DİJİTAL ÇAĞIN ORİJİNAL VE ANALOG ÇOCUKLARININ E-DERGİSİ

NİSAN 2022

"Değiştirmek
istediğiniz bir
dünya
olmalı..."
Sin Eren

"...bu dağ başı
yalnızlığında
kara
çaydanlıkta
demlediğim
çayın
kendi halinde
demini
almasını
beklerken..."

ÖZLEM TOY - SELÇUK KARADAĞ - DİLEK DEĞERLİ - UYGAR KAPLAN - RABİA ÇOLAK - FİKRET ÇELİK
PINAR KIRKULAK - ZEYRA DENİZ - AHMET YILMAZ - DENİZ SARGUT - RECEB EMRE - ZELİHA BAYTORUN
BARIŞ ÜNLÜ - HİLAL SEZEN - VAN HAYVAN SESİ EKİBİ - BİRSEN EKER - SELİN BASMACI
ERTUĞRUL HİLMİ KAYA - GÜL ÖZDEMİR - ÇUL ÇÜRÜTEN - İNCİ ELENCE İLTER - NURDAN GÜZEL - MİMAR SİNAN ELTER

Edi'nin
Penceresinden

!

ŞAM
A
Y
:
22
0
2
N
A
S
İ
N
İ
G
ER
D
K
I
Kırık Dergi'nin pek kıymetli okurları, aziz dostları nisan sayımızı sizlerle
R
KI
buluşturabilmenin heyecanıyla yaşamak ümidimi yeşertmeye çalışırken sizlere
yaşamaktan söz etmek istiyorum, pencerimin camlarına henüz yağmur damlaları
düşmemişken bu bahar mevsiminde...

"Yaşadım." Bu tek sözcüklü cümleyi diyebilmek kaç kişiye nasip olur veya kaçımız bu sözcüğü
söyleyebilmek için çabalıyoruz benim sevgili okurlarım, refiklerim, dostlarım? Hangimiz yapmak
zorunda olduğumuzu bir kenara bırakarak hayatın akışına teslim oluyor? Riski göze alabilen kim
var? Ya duygularımız; kaçımız mantığını unutup içselliğimizin ilahesi bu kadim hislere kulak
veriyor?
Sorumluluklar, zorunluluklar... Hep bir bahanesi olur hayatın bizim adımıza, sözümüzü kesen,
hayallerimizin önüne set çeken, omuzlarımızı düşüren... Asabiyetimizin de en önemli nedeni
belki bu bahanelerdir, kim bilir...
Belki de hayatımda ilk defa kendim ve sevdiklerim adına sonunu düşünmeden, bedelinin
ağırlığını umursamadan bir karar veriyorum... Ben kendimi bldim bileli fazla mantıklı, uçarılıktan
olabildiğince uzak, kendi dünyasında, ince eleyip sık dokuyan, olgun kararlar verme gayretinde
olan, detaylara çokça önem veren, kıymeti kadre değer bir dost, örnek bir vatandaş olma
gayretinde oldum. Fakat ömrümün şu anına dek mantığımın emir komutasında geçen yaşamımı
yüreğimin sesine kulak vererek değiştirmek ve içimde dönüp duran ezgiyi rehber kabul ederek
sürdürmek için yeni bir yola adım atıyor ve diliyorum ki bu yol hayat sahnesinde yükseliş
getirsin bana... Sorulabilecek her türlü soruyu, artısını eksisini düşünüp zamanı ziyan etmeden,
isteğim doğrultusunda bir trene dönüş tarihi açık bir bilet aldım ve geri dönmemek üzere
ayrılıyormuşum gibi doldurdum valizleri, kışlık yazlık ne varsa... Ancak bir adaptasyon problemi,
ekosistemin çöküşü, teknolojik gelişmelerin eksi yönde ilerlemesi, insan zihninin cahiliye devrini
arzulayıp dönmesi gibi daha sayamayacağım yüzlerce mücbir ve geride bıraktıklarımın
rüyalarımda mütemadi zuhur etmesi bu fikrimi tekrar düşünmeme sebebiyet verebilir...
Zaman diyorum aziz dostlarım, zaman... Ve bu dağ başı yalnızlığında kara çaydanlıkta
demlediğim çayın kendi halinde demini almasını beklerken ben, sizlere yaşadığınızın farkında
olabileceğiniz bir ömür diliyorum.
Mimar Sinan
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Kırık Dergi’de yer alan eserlerin telif hakları yazarına aittir. Kırık Dergi’de
yer alan eserler ve görseller eser sahipleri ve Kırık Dergi'sinin izni olmadan
kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Aksi bir durumda eser sahipleri ve Kırık
Dergi hak sahipleri olarak imtiyaz haklarını kullanırlar.
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Ey İstanbul… Yedi tepenin üzerine kurulu masal diyarı… Taşı, toprağı altın mı bilmem ama elimi attığım her
yer bir mucize. Galata’nın en tepesinden denizin en dibine kadar ince bir zarafetle örülmüş, aşkın kati suretle
vücut bulmuş hali. Sen, sana gelen herkese kucak açmışken biz sana savaş açtık. Seni yenecek, adımızı
boğazın dibine kazıyacaktık. Lakin başaramadık. Senin tek bir nefesin bile bizi yeryüzünden silmeye yeterdi.
Biz bunu çok geç anladık.
Asırlardır anlatırlar seni aslında. Sultanlığından tut bedbahtlığına kadar her anına tanık olmuşuzdur. Bağışla
bizi, haddimizi bilemedik. Göremedik gerçekleri. Sen ki defalarca yıkılıp yeniden ayağa kalktın. Ateşe su,
havaya toprak oldun. Onlar seni sarstıkça sen daha sağlam durdun. Gözlerinin içine bakıp meydan okudun.
Herkes senin karşında diz çöktü. Affet bizi, sözümüzü tutamadık. Her defasında yeniden karşına çıktık. Sana
karşı kazanalım derken, en sonunda seni de kaybettik.
Sen ki bir çağı açıp kapatan, üç imparatorluğa ev sahipliği yapansın. Senin boğazından süzülür tüm hüzünler.
Hüzünler ve ümitler… Kapat gözlerini ve dinle birazcık şu sessizliği… Senin adını fısıldıyor kalabalıklar. Kimi
kırgın kimi aşık. Yalnızca seni anıyor ve mucizelerini arıyorlar. Yürüdükleri yollardan geçenleri, senin
gökyüzüne bakan yüzleri, adını bu şehrin bir kıyısına iliştirenleri… Oysa bir kere başlarını yerden kaldırsalar
aradıkları her şeyi bulacaklar. Ama nafile… Bağışla bizi İstanbul. Sana binlerce isim verdik ama onlardan birine
bile layık olmayı beceremedik.

Deniz Sargut
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Kimse kusura bakmasın! Kusura bakmaya hakkı yok,
kimsenin de zaten!
...
Evet, hiç kolay olmadı...
...
Başıma geldikçe; üzüldüm, kırıldım, kabullenemedim,
şaşırdım, konduramadım...
Günlerce düşündüm, belki aylarca çıkamadım.
Baktım, geçmiyor; takılıyor plak gibi ne öne
yürütüyor, ne geri gidiliyor... Zaten takıntılı bir
insanım!
Takıldığım yere karşı savaşmayı bırakıp kabul
ettiğimde ilerleyebildim, ancak...
Kabul ettim, her birisi için ayrı ayrı “O” öyle, “Bu” da
kırabilir, “Şu” da yalan söyler ve “bunlar” da
kandırabilir... Tekil yahut çoğul... Her ne kadar zamir
varsa insanlar için kullanılan, hepsi her şeyi yapabilir!
En sevdiğim beni bir daha sevmeyebilir, en gitmez
dediğim ardına bakmadan kaçabilir, en çok kıran en
kıymet verdiğim olabilir, yola çıktığım beni yarı yolda
bırakabilir...
...
Ve biliyor musunuz; bu senaryolar, bu oyuncular
tesadüfen oluşmuyor, her biri titizlikle ve hala anlam
veremediğim muazzam bir zekâyla çıkarılıyor
önüme...
Hayatı "gelişi güzel" yaşamakla, insanları "gelişi güzel"
sevmekle suçlanıyorum. İlginç!... Yahu anlaşılmayacak
çok da bir şey yok! Allah, ne bahşederse "eyvAllah"
diyorum, işte... Anlaşılmayan ne?!
Hayat bana "gelişi güzel" ama hep farkındaydım, bir
şeylerin. Ve her defasında daha fazla şeylerin biraz
daha farkına varabilmeyi bahşetti, Bahşeden; ben
"amenna" dedikçe, "eyvAllah" dedikçe!
...
Başta hep “neden ben” diye sorarken, sonra
anlamaya başladım... “Başkası neden olsun ki, tabii ki
ben” demeyi öğrendim... Elbette ben; çünkü o derse
ihtiyacım varmış, tabii ki düşmeliydim çünkü tekrar
ve tekrar kalkmayı hatta kalkarken yerden bir avuç

daha toprak almayı öğrenmeliydim, sonun bir başka
numunesini elimde bulundurmak için!
...
Tabii ki terkedilmeliydim, hem de hem seviyor
hem de seviliyorken yoksa kendimi sevmeyi
öğrenemezdim...
Mutlu olmayı “ancak hayatımda birileri olunca”
sanmaya devam ederdim, yoksa... Yalanın kuyruklusu
tarafından sokulmayı da arkamı dönecek ve
kollamayacaklarımın ihanetini de görmeliydim, yoksa
bir başka senaryoya kadar güvenebileceğim
insanların kıymetini bilemezdim... Ve yolda elimi
bırakmasaydı, tenine dokunmaya bile kıyamadıklarım,
yalnız da olsa devam etmeyi öğrenemezdim...
Herkesin yolunun farklı olduğunu anlayamazdım...
Dert sandıklarımın derman olacağını tahayyül
edemezdim...
...
Hep ama hep kurduğum cümleyi tekrar yazıyorum
belki... Ve daha iyi nasıl anlatılır, inanın bilemiyorum...
Hayat, "bize olanlardan" değil, “bizim için olanlardan”
ibaret... Ve hayat yolculuğunun kendisi bir macera...
Tatil yada gezi planlarımızdan kanıksadık sanırım ama
varılabilecek bir başka destinasyon yok... Başlamadık
ki daha!
Bu yüzden işte bu resimdeki gibi hayatı hep “rağmen”
sevmem...
Bu yüzden inatla her gün... Her gün hayata yeniden
âşık olacak bir şey bulmam…
Sevin... Çok sevin! Çünkü sevgiye kayıtsız kalabilen
bir ruh yok, çünkü sevgi dünyayı daha güzel bir yer
kılacak...

Receb Emre
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Ne zaman bu hale geldik biz?
Sorulması gereken en doğru soru bu. İnsanlığımız;
santim santim yalanların, sahteliklerin ve kandırmanın
bataklığına gömülürken her birimiz çaresizce
izliyoruz. Gerçekler gözlerimizin önünde boylu
boyunca dururken, bizler sadece bakmakla
yetiniyoruz. Ne yardıma koşuyoruz ne de sesimizi
daha gür bir şekilde çıkartıyoruz.
Tarihteki insanlığın ne halde olduğunu ya da bundan
yüzlerce, binlerce yıl öncesinde neler olduğunu
sizlere anlatamam ama şu 32 yıllık yaşamımda
gördüklerimden
bahsedebilirim.
Biliyorum
söyleyeceklerim belki birileri hüzünlendirecek hatta
ağlatacak fakat insanlığımızın hangi durakta inip,
sonuna doğru nasıl gittiğini hepimizin görmesi
gerekli.
90’lı yılların Türkiye’sini düşünün. Hayat şartları,
ekonomi derken her şey zordu lakin insanların içinde
ufacık da olsa umut vardı, yaşama sevinci vardı,
geleceğe güvenle bakmak vardı. Şu günlerimize
nazaran daha iyi kalpliydik. Çocuklar her yerdeydi.
Her birinin yüzünde tebessüm çiçeği açıyordu. Evler
kilitli değildi. Kimse kimsenin ne malına ne de
namusuna yan gözle bakmazdı. Tabii sizlere
demiyorum o günler dört dörtlüktü ama en azından
daha mutlu ve huzurluyduk. Kalbimizin ağacında
biraz olsun umut hareleri dolaşırdı. Bu bile yaşamaya
ve insanlığa olan inancımızı diri tutuyordu.
İşte bu yıllarda – 90’lı yıllarda – kimin bir derdi olsa
tanıdık olsun ya da olmasın hemen yardıma koşardı.
İşini, gücünü bırakıp tüm varlığıyla destek olurdu
çevresine. Koca koca apartmanlarda kendi
yalnızlığımıza daha gömülmemiştik ve sıcacık
apartmanlarda, sıcacık dostluk ve kardeşlikler
kurardık. Birimiz yere düşse el uzatan illaki birisi
olurdu.

Herkes zengin değildi. Hatta evde bekleyen
sevdikleri için gecesini gündüzüne katık ederek
çalışırdı ama bir an olsun yorgunluğun “y” sini
bilmezdi. Belki de hissetmezdi.
Belki de o yıllardaki diziler, filmler ya da şarkılar
bundan daha güzeldi ve bize her duyguyu
yaşatmasını çok iyi biliyordu. Mahalle kültürü,
dostluk, kardeşlik, yardımseverlik ve daha nicesi
vardı. Hepsi de kalpten gelen hislerle içerisinde bir
gram bile yalan dolan olmadan yaşanıyordu. Zaten
hep şöyle söylerler: “Hayat bir gülümsemeyle her
acıyı siler süpürür.” İşte ondan dolayı o zamanlarda
ben dâhil her çocuk biliyordu, nasıl davranması
gerektiğini. Okullarda, evlerde, sokaklarda, iş
yerlerinde hatta dilimizde hep bir güzellik vardı.
Elbette aramızda kötü konuşanlar, yalancılar vardı
ama onlar asla barınamazdı. Çünkü bilirlerdi ki hayat
sevdiklerimizle, bir gülümsemeyle ve umut ederek
daha güzeldi.
Bir şarkının nakaratı misali hep birlikte hareket
ederdik. Sevinçlerimizi de üzüntülerimizi de hep
beraber yaşardık. Kimse yapayalnız öleceğim diye
korku duymazdı. Ben işte o yılların çocuğuydum. Her
günümüz sokakta geçerdi ama asla annem, kaçırılır
mıyım diye korkmazdı. Şairin de dediği gibi “Tek
üzüntümüz, yere düştüğümüzde kanayan dizimizdi.”
O günlerden kalan her dostluğu hala sürdürürüm.
Hepsiyle de aramıza mesafeler girmiş olsa da
konuşurum.

Baris Ünlü
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Tabii bunu sağlayan teknolojiydi. 90’larda teknoloji şimdiki kadar yoktu. İşte bu
yüzden her şey daha gerçekti. Her anımız daha dolu doluydu. Sahiciliğin hikâyesini yazıyorduk
her birimiz.

Teknolojinin artmasına ve yaygınlaşmasına asla lafım yok. Asla üzülmüyorum ama onu, ne kadar doğru
kullanıyoruz; bundan şüpheliyim. Yaygınlaşması değil ama doğru düzgün kullanmayanlar yüzünden
insanlığımızı santim santim yitirdiğimizi maalesef çoğumuz göremiyor. Sosyal medyadaki çöplüğü andıran
görüntü veya videolardan sonra eski günlerdeki masumiyeti yitirdiğimizi daha iyi anlıyorum. Bence çoğumuz
daha iyi anlıyor ama çaresizlik denizindeymişiz gibi kaldık hepimiz. Yardım etmeyi, dürüst olmayı, para için
her şeyi yapmamayı, yalan söylememeyi, ahlakın edebin ne olduğunu ve daha birçok şeyi azar azar
kaybediyoruz. Belki gün gelecek, avucumuzda insanlık namına bir avuç bile umut kalmayacak ve doğan
güneşin hatırına sadece nefes alıp veren, duygusuz, metal yığınları misali yaşayıp gideceğiz bizi hevesle
bekleyen o amansız yarınlara.
Umarım, doğru soruları ve doğru cevapları almaya devam ederiz. Yoksa annelerimizin dediği gibi insanlığı
nerede bıraktıysak orada aramayalım. İçimizde, özümüzde hissedelim ve zaman hala geç değilken onu
yaşatmak için çabalayalım. Aynı eski günlerdeki gibi el ele verelim, bir gülümseyelim ve emin adımlarla
yürüyelim geleceğe…
Baris Ünlü
kirikdergi.com
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Ne benim zamanımda ne de senin zamanında ama başka birilerinin zamanında bir gün karşılaşmıştı adamla, hiç
kadın. Hiç kadın, diyorum çünkü henüz adı konulmamıştı hatta o zamanlarda, atalarımız ormanda yaşayıp meşe
palamudu yer, mağaralarda yaşar, vahşi hayvanların derisini giyerlerdi. Her canlı için hayatta kalmak çok zordu ve
baktı o, iki insan birbirine sonra çevrelerine; her canlının bir eşi vardı, sürüleri ne kadar kalabalıksa o kadar
güçlüydüler. İlk zamanlar zor olsa da birbirlerine güvenmeyi öğrendiler, doğayı keşfettiler, ateşi kontrol ettiler,
bitkileri, hayvanları evcilleştirdiler ve Tanrı gülümsedi dünyaya: Öyle sıcaktı ki bu gülümseyiş buzullar eridi, bahar
geldi yeryüzüne. Korkmadan mağaranın dışına çıktılar, hiç kadın buğdayı evcilleştirdi, adam güçlü kollarıyla evler
inşa etti nehir kenarına, boy boy çocukları oldu ve insan doğaya egemen… Keşfettikleri şeyler sadece bunlar mıydı?
Hayır! Onlar duyguları ilk tadan ve isimlerini veren kaşiflerdi elbette.
Aşkı ilk keşfeden adam ve hiç kadın büyük bir medeniyetin mimarı
olarak göçtü bu dünyadan lakin giderken aşka inanmış ruhları
savurdular rüzgâra. Bu yüzden onlardan sonra doğan herkes aradı eş
ruhunu, binlerce insan arasında. Tanrı yine gülümsedi; ruhlar ağacını
yarattığı ilk gün bölmüştü benzer ruhları birbirinden ve bedenlere
ruhları üflerken: “Bul, onu!” dedi. İnsan ki binlerce yıldır doğup
ölmekte ve aramakta eş ruhunu. Adam ve kadın binlerce kez doğdu ve
birbirini aradı her yerde…
Adam ve hiç kadın öyle garipti ki nereye gitse oraya ait değildi;
içlerinde kocaman bir boşlukla yaşıyorlardı diğerlerinden farklılardı
lakin benzerlerdi birbirlerine, gönül sızıları, gülüşleri, ellerinin sıcaklığı
ve aralarında bilmem kaç kilometre karelik mekân farkı vardı, birde
kimseye bahsetmeden düşledikleri birbirleri ve kader bu ya ansızın
karşılaştırdı onları. Bir çocuğun gülümsemesi bitirmişti mekânsal
farklılıkları. Milat olacak bir tarihte gözleri değdi birbirine, kavuştular.
İlk karşılaştıkları an, zamanı aştı birliktelikleri, doldu taştı tutkular.
Duygularını, fikirlerini binlerce kelime varken aynı kelimelerle
anlatacak kadar benzerdiler. Tanışıklıkları ezelden olduğu için
geçmişlerini anlatma ihtiyacı bile duymadılar…
Bilmedikleri dillerde şarkıları dinleyip geceleri mağaralarında buluştular ve hiç kadın sandı ki eskimemişti bu
aşk. Günlerce, gecelerce buluştular, mevsimler tekrar etti, ağaçlar soyunup yeniden giyindiler. Her kavuşma
biraz daha bağlıyordu onları birbirine. Adam, hiç kadını tanıdıkça şarkılar söylemek, şiirler yazmak istedi hatta
kadının ellerine dokunmak ve gözlerine bakmaktı dileği. Bir kış gecesi buluştular, ezelden beri tanıdıktılar. . O,
binlerce yıllık özlemini anlatıyordu, adamsa kayboluyordu kehribar bakışlarda.
Yorgundu hiç kadını, adamı ararken başka suretlerde üzülmüştü, kırılmıştı. Hiç kadın defalarca kırgınlığını bir
kenara bırakmıştı kalbinde iyiliği, sözlerinde cesareti gördüğü bu adama inanmıştı. En iyi arkadaşı, dostu,
ruhunun eşi, gökyüzü, çiçeklerinin suyu, örgü perdesi, gülüşleri yerine koymuştu adamı. Onun hakkında
söylenen onlarca cümlenin haksızlığına inandırdı kendini ve gülüşlerini bantladı yaralarına, üzülmesin diye
sevdiği çünkü hiç kadın diğerleri gibi değildi; o kimseyi sahiplenmez aksine bir kuş gibi özgür bırakırdı, kalbi
Özlem Toy
kirikdergi.com
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kırıldıysa o param parça ederdi, yarası kanadıysa o daha da derinleştirirdi, ruhunda acıyan ne varsa daha çok
acıtır ve evcilleştirirdi zaaflarını. O, sadece bir kadın değil; duygularının aslan terbiyecisiydi. Defalarca
yıkmıştı mağarasını, duvar resimlerinin üzerine binlerce kez kök boyayı püskürtmüştü, korkmuyordu
mahvetmekten de mahvolmaktan da. Hiç kadın, ilk kadın olduğundan olsa gerek tüm kadınların kıskandığı
zekâya, güzelliğe, cesarete ve özgürlüğe sahipti, akıllanır, uslanır sanmayın yine yapacaktır aynı şeyleri,
derken bir el vurdu kalemime ve kuş cıvıltısına benzeyen bir ses böldü zihnimi. Bu o, hiç kadın!
-Sevgili Ezop; buraya kadar anlattığın hikâyeye bir itirazım yok lakin hislerimi benim kadar doğru anlatmaya
gücün yetmeyecek sanırım. Müsaadenle bundan sonraki kısmı kendim anlatabilirim.
-Tabi tabi buyurun efendim, hikâye sizin! diyebildim ve Hiç kadın:
-Binlerce acının içinden geçip tutuşan duygular vardır. Dokunmaya
kıyamadığını, gün gelir en çok sen yakarsın! Kadınların ateşle imtihanı
bambaşkadır çünkü onlar yanmaktan da kül olmaktan da korkmadan
düşerler aşka, bu yüzden çoğu aşk yorgunudur. Düşlediğiyle gördüğü
başkadır. İnsanın kaçışıdır, gidişleri. Korkunca gider ve kaybolur bir
dehlizin içinde. Tüm kayboluşlarımız geceye denk gelir ve beyaz adımlar
kalır sokaklarda bize ait. Bir bakış asılıdır tabelalarda, köşe başları
tutulmuştur unutmak istediği tüm duygularla. Kaçtıkça yaklaşır insan, ona
ait olana ve tüm renkler geceye boyanır. Derin iç çekiş kokar bacalar,
uzaklarda bir kurt ulur, dişi bir baykuş sesi böler lal olan ne varsa sonra
geceyi ve yıldızların ışığını saklar yüreğine. Yüreği diyorum ya aslında
yangınlar ülkesi. Kül olup yeniden inşa ettiği ve bir balyozla yıkılan
umutları, kirpik diplerine saklanan düşleri ve gözyaşı olup akan
inanmışlıkları. Siyahîdir her şey ve saçlarının rengidir âlem. Ne zamandır
böyledir, yeryüzü mahşeri? Ben biliyorum o mağaraya onunla girdiğim ilk
günden beri. En son yedi yüz on yedi numaralı mağarada astım ben
kendimi, cümlelerim boğazıma düğümlendi veda ederken çünkü
biliyordum bu gidişim sondu. Söylemek istediğim tüm cümlelerimi
yutkundum, gülümsedim, son kez baktım gözlerine ve sarıldım ona kucak dolusu aşkla bir buse kondurdum
dudaklarına sonra sildim dudaklarını ellerimle ve arkamı dönüp dimdik yürüdüm kaçışlarıma.
-Nasıl dayandın bu gidişe be kadın, hiç mi kanamadın?
-Kanamak, iyileşmenin adıdır! Benim yaramsa kanamadı onlarca saatlik bir saniyenin içinde morardı, katran
karası bir siyaha boyandı. Sisli bir vaktin içinden geçerken ben, depremler oluyordu ve yeniden alevler sardı
dört bir yanımı, genzimde is kokusu tarifsiz bir acı içindeydim. Bir mağara, kale, ev, oda adına ne derseniz
yıkıldı gönül ülkemde. İnanmışlığın vurgunuydu bu hüzün ve sessizce veda ediyorum tüm iyi niyetlerime.
Derin bir nefes almak istedim o an ama yüzlerce göktaşı düştü üzerime, zorlanıyordum; dizlerim
taşıyamıyordu adı bilinmeyen gezegenlerin ağırlığını, aniden çöktüm dizlerimin üzerine ve ellerim toprağa
değdi. Yeni biçilmiş çimenlerin kokusu yoktu sadece bataklık kokusu. Gözlerimi sımsıkı kapattım ve
haykırdım Tanrı’ya: Ben yarattığın ilk kadın, bu adamı affetmiyorum! Sen, bizi yeniden kavuşturdun lakin o,
bunun kıymetini bilemedi!
Özlem Toy
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-Ne yaptı o adam sana?
-Ben binlerce yıllık özlemimle
sarılırken,
korkusuzca
onu
severken ve yeniden eskiyi
düşlerken o, korkup başka
kadınların gölgelerine saklandı!
Ağır geldi yeniden ait olmak,
sorumluluk almak ve kendi
çocuklarının ellerinden tutmak.
Üzülme, Ezop! Ben, ilk kadınım!
Yalnız
uyumayı
da
vahşi
hayvanları evcilleştirmeyi de
avlanmayı da mağara inşa etmeyi
de kök boyalarla resim yapmayı
da ateşi yakıp söndürmeyi de ok
ucu bilemeyi de avlanmayı da
hatta nehir kenarlarında buğday
yetiştirmeyi de onları saklayacak
kapları yapmayı da pişirmeyi de
saklamayı
da
zamanı
ve
mevsimleri de savaşmayı ve sulh
yapmayı
da
bilirim.
Ona
ihtiyacım yok! Evlat yerine;
hayvanları, çiçekleri, ağaçları
koyarım! Ona vereceğim sevgimi
de iyiliğe, güzelliğe ve Tanrı
gülümsemesi olan her şeye
veririm! Şimdi müsaadenle ben
ait olduğum çağa Sumerlerin
yazıyı
henüz
keşfetmediği
tarihten çok çok öncesine gidip
bu öyküyü tekrar yazacağım!
deyip kaybolmuştu hiç kadın, ilk
kadın, ilk anne, ilk şifacı, ilk
duacı, ilk çiftçi ve ilk sevici…
Özlem Toy
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2021 Kış aylarından bir kare…
Pandemi döneminin en yoğun zamanları… Şimdilerde kötü günler
geride kalmış görünse de, yaşanan onca acıya felakete rağmen ders
almamış insanlık yine kafayı bir avuç “CAN”a takmış durumda. Yalnızca
kendini düşünerek nefes almakta olan insanlık neredeyse nefesinden
olacağı zamanları ne çabuk unuttu? Ne çabuk unuttu da nefes almaya
çalışan başka canların yaşam alanlarına müdahale etmeye başladı,
kıyıda köşede, insanlardan kaçarak yaşamaya çalıştıkları hayatı onlara
çok görmeye başladı!
AÇ KALMANIN ne demek olduğunu anlaması gereken RAMAZAN
ayında, aç biilaç gezen sokak canlarının bir avuç yaşamına el uzatttı!
Dövülen, tekme atılan, aç bırakılan bir canın çaresizce bozulan
psikolojik durumunda kendini savunmak için yaptığı davranışları mazur
görmedi insanoğlu! Saldırgan insan olduğunda saldıran cana gösterdiği
tepkiyi verip, cezalar verilmesi için avazı çıktığı kadar bağırmadı! ‘İyi
hal’ anlayışını sadece kendinden olana gösterdi. Hata yaptığında insanı
affetti insanoğlu, ‘yaşadıklarındandır belki’ dedi. Bir ‘can’ ın davranışına
sebep aramadı insanoğlu. Hemen astı, kesti, ‘insanlık’ yapmayı unuttu
insanoğlu…
Sevginin ve ilginin bütün ruhları iyileştirebileceğini unuttu. İnançlarını
unuttu… Allah’ın sokak canlarına CAN verdiğini unuttu… Bir lokma
ekmekten mahrum olan canların açken ne hale gelebileceğini unuttu…
Oysa oruçluyken aç kaldığında kimseye sabırlı olamıyordu insanoğlu…
Açken normal davranmayı sokak canlarından bekledi…

Van

Hayvan

Sesi

Ekibi
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Doksanlı yılların ikinci yarısı ve şubat ayının son günleri...
Derya gözlerini soğuk bir odada açtı, burnunun ucunda sanki bir kar tanesi vardı. Kar tanesi konmuş kadar
üşüyen burnuna yeni alıştırılmış sobanın kokusu geldi. Tabi o zamanlar çocuktu ve yataktan kalkmak zor
değildi. Yaklaşık otuz kilo ağırlığındaki mürdüm rengi yün yorganın altından hışımla kalktı. Saat yediye
yaklaşıyordu emindi, çünkü her sabah aynı dakikalarda gözlerinin perdesini dünyaya aralardı. Mavi önlüğünü
ve mavi çiçek işlemeli beyaz yakalığını alıp koşarak sobanın yanına gitti. Annesi sobaya odun atıyordu. Sonra
çayı demledi. Yumurta salça kutusunda çoktan pişmişti. Annesiyle o sabah yine göz göze gelmedi.
Artık ona küçük olan, sol cebi delik yeşil montunu sırtına geçirip demir kapıdan hızlıca çıktı Derya. Kar yoktu
ama yerler buzdu. Parmak uçlarına yüklenerek toprak merdivenlerden indi. Yolun yukarısından arkadaşı
Gönül'ün geldiğini gördü ve 'yine buluştuk' diye düşündü. Gönül'ün suratı asıktı, ''ödevimi yapamadım'' diye
sızlandı.
Hepi topu on sekiz kişinin olduğu okulun bahçesinde sıraya girdiler. İstiklal Marşı Ayhan öğretmenin
maestroluğu ile beraber okundu, andımız ve rutinler. Rutinler 'ah rutinler'... Neyse ki artık rutin değiller.
Tırnak ve saç kontrolü tabi ki. Ayhan öğretmen eline aldığı iki kurşun kalemle saçlardan bitleri ayıklamadı
fakat bitli Nilgün ve Emre'yi kenara ayıklayıp eve gönderdi. Dün akşam Bizimkiler'i izlerken tırnaklarını
kesmeyi unutan Derya'da parmaklarının payına düşen cetvelle yetinerek sınıfına geçti.
Sınıf çok sessizdi, sobanın çıtırtısı ve kitabını okuyan öğrencilerin mırıltısı vardı sadece. Dışarıda hava bir
aydınlanıp bir kararıyordu. Herkes kar yağmasını bekliyordu. Yarı yıl tatili öylesine geçmişiti. Belki bugün
yağardı. Çok isterlerse olurdu belki.
Kitabına döndü yine Derya. Bir neslin elinden geçmiş bir kitap vardı önünde. Kemalettin Tuğcu 'Mavi Gözlü
Bebek'. Hikaye onu biraz üşütmüştü ki Gönül'ün sesi ile irkildi :
- Bak kar yağıyor!
Beklenen geldi, kar yağdı o gün öğleden sonra. Anneler babalar çocuklarını almak için evden geldiler. Derya
kimseyi beklemiyordu, kimse de onu almaya gelmedi. Çantası sırtında evin yolunu tuttu. Eve vardığında 'mavi
gözlü bebek' çantasında biraz ıslanmıştı. Kitap bile üşüdü öyleyse. Derya kitabını alıp sobanın yanına bir kedi
gibi kıvrıldı. Belki ikisi de biraz ısınırdı...

Dilek Degerli
kirikdergi.com
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Samir gözlerini açtığında bir an bir şeylere geç kalmışçasına derin bir nefes aldı. Sonra okulun kapandığı
aklına gelince o derince aldığı nefesi usulca bıraktı. Gece geç yatmamıştı, zaten adının tersine gece insanı
olamamıştı hiçbir zaman. Yatakta yarı uykulu bir halde doğrularak geçen ayki bit salgını yüzünden üç
numaraya vurulan saçlarını kaşıdı. Saçlarının kısalığı bir an eline kadife hissi verdiği için bu hoşuna gitti. Daha
sonra ayağa kalkarak gerindi.
“Samir hadisene kursa geç kalacaksın.”
Annesinin sesi Samir’e neye geç kaldığını hatırlattı. Bugün Kur’an kursunun ilk günü olacaktı. Kursa gitmeyi
düşünmüyordu, yapacağı daha önemli bir işi vardı ama bunu annesinin bilmesine gerek yoktu. Salona
çıktığında annesi, “Hadi, hadi bir şeyler ye hızlıcana. Müslüm hoca geç kalınmasını sevmez.” deyince Samir
masaya oturdu. Kahvaltıda yumurtalı ekmek vardı. Annesi üç dört günlük ekmekleri bu şekilde
değerlendirirdi. “Piii, sen yüzünü yıkamadın mı? Bak hep çapakların akmış, bırak ekmeği önce yüzünü yıka ne
o öyle uğursuz gibi.” Samir komutunu aldı, ayağa kalkarak banyoya gitti. Banyodan çıktığında Hülya teyze
gelmişti. Demek ki bugün köyün yeni gelinlerini çekiştirme merasimi gerçekleşecekti. Hülya teyze Samir’in
yanaklarını ıslak ıslak öptü. Annesi, “İnşallah bu sene Kur’an’a geçecekler.” dediğinde Samir yaklaşık üç yıldır
tam Kur’an’a geçecekken okulların açıldığını düşündü ve gülümsedi. Hülya teyze ise “Maşallah, maşallah”
diyerek tükürüğü ile üfledi Samir’in yüzüne. Beş dakika sonra artık soğuyup kayış gibi olmuş yumurtalı
ekmeğini ısırmayı başarmıştı. Bir ısırık, bir yudum çay çünkü bu kayış gibi olmuş ekmeği yutmanın başka yolu
olmayacaktı.
Samir çantasını omzuna taktığı sırada bir şey
unutmuşçasına mutfağa koşarak dolabı açtı. Kola şişesini
ve suluğunu çıkarıp suluğunun içerisine kola koymaya
başladı. Bunu gören annesi, “E oğlum, su içsene biraz. Bak
Rüstem amcanların oğlunun midesi bu koladan delinmiş.”
dedi ama Samir hiç umursamadı. “Tamam anne yaaa.”
diyerek suluğunun kapağını kapatıp evden dışarı çıktı.
Dışarı çıktığı anda korkunç yaz sıcağı ile karşılaştı. Bu uzun
ve yorucu bir yolculuk olacaktı. Şöyle bir dönüp eve baktı
annesi evin kapısında duruyordu. Samir’lerin evi
mahallenin en büyük eviydi; ama annesinin evin yanında
bu kadar küçük kalmasının sebebi bu değildi, annesinin o
evden sadece izinle çıkabiliyor olmasıydı. Samir’in babası
çok kıskanç bir adamdı ve şu anda hapisteydi. Bu nedenle
sürekli amcası Hikmet uğruyor ve annesinin evden çıkıp,
çıkmadığını kontrol ediyordu. Babası ve amcası sınırdan
içki, sigara alıp satıyordu, kazançları da fena sayılmazdı.
Bahçenin kapısından çıkarken annesi “Akşam eve geç
kalma haa. Baban bu akşam gelecek.” demişti. Evet babası
bugün hapisten çıkacaktı tam bir yıl sonra… Annesi evin
yanında daha da küçülmüştü.
Selçuk Karadag
kirikdergi.com
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Kapının önünde Samir’in en yakın arkadaşı Halit bekliyordu. “Naber len?” diye sordu Samir. Halit cevap
vermedi. Samir buna artık alışmıştı. Halit uzun süredir hiç konuşmuyordu. Her iyi arkadaş gibi Samir de
Halit’in bu sessizliğini sorgulamamıştı. Meydana indiklerinde ilk bakkal Necati’ye uğradılar. Necati her
zamanki gibi dışarıda berber Nihat’la tavla oynuyordu. Alnındaki boncuk boncuk terlere bakılırsa da
kaybediyordu. “Top alcaz Necati abi.” Adam kızgın bir şekilde kalktı. “Bak pullan nerde olduğunu biliyom, bu
sefer gazanamıycan, pullan yerini değiştirirsen garışmam haaa!” diye berberi ikaz etti. Berber gülümsedi,
Samir gülümsedi, Halit gülümsemedi. Dışarıda asılı olan plastik toplardan mavi olanı istedi Samir. Bakkal
içeride para üstünü verirken de çaktırmadan iki üç tane sakızı cebine attı.
Artık hazırlardı, gitmeleri gereken yere gidebilirlerdi; gizli bir görev gibi. “Bak Halit sen kursa gideceksen buna
bir şey demem.” Samir alacağı cevaptan emin olsa da şüpheci bir şekilde baktı. Halit sadece kafasını iki yana
sallamakla yetindi. İki çocuk köyün üst tarafına doğru yürümeye başladılar. İşin kötü yanı da caminin oradan
geçmek zorunda olmalarıydı. Daha da kötüsü Müslüm Hoca elinde gül dalından yapılma değneği ile caminin
orada bekliyordu. “Samir hadi geç kalman.” dedi. Samir akşam uyumadan işin burasını düşünmüştü ve hızlıca
geceden kurduğu yalanın kurma kolunu bıraktı. “Gelcem, gelcem hocam, yannız bi Muhtar’a gitcem. Evrak
gelmiş, biz çıkana kadan muhtarlık kapanır.” Hoca kafasını sinirli sinirli salladı. “Tamam ama geç kalman, geç
kalısan garışmam haaa!” Samir ‘Haaa’ bölümünü hocanın elindeki gül değneğinin söylediğine yemin edebilirdi.
Samir ve Halit şimdi bembeyaz mermerden bir mezarın başına oturmuştu. Önce suluğunu açtı koladan bir
yudum aldı sonra geri kalanını toprağın üstüne döktü. Halit gülümsedi. Cikletlerden birini kendi ağzına attı,
ikisini soyup toprağın üstüne koydu. Halit gülümsedi. En son gök mavisi plastik topu mezar taşının önüne
yasladı. Halit yine gülümsedi. “Samir, gideyim mi ben artık?”
Bir an gözünün önüne babasının mavi şahinin kaputunun üzerindeki al kan geldi... Mavi bir top seke seke
caminin oradaki merdivenlerden aşağı doğru gidiyordu.
Bir yıl sonra Halit ilk kez konuşmuştu. Halit on, Samir ise on bir yaşındaydı. Aynı gün doğmuş bu iki çocuktan
biri bir yaş öne geçmişti çünkü Halit tam bir yıl önce yaşlanmayı bırakmıştı.
Samir sadece kafasını sallamakla yetindi ve beyaz mermere sarılıp ağlamaya başladı...
Selçuk Karadag
kirikdergi.com
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Rabia ÇOLAK

Bazı resimler gizemleriyle kendilerine hayran bırakırlar. Bu gizem ve bilinmezlik resmi daha da çekici bir hale
getirir. Üzerinde uzun uzun düşünmek gerekir. Görünenin ardında başka bir gerçek vardır. René Magritte de
resimlerinde bizi bu bilinmezliğin çekiciliği ile birlikte; rüya ve gerçek arasında bir yerlere hapseder. Her şey
göründüğü gibi değildir. Tıpkı hayat gibi.
Belçika Kraliyet Akademisi’nde resim eğitimi alan sürrealist ressam René Magritte resimlerinde gizli olanı
göstermeye çalışıyor. Gördüklerimizin tamamı gerçek mi? Ya değilse? Birtakım sembollerden yararlanarak
resme görünenin dışında başka bir anlam yüklüyor. Hatta anlamı net olarak bilinmeyen imgeleri kullanmayı
seviyor. Çünkü ‘Bizzat zihnin anlamı meçhuldür.’ diyerek zihnin derinliklerinde neler olup bittiğini saklayan
bir tavır takınıyor. Resmin bütününü anlayabilmek için izleyenler sanki her bir fırça darbesini sorgulayarak
ilerlemektedirler. Doğru sorular sorulsa bile doğru cevaplara erişilebileceği muammadır.
Gizleneni en iyi yansıttığı düşünülen ‘İnsanoğlu’ resminde de sanatçı, sembollerden ve imgelerden fazlasıyla
yararlanmıştır.1964 yılına ait bu eserde adamın yüzünü kaplayan kocaman bir elma var ve hemen altında
sanki elmayı işaret ediyormuşçasına kırmızı bir kravat yer alıyor. Neden kırmızı elma değil de yeşil elma?
Belki de kırmızı elmanın aşk ve sevgiyi, yeşil elmanın ise zihniyeti, aklı ve düşünceyi temsil etmesindendir.
Onun resimlerinde zaten derinlemesine düşünmek
gerekmektedir. Ve çarpıcı diyebileceğimiz iki tane renk var;
yeşil ve kırmızı. Diğer renkler gri ve tonları üzerinde
yoğunlaşmıştır. Gökyüzü bile gridir. Her an yağmur
çiseleyecekmiş gibi bir izlenim hakimdir. Adamın ardındaki
nehir; henüz 13 yaşındaki
René‘nin ailesi ile pikniğe
gittikleri sırada annesinin nehre atlayarak intihar etmesine
bir gönderme olabilir. Adamın üzerindeki ceketin bir kolunun
ters olduğunu dirsek izinden anlayabiliyoruz. Yani sol kolu
nehre bakıyor. Belki de çocukluğunda yaşadığı travmalara
bir atıfta bulunmuştur. Geçmişin acılarını, sürrealizmin hayali
dünyasına yansıtarak dindirmeye çalışmaktadır. Arkadaki
duvar, adam ve nehrin arasında yer almaktadır. Sanki geçmiş
ve şimdi arasına örülen bir duvar… Her ne kadar geçmişin
travmalarını geriye dönüp hatırlasa da, içinde bulunduğu anı
sanatıyla yaşatmaya çalışmıştır. Resimde adamın üzerinde gri
bir takım elbise var ve üç düğmenin ilk ikisi iliklenmiş,
sonuncusu ise iliklenmemiştir. Yine düşündürmeye sevk
ediyor izleyeni. Geçmiş yaşandı, şimdi yaşanıyor ve gelecek
yaşanacak mı, yaşanmayacak mı?Bilinmiyor. Her izletene
bambaşka yorumlar yaptıran bu resimdeki adam ise ressam
René Magritte‘in ta kendisidir.
Rabia Çolak
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"...Zarurete iyice uymasını bilen ilahi meselelerin anlaşılma hususunda hakim ve ariftir." Epiktetos
Teolojik meselelerin tarihi seyri içerisinde bize gösterdiği en önemli analizlerden biri düzen ve denge
sağlamak olmuştur kuşkusuz. İlkel diye adlandırabilecegimiz kültürlerde bu durum iyice ön plana çıkmaktadır.
Günümüze gelirsek peki bu söyleyiş yerini korumuş mudur? Yoksa kaybetmiş midir? Aslında dini meselelere
bakarken boyutu düşürmek indirgemeci bir değerlendirme olacaktır. Epiktetos'un bu sözünde ise zaruriyet
vurgusunu neyin üzerine yaptığını tahmin etmek zor değil, toplumsal olarak düzen arayışı ilkel toplumlar için
önemli iken modern toplumlarda yerini özgürlüğe bırakmıştır. İlkel toplumlarda hiyararşi hakim iken modern
toplumlarda eşitlik ön planda diyebiliriz. Epiktetos'un vurgusuna bakarsak tekrar, ilahi meselelerin zaruri
olduğu değil ama sosyal meselelerin kabulü için ilahi meseleleri zaruri kılmak ön plana çıkmaktadır ve bunun
dini hususların anlaşılması olarak vurgulanması ise kişileri duygusal yozlaşmaya itmektedir. Yanlış bir din
algısının veya kullanılmaya çalışılan bir ilahi duygunun sonuçları maalesef ağır olmuştur. Epiktetos bizlere
toplumu ayna tutarak kesinlik ilkesinin keskinliğe, keskinliğin ise körlüğe, körlüğün ise karanlığa yol açacağını
ancak bizlerin aydınlığa ihtiyacı olduğunu unutulmamasını vurgulamıştır. Birleştirici alanlardan biri olan dinin
ayrıştırıcı sonuçlara yol açmaması için zaruriyetten özgürlüğe, katıdan saydama , bütüncüllükten özcülüğe
dönüş en azından ilahi oluşumu anlamaya yardımcı olacaktır.
Hakim ve arif olmanın toplumu anlamak kadar kendini anlamakta da geçtiğini bilmek ve önemsemek
biricikliğinde gocunulmaması gereken bir durum olduğunu bilmemize fırsat vermemiz lazım. Bütün
meselelere hakim olmak dine hakim olmak olmayacağı gibi dine hakim olmak da diğer meselelere hakimlik
yaratmayacaktır. Sorunsal olarak ise ilahi oluşumun insanlara açtığı özgürlük kadar insan da hemcinsine
özgürlük açabiliyor mu acaba?

Ahmet Yilmaz
kirikdergi.com
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"...Değiştirmek istediğiniz bir dünya olmalı..."

Yoğun iş temposuyla röportajımızı hazırlayan yazan arkadaşımızın soluğunu kesen kendisine; “Yeter, ben bittim! Bu kadın hiç durmuyor!” dedirten
çocuklarımızın yanaklarını yazdığı kitapların iki kapağı arasında mıncıklarken tehlikeleriyle gelen dijitali “İfşa” eden yazar adaylarının kalemlerinin nereye
dokunacağını havada salladığı parmağıyla gösterirken sırtını umutla sıvazlayan her eserinde kadın, erkek eşitliğine ehemmiyet veren ofisinde işleriyle
meşgulken yalınayak şıpıdık terlikleriyle gezinen hem yazar hem yazar koçu hem redaktör hem gemi rota göstericisi hem ayakkabı bağlayıcısı hem yoğurt
mayalayıcısı Sin Eren ile Kırık bir sohbet ettik…
Tam da Cem Yılmaz’ın tiye aldığı bir soru soracak olursak, neden yazarlık?! İnsanlar yazdıklarını neden başka insanlarla eserleri vasıtasıyla
paylaşır?
Araştırmaların yalancısıyız, vallahi biz saymadık, 2015 yılı verileri için elimizde hali hazırda bulunan ve şevkimizi altüst eden 2016 yılında
hazırlanmış bir araştırmada:
Türkiye'de insanlar 6 saat televizyon izleyip 3 saat internete girerken sadece 1 dakikasını kitap okumaya ayırıyor. Kitap okumak Türk insanının
ihtiyaç listesinde 235. sırada yer alıyor. Türkiye, binde bir okuma oranıyla son sıralarda yer alıyor. Okuma alışkanlığında dünyada 86. sıradayız.
Okuyanların yüzde 65’i aşk, yüzde 24’ü siyasi, yüzde 13’ü düşünce, yüzde 7’si kişisel gelişim kitapları okuyor. Çocuklara kitap hediye edilmesi
sıralamasında Türkiye 180 ülke içerisinde 140. sırada. Türkiye’de her yıl 45-50 bin başlıkta kitap basılıyor. Elektronik ortamda da 4-5 bin kitap
yayınlanıyor. Basılan kitapların yarıdan fazlasını (yüzde 58’i) ders kitapları oluşturuyor. Yılda 15 bin dolayında edebiyat, 1.500 kültür ve sanat
kitabı, 3 bin kadar dini kitap yayını var. Yayfed’in bandrol izleme raporlarına göre, 2013’te 330 milyon, 2014’te 344 milyon, 2015’te 384 milyon
adet bandrollü kitap satıldı. Yaklaşık 1800 yayınevi, 150 dolayında dağıtım kuruluşu ve kitap satan 6 bin kitabevi var. 200 sayfalık bir kitabın (telif
hariç) 1000 adet baskısı yaklaşık 4-5 bin TL harcama gerektiriyor. Kitap satışlarında yüzde 8 KDV uygulanıyor, diyor.
*Bu veriler doğru mu? O günlerden günümüzde
neler değişti? Özellikle yazanları şevklendirecek
gelişmeler var mı?

*Yazmak AŞK’tır! Kelimeler sizi olduğunuz
yerden alır ve olmak istediğiniz yere götürür.
Kalemi elinize alın ve yazın. Bu gün acelecilikten
çocuk kitabı yazarsınız yarın 300 sayfalık bir
roman. Sonraki günse aşkla sarmalanmış koca bir
şiir kitabı. Şiiriniz şarkı sözü olur. Kitabınız
reklam fikri. Siz yeter ki yazın. Kim bilir belki de
yaşadığınız, şehre parmaklarınız dokunur; sizden
koca bir parça kalır, en güzel müzesinde. Siz
sadece yazın sonra da kelimelerin size sunduğu
yenidünyanın tadını çıkarın. Sahi sizin kaleminiz
nereye dokunsun isterdiniz? AŞK’ı nasıl
tanımlıyorsun? Hadi sözün sırası gelmişken önce
senden bu duyguyla ilgili hislerini öğrenelim...

Belirtilen
maddeler
kesinlikle
doğru
diyebilirdim size, Covid-19 bir çok şeyi
hayatımızda değiştirdiği gibi kesinlikle
edebiyata olan bakışı da değiştirdi. İnsanlar
içine dönük bir hayat yaşamaya başlayınca
öncelikle içlerindeki yazar olma cevherini
keşfettiler ve bu dönem de çok fazla eser
yazıldı, yayın dünyasına çok fazla eser girdi,
insanlar daha çok okumaya yöneldi. Bu
sebeple bu kriterlerin bir çoğunun Covid-19
ile değiştiğini söyleyebilirim.

Evet, yazmak bir aşktır ama beşeri bir aşkı
kastediyorsanız. Bu soruda aşk bir
bağımlılıktır; sigara gibi, alkol gibi bir
bağımlılık olduğunu düşünüyorum. İnsanın
vücudun hakimiyetini kontrol edememesi
kadar tuhaf bir durum olamaz bir sarhoşluk
hali bu anlamda edebiyat aşkından kesinlikle
uzak durulmamalı ancak beşeri aşkı tehlikeli
buluyorum.

*Yayınevleri tarafından baktığımızda bir eserin
ticari bir mamul olması kaçınılmaz mıdır?
(Bazı)Yazarlar, bu psikolojiden sürekli yakınırlar.
Onların yüreğine su serpmek için neler söylersin?

Yazar olmak isteyen insanların, eserin
matbaada kaç liraya mal olduğunu, rafa
gelinceye kadar süreçte ne kadar ödemesi
gerektiğini düşünmez. Onlar sadece yazmak
ister, zaten onlar şunları çok iyi bilir ki iyi
eserler ücretsiz basım alarak basılan
eserlerdir. Eğer bir kuruluş eserinizi basmak
karşılığında sizden ücret talep ediyorsa ne
yazık ki eseriniz kitap olmayabilir ya da
eseriniz büyük eksiklikleri vardır ya da ilk
eserinizse duygularınız istismar edilmeye
çalışılıyor
olabilir.
Bu
anlamda
profesyonellerle ilerlemelerini ya da tek
başına
profesyonellerin
paylaştığı
videolardan,
bilgilerden
faydalanarak
eserlerini güncellemelerini öneriyorum. Bir
yandan da eser basımı maliyetli bir iştir:

*Yayınevleri tarafından baktığımızda bir eserin
ticari bir mamul olması kaçınılmaz mıdır?
(Bazı)Yazarlar, bu psikolojiden sürekli yakınırlar.
Onların yüreğine su serpmek için neler söylersin?

Bu oran beş binle elli bin arası bir makasla ifade edilebilir.
Özellikle eserin basımından sonra bunu dağıtacak
dağıtımcı %25-30 arasındaki bir değeri, kitapevleri yine
%25-30 arasındaki bir değeri alır. Geri kalanıysa yayınevi
ve yazar paylaşır. Yazarın bu oranı %15’e kadar
yükselebilir, yayınevi ise artık ne oran kaldıysa onlarındır.
Bu anlamda yayınevlerinin haklarını gözetmesi çok
normaldir çünkü yatırımı yapan yayınevidir.

Benim eğitim verdiğim insanlarda aradığım
en büyük özellik, elinden gelenin en iyisini
yapmış alanda başarılı olmak için çok
uğraşmış
ancak
başarılı
olamamış
insanlardan olmasıdır çünkü ben de
öyleydim. Yayın dünyası bambaşka bir
dünya eğer içeriye girerken dışarıda neler
olabileceğini
bilmiyorsanız,
eseriniz
muhteşem olsa bile ne yazıkki tökezlemeniz
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ya da çok uzun süre beklenmeniz su
götürmez bir gerçektir. Evet, herkes yazar
olmak istiyor, özellikle yazma duygusuyla
gelenleri ne yazık ki önemsemediğimi açık
yüreklilikle
önemsemediğimi
belirtmek
istiyorum. Bir insan benim aklımda şöyle bir
şey var diyerek kapımı çaldığında ne yazık ki
dikkatimi çekemiyor ama elinden gelenin en
iyisini yapmış eserini tamamlayamamış,
belirli bir sayfa sayısına ulaşmışsa kesinlikle
elinden tutarım ve başarıncaya kadar asla
bırakmam.
Verdiğim eğitimlerle dünyanın en başarılı
yayınevlerinden kabul alan Türkiye’de ve
yurtdışında yayın dünyasında kendisini
kanıtlayan yazarlarımın çoğunun kadın
olmasından gurur duyuyorum. Türkiye’de
yaşıyoruz, Türkiye’nin ahlak ve toplum
yapısında kadına ve kız çocuklarına değer
verildiğinin farkındayım ancak yazar olmaya
konu gelince erkekler ekonomik olarak
destek alarak bu anlamda çok büyük acılar
yaşamadan
eserini
para
verip
de
bastırabiliyor ancak kadınlar parası olsa bile
eşinin söyledikleri, davranışları sebebiyle ne
yazık ki bir adım ileriye atamıyor. Bu
anlamda onların ücretsiz basım hakkını
almalarını desteklemek bana da gurur
veriyor ve iyi bir motivasyon kaynağı oluyor.
*Çok da geçmiş olmaksızın eskiden gazetelerde
dahi “Redaktör Aranıyor!” ilanları okurduk.
Redaksiyon hakikaten böyle bir iş kolu mu?
Gazete ilanlarıyla aranıp bulunabilecek bir
ihtiyaç mı(-ydı)? Bu hizmetin talebinin, arzın
karşılığını ne zamandır tam manasıyla verdiğini
söyleyebiliriz? Bu anlamda günümüzde bir arz
talep dengesinin oluştuğunu söyleyebilir miyiz?

Redaktörün ne olduğuna dair cevap
vermeden önce şunun söylemek isterim
benim için mesleğe başladığında redaktörlük
ve editörlük tamamen bir iyi niyet
hareketiydi iyi insanlar böyle yapardı. Bildiği
her şeyi açık bir şekilde paylaşırdı. Bende
bildiğim ne varsa yazar olmak isteyenlere
seve seve öğretiyor ve sonra başarılarını
gördükçe gurur duyuyordum hepsi bu
kadardı.Yayın evlerinin bünyesinde editör ve
redaktör olarak çalışmaya başladıktan sonra
bunun bir meslek olduğunu fark ettim. Yoksa
ben iyi insanların yaptığı bir iyilik olarak
değerlendiriyor ve o güne kadar yüzlerce
insanın kitabının kucağına almasını evladı
gibi bağrına basmasını sağlıyordum onları
uzaktan izlemek bile zaten bedeliydi benim
için, sonra yayın dünyasında bildiğim her
şeyin aslında bir çok insanın ihtiyacı olduğu
yayın evleri tarafından fark edilince bu
sektöre girmiş bulundum özellikle Türkiye'nin
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en büyük yayınevlerinde görev aldım ve görev almaya
devam etmekteyim.
Redaktöre ihtiyacı olma konusunda şunu söyleyebilirim
bence gazetelerde, dergilerde gözünüzün görebileceği
heryerde hatta bilboardlarda bile redaktörün desteğine
dair ipuçları yayınlanmalı, tabi söylediğime ücretli basın
yapan yayın evleri kızacaktır ancak eserlerin en iyi hale
gelip ücretsiz basın kabulü alması on yedi bin lirayla
(özellikle şu süreçte böyle bir değer sunuyorlar) elli bin lira
arasında bir maliyetten yazarları kurtaracaktır. Eksikleri
giderilmiş bir kitap yazarıda mutlu eder çünkü okuyucuda
bundan doyum sağlar ve yazarın gerçekten bu alanda
başarılı olduğu fark eder üstelik aradaki maliyet farkıysa
çok çok büyük bir oran.

büyük adımlarla ilerleyeceğim. Bu sözlerimi
yayınevleri
de
okuyacaktır,
tahmin
ediyorum, bir yerlerde mutlaka denk
geleceklerdir.
Yayın dünyasına girerken karşıma çıkan ve
"Sen ilerde çok büyüyecek ve başarılı
olacaksın. Tekrar seninle karşılaşacağımızı
biliyorum.” diyen ve bunu söylerken aslında
haklarımı suistimal ettiklerini de çok iyi bilen
yayınevleri sahipleriyle de büyük projelerde
ya baş başa ya karşı karşıya geleceğimizi
adım gibi biliyorum. O günler için
sabırsızlanıyorum ve o günler için yanımda
olacak binlerce asker yetiştiriyorum.
Hepsiyle omuz omuza yayın dünyasında çok
*Gazeteye ilan verdik,
“Gölge Yazar Aranıyor!”diye,
ses getirmek için küçük küçük adımlarla ama
başvurdular. Peki, kim bu gölge yazarlar?
Gölge yazarlık bambaşka bir alan; ben yazarım diyen durmadan geliyoruz ve gelmeye de devam
insanın yazabileceği bir alan değil bu. Gölge yazarlık edeceğiz.
başkasının derisinin altına kolaylıkla girebilmek, onun Bu keyifli ve hayli bilgilendirici söyleşi için
duygularını yaşayarak onun yerindeymiş gibi onun Kırık Dergi olarak Sin Eren'e teşekkür
hayatından devam ederek eserini yazmak demektir ki ediyoruz. Sin Eren edebiyat dünyasında
ortaya gerçek bir eser çıksın. Özellikle bazı eserleri genç kalemler için olmazsa olmaz bir
tamamlarken hüngür hüngür ağladığımı çok iyi bilirim. "Deniz Feneri", belki bir gün bizlerin de
Hatta eseri tamamlayıp yanlarından ayrılır iken ki o yoluna ışık tutacak, kim bilir...
ailenin bir bireyiymişim gibi hissettiğimi, orada kalmak
istediğimi, hayatıma orada devam etmek istediğimi
hissettiğim oldu. Velhasıl eğer bir yazar gölge yazar olmak
istiyorsa bu alanda gerçekten başaralı olup olamayacağını
kendisinde test etmelidir. Yoksa karşılığında mutlaka
mutsuzluk almış olur ve bu da başarılı bir şekilde devam
etmesini kesinlikle engelleyecektir. Bir diğer hususta şudur
ki; gölge yazar olarak projesini teslim alacağınız kişinin
hayatından, başarılarından, kariyerinden emin olmanız
gerekir çünkü gölge yazarlığını yapacağınız kişi sizin marka
değerinizi ya artıracak ya da düşürecektir.
*Peki Sin Eren ile çalışmak bize ne kazandırır?

Kendimi övmeyi sevmem genellikle, yazarlarımın bana
verdiği unvanlardır gurur veren ancak bu soruda biraz
kendimden bahsetmem gerekiyor galiba. Şimdiye kadar
Türkiye’de ve dünyada başarıya ulaştıramadığım bir yazar
olmadı. Bir yazar kapımı çaldıysa ve eseri yaptığım ön
değerlendirmedem geçtiyse eğer o yazar en büyük
yayınevlerinden ücretsiz basım teklifi alır. Sayısı hayli
fazladır, eserini değerlendirmeye aldığım ve basılan
kitaplarını kendi evladı gibi mutlulukla kucaklayan
yazarlarım. Her zaman söylediğim bir şey var, bir yazarın
ekonomik durumu ne kadar iyi olursa olsun önemli olan
(başarı getirecek olan) ülkemizdeki en büyük
yayınevlerinden ücretsiz basım hakkı alabilmektir. Böyle
eserlerin getireceği başarı ve mutluluğa paha biçilemez...
Benim yaptığım iş de bu başarı ve mutluluğu yazarın
yakalamasına yardımcı olmak, bu yolda ona eşlik etmek.
*Son olarak, Sin Eren yayın dünyasında daha neler yapmayı
planlıyor?

Daha yolun başındayım, bundan sonra daha da büyük
projeler var inşallah. Allah izin verdiği sürece peş peşe

Ben Sin EREN,
Türk Roman- Çocuk Kitabı Yazarıyım.
Ankara’da Gazi Üniversitesi Edebiyat
Fakültesinden mezun oldum. Türkiye ve
Azerbaycan’da çeşitli reklam şirketlerinde metin
yazarı, senaryo yazarı olarak görev aldım.
Birçok yayınevinde editör ve redaktör olarak
çalıştım. Freelance olarak yazar danışmanlığı
yapmaya devam ediyorum.

Yazdığım Kitaplardan bazıları;
İfşa
Sakar Şakir’in Macera Günlüğü Serisi
Armut Piş Ağzıma Düş
Kelebekler Vadisinde Üç Gece
Rüzgar Eken Fırtına Biçer
Yalancının Mumu Yanmaz
Sona Kalan Dona Kalır
Derya Kuzuları Bunlar
Çıtırıkgiller
Tek Tek Tembel Tekin
www.sineren.com
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“Cam kırıkları bir yerine batmasın.” dedi kadın. “Hiç biri
can kırıklarım kadar acıtmaz.” dedi çocuk.
“Berk Bey! Berk Bey!” Sesin yankılanmasıyla kendine
geldi. Kulaklarında bir çınlamayla soluksuz kaldığını
hissetti. Kendini apar topar kapının dışına atıp koşar
adımlarla adeta aktı merdivenlerden. Dışarı çıktığında
güneş tam tepedeydi, ellerini siper ederek baktı güneşe.
Cebinden çıkardığı sigara paketindeki son sigarasını yaktı.
Parmakları soğuktan uyuşmuştu ancak sebebi soğuk
olmayan bir titreme yayıldı ellerine.
Serap’ı düşündü. Onun sesini, kokusunu, gözlerini…
Okuduğu şiirlerin dizeleri etrafında bir çember gibi
dönüyordu, bir şarap sarhoşluğuyla. Ellerinin korkaklığını
haykırarak çekip gidişini. Sevişmek nedir bilmiyorsun
deyişini… Eğer korkak olmasaydı, tüm bunlar olmayacaktı.
Dinlediği her acıklı şarkı bir yumruk gibi yüreğinin
ortasına oturmayacak, gözleri uzaklara dalıp gitmeyecekti.
Kırık
bir
çocukluğun
içinde
boğuşmayacaktı,
kanamayacaktı bu kadar, bunca ah dökülmeyecekti her
zerresinden.

Düşüncelerini rüzgarla birlikte savurarak,
savrularak yürüdü. Kanepenin arkasında, elinde
bıçakla, soluğunu tutmuş bekliyordu. İşkenceye
noktayı koyacak olan hamleyi yapacak ve
hayatının daha da siyahlaşmasına, lal olmasına
engel olacaktı. Annesinin erken gelmesiyle
birlikte yakalanmıştı, ya planını erteleyecek ya
da annesinden gitmesini isteyecekti. Annesi
bıçağı görünce tedirginlikle atıldı üzerine. Bıçağı
aldı bir hışımla. Annesi inanmamıştı Berk’e.
Defalarca anlatmıştı ve bu yüzden kendisi bu işi
bitirecekti. Çok sevdiği kocasının kılına zarar
gelsin istemezdi. Öfkeyle odasına gitti Berk
birkaç parça kıyafetini ve kitaplarını topladı.
Annesi kapıyı kilitlediğinde içindeki yanardağ
son raddesine ulaşmışçasına bir yumrukla kırdı
camı. Elleri paramparça çiziklerle dolu, bir
yanardağ gibi camla birlikte patlamıştı sonunda.
Bir kan akacaktı ya yine kanayan kendisi oldu.
Topladığı eşyalarıyla çıkıp gitti evden.
Kimseye anlatmamıştı, anlatamamıştı. Girdiği
işlerde, kurduğu ilişkilerde bocaladığında, en
sonunda da Serap onu terk ettiğinde canına tak
etmişti. Çocukluğu boyunca bedeninden
dökülen ahlardan, yüreğindeki sancılardan,
inanılmayan biri olmaktan, nerede bir çocuğu
babasıyla görse hafızasında canlanan kurtlardan
kurtulmalıydı. Psikolog ile görüşmeye karar
verdiğinde bu kadar zor olacağını tahmin
etmemişti. Kuyusundaki çığlıklarının yankısı
hayatın çağrısını bastırıyordu. Yaşamın çağrısına
kulak vermek için yeniden gelecekti. Kendini
ikna etmek için ağzından buz kırığı bir jilet gibi
şu sözler döküldü yol boyunca: “Hayat, acılarını
bilip yolunu yitirmemek için yatıştırarak
yürümektir.”
Pinar Kirkulak
kirikdergi.com
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Çul Çürüten

"Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi oyların %43.9'unu alarak iktidar oldu. Arz ederim Paşam!" - Stop. Çul Çürüten
I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Almanya perişan bir hale geldi. Savaştan sonra imzalanan Versailles Antlaşması'nın boru gibi
maddeleri ile Demir Şansölye Bismarck'ın birleştirdiği Almanya, A100bilmem kaçın ağızda dağılan portakallı kurabiyesi gibi dağıldı
ve Alman halkı bu enkazın getirdiği molozların altında kaldı. Almanya'nın yenilmesiyle savaşı tüm cephelerde önde götürmekte olan
bizim (Osmanlı) de yenik sayılmamızın yarattığı vicdan azabını da ekleyiniz. 1929 yılında dünyayı vuran süper ekonomik kriz, siyasi
istikrarsızlıklar, işsizlik, açlık derken survivorın düşme potasına giren Almanya, kurtuluş ümidi ile derinden gelen sert postalların
seslerine kulak verdi. Bu postallar Avrupa'yı çiğneyip geçecek olan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi ve onun lideri Adolf
Hitler'e aitti...
6 şahsına münhasır cisim tarafından küçük siyasi bir oluşum olarak kurulan Alman İşçi Partisi, bu yeni oluşumu incelemekle görevli
gizli polis Adolf Hitler (zamanında beraber az hovardalık yapmadık Alman barlarında) tarafından gizlice ziyaret edildi ki bu ziyaret
esnasında bende bizzat kendisine eşlik etmiştim. Hitler, partinin milliyetçi ideolojisini beğendi ve parti üyesi olarak kaydoldu. İnsanı
büyüleyen mükemmel hitabeti, gaza getirici konuşmaları (ki bunları kendisine ben öğrettim) ve daha sonraları moda olacak olan
tuhaf bıyık şekli sayesinde öne çıkarak zamanla liderliği ele geçirdi. Parti programını nasyonal sosyalizm olarak güncelledi.
Adolfcüğüm, I. Dünya Savaşı sonucunda karizması fena halde çizilen ve bu büyük yenilgi ile devasa bir çöplüğe dönüşmekte olan
ülkedeki milyonlarca yurttaşa zafer, ekmek, bira ve süper güçlü bir Almanya vadetti. Bana da itilaflara karşı intikam zaferi sözünü
verdi. Girdiği her seçimde oylarını büyük ölçüde arttırarak devam eden Hitler, artık barlarda, köşe başı meyhanelerinde değil,
svastikalı korkunç bayraklarının dalgalandığı geniş meydanlarda hınca hınç kalabalıklara mitingler düzenleyerek adını tüm
Almanya'ya duyuruyordu...
Nihayet bu yılki (1933) seçimlerde oyların %43.9'unu alarak iktidarın tek sahibi, Führer ve İmparatorluk Şansölyesi ünvanlarını
aldı. Sınırsız güç ve yetkilerle donattı kendisini. "Tanrısl Kral Zerkses mi olacaksın başımıza len sidikli..." Dedim. Hitler bana, "Kanki
ilk işim nasyonal sosyalizmi tüm Almanya'ya dayatmak ve muhalif olan her şeyi herkesi yok etmek. Daha sonrada, parti
programındaki tüm ekonomik, siyasi ve sosyal atılımları uygulamaya alarak ülkeyi şaha kaldırırım. Kankam Mussolini’den
öğrendiğim faşoluk düzenini de hayata geçiririm. Yumruklarımın gücünü sınamak için Polonya’yı gözüme kestirdim. Ne
düşünüyorsun?" Dedi... Bundan sonraki gelişecek olan olayları zaten öğreneceksiniz medyadan...

Çul Çürüten
kirikdergi.com
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Rüzgârın bir top gibi seke seke kulaklarımın
içerisine girdiği, kasvetli ve yorgun denizin;
kayıkları bir oraya bir buraya savurduğu,
gökyüzünden milyarlarca damlanın sessiz sedasız
bir yolculuğa çıktığı bir akşam vaktiydi. Kocamış
ve neredeyse çökmek üzere olan bir iskelenin
ucunda, intihara meyilli bir çocuğun oturduğu gibi
oturmuş, hüznü; kalbimden çıkan damarlardan
uzaklaştırırcasına ufku izlemekteydim. Her gün bu
saatlerde buraya gelip içimde yarım kalan her ne
varsa onu bulma umuduyla avazım çıktığı kadar
bağırır ve yırtık ruhumu özgür bırakmak için
geldiğim yolları koşa koşa geri giderdim. Akşamın
karanlığı, insanların üzerine henüz yeni yeni tesir
etmişken, bundan istifade ederek bir gölge gibi
hissedilmeden
kalabalığın
içinden
sıyrılıp
giderdim. Aksi durum pek peyda olmazdı. Çünkü
gözle görülmeyecek kadar önemsiz, kulaklarla
duyulmayacak kadar kimsesizdim. Toplumun,
üzerime basıp geçmesi benim için ne kadar acı ve
keder dolu olsa da onlar için çok elzem değildi.
Dediğim gibi; bu ritüelleri bir gün bile aksatmadan
yerine getirirken ayaklarımdaki ağrılar, soğuk
havaların ıslak kırbaçlarıyla birlikte iyice hastalık
toplamıştı ve üzerine her basışımda, bir çivinin
içeriye doğru nüfus ettiğini hisseder gibiydim.
Bana göre hava hoş. Bir gün kendim ve en
önemlisi; yalnızlığımla ölüp gidecektim ve en
acımasız olanı da bir üzülenim bile olmayacak
oluşuydu. Birileri elbet de çürümeye yüz tutmuş
bedenimi görecek ve içinde biraz da olsa sızı
yaşayacaktı ama anlık dürtülerinin kurbanı olmuş
olacaklardı. Birkaç dakika sonra o duygulardan
eser kalmayacak, yeniden gülüp yeniden mutlu
olacaklardı.
İskeleden çıktıktan bir süre sonra kendimi bir
sokak arasında çöpleri karıştırırken buldum.
Kazınan midemin çıkarttığı o korkunç sesleri
ancak pislik içerisinde yüzen poşetleri karıştırarak
susturabiliyordum. Genelde buralarda karnımı
doyuracak kadar yiyecek bir şeyler bulabilirdim
ama bugün yağan yağmur yüzünden kimse sıcacık
evini terk edip de

çöplerini buraya bırakmamıştı. Hoş, birkaç büyük poşet vardı ama
benden önce gelen yoldaşlarım geriye hiçbir şey bırakmamıştı.
Yine aç uyuyacak ya da içgüdüsel olarak bir şeyler yiyen birisine
saldırıp yemeğini zorla alacaktım. Bundan keyif almıyorum ama iç
organlarımın sızı ile titremesi bana başka bir şans tanımıyordu.
Mehtap tam tepemdeyken ve yorgunluğu her zerremde
hissetmeye başlamışken, üç katlı bir binanın karşısında durdum.
Bacasından duman tüten bu ev, tarihin arasından sıyrılıp yirmi
birinci yüz yılda hâlâ tüm ihtişamını koruyarak duruyordu.
Duvarlarında anlamsız ve şekilsiz yazılar vardı. Okuma yazmam
yoktu o yüzden ne olduklarını anlayamasam da itici duruyordu bu
yazılar. Bir yanım gidip o yazıların üzerine idrarımı fışkırtmak
istiyor bir yanım ise uzuvlarımı kullanarak duvarı kazımak… İkisini
yapmayacak kadar aç ve halsizdim. Evet, tarih kokan evde
kalmıştık. Evi restore etmemiş ve hiçbir yenilikte bulunmamıştı bu
evde yaşayanlar. Onların umurunda değilken neden benim
umurumdaydı? Göz zevkimi bozduğundan olabilirdi belki de ama
yine de elimden bir şey gelmeyeceğinden sadece bakınmakla
yetiniyordum. Pencereleri çatlamış, çatıyı oluşturan kiremitlerin
çoğu kırılmış ve binanın giriş kapısı pas tutmuş bir görünümdeydi.
Burada yaşayanlar fakir insanlardı ama yine de başlarını
sokabilecek bir evleri vardı. Benim yoktu. Olmasını isterdim ama
artık bunun için oldukça geçti. Kimse yapayalnız kalmış, kirlenmiş,
vahşileşmiş, hayata küfürler savurmuş ve lanetler okumuş beni
yanına almazdı. Almasınlar da… Hiç kimseden medet umduğum
yok. Hepsinin canları cehenneme!
Yine gerildim ve evet, açlıktan olduğunu biliyorum. Evet, burada
neden bekliyorum? Ah! Hatırladım. Burada yaşayanların hayatları
ne kadar yorucu ve dışlanmış olsa da yüreklerinin bir yerlerinde,
ufacık da olsa bir ışık kalmış. Diğer insanlar gibi değiller. Farklılar,
tam olmasını istediğim gibiler. Beni bilmezler ben de onları
bilmem. Aç kaldığım zamanlar soluğu burada alır ve bir umut dış

Ertugrul Hilmi Kaya
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bağlayan zincirler, bir gün yeterli iyilikle sulandığı ve pas tuttuğu için kırılıp düşecekti. O gün de onlar için
artık bir son, benim içinse yeni bir başlangıç olacaktı. Nasıl bir başlangıç böyle? Uzun sürecek açlık
kramplarının başlangıcı tabii ki de.
Her gün gittiğim iskelede bekleyişimin bir gün bitmesini umuyordum. O iskelenin anlamı çok büyük benim
için. Hep böyle çilekeş bir hayatım yoktu. Sade ve düzenli bir ailenin en küçük ve en gözde üyesiydim. Ben
daha ufacıkken beni yanlarına almışlar, yıkamışlar, beslemişler ve bağırlarına basmışlardı. Hep o bağırda
kalabilseydim keşke. Bana bildiğim ne varsa onlar öğretmişlerdi. Güzel günler geçiyor ve sürekli mutlulukla
gözlerimi açıyordum her sabaha. Bahtiyarlık, en öne çıkan duygularım arasında yerini alıyordu. Tüm
sevecenliğimi, ailem dediğim bu insanlara gösteriyordum. Abim saydığım kişi, beni her gün yanına alır,
saatlerce dolaşırdık. Annem dediğim bir gün olsun yemeğimi aksatmadı. Babam saydığım kişi ise başta bana
tepkili olsa da yanına kıvrılıp uyumama karışmazdı. Zaman böyle akıp giderken o gün geldi. Bir lanet gibi
yapıştı üzerime, çıkmadı. Abim on dört yaşındaydı. O her gün gittiğim iskelenin üzerinde oturup birbirimize
sokuluyor ve şımarıyorduk. Tatlı anlardı. Annemiz ve babamız biraz uzakta abime dondurma alıyorlardı. Ben
pek yemezdim hatta hiç yemedim. Merak da etmiyordum. Onlar dondurma alırken birden abim ayağa kalkıp
elinde bitmiş olan su şişesini denize fırlattı. “Yakala Dost!” Ne yapacağımı şaşırdım. Daha önceden çok defa
bu oyunu oynardık ama suya hiç girmemiştim, hiç yüzmemiştim. “Bir şey olmaz güven bana!”
Cesaretimi toplamam birkaç saniye sürmüştü ama sanki aklımın oynadığı bir oyunla bu birkaç saniye, bana
birkaç saat gibi gelmişti. Suya indiğimde biraz üşüdüm yalan yok. Peş şişeye vardığımda az önce hissettiğim o
cesaret bir anda kayboldu. Paniklemeye başladım. Ellerim ayaklarım birbirine dolanıyor, çırpınıyordum.
Kontrolümü iyice kaybetmiştim. Avazım çıktığı kadar bağırıyor, abimden bir yardım bekliyordum. Nefes
almakta zorlanıyor ve gözlerimin karardığını hissediyordum. Suyun içine batıp çıkıyor ve yorgunluğun
kollarına kendimi bırakıyordum. Tek gördüğüm abimin de suya atladığıydı ama o an hatırladım: abim yüzme
bilmiyordu. Onun çırpındığını gördüm bu sefer. Vücudumda artan adrenalin bana son bir güç vermiş ve
cesaretimi toplamıştım. Ona doğru yüzüyordum. Hatta o an yüzmenin ne kadar basit bir şey olduğunu fark
ettim. Ona yaklaşıyordum ama yaklaştıkça onu göremez oluyordum. Etrafta kimsecikler yoktu. Kimse bize
yardıma gelmiyordu. Ben ve abim, denizin maviliğinden karanlığına bir yolculuk yapıyorduk. Suyun içine
daldım. O dibe doğru iniyor hareketleri giderek azalıyordu. Ona vardığımda neredeyse hiç hareket etmiyordu
ama ben üstündeki kıyafetini ağzımla tutup tüm gücümle onu yukarıya götürüyordum. Çok iri değildim ama o
an sanki bir aslan kadar güçlüydüm. Yukarı vardığımızda annemle babamın telaşlı ifadeleri karşıladı bizi.
Babam hemen suya atlayıp abimi yakaladı ve onu alıp yukarı iskeleye çıktı. Beni bırakmıştı. Ben de kendime
çıkacak bir yer buldum. Abimin başında bekledim. Kıpırdamıyordu.
Ambulansın yüksek sesini, annemin feryatları bastırırken babamın öfke dolu bakışlarıyla karşılaşmıştım.
Aradan çok uzun zaman geçti hâlâ unutamam o bakışı. Ambulans abimi alıp götürdü. Annemle babamda
arabaya binip gittiler. Beni çoktan unutmuşlardı. Haklılardı da.
Aradan ne kadar zaman geçti, farkında değilim. Bir ömür mü? Bir asır mı? Birkaç ay mı? Bir önemi yoktu
sürenin. Evsiz olmak sorun değildi benim için. Aslında hiçbir yoldaşım için sorun değil. Doğamız gereği bizim
evimiz, bulunduğumuz her yerdir ama bir kere evin olduktan sonra evsizliği tadınca o zaman hissediyormuşuz
yalnızlığın ne kadar afili bir ıstırap olduğunu. Alıştım…
Abimi her gün o iskelenin üzerinde, kıyameti bekler gibi bekliyorum. Onun beni oradan alacak olması, acılı
dünyamın kıyameti ve yok oluşu olacaktı. Her gün bekliyorum. İçimde masumane bir umut var ve o umudun
gökyüzüne saçılmış bulutlardan daha elle tutulur olmadığını biliyorum. Umut işte…
Ertugrul Hilmi Kaya
Bekliyorum, ey insanlar! Bizi görmenizi bekliyorum.
kirikdergi.com
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Onu gördüğünde gözleri parıldadı Cecilianın. Önünde duran cam bardaktan bir yudum su aldı. Bardak elinde zangır
zangır titriyor, birtürlü içemiyordu. Başta korktu ve bardağı sakince yere bıraktı. Ellerine dökülen su damlalarını, bebek
yaka buğday rengi bluzune silerken, bir anda kapı açlıverdi. İçeri giren işten gelen annesiydi. Altın sarısı saçlarını bir
lastik toka ile sıkıca toplamış, üzerine yapışan elbisesi ile tüm yorgunluğunu gizlemek için siyah gözlüklerini takmış
buna rağmen ayağındaki kırmızı rugan topukluları ile hala göz kamaştırıyordu. Yine geç kalmıştı. Cecilia sinirden
dudaklarını ısırdı. Cecilia onu uzun zamandır takip ediyordu. İş yerinden olduğunu düşündüğü erkek arkadaşı ile
birlikteydi. Yalan söylüyordu. Sürekli geç geliyor ve iş bitince toplantılara katılıyor, Cecilia akşam yemeğini yalnız
yiyordu. Peki hayatında biri var ise bundan neden Cecilia' ya bahsetmedi. Yoksa onu sevmiyor muydu? Cecilia sürekli
bunları düşünüyordu. Angelina uyumak için odasına çekildi.
Cecilia babasını tanımıyodu annesi ona Cecilia daha bebekken öldüğünü söylemişti. Kalbi küt küt atıyor düşündükçe
daha da sinirleniyordu. Gizlice odasına girmeyi düşündü. Bunu o uyurken yapabilirdi. Çünkü annesinin telefonuna
ulaşması ancak o zaman mümkündü. Yavaşça yerinden kalktı ve annesinin odasına doğru yürürken yerdeki ahşapların
gıcırtısını duydu.. Elleri buz gibiydi. Tokmağı yavaşça çevirdi. İçeriye girdiğinde annesi yatağın üzerine oturmuş ona
bakıyordu. Angelina ayağa kalktı.
-Ah, tatlım. Dedi ve kızına sarıldı.
Cecilianın korkusu daha da arttı. Yüzü kızarmış, suçüstü yakalanmış çocuklar gibi masum bakışlarını annesine
çevirmişti.
-Bak tatlım bu güne kadar sana Tom dan bahsedemedim. Çünkü bunu nasıl karşılayacağını bilemiyordum. Günlerdir
düşündüm. Ancak artık bilmen gerekiyor; ben ve Tom, biz evleniyoruz.
Cecilianın gözleri fal taşı gibi büyüdü. Heyecanlanan çocuk kalbi, bir anda kaskatı oldu. Uzuvlarını neredeyse
hissetmiyordu. Hiç tepki veremiyor sadece susmakla yetinip gözlerini kaçırıyordu. Ancak bu durumdan hoşlanmadığını
belli ediyordu. Hızlıca annesinin kollarından sıyrıldı ve koşarak odasına gitti. Kapıyı kilitledi. Az önce duydukları
kulaklarında hala yankı yapıyordu. Annesi evleniyordu. Başka biri daha olacaktı hayatlarında. Annesinin kötü bir şey
yaptığını ve olan sevgisini başkasına vereceğini, hatta onu belki hiç sevmeyeceğini belki de üniversitenin yatılı
kampüsüne vereceğini düşündü. Annesi güzel, alımlı, güçlü bir kadındı. Ekonomik olarak çok iyi durumdaydı. Tüm
bunlar sadece onun aklından geçenlerdi.
Cecilia tüm bunları yaşarken saate hiç bakmamıştı. Saat 00.40 gösteriyorduve yarın üniversitedeki dersine gitmesi
gerekiyor bu yüzden çoktan uyumuş olması gerekiyordu. İnce ipekten yapılmış, üzerine epey bol olan toz pembe
pijamalarını giydi. Kumral saçlarını ayna karşısında taradı ve saçlarını ördü. Cecilia 20 yaşında, kumral, beyaz tenli, orta
boylu, güzel fiziği olan çekici bir kızdı. Aynada kendine gülümsemek istedi ancak yapamadı. Yüzü düşmüştü. Kendisini
iyi hissetmediği için direkt yatağının içine girip tüm düşüncelerden sıyrılarak uykuya daldı.
Saat 07.45'i gösterdiğinde alarm deli gibi çalmaya başladı. Cecilia gözlerini ovuşturup yatağa oturdu. Şimdi güzelce
giyinip, okuldaki dersine yetişmesi lazımdı. Çünkü bu ders blok bir dersti ve ortak dersler alanına giriyordu. Cecilia
akşamki olaydan dolayı mutsuzdu ancak giyinip süslenmesi gerekiyordu. Çünkü bugün derse Jack'de gelecekti. Hızlıca
duş aldı ve saçlarını yaptıktan sonra kapısını yavaşça açtı, annesi evde mi diye kontrol etmeye başladı, hafifçe seslendi
ancak evde kimse yoktu. Annesi erkenden işe gitmiş Cecilia' ya tost ısıtmıştı. Cecilia tosttan bir yudum aldı ama saat
yaklaşmıştı. Ve eyaletten kalkan tek otobüs vardı. Hızlıca evden çıktı. Hava sonbahardı. Yerlerde sararmış yapraklar
vardı. Hafiften yağmur yağmıştı ve burnuna toprak kokuları geliyordu. Maviliklerde beliren gökkuşağına baktı.
'' Ne romantik bir gün'' diye içinden geçirdi ve hızlıca otobüse gitti.
Okula gelmişti. Gözleri her yerde Jack'i arıyordu. Önce kantine yöneldi. Çok kalabalıktı oradaysa bile onu göremiyordu.
İçini bir korku kapladı. Ya bugün onu göremezsem diye düşündü. Ardından sınıfa doğru ilerledi. Amfiye girdiğinde en
arkalarda bir yer seçti ve oturdu. Daha hoca gelmemişti. Henüz sınıfta Jack yoktu. Neyse daha vakit var deyip
çantasındaki rujunu ve rimelini çıkardı. Hızlıca makyajını yaparken; kapıdan 22 yaşlarında siyah mantolu, uzunca boylu,
siyah botları olan, kumral tenli, yakışıklı bir çocuk girdi. Etrafa bakınıyordu ve sanırım kendine oturacak yer arıyordu.
Hilal Sezen
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Tam el işareti yapıp ile onu yanına çağıracak iken; ön sıralarda olan Jack' in sınıf arkadaşı olduğunu bildiği
şişman, kısa boylu çocuğun yanına oturmuştu. Hoca da gelmişti. O ders Cecilia için çok uzundu. Jack ona
sırtını dönmüş oturuyor, hiç ama hiç pas vermiyordu. Ancak kalbindeki kımıldanmayı hissetti. O sınıfa girince
kalbi nerdeyse duracaktı, onu gördüğünde ellerini koyacak yer bulamamış ancak saçlarıyla oynayabilmişti.
Ders boyunca sürekli Jack' i izledi. Kalbi yumuşuyordu. Akşam yaşadığı kötü anıyı bir an bile hatırlamadı.
Neyseki ders bitti. Herkes çıkmıştı. Cecilia'da hızlı adımlarla sınıftan çıkarken arkadan tok sesli biri seslendi.
-Cecilia? Bu Jack'in sesiydi. Cecilia heyecanını belli etmemeye çalışarak ellerini kavuşturdu ve ona döndü.
-Nasıl gidiyor?
Lanet olası aklını başından alıyor, neredeyse düşüncesini yitirecek gibi oluyordu. Söylediğini o bile
duymamıştı.
-İyi. Birlikte yürüyelim mi? Seni eve bırakırım. Ne dersin?
Cecilia'nın içinde havai fişekler patlıyor, renkten renge giriyordu. Ancak nutku tutulmuştu. Doğru düzgün
konuşamıyordu.
-Beni duyuyor musun?
Cecilia'nın bir cevap vermesi gerekiyordu. Ancak ne diyeceğini bilemiyordu. Işıl ışıl parıldayan gözlerini Jack'e
çevirdi ve yürümeye başladılar.
''Aptal Cecilia! Daha onunla konuşamıyorsun bile aşk senin neyine.'' diye içinden geçirdi. Sonra bir an
durakladı. Aşk mı? Aşık mı oluyordu? Çocukken annesi ile aşk dizilerini televizyonda izlerdi ancak saçma
bulurdu. Şimdi nasıl da kalbi sıcacıktı. Annesine hak veriyor muydu yoksa annesi de aşık mı olmuştu?
Annesini affetmeliydi. Ona çocukça davranmıştı. Tüm bunlar kafasının içinden geçerken Wimeson eyaletinde
yağmur başladı. Bardaktan boşalırcasına yağıyordu. Jack ile Cecilia koşmaya başladı. Cecilia bir an durup
Jack'i kolundan çekti ve küt küt çarpan kalbini dinledi. Onu kollarından çekip öptü. Öpüştüler.
Artık hiçbir şey düşünemiyordu. Dudaklarını Jack'in dudaklarından çekti. Kalbi ağzında atıyordu. Öpmüştü...
Saniyeler bile önemliydi artık. Ancak zaman kavramını yitirmişti. Kendisini bulutlarda hissediyor sanki koca
eyalette sadece onlar var ve tüm dünya onlar için dönüyor gibiydi.
Sırılsıklam olmuşlardı. Jack, Cecilia' nın elini tuttu ve yağmurda elele yürüdüler.
Eve vardığında annesi onu evde bekliyordu.
-Tatlım, sırılsıklam olmuşsun!
Cecilia'nın elbiselerinden sular damlıyordu. Başını yere eğdi ve annesine yaptığı için çok utandı. Başını
kaldıramıyordu. Dudaklarının arasından ince bir cızıltı ile:
Hilal Sezen
-Beni affet, seni anlıyorum anne... Bende aşık oldum...
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Vizyona girdiği ilk günden beri büyük beğeniyle izlenen The
Zeliha BAYTORUN

Batman, maalesef beklentimi karşılayamadı. Ben bu filmin biraz
abartıldığını düşünüyorum. Kötü bir film mi? Hayır, ama abartıldığı
kadar “vaov” da değil kesinlikle. Filme büyük beklentilerle
girilmezse, daha çok beğenileceğini düşünüyorum. Sanırım benim
çok beğenmemin sebebi buydu...
Biraz oyuncuların performanslarından bahsedelim.
Batman rolünde çoğu genç kızın ilk aşkı Alacakaranlık Serisi'nden
akıllara kazınan çekici vampirimiz Edward (Robert Pattison)
oynuyor. Robert bu karakter için çok iyi bir seçim olmuş, Batman
rolü onun için biçilmiş kaftan gibiydi. Çok beğendiğimi söylemem
gerek. Ancak Catwoman (Zoe Kravitz) için aynı şeyi
söyleyemeyeceğim. Kötü değildi ama diğer filmlerdeki kedi
kadınların bir tık altında kaldığını düşünüyorum.
Filmdeki kötü adamımız Riddler (Paul Dani) hiç olmamış. Bazı
insanlara psikopat karakterli roller yakışmıyor, bu durum bu filmde
Paul için de benzer... Hep bir ters köşe bekledim kötü adam için,
maalesef umduğumu bulmam konusunda pek yardımcı olmadı
yönetmen. Gelelim polis karakterine; hareketleri bende çok şüphe
uyandırmış olsa da -hep bir şeyler sakladığını düşünmüştümşüphelerim yersiz çıktı. Alfred karakteri de olmamıştı bana göre.
Diğer Batman filmlerindeki Alfred'i (Michael Caine) aradı gözlerim.
Özetle karaktere daha fazla özen gösterilmesini beklerdim desem
yanlış olmaz sanırkm. Ve bir kez daha anlaşılacağı üzere sadece
başrol karakteri ile iş bitmiyormuş...
Filmin efektleri ve müzikleri oldukça başarılıydı. Görüntü kalitesine
diyecek bir şeyim yok. Aksiyon sahnelerindeki hareketlilik tam
dozundaydı.
Filmin konusu her birimizin malumu ama ben yine de değinmek
isterim...
Gotham şehri hiç olmadığı kadar karışmıştır. Her cinayetinin olay
mahallinde Batman'e şifreli notlar bırakan psikopat bir seri katilimiz
var bu filmde. Polisle birlikte olay mahallerini inceleyen Batman,
bir yandan kendisine bırakılan şifreli mesajları çözmeye çalışırken,
bir yandan da bu psikopatı durdurmaya çalışır. Peki durdurabildi
mi? Onu da izleyip görün efendim. Bu filmde diğer filmlere göre
duygusallık ve ailevi konular da diğer filmlere nazaran daha fazla...
Film beklentimin altında kaldı ancak izlediğim için pişman değilim.
Güzel bir film olmuş Batman, sadece diyorum ki “Harikaydı! Çok
güzeldi!” gibi abartı yorumlar görüp, büyük beklentiye girmeden
izleyin; izlemeyi düşünüyorsanız.
Zeliha Baytorun
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KONUŞA
NLAR
Konuşan caddeler gördüm,
Ağlayan kaldırımlar,
Kendinden ayrılan insanlar,
İnsan kendinden ayrılır mı?
Kendinden ayrılırmış insan,
Caddeler konuşur mu?
Kaldırımlar ağlar mı hiç?
Konuşuyordu caddeler,
Ağlıyordu kaldırımlar, gördüm...
Simdi tüm umutlarım ile birlikte bir tren
istasyonundayım.
Yağmurun altında endişeli gözlerle son treni
bekliyorum,
Ya gelmezse ya da geçip gittiyse!
Elimde kırık dökük eski bir şemsiye
Oda rüzgâra yenik düşüyor,
Ağacın toprağa olan sadakatinden ilham almamış
Vefasız yapraklar gibi,
Şemsiyem de paramparça ilk esen rüzgarla,
Devrik cümleler ile kurulan saçma sapan cümleler
dökülüyor yüreğimden birden bire,
Şimdi şemsiyemde yok,
Islandıkça ruhum bir hoş,
Dilim bir ayrılık türküsü söylüyor,
her yerde hüzün, içimde yangın, cebimde kırgınlıklar
Tabakamda son bir sigara
Duyuyorum gelmek üzere tren ve ben gidiyorum
kalbimin götürdüğü yere …
Kendine kırgın bu şehrin
Caddeleri ağlıyor
Kaldırımları konuşuyordu
Ve
O yolların her köşe başında
Kendinden ayrılan insanlar vardı...
Inci Eelence Ilter
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İnci ELENCE İLTER

Mimar Sinan
ELTER
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Hangi ayrılığı sevmek fiili paklar
Ölü toprağı üstümde, kıble ne tarafta
Hangi yanda başım, nasıl sığdı bir dalına ağacın gövdem
Sevmeler sonsuzdu hani
Ayrılıklar acıyı dindirmek içindi, hani...
Bu kadar ağyar durmak...
Delik deşik kalbimin arka sokaklarında
Ağyar oluruz bir kış daha belki
Bahara değin bir ihtimal
Yahut bahar da geçer bu kırgınlık devam eder
Ki ederse haberin olsun
Vurulurum kalbimin odacıklarından
Sokakların caddelerin hınça hınç
Yalnız ve kurşuni kalabalığından akıp denize karışır kanım
Ağıtlar yakılır mı bilmem maktül denilecek olan cesedim üzerinde
Siyah bir torbaya konulurken etim kemiğim
Kafam kolum bir yerlere çarpacak
Nasılsa ölü diyecek bezgin olay yeri inceleme ekipleri
Olsun, ölmek son eylemidir tenin
Belki de ölmektir bu kentin
Belleğini geri getirecek olan diye yazacak
Eskimiş bir başkomiser cinayet raporunda...
Sonra seher vakti
Uzak minarelerden gelen ezan seslerine muvazi
Herkes görecek en masum olduğu an
Gökyüzünde parlayan meleğin başındaki zümrüt haleyi
Ve toprağa karışırken ruhum
Bilmem hangi semtin hangi mezarlığında kucaklayacaklar beni
Binlerce ruh...
Dans edecek mezar taşım üzerinde şuh bir yağmur
Ve yağmur sonrası toprak kokusu kadar sinmişsen eğer içime
Krizantemler filizlenecek kalbimin son konumundan
Dünyanın dört bir yanına.
Burcu burcu yayılacak kokuları...
Nihayet, nice bende toplanacak başıma
Kaderleri aynı, kederleri aynı benimle
Rengarenk çaput bağlayacaklar
Başucumda göğe meydan okuyup boylanan selviye
Yanımda bağdaş kurup oturacaklar
Rüzgarda salınışını çaputun o vakit görürsün...
Mimar Sinan Elter
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YAKAR
IŞ
Atılırken ateşlere,
Ne diye açtın ellerini Ey İbrahim?
Alevler arasında nasıl saçtın güllerini?
N’olur söyle...
Çağlar geçti bilirim;
Savaşlar geçti,
Peygamberler geçti, asırlar geçti...
O ateş sönmedi İbrahim!
Firavun bu kez beni seçti...
Oysa döneyim diye kül isem güle,
Böyle vermişler adımı bile
Dönemiyorum Ey İbrahim!
Sönemiyorum...
Ne dediydin düşerken alevlere?
Yalvarırım, de hele!
Yaralıyım, güçsüzüm, fâniyim...
Nasıl etsem de dinsem
Bilemiyorum...

Gül Özdemir
kirikdergi.com

Gül ÖZDEMİR

Nurdan GÜZEL

DİR
N
İ
N
E
S
N
A
M
FER

Ey figânım mekan eyledin od düşmüş yüreğimi
Ey feryat edenim, sözler haddini aşmış
Gecenin gönlüne düşmüş yarım kalan öyküm
Bir nefeste ney sesinde acı acı iniledi soluğum
Tenim sararıp soldu
Irmak gibi akıp gitti zehrin beni incittiğin yerden
Sen gözlerimin celladı feleğin ellerine hançer koyanım
Giremediğim gönül bağında yaban güllerin
Sanki bir cennet, vardım eşiğine
Ahım ateş, semadan yağmur olur iner üzerine
Her goncada bir damla idim sessiz sedasız
Kalem senindir ferman senin sakın unutma
Kanım ile allanan güllerin mest ederken kokusuyla
İşte hançer işte bükülmüş boynum
Merhamet etmezsin bakmazsın gönül bağına
Koparır dalından sunarsın feleğe, gök ağlar
Biçare aşık nihayet ki düştü toprağa
Neyledim bir nefes verdim
Öl dedin öldüm, can verdim
Ferman senindir beni sakın unutma.

Nurdan Güzel
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Fikret ÇELİK

RÜYA
Pencere önündeydim
Biraz dağılgan, endişeli
Biraz da şaşkınca -Şimdi düşününceDışarıda zırhını kuşanmıştı mevsim
Yeli, önünden esiyordu bir hışımla
Geceyi süpürmeye meyilliydi anlaşılan.
En az üç dil bilmeli diyordu biri, birilerine
Bense sadece iki dil biliyordum.
Oysa ne çok isterdim
Mevsimin yeliyle boğuşmaktan bitap
düşüp
Pencere denizliğine sığınan şu serçelere,
Sizin için açıyorum pencereyi demesini.
İçim mi ürperiyor ne, ne oluyor
Bu ağustosun ortasında
Üstelik gecenin bir vakti?

Fikret Çelik
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Kendini kendiyle açıklayamadığından olacak,
Kendini kendine gizledi insan.
Her saklanışta
Bul beni diyor,
Her aksini
İnkar ediyorken,
Dinlediğini
Dokunduğunu
Gördüğünü
Kendi sanıyordu.
Sanılgılardan ibaret
Tanımlar,
kesinlikler, yanıtlarla
Varlığına bir beden biçip
‘Yaşıyorum!’
Diyordu.
Yaşamak değilken yanılmak,
Yanılmaktı yaşamakBiliyordu.
Bildiğini unutup
Unuttuğunu hatırlamadan
Açıklanmadan,
Tanımlanmadan
Sanmadan
İnsan
İnsan
olmuyordu...
Zeyra Deniz
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Herşey güzel sanmıştım oysa, seninle
Ağaçların yeşillikleri, kuşların ötüşü...
Bir farklı bakmıştım seninle hayata.
Toz pembe misaliydi herşey.
Bir anda gidişin var ya ansızın gelişin gibi hayatıma...
Ansızın gidişin. Gittin evet bak yoksun artık bende.
Giderken aldın herşeyi benden.
Aşkını, sevgimi hatta nefretimi bile...
Nasıl bir gidişti sendeki öyle.
Tarifini yap deseler bana tarifi yok ki.
Evet geldi bir anda hayatıma sevdim diyebilirim ardından.
O kadar çok sevdim ki...
Narin ürkek misali, bir o kadar da kırılacakmışsın korkusu ile.
Ama amalar biriktirdim gidişinde sadece.
Ben sevdim o buna değdi mi?
Senin gidişin benim bitişim olmuş oysa ki.
Nasıl gitmek öyle sen anlat son kez.
Bak gözlerime anlat nasıl gitmek bu.
Nasıl nefret nasıl öfke?
En iyisi mi ? Sen anlat son kez...
Selin Basmaci
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Selin BASMACI

Birsen EKER

M
U
R
O
Y
İ
D
İ
G
E
T
Ş
İ
İşte geldim, işte gidiyorum
M,
İ
D
L
Dönüşü olmayan yola
GE
E
Ansızın, vedalaşarak, helalleşerek
İŞT
Hoşça kal demeye
Yolun sonu burası
Ötesi yok bunun
Kırdıklarım kırıldıklarım
Yorduklarım yorulduklarım
Her şey boş her şey anlamsız
Bunca yaşanmışlıklar varken
Geçen zaman
Biten koca bir ömür
Gelmiyor geri
Yarım kalan hayallerimle
İşte geldim, işte gidiyorum
Elimde ne var ne yok
Alıp gidiyor zaman
Geriye kalan acı tatlı hatıralardı
Bunca zülm neden
Biraz hatırım varsa iyisiyle kötüsüyle
Beni, beni güzel hatırlayın
Mezarıma papatyalar ekin
Kuranlar, yasinler okuyun
Bu bir kanser hastasının son isteğidir.
İşte geldim, işte gidiyorum.

Birsen Eker
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Uygar KAPLAN

ŞARAP DÖ
KÜLDÜ
ŞİİRE

Şarap döküldü şiire
Yüreğim şarap kokuyor
Sinemden taşar
Şarap dolusu kitaplar
Kan kırmızı
Bir sanatçının ellerinden
Çıkmış gibi
Bir kadehe dolar
Siyah beyaz fotoğraflardan
Kalma bir anı
Güneş kaçıyor
Bulutların ardından
Bir kadehe dolar
Deniz kokulu
Bir gün batımı
Şarap döküldü şiire
Sızıyor mısraların arasından
İki boş kadehiz
Gün batımına karşı
Ya hüzün dolacak içimize
Ya da neşe.

Uygar Kaplan
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ARKA KAPAK

Mimar Sinan

Ortopedik değil, ansiklopedik dergi!

