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                            SUNUŞ 

Bir ara pandemi hız keser gibi oldu fakat 

tedbirler gevşetilince pandemi de arttı. 

Bu da gösteriyor ki her şeyi devletten 

bekliyoruz. 

Devletten bekle bekle nereye kadar. 

Bizimde kurallara uyarak devlete destek 

olmamız gerekir. 

 

Biz, çelişkili bir toplumuz. 

Çelişki yumağı olduğumuzu, bir gün kurallara 

uymayanları eleştirip, diğer gün kuralları 

kendimiz çiğneyerek ortaya koyuyoruz. 

Hunharca işlenen kadın cinayetleri her ay 

artıyorken, İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırmak da 

çelişki yumağının bünyemizi nasıl sardığını 

gösteriyor. 

@İstanbulsözleşmesiyaşatır; challangeaccepted; 

womanpower;kadınaşiddetehayır;birliktegüçlüy

üz, kampanyalarının destekçisiyiz. 

Kadınlar her alanda var olacaklar, erkekler 

bunu kabullenecekler. Nokta. 

 

Liselerden sonra üniversite sınav sonuçları da 

açıklandı.  

Milyonlarca aile pandemiyi unuttu, tercihlerle 

boğuşuyor. 

İyi bir lise, iyi bir üniversite olsun istiyorlar. 

İyi bir gelecek için iyi bir lise, iyi bir üniversite 

şart oldu.  

Fakat en iyi yüzdelik dilimde yer alanlar da bile 

karamsarlık var. 

Haksız sayılmazlar. 

İşsizlik sıralamasının tepesinde lise ve 

üniversite mezunları yer alıyor. 

Buna bir çözüm bulunur mu?  

Çözüm olacağına inananlar olduğu kadar, 

umudunu kesenler de var.  

İstenirse çözüm bulunur elbette ama önceki 

yıllara dönüp baktığımızda umudunu koru 

koruyabilirsen. 

 

42. sayımız için yoğun bir ilgi oldu. 

Öyle ki, yazı kabulünü durdurmak zorunda 

kaldık. 

İşsizlik, yoksulluk, sıkışmışlık edebiyata olan 

ilgiyi arttırıyor. 

 

Keşke insanımız bunların hiçbirini yaşamasa. 

İsteyen herkese yetecek kadar aş, iş olsa. 

Yeter ki, siyasi hesaplar, ülke insanının huzur 

ve mutluluğunun önüne geçmesin. İllaki 

güneşli, güzel günler gelir. 

 

“Tacize Karşı Edebiyat Göreve” temalı özel 

sayımız için de başvurular devam ediyor. 

15 Ağustos yazı kabulü için son tarih. 

Hep birlikte tacize karşı yazılar yazalım. 

Tepkimizi gösterelim.  

Bunun zamanı geldi de geçiyor. 

Bu ülke insanı huzur ve mutluluğu fazlasıyla 

hak ediyor. 

 

Ücretsiz olan dergimiz içinde bulunduğu 

koşullar sebebiyle ücretli yapılmıştır. 

Dergimize erişim için 

TR260001500158007300038860–Yusuf 

Arslan hesabına 20 TL olan ücretin 

yatırıldığına dair dekontun 

karakedi.dergi@gmail.com adresine veya 0533 

688 59 24 nolu telefona gönderilmesini takiben 

dergi size gönderilecektir. 

Saygıyla. 
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TARİZNAME 

(Gürhan GÜRSES) 

 

Sana da günaydın ayakta uyuyan güzel 
kardeşim 

Hakikate kör olacağın yeni bir güne daha 

başladın. 
İyi uyudun maşallah. 

Tuttuğun yoldan ayrılmazsın inşallah(!) 

Camına çekilen stor perdede şu yazılsın: 

“Çiçeğe kör ol, çirkefi de hep gör” 
 

Sana da günaydın sapık kardeşim 

Bugün menün de kim ya da ne var? 
Bahçede oynayan çocuk mu? 

Okula giden kız mı, evinde oturan kadın mı? 

Sana emanet bırakılan yavru köpek mi? 
Kabzın zor olsun senin de, hak ediyorsun. 

 

Sevgili haksavar kardeşim, günün aydın olsun! 

Bak bunu da sen icat ettin. 
Halksever hiç olamadın, haksever de 

Haltsever oldun, tebrikler. 

 
Bu bir haltnamedir ettiğiniz 

En iğrenç nanedir yediğiniz 

Cevizdir kargadan çalıp kırdığınız 

Sormayın nedir kimedir 
 

Haksızlığa ses çıkarmayan 

Yanlışı görüp de müdahale etmeyen 
Sana da günaydın, nasılsın bakayım? 

Yine neye sağır kesileceksin bugün? 

Neye susacaksın yine muhteşem şekilde? 
Duyarsızlığının daimi olmasını dilerim. 

 

Sana da günaydın müfteri bey! 

Taze çamurun hazır mı? 
Hangi masuma çamur atacaksın 

Ve iz bırakacaksın. 

Senin gibi işinde ehil olanların 
Canı cehennemedir, emin ol. 

 

Sana da günaydın 
Herkese kulp takan kardeşim! 

Biz fincana kulp takılır diye bilirdik. 

Yanıldık insana da takılırmış. 

Sayende öğrendik, 
Sana da ağız dolusu küfrettik. 

 

Sana da günaydın yalakacığım, 
Dudağın sarkmış el ayak öpmekten. 

İnşallah bugünde taze kubur ziyareti yapmış 

Ayakları öpersin, tam da sana layık. 

 

 
Sana da günaydın makam sahibim 

Hak hukuk tanımadın, 

Liyakat kifayet aramadın. 
Boş bulduğun her koltuğa atladın 

Nasıl bir kazığa oturdun 

Onu bile anlamadın 

Sesini cümle âlem duydu kazığın 
Ne yalan söyleyeyim sana gelmedi yazığım 

 

Seni unuttum sanma ehli dünya. 
Evrenin en büyük yüznumarası 

Senin dünyan benim dünyam değil 

Kokuyor çünkü senin dünyan 
Eksik olmasın kokusu burnundan 

Dört mevsim baharın olsun yüznumaran 

 

Sana da günaydın riyakârım 
Hangi yüzüne diyeyim 

Yeter mi nefesim dokuz kat maske 

Sen de az yüzsüz değilsin 
 

Sana da günaydın dar gün fırsatçısı 

Hangi afeti bekliyorsun yine elin kulağında 

Milletin afeti devranısın, kara günün en 
karasısın 

Her türlü belanın en erken davrananısın 

Bilsen ne beddualar alanısın. 
 

Sana da günaydın kötü insan 

Hayırsız işler diliyorum sana 
Çiçeği söküp at saksıda 

Kuşu taşla, insanı taşla. 

Bilirim seversin haşlamayı 

İnan ben de severim şeytan taşlamayı 
 

Marifet iltifata tabiidir der kudema 

Hepinizi yok yere ve çok kere  
En istemediğim duygularımla 

Tebrik ediyorum en şaşaalısından 

 
Tek sana günaydın yok iyi insan 

Bu kadar çirkefin içinde insan kalabildiğin için 

Onurunla yaşadığın alın terinle çalıştığın 

İyilik yaptığın güzellik saçtığın için. 
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KÖYLER GEÇİYORUM  

      (Faik GÜÇLÜ) 

Köyler geçiyorum  

Köyler, 

Sırtını dağa yaslayıp  

Dicle’yi izleyen  

Tarihin içinde kaybolmuş  

Geleceği çalınmış köyler 

 

Köyler geçiyorum  

Köyler 

Suyu şekerden tatlı  

Gecesi aydınlık 

Gündüzü zifiri karanlık  

Bütün destanlarını  

Duvarlar gerisinde gömmüş 

 

Köyler geçiyorum  

Köyler 

Her birinin diğerine kız vermişliği 

Tarla almışlığı var 

Kavgalarını anlatmaya  

İki Ozan  

İki saz  

İki ömür yetmez 

 

Köyler geçiyorum  

Köyler 

Çocuklarının  

çakır gözlerinde  

Fermanlar yırtılmıştır 

Gençler  

başlık parasına  

-yevmiyeci  

 

Köyler geçiyorum  

Köyler 

Sabah yediği 

 kurşunu 

Akşam yediğiyle  

harmanlayan 

Kapıları delik deşik  

 

Köyler geçiyorum  

Köyler 

Çerçileri  

hevesle bekleyen  

Gözü sürmeli genç kadınların  

Ayak izleri  

karışmış bir birine 

 

Köyler geçiyorum  

Köyler 

Yabani otlar gibi  

Kara duvarların dibinde  

bitiyor 

Eli  

iş görmeyen yaşlılar  

 

Köyler geçiyorum  

Köyler 

Kuyuları kurumuş 

Başakları  

boyun bükmüş 

Tütünlerden  

Dökülmüş çiçekleri 

Kaçakçılar yüksüz 

 

Köyler geçiyorum  

Köyler  

Damlarında  

yıldızları izliyor çocuklar  

Alabildiğine parıltılı  

 

Köyler geçiyorum  

Köyler 

Masallardan taşmış beyler  

Yürüyor sokaklarda 

Karlar eriyor  

ayaklarının altında  

 

Köyler geçiyorum  

Köyler 

Yüzü deq/li kadınlar 

Tarihini yazıyor  

Yoksunluğun 

Ellerinde tezeğin  

Gitmeyen izi 

 

Köyler geçiyorum  

Köyler  

Dayamış  

Sırtını  

Süphan’a /Karacadağ’a 

Nemrut’a  /Toroslar ‘- 

İçinden surlar dökülür 

Fırat’a Dicle’ye 

 

Köyler geçiyorum  

Köyler  

Feqi Teyran gülümsüyor  
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Bir köşede kuşlara  

Bir başka yerde 

Mem u Zin ‘i öğütüyor  

Ahmed-i Hani  

ince uzun odalarda  

 

Köyler geçiyorum  

Köyler 

Binlerce Türkü yakılır  

Aşklarına  

Binlerce hece kavgalarına 

Binlerce imge yalnızlığına 

 

Köyler bitti 

Harmanda ayranım 

Bıyıklarımı kirletti 

Ellerimde  

Saman kokusu 

Gözlerimde çer çöp 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARF 

(Mehmet RAYMAN) 

 

parmaklarını tutuyor 

dünya karanlıkta kalmasın diye 

erkenden ışımış babamın elleri 

onca çakıl taşını sürüklüyor 

göz oluğundan gelen suların acısı 

yolunu çevirmiş ağzımın içine 

 

iş kazası saymışlar 

fazladan çalışan parmakları 

ingiliz anahtarı sığmıyor yere göğe 

gökleri kaldıran çığlıklar suçlanıyor 

emeğin çok ucuz sevgili bereket 

benim koynumda büyüttüğüm acı 

nazına katlandığım memleketin 

bozkırı 

sütü çekilmiş göğüslerin pörsüme 

 

kara saplı bıçak çok keskin 

sürmene kıyıları yemyeşil naz 

sarmaşık sargını pencereden 

bakıyorum 

gözlerinden kaldırdım kuş kanadı 

çatıları 

hasretin işliğinde yazdığım 

mektuplar 

iç yazışma zarfından taşıyor dışarı 

 

köksüz sözcükler buldum 

bi güzel yatırdım dilimin üzerine 

askıda kalmış kuyuları yeniden 

açıyoruz 

kumaşın uğultusu kendir ipliğim 

saz benizli kızların aşkı soğuk sular 

bir yanım yangın bir yanım töre 

daha söylemeden unutmuş 

türküsünü 
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HÂLBUKİ 

(Şener BEYTER) 

 

Duyduğuna üzüldüm dedi. 

Mahzun gözlerime bakarak. 

Kendimi yalnız sanmıştım da. 

Yalnızken hep hüzünlü şeyler söylerim 

Acımsı bir tat hissettim o an dudaklarında. 

Gözyaşlarını kendimi zor tutarak silebildim. 

Ne kadar zormuş,  

hâlbuki ayrılmak için gelmiştim. 

 

.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        MEY TAKSÎMİ 

                      (Faik KUMRU) 

 

Doldur bâdeyi sâki 

İçelim ta fecre kadar 

Pervaz edelim semâya 

Bırakalım ne varsa 

Dünyâya dâir 

 

Bir sen bir de ben 

Bağdaş kurup karşılıklı 

Tokuşsun kadehler 

Muhabbet dem tutsun 

 

İster berdoş ister ayyaş 

İsterse serhoş desinler 

Ne fark eder 

Efkârın vakti mi olur 

Âniden düşer gönle 

 

Yepyeni sayfalar açalım 

Âlemin hiç duymadığı 

Kelimeler söyleyelim 

Yeni cümleler kuralım 

 

Hiç bir ses duyulmasın 

Hercai rüzgâr 

Hüzzâm makamında 

Şarkılar söylesin 

Salkım söğüdün saçlarında 

 

Zaman zaten geçiyor 

Bize lâzım olan 

Gül yüzlü tatlı dilli 

Bir mey taksîmi 
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            DİLEK 

     (Ömer NAYIR) 

 

Sana yağmurlar diledim güz bahçelerinden 

Üzüm bağlarında çıplak ayaklı dilberler 

Buhtınnasır'ın etrafında dört dönerler 

Ellerimle sıvadım göğün masmavi rengini 

Pul eder balkıyınca güneş gün ortasında 

Ak kağıt gibi içini gösteren kımıl tenini 

Sabaha varmadan gezin gölgesinde 

karanlığın 

Ellerini değdir, yalnız ateşe bulanan ellerini 

Bir fotoğrafya gibi durur avuçlayınca 

sabahı 

Taze bir kan gölündedir şimdi gökyüzü 

Gecenin bütün damarları delik deşik  

Akşama varırız elbet gün dediğin uzun bir 

yol 

Kirletmeden ellerimizi aydınlığında günün 

Koynunda sevişmek ıssız bir gecenin 

Sana güz bahçeleri diledim yağmurlardan 

Dilberlerin ayakları altında eziliyorken 

bilincim 

Gün kan gölüne çeviriyordu karanlığın 

sarayını 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SON EVRE 

(Meral Tabakoğlu TOKSOY) 

 

Çaresizliğin sesiyle sarsıldım 

Dördüncü, son evre derken 

Boynum ince bir dal gibiydi 

Dualarımızda diyebildim 

Son evre öfkelerin, kırgınlıkların 

savaşların anlamsızlığının 

anlaşıldığı 

Pişmanlıkların kâr etmediği 

Artık el açma, yakarma zamanı 

Tanrı zamanı... 
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     AYRILMAYA DEVAM 

(A. Baki DEMİRTOSUN) 

 

Sevgilim ayrılığımız başlıyor  

Çekidüzen ver gözlerine  

körpe etler  

kompostolar  

Gereği düşünülmemiş kilolar 

Nerden baksan orta yerinden 

kopacak belin .. 

Cümlemize haram ettiğin gülümsemeler  

Çakma kirpikler  

Kaş göz yapmalar 

Ne şu ne bu 

Bunlar sıfır derece bahaneler .. 

Balla yıkanmış olsa memelerin 

Baş yerden meşin minderin 

Sekiz on yaşın olsa  

Bir ayrılık fatih bekliyor şurada 

Biraz kör bir yer  

Biraz kural dışı olsada .. 

Biliyorum ta kalbime değmiş kalbin  

Yürümüş öyle boyuna 

Sonra kem diller yavuz gözler 

Yerden göğe ün yapmışız  

Kulağına geliyor insanın  

Bakkalın manavın başka işi mi var .. 

Sevgilim içimdeki sular bulanıyor  

Dudağımda sapsarı bir sessizlik  

Bu aşkın cıvatası gevşedi  

Üzülmüş sana anlatmaya geliyor sesim  

Manuel Valaderes’in attığı dayağı anlatır 

gibi .. 

Bir yanım at sürüyor  

kahraman mı kahraman  

Bir yanım ağlıyor  

hıçkırıklı mı hıçkırıklı  

Bir yanım din iman tanımıyor kafir mi kafir 

Yardım et altından kalkalım bu belanın.. 

Çaresizlik dalı 

Sözün meclis icadından beri yalanı  

Kuru iftira yarışı  

Nerden baksan ayrılık  

Halbuki tutuşmak gerekiyor  

Öpüşmek 

Gözlerine dalıp ukulele çalabilmek 

gerekiyor  

Belki de bugünlerde yapılacak en 

delikanlıca şey bu ülkeden  çekilmektir  ...  

Bilirsin ayrılık öyle her adamın işi değil  

 

Yanına oturunca gördüm  

Şam’ı İran’ı .. 

şair Dedem Yunus’u .. 

Haberlerim vardı sana   

Sigortalı bir iş buldum  

Küt kesilmiş bir sessizlik 

Sonra sana diyecektim ki 

Sen gidince yirmi sene ağlarım 

Bizde böyle kuzum diyecektim 

Saçının bir teline dünyalar bağlarız 

sevdiğimizin  

Diyecektim ki konuştuğumuz bir yer 

değildir aşk  

Olsa olsa yenildiğimiz bir yerdir 

Oturduğumuz masanın beline çıkıp  

Aşk yanlış anlaşılsın isterim 

Bir yalnızlığın bir yalnızlığa yanlışı 

diyecektim  

Sevgilim bütün bunlar bir yana 

Sana gelince sana gelinmiyor ki  

Allahın nimetlerinden bir nimetsin sen 

Kuran’da da geçiyor bahsin  

Bilemedim ismail mi desem baht mı .. 

Sevgilim insanlar gibi ayrılık da ölümlüdür 

Bilsen ne tekmeler savuruyorum beline 

Dayanamaz onca kahra.. 

İşleri toparlayınca 

Şöyle karşılıklı oturalım yine  

İstesek otururuz, hatta çay bile içeriz 

Belki takılıp düşerim anlattıklarına  

Ama sen anlat, ben yaman erim 

İncinmem bir iki kırıkla 

Tenim görsün kast sistemini 

Hiç hiçe kıyılsın içim iyice 

Barbar bir ağzım var  

Taze çekilmiş sancılarla  

Hişt desen telef olurum karşında 

Bu gidişe 41 kere maşallah.. 

 

Sevgilim cümle alem bilir  

Klasın sözcük karşılığı 

Sırtı çatırdayan ihtiyarları tamir ihtiyacı 

Bir çiçeğin bir çiçeğe örneği  

Sen balkona çıkınca başlıyor 

Şimdi merak eden olur 

Nedir bu aşk denen melun  

Deprem yok da evim neden yıkılıyor, der 

Mahsuni 

Bana kalırsa malzemeden çaldı müteahhit 
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E bizim kiracı emekli albay icat etmedi ya 

ayrılığı 

Tüfeğe saçma süren ellerin işi bu 

Yoksa ben ne anlarım karşında durmayı 

Sabaha akşama zor çıkan adamım ben  

Babam eşek bilgisi yok sende derdi 

Tabi ben de 8 artım var hayat bilgisinde 

diyemedim  

Turşu ederdi adamı babam  

Bildiğini tutamazdı ellerinde 

Hiç ummazdım ama  

Az bıçak atmadı hatıralarıma 

Bu ayrılık da ta oradan 

S harfinde sıkışıp kaldım yıllarca 

Sonra, bekle sonraya daha gelmedik.. 

Allahım çalıştır biraz şu Mikail’i 

Irmakları bizim evin önünden hiç 

geçirmiyor 

Bilmem denizinde susup kalmış  

Ayrılık tartacağız ortada can yok.. 

Ceza verdi yine matematik Öğretmeni 

Cehennemde hesabımdan  düşürülsün lütfen 

Olmaz öyle bedava  

Sevgilim görüyorsun ya göğsümüz inşaat 

Şeytan çelik gibi çalışıyor  

Soyu sopu kurusun kahpenin 

İlkokul dörtte girdi aramıza 

Masalımdan çıkıp geldi bir peri 

Sonraları tutunamadım bir türlü  

Ortaokul terk yürüdüm hep.. 

Ben sana şerbetli 

Geleceğine kura şansı 

Ben tastamam 78 kiloyum 

Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Fransızca 

sövebilir 

Seninle mutfak savaşında dövüşürüm 

Çengel çalışır  

99 yazında neyse boş ver onu şimdi .. 

Of ayaklarımı nereye uzatsam devlet 

Şunu götürüp gezdirin biraz 

Hayat oturmakla biter mi 

Aslında herkes otursun biraz 

Kimse tanınmıyor ayakta.. 

Sevgilim bahsi açıyorum 

Açık konuşalım 

Kapalısında nefes alamıyorum da 

Mecbur havalı çıkacağız buradan  

Kriz masada kaldı dedirtmem 

Gerekirse kendimi, yok seni Nil’e atarım 

Günbegün nur 

 

Ben geneli kursakta kalan 

Su mu desem haşhaş mı 

Ses et ey coğrafya .. 

Bu arada kime boyattın dudaklarını 

Oyuna sonradan girmekte ne 

Farkındayım saat dört yönünde fena düştük 

Parçamızı bulan getirsin  

Bugün değilse yarın, 

saniyelerin Allah’ına giderim 

Yollar bozuk 

Belediyeler devrik 

Bu sürat atları öldürecek.. 

Ama da açıldı alnında kurnalar 

Bunca şeyi nerde sakladığın artık aşikar 

Ey buralarımda hep hazır 

Ey bertaraf eden yüksekler 

Ey kural gereği bir yerleri hep yasak 

Ey bahsi geçen ev 

Ey güneşler ve sevgilim 

Sen ki uzayıp ayrılmayan çıkış 

Yakınlar yakınım 

Bu bahsi kapatıyorum 

Ayrılmaya devam .. 
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                       TOPLUMCUK 

(Burcu YALKIN) 

Kocacık I 

omletin yanık yüzü 

neden  

ama neden  

tabağın üst tarafına konulmaz ki 

 

görmezden geldiğin  

görünür olanı gizler de 

her yalan zamanla  

dönüşür başkasının gerçeğine  

 

vajinaya tahta kaşık  

aman çizilmesin  

kocacık  

            kocacık  

                         kocacık! 

 

Erkekçik II 

 

sokak lambaları  

aynı hizada 

hazır ol komutunda  

ışıl ışıl yanar da  

içlerinden sadece birisi 

sanki yüzüne falçata atılmış gibi 

boynu bükük durur 

 

aydınlanan sokakta  

onun karanlığı fark edilmez ki 

 

eyfel kulesine neon ışıklar  

yak, görsün cümle âlem  

erkekçik 

              erkekçik 

                            erkekçik!  

 

Kadıncık III 

 

üç ayağı birden kırılmış masa  

ters dönmüş, can çekişiyor 

bağırsakları deşilmiş masadan 

yere düşmüş tabaklar, yemekler  

çatlamış rakı bardağından sızan  

anason kokusu  

bulantı, baş dönmesi, safra  

 

düzen birlikleri  

sabah olunca masanın sağlam ayağını da  

 

kırdılar ki benzesin ötekilere  

 

önce kırıp parçaladığınız  

sonra eski hâline dönüştürdüğünüz 

o masa  

kırık ayaklarıyla  

ve ölü bedeniyle  

doğurdu çocuklarınızı 

kadıncık 

              kadıncık  

                           kadıncık! 

 

Sağ baştan say  

T 

  O 

     P 

       L 

         U 

           M 

cuk  
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                   HEP SEN OL 

          (Hamiyet KOPARTAN) 
 

Hayat bir yolsa, ana yol olacaksın! 

Tâlî yol değil, çıkmaz sokak değil! 

Senin yolundan geçen, ferahlasın, 

Akışı sen belirle, durak değil! 

 

Hayat bir filmse, başrol olacaksın, 

Yan rollerin figüranı değil! 

Seni her seyreden, kendini bulsun, 

Memleketinin yabanını değil! 

 

Hayat bir resimse, boyası sen ol, 

Saygınla, sevginle boya her yanı! 

Tertemiz kâğıdı eline alan, 

Seninle boyasın hülyalarını! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAR MI GELECEK! 

 (Mir Murat DEMİR) 

Gelecek, kati, kesin, ilahi düzen değişmez 
Akıldan yoksun, bilime sırt dönen bilmez 
Aklı var da, kurnaz, kendince uyanık, 

görmez 
İnsan olan sorun sende, sorunu görün de 
Huzur gelsin, barış gelsin, sevgi gelsin 
Aylardan şubat, minicik olan, ikinci 

yarıdayız 
Ay kısa, birkaç gün sonra bahardayız 
Bilinen, kayıtlı, yaşanan, yedi bin yıl 
Sen insanoğlu, kıpraş, silkelen, ayıl 
Milyarlarca canlı doğdu yaşadı ve öldü 
İnsansın madem, yaptıklarınla adam sayıl 
Önce hanemize, ülkemize, dünyamıza 
Aklımıza, fikrimize, zekâmıza, dimağımıza 
Yenilik gelsin, mana gelsin, gelişim gelsin 
Ne istenir ki, ye iç yat, yeter ki insanı bilsin 
Yaratılan her canlıyı hatta cansızı da sevsin 
Düşün düşünebildiğin kadar, en büyük alanı 

gör 
Zerrenin zerresisin, kötülüğün kendine, 

olma kör 
Bahar gelecek, kati, kesin, doğa canlanacak 
Dünyanın her tarafın da, sular coşup akacak 
Güneş ışığı, aydınlığının yanın da ısıtacak 
Yağmurda yağacak bol bol, yayılacak kol 

kol 
İnsanoğlu ne günü bir saniye uzatabilirsin 
Ne de geceyi bir saniye kısaltabilirsin, kesin 
Kendine iyi ol, çevrene iyi ol, ülkene iyi ol 
İyilikle, ilkeyle, bilimle, aklınla mutluluğu 

bul 
Kürek mahkûmu değilsin, nasibin çalışmak 
Çalışarak üretmek ki, temelinde insan 

olmak 
Bahar gelecek, kati, kesin, mutlulukta 

yanında 
İnsan yaratılışında ki asıl sebebi görsün, 

bilsin 
Kaç devran, kaç âlem, kaç sentilyon 

zamanda 
Neyin derdindesin, fosil olacaksın, zerre, 

zerresin  
Bahar gelecek, habercileri her yerde, kesin 
Sevgilimi aradım, haber yolladım, mesaj 

yazdım 
Dağ çilekleri çıktığında, haber versin, 

söylesin 
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GÜZ 

(Kemal BAYRAKÇI) 

 

Eskinin son demidir güz derler benzer bir 

hazana 

Salıncaklar kurulur hüzünden anıların 

dallarına 

Cemreleri uyandıran alev damlası rahmi 

yeninin 

Işığı çalınmış feneri gibisin sokağında o  

iklimin. 

 

Gökyüzünden bırakır saçlarını kış 

Güneş benzer kifayetsiz bir çıngıya 

Süzer kanatlarını usulca kar taneleri  

Gülüşü körpe kardelenden bir çağrıya 

 

Bakmak geçer tohumun gönlünden  

Başını uzatıp penceresinden yeryüzüne 

Ilık nefesleri eksilmez sevdiklerinin 

Kara yeller esse değse zemheriler göğsüne. 

 

Bir damla misali bıraktın beni kalbinden 

Kalbine nehirler gibi aldığın yere 

Yedi iklim dört mevsim gibisin 

Hala alışamadım bozduğun ezbere. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                              AHLAK 

          (Ömer Ekinci MİCİNGİRT) 
 

Ahlak hâk taşıyan pek büyük gemi 

Ahlakla çözersin tüm problemi 

Ahlak fazilettir felsefesi “bir” 

Amentü ahlaktır talimi tekbir 

Ahlak evrenseldir bütün dünyada 

Ahlak yeryüzünde en büyük sâda 

Ahlak hâl dilidir takvanın sesi 

Ahlak nakşetmenin mücadelesi 

Ahlak ayna olmak nefs denen sete 

Ahlak yürüyüştür büyük davete 

Ahlak yâr kapısı keşke de getir 

Ahlak pişmanlıktır âhlaktevbedir 

Ahlak fıtratıdır ehl-i imanın 

Ahlak kıratıdır her müslümanın 

Ahlak merhamettir vurgun şefkate 

Ahlak hutbesidir bütün ümmete 

Ahlak lebbeyk sesi çağrı Mekke’de 

Ahlak çay taşırken ölmek tekkede 

Ahlak tevekküldür sabırlara sur 

Ahlak zor zamanda yâ rabbi şükür 

Ahlak âmel ister insanlık turu 

Ahlakın özüdür kulluk şuuru 

Ahlak adalettir ve zulme settir 

Ahlak ubudiyet âhlak sünnettir 
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GÜNEŞİN ALTINDA 

         (Mustafa IŞIK) 

 
                    -gülhan’a 

 
kalbime sokul 

şehrin kaldırımlarında 

bir yalnızlık kıvranıp dursun 

çığda mahsur kalsın patikalar 

öfkesi dindirmese de rüzgâr, 

kalbime sokul 

 

onca uzak çizgide 

aynı hizada adımlarımız 

silinmiş izlere basmadan geç 

ağladığımıdeme gözlerime 

 

bir dalgınlık bırakarak 

uzaktan çekili fotoğrafa 

kanaması durmayan toprağa 

taşlanmış sesimi ulaştır 

 

dibine kadar bağışlanmayı 

hakkeder saçlarım 

ömrümgeçen gün kadardır 

 

bilirim, bir yol var 

kalbimle kalbin arasında 

 

kalbim, her limanda son gemin 

en utangaç haliyle özlemin 

gökten inmeye hazırgüneşin 

ovaya  düşmüş 

başıboş ceren gezmesi hayalin 

 

kalbim, bir sonbahar zarafeti 

geceye sarkar ay sükuneti 

hayra yorulan rüyanimeti 

 

tufanda sınanan 

nuh nebi gemisidir kalbim 

 

kalbime sokul. 

 

 

 

 

 

 

 

    KOPUK BOYA ŞARKISI 

               (İlga TİMUR) 

 

-Sadece kırmızı boyam kalmıştı.- 

Bugün  

Kendime kandan yaşlar yaptım, siyah 

elbiseler aldım. 

Elbiselerime dam dam damladılar; 

Eterli bir uyku ve ruhlardan sökülen 

çığlıklar gibi isteksiz. 

Bugün  

Seni sevdim biraz. 

Pörsük dualarda aradım ismini, 

Ruhsuz ezanlar dinledim; 

Zorla okutulan. 

Sevgi arıyordum seslerde. 

Özlem... 

Koldaş ve yoldaş arasındaki tek harflik fark 

kadar uzaktı. 

Evsafsız binalar dolusu hiç olmamış 

bayramlar seyrettim; 

Bugün  

Oturdum. 

Öylece duvara baktım. 

Uyudum. 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 
15 

               

Ulu

 

ADIN AY OLSUN 

(Mehmet Şirin AYDEMİR) 

 

senle dolu 

arterleri aklımın 

hey! 

aksini seveyim 

senin sudaki 

yok mu imge sızmaların 

kalekollarına 

şehri şiirlerimin 

izninle, iznini almayabilir miyim 

ellerini sevmeye? 

ay göğsünde gül sıralı 

tutkunuyum tütsü kokunun, 

derman eyle oy 

gün eğirdim 

sana kubbesinde 

küre-i arzın 

vakt-i sükût leblerimin 

görünce seni 

kâm alırım ay didenden 

etse infaz da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            ŞAFAK 

                (Nilüfer UÇAR)  

 

Çabalarımın yatıya kaldığı her gece  

Belanın hırıltısı duyuldu kapı gerisinde  

Huysuz ağrılara umarsızdım ama  

Sabahın üşengeç yatağında  

Günahsız rüyaların istilasında  

Kalmasaydım 

 

Çöpçülerin süpürdüğü  

Merhamet kırıntıları 

Ne güvercin doyurdu,  

Ne de yaraya merhem oldu  

Kireç kuyusuna düşen ayışığı  ki; 

Umudunu sokak kedilerine bağladı 

Şafağa az kalmıştı 

Karanlığın temsili heybeti 

Şaha kalkmasaydı 

 

Çergesini mahalleye kuran  Işık huzmesi  

Ekmek kokusuna hasret 

Günlerin tasasında kaldı  

 

Sabahın gözlerinde seken ışığın kırılganlığı 

Düştü; elleri üşüyen  

Çocukların  yürek uğultusuna  

 

Vakitsiz düşüşlerin günahını çeken ayaklar  

Üzüntüsüne sahte kimlik çıkarır  

Okyanus sandı hacmine sevdalı dar gün 

Geçip giden ömürdü, kıymet bilinmedi  

 

şafak sökerken  

tenhada kalan 

sıkıntılar ayaklandı 

bozlak’ın sürgit sesinde    
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                         ÇÜNKÜ 

          (Binnaz Deniz  YILDIZ) 

 

Çünkü… 

Benzemiyordu kimse gözlerine! 

Avlularda misket oynuyordu çocuklar. 

Birkaç yağmur damlası ve ardından 

gökyüzü…. 

Tüm sahra çölünde… 

Deniliyordu ki ağlamak vurmamıştı kapıyı. 

Emzirmişti hayalini şehirler aşkların. 

Göbek bağı kesilmemişti uykusuzluğun. 

Çünkü kimsenin ama kimsenin elleri 

benzemiyordu ellerine! 

Vukuatlı bir ölüm beklenmiyordu. 

Hiçbir gazete manşetinde, deli gömleği 

giymiyordu akıllar. 

Saçılmıyordu dört bir yana çaresiz bakışlar. 

Bir mektep soluğunda hançerlenmiyordu 

dağ başları. 

Çünkü hiç kimsenin gülüşü benzemiyordu 

gülüşüne. 

Şiirler bağlarda, bahçelerde… 

Halaylar, hayat içinde. 

Birkaç üzüm tanesi kamaşan dişlerde… 

Raf ömrü geçmemiş bisküvi kutularında 

leblebi tozları… 

Benzemiyordu yüreğin hiç kimsenin 

yüreğine! 

İrice güller dökülüyordu şafağından. 

Ya  da pul pul inciler… 

Kutladın, kutladık tüm kırağı tutan 

sözcükleri! 

Bozarak imlalarını da 

Uydurduk hatta mozaik çemberlerinde. 

Denizi de gömdük fasıl sazlarında. 

Başını okşadık çocukların. 

Yem attık kuşlara kapı önlerinde. 

Birkaç kedi doyurduk çöp aralarında. 

Şarkılar söyledik bağıra çağıra! 

Suladık balkon diplerindeki kasımpatılarını. 

Hapsolan örümceği çıkardık yerinden. 

Mektuplar yolladık bilmediğimiz adreslere, 

Daima umut ile başlayan. 

Dolu dolu içtik güneşin tasını. 

Çünkü sevgilim çünkü… 

Benzemezdi kimse sana! 

Bu yitik zamanlarda…. 

 

 

    ON İKİ AY KADIN  

       (Oktay GÜLER) 

Bir nisandı 

İncecik bir yağmur yağıyordu 

Kadın  

Kadın gibi buram buram kokuyordu. 

İncecikti bilekleri 

Bahardı 

Tazeydi nisan. 

Mayıs geldi şehre 

Kadın çiçek açtı 

Göğsü buram buram karanfil koktu. 

Toros dağlarının eteklerindeki alıç 

ağaçlarının meyveleri kadar sertti göğüs 

uçları. 

Kadın Mayıs kadar güzeldi 

Nevruz kadar bayram 

Sarı Sarı çiğdemlerin toğrağa gizlediği 

soğancıkları gibi uzattı ayaklarını 

Kadın berraktı su gibi 

Su kadındı kanılmayan. 

Derken kadın Haziran oluverdi 

Yemiş yemiş açtı tüm nimetlerini 

Kadın bereket oldu,  

filiz oldu,  

baş verdi  

Anadolu'nun çorak topraklarında. 

Günler gibi uzamaya başladı kadın 

Kadın gündüzler kadar aydınlıktı 

Geceler karası saçlarını savururken 

Temmuz olamadan Ağustos'a girdi kadın 

Dışarda akşam ezanına dek top oynayan 

çocukların neşesi kadar güzeldi kadın. 

Kadın yakıyordu bakışlarıyla 

Kadın yakıp kavuruyordu 

Bir gülse işte 

İşte o zaman herkes derin bir "ohh" 

çekiyordu. 

Sıcacıktı...  

Güneşe tehzil edercesine 
Nice kadını rezil edecek kadar sıcak hem de.... 

Sonra birden hafiften rüzgârlar esti şehre 

Kadın Eylüle büründü önce  

Devamında yapraklarını dökmeye başladı  

Çınar ağaçlarından düşen her bir yaprağın 

sarılığı vardı kadının yüzünde 

Kadın hüzünlendi 

Dert saldı nerde gamlı bir yürek varsa 

Kasım aylarında kadın 

Kasık sancısı çekti 
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Biraz o incecik bilekleri üşüdü 

Biraz da burnunun ucu. 

Kar yağdı şehre 

Beyazdan daha beyaz 

Bir diz boyu karın içinde  

Kadın kardan  daha güzeldi 

" Aralık'ım ben " diye tanıtırken kendini 

mevsim 

Kadın; senden bile güzelim diye gururlandı. 

- Haksız da sayılmazdı - 

Yeni bir yıl oldu sonra  

Düşerken takvim yaprakları bir bir duvara 

asılı çividen  

Kadın; gözyaşlarını sildi ipek mendilimin 

dantel oyasına. 

Ocak soğuktu  ve Ocak çok beklemedi  

Şubat'ı.  

Kadının üstünde bir pike  

Bir elinde kahve diğerinde yamalı şiirler 

Kadın tüm şiirlerden daha güzeldi 

Cümle eş'ar görse utanacak kadar güzel 

hem de. 

Mart oldu. 

Dolu dolu bir Mart sabahında 

Kadın incecik bileklerine basarak yürüdü. 

Kadın sabahtan 

Kadın marttan 

Bütün zamanlardan 

Kadın tüm iklimlerden 

Tüm takvimlerden 

Güzeldi kadın. 

İncecik bileklerine basıp giderken bile 

güzeldi kadın... 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

          MEYUS 

  (İpek AYDOĞDU) 

 

Ruhunu parçalamak isteyen acılardan 

kurtulmaya çalışan bir bedbaht 

Aynaya baktığında gördüğün sen misin 

Tanıyabiliyor musun kendini yüz hatlarında 

 

Yabancılaşabilir insan kendine 

Koyu bir muhabbetin ortasındayken 

duraksayabilir aniden 

Yıldızların karanlığın içinde dans ettiğini 

değil  

Fark edilmek için kendilerini yaktıklarını 

düşünebilir sebepsiz 

 

Yıldızlar ki gecenin beyaz süsü 

Ay pare yüzünde süzülür görüntüsü 

Gün gelir yıldızı geceyi ayı kendini 

sorgularsın 

Bir neden ararsın yalnızlığına 

Bulamazsın 

 

Bulabilseydin yalnızlığını kanıtlamış 

olurdun 

Yalnız değilsin 

Etrafında kaç tane sen var bilsen 

inanamazsın 

 

Senden bir parça var her seni tanıyan 

insanda 

Kim deliliğini sever senin kimi 

suskunluğunu 

Sen fark etmezsin 

Fark etseydin yalnız hissetmezdin 

 

Neden diye sorgulamak yerine bazen iyi ki 

demelisin 

Ruhun kâinatta koşuşturan bir çocuk gibi  

Deli dolu şen olmak isterken 

Kendini yok olmak isteyen bedenine 

hapsedemezsin  
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DE Kİ, ADI YÜRÜMEK OLSUN 

(Özgür POLAT) 

 
                Oruç Arıoba için sevgi ve saygıyla… 

 

Kişi nasıl olunur, 

Işığından bulduk yolu demişim, sen, gider 

gitmez.. 

buruğum demişim.. 

buruğum. 

Neden bilmiyor gibi mişli geçmiş zamanda 

geçiyor dizelerim? 

İnsan ustasından önce ne bilse biraz bilmez 

ki.. 

bilir mi ?  

bilmiyorum. 

yürümeden önce sana yazdım oysa,  

Dolu dolu, büyük küçük yazdım. 

dizelerini okuduktan sonra ol'an kişi, 

dergahından geçti, 

bugün kelimelerim, renklere boyadığım 

harflerim bile öksüz.. 

Yirmili yaşlarımıza başlarken biz; sıralarda 

türkü söyleyip,felsefe okurken, sen bir şehir 

efsanesi gibi dolaşıyordun, ustalar nasıl 

dolaşırsa zihinlerde öyle yürüyordun.. 

Yürümek.  

Önce yürüdüm. 

dizeler toplamak istedim, bir kutsamaya 

yakışır biçimde, 

gül kokuları damıtmak. 

Yürümek. 

Okuduğum her dize ile yeniden var 

etmişsen -sırf bellekte kalabilme ile- babam 

değil misin.. 

Öksüz çocuklar nasıl severler ateşi bilirsin. 

Simdi daha da.. 

Şimdi ne desem olmayacak gibi. 

Bir telaş belleğimde. 

Yollarına yıldızlar düşmüş, yoktan  

var olanlar, kurduklarından. 

Yirmili yaşlarımın rehberi ustam, şimdi ne 

desem olmayacak.  

Yürümek. 

Adım atmayı öğrendim, kişinin kişi olma 

dehlizinde, ellerimize bıraktığın altın 

elmalarla. 

ol olmayı, olduğum kadarıyla. 

bilmeden de, bölmeyi ve toplamayı yolun 

kendisi içinde. 

 

Güzel çay demliyorum hepsi için. 

Biz rehberleri de kahramanları da gizli bir 

çağın çocuklarıydık,  

büyümüş ve çocuk kalmış yıldızlarımıza, 

nasıl bakacağını kendiliğinden öğrenen 

çocuklar.. 

işte sen o kendiliğindenliğin adımlarını 

bizden önce atmış bununla da yetinmemiş  

gelip bize de anlatmıştın, bir baba da öyle 

demler çayını. 

Felsefe'nin şiir'in yoldan akan dizelerini 

görüyorsam, yürüyorsam, 

ateşi çalmışımdır biraz. 

Güzel çay demliyorum hepsi için. 

buruğum.. 

Ne güzel buldun. 

Ne güzel ol'dun. 

hem gizli hem aşikar bir Prometheus'un 

ardından 

ne desem olmayacak da, sözdür bilge'nin 

işi, sanatı.. 

kutsamadan razı olmam, denize atılmış bir 

sigaranın sabaha kadar yanıp durmasına. 

bilmeden ocağı yaktım dün. 

bilsem olmazdı; vakti gelince gidecekti 

vakti gelince uğurlayacaktım. 

Ateş yandı. 

yandı, yandı.. 

Kor bakışlı bir kuşa bakar gibi baktım. 

baktım da baktım. 

O da bana baktı 

kor bakışlı bir kuşa bakar gibi 

Öyleydi. 

kıvılcım çaldım, 

şiir yazdım. 

rüya gördüm. 

Saçlarımda süt gibi kar gibi beyaz aklar..  

Rüya’mın beyaz akları, gidişin yürümek 

işte.  

Bu, güzellik.. 

Gerçi şairler ölmez, düşünürler de.. 

Zemzem suyunu içmişlerdir ya hani onlar, 

ölümün de yaşamın da çok ötesinden 

seslenirler ya hani.. 

işte de ki ; 

... 

Yürümek. 
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MEZARLAR VE ÖLÜM 

(Fahri KÜÇÜK) 

 

I. 

şehirlerin ortasında hışırtılı mezarlar 

bu mezarlar muallak bir sonun başlangıcını 

anımsatırlar 

 

tıpkı sanat filmlerinin ağzında düşük ivmeli 

ıslığıyla gezeleyen 

figüranları gibiler 

olmasalar olmaz, olunca da yanlarından 

geçip gideriz 

alelade 

fakat arka planda gıcırdayan sandalye nasıl 

ki düşürür 

olmamız gereken yere günün birinde 

işte öyle bir şey bu mezarlar şehirlerimizin 

ortasında 

 

II. 

mezarların ortasında hal hatır sorarken 

sayıkladım ikindi üstü 

beni çeken, beni cezbeden, ayaklarımı 

aranıza sürüyen 

ne 

bunu düşündüm evet evet bunu düşündüm 

ocakta yemeğim var diyen bir ev hanımının 

telaşı içinde 

 

III. 

ipince kırmızı bir çizginin üzeri gibiyim 

halim çok sınır 

belki de tanımadığı bir bedenden düşen 

gölgeyim 

bu yüzden olmalı 

yalnızca geceleri kalmam kendime 

IV. 

acaba arafa sıkışan ruhlar 

arafta değil de dünyada 

yok yok değil de 

silik bir zihnin bozuk düşünde mi yaşarlar 

hiçbir şey bilmiyorum 

 

 

V. 

ama yine de günlerden bir gün diye 

başladığında okumaya çocuk 

alıp götüreceksiniz posamı 

tadım kuruduğunda, o yapış yapış iğrenç 

evrem bile geçip gittiğinde 

ağzınızda bıraktığım tat dişlerinizin 

dibinden dilinize akarken 

beyninizin bir yeri elektriklendiği için 

ağlayacaksınız bile 

fakat son toprağı da yıktıktan sonra üstüme 

ve ellerinizi dizlerinize üç kere vurup 

döktükten sonra 

o yapış yapış dediğim evremin zeminde 

bıraktığı kuru kiri 

derince bir oh çekeceksiniz 

ciğerleriniz bir yükün daha hayatını 

boşalttığı için güleceksiniz bile 

tercih hakkım olsaydı şayet 

yani buralar olsaydı cumhuriyet 

zahmete ne hacet 

önce sigaranızı yakın sonra beni derdim 

kibritiniz ziyan olmasın aman 

 

VI. 

her ne koşulda olursa olsun geldiğim yere 

döneceksem eğer 

açılacak kapının yağsız menteşelerini kulak 

arkası ediyorum 

omurgamı dikip, göğsümü şişirip 

yaşadığım gibi usul ve kibarca yürüyeceğim 

sonuna kadar yolun 

ve bana gösterilen bir artı sıfır dairemden 

hışırdayacağım şehrime 

başlangıcımın sonunu 
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KADINSIN SEN 

(Rıdvan YILDIZ) 

 

Kadınsın sen 

Hep geriye atılır adımların 

Yüzyıllardır ikinci sınıf kaldın 

 

Kadınsın sen 

Haritada bulamadığım ülke 

Yokluğun sığmaz hiçbir yere 

 

Kadınsın sen 

Ellerin bir adama düşşe 

Gözlerin kedere 

 

Kadınsın sen 

Gidişin bir veda değildir 

Her sözün senaryo 

 

Kadınsın sen 

Ardından bir söz eklerler 

Kötüler açığını beklerler 

 

Kadınsın sen 

Yaşayabildiğin kadar rahat 

Olduğun her yerde başlar hayat 

 

Kadınsın sen 

İlhamsın sevdalara, çağlara 

Adın yakışır güllerin yanına 

 

Kadınsın sen 

Sustukların var ve söyleyemediklerin 

Hep başka bir hayatı bekledin 

 

Kadınsın sen 

Yasakların cebinde gezersin 

Yoklukların sırtında 

 

Kadınsın sen 

Her şeyinle ayrı bir dünya 

Başka bir şeye benzemezsin 

 

Kadınsın sen 

Narinsin, incesin, üzülürsün 

Güne ışığından içime süzülürsün 

 

Kadınsın sen 

Gözyaşların doldurur deryayı 

Bir sözün değiştirir dünyayı 

 

Kadınsın sen 

Ellerin emek dolu 

Yüreğin paramparça 

 

Kadınsın sen 

Can verdin yeni bir cana 

Gece gündüz büsbütün ana 

 

Kadınsın sen 

Hep kırılmıştır bir yanın 

Sola düşer uzun saçların 

 

Kadınsın sen 

Hoşgörü kokar sesin 

Şefkat taşır ellerin 

 

Kadınsın sen 

Bir bakışın dağıtır yalnızlığı 

Bir gülüşün getirir baharı 
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                        GEÇER 

                (Mehmet Şirin YÜN) 

Büyüyünce geçer diye teselli edilen bir 

çocuktum.. 

Belki de bu yüzden umutlarımı 

büyütmekten çok, büyümeyi bekledim. 

Ve gereğinden çok fazla büyüttüm 

bazılarını içimde. 

Annem ''öpünce geçer'' derdi ağrıyan 

yerlerinin acısı, 

O'ysa büyüdükçe içimde, büyüdü acılarım. 

Şimdi anladım ki, ağrılarımı dindirmek için 

öptüklerim, 

Bu yüzden tek tek geçip gitti benden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            NEFESSİZ UMUTLAR 

       (Gülçin Yağmur AKBULUT)           

Değil mi ki gidilecek 

o ebedi yuvaya 

 

Ha üç gün önce olmuş 

ha üç gün sonra 

 

Yıkılıverir aniden 

ömre akan köprüler 

 

Deniz susar rüzgar yanar 

ışıksız yürür bulutlar 

 

Boşlukta yabanıl bir yalnızlık 

günbegün  azalır saatler 

 

Çatısı uçuk buseler 

zamansız devrilen dağlar 

 

Güvercinin kanadında incinir 

son cam kığı düşler 

 

Yitik bir akrep sokar 

nefessiz kalır umutlar 
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                           SEVGİLİYE 

             (Hızır İrfan ÖNDER) 

 

aşka, sevgiye 

kayan yıldızlara 

ve feleğe andolsun ki 

seni çok seviyorum. 

 

gecenin kara duvağına 

şafağın kronik sancısına 

ve seher yeline kasem olsun ki 

seni hep seveceğim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                        ALDANMA 

                  (M. Devran ÖZER) 

 

Seni seviyor olmam martılarla aramızdaki 

aşkı engellemez  

istersen sen de soyun raylara oturup şarap 

içelim.  

Seni beğeniyor olmam yazları artık 

özlemeyeceğim demek de değildir  

bakarsın aynı hamakta kucak kucağa 

uyuruz.  

Seni tanıyor olmam beni, lanet olası 

köksüzlük ve anlamsızlık duygularından da 

kurtarmadı hiç bir zaman  

sen komikliklerime aldanıp çok 

mutluymuşum sanma.  

Seni köpek gibi kıskanıyor olmam, 

sahipleniyor olmamdan filan değil  

yoksa gider rotasız yıldızların konvoyuna 

sessiz sedasız katılır  

gök yüzünün uçurumlarına sarhoş sarhoş 

ayaklarımı uzatmasını da bilirim.  

Seninle sabahları karşılıklı çay içiyor 

olmamız, benim televizyon dizilerini 

sevmem anlamına gelmez  

işte bu yüzden geceleri bileklerimi keserken 

L'hasa de Sala dinleyip kendi kirli kanımı 

emiyorum.  

Hep yazdım  

karşılık beklemeden yazdım  

ama bu beni hayata bağımlı bir hasta 

olmaktan da kurtarmıyor.  

Gece uyanırsan üstümü ört  

sabaha karşı çok kabus görüyorum. 
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                   HASRET 

(Senanur YILMAZ) 

 

Yağ mı sürmüşler zamana 

Yağ mı yedirmişler ağzıma  

Kayan zaman içinde ağırlaşan ruhuma  

Aşk mı koymuşlar, acı mı vermişler, 

gülmüşler mi, ağlamışlar mı? 

Şu insanın bu insandaki izi, kandır. 

Kandırır. 

Yardır, yarendir ne bir nefes, ne de sesinin 

tizi kalır. 

Gölgemi tutup çekiyorum ıslak 

kalabalıklarınızdan. 

Kafamın bilindik uzaklarına göç ediyorum.  

Hasret koydum bavuluma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

      

                           ANNEM 
         (Kerem YILMAZ) 

 

 

Kayalıktı ruhu anaforda yıpranan 

Bense bir kurşun dibinde 

Bir yemdim iğneye geçirilen 

Denize attı balıkçı beni 

Ayaklarının arasında buldum 

Kendimi annemin 

Göründü dünya bir deniz gibi 

Can aldı balıkçı o gün bir sürü 

Bir tek öldürtmeyen bendim 

Annemde saklanıyordum çünkü 
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MADENCİNİN HAKKI HELAL 

ALLAH’TAN 

(Cemal KARSAVRAN) 

 

Kömür ocağında işe başlayana 

Her ayrılış bir vedadır eşe çocuklara 

Sarılıp öper kucaklar emanet eder Allah’a 

Umuttur evleneceklere hayata atılacaklara 

Besmeleyle başlar çıkardı yola 

 

Omzunda kazma kürek inerdi madene 

Madencinin yüzü kara bahtı kara 

Gururla onurla kazma vurur umuda 

Mesaisine başlar bitirir canla başla 

Emeği alın teri yediği helal lokma 

 

Tarif edilmez kederler içindedir madenci 

Denetim teknoloji eksikliğiyle gelen kaza 

Yangın patlama ya da zehirli hava 

Ölüm haberi gelir maden ocağından 

El ele kol kola ve de omuz omuza 

 

Ocağa yangın yüreğe korku düşünce 

Kaçışlar haykırışlar yalvarışlar 

Şahadet sesleriyle yükselir dualar 

Madenden kazma kürek sesi değil 

karanlıklardan çığlık çığlık feryatlar 

 

Yürekte tarifsiz bir sızı madende kaza 

Yakınların çığırış bağrışları umutsuzluk 

Babasız annesiz kalan çocuklar eşler 

Yeni evlenecekler sevgililer hamileler 

Tutunacak dal ararlar tesellilerle 

 

Isıtmaz artık kömür ölülerin ardından 

Babaların annelerin eşlerin çocukların 

yüreğini 

Kardeşlik dersleri verilir yakılan ağıtlarda 

İmam helallık ister konu komşudan 

Madencinin hakkı helal Allah’tan 

    

  

 

 

YÜCE RABBİM, SANA ŞİKAYETİM 

VAR! 

(Elvin MÜTALİBOĞLU) 

 

El açtım getirdim sana imanı 

Kalbimde bin arzu bin niyyetim var 

Duy sesimi gönüllerin sultanı 

Yüce Rabbim! sana şikâyetim var! 

  

Kardeş kardeşine düşman oluyor 

Evlat aileni atıp gidiyor 

Bir çocuk sokakta nasıl büyüyor 

Yüce Rabbim! sana şikâyetim var! 

  

Kadınlara kul gibi bakılmasın 

Çocuklara hiç kurşun sıkılmasın 

Savaş bitsin insanlık yıkılmasın 

Yüce Rabbim! sana şikâyetim var! 

  

Kimse tutmaz oldu kendi sözünü 

Kurnazlık bürümüş çokun yüzünü 

Para örtmüş bendelerin gözünü 

Yüce Rabbim! sana şikâyetim var! 

  

Katliamlar yeryüzünde bitmiyor 

Masumların kanı akıp gidiyor 

İnsan susur silah susmak bilmiyor 

Yüce Rabbim! sana şikâyetim var! 

  

Şu hayat paklığı biraz kurutmuş 

Şan şöhret çokunda bitmez umutmuş 

Adam var ki adamlığın unutmuş 

Yüce Rabbim! sana şikâyetim var! 

  

Yetimlerin hakkı talan oluyor 

İnsanlar çevrilip yılan oluyor 

Hayat günden güne yalan oluyor 

Yüce Rabbim! sana şikâyetim var! 

https://www.edebiyatdefteri.com/cocuk/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/allah/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/anne/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/cocuk/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/sevgi/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/anne/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/cocuk/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/allah/siirleri/
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             BAHAR ÇIKMAZI 

    (Turgay ÇİTÇİ) 

 

Çıkmaz sokağın girişinde 

iki katlı kıymık taştan yapılmış bir binaydı 

havara taştan yapılan 

duvarlarla çevrilmişti üç bir yanı 

sırtını avlulu eve dayamıştı  

avlulu evin tokmaklı işlemeli demir kapısı  

çıkmaz sokağa açılırdı 

ne garip bir yolculuktu 

bir sokağın, başka bir sokağa çıkmaması 

 

belli ki ne sevgiler yaşanmıştı burada 

çıkmayan dar sokakların geniş sevgilere 

açılması bu yüzdendi 

 

çocuk sesleri  yankılanırdı  o dar çıkmazda  

bahar çıkmazı derlerdi adına 

baharın cıvıltılarını hissettirirdi  

bir sır gibi kaplardı içimizi 

tağa denilen küçük kuş penceresinde 

bir çift güvercin yeni yuvalarına yerleşirken 

mavinin doyumsuz 

güzelliğini taşırlardı çocuklara 

güvercinlerle dost kediler  

küçük bir ağaç altında uykuya dalar 

güneşin sofrasından uzakta  

hayalleriyle doyarlardı 

 

taş yapılar kışın sıcak tutardı anıları 

yazın serinliğinde salıverirdi  

tendeki sevdaları 

 

avludaki kadınlı kızlı sohbet 

ikindi saatlerine taşınır  

taş merdivenler birkaç basımla  

avluya inmenin keyfini yaşatırdı 

avluda yapılan ev ekmeğinin kokusu  

taş evin duvarlarına kazınırdı 

 

 

kendi halinde bir köşede yetişen nar ağacı 

mutlu günleri saklardı özüne 

 

güneşin sevgisini inci, inci dizerdi odalara 

bir içtenlik vardı o yaşamda sade mutlu  

bir aile gibiydi tüm yaşayanlar çıkmazda 

ahşap sıcaklığı vururdu çatı gölgeliğinde 

demlenen hayatlara 

 

ne önemi var varsın çıkmasın yollar  

her çıkmaz sokakta yağmurlar yıkasın 

taş döşemeleri  

kötülüklerden uzak sevgiye açılsın kapıları. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    

 
26 

               

Ulu

 
                           GÖZYAŞINA AĞIT 

                                (Selvi YILDIRIM) 

 

En sızısından vursun Veysel saza 

En incesinden 

Ağlayalım 

Göçsün gönlümüzden nice acılar varsa 

Bir gül gibi boynumuzu büküp de 

Fuzuli gibi dizeleri bağlayalım 

Sen de yoksun dost 

Her geçen güne geçmez sözümüz 

Her geçen gün 

Her geçen gün seni bekler 

Bir ömür boyu 

Çağlayalım 

Yalvarışlarım andım olsun 

Yakarışlarım gözyaşım 

Yad ellerde olsan da yollarımızı 

Bağlayalım 

Gönlümüze yazar 

Kader misali 

Gelmezse yar 

Çocuk gibi oturup da 

Ağlayalım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASLI ELLERİM 

(Esra YEŞİLDERE) 

 

En karanlık vakitte buldum seni 

Paslanan demir gibi 

Pas tutan ellerimi 

Sevgin ile çözdüm senin 

 

Geldiğin vakit mutluluğumdur 

Saadetim, hüznüm, lütfüm 

Kağıtlarca ismini yazdıran 

Aşkındır senin 

 

Yokluğunun düşü 

En büyük kabusum oldu 

Uyumuyorum 

Yokluğunu görmemek için 
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BOŞ SOKAKLAR 

(Emre AVŞAR) 

 

Boş sokaklar kimindir... 

Uçan naylon poşetin mi... 

Uyuyan kedinin mi... 

Ezilmiş su şişesinin mi? 

Tapusu kimdedir sokakların... 

Yalnızların bir kimliği var mıdır? 

Kimse görmezse açan bir çiçek, 

Açılmış sayılmakta mıdır? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHTİYAÇ FAZLASI 

(Yunus KARAKOYUN) 
 

ne yazık ki bu şiir hep kurmaca 

çamurdan ev yapar gibi her an yıkılabilir 

bırak içi boş kalsın 

ihtiyaç fazlası eşyalara gerek yok içini 

donatmaya 

kışa kalmaz bütün sözcüklerini tüketecektir 
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BİZ DE BİNLERCE KEZ ÖLDÜK 

BİNLERCE KEZ DİRİLDİK 

       (Kazım İlkay POYRAZ) 

Gözlerde yaş, elde mendil yok                                                                                                                

Gönüllerde yara, merhem yok                                                                                                                                         

Şehidimiz çok biçareyiz Ya Rab!                                                                                                                                

Gönüllerde yara, acı, ateş                                                                                                                                               

Analarda feryat figan                                                                                                                                                                       

Şehitlikler doldu, defnedebilecek yürek     

kalmadı                                                                                               

Sen bu cennet vatanı için şehit düştün                                                                                                                                       

Eşin , ailen ,yetimin sefil                                                                                                                                                             

Sen bu memleket için şehit oldun                                                                                                                                  

Biz acılı, kederli, mutsuz                                                                                                                                                   

Senin damarlarındaki kan aktı                                                                                                                               

Bizim yüreğimiz kan ağladı                                                                                                                                                    

Vatanımız için her feda edişinde kendini                                                                                                              

Biz de binlerce kez öldük, binlerce kez 

dirildik                                                                                                                       

Doldu şehitlikler, tükendi gözyaşlarımız                                                                                                                                                       

Tükenmese de eldeki mendil silmiyor  

yaşlarımızı                                                                                                           

Analar sustu, tükendi umutlarımız                                                                                                                                                   

Tükenmiş umutlar silmiyor alın yazımızı                                                                                                                                            

Kalbimiz durdu, biz acılar denizinde 

boğulduk                                                                                                       

Zira bizi en çok şehit kanı boğdu                                                                                                                                   

Vicdanımız sızlamıyor, isyan etmiyor artık                                                                                                                         

Kabul etmesi zor ama alıştık artık                                                                                                                                                              

Şehit kanları şiir oldu                                                                                                                                                         

 

Ağzımızı açamıyoruz belki ama ellerimiz 

hala sağlam                                                                                                          

Peki ya gözlerimiz, görmüyor mu olanları                                                                                                                                  

Yoksa gördüklerini inkar mı ediyor?                                                                                                                    

Herkes sustu, küçük bir çocuk bağırıyor                                                                                                                                   

 

Bu çocuk ağlıyor, isyan ediyor                                                                                                                                                                                                

Bu çocuk hepimizden de büyük…                                                                                                                                

Kimseler susturamıyor küçük adamı                                                                                                                                                            

Şehitlerin kanını içiyormuş gibi bağırıyor                                                                                                                                                

Unuttuklarımızı ve neye alıştığımızı 

anlıyoruz                                                                                                                      

Biraz da olsa biz de büyüyoruz.                                                                                                                      
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HAVADAN SUDAN AŞK 
(Ahmet Zeki YEŞİL) 

 
Kadın: Sevgilim, bir dakka bekler 

misin? 
Adam: Bir dakkayı nerelere 

harcamıyorum ki, beklerim tabii.  
(Bir saat sonra) 

Kadın: Kadınlar böyle işte, güzel 

görünmek için zamanı su gibi harcarlar.  
Çok bekletmedim inşallah.  
Adam: Sen beni bekletmedin, ben seni 

bekledim.   
Kadın: Hani, mavi çizgili tişörtünü 

giyecektin. 

Adam: Vakit dardı elbisen gibi 

giyemedim. 

Kadın: Yaz bitti, ne zaman giyeceksin 

ki... 
Adam: Bitsin... Yazdan kalma günleri 

sana sakladım.  

Kadın: Ülkemizde insanlar, aşklık 

sınırının altında yaşıyor. Beni bu kadar 

çok sevme, mahcup oluyorum. 

Adam: Seni kendi imkânlarımla sevdim, 

kimseden yardım istemedim ki... 

Kadın: Müthiş sözler bunlar. Sosyal 

medyadan mı aşırdın, sen mi uydurdun? 

Adam: Yüreğimin derinliklerinden 

geliyor desem... Senin gibi muhteşem 

bir kadın için az bile.  

(Kadın, adamın yanağına bir öpücük 

kondurur.) 

Kadın: Nereye gidiyoruz böyle? 

Adam: Herkes birbirine bu soruyu 

soruyor. Bi yere gittiğimiz yok aslında, 

dibe vurmak için bekliyoruz. 

Kadın: Bu akşam bi tuhafsın sevgilim, 

n’oldu anlatsana.  
Adam: Sorma başıma geleni, birden 

dolarım çıktı. 
 

 

 

Kadın: Kafana taktığın şeye bak... 

Dolarsa dolar, dolmazsa zaten senin 

değildir tatlım. 
Adam: Haklısın sevgilim. 
Kadın: İnsan, “Ne oldum?” dememeli. 
Adam: Evet, “Zengin olacağım” demeli.  
Kadın: Sigara kullanıyor musun?  

Adam: Sigara mı vereceksin? 

Kadın: Sigarayı bırakacağını söylemiştin 

ya, o yüzden sordum. 

Adam: Sigarayı bıraktım, adam tuttum o 

içiriyor.  

Kadın: Kendine iyi bak sevgilim, 

delikanlılık çağını çoktan geçtin. 
Adam: Söylemesi kolay, gel de bak. 
Kadın: Keyfinin yerine gelmesi için ne 

yapabilirim? 
Adam: Gözlerimin içine dik dik 

bakabilirsin mesela. 
(Kadın, bir süre adamın gözlerine 

bakar.) 

Kadın: Baktım işte...  
Adam: Öyle güzel baktın ki, ben üstüme 

alındım. 
Kadın: Beni seviyor musun, doğruyu 

söyle? 
Adam: Sevmek ne kelime, senin için 

geberiyorum. 
Kadın: Canım benim, ölsem de gam 

yemem artık. 
Adam: Diyette misin? 
(Kadın, ağız dolusu bir kahkaha atar.) 

Kadın: Çok komiksin sevgilim. Biraz 

cıvıksın ama olsun, seninle olmak her 

şeye rağmen güzel.  
Adam: Gülüşüne bayilikler verilse 

düşünmeden alırım. 
Kadın: Hamburger zinciri gibi mi? 
Adam: Aynen... Düşük faizle kredi 

çekip, başıma iş açarım valla. 
Kadın: Yoruldum. Daha ne kadar 

bekleyeceğiz böyle ayakta?  
Adam: Farz et, otobüs bekliyoruz 

durakta. El ele, göz göze...  
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Kadın: İki saattir bekliyoruz, gelsin artık 

şu otobüs. 
Adam: Sevgilim, otobüs zaten iki saatte 

bir geliyor.   
Kadın: Bu ne ya, tiyatro gibi! Sakin 

kafayla oturup, sorunlarımızı masaya 

yatırma zamanı gelmedi mi? 
Adam: Sence uyutabilir miyiz? 
Kadın: Ben şuraya uzanıyorum, ne halin 

varsa gör. Bu ne biçim aşk anlamış 

değilim. 
Adam: Anlamayacak ne var sevgilim, 

havadan sudan bi aşk bizimkisi.  
(Kadın, salondaki koltuğa uzanır. Adam, 

berjer koltuğuna gömülürcesine oturur. 

İkisi de çok yorgundur.) 
Kadın: Öfff... Kulağım çınladı! 
Adam: Birisi anıyor. 
Kadın: Gözüm de seğiriyor. 
Adam: Kulağını çınlatan kişi geliyor. 
Kadın: Çayı ocağa koyup geleyim. 
Adam: Gitme yanımda kal, çay uykumu 

kaçırıyor.  
Kadın: Peki o zaman, sana bir masal 

anlatayım. 
Adam: Hadi anlat, masalcı abla. 
Kadın: Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin 

birinde, bir Küçük Prens yaşarmış. 

Günlerden bir gün, Küçük Prens’in canı 

Çokoprens istemiş. Sarayın 

muhafızlarına, “Çokoprens’i acele 

buraya çağırın” demiş. Başına 

geleceklerden habersiz olan Çokoprens, 

güle oynaya saraya gelmiş. Küçük 

Prens, Çokoprens’i çok iyi karşılamış. 

“Yaklaş bana, bir iyilik yapayım sana” 

demiş. Çokoprens yaklaşınca da, olanlar 

olmuş. Küçük Prens, bir lokmada 

Çokoprens’i mideye indirmiş... 
Adam: Bu masalı nerenden 

uydurduğunu merak ettim. Senin 

yüzünden, canım fena halde Çokoprens 

istedi.  
Kadın: Vakit geç oldu, uyu artık.  
 

 

Adam: Öyle horluyorsun ki, masalların 

bile uyutmuyor. 
 

Kadın: Yuh olsun sana! Fosur fosur 

uyumalar numaraydı demek. Sen 

uyuyan adamı oynarken neden olduğun 

hava kirliliği yüzünden asıl uyumayan 

bendim. Söylemeyecektim ama beni 

mecbur ettin şerefsiz. 
Adam: Allah kuru iftiradan saklasın! 

Mutfağa her girişte ocağı açık bırakan 

sen, kalkıp mutfağı havalandıran ben. 

Eşeklik bende ki, bu konuyu hiç yüzüne 

vurmadım.  
Kadın: Konu, nereden nereye geldi 

sayende. Saat kaç, haberin var mı? 
Adam: Saat çok... 
Kadın: Galiba, birbirimizi milli 

mutabakat çerçevesinde sevemedik. En 

iyisi, biz ayrılalım. 
Adam: Hadi ayrıldık diyelim, sonra 

n’olcak? 
Kadın: Kendimize birer sevgili 

bulacağız.  
Adam: Ya sonra? 
Kadın: Sonra... Sevgilimizi sevemezsek 

eğer, o zaman evleniriz. Unutma, 

büyünce psikopat olmak isteyen 

çocukların ülkesinde yaşıyoruz. Bu 

nedenle, fikri hür, vicdanı hür çocuklar 

yetiştirelim birlikte. Ne dersin? 
Adam: Allah derim! 
Kadın: Anlaşılan, bir sevgilim olursa 

kıskanmayacaksın. Şaşırdım doğrusu... 
Adam: Bi kereden bişey olmaz 

sevgilim...  
Kadın: Tamam, yarın ayrılıyoruz. 

Caymak yok! Cayan, yemek 

ısmarlayacak ona göre. 
Adam: Kabul ediyorum.  
Kadın: Öyleyse, iyi uykular sana. 

Beklesin beni Necati... 
Adam: Hıı?... O kim lan? 
Kadın: Necati’ mi? Şey... kulağımı 

çınlatan adam...  
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PENCERE 

(Cesi SULTAN) 

 
Aynı yerdeydik, üç tane penceresi olan, 

camlarından ışık değil sadece sesler gelen, 

perdesiz küçük, karanlık bir oda... Eşya 

olarak sadece biz vardık yani bir "şey" dik 

ama ne olduğumuzu ne o biliyordu nede 

ben... Benden daha karanlıktı yok oda 

karanlıktı ya ondan gördüğüm "şey" de 

karanlıktı... Korku kumun kokusunu sonuna 

kadar bana hissettiriyordu, uzansam 

tutabileceğim ama dokunmanın verdiği 

tiksinti beni uyarıyor sadece pencerelere 

bakıyor ve ışık arıyordu gözlerim öyle ki 

biraz zorlasam gözlerimde güneş 

doğacaktı... Duyduklarımı duyduğunu 

biliyordum pencereden gelenler yani o 

sesler, biçimleri vardı, şekilleniyor 

önümüze düşüyordu, dokunmak için içimde 

büyüyen bir korku daha vardı ama yanımda 

duran şeye bakamıyorken bile onları sadece 

yediğimi ve boğazımda olan tatlarını 

hissetmek istiyordum... Pencereleri sağdan 

sola, soldan sağa saymaya gelen sesleri bir 

bütün haline getirmeye çalıştım ama hiç bir 

şey olmuyordu, sıratta yani kıçı kırık bir 

köprüde yolumu şaşırmış gibiydim... 

 

Birinci pencereden gelen ses: 

Olgunlaşmamış bir düş... 

İkinci pencereden gelen ses: Yazılan tüm 

şiirlerin gözlerini çıkar... 

Üçüncü pencereden gelen ses: Bülbülün 

çektiği dili belasıdır... 

 

Siz ne yapardınız bunları duyup, görünce? 

Bir an bütün deliliğimi toplayıp bir anda 

döndüm yanımda ki "şey" e. Baktım benim 

gibi tam dönmüş bana bakıyor, gözlerinde 

ki karanlık, bir dünya kadar büyük, insan 

gibi duruyordu bu "şey", öylece birbirimize  

 

 

 

bakıyorduk, birbirimizi kokluyorduk, 

özlüyorduk, arzuluyorduk... Anlatmak  

 

istediğim, yok bu anlatılamaz... Döndüm 

yönümü pencereye, sırtımı dayadım ev 

yapmış duvara, aynısını oda yaptı, gördüm, 

hissettim, kapadım gözlerimi, pencereler 

hala görünüyordu, sonra durdu aklım, 

sonra  fırladım ayağa, tutup kendi elimden, 

attım kendimi  üçüncü pencereden... 
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EN GENİŞ ÇERÇEVE 

(Sibel ÇELİKEL) 

 

Duvarda bütün gün asılı durmaktan 

çok canım sıkılmıştı. Çocukların kuş 

cıvıltıları gibi neşeli sesleri de olmasa gün 

hiç geçmeyecekti. Bir gün öğretmenleri 

onlara “Eğer derslerinize iyi çalışırsanız 

Atatürk’ün resmine bakın, size 

gülümseyecek.” demişti. İçlerinden bir 

tanesi buna fazlaca inanmıştı sanırım. Ön 

sıradan bana sürekli bakıp gülümsüyordu. 

Ben Ata’nın kendisi değilim sadece 

çerçeveye sıkıştırılmış bir fotoğrafıyım ama 

yine de bir çocuğun umutlu bakışlarından 

kendime bir pay çıkarıyordum, mutlu 

oluyordum çocukların saflığından…Kömür 

taşımaktan elleri kapkara olmuş çocukların 

gözlerindeki o temiz ışıltıları görünce 

neredeyse cansız bir suret olduğumu 

unutuyordum. 

Sınıftaki bütün anılar maalesef 

böyle tatlı değildi. Öğrencilerini sıra 

dayağına çeken öğretmen de gördü bu 

cansız gözlerim. Küçücük, yumuk yumuk 

ellere tahta cetvellerle vuruyor, ne suçu 

olduğunu tam anlayamamış öğrencilerini 

korku, kaygı ve yaş dolu gözlerle sıralarına 

oturtup onların sus pus olmalarına sebep 

oluyor, onlara sürekli olarak ‘konuştukları’ 

için kızıyor ama anlattıkları konu hakkında 

hiçbir zaman en ufak bir fikri olmuyordu.  

Bir defasında öğrencilerini küme çalışması 

yapmaları için serbest bırakmıştı, kendisi 

ise evde yapması gereken planları ders 

saatinde yapıyordu. Kümedeki 

öğrencilerden birinin heyecanla bir şeyler 

anlattığını gördü. Bir hışımla kalkıp yanına 

gitti ve hiçbir şey sormadan ‘çok konuştuğu 

için’ kız çocuğunun narin yüzüne o 

kocaman boyalı tırnaklı elleriyle iki tokat 

vurdu. Kız ders ve teneffüs boyunca  

 

pencerenin kenarına gidip sessiz sessiz, içli 

içli ağladı. Hâlbuki öğretmenin oturduğu 

kürsüden duyamadığı ama benim çok net 

duyduğum bir şey vardı: O küçük kızın 

heyecanla anlattığı şey öğretmenler günü 

için yapmaya çalıştıkları sürprizdi.  

Yıllar sonra okula genç ve idealist 

bir öğretmen geldi. İlk ataması olabilirdi. 

Öğrencilerini çok sevdiği her halinden 

belliydi. Okul çıkışlarında onlarla kalıp 

fazladan kurs veriyordu. Sınıfa kendi 

imkânlarıyla kitaplar alıp küçük bir 

kütüphane oluşturuyordu. Bütün bunları hiç 

üşenmeden büyük bir hevesle yapıyordu. 

Biraz düşünüp hafızamı zorlayınca bu 

hevesli öğretmenin ‘çok konuştuğu için’ 

öğretmeninden tokat yiyen o küçük kız 

olduğunu, önemli bir şey anlatırken 

heyecanlandığı için sesinin yükselmesinden 

tanıdım. Hayat nasıl da çelişkilerle doluydu. 

Bu genç kız hayatını konuşmak ve 

konuşturmak üzerine kurmuştu. Bildiği her 

şeyi yorulmadan öğrencilerine anlatıyor, 

onların en utangaç olanının bile sınıf 

önünde konuşabilmesi için çeşitli yaratıcı 

etkinlikler düzenliyordu. İki yıl kadar 

görevine devam ettikten sonra daha büyük 

bir şehre taşınmak için öğrencilerinden 

ayrılırken çok hüzünlendi. İlk tatilinde 

öğrencilerini derste ziyaret ederek onları 

sevindirdi. Bu sürprize karşılık öğrenciler 

onu görür görmez derste öğrettiği şiirlerden 

birini hep bir ağızdan okumaya 

başlamasınlar mı? Herhalde bu duvarda 

asılı durduğum onca sıkıcı zamanlar içinde 

gördüğüm en kayda değer anlardan 

biriydi.Gözyaşlarım olsaydı ağlayabilirdim. 

Bir çocuğa şiir öğretmek ne kadar da 

değerliydi. 

Uzun sayılabilecek bir zaman sonra 

asılı olduğum duvar çok eskidi, beni alıp bir  
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dershanenin duvarına götürdüler. Buradaki 

öğretmenler çok genç ve dinamiktiler. Hiç 

durmadan soru çözüyor, soru yazıyor, 

öğrencileri bir net daha fazla yapsın diye 

sürekli özetli çalışma kâğıtları 

hazırlıyor,bitmeyen bir güç ve azimle günde 

on iki saatten fazla çalışıyorlardı. Bir süre 

sonra bazı öğretmenlerin sınıf boş iken 

gelip uyukladıklarını gözlemlemeye 

başladım. Belli ki ne kadar genç de olsalar 

bu tempoyu vücutları kaldırmamaya 

başlamıştı. Sabah saatlerinde sınıf boş 

kaldığında öğretmenlerin iki veya üç kişilik 

gruplar halinde önümdeki sırada oturup 

fısıldaştıkları olurdu. Maaşlarının bu ay da 

ödenmediğinden, atanamamaktan ve 

sınavdan bahsederlerdi. Bazen oturup 

kimsenin duymayacağı şekilde içli içli 

ağladıkları olurdu. Buna rağmen öğleden 

sonra öğrenciler sınıflara doluşunca pırıl 

pırıl bir yüzle onları karşılıyor, bitmeyen bir 

neşeyle onlarla arkadaş gibi şakalaşıyor, her 

defasında konuları daha eğlenceli hale 

getirecek yeni formüller üretiyorlardı.  

Kısa bir süre sonra dershane okula 

dönüştü. Buradaki öğrenciler güler yüzlü, 

iyi giyimli, iyi eğitimliydi. Ancak 

öğretmenlerinin ders anlatmalarına 

tahammülleri yok gibi bir halleri vardı. 

Öğretmen tahtaya konuyu yazarken onunla 

alay etmek için yaptıkları hareketleri ben 

görmüş olmaktan utanıyordum. Genç ve 

deneyimsiz öğretmenlerin bu saygısızlıklara 

katlanamayıp sınıftan ağlayarak çıktığına 

üzülerek şahit oldum. “Beni buradan 

alsınlar.” diye dua etmeye başladım. Bana 

bakıp Atatürk’ün gülümsediğine ve 

kendisini gözettiğine inanan o temiz kalpli 

çocuklara ne olmuştu?  

Bir gün pakete sarıldım, o okuldan 

ayrılıp uçağa bindirildim. Beni taşıyan  

 

öğretmen bir yandan kocaman tekerlekli bir 

bavulu sürüklüyor, arkasında sırt çantası ve 

çapraz sarılmış bir el çantasıyla zaman 

zaman dengesini kaybediyor, kendini zor 

taşıyordu. “Beni neden bu soğuk ülkeye 

getirdi ki?” diye düşündüm önceleri. Gittiği 

her okulda beni yanında taşıyor, Türkçeyi 

daha önce hiç duymadığım bir şiveyle 

yarım yarım konuşan birbirinden tatlı minik 

öğrencilere beni gösterip heyecanla bir 

şeyler anlatıyor, benim sağımda yazılı olan 

İstiklal Marşını okutuyor sonra da Türkçe 

şarkılar söyletiyordu. Öğrenciler her Türkçe 

konuştuklarında sevinçten ellerini 

çırpıyordu. “Ahir ömrümde bunu da 

görmek kısmet oldu.” diye düşündüm. Çok 

konuştu diye dayak yiyen öğrencilerden 

yarım yarım da olsa Türkçe konuştu diye 

sevinçle kucaklanan bir kuşağa geçiş 

yapmıştım. Demek ki değişiyorduk. Oradan 

oraya dolaşmaktan yorulmuştum, birbirinin 

zıddı birçok anlara şahit olmaktan ve bir 

gün aydınlığın kazanacağını ummaktan 

da… 

Neyse ki şimdi içinde yüzlerce kitap 

olan bir okul kütüphanesinin duvarında 

asılıyım. Burada huzurluyum, mutluyum. 

Sabah saatlerinde proje çalışan öğrencilerin, 

öğretmenleri liderliğinde, yeni fikirler 

ürettiklerini görüyorum. Öğleden sonra ise 

tiyatro kulübü çalışmalarında çok 

eğleniyorum. Öğretmenleri de gençlerle 

gençleşiyor yaşsız bir hal alıyor. Tek taraflı 

bir alışveriş olmadığı çok belli bu bilgi 

akışının. Birbirlerinden besleniyorlar.  

Önyargısız, duvarları olmayan bir sanat 

çıkarıyorlar ortaya. Öğretmenliğin, eğer 

layıkıyla yapılırsa, olabilecek en geniş 

çerçevede hatta çerçevesine sığmayan bir 

meslek olduğunun farkındalar. Bildikleri 

öğrendikleri her yeni bilgiyi hemen hayata 

geçirme şansını yakalamışlar. 
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Yılın belli zamanlarında da şarkılar 

söyleniyor bu odada. Öğrenciler ve 

öğretmenler birlikte çalıp söylüyorlar. 

Bunların benim sevdiğim şarkılar olduğunu 

düşünüyor olmalılar ki arada bir bazı 

öğretmenlerin bana bakıp gülümsediğini 

yakalıyorum. Bu beni ilk gençlik anılarıma 

götürüyor. Bu öğretmenler ders çalışırken 

kendilerine Atatürk’ün gülümsediğine 

inanan o çocuklardan biri mi yoksa? O 

zamanlar daha yeni bir fotoğraftım, 

çerçevem de henüz eskimemişti… Yıllar 

içinde yoruldum, yıprandım, yıpratıldım 

ama hissedebiliyorum ki bu okuldaki 

öğretmen ve öğrenciler için hala çok 

kıymetliyim. Çünkü ben onlar için sadece 

bir çerçeve değilim ben onların paha 

biçemedikleri,zamanın eskitemeyeceği bir 

değeri temsil ediyorum. Yıllarla bu kadar 

değişen, çelişen ve dönüşen değerler içinde 

hep aynı kalan bir değeri simgeliyorum. 

Ben onların “başöğretmenleri Atatürk’ün” 

suretiyim.  

Umutla, dirençle, sevgiyle yarınlara 

ulaşmayı ve aydınlığa çıkmayı hedef 

gösteren,  bugün bildiğimiz her şeyi bize 

öğreten saygıdeğer başöğretmenimiz 

Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına 

saygıyla…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR ÇİFT ELA GÖZ 

(Feyza KURT) 

Başını kaldırdı.   

-“Bu adamı tanıyorum. Lise zamanlarımdan 

arkadaşımdır kendisi. Tam 

hatırlayamadığım bir tarihte aynı okula 

giderdik. Ben sarışın ve iri cüsseli olduğum 

için dikkat çekerdim o ise benden daha çok 

dikkat çekerdi, gözleri üzerine toplardı. 

Gözler… Bütün köy kız kardeşini tanırdı. 

Bütün köy kız kardeşine hayrandı ve bütün 

köy onun bir ucube olduğunu düşünür böyle 

güzel bir kızla kardeş olmalarına hayret 

ederdi.  Biraz küçük bir köyümüz vardı ve 

herkes birbirini bir şekilde az çok tanır, 

sever, kollardı. Özellikle de reisi olmayan 

evleri… Biz ise köyümüzün taşlı yollarında 

sabah akşam beraber okula gelip giderdik 

bu adamla. Sadece beş dakikalık bir yol 

arkadaşlığına neler sığdırmazdık ki? Benim 

küçücük not defterime yazdığım şiirler, 

Hüsnü Hoca’nın azarlamaları, muhtarın 

yine başka bir köyde yine başka bir kadınla 

yakalanması…”  

-‘’ Şiir mi yazardınız Komiserim?’’  

-‘’ Yazardım. Şiir yazardım sevda uğruna. 

Her sabah yeni bir şiir okurdum bu adama 

çünkü her gece uykusuz kalırdım bir çift 

göz hayaliyle. Kimseye söyleyemediğim 

gönül derdimi dizelere söylerdim gaz 

lambasının ışığında. Gençtik. 

Heyecanlıydık. Tecrübesizdik. Hayatta neyi 

nerde yapmamız, hangi sözü kime 

söylememiz gerektiğini bilmiyorduk. İşte o 

günlerde başlamıştım ben de yazmaya. Bu 

gördüğün adam var ya evlat, onun dünya 

güzeli kardeşine yazdım bütün dizelerimi. 

Onun güzel gözlerine söyledim her sözümü. 

Sabahları ve okul çıkışları kardeşini 

istemeye gelen yeni bir talipten bahseder, 

yüreğime indirirdi.  
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‘’Bundan sonra her sabah uğruna sağ elimi 

verebileceğim gözlere bir yabancı bakacak 

artık’’ diye ölürdüm korkudan. Sonra tekrar 

kardeşini kimseye yar etmeyeceğini söyler 

yüreğime su serpti derken bütün köyün 

harabelerden ve boş adamlardan 

oluştuğunu, kardeşinin bu çöplükten hiçbir 

serseriye layık olmadığını söylerdi. Günler 

böyle geçerken zamanla şiirlerim defterleri 

doldurmaya, ben de artık duramamaya 

başladım. Bir gün o güzel gözlüyü eski bir 

Türk filmindeymişçesine çeşme başında 

gördüm ve başladım ona yazdığım en güzel 

şiirleri okumaya. Gözlerine baktıkça 

okuyacaklarımı unutuyor, gözlerine 

baktıkça yenilerini okuyordum. Bir zaman 

da yine böyle çeşme başında geçince 

anladım ki onun da gönlü bende var. O 

günü hiç unutmam. Neredeyse gün doğana 

kadar düşünüp sabahına anama haber 

verdim ve kadıncağızı umutsuz ve çaresizce 

kız istemeye gönderdim. Ne olduysa 

bundan sonra oldu. Bu yerde yatan adam o 

akşam geldi yüzüme bir güzel tükürdü. 

Sabaha kadar uyuyamayan tek benim 

sanmıştım lakin sabah bir kamyon ve 

toplanmış, kutulara, çuvallara konmuş bir 

evle karşılaştım. Ela gözlüm, ilham 

kaynağım yüzü yara bere içinde evden 

çıkıyor, kamyona biniyordu. Anladım ki 

gece hem abisinden dayak yemiş hem de 

anasıyla evi toplamıştı. Nereye gittiler 

kimse bilmedi. Ben de polis akademisine 

girdim, evlendim, cinayet bürosunda olay 

yerlerine çağırılan ilk kişi oldum. Bu 

karşımdaki cesedin yüzüme tüküren adam 

olması bir canın yitirilmesinden daha çok 

yaralıyor beni ve eminim ki bu eski 

zamanlardan kalma bir kan davası, bir 

namus meselesi. İstenen bir güzel ve 

çarpılan bir kapı… İnsanlar değişmezler. 

Savcı gelene kadar bekleyin, sonrasını adli 

tıp halledecektir.’’ 

 

ÇANTANIN GİZEMİ 

(Nurdan ALADAĞ) 

Olduğundan farklı bir yerde 

bulunmayı özlemek, olduğundan başka biri 

olmayı istemek ya da aniden sıkılmak her 

şeyden... Herkesin yaşadığı duygular zaman 

zaman. Ama kimileri bunaldıkları böyle 

anlarda kendilerine özgü, yepyeni resimler 

yapabiliyorlar. Hayal dünyalarında 

çizdiklerini gerçeğe dönüştürebiliyorlar. 

Hayalle gerçek arasındaki ince ayrımı 

geçince de mutluluk ya da hayal kırıklığı 

oluyor. 

Geçmişe ait eşyaları saklayan, onları 

gördükçe mutlu olan, yaş ilerledikçe 

bağlanıp vedalaşamayan insanlardan 

birisiyim. Evimin bir köşesinde duran bakır 

mangal eskilerden hatıra kalan babamın 

bana hediyesiydi. Bir zamanlar ısınmak için 

kullanılan mangalda dedeme yapılan 

kahvenin kokusunu duyar gibi 

olurum.Mangal deyip geçmemek lazım. 

Deterjanın kullanılmadığı zamanlarda 

mangaldaki külün suyuyla çamaşırlar 

tertemiz yıkanırdı. Bu sebeple vücuda 

değen giysiler alerji yapmazdı, hasta 

etmezdi. Mangalın yanı başında duran deri 

kaplı James Bond çantanın da dili olsa, 

konuşsa acaba neler söylerdi. Eski olmasına 

rağmen bu iki eşyayı gözümün önünden 

ayırmayışım, bana verdikleri hayat dersini 

unutmamak için olsa gerek... 

Ailenin dördüncü çocuğu olarak üç 

erkekten sonra doğduğumda, yaşanan 

sevince şahit olamasam da şanslı bir bebek 

olduğumu düşünürüm. Yetmişli yıllarda 

babamın kırk beş,annemin ise otuz beş 

yaşında beni dünyaya getirme cesaretini 

takdir ediyorum. İlk çocuğunu doğurmasına 

günler kala gaz lambasının elinden düşmesi 

sonucu bebeğini kaybedince ikişer yıl 
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arayla erkek çocuklarına sahip olduktan on 

yıl sonra ben doğmuşum. Prenses edasıyla 

büyümem gerekirken yerinde duramayan, 

erkek çocuklarını aratmayan hareketli 

oluşum hala anlatılır… Dizimdeki yara 

izlerine bakınca ben de o günleri 

hatırlıyorum. Merakla etrafta olan biteni 

izler, kulaklarımı da dört açardım. Küçük 

bir kızken kapıların anahtar deliklerinden 

bakıp dedektiflik oynardım. Babamın 

çuvalın içinde sakladığı deri kaplı çantasını 

çıkarabilmek için doladığı ipi sabırla 

çözmesini, şifresini ayarlayarak, anahtarla 

çevirip, tik sesinden sonra açmasını 

heyecanla izlerdim.  Gizlediği sır dolu 

çantasının içinde olabilecekleri hayal 

ederdim. Okul hayatı yoğun geçince evde 

babamın çantasıyla geçirdiği dakikalara 

artık aldırış etmedim. Öğretmenlik ve 

evlilik yaşamım aynı anda başlayıp gurbete 

gidince, görüşmelerimizde bir daha çanta 

aklıma gelmedi. 

Aniden hasta olan annemi kısa 

sürede kaybettikten sonra babam çocuğum 

gibi oldu. Seksen beş yaşında ilgi ve 

sevgiye ihtiyacı olan babamda üç yıl sonra 

vefat edince, kolu kanadı kırık kız çocuğu 

olarak kalıverdim. 

Eşyaları toplamak için eve 

geldiğimde çocukluğuma sarılmamı 

sağlayan çantayı elime aldım.Tıpkı babam 

gibi beyaz çuvala sarılı ipi sabırla çözdüm. 

Artık şifresi bozulan anahtarı üzerinde olan 

çantanın kilidini açınca, karşılaştığım ilk 

şey babamın ve annemin tek çekilmiş 

gençlik fotoğrafları oldu. İkisi de nasıl 

güzel bakıyorlardı. Akan gözyaşlarımı 

silmek ister gibiydiler.İlk kez gördüğüm 

resimlerini bağrıma bastırdım. İkinci olarak 

elime aldığım tedavülden kalkmış yirmilik 

banknot oldu;kötü günler için saklandığı 

belliydi. İçinin bir sürü parayla dolu 

olduğunu sanmak çocukken ne büyük 

hayaldi. Çantadaki üçüncü eşya mavi renkli 

bebek patiğiydi. Kokladığımda elleri değen 

babamın kokusu, patiği ören annemin 

teninin yumuşaklığı burnumun direğini 

sızlattı. Yaşama şansı yakalayamayan 

bebeğin eksikliğini yüreğimde hissettim. 

Hayatın özeti artık belliydi; sahip 

olduklarım, olmak istediklerim ve 

kıymetinin bilinmesi gerekenler anılarda 

gizliydi. 
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GRİ ÇIĞLIK 

(Hatice DÖKMEN) 

Akşamın alacası Kadıköy’ün üstüne çökeli 

epey oldu. Rıhtım caddesi bu saatlerdeki 

telaşını giyinmiş, insan ve araç kaynıyor. 

Halime’nin yorgun ayakları da aynı telaş 

içinde. Bir daha adımını bile atmayacağı o 

evi arkada bırakalı çok olmadı. Herkes gibi 

o da yeşil yanmasını beklemeden caddeyi 

geçip durağa doğru yürüyor. Vapur 

düdükleri, korna seslerine karışıyor. Bir 

ambulans acı çığlıklarla yolu yarma 

çabasında. Meydanın gürültüsü, 

kulaklarında çınlayan o salyalı kahkahayı 

anımsatıyor ona. “Eşek herif,” diye 

geçiriyor içinden, “belanı arıyordun, buldun 

işte.” Elleri soğuk. Burnunu çekince hava 

yerine egzoz doluyor ciğerlerine.  

Otobüsün fanından yüzüne vuran sıcak 

hava içini ısıtıyor. Neresinden baksa bir 

saat sürer yol. Ne olurdu sanki kanatları 

olsaydı da uçuverseydi evine. Ya da tatlı 

cadı gibi burnunu kıvırıp evinde 

buluverseydi kendini. Soba cayır cayır 

yanıyor olsaydı. Botun içinde buz kesmiş 

ayaklarını dayayıp sobaya, iliklerine kadar 

ısınsaydı. İkinci burun kıvırışında sofrası 

hazır olsaydı. Üçüncüde Mehmet’in 

dilinden bal damlasaydı. Hatta Mehmet iki 

gece önce döverek morarttığı o gözleri öpüp 

özür dileseydi. “Söz,” deseydi. “Bir daha 

kılına dokunmam, erkek sözü.” Erkek sözü. 

Öyle ya. Erkek sözü. Kadın sözü diye bir 

lakırdı duymuş muydu? 

“Ölmüş müdür acaba?” 

Henüz ısınmaya başlayan bedeni yeniden 

üşüyor. İçi daralıyor. Küçük sarı puanlı 

kahverengi eşarbını açıp biraz gevşeterek 

yeniden bağlarken yanında oturan tombul 

kadının gülümseyip sohbete kendini 

hazırladığını sezince başını diğer tarafa 

çeviriyor. Ön koltuktaki adamın yağlı 

ensesine takılıyor bakışları. Eprimiş ceket 

yakasına dalga dalga dökülmüş kepekler 

midesini kaldırıyor. Kayınbabasının 

ceketini asarken olduğu gibi… İnsanları ite  

 

 

kaka arkaya ilerlemeye çalışan kara yağız 

adam değiyor gözlerine bir an. Tıpkı 

Mehmet. Adamın hemen önündeki sıska kız 

bir eliyle koltuğun yanına tutunmuş diğer 

eliyle de telefonunda mesaj yazıyor. İnce 

dudakları hafiften gülümsüyor. Halime iyi 

bilir on sekiz yaşın estirdiği kavak yellerini.  

Ne çok severdi, ne çok özlerdi bir zamanlar 

Mehmet’i. Karakaşlarının altından bir Kadir 

İnanır bakışı fırlatıverirdi ki, erim erim 

erirdi körpe yüreği. Mehmet, limonla 

şekillendirdiği saçlarını okşadıktan sonra 

ellerini pantolonun cebine sokar öyle poz 

verirdi ki değme artistler onun kadar 

yakışıklı olamazlardı. Onunla evlenebilmek 

için az dil dökmemişti babasına. “İsteyenim 

çok. Elini tez tut,” diyerek Mehmet’i de az 

gaza getirmemişti hani.  

Yazdığı mesajın içine gömülmüş kıza 

bakan kadının yüzü acıyor. “Görürüz seni 

de.” Alaycı bir gülümseme takılıyor 

dudaklarına. “Çok geçmeden 

solduruverirler senin de gül yüzünü. Daha 

ne olduğunu anlamadan elin oğlu 

dölleyiverir ardı ardına. Oğlana kaynatanın 

adını koyarlar. Kâzım. Kızlardan büyüğüne 

de kaynananın adı konur. Sultan. Üçüncü de 

kız olursa kimse bakmaz yüzüne. Kendi 

anacığın fısıldayıverir kulağına. Ee! Bu da 

benim adım olsun bari. Songül, diye 

seslenirler artık küçük kıza da. Kaynanan 

dirseğine kadar dolu bileziklerini 

şıngırdatarak yüksekten bakarken söylenir. 

‘Bu güne gelene dek neler çektik. Olup 

olacağı beş başlı bir damı çekip 

çeviremezsin. Senin yaşındayken koca köy 

evinde on bir başın, işini aşını baş ettiğim 

gibi bir de ucu bucağı belirsiz tarlanın 

çapasıyla hasadı benim ellerimden geçerdi.’ 

Kaynanan sadece laf çarpmakla yetinmez. 

Gözlerini ağartıp parmağını sana doğrultur. 

‘Avrat dediğin cabbar olmalı. Aslanım 

akşama kadar eşekler gibi çalışır ama 

yetmez şeher yerinde. Kadın ol da, sen de 

tut bir işin ucundan…’ Sonraları sen de 

öğrenirsin el kapılarında başkalarının 

kullanacağı cicili bicili evleri pırıl pırıl 

temizlemeyi, kazandığın parayı evine  
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vardığında sessizce kocanın avucuna 

bırakmayı …” 

Kız otobüsten inip gözden kaybolunca 

kadın kendi siyah eteğine indiriyor 

bakışlarını. Dizlerinin üzerinde kenetlediği 

avuçlarına, damar damar kemikli ellerine, 

çamaşır suyundan kızarmış eğri büğrü 

parmaklarına bakıyor. Yarım saat önce 

kapıyı çekip çıktığı eve gidiyor aklı.  

Salonun köşesindeki bronz kadın heykeli 

çok ağırdı. Nasıl bir solukta kaldırdı, 

adamın ense köküne nasıl indirdi, 

inanamıyordu hâlâ. Oysa o heykeli 

temizlerken bile hiç kaldırmaz, sağa sola 

çevirerek silerdi. Yine soluğu kesiliyor. 

Başörtüsünü biraz daha gevşetiyor. 

“Ölmemiştir canım. Kötüye bir şey olmaz.” 

Yanında oturan kadının indiğini, onun 

yerine orta yaşlarda iri bir adamın 

oturduğunu, kalçalarına değen başka bir 

tenin sıcaklığıyla fark ediyor. Sıska 

vücuduyla kapladığı alanı biraz daha 

küçülterek kendini cama doğru çekiyor ve 

derisi çatlamış siyah çantasını sanki koluna 

takarken yana sarkmış gibi araya kaydırarak 

adamın vücuduyla yeni bir temas ihtimalini 

ortadan kaldırıyor. Adam iyice yayıyor 

bacaklarını.  

“İnşallah ölmemiştir. Boynu altında 

kalasıca.”  

İlgisini dağıtmaya çalışıyor. Ne olduysa 

oldu, dönüşü yok. Gözündeki koyu gözlüğü 

çıkarıp yanaklarına inmek üzere olan 

yaşları siliyor sessizce. Ama yaşların arkası 

kesilmiyor. Anacığının lafını hatırlıyor. “Öz 

ağlarken göz durur mu?” Duruyor bir süre 

sonra. Gözlüğünü takıp başını kaldırıyor. 

Mehmet’e benzeyen adamla göz göze 

gelince yüzünü pencereye çeviriyor. 

“Mehmet’in de canı cehenneme. Hepsinin 

canı cehenneme. Garibim Halime. Akşama 

kadar elin sudan çıkmasın. Yorgunluktan 

dizlerin tutmasın, şikâyet etme. Eteğine 

dolanan üç kuruşluk uçkuru düşüklerle 

uğraş. Boyu devrilesice Mehmet de komşu  

 

kızıyla fingirdeşsin.” İstediği kadar inkâr 

etsin, istediği kadar dövsün. Bal gibi 

biliyor. 

Otobüsten iniyor. Akşamın ayazı yüzüne 

vurunca mantosunun yakasını kaldırıp 

boynunu kapatıyor. Bir an evvel eve 

varmak için hızlanıyor. Köşe başında bir 

polis otosu görünce yüreği hopluyor. “Yok 

canım daha neler.” diye söyleniyor. 

“Ölmemiştir. Ölmek öyle kolay olsaydı…” 

Polislerin adamın birine ceza yazdığını 

anlayınca rahatlıyor.  

Ev tek katlı. İçeride ışıklar yanıyor. 

Halime’nin içi ısınıyor. Çocuklarının şen 

sesleri bahçeden bile duyuluyor. Büyük kızı 

Sultan açıyor kapıyı. Elindeki çikolatadan 

bir lokma alıp dolu ağzıyla annesine 

şakıyor.  

“Gülistan abla çok güzel yemekler yaptı 

anne. Babam da yardım etti biliyor 

musun?”  

“Öyle mi?” diyor yarım yamalak. 

Koşarcasına mutfağa gidiyor. Kireç beyazı 

yüzüne düşen şaşkınlıkla öylece bakıyor bir 

süre. Mehmet’in Kadir İnanır bakışlarıyla 

süzdüğü, ince belli Gülistan’ın yanakları 

kızarıyor. Ocağın üstünde tencereler 

kaynıyor. Masanın ortasına konmuş yeşil 

salataya, hemen yanındaki yoğurt kasesine 

ve evyeye öylesine atılmış ekmek bıçağına 

bakıyor Halime.  

“Ölün lan! Ölün! Hepiniz ölün!   
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HAPŞIRIK 

(Hüseyin OPRUKLU) 

         Martın ilk aylarıydı. Zor günlerin 

habercisi virüs zirveye doğru emin 

adımlarla tırmanırken, her gün yüzlerce 

insan umutsuz bir halde hayatta kalma 

mücadelesi veriyordu. Dünya gündemi 

tamamen değişmiş, televizyondaki tartışma 

programlarında sağlıkçılardan 

geçilmiyordu. Bundan nasibini almış adam 

ise her zamanki gibi salondaki üçlü koltuğa 

tezgâhı açmıştı. Kâseye doldurduğu 

çekirdekleri hızla çitlerken göz ucuyla da 

uzmanların ne yapılması gerektiği 

konusunda televizyonda verdiği nasihatleri 

dinliyordu.  

On beş gün önce çıkarıldığı zorunlu 

izinden beri böyleydi durum. Virüs 

korkusuyla kimse dışarı çıkamayınca herkes 

kendi sınırlarını iyice keskinleştirmiş, gün 

geçtikçe evin içi iyice dar gelmeye 

başlamıştı her ikisine de.Sıkılmış olacak ki 

başını usulca kaldırıp yan koltukta oturan 

karısına “Daha ne kadar sürecek bu 

Züleyha?” dedi adam. Kadın yüzünde 

donup kalmış ifade belli olmasın diye 

gülümsemeye çalışırken, iradesi dışında 

genzini gıdıklayan bir hapşırık peydahlandı.  

Ama asla tam olarak gelmeyen bir 

hapşırıktı bu! Hatırladı sonra bunun 

mevsimlerden kaynaklandığını. Ama bir 

geldi mi de asla gitmeyeceğini de biliyordu. 

Böyle durumlarda hapşırığı hapsetmek için  

 

elden ne gelirse yapılırdı. Öyle de yaptı 

kadın.İki parmağıyla burnunu ovaladı önce. 

Çıkmakta ısrar edince sağ kolunu siper 

ederek hapsetti. Adam başını gömdüğü 

gazeteden kaldırıp ‘biraz dikkat et’ der gibi 

ters ters bakınca ruhunu ayakta tutan 

vidaların birer birer gevşediğini hisseti 

kadın. 

Adam televizyondaki son dakika 

haberlerine kilitlenmişti. Oyun oynamayı 

seven ve bastıramadığı hapşırık tekrar 

kapısını çaldı kadının. Bu sefer 

yuvalarından fırlayacakmışçasına açıldı 

adamın gözleri. “Virüs mü bulaştı ne?” dedi 

adam sesindeki sigara tesirli bir sertlikle 

“Karantinaya almak lazım seni.”Bunu 

söylerken ağzındaki başıboş çekirdek 

kabuğunu nefesinin hiddetiyle uçarak halıya 

kondu. Oysa kadın yüreğinin iyice 

daraldığı, evin soğuk duvarlarının gümbür 

gümbür üzerine geldiği bu günlerde cılız da 

olsa bir ömür temennisi bekliyordu. 

Sapandan fırlamış taşa dönüşen kelimeler 

hedefe ulaşmıştı ki ıslak yeşil gözleri 

sulandı kadının. Hapşırıktan olmalı diye 

düşündü adam.  Artık hiçbir şey eskisi gibi 

olmayacak diyordu ekranda ki yorumcu. 

“Olmayacak,” dedi içinden kadın 

“olmayacak eskisi gibi!”   

Kabuk bağlayan yarayı kaşımaya 

yeltenmedi, sustu kadın. Yeltense 

kanayacak biliyordu. Evin dipsiz bir kuyuya 
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dönüşen karanlığında aralarındaki boşluk 

gitgide derinleşiyordu. Hızla hareket eden 

dönme dolabın içinden annesini görmeye 

çalışan bir çocuğun şaşkınlığı içinde öylece 

bekledi. Bu böyle nereye kadar gidecekti? 

Odanın ağır sessizliğini kadının telefonunun 

ısrarla öten alarmı böldü. Telefonu eline 

alıp susturdu. Sonra bir anlık tereddüdün 

ardından içindeki birikmiş acı tortunun 

boğduğu sesiyle “Biliyor musun?” dedi 

“Ben hep karantinadaydım zaten.”Adam 

gözlerine yapışmış zift gibi bir öfkeyle ‘ne 

diyorsun’ der gibi baktı.  ‘Tam zamanı’ 

diye düşündü kadın ‘evet şimdi tam 

zamanı’. Birden yerinden fırlayıp, içi dışına 

çıkmadan yorgun bir telaşla hızla evden 

çıktı. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEŞKE 

(Bahattin GEMİCİ) 

 

Feldstrasse (Tarla caddesi) üzerinde 

bulunan ve Zonguldaklı bir yurttaşımızın 

işlettiği Türk Kahvesinin önünde 

otomobilimi park edip içeri girdim. İçerisi 

sigara dumanına boğulmuştu. Gençler 

iskambil ve okey oynuyordu. Selam 

verdim; tanıdık birkaç kişiyle el sıkıştım. 

Bana hiç de yabancı gelmeyen bir ses 

duydum:“Ooo! Hocam, nerelerdesiniz?.. 

Çoktandır görüşemiyoruz!”  

Dönüp baktım bizim Ahmet. Kucaklaştık. 

“Sen misin Ahmet? Vallahi zor tanıdım. 

Epey değişmişsin.”  

Ahmet’le görüşmeyeli neredeyse on yılı 

geçmişti. Oysa aynı kentin değişik 

mahallelerinde oturuyorduk. “Bugün bu 

kahveye gelişim bir rastlantı” dedi Ahmet. 

“İyi ki de gelmişim, sizinle karşılaştım işte, 

ne güzel. Oturalım, şurada bir çay içelim.” 

Cebinden sigara paketini çıkardı; ikram etti, 

içmediğimi söyledim. 

“Ben içsem ayıp olmaz değil mi hocam!” 

dedi.  

“Yok!” dedim.  

“İçebilirsin; parası da, zehiri de sana ait.” 

“Haklısınız!” dedi. Keşke hiç 

başlamasaydım. Siz okuldayken ‘İçmeyin’ 

derdiniz ama... Bırakmak çok zor. Keşke... 

Eee, nasılsınız hocam?.. Hiç 

değişmemişsiniz!”  

“Değiştik, değiştik...” dedim. 

 “Sen de çok değişmişsin. Kendini toplamış, 

kilo almışsın. Yanakların dolgunlaşmış. 

Saçları da ağartmışsın. Yaş kaç oldu  

bakalım?” 

“Yaşlandık hocam. Otuz dörde girdim...” 

“Yok ya?.. O kadar oldu mu?.. Daha dün 

çocuktun. Yıllar nasıl da çabuk 

geçiyor?.. Allah!.. Allah!..” 

“Sorma hocam!.. Nerdeyse boyum kadar 

çocuğum var. En büyüğü on dört yaşında. 

Geride üç çocuk daha var.” 

“Maşallah!.. Maşallah!.. Dersleri nasıl 

çocukların?” 

“Okuyorlar... Biz okumamakla çok büyük 

hata etmişiz; ama çocukları mutlaka 

sonuna kadar okutacağım. Keşke biz de...” 
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“Sen duvarcı olmak istiyordun. Son 

görüştüğümüzde çıraklık eğitimi aldığını 

söylemiştin. Ne oldu, bitirdin mi?..” 

“İki yıl eğitim gördükten sonra bıraktım. 

Bir yılım kalmıştı... Keşke bitirseydim...” 

“Ne iş yapıyorsun şimdi?” 

“Sekiz yıldır işsizim.” 

“Yok ya!.. Epey de olmuş... Daha önce 

nerde çalışmıştın?” 

“Demir boruları kumla temizleyen bir 

firmada çalışıyordum. Ayda dört bin 

marka yakın para kazanıyordum.” 

“Öyleyse niye bıraktın?” 

“Ben bırakmadım, onlar beni bıraktı. Firma 

yeni sipariş alamayınca, bize yol 

verdi. Başka iş aradım, bulamadım. O 

zamandan beri boşta geziyoruz işte.” 

“Sen nereliydin Ahmet?” 

“Sivaslıyım hocam” 

“Doğru ya... Bak unutmuşum. Peki şimdi ne 

yapmayı düşünüyorsun?” 

“Birahane işletmek istiyorum. 

“Anlar mısın?” 

“Bir arkadaşım var. O, işyerini bana 

devredecek” 

“Aman dikkat et. Devir kötü. Aldatmasınlar 

seni. Hem anlamadığın bir işe sakın girme. 

Benim tanıdığım biri vardı...” 

“Yok hocam, ben öyle yaş tahtaya basmam. 

İki aydır birahanenin gelir giderini 

takip ediyorum. Gayet iyi. Sahibi benim 

arkadaşım. Bana parasız devredecek.” 

“Canım bu devirde kimse kimseye 

karşılıksız iş yapar mı?” 

“Canım o benim kadın arkadaşım. Sekiz 

yıldır beraberiz.” 

“Anlamadım... Ya karın?” 

“Hocam, karım bana çok güvenir. Öyle bir 

şey yapacağıma katiyen ihtimal vermez.” 

“Demek saman altından su yürütüyorsun. 

Bak, şu konuştuklarımızı teybe alıyorum. 

Yengeye dinleteyim de gör gününü...” 

Gülmeye başladı. 

“Dinlet hocam. Vallahi hiç korkmam. 

Karım benden başka kimseye inanmaz.” 

“Peki, yenge hiç farkına varmadı mı?” 

“Hocam, ben ailemi hiçbir zaman ihmal 

etmem. Her akşam, vaktinde eve giderim.” 

“Ama olur mu? Sen resmen karını 

aldatıyorsun?” 

 

“N’apayım hocam? İşsizim işte... Başka 

çarem mi var? Sekiz yıldır nasıl ayakta 

duruyorum sanıyorsunuz? Elbette, o 

kadının sayesinde; yoksa ne çocuklarıma 

bakabilirdim, ne de arabam olurdu. 

Cebimde çay kahve parası bile 

bulunmazdı.” 

“Peki, bir meslek öğrenmeyi düşünmüyor 

musun?” 

“Bizden geçti hocam. Bundan sonra böyle 

gider.” 

Ahmet’in bu genç yaşta yeni bir meslek 

öğrenmek istememesine şaştım. 

Şimdiki gençler de hiç zora gelemiyor. 

“Peki şimdiki aklın olsaydı, hayatına nasıl 

bir yol çizerdin?” 

Sırtını sandalyeye dayadı. Çayını 

yudumladı. Bir sigara daha yaktı:  

“Şimdiki aklım olsaydı... Vallahi okurdum 

Hocam. Sonuna kadar okur, eli kalem tutan 

bir meslekte çalışırdım. Kimsenin bana 

bağırıp çağıramayacağı, emir veremeyeceği 

bir işim olsun isterdim” 

“Sonra?” 

“Sonra erken evlenmezdim. Babam beni on 

sekiz yaşında everdi. Şimdi dört çocuk 

büyütüyorum. Gençlikte kızlarla gezip 

tozmak, hayatın tadını çıkarmak varmış. 

Şimdiki aklım olsaydı otuz, otuz beş 

yaşında evlenirdim. Sakın yanlış 

anlamayın; eşimden ve çocuklarımdan çok 

memnunum; onları çok seviyorum ama ben 

kendi hayatımı yaşayamadım... Ayrıca 

çalışırken çok para kazanıyordum. O 

paraları har vurup harman savurmuşum. 

Para biriktirip bir kenara koymak varmış... 

Siz okulda Türkçe dersinde ‘Gençliğinde 

taş taşı, ihtiyarlıkta ye aşı’ demiştiniz de, 

biz gülmüştük. Keşke...” 

Sustu. Yüzüme dikkatlice baktı. Belli ki bir 

şeyler daha söylemek istiyordu. Sonunda 

cesaretini topladı: 

“Hocam, bize hayatı öğretmemişsiniz. İyi 

öğretseydiniz böyle olmazdı” dedi. 

Söylediği söz hoşuma gitmişti. Ama biz ona 

hayatı okulda nasıl öğretebilirdik?.. 

O, bizim öğreteceğimiz hayatı anlayabilir 

miydi? 

“Oğlum,” dedim. “Biz hayatı anlatsak da, 

öğretmeye kalksak da siz bildiğinizi  
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okursunuz. Çünkü hayat öğretilmez, 

yaşanır. İnsan düşe kalka hayatı tanır. 

Herkes kendi yolunu kendi çizer.” dedim. 

Ahmet’e gazete, kitap okuyup okumadığını, 

sinemaya, tiyatroya ve toplantılara gidip 

gitmediğini sordum. 

“Ne gezer!..” dedi.  

“Kahvelerde vakit öldürüp duruyoruz. 

Keşke...” 

“Ahmet” dedim. “Hayatı öğrenmek o 

keşkelerin içinde gizlidir. Keşke...” 

dedim.  

“Keşke insan hatalarından ders alabilse...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEYİN BEDAVA 

(Yunus TUNA) 

Artık beyin nakli konuşulmaya başlandı. 

Doğru duydunuz. Beyninizin başka bir 

vücuda nakledildiğini hayal edin. Kulağa 

bilim kurguymuş gibi geldiğini kabul 

ediyorum. 

Daily Mail Gazetesi’nin haberine göre, Hull 

Üniversitesi Eğitim Hastanesinden robotik 

uzmanı ve beyin cerrahı Dr. Bruce Mathew, 

robotik cerrahi, kök hücre ve sinir 

ameliyatındaki gelişmelerle beyin ve 

omurilik transferinin mümkün olabileceğini 

söyledi. Bu gerçekten de muazzam bir 

haber. Beynimiz başka, bizim olmayan 

yabancı bir bedende. Milenyum çağında 

bile olsak düşünce sınırlarımızı zorlayan bir 

gelişme. 

Doktor Mathew, "Eğer beyin naklini 

yapabilirseniz ve beyin ile omuriliği birlikte 

tutarsanız bu aslında imkânsız değil. 

Omuriliği çıkarırsınız, böylece tüm beyni, 

omuriliği ve bel sakralını yeni bir vücuda 

yerleştirebilirsiniz." ifadesini kullandı. 

Doktor Mathew’in anlatımına göre çok zor 

olmayacağını ve bilimsel gelişmelere 

bakarak önümüzdeki on yıl içinde mümkün 

olabileceğini söylüyor. Ayrıca kadavralar 

arasında daha önce kafa naklinin yapıldığını 

vurgulamaktadır. 

2017'de küçük bir farenin kafasını daha 

büyük bir fareye yerleştirerek, dünyadaki 

ilk fare kafası transplantasyonunu 

yapılmıştır. Bu olay bilim dünyasında çığır 

açsa da gündemimizde çok fazla yer almadı 

maalesef. Lakin yakın gelecekte bizler için 

çok ciddi bir seçenek olacak sanırım. 

Dünyanın ilk kafa naklini ise Çin'de bir 

ceset üzerinde İtalyan Profesör Sergio 

Canavero gerçekleştirdi. Doktor Sergio 
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Canavero bu operasyonun yakın zamanda 

canlı bir insan 

üzerinde gerçekleşebileceğini söyledi. 18 

saat süren operasyonun başarılı olduğunu 

söyleyen Profesör Canavero, omurganın, 

sinirlerin ve kan damarlarının yeniden 

bağlanmasının mümkün olduğunu gösterdi.  

Doktor Sergio Canavero’da kendilerine bu 

işin imkânsız olduğunu ve vazgeçmeleri 

gerektiğini söyleyenlerin olduğunu 

belirtmiştir. Ancak vazgeçmeyerek ekibi ile 

birlikte bu işi azimle çalışarak 

başardıklarını vurgular. Aslında bizim 

duymaya alışık olduğumuz bir başarı 

hikâyesi daha. 

Ağır engeli bulunan Rus bilgisayar bilimci 

Valery Spiridonov başlangıçta, dünyanın ilk 

canlı kafa naklinin yapılmasını kabul etmiş, 

gönüllü olmuş. Spiridonov (31),kafasının 

sağlıklı bir beden üzerine nakledilebileceği 

konusunda oldukça iyimserdi. Ancak daha 

sonra Spiridonov'un bu kararından 

vazgeçtiği açıklandı. Başarı oranının çok 

yüksek olmamasından dolayı bu kararı 

aldığını açıklamıştır. 

Uzmanlar Doktor Sergio Spiridonov’un bu 

fikrine şiddetle karşı çıkıyorlar. Mevcut 

teknoloji ile nâkilin gerçekleşemeyeceğini 

söyleyenler olduğu gibi, bu adımın etik 

olmayacağını savunanlar da bulunmakta. 

Her ne olursa olsun Doktor Sergio 

Canavero operasyonun başarı oranının %90 

olduğunu ileri söylüyor. 

Bir çok açıdan irdelenmesi ve sorgulanması 

gereken bir süreç. Etik olarak doğru bir 

karar mı? Başarı oranı nedir? Hastalar 

gerçekten de ümitlenmeli mi? V.s gibi 

sorular cevaplanmalı her şeyden önce. Çığır 

açacak bir gelişme olabilir. Atılan bu 

adımın sonuçlarını görmek için çok 

beklemeyeceğiz sanırım. 

          

 

E-kitap olarak yayımladığımız ÇİNO’NUN 

GÜNLÜKLERİ” okurların beğenisine 

sunulmuştur. 

Kitaptan elde edilen gelir yurt çocukları ve 

sokak hayvanları için harcanacaktır. 

                 Kitap Açıklaması 

Kitap covid 19 pandemi salgını dönemini 

konu alır. Kitabın kahramanı Çino adında 

bir kedidir. Çino’nun gün gün kaydettiği 

günlüklerde aşk, sevgi, merhamet, acı, 

endişe, umut, ölüm iç içe akıcı bir dille 

anlatılır. 

Hüseyin Haydar, Siliya ve 4 aylık kız 

çocuğu Spelya diğer kahramanlardır. 

Akademisyen olan Hüseyin Haydar kronik 

diyabet hastasıdır. Çino’yu daha yavruyken 

bir kömürlükte bulup evine getirir. İkili 

arasında kopmaz bağlar gelişir. Günün 

birinde covid 19’a yakalanan Hüseyin 

Haydar hayatını kaybeder… 

Çino’nun günlüğünden bir bölüm: 

“Ben şimdi saatlerimi gökyüzüne 

ayarladım. 

Sevgili günlüğüm, hoşça kal. 
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Umarım, yazdıklarımı birileri okur, 

birilerine ulaşır. Şairin dediği gibi: 

“Requiem ‘ağıt’ demek değildir bence. 

‘Ağıt’ta ölüyü geri isteme var. Requiem 

uzlaşmadır. Ve ölen için önemlidir. 

Benimki sevinçli olmalı. Şöyle demeliyim: 

Benden bu kadar arkadaşlar, özür dilerim.” 

(Tanıtım Bülteninden) 
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Yazar: Yusuf Arslan –Aydan Ay 
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Türü: Öykü 
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KİTAP TEMİNİ: 
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Ücretin yatırıldığına dair dekontun 
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gönderilmesini takiben, yazarlar tarafından 
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