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KIRIK DERGİ                                             

Dostlarım, etrafımı gözlemliyorum mütemadi... 
Nasıl yürüyor insanlar? Kim köpeklerden korkuyor, kedileri kim seviyor, insanlardan kim
kaçıyor? İnceliyorum tek tek... Adım atışlar, durmaksızın konuşmalar... İnsanların sahip
olduğu yüklemler hayli fazla ama bu yüklemlerin içi ne kadar dolu? İşte, ben bütün bu
insanlardan birazım; biraz olsun birisi olamadığım da oluyor pek çoğunda zamanın...
Oturduğum kafenin kanepesine çıkan 'sokak kedisi', az evvelki cümlemin sonuna bıraktığım
üç noktada aklımdan geçenleri onaylarcasına kafa sallayıp uyumaya geçiyor.

İnsanlar diyordum... Herkes çok mutlu sanki, bana dışarıdan öyle görünüyorlar. İzledim.
Dinledim. Ustalıkla yapabildiğim ender şeylerin başında gelir; gözlemlemek. Bir sürü ses
kendini kendi sessizliğine bırakıyor pek çok kez... Gece yarısını biraz geçince başlıyor asıl
sessiz koyvermişlik, sabah gün yüzünü gösterene dek süren... Tatlı bir hava oluyor
sabahın başlangıcında, serin ve taze. Tüm gün öyle olsa hava, harika olmaz mı diye
düşünüyorum. Olmuyor işte, bu kadar nem İstanbul'a bile fazla...

"Sevdalılar Beni Anlar"ı söylüyor yanık sesli bir adam, dolmuştaki onlarca boş koltuğa...
Bu bir tesadüf, belki değil... Bu şarkıyı sevmişimdir. Muhtemelen anlaşılmak ve yalnız
olmadığını kendisine kanıtlamak isteyen şoförün işi, listede olması... Emekçi kardeşim, bende
senin gibi anlaşılmak istiyorum! Omuzlarımda biriken tonlarca yükü görebilsin istiyorum,
kimse olmasa da sevdiklerim... Sevdalılar beni, bizi anlasın olmaz mı? Onca şeyin üstüne
bir de bu sözler yük olacak ya, haydi hayırlısı... 

Ed�'n�nEd�'n�n
Penceres�ndenPenceres�nden

Mimar Sinan ELTER

"

Sevdalılar Beni Anlar
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KIRIK DERGİ                                             

4 - Müz�ğ�n Gücü
5 - Hayat - Yolun Sonu
6 - İy�l�k Gücün Olsun K� Adımların Kanatlansın
7 - Çocuk Adam
8 - Öteye Geçmek
10 - Formal�teden Kal�te
11 - H�sler�n Önünüze Ser�l�ş�
12 - Kend�n Olmak
13 - Ehven�şer B�r Hal 2
15 - Palyaçolar Ölümsüzdür
16 - Kumla
17 - Perşembeden Sevg�lerle
18 - Küçük Eylemc�
19 - Ölüm Ötes�ne Mektup
20 - Gök'YÜZÜN'den Ç�çekler Topladım
21 - Değ�rmen
23 - Zaman Kanat Çırparak
24 - Bugün Ger� Kalan Hayatımın İlk Günü
27 - Kısır Süt
28 - Tutsak
30 - Otonom 
31 - Kız Kardeş
33 - Geçecek
34 - Sarı Gel�n
36 - Yolda 
37 - Kalansız
39 - Aramak
40 - Karanlıkla Tanışma
41 - Düşled�ğ�m Caddeler
42 - Son Gece
43 - Koyu B�r Karanlıkta
44 - Hayd� Gel 
45 - Karar
47 - Hayalde Sen
48 - Doğru ve Yanlış Aşk

Kırık Derg�’de yer alan eserler�n tel�f hakları yazarına a�tt�r. Kırık
Derg�’de yer alan eserler ve görseller eser sah�pler� ve Kırık Derg�'s�n�n
�zn� olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Aks� b�r durumda eser
sah�pler� ve Kırık Derg� hak sah�pler� olarak �mt�yaz haklarını kullanırlar.

İç�m�z'den Geçenlerİç�m�z'den Geçenler
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KIRIK DERGİ                                             Elif Güler

İnsanoğlu h�ssett�kler�yle, yaşamın �ç�nde deney�mled�kler�yle ne büyük b�r evren değ�l m�?

 

Her b�r�m�z farklı farklı h�kâyeler barındırıyoruz özümüzde. K�m�m�z yaşadıklarımızı sakınmadan,

çek�nmeden olduğu g�b� dışarıya yansıtıyor, k�m�m�z de �ç�m�zdek� kara kutulara saklıyor, orada

b�r�kt�r�yoruz. Hatta bazen kend�m�zden b�le g�zled�ğ�m�z� düşünüyor, unuttuğumuza �nandırıyoruz

benl�ğ�m�z�. Ama öyle etk�l� uyaranlara denk gel�yoruz k� bazen, sızmaya başlıyor k�l�tler�n

ardındak�ler. B�r şarkı, ufacık b�r nağme, enstrümanın d�le gelen o ses� �ç�m�zdek� o bastırılmışlıkları

öyle b�r yer�nden oynatıyor k� bazen; zaman ve mekân değ�ş�yor o an. Maz�n�n tozlu sayfalarına

g�r�yor, sararmış yapraklarını çev�r�yoruz tekrar tekrar. Hüzünler t�treş�yor �ç�m�zde, h�cran yaraları

kanıyor, kurumuş göz pınarları çağlayana dönüyor. B�r şarkının melod�s� yaşatab�l�yor tüm bu

duyguları b�ze aynı anda. Tam ters� de olab�l�yor. Daraldığımızda, umutsuzluğa düştüğümüzde;

�ç�m�z� okşayan, b�z� sarıp sarmalayan, d�nlend�r�c� b�r müz�ğe denk geld�ğ�nde kulaklarımız, taze b�r

soluk alıyor, ufkumuzu gen�şletecek yollara çıkacak gücü buluyoruz �ç�m�zde. Müz�k ruhumuzu,

h�sler�m�z� harekete geç�ren böyles�ne etk�l� b�r araç... 

Her duyguya vakıf oluyoruz, kâh geçm�şe g�d�yoruz onunla kâh �st�kbal�n b�z� davet eden umutlu

ses�n� duyumsuyoruz. B�r ezg� b�z� andan koparmaya mukted�r oluyor, geçm�şle gelecek arasında

köprü kurdurtuyor b�ze. Kulağımıza çalınan bu sırlı ses, ruhumuza özümüze de �şled�kçe artık canlı

oluyor gözümüzde; atan kalb�m�z, dokunan el�m�z g�b�. B�ze hükmed�yor adeta. Onun büyüsüne

kapılıp g�d�yoruz. Öyles�ne yaşıyor ve yaşatıyor k�. İl�kler�m�ze kadar tattırıyor türlü türlü duyguyu.

İnsanız çünkü keder de, neşe de barınıyor her bünyede ve müz�k tüm bu h�sler�n �fade ed�l�ş sekl�n�

sunuyor b�ze. O yüzden bu kadar zeng�n ve katmanlı. Bütün �nsanlığı kapsıyor her tınısında. D�yar

d�yar gezd�r�yor b�z�. Yanık yanık söylenen türküler, bebekler� uyutan büyüten n�nn�ler, hastaları

�y�leşt�ren o r�t�m, üretene �lham veren o ahenk. Efkârlılara b�r nebze tesell�... Yan� müz�k, yan� sırlı

sesler topluluğu. Hep �nsana da�r, hep b�r beklent�ye yanıt veren... 

Müz�k ve r�t�m yollarını ruhun g�zl� köşeler�nde bulurlarmış. Zaman zaman özgür bırakın ruhunuzu,

müz�ğ�n kara kutunuzu keşfetmes�ne �z�n ver�n. Ruhunuzu sarmalayan müz�ğ�n s�ze mutluluğun

kapılarını aralamasına fırsat ver�n. S�ze hüzün de est�rse, gözünüze yaşlar da serpse s�tem etmey�n

ona. Z�ra �nsan olduğumuzu anımsatıyor b�ze yaşattığı her duyguyla.

Yazan: El�f GÜLER

MÜZİĞİN GÜCÜ
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KIRIK DERGİ                                             Dilara ATASOY

Düşünüyorum...

Yolumun sonunun nereye varacağını, vardığı yerde ben� neler bekled�ğ�n�, sonunun �y� m� yoksa

kötü mü olacağını... Son günlerde aklımda dolanan düşünceler başlangıcım ve sonumla �lg�l�yd�.

Gerçekten nereye g�d�yorum? Sonunda ben� ne bekl�yor?  Ya da daha doğrusu ben�m hayattan ne

g�b� beklent�ler�m var? Bu zamana kadar yaşananların ne kadarı ben�m �stekler�mden oluşuyor? 

 Ama gerçek ben�n �stekler�nden...

Her zaman b�r şeyler �ç�n çabalar ve başarmak �ç�n el�mden gelen�n en �y�s�n� yapmak �ç�n

çabaladım. Ama 35 yaşına gelm�ş, �k� çocuk annes� b�r kadın olarak düşününce bunları ne �ç�n

yaptığımı sorgulamaya başlamıştım. Tüm hayatımı ne uğruna adamıştım? Mesela neden g�d�p b�r

fabr�kada muhasebec� olmuştum? Hâlbuk� okula g�derken en büyük hedef�m edeb�yat okumaktı.

Veya neden çok �stememe rağmen ün�vers�te okumamıştım? Ya da neden 20 yaşında hemen

evlenm�şt�m? Ben bunların h�çb�r�n� �stemem�şt�m k�. 

Okul hayatımda çok kez edeb�yat yarışmaları olurdu. H�çb�r�ne katılamamıştım mesela. Babam

baştan ben� okula gönder�rken ‘Sadece ben�m çalıştığım fabr�kada muhasebec� olacak kadar

okuyacak!’ ded�ğ� �ç�n matemat�ğ� sevmed�ğ�m halde çok yüksek almam gerekm�şt�. Zaten l�se

mezunu olarak ben� �se alacağını söyleyen patronu yüzünden sonrasında okumaya devam

edemem�şt�m. Çok kısa süre sonrada ben� �lk �steyen zeng�n adama verm�şt�. ‘Belk� bu sefer hayat

bana da güler,' d�ye umut ederek vardığım evl�l�kte �se durum pek �ç açıcı olmamıştı. Zeng�n

a�len�n şımarık ve ps�kopat oğlu herkese olan tüm hırsını benden çıkarmaya başlamıştı. Sonrasında

�se tek dayanak noktam çocuklarım ve yaş aldıkça b�raz daha az del�ren kocam olmuştu.

Pek� ya ş�md� s�z söyley�n: Bu hayatın neres� ben�m �stekler�nden oluşuyor?

Hayat kısa b�r yolculuk ve ben bu yolculuğun belk� de yarısından fazlasını �lerled�m. El�mde kayda

değer ne kalmıştı? Ya da geld�ğ�m bu noktaya nasıl gelm�şt�m? Pek� ya bundan sonrak� kısmına

nasıl g�decekt�m? Tek b�r adım atmaya b�le hal�m yokken, belk� de b�r bu kadar yolu neye, k�me

dayanarak g�decekt�m? Kend�m başlı başına b�r cenazeye benzerken, kend�me b�le destek

olamıyorken k�m ben�m destekç�m olacaktı? 

Ya da daha güzel b�r sorum var; Tüm bu yılların hesabını k�m verecekt�?

Sonunda bunları düşünmeye başladığımda çok mu geç kaldım em�n değ�l�m. Mesela kaç k�ş�

ben�m yaşadığım bu farkındalığı yaşıyor b�lm�yorum. Bunları düşünmen�n ben� şanslı yapıp

yapmadığınıda... Ama belk� de yaşadıkları hayat zorbalığının farkında olmayan b�rçok �nsandan b�r�

olab�lecekken olmadığımı b�l�yorum. Pek�, ben bu saatten sonra bu durumu değ�şt�reb�lecek

m�yd�m? Yoksa susup kader�me boyun mu eğecekt�m? 

Sanırım ş�md�de de bu sorunun cevabını düşünmel�yd�m... 

Yazan: D�lara ATASOY

HAYAT - YOLUN SONU



6

EYLÜL - EKİM 2022DİJİTAL ÇAĞIN ORİJİNAL VE ANALOG ÇOCUKLARININ E-DERGİSİ

KIRIK DERGİ                                             Cahide GÜRKAPLAN

Güç, bazen doğası gereğ� kend�ne veya kend�nden başkasına zarar veren b�r harçtır. Onu �y�l�k

dışında menf� duygularla, k�b�rle, hırsla harmanladığında güç, sen� alçaltır. Ama o gücü �ç�ndek�

�y�l�ğ� dışarı çıkarmak üzere kullanırsan da bu harç sana yücel�k katar.

Hayatta attığın adımlar er�yen karlar g�b� ya baharını bereketlend�r�r ya da yönünü körelterek sen�

d�be çeker. İy�l�k gücün olsun k� adımların kanatlansın. Sen� uçsuz bucaksız şatafatlı günlere

uçursun. Harcın �ç�ne �y�l�ğ� karıştığında çalan ezg�ler dünyaya mutluluk dağıtır, söylenen sözler

anlam kazanır ve gücünü mütemad�yen �y�l�kle yoğurduğunda varlığın kusursuzlaşır.

Tohumları bu m�nvalde düşünüp �y�l�ğ�n gücü adına ekmel�, bu dünyanın en çok buna �ht�yacı

olduğunu b�lmel�s�n. Gücünü �y�l�kten alan k�ş� önce kend�s� sonra herkes �ç�n yaşanılası günler

hazırlar. Ah, bu �mkânsız değ�ld�r. İy�l�ğ� �stemek, barışa koşmak, sarılmak, tebessüm etmek; bunlar

sah�den çabasız mutluluk sebepler�d�r.

Yüzünü doğaya döndüğünde sadece bakarsın ama göremezs�n. Eğer görseyd�n; tomurcuklanan

dalları, yuvaya dönen anne kuşu, yük taşıyan karıncayı �şte o zaman anlardın başkalarının �y�l�ğ�n�

düşündükler�n�. Tek başına var olmak anlamsız ve b�ttab� �mkânsız. B�rl�kte kurduğumuz dünyada

şunu unutmayalım; �y�l�ğe n�yet edersek �y�l�k b�z� bulur. Gücümüzü �y�l�kten alarak adım atalım ve

semalarda raks edel�m. Başkalarının acılarıyla dertlenmek, başkalarının mutluluğu �le mutlu olmak

�nsanın gayes� olsun. Kısacık ömre sığdırdığımız �nsan hayatını sıcak tebessümlerle anmak ve

anılmak �st�yorsak kalb�n�zden �y�l�ğ� eks�k etmey�n. İy�l�kle kalın, �y�l�kle kanatlanın…

Yazan: Cah�de GÜRKAPLAN

İYİLİK GÜCÜN OLSUN Kİ 
ADIMLARIN KANATLANSIN



Küçüklüğümüzü hep�m�z özlüyoruz. Sorumluluk sah�b� olmamanın, ne kadar mükemmel olduğunu,

sorumluluk aldığımızda anlıyoruz. Sorumluluklar den�z�nde boğuluyoruz bazen. Onlardan

kaçamıyoruz. Sorumluluk aldığımız k�ş�ler, en sevd�ğ�m�z k�ş�ler olduğu �ç�n, bundan kaçmamız da

gerek�yor zaten. Yaşam şartlarının b�z� boğduğu anlarda, en sevd�kler�m�z�n b�r tebessümü b�le b�z�

ayağa kaldırmayı başarıyor.

Hatırlıyorum da, b�r ç�zg� f�lm�n yen� bölümünü b�r hafta beklerd�m. O gün geld�ğ�nde dünyalar

ben�m olurdu. Tek yaşam amacım hal�ne gel�rd�. Bazıları sokakta oynamak �ç�n, güneş�n doğmasını,

odasında beklerd�. K�m�ler�, eve g�tmemek �ç�n, ezanın okunmamasını �sterd�. Cam�n�n elektr�ğ�n�

kesen, çocuklar gördüm ben. Hocalara yalvaran, “Bu akşam da okuma be hocam” d�yen, fırlama

çocuklar tanıdım.

Artık o çocuklar büyüdü ve eller�nden o mutlulukları alındı. Bakkala g�tmen�n get�rd�ğ� mutluluğu,

şuan bakkalı satın alarak b�le sağlayamazsınız. Plast�k topların get�rd�ğ� mutluluğu, top fabr�kasını

kursanız b�le kıyaslayamazsınız. Haz aldığımız küçük mutluluklar yok oldu. Küçük bey�nler�m�z,

kocaman oldu.

Kocaman olan bey�nler�m�z, ay sonunu get�rememeye, a�les�ne güzel b�r yaşam sunamamaya,

a�les�ne güzel �mkânlar sağlayamamaya ve daha n�ce olumsuzlukları, b�r arada yürütememeye

başladı. Kocaman olan bu bey�nler�n, bakkala g�derken, nasıl b�r mutluluk alab�leceğ�n� hayal

edeb�l�yor musun? Edemezs�n. Öyle b�r mutluluk, söz konusu değ�l artık.

Geçm�ş ve gelecek arasında b�r ortak nokta bulmak �stersek eğer, zaman kavramının ve beklemen�n,

herkes �ç�n eş�t dağıtıldığını söyleyeb�l�r�z. Ç�zg� f�lm�n yen� bölümünü bekleyen o çocuklar ş�md�ler

de maaş gününü bekler oldu. Bu kadar ac�z b�r bekley�ş, h�çb�r s�nema salonunda göster�me

g�rmed�. Gelecek maaşın g�deceğ� bütün yerler bell�yken, o maaşı beklemek nasıl b�r haz get�reb�l�r?

Büyüyen yaşamlarda, �ç�m�zde k� çocuğu kaybett�k. Ona ulaşmanın �mkânsız olduğu b�r zaman

d�l�m�nde yaşıyoruz. O halde bu sıkıcı ve planlamış yaşantımızda, sevd�kler�m�ze dört kolla sarılmalı

ve en küçük eylemlerde, güzel anılar b�r�kt�rmel�y�z. Yaşam gelecek kaygısında değ�l, sevd�kler�m�z�n

anılarında yer alarak yaşanır.

Yazan: Süleyman SÖZÜER

ÇOCUK ADAM
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KIRIK DERGİ                                             Süleyman SÖZÜER
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KIRIK DERGİ                                             Erkan BİRLİK

Öteye geçmek zor gel�rd� �nsana. Nereye g�decekt� k�? B�l�nmezl�k, karanlık g�b�d�r. Eve gecen�n

köründe geld�ğ�n�zde �lk yapacağınız �ş, düğmeye basıp ortamı aydınlatmak olur. Pek� neden?

İçer�de b�r şey olmadığını b�lsen�z dah� beyn�n�z s�ze küçük oyunlar oynar. Askıya astığınız elb�se,

dışarıdan yansıyan ağaç s�luetler�, geleb�lecek her ses s�z� korkutur. İşte hayatınızda alacağınız

kararlar böyled�r. S�z� korkutmaktan başka b�r şey yapmazlar. Aslında b�r tık öteye geçmen�z,

gelecekte “keşke” d�yeceğ�n�z her şey� ortadan kaldırır.

İnsan alacağı her kararda yol ayrımına g�rer. Mesela şeh�r dışında b�r �ş tekl�f ed�lm�şt�r ama

çocukların okulu, ş�md�k� şeh�rded�r. Onları oradan koparma seçeneğ�n� önünüze koyarsınız. Kalmak

ya da g�tmek konusunda artık b�r seç�m yapma durumunda kaldığınızda, kalmayı seçerse öteye ge-

Yazan: Erkan BİRLİK

ÖTEYE GEÇMEK
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-çemeyecekt�r. Orada neler olacağını göremeyecekt�r. Bu belk� de hep �ç�nde p�şmanlık h�ss�

yaşayacaktır.

Tüm başarılı �ş �nsanları, g�r�ş�mc�ler ve yen� olanaklara kucak açan herkes, tek b�r noktada toplanır.

Öteye geçmen�n, merd�venler� tırmanmanın ve acı ya da tatlı her ne olursa olsun, yaşamayı

b�lenler�n mutluluğu yüzler�nden okunur. Ger�ye dönüp baktıklarında, “İy� k�,” derler. “İy� k� o yolu

seçt�k ve �y� k� keşke demek zorunda kalmadık.”

B�r mesajlaşma, res�m ve v�deo paylaşma aracı olarak hayatımıza g�ren Facebook’u hatırlıyorum da

o zamanlar 0.facebook olarak, henüz andro�d telefonlar yokken, b�zlere sunulmuştu. 2004 yılında �lk

sunulduğunda henüz ne olduğunu anlayamayan �nsanlar vardı. 2004’ün sonunda �se tam olarak 1

m�lyon kullanıcıya ulaşmıştı. 2012 yılında �se bu rakam, 1 m�lyar kullanıcı sayısını aşmıştı. Dünyanın 8

m�lyar k�ş� olduğunu düşünürsek, açıkçası bu rakam oldukça �y�. Pekâlâ, ya Facebook’un kurucusu

olarak tanıdığımız Mark Zuckerberg, böyle b�r g�r�ş�mde bulunmasaydı. Hayatımızda Facebook

adına h�çb�r şey olmayacaktı. Onun açtığı gen�ş görüşlülük belk� de d�ğer sosyal medya araçları da

ortaya çıkmayacaktı.

Evler�m�z�, çalışma yerler�m�z�, statları ve sayamayacağımız kadar b�rçok yer�, aydınlatan ampule b�r

bakalım. Ya Thomas Ed�son bunun üzer�nde çalışmayı değ�l de başka b�r şey üzer�nde çalışmayı

seçseyd�. Evet, o zamanlar �çer�s�nde karanlıkları aydınlatmak �ç�n b�l�m �nsanları, bazı g�r�ş�mlerde

bulunmuşlardı. Bu g�r�ş�mler başarılı olsa dah�, ampulün dayanması kısa sürdüğünden başarılı

olamamışlardı. Thomas Ed�son �se her şeye rağmen çalışmalarına devam etm�ş ve hayatımızda

büyük önem arz eden ampulün daha da dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlamıştı. 

Hep�m�z� b�r yerden b�r yere taşıyan, ulaşımda �nanılmaz kolaylık sağlayan otomob�l� ele almak

�st�yorum. Benz�nle çalışan, �çten yanmalı b�r motora ev sah�pl�ğ� yapan aracı �lk kez yapan k�ş� Karl

Benz’d�r. Karl küçük yaşlarda annes�n� kaybed�yor. B�r çocuk �ç�n bu durum kıyametten farksız.

Evler�n�n bulunduğu ç�ftl�kten ayrılmak ve annes�n�n hatırasından uzaklaşmak �st�yor. Bakın, han�

b�r yol ayrımı ded�k ya, bunu 3 sene sonra yakalıyor ve Detro�t’e g�d�yor. Burada öğrend�ğ� şeyler

onu daha farklı b�r alana taşıyor. Kend�s�nden daha önce de araçlar yapılıyor. Bunların heps�

b�rb�r�ne benz�yor ve aralarında küçük çaplı farklar dışında h�çb�r etk� yaratmıyor. Karl’ın benz�nle

çalışan, �çten yanmalı motora sah�p araç üretmes� büyük yankı uyandırıyor. Şu an b�nd�ğ�m�z her

otomob�lde onun ruhu ve �mzası var.

Üç değerl� �nsandan örnekler vererek, öteye geçmen�n ne denl� öneml� olduğunu anlatmaya

çalıştım. Bugün bu �s�mler� hala d�llend�r�p yaptıkları �ç�n teşekkür etmem�z�n tek sebeb�, onların

merd�ven� tırmanma �stekler�ndend�r. Sadece onlar değ�l, s�zler de her gün her an bu yol

ayrımlarına denk geleceks�n�z. Verd�ğ�n�z her karar s�z�n, geleceğ�n�z� şek�llend�recekt�r. Ama her

şeyden önce öteye geçmekten korkmayın. Kazanan s�zler olacaksınız.
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B�lg� ve algı düzey�ne göre zamansal boyut �le değ�ş�mler gösteren kal�tey� ortak ve tek b�r tanımla

açıklayab�lmek oldukça zordur. 

Ben de kend�me zaman zaman sorarım bu soruyu ve her defasında farklı tanımlar ver�r�m. Ancak bu

tanımların ortak noktası h�ç değ�şmez; daha �y�s�. Örneğ�n; kal�tel� sunum nasıl yapab�l�r�m d�ye

sorarım, cevabım şöyled�r, yaptığımın daha etk�n ve ger� dönüşümü yüksek olanını yapmak yan�

performans basamağında b�r üste çıkab�lmek. Ya da kal�tel� yemek nasıl yapab�l�r�m d�ye sorarım,

cevabım bu defa şöyle olur, yaptığımın daha lezzetl�s�n� yapmak yan� lezzet basamağında b�r üste

çıkab�lmek. Görüldüğü g�b� hep daha �y�s�ne ulaşab�lmek. 

Aslında kal�ten�n tanımında ortak noktanın, ‘daha �y�’ olmasının özünde yatan kal�ten�n sürekl�

gel�şme ve �y�leşmey� gerekl� kılmasıdır. Sab�t, durağan ya da standart olarak n�telend�rd�ğ�m�z

olgular, sadece günü kurtarab�l�r. En �y� �ht�malle kısa vadede geçerl�l�ğ�n� korur fakat b�z� daha

başarılı kılmaz. Standart olarak yaptığımız davranışların, eylemler�n ve faal�yetler�n geçerl�l�ğ� ancak

b�r yere kadardır. Kend�m�z� yen�lemez ve sürekl� gel�şt�rmezsek bu durumda, 20 yıl sonra (ömrümüz

yeterse tab��J) hep aynı yemekler� aynı damak tadında p�ş�ren b�r� olarak yaşamaya devam eder�z.

Hatta gün gel�r hazırladığımız sunumları da sadece b�z beğen�r hale gel�r�z. Hemen şunu

söyled�ğ�n�z� duyar g�b� oluyorum, �y� de ben zaten mükemmel yapıyorum her �ş�, daha �y�s�n�

yapmak �ç�n çaba harcamaya �ht�yaç duymuyorum k�? İşte ş�md� yanıldınız! Beşer da�ma şaşar, yan�

hata yapab�l�r, eks�k yapab�l�r. Herkes�n kend�n� gel�şt�rmeye �ht�yaç duyması gerekt�ğ� varsayımı �le

hareket ed�lmes� kal�tel� yaşam kavramının temel�n� yapılandırır. Sürekl� gel�şt�rme kavramını düstur

ed�nmem�ş k�ş�ler�n, �ş hayatlarında da kal�te yönet�m�n� başarıyla tem�n edeb�lmeler� mümkün

değ�ld�r.

Yazımızın başlığına gelecek olursak, formal�teden kal�te mevzusu vardır b�r de! Bazen herhang� b�r

k�ş�ye kal�tey� tanımlayın ded�ğ�n�zde ya da kal�te ned�r d�ye sorduğunuzda aldığınız tanımlar �le o

k�ş�n�n gerçek hayatta kal�tey� hayatına ne ölçüde yansıtab�ld�ğ� paralel olmayab�lmekted�r. Kal�te

eğret� g�b� durur, düştü düşecek. Örneğ�n; b�r�ne sordunuz, kal�tey� “�y� marka” olarak tanımladı- aynı

k�ş�n�n yaşamına baktığınızda bu k�ş�n�n en pahalı marka cep telefonuna para ayırdığı ancak

pazara/markete g�tt�ğ�nde en ucuz gıda ürünler�n� (bütçes� elverse b�le), promosyonlu �nd�r�mler� peş�

sıra tak�p ett�ğ�n� gördünüz. Ne ürünler�n �çer�ğ�ne baktı ne sağlıklı üret�ld�ğ�ne, hatta son kullanma

tar�hler�n� b�le kontrolden geç�rmed�. Bu örnekte söz konusu k�ş�n�n sözel olarak daha �y� markanın

kal�tel� olması şekl�nde b�r tanımlama yapması ne derece uygundur? K�ş�ler�n kal�te tanımı

söyled�kler� değ�l, hayatına kal�tey� nasıl yansıtab�ld�ğ�d�r. Yan� ne yaptığıdır. Formal�teden değ�l,

yaşamının merkez�nde kal�tey� nasıl uygulayab�ld�ğ�d�r. Elbette bazı durumlarda evdek� hesap çarşıya

uymaz. Kabul. Hep�m�z benzer şeyler� yaşıyoruz. Fakat bu yaşamımızın bütününe baktığımızda çok

�n�şl� çıkışlı b�r graf�k göstermez, daha dengel�d�r. Bu örneklere bakılarak “en ucuz olan kal�tes�zd�r”

anlamını çıkarmamak gerek�r, burada vurgulamak �sted�ğ�m k�ş�ler�n verd�ğ� tanımlar �le yaptıkları

arasında b�r dengen�n ne yazık k� olamamasıdır. Yan�, formal�teden kal�teye vurgu yapmaktır.

Formal�teden b�le olsa, kal�teye düşkünümdür derken �k� defa düşünülmel�d�r. Kal�teye m� yoksa

popüler kültürün pohpohladığı markalara mı? 

Yazan: Nez�hat KERET

FORMALİTEDEN KALİTE
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Okurken yazarken her b�r satırda ben s�zler� buluyorum okuyanları, okurken yolda olanları, yolda olup

ta s�z kucak açanları görüyorum ve yazıyorum. Yüreğ�mdek� göçmen kuşlar başka gönüllere s�zlere

göç ederken, baharın ser�nl�ğ�n� güzell�ğ�n� get�rmek �ç�n sıcak gönlünüze göçler ed�yor ve ben

seyred�yorum ve �ç�ne düşünceler�m�n gökyüzünü ekleyerek neşeyle yazıyorum ve bu neşey� s�ze

h�ssett�rmek çabası �ç�nde. Bazen nefes alınmadığı dünyamızda b�r nefes almak �ç�n çabalayan

s�zler�n ararken satırlar arasında b�r can bulduğu anı bende aradım ve s�zler g�b� gönüller�n�zde var

olan gülümsemeler�n�zde buldum. Belk� bunlar s�ze saçma gelecekt�r lak�n h�çte saçma değ�ld�r

yazarken duyulan h�sler�n önünüze ser�l�ş�d�r.              

S�zlerle �ç�nde gülümsemeler�m olduğu b�r gökyüzü ç�zer�m ç�zerken kararır sayfa yen�den ç�zer�m.

Gönlümüzü dünyamızı karartmaya çalışanları yok etmek bazen elde olmasa da belk� b�r gün yok

eder�z onu yavaş olsa da adımlarımız. Kelebekler kanat çırparak gülümseyen b�r güzel�n gamzes�ne

konarak, gamzes�ndek� güle konar d�yerek �nsan b�r şeylere sah�p olmalı, o sah�p olduğunu da

paylaşmalı. K�m�s� buna akıl �ş� değ�l d�yeb�l�r anlaması �ç�n sözlüğe aşkın anlamına kardeşl�ğ�n

manasına, b�rl�kte olmanın aşkıyla yananına baksın ve anlasın.   

Mevs�m� geçm�ş kıştan b�r kar yağıyor gönlüme b�rkaç avuç, t�treyerek ben s�lkel�yorum, uyan d�yor

ölümden sonra d�r�leceks�n bak d�yor… İç�mde s�ze kavuşma arzusunun meşales� yanıyor hem bu

dünyada hem de ah�rette kavuşmanın şelales� yanarken, tüm ac�z yanlarımla, ac�zl�ğ�mle boynum

bükük halde Rabb�mden d�l�yorum. İşte bazen yokluğunuza aşkı katarak yok ederek s�ze varıyorum

kapınızı açarsanız �çer�ye g�receğ�m vesselam, selamlarımla. 

Yazan: Mehmet ALUÇ

HİSLERİN ÖNÜNÜZE SERİLİŞİ
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Sev�n. 

Sevmek öyle korkulacak b�r eylem değ�l. Sonsuz sev�n hatta... 

Önce sevmen�n kend�s�n�, sonra kend�n�z� sev�n. 

Kend�n� sev�nce �nsan barışıyor hayatla. İnatlaşmıyor, yalnız h�ssetm�yor ve güçlen�yor zamanla.

Gülüp geçmey� öğren�yorsunuz olumsuzluklar karşısında. 

İy� ya da kötü eleşt�r�ler s�z� üzmüyor. İlg�lend�ğ�n�z tek şey s�ze gerçekten yarar sağlayıp sağlamadığı

oluyor. K�msen�n onayına �ht�yacınızda olmuyor. 

Sevmek ah ne güzel şey. Kend�n� seven, kend�yle barışık olan �nsan kıskanmıyor k�msey�. 

Öyles� b�r huzur oluşuyor k� �ç�nde bu yüzüne yansıyor ve gerçekten ışık saçıyor. 

O ışığı b�r kez yakalayan kolay vazgeçm�yor kend�nden. 

Kend� kalmaktan. Kend�n olmak kend�n kalab�lmek ne güzel şey. 

Bunca aynılaşmış suret arasında...

Yazan: S�bel KAYIP

KENDİN OLMAK
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Ne ben�m zamanımda, ne de sen�n zamanında ama başka b�r�ler�n�n zamanında akşamın olmasını

bekl�yordu saçları gece ama adı h�ç kadın. Anlamsız b�r keder�n ruhunu es�r alışına karşı

koyamıyordu. Bakışlarını tavanda asılı, uyanık düşlerden b�n b�r�nc�y� görüyordu. Uzak coğrafyaların

b�r�nde belk� de karşı da�res�nde mutsuz, umutsuz kadınlar tanıyordu b�rde onların yanı başında

ç�çek açmış umutlarını, hayaller�n� saçlarına taç yapmış y�rm�ler�nde kadınlar. Nu tuhaf değ�l m�? Aynı

coğrafyanın, aynı �kl�m�n ç�çekler� bambaşka açıyordu. Umudunu y�t�renler�n, umutları neden

soluyordu? Beklemekten m�? Duyulmamaktan mı? Varlığının h�ç kabul olmayışından mı? 

Sorularının heps� yüzüne dökülüp k�rp�k d�pler�nden süzülüyordu. Ney�n acısıydı bu? Kırılmış b�r

gönlün sızıntısından yosun tutmuş keder�m�n kokusu genz�m� yakıyor d�ye düşünüyordu. Dünya

tar�h�nde neredeyse her dönem�nde acı çekm�şt� kadınlar. Herkes kend�ne göre b�r değer b�ç�yordu

kadına ve meden�yet �ler� g�tt�kçe kadınlar h�ç ed�l�yordu. Avcı toplayıcıyken kıymetl�yd� kadınlar!

Meden�yet�n �ler� g�d�şler�nde kayboluyordu kadınlar. Yüzyıllar geç�yordu her şey �lerl�yordu b�r

yerlerde ve kadınlar hala var olmaya çalışıyordu. Dünyanın farklı coğrafyalarındaysa sözde çağ

�lerl�yordu ama ger�l�yordu �nsanlık ve merhamet. B�r Orta Çağ z�hn�yet� boğuyordu y�rm� b�r�nc� asrı.

Adına d�n den�len lak�n d�n olmayan görünümü farklı olsa da z�hn�yet� aynı olan Orta Çağ d�n

adamları, molla adıyla yaşamı gasp ed�yordu. Bastırılmış, değer görmem�ş, kabul ed�lmem�ş tüm

duygularını y�ne kadınların ve çocukların üzer�nde tatm�n ed�yordu. “D�nde zorlama yoktur!” dey�p

Yazan: Özlem TOY

EHVENİŞER BİR HAL - 2
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d�l�nden, el�nden kan akıyordu! Kend� nefs�n� terb�ye edemeyenler, kadını “şeytan” �lan ed�p onu

karanlığa hapsetmeye çalıştığı g�b� zorla kend� cennet�ne de götürmeye çalışıyordu.

Zulmün adı olmuştu bu z�hn�yet! Kadınlar önce çocukluğundan kopartılıyor sonra arkadaşlarından,

okulundan, çalışma hayatından ve hatta dünyadan sökülüp atılmak �sten�yordu. Ç�çekl� elb�seler�n�n

üzer�ne zorla örtülüyordu s�yah� çarşaflar. ‘’Böyle g�y�nmey� �st�yor musun?’’ d�ye b�r kez sorulmadan

aynı t�pe hapsed�l�yordu kadınlar ve çocuklar. 

Bu �nsanlık dışı zulme doğan her kadınsa devr�mc� doğuyordu. Kabullenm�yordu, susmuyordu,

d�ren�yordu, hapsed�l�yordu lak�n hapsolmuyordu! Anlatıyordu hem kadınlar hem de aydınlığa

�nanan erkekler, bunun d�n olmadığını! Anlatanların ve d�renenler�n sonuysa değ�şm�yordu;

özgürlükler� kısıtlanıyordu, �şkenceler görüyordu, �dam ed�l�yordu ya da ülkes�n� terk ed�p göçmen

kuşlar g�b� çığlığını uzaktan duyurmaya çalışıyordu. Beyhude b�r çırpınıştı çünkü v�cdanı sağır olan

b�r �nsanın kulakları �ş�t�r ama anlamaz duyduklarını.

Acıyordu h�ç kadının �ç�, �ç�ne düşen her düşte. Toprağı düşünüyordu; bu kadar masumu nasıl

bağrına basıyordu kanamadan? Der�n b�r �ç çek�şle doğruyordu yatağından h�ç kadın. Beklemeden

dolabın kapağını açıp bembeyaz b�r elb�sey� önce beden�ne sonra ruhuna g�y�yordu. Bel�ne uzanan

saçlarını savura savura koşuyordu geceye ve gökten b�nlerce saç tel� yağıyordu üzer�ne. Kaç kadın

ederd� bu yağan saçlar? Kaç kadın düşüyordu toprağa? Kaç anne, kaç baba, kaç kardeş, kaç eş y�t�p

g�d�yordu? Işıkları sönmüş ama ateşler� yanan evler�n bacaları tütüyordu ve ortalık katran karası b�r

duman… B�r ışık arıyordu gözler�, �ç�nde b�r yer vardı tüm kadınların, onu hayata bağlayan; en çares�z

acının çares�, en karanlık gecen�n �ç�nde b�r pırıltı olmalıydı…

Uzaklarda b�r kıvılcım parlıyordu ve h�ç kadın koşuyordu ardına bakmadan, nereye g�tt�ğ�n�

b�lmeden. B�nlerce �nsan vardı sokaklarda ve ateşler yanıyordu her köşe başında, b�nlerce kadın,

erkek b�rl�kte d�ren�yordu zulme. Gözyaşları düşüyordu toprağın yüzüne. Ne ded�kler�n� b�lm�yordu

h�ç kadın ama anlıyordu onların sözler�n� çünkü v�cdanıyla duyuyordu tüm kel�meler�. Acıdan

kavrulan yüreğ�n� ateşe yaklaştırıyordu h�ç kadın ve d�l�nden dökülüyordu ağıtları ateş�n �ç�ne.

Pervane g�b�yd� dönüyordu ateş�n etrafında b�l�nmez b�r ezg�yle ve el�nde s�ms�yah b�r h�cap, h�ç

düşünmeden attı onu ateş�n �ç�ne! ‘’Mademk� kadınların ölmes�n�n sebeb�yd� bu, o zaman yanıp kül

olmalı!’’ d�ye düşündü ve kadınlar, tüm mesele b�r tutam saçsa eğer dey�p kes�p atıyordu saçlarını

geceye! Sadece soruyordu h�ç kadın v�cdanını s�yahtan karanlık sözde rej�me: Hang� h�cabın gücü

yeter s�z�n zulmünüzü örtmeye? 

Susmuyordu, s�nm�yordu ne kadınlar ne de erkekler! Yan yana, omuz omuza, d�rene d�rene

alıyorlardı özgürlükler�n�! Rej�m y�ne b�r kadını öldürmüştü lak�n b�nlerce Mahsa Aman� vardı

sokaklarda ve uzak d�yarlarda… Ölümün ölümsüzlüğü olmuştu gencec�k b�r kadın ve b�r ülken�n

özgürlüğünün harflere dökülen adı! 
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KIRIK DERGİ                                             Mimar Sinan ELTER

Yağmurun ıslattığı b�r günün akşamı

Çırılçıplak ayaklarım yamalı pantolonumla

Kalabalık yalnızlıklar b�r�k�r göğsümde

İy� n�yet barınağı kalb�m�n mefhumu

Vak�ts�z, yers�z ve b�ç�ms�z

Karamsarlıklara maruz bırakıldı

Maskel� k�ş�lerce...

Yağmurun ıslattığı b�r günün akşamı

Ağrı dağından ağır yorgunluklar üzer�mde

B�r kısım �lmekler� sökük b�r kolunun ceket�m�n

Düğmes�n�n tek� aş�yanda düşmüş gömleğ�m�n

Aş�yan puşt �şgal�nde 

Bekç�n�n götünde p�reler uçuşur, z�l zurna...

Yağmurun ıslattığı b�r günün akşamı

S�temkar tümceler dolaşır d�l�mde

Kafamın �ç�nde af�l� b�r �syanın ted�rg�nl�ğ�,

kaygılı

D�zler�mde yetm�şler�nde b�r adamın

romat�zma sancıları

Sancılar heyulalara benzer 

Bu heyulalar palyaço olmalı derken ben

Ps�koloğumun aklı kapının dışındak� uzun

bacaklı sekreter�nded�r, o an anlarım

İnsan b�r palyaço...

Yazan: M�mar S�nan ELTER

PALYAÇOLAR ÖLÜMSÜZDÜR
Yağmurun ıslattığı b�r günün akşamı 

Sokakta yürüyen ben�m

B�n b�r �ğret� surat kaldırımda sıra sıra paslı

mızrak uçlarında

Duraksamıştır zaman 

Eller�mde boyalar rengarenk

Rengarenk l�baslar heybemde

Boyaları suratlara yayıp

L�basları mızraklara geç�r�r�m

"Doğarken ağladı �nsan..." d�l�mde...

Yağmurun ıslattığı b�r günün akşamı

Böyles�ne f��llere dökülmüşken duygularım

İştahlı, mağrur, kend�nden em�n

B�r�ler�n�n sert copu �ner boyun omurlarıma

Ün�formalı k�ş�lerce

Tam düşeyazacakken �skelet�m 

Göğsümde yarelenmeye gelen b�r postal,

S�yah, postala rengarenk özgürlük bulaşmıştır

eller�mden

O an güler�m �şte acısını unutup

Boyun omurlarımın ve göğsümün

Artık herkes palyaço

Ve palyaçolar ölümsüzdür.
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KIRIK DERGİ                                             Derya BURSALI

Duvarın önündek� sed�re uzanıp annem�n çey�z�nden kalma yeş�l yastığa bırakıyorum uzun ıslak

saçlarımı.. Salonun tül perdeler� uçuşuyor balkona açılan kapıdan haf�f b�r rüzgarla.. Kokusu kend�m�

b�ld�m b�lel� değ�şmeyen ev�m�z�n huzurunu �ç�me çek�yorum.. Den�z�n tuzundan yen� arınmış

ten�me b�r ürpert� gel�yor, bacaklarımı beden�me doğru çek�p gözler�m� m�sk�n b�r uykuya tesl�m

ed�yorum.. Annem, babam, halam ve Madonna’mın sesler� önce komşu çocuklarının oyununa

ardından sucuların ses�ne karışıyor.. Karşı komşuda y�ne m�saf�r var.. Üst komşu usulcacık

demlenmekte bell� k�, y�ne aynı sonatın ses� yüksel�yor balkonundan.. Öyle huzurluyum k� b�r yolunu

bulup bu anı hapsetmek �st�yorum �ç�me.. Halamın güzel ses� n�nn� g�b� kulaklarımda:

“B�r kuş konsa bad� parmağıma

Ağlardım b�r başıma..”

Çayları tazelemek �ç�n �çer� g�ren annem uyuduğumu düşünüp usulcacık örtüver�yor üzer�m� �nce b�r

p�keyle.. Saçlarımı okşayıp uyandırmamaya çalışarak ama koklayarak b�r öpücük konduruyor

yanağıma.. Bozmuyorum bu küçük tatlı oyunu, gözler�m hala kapalı.. Ne kadar şanslı olduğumu

düşünüyorum, sonsuz b�r şükür �ç�nde ruhum.. B�r gün bu sed�re uzandığımda �ş�teceğ�m tek ses�n

yalnızlığım olduğunu b�l�yorum.. An çalıp zamandan kalb�mde topluyorum yokluklarında solumak

�ç�n.. Her anı, her anıyı kalb�m�n kara kutusuna kayded�yorum.. Korkuyorum ya unutursam b�r gün

annem�n ses�n�, halamın eller�n�, babamın gülümsey�ş�n�, Madonna’mın şakalarını? Gözler�m� yumup

uykuyla uyanıklık arasında b�r yerden duyuyorum sesler�n�.. Der�n b�r kuyunun �ç�nden gel�yor sank�

yankısı kahkahalarının.. Ansızın uyanıyorum k� ne balkon var, ne sed�r, ne de sevd�kler�m�n ses�.. Uzak

b�r şeh�rde, b�r apartman da�res�nde den�z�n kokusunu hayal ederek daldığım k�mses�z b�r

akşamüzer� sadece..

Yazan: Derya BURSALI

KUMLA
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KIRIK DERGİ                                             Uygar KAPLAN

Sen� sevd�ğ�m her gün bana perşembe 

Her gün b�r bayram ar�fes� 

Avuçları şeker dolu çocukların gülüşü 

Ve kuşların ötüşü sarar bütün günümü 

Sen� sevd�ğ�m her yol den�ze çıkar 

Çam kokularına karışır cır cır böcekler�n�n ses�

Ben bahardan kalma b�r res�m 

Her şey s�yah beyaz b�r benden �baret 

Sen �nce tell� nar�n b�r saz 

B�r mevs�m yanar gözler�nde 

Gözler�nde alev 

Sen� sevd�ğ�m her mevs�m bana yaz 

Bugün yaz ayının üçüncü perşembes�

Ve çocukların gülüşü sarmalıyor den�z�

Ey!

Yazlar ülkes�n�n y�t�k prenses�.

Yazan: Uygar KAPLAN

PERŞEMBEDEN SEVGİLERLE
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KIRIK DERGİ                                             Pınar KIRKULAK

“B�r şeyler yemel�s�n. Tans�yonun düşecek. Gel şu büfeden b�r şeyler alalım sana.” 

Bazı �nsanlar uzaktak� a�len�z�n yokluğunu aratmaz. Onlar g�b� düşünür, sakınırlar s�z�. Bu, uzakta b�r

başına ayakta kalmaya çalışan herkese sıcak b�r sarılma kadar �y� gel�r. Hınca hınç öfkel� kalabalığın

arasından �lerled� 4 arkadaş. Herkes öfkel�, Zeynep de çok öfkel�. Küçük b�r çocuğun ölmüş olduğu

gerçeğ� ülken�n gündem�ndeyken k�m�n öldürdüğünü konuşmaktan daha �nc�t�c� ne olab�l�r k�? 

Karanf�l Sokak’a doğru �lerlerken an�den ürkütücü ses� �ş�tt�ler. Herkes çığlık çığlığa kaçmaya başladı

ve ardından postal sesler�. Hasan Zeynep’�n el�n� tutup d�ğerler� g�b� koşmaya başladı. D�ğer �k�

arkadaşlarını kaybetm�şlerd� hengâmede. Zeynep z�hn�nden küfürler sayıyordu. Büfeye g�tmek �ç�n

Karanf�l Sokak’a �lerlemek çok aptalca olmuştu. Tam Selan�k ve Yüksel caddeler�n�n kes�ş�m�nde

daha yoğun postal sesler� gel�rken Hasan ve Zeynep ç�çekç�n�n hemen yanındak� s�m�tç�ye

yöneld�ler. 

B�ber gazları atılıyordu her tarafa ve yüzler�, gözler� alev alev yanıyordu. Hasan ve Zeynep s�m�tç�ye

döndüğünde tam üç gaz f�şeğ� atıldı artlarından. Gaz f�şekler�nden b�r� tıpkı ölen çocuk g�b�

Zeynep’�n kafasına denk gelmek üzereyd� k� Hasan Zeynep’� kend�ne doğru çekt� ve n�hayet alt kata

�nen merd�venlerden geç�p mutfağa sığındılar. Mutfaktak� çalışanlar şaşkın ve korkmuş gözlerle

�k�s�ne baktı. Hasan Zeynep’� tuvalete götürdü. Zeynep aceleyle musluğu açıp yüzündek�, gözündek�

yangını söndürmeye çalışıyor, Hasan �se Zeynep’� ondan daha çok düşünen ve onun �ç�n

end�şelenm�ş gözlerle b�r şeyler yapmaya çalışıyordu. Mutfağa geçt�, Hasan l�mon �sted� kend�nden

em�n ve ne yaptığını b�l�yor görünüyordu. Esk� eylemc�lerden olduğu bell�yd�, Zeynep �se oldukça

acem� bu �şlerde. L�monu sıktı önce Zeynep’�n gözler�ne. Mutfak çalışanları Zeynep’�n öksürdüğünü

görünce zeh�rlend�ğ�nden korkup yoğurt yed�rd�ler ona. Zeynep aynı şey� ben de yapmalıyım d�ye

düşünüp l�monu alıp Hasan’ın gözler�ne damlattı. Ortalık sak�nleş�p sesler azalınca dışarı çıktılar. 

Zeynep farkında değ�ld� ama Hasan hala el�n� tutuyordu. Onlar yürürken yukarıdan b�r ses üst kattak�

kafeye çağırdı onları, Mertcan’ın ses�yd�. Merd�venlerden çıkarken Zeynep’�n z�hn�ne b�r soru dadandı.

“Hala el�m el�nde m�? İy� de Semra ve Demet daha yakın arkadaşı Hasan’ın neden ben�m el�mden

tutup kaçtı?” Kend�ne kızdı Zeynep ne vardı bunda �lla saman altında �ğne m� aramalıydı. Zeynep

yakındaydı onun el�n� tutmuştu. Şu halde düşünülecek şey m� bu ş�md�? Kızdı kend�ne oldukça

utandı bu düşünces�nden. 

Kafeye g�rd�kler�nde arkadaşlarının orada olduğunu gördüler ve rahatladılar. Zeynep ve Hasan da

kafeye ulaştıktan sonra gözaltılar başlamıştı sokakta. Sırt çantalı, poşulu k�m varsa topluyorlardı.

Görkem her zamank� nüktedanlığıyla Zeynep’�n yaşaran gözler�ne kuruyan dudaklarına baktı ve

yanaklarını sıktı. “Aman da aman eylemc� m�ç�n çen? Aman da gaz mı yem�ç bu kız?” Herkes

gülümsed�. Zeynep’�n gözler�nden b�r damla akıp el�ndek� l�mona kavuştu yen�den.

Yazan: Pınar KIRKULAK

KÜÇÜK EYLEMCİ
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KIRIK DERGİ                                             Gül ÖZDEMİR

İk� yıl gec�ken b�r yas bu. İk� yıl olmuş sen g�del�!.. İk� yıl, �k� yaz, dört bahar ve sanırım �k� kış... İk� kez

ç�çek verm�ş dağlarına bahar gel�nce memleket�m�n k�raz ağaçları, �k� kez yaprak dökmüş okula

g�derken koşturduğumuz Yeş�lırmak'ın kenar sokakları, �k� kış kaymışlar b�zden sonra sokakları

devralan çocuklar, kış gel�nce o yokuşlarından aşağı leğenden bozma kızaklarla... İk� yıl olmuş sen

g�del� ama ben b�lmem�ş�m. Öncek� yıllar g�b� g�tt�ğ�n� b�lmed�ğ�m bu son �k� yılda da sen�

memleket�m�n o dar sokaklarından b�r�nde kurduğun küçük yuvanda yavrunla mutlu mesut

yaşıyorsun zannetm�ş�m. Ne gar�p şey bu ölüm, derken çocukluğumuzu koşturduğumuz o

köprünün altında sen� savuran hayatmış asıl gar�p olan; bunu da b�lmem�ş�m. İnanamıyorum �k� yıl

olmuş sen g�del� ve ben b�lmem�ş�m! Ortaokul sıralarında senden arakladığım kalemle yazdığım

ş��rler burada. Öğrenc�yken parasız kalıp da aradığımda bana aldığın otobüs b�let� hatırımda;

gelemed�ğ�m düğünün, göremed�ğ�m yavrun ve çocukluğumuz... Sen g�tm�şs�n ben b�lmem�ş�m.

İk� yıl gec�ken b�r yastır bu, özür d�ler�m...

Yazan: Gül ÖZDEMİR

ÖLÜM ÖTESİNE MEKTUP
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KIRIK DERGİ                                             Ediz Servan ERDİNÇ

Gök'YÜZÜN'den ç�çekler topladım

Kuşlar k�ml�ks�z sev�yorlar d�ye b�rb�rler�n�

Ben de sen� k�ml�ks�z sev�yorum

Yoksul küfürler�n el�ndey�m

Gün ve gün c�ğer�m küllen�rken

Her yer savaş alanı

Ama korkma

Ded�m ya

Gök'YÜZÜN'den ç�çekler topladım

Mevs�m ağır başlı b�r ağabeyd�r

Güz yağmurları dostum olur

Sen� özlemek çocukça ağlayışım olur

Güzell�ğ�n ş�md� çok uzakta

Boynu bükük dağlara koşuyorum

D�zler�m 'aşk' kanarken

Gözler�mden kallav� b�r 'sen� sev�yorum' 

düşer şa�r dudaklarıma

Ah can parçam

Hem umudum hem çares�zl�ğ�m

Ben nerden bulaştım gülüşüne

Ve n�ye kabullenem�yorum dudak büküşüne

Yoksul küfürler dağıtırken ev�m� ve ben�

Sen� �se dualar sarsın �ster�m

Hayaller�me bıçak vurup g�tt�ğ�n gün takılır kalem�me

S�gara değ�l, gözyaşı üstüne gözyaşı yakar kalb�m

Fakat dürüst olmak gerek�rse 

K� zaten dürüst olduğum �ç�n sen� kaybett�m

Gel şarap gülüşlüm ne olur

Çünkü

Gök'YÜZÜN'den ç�çekler topladım.

Yazan: Ed�z Servan ERDİNÇ

GÖK'YÜZÜN'DEN ÇİÇEKLER TOPLADIM
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KIRIK DERGİ                                             Dilek DEĞERLİ

Yapraklarına yeş�l tomurcukların yen� yen� m�saf�r olduğu karaağaçlar, d�k vad�y� �k� yandan sarmıştı.

Yağışlı geçen kışın coşkusu uzaklardan duyuluyordu. Er�yen kar suları b�r hışımla taşları dövüyor, y�ne

de vazgeçmeden den�ze karışmak �ç�n acele ed�yordu. 

Hacı N�yaz� uzun yıllar boyunca kırmızı Ford kamyonuyla memleket�n hemen her yer�ne yük taşımış,

hatta İran'a sonrasında H�nd�stan'ın bazı bölgeler�ne de yolu düşmüştü. H�malayalar'ı uzaktan

görünce o dev cüssel� adam yaprak g�b� t�tred�ğ�n� anlatırdı hep. Ömrünün yarısı yollarda geçse de

sek�z tane de çocuğu olmuştu. Kırklı yaşları b�tmeden yollar b�tt�, değ�rmen taşı �le mesa�s� başladı.

Vad�n�n kıvrıldığı yere taşları çev�r�p, deren�n suyunu b�r�kt�rerek ufak b�r göl yapmıştı. Bu göl suyu

uzun düz b�r oluktan geçer daha sonra eğ�ml� yamaçtan düşerek değ�rmene ulaşırdı. Mısır ve çavdar 

Yazan: D�lek DEĞERLİ

DEĞİRMEN
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KIRIK DERGİ                                             Dilek DEĞERLİ

İk� del�k taş arasında emeğ�n ekmeğe dönüşünün kısa öyküsünü yazardı. Bazen b�r suya katık olurdu

bu ekmekler bazen de tek deml�kte dem�n� alan b�r çaya...

Hacı N�yaz�'n�n torunu D�lek, yaşı küçük olmasına rağmen evde kend� payına düşen günlük �şler�

yapmaya çalışır, b�r afer�n almak �ç�n büyükler�n�n gözünün �ç�ne bakardı. Kend� varlığını kabul

ett�rmen�n tek şartı buydu sank� :

''Payına düşen �şler� eks�ks�z tamamlamak.''

Dedes� sabah namazlarını kızıl taşlı cam�de kılar, hanımının demled�ğ� tek deml�k çaya mısır ekme

ğ�n� ve lor peyn�r�n� katık ederek gün doğmadan kahvaltısını ederd�. Evden fazla oyalanmadan çıkar,

değ�rmen�ne koşardı. Güneş akşam vakt� turuncu reng�n� vad�den çekmeden eve ger� dönmezd�. 

Öğle yemekler�n� değ�rmene götürmek evde k� torun D�lek'�n görevler� arasındaydı. Annes� o gün

y�ne mısır ekmeğ� yapmış, lahana sarmaları �le sefer tasına koymuş, termosa da deml� çayı

doldurmuştu. D�lek çarşamba günü yola çıkarılan ulaklar g�b� büyük b�r adanmışlıkla yola koyuldu.

Ayağında last�kler�, üzer�nde ç�çekl� entar�s� �le hızlı hızlı yürüyordu. Komşuları Hayr�ye ona uzaktan

seslend�. D�lek duymamazlıktan geld�, nedense Hayr�ye'y� pek sevmezd�. Hayr�ye olanca çığırtkanlığı

�le seslenmeye devam ed�nce, D�lek ona doğru baktı :

- Kız, nereye y�ne kaşık suratlı?

- Dedeme yemek götürüyorum.

D�lek konuşmanın uzamasından korktu ve adımlarını hızlandırdı. B�rden tökezled� ve d�zler�n�n

üzer�ne doğru çöktü. Termos el�nden fırlamıştı, küçük b�r taş parçası da el�ne batmıştı. Hemen kalktı,

üzer�n� s�lkeled�, değ�rmene vardı. Dedes� büyük b�r �ştahla el�ndek�ler� aldı, o sırada D�lek değ�rmen

taşını döndürdükten sonra tekrar dereye savrulan suda m�n�k gökkuşakları görüyordu...

Hacı N�yaz� çel�k bardağını el�ne aldı ve termosu açtı. Termos kırılmış, �ç�nde k� cam parçaları çaya

karışmıştı. Termosun kapağını kapatırken yüzünü ekş�tt� ve termosu olanca hızıyla dereye fırlattı.

Sefer tasını D�lek'�n el�ne tutuşturdu. Değ�rmen taşını döndüren kar suları g�b� soğuk b�r sesle ''Çabuk

eve g�t.'' ded�...

 D�lek yukarı doğru yürüdü, oluktak� su da b�raz oynadı b�raz da ıslandı. Çok geçmeden eve vardı.

Annes� kucağındak� odunlarla D�lek'�n yüzüne baktı :

- Ne kabahat �şled�n y�ne!

- Dedem kızdı, eve yolladı ben�...

Annes� kucağındak� odunları gürültü �le yere bıraktı, küçük D�lek'�n kalb� �k� del�k değ�rmen taşı

arasında sıkıştı kaldı...
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Zaman kanat çırparak ben� götürüyor sona

İster�m k� aşkla seven b�r güzel gönlüme kona

Zaman neşeyle ben�m olur aydınlanır aşkımla

Zemher� ayazında koşmam artık ben bu sona

---Gökkuşağını toplar sunarım sevd�ğ�me gülüm ona

---Rüzgârdan eserken saçları kokusu bu gönlüme dola

Zaman aheste aheste alsa yâr�mle sona götürse

Yere dökülmez yıldızlara çıkarırım gülümsese

Yüreğ�m�n şahdamarında atar �sm� bunu b�r b�lse

Zemher� ayazında koşmam artık ben bu sona

---Gökkuşağını toplar sunarım sevd�ğ�me gülüm ona

---Ben onu ararken o ben� benden önce arayıp bula

Kul Mehmet’�m huzura erd�ren gönlüne g�receğ�m

Sen�n ben� sevd�ğ�nden fazlasıyla sen� çok seveceğ�m

Üm�tler�m gözler�mden düştü ş�md� ger� aldım sevd�ceğ�m

Zemher� ayazında koşmam artık ben bu sona

---Gökkuşağını toplar sunarım sevd�ğ�me gülüm ona

---Rabb�m aşkla seven b�r güzel�n aşkını vere her b�r kula

Yazan: Mehmet ALUÇ

ZAMAN KANAT ÇIRPARAK
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Zaman, çocukluğunun avuçlarında b�r sevda ırmağı m�sal� akıp g�d�yordu b�l�nmeyen gelecekler

takv�mler�ne doğru. K�rp�kler�nde b�r�ken hayaller� yaşatmak �sterces�ne yatağından kalktı, perdes�n�

araladı ve ten�ne usulca sokulan güneş�n sıcaklığıyla b�rl�kte kader�nde, kend�s�n� bekleyen günler�

düşünmeye başladı.

Annes� mutfaktan seslen�yordu: “Okula geç kalacaksın Kemal. Sonra babandan azarı yers�n bak!

Demed� deme.” Kemal, annes�n�n ses�n� duyar duymaz b�r ş�mşek m�sal� hızlandı. Dün geceden

hazırladığı kıyafetler�n� teker teker g�yd�. Çantasını da yanına aldı. Bugün okulda büyük b�r �ş� vardı.

Odasından çıkar çıkmaz ablası Fer�de’ye çarpacaktı ama son anda kaçmayı başardı. Ablası o anda,

“Bu ne hız Kemal? Nereye yet�şemed�n?” d�ye sorular yağmuruna tutsa da Kemal, umursamadı.

Zaten araları b�r �y� b�r l�mon�yd�. Dert etmeden annes�nden b�r makas alıp öpücük verd�. Mutfaktak�

sofraya dokunmadan okulun yoluna tutmaya çalıştı. Annes� Bahar, ne olduğunu anlayamamıştı. Tam

oğluna b�r şeyler d�yecekt� ama ev�n kapısı çoktan kapanmıştı. Bahar Hanım, zamane çocuklarının

artık kahvaltıdan uzak büyüdüğünü ve hep b�r acele �çer�s�nde olduğunu düşündü kend� kend�ne.

Kemal, sokakta neşel� neşel� �lerlerken yanına an�den Osman ve Zeynep geld�. Onları görerek daha

da mutlu oldu. Osman hemen söze g�rd�: “Bugün yapıyor muyuz konuştuğumuzu?” Kemal soruyu

cevaplayacakken Zeynep, “Ne yapacaksınız bens�z? Ne yapılıyorsa hep beraber yapılır ek�b�m�zde.

Bunu sakın unutmayın!” ded�. Kemal, Zeynep’�n sözler�ne hak verd�. Dün akşam Osman �le okul

çıkışında konuştuklarını anlatması gerek�yordu Zeynep’e. Derken b�rkaç adım sonra Ayşe de katıldı

onlara. Artık ek�p tamamlanmışken her şey� anlatacaktı Kemal.

“Dün Neh�r Öğretmen, okula hatta sınıfımıza yen� b�r öğrenc�n�n nak�l yaptırdığını açıklamıştı ya! İşte

o yen� çocuğa Osman �le b�r şeyler planladık. Tab�� Zeynep’�n ded�ğ� g�b� bunu planladık ama ek�pçe

hareket ederek yapacağız bunu.” ded�kten sonra Kemal, planın her aşamasını anlattı arkadaşlarına.

Artık olay anlaşılmıştı. Okula yen� gelen b�r�s� vardı ve yapılması gereken yapılacaktı ve de yen�

çocuğa hoş geld�n den�lecekt�. Okula vardıklarında z�l çoktan çalmıştı ve sıralar hemen

oluşturulmuştu. Okul Müdürü Tayfun Bey, hararetl� b�r şek�lde açıklamalarda bulunuyordu. Okul

kurallarına uymayanları tek tek tesp�t ed�p cezasını anında vereceğ�n� söylüyordu. Kemal ve

arkadaşları müdürü pek sevmed�kler� �ç�n sözler�n� çok da önemsem�yorlardı. Müdür Tayfun Bey

konuşmasını b�t�r�p b�rkaç k�ş�y� de uyardıktan sonra her sınıf tek tek �çer�ye g�rd�.

Dersler b�rer b�rer geç�yordu ama yen� öğrenc� daha teşr�f etmem�şt�. Osman bu duruma çok

kızıyordu. Kemal’e dönüp, “Nerede kaldı bu çocuk? Her şey boşa g�decek ya!” Kemal, “Sen merak

etme Bahar Öğretmen gelecek ded�yse gelecekt�r.” Tam sözler�n� b�t�r�yordu k� sınıfın kapısı çalındı

ve �çer�ye kısa boylu –neredeyse sınıfın en kısası– b�r çocuk ve yanında annes� g�rd�. Bahar Öğretmen

Yazan: Barış ÜNLÜ

BUGÜN GERİ KALAN HAYATIMIN
İLK GÜNÜ
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çocuğun annes�yle dışarıda konuştu. Kısa boylu, esmer ve kahvereng� gözlü çocuk öyle eller� önde

bağlı b�r halde duruyordu. Çok sess�zd�. Bahar Öğretmen tek başına dönünce çocuğun annes�n�n

g�tt�ğ�n� herkes anladı. Bahar Öğretmen sözü aldı: “Evet çocuklar dün ded�ğ�m g�b� sınıfa yen� b�r

arkadaşınız geld�. Adı B�lal. B�ze kend�n� tanıtır mısın B�lal?” Soru b�tt� ama cevap b�rkaç dak�ka

boyunca gelmed�. B�lal sess�z kalınca Bahar Öğretmen de ne yapacağını pek b�lemese de B�lal’� fazla

ayakta tutmayıp yer gösterd�. Cam kenarının en arka sırasına geçt� B�lal. Herkes ders�n ger� kalanında

B�lal’e baktı ara sıra. B�lal �se aynı sess�zl�kle duruyordu üzer�ndek� esk� püskü elb�selerle.

Bahar Öğretmen ders�n kalanını da b�t�rd�ğ� anda z�l çaldı ve herkes B�lal �le tanışmak �steyecekken

B�lal, sess�zce kalabalığın arasından çıkıp bahçeye g�tt�. Bu olay, b�rkaç teneffüs daha sürdü. Kemal o

an, planını �y� k� de yaptığını düşündü. Çünkü B�lal’� b�raz burnu havada b�r çocuk ve k�mseyle de

arkadaşlık kurmak �stemeyeceğ�ne karar verd�. Havalı ya da g�zeml� gözükmeye çalışır g�b�yd�. Y�ne

yen� b�r teneffüsün başında Osman hemen yanına geld�: “Baksana çocuğa ya! H�ç pas verm�yor. Ne

ukala… Sence planımızı yapalım mı Kemal?” Kemal önce duymaz g�b� olmuştu ama hemen kend�ne

geld� ve arkadaşına bakıp, “Tab�� k� de yapacağız Osman. Bundan şüphen olmasın. O havalı ya da

g�zeml� davranıyorsa b�z de bu sınıfın l�derler�y�z. Öyle ya da böyle b�r şek�lde bugün b�z�mle

tanışacak ve her şey� anlayacak. G�zeml� davranmak neym�ş görecek. Hatta b�z ne dersek her zaman

onu yapacak. Çünkü güç b�zde kardeş�m.” İk�l� p�s p�s sırıttı buna anında Zeynep ve Ayşe de katıldı.

Okulun son ders�ne g�rmeden önce planı yürürlüğe koydu ek�p. Ayşe okulun kızlar tuvalet�ne g�tt�.

Zeynep, okulun deposundan g�zl�ce yürüttüğü hortumu get�rd�. İk�l� b�rl�kte hortumu çeşmen�n

b�r�s�ne taktılar ve beklemeye başladılar. Osman �se yen� çocuk B�lal’�n yanına g�tt�. Onunla tanışmak

�sterces�ne davranışlarda bulundu. B�lal pek oralı olmasa da �k�l� b�rl�kte �k�nc� kattak� sınıfa doğru

geld�ler. Planın en öneml� kısmı �se Kemal’deyd�. Kızlardan aldığı hortumla kızlar tuvalet�n�n önünde

hortumu arkasında saklayarak bekl�yordu. D�ğer öğrenc�ler �se sınıfta oturuyordu ya da şımarıklık ya-



26

EYLÜL - EKİM 2022DİJİTAL ÇAĞIN ORİJİNAL VE ANALOG ÇOCUKLARININ E-DERGİSİ

KIRIK DERGİ                                             Barış ÜNLÜ

yapıyordu. Tam B�lal ve Osman sınıfa g�recekken Osman öne geçt� kapıyı açtı ve kenara çek�ld�.

Zeynep ve Ayşe de çeşmey� açtı. Kemal �se 100 metre koşar yapar g�b� B�lal’�n arkasına el�ndek�

hortumla geld� ve çocuğu boydan boya ıslattı. B�lal sırtına, yüzüne ve her yer�ne gelen tazy�kl� suyla

b�rl�kte yere düştü. Sınıftak�ler �se kahkahalarla bakıyorlardı.

Ama ters g�den b�r şey vardı. B�lal yere düştükten sonra çırpınıyordu. Başını eller�n�n arasına aldı ve

“Yapmayın ne olur. Ben b�r şey yapmadım. Sadece Türk’üm d�ye �şkence yapmayın bana… Çok

korkuyorum. Babam nerede? Işıklar neden kapalı? Vatanıma g�tmek �st�yorum.” demeye başladı.

Kemal ve d�ğerler� çeşme kapandığı g�b� sınıftak�lerle b�rl�kte B�lal’�n yanına geld�ler. Osman, B�lal’�n

koluna dokunmak �sted�. Şakanın b�tt�ğ� anlatmak �st�yordu ama B�lal, onu d�nlem�yordu. Korkusu ve

kr�z� g�derek artmaya başladı: “Dokunma bana!” d�ye bağırdı ve Osman’ı �tekled�. Anında koşarak

kor�doru terk ett�. Bahar Öğretmen� görmed� b�le. Kemal araya g�rmek �sted� ama olanları gören

Bahar Öğretmen devreye g�rd�: “S�z ne yapıyorsunuz burada?” d�ye çıkıştı. Kemal hemen savunmaya

geçt�. “Şaka yapalım ded�k ama B�lal b�ze saldırmaya başladı.” Kemal üste çıkmak �sted�ğ�n� b�l�yordu

fakat ger� adım atmak da �stem�yordu. Çünkü kend�s� l�derd� ve l�derler asla ger� adım atmazdı. 

Bahar Öğretmen kızgındı ve ses� sertt�. B�r an önce B�lal’� bulmak �st�yordu ama önce söylemes�

gerekenler vardı sınıftak�lere. “Her şey� merd�venlerden çıkarken gördüm. El�ndek� hortumla B�lal’�

ıslattın. Yanında Osman vardı. Em�n�m k� Zeynep ve Ayşe de s�z�nleyd�. Bıktım artık s�z�n bu,

vurdumduymazlığınızdan. Kaç teneffüstür görüyorum ve b�rçoğunuzu gözleml�yorum. B�lal, s�zlerle

h�ç konuşmuyor d�ye hep�n�z tepk�l�s�n�z. Onun burnu havada b�r�s� olduğunu düşünüyorsunuz ama

ev�nden, topraklarından ve ülkes�nden sürgün ed�len b�r Bulgar göçmen�. Han� şu telev�zyonlarda

�zled�ğ�n�z olayları b�zzat yaşayan b�r�s�. Hatta çok acılar ve kayıplar yaşamış b�r çocuk. Hem de h�ç

hak etmed�ğ� ve kend�s� �le a�les� �şlemed�ğ� suçlar yüzünden �şkenceler çekt�, hakaretlere uğradı.

Hatta suya karşı b�r korkusu da var. Sebeb� de babasıyla b�rl�kte götürüldüğü karanlık b�r yerde

günlerce çekt�ğ� acı dolu olaylardı. B�lal’�n annes�ne söz verm�şt�m fakat s�z�n bu kadar �ler�ye

g�deb�leceğ�n�z� düşünemed�m. Hatta h�ç tahm�n etmem�şt�m. Yazıklar olsun.” ded� ve sertçe tavrını

sürdürerek B�lal’� aramaya g�tt�. Ders boş kalmıştı ama sank� keşke h�ç boş olmasaydı der g�b� baktı

tüm sınıf başta Kemal ve arkadaşları olmak üzere.

İşte B�lal �le öyle tanışmıştı Kemal ve arkadaşları. İlk sözler�n� bu olayın sonunda duymuşlardı.

“Keşke…” dem�şt� Kemal fakat geçt�. Kend�s�n� l�der sanıyor ve her ded�ğ�n� yaptıracağını h�ssed�yordu

ama yanılmıştı. Hem de acı b�r tecrübeyle… B�lal’�n nereden geld�ğ�n�, k�m olduğunu ve neler

çekt�ğ�ne da�r b�r şeyler öğrenm�şt� onu artık ömür boyu arkadaş olarak görmek �st�yordu. Sınıftak�

herkes de böyle düşünüyordu. B�r an önce B�lal’� kazanmak ve acılarını unutturmak �st�yordu herkes.

B�r sonrak� sayıda h�kâyem�z kaldığı yerden devam edecek…
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Bekl�yorum gölges�nde sabrın 

Yarasında taşın 

Eller�mde yers�z d�k�şler 

Kara, bozuk, d�ls�z

Bağışla 

Yansıdan eve 

Soluk, kehr�bar hatıra. 

Uçucu cümleler b�rl�ğ� 

Yıkılan göğün resm� 

Kanı tut omuzlarından 

Kandır sah�c� b�r düşe 

Anın yamacında

Eğmeden düşüncen�n sarmalına 

Yürüdüğümüz

Hüzün koleks�yonuna.

Karşılaştım 

İk�nd�n�n tahta belleğ�nde 

Kırılmış merd�venler g�b� aksak

Karşılıksız yakarışın 

Menekşe solgunluğuyla 

Kapattım serzen�ş�n� b�lekler�m�n 

Yağsın �zd�hamına uçurumun 

Çürük d�lekler

Gümüş kıyımlar benl�ğe. 

İpek özlemler sayıklıyor

Terk ed�lm�ş b�r verandanın 

Şarap sıcaklığını 

Sevg� burukluğunu

Unutulmuş köhnen�n 

Soyunmuş h�çl�ğe sınırsızlığında yüreğ�n 

Işığını parçalamış b�r mum 

Arıyor 

Küller�n mabed�n� 

Kurtuluş 

Sayrı, k�ml�ks�z oyuncağı tanrının

Gövdes�ne dağıldığımız.

Bulamadığımız �bres� 

İzleğ�n yarına. 

Yazan: Zeynep HASDENİZ

KISIR SÜT
Pervane 

Umutsuzluk 

Düzeneğ� 

Çınlıyor zembereğ�nde hecen�n 

Yazılmamam gereken 

B�r maraz ömrün 

İr�n� 

Yazgısıdır mutlak 

Kahrın 

Yolun z�yanı 

Varışın dermanı

Kaybın küll�yatı 

Sızıyor zeh�r 

Yaklaş mav�n�n yet�ml�ğ�ne 

Deprem�n çember�ne 

Çağlıyor zeh�r 

S�n oyuğun balçığına 

Suyun �nsafına 

Doğuruyor zeh�r 

Uyan rüyanın damarlarında 

Çırpındığın 

Yabancının ten� 

Toprağında duyumsadığın 

Gömüt 

Sens�n,

S�l�n�rs�n 

Çehren�n har�tasında 

Dünyaya. 

Sökülüyorum kavgasına 

İlah� yasın.
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“B�r aks�l�k olmazsa akşam oradayım.”

B�r aks�l�k olmuştu �şte, yanlış zamanda yanlış yerdeyd�m. Ş�md� eller�m arkadan b�rb�rler�ne, ayaklarım

sab�tlenm�ş sandalyen�n ayağına bağlı b�r şek�lde bu kömürlükte malum sonun geleceğ� anı bekl�yorum.

Çenem� oynattığımda muazzam b�r acı h�ssed�yorum. Şerefs�zler muhtemelen ya çenem� kırdılar ya da

yer�nden çıkardılar. Gözler�m karanlığa alıştığı �ç�n kömürlükte olan şeyler� az çok seçeb�l�yorum. B�rb�r� üzer�ne

yığılmış kömür çuvalları, arada gel�p geçen ve neyse k� henüz bana bulaşmadıkları �ç�n sev�nd�ğ�m sıçanlar, B�r

yılan g�b� çöreklenerek kenara koyulmuş bahçe hortumu, İk� tane tam önümdek� duvara asılmış haydar.

Burnum koku almaya başladığından ber� b�r de buralarda b�r leş, muhtemelen b�r sıçan leş�, olduğuna em�n�m,

�lk başlarda kend� kan kokum bastırıyordu ama b�rkaç gün sonra leş kokusu baskın gelmeye başladı. 

D�lek olay, “B�r aks�l�k çıkmazsa oradayım.” Ded�ğ�m�n üzer�nden tam üç akşam geçt�. Eş�m, çocuklarım nasıl

merak etm�şlerd�r ben�. Pol�se haber verm�şlerd�r kes�n. Kaçırıldığım yerde mobese var mıydı acaba? Vardıysa

b�le kes�n çalışmıyordur lanet olsun. Mobeseler zaten sadece �şe yaramayacakları süre �çer�s�nde traf�k cezası

kesmek �ç�n çalışırlar. Ne d�yorum ben �y�ce kafayı yed�m sanırım. Demek k� �nsan öldürüleceğ�n� düşünüp üç

gün ölmezse b�r süre sonra b�r kamerayı b�le suçlayab�l�yor. En son ne zaman b�r şeyler yem�şt�m d�ye

düşündüm b�r an evet buraya get�r�lmeden yaklaşık b�r saat önce falan b�r büfeden tost almıştım, tam

kaçırıldığım kavşaktaydı o tostçu. Kred� kartıyla mı almıştım acaba? Kred� kartıyla aldıysam belk� de �z�n�

sürerler. Kred� kartları net�cede �z� sürüleb�l�r şeyler, oysa nak�t alsam öyle olur muydu? Umarım kred� kartıyla

almışımdır. 

Pek� ben� k�m neden kaçırmıştı? Plakasını b�le b�lmed�ğ�m b�r taks�n�n h�ç tanımadığım şoförü benden ne

�stes�nd� k�? Eğer buradan kurtulursam andım olsun b�nd�ğ�m her taks�n�n plakasının fotoğrafımı karıma

göndereceğ�m. Aslında taks�ye de �ht�yacım olmayacaktı. O akşam karımın arabası arızalanmamış olsa, alışver�ş

�ç�n ben�m arabayı �stemem�ş olsaydı ben kend� arabamla g�d�p dönecekt�m. En fazla dönüşte eğer �çm�ş

olursam traf�k cezası y�yecekt�m. Acaba ün�vers�tedeyken sol fraks�yonlu b�r örgüte üye olmuştum onlar mı

sonradan parayı vurduğumu öğren�p kaçırdılar ben�. Net�ces�nde ülken�n büyük bankalarından b�r�nde müdür

sıfatı �le çalışıyorum ve onlar bundan h�ç hoşlanmaz. Adam �çer� g�r�nce ona yoldaş bak ben de s�zdend�m g�b�

b�r şeyler m� söylesem. Ama ya tam karşıt b�r örgütten kaçırdılarsa? Ya öyle konuştum d�ye öldürürlerse ben�.

Tam ortada b�r hayat yaşamak ne kadar zormuş anasını satayım. Tam ortada olunca sağı da solu da düşman

oluyor sana. Ne dem�şt� b�r s�yas� geçenlerde “taraf olmayan bertaraf olur.” E ben�m canına yandığım ülkes�nde

taraf olsan da, tarafsız olsan da b�r şek�lde her türlü bertaraf oluyorsun zaten.

Ş�ştt sıçan, çek�l ayağımın üstünden ölmed�m daha ben. Neyse b�raz olsun ayağımı kımıldatab�ld�m de kaçtı. Ya

da N�yaz�... Tab�� ya N�yaz�! Kes�n o ayarladı bu kaçırma �ş�n�. Günden güne k�nlenm�şt� bana zaten. Şerefs�z! E

ben ondan daha çok çalıştım. Tab�� k� ben�m hakkımdı bankanın müdürü olmak. O da çalışsaydı da olsaydı

müdür. Hem ne var yan� �şten kovulduysa. Ben ne yaptım k�? Onun sayım nöbet� sırasında ell� b�n l�ra eks�k

çıktı. Söylemese m�yd�m bunu genel müdüre? Hem ben söylemesem kes�n başkası söylerd�. Tamam belk� �k�

hafta sonra o ell� b�n l�ra atm �çer�s�nde bulunmuş ve ben bunu rapor etmem�ş olab�l�r�m. Yan� ne bu da mı

ben�m suçum. Bak, ben� o kaçırdıysa gerçekten c�dd� manada sıçtık.

Hay tükürdüğümün sıçanı çek�lsene ayağımın üzer�nden. Neyse y�ne kaçtı. Yed�rmem oğlum ben bu ayağı

s�ze. Buradan b�r kurtulursam. Çok sıkı bağlamışlar. El�m� gevşetemed�m üç gündür.

Işık yandı. Işıktan gözler�m yanıyor. Kaç gündür yeter� kadar sıvı alamadığım �ç�n gözler�m çok kurudu sanırım

görüşüm net değ�l. Üç gündür bana su vermek �ç�n gelen b�r adam var. Belk�, belk� konuşarak halledeb�l�r�m bu

sefer. Üç gündür tek b�r kel�me etmed�. Ama y�ne şansımı deneyeb�l�r�m. Kapı açılıyor k�l�t ses�, b�r �k� üç

tamamdır. Çok susadım.

Yazan: Selçuk KARADAĞ

TUTSAK
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“B�r aks�l�k olmazsa akşam oradayım.”

Tab�� ya ben bunu nasıl düşünemed�m. Oydu yan� o olmalıydı. Net�cede ben�m nerede olduğumu ve nereye

g�deceğ�m� b�l�yordu. Lanet olsun ona sevg�l� ded�ğ�m zamana. Tab�� k� o olacaktı ya başka k�m olacaktı k�? Son

zamanlarda karımdan ayrılmam �ç�n üstüme baskı da kurmuştu.

Kapı açılıyor. Kapının ardında ışık daha parlak gözler�m� �y�ce kısıyorum. İk� tane s�luet var b�r� kadın b�r� erkek.

Ah güzel karım keşke bulsa ben� keşke bulunmamı sağlasa en kısa zamanda.

Fakat karım!

İçer� g�ren �k� s�luetten b�r� karıma çok benz… Hass*kt�r. Bu �k�nc� s�luet ben�m karım. O zaman buldu mu ben�,

ne kadar f�dye �sted�ler acaba?

Fakat, ben�m karım b�rl�kte �çer� g�rd�ğ� adamın el�n� m� tutuyor? Ne görüyorum doğru görmüyorum. Hep

susuzluktan �şte bunlar, kes�nl�kle halüs�nasyon görüyorum. Ya da belk� de ben� kurtarmak �ç�n yapıyordur

bunu adama kend�n� tesl�m etm�şt�r ben�m �ç�n buna b�r şey d�yorlardır b�r şeh�r �s�ml� b�r şeyd�. Stok… Evet,

‘Stockholm Sendromu’ yoksa değ�l m�yd�? O b�r�n�n kend�n� kaçıran, es�r eden k�ş�ye âşık olmasıydı. Acaba

eşlerde de bu geçerl� m�yd�?

Sıçanlar ortada yok. Işığı görünce kaçtılar muhtemelen.

Ş�md� de karım adamla ben� ne yapacaklarını konuşuyorlar. İnt�har olmaz d�yor kadın. S�gorta ş�rket� �nt�har

s�gorta kapsamına g�rmezm�ş, ş�rket zaten parayı ödememek �ç�n b�nlerce takla atacakmış, bunu kullanıp

parayı ödemezm�ş. Ben�m karım ben�m s�gortamdan konuşuyor. Üç yıl önce Genel Müdür’ün sözüyle

yaptırdığım hayat s�gortasından. Üç yıldır tıkır tıkır öded�ğ�m hayat s�gortasından. Ne yapacaklarını konuşmaya

devam ed�yorlar. Karım ben� burada öldürmen�n daha doğru olacağını, hem ben�m kahraman olarak

anılmamın onun �ş�ne yarayacağını söylüyor. Kahraman mı, ben m�? Pek� ben ne yaptım k� Kahraman olmak

�ç�n? Hemen cevaplıyorlar ben�, kasanın ş�freler�n� almak �steyen b�r örgüt tarafından kaçırılmış olacakmışım,

vermey�nce de ben� öldürmüş olacaklarmış. E ama yuh artık! Gazete manşetler�n� düşünüyorum. “Kahraman

Banka müdürü kasanın ş�fres�n� söylemed�ğ� �ç�n öldürüldü.” Muhtemelen gazeten�n �k�nc� sayfasında kend�me

yer bulab�l�r�m. B�r gün bankada resm� tören yaparlar, cenazemde haklarını helal ederler. Sonrak� gün y�ne

sek�z, beş mesa�. Adam kafasını sallıyor. Karım zaten kend�s�n�n b�r telefon numarasından arandığı ve f�dye

�stend�ğ�n� pol�se söyled�ğ�n�, arkadan ş�fre g�b� konuşmalar duyulduğunu söylüyor. Pol�s g�tm�ş tab�� şu an

ben�m bulunduğum yere göre şehr�n öbür yakasındak� b�r ankesörlü telefonmuş ve b�l�n bakalım çevrede

neler çalışmıyormuş. B�ngo sıçtığımın mobeseler�. Anlaşıyorlar adam b�r bıçak çıkartıyor kemer�nden ve

yanıma doğru yaklaşıyor. Çenem kırılmış bu arada ağzımdak� bant açılınca y�ne tek kel�me edem�yorum. Onun

yer�ne şakaklarıma ş�ddetl� b�r ağrı saplanıyor. Adam bıçağı boğazıma dayıyor. Saçımdan kafamı b�raz daha

kaldırıyor. 

Mmamam… Yapmıyınnnnn. D�yeb�l�yorum. Derken acı ş�ddetl�. Daha sonra adam el�ndek� bıçağı ustalıkla,

kurban bayramında b�r kurbanlığı kesen kasap ustalığıyla kullanarak tek hamlede boğazımı kes�yor. Başta

sadece b�r yanma h�ss� oluyor. Karım adamla geld�kler� g�b� el ele dışarı çıkıyor. Işık kapanıyor. Kend� kanımın

sıcaklığı d�zler�m� ısıtıyor. Işıktan korkan sıçanlar tekrar ortaya çıkıyorlar. C�k c�k d�ye sesler çıkartarak kanımın

önce etrafında sonra üstünde dolaşıyorlar belk� b�raz da �ç�yorlardır. Ben o bölümü görem�yorum. Her şey önce

bulanıklaşıyor. Uykum geld�… Belk� b�raz su… Belk�… Ahhh son nefes ve karanlık…
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Gözler�n, 

Kurtarılmış bölge

Hapsett�m,

Bütün gözler� 

B�r cev�z kabuğuna

Badem ç�çekler� 

Get�rd�m kuş yokuşundan;

Yaz yağmuru, gökkuşağı,

Çakırkey�f b�r bulut

İpeğe bürünmüş 

Kıtalar boyu b�r yol

Aç gözler�n� 

Dağılsın gündoğusu yel�

Yer ets�n gözler�nde gözler�m

Gün, doğmaya yüz tutsun.

Yazan: F�kret ÇELİK

OTONOM
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Saat 02.00

Başka b�r serv�ste destek hemş�re olarak çalışmaktaydım. 9 numaralı odada b�r gebem�z

bulunuyordu. Sorumlu hemş�res� ben değ�ld�m ancak sık sık odasına g�d�p �y� olup olmadığını,

ağrılarının sıklığını kontrol ett�m. Arkadaşımla göz göze gelm�şt�k ve her şey�n yolunda olduğunu

sadece kontrol ed�lmes� gerekt�ğ�n� �fade ett�m. Ben hemş�reyd�m arkadaşım �se ebeyd�. Onun

uzmanlık alanı olduğu �ç�n gebem�z�n sorumluluğu ondaydı. Gebelere hasta denmemes� konusunda

�se çok hassasım çünkü onlar hasta değ�l, sağlıklı b�r şek�lde çocuğunu dünyaya get�rmek �steyen

anne adaylarıdır. 

Gebem�z� kaldırıp kor�dorda �k� tur yürüttüm. Bu esnada el�n� h�ç bırakmadım. Bazen ara ara el�m�

sıkıyordu ve ağrılarına �y� geld�ğ� �ç�n çömel�yordu. El�m� sıktığında ağrılarının arttığını h�ssed�p daha

güçlü tuttum el�n� ve çömeld�ğ�nde bende çömel�yordum. İk� turu tamamladık. Odasına alıp bebeğ�

kontrol ett�m. Her şey yolundaydı. Gebem�z ve bebeğ� �y� durumdaydılar. Tüm bu süreçler normal ve

Yazan: H�lal SEZEN

KIZ KARDEŞ
B�z sağlıkçılar her gün farklı hayatlara dokunuruz. Mesleğ�m�z ne olursa olsun hastane ortamında

herkes b�r�ler�n�n hayatına dokunur. Geces� gündüzü olmayan, yer� geld�ğ�nde başkasının sızısıyla

�lg�len�rken kend� ağrılarını unutan… Dolu b�r mesane, boş b�r m�de, ağrıyan ayaklar, sızlayan bel

s�zlere b�zler�n f�zyoloj�s�n anlatır.

Mesa� başladığı andan �t�baren, kalb�m�zde hep b�r korku ve aldığımız sorumluluğun b�r can

mesul�yet� olduğunu unutmadan nöbete başlarız. 

İşte, zor ve uykusuz geçen b�r nöbetten kes�t…
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olması gerekt�ğ� g�b� �lerl�yordu. Bu arada gebem�z aks� b�r durum olmadıkça normal doğum �le

bebeğ�n� kucağına alacaktı.

Saat 03.00.

Uykumu açsın d�ye kahvemden b�r yudum aldım. Artık uykunun en çok bastırdığı saatlere az

kalmıştı. Hareketler�m yavaşlamış, vücudum kend�n� parasempat�k s�stem�n kollarına bırakmıştı.

Gözler�m ara ara kapanıyordu ve o sırada gebem�z�n ağrıları artmış ve suyu gelm�şt�. Odasına g�rd�m

ve onu kaldırmak �ç�n eller�n� tuttum. Ağrılar olsa b�le normal doğumda mob�l�ze olmak normal b�r

süreç ve doğuma yardımcı b�r yoldur. Gebey� yatırmak yer�ne yürütmek, doğum sonrası erken

mob�l�zasyona da yardımcı olab�leceğ� �ç�n onu kaldırdım. Çok ağrıları olduğunu artık

dayanamadığını söylüyordu. Bende ‘’Hayd� o zaman doğumhaneye kadar yürüyeceğ�z ve hatta

merd�venlerden �neceğ�z’’ ded�m. Yüzüme baktı ve böyle m� olması gerekt�ğ�n� sordu. Kafa sallayarak

onayladım. El�m� sıkıca kavradı. Merd�venlerden �nmeye başladık. Onun acısını tüm a�les� �le b�rl�kte

yaşıyordum. O dak�kalarda tüm uykum g�tm�şt�, ağrılarımı unuttum. B�r �nsana, kadına yardım

etmen�n mesleğ�m� yapmanın gururu ve sorumluluğu tüm beden�m� sarmıştı. Der�n nefes alıp

vererek, dayanamadığı zaman çömeleb�leceğ�n�, onun yanında olacağımı söyled�m. Der�n nefes aldı,

çömeld� ve b�r an önce g�del�m d�yerek kalktı. El�n� sıkıca tuttum. Merd�venler� b�rer b�rer �nerken,

annes� koluma dokundu ve merd�venlerdek� �k� damla kanı �şaret ederek, normal olup olmadığını

�şaret eden göz hareket� yaptı. Bunun normal olduğunu �şaret eden göz hareket� yaptım ve �nmeye

devam ett�k. Bu kan �şaret� doğumun başladığının �şaret�yd�. Telaş etmeden el ele doğumhaneye

g�rd�k. Onu masaya yatırdık ve bebeğ�n durumunu kontrol ett�k. Ebe arkadaşlarım �se doğumhane

�ç�n hazırlıkları yaptılar ve doktorumuzda gelm�şt�. Onu doğumhaneye bıraktım. İçer�de ebeler ve

kadın doğum uzmanı olacaktı. Ben�m �se serv�se çıkıp d�ğer hastalarımla �lg�lenmem gerek�yordu.

Doğumhaneden çıktım ve serv�se �lerd�m.

Saat 04.00.

Tüm hastalarım uyumuştu bende koltuğumda mayışır g�b� oturuyordum. O sırada sedye �le gebem�z

yan� yen� annem�z serv�se geld�. Odasına g�rd�m. Tüm kontroller� yapılmıştı. Doğum güzel geçm�ş,

anne ve bebek gayet �y�yd�ler. B�r saat evvel ortalığı ayağa kaldıran o m�n�k şey ş�md� annes�n�n

kollarında sess�zce ve huzurla uyuyordu. Annem�zle göz göze geld�m. Gözler� dolu doluydu. Beraber

duygulandık. Teşekkür ederces�ne el�m� tuttu ve sarıldık. ‘’Bak her şey b�tt� sonunda bebeğ�ne

kavuştun’’ ded�m. ‘’Hep�n�zden Allah razı olsun. S�z el�m� tuttuğunuzda kend�m� çok güçlü h�ssett�m.

Tıpkı b�r kız kardeş g�b�yd�n�z.’’ ded�. Duygu dolu anlar yaşamıştık b�raz ama hep�m�z�n yüzü

gülüyordu. Odadan çıktım. Yüzüm gülüyordu. Ebe arkadaşımın yanına g�tt�ğ�mde yorgunluktan

uyuyakalmıştı ona h�ç dokunmadım. Başarmanın verd�ğ� mutluluktan, huzurla uyuduğunu gördüm.

Ben�mde �ç�m� huzur kaplamıştı ve o sırada guruldayan m�dem�n ses�n� duydum, mutfağa yöneld�m.

Canım b�r şey yemek de �stem�yordu, gözler�m kapalı halde b�r şeyler atıştırdım ve yavaş adımlarla

hemş�re bankosuna �lerled�m. Koltuğa oturdum ve kolumu masaya koydum. Başımı kolumun

üstüne koydum ve uyuyakaldım…
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Tam sek�z kere yarıldı kaşım.

Ne ağlamıştım �lk�nde.

“Geçecek” dem�şt�; Babam.

Geçm�şt�, ama �z� kalmıştı yüzümde.

On yıldır yet�m kalmışım.

B�r kağıttan öğrenm�şt�m; Yet�m maaşı.

“Geçecek” m�yd�?

Geçm�şt�, ama �z� kalmıştı çocukluğumda.

Tanrı ded� k�; burası (dünya) geç�c�.

İç�ne çekt�ğ�n nefes b�le geç�c�.

İçeme çekt�ğ�m kokun?

 “Geçecek” m�yd�?

Geçm�şt�, ama kokun s�nm�şt� üzer�me.

Geçm�ş, üstümüzden geç�yor.

Anıların bağlantıları kopuyor.

Gelecek olan gün, geçm�şten daha çok acı ver�yor.

Geçecek ded�ğ�m�z ne varsa geçm�yor.

Yazan: Tayfur ÇAVDUR

GEÇECEK
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Olmuyor değ�l m� bazen?

Ne kadar oldurmak �stey�p de olduramadığın, zamana akışın, akışta kayboluşun, y�t�r�l�ş�n, h�çs�zl�ğ�n...

Ne yaparsan yap, bazen olmayan şeyler�n sana o gün geld�ğ�nde “İy� k� de olmamış!” ded�rten anları…

Her keşke �le başlayan cümlen�n b�t�ş�n�n peş� sıra gelen p�şmanlık… Eks�k kalan tarafın fazla gelen

yere hükümdarlığı… Avazı çıkana kadar susulan kel�meler�n gün geld�ğ�nde bulantı hâl�n� alması…

Z�h�n karmaşası, mental yorgunluk, b�l�nç bulanıklığı...

Aytmatov'un da ded�ğ� g�b�, “M�de bey�nden akıllıdır. Çünkü m�de kusmayı b�l�r, bey�n her p�sl�ğ�

yutar. Beyn�n en kötü özell�ğ� bu... B�r boşaltım s�stem�ne ha�z değ�l. G�ren her f�k�r �y� ya da kötü

�çer�de kalır. Dışarı atamazsın. Görmezden gel�r ama az düşünürsün ama yok olmaz.”

Seneler önce tanıdığım altmış küsur yaşlarında yaşlı b�r amca vardı. Bembeyaz sakallıydı, boyu

tahm�nen 1,67- 1,70 c�varındaydı. Haf�f göbeğ� ve saçlarının seyrekl�ğ� düşüyor hatırıma. 2009, 2010

yılları. Arkadaşlarımızla Gülhane Parkı’ndayız. B�raz �ler�s� Sarayburnu... B�l�rs�n�z oranın çayını ve

manzarasını. Tek başına oturmuş, uzaklara doğru bakıyordu. Çayını yudumlarken tuttuğu bardağı

el�nde t�trerken fark ett�m onu. Güneş gözler�ne vuruyordu, d�kkat�m� çekt�. 

Usulca yanına sokulup, “Oturab�l�r m�y�m amca?” ded�m. 

“Buyur, kızım.” ded�. 

“Nasılsınız?” ded�m öncel�kle. 

Cevabını gec�kt�rmeden, “İy�y�m.” ded� ama gördüğüm kadarıyla h�ç �y� değ�ld�. İy�y�m demek âdet

olmuş �nsanların ağzına, bunu çok �y� b�l�rd�m. 

“Eee amca, anlat. Burada oturmuş b�r�n� m� bekl�yorsun?”

Üç beş san�ye gülen yüzüyle bana baktı ama gözler� haf�f nemlenm�şt�. 

Tekrarladım sorumu, “Anlat, amca, sen� burada tek başına uzaklara daldıran, nasılsın sorusuna b�le

bu denl� gözler�n� dolduran ned�r?”

B�r bardak �sted� amca, bana da o güzel çayından �kram edecekt�. 

Arkadaşlarıma, “S�z b�raz tem�z havanın tadını çıkarın, ben�m b�r bardak çayım var soğumasın.”

ded�m. 

İy� arkadaşlar vesselam, anlayışla karşıladılar. Haf�f b�r tebessüm ed�p, “Tamam.” dey�p yollarına

devam ett�ler.

“Eee…” ded�m. “Amca, çayından �kram ett�n, pek�, bana yanında hed�ye edeceğ�n b�r sohbet�n var mı?

Mesela gözler�n, gözler�n neden dalıyor uzaklara amca? Had�, anlat.” d�ye merak dolu bakışlarımı

amcaya doğru yöneltt�m. Sandalyes�n� bana b�raz daha yanaştırdı. 

“Bak güzel kızım, bundan seneler önce b�r yâr sevd�m ben, sapsarı saçları, ceylan g�b� gözler� olan. B�r

gülüşü vardı, melekler görse kıskanırdı maazallah. O zamanlar, nerede böyle oturup konuşasın.

Ancak denk gel�rse değerd� gözler�m�z b�rb�r�ne. B�z bakışarak sevd�k b�rb�r�m�z�. Çeşme vardı b�z�m

köyün başında, sevd�ğ�m çeşmeye gel�nce ben de o zamanlar Murat 131 aracımdan “Sarı Gel�n” tür-

Yazan: Şüra AKGÜNEŞ

SARI GELİN
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türküsünü açardım. Yemen�s� başında, utangaç bakışlarını yere eğ�p gülerd�. Günler ayları, aylar yılları

kovaladı. O, her çeşme başına geld�ğ�nde “Sarı Gel�n” çalardım. Askerl�k vakt�m geld�, g�tmeden Sarı

Gel�n’�me b�r küçük haber yolladım, b�z�m komşunun çocuğu Mehmet �le. 

“Mehmet, Sarı Gel�n’e de k�, asker dönüşünde onu ev�m�z�n bahçes�nde ç�çekler� sularken göreceğ�m,

anasından babasından Allah’ın emr� Peygamber’�n kavl� �le �steyeceğ�m.” Haber g�tt� Sarı Gel�n’�me.

Ben gözler�m� köyün başındak� çeşmede bırakarak asker� b�rl�ğe tesl�m oldum. Sayılı gündü, geld�

geçt�. Ertes� gün teskerem� alacaktım. İç�mde yen� oyuncak alınan b�r çocuğun mutluluğu �le sabahı

zor ett�m. Köyüme yol alırken uzaktan çeşme başını gördüm. Sarı Gel�n m�yd� o? Ben�m Sarı Gel�n’�m.

Köye adım adım yaklaşırken Sarı Gel�n’�me doğru b�r ses bağıra bağıra gel�yordu, “Anne, anne, anne!” 

Ah, orada dünya yarılsa da �ç�ne g�rseyd�m. Ben�m Sarı Gel�n’�m ç�çekler�m�z� sulayacak d�ye

beklerken o anne olmuştu. Ben asker ocağına tesl�m olduktan 1 hafta sonra verm�şler onu baba

ev�nden, tanımadığı b�r adamın el�ne. 

“Ah, çares�z�m! Ah, ben�m gözler�nde hayat bulduğum utangaç gel�n�m! Sen büyüdün de anne m�

oldun?” ded�m �ç�mden. Başımı öne eğerek geçt�m. Del� ozanlar g�b� d�l�mde b�r türkü, “İç�nde b�r kız

gezer, oy nenen ölsün Sarı Gel�n aman…” 

Çok geçmed�, aldım tahta bavuluma üç beş kıyafet�m�, düştüm İstanbul yollarına. Yol b�lmem, �z

b�lmem. Rahmetl� babamın b�r arkadaşının adres�n� el�me tutuşturmuşlardı. O gündür bu gündür

kalırdım yanında, onu da çok olmadı toprağa tesl�m ett�k, Allah’ın huzuruna selamete uğurladık.

Ş�md�k� aklım olsaydı, g�tmeden �sterd�m anasından, bağlardım başını Sarı Gel�n’�m�n. Ama

kader�m�ze düşen pay bu kadarmış. Rabb�m�zden buna da şükürler olsun ded�k, yaşıyorduk, nefes

almaya yaşamak den�yorsa tab��. O günden sonra b�r tek anamın cenazes�ne g�tt�m köyüme. O

çeşmey� kaldırmışlar oradan. Sarı Gel�n’�m� aradı gözler�m. 

Anamın acısı, yüreğ�mdek� sevda derken mezar üstüne vardım, “Sarı Gel�n’�m sende m�?” ded�m. Sarı

Gel�n’�m�n adını harf harf kazımışlar o taşın üstüne. Oğluna ben�m adımı verm�ş. Ah, ceylan gözler�ne

kurban olduğum! Ben�, ben olmadan bebekl�kten büyütmüş koynunda. B�z onunla olamadık belk�

de. Ama o da ben de b�rb�r�m�zden habers�z yaşadık b�z�. Ee güzel kızım, çayın soğudu, �çmem�şs�n.”

ded� amca ıslak gözler�yle bana bakarak. Bense gözler�m� nereye kaçırsam d�ye b�r telaş hâl�ndey�m.

Amca, bembeyaz yumuşacık el�yle yüzüme dokundu; 

“Ağlama güzel kızım, zaman geçm�yor aslında b�z zamanda geç�yoruz. Her acı, her sev�nç, her özlem

b�zler� ş�md�k� b�z olmamız �ç�n yoğurur. Kader�n önüne geç�lmez. Alın yazısı bu.” ded�.

Yutkunamadım, gözüm soğuyan çay bardağıma yöneld�, b�r nefeste �çt�m. Yavaşça doğruldum

sandalyemden. Yaşlı amcaya dönerek: 

"B�l�r�m, ölenle ölünmüyor ama kalanlarla da yaşanmıyor. Sen�n �ç�ndek� yangın ben�m �k� kel�mel�k

tesell�m �le geçmez. Çay ve sohbet�n �ç�n teşekkür eder�m amca.” dey�p, el�n� öpüp arkadaşlarımın

yanına doğru yol aldım. K�reç g�b� bembeyaz ten�mle arkadaşlarımın yanına vardım. 

“Ney�n var?” d�ye sordular. “İy�y�m.” ded�m, sadece “İy�y�m.” Gülhane Parkı, Sarayburnu, S�rkec� b�r Sarı

Gel�n tanıdı o gün. Ben anladım k�; gerçekten yürekten seven �nsanlar, ne olursa olsun dokunmadan

da, görmeden de, sarılmadan da sever, yaşar, yaşatır. D�ler�m k� bu dünyada olmadı ama amcanın

Sarı Gel�n’le ev�n�n bahçes�ndek� ç�çekler� sulama hayal� ah�rette gerçek olur.
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…

 H�ç sormadı!

 Ded� k�; vazgeçt�n!

 Olduğum yerde öylece duruyordum...

 Ded� k�; g�tt�n!

 Eller�m boş,

 Başımın üstünde yağmur yüklü kara b� bulut,

 Kulaklarımda atılan lokmayı kapamamış martının p�şman çığlığı...

 (Artık) Dün yok!

 (Artık) Gün muğlak!

 Yarınsa (artık) muamma!

 Ayaklarımın altından çek�l�yor, yer kabuğu;

 Senden aldıklarımı (daha) boşaltmadan h�ç b�lmed�ğ�m yen�ler�n� sırtlandım, yükler�n,

 D�zler�m�n bağları çözülüyor,

 Bacaklarım t�tr�yor, her b� yen� adımda b� öncek�nden daha fazla!

 (H�ç b�lmed�ğ�m b�) Hayatın tam �ç�ne gömdüler, ben�!

 Ded�m k�;

 Elbet b�z de bulacağız, b� zaman b� yerlere b�z�m �ç�n g�zlenm�ş, mutluluğu!

 Aramıyorken, üstel�k!

 Onların da sözünü edeceğ�z, ş��rler�n� yazacağız, gel�ş�güzel uyaksız...

 B� yol �se hayat;

 Mutluluk o yolda, sonda değ�l!

Yazan: Receb EMRE

YOLDA
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Çarmıh değd� gözüme, gönlüm beyhude b�r yolda …

Kadr� alınmış n�ce yalnızlıklar �ç�nde yorgun düşmüş b�r düşün b�ç�ms�z ahval� �le yolda kalanım. Yol

ucu ucube, m�hmansız çoğalmış. Yol, ser�lm�ş geçm�şten geçm�şe. B�r�kt�rd�ğ�m, öldürdüğüm ne

varsa geld� tükürdü yüzüme.

Bu b�r h�kâye olacak, bazısından bazı, k�m�s�nden k�mse… Der�nd�r ha anlamaz �sen�z, anlamınız

boynunuzda kırılsın ya da bırakın okumayı z�ra �ç�n�zdek�n� d�nlemek manasız olur çoğu kez. 

Ş�md� b�r şarkı d�nley�p, s�garamı alıp, sıcak suyu kahveme döküp göğe bakacağım. Havada bulut yok

ama yağmur yağdırmak sadece su buharını kovalayan rüzgârın �ş� değ�l k�, örgütlenen n�ce buharın

b�rleş�p, yere düşmes�. Bunu sadece rüzgâra bağlamak h�ç doğru b�r şey olmazsa gerek. 

H�kâye vakt�, ş�md� açın �ç�n�ze dokunan b�r şarkıyı, kahvey� sevenler çay �çs�n, çayı sevenler kahve...

Z�ra yoldan düşeceğ�z. 

Koşar adım önümden geçen kadının ardından gelen adamların el�ndek� bıçaklar �ç�m� ürpert� bıraktı.

Kadının saçının kızıl olması �le kanın bağını kurmaya mey�l ederken, sokakların sah�b� olan ben en

kısa yoldan yakaladım kadını, kör b�r sokaktan �çer� aldım, kapıyı kapatırken adamların ben�

gördüğünü gördüm. Sebeb�n� b�lmed�ğ�m b�r durumun k�mses� �ken artık muhatabı �d�m. Korkum

yoktu z�ra geçm�ş� sokak olan b�r�n�n kanı sokağa değm�şt�r.

On sek�z yer�mden yed�ğ�m bıçak darbes� �le kırdığım üç burun, �k� kol, kaburgamın c�ğer�me

saplanmasını da unutmamam gerek. Bunu unutursam d�ğer ağlarım çok haf�f kalır devam edemem

cümleler�me. N�hayet�nde kızıl saçlı kadın kapıda kaldı, b�z� pol�s aldı hastaneye, benden ş�kâyetç�

olunmadı ve bende ölmed�m. Bacaklarımı ve kollarımı s�per etm�ş�m metallere. Alışmak böyle b�r

şeyd� ama �lk kez bu derece sokak bana sah�p çıkmamıştı. Beklent�m elbette olacak sokaktan n�ce

yıllardır bu sokağı canlı tuttum, �nsan kovaladım, köpeğ� �le havladım, ked�s� �le kend�m� yaladım.

Sokak ned�r hem s�z söyley�n? Sadece evler�n arasında k� boşluk mu? Yol mu? Sah� sokak ned�r? Ben

kanını bırakan b�r� olarak soruyorum. Had� cevap ver�n. Sokak k�md�r? 

Hastanede y�rm� �k� gün kaldım, karakola almadılar ş�kâyets�z bıçakların ses�. Eve geçt�m, ev�m

uzunca b�r yolun en başında �d�. G�ren�n göze değd�ğ� yer. Den�zdek� fener olarak düşüneb�l�rs�n�z.

Gözetme kules� de. Eve vardığımda kızıl saçlı kadının gülüşün olduğunu gördüm. Hasb�hal ett�k.

B�raz h�kâyes�n� anlattı. K�mse �ken k�m olduğum hal� çoğalıyordu. Bazen olmak yer�ne bazısı

olduğum b�r sohbet�n �ç�nde �d�m. Herkes�n h�kâyes� g�b� b�r h�kâyes� yoktu. Z�ra kend� Ez�d� b�r�yd�.

Bende Kızılbaştım. Malum hayatın �ç�nde bazı yerlerde çokça k�mse �d�k b�zler. Ötek�y� b�l�r m�s�n�z?

B�z kend�m�zden b�l�r�z bazen. Mesela onların meleğ� Azaz�l, Şeytan derler b�zde. Ötek�l�k b�r meleğ�n

davranışını yorma b�ç�mdend�. Onlar Yaradan’a karşı koymuş bu melek kutsal dem�şken, b�z taş �le

ona meydan okuyoruz. Hatta dahası var, �ç�m�zde b�r�ken nefs�n kötü hal�n�n sebeb� acep ned�r? Hey

g�d� yalan dünya. Ah k� Azaz�l ne dert açtın bu kadının başına. K�mses�z b�r sabah uyandığımda k�m

olduğunu saçından b�ld�ğ�m b�r� �le sabah kahves� �çt�k. Korkunun h�ss�n� anlattı. Çokta tahm�n

ed�lmeyecek şeylerden değ�ld�. İnce bıyıklı kalabalık taş yer�ne metaller�n sertl�ğ�n� uygun görmüşler.

Bende olası b�r şey�n parçasıdır bu.Bazıları k�md�r. Onlar b�l�r kend�n�. Keza b�ld�kler�n� gel�şt�r�p

peş�ne düşmüşler. Neyse k� ben�m g�b� sokak savaşçısı b�r� �le karşılaştığını bel�rtmem gerek. Bu so-

Yazan: Oz

KALANSIZ
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kak ben�m, geçm�ş�m, geçemed�ğ�m yer. Burada ölmüşler�m� gördüm. Ben�m kend�m tanıtmamı �sted�.

Özgeçm�ş�m� serd�m önüne. Aslında sen g�b�ler sokakta durmazlar, kavgaya bulaşmazlar ded�. Ama �şte ben

k�ml�ks�z b�r budalayım. Bunu nasıl �zah edeb�l�rd�m k�. 

Zamanla sokak �kl�m�n� değ�şt�rd�, b�r ev bulduk kızıl saçlıya, b�r de günah. Günahı ked�ler� yalamaktı, geceler�

köpeklerle havlamaktı. Sokak bel�rs�z b�r boşluk değ�l, değer �ster, değer de. Günler kırılırken, kavururken

güneş, kızıl saçlı alışmaya başlamıştı. Bazen b�rl�kte ked� yalardık. Köpeklerle havlarken acem� kalıyordu. Çünkü

sokak köpeğ� değ�şken b�r gırtlağa ve d�yaframa sah�p, önce der�n nefes alıp, c�ğer� ş�ş�r�p az dudağını

yuvarlayıp soluğunu havaya kad�fe g�b� bırakıyorsun. Bu uluma b�ç�m�. Göğe kend�n� bırakma, �badet b�ç�m�. B�r

de gece sokağa sah�p çıkma haller� var, dağınık b�r öfke, b�l�nçl� b�r d�l�n seslenme b�ç�m� olmalıydı. Her sokağın

d�l� başka ve bunu öğrenmek �ç�n alışma �ç�ndeyd�. B�r sokak yaşayanına �nanmaz �se eğer herkes�n belası olur.

Bunun �ç�n her yaşayan, çek�rges�nden, d�nozoruna kadar sokağın keyf�nden geçmek zorunda; aks�, lanet, b�r

bulutun tepes�nden gelen kaldırım taşlarından. K�m bunu �ster k�?  

Alışma zamanını kızıl saçlı kadın atlattı. Korkusu g�tt�. Şöyle demem doğru; o gün o adamlar b�lmed�ğ� b�r

sokağa g�rd�ler. Kızıl kadın bunu fark ett�. Çünkü ondan ötürü gelenler b�r daha gelemeyecekler, ama o kaldı.

Artık kalansız değ�l o. Ve ona b�r de �s�m bulduk, Marul. Çünkü Ez�d�ler �ç�n marul haram ve sokak buna

müsaade etmez. Helal, haram tepk�d�r. Kızıl kadın önce kızdı bana ama sokak b�r boşluk değ�l. Ben�m adımda

Harese. Kend� kanında boğulanım ben de. 

Marul kend� olmaya alışıyordu. Saçları y�ne saçtı. Öyle b�r salıyordu sırtına sokak bütün kaldırımlarını yere

ser�yordu. K�msen�n k�m� kalıyordu sokak. Elbette ben�mde etk�lenmemem elde değ�ld� sokağa sonradan

g�rene. 

B�r gün rakı masasını �nd�rd�k sokağa, ked�ler şarkı söyled� köpek sak� oldu. Bende h�kâye anlatmaya başladım. 

“Edeps�zl�k var �ç�mde. Kend�mden bah�s edeceğ�m b�raz daha. Ben�m asıl �sm�m Oz. Ama ben göç b�r zamanın

�ç�nde gerdanı çalınmış kuşum. Ben� kanatsız b�r araba bu sokağa bıraktı. Sonra burası büyüttü. Z�ra kurallar

her da�m olan şeyler. Bende �ç�nde doğdum sayılır. Ben doğarken geçm�ş�m ölü değ�lm�ş. Cedd�m�n bütün

geçm�ş�n� almış öyle gelm�ş�m dünyaya. Korkular, onları b�l�rs�n sen. Çünkü kovalanan sen değ�l geçm�ş�nd�.

Saçının reng� ney� tems�l ed�yor sanıyorsun. Azaz�l kokuyorsun k� etk�n değd� bana da. Sokak dürüst olmayanın

geleceğ�ne oturur. Döker yarına da�r bütün sayfalarını, sonra rüzgâr çağırır ve sadece ararsın sonrasında. Göç

dem�şt�m k� göçüklük var hal�m�zde. Ötek� olmanın get�rd�ğ� g�tmeyen b�r yan. Bu b�z�m değ�l, kalansızdır bu.

Nett�r. Küçük b�r anımı �fade edey�m sana, ayakkabı boyardım ben. Kara �d�m ş�md�k� g�b� d�l�m dönmey�

b�lmezd� henüz yen� geld�ğ�m b�r şeh�rde başka b�r d�le nasıl durayım. Bu durum sek�z yaşında olan bana b�r

adamın b�nmes�ne sebep olmuştu. Her çocuk babasının sırtına oturur ama o gün eller�m� de yere koydurup

sırtıma b�nd� sokağın b�r �nsanı. O gün sırtım ben�m değ�ld�. Sonra sokağa düştüm, kanlandım, gözümü

kararttım. Cedd�me sövdüm. Utandım gözümden. Büyümeye başladım. B�r sokak buldum, sokağın adı Ser�n.

Bu sokak ben�m sokağım ded�m. Sonra kurallarını öğrend�m, kurallar koydum. Tanış olmayanı, n�yet�ne

bakarak kovdum. D�ş�me göres� yoktu k� bu sokak başka. Her hane ben�m, ben her haneye a�t�m. B�l�r m�s�n

Marul, ben anlatmıştım az k� b�raz daha değ�ney�m. Ben �y� okullardan �y� bölümlerden mezun b�r sokağım.

İnsan nerde kend� �se orda kalmalı değ�l m�? B�r ömrü b�r�ne vermek , b�r�ler�n� köles� olmak adına yaşamak k�

kavgam tamda kend� sokağım �ken …. Ret ett�m, z�na geld� bana başka �ş yapmak. Ben ayakkabı boyacısıyım.

Başka da n�yet�m yok hayata da�r k�. Bu sokak ben�m geleceğ�m. Taşlarını ben oydum, o bana karakter bıraktı. “

Sak� koydu rakıyı, ked�ler başladı söylemeye. 

“B�r anadan dünyaya gelen yolcu

Görünce dünyaya gönül verd�n m�

K�m� böyük k�m� böcek k�m� kul

Marak ed�p heç b�r�n� sordun mu?”
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Kuşun dalı olmazsa ne eder?

Kalır asılı havada öksüz

B�çare dolanır gece gündüz

Kırılıp g�der tünemezse yuvasına

Süzülür bazen ufukta y�t�k

Arar durur o yer� d�d�k d�d�k

Yem olursa ne ala ona

Yoksa çek�l�r m� bu kara dünya

Seherde duyulur serzen�ş�

Ah b�r bulsa eş�n�

Sıcacık �nse o yuvaya

Koklasa çekse huzuru sılada

Gam yemez o vak�t bakarken göğe

İç� savrulur yerden yere

Kalkar g�der duramaz yer�nde

Dokunur yıldızlara, uzanır bulutlara

O dalı arar sabah mahmurluğunda

B�r bulsa da b�r konsa oracığa

Arayışı kanadını yormuştur amma

Varışı ferahlık olacaktır ona...

Yazan: Cah�de  GÜRKAPLAN

ARAMAK
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Aşk �le Merhaba,

Gecem�n tam ortasına z�yades�yle doldu hayat. 

B�r kez daha huzuru aradığımız uzaklar, huzuru ararken yorulduğumuz, huzura uzak olmak

düşünces�nden soğuduğumuz gecen�n tam ortası şu an.

Hazanda b�r yaprağın dalından süzülüp düşüşü kadar yavaş; yere yeksan olmaya ramak kala sabır. 

Demlen�p dolmasına b�rkaç zerre, kızıp da taşmasına b�rkaç satır kadar yakın z�f�r� gece.

Omuzlarımızda sorumluluk, benz�m�zde hüzün asılı...

Hak� b�r gece ve b�r o kadarda s�ms�yah! 

B�r o kadar da k�rl� b�r beyaz, karışmış da sank� kaybetm�ş saflığını, berraklığını ve gr�leşm�ş,

kötüleşm�ş ve kaybolmaya mahkûm olmuş b�r renks�zl�ğ�n çares�zl�ğ�nde, çıkmazın tam ortasına

düşmüş, düşürülmüş...

Aşkla Merhaba

Uzaktan seslenenler, ses�n� duyuramamışçasına çığlıklara asılı kalmış, b�r duvarın arkasında

saklanmış b�r kaç ses tonu kalmış bahçemde. 

C�ğerler� patlarcasına koşturan ayak sesler�n� h�ssed�yorum.

Tanıdık ve uzak renkler çıkıyor ayak �zler�nden…

Aşkla Merhaba Ey Sen!

Z�f�r� geceye huzur akıtır mısın? 

Avazından b�r damla sür yeter... 

Aşkla Merhaba!

Yazan: Hasan GÖKOĞLAN

KARANLIKLA TANIŞMA
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Radyodan dağıldıkça uçuşan kuşlar

Ağzımda yuvarlayıp durduğum edeb�yat 

Yakın zamandaysa gez�nd�ğ�m duygular

Ansızın gökyüzünden aklıma düştü 

T�treyen dudaklarında tattığım hatıralar

S�gara dumanındak� sess�zl�k g�b�

Düşmanın el�nden kaçarken caddeler

Üm�t ed�nce boynunu büktü

Gen�ş zamanlarda başını yasladığım f�k�rler

Alnını çevreleyen end�şen�n lekes�

Dolaştığım maceralardak� yüreğ�m�n ses�

Kaçamak bakışlarla cennet� kokladı 

Dallarından kopup yere düşen vefa

Merhamet sanıp �l�kled�ğ�m arzular

G�zlenen yarınlardak� sımsıkı yarınlar 

Heyecan olup tüm ışıkları yakaladı

Suladığım yılların kenarında bulutlar 

Renkl� b�r yol olur tutunduğum yağmurlar 

Gelecek anılarda ş��rler�m�n düşler� 

Mürekkep kokan h�kâyeler� düşled�

Yazan: Ufuk SEZER

DÜŞLEDİĞİM CADDELER
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Arsız aklına yen�l�p tıkıştırıp anılarımızı b�r bavula ,g�tt�ğ�n o günden sonra gökyüzüm h�ç

aydınlanmadı.

Geceler�m yıldızsız, günüm �se h�ç olmadı.

Ruhumu gün ışığına çıkaracak türlü yollar vardı,hep görmezden geld�ğ�m.

Ruhum aydınlığa çıkarsa sank� sen� unutmuş ,senden vazgeçm�ş olacaktım kaygısıydı ben�mk�s� ,kör

eden b�r �nanışa tesl�m olmuştum.

B�l�yordum sen ben� unutmuş vazgeçm�şt�n. 

Daha fazla karanlığa mahkûm olmaya b�r çılgın g�b� yaşamaya son vermem ruhumu aydınlığa

çıkarmam gerekt�.

Belk� hemen bahçeye çıkıp yağan yağmurda ıslanıp yağmuru h�ssetmel�yd�m ve sonra yağmur

sonrası ayağımın altındak� toprağa dokunup hatta avuçlarıma alıp yağmurun toprağa bıraktığı

huzurun kokusunu c�ğerler�me çekmel�yd�m.

Sonbaharda düşen yaprakların, haf�f rüzgarlarda kaldırımlardak� savruluşlarını huzur veren b�r

keman ses� g�b� �ş�t�p,h�s�rdayan yaprakların sesler�ne eşl�k etmel�y�m , hatta o düşen yaprakların o

ses �le dans ed�şler�n� hayal etmel�y�m, yağmur sonrası çıkması muhtemel olan gökkuşağını

beklemel�y�m. Ben bu gece huzura sarılıp uyumalı sabah gözler�m� açtığımda odama perde

arasından sızan güneş�n ışıklarını görmel�y�m. En çok annem� mutlu etmel�y�m umutla uyandığım �lk

sens�z sabahta, mutfaktan gelen annem�n tıkırtıları �le m�s g�b� çayın, kızarmış ekmeğ�n kokusunu

duyup yen�den anneme sarılıp günaydın demel�y�m yen� günün şükrü ve telaşını yen�den

yaşamalıyım. Görmezden geld�ğ�m hayata da�r umuda, huzura, m�nnete sevg�ye, mutluluğa �nsana

da�r ne varsa görüp yaşamalıyım. Ş�md� y�ne gece ve senl� ama sens�z son geceye...

Yazan: İnc� ELENCE İLTER

SON GECE

G�denler P�şman olup ger� gelecek sen sabırla bekle baharı, her şey tazelenecek ded�ler. Sabırla bekled�m ne p�şman oldu

g�denler ne de gel�p geçen h�ç bahar tazeleyemed� tadı kaçmış b�r hayatı...

***
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Gözler�m� açtığımda her yer karanlıktı. Kollarım bağlı, dar b�r yerdeyd�m. Ayaklarımı oynatmak

�sted�ğ�mde onların da bağlı olduğunu, sallantıdan ve gelen seslerden hareket eden b�r arabanın

bagajında olduğumu fark ett�m. Buraya nasıl gelm�şt�m, ne zaman olmuştu en son hatırladığım b�r şeyler

�çmek �ç�n sah�le doğru �lerled�ğ�md�. Sah�lde yürürken orta yaşlı b�r adamın tek başına karşıdan geld�ğ�n�,

ufak b�r görüntü şekl�nde hatırlıyorum. Başıma darbe m� almıştım? Yoksa baş ağrım, serseml�ğ�m �laçtan

mı kaynaklıydı b�lm�yordum.

B�r süre sonra yavaşlamaya başladık; sanırım onların �sted�ğ�, ben�mde �n�nce öğreneceğ�m yere

gelm�şt�k. Sebepler� k�m oldukları aklımı y�y�p b�t�recek g�b�yd�. B�l�nmezl�k koyu b�r karanlıkta ruhunuza

çığlıkları besteler.

Kontak kapanmıştı. İk� yandan da kapı ses� geld� �k� k�ş� taşlı b�r zem�ne basarak, kulağıma fısıltı şekl�nde

gelen konuşmalarıyla yürüdüler. Bagajın kapağını açtıklarında yüzler�n� göremed�m. Kıyafetler� uzun

gen�ş kapşonlu, kolları uzun ve bol, kumaştan bütün vücutlarını ayak kısımlarına kadar örten b�r g�ys�den

oluşuyordu. Yüzler� yok g�b�yd�.

Kollarımdan tutarak tahm�n ett�ğ�m taş zem�nden ayaklarımı sürüterek �lerletmeye başladılar. Çevreye

baktığımda büyük b�r konağın hatta �nsanlardan uzak kalan ve tek başına kend�n� yaşamaya mahkûm

eden b�r�n�n güzel ve tek ess�z eser�ne bakar g�b� eve hayranlık besled�m. Büyük b�r bahçes�, 

Gen�ş büyük dem�rl� b�r kapı, �k� yanında taştan kanatlı s�yah melek heykeller� ve tam kapının ortasında �k�

tane boynuz s�mges� vardı. Orta da b�r yeş�ll�klerle aynı tonda boyalı küçük b�r su çeşmes� vardı.  Konaktan

�çer� g�rd�k. Ben� büyük merd�venler�n yükseltt�ğ� �ht�şamlı salonun ortasına bıraktılar.

İk� tane kadın boynuma ç�çeklerden yaptıkları çember� astılar. Karşımda sandalyelere oturmuş orta yaşı

geçm�ş entelektüel ve zeng�n k�ş�l�kler� olduğu her haller�nden bell� k�ş�ler vardı. En yaşlısı ayağa kalktı.

“Sen b�z�m seçt�ğ�m�z, kanı tem�z olan, ruhu ömürler�m�ze yılları serp�şt�recek fedakârlığı yapacak k�ş�; hoş

geld�n.” ded�.

Şok olmuştum. B�r faydasının olmadığını b�le b�le ben� bırakmaları �ç�n b�rkaç söylemde bulundum fakat

faydası yoktu. İsted�kler�n� alma hırsı gözler�nden okunuyordu, acıma duygusu onlardan y�t�p g�tm�şt�.

En arkadan s�yahlara bürünmüş, ten� beyazla gr� arasında b�r renge sah�p b�r�s� el�nde taştan b�r kadehle

yavaşça yaklaşmaya başladı bana. Eğ�ld� ve kulağıma şunları fısıldadı: “Merak etme a�len fedakârlığının

karşılığını alacak. B�z�m sana, sen�n de a�len� para problem�nden kurtarman �ç�n b�ze �ht�yacın var.

Ruhunu esk�lere kurban olarak vermey� kabul et.” 

‘’Neden, neden ben�m ruhum?’’ d�ye haykırdım. Cevap gec�kmeden, el�nde taştan kadeh� tutan adamdan

geld�: “Çünkü sen gerekmed�kçe can almazsın, ne b�r böceğ�n ne de b�r kelebeğ�n. Bu yüzden ruhun

günahsız ve saf, el�nde kan yok. Lekelenmem�şs�n, ruhun hala �lk günkü parlaklığını koruyor ve bunu sana

baktığımda da göreb�l�yorum.”

En son hatırladığım onun gözler�ne baktığımda tüm renkler�n aynı anda var olduğuydu. Renkler�n her b�r�

değ�ş�yor her san�ye karışıyordu. Çenem� tuttuğunda eller�n�n cehennem kadar sıcak olduğunu fark

ett�m. Arkasından gölge g�b� b�r şey yükseld� ve boynuzlar s�vr� şek�lde bu gölge g�b� s�luette var oluyordu.

Esk�lerden b�r�yd�! Esk� ded�kler� kad�mlerden… B�rçok d�nde ve m�tte onlar şeytan olarak adlandırılıyordu.

Son hatırladığım ışıkların yavaş yavaş söndüğüydü. Sonrası b�lmed�ğ�m b�r karanlık…     

Yazan: Sem�h ŞEN

KOYU BİR KARANLIKTA
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O güzel�m saçlarıma dokunmaya,

Eller�m� tutmaya,

Elmacık kem�kler�mden öpmeye, 

Gözler�me bakmaya kıyamıyorsan...

Sana gelen yollar var, 

Sen� bekleyen sevda var,

Eller�m� açmış sev�nc�nden uçacak,

Sana sarılacak sen� kucaklayacak,

Kara gözler�yle dokunmadan sevecek b�r aşk var…

Hayd� gel cesaret�n varsa,

Bana sevmey� öğret,

Bana mutluluktan uçmayı öğret,

Dolaşalım yaz geceler�n�n sarhoşluğu g�b�, 

Tango dansı yapan ç�ftler g�b�, 

Yalnızlığımızı slow müz�k eşl�ğ� g�b� paylaşalım…

Yazan: Meltem GÜDEMEZOĞLU

HAYDİ GEL
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Telefonu çalmıştı. El�n� omzumdan çek�p telefona bakmak �ç�n eğ�ld�ğ�nde yüzü ekş�d�. Adeta

bakışları zeh�rlenm�şt�. Tüm sess�zl�ğ�mle onu �zled�m. O sırada boğuk ve tok b�r sesle;

''Evden arıyorlar" ded�. 

Yutkundu ve telefonu açtı. Geç�şt�r�c� cümleler kullanarak kısa sürede telefonu kapatmıştı. 

Eller�n� yanaklarıma götürdü. Özür d�ler�m tatlım dey�p alnımdan öptü. 

Önündek� şaraptan b�r yudum alıp, f�lm� �zlemeye devam ett�. 

Ben�m �se canım sıkılmıştı. İk� dak�ka önces�ne kadar aldığım keyf� artık alamıyordum. 

''Akşam yemeğ� �ç�n nerey� seçers�n?'' ded�. 

Cılız b�r ses tonuyla cevap verm�şt�m. 

"B�r yere çıkmayalım b�raz m�dem kötü burada yesek daha �y�" ded�m. 

Huzursuz olmuştum. A�les� �le her konuşmasında kötü oluyordum zaten. Onların hakkını alıyormuş

g�b� h�ssed�yordum kend�m�. Ama bu seferk� farklıydı. Kend�m� �lk defa bu kadar kötü ve aşağılık

h�ssetm�şt�m. Beyn�m�n �ç�nde susturamadığım çokça ses vardı. Yanlış olduğunu b�l�yordum ancak

onu sev�yordum. O da ben� sev�yordu. 

Yüreğ�m� b�r burukluk kapladı. Ben ne yapıyordum. O başkasına a�tt�. Başkasının babası, b�r

başkasının eş�yd�. Aman Allah’ım bu korkunç ve dehşet ver�c� b�r şeyd�. Bu gerçekle yüzleşmemek

�ç�n yıllarca kaçmıştım ama �şte gerçek aramıştı onu. O, oraya a�tt�. Ben sadece koskoca b�r yalandım.

H�çb�r zaman gerçek olmayacak b�r yalan.. 

Onu unutmak �ç�n uğramıştım. Çok uğraştım. Hayatıma gerçek b�r�n� almak �ç�n çok uğraştım. B�r�yle

tanıştım. Buluşmaya çıktım. Onu hayatıma aldım. Ancak y�ne de unutamıyordum. Bende herkes g�b�

normal b�r hayatım olsun �stem�şt�m. Onu toplum �ç�ne sokab�lmek, onunla key�fler vak�tler geç�reb�l-

Yazan: H�lal SEZEN

KARAR
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mek, korkusuzca el�n� tutab�lmek, onunla gülerken huzurlu olmak, arkama bakmamak �stem�şt�m.

Bu yaptığımız dehşet ver�c� ç�rk�n b�r şeyd�. Ben kötü b�r� m� oldum? Hayır, hayır onun a�les�n� h�çb�r

zaman kıskanmadım. Onun yuvasını bozmadım ben kötü b�r kadın değ�l�m. Hatta eş�n� değ�l sadece

çocuklarına olan sevg�s�n� kıskandım. Çünkü ben�m b�r baba sevg�s�ne �ht�yacım vardı. 

Yıllardır aradığım sorunun cevabını bulmuştum. Şoklar �çer�s�ndeyd�m. Her şey�n altında yatan sebep

bu muydu? Yoksa y�ne kend�m� kandırıp v�cdanımı mı rahatlatmaya çalışıyordum. 

Ah baba... 

Ben yıllardır sen�n sevg�n� hep bu k�ş�de bulmuşum. Ben� sah�plenmes�, koşulsuz sevmes�, koruması,

�lg� göstermes�, yargılamadan d�nlemes� heps�...

Babam yıllar önce b�z� terk etm�şt�. O g�tt�ğ� gün annem yere d�z çökmüş ağlıyordu. Ben �se olayı

kavrayamamıştım. B�r �ş seyahat�ne g�tm�ş g�b�yd�. Ama b�r gün muhakkak dönecekt�. Babam val�z�n�

toplayıp Santor�na eyalet�nden g�tm�şt�. Ama b�r gün dönecekt�. Çünkü bana söz verm�şt�. B�r gün

geleceğ�m kızım dey�p öpmüştü. O günden ber� hep döneceğ� günü bekled�m. Sonbaharlar, yazlar

geçt�. Dönmed�. Ben beklemekten h�ç vazgeçmed�m. Çünkü o küçük kızına söz verm�şt�. Muhakkak

dönecekt�. O gün bu gündür hep bekl�yorum babamı. 

Ben�m baba sevg�m�n yer�n� alan adam o muydu? Ben�m ona olan sevg�m bu yüzden m�yd�?

B�ld�ğ�m tek b�r şey var. Eğer babam g�tmeseyd� kes�nl�kle ben�m şuan normal b�r hayatım olur ve

normal b�r sevg�l�m olurdu. Sev�lmey� b�lmeyen bu kadın, ona �lg� gösteren bu adamın kollarına

bırakmazdı kend�n�. 

"Tatlım?" 

İrk�ld�m. O kadar uzun süred�r dalmışım b�r boşluğu �zl�yormuşum farkında değ�l�m. 

"İy� m�s�n?" 

Ona bell� etmemel�yd�m. H�sler�m�, düşünceler�m� anlamamalıydı. 

"Her şey yolunda, sadece b�raz yorgunum uyumak �st�yorum tatlım." dey�p yatağıma yattım. 

B�rkaç dak�ka sonra yanıma geld�. Gözler�m� açmadım. Yanağımdan öptü ve uyudu. Ben �se

uyumuyordum. Tavanı �zled�m. Beyn�m�n �ç�n� susturamıyordum. Ya babamın kızı olacaktım ya da b�r

daha bununla asla yüzleşemeyecekt�m. Yavaşça yataktan kalktım. Banyoya yöneld�m. El�m� yüzümü

su çarptım. G�tmel�yd�m. Evet, bu gece buradan ve ondan g�tmel�yd�m. Bu yanlışa dur demel�yd�m.

Onu nasıl bırakacaktım. Ancak b�r daha bu cesaret� h�çb�r zaman kend�mde bulamayacaktım. Şeh�r

merkez�nden 10 km uzaklıktaydık. B�r taks� çağırdım. Onun aracı �le g�demezd�m. Çünkü amacım

ona zarar vermek değ�ld�. Sess�zce hayatından g�tmek sanırım a�les�ne dönmes� �ç�n en güzel yol

olacaktı. Ben g�d�nce o a�les�ne g�decekt� ve küçük kızı babasına kavuşacaktı. Parmak uçlarımda

hareket ed�yordum. Evden çıkmadan önce odaya g�tt�m. Uyuyordu. Ona yaklaşmak onu koklamak

�sted�m. Ancak uyanab�l�rd�. Yapamazdım. G�tmel�yd�m artık. Araç dışarıdaydı ve ben� bekl�yordu.

Hızlıca çıktım adeta kaçar g�b�. Belk� ben babama kavuşamadım ama onun kızı babasına kavuşacak

ve b�r çocuğun yanlış �l�şk�ler yaşamasına engel olacaktım. Bunun verm�ş olduğu huzur �le yol

boyunca yıldızları �zley�p gülümsed�m. 
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Uzun uzadıya sevmek �st�yorum sen�.

Saçlarını, eller�n� daha sıkı tutmak mesela.

B�r yanımız bulutlara koşarken,

D�ğer yanımızla toprağa fısıldar g�b� güya.

Daha çok �ç�me çekmek �st�yorum kokunu.

Baharın tüm ser�nl�ğ� odama dolarken,

Ihlamurun ç�çek açmasını bekler g�b�.

Dalından kopan o son yaprağın,

Polenler�yle sararan burnunu öpmek �st�yorum.

Sıcak b�r yel est�ğ�n� düşün.

Ruhumuzu gıdıklarken aramızdan geç�ş�,

El�n� boynuna götürürken h�ssetmek �ç�n,

Kapanan gözler�nden öpmek �st�yorum.

Temmuz’un hararet�yle kavrulan gönlümün,

Ağustos’ta çöle dönüşmes� g�b�.

Aralık’ı beklerken açık kapıdan,

Sen�n nefes�nle ser�nlemek �st�yorum.

Yazan: Özlem CANBOLAT

HAYALDE SEN
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Bugün s�zlerle konuşuyormuşçasına yazmak �sted�m.

K�m� zaman sorup durdururuz kend�m�ze "neden ?" D�ye. Sebeb� çok açık aslında, �nsanlar...

K�m� �nsan gerçekten sevmek �stem�şt�r. Ama bazen bunu hak etmeyen �nsanlar çıkıyor karşımıza.

K�m� zaman b�z� aşka küstürüyor. Sev�ld�ğ�m�z� Sanıyoruz evet sanıyoruz. Neden ? Aslında onları

severken kötü taraflarını ya b�l�yor görmüyoruz ya da gerçekten onlara olan sevg�m�z yüzünden "aşk

körü" ded�ğ�m�z o körlüğü yaşıyoruz.

İnanmak �st�yoruz her şeyden önce �nanmak...

Ve sonrasında ne oluyor? Hop zorla �nandığımız o yerden kırılıyoruz...

Hep yaşadığımız şeyler aslında. "Ya söz hep yanındayım" derler ya da s�z, s�z� sev�yor zannederken o

s�z� aldatır. Ve bunu yaparken ısrarla s�ze "sev�yorum" demeye devam eder. S�z zamanla anlarsınız her

şey� ve o kadar netleş�r k� kafanızda düşünceler k�m� an şaşırır kalırsınız.

Ve �lerleyen zamanda ne m� olur?

Aslında doğru aşkın o olmadığını �lerleyen zamanda başkasının hayatımıza g�rmes�nden sonra

anlıyoruz.

İlk başta ürkerek bakıyoruz ona.

Acaba, acaba derken buluyoruz kend�m�z�...

Sonrasında b�r konuşması b�r sohbet�..

Der�nden etk�l�yor o an s�z�...

Sonrası malum hoş geld�n...

Yazan: Sel�n BASMACI

DOĞRU VE YANLIŞ AŞK
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Doğadak� sırayla önce havaya sonra suya en

sonda toprağa düşen b�r kor ateşt�m.

Cemre’n�n kader� ezelden bell�d�r. El�me

tutuşturulan alın yazısında herkeste olduğu

g�b� değ�şmeyecek üç şey vardı: nasıl

öleceğ�m, nasıl b�r hayat süreceğ�m ve en

çok k�m� seveceğ�m. Ama ş�md� göklerden

düşen bu yazgımın üç gerçeğ� de değ�şmek

üzere.

Gözler�nle görsen b�le Ât�’n�n başka planları

vardır. Maz�mde saklı kuvvet�mle at�m�

gördüm ama aşka yen�k düştüm. B�r �nsan

aşkı �ç�n daha ne kadar �ler� g�deb�l�r? Ben

�nandığım aşk uğruna ayağıma geç�r�len

prangadan kurtulup güneş doğmayan

ülkelerde gözümü açtım. Yazgımın

değ�şmeyen kurallarıyla oynadığım bu oyun

bana cesed�m�n başına geç�p ölümümü

planlamayı reva gördü. Şayet geleceğ�n

kapısını aralamıştım ve bu oyunu ben

kazanacaktım.

ÂTİ’NİN İNSANLARI

Yazar/ Sosyolog Cah�de Gürkaplan 1995 yılında Konya’da doğdu. Evl�, b�r oğlu var. Den�zl�’de yaşıyor.

Selçuk Ün�vers�tes� Sosyoloj� bölümünü dereceyle tamamladıktan sonra �çer�k yazarlığı ve eğ�t�m

koçluğu alanında eğ�t�mler aldı. Çeş�tl� gazete, derg� ve bloglara makale ve yazılar hazırlayan

Yazarın b�rçok sanat k�tabında da ş��rler� bulunmakta. İlk k�tabını en yalnız kaldığı dönem olan

Cov�d pandem�s�n�n başladığı sıralarda kaleme aldı. Kend�s�n�n sözler�yle, “Bu karanlık hastalık

ben�m aydınlık yoluma ves�le oldu. Kurgu yazma yeteneğ�m� �şte bu kör ed�c� aydınlıkla buldum. Bu

ışığı tüm kadınlar adına yarınlara taşımayı umut ed�yorum.” Ât�’n�n İnsanları k�tabı Haz�ran 2022’de

okurlarıyla buluştu.

"Beyaz alev yutacak karanlığı, inançlı kadınlar kalkacak ayağa…”

Ât�'n�n İnsanları'nı Flora K�tap �nternet s�tes�nden tem�n edeb�l�rs�n�z. Key�fl� okumalar d�ler�z...
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Sıradışı b�r ş��r k�tabı; Retro!

Gül Özdem�r’�n uzun yıllar yazıp demled�ğ�

ş��rlerden oluşan ve K�tap Müptelası

Yayınev�nden çıkan k�tap, yen� nes�l Türk

edeb�yatında g�tt�kçe yalnızlaşan b�r tür

olan ş��re dokunuyor. Tokat doğumlu olan

Özdem�r, eğ�t�m�n� orada sürdürdükten

sonra İstanbul Ün�vers�tes� Türkçe

Öğretmenl�ğ� bölümünde eğ�t�m�n�

tamamlıyor. Ardından da Türkçe

öğretmen� oluyor… Yazdığı ş��rlerle ve

denemelerle b�rçok ödül alan Özdem�r,

edeb�yatımızda kadın şa�rler�n az oluşuna

yönel�k eleşt�r�lere b�r cevap n�tel�ğ�ndek�

ş��rler�ne “çocuklarım ” d�yor. 

“Retro”ya bakınca ş��rler�n� nasıl b�r tutku

�le yazdığı da anlaşılıyor Özdem�r’�n: 

RETRO

“Bu günahkâr, ufacık, ak ellerime;
Cinlerin düğüm attığı tarumar bahçelerime

Havva Ana’mdan al bir vasiyet kalır.
Düşse gökten üç elma,
Payıma kırağı yemiş

Bir kuru dal kalır…”
Gül ÖZDEMİR'İN Retro �s�ml� sıradışı ş��r k�tabını K�tap Müptelesı 

�nternet s�tes�nden tem�n edeb�l�rs�n�z.
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