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ırık'ın mümtaz okuyucusu, yoldaşı;
Sözlerime bu deyişle başlamayı uygun gördüm; çünkü, Kırık bir dost
meclisinde peydah oldu ve siz güzide okurlarıyla varlığını sürdürebilir...
Anksiyete değerlerimin nirvanaya ulaştığı bir yılı geride bıraktım. Çift medikal
maske takmak zorunda olmak ve bu yüzden gözlük camlarımın buharlanması ya da
pandemi gerçeği bunlar yormuyor beni artık. Döviz kurları yükselişte, havaya bile
zam geliyor.. Değeri artmayan tek şey varsa yeryüzünde ademdir sanırım. Bir sana
bana zam gelmedi sevgili okur, bir bizim değerimiz artmıyor... Hal böyleyken insan
insana değer verse en azından.. Ama hayır... İşte bu beni yoruyor. Beni asıl yoran
beşerdir beşer!
Biraz huysuz olabilirim bu yüzden, çok da seçiciyim artık insan konusunda,
hatta azıcık bencil ve kendini daha çok düşünen bir birey olma yolundayım; kimse
darılmasın! Bazen yönünü, yolunu kendi bulmalı insan; pusula olmadan hele beşeri
pusulası etmeden.. Fakat her ne olursa olsun insan, insan arıyor, yoldaş istiyor
yanında. Sanırım bu da yeni dünyanın yeni hastalığı; bir çiçeğin güneşi görmek için
çektiği sancıya benzemiyor mu?
Gerçekten dünya değişiyor mu yoksa bu süreç sonunda başka abuk sabuk bir
düzen mi gelecek, varsa ömrümüz yaşayıp göreceğiz. Yeni yıl, yeni umutlar! Bu
motto ile başlayalım derken geride bırakmak hatta unutmak istediğimiz yılın yeni
versiyonu ile karşı karşıyayız adeta.
Evvel refîk, bade’l târik. der Araplar. “Önce yoldaş, sonra yol.” En zor, en
çetrefilli yolları bile kolaylaştıran ve güzelleştiren yoldaştır. Nitekim, en kolay yolu
zorlaştıran da... Yola kiminle çıktığın, niye çıktığından daha önemlidir bazen. Hepimiz
için gönülden bağlı yoldaşlar getirsin beraberinde gelecek günler...
Nice yeni sayılarda buluşmak ümidiyle sevgili refîk...

Editör
editor@kirikdergi.com
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Bu dergide yer alan yazı ve çizimler
KIRIK DERGİ'nin izni olmadan
kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.
Aksi bir durumda dergimiz hak sahibi
olarak imtyaz haklarını
kullanacaktır.
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Nezihat KERET

@nezihat_keret

Birikimli endişeler, birikimli korkularla önce heves pınarları kurumuş sonra azalan yaşam
enerjileriyle niteliksiz ilişkiler ağı örülmüştü. İşte tüm yabancılaşmalar ve nereye doğru
ilerlediği kestirilemeyen umutsuzluk meseleleri bundan ibaretti. Zaman hızla akıp gidiyordu
sıvasız betonlara sıradan avuntuları taşıyıp tüm enlem ve boylamlarda, gerçekliğin üzerine
üzerine kara teğetler çizerken.
Kaç heves kaçmıştı kim bilir? Bunca sesin içinde tek tük cümlede nem zerreciğine
rastlanıyordu. Tıpkı istenilen gibi miydi artık insanlık! Çocuksu gülüşler, pervasız kahkahalar
ve bunları ateşleyen sıcaklık yoktu. Heyecan, coşku da yoktu. Zihinlerde nefret söylemlerinin
ağırlığına yorgun düşler vardı. Kalpler soğumuş, sözlerin hiddeti artmıştı.
***
Saf sabun kokan kırlente başını yaslayıp pencerenin buğusunu eliyle sildi. Lapa lapa yağan
kara hasret kalmışlardı.
- Ah benim endemik çiçeğim! Hadi azıcık oynayalım dışarıda karlarla. Baksana her yer
pamuk tarlası, diyerek kızını ikna etmeye çabaladı.
Akrilik boyalarla köyden getirdikleri kozalakları, az evvel boyamışlardı boyamasına ama kum
zambağı koklamış gibi her ikisinin de burnu sapsarıydı. Cebinden ıslak mendil çıkarıp önce
kendi burnunu sonra “Gitmek istemiyorum anne.” derken, kızınınkini temizledi. İstediği için
değil de sanki annesini kırmaktan korkarcasına, dakikalar sonra; “Tamam gidelim.” cevabını
verdi. Üstlerine montlarını giyip kar eldivenlerini aldılar. Apartman kapısına varır varmaz,
yoldan geçen bir gencin, öfkeli bakışlarla omzuna düşen karları itekler gibi silkelemesi,
kuytu köşelere sakladığı narin heyecanını örseledi Hazal’ın.
Park her zamanki sıradanlığında etrafına dizilmiş yük taşıma kamyonları ve arabalar ile
çevriliydi. İki uzun aracın arasından güçlükle içeriye ulaştılar. Minik serpintiler, kauçuk
zeminin tozlarını saklarken hayalet kadar beyaz kardan adamdan kimseye zarar gelmezdi.
Ellerine aldıkları karları bir taraftan yuvarlıyor, bir yandan da gövdesine şekil veriyorlardı.
Evden getirdikleri havucu ve düğmeleri henüz takmışlardı ki, az ilerideki kamelyanın içinden
gelen ağır küfürlerle ortalık birden cehenneme dönüştü. Bu işittikleri de neydi? Olanca
yüksek sesle bağrışmalar, sanki kahvehanede birbirine girmiş agresif kişilerin düellosundan
kısa bir kesitti. Ama öyle değildi. Donup kalmıştı Filiz. Bir şeyler yapmalıydı. Kızının bu olayı
hafızasına bir korku sahnesi olarak yerleştirmesine izin vermemeliydi. Kendini toparladı.
Yüzüne düşen kar tanesinin verdiği anlık ferahlıkla, kamelyaya doğru kararlı birkaç adım
attı. Kızı arkasından ürkekçe sesleniyordu; “Ben sana gelmeyelim bu parka demiştim anne.
Hadi eve çıkalım.” O ise adımlarına devam etti. Hazal çok tedirgindi ve endişesinin dozunu
iyice artırarak; “Anne bir şey olur mu? Anne bir şey olur mu?” diye tekrar tekrar yineledi.
Filiz’in de içi rahat değildi, “Ne biçim sürüyorsun, sağa geç.” diyerek bisikletli çocuğu
azarlayan bir dedenin sesini yararak ilerlerken. Kamelyaya doğru yaklaşabilmişti
nihayetinde. Bir Ağustos akşamı, patlatılan bir kız kaçıranla çıkan yangında bir kenarı kül
olmuştu, onu hatırladı o an. Ya şimdi ağızlarından çıkan lavlarla hangi kıyısından tutuşacaktı
zavallı. Engelliyim, paraya ihtiyacım var abla diyerek peşinden gelen kadına dönmedi.
Küfürlerin geldiği yere iyice yaklaştığında yaşları en fazla on beş olan üç erkek çocuğundan
geldiğini anladı. Bir taraftan telefonlarına bakıyor, bir yandan da edep sınırlarını aşan son
derece terbiyesizce cümleleri savurmaya devam ediyorlardı.
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“Çocuklar, size bir şey söylemek istiyorum.” diye izin isteyerek konuşmaya başladı; “Kızımın alçısı
yeni çıkarıldı, uzun süredir dışarıya çıkamıyordu. Bembeyaz karları görünce heveslendi, ama yine de
aşağıya indirebilmek için dakikalarca dil döktüm. Çok zor ikna ettim. Tam kardan adam yapıyorduk ki
sizin bağırışlarınız onu fena korkuttu.” İçlerinden en cılız olanı; “Abla, özür dileriz. Bir daha yapmayız.
Haklısınız.” dedi. Filiz bu yanıtı alınca tutamadı kendini.
- Pırıl pırıl çocuklarsınız. Keşke ağzınızdan çıkan kelimeler küfür yerine şarkı sözleri olsa ne güzel
olurdu.
- Abla ben şarkı dinlemeyi hiç sevmem ki!
- Ama kardan adam yapmayı her çocuk sever, öyle değil mi? Eğer isterseniz birlikte kartopu da
oynayabiliriz.
- Abla eldivenim yok üşüyor ellerim.
Yanıtları hep aynı çocuk veriyordu diğerlerinin sözcüsü gibi. Filiz’in yüzüne buz gibi bir bakış attı,
uzatmamasını belirtircesine. Filiz kararlıydı ortamı yumuşatmaya, eldivenlerini çıkarıp çocuğa
uzatırken; “Siz okula gidiyor musunuz?” diye sordu. Aynı ağız, yarım yamalak bir “Evet.” yanıtı verdi.
@kirikdergi
Filiz sormaya devam etti; “Peki uzaktan dersiniz yok mu?” Kaşlarını çatarak kamelyanın yanık
kenarında dikilen; “Abla dersler berbat niye dinleyelim ki internet sürekli kesiliyor, öğretmenler de
zaten Google’dan okur gibi ders anlatıyorlar. Çok sıkıcı hiç ilgimizi çekmiyor. Bu yüzden de hiç derse
girmiyoruz.” diyerek, sitemkâr bir paragrafı çöz çözebilirsen der gibi suratına fırlattı. İçinin iyice
kararmasıyla şok olması bir oldu Filiz’in. Orada olduğundan emin olmak için, kızına çevirdi yönünü.
Ona rahat olmasını belirtircesine el salladı. Peşi sıra dönüp, hayal kırıklığını bastırmaya çalışan yamalı
tebessümle; “Hiç girmiyor musunuz?” dedi. “Hayır hiç…” yanıtını aldı.
Annenin bırakmaya, çocukların ise istekli yanıtlar vermeye hiç niyeti yoktu. Duymak istemediği son
cevabın ardından, “Ne yapıyorsunuz peki?” dedi. “Parklarda dolaşıyoruz teyze.” deyiverdi
konuşmayan üçüncü çocuk. Eldiveni alan çocuğun onu ağacın dalına bırakmasıyla, kar oynamak bir
yana daha fazla sormaması gerektiğini de yeterince hissettirmişlerdi. “Çocuklar burası kamusal alan
çocukların eğlendiği bir ortam, korktukları değil. Lütfen bana bir söz vermenizi istiyorum bir daha
parklarda edepsiz küfürler yapmayın olur mu?” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Dudaklarının
ucundan “Olur.” dedikleri o kadar aleniydi ki her üç çocuğun da. Olur muydu bir şey? Yoksa olmaz
mıydı hiçbir şey?
Eve vardıklarında her ikisinin de bakışları birbirlerinden çok uzakta yan yana oturuyordu anne, kız.
Anne pencereden parkı seyrediyor, kızı eline aldığı resim defterine bir şeyler karalıyordu. “Bir daha
asla kar yağmasın.” derken korkusundan kurtulamamanın sıkıntısıyla, bir kum çölünde siyaha boyalı
kardan adam çizdiğinin farkında bile değildi. Hâlâ korkuyordu. “Anne niye konuştun, ya bize bir
kötülük yaparlarsa.” diye kekeledi. Sanki az önceki siyah beyaz filmin ortasında bir yerlerde
kaybolmuş da yönünü kestiremiyor gibiydi. Annesi ayağa kalktı, cama dayadı kafasını. Her ne olursa
olsun, doğru olanı yapmış ve güzellikle bir ricada bulunmuştu. Uygulayıp uygulamamak onlara
kalmıştı elbette. Ama gördüğü manzara karşısında acı bir mırıltıyla; “Bu kadar öfke niye?” diyerek
sendeledi. Kanepeye yaslandı. Güçlükle ayakta duruyordu. Kardan adam paramparça olmuş, üzerine
taktıkları parçalar yerlere dağılmıştı. Eldivenler de! Üç çocuk salıncaktaydı ve kahkahalarla
gülüyorlardı. Evet eğleniyorlardı, az önceki söylenenleri küçümseyici kupkuru sırıtışlar eşliğinde. Ve
bir şey olmuştu. Hem de kalın bir teğetin gölgesinde…
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Özlem TOY
@koapse

@kirikdergi
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Zaman bir şekilde zihnimin duvarlarına çarpıp duruyordu. İnsan beyninin
açıklanamayan gizemi, an denilen yaşanmışlıkları bir yerlere saklıyordu ve
bambaşka olayların içinde bizleri en olmadık yerlere sürüklüyordu. Anılarımızı önce
gizliyor sonra bir göz açıp kapama süresinde kirpik diplerimizde seyrediyorduk.
Bazen belli başlı anılarımızı manasızca yeniden yaşıyorduk. Anılarımızın ruhumuzda
bıraktığı izlere göre ya uyanık gördüğümüz kâbuslara ya da yüzümüzde oluşan bir
gülümsemeye dönüşüyordu.
İşte tüm bunları düşünürken bir anın içine hapsoldum. Otuz iki yaşında ilk kez babam
benden saçlarını kesmemi istedi. Daha önce hiç yapmamıştım ama nasıl yapacağımı
da biliyordum. Bu anı defalarca gözlemlemiştim. Mutfaktan bir tane sandalye alıp
banyoya götürdüm, tıraş makinesini banyo dolabından çıkardım, usta bir kuaför gibi
makinenin başlıklarını hazırladım, yanına birkaç tane tarak koydum ve babamı
banyoya çağırdım. Babam büyük bir güvenle sandalyeye oturdu, ne yapmam
gerektiğini tatlı tatlı anlattı. Anlatımında hem kendine olan güveni hem de bana
fırsat verme isteği vardı. Ne kendimi ne babamı mahcup etmemeliydim. Kendimden
emin tavırlarla bir tane havluyu boynuna doladım ve saçlarını ıslattım. Tıraş
makinesinin en büyük başlığını taktım ve saçlarını kesmeye başladım. Dökülen her
saç teli ruhuma öyle acı verdi ki bunu tarif etmek için kelimelerim yetersiz kalıyor. O
an, ben çoktan zamanda yolculuğa çıktım. Bir yutkunma anında çocukluğuma
kavuştum. Annem, ben çocukken dedemin saçlarını eski bir tıraş makinesiyle
keserken aynı böyle yapıyordu. Defalarca onları izlemiştim fakat benim de bir gün
babamı tıraş edebileceğim hiç aklıma gelmemişti. Annem de üzülmüş müydü? Acı
çekmiş miydi? Bilmiyorum…
Kızlar, iyi veya kötü hayatı hep annelerinden öğreniyordu. Annelerinin çektiği acılar
da bir şekilde onlara geçiyor, ruhlarının derinliklerine işleniyordu. Bunu bugün daha
iyi anladım. Benim anneme benzediğim gibi babam da dedemi andırıyor, hiç
konuşmuyordu. Kendimce yaptığım işin doğru olduğunu düşündüm ama eksikti,
ensesindeki saçlar daha kısa olmalıydı. Tıraş makinasının başlığını çıkarttım ve en
kısa kesecek şekilde ayarlayıp ensesini de tıraş ettim. Babam hiç konuşmasa da
üzgündü ve bu kasvetli havaya yaramaz kızının bir son vermesi gerekliydi. Birden
dudaklarımdan iki kelime döküldü:
- Sıhhatler olsun, altmış lira alayım.
- Serseri, hani bakayım olmuş mu, dedi babam ve başka bir aynayla saçlarını
gösterdim.

ORTOPEDİK DEĞİL

Beğendi ama bunu cümlesiyle değil gülümsemesiyle onayladı. Banyo saç içindeydi ve annem geldi.
- Oooo, demek kuaförlük de var! Ben de isterim Özlem Hanım. Kızlar annesinden el alır, aynı ben,
dedi ve az önce hissettiğim duyguların ne kadar doğru olduğunu işte o an anladım.
- Banyoyu boşaltalım arkadaşlar, dedim. Annem:
- Yok öyle benim de saçımı keseceksin! dedi.
Şaka yapıyor olmalı derken, hooop annem önüme oturdu. Nasıl ya? Bu soruyu kendime sordum
sessizce, şaşkındım:
- Nasıl bir model olsun hanımefendi?
- Enselerim kısa, üstler ve önler aynı boyda toplanacak şekilde olsun.
- Peki, efendim, deyip bastım kahkahayı.
Şimdi babam bizi izliyordu. Annemin saçlarını ayırdım ve üstleri topladım, başka bir havluyu alıp
ensesine doladım, saçlarını ıslattım, taradım ve babamın saçından öğrendiğim şekilde ensesindeki
saçları kısacık kestim. Bu anları yaşarken zaman yine tersine akıyordu. Küçükken annem de benim
saçlarımı böyle tarar ve bazen keserdi ama o hep istemediğim şekilde küt keserdi saçlarımı. Ne
@kirikdergi
yalan söyleyeyim, bir an şeytan dürttü ve “Sıra sende!” dedi; “Kaybol adamım!” deyip onu
uzaklaştırdım. Annemin saçlarını da kesmeyi başardım. Cesaretim sayesinde mi yoksa cahil
cesareti mi? Bilemiyorum ama işe yaradı ve annem:
- Ayy geçen kuaföre anlattım anlattım bir türlü yapamadı. Eline sağlık, deli…
- Sıhhatler olsun, çok yakıştı. Yüz lira alayım, dedim ve babamdan bir kahkaha koptu.
- Kadına, faytoncu tıraşı yapıp birde yüz lira istemek, pes, dedi.
- Beğenmiyorsanız başka kuaföre, anacığım, dedim ve havamı attım. Babam baktı ki iş uzuyor:
- Hadi şurayı toparlayın ve boşaltın daha tıraş olacağım.
- Baş üstüne, haşmetli sultanım, deyip banyoyu toparladım:
Bir yandan saçları bir yandan anılarımı süpürdüm ve sandalyeyi alıp çıktım. Odama döndüğümde o
keyifli anlar yerini derin bir hüzne bıraktı. Bir annenin küçük kızının saçlarını taraması, kesmesi,
örmesi eminim ki mutluluktu ama bir kızın bunları yapması, babasını tıraş etmesi acı. Zaman
değişiyordu. Küçük kızları kocaman bir kadın olmuş, onlarsa yaşlanmaya başlamış, roller
değişmişti. Sevdiklerimi kaybetme korkusunu iliklerime kadar hissediyordum. Buna bir de telaşım
eklendi, hayata geç kaldığımı fark ettim. Korktum! Korktum çünkü anne olmaya geç kalmıştım ve
böyle giderse yaşlandığımda benim saçlarımı kesecek bir kızım olmayacaktı.
Hayatımı ertelediğim her şeyi düşündüm. Eğitim, kariyer ve doğru insanı beklerken geçen yıllarım.
Kendime sadece, “Yanlış yapıyorsun!” diyebildim ve ışığı kapattım. Boşluğa binlerce cevapsız soru
sordum. Ben sordukça sorularım geceye asılıp kalıyordu. Sırf anne olmak için evlenmeli miydim?
Ya mutsuz bir evliliğim olursa, çocuğumu sağlıklı bir ortamda büyümezsem ya ona doğru babayı
seçemezsem? Yine doğmamış çocuğumun hayatını riske atmaktan korktum ve doğru zaman
geldiğinde bunu hissedeceğimi düşünüp, kendimi sakinleştirip anın büyüsünden uzaklaştım…
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Mimar Sinan ELTER
@kirikdergi

@kirikdergi

"Ah" diyorum ve bu kekremsi sözcüğün peşine yaşanmış ve yaşanması
mümkün nice düşü sıralamak geçiyor içimden... Yeter mi bana ayrılan
satırlar bilmiyorum.
Bir zamanlar her birimizin küçük birer çocuk olduğunu hatırlamaya
ihtiyacımız var sanırım. Biri bunu bize hatırlatsa hiç fena olmazdı. Bu
yetişkin tavır ve halden az biraz olsun kurtulsak, sokaklarda koştursak,
gökte güneşi aya kavuştursak, bisiklete binsek, şekerci dükkanının
önünden geçerken şeker istesek ya da bir şeyi elde etmek için avaz avaz
ağlayıp üç beş dakika sonrasında o ağlamanın kilometrelerce ötesinde
arkadaşlarımızla oyunlar oynarken buluversek kendimizi...
Misal Dünya, camdan bir fanus kadar minik ve şeffaf olabilseydi, bizim için
elzem şahsiyetlerle karşılaşabilme ihtimalimiz çokça artmaz mıydı? Ne
bileyim inanmak, özümsemek ve sevmek gibi nice fiil, dil bilgisi
kitaplarında var olan birer fiil olmaktan çok bizatihi yaşadığımız veya
gerçekleştirdiğimiz (berisini - ötesini düşünmeden) birer eylem olurdu.
Yahut içimizi soğutabilecek o aradığımız tümce tam da muhtaç olduğumuz
anda dudaklarımızdan dökülüverse kendiliğinden veya içimizin yanmasına
sebep olan her ne varsa onların içimizi konak edinen birer konuk olduğunu
hatırlayabilsek; çünkü bizi dumur eden mutsuzluğun sebebi bu geçici
tasalar...
Kötü zamanlar, kötü anılar salisenin onda birinde gördüğümüz kabuslar
gibi geldikleri gibi apansız çekip gitseydi daha yaşanılası olmaz mıydı
hayat? Aldığımız derin nefeslerde ciğerlerimize kükürt ve karbonmonoksit
ve benzeri zehirli gaz solumak yerine, tertemiz bir yeşilliğin yaptığı
fotosentez tepkimesinin şahane ürünü olan beşeriyetten öte oksijeni
solumak sistemin fevkaledeliğinde muazzam bir şey olurdu ki şeye dahi
daha derin ve daha güzel manalar yüklenebilirdi o vakit...
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Şu ana değin yapabildiklerimizin çok daha fazlasını başarabilmiş
olsak ve omuzlarımızda yer edinen başarısızlık hissi ortadan
kalksa ve kıyas derdi olur olmaz zamanlarda yakamıza alacaklı
gibi yapışmasa daha azimli daha verimli bireyler olurduk sanırım.
Bu kadar kırılgan olmasaydık; bir tutam bencillik iki yemek kaşığı
kadar dirayet yeterdi erken ağlamayalım diye... Yahut el ne der
alem ne düşünür düşünmeden vicdanımızı pusula edebilseydik,
geceleri daha rahat uyuyup, sabahlara keyifle uyanıp, güneşe,
sokağımızdaki canlara ve geriye kalan herkese ve her şeye
sevgiyle yaklaşmamız gerektiğini öğrenebilirdik. Keşke!
Pencere kenarlarına izmarit ve kül dolu küllükler bırakmak yerine
dışarıdan bakanın içeride harika bir manzara gördüğü çiçekler
koysak, eskilerin taktığı perdelere yenilerini tercih etmesek,
internet, telefon, tablet dışında bir dünyanın varlığının farkına
varsak, kadınlara ve çocuklara hak ettikleri ilgiyi ve sevgiyi
gösterebilsek, yayalara yol versek, dönüşlerde sinyal vermenin
gerekliliğini göz ardı etmesek, gecenin bir vakti gelen içsel
dürtülere kapılıp sağa sola sipariş vermeden evvel gelecek olan
kuryeyi düşünsek, yargılamadan dinleyebilsek, sevilmeyi
beklemeden sevebilsek, saf sevgiyle kucaklayabilsek
dostlarımızı ve Montaigne'nin de belirttiği gibi "mutluluğun bir
şeyin sahibi olmak demek olmadığını, bize verilen nimetleri
tadabilecek ruh ile o nimetlerin tadına varmak olduğunu"
öğrenebilmiş olsak..
Bütün bu namütenahi dertlerimizi söküp atabilseydik keşke...
Biraz daha çocuk kalıp annemizin sıcacık kucağında hayretler
içinde izleyebilseydik babamızın bizi güldürme çabalarını... Ah,
keşke!.

ANSİKLOPEDİK!
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Çul Çürüten

Avustralyalı araştırmacı Dr. Gaston Bodart tarafından Kut'ül-Amâre Zaferi, "İngiliz
prestijinin Birinci Dünya Savaşı'nda yediği en büyük darbe" olarak yorumlanmaktadır.
Halil Paşa, Kut'ül-Amâre'nin teslim alındığı gün orduya bir tebrik mesajı yayımlamış ve
bu günün "Kut Bayramı" olarak kutlanmasını istemiştir.

@kirikdergi

Halil (Kut) Paşa (1882 - 1957)
Enver Paşa'nın ondan iki yaş büyük amcası. "Kut'ül-Amâre Kahramanı" olarak
bilinir.
1882'de İstanbul'da doğdu. Harp Akademisi'nde Mustafa Kemal ile aynı sınıfta
okudu. İttihat ve Terakki Fırkası'na girdi. I. Dünya Savaşı'nda Kut'ül Amere
cephesinde General Townshend komutasındaki İngiliz kuvvetlerini esir aldı.
Ardından Irak askerî valiliğine getirildi. Goltz Paşa'nın ölümü üzerine 6. Ordu
komutanlığına atandı.
Mondros Mütarekesi'nin ardından İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Diğer
İttihatçılarla birlikte Bekirağa Bölüğü'ne kapatıldıysa da Yahya Kaptan tarafından
kaçırıldı. Sivas'a giderek Heyet-i Temsiliye başkanı Mustafa Kemal ile görüştü.
Buradan Azerbaycan'a giderek Enver Paşa ve kardeşi Nuri Paşa ile buluştu.
Kurdukları İslam Ordusu'yla Ermeniler'e karşı savaştı. Bu arada Ankara Hükümeti
adına Moskova yönetimi ile görüştü. Sovyetler'in Ankara Hükümeti'ne gönderdiği
külçe altınları getirdi.
Ankara Hükümeti'nin Türkiye'de oturmasına izin vermemesi üzerine Moskova'ya
döndü. Enver Paşa, Türkistan'da Sovyet yönetimine karşı savaş başlatınca, Halil
Paşa Rusya'yı terk ederek Almanya'ya gitti.
Kurtuluş Savaşı'ndan sonra hükümetin izniyle İstanbul'a yerleşti. 1957'de
İstanbul'da vefat etti.
"Kut'ül-Amâre Kahramanı Halil Paşa'nın Anıları: Bitmeyen Savaş" adıyla 1972'de
yayımlandı.
Dicle ve Fırat boyunda 1915-1916 yıllarında yapılan çetin mücadelelerin ardından 29
Nisan 1916'da Kut'ül-Amâre zaferinin kazanılmasında vatan müdafaası için her türlü
sıkıntı ve yokluklara göğüs gererek canlarını veren kahraman askerlerimizi ve
milletimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!
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...İber Yarımadası anlaşılmaz bir şekilde
anakaradan ayrılmıştı. Birbirinden ilginç raslantılarla
bir araya gelen beş kişinin her biri de bu kopuşun kendi
davranışlarının sonucu olduğunu düşünmektedir.

Ahmet YILMAZ
@kirikdergi

José Saramagonun Yitik Ada'nın Öyküsü adlı
eserinde bahsettiği gibi bir durum kişinin zihninde var
mıdır acaba? Tikel oluşumlarımızın yarattığı sonuçlar
belki de tümellere götürmeyecektir ama insan da
zihninden tümelleri atabilecek bir durumda mıdır,
acaba? Soyut fonksiyon dediğimiz belki de bu olabilir
ancak sosyal tepkilerin en canlı organizmasında
yaşayan insanın buradan kendini soyutlaması zor gibi
gözükmektedir. Saramago'nun da değindiği gibi
kendilerine ait olmayan eysemsel durumlarda hatta ve
hatta zihinsel boyuttan öteye geçemeyen durumlarda
bile insan toplumsal vurgunun en vurgusal tonu
olmaktan çoğu zaman kendini kurtaramayabilir.

Yitik ada olmadan önce ada olduğunun
farkındalığı yitikliğe en büyük set ve belki de bu bilinç
şuurun devamlılığı ve tikelliği için vazgeçilmez olmalı ki
benliği, varlığı, evrensel odağı bile etkileyebilsin...

ANSİKLOPEDİK!
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Hayat bir maratondur ve bu maraton bireyin aklını,
bedenini, ruhunu doğru yerde doğru zamanda doğru
kullanarak bitirilebilir.

Rukiye Tuna

@kirikdergi

Geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden
Kobe Bryant'ın ölmeden evvel 17 yaşındaki gençlik yıllarına
yazdığı ibret alınması gereken mektubu sizler için
derledik...

Sevgili 17 yaşındaki ben,
Yarın Lakers hayalin gerçek olduğunda, aile ve arkadaşlarına bir şekilde yatırım
yapmanın yolunu bulman gerekecek. Bu kulağa çok basit geliyor ve hatta
düşünmeden yapılması gereken bir şey olarak düşünüyor da olabilirsin ama
azıcık daha zaman ayırıp biraz daha düşün. Yatırım yap dedim, ver demedim!
Açıklayayım:
Kardeşlerine ve arkadaşlarına maddi şeyler vermek doğru karar gibi gözükebilir.
Onları seviyorsun ve çocukken her zaman yanındaydılar, o yüzden başarın
sayesinde eline ne geçiyorsa onlarla paylaşman en doğru şey gibi geliyor. Onlara
ev, araba alıyorsun, tüm faturalarını ödüyorsun. Güzel ve rahat bir hayat
yaşamalarını istiyorsun, değil mi? Ama gün gelecek ve her ne kadar doğru şeyi
yaptığını düşünsen de aslında onları geride tuttuğunu göreceksin.
Onlarla ilgilenme sebebinin aslında "seni" daha iyi hissettirdiğini, onları dünyayı
umursamaz bir şekilde gülerken görmenin "seni" daha mutlu ettiğini anlayacağın
zamanlar gelecek – ve bunun sebebi, senin aşırı derecede bencil olman. Kendini
memnun ettiğini hissederken; yavaş yavaş onların hayal ve azimlerini
tüketiyordun. Hayatlarına maddi şeyler ekleyip duruyordun ama en değerli
hediyelerden mahrum bırakıyordun: "Bağımsızlık ve Gelişim."
Ailenin lideri olmak üzere olduğunu anlaman gerekiyor ve bu kardeşlerin ve
arkadaşların o zaman anlamasa da zor kararlar vermeyi de beraberinde getiriyor.
Geleceklerine yatırım yap, sadece verme.
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Başarını, varlığını ve etkini, onları kendi hayalleri ve amaçlarını en iyi
şekilde bulabilecekleri pozisyona sokmak için kullan. Onları okullara,
iş görüşmelerine sok ve kendi yollarında lider olmalarına yardımcı ol.
Onları, seni bu noktaya getiren ve ileri taşıyacak sıkı çalışma ve
özveri seviyesine getir.
Sana şu anda bunları yazıyorum ki en kısa zamanda bu sürece
başlayabilesin ve o kolaylığa alıştırdığın ve sütten keseceğin kişilere
karşı mücadele vermeyesin. Bu alışkanlık ileride sen de dahil
herkesten sadece öfke, kızgınlık ve kıskançlık olarak çıkar.
Zaman ilerledikçe, onların bağımsız olarak büyüdüğünü ve kendi
hayatlarında, kendi tutkuları olduğunu göreceksin ve bu da onlarla
olan ilişkinin daha iyi olmasıyla sonuçlanacak.
Sana daha yazacağım çok şey olur ama 17 yaşında sahip olduğun
dikkat süresi 2000 kelimeye yetmez.
Bir dahaki sefer sana yazdığımda, kan ve işin karıştığı mücadelelere
de değinebilirim. Sana verebileceğim en önemli tavsiye ise
ebeveynlerinin
ebeveyn
olarak
kalması
ve
menajerliğe
soyunmamaları.
O ilk kontratı imzalamadan önce, ailen için doğru olan, onları güzel bir
şekilde yaşatırken senin de işini yükseltebileceğin ve insanları uzun
vadeli başarılara sürükleyebileceğin bütçeyi düşün. Bu şekilde
çocuklarının çocukları ve onların çocukları da zamanı geldiğinde
kendi geleceklerine yatırım yapabilir.
Hayatın değişmek üzere ve her şey önüne çok hızlı gelecek. Ama
bunu bir başka 9 saatlik antrenman gününden sonra uzanıp anlamak
için kendine zaman ver.
Güven bana, işleri başından ayarlamak bugün hala biraz kalan gözyaşı
ve kalp ağrısını engelleyecek.

ANSİKLOPEDİK!
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Üsküdar dolmuşuna binmek için elimi kaldırıyorum. Araç durağa yanaşırken tipimi beğenmemiş gibi
dudaklarını garip hale getiren şoförü görüyorum. Hava soğuk olmasa binmezdim de neyse diyorum.
Tısssssss diye açılıyor kapı. İçime tropik bir gerginlik doluyor. Kendimi içeriye atmamla, cebimdeki
kağıt beşliği uzatıyorum.
-Beş buçuk oldu yalnız.
-Daha iki gün önce dört buçuk değil miydi?
.
-Dün dünde kaldı birader.
Irem SÜT
Her yeni günde bir şeye şaşırmak sıradan hale geldiğinden bu parasal değişimlere de kayıtsız
@iremmisut
kalıyorum. Elimi montumun iç cebine götürüyorum.
Beklemediğim köşelerden bir şey çıkabilir ümidiyle şansımı deniyorum. Yokluyorum, hareket yok. Boş bir koltuk buluyorum.
Benden önce kim oturduysa güzel ısısı var, yayılıyorum. Arkamda oturan iki dayı seslerini yükseltiyor. Konuşmalarından
paralarının buharlaştığı anlaşılıyor. İçlerinden biri karaktersiz diyor, öteki meçhul hırsızın şerefsiz olduğunu söylüyor. Ortada
bir kayıp varsa artık kimliğin bir önemi yok ki. Banane yahu deyip, kafamı cama dayıyorum. Araç bir titreme yapınca
hatırlıyorum eksik verdiğimi. Gözüm yere takılıyor. Hayret camda huzur bulurdum normalde, yere bakma adetim değildir.
Sanki dilenci önüne serpilmiş gibi bozuk paralar görüyorum. Hepsi de ayrı yerde. Birbirlerine uzak aynı yolun yolcusu ufak
demirler. Kaç tane var saysam mı? Matematiğim zaten stres anlarında metcezir. Otur oturduğun yerde işte. Yoksa bu kıl
adam beni mi deniyor? Yok lan Sadık, bozuk parayla sınav olur mu? Bir, iki, üç. Ha bir de şu koltuğun altında var gibi. Hepsi bir
lira. Dışardan bir bağırış duyuyorum. Kaptan afili güneş gözlüklerini takıp, aracı sağa çekip iniyor. Arkama bakıyorum dayılar
sorunlarının açmazında. Arkadaki çocuk telefonuyla şap şup... Madem öyle deyip yere çöküyorum. Gözüme çarpan en temiz
madeniyi alıp atıyorum cebe. Tekrar kafamı çeviriyorum herkes havasında. Zarar abilerin büyük kayıpları var zaten, üçe beşe
bakacak halleri yok. Yerime geçiyorum. Malum şahıs kapıyı açıyor. Koltuğuna çok önemli bir şeyi başarmış gibi oturup,
düzeltiyor. Yola çıkıyoruz yeniden. Bende araç sallanmaya başlamadan kendimi atıyorum şoför mahalline.
-Bozuk eksikti. Buyrun...
-Bende 50 kuruş yok.
-Sorun değil.
-İyi geç yerine ayakta kalma!
Boş koltuk fazla olmasına rağmen bu hatırlatmayı yapmasına anlam veremiyorum. Sıcak köşeme geri dönüyorum. Hafiften
yağmur vuruyor pencereye. Gözlerimi kapıyorum azıcık kestiririm belki. Div div div din dun dan… Bu nereden çıktı şimdi? Tek
gözümü açıyorum bizim kahraman vitesi sertçe iterek kafasını sallıyor. Teypten ses yükseldikçe sanki daha da bir gaza
geliyor gibi. Neyse diyorum karanlık cama yayılan buğuya adımın baş harfini yazıyorum. Etrafını da yuvarlak içine alıyorum.
Malum kişi başını çevirip:
-Yaz kardeşim sevdanı, kalp ağır iştir.
-Yok, ben öylesine.
-Karala koçum!
Adama gereksiz bir sıcaklık besliyorum. Şarkı yükseliyor. *Nefretle yüzüme bakmayın yeter* kısmına gelince aklımı
karıncalayan bu adam sempatik geliyor. Belki de arabesk koşullanma beni ona yaklaştırıyor. Müzik susana dek onun kral
olduğunu bile düşünebilirim. Cama imzamı atıyorum. Sonra ne gereği var hızıyla siliyorum. Araç yavaşlıyor.
-Üsküdar meydan, geçmiş olsun.
Arabadan inerken sağol anlamında başımı sallıyorum. Adam yine suskun. Bunun iyiliği Müslüm dinleyene kadar diyorum. Kapı
kapanıyor. Mağdur adamlar hızlı adımlarla önümden yürüyor. Bende kendi yolumda ilerlemeye başlıyorum. Yağmur firar,
güneş açtı. Etrafta yine boş bank yok. Oturanların yaşları da taş çatlasa on altı. Öğrenciler bank kitlemeyi özenle seviyor.
Bunları yerlerinden kaldırmaya çalışsan kendi gibi olmayan akıllı telefonlarının flaşını suratıma patlatırlar. Neme lazım bela
gelir deyip ana caddeye yürümeye başlıyorum.
Kalabalık dev gibi büyüyor. Hiç de yetişecek bir yerleri yokmuş gibi salınıyorlar. Bari bir telaşınız olsa da adımlarınız hızlansa.
Yok, bitmez bu yol. Araba yolundan kaldırıma yakın mesafeden aşayım şu kayıtsız kafaları diyorum. Kafa deyince sabah
evden çıkmadan Nazım’a verdiğim söz aklıma geliyor. Kendisi benim ev arkadaşım. İlaçları genelde bana aldırır. Hayır ne
ailemde hekim var ne de birinden el aldım. Kafasında şifa olarak canlanmışım bir kere. Esasında ben de şikayetçi değilim.
Eczaneye gidip keskin kokuyu içime çekince sanki zihnim daha açılıyormuş gibi geliyor. Bu sebepledir ki Nazım’a derman
adam ben değilim demiyorum. Işıklara gelmeden solda bir yer görüyorum. Giriyorum içeri.
-Kolay gelsin. Majestik var mı?
-Var efendim.
Aslında ismi daha tuhaf olan bir ilaç bu. Ben kendimce böyle bir ad taktım. Kalfa eleman da bozuntuya vermiyor. Ee tabi
Sadık. Sen müşterisin yüzüne hapşursan da seni kovacak değil ya! O esnada dış kapı şangırdayarak açılıyor. İçeriye kuvvetli
birinin girdiğini düşünüyorum. Başımı çeviriyorum. Üstünde beyaz bir mont, ayağında garip taşlarla bezenmiş topuklu
ayakkabıları olan genç bir kadın içeri giriyor. Elini alnına götürüp, kaşlarını çatıyor.
-Benim başım ağrıyor. Hah o elinizdeki, ondan istiyorum.
-Tabiki hanımefendi bir kutu mu?
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-Hayır üç kutu .
-Yalnız iki kutu var. Bu elimdekini beyefendi satın alacak.
-Ama bana hepsi lazım.
Durumdan memnuniyetsiz kadın bana doğru dönüyor.
-Sizin baş ağrınız tam olarak ne kadar sürer?
-Valla ben elçiyim. Kafa benim olsa ortalama bir zaman veririm.
Kadın bu cevap karşısında gözlerini kısıyor. Bir şey söylemek istiyor. Dik bakışlarını üzerimde gezdiriyor.
-Ee siz iki kutuyu alın. Ben de payımı alayım.
-Ama ben bunları sadece kendime almıyorum. Hem annem hem de Gülşen teyzem için. Üç kişiye lazım.
Üç mü büyük, bir mi?
Kasada sakallarını sıvazlayan adam dile gelip
-Allah büyük! dedi.
-Vallahi işimiz Allah’a kaldıysa biz burdan çıkamayız.
Kalfa çocuk bana doğru yaklaşıyor.
-Sizin için acil değilse efendim. On metre yukarıda bankanın yanında başka bir yer var
-İyi de ilk ben geldim.
-Anlıyorum ama hasta çokmuş baksanıza.
-Biz hastadan sayılmıyor muyuz? Vallahi sizin yaptığınız adam kayırma düpedüz.
-Ama hanımefendi..
-Tamam hanımefendi kayırma, her ne haltsa. Böyle esnaflık olur mu?
-Başka zaman yardımcı oluruz.
-O iş geçti. Artık size ne vereceğim cevap ne de para olur.
Kapıdan çıkarken kadının yüzünde ben kazandım işte der gibi sinsi bir gülüş beliriyor. İnanılır gibi değil. Kadın sayısal üstün, ben saf dışı. Aman
kıran mı girdi dükkanlara. Dediği yere gitmiyorum. Az biraz deniz havası alayım. Geldiğim yöne geri dönüyorum. Cami önündeki parkın önünde
duruyorum. Martılar yine yemek artıklarına seviyesizce birikiyor. Her gördüğümde daha da iri gibiler. Balon gibi göbekleriyle doymuyorlar.
Yine de elim boşta kalmasın. Montumun iç cebinde sabahtan kalma bir kraker var. Bir tane uzatayım bari. Her şeyi götürmeye alışkınlar. Bunu
da yerler. Bana en yakın olan, efendi gibi görünene tuzlu çubuğu uzatıyorum. Ancak o arsızca arkasını dönüp kanat çırpıyor. Bende sinirlenip
elimdeki paketi oraya atıyorum. Yahu Sadık alt tarafı bir martı işte, ne geriliyorsun? Neyse bana deniz gerek. Başımda tuttu zaten.. Yürümeye
başlıyorum. Denizin kokusu burnuma çarpıyor. Ancak biraz tuhaf gibi. Bu ne şimdi?
-Hıh hııhhh hıhh
Burnumu çekiyorum. Yok yani is kokusu bu resmen. Birden sırtımı dönüyorum. Arkamda saçları dağılmış, ağzında bir izmarit, sararmış
bıyıkları ile bir adam beliriyor.
-Sende kimsin?
-Ben hareket memuruyum.
-Hangi istasyonun acaba?
-Bu bölge benim. Hulusi’ye yanlış olmaz.
-Çok memnun oldum Hulusi Bey.
-Benim adım yok.
-Ee Hulusi kim?
İsmini bahşetmeyen tekinsiz adam kolumu sertçe tutup beni götürüyor. Bende artık tamamen teslimiyetçi bir hale büründüğümden sesimi
çıkarmıyorum. Adımlarını hızlandırıyor. Tabi bende ona bitişik. Adamın aklının ipleri gittiği bariz. Beni kaçıracak birine benzemiyor. Yinede
şüphelensem mi bilemiyorum. Elli adım bile olmadan duruyoruz. Az önce bıraktığım parkın ortasında birbirimize bakıyoruz.
-Ee şimdi?
-Özür dilemen gerekiyor.
-Kimden, niye?
-Hulusi’den tabiki
-Ee göster bakalım şu Hulusi’yi…
Eliyle martıyı işaret ediyor.*Bir bu eksikti diye* düşünüyorum. Nereye varıcaz belli değil.
-Seni gördüm Hulusi’ye paket attın. Özür dilemen gerekiyor.
-İyi de bunların hepsi birbirine benziyor. Ne malum o olduğu? Ayrıca ben paketi ona atmadım.
-Hayır Hulusinin gözleri şaşı. Ben onun arkadaşıyım. İnsan dostunu bilir.
Bakıyorum hayvana, gözünde var bir şeyler. Acep kusuru olduğundan mı arkasını döndü bana. Yine içime yumuşak bir his doluyor. İnsafa
gelip, yere çöküyorum.
-Hulusi senden en kalbi duygularımla özür dilerim.
Martının tepkisi haliyle olmuyor. Ama adam tebessüm ederek kafasını sallıyor.
-Ben artık gideyim.
İsimsiz adam üstündeki eprimiş kabanın içinden bir karton bardak çıkarıp uzatıyor. Gözlerimin içine bakıyor. Elimi pantolonumun cebine
götürüyorum. Hayret dolmuşta bulamadığım bozuk meydana çıkıyor. Hemde üç lira!
-Bu ikisi martı ve senin için. Ha bu da benim için.
Kafasını daha bir mutlulukla sallıyor. Hoşçakal anlamında elimi kaldırıyorum. Ana caddede yaşam ordusu akıyor gürül gürül. Bense büyük
zafer kazanmış gibi süzülüyorum...

ANSİKLOPEDİK!
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Kırık Harami
@kirikdergi

Ne kadar da masumduk oysa biz de bir
zamanlar...
Utanacak
bir
şey
yaptığımızda sevimli sevimli kızardığımız
o çocuksu tatlı anlara öylesine hasret
kaldık ki… Herkesin herkesi rahatça
birbirine emanet edip çarşıya pazara
gidebildiği, herhangi bir eve tonlarca
odun kömür geldiğinde bir an önce
ısınsın diye arkadaşlarımızın elleri
herkesin birlikte canla başla çalıştığı,
evde annemizin kaynattığı çorbadan bir
tas da olmayanın kapısına bırakıldığı o
günler; ah çok mu geride kaldı? Lapa
lapa yağan karın altında oynadıktan
sonra eve gelince cızırdayan sobamızın
sıcaklığı, üzerine çamaşır damlaları
düşerken aynı anda kokan portakal
kabuklarının
burunlara
bıraktığı
hissiyat... Sobanın üstünde hem kendini
hem zamanı demleyen o çaydanlığın sesi
peki, çok mu geride kaldı?
Şimdi kulakları sağır eden onca sesin
içinde karanlık bir sessizlik ve koca bir
yalnızlık payımıza düşen... Eskiden,
eskiten, eskiyen her ne varsa güzeldi;
sıcaktı, insandandı; insancaydı.
Aynı duygularla yoğrulup bu kadar
farklılaşmak ve anlamsızlaşmak sanırım,
zamanın kime nasıl dokunduğuyla ilgili.
Zamanın güzel dokunuşlarıyla yaş almak
dileğiyle...
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Van Hayvan Sesi Ekibi
@vanhayvansesi

Dört duvar arasında sesinin duyulmasını bekleyen sayısız canımız
var!
Bu dünyaya merdiven altında yasak yolllarla gözlerinizi açtığınızı
düşünün... Bu seçimi siz yapmadınız ama bundan sonraki her
çileyi sizin çekeceğinizi düşünün...
Günümüz dünyasında "Bana bakamıyorsunuz madem, beni neden
doğurdunuz?" diyebilen bir kuşak yetişiyor.
Fakat hayvanların bunları söyleyebilme imkanları yok, ne yazık
değil mi?!
Sırf ticaret amacıyla yıllardır üretilen, satılan ve bu ticarete
destek verip nasıl bakacağını dahi bilmeden bu canları satın alan
herkes ama herkes şu an o hapishanelerde olmayı hak ediyordu.
Sayısız yasaklı ırkın mahkumiyetinin bu canlara verdiği verdiği
sonsuz bir acı var... O canları satın alıp canavar gibi yetiştiren asıl
canavarlar yüzünden... Asıl canavarlar; yeri geldi canlarımızı
kışkırttılar, yeri geldi dövüştürdüler. Yine o canavarlar bir
kısırlaştırma operasyonu ücretini ödememek için yüzlerce canı
barınaklara, sokaklara terk ettiler; yetmedi aç susuz kalacakları
çorak arazilere attılar...
Bir kez olsun o masumların gözlerinden bakın dünyaya...
Küçücük bedeninizle satıldınız ve size öğretilen şeyleri yaptınız.
Sahibiniz çok mutlu oldu diye daha fazlasını yaptınız ama sonra
bir gün soğuk, ıssız bir yerde terk edildiniz... Oysa her şeyi
yapmıştınız ve onu çok sevmiştiniz, güvenmiştiniz... Ancak suçlu
olan yine sizsiniz! Bunun neresinde adalet?! Neden suçlu gözüyle
bakılıyor onca masum cana?
Kedi, köpek ya da hangi cins olursa olsun vahşi olan bunlar değil;
vahşi olan bu canlara bu kötülüğü eden sahipler... Şimdi soğuk
betonlarda vahşi sahipleri değil bu canlar yatıyor...
Duygusuz olarak bilinen, ölüm kamplarına hapsedilen, görmezden
gelinen şey cansız bir varlık, eşya ya da mal değil... Her insan gibi
onlar da bir can taşıyor ve tek istedikleri hürce yaşamak!

ANSİKLOPEDİK!
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,Sahmeran

@kirikdergi
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Sırtınızı güvenle yaslayabileceğiniz tek şey
bir ağaç gövdesidir, dallarıyla kucak açan
ve yapraklarıyla koruyup kollayan bir ağaç
gövdesi... Yazın sıcaktan, kışın soğuktan
bunalan ve ne istediği hususunda bir karar
kılamayan biz adem mahluklarına sabırla,
gururla ve güvenle açar gövdesini. Karşılık
istemez, karşılık beklemez zira o gücünü
etrafından, sardığından değil, toprağından
yani kendi köklerinden alır. Bu yüzden her
daim verimli ve de heybetlidir. Peki ya
kalbini? Kalbini nereye yaslar insan
güvenle? İçinde gerçek sevgiyi, merhameti,
ve dürüstlüğü taşıyan; çıkarlarıyla onuru
arasında en ufak bir şüpheye dahi
düşmeden gücünü kendi köklerinden yani
insani değerlerinden alan ve siz kendinize
tahammül edemezken sizden sabrı ve
sevgiyi esirgemeyen sımsıcak bir kalbe
yaslar elbet. Varsa öyle bir kalp yaslanın ve
dahi yıkın kalbinizin sınırlarını birlikte
yaşlanın...

ORTOPEDİK DEĞİL

Mehmet Nazım ÖMEROGLU
@kirikdergi

Göçebe yaşamak zorunda kalmış küçük kırlangıçlar uçuyor gökkubbede, ne yana baksam ayrı bir
bahar havası kokuyor sen.
Biriktirdim kış mevsimi gibi taşıdım senli yanlarımı yüreğimde,
Başımı göğsüne dayamış gibi dayadım soğuk cam kenarı otobüs yolculuklarına
Sana gelmek
Sana yol almak
Sen stabilli kavşaklardan geçip ayak uçlarına varmak,
Sen gerçekçi yanlarına konmak için,
Bir kar kristali gibi soğuktan üşümüş pembeleşmiş yanaklarına düşmek için.
Velhasılı sende olmak,
Seni yaşamak gibi anlamlı bir yolculuğa dair dip not düşmek için..

ANSİKLOPEDİK!
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.
Inci ELENCE ILTER
@kirikdergi

Son çırpınışlarıdır gönlümün
Sana tek arzum beni biraz olsun anla...
Gel gökyüzünü paylaşalım seninle
Ama kuşlarımı ürkütme,
Asma altındaki meyhanede oturup bölüşelim tüm kederini bir şişe şarap eşliğinde
Ama acılarımı deşme,
Kış olalım üşümüş ruhlarımızı ısıtalım nefes nefese
Ama ürkekliğime gülme,
Birlikte baharı karşılayalım, papatyalar toplayalım
Ama kelebeklerimi üzme,
Yaz olalım güneşte kavrulup mavi sularda hayat bulalım sonsuzluğa kulaç atıp
hırçın dalgalara inat
Her şeyi göze alıp o ıssız adaya varalım...
Sonbahar olalım seninle
Yağmurlarda ıslanıp iliklerimize kadar âşık olalım
Biz olalım hatta her şeyi paylaşalım
Ama geçmişimle incitme ruhumu
Ya şimdi göm beni geçmişime
Ya da beni kabullen böyle…
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Merhaba karanlık,
Benim kadim Dost'um.
Yeniden seninle konuşmaya geldim;
Çünkü sessizce yanaşan bir sevda,
Ben uyuyorken yine tohumlarını bıraktı, rüyama.
Ve yüreğime yeniden yerleştirilen sevda
Öncekilerle yine aynı
Sessizliğimin sesinin içinde.
Huzursuz rüyalarda
Kâh yalnız kâh O'nunla yürüdüm,
Yakamı soğuğa ve rüzgâra kaldırdım,
Arnavut kaldırımlı dar sokaklarda
Sokak lambalarının halelerinin altında…
Gözlerim,
Gece ortadan ikiye yarıldı,
Gülüşünün aldatıcılığıyla bıçaklandığında.
Ve sessizliğimin sesine dokundu, sesi.
Ve bir anda anadan üryan gördüm,
On binlercesini insanların,
Belki daha fazlasıyla!
Seslerin asla işitilmediği şarkılar söyleyen insanlar...
Konuşmadan duyan insanlar,
Dinlemeden anlayanlar,
Allah’ın yerine karar verenler!
Ama kimse cesaret edemedi,
Suskunluğumun sesini duymaya!
Aptallar!...
Bilmiyorsunuz!
Sessizlik bir kanser gibi büyüyor, içimde!
Bari O,
Bir tek O...
O'na anlatabileceğim sözlerimi duyabilse,
Bir ses verse ki O'na ulaşabilsem.
Gözden kayboluyor,
Sessizliğinin çığlıkları artıyor,
İçimdeki atladığı boşlukta...
Ama sözlerim,
Iğıl ığıl yağan yağmur damlaları gibi düşüp
Sessizlik kuyularında yankılana yankılana
Dolduruyor, içimdeki boşluğu...
Korkuyorum,
Ya boğulursa boşlukta?!
Ve o aptal insanlar,
Allah'ın tastamam indirdiği
Parıl parıl parlayan vahiyleriyle
Secdeye kapanıp dualar ediyorlar,
Kendi yarattıkları neon tanrılara!
Ve Vedûd der ki;
Cehennemin kapıları
Sevdayı susturanlar için açılsın!...

ANSİKLOPEDİK!

Receb Emre

@recebemre
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Nezihat KERET

@nezihat_keret

sevgiye susamış çatılar, haneler
kederin rengi yoksunluğun siteminde
bacalar ki tükenmişliği emzirmekte
artırılmış çaresizliğin sonuçları
gün be gün kaybolarak beklenmekte
çekilmez bu incelip kopan haller
çekilmez bu isleşen yastıklar

bir an gelip de uzanınca gökyüzüne
dokununca gönül tezahürü bulutlara
kurgular değişecek, titreşimler yağacak
çatlakların arasındaki tutsak paslar
kana kana umuda dönüşecek

bir rüzgâr üfleyip de poyrazların ardınca
kımıl kımıl örtülerin asık yüzüne
kasvetler uğurlanacak, sözcükler yücelecek
düş pınarından akan damlalar
yaprak yaprak ruhları yeşertecek…

sonra; dağılır ve görünmez olurlar
aldanma, bu ilk aldanış değil!
anlasana, inşa edilen yasların çölünde;
savrulur kaybolan isimler...
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Zeyra Deniz
@hayat_hamlesi

Bir şiir bekledim
Anı ve hayalden başka
Ancak benzersizliği ile
Şimdiyi konuşabilirdik.
Anlatıcı olmaktan
Yaşayan olmaya karar veren
Bir seyyahın seyrine
Yolcu dizeler
Kalemin ucundan bana çarpsa
Sana dönse
Yerini yine de bulur muydu?
Düşünmedim.
Onlara yer aramaktan yorulmuştum.
Üstelik gizlendikleri yerleri tek tek bilip,
Yine de kendime söylemedim.
Konuşulup yazılmadıkça
Yoklaşan diller gibi
Sustu şiir.
Yine de bekledim.
Beklemeyi mi anlatmalıydım?
Yoksa Unutmayı mı?
Şiir şimdi ancak
Şimdinin şimdisinde mümkün.

ANSİKLOPEDİK!
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Nurdan GÜZEL
@_kuskadin

Konuşsam dilde gam
Sussam bir yıldırım olur düşerim
İçimde inceden yankılanır telli keman
Ah sevdam!
Duyduğun yaralı gönlümün figanıdır
Ağlayan gözlerim gülüşünle yıkanır
Gecenin gölgesi düşer sabahlarıma
En kuytularında dolanır irem bağının
Gezinirim zamanın kör karanlığında
Ey gönül!
Ömür dediğin bir nefes
Bu alemde düşersin aşkın ızdırabına
Gâh bir deryaya dalarsın
Gâh ateş olur yanarsın
Ah bahtı kara sevdam
Dermanı bulunmaz hallerim
Son demlerindeyim ömrümün
Yakındır düşerim toprağa…
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Bak yarılandı aralık
Yağan karın tadı ayrı güzel
Sarılmak ulu orta, yargılansa dahi kimi vakitler küçük kasabalarda ve dahi
Başkale'de
Sarılmak istiyor insan tedirgin telaşlı bir yüreğe
Sarılmak istiyor çıplak ellerle bir çocuk tertemiz kar kütlelerine
Ağaçlar çıplaklar
Buz tutmuş kaldırımlarda düşer insanlar kıç üstü
Odalarında sen ve ben, altı üstü
Yüz on iki metrekarelik bu ev
Tenim tenine yağarken
Şarkılarda çıplak, üstelik
Gem vurulmuştur şiirlere
Oysa, şiirlere sevgiliyiz
Bu ev, bu şehir, bu dünya çocukluğumuza dar gelir
Bütün ülkelerinde dünyanın ve dahi Afrika'nın
Büyüyor çocuklar evrensel bir dil ve coğrafyanın kader olduğu bir biçimle
Uçsuz bucaksız bir ova, çocuksuz olmayan
Bildiği bir yer var delişmen aklımın;
Göğün hürriyet dolu meydanlarında sayısız kuş, uçurtma
Ve çocuklar güzel günler görüyor oralarda
Şiirler dokunuyor kaldırımlarda
Güvercin, leylek, karga yan yana damlarda
Rengarenk fırfırlı uçurtmalar rengârenk çocuklarda
Sonra denizi var, alı var, moru var
Haber veriyor radyolar
Bu gece sağanak kar var
Yarın tatil olur okullar
Gidelim mi biz bu akşam üstü
Dilimizde o neşeli türkü
Bu yıl da bitecek, bak
Buna şehadet ediyor takvimden koparılan yaprak
Ve bu şehadete delalet saçıma düşen ak
Yeni yılda yeniden doğsun çocukluğumuz
Bildiği o yerde delişmen aklımın...

ANSİKLOPEDİK!

Mimar Sinan ELTER
@kirikdergi
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Hayat bazen fare kapanının etrafında nöbet tutan bir kedi gibi bekliyor seni...
Yayınlandığı ilk günden beri neredeyse tüm dünyayı kasıp kavuran inanılmaz bir
dizi olan La Casa De Papel şimdi de avuçlarımızın içinde...

@bibliyofil_okuur

La Cas De Papel o kadar güzel ve başarılı bir eser ki kitabın kapağına, içinde yer
alan görsellere ve işlenen suçun çekiciliğine sizler de benim gibi bayılacaksınız.
İlk başta sadece incelemek için elime aldığım ve kendimi içinde kaybettiğim bu
kitap sayesinde bir kere daha baştan izleyesim geldi diziyi.
Kitapta Profesör'ün kurguladığı akıl oyunları ile maceradan maceraya atlıyor, bir
dehanın geçmişine ve oluşumuna dair izleri sürüyor ve büyük soygunun arka
planında yaşananları Profesörün kendi ağzından öğrenebiliyorsunuz.
Kitabın daha başlarında bir anda kendinizi her şeyin sonunda buluveriyor sonra
her şey bitti bu son derken tekrar başa döndüğünüzü fark ediyorsunuz.
Kitapta yer alan şifreleri çözmek... Bu kadar zevk veren bir şey daha var mı diye
hayatı sorgulamanıza sebep oluyor.
Kendimi de bu kitapta yer alan karakterlerin yerine sık sık koyduğumu
söylemeden geçmek istemiyorum. Profesör'ün zekasına bir kez daha hayran
kaldım. Nairobi'nin ruhunda barındırdığı cesaret bütün kadınlarda olsaydı keşke;
düşünmeden edemedim. Ya Berlin'in kararlı ve sakin tutumu... Her karakteri ayrı
olan bu inanılmaz yapıtta her birimizin favorileri elbette vardır... Profesör,
Nairobi ve Berlin benim favorilerim.
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Zeliha BAYTORUN
@hazelnutlibrary

2021 yılına bu filmle ve ağlayarak veda ettim. Filmi canım arkadaşımın tavsiyesi üzerine izledim. İyi ki de izlemişim.
Favorilerimin arasına girmeyi başardı Last Chirstmas. Romantik komedi diye başladığım film hüzünlü bitti. En çok
sonu beni etkiledi hiç öyle bir son hayal etmiyordum tam bir ters köşe oldu benim için. Zaten öyle olmasaydı canım
arkadaşım önermezdi. Bunu her defasında söylüyorum ama Elif Hanım zor beğenen birisidir. Eğer bir şeyi
beğeniyorsa izlemek ve okumak gerektir. Bunu bilir bunu söylerim. Eee kankim beni de çok iyi tanıdığı için filmi
seveceksin dedi öyle de oldu.. Emilia Clarke (Kate) ve Henry Golding'i (Tom) ilk defa izledim. Adama hayran oldum,
bayıldım. Kate çalıştığı dükkandan dışarı bakarken yukarı bakan bir adamı görüyor yani Tom'u neye baktığını görmek
için oda yukarı bakıyor. İlk karşılaşma böyle başlıyor ve daha sonra tekrar tekrar bir araya geliyorlar. Tom Kate 'in
hayatına o kadar iyi geliyor ki. Kızımız sürekli onu etrafında istiyor ve zamanla aşık oluyor. Tom karakteri çok
güzeldi. Sempatik, tatlı ve yakışıklı eee daha ne olsun dimi. Enerjisi o kadar yüksek ki onun yanında olan birisi zaten
mutsuz olamaz. Kate' nin yaralarını sarmayı başardı. Eski Kate gitti yerine yepyeni bir Kate geldi. Bu arada Kate 'in
sesine bayıldım. Harika şarkı söylüyor. Filmin başta komedi ile başladığını zaten söylemiştim ama sonu hüzünlü
bitiyor. Ağlaya ağlaya bir hal oldum. Kafa dağıtmalık bir film istiyorsanız kesinlikle izleyin. Evet sonu mutsuz ama
sondaki detaya hayran olacaksınız. Bir şans verin derim. Duygular izleyiciye çok güzel geçiyor. Oyuncular
muhteşem, hikâye desen harika.

ANSİKLOPEDİK!
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DM'DEN GELENLER
Bütün bu hislerimin, bütün samimiyetimin, dostluğumun,
arkadaşlığımın, sevgimin, saygımın, iyi niyetimin, insanlığımın,
yanında duruşumun bir değeri olmadığı için üzgünüm; tam
da bu yüzden çekip gitmek istiyorum işte.
***
Hayallerimiz vardı.
Büyüyecektik ve dünyayı kurtaracaktık.
Yenildik.
***
Sanırım en büyük yanılgımız zamana güvenmekti...
***
Adem ademe bahardır, çiçek açtırır
Beşer ademe sonbahardır, yaprak koparttırır.
***
Eczaneler neden "sarılmak" fiilini satmıyor?
***
Bir İş Güvenliği Uzmanı olarak her zaman söylerim;
yaşamak risktir.
***
Bazı insanlar söz konusu olunca yapılması gereken:
Shift + Delete!
***
Kalp boşluk kabul etmez, dünya sızıverir oradan.
***
Bana beni geri verselerdi ama vermediler, olsundu...
***
Yalnızlığı, camlara çarpıp can veren kar tanelerini, gecenin
saçlarını okşayan sokak lambalarını sevmeyi bilmeli...
***
Hangi halta yaradı herkes anormalken normal kalmak?
***
Madem ki kovboysun...
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@kargakafasi'na birbirinden güzel çizimlerini paylaşmamıza izin verdiği için teşekkürler..

ANSİKLOPEDİK!
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SOSYAL SORUMLULUK LOGOSU - 1

nan ELTER

Mimar Si

BU LOGOYU TÜM SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA ÜCRETSİZ OLARAK
KULLANABİLİRSİNİZ.

ORTOPEDİK DEĞİL, ANSİKLOPEDİK!

SOSYAL SORUMLULUK LOGOSU - 2

nan ELTER

Mimar Si

BU LOGOYU TÜM SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA ÜCRETSİZ OLARAK
KULLANABİLİRSİNİZ.

ORTOPEDİK DEĞİL, ANSİKLOPEDİK!
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Şiir: Mimar Sinan ELTER, Kırık Dergi
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