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                ırık'ın mümtaz okuyucusu, yoldaşı;
              Sözler�me bu dey�şle başlamayı uygun gördüm; çünkü, Kırık b�r dost
mecl�s�nde peydah oldu ve s�z güz�de okurlarıyla varlığını sürdüreb�l�r...

          Anks�yete değerler�m�n n�rvanaya ulaştığı b�r yılı ger�de bıraktım.  Ç�ft med�kal
maske takmak zorunda olmak ve bu yüzden gözlük camlarımın buharlanması ya da
pandem� gerçeğ� bunlar yormuyor ben� artık. Döv�z kurları yüksel�şte, havaya b�le
zam gel�yor.. Değer� artmayan tek şey varsa yeryüzünde ademd�r sanırım. B�r sana
bana zam gelmed� sevg�l� okur, b�r b�z�m değer�m�z artmıyor... Hal böyleyken �nsan
�nsana değer verse en azından.. Ama hayır... İşte bu ben� yoruyor.  Ben� asıl yoran
beşerd�r beşer!
  
          B�raz huysuz olab�l�r�m bu yüzden, çok da seç�c�y�m artık �nsan konusunda,
hatta azıcık benc�l ve kend�n� daha çok düşünen b�r b�rey olma yolundayım; k�mse
darılmasın! Bazen yönünü, yolunu kend� bulmalı �nsan; pusula olmadan hele beşer�
pusulası etmeden.. Fakat her ne olursa olsun �nsan, �nsan arıyor, yoldaş �st�yor
yanında. Sanırım bu da yen� dünyanın yen� hastalığı; b�r ç�çeğ�n güneş� görmek �ç�n
çekt�ğ� sancıya benzem�yor mu? 

          Gerçekten dünya değ�ş�yor mu yoksa bu süreç sonunda başka abuk sabuk b�r
düzen m� gelecek, varsa ömrümüz yaşayıp göreceğ�z. Yen� yıl, yen� umutlar! Bu
motto �le başlayalım derken ger�de bırakmak hatta unutmak �sted�ğ�m�z yılın yen�
vers�yonu �le karşı karşıyayız adeta. 

          Evvel refîk, bade’l târ�k. der Araplar. “Önce yoldaş, sonra yol.” En zor, en
çetref�ll� yolları b�le kolaylaştıran ve güzelleşt�ren yoldaştır. N�tek�m, en kolay yolu
zorlaştıran da... Yola k�m�nle çıktığın, n�ye çıktığından daha öneml�d�r bazen. Hep�m�z
�ç�n gönülden bağlı yoldaşlar get�rs�n beraber�nde gelecek günler...

          N�ce yen� sayılarda buluşmak üm�d�yle sevg�l� refîk... 
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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.



B�r�k�ml� end�şeler, b�r�k�ml� korkularla önce heves pınarları kurumuş sonra azalan yaşam
enerj�ler�yle n�tel�ks�z �l�şk�ler ağı örülmüştü. İşte tüm yabancılaşmalar ve nereye doğru
�lerled�ğ� kest�r�lemeyen umutsuzluk meseleler� bundan �barett�. Zaman hızla akıp g�d�yordu
sıvasız betonlara sıradan avuntuları taşıyıp tüm enlem ve boylamlarda, gerçekl�ğ�n üzer�ne
üzer�ne kara teğetler ç�zerken. 
Kaç heves kaçmıştı k�m b�l�r? Bunca ses�n �ç�nde tek tük cümlede nem zerrec�ğ�ne
rastlanıyordu. Tıpkı �sten�len g�b� m�yd� artık �nsanlık! Çocuksu gülüşler, pervasız kahkahalar
ve bunları ateşleyen sıcaklık yoktu. Heyecan, coşku da yoktu. Z�h�nlerde nefret söylemler�n�n
ağırlığına yorgun düşler vardı. Kalpler soğumuş, sözler�n h�ddet� artmıştı.
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Nezihat KERET
@nezihat_keret

***

Saf sabun kokan kırlente başını yaslayıp penceren�n buğusunu el�yle s�ld�. Lapa lapa yağan
kara hasret kalmışlardı. 
- Ah ben�m endem�k ç�çeğ�m! Had� azıcık oynayalım dışarıda karlarla. Baksana her yer
pamuk tarlası, d�yerek kızını �kna etmeye çabaladı.
Akr�l�k boyalarla köyden get�rd�kler� kozalakları, az evvel boyamışlardı boyamasına ama kum
zambağı koklamış g�b� her �k�s�n�n de burnu sapsarıydı. Ceb�nden ıslak mend�l çıkarıp önce
kend� burnunu sonra “G�tmek �stem�yorum anne.” derken, kızınınk�n� tem�zled�. İsted�ğ� �ç�n
değ�l de sank� annes�n� kırmaktan korkarcasına, dak�kalar sonra; “Tamam g�del�m.” cevabını
verd�. Üstler�ne montlarını g�y�p kar eld�venler�n� aldılar. Apartman kapısına varır varmaz,
yoldan geçen b�r genc�n, öfkel� bakışlarla omzuna düşen karları �tekler g�b� s�lkelemes�,
kuytu köşelere sakladığı nar�n heyecanını örseled� Hazal’ın. 
Park her zamank� sıradanlığında etrafına d�z�lm�ş yük taşıma kamyonları ve arabalar �le
çevr�l�yd�. İk� uzun aracın arasından güçlükle �çer�ye ulaştılar. M�n�k serp�nt�ler, kauçuk
zem�n�n tozlarını saklarken hayalet kadar beyaz kardan adamdan k�mseye zarar gelmezd�.
Eller�ne aldıkları karları b�r taraftan yuvarlıyor, b�r yandan da gövdes�ne şek�l ver�yorlardı.
Evden get�rd�kler� havucu ve düğmeler� henüz takmışlardı k�, az �ler�dek� kamelyanın �ç�nden
gelen ağır küfürlerle ortalık b�rden cehenneme dönüştü. Bu �ş�tt�kler� de neyd�? Olanca
yüksek sesle bağrışmalar, sank� kahvehanede b�rb�r�ne g�rm�ş agres�f k�ş�ler�n düellosundan
kısa b�r kes�tt�. Ama öyle değ�ld�. Donup kalmıştı F�l�z. B�r şeyler yapmalıydı. Kızının bu olayı
hafızasına b�r korku sahnes� olarak yerleşt�rmes�ne �z�n vermemel�yd�. Kend�n� toparladı.
Yüzüne düşen kar tanes�n�n verd�ğ� anlık ferahlıkla, kamelyaya doğru kararlı b�rkaç adım
attı. Kızı arkasından ürkekçe seslen�yordu; “Ben sana gelmeyel�m bu parka dem�şt�m anne.
Had� eve çıkalım.” O �se adımlarına devam ett�. Hazal çok ted�rg�nd� ve end�şes�n�n dozunu
�y�ce artırarak; “Anne b�r şey olur mu? Anne b�r şey olur mu?” d�ye tekrar tekrar y�neled�.
F�l�z’�n de �ç� rahat değ�ld�, “Ne b�ç�m sürüyorsun, sağa geç.” d�yerek b�s�kletl� çocuğu
azarlayan b�r deden�n ses�n� yararak �lerlerken. Kamelyaya doğru yaklaşab�lm�şt�
n�hayet�nde. B�r Ağustos akşamı, patlatılan b�r kız kaçıranla çıkan yangında b�r kenarı kül
olmuştu, onu hatırladı o an. Ya ş�md� ağızlarından çıkan lavlarla hang� kıyısından tutuşacaktı
zavallı. Engell�y�m, paraya �ht�yacım var abla d�yerek peş�nden gelen kadına dönmed�.
Küfürler�n geld�ğ� yere �y�ce yaklaştığında yaşları en fazla on beş olan üç erkek çocuğundan
geld�ğ�n� anladı. B�r taraftan telefonlarına bakıyor, b�r yandan da edep sınırlarını aşan son
derece terb�yes�zce cümleler� savurmaya devam ed�yorlardı.
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“Çocuklar, s�ze b�r şey söylemek �st�yorum.” d�ye �z�n �steyerek konuşmaya başladı; “Kızımın alçısı
yen� çıkarıldı, uzun süred�r dışarıya çıkamıyordu. Bembeyaz karları görünce heveslend�, ama y�ne de
aşağıya �nd�reb�lmek �ç�n dak�kalarca d�l döktüm. Çok zor �kna ett�m. Tam kardan adam yapıyorduk k�
s�z�n bağırışlarınız onu fena korkuttu.” İçler�nden en cılız olanı; “Abla, özür d�ler�z. B�r daha yapmayız.
Haklısınız.” ded�. F�l�z bu yanıtı alınca tutamadı kend�n�.
- Pırıl pırıl çocuklarsınız. Keşke ağzınızdan çıkan kel�meler küfür yer�ne şarkı sözler� olsa ne güzel
olurdu. 
- Abla ben şarkı d�nlemey� h�ç sevmem k�!
- Ama kardan adam yapmayı her çocuk sever, öyle değ�l m�? Eğer �stersen�z b�rl�kte kartopu da
oynayab�l�r�z.
- Abla eld�ven�m yok üşüyor eller�m.
Yanıtları hep aynı çocuk ver�yordu d�ğerler�n�n sözcüsü g�b�. F�l�z’�n yüzüne buz g�b� b�r bakış attı,
uzatmamasını bel�rt�rces�ne. F�l�z kararlıydı ortamı yumuşatmaya, eld�venler�n� çıkarıp çocuğa
uzatırken; “S�z okula g�d�yor musunuz?” d�ye sordu. Aynı ağız, yarım yamalak b�r “Evet.” yanıtı verd�.
F�l�z sormaya devam ett�; “Pek� uzaktan ders�n�z yok mu?” Kaşlarını çatarak kamelyanın yanık
kenarında d�k�len; “Abla dersler berbat n�ye d�nleyel�m k� �nternet sürekl� kes�l�yor, öğretmenler de
zaten Google’dan okur g�b� ders anlatıyorlar. Çok sıkıcı h�ç �lg�m�z� çekm�yor. Bu yüzden de h�ç derse
g�rm�yoruz.” d�yerek, s�temkâr b�r paragrafı çöz çözeb�l�rsen der g�b� suratına fırlattı. İç�n�n �y�ce
kararmasıyla şok olması b�r oldu F�l�z’�n. Orada olduğundan em�n olmak �ç�n, kızına çev�rd� yönünü.
Ona rahat olmasını bel�rt�rces�ne el salladı. Peş� sıra dönüp, hayal kırıklığını bastırmaya çalışan yamalı
tebessümle; “H�ç g�rm�yor musunuz?” ded�. “Hayır h�ç…” yanıtını aldı. 

Annen�n bırakmaya, çocukların �se �stekl� yanıtlar vermeye h�ç n�yet� yoktu. Duymak �stemed�ğ� son
cevabın ardından, “Ne yapıyorsunuz pek�?” ded�. “Parklarda dolaşıyoruz teyze.” dey�verd�
konuşmayan üçüncü çocuk. Eld�ven� alan çocuğun onu ağacın dalına bırakmasıyla, kar oynamak b�r
yana daha fazla sormaması gerekt�ğ�n� de yeter�nce h�ssett�rm�şlerd�. “Çocuklar burası kamusal alan
çocukların eğlend�ğ� b�r ortam, korktukları değ�l. Lütfen bana b�r söz vermen�z� �st�yorum b�r daha
parklarda edeps�z küfürler yapmayın olur mu?” d�yerek konuşmasını sonlandırdı. Dudaklarının
ucundan “Olur.” ded�kler� o kadar alen�yd� k� her üç çocuğun da. Olur muydu b�r şey? Yoksa olmaz
mıydı h�çb�r şey? 

Eve vardıklarında her �k�s�n�n de bakışları b�rb�rler�nden çok uzakta yan yana oturuyordu anne, kız. 
 Anne pencereden parkı seyred�yor, kızı el�ne aldığı res�m defter�ne b�r şeyler karalıyordu. “B�r daha
asla kar yağmasın.” derken korkusundan kurtulamamanın sıkıntısıyla, b�r kum çölünde s�yaha boyalı
kardan adam ç�zd�ğ�n�n farkında b�le değ�ld�. Hâlâ korkuyordu. “Anne n�ye konuştun, ya b�ze b�r
kötülük yaparlarsa.” d�ye kekeled�. Sank� az öncek� s�yah beyaz f�lm�n ortasında b�r yerlerde
kaybolmuş da yönünü kest�rem�yor g�b�yd�. Annes� ayağa kalktı, cama dayadı kafasını. Her ne olursa
olsun, doğru olanı yapmış ve güzell�kle b�r r�cada bulunmuştu. Uygulayıp uygulamamak onlara
kalmıştı elbette. Ama gördüğü manzara karşısında acı b�r mırıltıyla; “Bu kadar öfke n�ye?” d�yerek
sendeled�. Kanepeye yaslandı. Güçlükle ayakta duruyordu. Kardan adam paramparça olmuş, üzer�ne
taktıkları parçalar yerlere dağılmıştı. Eld�venler de! Üç çocuk salıncaktaydı ve kahkahalarla
gülüyorlardı. Evet eğlen�yorlardı, az öncek� söylenenler� küçümsey�c� kupkuru sırıtışlar eşl�ğ�nde. Ve
b�r şey olmuştu. Hem de kalın b�r teğet�n gölges�nde…
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Özlem TOY
@koapse

Zaman b�r şek�lde z�hn�m�n duvarlarına çarpıp duruyordu. İnsan beyn�n�n
açıklanamayan g�zem�, an den�len yaşanmışlıkları b�r yerlere saklıyordu ve
bambaşka olayların �ç�nde b�zler� en olmadık yerlere sürüklüyordu. Anılarımızı önce
g�zl�yor sonra b�r göz açıp kapama süres�nde k�rp�k d�pler�m�zde seyred�yorduk.
Bazen bell� başlı anılarımızı manasızca yen�den yaşıyorduk. Anılarımızın ruhumuzda
bıraktığı �zlere göre ya uyanık gördüğümüz kâbuslara ya da yüzümüzde oluşan b�r
gülümsemeye dönüşüyordu.   
İşte tüm bunları düşünürken b�r anın �ç�ne hapsoldum. Otuz �k� yaşında �lk kez babam
benden saçlarını kesmem� �sted�. Daha önce h�ç yapmamıştım ama nasıl yapacağımı
da b�l�yordum. Bu anı defalarca gözlemlem�şt�m. Mutfaktan b�r tane sandalye alıp
banyoya götürdüm, tıraş mak�nes�n� banyo dolabından çıkardım, usta b�r kuaför g�b�
mak�nen�n başlıklarını hazırladım, yanına b�rkaç tane tarak koydum ve babamı
banyoya çağırdım. Babam büyük b�r güvenle sandalyeye oturdu, ne yapmam
gerekt�ğ�n� tatlı tatlı anlattı. Anlatımında hem kend�ne olan güven� hem de bana
fırsat verme �steğ� vardı. Ne kend�m� ne babamı mahcup etmemel�yd�m. Kend�mden
em�n tavırlarla b�r tane havluyu boynuna doladım ve saçlarını ıslattım. Tıraş
mak�nes�n�n en büyük başlığını taktım ve saçlarını kesmeye başladım. Dökülen her
saç tel� ruhuma öyle acı verd� k� bunu tar�f etmek �ç�n kel�meler�m yeters�z kalıyor. O
an, ben çoktan zamanda yolculuğa çıktım. B�r yutkunma anında çocukluğuma
kavuştum. Annem, ben çocukken dedem�n saçlarını esk� b�r tıraş mak�nes�yle
keserken aynı böyle yapıyordu. Defalarca onları �zlem�şt�m fakat ben�m de b�r gün
babamı tıraş edeb�leceğ�m h�ç aklıma gelmem�şt�. Annem de üzülmüş müydü? Acı
çekm�ş m�yd�? B�lm�yorum… 
Kızlar, �y� veya kötü hayatı hep anneler�nden öğren�yordu. Anneler�n�n çekt�ğ� acılar
da b�r şek�lde onlara geç�yor, ruhlarının der�nl�kler�ne �şlen�yordu. Bunu bugün daha
�y� anladım. Ben�m anneme benzed�ğ�m g�b� babam da dedem� andırıyor, h�ç
konuşmuyordu. Kend�mce yaptığım �ş�n doğru olduğunu düşündüm ama eks�kt�,
enses�ndek� saçlar daha kısa olmalıydı. Tıraş mak�nasının başlığını çıkarttım ve en
kısa kesecek şek�lde ayarlayıp enses�n� de tıraş ett�m. Babam h�ç konuşmasa da
üzgündü ve bu kasvetl� havaya yaramaz kızının b�r son vermes� gerekl�yd�. B�rden
dudaklarımdan �k� kel�me döküldü: 
- Sıhhatler olsun, altmış l�ra alayım. 
- Serser�, han� bakayım olmuş mu, ded� babam ve başka b�r aynayla saçlarını
gösterd�m. 
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Beğend� ama bunu cümles�yle değ�l gülümsemes�yle onayladı. Banyo saç �ç�ndeyd� ve annem geld�.  
- Oooo, demek kuaförlük de var! Ben de �ster�m Özlem Hanım. Kızlar annes�nden el alır, aynı ben,
ded� ve az önce h�ssett�ğ�m duyguların ne kadar doğru olduğunu �şte o an anladım.  
- Banyoyu boşaltalım arkadaşlar, ded�m. Annem: 
-  Yok öyle ben�m de saçımı keseceks�n! ded�.  
Şaka yapıyor olmalı derken, hooop annem önüme oturdu. Nasıl ya? Bu soruyu kend�me sordum
sess�zce, şaşkındım: 
- Nasıl b�r model olsun hanımefend�?  
- Enseler�m kısa, üstler ve önler aynı boyda toplanacak şek�lde olsun. 
- Pek�, efend�m, dey�p bastım kahkahayı. 
 Ş�md� babam b�z� �zl�yordu. Annem�n saçlarını ayırdım ve üstler� topladım, başka b�r havluyu alıp
enses�ne doladım, saçlarını ıslattım, taradım ve babamın saçından öğrend�ğ�m şek�lde enses�ndek�
saçları kısacık kest�m. Bu anları yaşarken zaman y�ne ters�ne akıyordu. Küçükken annem de ben�m
saçlarımı böyle tarar ve bazen keserd� ama o hep �stemed�ğ�m şek�lde küt keserd� saçlarımı. Ne
yalan söyleyey�m, b�r an şeytan dürttü ve “Sıra sende!” ded�; “Kaybol adamım!” dey�p onu
uzaklaştırdım. Annem�n saçlarını da kesmey� başardım.  Cesaret�m sayes�nde m� yoksa cah�l
cesaret� m�? B�lem�yorum ama �şe yaradı ve annem:  
- Ayy geçen kuaföre anlattım anlattım b�r türlü yapamadı. El�ne sağlık, del�…  
- Sıhhatler olsun, çok yakıştı. Yüz l�ra alayım, ded�m ve babamdan b�r kahkaha koptu. 
- Kadına, faytoncu tıraşı yapıp b�rde yüz l�ra �stemek, pes, ded�. 
- Beğenm�yorsanız başka kuaföre, anacığım, ded�m ve havamı attım. Babam baktı k� �ş uzuyor: 
- Had� şurayı toparlayın ve boşaltın daha tıraş olacağım.  
- Baş üstüne, haşmetl� sultanım, dey�p banyoyu toparladım: 
B�r yandan saçları b�r yandan anılarımı süpürdüm ve sandalyey� alıp çıktım. Odama döndüğümde o
key�fl� anlar yer�n� der�n b�r hüzne bıraktı. B�r annen�n küçük kızının saçlarını taraması, kesmes�,
örmes� em�n�m k� mutluluktu ama b�r kızın bunları yapması, babasını tıraş etmes� acı. Zaman
değ�ş�yordu. Küçük kızları kocaman b�r kadın olmuş, onlarsa yaşlanmaya başlamış, roller
değ�şm�şt�. Sevd�kler�m� kaybetme korkusunu �l�kler�me kadar h�ssed�yordum. Buna b�r de telaşım
eklend�, hayata geç kaldığımı fark ett�m. Korktum! Korktum çünkü anne olmaya geç kalmıştım ve
böyle g�derse yaşlandığımda ben�m saçlarımı kesecek b�r kızım olmayacaktı.  
Hayatımı erteled�ğ�m her şey� düşündüm. Eğ�t�m, kar�yer ve doğru �nsanı beklerken geçen yıllarım.
Kend�me sadece, “Yanlış yapıyorsun!” d�yeb�ld�m ve ışığı kapattım. Boşluğa b�nlerce cevapsız soru
sordum. Ben sordukça sorularım geceye asılıp kalıyordu. Sırf anne olmak �ç�n evlenmel� m�yd�m?
Ya mutsuz b�r evl�l�ğ�m olursa,  çocuğumu sağlıklı b�r ortamda büyümezsem ya ona doğru babayı
seçemezsem? Y�ne doğmamış çocuğumun hayatını r�ske atmaktan korktum ve doğru zaman
geld�ğ�nde bunu h�ssedeceğ�m� düşünüp, kend�m� sak�nleşt�r�p anın büyüsünden uzaklaştım… 



@k�r�kderg�
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Mimar Sinan ELTER
@kirikdergi

"Ah" d�yorum ve bu kekrems� sözcüğün peş�ne yaşanmış ve yaşanması
mümkün n�ce düşü sıralamak geç�yor �ç�mden... Yeter m� bana ayrılan
satırlar b�lm�yorum.

B�r zamanlar her b�r�m�z�n küçük b�rer çocuk olduğunu hatırlamaya
�ht�yacımız var sanırım. B�r� bunu b�ze hatırlatsa h�ç fena olmazdı. Bu
yet�şk�n tavır ve halden az b�raz olsun kurtulsak, sokaklarda koştursak,
gökte güneş� aya kavuştursak, b�s�klete b�nsek, şekerc� dükkanının
önünden geçerken şeker �stesek ya da b�r şey� elde etmek �ç�n avaz avaz
ağlayıp üç beş dak�ka sonrasında o ağlamanın k�lometrelerce ötes�nde
arkadaşlarımızla oyunlar oynarken buluversek kend�m�z�...

M�sal Dünya, camdan b�r fanus kadar m�n�k ve şeffaf olab�lseyd�, b�z�m �ç�n
elzem şahs�yetlerle karşılaşab�lme �ht�mal�m�z çokça artmaz mıydı? Ne
b�ley�m �nanmak, özümsemek ve sevmek g�b� n�ce f��l, d�l b�lg�s�
k�taplarında var olan b�rer f��l olmaktan çok b�zat�h� yaşadığımız veya
gerçekleşt�rd�ğ�m�z (ber�s�n� - ötes�n� düşünmeden) b�rer eylem olurdu.
Yahut �ç�m�z� soğutab�lecek o aradığımız tümce tam da muhtaç olduğumuz
anda dudaklarımızdan dökülüverse kend�l�ğ�nden veya �ç�m�z�n yanmasına
sebep olan her ne varsa onların �ç�m�z� konak ed�nen b�rer konuk olduğunu
hatırlayab�lsek; çünkü b�z� dumur eden mutsuzluğun sebeb� bu geç�c�
tasalar... 

Kötü zamanlar, kötü anılar sal�sen�n onda b�r�nde gördüğümüz kabuslar
g�b� geld�kler� g�b� apansız çek�p g�tseyd� daha yaşanılası olmaz mıydı
hayat? Aldığımız der�n nefeslerde c�ğerler�m�ze kükürt ve karbonmonoks�t
ve benzer� zeh�rl� gaz solumak yer�ne, tertem�z b�r yeş�ll�ğ�n yaptığı
fotosentez tepk�mes�n�n şahane ürünü olan beşer�yetten öte oks�jen�
solumak s�stem�n fevkaledel�ğ�nde muazzam b�r şey olurdu k� şeye dah�
daha der�n ve daha güzel manalar yükleneb�l�rd� o vak�t...
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Şu ana değ�n yapab�ld�kler�m�z�n çok daha fazlasını başarab�lm�ş
olsak ve omuzlarımızda yer ed�nen başarısızlık h�ss� ortadan
kalksa ve kıyas derd� olur olmaz zamanlarda yakamıza alacaklı
g�b� yapışmasa daha az�ml� daha ver�ml� b�reyler olurduk sanırım.
Bu kadar kırılgan olmasaydık; b�r tutam benc�ll�k �k� yemek kaşığı
kadar d�rayet yeterd� erken ağlamayalım d�ye... Yahut el ne der
alem ne düşünür düşünmeden v�cdanımızı pusula edeb�lseyd�k,
geceler� daha rahat uyuyup, sabahlara key�fle uyanıp, güneşe,
sokağımızdak� canlara ve ger�ye kalan herkese ve her şeye
sevg�yle yaklaşmamız gerekt�ğ�n� öğreneb�l�rd�k. Keşke!

Pencere kenarlarına �zmar�t ve kül dolu küllükler bırakmak yer�ne
dışarıdan bakanın �çer�de har�ka b�r manzara gördüğü ç�çekler
koysak, esk�ler�n taktığı perdelere yen�ler�n� terc�h etmesek,
�nternet, telefon, tablet dışında b�r dünyanın varlığının farkına
varsak, kadınlara ve çocuklara hak ett�kler� �lg�y� ve sevg�y�
göstereb�lsek, yayalara yol versek, dönüşlerde s�nyal vermen�n
gerekl�l�ğ�n� göz ardı etmesek, gecen�n b�r vakt� gelen �çsel
dürtülere kapılıp sağa sola s�par�ş vermeden evvel gelecek olan
kuryey� düşünsek, yargılamadan d�nleyeb�lsek, sev�lmey�
beklemeden seveb�lsek, saf sevg�yle kucaklayab�lsek
dostlarımızı ve Monta�gne'n�n de bel�rtt�ğ� g�b� "mutluluğun b�r
şey�n sah�b� olmak demek olmadığını, b�ze ver�len n�metler�
tadab�lecek ruh �le o n�metler�n tadına varmak olduğunu"
öğreneb�lm�ş olsak..

Bütün bu namütenah� dertler�m�z� söküp atab�lseyd�k keşke...
B�raz daha çocuk kalıp annem�z�n sıcacık kucağında hayretler
�ç�nde �zleyeb�lseyd�k babamızın b�z� güldürme çabalarını... Ah,
keşke!. 
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Çul Çürüten
@kirikdergi

Avustralyalı araştırmacı Dr. Gaston Bodart tarafından Kut'ül-Amâre Zafer�, "İng�l�z
prest�j�n�n B�r�nc� Dünya Savaşı'nda yed�ğ� en büyük darbe" olarak yorumlanmaktadır.
Hal�l Paşa, Kut'ül-Amâre'n�n tesl�m alındığı gün orduya b�r tebr�k mesajı yayımlamış ve
bu günün "Kut Bayramı" olarak kutlanmasını �stem�şt�r. 

     Enver Paşa'nın ondan �k� yaş büyük amcası. "Kut'ül-Amâre Kahramanı" olarak
b�l�n�r.
     1882'de İstanbul'da doğdu. Harp Akadem�s�'nde Mustafa Kemal �le aynı sınıfta
okudu. İtt�hat ve Terakk� Fırkası'na g�rd�. I. Dünya Savaşı'nda Kut'ül Amere
cephes�nde General Townshend komutasındak� İng�l�z kuvvetler�n� es�r aldı.
Ardından Irak askerî val�l�ğ�ne get�r�ld�. Goltz Paşa'nın ölümü üzer�ne 6. Ordu
komutanlığına atandı.

     Mondros Mütarekes�'n�n ardından İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. D�ğer
İtt�hatçılarla b�rl�kte Bek�rağa Bölüğü'ne kapatıldıysa da Yahya Kaptan tarafından
kaçırıldı. S�vas'a g�derek Heyet-� Tems�l�ye başkanı Mustafa Kemal �le görüştü.
Buradan Azerbaycan'a g�derek Enver Paşa ve kardeş� Nur� Paşa �le buluştu.
Kurdukları İslam Ordusu'yla Ermen�ler'e karşı savaştı. Bu arada Ankara Hükümet�
adına Moskova yönet�m� �le görüştü. Sovyetler'�n Ankara Hükümet�'ne gönderd�ğ�
külçe altınları get�rd�.

     Ankara Hükümet�'n�n Türk�ye'de oturmasına �z�n vermemes� üzer�ne Moskova'ya
döndü. Enver Paşa, Türk�stan'da Sovyet yönet�m�ne karşı savaş başlatınca, Hal�l
Paşa Rusya'yı terk ederek Almanya'ya g�tt�.

     Kurtuluş Savaşı'ndan sonra hükümet�n �zn�yle İstanbul'a yerleşt�. 1957'de
İstanbul'da vefat ett�. 
"Kut'ül-Amâre Kahramanı Hal�l Paşa'nın Anıları: B�tmeyen Savaş" adıyla 1972'de
yayımlandı.

     D�cle ve Fırat boyunda 1915-1916 yıllarında yapılan çet�n mücadeleler�n ardından 29
N�san 1916'da Kut'ül-Amâre zafer�n�n kazanılmasında vatan müdafaası �ç�n her türlü
sıkıntı ve yokluklara göğüs gererek canlarını veren kahraman askerler�m�z� ve
m�llet�m�z� b�r kez daha saygı ve m�nnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!

Hal�l (Kut) Paşa (1882 - 1957)
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Ahmet YILMAZ
@kirikdergi

            ...İber Yarımadası anlaşılmaz b�r şek�lde
anakaradan ayrılmıştı. B�rb�r�nden �lg�nç raslantılarla
b�r araya gelen beş k�ş�n�n her b�r� de bu kopuşun kend�
davranışlarının sonucu olduğunu düşünmekted�r. 
         

            José Saramagonun Y�t�k Ada'nın Öyküsü adlı
eser�nde bahsett�ğ� g�b� b�r durum k�ş�n�n z�hn�nde var
mıdır acaba? T�kel oluşumlarımızın yarattığı sonuçlar
belk� de tümellere götürmeyecekt�r ama �nsan da
z�hn�nden tümeller� atab�lecek b�r durumda mıdır,
acaba? Soyut fonks�yon ded�ğ�m�z belk� de bu olab�l�r
ancak sosyal tepk�ler�n en canlı organ�zmasında
yaşayan �nsanın buradan kend�n� soyutlaması zor g�b�
gözükmekted�r. Saramago'nun da değ�nd�ğ� g�b�
kend�ler�ne a�t olmayan eysemsel durumlarda hatta ve
hatta z�h�nsel boyuttan öteye geçemeyen durumlarda
b�le �nsan toplumsal vurgunun en vurgusal tonu
olmaktan çoğu zaman kend�n� kurtaramayab�l�r. 
          

              Y�t�k ada olmadan önce ada olduğunun
farkındalığı y�t�kl�ğe en büyük set ve belk� de bu b�l�nç
şuurun devamlılığı ve t�kell�ğ� �ç�n vazgeç�lmez olmalı k�
benl�ğ�, varlığı, evrensel odağı b�le etk�leyeb�ls�n...
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Rukiye Tuna
@kirikdergi

Hayat b�r maratondur ve bu maraton b�rey�n aklını,
beden�n�, ruhunu doğru yerde doğru zamanda doğru
kullanarak b�t�r�leb�l�r.

Geç�rd�ğ� hel�kopter kazası sonucu hayatını kaybeden
Kobe Bryant'ın ölmeden evvel 17 yaşındak� gençl�k yıllarına
yazdığı �bret alınması gereken mektubu s�zler �ç�n
derled�k... 

Sevg�l� 17 yaşındak� ben,
Yarın Lakers hayal�n gerçek olduğunda, a�le ve arkadaşlarına b�r şek�lde yatırım
yapmanın yolunu bulman gerekecek. Bu kulağa çok bas�t gel�yor ve hatta
düşünmeden yapılması gereken b�r şey olarak düşünüyor da olab�l�rs�n ama
azıcık daha zaman ayırıp b�raz daha düşün. Yatırım yap ded�m, ver demed�m!
Açıklayayım:
Kardeşler�ne ve arkadaşlarına madd� şeyler vermek doğru karar g�b� gözükeb�l�r.
Onları sev�yorsun ve çocukken her zaman yanındaydılar, o yüzden başarın
sayes�nde el�ne ne geç�yorsa onlarla paylaşman en doğru şey g�b� gel�yor. Onlara
ev, araba alıyorsun, tüm faturalarını ödüyorsun. Güzel ve rahat b�r hayat
yaşamalarını �st�yorsun, değ�l m�? Ama gün gelecek ve her ne kadar doğru şey�
yaptığını düşünsen de aslında onları ger�de tuttuğunu göreceks�n.

Onlarla �lg�lenme sebeb�n�n aslında "sen�" daha �y� h�ssett�rd�ğ�n�, onları dünyayı
umursamaz b�r şek�lde gülerken görmen�n "sen�" daha mutlu ett�ğ�n� anlayacağın
zamanlar gelecek – ve bunun sebeb�, sen�n aşırı derecede benc�l olman. Kend�n�
memnun ett�ğ�n� h�ssederken; yavaş yavaş onların hayal ve az�mler�n�
tüket�yordun. Hayatlarına madd� şeyler ekley�p duruyordun ama en değerl�
hed�yelerden mahrum bırakıyordun: "Bağımsızlık ve Gel�ş�m."

A�len�n l�der� olmak üzere olduğunu anlaman gerek�yor ve bu kardeşler�n ve
arkadaşların o zaman anlamasa da zor kararlar vermey� de beraber�nde get�r�yor.
Gelecekler�ne yatırım yap, sadece verme.
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Başarını, varlığını ve etk�n�, onları kend� hayaller� ve amaçlarını en �y�
şek�lde bulab�lecekler� poz�syona sokmak �ç�n kullan. Onları okullara,
�ş görüşmeler�ne sok ve kend� yollarında l�der olmalarına yardımcı ol.
Onları, sen� bu noktaya get�ren ve �ler� taşıyacak sıkı çalışma ve
özver� sev�yes�ne get�r.

Sana şu anda bunları yazıyorum k� en kısa zamanda bu sürece
başlayab�les�n ve o kolaylığa alıştırdığın ve sütten keseceğ�n k�ş�lere
karşı mücadele vermeyes�n. Bu alışkanlık �ler�de sen de dah�l
herkesten sadece öfke, kızgınlık ve kıskançlık olarak çıkar.

Zaman �lerled�kçe, onların bağımsız olarak büyüdüğünü ve kend�
hayatlarında, kend� tutkuları olduğunu göreceks�n ve bu da onlarla
olan �l�şk�n�n daha �y� olmasıyla sonuçlanacak.

Sana daha yazacağım çok şey olur ama 17 yaşında sah�p olduğun
d�kkat süres� 2000 kel�meye yetmez.
B�r dahak� sefer sana yazdığımda, kan ve �ş�n karıştığı mücadelelere
de değ�neb�l�r�m. Sana vereb�leceğ�m en öneml� tavs�ye �se
ebeveynler�n�n ebeveyn olarak kalması ve menajerl�ğe
soyunmamaları.

O �lk kontratı �mzalamadan önce, a�len �ç�n doğru olan, onları güzel b�r
şek�lde yaşatırken sen�n de �ş�n� yükselteb�leceğ�n ve �nsanları uzun
vadel� başarılara sürükleyeb�leceğ�n bütçey� düşün. Bu şek�lde
çocuklarının çocukları ve onların çocukları da zamanı geld�ğ�nde
kend� gelecekler�ne yatırım yapab�l�r.

Hayatın değ�şmek üzere ve her şey önüne çok hızlı gelecek. Ama
bunu b�r başka 9 saatl�k antrenman gününden sonra uzanıp anlamak
�ç�n kend�ne zaman ver.
Güven bana, �şler� başından ayarlamak bugün hala b�raz kalan gözyaşı
ve kalp ağrısını engelleyecek.
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Irem SÜT
@iremmisut

Üsküdar dolmuşuna b�nmek �ç�n el�m� kaldırıyorum. Araç durağa yanaşırken t�p�m� beğenmem�ş g�b�
dudaklarını gar�p hale get�ren şoförü görüyorum. Hava soğuk olmasa b�nmezd�m de neyse d�yorum.
Tısssssss d�ye açılıyor kapı. İç�me trop�k b�r gerg�nl�k doluyor. Kend�m� �çer�ye atmamla, ceb�mdek�
kağıt beşl�ğ� uzatıyorum. 
-Beş buçuk oldu yalnız. 
-Daha �k� gün önce dört buçuk değ�l  m�yd�? 
-Dün dünde kaldı b�rader. 
Her yen� günde b�r şeye şaşırmak sıradan hale geld�ğ�nden bu parasal değ�ş�mlere de kayıtsız
kalıyorum. El�m� montumun �ç ceb�ne götürüyorum. 

Beklemed�ğ�m köşelerden b�r şey çıkab�l�r üm�d�yle şansımı den�yorum. Yokluyorum, hareket yok. Boş b�r koltuk buluyorum.
Benden önce k�m oturduysa güzel ısısı var, yayılıyorum. Arkamda oturan �k� dayı sesler�n� yükselt�yor. Konuşmalarından
paralarının buharlaştığı anlaşılıyor. İçler�nden b�r� karakters�z d�yor, ötek� meçhul hırsızın şerefs�z olduğunu söylüyor. Ortada
b�r kayıp varsa artık k�ml�ğ�n b�r önem� yok k�. Banane yahu dey�p, kafamı cama dayıyorum. Araç b�r t�treme yapınca
hatırlıyorum eks�k verd�ğ�m�. Gözüm yere takılıyor. Hayret camda huzur bulurdum normalde, yere bakma adet�m değ�ld�r.
Sank� d�lenc� önüne serp�lm�ş g�b� bozuk paralar görüyorum. Heps� de ayrı yerde. B�rb�rler�ne uzak aynı yolun yolcusu ufak
dem�rler. Kaç tane var saysam mı? Matemat�ğ�m zaten stres anlarında metcez�r. Otur oturduğun yerde �şte. Yoksa bu kıl
adam ben� m� den�yor?  Yok lan Sadık, bozuk parayla sınav olur mu? B�r, �k�, üç. Ha b�r de şu koltuğun altında var g�b�. Heps� b�r
l�ra. Dışardan b�r bağırış duyuyorum. Kaptan af�l� güneş gözlükler�n� takıp, aracı sağa çek�p �n�yor. Arkama bakıyorum dayılar
sorunlarının açmazında. Arkadak� çocuk telefonuyla şap şup... Madem öyle dey�p yere çöküyorum. Gözüme çarpan en tem�z
maden�y� alıp atıyorum cebe. Tekrar kafamı çev�r�yorum herkes havasında. Zarar ab�ler�n büyük kayıpları var zaten, üçe beşe
bakacak haller� yok. Yer�me geç�yorum. Malum şahıs kapıyı açıyor. Koltuğuna çok öneml� b�r şey� başarmış g�b� oturup, 
 düzelt�yor. Yola çıkıyoruz yen�den. Bende araç sallanmaya başlamadan kend�m� atıyorum şoför mahall�ne.
-Bozuk eks�kt�. Buyrun...
-Bende 50 kuruş yok.
-Sorun değ�l.
-İy� geç yer�ne ayakta kalma!
Boş koltuk fazla olmasına rağmen bu hatırlatmayı yapmasına anlam verem�yorum. Sıcak köşeme ger� dönüyorum. Haf�ften
yağmur vuruyor pencereye. Gözler�m� kapıyorum azıcık kest�r�r�m belk�. D�v d�v d�v d�n dun dan… Bu nereden çıktı ş�md�? Tek
gözümü açıyorum b�z�m kahraman v�tes� sertçe �terek kafasını sallıyor. Teypten ses yükseld�kçe sank� daha da b�r gaza
gel�yor g�b�. Neyse d�yorum karanlık cama yayılan buğuya adımın baş harf�n� yazıyorum. Etrafını da yuvarlak �ç�ne alıyorum.
Malum k�ş� başını çev�r�p:
-Yaz kardeş�m sevdanı, kalp ağır �şt�r.
-Yok, ben öyles�ne. 
-Karala koçum!
Adama gereks�z b�r sıcaklık besl�yorum. Şarkı yüksel�yor. *Nefretle yüzüme bakmayın yeter* kısmına gel�nce  aklımı
karıncalayan bu adam sempat�k gel�yor. Belk� de arabesk koşullanma ben� ona yaklaştırıyor. Müz�k susana dek onun kral
olduğunu b�le düşüneb�l�r�m. Cama �mzamı atıyorum. Sonra ne gereğ� var hızıyla s�l�yorum. Araç yavaşlıyor.
-Üsküdar meydan, geçm�ş olsun.
Arabadan �nerken sağol anlamında başımı sallıyorum. Adam y�ne suskun. Bunun �y�l�ğ� Müslüm d�nleyene kadar d�yorum. Kapı
kapanıyor. Mağdur adamlar hızlı adımlarla önümden yürüyor. Bende kend� yolumda �lerlemeye başlıyorum. Yağmur f�rar,
güneş açtı. Etrafta y�ne boş bank yok. Oturanların yaşları da taş çatlasa on altı. Öğrenc�ler bank k�tlemey� özenle sev�yor.
Bunları yerler�nden kaldırmaya çalışsan kend� g�b� olmayan akıllı telefonlarının flaşını suratıma patlatırlar. Neme lazım bela
gel�r dey�p ana caddeye yürümeye başlıyorum.
Kalabalık dev g�b� büyüyor. H�ç de yet�şecek b�r yerler� yokmuş g�b� salınıyorlar. Bar� b�r telaşınız olsa da adımlarınız hızlansa.
Yok, b�tmez  bu yol. Araba yolundan kaldırıma yakın mesafeden aşayım şu kayıtsız kafaları d�yorum. Kafa dey�nce sabah
evden çıkmadan  Nazım’a verd�ğ�m söz aklıma gel�yor. Kend�s� ben�m ev arkadaşım. İlaçları  genelde bana aldırır. Hayır ne
a�lemde hek�m var ne de b�r�nden el aldım. Kafasında ş�fa olarak canlanmışım b�r kere. Esasında ben de ş�kayetç� değ�l�m.
Eczaneye g�d�p kesk�n kokuyu �ç�me çek�nce sank� z�hn�m daha açılıyormuş g�b� gel�yor. Bu sebepled�r k�  Nazım’a derman
adam ben değ�l�m dem�yorum. Işıklara gelmeden solda b�r yer görüyorum. G�r�yorum �çer�.
-Kolay gels�n. Majest�k var mı?
-Var efend�m.
Aslında �sm� daha tuhaf olan b�r �laç bu. Ben kend�mce böyle b�r ad taktım. Kalfa eleman da bozuntuya verm�yor. Ee tab�
Sadık. Sen müşter�s�n yüzüne hapşursan da sen� kovacak değ�l ya! O esnada dış kapı şangırdayarak açılıyor. İçer�ye kuvvetl�
b�r�n�n g�rd�ğ�n� düşünüyorum. Başımı çev�r�yorum. Üstünde beyaz b�r mont, ayağında gar�p taşlarla bezenm�ş topuklu
ayakkabıları olan genç b�r kadın �çer� g�r�yor. El�n� alnına götürüp, kaşlarını çatıyor. 
-Ben�m başım ağrıyor. Hah o el�n�zdek�, ondan �st�yorum. 
-Tab�k� hanımefend� b�r kutu mu? 

.
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-Hayır üç kutu . 
-Yalnız �k� kutu var. Bu el�mdek�n� beyefend� satın alacak. 
-Ama bana heps� lazım. 
Durumdan memnun�yets�z kadın bana doğru dönüyor. 
-S�z�n baş ağrınız tam olarak ne kadar sürer? 
-Valla ben elç�y�m. Kafa ben�m olsa ortalama b�r zaman ver�r�m. 
Kadın bu cevap karşısında gözler�n� kısıyor. B�r şey söylemek �st�yor. D�k bakışlarını üzer�mde gezd�r�yor. 
-Ee s�z �k� kutuyu alın. Ben de payımı alayım. 
-Ama ben bunları sadece kend�me almıyorum. Hem annem hem de Gülşen teyzem �ç�n. Üç k�ş�ye lazım. 
Üç mü büyük, b�r m�?  
Kasada sakallarını sıvazlayan adam d�le gel�p  
-Allah büyük! ded�. 
-Vallah� �ş�m�z Allah’a kaldıysa b�z burdan çıkamayız. 
Kalfa çocuk bana doğru yaklaşıyor. 
-S�z�n �ç�n ac�l değ�lse efend�m. On metre yukarıda bankanın yanında başka b�r yer var 
-İy� de �lk ben geld�m. 
-Anlıyorum ama hasta çokmuş baksanıza. 
-B�z hastadan sayılmıyor muyuz? Vallah� s�z�n yaptığınız adam kayırma düpedüz. 
-Ama hanımefend�.. 
-Tamam hanımefend� kayırma, her ne haltsa. Böyle esnaflık olur mu? 
-Başka zaman yardımcı oluruz. 
-O �ş geçt�. Artık s�ze ne vereceğ�m cevap ne de para olur. 
Kapıdan çıkarken kadının yüzünde ben kazandım �şte der g�b� s�ns� b�r gülüş bel�r�yor. İnanılır g�b� değ�l. Kadın sayısal üstün, ben saf dışı. Aman
kıran mı g�rd� dükkanlara. Ded�ğ� yere g�tm�yorum. Az b�raz den�z havası alayım. Geld�ğ�m yöne ger� dönüyorum. Cam� önündek� parkın önünde
duruyorum. Martılar y�ne yemek artıklarına sev�yes�zce b�r�k�yor. Her gördüğümde daha da �r� g�b�ler. Balon g�b� göbekler�yle doymuyorlar.
Y�ne de el�m boşta kalmasın. Montumun �ç ceb�nde sabahtan kalma b�r kraker var. B�r tane uzatayım bar�. Her şey� götürmeye alışkınlar. Bunu
da yerler. Bana en yakın olan, efend� g�b� görünene tuzlu çubuğu uzatıyorum. Ancak o arsızca arkasını dönüp kanat çırpıyor. Bende s�n�rlen�p
el�mdek� paket� oraya atıyorum. Yahu Sadık alt tarafı b�r martı �şte, ne ger�l�yorsun? Neyse bana den�z gerek. Başımda tuttu zaten.. Yürümeye
başlıyorum. Den�z�n kokusu burnuma çarpıyor. Ancak b�raz tuhaf g�b�. Bu ne ş�md�? 
-Hıh hııhhh hıhh 
Burnumu çek�yorum. Yok yan� �s kokusu bu resmen. B�rden sırtımı dönüyorum. Arkamda saçları dağılmış, ağzında b�r �zmar�t, sararmış
bıyıkları �le b�r adam bel�r�yor. 
-Sende k�ms�n? 
-Ben hareket memuruyum. 
-Hang� �stasyonun acaba? 
-Bu bölge ben�m. Hulus�’ye yanlış olmaz. 
-Çok memnun oldum Hulus� Bey. 
-Ben�m adım yok. 
-Ee Hulus� k�m? 
İsm�n� bahşetmeyen tek�ns�z adam kolumu sertçe tutup ben� götürüyor. Bende artık tamamen tesl�m�yetç� b�r hale büründüğümden ses�m�
çıkarmıyorum. Adımlarını hızlandırıyor. Tab� bende ona b�t�ş�k. Adamın aklının �pler� g�tt�ğ� bar�z. Ben� kaçıracak b�r�ne benzem�yor. Y�nede
şüphelensem m� b�lem�yorum. Ell� adım b�le olmadan duruyoruz. Az önce bıraktığım parkın ortasında b�rb�r�m�ze bakıyoruz. 
-Ee ş�md�? 
-Özür d�lemen gerek�yor. 
-K�mden, n�ye? 
-Hulus�’den tab�k� 
-Ee göster bakalım şu Hulus�’y�…  
 El�yle martıyı �şaret ed�yor.*B�r bu eks�kt� d�ye* düşünüyorum. Nereye varıcaz bell� değ�l. 
-Sen� gördüm Hulus�’ye paket attın. Özür d�lemen gerek�yor. 
-İy� de bunların heps� b�rb�r�ne benz�yor. Ne malum o olduğu? Ayrıca ben paket� ona atmadım. 
-Hayır Hulus�n�n gözler� şaşı. Ben onun arkadaşıyım. İnsan dostunu b�l�r. 
Bakıyorum hayvana, gözünde var b�r şeyler. Acep kusuru olduğundan mı arkasını döndü bana. Y�ne �ç�me yumuşak b�r h�s doluyor. İnsafa
gel�p, yere çöküyorum. 
-Hulus� senden en kalb� duygularımla özür d�ler�m. 
 Martının tepk�s� hal�yle olmuyor. Ama adam tebessüm ederek kafasını sallıyor. 
-Ben artık g�dey�m.  
İs�ms�z adam üstündek� epr�m�ş kabanın �ç�nden b�r karton bardak çıkarıp uzatıyor. Gözler�m�n �ç�ne bakıyor. El�m� pantolonumun ceb�ne
götürüyorum. Hayret dolmuşta bulamadığım bozuk meydana çıkıyor. Hemde üç l�ra! 
-Bu �k�s� martı ve sen�n �ç�n. Ha bu da ben�m �ç�n. 
Kafasını daha b�r mutlulukla sallıyor. Hoşçakal anlamında el�m� kaldırıyorum. Ana caddede yaşam ordusu akıyor gürül gürül. Bense büyük
zafer kazanmış g�b� süzülüyorum... 
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Kırık Harami
@kirikdergi

Ne kadar da masumduk oysa b�z de b�r
zamanlar... Utanacak b�r şey
yaptığımızda sev�ml� sev�ml� kızardığımız
o çocuksu tatlı anlara öyles�ne hasret
kaldık k�… Herkes�n herkes� rahatça
b�rb�r�ne emanet ed�p çarşıya pazara
g�deb�ld�ğ�, herhang� b�r eve tonlarca
odun kömür geld�ğ�nde b�r an önce
ısınsın d�ye arkadaşlarımızın eller�
herkes�n b�rl�kte canla başla çalıştığı,
evde annem�z�n kaynattığı çorbadan b�r
tas da olmayanın kapısına bırakıldığı o
günler; ah çok mu ger�de kaldı? Lapa
lapa yağan karın altında oynadıktan
sonra eve gel�nce cızırdayan sobamızın
sıcaklığı, üzer�ne çamaşır damlaları
düşerken aynı anda kokan portakal
kabuklarının burunlara bıraktığı
h�ss�yat... Sobanın üstünde hem kend�n�
hem zamanı demleyen o çaydanlığın ses�
pek�, çok mu ger�de kaldı? 
Ş�md� kulakları sağır eden onca ses�n
�ç�nde karanlık b�r sess�zl�k ve koca b�r
yalnızlık payımıza düşen... Esk�den,
esk�ten, esk�yen her ne varsa güzeld�;
sıcaktı, �nsandandı; �nsancaydı. 
Aynı duygularla yoğrulup bu kadar
farklılaşmak ve anlamsızlaşmak sanırım,
zamanın k�me nasıl dokunduğuyla �lg�l�.  
Zamanın güzel dokunuşlarıyla yaş almak
d�leğ�yle... 
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Van Hayvan Sesi Ekibi
@vanhayvansesi

Dört duvar arasında ses�n�n duyulmasını bekleyen sayısız canımız
var!

Bu dünyaya merd�ven altında yasak yolllarla gözler�n�z� açtığınızı
düşünün... Bu seç�m� s�z yapmadınız ama bundan sonrak� her
ç�ley� s�z�n çekeceğ�n�z� düşünün...

Günümüz dünyasında "Bana bakamıyorsunuz madem, ben� neden
doğurdunuz?" d�yeb�len b�r kuşak yet�ş�yor.
Fakat hayvanların bunları söyleyeb�lme �mkanları yok, ne yazık
değ�l m�?!

Sırf t�caret amacıyla yıllardır üret�len, satılan ve bu t�carete
destek ver�p nasıl bakacağını dah� b�lmeden bu canları satın alan
herkes ama herkes şu an o hap�shanelerde olmayı hak ed�yordu.
Sayısız yasaklı ırkın mahkum�yet�n�n bu canlara verd�ğ� verd�ğ�
sonsuz b�r acı var... O canları satın alıp canavar g�b� yet�şt�ren asıl
canavarlar yüzünden... Asıl canavarlar; yer� geld� canlarımızı
kışkırttılar, yer� geld� dövüştürdüler. Y�ne o canavarlar b�r
kısırlaştırma operasyonu ücret�n� ödememek �ç�n yüzlerce canı
barınaklara, sokaklara terk ett�ler; yetmed� aç susuz kalacakları
çorak araz�lere attılar...

B�r kez olsun o masumların gözler�nden bakın dünyaya...

Küçücük beden�n�zle satıldınız ve s�ze öğret�len şeyler� yaptınız.
Sah�b�n�z çok mutlu oldu d�ye daha fazlasını yaptınız ama sonra
b�r gün soğuk, ıssız b�r yerde terk ed�ld�n�z... Oysa her şey�
yapmıştınız ve onu çok sevm�şt�n�z, güvenm�şt�n�z... Ancak suçlu
olan y�ne s�zs�n�z! Bunun neres�nde adalet?! Neden suçlu gözüyle
bakılıyor onca masum cana?

Ked�, köpek ya da hang� c�ns olursa olsun vahş� olan bunlar değ�l;
vahş� olan bu canlara bu kötülüğü eden sah�pler... Ş�md� soğuk
betonlarda vahş� sah�pler� değ�l bu canlar yatıyor... 

Duygusuz olarak b�l�nen, ölüm kamplarına hapsed�len, görmezden
gel�nen şey cansız b�r varlık, eşya ya da mal değ�l... Her �nsan g�b�
onlar da b�r can taşıyor ve tek �sted�kler� hürce yaşamak!
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Sahmeran
@kirikdergi

Sırtınızı güvenle yaslayab�leceğ�n�z tek şey
b�r ağaç gövdes�d�r, dallarıyla kucak açan
ve yapraklarıyla koruyup kollayan b�r ağaç
gövdes�... Yazın sıcaktan, kışın soğuktan
bunalan ve ne �sted�ğ� hususunda b�r karar
kılamayan b�z adem mahluklarına sabırla,
gururla ve güvenle açar gövdes�n�. Karşılık
�stemez, karşılık beklemez z�ra o gücünü
etrafından, sardığından değ�l, toprağından
yan� kend� kökler�nden alır. Bu yüzden her
da�m ver�ml� ve de heybetl�d�r. Pek� ya
kalb�n�? Kalb�n� nereye yaslar �nsan
güvenle? İç�nde gerçek sevg�y�, merhamet�,
ve dürüstlüğü taşıyan; çıkarlarıyla onuru
arasında en ufak b�r şüpheye dah�
düşmeden gücünü kend� kökler�nden yan�
�nsan� değerler�nden alan ve s�z kend�n�ze
tahammül edemezken s�zden sabrı ve
sevg�y� es�rgemeyen sımsıcak b�r kalbe
yaslar elbet. Varsa öyle b�r kalp yaslanın ve
dah� yıkın kalb�n�z�n sınırlarını b�rl�kte
yaşlanın...

,
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Mehmet Nazım ÖMEROGLU
@kirikdergi

Göçebe yaşamak zorunda kalmış küçük kırlangıçlar uçuyor gökkubbede, ne yana baksam ayrı b�r
bahar havası kokuyor sen.
B�r�kt�rd�m kış mevs�m� g�b� taşıdım senl� yanlarımı yüreğ�mde,
Başımı göğsüne dayamış g�b� dayadım soğuk cam kenarı otobüs yolculuklarına  
Sana gelmek 
Sana yol almak
Sen stab�ll� kavşaklardan geç�p ayak uçlarına varmak,
Sen gerçekç� yanlarına konmak �ç�n,
B�r kar kr�stal� g�b� soğuktan üşümüş pembeleşm�ş yanaklarına düşmek �ç�n. 
Velhasılı sende olmak,
Sen� yaşamak g�b� anlamlı b�r yolculuğa da�r d�p not düşmek �ç�n..

-
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Inci ELENCE ILTER
@kirikdergi

Son çırpınışlarıdır gönlümün 
Sana tek arzum ben� b�raz olsun anla... 
Gel gökyüzünü paylaşalım sen�nle 
Ama kuşlarımı ürkütme, 
Asma altındak� meyhanede oturup bölüşel�m tüm keder�n� b�r ş�şe şarap eşl�ğ�nde 
Ama acılarımı deşme, 
Kış olalım üşümüş ruhlarımızı ısıtalım nefes nefese 
Ama ürkekl�ğ�me gülme, 
B�rl�kte baharı karşılayalım, papatyalar toplayalım 
Ama kelebekler�m� üzme, 
Yaz olalım güneşte kavrulup mav� sularda hayat bulalım sonsuzluğa kulaç atıp
hırçın dalgalara �nat 
Her şey� göze alıp o ıssız adaya varalım...
Sonbahar olalım sen�nle 
Yağmurlarda ıslanıp �l�kler�m�ze kadar âşık olalım 
B�z olalım hatta her şey� paylaşalım 
Ama geçm�ş�mle �nc�tme ruhumu 
Ya ş�md� göm ben� geçm�ş�me 
Ya da ben� kabullen böyle…

. .
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Receb Emre
@recebemre

Merhaba karanlık, 
Ben�m kad�m Dost'um. 
Yen�den sen�nle konuşmaya geld�m; 
Çünkü sess�zce yanaşan b�r sevda, 
Ben uyuyorken y�ne tohumlarını bıraktı, rüyama. 
Ve yüreğ�me yen�den yerleşt�r�len sevda 
Öncek�lerle y�ne aynı 
Sess�zl�ğ�m�n ses�n�n �ç�nde. 
Huzursuz rüyalarda 
Kâh yalnız kâh O'nunla yürüdüm, 
Yakamı soğuğa ve rüzgâra kaldırdım, 
Arnavut kaldırımlı dar sokaklarda 
Sokak lambalarının haleler�n�n altında… 
Gözler�m, 
Gece ortadan �k�ye yarıldı, 
Gülüşünün aldatıcılığıyla bıçaklandığında. 
Ve sess�zl�ğ�m�n ses�ne dokundu, ses�. 
Ve b�r anda anadan üryan gördüm, 
On b�nlerces�n� �nsanların, 
Belk� daha fazlasıyla! 
Sesler�n asla �ş�t�lmed�ğ� şarkılar söyleyen �nsanlar... 
Konuşmadan duyan �nsanlar, 
D�nlemeden anlayanlar, 
Allah’ın yer�ne karar verenler! 
Ama k�mse cesaret edemed�, 
Suskunluğumun ses�n� duymaya! 
Aptallar!...  
B�lm�yorsunuz! 
Sess�zl�k b�r kanser g�b� büyüyor, �ç�mde!
Bar� O, 
B�r tek O... 
O'na anlatab�leceğ�m sözler�m� duyab�lse, 
B�r ses verse k� O'na ulaşab�lsem. 
Gözden kayboluyor, 
Sess�zl�ğ�n�n çığlıkları artıyor, 
İç�mdek� atladığı boşlukta... 
Ama sözler�m, 
Iğıl ığıl yağan yağmur damlaları g�b� düşüp 
Sess�zl�k kuyularında yankılana yankılana 
Dolduruyor, �ç�mdek� boşluğu... 
Korkuyorum, 
Ya boğulursa boşlukta?! 
Ve o aptal �nsanlar, 
Allah'ın tastamam �nd�rd�ğ� 
Parıl parıl parlayan vah�yler�yle 
Secdeye kapanıp dualar ed�yorlar, 
Kend� yarattıkları neon tanrılara! 
Ve Vedûd der k�; 
Cehennem�n kapıları 
Sevdayı susturanlar �ç�n açılsın!... 
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Nezihat KERET
@nezihat_keret

sevg�ye susamış çatılar, haneler 
keder�n reng� yoksunluğun s�tem�nde 
bacalar k� tükenm�şl�ğ� emz�rmekte 
artırılmış çares�zl�ğ�n sonuçları 
gün be gün kaybolarak beklenmekte 
çek�lmez bu �ncel�p kopan haller 
çek�lmez bu �sleşen yastıklar

b�r an gel�p de uzanınca gökyüzüne 
dokununca gönül tezahürü bulutlara 
kurgular değ�şecek, t�treş�mler yağacak  
çatlakların arasındak� tutsak paslar 
kana kana umuda dönüşecek

b�r rüzgâr üfley�p de poyrazların ardınca  
kımıl kımıl örtüler�n asık yüzüne 
kasvetler uğurlanacak, sözcükler yücelecek 
düş pınarından akan damlalar 
yaprak yaprak ruhları yeşertecek…

sonra; dağılır ve görünmez olurlar 
aldanma, bu �lk aldanış değ�l! 
anlasana, �nşa ed�len yasların çölünde; 
savrulur kaybolan �s�mler...
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Zeyra Deniz
@hayat_hamlesi

B�r ş��r bekled�m
Anı ve hayalden başka
Ancak benzers�zl�ğ� �le
Ş�md�y� konuşab�l�rd�k. 

Anlatıcı olmaktan
Yaşayan olmaya karar veren
B�r seyyahın seyr�ne
Yolcu d�zeler
Kalem�n ucundan bana çarpsa
Sana dönse
Yer�n� y�ne de bulur muydu?
Düşünmed�m. 

Onlara yer aramaktan yorulmuştum.

Üstel�k g�zlend�kler� yerler� tek tek b�l�p,
Y�ne de kend�me söylemed�m.

Konuşulup yazılmadıkça
Yoklaşan d�ller g�b�
Sustu ş��r.

Y�ne de bekled�m. 

Beklemey� m� anlatmalıydım?
Yoksa Unutmayı mı?

Ş��r ş�md� ancak
Ş�md�n�n ş�md�s�nde mümkün.
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Nurdan GÜZEL
@_kuskadin

Konuşsam d�lde gam
Sussam b�r yıldırım olur düşer�m
İç�mde �nceden yankılanır tell� keman
Ah sevdam!
Duyduğun yaralı gönlümün f�ganıdır
Ağlayan gözler�m gülüşünle yıkanır
Gecen�n gölges� düşer sabahlarıma
En kuytularında dolanır �rem bağının
Gez�n�r�m zamanın kör karanlığında
Ey gönül! 
Ömür ded�ğ�n b�r nefes
Bu alemde düşers�n aşkın ızdırabına 
Gâh b�r deryaya dalarsın
Gâh ateş olur yanarsın
Ah bahtı kara sevdam 
Dermanı bulunmaz haller�m
Son demler�ndey�m ömrümün
Yakındır düşer�m toprağa…



Mimar Sinan ELTER
@kirikdergi

Bak yarılandı aralık
Yağan karın tadı ayrı güzel
Sarılmak ulu orta, yargılansa dah� k�m� vak�tler küçük kasabalarda ve dah�
Başkale'de
Sarılmak �st�yor �nsan ted�rg�n telaşlı b�r yüreğe
Sarılmak �st�yor çıplak ellerle b�r çocuk tertem�z kar kütleler�ne 
Ağaçlar çıplaklar
Buz tutmuş kaldırımlarda düşer �nsanlar kıç üstü 
Odalarında sen ve ben, altı üstü
Yüz on �k� metrekarel�k bu ev
Ten�m ten�ne yağarken
Şarkılarda çıplak, üstel�k
Gem vurulmuştur ş��rlere
Oysa, ş��rlere sevg�l�y�z
Bu ev, bu şeh�r, bu dünya çocukluğumuza dar gel�r 
Bütün ülkeler�nde dünyanın ve dah� Afr�ka'nın 
Büyüyor çocuklar evrensel b�r d�l ve coğrafyanın kader olduğu b�r b�ç�mle
Uçsuz bucaksız b�r ova, çocuksuz olmayan 
B�ld�ğ� b�r yer var del�şmen aklımın;
Göğün hürr�yet dolu meydanlarında sayısız kuş, uçurtma
Ve çocuklar güzel günler görüyor oralarda 
Ş��rler dokunuyor kaldırımlarda 
Güverc�n, leylek, karga yan yana damlarda
Rengarenk fırfırlı uçurtmalar rengârenk çocuklarda
Sonra den�z� var, alı var, moru var
Haber ver�yor radyolar
Bu gece sağanak kar var
Yarın tat�l olur okullar
G�del�m m� b�z bu akşam üstü
D�l�m�zde o neşel� türkü
Bu yıl da b�tecek, bak
Buna şehadet ed�yor takv�mden koparılan yaprak
Ve bu şehadete delalet saçıma düşen ak
Yen� yılda yen�den doğsun çocukluğumuz
B�ld�ğ� o yerde del�şmen aklımın... 
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@bibliyofil_okuur

Hayat bazen fare kapanının etrafında nöbet tutan b�r ked� g�b� bekl�yor sen�...

Yayınlandığı �lk günden ber� neredeyse tüm dünyayı kasıp kavuran �nanılmaz b�r
d�z� olan La Casa De Papel  ş�md� de avuçlarımızın �ç�nde...

La Cas De Papel o kadar güzel ve başarılı b�r eser k� k�tabın kapağına, �ç�nde yer
alan görsellere ve �şlenen suçun çek�c�l�ğ�ne s�zler de ben�m g�b� bayılacaksınız.

İlk başta sadece �ncelemek �ç�n el�me aldığım ve kend�m� �ç�nde kaybett�ğ�m bu
k�tap sayes�nde b�r kere daha baştan �zleyes�m geld� d�z�y�.

K�tapta Profesör'ün kurguladığı akıl oyunları �le maceradan maceraya atlıyor, b�r
dehanın geçm�ş�ne ve oluşumuna da�r �zler� sürüyor ve büyük soygunun arka
planında yaşananları Profesörün kend� ağzından öğreneb�l�yorsunuz.

K�tabın daha başlarında b�r anda kend�n�z� her şey�n sonunda buluver�yor sonra
her şey b�tt� bu son derken tekrar başa döndüğünüzü fark ed�yorsunuz. 
K�tapta yer alan ş�freler� çözmek... Bu kadar zevk veren b�r şey daha var mı d�ye
hayatı sorgulamanıza sebep oluyor.

Kend�m� de bu k�tapta yer alan karakterler�n yer�ne sık sık koyduğumu
söylemeden geçmek �stem�yorum. Profesör'ün zekasına b�r kez daha hayran
kaldım. Na�rob�'n�n ruhunda barındırdığı cesaret bütün kadınlarda olsaydı keşke;
düşünmeden edemed�m. Ya Berl�n'�n kararlı ve sak�n tutumu... Her karakter� ayrı
olan bu �nanılmaz yapıtta her b�r�m�z�n favor�ler� elbette vardır... Profesör,
Na�rob� ve Berl�n ben�m favor�ler�m.



A N S İ K L O P E D İ K !                                          -  2 6

Zeliha BAYTORUN
@hazelnutlibrary

2021 yılına bu f�lmle ve ağlayarak veda ett�m. F�lm� canım arkadaşımın tavs�yes� üzer�ne �zled�m. İy� k� de �zlem�ş�m.
Favor�ler�m�n arasına g�rmey� başardı Last Ch�rstmas. Romant�k komed� d�ye başladığım f�lm hüzünlü b�tt�. En çok
sonu ben� etk�led� h�ç öyle b�r son hayal etm�yordum tam b�r ters köşe oldu ben�m �ç�n. Zaten öyle olmasaydı canım
arkadaşım önermezd�. Bunu her defasında söylüyorum ama El�f Hanım zor beğenen b�r�s�d�r. Eğer b�r şey�
beğen�yorsa �zlemek ve okumak gerekt�r. Bunu b�l�r bunu söyler�m. Eee kank�m ben� de çok �y� tanıdığı �ç�n f�lm�
seveceks�n ded� öyle de oldu.. Em�l�a Clarke (Kate) ve Henry Gold�ng'� (Tom) �lk defa �zled�m. Adama hayran oldum,
bayıldım. Kate çalıştığı dükkandan dışarı bakarken yukarı bakan b�r adamı görüyor yan� Tom'u neye baktığını görmek
�ç�n oda yukarı bakıyor. İlk karşılaşma böyle başlıyor ve daha sonra tekrar tekrar b�r araya gel�yorlar. Tom Kate '�n
hayatına o kadar �y� gel�yor k�. Kızımız sürekl� onu etrafında �st�yor ve zamanla aşık oluyor. Tom karakter� çok
güzeld�. Sempat�k, tatlı ve yakışıklı eee daha ne olsun d�m�. Enerj�s� o kadar yüksek k� onun yanında olan b�r�s� zaten
mutsuz olamaz. Kate' n�n yaralarını sarmayı başardı. Esk� Kate g�tt� yer�ne yepyen� b�r Kate geld�. Bu arada Kate '�n
ses�ne bayıldım. Har�ka şarkı söylüyor. F�lm�n başta komed� �le başladığını zaten söylem�şt�m ama sonu hüzünlü
b�t�yor. Ağlaya ağlaya b�r hal oldum. Kafa dağıtmalık b�r f�lm �st�yorsanız kes�nl�kle �zley�n. Evet sonu mutsuz ama
sondak� detaya hayran olacaksınız. B�r şans ver�n der�m. Duygular �zley�c�ye çok güzel geç�yor. Oyuncular
muhteşem, h�kâye desen har�ka.



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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DM'DEN GELENLERDM'DEN GELENLER



A N S İ K L O P E D İ K !                                          -  2 8
@kargakafas�'na b�rb�r�nden güzel ç�z�mler�n� paylaşmamıza �z�n verd�ğ� �ç�n teşekkürler..
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Mimar Sinan ELTER

SOSYAL SORUMLULUK LOGOSU -  1

BU LOGOYU TÜM SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA ÜCRETS İZ  OLARAK

KULLANABİL İRS İN İZ .
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Mimar Sinan ELTER

SOSYAL SORUMLULUK LOGOSU -  2

BU LOGOYU TÜM SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA ÜCRETS İZ  OLARAK

KULLANABİL İRS İN İZ .



Gönlünden bir tren kalkar insanın

Gönlünden bir tren kalkar insanın

Gönlünden bir tren kalkar insanın   

SSSessiz, soluksuzessiz, soluksuzessiz, soluksuz   

Raylar şahit olur, zamansız yolculuktur gece

Raylar şahit olur, zamansız yolculuktur gece

Raylar şahit olur, zamansız yolculuktur gece

Balyalanmış şiirler, sözler
Balyalanmış şiirler, sözler
Balyalanmış şiirler, sözler

Sokaklarında gizli kalır gamsızlar kentinin

Sokaklarında gizli kalır gamsızlar kentinin

Sokaklarında gizli kalır gamsızlar kentinin

Ve insan en silik yolcusu olur
Ve insan en silik yolcusu olur
Ve insan en silik yolcusu olur

Gönlünden kaldırdığı trenin..
Gönlünden kaldırdığı trenin..
Gönlünden kaldırdığı trenin..    
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Ş��r: M�mar S�nan ELTER, Kırık Derg�


