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 ÖN SÖZ

 Merhaba Efendim,

 25. sayımızla huzurunuzdayız. 

 Her şeyin içinin boşaltıldığı, insanlığın hadım edildiği, 
anlamın bulanıklaştığı zamanlarda insanın çığlığına ses veren, 
onun imdadına yetişen ve çağlarca yol gösteren manevi mi-
marların izinden gitmek gerekir. kimlerden mi bahsediyorum? 
Elbette (2021 yılı bağlamında) Yunus Emre’den, Ahi Evran’dan, 
Hacı Bektaş’tan ve Mehmet Akif ’ten...
 
 Bizler, Aydos ailesi olarak, kardeşliğin hamurunu yoğu-
ran bu ulularımıza su yetiştirmek için yazıyoruz. Maya zaten 
onlarda. Kalemlerimizle odun taşıyoruz tandıra, taşıyoruz ki bu 
ateş sönmesin, iyice pişsin Anadolu ekmeği. Nice aç insan bu 
kardeşlik hamuruyla doyuracaktır karnını.  Kardeşleri aç iken 
tok olanlardan değildir onlar, onlar toksa kardeşleri zaten aç 
değildir.

 Pakdil, “Hepimiz ayrımında mıyız içimizin giderek               
kurulaştığının, içimizde insan sevgisinin başka şeylerle yer 
değiştirir olduğunun” derken ne kadar da haklıdır. İşte tam da 
bundan ötürü bize manevi soğuk sular taşıyan Allah dostlarına 
açmalıyız yüreğimizi. 

 İyi de nasıl? Maalesef bu güne kadar özellikle Hacı 
Bektaş-ı Veli ile ilgili ya da Yunus ile ilgili yapılan çalışmaların 
çoğu itibar edilecek düzeyden yoksundur. Hatta bile isteye bu 
ulu zatların sundukları hakikat ile bağları koparılarak tahrif 
edilmiş imajları “piyasaya” sürülmüştür. 2021 yılında yapılacak 
etkinliklerle inşallah daha doğru anlaşılmaları sağlanacaktır. Bu 
tip programlara tanık olmaktan ve onlardan yararlanmaktan da 
mutluluk duyduğumuzu belirtmem gerekir.

 Güzel günler bekliyor bizi
   
                                 Sıddık Ertaş
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 Attila İlhan’ın Karantinalı Despina’sı 
“olmayacak şey, bir insanın bir insanı anla-
ması” diye bitiyordu. “Beni bir kişi anladı, o 
da yanlış anladı” anonim yakınmasına, “Ken-
dini anlatamıyor olmayasın...?” sorusunu 
yöneltemiyorum bu yüzden.   
 Anlaşılmamanın acıtan bir cazibesi de 
var. Düşünsenize, içinizdekiler hâlâ gizemini 
koruyor. Daha parlak bir fikir geldi aklıma: 
Belki de söyledikleriniz anlaşılıyor da, her 
dinleyen ya da okuyan farklı anlıyor. Burada 
duralım. Zaten öyle olması gerekmez mi? Bir 
yemek ta rifinde bile, pişirenin kim olduğuna 
göre lezzet farkı oluşabiliyorsa, okurların ön-
lerine konulan bir metinden farklı duyumsa-
malar elde etme  lerine şaşmamalı...
 Edebî metinlerin kapalı, örtük yapılar 
ol duğu yaygın kabul görmüş bulunuy-
or. Bununla birlikte, bir metnin özünün, 
yürürlükte bulunan baskın yönetim sistem-
lerinin biçimlendir diği medeniyet düzeninde 
mi, yazarın yaşam biçiminde mi;  zihninde 
mi; okurun alımlama gücünde mi, kullanılan 
dil varlığının derinliklerinde mi, mekân ve 
zamanın değiştirdiği koşullarda mı, yoksa 
aralıkların ortadan kalktığı karmaşa içinde 
mi aranması gerektiğine ilişkin, yüzyıllar 
boyunca geliştirilmiş birbirine benzeyen ya 
da birbirinden sert kırılmalarla ayrılan ku- 
ramlar, yöntemler var. Bütün bu görüşleri bir 
araya getirdiğimizde karşımıza çıkan gerçek 
şu ki, edebî metinleri doğru okumanın bir ve 
tek yönteminden söz edilemez. Diğer bütün 
koşullardan soyutlayarak metnin varlık nede-

nini sadece metnin kendiliğinde arama uğraşı 
da, diğerlerine göre zorluklar içeren ama kul-
lanılabilecek bir çözümleme yolu.
 Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve 
Eleştiri adlı eserinin Sanatçıya Dönük Eleşti-
ri bölümünde, “Bugün bir metnin anlamının 
nerede aranması gerektiği sorusuna üç ayrı 
görüş cevap vermektedir. Birincisi anlamı 
yazarın zihninde, ikincisi eserin metninde, 
üçüncüsü okurda aramak gerektiğini iddia 
eder... Yazarın amacı olan anlamla, eserin an-
lamı aynı olma  yabilir, bundan ötürü eserin 
yorumlanmasında son söz, eseri yaratan sa 
natçının değildir.” görüşüne yer veriyor. Sanat 
felsefesi alanında derinleşen, sanatın tanım-
lanabilir olmadığını savunan  Morris Weits’e 
göre, edebiyat, önemli bir kısmını kapalı an-
lamın oluşturduğu metinlerle kurulur.  Pla-
ton’ dan günümüze çeşitli karşıt görüşlerle 
tartışılagelen, metafizik felsefe ve psiko-ana 
litiğin de konu edindiği edebî metne yönelik 
eleştiri kuramlarından, örneğin Derrida ve 
Saussure gibi önemli edebiyat felsefecilerinin 
öncüsü olduğu yapı-sökücülük yaklaşımı, 
eninde sonunda, metnin içinde saklı yapıları 
derinlemesine ayrıştırmayı önerir ve yazarın 
zihninde oluşan ya da söze dökülmüş metnin, 
yazıya aktarılandan daha güvenilir olduğu 
fikrinde uzlaşır.
 Ama biz, bu çalışmamızda, masaya 
“okur” kimliğimizle oturmuş bulunuyoruz.  
Yazarın-şairin zihninde ne olduğuna değil, 
önümüze koyduğu metne yöneleceğiz.  Neyi-
nasıl anlatmış? Bu soruyu, yani, neyin-nasıl 

ANLATIMCI ŞİİR                                                               

Şadi Oğuzhan
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anlatıldığını gelin, adını ve eserlerini edebi-
yat tarihinin altın sayfalarına işlenmiş halde 
bulduğumuz değerli birkaç şair ve şiiri üzerin-
den anlamaya ve cevaplamaya çalışalım. Ama 
önce biraz fikir jimnastiği yapalım. 
 Aktaş, 2015: “Cümlelerin, dilbilimin 
sınırları içinde kaldığı; metnin ise anlatma 
aracı olarak daha çok anlambilimle ilişkili 
olduğu söylenebilir. Ama metin şüphesiz bir 
iletişim aracıdır. Bu araç dil malzemesi ile 
örülür, dokunur veya sağlam biçimde kuru-
lur.” (s.15)   diyor.
 Metinler, yazılış amaçları ve yapıları 
bakımından öğretici metinler ve sanat amaçlı 
metinler olmak üzere iki ana grupta ele   
alınabilirler. Bizim bu yazımızda değineceğimiz 
metinler, sanat amaçlı yazılmış; bir başka de- 
yişle, edebî metinlerdir. Edebî metin türleri-
ne şiirler, hikâyeler, romanlar, denemeler vb. 
örnek verilebilir. 
 Modern zamanlar, türleri kesin çizgi- 
lerle ayırmanın imkânsızlaştığı bir döneme 
işaret eder. Artık roman, türlerin tümünden 
yararlandığı gibi hikâye de şiirsel unsurlardan 
beslenmeye başlar; aynı şekilde şiir de hikâye- 
ye ait unsurları kendi potasında eritir. Sait 
Faik’in hikâyelerinde şiirsel ifadelerin bulun-
ması, Orhan Veli’nin şiirlerinde ise tahkiyeye 
ait unsurların var olması türlerin geçişken-
liğinden ve birbirini beslemesinden kaynak-
lanır. Yaşar Kemal’in şiirsel betimlemeleri de 
bu bağlamda hatırlanabilir. Modern zaman-
larla birlikte anlatım olanaklarındaki geliş- 
meler roman ve hikâye gibi türlerin çehresini 
bütünüyle değiştirdiği gibi şiir de bu gelişmele
re kayıtsız kalmamıştır. Yüzyıllar boyu kuralcı 
bir anlayışa mahkûm bırakılan şiir, modern 
dönemle birlikte özgürleşir ve diğer türlerle 
olan ilişkisi daha da yoğunlaşır. Türk şiir va-
disine bakıldığında bu türe özgürlükçü bir 
anlayışın egemen olduğu yılların Cumhuri-
yet dönemine sarktığı anlaşılır. İlk kıvılcımlar 
öncesine ait olmakla birlikte farklı teknikler-
le vücut bulmuş şiirlerin varlığı Cumhuriyet 
yıllarına rastlar. Sembolist ve sürrealist etki- 
ler yoğunlaşır, sonraki süreçte serbest nazım 
egemenliğini ilan eder. Artık şiir arayışında 
farklı teknikler, anlatım yolları aranır. İmge-
ci, anlatımcı tekniklerle metafizik, görsel gibi 

anlayışların ortaya çıkışı da bu arayışların bir 
sonucudur. 1950’li yıllardan itibaren Türk 
şiirinin ana gövdesini imgeci şiir oluşturmak-
la birlikte anlatımcı şiirin de azımsanmayacak
kadar geniş bir alanda temsil imkânı bul-
duğunu söylemek mümkündür. (Bakır, 2017)
 Duygu, düşünce ve hayâllerin sem-
boller yoluyla ve estetik bir dille aktarımı 
demek olan; derinliğine çeken, yürüdükçe 
uzayan, yaklaştıkça çoğalan, okudukça açılan 
şiirde anlatımın yöntemlerinden biri, hikâye 
etme, öyküleme yöntemi. Yani, metinde bir 
ya da birden çok olay, mekân, zaman, eşya, 
kahraman olur. Şair anlatacaklarını bu yapı 
taşlarını kullanarak inşa eder, yani kurgular. 
Okurlar bu işaret taşlarına basa basa mer-
divenleri çıkar. “Anlatımcı şiir başı sonu belli 
kısa bir hikâyesi olan, olay örgüsüne, neden 
- sonuç ilişkisine, olay kahramanlarının veya 
olayın geçtiği yerin tasvirine de yer veren 
şiirdir.” (Asiltürk, 2013: 190)
 Epik (anlatımcı) biçim, yalnızca an-
latılacak olanı değil, anlatanı da yeniden 
yaratır, dünyanın kavranışının ve söylenişinin 
tarzını da yansıtır, yani demek ki enikonu, 
anlatıcının zihniyet ve karakterini de yansıtır. 
Ancak anlatıcının karakteri, onun eylem-
lerinde ve duygu belirtilerinde değil, fakat 
onun o anlatan - ileten - özel ‘monolog’unda 
ortaya çıkar. (Pospelov, 2014, s.267) 
 İmgeye yaslı şiir de diğer bir anlat-
ma biçimidir. Bu tür şiirlerde mısralar, imge 
atının sırtına binerek yakınlaşır-uzaklaşır. O 
tür şiirleri yakalayabilmek için hayâllerinizin 
sınırsız, kıvrak ve aklınızın sözlüklerin öte-
sinde yürümeye yatkın olması gerek. Kimi 
şairler bu iki tekniği iç içe bir arada kullanır-
lar. Yani, aynı şiirde yer yer öyküleme yer yer 
imgeci şiir tekniğine başvurulduğu olur.
 İmgenin en kısa tanımı, duyduğumuz 
veya okuduğumuz bir söz yoluyla zihnimizde 
oluşan görüntü, dünyada gördüklerimizin 
zihnimizdeki yansıması şeklinde yapılabilir.  
İmge şiirinde belli bir olayın veya durumun 
anlatılması değil, dünya ve doğa karşısında 
şairin hissettiği acı, hüzün, karamsarlık, bek-
leyiş, özleyiş, yenilmişlik, mutluluk, sevinç... 
gibi duyguların yansıtılması söz konusudur. 
(Asiltürk, 2013, s.101)
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Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık, 

Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı...
Arkada zincirlenen yüksek Toros dağları, 

Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler, 
Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler
...
 Bir şiir metni olarak uzunca diyebi-
leceğimiz Han Duvarları şiirinde Faruk Nafiz, 
okuyucu olarak gözlerimizin tam önüne, 
ağır bir kış mevsiminin solgun tabiat rengi-
ni getirmektedir. Kış mevsimini belirtileriyle 
hem tarif etmekte hem de adını vererek, iyi-
ce somutlaştırmaktadır. Bu tanımlayıcı an-
latımın içinde okur artık bir sinema sahnesi 
ile başbaşadır adeta. Dekoru, yaşanılan devrin 
tek ulaşım aracı olan atlı araba, meşin kırbaç, 
yağız atlar iyice belirginleştirmektedir. 
 Mekân bütün berraklığıyla önümüze 
konmuştur: Edebiyat öğretmeni olan Çamlı-
bel, atandığı Kayseri Lisesine gitmek üzere atlı 
arabayla yola çıkmıştır. Şiirde zaman, 1922 
yılıdır. Bunu biliyoruz çünkü Çamlıbel 1922-
24 yılları arasında Kayseri Lisesinde edebiyat 
öğretmeni olarak görev yapmıştır.
 Şiirin ilerleyen bölümlerinde şairin, 
atlı arabayla günler, haftalar süren bu yolcu-
luk boyunca yol üzerindeki kervansaraylarda 
konakladığı anlaşılmaktadır:

Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri
Atlarımız çözüldü, girdik handan içeri.

Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya
Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya.

 Han Duvarları şiiri, anlatımcı / öykü-  
lemeci teknikle yazılmış bir şiirdir. Birin-
ci tekil şahsın, “ben” anlatıcının aktarımı 
söz konusu olup, O “ben”, şairin kendisidir. 
Baştan sona, uzun, heyecan verici, dramatik, 
sürükleyici bir hikâyesi vardır ancak Çamlıbel 
bu mısraları, yaşadıklarını hikâye etmek için 
değil, hikâyesini şiirle ifade etmek için kaleme 
almıştır.  Yani çıkış noktası şiirdir. Ancak, bu 
şiirsel dille oluşturulmuş uzun metin boyun-
ca şair hikâye yönteminin birçok ayrıcalığını 
ve kolaylığını ustaca kullanmıştır.  Şiirde di-
yaloglara yer vermiş olmasını buna örnek 

 Anlatımcı şiirde olaylar bir anlatıcı 
tarafından nakledilir. Ancak bu anlatıcının 
imkânları, dili ve kullandığı araçlar roman 
ve hikâye gibi türlerin malzemelerinden ve 
anlatıcısından farklıdır. Her şeyden önce an-
latımcı şiir, isminden de anlaşıldığı gibi şiir-
dir; bu yüzden de şiirsel unsurlar ön planda ol-
malıdır. Bu tekniğin belirli bir olay çevresinde 
vücut bulması ve hareket ile zaman bildiren 
fiilleri yoğun olarak kullanması, belirli bir me-
kânda oluşan olaya ve bu olayın kahraman-
larına yer vermesi onu sözü edilen anlatmaya 
dayalı türlere yaklaştırır. Oysaki anlatımcı şiir, 
kuru bir tahkiyeye dayanmaz. Uzak ve yakın 
çağrışımlar, ses ve sözcük tekrarları, dilin yer 
yer imgeler üzerine kurulması, alışılmamış 
bağdaştırmalarla anlatımın ilginç hâle getiril- 
mesi, dilin değişim ve dönüşüme uğraması 
anlatımcı şiirin özgün bir teknik olarak değer-
lendirilmesine yol açar. (Bakır, 2017)
 Anlatıcı kim? Tanrısal anlatıcı mı, ben 
mi, üçüncü şahıs mı? Diyaloglar mı var yoksa 
bilinç akışı mı, iç monolog mu? Anlatım kro-
nolojik mi, anakronik mi? Çokça çekimli fiil 
yer alıyor mu şiirde?   Ya betimlemeler?  İnsan-
lar     görünüşleriyle mi yoksa ruhsal halleri-
yle mi şiire dahil olmuşlar? Böyle onlarca soru 
peş peşe gelir, yeter ki güzel şiirleri irdelemeye 
kalkalım.
 “Anlatımcı şiir” çalışmamıza örnek 
şiirler üzerinden giderek devam edelim. Bir-
birinden güzel ve artık kamu belleğinde yer 
etmiş birkaç şiiri anlatımcı şiirin neresinde 
oldukları, neyin nasıl söylendiği, hangi anlatım 
imkanlarının kullanıldığı gibi farklılıklar ve 
benzerlikler bakımından karşılaştırmalı olarak 
irdeleyelim. 
       
Han Duvarları/ Faruk Nafiz Çamlıbel 

Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.

Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar... 

Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya, 
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya. 

İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık! 
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olarak gösterebiliriz: 

Arabamız tutarken Erciyes’in yolunu:
-Hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu’nu?

Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende,
Dedi: -Hana sağ indi, ölü çıktı geçende!

 Buna bir başka örnek de, üst kurma-
ca tekniğinin kullanılmış olmasıdır. Hikâye 
içinde hikâye anlatımı tekniğini Çamlıbel, şiir 
içinde şiir biçiminde ortaya koymuştur:

Uykuya varmak için bu hazin günde, erken,
Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken
Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı;
Bu dört mısra değil, sanki dört damla kandı.
Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa
Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa:

‘’On yıl var ayrıyım Kınadağı’ndan
Baba ocağından yâr kucağından 
Bir çiçek dermeden sevgi bağından
Huduttan hududa atılmışım ben’’

 Faruk Nafiz Çamlıbel, şiire başladığı 
ilk dönemlerde Yahya Kemal ve Cenap Şa-
habettin etkisi hissedilen aruz vezinli şiirl-
er yazmış ancak ilerleyen dönemlerde, Millî 
Edebiyat akımının güçlü şairi sıfatıyla, hece 
vezniyle şiirler kaleme almaya başlamıştır. 
 Hece ölçüsüyle yazdığı ünlü şiiri Han 
Duvarları’nda,  zaman, mekân, eşya ve in-
san kadrosu, hem şekil hem duygu yönüyle 
genişçe tasvir edilmekte; diyaloglara, geri 
dönüşlere, üst kurmacaya yer verilmektedir. 
Uzun, etkileyici, sinematografik bir hikâye-
si olan şiirde, yazıldığı döneme göre yer yer 
üst düzeyde sayılabilecek lirizm ve imgesel 
çağrışımlara da rastlamaktayız. Örneğin:

İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık! 
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık

Ellerim takılırken rüzgârların saçına
Asıldı arabamız bir dağın yamacına

Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık,
Yalnız arabacının dudağında bir ıslık!

Bu ıslıkla uzayan, dönen kıvrılan yollar,
Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar

Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu. 
Gökler bulutlanıyor, rüzgâr serinliyordu.

Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince.
Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince

Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi.
Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi

 Han Duvarları şiiri; yazılış amacı, an-
laşılırlık düzeyi, öyküleme tekniklerinin uygu-
lanmış olması; çok sayıda çekimli fiile yer ve 
rilmesi, kelimelerin göndergesel anlamlarıy-
la; sözlükteki ilk karşılıklarıyla kullanılmış 
olması; eşya-insan-mekân tasvirlerinde dış 
görünüşü öncelemesi gibi nedenlerle, ağırlıklı 
olarak, öykülemeci anlatım tekniğiyle yazılmış 
bir şiirdir. 

Bugün Hava Güzel / Cahit Sıtkı Tarancı 

Bugün hava güzel,
Bugün içim içime sığmıyor.
Annemden mektup aldım,
Memlekette gibiyim.

 1910’da doğan Tarancı, henüz yatılı 
öğrenci olarak Galatasaray Lisesinde okurken, 
Corneille, Racin, Moliere, Lamartin, Baud-
laire gibi isimlerin eserlerini hayranlıkla oku-
maya başlar. Önceleri Lamartine ve ardından 
Baudlaire, tutkuyla okuduğu isimlerdir. 
 1939’da Paris’e gider, Paris Radyo-
su’nda Türkçe yayınlar spikerliği yapar. II. 
Dünya Savaşı çıkınca yurda döner. Bugün 
Hava Güzel adlı şiirini, Paris’teyken yazar.  
Şiirde,  memleketini özlemiş genç bir şair 
vardır. Küçük yaşlardan beri hastalıklar-
la boğuşan, zayıf ve hassas bir bünyesi olan 
Tarancı, lise yıllarındayken de annesiyle sık 
sık mektuplaşan bir gençtir. Varlık Dergisinde 
1951’de yayımlanan, kendisiyle yapılmış bir 
söyleşide de bunu özellikle vurgular.
 Bugün Hava Güzel adlı bu şiiri, anne-
sinden aldığı mektubun sevincini anlatarak 
başlıyor. Öyle bir sevinç ki, “Memlekette gibi-
yim” diyor. Şiir bir sohbet havasında yürüyor. 
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Bu sohbet, şairin kendisiyledir. Yani yine yal-
nız. Kendi kendine konuşuyor. Ama bu bir 
bilinç akışı değil, iç monolog.  Çember çevir- 
diği çocukluk yıllarını hatırlatıyor bu sevinç 
dolu gün.  

Bulutların ipek gölgesi
Çocukların yüzünde hışırdıyor.
Çember çeviriyorum çocuklarla beraber
Elime çember almadan.

 İyimserdir ve herkesi kardeşi sayar. 
Paris’te maddî bir sıkıntı içinde değildir. Karnı 
tok, sırtı pektir. Buradan anlıyoruz ki Tarancı, 
dünyaya, insanlığa ve hayata sıcak ve olumlu 
duygularla bakmak için çok fazla şey istemi-
yor. Annesinden gelen bir mektup, karnının 
tok olması, isterse kahve içebilecek olması ona 
yetiyor. Bir de hava güzelse, keyfine diyecek 
yok. 

Allah’a çok şükür karnım tok;
Elimi uzatsam kahve fincanı dudaklarımdadır.

 Hayata tutkuyla bağlı, yaşama sevin- 
ciyle dolu biri olmakla birlikte, sık sık ölüm 
korkusuna kapılan şairin şiirlerinde, tabiatın 
güzellikleri ve şaşırtıcılığı karşısında duy-
duğu çocuksu heyecan, aşk, insan ilişkileri ve 
nihayet ölüm korkusu sık rastlanan temalar 
olarak belirir. Bu sevinç dolu şirinde bile ölüm 
endişesi bir şekilde gelir yerini bulur: 

Bütün insanları kardeş biliyorum,
Cümlenin sağlığına duacıyım.
Şayet ölürsem,
Helalleşmeye vakit kalmadan,
Hatırdan çıkarmayın beni;
Dünyaya benden selâm olsun,
Her nefes alıp verişiniz.

 Tabiatın güzelliği ve yaşama sevinci-
ni bir fotoğraf renkliliğinde adeta tuvale çizer 
şair:

Kuşlar kaçmıyor benden;
Bir güvercin kanadında okşuyorum
Göklerin maviliğini.
Serçelerin cıvıltısıyla siniyor içime
Ağaçların yeşilliği.

 Hem hece hem serbest vezinle şiir-
ler yazan Tarancı’nın bu şiirinde kelimel-
er göndergesel anlamlarıyla ve sözlükteki ilk 
karşılıklarıyla kullanılmıştır. Şiir çekimli filler-
le tıka basa doludur. Şiirde iç monolog, bolca 
peyaz tasviri, sohbet havasında bir akış var... 
“Bir güvercin kanadında okşuyorum / Göklerin 
maviliğini” gibi, imgenin gelip yerleştiği mıs-
ralar olsa da,  şiirde baskın olan anlatım biçimi, 
öyküleyici anlatımdır. 
        
Gizli Sevda / Behçet Necatigil
 “Şiire ben bir böyle teselli gözüyle ba-
karım. Şiir bir kelime yatırımıdır, bir anılar 
toplamıdır. İlk şiirlerimdeki, ta çocukluktan 
gelme sevinçler,  hüzünler ya da hasretler bugün 
hâlâ sürüp   gidiyor şiirlerimde.” 
(Necatigil, 1976: 30)
 Türkçeyi bütün imkanlarını zorlayarak, 
enine boyuna değerlendirerek kullanan Ne-
catigil, titiz bir kelime işçisi olmakla birlikte, 
mısralarında çocuksu, mahcup, içine kapalı, 
hassas ve sade bir kimlik yansıtır. İşe de, eve de, 
aşka da, hayata da, çevreye de eninde sonunda 
barışçıl,sessiz harflerle ve fakat duyarlı adımlar-
la yürür. 

Hani bir sevgilin vardı
Yedi sekiz sene önce,
Dün yolda rastladım
Sevindi beni görünce.

Sokakta ayaküstü
Konuştuk ordan burdan,
Evlenmiş, çocukları olmuş
Bir kız, bir oğlan.
Seni sordu
Hiç değişmedi, dedim,
Bildiğin gibi...
Anlıyordu.

Mesutmuş, kocasını seviyormuş,
Kendilerininmiş evleri.
Bir suçlu gibi ezik,
Sana selam söyledi.

 Necatigil’in bu şiirinde sevgili, ev, evli-
lik, çocuklar, mesut olmak, suçluluk duygusu 
kilit sözcükler ve kavramlardır. Şiirde sessiz bir 
diyalog söz konusudur. Hatta iki diyalog. Biri, 
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şiirin öznesi olan kişinin, eski bir erkek arka- 
daşıyla   diyalogu. Necatigil, şiirde geçen kısa 
hikâyeyi kendisi yaşamamış olabilir ama yaşa-
saydı böyle olurdu. İkinci diyalog, şirin öznesi 
ile sokakta karşılaştığı ve ayaküstü konuştuğu 
kadın arasında cereyan eder. İlk diyalog: “Hani 
bir sevgilin vardı” dizesiyle başlar. “Bir suçlu 
gibi ezik / Sana selam söyledi” dizeleri ise, ikinci 
diyalogunun kahramanı olan kadının ağzından 
aktardıklarıdır. 
 Şiirde kısacık ama anısı çok derin ve 
uzun bir hikâye saklı. Bir aşk hikâyesi. Ancak bu 
hikâye mutlu sonla bitmez. “Bir suçlu gibi ezik” 
selam söylediğine göre, ayrılığın faili kadın 
olsa gerektir. Kadın ayrılma kararından dolayı 
memnudur ama mahcuptur. Kadın ayrıldıktan 
sonra başka adamla evlenmiş,  çoluk çocuğa 
karışmıştır.  Mutlu bir evliliği vardır. Kadının 
yine de nezaket sahibi olduğunu ya da anılara 
saygısı olduğunu düşündürten, “Sana selam 
söyledi” dizesidir.  
 Necatigil şiirde düpedüz bir hikâye an-
latmaktadır. Kısacık bir hikâye. Hikâyede kah-
ramanlar açıkça tanımlanmış. Mekân oldukça 
belirgin. Yol ve sokak ortası. Zaman, kadınla 
erkeğin ayrılmasından epey sonra, kadının baş-
ka bir adamla evlenip, çocuk çocuğa karıştığı 
üç-beş yıl sonrası olsa gerektir. 
 1951 yılında Varlık Dergisi’nde yayın-
lanan bu şiirinde Necatigil,        alışık olduğu-
muz o          kelimelerde kuyumcu titizliğini 
yine yürürlüğe koymuş olmakla birlikte, birçok 
şirine göre daha sade, kolay anlaşılır ve imge 
yerine öykülemeci bir tavır takınmıştır. Bunun, 
Necatigil’in şiir serüvenindeki aşamalar ve 
değişimlerle yakın ilgisi vardır. Necatigil, 1945 - 
1955 yılları arasında yayınladığı Çevre, Evler ve 
Eski Toprak adlı şiir kitaplarında sade, dolaysız 
ve sözcükleri göndergesel anlamlarıyla kul-
landığı; çoklu çağrışımlara kapalı bir şiir orta-
ya koydu.      Ancak, 1955’lerden sonra, bilinçli 
olarak yeni bir şiir kurdu. Bu şiir, çağrışımlara 
dayalı, öykülemeci anlatımdan uzak duran, 
imgelerin öne çıktığı bir anlayış üzerine otur-
muştur. Bugünün okurları, Necatigil’in hem 
önceki hem sonraki dönem şiirlerini severek 
okur çünkü derindeki sıcaklık, saflık ve dahiya-
ne beceri değişmemiştir. 
 Öykü dili, bolca çekimli fiil, diyaloglar 

ve kahramanların berraklığı gibi yönleriy- 
le, Gizli Sevda şiiri, anlatımcı tekniğin kul-
lanıldığı, klasiklerimiz arasında yer alan ölüm-
süz bir şiirdir. 
    
Misafir / Orhan Veli Kanık

Dün fena sıkıldım akşama kadar
İki paket cigara bana mısın demedi
Yazı yazacak oldum, sarmadı
Keman çaldım ömrümde ilk defa
Dolaştım
Tavla oynayanları seyrettim
Bir şarkıyı başka makamla söyledim
Sinek tuttum bir kibrit kutusu
Allah kahretsin, en sonunda
Kalktım buraya geldim.

 Cemal Süreya’nın, “Şiire kasket giy-
dirdiler.” diye özetlediği Garip topluluğunun 
lider ismi Orhan Veli, 36 yıllık kısa yaşamın-
da devrim niteliğinde poetik işler yapmayı 
başarmıştır. O güne kadar gelen gelenekçi, 
sanatkârâne ve estetiği önceleyen şiire karşı, 
kamusal dille, sade, sanat kaygısından özelikle 
kaçan, sıradan insanın gündelik sıkıntılarını 
ve ruh hallerini seslendiren bir şiir kurmak 
üzere yola çıkan Orhan Veli,   Oktay Rifat ve M. 
Cevdet Anday,  bu hedeflerine de ulaşmışlar 
ve kendilerinden sonra gelen kuşakları et-
kilemişlerdir.  
 Garip Akımı’nın en dikkat çeken şai-
ri Orhan Veli, manifestolarında da belirtildiği 
gibi, şiiri sanatkârârenlikten çıkarıp, konuş-
ma dili seviyesine indirmiştir. Alkol, cinsel-
lik, argo, ironi, statüyü alaya alma gibi kimi 
çevrelerce sevimli karşılanmayacak bir şiir dili 
oluşturmuş, geniş halk kitleleri tarafından ise   
büyük bir sempatiyle karşılanmıştır.
 Bu şiir, öncelikle yenidir, farklıdır, 
taklit değildir. Çocukluğu 1. Dünya Savaşı 
yıllarında, gençlik yılları ise 2. Dünya Savaşı 
yıllarında geçen Orhan Veli, ilk dönemlerinde 
çokça etkilendiği Batılı -özellikle Fransız-  
sembolistlerin şiirine hakim olduğu kadar, 
savaşların bütün insanlığa yüklediği korku, 
ümitsizlik, kaos ve çaresizlik gibi duyguları 
da fazlasıyla yaşadı. Gerçek bir entelektüel 
olarak, dünyanın vahşî kapitalizmin insafına 
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terk edilmiş olmasına tepkisini alaycı bir dille ortaya 
koydu. Ona göre, fabrikada çalışan işçinin, yoksul-
ların, açların, kimsesizlerin olduğu bir şehirde es-
tetiği öne alan, toplumun sorunlarına sırtını dönen 
sanatkârâne şiir, ikiyüzlülükten başka bir şey değil-
di.    
 Şiirini sokaktaki vatandaşın günlük konuş-
ma diliyle; her eğitim düzeyindeki insanın rahatlıkla 
anlayacağı bir dille kuran Orhan Veli, burada incele-
diğimiz şiirinde, savunduğu sanat anlayışına uygun 
bir dil kullanarak, basit, sade ve konuşma diline 
yakın bir anlatım ortaya koymuştur. 
 Şair bu şiirinde, hayatının sıradan herhan-
gi bir gününde, içinden ne geçiyorsa, iç monolog 
tekniğiyle ifade etmiştir. Sanırsınız, iki arkadaş yan 
yana yürürken sohbet ediyor. 
 Zaman belli: Dün. Mekân da tanımlanmış: 
Burası. Kişi kadrosu: Kendisi, tavla oynayanlar ve 
yalnızlığı.   Bir ara tavla oynayanları seyreder, on-
dan da sıkılınca yapayalnızdır. Zaten Orhan Veli, 
dünyanın hemen bütün ritüellerine karşı sıkılarak 
geçirmiştir ömrünü.
  Anlatımcı dille kurulmuş olan bu şirinde 
özne, şairin kendisidir. Çekimli filler kullanılmıştır. 
Kısa bir şiir de olsa, kurgu ve akış çabucak kavra- 
nabilmektedir..  
 Bir şairi, bir şiiri, hatta bir akımı ve bir 
dönemi doğru kavrayabilmek için, şiirde anlatım 
tekniklerinden haberdar olmanın yararına inanıyo-
rum.
 Şiirin anlatım (hikâyeleme) tekniğiyle mi 
yoksa imgelem yoluyla mı aktarıldığını ortaya 
koymak, o şairi, şiirlerini ve o şiirlerden keyif alan  
okuyucu kesimlerinin şiir zevkini çözümlemeyi de 
kolaylaştırabilir. Örneğin, ülkemizde Âkif ’in şiirleri 
mi daha çok okunuyor, yoksa Hâşim’in mi? Biri 
manzum hikâye tekniğini, diğeri ise yoğun imge-
lem tekniğini kullanan iki şairden söz ediyoruz. 
Mesnevîlerle ve manzum halk hikâyelerle büyümüş 
bir neslin torunları anlatımcı şiirden kısa sürede 
kopabilir mi? “Çağdaş şiir geldi, sonunda kelimeye 
dayandı.” diyen Cemal Süreya’nın dahil olduğu İkin-
ci Yeni şairlerinin öykülemeden çok imge yoluyla 
şiire başvurmaları bir rastlantı mı? Bu, çağdaş şiirin 
imgeye yaslı şiir olması gerektiği anlamına mı gelir? 
 Kanımca, şiirde, temaya ve duyguya bağlı 
olarak bütün teknikler kullanılabilir ama hikâye et-
meden; kelimelerin duyumsal çağrışımlarıyla ortaya 
konmuş şiiri, bir okur gözüyle baktığımda kendime 

daha yakın bulduğumu söylemek isterim. .
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 Garip şiiri olarak adlandırılan, ama Orhan 
Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday’ın önemli 
isimleri olarak kabul edilen şiir tarzı için belki eski 
şiire bir tepki olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Sa-
dece eski şiir tarzına değil tabii ki söz konusu olan, 
o şiirin yazılmasına vesile olan, hatta yazılmasını 
mümkün kılan zihniyet dünyasına da bir tepkiydi 
yeni şiir tarzı. Kısa zamanda hem tepkisini ve on-
ları reddederek şiir yazan karşıtlarını oluşturdu bu 
şiir tarzı hem de bu tarzın başlangıcında yer alanlar-
dan ikisi bu şiir yazma tarzını terk ettiler, kendile-
rine tepki olarak yazılmaya başlayan yeni şiir yazma 
tarzında şiirler de yazdılar. Bir önceki yazıda da kısa-
ca değinmiştik, bu şiir tarzı eski şiire tepki ile ortaya 
çıkmış olmasına rağmen, eski şiirin mısra – beyit – 
kuruluşunun unsurları üzerine inşa edildiğini tespit 
etmek zor olmasa gerekir. Türkçe mısra – beyit – kıta 
kuruluşu hâkimdir yeni şiir tarzı olarak sunulan şiir 
tarzında. Çünkü temelini her ne kadar terk edilmeye 
çalışılsa da eski şiir üzerine bina etmektedir. Garip 
şiirine tepki olarak yazılmaya başlanan yeni şiir tarzı 
hatırlayacaksınız İkinci Yeni şiiridir. Yeni şiir tarzıy-
la ilgili ilk adlandırmayı Muzaffer Erdost yapmıştı. 
Sonrasında ise kanon tarafından da benimsendi bu 
adlandırma.
 İkinci Yeni şiirine Cumhuriyeti kuran irade 
ve kurucu kadronun gelecek tasavvuruna uygun 
makbul ve muteber vatandaşın deneyerek bulduğu 
ve yazdığı ilk şiirdir denilse yeridir. İkinci Yeni şii-
rine bu gözle bakan oldu mu, bu şiir tarzı bir de bu 
bakış açısıyla teşrih masasına yatırıldı mı bilmiyo-

ŞİİR DİLİ LİSANI DA DEĞİŞTİRİR (2)

Ali Sali

rum. Bu şiir tarzı içinde yer alan ve şiirlerini bu 
tarzla yazan şairler aynı zamanda elifba eğitimi 
almadan alfabe eğitimiyle yetişen ilk nesildir. 
Elifba talim ederek okuryazar olmadıkları için 
elifba eğitiminin tedailerinden masun kalmış 
ilk nesil olmaları hasebiyle makbul ve muteber 
vatandaş olmanın şartlarına haiz de olmuşlardır. 
Dolayısıyla yazdıkları şiirlerde eski şiirin ne 
yapı olarak ne de muhteva olarak izleri yoktur 
başlangıçta, ama sadece başlangıçta.
 Edebiyat kanonu tarafından ikinci yeni 
olarak adlandırılan yeni şiir tarzının ilk şairleri 
(daha sonra bu şiir tarzının en önemli isim-
lerinden biri haline gelen) arasında yer alan Ce-
mal Süreya a dergisinin 1 Ekim 1956 tarihinde 
neşredilen 6’ncı sayısında Folklor Şiire Düşman 
başlığıyla bir yazı yayımladı.
 Cemal Süreya’nın bu yazısını ilk cüm-
lesinden son cümlesine kadar Garip şiirine bir 
karşı çıkış olarak okumak da mümkündür. Yazı 
Garip şiirinin üç kurucusundan kabul edilen 
Oktay Rıfat’a saldırarak kendilerinin yazmaya 
başladıkları şiir tarzını meşrulaştırma gayretiyle 
kaleme alınmıştır sanki. Bizim biraz yukarıda 
garip şiirinin eski şiirin mısra – beyit – kıta ku-
ruluşu üzerine bina edildiği kanaatimizi Cemal 
Süreya bu yazıda farklı bir biçimde dile getirir. 
Cemal Süreya’ya göre Garip şiiri içinde yer alan 
nesil şiirde yeni söyleyişler, yeni yollar aramak 
yerine “dilin görünür imkânlarını” denemişler- 
dir.
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 Bu yazıdan daha önceki bir yazısında ise 
Cemal Süreya Oktay Rıfat’tan hareket ederek san-
ki Garip şiirini tahfif etmektedir: “Kelimeler, ke-
lime grupları çok ucuza,   hatta yok pahasına elde 
ediliyor, gerek biçimce sağlamlığı önceden belli ve 
kabul edilmiş iki üç deyim yan yana getirilince he-
meninden bir şiir yapılıveriyor.” Bu yazısında “Kim 
ne derse desin şiirde birim kelimedir” diyen Cemal 
Süreya, folkloru kullanarak garip şiirine saldırdığı, 
kendi yazdıkları şiiri meşrulaştırmak için gayret et-
tiği yazısına da “Çağdaş şiir geldi kelimeye dayandı” 
cümlesiyle giriş yapıyor. Yazıda Süreya halk deyim-
lerine, atasözlerine şiirde yer verilmesine saldırmak-
ta, bu faydalanma hâlini kerih görmektedir.
 Ve halk deyimlerine, atasözlerine saldırısını 
ise Cemal Süreya şöyle dile getirir yazıda:
“Çağdaş şairler kelimeleri bile sarsıyorlar, yerlerin-
den, anlamlarından uğratıyorlar. Bu böyleyken bizde 
hâlâ folklora, halk deyimlerine şiirlerinde fazlasıyla 
yer veren şairlerin kısır bir yolda oldukları sanısın-
dayım.”
 Dedik ya bir önceki yazıda yeniye yer 
açabilmek için eskinin kötülenmesi, eskinin tahfif 
edilmesi gerekir diye. Garip şiirinin üç kurucu şai-
ri de kendi şiir tarzlarına yer açabilmek için Ahmet 
Haşim’e saldırarak eski şiiri kötülemeye, eski şiiri 
tahfif etmeye çalışmışlar ve kendi şiir tarzlarına bir 
yer açabilmişlerdi. Fakat açtıkları bu yerde yazdıkları 
şiirleri ne yazık ki eski şiirin mısra kuruluşundan, 
beyit ve kıta yapısından hareket ederek yazılmış 
şiirlerdi.
 Cemal Süreya’nın garip şiirine saldırarak 
kendi şiir tarzlarına yer açabilme ve yazdıkları şiiri 
meşrulaştırma   gayreti    halk deyimleri ve atasözle- 
rine saldırma, onları yok etme üzerine bina edildiği 
için bizim ilgi alanımıza girdi.

 2

 Söylemeye bile gerek yok, şairin dili şiiri 
yazan özne olarak onun düşünceleri hakkında bilgi 
verdiği gibi aynı zamanda onun kişiliği hakkında, 
nasıl bir çevrede bulunduğu gibi durumlar hakkın-
da da ipuçları verir. Şairin içinde yetiştiği çevre hak-
kında da şairin dilinden hareket edilerek bilgi sahibi 
olunabilir. Hatta içinde yer aldığı cemaat (sadece 
dinî olanlarını kastetmiyorum) hakkında ucundan 

kıyısından bilgi sahibi olabilirsiniz bir şiirini 
okuduğunuzda şairin. Çünkü her cemaatin, her 
kesimin kendine has bir dili vardır. Çünkü dil 
bu anlamda çok açık işaretler barındırır bünye-
sinde. Ve o işaretleri kullanım içinde tebarüz 
ettirir. Şair istemese de tebarüz eder dilin bu 
hali. Çok kaba, çok yüzeysel bir şekilde söyleye-
cek olursak “dinî inanca uzak bir şair ne kadar 
dini çağrıştıran kelimeler kullanırsa kullansın 
şiirinde ya kelimeyi yanlış kullanır ya kelimenin 
bağlamını yanlış kurar ya kelimeyi yanlış yazar” 
diye örnekleyebiliriz.
 Lisan anlamında dil çok ferdî bir kul-
lanım olmasına rağmen kullanan kişinin habi-
tusundan izler taşır. İki yazıdır tartışmaya, daha 
doğrusu teşrih masasına yatırmaya çalıştığımız 
Cemal Süreya’nın 1950’lerin ortasında ciddi etki 
yapan “Folklor şiire düşman” yazısının temel ge-
rekçelerinden birini de işte bu “dilin ferdî bir kul-
lanım olması” hususu oluşturur. Cemal Süreya 
“Şiirde kişiliğe bugün eskisinden daha çok önem 
veriyoruz. Şiirde kişilik bugün bunca önemli 
bir yer tutuyor. Folklordaysa daha çok anonim 
kalıplar var. Bu kalıplar kişilik kazanmaya hiç 
uygun değil. Karacaoğlan’a, Emrah’a şuna buna 
büyük şair diyenlerin kulakları çınlasın, kişilik-
siz de büyük şair olunacağına iman getirmişler 
demek. Folklor ve halk deyimleri ancak bir şai-
ri taşıyabilir, fazlasına dayanacak gücü yoktur.” 
şeklinde kanaatini dile getirirken meseleyi ciddi 
anlamda basitleştirmekte. Sadece basitleştirme-
mekte, yüzlerce yıllık bir geleneği olan, bugün-
den baktığımızda halk irfanının en önemli 
ayaklarından birini oluşturan Âşık edebiyatını 
da bir çırpıda kaldırıp çöpe atıyor. Daha da ileri 
gidiyor, Karacaoğlan, Emrah (hem Erzurumlu 
hem Ercişli) gibi şiir ve irfan sahibi müstesna 
şairlere şair olarak bile görmüyor! Üstelik lisan 
anlamında dili sadece şiirlerde kullanılan ke-
limeler, deyimler düzeyinde ele   almakta ve bu 
kalıp   düşünceleriyle kanaat oluşturmakta.
 Oysa biliyoruz ki lisan anlamında dil 
sadece kullanılan kelime ve deyimlerden ibaret 
bir şey değil. Bu hâli Cemal Süreya’nın bilme-
mesi ihtimali yok. Fakat çok fazla münakaşaya 
sebep olan (baksanıza biz bile bir şeyleri dile 
getirebilmek için bu yazıya dönüyor, bu yazıya 
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müracaat ediyoruz) bu yazısı şöyle bir algıya sebep 
olmakta: Garip şiirinin başlatıcısı kabul edilen üç 
isme saldırı ve kendinin de içinde yer aldığı arkadaş 
grubunun yeni şiir anlayışını meşrulaştırma amacıy-
la kaleme alınmış bu yazı. Bunun için de bir cemaat 
yazısı (İkinci Yeni cemaati) hüviyetine bürünmekte ve 
cemaatin dili için başka cemaatlerin dilleri kötülen-
mekte bu yaklaşım tarzıyla. 1950’lerde meselelere 
bugün bizim baktığımız pencereden bakılmadığını, 
bir yazıya veya meseleye bakarken, meseleyi teşrih 
masasına yatırırken kullanılan mefhum ve nazariye-
lerin bizim kullandığımız mefhum ve nazariyelerden 
oluşmadığı gerçeğini görmezden geliyor değiliz. 
Yine de yazıda bir kötüleme ve kötülenen şeyin zıd-
dının meşrulaştırılması gayreti içinde olunduğunu 
söylüyoruz. Çünkü Karacaoğlan’ın dili ile Emrah’ın 
(hem Erzurumlu olanının hem Ercişli olanının) dili-
nin alabildiğine şahsî ve alabildiğine farklı olduğunu 
biliyoruz. Sadece tasnif (Halk şiiri, Divan şiiri gibi) 
merakı ve belki de zorunluluğu yüzünden aynı ze-
minde değerlendirildiklerini sanıyorum. Bu şair-
lerin mukallitleri yok mu? Olmaz olur mu, tabii ki 
var. Ve bu mukallitlerin dillerinin bile farklı olduğu 
söylenebilir.
 Karacaoğlan ve mukallitleri olsun, Emrah 
ve mukallitleri olsun şiirlerinde kullandıkları bir de-
yim veya atasözüne o deyim veya atasözünün o güne 
kadar kullanımındaki anlamına ya yeni bir anlam 
katmışlardır ya da o deyim ve atasözünün anlamıy-
la oynamadan farklı bir derinlik kazandırmışlardır. 
Dolayısıyla aynı deyim ne Karacaoğlan’da ne de 
Emrah’ta aynı anlam haritasıyla çıkmaz karşımıza. 
Çünkü şair olarak kendi kimliklerini, kendi kişi-
liklerini, kendi dünyayı anlayış ve yorumlayış tarz-
larını vurmuşlardır şiirlerindeki kelime, mefhum 
ve deyimlere. Burada mukallitlerin durumu bi-
raz muallakta kalıyor. Fakat adı üstünde: Mukallit. 
Dolayısıyla kelime, mefhum veya deyimi taklit ettiği 
şairin kullandığı anlamda kullansa da mukallidin 
şiirinde, taklit edilenin şiirinde kullanıldığı ağırlığı 
ve anlamı yakalamak neredeyse imkân dışı hale gelir 
diyebiliriz.
          Yukarıda dili sadece  kelime ve deyimlerden 
ibaret olmadığını ve bunu muhtemelen Cemal Sü-
reya’nın da bildiğini söylemiştik. Bunu bildiğine 
işaret eden aynı yazıdan bir alıntı daha yapalım:
“Şiirimizde şimdi yeni bir eğilim başladı. Bir iki 

yıldır dilin daha iç, daha derin imkânlarıyla baş 
başayız. Genç şairler yalnız folklor gibi kesin 
klişelere değil, daha hafif kalıplara bile sırtlarını 
çevirdiler. (…) Kelimeler bizde de yontuluyor 
artık… Genç şairler hep bunu istiyoruz. Folk-
lor ve klişelerin karşısında öbür kutbu meydana 
getiren bu durum şiirimizde bir evrimdi. Her 
evrim gibi haklı ve zorunlu.”
 Cemal Süreya’nın bu yazısına ilk tep-
ki verenlerden biri bilenleriniz biliyor Sezai 
Karakoç’tur. Karakoç bu yazıya karşı bir de 
eleştiri yazısı yazar Aralık 1956’da neşredilen 
a dergisinin 8’inci sayısında. Eleştiri yazısının 
başlığı “Suç Folklorda Değil” ismini taşır. Sezai 
Karakoç’un yazısındaki eleştirilere girmeden 
(aslında girmemiz gerekiyor, çünkü bu eleşti-
ri yazısından sonra Cemal Süreya yazısını ilk 
yayınlandığı haliyle almaz kitaplarına) E. Kemal 
Eyüpoğlu’nun Süreya’nın iddialarının tam zıddı 
görüşleri dile getirdiği “On Üçüncü Yüzyıldan 
Günümüze Kadar Şiirde ve Halk Dilinde Atasöz- 
leri ve Deyimler” kitabının ikinci cildine yazdığı 
önsözden de bir alıntı yapalım:
 “Cumhuriyet kuşağının şairine gelince 
elli yılını dolduran bir devrimin zor ve çelişkin 
koşulları içinde iyi ve kötü günler yaşamış olan 
bu kuşak, toplumun ortak dertlerini paylaşmak, 
halkının özlemini gönlünde aramak, gerçeği tadı 
ve acısıyla birlikte tatmak çabasında çırpınan 
yeni bir sanatçı tipidir. (…)  
Bu nedenle Cumhuriyet kuşağı dediğimiz ozan-
ların dilinde halk ağzı deyimlerin sürümü gün-
den güne artmaktadır. En yaşlısından en gen-
cine kadar Türk deyimleri ile güçlenen yeni şiir, 
bu bilincin kaynağıdır.”
 Cemal Süreya  halk deyimleri ve atasöz- 
lerinin şiirde kullanımını folklorun şiire düş- 
manlığı olarak değerlendirirken, E. Kemal 
Eyüpoğlu da halk deyimleri ve atasözlerinin 
şiirde kullanımının şiiri güçlendirdiği kanaatini 
dile getirmektedir.
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Soruyor Gece, ben kimim?
Ben, onun endişeli, derin ve kara, gizemiyim
Ben onun isyankâr sessizliğiyim
Hakikatimi sükûnun peçesiyle gizledim
Kalbimi şüpheyle sarmaladım
Vakur olarak kaldım burada
Gözlerini dikmiş soruyor asırlar
Ben kim olabilirim?
Soruyor rüzgâr ben kimim?
Ben onun şaşkın ruhuyum, zamanın inkâr ettiği
Ben onun gibiyim, mekânsız
Bitmeyen bir yolun yolcusuyum
Durmaksızın yürümekteyim
Bir viraja varınca
Sanırız meşakkatin sonu
Oysa bir boşluk
Soruyor zaman ben kimim?
Ben onun gibi bir heyula, asırları sarmalayan
Geri döner, ihya ederim onları
Ve yaratırım uzak geçmişi
Latif bir umudun cazibesinden
Ve geri döner defnederim onu
Yeni bir dün oluşturayım diye kendime
Yarını ise buzdan
Kendim soruyor bana ben kimim?
Ben onun gibi, şaşkın, dikmişim gözlerimi karanlığa
Hiç bir şey huzur vermez bana
Sormaya devam ediyorum ve cevaplamaya
Serapla peçelenmiş
Düşünmeye devam ediyor ve yaklaşıyorum ona gittikçe
Ona ulaştığımda henüz erimişti
Ölmüş ve kaybolmuştu.

“SORUYOR GECE”

Şiir: Nazik Melaike 
Çeviri: Prof. Dr. Cengiz Tomar
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nemin öne çıkardığı önemli birkaç aydından biri-
si de, hiç şüphesiz Mehmet Akif Ersoy’dur. Akif 
sadece İstiklâl Marşı’mızın güfte yazarı güçlü bir 
şair ve bir edebiyat adamı olarak değil, aynı za-
manda millî ve dinî heyecan kaynaklarımızın, 
dinimizin, dilimizin, fikir, kültür, sanat ve edebi-
yat hayatımızın da zirve şahsiyetlerinden birisidir. 
O, yaşadığı döneme sadece şairliği ve sanatı ile 
değil dürüstlüğü, çalışkanlığı, fikirleri ve sağlam 
karakteri ile de damgasını vurmuş, çok donanım-
lı, bilgili, zengin kültürlü; iman, fazilet ve ahlâk 
timsali Müslüman bir aydın, millî ve dinî hassasi-
yetleri olan, işi, sözü ve özü birbirini tamamlayan 
müstesna yaradılışta son derece olgun bir şahsiyet-
tir. Hayatının her döneminde ideallerini yaşamış, 
doğruluktan asla ayrılmamıştır. Yazdıkları, söyle-
dikleri, hayatı ve yaşadıkları arasında hiçbir çeliş-
ki yoktur. Düşündüğünü söyleyen, söylediğini 
yapan, yaşayan, yazan ve asla yalpalamayan dos-
doğru bir insandır. Vatanına, bayrağına, milletin 
kültür ve irfanına, onun tarihine, diline, dinine, 
inancına, sanat ve edebiyatına gönülden bağlıdır. 
Dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş 
olan Akif ’e, bütün bu üstün meziyetleri, geleneksel 
terbiye kurallarının titizlikle uygulandığı, İslâmî 
bir hayatın bütün icaplarıyla doğru ve eksiksiz bir 
şekilde yaşanıldığı dindar bir aile ortamında ve 
“Hem babam hem hocamdır, ne biliyorsam hep-

 23 Temmuz 1908 tarihinde ilân edilen II. 
Meşrutiyet’i izleyen yıllar, bizim yakın  dönem ta- 
rihimizde millî, dinî ve etnik konularla ilgili yeni 
birtakım görüş ve tezlerin ortaya çıktığı Osman-
lıcılık,  İslamcılık, Türkçülük gibi farklı düşünce- 
ler etrafında toplanan aydınlar arasında bütün bu 
konuların çok yoğun bir şekilde tartışıldığı bir 
dönemin başlangıcını da ifade eder. II. Meşru-
tiyet’in, Tanzimat’tan beri kavgası yapılan rejim 
değişikliğini getirmesi, Meclisin açılıp seçimle- 
rin yapılması ve bir hürriyet ortamının doğması, 
Batı karşısında artık bütün kozlarını kaybetmiş 
ve büyük ölçüde güç kaybına uğramış olan ve 
hızla çöküşe doğru sürüklenen İmparatorluğu-
muzu kurtarmaya maalesef yetmemiştir. Ama 
devleti içine düştüğü bu bunalımdan kurtarmak 
için devrin aydınlarını, yeni birtakım kurtuluş 
çareleri armaya yöneltmiştir. Bu çalkantılı süre-
cin ardından ve elbet milletçe yaşanılan   büyük 
felâketlerden sonra kazanılan “Millî Mücadele” 
işte bu dönemde uyanan millî ruh ve millî heyecan 
sayesinde kazanılmıştır. Cumhuriyetimiz bütün 
bu tartışmaların ve arayışların ortaya çıkardığı 
tarihî ve kültürel değerlerin ve millî heyecanın bir 
neticesi olarak vücut bulmuştur.
 20. yüzyılın başlarından itibaren içine 
sürüklendiğimiz ve sonunda İmparatorluğumuzu 
kaybettiğimiz bu çok bunalımlı ve çalkantılı dö- 

MEHMET ÂKİF ERSOY (1873-1936)

Prof. Dr. Mustafa Özbalcı 
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iştir. Onun yalnız Çanakkale Şehitleri ile İstiklâl 
Marşı adlı abide şiirleri bile bize, o karanlık ve 
dehşet dolu günlerin bizzat içinde yaşamış olan 
Akif ’in ne kadar büyük bir vatansever olduğunu, 
nasıl asil bir ruh taşıdığını gösteren önemli iki 
örnektir. İstiklâl Marşı’nı güzel ve değerli yapan 
sadece güftesi ve bestesi değildir. Aynı zamanda 
o, tarih boyunca hür yaşamış büyük bir milletin 
var olma iradesini, onun kültürünü, tarihî, millî 
ve dinî bütün değerlerini, şiir sanatının nadide 
bir örneği olarak dikkatlere sunan coşku ve li- 
rizm dolu milli bir destandır. Rahmetli Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun da dediği gibi, bu millete ve onun 
devletine yeni bir kimlik arayışı içinde olanlar, bu 
destan şiiri tekrar tekrar okumalı ve elbet onu çok 
iyi anlamalıdırlar.
 Akif, elbet dinine bağlı Müslüman bir şair 
ve kültür adamıdır. Ferdin ve toplumun hayatın-
da dinin önemini ve değerini daima savunmuş ve 
yüceltmiştir. Sanat, kültür ve edebiyat hayatımız-
da İslâmcı düşünce tarzının önde gelen temsilcile-
rinden biri olarak bilinir ve tanınır. Baytar Mekte-
bi’nde (veteriner fakültesi) okumuş olması müspet 
ilimlere olan ilgisini ve bağlılığını artırmış, bu da 
din ile birlikte onun şahsiyetini tamamlayan, fikrî 
hayatının alt yapısını kuran başlıca unsurlardan 
biri olmuştur. O, her konuda olduğu gibi, din 
konusunda da son derece gerçekçi bir aydındır. 
Onun savunduğu din, dünya hayatını görmez-
likten gelip sadece ahiret hayatına yönelmiş bir 
din değildir; aynı zamanda insanların bu dünya-
daki meseleleriyle de yakından ilgilenen, onlara 
çözüm yolları da gösteren bir dindir. O, aklın ve 
ilmin gerektirdiği şekilde inanır; insanlara fay-
dalı olacak her türlü ilmî ve medenî gelişmeyi be- 
nimser; kendi kökünden, kültüründen ve dinin-
den uzaklaşmadan her alanda şuurlu bir şekilde 
yenileşmeyi savunur. Akif ’e göre, İslâm’ın özüne 
ve aslına uygun şekilde yaşanıldığı, dinin ilim 
ve sanatla at başı birlikte yürüdüğü devirlerde 
Müslümanlar medeniyetin ve dünya nizamının 
en güzelini ve en idealini gerçekleştirmeyi başar- 
mışlardır. Ama ne var ki zamanla aralarına tef- 
rika girmesi, birlik ve beraberliklerini kaybedip 
dinin özünden ve aslından uzaklaşmaları, İslâm 
âleminin Hıristiyan Batı karşısında gerilemesine 
ve güç kaybetmesine yol açmıştır. Fakat katıksız 

sini ondan öğrendim” dediği müderris (profesör) 
bir babanın denetimi altında sağlam ve köklü bir 
dinî eğitim alarak yetişmiş olması kazandırmıştır. 
Edebiyat, sanat, kültür ve düşünce hayatımızda 
daha çok dinî düşünce tarzının önde gelen temsil-
cilerinden biri olarak tanınmış olan Akif, yukarı-
da da ifade edildiği gibi, aynı zamanda bir yıkılış 
ve çöküş devrinin de şairidir. O, milletimizin 20. 
asrın başlarından itibaren muhatap olduğu iç ve 
dış olayların bizzat içinde yaşamış, Balkanlardaki 
yenilgimizin ve Rumeli’deki topraklarımızı kay-
bedişimizin büyük acısını ta yüreğinde hisset-
miş, İmparatorluğumuzun çöküşünü hüzünle ve 
büyük bir çaresizlik içinde görmek bahtsızlığını 
yaşamış bir nesle mensuptur.
 Millî ve dinî duyguların uyum içinde 
olduğu, birlikte işlendiği bir sanatın ve şiirin şai-
ri olan Akif, İslâm’ı doğru anlamış ve iyi özüm-
semiş, İslâmî düşünen ve yaşayan, halkı Kur’ân 
ahlâkı çevresinde birleşmeye çağıran Müslüman 
bir Türk’tür. İslâm’ı daima yüceltecek ve ko-
ruyacak en kuvvetli varlığın Türkler olduğuna 
inanmış ve bu inancını şiirlerinde başarıyla dile 
getirmiştir. “Ebediyyen sana yok, ırkıma yok 
izmihlâl” ve “Sözü sağlam, özü sağlam ol, ırkına 
çek!” sözlerinde de görüldüğü gibi Türklüğünü 
büyük bir gururla haykırmıştır. Şiirlerini karak-
terize eden başlıca unsurlar, İslâm’a samimiyetle 
bağlılık, vatan ve millet sevgisi, milletin sevin-
ci, kederi, çilesi ve ıstırabı ile Türk’ün yiğitlik ve 
kahramanlığıdır. Yüreği vatan ve millet sevgisi ile 
doludur. İstiklâl aşığı, vatan ve millet sevdalısıdır. 
Ona göre İslâmiyet’le Türklük ikiz kardeş gibidir. 
Milletin yaşaması ve yükselmesi, bu ikisinin bir-
likteliğinden doğacak heyecana ve güce bağlıdır. 
İslâm’ı ebediyen yaşatacak olan, Türk milletidir. 
O bilir ve inanır ki, çok istediği İslâm birliği de 
ancak Türk’ün varlığı ve gücü sayesinde kurula-
bilir ve yaşar. O sebeple, Millî Mücadele’yi büyük 
bir azimle desteklemiş, şehir şehir dolaşarak 
yazıları, şiirleri, konferansları ve vaazlarıyla halkı 
millî mücadeleyi desteklemeleri için teşvik et-
miş, vatanın kurtarılması için birlik ve beraberlik 
içinde hareket etmenin önemini anlatmış, onları 
millî istiklâlin şuuruna erdirmek için canla başla 
çalışmıştır. Bu gayretlerinden dolayı da kendisine, 
“Millî Mücadele’nin manevî lideri” sıfatı verilm-
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öldürür, milleti güçsüz bırakır, başkalarına muhtaç 
hâle getirir. Zira bir millet ancak kendi benliği ve 
değerleriyle var olur, kendi gücü ile ayakta durur 
ve Kur’an’ı asrın idrakine ancak onu dosdoğru 
anlayıp uygulayan ilim erbabı söyletebilir. Bunun 
için de önce halkı cehaletin pençesinden kurtar-
mak lâzımdır. Bu da ancak mekteple, kaliteli bir 
eğitim ve öğretimle mümkün olabilir. “Hiç bilen-
lerle bilmeyenler bir olur mu?” sözündeki hik-
mete samimiyetle inanmış olan Akif ’e göre din, 
sadece ahiret için değildir. Bu dünyada da dini, 
İslâm’ı doğru anlayıp doğru yaşayan bir toplum-
da, çözülemeyecek hiçbir mesele ve üstesinden 
gelinemeyecek hiçbir iş, aşılamayacak hiçbir engel 
yoktur. Türk gençliğinin sembolü olarak gördüğü 
Asım’ı, orada ilim, teknik ve sanat adına ne varsa 
alıp yurda getirmesi için Avrupa’ya göndermesi-
nin sebebi budur.
 O sebeple Akif, bütün ömrünü İslâm’ın 
iyi öğrenilmesini ve doğru bir şekilde yaşanıl-
masını savunmakla geçirmiştir. Ama dinini sev- 
diği kadar milletini de sevmiş ve bu sevgisini de 
büyük bir gururla her fırsatta dile getirmiştir. 
Dolayısıyla onun dünya görüşünün, şiirlerinin ve 
yazılarının muhtevasını zenginleştiren değerler 
sadece dinî değil aynı zamanda millîdir; milletin 
sevinci, acısı, kederi, çilesi ve ıstırabıdır. Edebi-
yatımızda, şiirlerinde halkın çeşitli dertlerine en 
fazla yer veren şairlerin başında o vardır. Halkçı 
ve toplumcudur, halkla âdeta bütünleşmiştir. Ona 
göre elinden ilk tutulması gereken ve yardıma 
muhtaç olan halktır. Onun halkçılığı halkı küçük 
görüp aşağılamayan, halkın değerlerine saygı du-
yan, onları yüceltmek ve yaşatmak için çalışan bir 
halkçılıktır. Hayatını hep halkın içinde ve halktan 
biri olarak yaşamış, halkın her türlü meselesini, 
onun acılarını ve sıkıntılarını yüreğinde hisset-
miş, onun bütün dertlerini bir ayna gibi şiirlerine 
yansıtmış, halkla birlikte gülmüş, halkla birlikte 
ağlamıştır. Hiçbir şiirinde kendinden, şahsî sıkıntı 
ve dertlerinden söz etmemiştir. Onun bütün elem 
ve kederleri halk içindir, millet içindir. Ona en faz-
la acı veren olayların başında, halkın ayrışması ve 
kutuplaşması gelir. Bunun halkı böleceğine, mille-
ti yıkıma sürükleyeceğine inanır. Çünkü ona göre, 
tefrika (ayrılma, ayrışma, ayrılık) girmeyen bir 
toplumu topla, tüfekle yıkmak mümkün değildir. 

bir iman adamı olan Akif, asla ümitsiz değildir. 
Eğer Müslümanlar, İslâm’ın emrettiği doğrultuda 
çalışırlarsa, bu rezil ve aşağılık durumdan kur-
tulur, eski üstünlüklerini tekrar elde edebilirler. 
Ona göre, “Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti 
isteyen ilme sarılsın, her ikisini birlikte isteyen 
ilme sarılsın. İlim ve hikmet İslâm’ın kaybolmuş 
malıdır, nerede bulursa almalıdır. Beşikten mezara 
kadar ilim tahsil ediniz.” diyen bir Peygamber’in 
dininde tembelliğin, uyuşukluğun ve ümitsizliğin 
yeri olamaz, olmamalıdır. Bu din oturup bekle-
meyi değil, çalışmayı emreder. Bu yüzden Akif, 
kendi beceriksizliklerini ve tembelliklerini din 
adına uydurdukları birtakım saçmalıklarla örtbas 
etmek ve İslâm’ı ilerlemeye karşı bir dinmiş gibi 
göstermek isteyenlere düşmandır. Onların dini iyi 
anlamadıklarını ve iyi bilmediklerini söyler. Ona 
göre Kur’an, mezarlıkta okunmak için gönderil-
mediği gibi İslâmiyet de bir ölüler dini değildir. 
Modern ve çağdaş görüşlerin ve daima ileriye 
bakan bir din anlayışının sahibi olan Akif ’e göre 
İslâmiyet insanlık dinidir, hayat dinidir. Bu din, 
insanı her iki dünyada da bahtiyar edecek esaslar 
getirmiştir. Fakat bunun için çalışmak ve didin-
mek gerekir. Dinin dipdiri durması, sağlıklı, doğ-
ru ve düzgün bir dinî hayatın yaşanabilmesi ancak 
ilme, öğrenmeye, bilmeye ve çalışmaya bağlıdır. 
Ona göre bizim hastalıklarımızın ve geriliğimizin 
asıl sebebi ve geçek düşmanı “cehalet”tir, bilgisiz-
liktir. Düşmanlarımızı bize üstün hâle getiren de 
budur. Bu, “sîne-i İslâm’a çöken kapkara kâbus”tur 
ve ona düşmekle millet, dinini de, namusunu da 
kaybetmiştir. O sebeple önce cehaletin ortadan 
kaldırılması gerekir. Akif ’e göre, dini yükseltecek 
tek bir yol vardır. O da ilim ve çalışmadır. “Şimdi 
zaman, ilim zamanıdır. Herkes koşarken oturup 
beklemek maskaralıktır. O yürür, sen yürümez- 
sen ne olur encamın?” (sonun) diye soran Akif, 
Batı’ya ayak uydurmak için çok çalışmak gerek-
tiğini söyler. Ona göre bu dünyada çalışmayanlara 
hayat hakkı yoktur. En çok kullandığı kelimelerin 
başında din, millet ve çalışmak gelir. Din mille-
tin manevî gücünü artırır, onu kenetler, fertlere 
birlikte yaşama şuuru kazandırır. Çalışmak ise 
özgüven verir, önünde yeni ufuklar açar. Elbet 
çalışıp üretmeden, taklit yoluyla da birtakım şey-
ler elde etmek mümkündür, ama bu millî ruhu 



Sanat - EdebiyatAydos

18

medeniyetle, ilim ve teknikle herhangi bir so-
runu yoktur. Onun nefret ettiği, kin duyduğu, 
karşı olduğu ve “tek dişi kalmış canavar” olarak 
nitelediği medeniyet, masum insanların kanı, 
malı, canı, gözyaşı ve hakkı üzerinde yükselmiş 
olan ölüm medeniyetidir; medenî olduklarını 
söyleyenlerin canavarca, vahşice işledikleri  cina 
yetlerdir.  O, Çanakkale’de Mehmetçiğin karşısına 
“yedi iklim-i cihanı” çıkarıp günlerce kan kusan 
Batı’ya düşmandır; Türk’ün ana yurdunu baba-
larının malıymış gibi kendi aralarında paylaşma-
ya kalkan yüzsüz ve maskara zihniyetin mensup- 
larına, emperyalist emeller besleyen saldırgan 
Batı’ya karşıdır. Çünkü o, İslâm âleminin yaşadığı 
bütün felâketlerin arkasında, medeniyet maskesi 
altında her türlü haksızlığı yapan, cinayetler işle-
yen Batı medeniyetinin olduğunu görmüş, önemli 
bir kısmını da bizzat yaşamıştır. Eğer hayatta ol-
saydı bugün de hâlâ işlenmeye devam eden cina 
yetlere, milletleri birbirine kırdıran, dünyayı ateş 
ve barut fıçısı hâline getiren her türlü tutum ve 
davranışlara, dünyanın şu ya da bu köşesinde ma-
sum insanların canına kıyan saldırganlara da elbet 
karşı olacak, bunlara sebep olanları da lânetleyece-
kti. Bugün artık medenî olduklarını söyleyenlerin, 
demokrasi ve insan hakları kavramlarını dillerin-
den düşürmeyenlerin sergilediği olayları hep be-
raber görüyor ve yaşıyoruz. Bir Batılının, Denis 
Gordon’un deyişiyle, “İç savaş çıkarıp kardeşi 
kardeşe düşman ettikten sonra ‘barış meleği’ rolü 
ile ülkeleri işgal eden düzene emperyalizm denir.” 
Bu alçak ve aşağılık zihniyetin karşısında olmak 
mıdır medeniyet düşmanlığı? Bu yapılanlar, bir 
millete mensubiyet şuuruna sahip, merhametli, 
vicdanlı, hak ve adâlet duygusu gelişmiş, yüreği 
insan sevgisi ile dolu olan herkesin karşı çıkması 
gereken şeylerdir. Eğer medeniyet düşmanlığı 
bu ise yalnız Akif değil, saldırgan ve emperyalist 
Batı’nın medeniyet adına dün de, bugün de ser-
gilediği davranışları tasvip etmeyen, onlara karşı 
çıkan herkes, hepimiz medeniyet düşmanıyız de-
mektir. Dolayısıyla günümüzde olup bitenler bize 
Akif ’in medeniyet düşmanı olduğunu değil, onun 
ne kadar kuvvetli bir öngörü sahibi olduğunu ve 
geçen zamanın onu haklı çıkardığını da gösteren 
olaylardır.
 “Edepsizliğin başladığı yerde edebiyat bi 
ter.” diyen Akif sanatı, şiir ve edebiyatı asla bir süs, 

Onun tek istediği şey, halkın huzur, sağlık, birlik 
ve dirlik içinde yaşamasıdır. Türk milletine, onun 
aziz vatanına ve şanlı bayrağına duyduğu sevgi 
ve bağlılıkla, din sevgisi ve İslâm’a bağlılık onun 
şiirlerinde, duygu ve düşünce dünyasında ikiz 
kardeş gibidir. O, Türklükle İslâmiyet’i aynı pota-
da yoğurmuş bir şairdir. Safahat baştanbaşa dinî 
ve millî unsurlarla doludur ve Akif, elbet dinine 
bağlı Müslüman bir şair ve kültür adamıdır, ama 
asla mutaassıp ve bağnaz birisi değildir. Onun inan 
dığı ve savunduğu din, hurafelerden, birtakım 
yanlış değerlendirmelerden arınmış bir dindir. 
O, Müslümanlığı Hz. Peygamber zamanındaki 
uygulanışı, özü, aslı ve saf şekliyle anlar ve ona 
göre hareket edilmesini ister. Ahlâkının, fikirleri-
nin, sanatının ve şiirinin temel kaynaklarını başta 
Kur’an olmak üzere hadis, Allah korkusu ve dinî 
değerler teşkil eder. Ömrü boyunca dinî değer-
leri savunmuş, dini yüceltmiş ve dinin istediği 
şekilde yaşamaya çalışmıştır. Ama İslâm’ı daima 
yüceltecek ve koruyacak olan en kuvvetli varlığın 
Türk milleti olduğunun da hep bilincinde olmuş-
tur. Dinini sevdiği kadar milletini de sevmiş ve 
bu sevgisini de büyük bir gururla her fırsatta dile 
getirmiştir. Dolayısıyla onun dünya görüşünün, 
şiirlerinin ve yazılarının muhtevasını zengin-
leştiren değerler sadece dinî değil, aynı zamanda 
millîdir; milletin sevinci, acısı, kederi, çilesi ve 
ıstırabıdır. Onun şiirlerinde, duygu ve düşünce 
dünyasında Türk milletine, onun aziz vatanına 
ve şanlı bayrağına duyduğu sevgi ve bağlılıkla İs-
lâm dinine duyduğu sevgi ve bağlılık ikiz kardeş 
gibidir. 
 Dolayısıyla Akif, bazılarının sandığı gibi, 
medenî değerlere, Batılılaşmaya, ilme ve tekniğe 
karşı olan birisi değildir. Tam aksine, bir medeni-
yet timsalidir; ilim, teknik, sanat ve çalışma 
hayranıdır; ileri görüşlüdür, yenilik taraftarıdır, 
sağlam bir ilim zihniyetine sahiptir. Safahat’ı dik-
katlice okuyup anlayanlarla, milletimizin iki asra 
yakın bir süredir Batılılaşma adına yaşadığı olay-
ların sebepleri ve sonuçları üzerinde kafa yoran-
lar ve düşünenler, Akif ’in medeniyet karşısındaki 
gerçek tavrını elbette görmekte ve bilmektedirler. 
Eğer medeniyet, insanların huzur ve mutluluğuna 
imkân verecek bir gelişme ve ilerlemenin göster-
gesi ise -ki öyledir- Akif bütün ömrünü üstün bir 
medeniyet savunucusu olarak yaşamıştır. Onun 
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okuyup anlayacak nesiller yetiştirmeyi pek bece -
remedik. Çocuklarımız ve gençlerimiz Akif ’i da-
ha çok İstiklal Marşı’nın güftesini yazan bir şair 
olarak tanımaktadırlar. Çünkü onlara marşın 
tamamını doğru bir şekilde okumalarını ve an-
lamını kavramalarını değil, yalnız ilk iki kıtasını 
bayrak törenlerinde ve özel günlerde sıradan bir 
şiir ve bir şarkı gibi ezbere okuyup seslendirmele- 
rini öğrettik. Akif ’i de herhangi bir şairmiş gibi 
tanıtıp geçtik. Onun milletimiz, tarihimiz, sanat 
ve edebiyatımız için dün olduğu kadar bugün de 
büyük bir değer ifade eden duygu ve düşünceleri 
üzerinde hiç durmadık. Eğitimimizin çok önem-
li ve büyük bir eksikliği de budur. Zira Akif, bi-
zim için yalnız ölüm ve doğum yıldönümlerinde 
hatırlanıp sonra tekrar unutulacak insanlardan 
biri değildir. O, hayatımızın her anında kendis-
ine yeniden dönerek şifalı sularından kana kana 
içmemiz gereken duru, zengin ve faydalı bir kay-
naktır. Milletimizin ve halkımızın bugünü ve ge-
leceği için iyilikler ve güzellikler düşünen, fay-
dalı işler görmek isteyen iyi niyetli herkesin bu 
kaynaktan alacağı çok ders vardır. Safahat’ı anla-
yarak okuyanlar, Akif ’in millî hayatımızın çeşitli 
meseleleri üzerinde büyük bir dikkat ve titizlikle 
nasıl durduğunu, bunlara çok doğru ve isabetli 
teşhisler koyup çözüm yolları gösterdiğini hayret-
le göreceklerdir. O itibarla, onun fikirlerine ve 
düşüncelerine bugün de çok ihtiyacımız vardır. 
12 Aralık 1873 tarihinde doğmuş ve 27 Aralık 
1936 tarihinde aramızdan ayrılmış olan bu büyük 
dava ve gönül adamını, millet aşığını, bu samimi 
dindarı, bu iman ve karakter abidesini, doğu-
munun 147, ölümünün 84. yıldönümünde minnet 
ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.

bir fantezi ve bir eğlence vasıtası olarak görmemiş, 
sanatkâr görünmek, bu yolda şöhrete ulaş-
mak gibi bir endişe ve düşüncesi asla olmamış, 
şiirlerinde şahsî meselelerinden hiç bahset-
memiştir. Ona göre edebiyat, bir milletin manevî 
gıdasıdır. Sanat, sanat için değil, millet için yapıl-
malı, sanat ve edebiyat adına ortaya konulan her 
türlü ürünün ruhu, tamamıyla bize ait olmalı, 
bizim kültürel değerlerimizden beslenmeli, tak-
litten uzak durmalı, halkın ahlâken kalkınmasına 
ve aydınlanmasına hizmet etmeli, edep ve ahlâk 
dışı her türlü duygu ve düşünceden arınmış ol-
malıdır. Ona göre bu vasıfları taşımayan bir sanat 
ve edebiyatın topluma hiçbir faydası olmaz. Zira 
dedikodunun, kavganın, ayrışmanın, edepsizliğin 
ve ahlâkî çöküntünün kol gezdiği bir toplumda, 
sanat ve edebiyat bahçesinin yapıcı, birleştirici, 
iç açıcı, ferahlatıcı ve güzel kokulu çiçekleri asla 
açmaz, açamaz. O sebeple Akif ’in şiiri, basit ve 
bayağı olan her türlü duygu ve düşünceden arın-
mış, dürüst, imanlı, karnı tok, mutlu ve huzurlu 
insanlardan oluşan yepyeni bir toplumun inşasını 
öngören, sosyal muhtevası zengin bir şiirdir. Abide 
eseri Safahat, sadece değerli bir edebiyat eseri 
olduğu için değil, kendi döneminin meselelerini 
yalnız dile getirmekle yetinmeyip onların çözüm 
yollarını da gösteren, ufuk açan sosyal muhtevası 
ile de çok önemli bir kitaptır. Günümüzde baskısı 
en çok yapılan ve çok okunan kitapların başında 
gelmesinin sebebi de budur.
 Sonuç olarak İmparatorluğumuzun hızla 
çöküşü karşısında yeni birtakım kurtuluş çare- 
leri arayan II. Meşrutiyet devri aydınlarından 
birisi olan Akif ’in yüklendiği Misyonu ve onun 
Tanzimat’tan sonra yaşadığımız Batılılaşma mace-
ramız içindeki yerini, dinî, millî ve manevî değer-
lerimizi koruyarak Batı’nın ilim ve tekniğini hız-
la memleketimize aktarmak şeklinde özetlemek 
mümkündür. O, katıksız bir Müslüman, kendini 
milletine adamış büyük bir cemiyet ve büyük bir 
dava adamıdır. Gerek olgun şahsiyeti ve gerekse 
fikirlerindeki samimiyet ile edebiyat tarihimizde 
müstesna bir yerin sahibidir. Bütün şiirlerinde 
sosyal yaralarımızı, milletin dertlerini, halkın 
çok çeşitli meselelerini ele almış usta bir şairdir. 
Bunun içindir ki milletimiz onu imanlı, kültürlü 
ve dürüst bir aydın olarak çok sevmiş, saymış ve 
bağrına basmıştır. Ama biz, ne yazık ki Safahat’ı 
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şimdi sabahlar bir gün daha uzun
bir uzunca gün daha tenzih ediyorlar bizi güvenden
senin beni gördüğün yerden bu derde düşmek ne güzel 
iç dökmenin kusurlu sesi, beni öksürten durmadan, soluk aldırmayan yanı ne güzel 
ne varsa göz önünde, hepsi senden yana biliyorum 
mahalle kavgalarını ayıran adamların yaka paça bağıran merhameti, kapı önleri oturmaları,  
                              biraz yukardakilerden çardaklar.
tepsiler sunuluyor, insanlar geliyor bir bir
çürüyor meyveler, tabak eski tadı arıyor
o vakitler ne küçüktür bilirsin çocukların elleri
ipi kopmuş bir salıncak görünce aklıma amcamın elleri gelirdi. 
bazı kadınlar sokağa yalnızca
pencerelerden bakar,
onlar için kış ayları buhardır, kuş ayları bahar.
babaların evlerde hep azalan bir sesi var.

meyve çürüyor, küle basılan son sigara dumanı meyveye, meyveler bir güzel -oohh çocuk   
           ellerime
şu masalı da anlat
ağıdım darılsın, kırılsın periler
bana yukarıdan “sana ait yerleri bir bir yok ettik” desinler
sesleri duyalım, sonra sesim dağılsın seslere dokununca.
sonra telkinlerin ağırlığı
ağırlığı taşların ve suların
kendine gece, kendine kusur, temiz eldivenler, tövbeler bağışlayan kadınların, kadınların ve  
                    çocukların 
geç saatlere kalan ağrıların rüyasıyla
görbeni çiçeği. fakat bırakın kuruyayım.

GÖRBENİ ÇİÇEĞİ

Şule Duru
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gittiğim yerlerde kendime rastlıyorum
ayrılık giyinmişim üstüme
ceketimin kolları yırtık;

iki tane yorulmak alıyorum kendime 
param bitiyor hep.
adımlarımı süpürüyorum yerden 
kumbaramda biriktiriyorum 

gözlerim sabah oluyor 
akşamlar caddelere saklanmış
bütün sokak lambalarını topluyorum,
şiir yazıyorum onlara 

banklar kendi aralarında konuşuyor.
ağaçlar yaslamış sırtını gökyüzüne
vakit ikindi
bulutların düğünü var şimdi.

içimin kuytuluğu yoruyor beni;
deniz senin bağrın olsa 
boğulup boğulup
dinlensem orada 

UMUTTAN YAMA OLUR MU? 

Aycan Kara
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Sakalını yüzünde unutmuş bir ağaç
Gövdesinde halka halka, alın yazısı
Yapraklarını üfleyip çıplak toprağa
Kısaltmış sararan saçını

Eskiden uçacak gibi bir hali varmış
Rüzgarı sırtlayıp giden kuşlara                                                                                                                                          
Uzayan bir gölge gibi bakarmış

çürüyen dallarındaki ince sızı
yerleşik hayata geçiyor şimdilerde
bir bir intihar ediyor içinde karıncalar, 
 
Eğer dalları bulutları aşarsa
Yemyeşil yapraklar öreceğim koynuna 
Ve şemsiyesiz günler hediye edeceğim ona
Bütün bahçelerin duvarları yıkılsın diye

AĞAÇ

Ercan İriş
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Şafakta, sincap istilasına tutulduk, 
Kurtulanlar kırçıl ve de unutkan…
İyice ölünmeli, güzelce kokmak için,
Her koyun, kendi bacağına sahip çıkmalı artık.

Tatlı suda - yumuşacık- lokma lokma dağıldık.
Göz çürüdü, mide şişti ve eridi beyinler.
Kerameti, bulanık duasında aradı 
Yeryüzü de gökyüzü de su olan balıklar.

Açlığımız, kutsal tohum kursağımızda
Ve asalak diriliş, urlanmış toprak…
Saçıldık gökyüzüne binlerce kurtçuk, 
Solucanlar dirilttik ekşi uykularımızdan.

Dönmeyi bıraktı dilimiz gittiği yerden,
Aktı boğazımızdan, böcekler ile irin…
Yutkunduk dip bucak; yarıldık ortamızdan.
Sine sine karıştık ve sincap unutkan;
Nereye gömmüş tanrıyı, ner’de arıyor?

SİNCAP 

Ulaş Konuk
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Oysa biz
Yüzümüzde ergenlik çıbanları
İle yurt edindiğimiz yurt binalarının
Çatı katlarından uçurduk
Huzur’un sayfalarını
Kağıttan uçaklara yükleyip
Kederli telaşını çocukluğumuzun

Delik on paraya lokumlu bisküvi
Ve bir Ufuk gazozuna idi
Bütün bahislerimiz
Çelik oyununu biliyorduk bir
Bilmiyorduk daha iyisini

Bir gün o çatılardan
Karşı dama atlarken havada kalan
Bütün heveslerimizi
Destan yapıp cesaretimize
Cin Ali’ye emanet etmiştik

Şimdi tepesi boz bütün şehirlerde
Ve incecik gülüşlerimizin sızdığı
Hatıraların izinde
Yapayalnız Şarkiye’nin
Dut döşeli kaldırımlarında
Yitiyor babalarımızın ıslık sesleri

Bugün cumalardan bir cuma
Kanaviçeli dağ etekleri
Çağırıyor palaz ayıklamaya
Elim sende

HATIRA

Özcan Ünlü
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hayat bahane
uykuya ve ölüme
uykunun eksikliklerini ölüm tamamlıyor
ve bahaneler hayatta kalıyor
ecel kapısından geçince

hayat bir bahane
sarkaç uykudan ölüme salınırken
bahaneler miras kalıyor
üzerine toprak atanlara

hayatı bahanelerle harcıyor
bahaneleri hayat zannediyoruz
sarkaç ölüme yaklaştıkça
bahaneler esir alıyor bizi
uyanıyoruz oyunlardan ve bahanelerden
ecel kapısından geçince

KAPI

Suavi Kemal Yazgıç
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kadar çalıştım. Saat 15.00’te evdeydim.

 İkinci gün:
Saat 9.00’da salondaydık. Yarım saat ısınma 
hareketlerinden sonra 14.00’e kadar çalıştım. 
Çok yorulduğum için bir parkta dinlendim. Saat 
16.00’da evdeydim.

 Üçüncü gün:
 Bugün dans kursunu bırakmaya karar 
verdim.

 Evet, dans hayatım üç gün sürdü. Çünkü 
parka gittiğimiz gün annemi paten kayan çocuk-
ları hayranlıkla izlerken görünce iyi bir patenci 
olmaya karar verdim.

 Bu arada daha okuma yazma bilmiyo-
rum. Günlüğümü annem yazıyor. Fark ettiğim 
kadarıyla ona anlattığım şeylerin çoğunu da 
yazmıyor. Yoksa üç gündür anlattıklarım küçük 
bir not defterinin bir sayfasını bile doldurmaz 
mıydı?

 Günlüğün kapağında benim adım değil 
de “Annenin Günlüğü” de yazılmış olabilir.

 “Ellerini başının arkasında birleştir. Sağ 
ayak sol ayaktan yarım adım önde. Şimdi bir-
birinize dönün ve göz bebeklerine bakın. Son 
olarak herkes sağ tarafına düşecek.”

 Dans kursuna yazılmaya annemi tele-
vizyonda dans eden bir grubu hayran hayran 
izlerken görünce karar verdim. Bir gün sonra 
“Anne ben dans kursuna yazılacağım” dediğimde 
“Şimdi konuşturma beni. Otur oturduğun yerde. 
Daha yataktan zor kalkıyorsun bir de kursa 
gidecekmişsin” demişti. Belki “Olur tabi. Hemen 
yazdıralım” deseydi hevesim geçer yazılmayabi 
lirdim. Ama artık kesinlikle yazılacağım. Bu bir 
kendini kanıtlama meselesi haline geldi. İsmimi 
dans tarihine altın harflerle yazdıracağım.

 Düşündüm ki benim gibi önemli bir 
kişinin hayatını, çalışmalarını ilerde herkes me 
rak edecek. Bu sebeple günlük tutmaya da karar 
verdim. Hem belki de ileride “Dansın Efendisi” 
isimli satış rekorları kıran bir kitap da yayım-
larım. Gün gün kursta neler yaptık, nasıl yaptık 
hepsini anlatacağım.

 İlk gün:
 Bugün saat 9.00’da dans salonundaydık. 
Yarım saat ısınma hareketlerinden sonra 14.00’e 

GÜNLÜK

Abdulnasır Doğru
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vardı ormanda?” dedi. “Aslında sabah gitmedim. 
Geceden beri bekliyordum. Yeni dönebildim.” 
Elini cebine attı. Yavaşça kırmızı bir çiçek 
çıkardı. “Bakın bunun için oradaydım: Kırmızı 
papatyalar” ...

 Çırak şu ana kadar sadece dinleyici 
konumundaydı. Kırmızı papatyaları görünce 
“Hayır, bunları siz boyamış olmalısınız. Kırmızı 
papatya olmaz” dedi. “Siz çiçekçi değil misiniz?” 
dedi. “Bilmeniz gerekirdi.” Usta ve çırak bir süre 
hem birbirlerine hem de çiçeğe bakakaldılar. 

 Çırak tam bir ay sonra kızla birlikte 
çiçeğin nerede yetiştiğini görmek için orma-
na gitti. Her ay sadece bir tane çiçek çıkıyor ve 
gününde alınmazsa kuruyordu. Bu çiçeği çırak 
aldı ve sonraki ay için sözleştiler. Tam bir ay 
geçti aradan, çırak erken de gitmişti buluşa-
cakları yere; ama ortada kimseler görünmüyor-
du. Kırmızı papatyalardan bir demet yaptığı o 
gün bir karar da vermişti. Onu çiçeğin başında 
bekleyecekti. Bir sokak lambası yaptırdı. Yıllar 
boyu dönmesini bekledi. 

 Bir gün dükkânın kapsından yaşlı bir 
adam koşarak girdi. Ustasını tanıdı ve artık 
hikâyenin yazılmış olduğunu fark etti.

 Tüm masraflarını karşılayarak ormanın 
içine bir sokak lambası yaptırdı. Yıllarca bu lam-
banın altına oturarak bir adamın şehre koşarak 
girmesini bekledi. Onu şehre ulaşmadan yaka-
layıp tüm hikâyeyi kendi lehine çevirecekti. O ka-
dar bekledi ki şehir büyüdü. Artık sokak lambası 
ağaç dallarını değil kaldırım taşlarını aydınlatır 
oldu. “Ölene kadar bekleyeceğim. Yaşayacak-
larımı bir başkasının eline bırakamam” diyordu 
son nefesinde.

 Bir çiçekçi çırağıydı. İşi çabuk öğrenmiş-
ti. Hangi çiçek hangisiyle daha uyumlu görünür? 
Papatya ve gül birbirini tamamlar mı? Kırmızı 
renkli çiçeklerle mor renkli çiçekler uyum sağlar 
mı? Hangi kokular birbirini dengeler? Nere-
deyse çiçekler hakkında her şeyi öğrenmişti. 
Ustasından çiçekçi dükkanını devralmayı bile 
düşünüyordu. Ta ki o gün gelene kadar.

 Havanın yağmurlu olduğu bir sabah, bir 
kız dükkânın kapısından içeri kendini atıverdi. 
“Yağmur dininceye kadar bekleyebilir miyim?” 
diye ustadan müsaade istedi. Usta iyi adamdır 
ama lafını da esirgemez. “Tabi tabi gel şuraya 
otur. Bu fırtınada hangi önemli işin vardı da 
dışarı çıktın kızım?” dedi. “Ben…” dedi titrey 
erek. “Ben ormandaydım. Eve dönerken yağmur 
bastırdı.” Usta şaşırarak “Sabah sabah ne işin 

KIRMIZI PAPATYALAR

Abdulnasır Doğru
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       “Sen, derken?”
       “Sen, işte. Olmayan sen. Haydi başlayalım. 
On yapan kazanır. İşte, bir tane geçti bile.”
       “Beyaz: Sıfır/Gri: Bir”
        Ruhu okşayan hoş bir esinti beklerken ateş 
çukurlarından fışkıran bir alev topu da çıkabi 
lirdi karşımıza. Allah esirgesindi. Cahillik ateşi 
değişik bir şeydi işte. Alevlendi mi söndürmek 
mümkün değildi onu. Tereddüt etmeden, ikile-
meden, sormadan, danışmadan, ölçüp biçmeden, 
tartmadan, gözü kapalı atlamak olur muydu öyle 
her bir şeye. Sonucu pişmanlık olu yordu sonra. 
Hiç beklenmedik durumlar çıkabiliyordu ortaya. 
İnsan biraz tedbirli olmaz mıydı?
       Ah, gençlik işte! Elde etme hırsı… Gözü 
peklik... Arkasını düşünmeme.   Olana bitene 
kayıtsızlık hâli... Umurunda olmama durumu...   
Kendini beğenmişlik, kayıtsızlık, umursamaz 
lık… Bu gidişat nereye, ne zamana kadar?
        Yarım yamalak gayretin neticesi de tam   
olamazdı herhalde. Tabiatın kanununa aykırıydı. 
Meydan okumanın âlemi yoktu. Hayatı yok pa-
hasına harcamak hangi akla hizmetti. Tahammül 
edilemez bir durum olsa gerekti bu.
       /Bahçe duvarındaki karınca dikkatimi çekti. 
Ağzında ufak bir ekmek parçası vardı. Sürükle 
yerek götürmeye çalışıyordu. Hemen önüm-
den geçti şimdi. Gideceği yere ne kadar sürede 
gider acaba. Peki, götürebilecek mi bunca yükü. 
Karşısına çıkmayacak mı hiçbir engel?  Çok
azimli görünüyordu. Başaracak gibi./
       “Beyaz: İki/Gri: Altı”
       Bir muammaya dalarsan hesapsız kitapsız, 
işte böyle betin benzin atar. Beyhude koşarsın, 

 Sakin ve alakasız görünmeye çalışsam da 
aklım her zamankinden çok daha fazla karışıktı. 
Akıbetim belirsizdi ve hiçbir kaçış yolum yok-
tu. Yetersiz ve beceriksiz hissediyordum ken-
dimi. Kati bir yalnızlık hâlinin pençesindeyim. 
Dünyanın büyüsü bozulmakta ve bütün güzel-
likler yavaş yavaş yok olmaktaydı sanırım.
         Çok fena. Tastamam böyle.
         Her şey gerçekten de çok fenaydı.
      Habire koşturuyor, habire nefes tüketiyor-
dum. İşlerin bir türlü rast gitmemesinin sebebi 
neydi ki? Gördüklerim inanılmaz derecede ra-
hatsız ediciydi. Duyduklarım kasvet veren, ta 
rifsiz bir hayal kırıklığıydı. Bildiklerimi öğren-
meseydim daha iyiydi belki…  Gelen her yeni 
gün, gidenden daha mı kötüydü ne? 
       /Karşıdaki büyük binanın pencereleri, her 
gördüğümde “Bizi say!” der gibi bakıyorlar bana. 
Saymazsam küsüyorlar sanki. Yine sayayım 
bari… Bir, iki, üç, dört… Şimdi de ikişer ikişer 
sayayım. İki, dört, altı… Tamam, aynı: Yirmi 
dört… Bir de yukarıdan aşağıya mı saysam, son-
ra da aşağıdan yukarıya… Yine yirmi dört çıkar 
mı ki?/
       Kandırılmışlık hissi hıncahınç kaplayınca 
bütün bedenimi, ancak fark edebildim kaybet-
tiklerimi. En son usançla yekinsem de artık çok 
geçti. Eveleyip gevelemeden hesabını verebilmeli 
insan yaptıklarının, ettiklerinin… Hoyratça har-
camamalı hiçbir şeyi. İncir çekirdeğini doldur-
mayacak sebeplerden kopmamalı insanlardan. 
Haraç mezat biriktirdiği güveni asla sarsmamalı.
       “Haydi,  yoldan geçen arabaları sayalım. 
Beyazlar benim, griler senin.”

SESSİZ YANILSAMA 

İbrahim Kaya
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çocuklar. Ne isterdik zavallılardan. Aşağıdan yu-
karıya fırlattığımız taşlar mutlaka birine değer, 
taşla birlikte yere, önümüze düşerlerdi. Keşke o 
taşlar kafamıza ineydi./
       Ve gökyüzü… Bu kadar güzel miymiş? Ve 
kuşlar… Bu kadar güzel mi uçarmış. Ve rüzgâr… 
Bu kadar mı hoş esermiş…
       Yol boyu devam eden kaldırım taşlarının 
boyası kırmızı ve beyazdı. Kırmızı ile beyaz-
ların sayısı aynı mı acaba? Dur, bir sayayım. 
Kırmızılar: Bir, iki, üç… Beyazlar: Bir, iki, üç… 
Evet, eşitmiş. Karşı kaldırımdakileri de saysam 
mı?
       Ah, bu ses… Bu ses… Kulağımdan hiç eksik 
olmayan bu ses… Beni hep eskilere götüren, 
bugünü unutturan, yarından uzaklaştıran bu 
ses… Ne zaman susacak, ne zaman uslanacak 
hiç bilmiyorum.
       Bakışlarım gökyüzüne sabitlendi ansızın. 
Küçük ve beyaz bulut, niçin bana öyle bakıyor-
sun. Dünya bu hâldeyse, gidişat böyle kötüyse 
bütün suç benim mi? Başka bakacak kimse kal-
madı mı? Git yoluna bulut, karşımda durma 
öyle. Zaten kafam bozuk… Ne olur işine bak!
       “Beyaz: Yedi/Gri: Dokuz”
       /Ağır adımlarla ilerleyen ihtiyar adam, 
nefesi tükenmiş olacak ki bir süre durdu yol-
un kenarında. Bastonuna dayandı. Bakışlarını 
etrafında hızla gezdirdikten sonra başını önüne 
eğdi. Keyifsizdi. Canlı cenaze gibi görünüyordu. 
Kim bilir, ne derdi vardı. Gözyaşlarının arkasına 
saklandığı her hâlinden belliydi. Tüylerim dik-
en diken oldu. Boğazıma bir şeyler düğümlendi. 
Yürüdü, gözden kayboldu bir süre sonra./
       Hayatım bu şehrin açmazlarında,çıkmaz 
larında nihayete erecek. Bunu çok iyi biliyorum. 
Bütün heveslerim kursağımda kaldı. Umurumda 
değil artık hiçbir şey ve hiçbir yer!
       Ve sonra… Ve daha sonra… Ve de en sonun-
da…
       “Ayaklarım birbirine dolaşacak” ve hiç kimse 
yardıma koşmayacak. Biliyorum. Oysa ben 
‘başıboş bırakılacağımı’ sanmıştım. 
       Yanılmışım. Sahi, kim kandırdı beni?
       “Beyaz: Sekiz/Gri: On”
       “Yine kaybettim!”

hiçbir zaman istediğin menzile erişemezsin. Her 
ne olursa olsun durup adamakıllı düşünmek ge-
rekmez mi? Gözle kaş arasında oluyor ve biti- 
yor her şey. Geriye dönmek mi, ne mümkün… 
Pişmanlıklar mı, ne çok…
       /Alacalı bir kedi biraz ileride -otların arasın-
da- pusuya yatmış, bekliyordu. Her ne gördüyse 
artık… Birazdan harekete geçecekti sanırım. 
Kısmetinde ne vardı acaba? Aniden üzerine at-
ladı bile. Nafile, taş parçasıymış. Kuyruğunu sal-
laya sallaya yoluna devam etti.
       Bu kedi bir başka kediyi hatırlattı bana. Hain 
kedi, hiçbir günahı olmayan yavru güvercinden 
ne istemişti. Onu koparıp almıştı yuvasından. 
Ne işi vardı onun kedinin ağzında. Onun yeri 
gökyüzü olsa daha iyi değil miydi? Zalim, tam 
da boynundan kapmıştı. Kovaladım onu, peşin-
den koştuğumu görünce yavrucağı bırakıp kaçtı. 
Elime aldığımda kalbi pır pır atıyordu zavallının. 
Yapacak bir şey yoktu. “Acı çekmesin!”, “Murdar 
olmasın bari!” diye bir ses geldi etraftan. Ne 
yaptım, nasıl yaptım bilmiyorum. “Bismillah!” 
dedim kopardım boynunu. Allah’ım, cana kıy-
mak ne zordu!/ 
       Güçbela elde edilenler ne kolay kaybedili 
yordu. O kadar uğraşıp didineceksin, anında yok 
olacak. Hâl böyleyken insanlardaki bu elde etme 
hırsı niye? Şu dünya hengâmesinde olana “Kâfi!” 
diyerek yetinmek varken, olmayanın peşinden 
koşmak nasıl bir ruh hâlinin tezahürü.
       “Beyaz: Beş/Gri: Yedi”
     /Keskin bir sessizlik oluştu bir süre sokak-
ta. Sonra çocukların neşeli sesleri duyulmaya 
başladı ortalıkta. Dünyalara bedel bir keyifti 
yaşadıkları. Tepeden tırnağa huzur doluydular. 
Masum tavırlarıyla her şeyi unutturmaya yeti 
yorlardı. Tozu toprağa katarak, pıtır pıtır oradan 
oraya koşuyorlardı. Ayak bastıkları her yerde 
hayat vardı. Bu su götürmez bir hakikatti. Ve 
bu durumu değiştirmeye onlar büyüyene kadar 
kimsenin gücü yetmeyecekti.
        Hani sığırcık kuşları vardı. İkindiden 
sonra, akşamdan hemen önce toplu halde ve 
gökyüzünde ani hareketleriyle büyüleyici şovlar 
yaparlardı. Havanın kararmasıyla birlikte kavak 
ve söğüt dallarına konar, çıkardıkları sesle or-
talığı şenlendirirlerdi. Biz çocuklar, âh yaramaz 
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bütün o alay edilmişliğinin, onu öteleyişlerin in-
tikamı alınmış gibi hissediyordu. 
 Takıntısı yüzünden kızına ve oğluna 
da fazlaca sıkıntı veriyordu. Devamlı onların 
görünüşleriyle ilgili yorumlar yapıyor, çocukları 
bıktırıyordu. Kızı okula, oğlu işe gitmek üzere 
kapıdan çıkmış olsalar bile eğer kıyafetlerini 
beğenmediyse eve geri döndürüp onları ken-
di istediği şekle sokuyordu. Kızı her seferinde, 
“Benim için nasıl göründüğünün bir anlamı 
yok. Ben içimi doldurmaya çalışıyorum.” dese 
de kızını ve bu tarz cümleleri asla duymuyordu. 
Oğlu da babasının inadına yaratılmıştı sanki. 
Çok yakışıklı, işinde de çok başarılıydı. Fakat 
babasının gözünde yaptığı işlerin, kazandığı 
başarıların tek sebebi şanslı oluşuydu. “Ben de o 
kadar yakışıklı olsam benim de önümde bütün 
kapılar açılırdı .” düşüncesiyle değerlendiriyordu 
oğlunu.   
 Her sabah onu işe uğurlayan karısının 
gözlerinde kendine ait bir şey bulmak isteyerek 
bakar fakat herhangi bir eşyaya bakan bir insanın 
kayıtsızlığını bulurdu. Daha merdivenlerden 
inmeden hızlıca kapatılan kapının sesi ise onu 

 Hareketlerindeki tutukluk adım atışın-
dan dahi belli olan bir adamdı. Başını bir yere 
çevirmesi, bir filmin ağır çekim karesindeymiş 
hissini verirdi ona bakanlara.
 Uzun sayılabilecek boyda, oldukça da 
zayıftı. Elleri büyük parmakları ise kalındı. Boy-
nu inceydi. Kafası, sağa sola hareket ettikçe ko-
pup düşüverecekmiş gibi vücudunda eğreti du-
ruyordu.
 Girdiği her ortamda üzerine çevrilen 
bakışlardan çok rahatsız olurdu. Ellerini cebine 
sokar ama çocuk tabutu dedikleri ayaklarını ne-
reye ve nasıl saklayacağını bilemezdi.  İlk bakışta 
insana gülme isteği veren bir hâli de vardı.  İşin 
kötü tarafıysa adamında bunun farkında ol-
masıydı. Aynaya baktıkça hem kendine acıyor 
hem de bu garip görünüşüyle alay edesi geli-
yordu. Aslında o da kendi varlığından rahatsız 
oluyordu. Hiçbir mutluluğa layık değildi. Ona 
göre her şey görünüşten ibaretti. Devamlı şikâyet 
ederek zor olan hayatını daha da zorlaştırıyordu. 
Yakışıklı bir adam gördüğünde ise içi kıskançlık-
la doluyordu. Bir de bu güzel adamların başı-
na kötü bir olay geldiğinde seviniyordu. Sanki 

ALDANIŞ
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bilecekleri. Sonra ne istediğini bilen insanların 
-o kendinden emin- tavrıyla konuştu. “Aslın-
da,” dedi sesinin tonunu ayarlayarak -sesinde ne 
hüzün ne de öfke vardı- “Gerisi o hep bildiğin 
hikâye. Adam kadına âşık olur. Kadın biraz da 
eğlenmek isteyerek adama yaklaşır. Bundan son-
rası senin hayal gücüne kalmış. Bir de bilmen ge-
reken bir şey daha var o da adamın inanılmaz bir 
değişim geçirdiği.”
 “Anlatacakların sadece bu kadar mı?” 
diye soran arkadaşına da, “Şimdi ben sana her 
şeyi en başından anlatırsam senin bu hikâyeye 
ne katacağını, ne anlam yükleyeceğini bilemem. 
Oysa ben senin yazacaklarını merak ediyorum.” 
Arkadaşı da ısrar etmeyeceğini anlatmak ister 
gibi sağ eliyle genç kıza dokundu, “Eyvallah,” 
dedi.
 Genç kız adamın o aşk yüzünden 
yataklara düştüğünü, uzun bir hastalık süre-
ci yaşadığını söylemedi. Beklenenin tersine 
hastalığının adama yaradığını, aldığı ilaçlar 
sayesinde kilo alınca eline yüzüne bakılır bir   
adama dönüştüğünü de… Üstüne yıllardır köyde 
mirasçılar yüzünden satılamayan fındık bahçe 
leri de satılınca bir anda kavuştuğu o paralar 
sayesinde adamın -yani babasının- Neşe Hanım 
ile gittiğini nasıl anlatabilirdi ki.
 Evlerine giden yolda bir çocuk parkı 
vardı. Çimenlerin üzerine oturdu. Biraz sakin-
leşmesi gerekiyordu. Kalbi hızla çarpmaya 
başlamıştı yine. Annesini düşündü genç kız. O 
yaz köyden geldiğinde kocasının ardından kalan 
boş çekmecelere, dolaplara nasıl bakıp kaldığını, 
çok da umursamadığı adamın terk edişiyle nasıl 
yıkıldığını hatırladı. Annesi, günlerce oturduğu 
yerden kalkamayınca köyden getirdiği sebze ve 
meyve, babasının ardından kalanlarla beraber 
-bazı eşyaları, onun o değersizlik duygusu,
kompleksi, bıraktığı izler, varlığı-  çürümeye yüz 
tutmuştu.   
 Uzun bir süre kendileri için duran 
zamanı, zor geçen hayatlarını, ağzında ekşi bir 
tat varmış duygusuyla yeniden yaşadı genç kız. 
Hâlâ o içi boşalan bakışları, annesinin gözyaşının 
tuzunu dudaklarında hissediyordu. Babasını ise, 
mide bulandıran o mutluluğuyla ve hep o eski 
çirkin hâliyle hatırlıyordu.

incitirdi. İşine giderken geçtiği yollarda izi kal-
masın, kimse tarafından fark edilmesin hatta yok 
olsun isterdi. Oysa bu mümkün değildi. Mesela 
otobüs durağında beklerken bir kere bile olsa; 
gözler, üstünde gezinir, şoför de dönüp muhak-
kak ona bakardı. Göz ucuyla bakan kadınların 
neler düşündüğünü anlamaya çalışırdı. Çoğu 
zaman hiçbir anlam ifade etmeyen o bakışlarda; 
bir damlacık da olsa ilgi görmediğinde, ‘bu çir-
kin hâlimle ne bekliyorum ki zaten…’ diye kendi 
kendini yiyip bitiriyordu.
 İçinden hiçbir şey yapmak gelmiyordu. 
Karısının soğukluğunu, çocuklarının kendisini 
görünce bir bahaneyle odalarına gidişini neye 
yoracağını şaşırıyordu. “Çok mutsuzum,” derdi 
iki kelime edecek birini bulduğunda. “Annem 
bile sevmezmiş beni,” diye başlar, çektiği acıları, 
olmak istediği yerde olamadığını uzun uzun, sız 
lanarak anlatırdı. Üstüne de şanssızlığını ekler 
kaderinden şikâyet eder dururdu.
 Her şeyin başlangıcı olan o gün, adam 
ofise girdiğinde ilk defa arkadaşlarına selam ver-
di. Üzerine alınanlar da oldu, hiç umursamayıp 
başını çevirenlerde. Selamını alanlar, “Nasılsın,” 
deme gereği bile duymadan yaptıkları işe geri 
döndüler.  O da başka bir söz söylemeye cesaret 
edemeden masasına, işinin başına geçti. İki masa 
ötesinde iş arkadaşları toplanmış çay içip soh-
bet ediyorlardı. Bir hafta önce aralarına katılan 
Neşe Hanım da oradaydı. Neşesi, hoşsohbeti, 
güzelliğiyle kısa sürede kendisini sevdirmişti. 
Herkesin ilgisinin odağındaydı. Onu ne zaman 
görse eli ayağı birbirine dolanıyordu adamın. Bu 
yaşına kadar hiç bilmediği duygulara kapılmıştı. 
Aklından çıkaramaz olmuştu Neşe’yi. Başını öne 
eğmiş hiçbir şey yapmayarak oturuyordu. “Sa-
bah hepimize börek yaptım. Siz de alır mısınız?” 
O ân karar verdi adam. “Bu kadın için ölünür.”
Genç kız anlattıklarının tam bu kısmına gelince 
durdu. Sözlerinin etkisini görmek isteyerek arka 
daşına baktı. “Ne dersin dedi bundan güzel bir 
hikâye çıkar mı?”
 Arkadaşı, “Adam daha sonra ne yaptı? 
Neler yaşadı? Bunları bilmem gerek,” deyince 
genç kız biraz duraksadı. Fakat kararını çabuk 
verdi. Anlatmak istemiyordu. Yabancı birinin 
gözlerinden görmek istiyordu olanları ya da ola-
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fa yürüdü. İhtiyar bir adam oturuyordu kapıda. 
Bir insana rastlamanın ne denli güzel bir şey ol 
duğunu şimdiye kadar fark etmemişti.
 Saat başı gelen minibüsler olduğunu 
söyledi adam. İçi rahatlamıştı kızın. Alt kata inip 
bir banka oturdu. Issızlığın ortasında kalmış 
otogar, görkemli inşası ile dağların eteğindeydi. 
Arı kovanını andıran otobandan, araçların uğul-
tulu sesleri geliyordu. 
 Hayal âlemindeymiş gibi hissetti kendi 
sini. Bir el onu evinden almış, sonra havadan pat 
diye bu ıssız yere bırakmıştı. 
 “Kötümserlik içine işlemiş senin, biraz 
rahat ol.” diye uyardı iç ses.
 “Hiç de bile, sen de bir sussan…” yüzünü 
buruşturdu. 
 Ne düşünse araya giren bu ses sinir edi 
yordu onu.
 Gece lambaları yarış halindeydi. Karar-
maya başlayan havayı ışıklar aydınlatmaya 
başlamıştı. Beyaz bir minibüsün geldiğini gördü. 
Ayağa kalkıp elini salladı. Uzun bir bekleyişin ar-
dından nihayet gelen vasıtaya binmişti. Meraklı 
bakışlarla nerelerden geçtiğini görmeye çalıştı. 
Zifiri karanlığın içinde hiçbir yer görünmüyordu. 
Şehre girdiklerinde; şık bir avize görünümünde 
olan ışıklar ona “hoş geldin” der gibiydi. 

 Issızlığın ortasında inşa edilmiş otogara 
giriş yaptıklarında, karışık duygular içerisindey-
di. Bagajdan bavulunu alır almaz hareket eden 
otobüsün ardından baktı. Uzun zamandır tatil 
yapmamıştı. Verdiği ani kararla yaşadığı yere 
uzak olmayan bir il seçmişti. Hiç bu kadar boş, 
ıssız ve şehrin merkezinden uzak bir garajda in-
memişti. Garip bir tedirginlik çöktü içine. Daha 
şimdiden pişmanlık duygusu sarmıştı benliğini. 
“Tuhaf, yolcusu olmayan bir otogar nasıl olur? 
Niye bu şehri seçtim ki?” dedi, kendi kendine. 
“Birkaç gün kalacaksın, şimdiden oyunbozanlık 
yapma. Yine önyargılısın.” dedi, iç sesi. 
 Dağ havasını içine çekti. 
 “Hım orası öyle, peki o zaman; bir vasıta 
bulalım şu şehri bir görelim iç sesim.” dedi te-
bessümle. İç dünyasıyla her zaman çatışırdı, kaç 
kişiliği olduğunu merak ederdi bazen.
 Etrafta dolandı durdu ama ne bir insan 
ne de bir araç ortalıkta vardı. Her yer bomboştu. 
“Allah Allah, nereye geldim ben böyle, yanlış 
yerde mi indim acaba?” dedi, hayıflanarak. 
 Akşamüzeriydi, hava kararmaya yüz tut-
muştu. Küçük bir sarayı andıran binanın içine 
girip bir oraya, bir buraya bakınıp durdu. Dük-
kânlar, kafeler kapanmıştı. Üst kata çıktığında 
hediyelik eşyalar gördü. Koşar adımlarla o tara-

ŞEHRİN KAPILARI KAPANDI

Gül Tanrıverdi
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Yakın civardan gelen köylülerin kurduğu 
pazardan alışveriş yaptı. 
 Endamıyla göz kamaştıran çınar ağaçları; 
köklerinden fışkıran yaşam direncini gökyüzüne 
kadar salmış, haşmetli görüntüleriyle, genç kızı 
bir süreliğine dünyadan uzaklaştırmıştı. 
 Bir düş âleminin içinde gezindi durdu. 
Gözleri kapatmış, ruhuna sirayet eden dingin-
liğin içinde kaybolmuştu. Kanatlanmış dalların 
arasından nehirler akıyor, kuşlar şarkı söylüyor-
du.
 Bir müddet sonra açtı gözlerini. Birkaç 
kişinin onu seyrettiğini gördü. Gülümsedi on-
lara ama hiç karşılık alamadı.
 “Ne soğuk insanlar bunlar. Belki de ya-
bancıları sevmiyorlardır.” dedi iç sesi.
 “Ön yargılısın diyene bak.” diye fısıldadı 
kız.
 Bulunduğu yere eski pazar deniyordu. 
Koca bir çember şeklindeydi. Kutu gibi sevimli 
dükkânlarla çevrelenmişti. Meydanın tam or-
tasında, kümbet şeklinde bir çayevi vardı. Ufacık 
masalara eşlik eden taburelerden birine oturup 
demli bir çay söyledi. En çok burayı sevmişti.
Şehrin yeni yüzü daha yukarılardaydı. Virajlı 
yollardan çıkılan bu semtin sokaklarına İstan-
bul’u hatırlatan “Beşiktaş, Karaköy” gibi isimler 
verilmişti. Oysa binaların görselliği yurt dışın-
daymış gibi hissettirmişti kıza. Tebessüm ederek 
seyretti. İki ayrı şehirde geziyor gibiydi.
 Tuhaf olan ortalıkta hiç insan olma-
masıydı. Onca bina dolu gözüküyordu fakat ne 
markette ne çarşıda ne de pazarda kimsenin ol-
maması dikkatini çekmişti. Göz göze geldiği bir, 
iki kişi dışında sokaklarda sessizlik hâkimdi. Bu 
durum ona enteresan gelmişti.
 “Bu kadar tatil yeter artık eve dönelim.” 
dedi, iç sesi.
  “Ne oldu şimdi birdenbire? Peşin 
hükümlü olduğumu söyleyen sen değil miydin?” 
diye sordu.
 “Öyleydi ama şimdi gitmek istiyorum.”
 Bir daralma hissetti yüreğinde. 
 “İçime sıkıntı düşürdün oldu mu şim-
di? Tamam, o zaman bu kadar tatil yeterli.” diye 
mırıldandı kız.
 Binaya girdiğinde kadının telaşlı hali dik-

 “Acaba nasıl bir yer burası? Kaç saat oldu 
ancak gelebildim. Şimdiden keyfim kaçtı.” diye 
mırıldandı.
 “Niye?” diye sordu iç ses. 
 “Ne bileyim, şuradan şuraya gelmek bile 
ne kadar zordu.” dedi kız.
 “Takma kafana kalacağın yeri bul önce 
sonrasında dinlen rahatlarsın.” diyerek yine 
mantığını öne çıkardı iç sesi.
 Konaklayacağı pansiyonu zorlanmadan 
buldu. Anahtarı teslim eden kadın; orta boy-
lu, sıska denecek kadar zayıftı. Kısacık saçlarını 
sürekli eliyle düzelten kadın, hareketli biriydi. 
Kelimeleri yutarak konuşurken gözleri hep kapı-
daydı. Kim girmiş, kim çıkmış takip halindeydi. 
İnsanlara açıklama yapmaktan hiç usanmıyordu. 
Her şeyden haberdar olan kadın, gözlerini kıza 
dikerek hızlıca şartları anlattı.
 “Sorunuz var mı?” dedi sonra.
 “Yok, ben fazla kalmayacağım zaten.” 
dedi kız.
 “Orası hiç belli olmaz.” dedi kadın yine 
saçını sıvazlarken.
 Tebessüm ederek anahtarı alan kız: 
“Kadın bir tuhaf mı bana mı öyle geldi?” dedi 
içinden.
 “Bana da öyle geldi, sanki başına bir şey 
gelecekmiş gibi konuştu” dedi iç ses.
 “İllaki canımı sıkacak bir şey diyecek-
sin.” diye söylendi kız.
 Oda diye tahmin ettiği küçük bir dairey-
di. Ufak bir salona girdi önce sonra cam bölme 
dikkatini çekti. Baktığında; bir tezgâh, ocak, 
mini buzdolabı, birkaç bardak ve tabak olduğunu 
görünce şaşırdı. Bu kadarını beklemiyordu ama 
hoşuna gitmişti.
 Bordo renkli perdeyi çekip pencereyi 
açtı. Gece manzarası olarak; ışıkları ateş böceği 
gibi yanıp sönen apartmanları gördü. Sokak lam-
basının yansımasıyla, ağaçların arasında küçük 
bir park dikkatini çekti. “Nefeslenmek için ide-
al.” diye düşündü. 
 Şehir sandığından küçüktü. Gezilecek 
yerleri çok azdı. Birkaç gün gezdi dolaştı. Boş 
parklarda oturup kitap okudu. Sokak araların-
dan geçti. Eski ahşap evlerin huzur veren sıcak-
lığı, gösterişli binaların arasında sıkışıp kalmıştı. 
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 Minibüse atladığı gibi soluğu orada aldı. 
Koşturarak binaya girdi. Şubeleri tek tek gezdi. 
Hepsinden aynı cevabı aldı. Süresi bilinmeyen 
yolculuk yasağı gelmişti. 
 Şehrin kapıları kapanmış; avuç içi 
kadar olan bu kent birdenbire hapishaneye 
dönüşmüştü.
 Geldiği günü hatırladı. Bir elin onu bu-
raya pat bıraktığını düşünmüştü. “Ne garip bir 
histi” şu an o elin gerçek olmasını, onu buradan 
çekip almasını istedi.
 Ruhunu dinlendirmek için geldiği yer 
bir dolambaç gibiydi. Dönüp dolaşıp aynı yere 
çıkıyordu. İnsanlar evlerinden çıkmıyor, pence-
reden bile bakmıyorlardı. Apartmanların ışıkları 
yanmasa hiç yaşam belirtisi olmayacaktı. 
 Uzaklara bakıyordu kız. İç sesi de boş 
durmuyordu. Onu hevese getirip kaçma planı 
yaptırıyordu. Uçsuz bucaksız yollardan yürüye-
rek eve dönmeyi hayal ediyordu. Denemeye 
kalktığındaysa daha şehrin çıkışındaki köprünün 
orada bir polise yakalanıyordu.
 “Nereye bayan bu saatte,yasağı delmeye 
mi çalışıyorsunuz? Yoksa bir virüs yüzünden 
ölmek mi istiyorsunuz? Hadi evinize dönün.” di-
yordu polis.
 “Mahsur kaldım burada, lütfen yardın 
edin.” dese de çıkış yolu bulamıyordu kız.
 Her gece bir kâbusa gözünü yumdu. 
Gündüzler ayrı bir karabasandı. 
 “Artık didişmekten vazgeçelim. Şehrin 
kapıları kapandı ve bizim birbirimizden başka 
kimsemiz yok.” dedi, iç ses.
 “Sen başlatıyorsun hep.” diye, cevap ver-
di kız.
 “Sana fikir veriyorum kabul etmiyor-
sun.”
 “Ya tabi sayende burada mahsur kaldık.”
 “Niyeymiş o? Tatile gelmekte sen de gay-
et istekliydin, beni suçlama.”
 “Ben mi suçluyum?”
 “Bak yine abartıyorsun.”
 “Ben mi? Hiç de bile.” 
 “Sen, ben ne fark eder.”
 “Allah’ım galiba aklımı oynatıyorum.”

katini çekti kızın. Yine parmaklarıyla saçlarını 
sürekli düzeltiyor, kendi kendine anlaşılmayan 
şeyler söylenip duruyordu. Kızı görünce,” Bir şey 
mi isteyecektiniz?” diye sordu.
 “Yarın buradan ayrılmayı düşünüyorum. 
Hesabı çıkarır mısınız?” dedi.  
 “Siz buradan gidebilecek misiniz acaba? 
Haber seyretmiyor musunuz hiç?” diye sordu 
kadın.
 “Yoo, hiçbir şeyden haberim yok. Bir şey 
mi olmuş? Ne demek istediniz anlayamadım.” 
diye cevap verdi kız.
 “Bir virüs çıkmış, salgına neden olmuş 
diyorlar. Üstelik öldürüyormuş. Eyvah eyvah! 
Başımıza gelene bakın. Onun için yasaklar konu-
lacakmış. Her yeri kapatacaklarmış. Müşteri ol-
mazsa yanarız mahvoluruz. Nasıl döner burası? 
Bittik biz… Allah’ım acı bize ne olur.” diye bağrı-
na eliyle vuruyor, bir yandan da kafasını sallıyor-
du.
 “Durun sakin olun, biraz oturun derin 
nefes alın.” deyip, masadan kolonyayı alan kız, 
kadının eline yüzüne sürdü. Neden bu kadar 
evham yaptığını anlamamıştı. 
 Odasına çıktığında; hiç açmadığı  tele  
vizyonu açtı, haberleri izlemeye başladı.
 “Kadının eyvah dediği kadar varmış. Ee 
şimdi ne yapacağız?” dedi iç sesi.
 “Susar mısın? Panik yaptırma bana. 
Sakin sakin…” diyerek derin nefes aldı.
 Kadının söylediği doğruydu. Bir virüs 
dolaşıyordu ortalıkta ve çok tehlikeliydi.
 “Hemen bilet alıp dönmek lazım.” diye 
fısıldadı kız. 
 “Acele etsen iyi olur. Yoksa…” 
 “Yoksa ne? Sus artık ya! Her şeye bur-
nunu sokman delirtiyor beni.” dedi kız öfkeli bir 
sesle.
 Bütün kanalları taradı, hepsi yasaklar-
dan bahsediyordu. Telefonla görüştüğü herkes 
korku içindeydi. “Hemen dön. Ne bekliyorsun 
oralarda?” diyorlardı.
 Sabahı sabah etti kız. Erkenden çarşıya 
indi. Otobüs acentesinin şubesine gitti. “Süresiz 
kapalıyız.” yazısı vardı kapıda. Başından aşağı 
kaynar su döküldü. “Dur! Telaş etme en iyisi 
otogara git sen.” dedi iç ses. 
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kapının üzerindeki hava durumu kutusu usulca 
şarkı söylemeye başladı:  “Yağmur yağıyor,seller 
akıyor, çizmeler ve yağmurluklar giyili yor.” 
Yağmur damlaları boş eve hafifçe çarparak 
yankılanıyordu. 
 Dışarıda garajın zili çaldı, kapısını kaldı 
rarak içeride duran arabayı ortaya çıkardı. Uzun 
bir bekleyişten sonra kepenkler tekrar aşağı indi. 
Saat sekiz buçukta yumurtalar büzüşmüş ve ek-
mekler taş gibi olmuştu. Alüminyum kol onları 
lavabonun içinde hızla döndürerek, yemekleri 
sindiren ve uzaklardaki denize boşaltan metal 
gırtlağa doğru süpürdü. Kirli tabaklar sıcak bir 
bulaşık makinesine atıldı ve makineden pırıl 
pırıl kurumuş bir halde çıktı. 
 Dokuz on beş, diye şarkı söyledi saat, 
temizliğe geç.
 Duvardaki yuvalarından minik ro-
bot fareler fırladı. Odalar tamamı lastik ve me 
talden yapılmış küçük temizlik hayvanlarıyla 
doldu. Sandalyelere doğru koştular, bıyıklarını 
döndürerek halıyı süpürdüler ve nazikçe toz  
ları sildiler. Sonra, tıpkı gizemli istilacılar gibi 
bir anda yuvalarına döndüler. Elektrikli pembe     
gözleri söndü. Ev temizlenmişti.
 Saat on. Yağmurun arkasından güneş 
açtı. Ev, bir harabe ve kül şehrinin ortasında 

 Oturma odasında sesli saat şarkı söyle-
di, Tik-tak, saat yedi, kalkma vakti, kalkma vak-
ti, saat yedi! Sanki kimsenin yapmayacağından 
korkuyormuş gibi. Sabah vakti ev boş duruyor-
du. Saat seslerini boşluğa doğru tekrar ve tekrar 
ediyordu. Yediyi dokuz geçiyor! Kahvaltı zamanı 
geliyor, yediyi dokuz geçiyor!
 Mutfakta kahvaltı fırını tıslayarak iç 
çekti ve sıcacık haznesinden sekiz dilim tam kı-
vamında kızarmış ekmek, sekiz sahanda yumur-
ta, on altı dilim jambon, iki kahve ve iki bardak 
süt çıkardı.
 “Bugün 4 Ağustos 2026” dedi mutfak 
tavanından ikinci bir ses, “California, Alan-
dale şehrinde “ Bunu üç kez tekrarladı akılda 
kalsın diye.” Bugün Bay Featherstone’un doğum 
günü. Bugün Tilita’nın evlilik yıl dönümü. Sig-
ortayı ödeyebilir, su, gaz ve elektrik faturalarını 
yatırabilirsiniz.”
 Duvarların içinde bir yerde röleler tıkır-
dadı, hafıza kasetleri elektrik bölmelerinin altına 
girdi. 
 Sekizi bir geçiyor, tik-tak, saat sekizi bir 
geçiyor, okul için, iş için artık çıkman gereki-
yor, koş, koş, sekizi-bir! Ama hayır ne bir kapı 
çarptı ne de kilimlerin üzerinde yumuşak topuk 
izleri oluştu. Dışarıda yağmur yağıyordu. Ön 

ILIK YAĞMURLAR YAĞACAK

Ray Bradbury
Çeviren: Burcu Çokgörmez



36

Sanat - EdebiyatAydos

yapayalnız duruyordu. Bu, ayakta kalan tek evdi. 
Geceleri yıkık kentten kilometrelerce uzakta 
görülebilen radyoaktif bir parıltı yükseliyordu. 
 On çeyrek. Bahçe fıskiyeleri, ılık sa-
bah havasına altın pınarlardan aydınlık doldu-
rarak dönüyordu. Su pencereleri ıslattı, evin 
yandığı taraf olan batı cephesinin, beyaz boyaları 
kararmış duvarından aşağı aktı. Evin batı kanadı 
beş yer dışında baştan aşağı kapkaraydı. Burada 
çimleri biçen bir adama benzeyen bir siluet vardı. 
Şu kısımda, tıpkı bir fotoğraftaki gibi, çiçekleri 
toplamak için eğilmiş bir kadın duruyordu. Az 
ötede, ahşabın üzerine yanarak muazzam bir 
şekilde işlenmiş, elleri havada bir erkek çocuğu, 
az yukarısında havaya fırlatılmış bir top ve onun 
karşısında asla aşağıya düşmeyen bir topu yaka-
lamak için elleri uzanmış bir kız vardı. Boya yal-
nızca bu beş şeklin olduğu yerde kalmıştı- erkek, 
kadın, iki çocuk ve top. Geri kalan yerler ince bir 
kömür tabakası halindeydi. 
 Fıskiyenin üzerine düşen yağmur dam-
laları bahçeyi ışıkla dolduruyordu. .
 Bu güne kadar ev ne kadar iyi korumuştu 
huzurunu. “Kim var orada? Şifre nedir? “ diye 
nasıl dikkatlice sormuştu? Yalnız tilkilerden ve 
mızırdanan kedilerden yanıt alamayınca, hiç 
evlenmemiş yaşlı kadınlar gibi kendini koruma 
güdüsü ile mekanik bir paronoyaya kapılarak 
pencerelerini kapatmış, panjurlarını indirmişti.
Ev, her seste titrerdi. Bir serçe pencerenin yanın-
dan geçecek olsa, panjurlar çabucak kapanır kuş 
irkilerek uçardı! Hayır, eve bir kuş bile dokun-
mamalıydı!
 Öğlen 12.
 Verandada bir köpek titreyerek inledi. 
Giriş kapısı köpeğin sesini tanıdı ve açıldı. Bir 
zamanlar kocaman ve etli, ama şimdi bir deri bir 
kemik ve yaralarla kaplı olan köpek, arkasında 
çamurdan izler bırakarak içeri girdi. Ardından, 
bu münasebetsizlikten ve çamur temizlemekten 
şikâyetçi, öfkeli fareler dışarı çıktı.
 Kapının altında bir yaprak parçası bile 
girmemişti ama duvar panelleri açıldı ve bakır 
temizlik fareleri hızla dışarı fırladı. Rahatsız edi-
ci toz, saç veya kâğıt parçalarını minyatür çelik 
çeneleriyle yakalayıp hızla yuvalarına koştular. 
Orada bütün bu toz ve kir, mahzene inen boru-

lardan geçip, karanlık bir köşede iblis Baal gibi 
oturan çöp yakma fırınının iç çeken ağzından 
içeri dökülürdü.
 Köpek histerik bir şekilde her kapıya 
havlayarak üst kata koştu, sonunda evin de 
farkına vardığı gibi, burada sadece sessizlik 
olduğunu anladı.
 Havayı kokladı ve mutfak kapısını 
tırmaladı. Kapının arkasında mutfak fırını 
bütün evi mis gibi kokutarak krep yapıyor-
du, akçaağaç şurubunun kokusu her yere 
yayılıyordu.
 Köpek ağzından salyalar akarak kapıya 
uzandı, kokladı, gözleri kıpkırmızı oldu. Daire-
ler çizerek çılgınca koştu, kendi kuyruğunu 
ısırarak cinnet halinde dönüp durdu ve öldü. 
Salonda bir saat boyunca yattı.
 Saat iki, diye şarkı söyledi bir ses.
 Sonunda çürümeyi hassas bir şekilde 
algılayan fare alayı, elektriksel bir rüzgarda 
uçuşan gri yapraklar gibi usulca mırıldandı.
 İki on beş.
 Köpek gitmişti.
 Kilerde çöp yakma fırını aniden par-
ladı ve bacadan bir kıvılcım dalgası yükseldi.
 İki otuz beş. 
 Avlu duvarlarından briç masaları çıktı. 
Oyun kartları, desteler halinde masaya saçıldı. 
Meşe bir tahta üzerinde yumurtalı-salatalı 
sandviçler ve martiniler ikram edildi. Müzik  
çaldı. Ancak masalar sessizdi ve kartlara do-
kunulmamıştı. Saat dörtte masalar büyük ke-
lebekler gibi kanatlarını kapayarak duvar pa 
nelinin arkasına girdi.
 Dört otuz.
 Çocuk odasının duvarları aydınlandı. 
Hayvanlar şekil aldı: sarı zürafalar, mavi aslan-
lar, pembe antiloplar, leylak rengi panterler 
kristal bir maddeden sıçrıyorlardı. Duvar-
lar camdandı. Dışarıya renk ve hayal gücü 
saçıyordu. Gizlenmiş filmler iyi yağlanmış 
makaralarında döndüler ve duvarlar canlandı. 
Çocuk odasının zemini, buğday tarlaları-
na benzeyecek şekilde döşenmişti. Üzerinde 
alüminyum hamamböcekleri ve demir cırcır 
böcekleri koşuşturuyor, sıcak ve durgun ha-
vada narin kırmızı kâğıttan kelebekler, kes-



kin hayvan izlerinin kokuları arasında dal-
galanıyordu. Karanlık bir körüğün içinde 
keçeleşmiş kocaman sarı arı kovanı gibi hırıl-
dayan bir aslanın tembel homurtusuna ben-
zeyen bir ses geliyordu. Okapilerin adımlarının 
patırtısı, serin bir orman yağmurunun mırıltısı, 
yazın sararttığı çimenlerin üzerine basan diğer 
toynak sesleri. Şimdi duvarlar uçsuz bucaksız, 
sıcak bir göğün altında kilometrelerce ve kilo-
metrelerce uzanan, güneşin kavurduğu otlak-
lara dönüşmüştü. Hayvanlar dikenli çalılara ve 
su dolu çukurlara çekildiler. Artık çocukların 
saatiydi.  
 Saat beş. Küvet sıcak temiz suyla dol-
du.
 Saat altı, yedi, sekiz. Akşam yemeği 
bulaşıkları sihirli bir numara gibi ortadan 
kaldırıldı ve çalışma odasında bir tıkırtı du-
yuldu. Ateşi yanan ve etrafı ısıtan şöminenin 
karşısındaki metal sehpada bir puro belirdi, 
ucunda bir santim yumuşak gri kül vardı, du-
manı tütüyor ve bekliyordu.
 Saat dokuz. Yataklar gizli devrelerini 
ısıtıyordu, burada geceler serin olurdu.
Saat dokuzu beş geçiyordu. Çalışma odasının 
tavanından bir ses konuştu: “Bu akşam hangi 
şiiri dinlemek istersiniz Bayan McClellan?” Ev 
sessizdi.
 Ses sonunda “Hiçbir tercih belirt-
mediğinize göre, rastgele bir şiir seçeceğim.” 
dedi. Sesin arkasından kısık bir müzik yüksel-
di. “Sara Teasdale. Hatırladığım kadarıyla, en 
sevdiğiniz”
Ilık yağmurlar gelecek ve toprağın kokusu,
Ve ışıldayan sesleriyle daire çizecek kırlangıç 
ordusu;

Ve kurbağalar sularda şarkı söyleyen geceleri,
Ve ürkek beyazlar içinde yaban eriği ağaçları;

Nar bülbülleri giyecek ateşten tüylerini
Alçak bir çitin telinde şakıyacak isteklerini;

Ve hiçbiri savaşı bilmeyecek, biri bile
Aldırış etmeyecek sona erdiğinde.

Hiçbiri umursamayacak ne bir kuş ne de ağaç,

İnsanoğlu tümüyle yok oldu mu diye
 Ve Baharın kendisi, uyandığında tan 
yerinde
 Gittiğimizi bilmeyecek bile
 Ateş taş ocağın üzerinde yandı ve puro 
kül tablasının içindeki sessiz kül yığınının üze-
rine düştü. Sessiz duvarlar arasında boş sandal- 
yeler birbirine bakıyordu ve müzik çalıyordu.
Saat onda ev ölmeye başladı. 
 Rüzgâr esti. Devrilen bir ağacın dalı 
mutfak penceresini kırıp içeri girdi. Yağ çözücü 
şişesi ocağın üzerine devrilip paramparça oldu. 
Odanın içerisinde bir anda alevler parladı!
“Yangın” diye çığlık attı bir ses. Evin ışıkları 
yanıp söndü, su pompaları tavandan su fışkırt-
maya başladı. Ama sesler koro halinde “yangın, 
yangın, yangın!” diye bağırırken, yağ çözücü 
mutfak kapısının altından geçip muşambanın 
üzerine yayılıyordu.
 Ev kendini kurtarmaya çalıştı. Kapılar 
sıkıca kapanmıştı ancak pencereler sıcaktan 
kırıldı ve rüzgâr esip ateşi körükledi.  
 Yangın on milyar öfkeli kıvılcım halinde 
kolaylıkla bir odadan diğerine geçip merdiven-
lerden yukarıya çıkarken, ev mücadeleyi kay-
betmeye başladı.
 Bu sırada ciyaklayarak duvarlardan fır-
layan su fareleri sularını döküp daha fazla su 
getirmek için koşuşturdular. Duvarlardaki fışki-
yeler mekanik bir sağanak yağmur başlattılar.
 Ama artık çok geçti. Bir yerlerde içini 
çeken bir pompa, omuz silkerek pes etti. Ateşi 
söndüren yağmur sona erdi. Nice sessiz gün-
ler küvetleri dolduran ve tabakları yıkayan su 
rezervi tükenmişti.
 Yangın çıtırdayarak merdivenlerden 
yukarı çıktı. Üst katın koridorlarındaki leziz Pi-
casso ve Matisse tablolarıyla beslendi, yağlı kan-
vasları kızarttı, tuvalleri nazikçe gevrekleştire-
rek siyah talaşa dönüştürdü. 
 Şimdi ateş yataklarda yatıyor, pencere- 
lerde duruyor, perdelerin renklerini değiştiriy-
ordu!
 Ve derken takviye geldi. Tavan arasın-
dan açılan kapıdan yeşil kimyasal fışkırtan mus-
luk ağızlarıyla kör suratlı robotlar çıktı. Ölü bir 
yılanı görünce bir filin yapması gerektiği gibi, 
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ateş geri çekildi.
 Şimdi yerde kıvrılan yirmi yılan vardı, 
ateşi berrak soğuk yeşil köpüğün zehriyle 
öldürüyorlardı.
 Ama ateş zekiydi. Evin dışına, çatı 
katından oradaki pompalara alev göndermiş-
ti. Bir patlama! Pompaları yönlendiren tav-
an beyni, bronz şarapnel parçalarına ayrılıp 
kirişlere saçıldı.
 Ateş aceleyle her dolaba geri koştu ve 
orada asılı giysilere dokundu.
 Ev titredi, üst üste dizilmiş meşe ke-
miklerin çıplak iskeleti sıcaktan iki büklüm 
olmuştu; evin tesisatı, kabloları, sanki bir cer-
rah, kırmızı damarlar ve sinirler yakıcı havada 
titresin diye deriyi kesip atmışçasına ortaya 
serilmişti. İmdat! İmdat! Yangın! Kaçın! Kaçın! 
Sıcaklık, aynaları sanki kışın ilk buzu gibi 
paramparça etti. Ve sesler feryat etti. Yangın, 
yangın, kaçın, kaçın, tıpkı acıklı bir tekerleme 
gibi, kalını incesi bir düzine ses, tıpkı yalnız, 
bir başına ormanda ölen çocuklar gibi. Ve 
kablolar sıcaktan kestaneler gibi kabukların-
dan sıyrıldıkça sesler azalmaya başladı. Bir, iki, 
üç, dört, beş ses sustu.
 Çocuk odasındaki orman yanmaya 
başladı. Mavi aslanlar kükredi, mor zürafalar 
sıçradı. Panterler daireler çizerek koştular, 
renk değiştirdiler ve yangından kaçan on mil-
yon hayvan uzaklardaki, dumanı tüten bir 
nehre doğru gözden kayboldular.
 On ses daha öldü. Alev çığının al-
tında son anda, olan bitenden habersiz diğer 
koroların saati söylediği, müzik çaldığı, uzak-
tan kontrollü çim biçme makinesiyle çimleri 
biçtiği, sürekli şemsiyeyi açıp kapadığı, evin 
ön kapısını çarpıp durduğu duyuluyor; her bir 
saatin aynı vakti çılgınca bir diğerinden önce 
ya da sonra gösterdiği bir saatçi dükkânı gibi 
aynı anda binlerce şey oluyordu. Manyakça 
bir karışıklık vardı, yine de ev şarkı söylüyor, 
çığlık atıyor geriye kalan birkaç temizlik faresi 
külleri temizlemek için cesurca ileri atılıyordu.
Ve duruma aldırış etmeden bir ses cayır cayır 
yanan çalışma odasında tüm film makaraları 
yanıp teller kavruluncaya, devreler patlayın-
caya kadar yüksek sesle şiir okumaya devam 

etti.
 Yangın, evi patlattı ve dümdüz yere 
çarparak eteklerini kıvılcım ve dumanla şişir-
di.
 Mutfakta, ateş ve kereste yağmurunun 
hemen öncesinde, psikopatça bir hızda hazır-
ladığı on düzine yumurta, altı somun kızarmış 
ekmek, yirmi düzine jambon dilimi ateş 
tarafından yenildikçe fırın, histerik bir şekilde 
titreyerek tekrar pişirmeye başlıyordu.
 Çarpışma. Tavan mutfağın ve oturma 
odasının üzerine çöktü. Oturma odası kilere, 
kiler mahzene. Derin dondurucu, koltuk, film 
kasetleri, devreler, yataklar, hepsi de darma-
dağın bir tümseğin derinliğinde kaybolmuş 
iskeletler gibiydiler.
 Duman ve sessizlik. Çok fazla duman.
 Gün doğudan yavaşça ağardı. 
Kalıntılar arasında sadece bir duvar ayakta 
kalmıştı. Güneş, üst üste yığılmış molozların 
ve dumanların üzerinden ortalığı aydınlatmak 
için yükselirken bile duvarın içinden gelen son 
bir ses, aynı şeyi tekrar ve tekrar ve tekrar söy-
leyip duruyordu.
 “Bugün 5 Ağustos 2026, bugün 5 
Ağustos 2026, bugün…”  
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Hayatın kenarına bir yılkı gibi
Bıraktım sükûtça yorgun cismimi
Tercihen, gönüllü, taammüden
Zorlama yoktu, değildi yani cebren 
Kapının dışına, bahçenin en dışına 
Kalleşlikten mamûl hileli oyunun dışına

Öğrenemedim sokağın yürürlükteki fırıldak dilini
Ürktüm üzerime yürüyen AVM kodlu şeytanlardan
Alışveriş arabaları, kredi kartları, kasiyer kızlar
Kâbusum oldu teker teker her biri, kaçış sebebim
Dedim atılmadan, gönüllü çıkmak oyundan en iyisi

Yabancılaşıyor her gün bakışlar
Alevden kızgın, öfkeli, nefretli susuşlar
Yakıyor bu imalı, bu göndermeli söyleyişler canımı
Bu gözler yabancı, bu eller soğuk demirden de soğuk
Tırmalayıp kanatıyor kurşundan ağır sözler iç kulaklarımı

Hep seviyeliydi seninle ilişkimiz dünya
Biliyorsun, hiçbir zaman olmadım sana âşık
Düşmanlığım yok, kırgınlıklarım mebzul miktarca
Olmadı bak yapamadık, en iyisi kırıp dökmeden 
Sükût ile saygıyla anlaşmalı ayrılık

ANLAŞMALI AYRILIK

Erol Yılmaz
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toparlan, bir evliya varsa o sensin, ilk defa seçilmedin
toparlan, dışarıda mucize bekleyenler var

kendin için kork, çağırırlar her fırsatta seni
bir savunmaya, bir sipere, bir kurşun için göğüs gerektir
temiz bir su bul, yun kendini, kork hepimiz için 

dışarıda kimsesizlikten canına kıyan, kalpsiz bir medeniyet
toparlan, dışarıda mucize bekleyenler var

KORK HEPİMİZ İÇİN

Mahmut Avcı
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Işığın teğet geçtiği yerdeyiz
Gözlerimiz hep bir telaş aynası…
Şöyle bir uzanalım diyorum hayata karşı
Yer gök çekilmeden avuçlarımızdan

Birinci dereceden fani kalbimizle
Hadi toplayalım büyük boy hayallerimizi
Tavında bir hava iyi gelecek 
Atlayalım şu yalnızlık mertebesini 
Herkese yetecek kadar cennet var

HERKESE YETECEK KADAR CENNET VAR

Hatice Ermiş Özdemir
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Sevgi ırmağından billur bir kâse ile
İçiyorum yudum yudum arındıran ne varsa
Dilimden dökülen her söz 
Kanatlanıyor çölleri aşarak
Kum dolu ayaklarım 
Derin izler bırakıyor ardımda
Ruhum selamlıyor şehirler şehrini
Aşk neyler bir kalbe
Arayıp bulamayınca izini
Kuşandım tüm sesleri 
Ruhum ayaklanıyor Anadolu gibi
Heybemde Yunus sevdası
Eğri bir bakış bile girmesin kapılardan 
Bir çiçekle konuşurcasına kalp diliyle
Cümle alem çiçek olsun 
Toprak koksun ellerimiz
Yüklendiğim sevda, huzurunda durduğum kıble
Tutunduğum kapıları aralasın bana
Bir Yunus kalbi dokunsun
Açılsın kilitler
Hüznü kendine eş tutan için
Bu dünya bir değirmendir
Döner durur sabır ile
Kimse söylemese de birbirine
Konup göçeceğiz dünyadan
Saklısı yok
Bir garip Yunus gibi 
Sarılıp kalacağız kendimize
Üç gün sonra duyacaklar yitip gittiğimizi

BİR GARİP YUNUS GİBİ

Mustafa Uçurum
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Hani yolumuzdu yürüdüğümüz, niye adımlarını duyup görmüyorum?
Kavlimizdi madem nasıl tınmaz tek ses benim sesimden başka kavlimizce?
Narama ulanmıyor nâran, neden?
Yumruğumun birbaşına işleyişi niyedir?
Nârı da mârı da benim tatlamam niçin?
Nere gitti yer yön, ufuk sırlandı mı sessizce, öylesine?
Kim şu, kim bu, şunlar ve bunlar kim, sen neredesin, hâlâ?...
Ne için bütün yapmalarım, yapmamalarım? Hangi değirmene taşınmakta?...
Neyin nesi bu suskun; neyiz biz, cevapların ne ki?

NERDEYİZSİN?!

Alpaslan Durmuş
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 Rainer Maria Rilke, 1898’in Martın-
da Prag’da ‘Modern Lirik Şiir’ üzerine yaptığı 
konuşmanın bir yerinde şöyle der: ‘Bana göre sa-
nat, tek kişilerin dar ve karanlık mekânlar üze-
rinden en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm 
nesnelerle iletişim kurmaya çalışması, bu tür sürek-
li diyaloglarla yaşamın çığırtkanlıktan uzak en son 
kaynaklarına yaklaşmasıdır. Nesnelerdeki gizler, 
tek kişilerin alabildiğine derinliklerinde saklı yatan 
duygularıyla kaynaşır ve sanki onların özlemleriy- 
miş gibi seslerini yükseltirler. Bu içtenlikli itiraf- 
ların zengin dili de güzelliktir.’

 Bu konuşmadan kısa bir süre sonra ‘zam-
baklar şehri’ Floransa’ya giden Rilke henüz 23 
yaşındadır. Gençliğinin ve şair tabiatının tüm a- 
teşiyle geldiği Floransa büyüler kendisini. Uzun 
yürüyüşler yapar (Malte’deki yürüyüşlerin kaynağı 
bu yürüyüşler miydi?), neredeyse bütün heykelleri, 
kutsal yapıları, o ünlü tabloları az bulunur bir işti-
yakla ‘görür’ ve not eder. Erken Rönesans dönemi-
nin resim ve mimarisi bilhassa ilgisini çeker 
Rilke’nin. Amacı, bilgi ve görgüsünü artırmak, 
sanattan ne derece anladığını yakın bir zaman önce 
tanımasına rağmen büyük bir aşkla bağlandığı Lou 
Andreas Salomé’ye kanıtlamaktır. Her tecrübesini 
sıcağı sıcağına kaydeden Rilke, deyiş yerindeyse 
Salomé’ye bir demet zambak hazırlar. 

 Yeni başlayan biridir Rilke. ‘Nesnelerin 
melodisi’ni, resmin içindeki o ‘dâhiyane körlüğü’, 
mimarinin hüzünlü ihtişamını arar. ‘Bu yaratıcılık 
günlerinde kabuklarının nesnelerden nasıl ayrılıp 
düştüğünü hissediyorum şimdiden’ diye fısıl-
dar. Öz’e dair kelimelerin peşindedir, o saf duy-
gunun… Duyduğu sevinç, yaratıcılığa ve bir çeşit 
doluluğa taşır onu. Susmak yapabildiği en iyi şey-

dir çoğu zaman. ‘Susmayı öğrendim öğreneli her 
şey bana o kadar daha çok yaklaştı.’ der ve ekler: 
‘Suskunluğum yalnızca insanlardan değil, daha 
çok nesnelerden kaynaklanıyordu. Önümde işte 
öylesine enine boyuna ve gönüllü serilmiş  yatan  
Floransa  başlangıçta beni  öylesine serseme çe-
virdi ki, edindiğim izlenimlere bir çekidüzen ver-
mekte zorlandım hayli, yabancı bir ihtişamın koca 
dalgaları içinde batıp gideceğimi sandım. Ancak 
şimdi başladım rahat bir nefes almaya. Anılar gi-
derek saydamlaşıp ayrılıyor birbirinden, ağları-
ma bir şeylerin takılıp kaldığını duyumsuyor, 
bunların beklediğimden de çok bir şey olduğunu 
görüyorum. Nelere benim diyebileceğimi biliyo-
rum artık, senin o tatlı, ışıl ışıl gözlerinin önünde 
bunları parça parça edip dökmek istiyorum.’

 Masalsı ve gizemli Floransa, güzelliğin 
dilini konuşan Floransa, Rilke’ye yeni ilhamların 
kapısını aralamış, ona yaz’ı karşılayacak gücü, ha-
yatı acıyla kavrayacak esenliği bağışlamıştır. Yer 
yer Dionizyak coşkunun hakim olduğu satırları 
okurken kendi ruhunda gerçekleşmeye başlayan 
Rönesans’ın Rilke’yi nasıl bir dönüşüme uğrattığı-
na yakından şahit oluyoruz.

 Varlık’ın tüm yörelerine nüfuz etmek 
isteyen bir gezginle daha o günlerde karşılaşırız. 
Bütün bir ömür boyu manâ ve lezzet toplayan bir 
gezgin olarak anılacak Rilke, bir şiirinde de söyle-
diği gibi Görünmez’in arısıdır ve çılgınca devşirir 
Görünen’in balını. O bal, Salomé’de anlam bula-
caktır sadece. 

 Ozanca tavır, ozanca var olma, yer-
yüzünde ozanca barınma arzusu günlükle rine de 
siner daha yirmili yaşların başlarındaki Rilke’nin. 

ZAMBAKLAR ŞEHRİ’NDE RİLKE
               
Ercan Yılmaz
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Günlüğün başındaki alıntıların sahibi Emerson’un 
dediği gibi ‘Şair, gören insandır. Güzel, insanın 
evrensel kaderine karışmıştır. Gerçek gibi güzel 
de, ancak görülebilen, bütün güzelliğine râm ola-
na görünür…’ İşte o güzelliğe râm olmaya arzulu, 
tutkulu ve inançlı bir ruha sahiptir zaten Rilke de. 
Gördüğü her şeyde hakikati arama temayülünde 
olan ozanın bu tavrında Floransa’nın önemli sa- 
yılabilecek payının olduğu inkâr edilemez bir 
gerçek. Çünkü estetik algısını üst düzeyde inşa et-
meyi başarmıştır Floransa’da Rilke. Sanat yoluyla 
olgunluğa ve elbette Tanrı’ya ulaşılabileceğini ya 
da Tanrı’nın yeni bir anlayışla kavranabileceğini 
anlamıştır. 

 Sık sık Michelangelo, Botticelli, Leo- 
nardo, Petrarca ve Dante’den söz eder. Bütün 
görüntüler ilerde oluşacak şiirlerin birer nüvesi 
mahiyetinde bilinçdışına akar âdetâ. Bir kitaptır 
Floransa; bilgeler tarafından yazılmış, Tanrı’ya 
sunulmak için tasarlanmış ve dünyanın bir ki-
tap olmak üzere var olduğunu hatırlatmak için 
oluşturulmuş bir kitap. O kitapta doğa ile kültür 
yan yanadır. Uzlaşmış bir şekilde sonsuzu işaret 
etmektedirler. Kente ve nesnelere kâh şair kâh res-
sam ya da yontucu gözüyle bakar ve gördüğünü, 
yaşadığını, sevdiğini, yitirdiğini söyleyerek do- 
ğa’ya ve kendi doğasına yaklaşır Rilke. Âşıktır ve 
dünya bir âşığın gözünden anlatılmaktadır.

 Kierkegaard gibi dua eder âdetâ: ‘Tan-
rım! İşe yaramaz şeyleri görmemize engel ol. 
Sen’in tüm gerçeğini görmek için her şeyi gören 
gözler ver.’ Rilke de, daha Malte’nin ilk sayfaların-
da, ‘Görmeyi öğreniyorum. Bilmiyorum neden, 
her şey içimde daha derinlere işliyor, her zaman-
kinden daha derinlere. Bir iç dünyam varmış da 
bilmezmişim. Her şey şimdi oraya gidiyor. Orada 
neler olup bittiğini bilmiyorum.’ demiyor muydu? 
Rilke’nin eserlerini hazırlayan ruhun Floransa’da 
oluşmaya başladığını söylemek mübalâğa olmaz 
sanırım.

‘ Rönesans baharında nasıl her sevgili te-
miz ve saf idiyse, bizim başlatacağımız  yazda da 
her anne öyle kutsal olacaktır.’ Daima ‘yaz’dan 
bahseder Rilke; -‘bir yaz’ı kurup çatmak’tan, 
yaz’ın sonsuzluğundan. Yaz, olgunluğun metaforu 
olarak karşımızdadır. Meryem Ana tasvirleri, Sa-
lomé, Yaz, Aşk, Şiir; hepsi birbirine girer ve âdetâ 
Sevgili’de yolculuğa çıkarır Rilke’yi, bir hac yolcu-
luğuna…

 Canlı ve cansız, doğa ve dil, sanat ve ha-
yat… Tüm bunlardaki tanrısal bütünlüğü, birliği 
sezen Rilke, Necatigil’in deyişiyle modern çağ mis-
tiğidir. Onun gezginci bir ruha sahip oluşunu, zam-
baklar şehri’nde bulduğu büyüyle bir nebze de olsa 
açıklayabiliriz sanırım. 

 Rilke, sanat üzerine görüşlerinin bir 
kısmını bu günlüklere kaydeder; sanatın özgür-
lüğe götüren bir yol olduğunu, ruhları güzellik 
yoluyla eğittiğini; sanatçının eserleri sadece kendisi 
için yarattığını, nesnelerle mahrem ilişkisini, soylu 
yalnızlığını… İnsanın kendisine duyduğu o son-
suz özlemi de bu gezisinde fark eden Rilke, inancı 
kutsar. Çünkü ‘kimde inanç yoksa, onda güç de 
yoktur.’ Çünkü ‘sanatın vatanı tüm zamanların öte-
sindedir.’ Çünkü nesneler âşinâlık kazanan sanatçı 
için bir tek vardır: ‘Bir büyük buluşma, tanışma, 
selâmlaşma.’

 Floransa’nın görkemi, sözüne kutsallık 
atfetmek arzusuyla yanıp tutuşan ozan için bulun-
maz bir fırsattır. Kendine has bir üslûpla en sıradan 
ânları bile büyülü bir ân’a dönüştürme ayrıcalığına 
sahip Rilke’nin ‘bütün bir yaşamının salt şiirsel bir 
varoluşa dönüşmesi’ için neler yaptığını anlamak 
için iyi bir fırsat Floransa Günlüğü.

 Daha önce de her fırsatta söyledim: Rilke, 
olmakla olmamak arasındaki o bildiğimiz duruşuy-
la hayranlıkla korku karışımı bir his uyandırıyor 
içimde. Hayranlıkla korku diyorum; çünkü onun 
şiiri ve hayatı, bu iki duygunun hazza dönüşmesidir 
bende. Benim gibi düşünenlerin ve hayatını şiire 
adamışların ‘kutsal’ıdır Rilke; hem yaşamak hem 
de anlatmak için ‘seçilmiş’ olandır.

 Musil’in dediği gibi ‘O bir gün, ortaçağ 
dinselliğinden hareketle insanlık ülküsünün öte-
sinde yeni bir dünya imgesine giden yolda, yalnızca 
büyük bir ozan değil, eşi bulunmaz bir yol gösterici 
olacaktır.’

 Günlüğün sonundaki 6 Temmuz 1898 
tarihini taşıyan mektupvari bölümle taçlandırır 
gezisini Rilke. İtiraflar içeren, zarif ve bir o kadar 
da kışkırtıcı bir metindir bu. Sanatın Tanrı’ya giden 
bir yol olduğunun bir kez daha ayırdına varan Ril-
ke, Salomé’ye, hediye olarak yeniden yazılan kalbi-
ni götürmeye hazırdır artık.



46

Sanat - EdebiyatAydos

Havva’nın kızı
adın, hala dudaklarımda dolaşıyor 
seni ezberleyesim gelmişti

gülüşün, sesin gitti önce 
kıyafetsiz kaldı kelimelerim 

nar çiçeklerinden ve
kendi sürgünümden gelmiştim sana 
o sıra, gökyüzü bizi seyrediyordu 
üzerimiz biraz mavi 
biraz nar kırmızısıydı 

ne zaman bir kuş sesi konsa kulaklarımıza 
bir yaprak uçmayı öğrense ne zaman
ya da ansızın bir şiir duyuyor olsak 
birbirimizi arayıp dururduk mısralarda
kendisini karanlık zannediyordu saçların 
sır saklayasım gelmişti
diyordum ki, sana katlanabiliyorum 
etten bir duvardan öteye geçebiliyorum

saçlarında şarkılar söylüyordu serçeler
çiçekler yetiştirirdim gamzelerinde 
uyuyup kalırdım orada geceler boyu 
bir ekmek kokusuna saklardın beni 
kirazlar birbirine bakarak kızarırdı 
bir zamanlar

havva’nın kızı
hayat boyu yüzümü yıkadım 
Ve Uyandığımı Sandım

AĞIT II

Ahmet Şefik Vefa



47

Sanat - EdebiyatAydos

I.

Dünyaya dair gerçekleri yaşadıkça öğreni-
yoruz aslında. İyi yanlarıyla, zor ve güç yan-
larıyla, yaşanmadan bilinemeyecek taraflarıyla 
an an keşfettiğimiz bir süreç yaşam. “Yeniden 
öğrenmeye üşenmeyin, ezber bozmaktan 
yüksünmeyin. Gözleriniz fal taşı gibi açık, zih-
niniz kılıç gibi keskin olsun. Küsmeyin, siz de 
kendi ev ödevinizi yapın. Düşünün ki internet 
mucizesi olmasaydı, bu metinler toparlana-
mazdı. Siz siz olun, ne vazgeçin ne de teslim 
olun internete.” diyor Alev Alatlı “All Ameri-
kan He- Man Nasihatname II HAFAZANAL-
LAH!” Adlı eserinin girişinde.

Dünyayı ve onunla beraber içinde yaşayan in-
sanı (insanoğlunu da) alınır satılır bir eşya gibi 
gören onunla adeta kedinin fare ile oynadığı 
gibi oynamak isteyen. Bu örnek de ne kadar 
anlaşılır oldu o da ayrı bir konu zira artık ne 
o kedi ne de o fareler var orta yerde. Onlar da 
bambaşka bir dönüşüm ve değişimle çok başka 
durumları yaşıyor şimdilerde. Ne yazık ki her-
kes ve her şey gibi.

II.

2021 yılı Unesco tarafından vefatının 750 yılı 
Hacı Bektaş’ı Veli yılı ilan edilmiş. Dili, dini, 
rengi ne olursa olsun iyiler iyidir. Alt başlığı da 
güzel olmuş her zaman tabii de şimdilerde 

daha bir anlamlı olmuş.

Bu arada Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı, 
Ahi Evran’ın doğumunun da 850. yılı olması 
dolayısıyla da aynı kuruluş bir açıklama yap-
mış.

III. 

Sorular, anlam(a)lar, anlamsızlıklar içinde… 
Hal başka, ahval başka, biz nerede, kim nasıl 
şekillenmiş bana göre o, ona göre ben. ‘doğru 
ne’, ‘gerçek kim’, ‘hayat ne’… ?       
Hayat ırmağı önüne katmış sürüklüyor hepi-
mizi. Burada Kuss Bin Saide’nin söylevi girmez 
mi araya.
“Ey insanlar! Geliniz, dinleyiniz, belleyi-         
niz! İbret alınız! Yaşayan ölür, ölen fena bulur! 
Olacak neyse olur. Yağmur yağar, otlar biter; 
çocuklar doğar, annelerinin ve babalarının 
yerini alır. Derken, hepsi ölüp gider! Hadise- 
lerin ardı arkası kesilmez; hepsi birbirini 
kovalar. Kulak tutunuz, dikkat kesiliniz; gökte 
haber, yerde ibret alınacak şeyler var. 
. . . . . . . . . . . 
“Ey insanlar! Hani ya babalar, dedeler, atalar? 
Nerede soy sop? Hani o süslü saraylar ve mer-
mer binalar yükselten Âd ve Semûd kavimleri? 
Hani ya, dünya varlığından gururlanıp da ka-
vmine, ‘Ben sizin en büyük Rabbiniz değil mi-

KARIŞIK NO/K/TALAR    

N. Halil Atlıhan
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yim?’ diyen Firavun’la Nemrud? Onlar, zen- 
ginlikçe, kuvvet ve kudretçe sizden çok daha 
üstün idiler. Ne oldular? Bu yer, onları değir-
meninde öğüttü, toz etti, dağıttı. Kemikleri 
bile çürüyüp dağıldı. Evleri yıkılıp ıssız kaldı. 
Yerlerini yurtlarını şimdi köpekler şenlendi-
riyor. Sakın, onlar gibi gaflete düşmeyin, on-
ların yolundan gitmeyin! Her şey fanidir; 
bâkî olan, ancak Allah’tır. Ki O, birdir, şeriki 
ve nâziri yoktur! İbâdet edilecek, ancak O’dur. 
Doğmamış ve doğurmamıştır! Evvel gelip 
geçenlerde, bize ibret alacak şey çoktur! Ölüm 
bir ırmaktır. Girecek yerleri çok, ama çıkacak 
yeri yoktur! Büyük küçük hep göçüp gidiyor! 
Giden geri gelmiyor! Kat’î bildim ki herkese 
olan, size ve bana da olacaktır.”
Ve sonra savurup atmaz mı insanı?
 
IV.

Yol ve Yolcu
Hayat bir uzun yol, git git bitmez ve çeşit çeşit 
yollar: ince, uzun, geniş, kısa, dar…
Ana yol, yan yol, patika, belli belirsiz… Tali 
yol, eski yol, yeni yol…   
Yol bitmez, yolculuk da… Birbirini takip eder, 
iç içe, art arda yollar, yolculuklar.
Bir Tokat türküsünde geçer…
“Yola yolladım seni de yollar yormasın seni
Hızır elinden tutsun da bana yollasın seni”

V.

Şehre dair
Bir şehri sevmek; ya içinde yaşamak ya da 
içinde yaşatmak ile veya bu ikisinin kesişen 
noktasında hem o hem de o deyip o şehre dair 
sevgiyi bir bütün olarak pekiştirmek. 
Elbet bir şehri başka saikler için de sever insan 
ama sevgilinin sevdiği, bizim de gönlümüzün 
tahtına kurulmuş ve yine aynı şekilde sevgili-
nin övgüsüne mazhar olmuş şehir. 

Ayrı ayrı değerlendirildiğinde tek tek veya 
kesişen noktalar içinde bir bütün olarak sevgi-
yi yaşamak, yaşatmak. Her yerde ve her du-
rumda.

Hacı Bayram Veli Hazretleri ünlü dörtlüğünde 
aslında yapılanın / yapılmanın öncelikle insan-
da olduğu gerçeğini dile getirdiğini görmek 
mümkün

“Nagehan ol şara vardım
Ol şarı yapılır gördüm
Ben dahi bile yapıldım 
Taş u toprak arasında”      

Mimar Turgut Cansever’in de söylediği gibi, 
“Şehri imar ederken, nesli ihya etmeyi ihmal 
ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz 
şehri tahrip eder.”
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 Erenler, ermişler, kendini davaya ver-
mişler! Geliniz bugün “söz” üzerinde -haddimiz 
olmayarak- bir hayranlık beyanında bulunalım. 
Bulunalım ki ummanlar içinde yol alan bir 
yelkenlinin kaderine kuraklık düşüncesi düşme-
sin. Kelâmullah’tan bir alıntıyla başladım yazıma. 
“Söz”den söz açarken Sözlerin Sultanı’na şükür 
niyetine kabul buyrula!.. Olur da haddimizi aşar-
sak gene Sultan’ımızdan af dileriz. Sonrası dün-
ya gurbetçileriyle şahsım arasındaki hesaptır. O 
hesap da görülür elbet! Görülür ya; Allah sonu-
muzu hayreyleye!..
 Bir zaman kelâm-söz-lâf kavramları-
na kafa yormuştum. Osmanlı da bu kavram-
ların bir hiyerarşisinin olduğunu öğrenmiştir. 
Şaşırmış, kelimelere bu kadar mana yükle-
menin bir esbâb-ı mûcibesi vardır diye düşün-
müştüm. Pek tabiîdir ki bu bahsettiğimiz hi-
yerarşi tüm Osmanlı toprağında bilinen bir şey 
değildi. Saray-medrese-tekke üçgeninde bu tarz 
hiyerarşilerin kabul göreceği hepinizin malu-
mudur. Bu düstura göre kelâm, İslâm hakkında 
konuşulanları, güzel ahlâka dair vecizeleri ve 
kültürel-sanatsal muhabbetleri ifade edermiş. 
Her türlü mecliste Allah’tan, enbiya ve evliyadan 
bahsetmek, güzel örneklerle dine dair hoşgörülü 
ortamlar oluşturmak “kelâm”a denk gelirmiş. 
“Söz” de günlük hayat meşgalesinin dilimizdeki 
ağırlıklarıymış. Ağırlıkları diyorum zira insana 
mana katan değil, günü kurtaran cümlelerden 
oluşurmuş. “Lâf ” ise en düşük hiyerarşik zemi-
ni teşkil edermiş. Hatta “lâf ”ın küfür anlamında 

kullanıldığı bile olurmuş. Dilimizde “seninki de 
lâf!” ve/veya “lâf konuştu/ lâf konuştum sanıyor” 
gibi kalıp ifadeler, zannederim bu anlamların 
gizli aktarımından ibaret… Bundan neden bah-
settiğimi anlamışsınızdır. “Söz”ün bile belli bir 
hiyerarşisi var; nitekim tarih de kanıt buna… 
Ancak ben “söz”ü bu hiyerarşik mantıkla değil 
de daha kapsamlı görüp onun hikmetleri hak-
kında birkaç cümle kurmak istedim. Yani benim 
“söz” skalamda şiirden özdeyişe, türküden ne-
sir alıntılarına, atasözünden deyime, aforizma-
lardan vecizelere her şey var. Tüm bu alanları 
tarayıp karşınıza çıktım demiyorum. Maksadım 
“söz”ün hikmet dolu tarafına dikkat çekmek. 
Çünkü biz, yani edebiyatı -İsmail Gaspıralı’nın 
deyimiyle- “gıda-yı maneviye” görenler için “söz” 
çok kıymetli bir yaradılış mucizesidir. Ve evet, bu 
mucizeyi anlamlandırmak, en çok biz edebiyat 
sevdalılarına düşer. Yanılıyorsam affediniz!..
 Şiirlerden başlayayım. Şiir duyguların 
nirvana noktasıdır. Kim nasıl tanımlarsa tanım-
lasın “tam tanımını bulamayan” türe şiir diyoruz. 
Söz gelimi nice kâmil “aşk”ı tanımlayamamış. 
“Aşk” gibi bir kavram şiir de… Birbirleriyle olan 
samimi muhabbetlerinden olsa gerek her ikisi 
de tanımsız. Baştan, tanımsızlıktan beslenen şii-
rin, “söz”lerin en kıymetlilerinden birisi olması 
hiç de şaşırtıcı değil. Şiire müptela olan naçizane 
bir nâsir olarak gönül istiyor ki sîretime mühür 
vurmuş ne kadar mısra varsa oturup mucizevî 
taraflarına hayranlığımı bildireyim. Ancak bunu 
yapan/yapabilen insan var mıdır bilmiyorum. 

“SÖZ” HİKMETTİR   

İsmail Kılınç

Sanat - EdebiyatAydos

“Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, denizler de, ardın-
dan yedi deniz daha katılıp çoğaltılarak mürekkep olsa, Allah’ın 
kelâmı, sözleri yazmakla tükenmez. Allah kudretli, hikmet sahi-
bi ve hükümrandır.” 
Lokman/27
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Şair için genelde “marjinal” ya da “başıboş” 
sözcükleri layık görülür. Ben bunu bir türlü ka-
bul edemem. Belki de başıboş sözcüğünün an-
lamını bilmiyorumdur ama “ ‘Var’dan da ‘yok’tan 
da ötede bir ‘Var’ vardır.” diyen Sezai Karakoç’a 
“başıboş” desem “söz”ün mana ikliminde ihanet 
etmiş hissederim. Ya da fikrî selâhiyetim için 
Arif Nihat’tan devşirdiğim “Şu yakın suların/ 
Kolu neden bükülmez/ Fırat niçin, Dicle niçin, 
Aras niçin/Benden doğup bana dökülmez?” 
mısralarını nasıl marjinal sayabilirim! Dranas 
gönül tezgâhında “asil sevmek” nedir öğretirken 
“Bir dal kırabilir misin bakalım gönlümüzde?/ 
Bu şarkılar, bu hâlis sözler varken dilimizde.” 
mısraını getirip duygu süzgecimden geçirecek 
ben de şiire hayran kalmayacağım! İnsan mese-
la, müziksiz duramaz. İlla bir şeyler d/inlemeli 
yanında yöresinde. Belki arabasında, belki tele-
fonunda ya da dededen kalma antika radyosun-
da. Peki baştan sona musikiyle meşk eden şiiri 
nasıl geçiştirebiliriz? Bestelendi diye yazayım 
şu mısraları: “Ya aşk içinde harâb ol, ya şevk 
içinde gönül/ Ya lâle açmalıdır göğsümüzde ya-
hut gül!” demiş Yahya Kemâl. Şiiri, hepten “hiç”e 
düşürdük diyelim. “Lale” nedir, peki “Gül”? Tam 
bu noktada insan s/öz var s/öz var demiyor mu? 
“Söz”e dair ilk sevdamın şiir olduğunu anlat-
abildim sanırım. Haydi, itirafımı da edeyim yeri 
gelmişken. Şairleri kıskanıyorum. Söz üreten 
(devşiren-kaçıran-aşıran değil) şairlerle sorun-
larım var. “Nasıl bir dünyan var senin?” demek- 
ten kendimi alamıyorum. Bu da garip, şiirine 
hayran ol, şairini kıskan!.. Sonumuz hayrola!..
 Türkülere gelelim. Baştan belirteyim, 
halk edebiyatındaki nazım şekli olan türküler-
den ilerlemeyeceğim. Koşma veya semai nazım 
şekillerinde olsa da bestelenmiş türkülerden 
bahsedeceğim (Allah muhafaza bir uzmanın 
şamarını yemek de var değil mi?”). Bir Çankırı 
türküsünde şu cümle var: “Nefesin gül kokuyor/ 
Yar içerin bahçe midir senin?” Birazdan yazım 
“anarşi” barındıracak, ben örneklere devam ede- 
yim. Sivas’tan dillenmiş Teslim Abdal. Gayet 
net bir hesaplaşma var kendiyle, buyrun: “Gel 
ha gönül havalanma/ Engin ol gönül, engin ol/ 
Dünya malına güvenme/ Engin ol gönül, engin 
ol!” ne kadar ihtiyacımız olan telkinler değil mi? 
Mahzunî’den devam edelim, Elbistan yöresin-
den: “Dostlar beni bir kazana koydular/ Kırk 
yıl yandım daha çiğdir dediler/ Ekmeğini gram 

gram böldüler/ Bir kantarda tartamadım ben 
beni.” Biliyorum, sıkıcı olmaya başladım. “Bun-
ları beğenmek zorunda mıyım?” diyor olabilir-
siniz. Bakınız hikmet, mana ile kardeştir. Ma-
nayı arayan bulur. Bakmak-görmek farkı gibi bir 
şeydir. Ben bu şiir ve türkülerin çoğunda şahsi 
muhasebemi yapmaya dair hikmetler buluyo-
rum/bulacağım. Bir anımla aktarayım. Serde 
öğretmenlik var ya, bir gün sınıfta öğrencilerime 
aranızda türkü sevmeyen var mı, diye sordum 
(Ne yalan söyleyeyim kimse parmak kaldırmaz 
sanıyordum.). Bir kız öğrencim parmak kaldırıp 
“Ben sevmiyorum, çok sıkıcı geliyor bana” dedi. 
Sıkıcıdan kastı zannederim türküleri ritim-
siz saymasıydı. Üç beş beylik laf edip kapattım 
konuyu. Ama hani kırk yaş için “kemâl” yaşı der-
ler ya. Keşke diyorum o öğrenciyle kırklı yaşlara 
geldiğinde karşılaşsam da hâlâ türkü dinlemez 
misin, diye sorabilsem. Çünkü müziği ritimden 
sayan bir z kuşağı için bu düşünce normal; ancak 
“söz”ün hayata dair sırları ifşa ettiğini anladığın-
da, onun da “top list”inde türküler yer alacaktır. 
Türküden yoksun olmak, kültürün ruhundan 
yoksun olmaktır. Bu toprakların “söz”ü, sazı, 
sesi, nefesi türkülere uğramadan hissedilemez. 
Hikmet, çadır kurmuştur türkülerin ülkesine. 
Bizim felsefemiz türkülerimizdir. Ve Tanpınar’ın 
deyişiyle “daima aslî kalan yanımız”dır.
 Bir zaman Twitter hazretlerinden sa-
bah dibâcesi olarak savurduğum bir aforizmada 
şunu demişim: Çok kaliteli insanlar var uzak-
larda; oturup dizinin dibine hasbihal edilesi… 
Ömür tükeniyor, biz tükeniyoruz ve uzaklar 
hep uzak… Bu aforizmanın “anlaşılamamak”-
la ilgili bir alt metni var. Cümleleri dolu insan-
ların uzaklarda kalması, taşrada kalmanız ya da 
sizi anlayan kimselerin bulunmaması, şahsî bir 
hüzne sürükler insanı. Hele de edebiyat ile içli 
dışlıysanız “söz”e değer veren onda hikmetler 
arayan insanları daha çok arıyorsunuz. Benim 
böyle bir ajandam vardır. Derlediğimi hikmetli 
sözlerden oluşur. Ancak “muhabbet makamı”nı 
yakalarsanız açabileceğiniz bir ajanda… Gerçek-
ten, öyle sözler var ki insanı dumura uğratır 
cinsten. Bu anlamda özdeyişlerin, atasözler-
inin yeri çok ayrıdır bende. Tabi hepsi de “cid-
diyet” barındıran şeyler değil. Burada biraz da 
dile hayranlık olsa gerek. Bir gün bir Ege dizisi 
izlerken rolün hakkını veren bir oyuncu şöyle bir 
cümle söylemişti: “Sakızını tezeğe düşürmüş ga 
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vur bebesi gibi ne üzülüyorsun?” Benzetmede-
ki gerçekçiliğe bakar mısınız? Evet “söz” hik-
mettir ama hikmetinde gülümseten ayrıntılar 
da saklıdır. Yoksa asırlardır bir milletin mizah 
hafızasında Hoca Nasreddin neden yer kaplasın 
değil mi? Özdeyişlerden devam edelim. Edelim 
de hikmetten kastımızın ne olduğu anlaşılsın. 
Söz gelimi İbn-i Hâldun’un “Fazla tevazunun 
sonu vasat adamlardan nasihat dinlemektir.” 
tespitinden çıkardığımız haklılık payını ha-
yatımıza uygulayalım. Uzak Doğu’ya gidelim. 
Gandi’nin “Değerlerinize dikkat edin, karakteri- 
nize dönüşür! Karakterinize dikkat edin, kaderi- 
nize dönüşür.” cümlesiyle değerlerimiz eşeleye-
lim. Kadîm eserimiz Kutadgu Bilig’e kulak 
verelim: “Emel asrasında pusuglu ecel (Emelin 
altında ecel saklıdır.)” özdeyişini çözümleme- 
ye çalışalım. Biraz şaşıralım. Kalıplarımızdan 
kurtulmak adına C. Şehabettin’e kulak verelim: 
“Sürüden ayrılanı sürü sevmez.” desin. İçten 
bir “adam haklı” diyelim. Atsız’dan “Zaman en 
âdil hâkimdir.” cümlesiyle hesaplaşmalarımıza 
yoğunlaşalım. Mehmet Kaplan’ın “Tarih, in-
sanın gerçek vatanıdır.” anlayışındaki “hangi 
tarih?” sorusun soralım. Şöyle düşünün. Hep 
aynı dertten mustarip olduğunuz, aynı frekans-
tan konuştuğunuz dostlarınızla muhabbet ha-
lindesiniz. Fanatizme esir olmuş futboldan ya da 
günlük siyasetten konuşmak mı caziptir; yoksa 
bu tarz özdeyişlerden mi? Seçiminiz, hikmete 
olan meylinizdir. 
 Dünyanın en sıkıcı yazısını kaleme 
almış olabilirim. Bilindik şeylerden konuştuğu-
mun farkındayım. “Söz”e aşırı değer veren bir 
şizofreni olma ihtimalim de yok değil. Bir gidiş 
var edebiyat mahallesinde. Bireyselleşme, me-
kanikleşme, çağ bunalımları, çıkmazlar gibi 
nev-literatürel kavramlar çokça dolanıyor 
etrafımızda. Ancak yol, yolcunun seçimidir. 
Herkes bireyselleşmiyor. Evet, belki herkes ma- 
kinelere esir ama benim şu yazıyı yazdığım alet 
de bir “makine”. Neyi nasıl kullandığınızla ala-
kalı bir sorgulama yapmak zorundasınız. Evet 
çağa dair bunalımlar var; ben de tam bu noktada 
“söz”e sığınanlardanım. “Aramakla bulunmaz; 
ama arayanlar bulanlardır.” cümlesine iman edi-
yorum. Biz, harflerin bile ruhunun olduğu bir 
coğrafyada yaşadık/yaşıyoruz. “Elif ”i duvarlara 
asmamızda bile bir hikmet var. Daha çok kur-
calayıp, kitap ve kütüphanelerle haşır neşir olup 

hikmet avcısı olmak da bir tercih; “lâf merte-
besi”nde takılıp kalmak da… “Söz” bu kadar 
değerli olmasaydı, Yunus için “Türkçenin Cibril” 
i yakıştırması yapılır mıydı? Her hâlükârda şu 
gerçeği de dillendirelim. Her söz herkeste aynı 
tesiri bırakmaz. Atalar sözüne sığınarak yazımı-
za son verelim: “Sağıra sözünü, köre yüzünü 
süsleme, üzülürsün!” ve evet, tüm hikmet dolu 
tavırlara karşı “Açılmamakta ısrar eden pencere- 
leri duvardan sayacaksın!” 
 Hikmet dolu “söz”lerle tefekkür ufkunu-
zun genişlemesi ümidiyle…
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 İçtiğiniz suya ne dersiniz?’ 
 Yanıcı bir gaz olan hidrojen ve yakıcı 
bir gaz olan oksijenin birleşmesinden meydana 
gelen H2O, bugün kullandığımız su değildir. 
Olsa olsa rengi, kokusu ve tadı olan akışkan bir 
sıvıdır. Oysa su; kokular, renkler ve de tatlar üstü 
bir yaşam kaynağıdır. 
 Çünkü bütün canlılar sudan yaratıldı 
ve susuz yaşam mümkün değildir. Yeryüzünün 
üçte ikisi su ile kaplı olduğu gibi vücudumuzun 
da dörtte üçü sudur. Susuz bir organımız yok-
tur. Mesela gözün bir parçası olan korneanın 
%98’ini, kanın %79’nu, kasların %77’sini su 
oluşturur. 
 Öyle ki bugün bir gezegende yaşamın 
olup olmadığı ile ilgili ilk belirti orada suyun 
varlığı ile alakalıdır. Su yoksa hayat da yoktur. O 
nedenle kültürümüzde ‘su hayattır’ denilir.
 Yaşamın kaynağı su olunca insa-
noğlunun da hayatında su hep ilk sıralarda yer 
almıştır. Tıpkı toprağın çatladığı, göllerin ku-
ruduğu, barajların boşaldığı, nehirlerin akışını 
yavaşlattığı, yağmurun nazlandığı bugünlerde 
suyun gündemimize düştüğü gibi. İşin doğrusu 
hiç temel ihtiyaç listemizden düşmedi ki su. Bol 
sulu günlerde unutuversek de kıtlık günlerinde 
-şimdilerde olduğu gibi- daha çok kıymeti orta-
ya çıkar. Geçmişte de böyleydi. Çünkü insan hep 
o insan!...

 İlk çağlardan bugüne yaşam hep su kay-
naklarının yakınında kurulmaya çalışılmıştır. 
Örneğin insanın yaşadığı ilk yerleşim yeri oldu- 
ğu tahmin edilen Mezopotamya; Fırat ve Dicle 
arasında yer alan topraklardan müteşekkildir ve 
kelime olarak ‘iki nehir’ anlamına gelir. Tarihte 
Dicle ve Fırat arasında Kalde, Akad, Asur, Babil, 
Sümer…, Nil nehri boyunca Mısır, Amazon 
nehri yakınlarında Maya, Ganj ve İndüs nehri 
yakınlarında Hint medeniyetinin yer almış ol-
ması tesadüfü olmasa gerek.  
 İşin doğrusu su dolu bir ortamda (anne 
karnı) hayat başlar, dünya halinde su ile yaşar ve 
su ile öte aleme uğurlanırız. Ölümden sonraki 
hayatta da su dolu bir yaşam bizi bekliyor san-
ki.  Görüldüğü üzere su; canlının hem içindedir 
hem de dışında. Hem bu dünyada hem de öte 
alemde suyla içli-dışlı bir yaşam söz konusudur 
yani.  
 O nedenle yüce yaratıcı sorar: ‘Hiç 
düşündünüz mü? Suyunuz çekilse, size kim 
temiz bir su getirebilir?’ (1)  
 Peki ‘İçtiğiniz suya ne dersiniz?’ (2) Acı 
mı, tatlı mı, tuzlu mu? Oysa en kaliteli sular kay-
nak sularıdır. Yani yağmur, kar ve dolu şeklinde-
ki sular… ‘…içlerinde milyonda 10 kadar tuzlu-
luk bulunur.’ (3) Yani tuzluluk ve de acılık yok 
denecek kadar azdır.
‘Yağış suları yeryüzündeki en saf sulardandır. 

SUYUNUZ ÇEKİLSE NE YAPARSINIZ?  

Yusuf Tosun

‘Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasıl
Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su’
                                               FUZULİ, Su Kasidesi
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Bugün yapay olarak arıtma tesislerinden elde 
edilen su kalitesindedir. Hatta ondan daha in-
celikli bir kalite yapısına doğal olarak sahip-
tir. Yeryüzünün çukurluklarında toplanarak 
doğrudan içme suyu olarak kullanılabileceği 
gibi bitkilerin ve hayvanların sulanmasında da 
kullanılabilir. Yağış sularının içine hiçbir mad-
de ilave edilmeden kullanılması onların insan 
hayatı için ne kadar uygun olduğunu gösterir.’(4)
Hal böyle iken bugün musluklarımızdan akan 
H2O, yukarıda anlatılan su mudur dersiniz? 
Yoksa çeşitli kimyasallarla zehirlenerek basınçlı 
borularda akıttırılarak can çekiştirilen ölü su 
mu? Yani suyun canlısına mı yoksa ölüsüne 
mi talibiz? Bütün bu ve benzeri sorular suyun 
üstüne yazı yazmak veya resim yapmak gibi ola-
cak, biliyorum. 
 Oysa içine konulan kabın şeklini alan su 
üstüne ne resim yapılır ne de yazı yazılır. Doğru-
su kendisi başlı başına bir resim ve de şiirdir 
zaten. İçinde binbir tablo ve de sihirli kelime 
barındırır. O nedenledir ki ‘su üstüne yazı yaz-
mak’ her yiğidin harcı değildir. 
 Duvara yazılan yazılarla suya yazılan 
yazılar da aynı şeyler değildir. 

 Su Üstüne Yazı Yazmak 
 Ne zaman su üstüne bir kitap okuma 
isteğim veya bir yazı kaleme alma hevesim doğ-
sa -aslında suyla direk alakalı olmasa da- 1990’lı 
yıllarda İnsan Yayınlarından basılan Muhyiddin 
Şekûr’un tasavvufa giriş yolculuğunu anlattığı 
‘Su Üstüne Yazı Yazmak’ öyküsü aklıma gelir. 
Su üstüne yazı yazmanın tasavvuf ve dervişlikle 
bağlantısı gözümde canlanır. Zihnim su gibi ber-
rak hayatlara kayar böylece. Çünkü bilirim ki; 
suyun zerresiyle deryası aynıdır.
 Su Üstüne Yazı Yazmak; Amerika’da 
doğup, orada İslam’la tanışan, çeşitli Amerikan ve 
Avrupa üniversitelerinde psikolojik danışmanlık 
dersleri veren, Türkiye’ye de sık sık gelip giden 
hatta misafir öğretim üyesi olarak dersler veren 
Muhyiddin Şekûr’la özdeşleşmiş bir deyim oldu 
adeta. Oysa Şekur’un Gölgeler Koridoru, Yazdan 
Kalan Son Gül gibi benzer içerikli başka kitap 
çalışmaları da var.  Ama ‘Su Üstüne Yazı Yazmak’ 
başka!...
 İşin doğrusu kitabın yazılış serüve-
ni başlı başına suya yansıyan bir resim gibidir. 
Dağlardan, ormanlardan akıp gelen derelerin, 

nehirlerin durgun bir gölde birikmesi gibi 
dervişin şeyhinin dizi dibinde tutulan tılsımlı 
notlar yani…
Ne diyordu Su Kasidesi’nde Fuzuli:
‘Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasıl
(Hz. Peygamberin ayağının izine (mezarına) 
erişim diye)
Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su’
(Su ömürler boyu başını taştan taşa vurup ava-
re gezer)
 Şekur da tıpkı su gibi O’na varmak 
için kapı kapı, ev ev, şehir şehir… yollara re-
van olur. Öyle ki Şekur, dervişlik serüvenini 
yazıp-yazmama konusunda bayağı tereddütler 
yaşamış ilkin. Hayatı boyunca sürekli notlar 
tutmuş ve bu notları çocuklarına vererek; ‘Lüt-
fen bunlarla oynayın, yırtın!’ demiş. Aslında 
not tutmaktan amaç şeyhinin söyledikleriyle 
meşguliyettir. Bir bakıma ders notları tutarak 
ona olan bağlılığını perçinlemektir hedefi. 
Günlerden bir gün şeyhinin konuşmalarını not 
aldığı bir sırada; ‘Bunlar ne?’ diye sorar şeyhi 
ona. Şekur yazdığını söylemekten utanır, daha 
doğrusu söyleyemez, tereddüt hali yaşar. Tek-
ke terbiyesi böyledir. Oysa Şeyhi, Şekur’un ne 
yaptığının farkındadır. 
 Sonra epey ilerler bu yazma serüveni. 
Gün geçtikçe sayfalar artar, bölümler oluşur. 
Bir kitap yazma niyeti olmaksızın içinden ge-
lerek, doğaçlama bir şekilde yazılan bu notlar 
daha sonra bir kitaba dönüşür. Kitabın içeriği-
ni ve dilini samimi ve de çekici kılan bu samimi 
serüvendir aslında. 
 Yazdıkları bir bakıma ‘Duvar Üstüne 
Yazı Yazmak’ gibidir ve aslında ilkin kitabın is-
mini de bu şekilde düşünmüştür. Lakin şeyhi-
nin önerisiyle ‘Su Üstüne Yazı Yazmak’ isminde 
karar kılar Şekur. 
 1981 yılında İbn Arabi’nin Fususu’l 
Hikem eseriyle büyük bir dönüşüm yaşayan 
Ayşe Şasa, Şekur için ‘ince gönüllü derviş’ ifa- 
desini kullanır.  Füsus okumaları sayesinde on 
sekiz yıl pençesinde kıvrandığı sinir hastalığın-
dan kurtulan Şasa, New York’ta bir Rufai 
dergâhına intisap eden Muhyiddin Şekur’un 
Su Üstüne Yazı Yazmak eseriyle tanışır ve ken-
di ifadesiyle; ‘…geleneğin sırlı kapısından girip 
şiir dolu bir aleme adım’ atarak apaydınlık, ir-
fan dolu, lezzet dolu bir dünyanın kapılarını 
aralar. 
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 Şasa, bu kitabı okuduktan sonra hika- 
yesini uzunca bir mektupla Şekur’a aktarır. Bu 
yaşadıkları karşısında her ikisi de hayret ma- 
kamındadır. Bu hayret mektupları ve akabinde 
yüz yüze görüşmeler Şasa’nın vefatına kadar da 
devam eder.  
 Sanırım Şekur’un Su Üstüne Yazı Yaz-
mak kitabı yayınlandığında doğup büyüdüğü 
memleketinden çok Türkiye’de ilgi odağı oldu. 
Türkiye’de basıldığı 1990’lı yıllarda özellikle genç 
kuşağın elinden düşürmediği bir kılavuz kitap 
gibiydi. Ayşe Şasa gibi birçok kişinin dönüşüm 
yaşamasına vesile oldu. Tabi bunda o dönemin 
sosyolojik atmosferinin etkisini de unutmamak 
gerekir. Genç kuşağın bir arayış içinde olduğu, 
İslami çalışmaların hızla arttığı, üniversitelerde 
başörtüsü yasaklarının yaşandığı 28 Şubat öncesi 
yıllar yani… 
 Kitap basıldıktan yıllar sonra (2000’li 
yılların başı) İstanbul’da Haliç’e nazır bir me-
kânda Şekur’la buluştuğumuzda aynı not alma 
alışkanlığının devam ettiğini gördüm. Pür dik-
kat karşıdakini bir derviş edasıyla dinliyor ve 
cebinden çıkardığı küçük not defterine önemli 
gördüklerini not alıyordu. Pak bir yüzü ve in-
sanın içine akan bir bakışı vardı.  İşin doğrusu o 
samimi duruşuyla birlikte yaptığımız kısa sohbe-
tin tadı hala damağımda…. 
 Şekur’un ‘Su Üstüne Yazı Yazmak’ oto-
biyografik romanını yıllar sonra bu duygularla 
tekrar okuduğumda insanı bir hoş eden farklı 
bir tatla karşılaştım. Bir kez daha Mevlana’dan, 
İmam Gazali’den, Shakespeare’den, Feridüd-
din Attar’dan, Sir Thomas Moore’dan, Tebrizli 
Şems’ten, Eflaki’den, Lermentov’dan, İnayat Han’a 
kadar birçok enfes tatlarla karşılaştım. Zaten 
okuduğunuz bir kitabı yıllar sonra tekrar okuma 
ihtiyacı hissediyorsanız damağınızda bıraktığı o 
kalıcı lezzetten dolayıdır ona yönelişiniz.  Bir de 
yazılanları yazarıyla örtüştürdüğünüzde –ki bu 
Şekur’un kişisel serüvenidir- aynı fotoğraf orta-
ya çıkıyorsa yazara ve yazılanlara olan bağlığınız 
daha da artıyor. 
 Anlıyoruz ki Şekur’un yaşadığı her olay 
bir imtihan gibidir. Bu durum kendi hayatımızda 
da böyle değil mi?  Şekur, yaşadıklarından der-
sler ala ala yol alır dervişlik yolunda. Örneğin 
lavabonun tıkanması, biriken günahlara karşı bir 
uyarıdır bir bakıma. Sadece perşembe leri kendi- 
sini aramasını söyleyen şeyhine ulaşamadığında 

yaşadığı hayal kırıklıkları, Şekur’u Allah’a giden 
yolda pişiren ateştir. Yolda rastladığı yaralı kuş, 
şehirde kopması beklenen fırtına ve arabasının 
bozuluşu hep semadan gelen işaretlerdir. O da 
öyle okur başına gelenleri ve pişe pişe yoluna 
devam eder. 
  ‘Küçük bir yağmur damlası sabırla 
taşta yara açar ve en uzun yolculuklar tek bir 
adımla başlar.’ (5)
 Yine eski plakçaların iğnesini ararken 
aslında kaybettiği inancını aramaktadır. Ve 
tüm bu olaylarda Şekur’un samimiyetine, ba-
zen acemiliklerine, tereddütlerine ama en çok 
da teslimiyetine şahit oluruz.  Şekur’la birlikte 
kendimizi yaşarız böylece.
 Değil mi ki; yazdıklarını suya at, balık 
bilmezse halik bilir. Kalbe dokunmak için 
yazılanları ancak su üstünde toplayabilirsin. 
Değilse su alıp yutar bütün yazılanları.
 Gerçekte benden sıyrılıp O’nda yok 
olan Derviş vuslata ermiştir. Bu da Yunus 
gibi odun taşımayı, Hallac-ı Mansur gibi son-
suzlukta erimeyi gerektirir hiç şüphesiz.
 Oysa insanın tabiatında ben yaptım, 
ben ettim ihtirası var. Bütün yapıp ettiklerini 
su üzerine yazdığı yazı gibi görüp ihtirasını 
ayaklarının altına alan hep kazançlı olur. 
Biline!...

Kaynaklar:

1-Kur’an-ı Kerim, Mülk 30
2-Kur’an-ı Kerim, Vakıa 68
3-Kur’an-ı Kerim Ve Su Bilimi, Zekai Şen, Su Vakfı 
Yayınları, S:19
4-a.g.e. s:154
5-Su Üstüne Yazı Yazmak, Muhyiddin Şekûr, İnsan 
Yayınları
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 Bu devrin en büyük sorunu zihinsel 
güvenliktir. Psiko-sosyal edimlerin gizli amaçları 
karşısında zihin çaresiz kalıyor. Dahası, zihni ve 
kalbi besleyen verilerin sosyal kirliliği zihni et-
kiliyor. Kurnazlık, ikiyüzlülük, doyumsuzluk, du-
yarsızlık, isteksizlik, tembellik, bıkkınlık, yalnız- 
lık, çıkarcılık, bencillik, gibi eylemlerin dramatik 
çatışmasıyla beslenen bazı kitleler var. Zihin ile 
kalp arasında derin küresel güçlerin kodladığı 
sosyo-siyasî erkler var. Kültürel emperyalizmin 
subliminal yansıması her alanda görülüyor. Sos- 
yal erklerin zayıflığı, bunun bir kanıtıdır. Beşer ile 
insan olmak arasındaki temel çizgi kalktı.  

 Beşer, anı yaşarken, insan tekâmülü ta- 
mamlayan edimlerle devam eder. Sosyo -  ekono-
mik süreç ile sosyo - teknolojinin ürettiği yeni 
beşer tipi var. Sosyo - mekanik birey. Modern-
izmin bir kalıba sokup bağımlı hale getirdi ği birey. 
Yeni bireyin, psikolojik ve sosyolojik enkazlarıyla 
oluşmuş banal bir yaşam var. Bu yaşamanın temel 
dinamikleri zayıftır. Modern bağımlılığın oluştur-
duğu sosyolojik kuyu. Herkes, benzer kuyuda, 
dünyayı bu kuyudan ibaret sayıyor. Kuyuyu ta- 
mamlayan sosyal argümanlar benzer. Hayat ve 
hayata bakış çizgisi de aynı olunca, kuyuda kal-
mak ve kuyuda gördüğü gökyüzünün edilgenliği 
yetiyor. Edilgen bir muamma var. Modernizm, 
sekülerizm, teknoloji,  sosyolojik kirlilik bera-
berinde içsel siber saldıralar getirdi. Bunun so-
nucunda güvensizlik, huzursuzluk oluştu. Oysa 

insan huzurun ve hüznün tekâmülüdür. İnsan, 
huzura kodlanmıştır. Hep iyiler peşindeyiz. Yani, 
huzuru tamamlama çabasıdır insanın yolculuğu.
  
 Kendimizi sağlama alma güdüsü, seçim-
lerimizle uyumlu amaçları artırıyor. Zihinsel 
güven istiyoruz. Deneyimlerimiz, sosyal çevre- 
miz, sosyal verilerimizin zayıflığı, bu   güvensi-
zlik  setlerini örüyor. Siyasî ve sosyal mühendis-
liklerin, zihinsel informasyonu karşısında çaresiz 
kalıyoruz. Sosyal medya gibi diğer güçlere karşı 
bireysel anlamda, hatta toplumsal anlamda 
direncimiz yetersiz kalıyor. Yabancılaştırma, yo-
zlaştırma tekâmülü karşısında naçarız. 

 Derin bir güç sosyal antropolojinin tüm 
nitellerini metodolojik olarak kullanıp bu yoz- 
laştırmayı, Öz’den kopuşu hızlandırıyor. Hem de 
iç mühendislikle. 

 Bunlar, insanların hassasları üzerine 
kurdular sosyolojik yıkımı. Hassaslar, yani temel 
dinamiklerimiz üstüne sosyo-mühendislikler 
kurulur. Sosyal kirlenme böyle başlatılır. Temel 
dinamikler (din, ırk, millet, mezhep, bayrak, 
kültür, gelenek) üstüne kurulan tüm sosyolojik 
oyunlar tutmuştur. Toplumsal  yozlaşma, kültürel 
emperyalizm bu hassas dinamiklere yöneliktir.

 Herkesin hassasları, kutsallaştırılmıştır. 
Zihinde kutsallaştırılmış edimler üstüne, biri- 

ZİHİNSEL GÜVENLİK İNFORMASYONU

Hayrettin Taylan
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sini, bir toplumu, etkilemek, yönlendirmek, sosy-
olojik biçimlendirmek kolaydır. Din, millet, ırk, 
bayrak, özgürlük gibi güçlü hassaslar söz konu-
su olduğunda; içte kutsal bağımlı olan e- dimler 
karşısında şartelimiz atıyor. Din adına, vatan adına, 
bayrak adına, millet adına, ideoloji ve özgürlük adı-
na adım atılacaksa herkes kendi zihinsel koşullan-
masına göre kolayca adım atar. Hassaslarımız söz 
konusu olunca şarteli- miz atıyor. Hassaslarımızın 
zihinsel kutsallığı, içimizde kökleşmiştir. Çok 
düşünmeden bu bağıl bağlamların içeresinde 
kendimizi buluruz. İnsan, zihni, kalbi, sosyolojik 
olarak kirletilmiş, koşullandırılmış ve temel has-
salar için kutsallandırılmıştır.  Banal bir kutsallık.  
İçi boş bir kutsallık. 

 Aldığımız veriler, yediğimiz yiyecekler, 
sosyo-ekonomi, sosyo-teknoloji, sosyo-medya, 
sosyal medya gibi her şey kirlidir. Kirli ve insanın 
iç dünyasını, ruhunu, kalbini, zihnini kirleten 
verilerle baş başayız. İçsel siber saldırılara karşı 
çaresiz kaldık. Din, medeniyet, kültür, gelenek, 
bayrak gibi güçlü edimlerin içi zayıflatıldı. Ya da 
sosyo-siyasî mühendisliklere kurban edildi. Ilım-
lı, modern, yeni, özgürlükçü vs gibi tatlandırıcı 
kavramlarla yozlaştırılıp içi boşaltıldı. Ilımlı nor-
malleşme, sosyolojik hezeyanı getirdi.

 Cemaatler, örgütler, ideolojiler, camialar, 
sivil toplum örgütleri, liderler bu mühendisliğin 
gizli öznesi olarak yer aldı. Ve herkes bu sosyal 
grupların bağıl bağımlısı olarak siyasileştiril-
di, kutuplaştırıldı, özünden, kendi çizgisinden 
uzaklaştırıldı. Bilinç ve bilinçaltına giden veriler 
değişti. İnsanlar, güvensizliklerini kapatmak için 
sosyolojik cephe arayışını girdiler. Sahte bir ben-
liğin sığınacağı temel güdü bu sivil oluşumlardır. 
Çünkü maddi ve manevi güvensizliği kapatacak 
tek yol, o siyasi, dini, milli, ırki oluşumlardı.

 Tüm bunları, normalmiş gibi kabul edi 
yoruz. Sosyolojik normalleşme olarak algılıyoruz. 
Bir fikre, bir cemaate, camiaya, bağımlı olmayı 
normal olarak görüyoruz. Mutlak gerçekliği sor-
gulamıyoruz. Öz ve ile temel arasındaki gerçek-
lik bağını irdelemiyoruz. Sosyal güvensizliğimizi, 
bunlarla perçinliyoruz. Bu bir zayıflıktır. Üst irade 
sahibi birisi, bir ideolojiye kurban edemez algı 
dünyasını. Herkesin zihninde kafes var. Kalkıp 

özgür bülbüller gibi şakıyoruz. 
 Zihni ideolojilerle, yozlaşmış inançlarla 
kafesli birisinden sağlam fikir çıkmaz. Zihninde 
kafes olan birisi özgürlükten, ilericilikten, gerçek 
bilgiden bahsedemez. Bağıl bağlamlarından uzak-
laşmayan birinden, sağlıklı veriler akmaz. “Yunus 
Emre” gibi insan modeli olmadığı sürece, bahset-
tiğimiz temiz insan çıkmaz. 

 Salt birikimlerimiz, hızlı değişen çağ, 
sık aralıklarla ortaya çıkan salgınlar, ekonomik 
dalgalanmalar, ilişkilerdeki banallik, temel dina-
miklerin zayıflanması gibi insanı güvende tutan 
edimlerin zayıflayıp yozlaşması endişe yaratıyor.  

 İnsan, özü belli edimler üstünde kurgu-
lanmıştır. İnsan, tarih boyunca huzur peşinde 
koşmuştur. Yani, insanın en büyük merkezkaçı, 
merkezi huzurdur. Huzurun biyo- psikolojik, 
psiko- sosyal   boyutu vardır. Huzuru çevreleyen i- 
kinci kavram korkudur. Çünkü insan arayıp bul-
duğu huzuru kaybetmek istemez. Hastalık, açlık, 
ölüm, ayrılık gibi temel korkuları yenerek istediği, 
kurguladığı huzuru arar. Tüm icatlar, tüm yeni 
şeyler, huzursuzluğu, endişeyi, korkuyu bitirmek 
içindir. Yani, insan her daim, zihinsel güvenlik 
peşindedir. Zihinsel güvende olmak için her şeyi 
sınamıştır. 

 İyi sağlık, iyi iş, iyi eş, iyi aş, iyi konum, 
iyi ortam, iyi mekân, iyi zaman gibi huzuru çevre-
leyip yücelten edimlerden uzaklaştığında zihin-
sel güvensizlik başlar. Hatta hastalandığında, ya 
da başına bir iş geldiğinde, zihinsel güvensiz-
lik başlar, bu yüzden kendisini denek yapar. İn-
sanın, zihinsel güvenlik sorunu, icatlar, yenilikler, 
değişimler getirmiştir. Zihin, odaklanmayı sever. 
Zihin alıştığı otomasyondan kopmak istemez. İn-
san, zihni alışmaların otomasyonudur. Bu siste-
matik otomasyonu ortadan kaldıran her eylem zi-
hinde güvensizlik yaratır. Sayısız, korku ve endişe 
duvarları öreriz. 

 Zihin, alıştığı huzura yeniden kavuş-
mak için hücreleri devreye sokar. İç çatışmalar, 
negatiflik artırır. İnsanı, hayatta tutan pozitif e 
nerji değildir, negatif enerjidir. Pozitif enerji ga-
ranticidir, yeni bir edime sevk etmez. Ama nega-
tif enerji zihinde güvensizlik salgınını başlatır. 
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Huzursuzluk, hastalık, ayrılık, gibi huzuru te-
tikleyen her negatif onlarca tedbire, uyanışa, kur-
tuluş yolculuğuna girer. Bir diş ağrısı olduğunda 
düşünün, kaç yol deniyoruz. Huzuru ortadan 
kaldıran negatiflere çözüm bulmak için onlarca 
derse, yola başvururuz. Aslında bu güvensizliğin 
geçici olduğunu farkında olmalıyız. Hüzün, acı, 
hastalık gibi geçici eylemler bizi çok tedirgin eder. 
Zihinsel güvensizlik kumpasına alır. 

 Korku, kalplerimizi ve zihinlerimizi ke-
mirmektedir. Stres, içimizi bitiren en büyük şey-
dir. Zihinsel güvenliğin başlattığı bu stres sarar 
bizi. Çünkü insanın günlük hayatında negatif 
enerjilerle sarılmıştır. Günümüzde aldığımız, 
karşılaştığımız verilerin büyük çoğunluğu zayıf ve 
negatiftir. Bu da strese, bu da içsel yâdsılara, duygu 
sibermizmine neden olur. İçimizdeki duygu si-
bermizine karşı çaresiz kalıyoruz. Bizi, nefsin ku-
cağına atıyor. Nefis, zaten negatiftir. Onaylanışı 
çabuklaşıyor. Günahlar, kötülükler, mutsuzluklar, 
başıboşluklar, tembellikler gibi negatif enerjinin 
yeni edim kurbanları oluşur. 

 Bir başka özelliğimiz de bir şeylerin ye 
rine başka bir şeyler koymak isteğimiz. Bitmeyen 
amaç ve seçimlerimiz. Bunlar da bizi kalıcı güven-
liğe salık verir. 

 İdrakimize sızdırılan yanılgılardan arın-
malı zihin. Gelenek, öz, kültür, din, medeniyet, 
sanat, çağ, coğrafya gibi geniş bir idrak çizen te-
mel dinamiklerin gücünden beslenmeliyiz. Bu te-
mel dinamikleri hem beslemeliyiz hem de onlar-
dan beslenmeliyiz. Anlaşılmazlığı, huzursuzluğu 
başlatan dramatik çatışmaların odağı korkudan 
arınmalıyız. Zihnimiz güvenli emniyet oto-
masyonuna göre odaklanır. Zihinsel alışkanlığın 
yarattığı bu güvensizliği idrak etmeliyiz. Bilinçli 
sorgulayışlara, sosyal iletilerle, özü ve nesneyi bes-
leyici nitellerle kendimizle barışmalıyız.

 Zihinsel güvenliği güçlendiren temel di-
namiklerin dimağında kalmalıyız. Din, medeni-
yet, kültür, gelenek gibi temel edimlerle bunları 
öncüleri zihinsel güvenliğimizi perçinler. Zihinsel 
güvenliğin en büyük merkezi dindir. Dünyanın 
en basit güvenliği dindir. Çünkü güçlü inanç 
bir güven veriyor. Zihinsel korkuları ortadan 

kaldırıyor. Kader, sabır, şükür, hamd, vicdan, 
merhamet, ahlak, gibi kalbin zekâsını geliştiren ve 
zihni de güvenli kılan yüzlerce sosyal edim vardır. 
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gece sırdaşıdır yedi kat sözün
tepelerden gelir sesleri çobanların
ıslıklı babacan seslenişleri
otlaklarda kaybolan koyunlarına

minareler anca ışıldamıştır
toprak kokan bacalardan

gece sırdaşıdır yedi kat göğün
uzaktan gelir sesleri annelerin
uzun inceden seslenişleri 
oyunlarda kaybolan çocuklarına

dolunay yeni çıkmıştır
göz saklayan perdelerden

gece sırdaşıdır yedi kat derdin
derinden gelir sesleri kadınların
kısadan ürkekçe seslenişleri
tarlalarda kaybolan adamlarına

masallar az önce başlamıştır
yıllanmış ahşap sedirlerden

gece sırdaşıdır yedi kat nazın
yakından gelir sesleri erkeklerin
sarıp sarmalayan seslenişleri
karanlıkta kaybolan kadınlarına

GECE SIRDAŞIDIR İNSANIN

Erol Erdoğan 
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Ezanla camiye doğru yeryüzü
Yaklaştım şifa bulsun diye adımlarım
Şehri markaja almıştım.
Ceketimin ceplerinde ellerim
Büyüyordu gözümde meydan
Gitgide ağırlaşmıştı bedenim
Tonlarca yük insana doğru...

Yine de eti pergel gibi 
Kemiğe tutturan güç; 
İki dudağımın arasında ALLAH
Eğilip kalktım secdelere doğru...

Peygamberin sözüne sığındım
Alemde peygamber 
Miraca doğru...
Her şey bununla ilintili
Dilimde tuttuğum, yüce aşkın
Sonsuzluk hecesi...

Gözüm yok altın tarağında yeryüzünün

EZANLA CAMİYE DOĞRU YERYÜZÜ

Zeynep Yıldırım 
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Öfkeyi kanırttım bu ara
Kahkahayı ve gülümsemeyi de- hafıza kalbur 
        duygular künt.
Bir alaca tortu çörekleniverdi göğsümün tam ortasına
Tam oraya- bilirsiniz. 

İdlib’te bir kız çocuğu
Taşlara sığınıyor uygarlıktan
Rabbine kavuşmak ümidiyle
Son bir gayret- diyor:
Ey taş!
Sakla beni insanlardan. 
Ey taş- sakla beni bu hengâmeden kopan fırtınadan 
                      zalimin zulmünden
Suskunların lanet yüzünden
Ve dilsiz şeytanlardan
Sakla beni.
Yaşım küçük ve saklambaç oynamalıyım ben!

Çocuklar öldürülüyor!
Tekrar: Çocuklar- öldürülüyor!  
Ve derin bir sessizlik süpürüyor
Birleşmiş milletleri- out.
Milletler nasıl birleşmişse artık
Niye birleşecekse
Ve sanki birleşmeseler yıkılacak dünya
Ve sanki birleşmeden kurtarmak mümkün değil 
                  dünyayı uzaylılardan.

Gözler diri bakışlar bön
Hava gece gündüz aydınlık 

Ama herkes- miyop astigmat.
Güneyde patlarken bombalar
Işık hızıyla
Savrulurken bedenler parçalar halinde sağa sola
Çığlıklaşırken çocuklar
Yırtık pantolonu sessiz elbisesiyle bağrışırken o 
           zeytin gözlü kız çocuğu
Göklerden ağır bir sorudur düşer yüksek 
  tonajlarla yerküreye
-ve izel mev’udetu suilet-
.
.
.

[Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve Rusya’nın İdlib 
Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yerleşimlere 
yoğun hava saldırıları sürüyor. Rejimin İdlib’in 
güneyindeki Eriha ilçesine hava saldırısında ilk 
belirlemelere göre 9 sivil öldü, 27 sivil yaralandı. 
Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, enkaz 
altından çıkardıkları bir çocuğu bölgeden uzak-
laştırdı. (AA)]

Yaşamaya değer bi’ yer değil bu dünya- ey ahali!
Ağlarken idlib’te yaralı bir çocuk
Babasını ararken moloz yığınları arasında -ki 
  bir yandan sonraki bombanın 
  muhtemel konumunu hesap 
  lıyordur-
Bu dünya- değil yaşanacak yer 
Değil işte.

SÖZ BİTTİ

Rıdvan Temiz
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Hava tahminleri borsa ekonomi dolar altın
Rekolteler
Şeyma subaşı tilki aleyna kurt avni paşa ve kurt 
     lewin
Nelerle uğraşıyoruz baksana?
Dünya diyorum yaşanacak bir yer değil
Canlıysa da organizmamız
Yaşamıyor- sürükleniyoruz fosseptik bir boşluğa… 

İdlib’te diyorum bir çocuk enkazın altında arıyor 
            babasını
Enkaz-çocuk-arama
Akut solunum… 

Tekfirciler- bir de onlar var
Ah onlar yok mu
Olmasalar keşke

Derin kaygılar ve endişeler yükseliyor diplomatik 
           kanatlardan
Endişeliyiz- topyekûn.
Sirenler yayıldı
Ve azaldı empati.
Diyorum- duygudaşlık diye düzeltiyor Office 2016. 
Office’in “O”sunun büyük oluşuna da o karar veriy-
or. Öyle. office iki bin on altı. “Feat son nefes. Hani 
vardı ya?”

Kimse kimseyi görmüyor
Değmiyor kimse kimseye
Kendine bile.

Kimseler her yerde
Yok hiç kimse hiçbir yerde
Her yer her yerde

Herkes herkes
Kimse değil hiçbir kimse 

Kimseleri anlamak zor
İd ego süper ego iflas
Jung adler ve diğerleri
Bütün kişilik kuramları iptal
İyice çıkmaza girdi kimselerin dinamiği
-Biz buna saik diyelim-
Bir serap var sanki ve herkes koşuyor gibi 
               sevdasına 

Girdap da denebilir aslında
Ya da hayır 
Muğlak bir serap var
Ve serap- yaşıyor herkesi.

Kimseler sürüler halinde sürüklenmede
Sevmek artık geçersiz- rey gibi
-ve fakat güzel dünyamızda kredi kartı geçerlidir, 
bir de faceapp ama at arabaları tehlikeli ve yasak-
tır, sürat felakettir, satın alma sahiplen, ha bu arada 
evde kal, hayat eve sığar, falan filan, feşmekan-
Yeni dünyada yeni kavramımız: sürüklenmek
Maske mi desek? 
Bir de serap var
Serap mı kim? “Ayakta mı duramıyom?”
Sürekli bir şekilde sürükleniyoruz- burgaca kapıldı-    
ğımız da söylenebilir aslında
Bir vakum var sanki ve içine içine çekiyor bizi bir  
             karadelik.
İdlib’te diyorum bir çocuk- enkazın altında arıyor  
     babasını 
İdlib’te diyorum bir baba enkazın altından çıkarıyor                  
çocuğunu 
Bir kız kardeş kız kardeşinin elini tutuyor
Bir abla diyorum idlib’te kız kardeşinin elini tutuyor 
çığlık çığlığa
Yutkunuyorum   
Yutkunuyor sözcükler…

Söz bitti 
Kıyam başlasın. 
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her goncanın soluşu ve gençliğin yaşlılığa dönüşü gibi,
çiçeklenir zaman içinde hayatın her devresi
her bilgeliğin ve erdemin kendi zamanı vardır
sonsuza dek süremez ki hiçbiri.

her çağrısında yaşamın hazır olmalı yürek
eskiyi bırakıp gerilerde yeniden başlamaya
yaslara bürünmeden cesaretle, gözüpek 
kucak açmalı yeni ilişkilere, yeni bağlara. 

çünkü bulundurur her başlangıç içinde bir sihir
tutar elimizden, kol kanat gerer yaşamımıza
bir mekandan bir mekana konup geçeriz şen
vatan nedir bilmeden, hiçbirinde eğleşmeden.

evrensel ruh sıkmaz bizi özgürleştirir 
aşama aşama açar bizi enginleştirir
ama hayatın bir evresine alıştığımız anda
bir gevşeme sarar bizi ve acı verir 

yollara, yolculuklara hazır olanlarımız ancak 
felç edici alışkanlıklardan kopmayı göze alabilir
belki de ölüm çıkıp geldiğinde bir gün
yeni diyarlara yollar bizi, gençleştirir.

yaşamın çağrısı bize hiç bitmeyecek besbelli.
veda et, kavuş esenliğe, haydi ey yüreğim!

“STUFEN”

Hermann Hesse 
Çeviri/yorum: Bayram Zıvalı 
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Cemreler
Bir mezarı derinleştirdi
Toprak genişledi
103 yıl sonra
Bir kadın
Bir mucizeyle dirildi

Dirildi bitkiler, ağaçlar
Kadın havaya baktı
Soğuk bir su ile yüzünü yıkadı
Elleriyle toprağı silkeledi
Bakır kazanları tekrarladı kadın
Bütün ölüleri, eski teneşirleri

90 yıl yaşamıştı
90 yıl: yazlar, güzler, kışlar
Baharda açan tomurcuklar
Annesi bir güz
Babası bir yaz serinliğiydi

Onun ilk şehriydi
Paslı anahtarlar
Eski mahzenlerde
Uyuklayan yüzyıllar

CEMRELER

Davut Güner
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Kaç kuş gördüyse o kadın
Kaç ağaç yonttuysa adamlar
İşte orada o yeşil, o sarımtırak 
Bir alınyazısı gibi bembeyaz papatyalar
Yapayalnız gökler, külrengi bulutlar

Bu kadını 
Ben çok iyi tanıyorum
Ben bütün rüzgârları, yağmurları
Ben ceviz ağaçlarını
O çok iri kavakları
Bu kadın babaannemin, babaannesiydi
Bu kadın 90 yıl yaşadı
İkisinin ismi de cennetti
Yazdaki iri başaklar gibi, ikisi de bir bereketti
Bir ayrılık hüznü bizi kuşatsa da
Bütün yağmurlar bir rahmetti

Topraktan buhar çıkacak
Kadın yeniden
Toprağa kavuşacak
Bahçelerdeki yıkılmış duvarlar onarılacak
Beyaz bir kefen, yeşil bir tabutla birlikte omuzlanacak
Bir akşam vakti sular kararıyorken
Soyağacımız bir bahar rüzgârıyla savrulacak.      
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Geceye türküler söylerken
Bütün kuşlarıyla birlikte öldü ağaç
Boğazımıza tıkanan kelimelerimiz
Üşürken iliklerine kadar
Hiç görmedikleri kuşlar yoklardı rüyalarını

Hangi mağaraya gidip inzivaya çekilsem 
Bilmem misafir eder mi beni küflü duvarlar

Yürüdükçe incindiğini belli eder 
Tığ işi işlemeli yollar
Ta uzaklardan için için gülümseyen çiçeğin 
kokusu ısıtır içimi
Hayata meydan okur coşkun ırmaklar

İnce işçilik istiyor ağıtlar
Azrail’in uğultusu hangi dağa secde ettirmez ki 

Yakından seslen o zaman
Sesin anahtarı olsun kapılarımın
Gidiyorum demekle gidilmiyor

Gözlerim kör değil bakmayı biliyor kalbim
Biliyor bir çiçeğin gözyaşlarında ölümün geleceğini

GÖNÜL AYARLARI

Orhan Türkan



Sanat - EdebiyatAydos

66

 Ilık bir nisan sabahı... Saat dokuza on var, 
yine evi toplayacağım derken geç kaldım otobüse. 
08.30 otobüsü de sokağın başındayken basıp git-
ti. Artık ne zaman gelir Allah bilir.  Ayağımda 
kahverengi botlarım, üzerimde bedenime bir 
beden büyük asker yeşili montum… Ah anam, 
seneye de giyersin, diye alışkanlık haline getirdi 
bir beden büyük kıyafeti. Asla üzerime tam olanı 
almıyorum, illa bir beden büyük olacak. Canım 
anam nasıl da ileri görüşlü, vizyon sahibi(!) ye-
tiştirmiş beni.
 İlk iki düğmesini iliklemişim, kalanı 
açık. Oldum olası hiçbir kıyafetimin her düğme-
sini ilikleyemem, afakanlar basar. Hiçbir zaman 
tam tekmil olamadım. Sıkılıveririm dört başı 
mamur, düzgün şeylerden. Hayat gibi olmalı in-
san da. Biraz eksik... Tam diyebileceğimiz ne var 
ki hayatta? Küçükken biraz çocuk oluyoruz; tam 
çocukluğun tadına varıp ömür billah çocuk ka-
lacağımızı düşünürken bir bakmışız büyümüşüz, 
ilk gençliğimizde hayallerimiz bir gonca olup 
tomurcuklandığında açılıp çiçek olacağını dü-
şünürken hayal kırıklığının ayazında soluveriyor. 
Biraz kadın oluyoruz ön yargılar cehenneminde. 
Yalnız biraz anne olunmuyor. Ya tam olunuyor 
ya hiç. Annelik bir ağacın mevsimleri sırtlaması 
gibi kalıyor göğsümüzde. Mutluluk peki, belki bi-
raz… 
 İçimde kıştan kalma bir hüzün. Hayatın 
günlük meşgalesiyle halının altına süpürür gibi 
saklamışım hüzünleri. Olur olmaz zamanlar-
da münasebetsiz bir ayak gelip kaldırıveriyor 
halının ucunu. Önemli bir misafirin önünde tüm 
kusurlarımla açıkta kalmışım gibi. 
 “Aslında titiz biriyimdir, bu süprüntü bu-
raya nereden geldi anlamadım,” derken buluyo- 
rum kendimi. Sonra gülüyorum halime. “İyice 

delirdim yine bahar tuttu beni,” deyip geçiyorum. 
Kendi kendime konuşmak ihtisas alanım. 
 Durakta sırtlarına okul çantasını, ku-
laklarına sabahın sessizliğine inat bangır bangır 
müziği, gözlerine uykunun henüz bırakıp git-
mediği mahmurluğu yüklemiş gençler. Sanki 
farklı bir âlemin insanları, kimse konuştuklarını 
anlamıyor, davranışlarını, ne yapmak istedikle- 
rini. Sadece yaşıtlarının anlayabilecekleri hal ve 
tavırdalar. Ah ah, bizim zamanımızda böyle miy- 
di? Bahar ayları geldi miydi havanın rehavetine 
kapılır dersleri boşlardık. Sayamayacağımız ka-
dar hayaller kurdururdu bahar. Okul evden kur-
tulmanın adıydı bizim için, ev süpürmemenin, 
bulaşık yıkamamanın, çamaşır çitilememenin... 
İş, güç… Temizlik, bulaşık, yemek… Yıllar 
sonra da aynı meşgaleye devam. Geçen hafta 
başladığım süveterin arkası bitmeye yaklaştı. Se-
lanik başladım, Selanik yumuşak oluyor. Haroşa 
sert oluyor, kaşındırıyor. Beş numara şişe taktım, 
yumuşacık oldu. Yazın gelmesine daha çok var, 
rüzgarlı havalarda giyer gömleğinin üzerine; sı-
cacık tutar içini. Allah vere de iş görüşmesi iyi 
geçse. Artık evlere gitmek yorucu oluyor. Belli 
başlı bir yerim olur hiç olmazsa. Saatim belli olur, 
sabah sekizde gider akşam beşte gelirim.
 Saat dokuza beş var; birazdan gelir. Biraz 
daha gelmezse işverenimi arayıp iş görüşmesine 
geç kalacağımı haber vermem gerekiyor. Daha 
fazla bekletmedi, iki dakika sonra geldi Allahtan; 
sıkış tıkış bindim otobüse, trafik yoğun otobüs 
gıdım gıdım ilerliyor. Otobüstekiler uyku mah-
murluğuyla uyukluyor, müzik dinliyor, azıcık öte 
gitsene’nin tartışmasını yapıyorlar. Hangisi halin-
den daha hoşnut diye tahmin etmeye çalışıyorum 
her sabah. Yolculuğun daha eğlenceli geçmesi 
için oynuyorum bu oyunu. Şu sarı gömlek gibiy-

SESİM GELİYOR MU?

Gülay Südâ



miş adamın neşesi yerinde olmalı. Şu turuncu 
saçlı kadın çok makyaj yapmış belli ki kapatmaya 
çalıştığı şeyler var. Şu şişman adam-iki kişilik yer 
kaplayan çocuklu annenin yerini daralttığı için 
ters ters baktığı-hayatındaki yarımlıkları yiyerek 
tamamlamış olmalı. Şu genç çocuk, sevgilisiyle 
mesajlaşan, akşamdan kalan bir özrü yinelemeye 
çalışıyor; yüzünün kederle buruşmasından belli. 
Hangisi tam bunların? Hepsi benim gibi susuyor, 
belli ki içinden konuşuyorlar. 
***
“ Geç kaldığım için özür dilerim; Gülsün, ben. 
Gülsün Yıldırım.”
“ Gülsün, ne değişik isim.” 
“Annem şansı, kaderi, talihi gülsün diye koymuş 
adımı.” 
“ Gülsünmüş ha, ha, ha. İzin vermiyorum gülme-
sin. Sormuş mu, belki istemiyorsun. Niye kafası-
na göre iş yapmış annen? 
“Sabah sabah çok da esprilisiniz. Ya da espri 
yaptığınızı sanıyorsunuz. Gülsün, Gülsün olalı 
böyle düşük seviyeli espri duymadı. Anamım 
kemikleri sızladı mezarında. İzin vermiyormuş 
ha, ha, ha ne kadar da komik. İzin versen ne, 
vermesen ne! Daha işe alıp almayacağın bel-
li değil. Bir de gereksiz espri… Sen kimsin de 
gülüp gülmeyeceğime karar veriyorsun!” demek 
istedim; sustum. Aslında söylemiş de olabilirim, 
ama içimden. Yüzümdeki söylemek isteyip de 
söyleyememiş olmanın gerginliği tablolaştırıl-
sa… Tam ağzımı açmışım, bir şey söyleye-
ceğim; ağzımda kuyu gibi bir boşluk. İçimde-bu 
görüntünün röntgenle çekildiğini varsayıyorum- 
bir ağız daha var. Akciğerimle kalbimin arasına 
sıkışmış. Sonra diğerleri… Sürekli kıpırdayan hiç 
susmayan, bir sürü dudak. Göğüs kafesimden 
tozan kelimeler, harfler, sayılar… Anlamını bil-
mediğim dilde üstelik alt yazısız kelimeler. Söyle-
sem kar etmeyecek, susuyorum. Sustuğum sivri-
likte içime batan bir kıymık. Böyle bir tablo… Bu 
tabloyu yapsa yapsa Picasso yapar.
 İnsan ne zaman öğreniyor konuşa-
cakken susmayı?  Genç kızlığının ilk rüyasın-
da başrol verdiği genç adamın onu fark et-
mediğinde. Kendine güvenen rahat tavırların, 
bir çift kıvrık kirpikli bal rengi elası gözün içine 
ilk düştüğünde. Onu; sessizce, ancak uzaktan 
seyredebilirken… Hakkındaki her şeyi; en yakın 
arkadaşını, sevdiği şeyleri, nerede oturduğunu, 
tuttuğu takımı, burcunu, en sevdiği futbolcuyu, 
şarkıcıyı, yemeği gizlice öğrenmeye çalışırken. 
Gölge gibi silik olduğunu, onun dikkatini asla 
çekemeyeceğini anladığında. Aklı bir karış ha-
vada arkadaşlarıyla aralarında sulu şakalar yapıp 

kendi kendilerine gevrek gevrek gülerlerken ne 
kadar uzak olduklarını anladığında. Güldü mü 
bal rengi elası gözlerinin kısılıp yüzüne hin ifa-
denin geldiği o an, en çok o an... Kalbini tutup 
kimse sesini duymasın, diye bastırdığında. Ömür 
boyu karşımda, göz ucumda olsun da isterse hiç 
farkımda olmasın, diye iç geçirdiğinde.
 Lise son sınıf, babasının ağır hastalığı… 
Zayıf yaratılışlı bir kadın olan annesi kendi-
ni koy verdiğinde.. Annesinin eri olmadan bir 
işi beceremeyen, kendi düşüncesi olmayan bir 
kadın olduğunu anladığında. Annesi gibi bir 
kadın olmayacağına, ayaklarımın üzerinde du-
racağına yemin ettiğinde... Üniversite sınavına 
gireceği yıl babasının hastalığı sebebiyle sınava 
başvurmayı unuttuğunda. Seneye hazırlanırım, 
yeter ki babam iyileşsin, dediğinde. Babasının 
yoğun bakımdan sağ çıkamayıp bir daha gözleri 
ne bakamadan gözlerini yumduğunda. Cenaze, 
taziye derken müdür yardımcısının devamsızlık 
silmesiyle, girmediği sınavlarda yardım etmesiy- 
le liseyi bitirdiğinde. 
 Okulun bitmesiyle evde cehennem ha-
yatı yaşadığında, annesinin kendisini hayattan 
soyutlayıp ölmeye yattığında. Ağabeyleri dediko-
du olup da adı çıkmadan bir an önce evlendirme- 
ye çalıştığında. Sessizce ayrıldığında evden, an-
nesi düğünden birkaç ay sonra vefat ettiğinde. 
 Anne olmayı henüz düşünmeden kocası 
baba olmak istiyor diye art arda iki çocuk annesi 
olduğunda... 

***
 Güneş başını iki bulutun arasından 
çıkarmış tüm cömertliği ile gülümsüyor, yavaş 
yavaş sıyrılıyor battaniyesinden. Şöyle bir geri-
nip bulutları eliyle sağa sola itiyor. Tam halimi 
görsünler diye yırtınıyor. Kuşlar alabildiğince 
yükseliyor; kanatları tam, açık, zahmetsizce 
uçuyor. Yüreğimi yokluyorum, yüreğim kuşların 
peşine düşmüş çoktan. Gel, diyor süzülen kanat-
lar. Gel, diyor temizlenecek koridorlar, mer-
divenler, amirlere götürülecek çaylar. Akşama 
karnıyarık yapılacak, diyor buzluktan çıkardığım 
kıyma. Kız odasını toplamadı yine, oğlan ban-
yoyu darmadağın bıraktı, iki haftadır ütü yap-
madın adamın gömleği kalmadı, diyor ütü ma-
sası. Rüzgâr bahçeyi yine çer çöple doldurmuştur 
süpürmeli, diyor çalı süpürgesi. 
 Susuyorum. Konuşmanın en iyisi 
susarak yapılıyor. Ne çok susuyorum.  Konuşur-
sam söylediğim her kelime, her cümle, söylen-
meyen, söylenmeyecek olan binlerce kelimeyi 
katledecek. Susuyorum. Sesim geliyor mu?

Sanat - EdebiyatAydos

67



Sanat - EdebiyatAydos

68

Ağlama gözyaşların derine düşer
Orada bir şey var kanar durur
Kanlı yaraya tuz basılmaz derler
Lakin kanlı gözyaşı, kanlı yaraya denk durur

Ağlama gözyaşların kuyuya düşer
Orada bir Yusuf var ağlar durur
Kanlı yaraya tuz basılmaz derler
Lakin kanlı gözlere, kanlı gömlek denk durur

Ağlama gözyaşların nehre düşer
Orada bir sandık var gider durur
Tuzlu beden, tuzlu denize yol vurur

Ağlama gözyaşların çöle düşer
Orada bir Hacer var koşar durur
Sıcak gözyaşı, kızgın kuma zem vurur

Ağlama gözyaşların mağaraya düşer
Orada bir örümcek var örer durur
O ağlar, bilmeyenlere tuzak olur

AĞLAMA

Kenan ÇAYIROĞLU
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HAY/AT/DAN TAT ALMAK

Canip KAYA 

 Tatsız tuzsuz bir hayatınız mı var?
 Gerçekten hayatın bir tadı var mıdır? 
 Hayattan tat almak ne demektir? 
 Hayattan tat alınır mı? 
 Ya da hayata tat verilir mi?

 Hayatımızın çeşitli dönemlerinde 
özellikle de pandemiyi yaşadığımız bu 
süreçte farkında olarak ya da olmayarak 
kendimize bu ve buna benzer sorular sor-
muşuzdur. Fakat ne gariptir ki, cevabını 
bulmamız gereken sorular kategorisinden 
kabul etmediğimizden olsa ge rek üzerinde 
çok da düşünmeden günlük hayatın keşme-
keşine teslim ederiz onları…

 Oysa hayata anlam katan, bizim sor-
ularımıza bulduğumuz cevaplar değil midir?
 
 O halde gelin hep birlikte hayatın 
tadı var mıdır? Sorusunun peşine takılalım 
bakalım bizi hangi anlam deryasında gezdi-
recek, hangi varoluşsal çınarın altında din-
lendirecek, hangi mana çeşmesinden kana 
kana içirip bize hayat verecek.

 Güneş’in dünyayı aydınlatmadan 
önce, ruhumuzu aydınlatmaya başladığı, 
günün o ilk ışıkları bize hayatın tadını hatır-
latmaz mı? Hele mehtaptaki kızıllığın insan 
ruhunda uyandırdığı romantizm hali. Cırcır 

böceğinin yüreğimizi titreten nağmeleri; 
karanfilin, kekik otunun bizi bizden alan 
kokusu.
Hayatın tadı;
 
 Başımızı yaslamayı unuttuğumuz 
anne yüreğidir… Belki de öpüp de başımıza 
koyduğumuz baba eli.

 Çocuklarımızın sesidir belki de 
hayatın tadı, yüreğimizi vererek dinle-
diğimizde… Belki de eşimizin elimizdeki 
elidir, eşimizin elini “el/yabancı” olarak gör-
mediğimizde.

 Başın secdede, yüreğin kıyamda ol-
masıdır. Mideyi aç bırakırken, ruhun doyu-
rulmasıdır. Vicdanın içimizdeki sesi, Al-
lah’ın içimizdeki nefesidir.

 Sokaktaki banklarda uyuyan çocuk-
lar için umut olmaktır. Savaşta kolu kopan 
çocukların kolu, babasız kalanların gözyaşı, 
annesiz kalanların yüreği olmaktır.

 Başkası için el açıp duaya durmaktır. 
Komşumuzla paylaştığımız bir tas çorbadır. 
Eskide kalan fakat eskimeyen, eksilmeyen 
dostlara bir selam yollamaktır.

 Bazen gülmektir, uykuda gülen 
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çocuk saflığında. Bazen de haşarılıktır, sec 
deye varan babanın sırtına çıkan çocuk mi 
sali.

 Bazen elimizdeki elma şekeri, 
gökyüzündeki uçurtmamızdır. Bazen de 
aileden kaçamak ceplerimizde biriktir 
diğimiz misketlerimizdir.

 Güvercinin ayağına bağladığımız 
aşkımızdır hayatın tadı, belki de şişeye 
koyup okyanusa bıraktığımız umudumuz.

 Kitabın kokusunu aramaktır 
çocuğumuzun kokusunu arar gibi. Kitapla- 
rın sayfaları arasında yok oldukça var olmak 
paradoksudur. Kitaplarda kayboldukça ken-
dini bulmak, kendin kalarak kendini çoğalt-
maktır.

 Gülün kırmızısını görecek gözlere 
sahip olmaktır. Belki de yuvamızda pişen 
yemeğin kokusunu almak, esen yelin teni-
mizdeki dokunuşlarını hissetmek, sevgilimi-
zin kalp atışlarını duymaktır. Sevgiye talip 
olmaktır, sevgiliden karşılık beklemeden.

 Bazen de kıran kırana kavga etmek- 
tir nefsimizin bizdeki tasallutuna karşı. Ya 
da ceberut Firavunlar ve Nemrutlara karşı 
Musalar, İbrahimler olmaktır. Başkalarının 
özgürlüğü için denizlere/ateşlere/ tankların 
önüne atılmaktır hayatını verircesine.

 Ateşlere atılma pahasına putları 
kırma cesareti göstermeden, kurban olma 
samimiyeti gösteren İsmailleri yetiştireme- 
yeceğimiz hikmetini anlamaktır hayatın 
tadı.

 Kurban olan İsmailler yetiştire-
bilmek için; İbrahimler, Hacerler olma 
iradesi, cesareti, mücadelesi ve sadakatini 
göstermektir.

 Yalnızca kurban keserek değil, yeri 
geldiğinde kurban olarak hayatı veren Hay’a 
yaklaşmak/yakınlaşmaktır.

 En değerli olana, en değerli bildikleri 

mizden vermeden değerimizin artamaya-
cağının şuuruna varmaktır.

 Hay’dan gelenler, hayattaki Hay’ı 
görenler hayattan tat alırlar. 

 Hayattan tat alanlar, hayata ve 
başkalarına tat verirler. Başkasına tat ver-
emiyorsak, bu bizim Hay’dan ve hayattan tat 
almadığımızdan değil midir?
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 Şehrin karmaşasından bunalmış, 
birkaç günlüğüne hoşça vakit geçirebilmek 
için, kardeşimle bir sahil kasabasına git-
miştik. Yazlık evler sahil boyunca uzanıyor-
du. Evlerin bahçeleri irili ufaklı rengarenk 
çiçeklerle doluydu. Havaların ısınmasını 
fırsat bilen tatilciler, bu küçücük kasabayı 
hınca hınç doldurmuşlardı.  Bu kalabalığa 
öğle sıcağı da eşlik edince, nefes almak adeta 
güçleşiyordu.
  Ortamın boğucu havasından biraz 
uzaklaşmak için kasabanın iç kısımlarına 
doğru yürümeye karar verdik. Sahilden bir 
kilometre yukarıdaki mezarlık, kasabayı 
ortadan ikiye ayırıyordu. Mezarlığın bulun-
duğu alanı geçtik. Daracık sokaklarda iler-
liyorduk. Sokak boyunca sağlı sollu iki katlı 
evler sıra halinde dizilmişti. Evlerin kimi 
boyasız, kimi yıkık döküktü. Mezarlığın üst 
kısmında kalan bu bölgede bambaşka bir 
hayat yaşanıyordu. Sahildeki kalabalık ve 
coşkulu bir yaşamın aksine, burada sessizlik 
ve terk edilmişlik hakimdi. Köy meydanın-
daki küçücük kavşaktan sola döndük. Ahşap 
yapıların kararmış duvarları, yıkık dökük 
halleri insanın içini karartıyordu.  Balkonun 
bir kısmı çökmüş, ahşap bir evin önünden 
geçiyorduk. Bu virane yapıyı incelerken, 

burada yaşayan biri var mıdır diye merak 
ediyordum. Tam o sırada bir kadının bize 
seslendiğini duydum. Başımı sesin geldiği 
yöne çevirdim. Bahçedeki kırık bir sandal- 
yeye oturmuştu.  Şaşkınlıkla karışık bir yüz 
ifadesiyle bizi çağırıyordu.  Çenesinin altı-
na bağladığı eşarbın kenarlarından, dağılan 
kınalı saçları dışarı taşıyordu. Alnında di- 
kişleri alınmış, derin bir yaranın izleri vardı. 
Yüzü, aylarca yağmur görmemiş, susuzluk-
tan çatlayan toprak gibi derin izlerle doluy-
du. Gözleri derin bir çukurun içindeydi. 
Fersiz bakışlarını bizden ayırmıyordu.
 İlerlemiş yaşına rağmen bizi nasılda 
hatırlamıştı. Sevinçle karışık, şaşkınlığımız 
gözlerimizden okunuyordu.  Ayaklarımız, 
hiç bilmediğimiz bir kasabada, bizleri eski 
bir dosta getirmişti. Yıllar önce oturduğu-
muz bir mahalleden komşumuzdu Ayşe 
teyze.  Her sabah perdeleri açtığımızda cam-
dan cama selamlaşırdık. Çeşit çeşit hamur 
işleri yapardı. Onun elinden az mı börekler, 
kurabiyeler yedik. Çok maharetliydi, bir o 
kadar da merhametliydi. Otuzunda eşini 
kaybetmiş, dört çocukla kala kalmıştı. Eşi-
nin ölümünden sonra fabrikada işe başladı. 
Gururlu bir kadındı, kimseye muhtaçlığını 
belli etmezdi. Hamur işlerindeki becerisini,  

İKİ DEV ÇINAR

Zekiye Uzun
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fabrikadaki işinde de gösterdi. Yüreği sevgi 
doluydu. Çocuklarının en büyüğü Mustafa 
abiydi. Mustafa abi lise birinci sınıfta oku- 
yordu. Ahmet abiyle Arzu abla ortaokul-
daydı. Aslı’ysa ilkokul üçüncü sınıftaydı. 
Benim en yakın arkadaşımdı. Okulda yan 
yana oturuyorduk. Okul dönüşü çantaları 
eve atar sokakta oyuna dalardık. Aslı, en çok 
evcilik oynamayı severdi. Oyuncak kaplar-
da, topraktan yemek yapardık. Bütün sınav-
lara birlikte hazırlandık. Liseye başladığımız 
yıl Bursa’ya taşınmışlardı. Aslı giderken 
yüreğimin bir parçasını da götürmüştü san-
ki, günlerce ağlamıştım. 
 Güneş zeytin ağaçlarının arasından 
süzülüyordu. Ayşe teyze gözlerini kısarak 
iki oğlunun da ne işle meşgul olduklarını, 
kaç çocukları olduğunu uzun uzun anlattı.   
Sonra da Arzu ablayı.  “Hepsi iş güç sahi-
bi oldu,  durumları iyi” dedi.  Aslı’dan hiç 
söz etmiyordu. Sözünü bitmesini sabırsız- 
lıkla bekliyordum.  Fırsatını bulduğum an 
Aslı’yı sordum. Derin bir iç çekti, fersiz 
gözleri nemlendi. Sağ dirseğinden başlayıp 
parmaklarına kadar uzanan alçılı kolunu 
kaldırmakta zorlanıyordu.  Sol eliyle gözleri- 
ni sildi. Derin bir iç çekti, “Aslı’m ahh!” dedi 
ve durakladı.  Dudakları hafifçe büzüldü. 
-Bir trafik kazasında … dedi.
“Tansiyonum ve şeker hastalığım ondan 
sonra başladı” diyerek ekledi.
 Nemli gözlerinden damlalar süzülüyor-
du. Uzun bir sessizlik oldu.  Hangi evde 
oturduğunu sordum. Balkonun bir kısmı 
göçmüş olan ahşap evi işaret ederek “burada 
yalnız yaşıyorum” dedi. Sağ kolundaki alçıyı 
sordum. Balkonun yıkılan bölümünü sol 
elinin işaret parmağıyla göstererek, oradan 
düştüğünü söyledi. Kolunun kırıldığını, al-
nındaki derin izlerinde o olaydan kaldığını 
ekledi. “On gün yoğun bakımda kaldım, 
hala ölemedim” dedi. Sesi hüzünle doluydu.
Çocuklarının nerede olduklarını sordum.  
Derin bir nefes aldı,  kısık bir sesle “uzakta, 
çok uzaklarda” dedi. Söyleyişinde derin bir 

kırgınlık seziliyordu. Sol eliyle mezarlığın 
aşağısını işaret ederek “Ahmet orada oturu- 
yor, villa aldı” dedi. “Mustafa daha da uzak-
larda” diyerek, karşımızdaki geniş pencere- 
li, üç katlı binayı gösteriyordu. Gönüller 
arasındaki mesafeyi kastediyordu. Uzun 
uzun konuştu, içini döktü, ağladı. 
  Dizlerindeki ağrıdan mustaripti. 
Evin üç sokak aşağısındaki dayısından bah-
setti. “O da yalnız “ dedi. Görmeyi çok iste-
diğini, dizlerindeki ağrıdan yürüyemediği-
ni söyledi. Kendisini götürebileceğimizi 
söyledik. Arabayı hazırladık. Ön koltuğa 
oturttuk. Ayşe teyze yolu tarif ediyordu. 
Dar sokaklardan, dolambaçlı yollardan geç-
tik.  Hep birlikte Hasan dayıyı ziyarete git-
tik. Büyük bir binanın önünde durduk. Altı 
katlıydı, her katta üç daire bulunuyordu. 
Giriş katta büyükçe bir market vardı.  Ayşe 
teyzenin sol elinden tutarak arabadan inme-
sine yardım ettim.  On üç numaralı binanın 
alttan üçüncü ziline bastı. Biraz geriye çeki- 
lerek başını yukarıya kaldırdı, birkaç dakika 
bekledik, kapı açılmamıştı. Zili duymamış 
olabileceğini düşünerek bir kez de zile ben 
bastım, uzun uzun çaldırdım.  Başımı Ayşe 
teyzenin de baktığı balkona çevirdim. Bal-
konda çamaşır ipinde asılı siyah bir panto-
lon vardı. Bir paçası ipin üstünde mandalsız 
duruyordu, diğer paçası boşlukta sallanıyor-
du. Bir ihtiyarın sesi duyuldu “kim o? “ Ayşe 
teyze sevinçle, “ben geldim dayı,  aç kapıyı” 
dedi. Hasan dayının gür sesi merdivenler- 
de yankılandı. “Geliyorum, bekleyin” dedi. 
Uzun bir süre bekledik.
 Hasan dayı kapıyı açtığında, neden 
uzun süre beklediğimizi de anladık.  Felç 
geçirmişti. Sağ kolunu ve ayağını kulla-
namıyordu. Üçüncü kattan,  basamaklara 
oturup sürünerek inmişti. Bizleri kapıda 
beklettiği için bir de özür diledi. Ne ka-
dar da nazikti. Dayı yeğen sarıldılar, uzun 
süre ağladılar. İki dev çınar, iki terk edilmiş 
yürektiler.
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ÇAPAK

Şeyma Yılmaz

 Sokak lambası etrafı aydınlatırken tozunu 
saklamayı başarır. Işığı, onu bir nebze gizleyebil-
ir. Her baharda, her güzde biliriz ki görevdedir. 
Güneş batıp, sokaklar zifiri karanlığa bürününce 
başlar yanmaya. İşte o an, ışıkların marifetini 
görmenin tam vaktidir. O vakit aslında bir baha- 
nedir. Kendisine konduramadığı tozu, baktığı 
her şeyde araması, hayata karşı mağlup kılıyordu 
birini. Tozları kaldırmaya yüreklendirdiği gön-
lünü, süpürmeye meyletmemesi… Toz zerresi ka-
dar bile bir boşluğu doldurabilseydi, işte o zaman 
seyredin siz. Güzel olanı görememekti suçu, evet 
ama kendisi güzeldi. Bilenle bilmeyen birdi bizim 
nazarımızda. Sevgili büyüğüm öyle söylemişti. 
 Kendisini, evrende küçük bir toz zerre-
si kadar hisseden de kıymetliydi. Kendini dev 
aynasında gören de. Hoş, bilmiyorlardı çünkü. 
Neydi? Nasıl bir şeydi? Öğrenememişlerdi ya da 
öğretilememişti. Biri için; dünya yalnızca kötülük-
ten ibaretti. Sanki üzerine toz konduramadığı 
sevdikleri, elinden alınmış da toza, çamura bu-
lanmıştı. O da dünyayı tamamen tozdan ibaret sa-
yarak cezalandırıyordu. Bir diğeri içinse; insanlar 
bir basamaktı belki. Gözleri çapaklı, dilleri yaralı 
oluşlarını aldırmadığı mahluklardı. Karşısına 
çıkan tüm tozları, ne pahasına olursa olsun sil-
ip süpürerek kendine bu vasfı yüklemişti. Canını 
sıkan dünyayı toz kadar görmüyor, engelleri hafife 
alıyordu. Herkesi yakıp yıkamayacağını bilmeden 
kendini rüzgara kaptırmamayı başarıyordu. Bir 
diğeri ise…
 Asıl hüner; gözdeki çapağı, dildeki yarayı 
umursamamak değildi evet, gizlemekti. Örneğin; 
kaldırımdaki lekeyi -rengi sarı olsun- güneş olarak 

görebilmekti. Herkesin var bir güneşi ama kendi 
güneşin mühim olan. Güneş varsaydıkların, var-
sayabildiklerin. İnsanın kendi güneşini bulması, 
güneşin üstündeki tozları silmesi. Sevgili büyüğüm 
geldi yine aklıma; Çünkü sahip olmakla elde etmek 
aynı şey değil, demişti.
 Ha çapak, ha toz, ha pus! Esasen hepsini 
bir bezle halledebiliriz. Birinin, pencerenin camını 
hohlayıp, üzerine yazılar yazması; bir diğerinin, 
penyesinin koluyla camın pusunu silmesi. Alışık 
olduğumuz insan seyri. Peki hangisiydi denenme-
si gereken? Pencere ardı anlatıyor her şeyi. Ardın-
dakiler merak uyandırıyor, ardındakiler meraklı. 
Gördüğü çiçeklerin hepsini çamurlu görenin, kedil-
eri yaralı, gülüşleri kirli görenin hayatı nasıl olur 
da aydınlanır ki! “Marifet taşlara bakan gözlerin 
çiçekleri görmesidir.” demişti Sevgili büyüğüm.
 Bakışı zayıf, duruşu pek güçlü bir diğeri, 
kentin tozlu, vitrinli ve soğuk sokakları arasında 
dolaşıyordu. Birden kar yağmaya başladı. Karın 
yağdığını dahi fark edemiyordu, kafasındaki 
düşünceler yolunu kesecek kadar kirliydi. Çünkü 
bilmiyordu bakmayı. Öğrenememişti. Belki de 
kirpiklerinin pası, gözlerini kapatıyordu. Tam o 
sırada bacağında bir el hissetti. Sağına döndü. Küçük 
bir kız çocuğuydu gördüğü. Soğuktan kızarmış 
ellerinin biriyle mendillerini tutuyor, diğeriyle de 
havayı işaret ediyordu. Bal rengi gözleri, kirli yüzü 
ve yıpranmış paltosuyla haddinden fazla mutluydu. 
Adam, ince ince yağan karı, küçük kızın işaret ettiği 
tarafa bakarak görebildi; “lambanın ışığına”. Şey, bir 
de Sevgili büyüğüm şöyle demişti: Gözlerinizdeki 
çapağın bütün sokağı örtmesine izin vermeyin.
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 Salgının gölgesinde geçen 2020 yılı in-
sanlık için çok zor bir yıl olarak hafızamızda yer 
edecek. Covit 19 salgınının insanlığı esir aldığı, 
evlere hapsolduğumuz, en sevdiklerimize bile 
sarılamadığımız, gurbetten sılaya döndüğümüzde 
anne ve babamızın bile elini öpemediğimiz, 
yüzyüze birlikteliğe ve organizasyonlara hasret 
kaldığımız bir yıl oldu 2020.

 Salgının hala devam ettiği 2021 yılı başın-
da şahsen benim ümitvar olduğum 2021 yılı hoş 
geldi, bereketli geldi diye düşünüyorum. Bütün 
zorluklarına rağmen kendimizi geliştirerek salgı-
na rağmen yaşamayı, maske, mesafe ve hijyen ku-
rallarına uyarak programlar, etkinlikler yapmayı 
öğrendik. Dijital çağda sosyalmedya araçlarını 
kullanarak hasret gidermeyi, etkinlikler yamayı 
başarıyoruz.

 Yaşamak inadına yaşamak, hayata sıkı 
sıkıya tutunmak, asla umudumuzu yitirmeden 
yaşamak, evet zor ama inadına hayata tutunarak 
dijital iletişimin her türlü imkânını kullanarak 
birbirimizle görüşmek ve etkinlerimizi devam et-
tirmek zorundayız. İnsanoğlu zorluğuna rağmen 
hayata tutunmaya alışıyor. Bizim için 2020 yılı 
ömrümüzün kayıp yılı gibi olsa da, 2021 yılı umut, 
heyecan ve kültür yılı olsun istiyorum. Onun için 
kültürel bereketin harmanlandığı yıl, 2021 yılı olur 
diye ümit ediyorum.

 2020 Mart ortalarında ülkemizde salgının 
baş göstermesi ile başlayan içe kapanıklığımızı yeni 
yılda yeni umutlar ile aşacağız. Bir kültür yönetici-
si ve emekçisi olarak yeni yıl 2021 ümit ve sevinç 
yılımız kültürel değerlerimizi özümseyeceğimiz, 
Anadolu irfanı ve geleneğini anlayıp anlatacağımız, 
medeniyetimizin harcına su taşıyan erdemli in-
sanlar üzerine tefekkür edeceğimiz, yürüdükleri 
yollara yüz süreceğimiz, yattıkları kara topraklara 
ziyaretler yapacağımız yıl olacak inşallah.

 İrfan yolunun yolcularına yoldaşlık etmek, 
yarenlik etmek, sözlerine kulak vermek, ilkelerini 
düstur edinmek, şiirlerini ezberlemek, coğrafyamı-
za maya çalan bu büyük insanların yürüdüğü yol-
ların tozunu ciğerlerimize çekmemiz gerekiyor 
2021 yılında.

 2021 yılında kültürel bereketin en taze har-
manı Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 24 Aralık 2020 tarihinde 
TBMM Genel Kurulunda bütün siyasi partilerin 
ortak imzasının yer aldığı önergeyle, 2021 yılının 
“İstiklal Marşı Yılı” olmasını içeren düzenlemenin 
kabul edilmesi salgının gölgesinde geçen yılın 
sonunda ülkemiz adına ve kültür çevrelerince 
olumlu karşılanmıştır.

 Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 100 
yıl evvel yazdığı ve TBMM tarafından  12 Mart 

KÜLTÜREL BEREKETİN HARMANLANDIĞI YIL 2021

Mehmet Mazak
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1921’de TBMM’de kabul edilen milli marşın ge-
rek şiir olarak gerek beste olarak Türk milletine 
ruh veren özelliklerinin şairiyle birlikte bilinme-
si, tanınması ve tanıtılması 2021 yılında bizlere 
büyük sorumluluklar yüklemektedir. TBMM ku-
rulunda Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından 
okunan ve ayakta alkışlanan bu marşın yeniden 
milli kimliğimiz içinde anlam kazanması gerek-
mektedir. Bunun için İstiklal Marşı ve Mehmet 
Akif Ersoy ile ilgili temayı güçlendirecek ve etki 
alanını genişletecek her türlü fikir, aksiyon, eylem-
lerimizi hayata geçirmemiz gerekmektedir bu yıl 
içinde. Bizzat Mehmet Akif Ersoy’un ağzından “Al-
lah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmas-
ın.” temennisinin ülke sathında bütün milleti şamil 
olarak milli benlik ve kimlik haline dönüşmesi her 
Türk insanının üzerine düşen sorumluluğu yerine 
getirmesi gerekirken, karar vericilerin ve de özel-
likle Kültür yöneticisi konumunda olanların her 
zerresi ile Mehmet Akif ’in mefkûresi ve İstiklal 
Marşı’nı yazdığı ruh hali içinde bu vatana, bu mil-
lete hizmet etmesi gerekmektedir.

 “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al 
sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en 
son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlaya- 
cak; O benimdir, o benim milletimindir ancak.” 
Mehmet Akif ’in bu dizelerinin ve İstikal Marşı’nın 
bütününün hakkını verecek işler ortaya koymamız 
gerekmektedir. Sadece İstiklal Marşı değil, Meh-
met Akif ’in vatan ve millet sevgisini bütün toplu-
mumuza aşılayacak, reçeteler yazacak doktorlar 
bulup, bu reçetelerde yazan ilaçları üretecek kültür 
üreten yöneticilere ihtiyacımız var.

 UNESCO 40. Genel Konferansında 2021 
yılı için ülkemizin önerisi Azerbaycan, İran İs-
lam Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya ve Roman-
ya’nın desteğiyle Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 
750. Yıl Dönümü; Azerbaycan,  Bosna-Hersek, 
Kuzey Makedonya ve Özbekistan’ın desteğiyle 
Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü; Kuzey 
Makedonya ve Romanya’nın desteğiyle İran ve 
Azerbaycan ile ortak dosya olarak Ahi Evran’ın 
Doğumunun 850. Yıl Dönümü UNESCO Anma ve 
Kutlama Yıl Dönümleri Programına alınmıştı. 

 2021 yılı Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve 
Ahi Evran yılıdır. Benim sevincim, benim mutlu-
luğum Anadolu’nun bu üç büyük gönül insanının 

coğrafyamıza ekmiş oldukları doğruluk, dürüstlük, 
çalışkanlık ve sevgi tohumlarını sulamak, büyüt-
mek ve harman etmekten gelmektedir.

 Ahi Evran, kurmuş olduğu Ahilik Teşkilâtı 
ile sosyal, iktisadî ve siyasî hayatımızı etkileyen; 
Anadolu’nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Dev-
leti’nin kuruluşunda büyük rol oynayan bir şah-
siyettir. Bu sebeple Türk-İslâm tarihinin önemli 
şahsiyetlerinden olan Ahi Evran toplumumuz için 
büyük önem arz etmektedir. Ahi Evran, “Kim ki iyi 
insan iyi müslümandır; kim ki iyi müslüman iyi in-
sandır” düsturu gereğince insan yetiştirmiştir. 

 Ahilik Selçuklu ve Osmanlı iktisadi siste-
minin özünü oluşturmuştur. Bu iktisadi anlayışın 
temelinde çalışmak, üretmek, kalite, emeğe saygı, 
dayanışma, helâl kazanç, helâl lokma, yardımlaşma, 
israftan kaçınma… gibi islâmi kurallar vardır. Ahi-
ler bu alanda da inançlarını hayata geçirmişlerdir. 
Ahiler ihtiyaçlarından fazlasını ihtiyacı olana dağıt-
mışlardır. Onlar kârda değil, hayırda yarışmışlardır. 
“Eline, beline, diline hakim ol. Eşine, işine, aşına 
özen göster.” Diyen Ahi Evran’ın bu düşüncelerini 
tekrar hayata geçirecek çalışmalar yapmamız gerek-
mektedir.

 Hacı Bektaş Veli, özellikle Türklerin din 
anlayışının daha çok ahlak temelli bir nitelik kazan-
masında etkin olan, Anadolu’daki tasavvuf düşün- 
cesine damgasını vuran, Türk dünyasının yetiştir- 
diği büyük bir mutasavvıftır. Evrensel boyuttaki 
düşünce ve öğretileriyle, asırlardır sevgi, hoşgörü, 
birlik ve barışın simgesi olmaya devam eden, 
Anadolu erenlerinden Hacı Bektaş Veli, ölümünün 
750. yılında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
anılacak olması bizlere sorumluluklar yüklemek-
tedir. UNESCO tarafından “2021 Hacı Bektaş Veli 
Yılı” ilan edilmiş olup, öğretileri ve evrensel dilini 
ön plana çıkaracak çalışmalar yapmamız gerekiyor. 
“Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine ku-
rulmuştur.” “Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler 
iyidir.” “Bir olalım, iri olalım, diri olalım.” Diye asır-
lar öncesinden sözünü söyleyen bu büyük Anado-
lu İnsanının sözlerini dinlemeli, yolundan gitmeli, 
çağrılarına kulak vermeliyiz.

 2021 yılındaki önemli kültür harmanı ya 
pacağımız şahsiyetlerden biri de Yunus Emre’dir. 
Yunus Emre hakkında Cemal Süreya; Türkçe’nin 
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süt dişleri tanımını yapar. Anadolu Türkçesi’nin 
harcını o karmış, aşiret dilini medeniyet diline 
dönüştürecek kavramları geliştirmiş, mânânın 
lafızdan önemli olduğu bir Türkçe’yi o inşa et-
miştir. Fikirleriyle dünya hümanizmine katkılar 
sağlamış, gönle dokunan dizeleriyle bilge derviş 
olarak Anadolu’da Türk-İslam ruhunun kökleşme-
sini sağlamıştır.  

 İrfan dünyamızın zirve isimlerinden 
Yunus Emre Hz. Mevlana ve Hacı Bektaş Veli ile 
aynı coğrafyada ve aynı tarihlerde yaşamış biridir. 
Hz. Mevlana’nın “Hangi makama çıktıysam Koca 
Yunus’un ayak izlerini gördüm.” sözü dikkatle 
anlaşılması gereken bir sözdür. Yunus Emre’nin 
irfanını, dünya görüşünü, bütün insanlık için ge-
tirdiği sevgi mesajını hatırlamaya, tanımaya ve 
tanıtmaya daha çok ihtiyacımız var günümüzde. 

 Mustafa Özçelik Hoca; Yunus Emre’yi bize 
şöyle anlatır, “Yunus Emre sadece bir şair değil, 
derin düşünce dünyasının birer ifadesi olan şiirleri-
yle bize, bütün insanlığa varlık, hayat, ölüm, sevgi, 
güzel ahlâk konularında yol gösteren bir bilgedir. 
Eğer Selçuklu devletinin yıkılmasından sonra Os-
manlı gibi büyük bir devlet kurabilmişsek bunu 
büyük ölçüde onun fikirlerine borçluyuz. Yunus, 
Türkçeyi sadece kullanmakla kalmaz, onu işle 
yen, geliştiren büyük bir sanatkâr özelliği gösterir. 
Böylece Türkçe, onun şiirlerinde en güzel şeklini 
alır. Dilimizin millî sesi, millî çehresi ve dehası en 
başarılı kullanımını en güzel örnekleriyle onun 
şiirinde görülür. Bu yüzden Türkçe’nin bir edebi-
yat ve kültür dili olmasında Yunus ’un hizmeti son 
derece büyük olmuştur.”

 Yunus Emre, Dünya’nın ve insanlığın 
iyiliğini dileyen ve isteyen bir gönül eridir. “Acı 
dirliğim isteyen, Tatlı dirilsin dünyada, Kim 
ölümüm ister ise, Bin yıl ömür versin ana” bu sözü 
söyleyebilecek bir insan var mıdır günümüzde. 
“Biz kimseye kin tutmayız, Ağyâr dahi dosttur 
bize, Kanda ıssızlık var ise, Mahalle vü şardır bize” 
diyen de Yunus’tur. 

 Anadolu’nun üç büyük ereni ve gönül 
kapımızı açmamız gerek üç büyük şahsiyetin bana 
göre ortak seslenişi insanlığa Yunus Emre’nin şu 
sözleri olsa gerek:

Ben gelmedim kavga için benim işim sevi için
Dost’un evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim
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Serin, ağır taşlara serildi gölgeler
Perde sicim sicim is, gövdenizde martı beyazı bir çığlık
Dalgalar aştı boyunuzdan ömür denilen ne hafif şey?
Gri kanatlarınızda bu kan bulaşığı leke
Yorulmaz düşte görsek ne hayır ne şer ne bilmem ki ne?
Ne desem, terazinin hangi kefesine sığar
Belki bir şiir olur susmak düğümlenmiş bir yumruk sır

Atları koşuşturan bir garip yele! 
Boynunda ölüm çiçekleri bakışı çarmıh
Çınarlar tomruk olup düşüyor birer beşer 
Şaşar insan ve ziyandadır yemin olsun ki asra!

Çok şeyler susulur, boşluğa salınarak saçlarından kıyamete
Döner ve döner değirmen, kime eğilir insan koptukça koparak bağından 
Gri kanatlarınızda bu kan bulaşığı leke
Dalgalar aştı boyunuzdan ömür denilen ne yalan şey...

ZÜHRE

Sıddıka Zeynep Bozkuş 
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yeşil bir ada yüzüyor kanımda
gittiğim her yere taşıdığım
mavi gözlü ceylanlar
ve altın çayırlar var
orda
 
babam, beyaz atını rahvan sürüyor
gibi geniş ve aydınlık bir zaman
 
anamın dili
çocukluğumun uzak sesleri
 
kırık bir diş gibi
dilime batıp
yabancı bir aksana dönüşüyor
 
gölgesinin dışına
zıplayamaz bir sincap
nasıl ki
 
hançeremde patlar da çıkmaz dışarı
gürül gürül susarım
devam eden sessizliktir, dil biterse

UZAK ÜLKE

Tunay Özer
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kalbim ne diyor, kalemim ne
şiirlerim şimdi başka dilde
 
yeni sözcüklerle kavradım hayatı
dünyaya çarpıp afalladıkça
 
ve evcilleştirdim onu
aşina seslerle
 
zarf olmadan
mazruf taşınamaz neticede
 
bir güvercin teleğine yerleştirdim ben de
kalbimden geçenleri

aşarak çitleri ve hendekleri
varsın diye
bir iç adadan
bir uzak ülkeye
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Bir ânın kıyısında
Bir ömrün kırsalında
Ve sahilinde bir gönlün
Gökte ayna, aynada gök
Film şeridi

Hikâye kısa
Bir varmış, bir bitmiş

Zamanın bir anında
Yüzyıllarını yaşar
İki kıyı arasında yüreği
Çarpar mı bilinmez kanatları
Titrer kelebek, göl titrer.

Hikâye kısa
Bir varmış ve gitmiş.

GÖLDE BİR AN

Ömer Faruk Yelkenci
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Bir hüzün sızarken kalbime
Sığınırdım yüzünün en güzel penceresine
Bakarken karanlığın beyaz gözlerine 
Ürperirdim, durgunlaşırdım şüphesiz
Ve bakarken kalbinin güzelliğine, kurtulurdum boğulmaktan.

İçimdeki merhameti, içimdeki iyiliği vuracaklar
Kalbine söyle siper olsun bana 
Yaklaşırken boğuk bir ses kulağıma
Bildiğim bütün güzellikleri unuturdum
Çirkinleşirdim adeta imdada yetişmeseydi yüzün.

YÜZÜNÜN GÖRÜNMEYEN YANI 

Osman Çakan
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Paslı alfabenin çivilerine takıldı,
Ucu yırtıldı  hecelerimin

Ağrıyan bel kemiğime,
Merhem diye sürdüm kelimeleri.

Tesiri olmadı,iyileşmedi
Yaralı dizelerim

Kafiyemin yarımlığı kanıyor
Sarmıyor hiçbir cümle.

Kestim satır/başını
Boynunu vurdum kalemimin ve
Tüm sözler saklandı, değmeden dudaklara

Yüreğim imlasız mayın,
Patladı, kurulmayan cümle

KURULMAYAN CÜMLE         

Gülten Başkara
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Nutku tutulan papağana kürsü verilmeli,
Yetmez, ezberden okumak kerrat cetvelini,
İstatistiklerle barışık zorunlu eğitime.
Üç yanlışın bir doğruya direndiği hayatta,
Sorular dipsiz kuyu, sağlaması trampa.

Kalp sancısı çizilirse karakalemle kağıda,
Film gişede hüsran, zaman amatör ressam.
Duvara yapışırsa muz, kırtasiye bandıyla,
Mevsim modern sanata döner, aydınlanır sokaklar,
Mikrofona alışır karga, aryaya başlar Nazife hala

Ve bu yüzden anlamaz birtakım uzmanlar,
Suskunluktan, ikincil üçüncül ihtiyaçlardan.
Daha gelmediğimiz sayfadan, tuzak sorulardan.
Maslow’un haberi yoktur çoğu zaman,
Yaşamanın sevmekten sonra başladığından.

Bir delinin attığı taş, değmemiştir kulağa,
Damlar kalın mermerlere oylum oylum,
Sarartıp kıskaca almıştır anlamı.
Şairin egosundan bir tuğla daha düşmüştür,
Papağan, günün anlam ve önemini unutmuş,
Suskunluk, kanaat notuyla geçmiştir kuruldan.

Sorular cevaplardan hep kısadır,
Çoktan seçmeli kaçamak bakışlar,
İnsan yorulunca imge bulunmaz şifadır.
Gözler özneyi aradığında,
Hayat, tek ayak üstünde selam durmaktır.

SORU/KUYU/TRAMPA

Ahmet Şevki Şakalar 
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 Merhum ağabeyime…

Mevsim sonbahar;
Düşen yapraklar gibidir,
Geçen zamanlar.
Sahi ömür de ne ki,
Verili zaman… Tükenir birer birer,
Sayılı zaman.

Mevsim sonbahar;
Yağmurlar yağar ıslanır gözlerin.
Gözlerindir toprağın,
  Dağın taşın,
O uçsuz bucaksız ovaların,
Umudun, hayallerin ve özlemin.
Islanır gözlerin yağar hüzün yağmurları.
Nedâmet sığınağında bir rüzgâr gibi,
Geçer mevsimler.
Muhal hayaldir şimdi o geçen günler.
Mesela özlersin,
Bir nefeste çıktığın yamaçları,
Şen şakrak gülüşlerle yankılanan sesi.
Lakin geçen zamanlar,

Hayal mezarlığında ulu çınarlar altında yatan mevtadır.
Ona hayat verecek İsa ruhlu nefes,
Sözlerin… Söylediğin türküler,
Şu yaktığın ağıtlar,
Tuttuğun yaslar.

Mevsim sonbahar,
İçinde ayrılık olan türküler dinleme zamanı.
Sükût salıncağında şimdi,
Hep o türküleri dinlemeli.

HAZAN MEVSİMİ 

Bilal Kemikli
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Üç tarafı dağlarla çevrili bir köyde
İhtiyar bir çiftçi ve birkaç ihtiyar hayvan
Tahammül ederlermiş birbirlerine.
Ahırda, sakalı ağarmış kara keçi ile
Toynağı nal tutmaz, dişleri dökülmüş eşek
Aynı samanla doyduklarından olsa gerek
Mutlu mesut yaşarlarmış şikâyet etmeden.

Horoz, koşa koşa gelmiş ahıra bir gün
Demiş, müjdemi peşin isterim hepinizden.
Hastaymış Dingo, yataktan çıkamamış bu gün 
Bu gidişle de ayağa kalkamazmış uzun zaman.
Eşek; Oh be, demiş, tarla sürmek, yük taşımak yok!
Keçi; Dağ bayır dolaşmadan, yaşasın yemek yemek!..
Horoz, dünden razı kümese girmemeye zaten.

İki gün tembel tembel, sere serpile
Keyif süredursun ahırda keçi ve eşek…
Bir haber daha getirmiş, kulağı delik:
Çiftlikte saman bir hayli azalmışmış,
Belki üç beş gün daha anca yetermiş.
Hem hastane için de para lazımmış ihtiyara.
Yani satılacakmış arkadaşlarımızdan biri!..

Eşek kendini vazgeçilmez sanmakta, keçi kendini…
Ben yük taşımazsam, çift sürmezsem çiftçi de olmaz;
Ahır demek ben demektir, bunu aklından çıkarmaz.
Ama kara keçi öyle mi?
Verdiği üç gram süt, yediği onlarca kilo saman…
Üstelik durmaz duracağı yerde hiçbir zaman;
Ekinlere girer, inmez ağaç başlarından.
Kessen etini yersin, kurtulursun peşinde koşmaktan?
Keçi, göz ucuyla yapmacık bir gülücük atıp eşeğe
Kafasından bin çeşit sebep geçirip de peş peşe:
Murdar mıyım eşek gibi? Ben mübarek hayvanım,
Bana ilişeni Allah çarpar, maazallah!
Dingo da benim gibi dininde imanında
Biz, din kardeşiyiz sonuçta.
Hem benim bir günlük öğünüm, eşeğin bir lokması;
Nasıl doyursun ihtiyar, kâfir doymazı?

DİNGO’NUN AHIRINDA… 

Göktuğ Deniz K.
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Hem kim uydurduysa kesin cehennemlik
Eşek etinin yenilmeyeceğine dair yalanı.
Sucuğunun ne kadar lezzetli olduğunu,
İhtiyar öküz de bile bu kadar et olmadığını
Cümle âlem bilir, gizleyemez kimse gerçeği!

O gün öyle geçmiş, ahırda mahşeri sessizlik…
Eşekte de keçide de sinsi, sahte bir gülücük…
Saatlerce sus pus, sırıtıp durmuşlar birbirlerine,  
Dolaşmaktaymış kafalarında tilki binlerce.

Akşam yemeklerinde porsiyonları biraz daha azalmış
Çünkü çiftlikte saman suyunu çoktan çekmiş.
Eşek yalamış yutmuş bir iki lokmada istihkakını
Ve yalanarak gözünü dikmiş keçinin yemeğine.
Eşek isterse zaten alır, almak istediğini,
Direnmeye gerek yok, bir şeyler düşünmeli
Demiş keçi ve aklına güzel bir fikir gelmiş:
Ahırın köşesinden taşıdığı paslı çivileri
Çaktırmadan kendi samanına karıştırmış.
Sonra hak yemeye davet etmiş ihtiyar eşeği
Eşeğin karnı aç; aç karın düşünemez hinliği.
Bir lokmada onu da yalamış yutmuş.
Dayanılmaz ağrılarla gece yarısı 
-Doymasın eşekliğine- nalları dikmiş!
Eşeğin başındaysa ölüm gibi uyanık
Allah’ın sevdiği kara keçi, mübarek!

Sabah olmuş ama bu kez ötmemiş horoz
Anlatmayı unuttum, onu da tilkiler yemiş
Çünkü o gece horoz kümesine girmemiş.

Sopasına dayanmış ve zar zor yürüyen çiftçi
Yanında kasapla ahır kapısına dayanmış.
Açmış tahta kapıyı, olmuş olanı görmüş.
Aklı hiç almasa da bu eşek nasıl ölmüş?
Gözden geçirmesi gerekiyormuş yeniden
Vermiş olduğu kararlarını daha önceden.
Satacakmış yaşlı öküzü, tarlayı nasıl olsa 
Sürermiş bir şekilde ihtiyar eşeğiyle.
Eşek öldüyse mecburum, demiş, yaşlı öküze.
O zaman feda etmeli
Günde üç gram süt veren mübarek keçiyi.

Keçi, yaptıklarından eşek gibi pişman, ama nafile!..
Kasap, sakalından tutup takmış peşine.
Öküz, bir mübarek keçiye bakmış bir eşek leşine
Ve şükretmiş Tanrı’nın verdiği nimetlere!
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Çölleri çekmişsin gözlerine
Bulutların nemimi
Tüm renklerini gökkuşağının

Mumlar gözlerinde yanıyor 
Eriyen ben oluyorum ama
Benim için bestelediğin şarkı yok 
Yok tuşları piyanonun

Başucundayım yine
Gözlerimiz birbirine kenetli
Birkaç kaktüs biraz kum fırtınası
Karşılıyor beni

Haritamdı gözlerin benim için
Su bulmaya giden yolların
Kağıttan pusulası
 
Gözlerinde yanan mumlar
Yakıverdi tüm haritaları

UZAK İÇİN AĞIT

Sümeyye Köse
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Bu benim en kötü şiirim
Parmaklarım şaşkın 
Bir halat ve sırat-ı müstakim

Züleyha’dan beri Yusuf 
Kuyu arıyor yolculara
Kılavuz bulamayınca
Fırça yiyen bir çocuk ağlamak istiyor.

Yanlış yolda gece
Çölde kene arayan akrep umarsız
Oysa pusula güneşe bakmak değil
Işığı görmek

Çöl düğmeleri düşüyor kuyulara
Yırtılıyor hakikatin örtüsü

Bu benim en kötü şiirim
Zihnimi budamış hörgüç
Lirizm fırtınası

Haykırmak istiyor üstelik
Fırça yiyen çocuk

BU BENİM EN KÖTÜ ŞİİRİM

Salih Varlı
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 Yaş on dokuz, bilmem yolun kaç-
ta kaçı. Mevsim sonbahar, aylardan kasım. 
Rüzgar, dans ediyor bedenimde. En derinle- 
rime çekiyorum havayı, her yerimde hissedi-
yorum varlığını. Es! Es ki, nefret değmiş eller 
dokunmasın bedenime. Sen okşa saçlarımı, 
sen sarıl bana, sen sev beni rüzgar. 

 Gerçekten de o şiirdeki gibi midir, 
yolun yarısı otuz beş yıl mı eder? Çizgiler sa-
dece yüzümüzde olanlardan mı ibaret? Evvel 
zamandan mı gelir aynaların dostluğu? De-
likanlı çağlarda da gerçekten dost mudur dost 
bildiğimiz aynalar? Peki hep otuz beşi bekler 
mi gözümüzün yaşına bakmayan zaman? 

 Gözlerimin önünde akıp gidi yor 
değişmez bir döngü. Ağaçlar her yılki gibi tam 
vaktinde soyunuyor. Bulutlar gözyaşlarıyla 
ağaçları temizlemeye çalışıyorlar. Sanki ge-
lecek ilkbahar yeniden güneşle aldatılmaya-
caklarmış gibi. Şehrin dört bir yanına kasvet 
çökünce insanlar yine küsmüş sokaklara; 
sokaklar da onlara… Bu nedir böyle küsen 
küsene? Genç yaşımda saçlarım da darılmış 
bana, sürü halinde terk ediyorlar bedenimi. 
Belki de bir sözcükler küsmüyor bana bir de 
kağıtlar. Ben de uygun bulduğum bir köşede 
onlara bırakıyorum kendimi.

 Kelimelerim ağaçlar gibi çırılçıplak 
sanki utanıyorlar ağzımdan çıkmaya. İnsan-
ların soğuk nefeslerinden korkuyorlar belki 

de. Belki de teşhir olmaktan… Oysaki baş 
başa ne kadar da uzun uzuna dertleştik on-
larla. Kendime de kızıyorum, onlara da. Ah 
içimde susmayan sözcükler ve cümle ler; dile 
gelsenize sıra sıra, tane tane! Ben de varım 
desenize! Ama gelmeyecekler, çırılçıplak ol-
manın utancıyla. Mürekkeple örtünmeden 
dökülmeyecekler dilimden.  

 En iyi; kağıt, kalem ve kelimeler 
tanır beni. Ha bir de daktilo! Uzun uzun 
gezdiririm parmaklarımı harflerin üzerinde. 
Her birini gözlerim kapalı tanır ve başlarım 
konuşmaya. Tak! Tak, tak! Tak tak taka tak 
… Parmağımda kalemin bana olan en gü-
zel hediyesi: küçük bir nasır. İçinde emek 
var, hayal var, umut var, var, var, var... Bu iz 
kaybolmasın diye en çok da kaleme koşarım. 
Mürekkep tercüman olur bana. Kâğıtlar da 
dertlerime, sevinçlerime ortak olur. Başka da 
bilen, tanıyan yoktur beni. 

 Kimse kimseyi tanımaz zaten. Böyle-
likle gittikçe artıyor yalnızlığımız.  Halbuki 
kelimelerin aynasıdır gözler. Bak, iyi bak, 
orada çok derinlerde bir yerlerde. Çok şey an-
latıyor o bakışlar. Dilin kelepçesi çözülmüyor 
zaten, yıllardır tutsak sözcükler. Sahi ya, sen 
en son kimin gözüne baktın anlamak için?

 

SONBAHARDA KELİMELER 

Emirhan Demir



 Her gün sizinle olan, sizden hiç 
ayrılmayan, sizinle gülen, sizinle ağlayan; 
siz düştüğünüzde sizinle düşen, ayağa kalk-
tığınızda sizinle ayağa kalkan bir kelimenin 
neler hissedebileceğini düşündünüz mü?       
 Kelimeler, o kelimeyi dile getiren 
kişinin kalbinden alır rengini. Kalbiniz mat-
laşmışsa silik olur kelimeler; capcanlı bir 
renk fışkırıyorsa yüreğinizden rengârenktir 
kelimeler. 
 Hangi kelime anlamının kötü ol-
masını ister ki, hangi kelime kötü, pis, çirkin 
bir şeyi anlatırken kullanılmak ister? Kalp 
kırıcı keli  meler vardır. Acaba bir kelimeyle 
kalbi kırınca kelime de kırılır mı? Bembeyaz 
kağıda leke gibi simsiyah yazılmak ister miy-
di? Bilemiyorum. 
 Sayfalar açık bırakıldığında üşürler 
mi? Kim bilir... Hisseder mi acaba gözyaşları 
içinde yazıldığını, kalemden çıktığı vaktin 
gecenin zifiri karanlığı olduğunu bilir mi? 
Korkar mı silginin yumuşak ucunun sertçe 
üzerlerinden geçmesinden? 
 İnsanların kirli akıllarında konaklar 
kelimeler. Sonra bir bir dökülür kurumuş 
dudaklardan hayatın sonsuz boşluğuna. 
Dolanırlar kulaktan kulağa.
 Aşk ister miydi nefrete düşman ol-
mayı? Aynı satırda yan yana uyumak iste-
mez miydi? Biz insanlar mı küstürdük on-
ları? Kendi kinimizi aralarına koyduk da bu 
kötülüğü biz mi yaptık onlara?   
 Kelimeler çok yorulduğu için mi eş 
anlamlıları vardır? Ak, yorulduğu için mi 
beyaz yardımına geldi? Neden bu kadar soru 

sorar oldum? Kelimeler cevap vermek iste-
medikleri için mi?   
 Dudaklarım hangi yorgun keli-
menin uykusunu bölüyor? Çok mu vicdansız 
konuşur oldum? İki dudağım birleşince han-
gi kelime kavuşur sevgilisine?  
 Yalanların hâkim olduğu bu dünyada 
bir bebek eli gibi tertemiz kelimeler. Ama bir 
bebeğin çığlığı kadar da acımasız...
 Her gün aklımda çalan şarkının ev 
sahibi kelimeler, kendilerini mi hatırlatırlar 
bana?  
Belki bir piyano söyler adını kelimelerin, bel-
ki de hüzünlü bir keman… Yakıştırırlar mı 
kendilerine notaları? “Çalmayın adımı ter-
lemiş parmaklarınızla!” diyemez ki. 
 Peki siz sevgili sözcükler kendinizi 
hangi sese uygun bulursunuz? Bilmediğim 
kelimeler aslında beni kendilerine layık bul-
madıklarından mı? 
 Birkaç çığlık arasında dünyaya gelen 
insan hayatı boyunca kaç kelimeyi bitirir? 
Haykırışlarım hangi kelimenin kahrolşu? 
Benim ölümüm kaç kelimeyi doğuracak? 
 Kelimeler, nasıl doğarlar? Ya da 
nerde? Onu tekrar hatırlayan beyinde mi 
yoksa onu unutanlara hatırlatan dilde mi ya-
hut her söylendiğinde deliler gibi atan kalpte 
mi? Acaba ben kaç kelimenin doğumhanesi 
oldum? 
 Kelimeler, ne zaman ölürler? Ya da 
nerde? Unutulan beyinde mi, yoksa onu 
değiştiren dilde mi, yahut onu hiç hisset-
meyen kalpte mi? Acaba ben kaç kelimeyi 
öldürdüm?
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BİRKAÇ KELİME 

Özlem Tozal



Sanat - EdebiyatAydos

91

rüyamda oturan boğayı gördüm
oturmuyordu
çünkü benimle birlikte rocky dağındaydı
ve ordudan çaldığımız dinamitler ile dağı ortadan kaldırıyorduk
uçak kazasında ölmesin diye john denver

oturan boğayı öldürdüler
john denverın uçağı düştü ve john denver öldü
ben de uyandım

JOHN DENVER, OTURAN BOĞA VE DİNAMİTLER

Emre Gül



Bitmeyen şiirler yazacağım 
Bitmeyen kâğıtlara
Yoksa onlar
Harlanıp üflenerek
Darası alınmış yokluk mu?

1
Hayat üstünde cambaz
Seyreder ise 
Aşağıda 
Boşluğun uğultusunu duyar.
Bir ip değil hayat
Düştük.
Dünya serzenişiyle döndü.
Bir adım aldı dünya
Bir adı oldu düşenin.

2
Önce besledi onu ak ve kucak.
Dünya gibi sendeledi yürürken
Düştü
Düşüş yürüyüşüdür hayatın.
Merhamet evi savundu onun yüzünü
Büyüdü.
Artık ağlamadı bilmeden
Gündüzü ve geceyi kavradı
Uyudu. 

AĞLADI ÖLÜM ÜZERİNE

Ahmet Mustafa İpek
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3
Bir güz kondu parmaklarına
Seyre daldı derken yaz oldu
Hapşırdığı.
Şimdi hüznün yağmurları çattı tenine
Ayazlarda üşüdü
Ayakları.

4
Yaşam sıcaklığıyla geçirgen
Ölüm üşüdü ve dondu.
Saçaklara değen üzüm bağları
Bir bir sallandı onun ölümüyle.

5
O öldü.
Kar yağdı tabutuna melekler kondu.
Toprak sendelemedi üstünde
Sadece gök hırpalandıkça 
Ağladı ölüm
Üzerine.
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 “Çünkü sen uyuyunca binip ruhun atına
 Her gece çıkarsın bil, o Rahman’ın katına”

 Uykuya dalarım usulca. Dünya ile irti-
batımı kesmem çok kısa sürer. Ötelere sızarım ade-
ta. Ve sık sık rüya görürüm. Her rüyada ruhumun 
bir güvercin gibi kanatlandığını hissederim. Has-
ret gideririm yanında olmak istediklerimle. Rüya, 
benim için kavuşmaktır. 
 Hayli demdir bir rüyanın hayaliyle 
yaşarım. Karanlıkta kalan dünyamı, bir çift sür-
meli gözün aydınlatmasını umarak. Üveys’in gör-
meden vurulduğu o gözlerin özlemi sarar ruhumu. 
Mübarek ismini zikreden dilim ve kalbim hatırına, 
lütuf ırmağından bir can bağışlamasını dilerim. 
Bilirim “Şifâ’ül-kulüb ve likâ’ül-mahbub” nüktesi-
ni, kalplerin şifası, sevgilinin cemâlindedir neş’esi-
ni. Bilirim, çarem O’nun bir bakışındadır. Bir na-
zar eylesin de, şu harap halim, mâmur olsun diye 
hafifçe koyarım yastığa başımı. 
 Bilirim gözlerindeki nûrun kimlere neler 
ettiğini! Gözbebeğindeki menevişlerin çölü nasıl 
gül bahçesine çevirdiğini. Kızlarını diri diri top 
rağa gömen, kalpleri taş kesil mişleri nasıl mer-
hamet önderleri haline getirdiğini. Bir hurma 
kütüğünün bile nasıl muhabbet ve hasretle inleyip 
O’nu görmek aşkıyla nasıl yandığını bilirim. 
 Hasan Basri Hazretleri’nin sözleri kulağı-
ma küpedir: “Ey Allah’ın kulları! Bakınız bir odun 
parçası bile, Rasulullah “sallallahu aleyhi vesel-
lem”in yüce mertebesinin farkında olduğu için 
ona muhabbet besliyor, hasretini çekiyor ve O’na 
kavuşmak şevkiyle inliyor. Halbuki sizin O’na karşı 
daha büyük bir iştiyak içinde olmanız, O’nun ce-
mâlini özlemeniz icab eder.”
 Bilirim rüyasında görüp muradına eren-
leri, cemalinin hüsnünü seyran eyle yenleri. O’nu 

görenlerin ışıl ışıl parlar gözleri, alabildiğince tit-
rer sesleri. Sevgiliye kavuşmanın kıymetini bilen 
bahtiyarlardan biri şöyle seslenir saklı bahçesin-
den: “Göz göze geldik Efendimiz’le. Aramızda bir 
karıştan az mesafe vardı. Öyle bir baktı ki, hüznüm 
ve kederim siyah gözlerinde eridi gitti. Efendimiz, 
tepeden tırnağa şefkat ve merhametti.”
 Bilirim aşıklara uyku haramdır. Lakin seni 
görebileceğim yer ancak rüyalardır Efendim. Âh 
ben de rûberû görsem seni. Arınsam siyah göz- 
lerinin kıyısında. Kaybolsam “Bir görmüş de ben 
olsam” duasında. Yıkayıp yusan gönül hanemin 
odalarını. O odalar ki günah kirleriyle kapkaranlık 
ve virandır Efendim. Bir tebessüm etsen, dağılsa 
hüznüm. Gözlerin gözlerime değince şefkatinle 
dolsam o dem, yaralarım sarılsa birer birer Efen-
dim. 
 Hazreti Cabir Radiyallahu anh, “Aydan 
daha güzeldi nûr yüzü” dermiş, Kedicik Babası 
(Ebu Hüreyre) Radiyallahu anh şahit, “Güneş 
yüzünde kayıp gidermiş”. O ulu kapının eşiğinde 
boyun büküp yalvarıyorum. Rüyada bile olsa seni 
görsem, Makam-ı Mahmud vaadinin eminliğinde 
huzura ersem, salavat ahdinin serinliğinde gölge- 
lensem, gözlerinden yudumlayıp ab-ı hayatı, son-
suzluğa uzansam olmaz mı Efendim! 
 Bilirim, gönül ancak sevgiliyi gördüğünde 
ayrılık acısına çare bulur. Sevgilinin lütfudur gam 
bulutlarını dağıtan. Ve âşık için “Yârin cemâlin 
seyridir kâr u vârımız / Yokdur cihânın varına iti-
bârımız” düşüncesi esastır. 
 Ben de anlatılanların duygu seline kapılıp, 
dalarım yine uykuya. Ruhumdan güvercinler uçu- 
rurum Efendi’min diyarına. Vuslata ermek, gam 
bulutlarını dağıtmak ve cemâlini görebilmek için 
alçak bir sesle fısıldarım yüce ruhuna: Kerem eyle 
bu biçareye Yâ Rasulallah!

BİR ULU RÜYANIN PEŞİNDE 

Mücahit Kocabaş
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Kim görmüş
Kimi görmüş
Neler görmüş
Ormana buğusu üzerinde
Bir gözlük düşmüş

Buharı kalmış ki
Belli gülüşmüş
Bir alın çizgisi
Alışmış gözyaşına
Pencereden
Kime ne?

Farkına varmak mı
Değilmiş değişim
Göze almalıymış kaybolmayı
Saklanan

Çektiğimse kendi özüme
Buğulanmam
Buhurlanmam
Bulutlanmam
Sakladığım güneşe perde.

GÖZLÜK

Ersin Karaca
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Şiar sayı 31 (Kasım- Aralık 2020)

İnsan doğar acıkır, şiir yazınca geçer
Bize burda bekleyin gelir alırız dendi
Şunlar günlük kap kacak, bunlar kışlık 
                                                    yakacak 
Ölümün urbasını has şairler üstlendi
Onlar da göçüp gitti, göğe kimler bakacak?
 Hüseyin Akın, S.31

sabahlar isyandan aşırılmış mevsim çiçekleri
kırışık bir gömleğin hatırlattığı her ne idiyse o   
                  sabahlar
uyanıyor uykuda epeyce hırpalanmış gövdemiz
dilimizde dolanıp duran çocukluk harfleri
ve üstümüzde göğe yama olmuş bulutlarla
dağıldığımız yerden başlıyoruz toparlanmaya
 Hatip Çiçek, s.4

gözünün alabildiği kadar buluta tutunup
kadınlığını sen doğurdun 
kaderin iri kırmızı bir solucan gibi yatağına 
                                            kıvrıldığın adam
adam olsaydın olmadın
çünkü anneler bir koltukla evlendirirdi 
                                     kızlarını bu çağda
 Şadiye Kılıç, s.19

DERGİLERDEN DİZELER

Sıddık Ertaş

iki elle yaratıldı unutma dersinden kalan
insan sınırsız kapsama alanında zulmün
kalın gövdeli değilim hayır olmayacağım
 Vahdettin Oktay Beyazlı, s.33

Kara sütten kaymak al, molozları sıvazla
Çalarken solgun yüzün içinden deşilmişe
Körelmezken dişleri çatırdayan kirişin
Sabisin ya saçında en çok annen dupduru
‘Nen var’ denilmez kuzum ninnisi kesilmişe
 Yılmaz Yetiş, s 38

Şiar sayı 32 (Ocak-Şubat 2021)

gökyüzüne bakan yüzler daha temiz olur diye
adresimi soranları maviye çağırdım bir bir
sonra en çocuk yüzümle öptüm ıslak gözlerini
yağmurdan öğrenmiştim, buseyle iyileşen 
                                                       yaralar vardı
sonra, yağmurlar altında kendimle vedalaşırken 
                                                 buldum kendimi
 Serap Kadıoğlu, s.5

Kıyısına tutundum karanlık bir denizin
Duasına, sesine, en çok da nefesine
Bıraktım hayretimi usulca kaybolurken
Bir işçinin elleri ve simitçinin sesi
Şehri onarıyordu buna yaşamak denir
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Kendimi biraz daha kıyıya çekiyorum
 Mustafa uçurum, s.7

Çocuk açtı elini gök eğildi yerlere
Kulağını toprağın nefesine dayadı
Allah’ım lûtfen dedi kalbimi karla yıka
Hep benimle çağlasın müjdeli bir mırıltı
 Esma Polat, s.29

Bana bir karanfil ver Tanrım,
durmadan nefesimi sorguya alan
ağır ağır sızıyor yorgunluğumdan o yaz gecesi
seni şu ustura kestiği güllerden de tanımıyorum
kapımın önü dilsiz telgraflarla dolu,
kumlara dönelim diyorum,
“bu portakalların hüznünü dindiremiyorum”
 Doğancan Kambur, s. 40

Birnokta Sayı 226 (Kasım 2020)

Esir almış bizi sayılar ve şeyler
Son çeyrekte büyüme rakamları
İstatistiklere göre ölüme daha çok var
Haberlere göre çok ölüm var
Vahim bir hata var sabit değişkende
 Hüseyin Karaca, s.9

gramerden anlamıyorsunuz bari biraz göğe   
      baksaydınız
hani yedeğinizde olacaktı madem tarih 
                                            yokuşu sökerken
zamanı yanlış ölçenler, bankacılar, işe geç   
           kalanlar
dağlılar gibi dürtüyorsunuz sevdiklerinizi 
                                                severken
üstelik haksız bir şenlik havasında elleriniz
 Kadir Ünal, s.10

Güneşin terini sildiler ve ayın gözyaşını.
Yerin altından çıkardılar kanırtılan ruhları,
Potosi’de öldürüp Sevilla’da can verdiler.

Bir arslan başı yahut bilge bir baykuş kadar
biçilmedi hiçbirinin pahası.
 Rıdvan Kadir Yeşil, s.31

Bak
Gözlerinden bir tiyatro taşsın
Bir ağaç çağrıştırsın göz çukurların
İlkyazda açan çiçekleriyle
Akla sığmaz incecik su ile
Tahkiye etsin bakışların
Alttan alta inceden inceye
Koyunlarını güderken çocuklarını yıkarken
Gözünün aralığından
Bak.

 Muhammed Gazali Kılınç, s.32

Bir nefesle gelen bir üflemeyle gidecek
liyakat olan dirilik ve güneş sönecek
hayatın sonu ölmek onunda ötesi ölmemek
elbiseleriyle gömülen öylece dirilecek
 Adnan Berber, S.33

Birnokta Sayı 227 (Aralık 2020)

Yürürken ayaklarında yerli bir sarmaşık
Bu dahi çiçektir, uçurumu konuşalım
Ömür ganimet gibi tüm kapılar açık
Olmadı ahvalimize taksit yaptıralım
 Hüseyin Burak Us, S.14

Siperde yalnız kalmak kulağa hoş gelse de
Kaç yüz yıldır kaybediyoruz gel istedim
Kendi dışımıza gömüldüğümüz bu çağda
Gürlüyorsa içindeki sıkıntının aritmetiği
Anlat bu yangın yeri bu başına gelenleri
Ölüm bütün şehirlerde aynı yerdedir
 Ali Yıldız, S.16



98

Sanat - EdebiyatAydos

Akrebin canı çıkınca
düşman kesildi herkes ona.
Önce tütsüler yakıldı ölmüş siyah omuzlarına
sonra damıtıldı zehri, heyhat edildi.
Bizim tozlu ve ürkekti ayak seslerimiz,
ay ortasında kuyudan su çeker
ve çok severdik birbirimizi, bilhassa karanlıkta.
 Rıdvan Kadir Yeşil, S.19

Hece Sayı 287 (Kasım 2020)

Dağ insan olmak istedi
O yüzdendir yükümün ağırlığı
Şimdi narin susmalarda çoğaltıyorum 
                                   kurşunlarımı
 Ali Göçer, S. 8

Dostum sessizliğin sesini duydun mu
Arefe’nin, akşamın, iftarın
Dahi ezberimdesin

Bir daha tescil edildi tarafımdan
Balkonuma konan kumrular en çok
Bulgur seviyorlar iyi mi
 Nuretttin Durman, S.9

senden geldi ilk teşvik primi
ocağın altında ters yazılmış muska
harlandıkça delirir bir genç kız
upuzun tırnakların boynunda
 Mehmet Özger, S. 14

Kırılır şehrin zembereğinde vakit, cam kırılır
İstenmeyen bir misafir olursun kendi evinde
Kendi hikayende, gömleğinin içinde
Yabancısı olursun doğup büyüdüğün şehrin
Körün köpeği kötürümün değneği olursun
 İbrahim Gökburun, S. 17

İnsan insanda dinlenirmiş evvel zaman
Kalbur samanla beslenirmiş cümle hayvanat

İnsan suyun öte yakasına açılan köprüsü 
    insanın
Başı iki elinin arasında düşünürmüş düşünce
 İshak Arslan, S. 21

Susamak, hangi ağacın gölgesiydi baktığın 
    pencerede
Saatlerin soluğunda biten kirli yalnızlık
Ellerimi bir karanlıktan koparıp çalmışlar
Sana ellerimi vaat ettim, çeliğe uzanan alev gibi
 Erhan İksamuk, S. 25

Hece Sayı 288 (Aralık 2020)

yanıldık
insanın kendini aramasıymış simya
bir aksakla bir körün avucuna bırakılır mıydı
değerli bir maden olsaydı dünya?
 Eyüp Akyüz, S.14

Her sabah, tutar ikiye bölerdi huzuru ellerin
Altına koyacak destek bulamazken dünyanın
Ellerin naftalin kokan,
beyaz mevsimler sürerdi dünyamıza.
 Emre Demir, S. 25

tren aktı yollar çiftleşti yataklarında
aklı kuru sabrı çifte kavrulmuş köy kahvein                                                                 
         den
yayıldı bu inanma hırsı
duvarda iz yapmış dededen kalma tüfekler de
sözünü tutmadı
 Ayşe Nur Kaymak, S. 29

ölüm sıçramış bu hayatın üstüne
giymem ben bunu
hem ölümlü hem yeşil bu elbise
 Ayşe Nur Kaymak, S.30 
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Türk Edebiyatı Sayı 565 (Kasım)

Aynı düşü görsek de aynı gece
Bir üşüme tutuyor yorumlayınca
Sen uçarak gidiyorsun geceye
Donmuş iki ölü kanat benim ki

Öpsen açılır belki
 Mehmet Aycı, S.4

İnsanlık uyuttuğun bir beşiğe benziyor
Ki zaten taşlıklarda ruhun çokçası ölü
Ellerin kımıldıyor – ağzında kuraklıklar
Yalazlarla çağrıyor acun bunlu bir çölü
 Emirhan Eder, S.7

Bulutlarla yıkadım ellerimi
aşk ipini bağladım geme
Sarısu Gölü’nde
abdest aldım turnalarla
canım / kardeşim
biz beraber eğildik ana sütüne
 Yasin Mortaş, S.9

Türk Edebiyatı Sayı 566 (Aralık)

terli bir kışın menzilinden dökülürken gökyüzü
gidenler yük olur kalanın gönlüne
-K gitti, ağzımın kanıyla eskidim-
ve ben eskiyi düşündükçe yepyeni kalıyorum
hiç kullanılmamış değersiz bir eşyadan kalma   
     adım
 Rıdvan Yıldız, S.7

Gel bir daha yenilelim
Kan ter içinde kalsın yaşlı kalemlerimiz
Başımız önümüzde terk edelim
Yıpranmış sahayı bir kez daha ve üzülelim
Çekilsin kızıl kan diri dizlerimizden
İliklerimiz kurusun, ağustosta  buz tutsun   
        ellerimiz
 Erol Yılmaz, S.9

diyelim ki bir yürek korudun hiç sormadan
sonunda nereye çıkar bu sokak
böyle daha kaç yüzyıl tek başına yürürüm
en yakın kapılar üstüne örtülmüşse
en şeffaf bilinen camlarda siyah
 Şadi Oğuzhan, S.10

Türk Edebiyatı Sayı 567 (Ocak)

Ellerini beline koysan ne çare,
İhtiyarlığı avuçta saklamak mümkün değil.
Ömür de bir film karesidir, ey röntgen gözlü,
Başlıyor ve bitiyor…
 Ferid Hüseyn, S.6

Bu akşam biraz daha öldürürseniz beni
Kalaylı bir güğümün kulpundan
Tek katlı yalnızlığına bakacak sevdiklerim
Kuyunuza bir çocukluk bırakıp kaçacağım
   Ercan İriş, S.7




