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      Kıymetli okuyucularımız.
Her insan kendi yolunun erbabıdır aslında. Yürüdüğümüzde ayak ses-
lerimiz işitilmese de her insan bir sestir boşluktan boşluğa yankılanan. 
Bizler içimizdeki aşkla yarının iyi olacağını düşlesek de hayat bizler için 
bir şeyler planlamakta. Dünyanın bütün uzuvlarında, ülkemin, servetimin 
bütün uzuvlarında bir sadakatsizlik yatmakta. Bizler içimizdeki çığlığı 
sözcüklerimizle filizlendirip yarınların iyi olacağını haykıracağız bahar-
lara, inatla. 
      Nice aşklar yitirdi ülkem daha gençtiler. Nice hayatlar söndü 
ademden beri. Kiminin boğazı bir dilim ekmeğe hasret yaşadı, kiminin 
gönlü bir dilim sevgiye. Okuduk, cehaletimizi daha çok içselleştirdik. Öğ-
renecek ne çok şey, yaşanacak ne kadar hüzün, yürünecek ne kadar 
yol var bildik, gördük, hissettik. Gördüğümüz bütün yanlışları, işittiği-
miz bütün yalanları ellerimizle düzeltemeyecek kadar bitaptık. Bizler de 
gönlümüz ile tırpanladık. Çaresizdik, yazgıyı çare belledik. Konuşurken 
utandık, çekindik, kimi zaman iki kelimeyi bir araya getiremedik belki 
ama haykırdık bütün sayfalara ve her zaman, her an onların eraciflerini 
dökmek için hazırdık. Mevte sadık kaldık ve bunu her yerde dillendirdik. 
Çünkü biliriz “her fani bir gün ölümü tadacaktır.” Çünkü biliriz, bedenin 
dünyayla imtihanı bittiğinde dilediğin kadar nefes ver geri gelmeyecek. 
Bu telaş niye? Bu adapsızlık, bu kargaşa, bunca kötülük niye? Bizler 
toprağa karışacak şu fani bedenimizi dünyaya saplamak yerine ruhu-
muza sanat nefesini verdik ve onu ölümsüz kılmayı ancak bu şekilde 
başarmayı temenni ettik. 
Dememiz o ki; her birimiz bir taştık bu dünyanın kötülüklerine atılan. 
Birimiz kanattık, hepimiz yok edeceğiz.
      Sevgili okurlar, Kuytu’nun niyeti edebiyatı arşa çıkarmak değil-
dir. Sağlıklı bir edebiyat yayıp gönüllerde sanat aşkı biriktiren, yazgısı 
nefes alacak bir bedene kavuşamamış ve kendisine bir yuva kurmayı 
temenni eden bütün sözcüklere bir yol olmayı hedefleyen edebiyat ve 
fikriyat dergisidir. Ellerimizle düzeltemediğimiz bütün yanlışlıkları kalemi-
mizle düzeltmeye, düzeltemiyorsak da en azından törpülemeye çalışıp 
çabalayacağız.
Unutulmamalıdır ki sesimizin yetmediği her yere hep beraber bağırdığı-
mız takdirde hem az yorulacağız hem de daha çok savaşacağız. Bizler 
bu dünya dersini zorunlu olarak alan öğrenciler olduğumuz gibi zaman 
zaman kendimize zaman zaman da başkalarına bir şeyler öğretmek-
le yükümlü olan öğretmenleriz. Yüzyıllardır bütün edebiyatçıların atmış 
olduğu taşlarız. Yarın da bir başkası bizim sesimiz, nefesimiz olacaktır. 
Bizler ne ilkiz ne de son olacağız. 
      Dergimizin ilk sayısını sizlere takdim ediyoruz. İlk sayımızda bizlere 
destek veren tüm genç şair-yazar dostlarımıza bir teşekkürü borç biliriz. 
Çizimlerde emeği geçen Şeyma Nur Lüleci’ye, dijital çizimleriyle bizlere 
destek veren Büşra Güney’e, çekmiş olduğu fotoğraflarıyla bizlere hu-
zur veren saygıdeğer Selim Yeşilkaya’ya canı gönülden teşekkür ederiz. 
Dergimiz büyük bir emekle ve yoğun bir çabayla hazırlanmış ve sizlerin 
huzuruna sunulmuştur. Umarız ki sizlerin düşleriyle, sizlerin gülüşleriyle 
daha da büyüyecek ve bir gün sizler için daha çok hizmet verecektir. 
Kuytuda kalmış bütün sözcükleri umarız aydınlatabilecektir. 
Bizler;
“Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar 
aydınlığa? (Nazım Hikmet)”
Dedik ve bundan tam 2 yıl önce, bu takdimi yazmış olduğumuz masa-
da bu derginin hayalleriyle büyülendik. Sevdik, aşık olduk, vatan aşkıyla 
büyülendik. Kimimiz yalnızdık, kimimiz bütün kalabalıklar içinde tükendik. 
Her birimiz kendinden birer parçayı ekleyerek sizler için bu dergiyi birik-
tirdik. Ve bizler de sizin gibi yarının iyi olacağına var gücümüzle inandık. 
Çünkü;
“Yarın elbet bizim, elbet bizimdir! Gün doğmuş, gün batmış, ebed bi-
zimdir. (Necip Fazıl)”
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22 Ağustos 1926
Tarsus

 Sıcakkanlı insanların hayatlarının bir evresinden sonra me-
lankoliğe bulaşması pek de zor olmuyor belki de. Bazen hayat bazıları 
için diz üzerine çöküp, akıp geçmesini bekleyecekleri bir oyun gibiydi. 
Bazen bazılarının hayatı pek de renkli geçmiyordu sadece. Ölüm her-
kes için önemli bir meseleydi. Kimine sadece çok yakın bir seçenek, 
kimine ise hep bir an kadar yakındı. Bir şair nasıl doğar, nelere boyun 
eğer, şiir yazmanın ardında çekilen çileler, ümitler, beklentiler, vazge-
çişler... Bütün bunların bir bedende, bir yaşamak kederinde toplandığını 
birazdan fark edeceksiniz. Tarsus’ta bir ağustos günü, Akdeniz’in sıcak-
lığında doğdu Ümit. Süregelen birçok sıkıntı o doğar doğmaz onun 
alın yazısına mühürlenmişti sanki. 

“Nereye gitsem bir uçarılık yüreğimde. Alışamadığım iyimser duygular.”

Bütün sokaklar bir keder kokar. Bizim de kederimiz birçok sokakta 
yatar. Yüzümüz asıktır, kahkaha atmayız yürekten. Zoraki yaşıyoruz, 
ölümden korkmadık acısından korktuğumuz kadar. Ümit, belki onlarca 
kez geçti Galata’nın önünden, bir gün duvarlarını yumruklayacağını 
bilmeden... Çocukluğunu, yaşamını en güzel kendisi özetler. Acının, hüz-
nün ve kederin şairi bir mektubunda diyor ki;  
“Önce şunu belirtmek yerinde olur ‘benim hayatım’ roman değildir. 
Baştan başa şiirdir benim hayatım, şiirdir ve aşktır. Köhne dünyayı 
1926 yılında şereflendirdim. Daha doğrusu çilem 1926 yılında Tar-
sus’ta başladı. Babamın adı Lütfü, anamınki Güzide. İlk çocukluk 
yıllarından bu yana çeşitli kazalar, hastalıklar, ameliyatlar geçirdim. 
Üç yaşında ayağım kırıldı, dört yaşında mangala oturdum, beş ya-
şında 20 basamak taş merdivenden düştüm, yedi yaşında başıma 
sandık kapağı düştü, bu arada fazla ateşli geçirdiğim kızamık so-
nucu kekeme kaldım (o günden beri ateşliyimdir). 14 yaşında apan-
disit, 19 yaşında böbrek (tek böbrekliyimdir), 30 yaşımda bademcik 
ameliyatı geçirdim.” Birçok talihsizlik henüz çocukluk yaşlarında bir 
şairi bulursa şayet keder koynunda uykuya dalacaktır. 9-10 yaşları 
arasında babasının teşvik etmesiyle şiirle tanıştı. Annesi dönemin ünlü 
şairi Faruk Nafiz Çamlıbel’in şiirlerini eksik etmezdi ondan. Duvarda şa-
irlerin resimleri, evden sürekli yükselen şiir sesleri varken Ümit’in şairliğe 
soyunmama gibi bir şansı kalmıyordu. Babasının memuriyeti sebebiyle 
birçok şehirle tanışmıştır Ümit. İlkokulu Eskişehir’de, ortaokulu Konya’da, 
lise eğitimini ise tekrar Eskişehir’de tamamladı. 1940 yılında ilk şiirini 
Yedigün Dergisi’nde yayımladı. Bu adımı; İstanbul, Büyük Doğu, Varlık, 

Oğuzhan Akcı

Yücel, Türk’e Doğru, Hisar, Çığır, Toprak ve daha birçok önemli dergi 
ile takip etti. Bütün adımları bir gün çağdan çağa yankılanacak bir ses 
olacaktı. 1946 yılında artık mezun bir gençti ve hemen Osmanlı Banka-
sı’nda işe başladı. İş hayatını, Türkiye İş Bankası’yla devam ettirdiğinde 
Adana, Ankara ve İstanbul gibi şehirleri dolaştı. 

İlk şiir kitabını henüz 21 yaşında 1947 yılında, “İnsanoğlu” adıyla yayım-
ladı. Hayatını hiçbir zaman bir roman olarak nitelemeyen şair, hayatını 
hiçbir zaman da romanlara konu olarak görmedi. 22 yaşına girdiğinde 
de evlendi.

Vedat ve Lütfü adını verdikleri iki evladı vardır artık. Henüz genç ya-
şındaydı ve isteği olmadan evlendirildiği her halinden belliydi. Kendi 
deyimiyle ‘kendisini ailesine sürekli ispat etmeye çalıştı.’ Karamsardı, 
zevk almıyordu artık yaşamaktan. Melankolik ifadesi artık şiirlerinde de 
fazlasıyla boy gösteriyordu. Toplam 24 kez intihar girişiminde bulundu-
ğu söylense de kendisinin söylemesine göre sadece 3 kez teşebbüste 
bulundu. Hayatında sevdiği 3 kadın vardı. Mihriban, Ayten ve ikinci 
eşi Ulufer Oğuzcan… Mihriban ve Ayten’in kim oldukları hiçbir zaman 
bilinmedi fakat şiirlerinde, “Sahibini Arayan Mektuplar” adlı kitabında 
sürekli onlardan bahsetti. Sevmek ve sevilmek üzerine kurulu bir hayatı 
olan şair, hep sevdiğini ama hiçbir zaman o kadar büyük bir aşkla 
sevilemediğinden yakındı.

Ümit Bir Yaşar 
Bin Yaşamaz
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4 Kasım 1984
İstanbul

Oysa ikinci eşi Ulufer Oğuzcan kendisi için “Sevmeyi bana Ümit öğ-
retti’’ demişti.

Hayatında birçok intihar girişimi vardı. Babası Lütfü Bey bu duruma 
çok üzgündü. Kendisi de bu durumu şu dizleriyle dile getiriyordu; 

Bak bu dünya ne güzel, bu sitem niye.
Ettim ben adımı sana hediye.
Mutluyum ey oğul babanım diye,   
Çarptırma hicvinle cezaya beni
 
Ölüm aşkı dört bir yanını sarıyordu şairin. Kendisi artık yaşamaktan çok 
ölümü seviyordu. Bu durum da intiharla suçlanıyordu. Hiçbir şekilde tatmin 
olmuyordu hayattan. Kendisinin bu kederli tavrıyla büyüyen çocukları ise 
harap oluyordu. Bir babanın onlara yansıyan onca intihar girişimleri ken-
dilerini pek de güzel etkilemiyordu. Sonunda oğlu Vedat bu duruma sessiz 
kalmadı. Babasına hayatında alabileceği en acı, en büyük dersi verdi. 
Vedat henüz 18 yaşındayken bir fincan kahve ve ardından bir fincan da 
konyak içip kendini Galata Kulesinin tepesinden bıraktı. Henüz 18 yaşında 
bir delikanlının sırf babasına ders vermek amacıyla kendini bir boşluktan 
yuvarlayacak raddeye gelmesi çok korkunç bir durumdu fakat babasın 
ömründe vereceği en büyük dersi vermişti. Bir rivayete göre de intihar 
etmeden önce bir not bırakmıştı cebinde ve notta şunlar yazıyordu;

“Baba, intihar öyle edilmez, böyle edilir.”

Ümit Yaşar, artık bambaşka bir adamdı. Ölümü, acıyı yazdı. O günden 
sonra şiirlerinin temasının değişimi çokça hissedildi. Perişandı.
Kendi hatası ve kendi acıları yüzünden evladını perişan etmiş ve kendi 
hisleriyle onun katili olmuştu sanki. Onca acının üstüne, hayata tutunamaz-
ken evlat acısıyla kopmuştu tamamen hayattan. Oğlu Vedat’ın gidişinin 
ardından şu şiiri kaleme almıştı Ümit Yaşar.

“Açarken ufkunda güller alevden
Çıktı her günkü gibi gülerek evden
Kimseye belli etmedi içindeki yangını
Yürüdü kendinden emin, sonsuzluğa doğru
Galata Kulesi’nde bekliyordu ecel
Bir fincan kahve, bir kadeh konyak
Ölüm yolcusunun son arzusu buydu
Bir adam düştü Galata Kulesi’nden
Bu adam benim oğlumdu.”

Birçok iş yaptı birçok iş kurdu Ümit Yaşar. Kendi adını verdiği bir yayınevi 
kurdu 1960 yılında. Sadece 3 sayı basmasına rağmen 1965 yılında “Yer-
gi-Dergi” adlı bir mizah dergisi çıkardı. 1975’e kadar 50 kitap çıkarmıştı. 
33’ü şiir, 4’ü düz yazı 13’ü ise biyografik eserlerdi. Şiir kitapları ve antolojiler 
dışında şiir plakları, şarkı sözleri ve yergileriyle de yaygın bir üne kavuştu. 
25. Sanat Yılı Jübilesi yapıldı. 1967’ye kadarki sanat yaşamı bir kitapla da 
bir araya getirildi. 1979 ise eşi Ulufer Hanım ile Ümit Yaşar Sanat Galerisi’ni 
kurdu.

Ve takvimler 4 Kasım 1984’ü gösteriyordu.

 Ümit Yaşar Oğuzcan çok sevdiği ölüme kavuştu. Oğlunun onu 
cezalandırışından beri vicdanının sesiyle son nefesini verdi şair. Bugün ge-
neler olarak dünyaya bakacak olursak. Ümit Yaşar Oğuzcan gibi hayata 
doğduğu andan beri tutunamamış birçok kişi var. Belki toplum kendilerini 
bu hale getirdi belki de bu bir imtihandı. Kimimiz bu imtihanı başardık 
kimimiz de kaybettik. Kim bilir?
Bu dünyadan bir şair daha geçti, Ümit Yaşar Oğuzcan. Ölümünden bu 
yana hâlâ herkes onun ardında bıraktıklarını okurken kendinden acılar, 
kesitler, öfkeler, sevinçler, yok oluşlar hissediyorsa acının zamanı ve tarihi 
yoktur. Ancak bir şair öldü mü bir daha onun gibisi gelmez demişimdir hep 
ben. Bir söz ancak bir kere yazılır. Bir kalem ancak onu tutan el yaşadığı 
müddetçe bu hayata çizgi çeker.
Korkusuzca yaşayıp, yaşamayı her zaman umut etmeniz ve her ne olursa 
yaşamayı sevmenizi temenni ederek Ümit Yaşar Oğuzcan’ın bir şiiriyle 
sözlerimi bitiriyorum.

“benim de bir insan tarafım vardı
bakma böyle kötü olduğuma

benim de dileklerim vardı
benim de bir beklediğim vardı yaşamaktan

yeter artık vurma yüzüme çirkinliğimi
her gün bir kadın ağlar benim yüzümde

büyük dertler için benim ellerim
anlamıyor musun

sen sevildiğin için güzelsin bu kadar
ben sevilmediğimden böyle çirkinim.”
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Selim Yeşilkaya

Bir 
Fotoğraf 
Tutkunu-
nun 
Öyküsü

       erhaba ben Selim YEŞİLKAYA;

         Öncelikle size kısaca fotoğraf çekmeye nasıl başladığımı örnek olması amacıyla paylaşmak isterim.  Ben köy-
de yaşarken o zamanlar babaannem, yaşlılığı sebebiyle yürüyemediğinden onun görmek istediği yerlerin fotoğrafını 
çekerek onu mutlu etmek ile başladım. Tabii bu süreçte yaşamış olduğum köyün engebeli ve dağlık alanda bulunma-
sından dolayı birçok zorlukla karşı karşıya kaldım. Bir yandan babaannemin mutluluğu beni olumlu yönde etkilerken 
bir yandan da coğrafik yönden olumsuzluklarla mücadele içinde olmam gerekti. Peki bu zorluklar nelerdi diye soracak 
olursanız; yaz aylarındaki kavurucu sıcaklar, kış aylarında ise ayaz ile mücadele etmek gerekliydi. Ancak günün so-
nunda babaannemin yüzündeki o gülümsemeyi görünce inanın o zorlukların hepsinin yerini huzur ve mutluluk alıyordu. 
Yani arkadaşlar aslında fotoğrafçılık bir duygu işi. Siz o an doğayla, sıcaklıkla, soğuklukla savaşırsınız ve bu sizi bayağı 
zorlar fakat sizin bu fotoğrafını çektiğiniz yerleri göremeyen insanların o fotoğraf ile o an oradaymışçasına yüzündeki 
bir tebessüm ile bütün bu zorluklar yok olup yerini huzura bırakmakta.

 Eskiden köyde fotoğraf çekmek bir hayli zor ve eğlenceliydi. Zor olan tarafı, insanlar fotoğraf çekilmekten kor-
kuyor ve utanıyorlardı. Hatta bunun için kavga edenler, “Şeytan işidir diyordu.” “Makinanı kırarız.” diye tehdit edenler 
de cabası... Ama asla pes etmek olmazdı ve insanın sevdiği işi severek yapması ve sevdirmesi lazımdı. Eğlenceli tarafı 
ise, insanlar makineye poz vermek için en güzel elbiselerini ve en yeni ayakkabılarını giyer, en güzel takılarını takarlardı. 
Ciddi bir şekilde durup poz vermeye başlarlardı. Çok ciddi ve sinirli bakarlardı. Bunun sebebi ise herkes toplanır ve 
bizi seyrederlerdi. Çekim bitince de poz veren kişi şunu ifade ederdi. “Çok şükür bitti. Az kalsın nefessizlikten ölecektim.” 
Kendisini çok sıktığımdan dolayı rahatlamaya başlardı.
Yani son olarak eğer fotoğraf çekmek ve bunun bir yere ulaşmasını istiyorsanız, zorlukları yaşarken bu fotoğrafı gö-
rünce yüzünde tebessüm, mutluluk ve huzur bulacak insanları düşünün.
Peki ben de size bir soru sormak istiyorum...
Yaşanan zaman durdurulabilir mi? 

M
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Ayşe Nur Çetinkaya

   MİLENA
Kırgınım, savunamayacak kadar güçsüz bırakıldım.
Savaşmak için yaşamıştım, bu yüzden mi anılmadım?
Yaşamak savaşmak değildir diyenini gördüm, elinde yüreğim vardı Milena.
Onun yara iziyle tamamladım ömrümü.
Peki ya ben? Ben hiç mi iz bırakmadım?

Meğerse yükmüş bana bu yürek Milena, beni ona emanet etme.
Milana!
Duyar mısın çıkaramadığım sesleri?
Beni anlatan şiirlerden bahsetsem, ezberler misin her zerremi?
Kırgınım, bu yüzden bayram sayamadım gelişini.
Canımın eşiğinden bakabildim sana, buyur edemedim içeri.
Al bu yüreği benden Milena.
İçime sığamadı iki dudak arasına da sığdırma. ...
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Rıdvan Yıldız

Yağmura saklıyordu gözyaşlarını…

Kara bulutları silkinerek geldi Bahar. Sesindeki hırçınlığa hiçbir kurşun 
yetişemezdi. İçinde olup bitenler yüzünde gül bahçesine dönüşürdü. 
Onun katıldığı her ortam bir iken iki olurdu, yollar genişler, kuşlar sevi-
nirdi o yürüyünce. Selvi boyu, uzun siyah saçları, içinde hep bir uyanışı 
taşıyan büyük yeşil gözleri, adeta yeri okşayan adımlarıyla sıkıcı ma-
hallemizde salınarak yürüyüşü doğal afetlerin en güzeliydi. O, Sancar 
Ozaner caddesin bir çıktı mı, etrafta beliren ve ağzı çık leş yiyiciler gibi 
dizilen “insan” tanımına uymayan adamlar susmanın fotoğrafı olurlardı.

O geldiğinden beri mahallede daha önce görülmeyen bir mevsim 
başlamıştı. Kış gecelerini bile ısıtan sıcak bir sesi vardı. Kalın dudakla-
rından süzülen merhamet ile yaralı bütün şarkılar kendini onarıyordu. 
Sanki uçan kuşlar onun parmaklarından havalanıyor, uzun ince par-
makları bahardaki kiraz dalları gibi çiçekleniyordu. Onu her gördü-
ğümde bir ayrıntısıyla karşılaşmak bir buluş yapmışçasına heyecan-
landırıyordu beni.

Yaklaşık bir ay önce geldi Bahar bu mahalleye, daha doğrusu taşındı. 
Takvimler büyüdü bu kısa sürede. Güzelliği yüzyılların gölgesini andı-
rıyor. İnsan baktıkça kayboluyor bu değerli hazinenin karşısında. Ge-
nelde siyah renkli giysiler tercih ediyor, bu da onun gizemini daha da 
derinleştiriyor. O geçmediği zamanlarda bile sokaklarda, caddelerde 
kokusu dolaşıyor sanki. Apartmanın küf ve rutubet kokulu merdiven-

BAHAR GELDi ! leri sanki daha güzel kokuyor o basamaklara dokundukça. Yavaş ve 
salınarak yürüyor, bütün kaldırımlar uysallaşıyor Bahar adımlarını yere 
koydukça. Başının iki yanına sarkan saçlarının ortasındaki geniş alnı, 
derin suların ortasındaki ferah bir ada gibi, durup konaklayası geliyor 
insanın. Saçları tarihte birikmiş tüm aşkları bu zamana savuruyor. Ba-
har… sesi burada, yaşadığım apartmanın 3.katında. Daire no:9.

Eğer gündelik yorgunluklarını hesaba katmazsak yalnız yaşıyor, eve 
ondan başka giren çıkan kimseler yok. Daha doğrusu taşındığı gün-
kü 3 hamal dışında kimse girip çıkmadı evine. Giren olduysa da en 
azından ben görmedim. Acaba ne iş yapıyor? Buraya nereden geldi, 
neden geldi?

O geldiğinden beri hangi sokağa girsem Bahar gelmişti. Mahalleli rıh-
tıma yanaşan görkemli gemi gibi gözünü ondan ayırmıyor, meraktan 
kıvranıyordu adeta. Buradakiler daha gariban, çekingen insanlardır. 
Burada herkes birbirine benzer. Ama Bahar herkese farklı görünmüştü. 
Adını çok az kişi biliyordu. Ben de adını apartman kutusundaki posta 
kutusundan öğrendim. Gelip geçerken düzenli bakarım bu kutuya. Fa-
turaların arasında birinde “Bahar Cengiz, Daire: 9, tüketim bedeli 5,3 
TL hizmet bedeli 16,4 TL toplam 21,7 TL” yazıyordu. Zaten gelen her 
fatura bize adalet konferansı veriyor, devletimiz sağ olsun. Bahar’a da 
ilk faturada yansıtmışlardı bunu.

Adını öğrendiğimden beri onunla tanışmayı planlıyorum ama nasıl? 
Ellerini tutsam bütün geçmişimi sıfıra vururdum. Onunla tanışırsam pa-
zartesi işe gitmeyeceğim, bahçedeki şu meraklı ağaç sözümü keseme-
yecek artık. Nasıl bir insan acaba? günlerdir düşünceler kafamı
yiyip bitirdi. İnsan hiç tanımadığı birisine bütün uğultularını gömer mi? 



Umut Kocaman
Ben de öyle bir his oluştu, sanki dinleyecek beni, konuşacak, öğütler 
verecek bana… 

belki…
Ama benim varlığımdan hiç haberi yokken nasıl yapsın bütün bunları? 
Ben uzun zamandır gözlerimi duvara astım, kamburumu yatağa sar-
dım, kapıyı örttüm, perdeyi açtım, 
kuralsız dizeler yazdım. Ellerimi hiç hesaba katmadan kitapları panikte 
bıraktım. Bir de battaniye serdim 
altıma, yakmadan önce süzüyor beni. Gece bitmeyen merdivenim. 
Saçlarım daha fazla dökülüyor, 
başucumda bitmeyen hastalığım: yalnızlık. Ellerim mermerden birer 
heykel çeneme yapıştı, saatin pili bitmiş, bilerek değiştirmedim. 
Sesim içimde kurudu. Ama bu halime bir Bahar geldi, hayali evime 
yerleşti. Güzel bir ilkbahar tablosu gibi duvara astım. Daha onunla 
tanışmadan hayatıma girdi. İki kelime bile konuşmadan dilim tutuldu. 
Yalnızlıkla umutsuzluk arasında debelenip duruyordum yıllardır. Lakin 
umudum daha ağır basmaya başladı son günlerde. Bu eve her akşam 
girdiğimde beni karşılayan boşluk dudak büküyor artık bana. “Yalnız 
değilsin, Bahar geldi.” diyor. Hayatım hiç de aklıma gelmeyen bir şekle 
büründü. Aylaklığımın boğazına ip attım, sonu yakındır.

Aylar sonra ilk defa aynaya baktım bugün, şimdiye kadar kuruyan 
dallarım tomurcuklanmaya başlamıştı. Kendimi ilk defa bu kadar uzun 
görüyorum. Yanaklarım gülümsemek için emekliyor. Kendimi beğenmi-
yorum lakin. Şu zamana kadar soğuktan donan fi kirlerim, Bahar gel-
diğinden beri yakıp kavurmaya başladı beni. Onunla tanışamasam da 
muhakkak bir şey olmuştu bana. Akşamlar artık daralmıyor önümde, 
akşamlar şehirle buluşmaya başladı. Sürekli ayrılık eken tren istasyon-
larına bile şefkatle bakmaya başladım. Önce akşam mı olur gün mü 
ölür diye karıştırmıyorum bu aralar. Suratıma bir kamçı yemiş gibiyim. 
Kendime gelmeye başladım. Uzun zaman sonra yatağımı topladım. 
Evde amaçsız dolaşırken sağa sola kolumu bacağımı çarpmıyorum 
artık. Şarkı dinlemeye başladım. Sesimi kendimden dışarı attım. Tekrar 
bir şeyler yazıp çizmeye başladım. Fısıltı sohbetlerini geçtim açılıyorum 
yeni bir güne doğru. Aklımı korkaklığın hizasından çektim. Gözlerimi 
kurutmaya saksıları sulamaya başladım. Gerçi saksılarda ekili bir şey 
de yok ama olsun bu bile güzel bir başlangıç benim açımdan.

O geldiğinden beri kafamın içindeki dünya değişmeye başladı. Eskiden 
yağmur saklıyordu gözyaşlarımı şimdi Bahar geldi güneşi andırıyor 
yüzüm. Gözlerimde yeni fi kirler fi lizleniyor. Oysa ne zamandır toprak 
altında üşüyen bir tohum gibiydim. Kötü günler uzun sürüyor biliyorum. 
Buna bizzat şahit olmuşluğum var. Acının mektebinden mezun olamı-
yordum yıllardır. Tanıdığım insanlar çoğu zaman acımasız ve aşağılık-
tılar. Hiç hakları olmamasına rağmen münasebetsiz lafl ar edip canımı 
sıkıyorlardı ve ben bunlara cevap vermekte hep geç kalıyordum, hazır 
cevap bir insan değildim. Çoğu şey sonradan aklıma geliyordu. Bu 
huyuma sinir oluyorum. Şimdi yine kendi kendime çatmaya başladım. 
Ne kadar budala bir adammışım meğer. Niye ağızlarının payını verip 
susturmadım ki asalak insanları. Kime ne benim işimden, gücümden, 
yaşantımdan, tipimden! Ah salak kafam bazen suskunluğun elini bı-
rakmıyorsun.

Neden böyleyim ben Neden insanlara haddini bildiriyorum. İnsanların 
ağzının payını vereceğime kendimle savaşıyorum sürekli. Yine başla-
dım. Gece küçük karanlığı ben büyütüyorum yine. Hatalar beni hiç 
ihmal etmiyor ya çok iyi niyetliyim ya da gerçekten safım. Nitekim her 
şeyin farkında olmam da güzel. Kimse kimseyi düşüremez de yücel-
temez de insan ne yapacaksa kendi yapmalı. Bunu biliyorum. Aslında 
insanın kendisinden başka dostu da düşmanı da yok. Benim bu halimin 
sebebi de kendim değil miyim? Tanrım çok
düşünmek iyi değil sanırım, kendimi kaybetmeye başladım. Gözlerim 
kapanıyor, uyku elini uzattı bana…

Sabah ısrarla zilim çalınıyordu. Rüyadayım zannediyordum Gözlerimi 
açtım gecenin karmaşıklığı tavanda dönüyordu. Yataktan fırladım Uyku 
sersemi halimle kapıya koştum. Kapı deliğinden dışarıya baktım. Bahar 
gelmişti yüzünde aydınlığıyla.

11

Değerliydi
-Benim için-

Bir o kadar da insan
Etten ve kemikten

Sırtında kot
-Bir nevi bolero-

Ve keder
Eksik olmazdı yüzünden

Kardan Kadın
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Yıldızlar diyorum
Ne kadar güzel anlatıyor seni
Böyle uzaktan uzağa
Sanki bir resim tablosu gibi
Pek görkemli
Yüzüme yansıyan ışıkları
Hatırlatıyor bana simanı
Ve sonra sabahın ilk ışıkları
Gökyüzündeki o parıltı 
Birden yerini boşluğa bıraktı
Ben ise
Yıldızları bekleye bekleye geride bıraktım yılları 

2 Ağustos

Yusuf Divli
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Fatmanur Arslan

Zehra Sakarya

Beden yorulunca ruh
Ruh yorulunca beden
Bak Peyami, bende bir tuhaflık var.
Yorgunum, fazlası yok.
Şimdi yazdığım tüm dizeler çalıntı.
21. yüzyılda yaşamak ağrısı
Söylenecek söz kalmadıysa madem
Tırnak açalım sonu gelmeyen mısralara
Yanlış anlama, kurmaca hepsi
Şayet şairsem
Şayet deliysem
Sonunu sen getir.
İçinde durduğum şu oda,
İçinde durduğum şu ev,
Duyabiliyor musun?
Bizzat karamsarım.

Gözleri siyahtan boyu selviden hallice olan sen 
Sana ne kadar güzel kelam etsem az 
Sana yakıştırdığım her sıfat 
Başlı başına bir iltifat

Anlatamıyorum mesela gözlerini 
Gözlerinden ziyade o güzel çehreni 
İnce bir ahenkle dans eden sesini 
Olmuşum sana vurgun kurtulamıyorum sevgili

Peyami

Sevgili
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Ali Lidar

Hatırlanacak ne az şeyim varmış meğer benim
dönüp dolaşıp olacağım şeye bakmadan
uzak deniz gemilerinin rutubetli ambarlarında
bir gençlik uğurlamışım genç kıtaların limanlarına

Şimdi nasıl unutulur, unuttum
üstelik hatırlanacak bu kadar az şey varken
ısrar kıyamet geldim bu yaşa lakin
ne ummuştum ne buldum

Şaşırtmıyor artık kimseyi şakaklarımdaki aklar
göz kenarı çizgilerim sanki çocukluktan
yüzümün karanlığı eski bir Kızılderili ağıtı
hangi limana indirdiler o delikanlıyı, bilmem

Bilsem hiç ayrılır mıydım
annemin dizinin dibinden?
bu yaşamak kepazeliğine bodoslama atlar mıydım?
heyhat, yalnızdım
dünyayı benim gibilerle ve beni
anlayacak gibilerle dolu sanırdım
çok pis yanıldım

Şimdi gövdemi sığdırdığım bir artı bir evin

Fransız balkonunun sol çaprazında
ışıklı oyuncaklarla rezil ederken kendimi
kafamda çivi gibi tek bir soru
madem sonunda hiçbir şey kazanamayacaktım
ben bu oyunu neden oynadım.                                                                              
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Puslu bir gün batımında tutuldum sana
Ellerimde işte
İşte bak ellerimde duruyor hâlâ
Ayaklarımla yürüyor yolun,
Kokun,
Bakışların.
Gülüşün kalır senden bana
Bir de incecik ve yumuşak
Tenin.
Ve sanki hep benden alınmış mutluluk gibi
Sende toplanmış bütün güzellikleri hayatımın.
Özgür ruhum, isyanım ve haykırışım…
Hesapsız bedbaht günlerden kalan son kavgam.
Duysun Heybeli’den martılar.
Görsün Kabataş’tan bayrak.
Dağlardan çarpsın yankılansın sesim.
Sevgim, sevdam yarım kalmayacak.
Dirildi mi artık bir kere
Toprak, yağmur, kar gelsin üstümüze.
Gözyaşlarıyla bekleyen analar gibi.
Kesmedi kesilmeyecek umudumuz.

Tanyeri görününceye dek 
Kızıllık sızınca pencerelerimizden 
Kar kokusunu alınca taze taze 
Şiirlerimiz yazılır en güzel kalemlerden.
Tecrübesiz ve hevesli şairlerden 
Bitinceye dek kalemimiz 
Tükeninceye dek kağıdımız
Duvarlarımız var Akif’ten kalan.
Ve tırnaklarımızla kazıyacağız 
Gerekirse ezberleyeceğiz birer birer 
Ancak bitmeyecek, okuyacağız sevgiliye.
Ya da bir dağa, denize, nehire, güle 
Gene de yazılacak ve okunacak 
Ve herkese inat inanacağız 
Umut olacak bizlere o hep
Kazanacağız.
Seveceğiz, sevileceğiz.
Bütün sömürünün itlerinin gözüne soka 
soka
Ve saklayacağız sevgilileri,
Kokularını kağıtlarımızda koklaya koklaya

Son
Kavgam Yunus Emre Yenidere

15
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Selahattin Eğe

Baharın, toprağa bereket getiren cömert yağmurları, avuç avuç saç-
mıştı zenginliğini dört bir yana. Rahmetin bolluğundan ziyadesiyle 
nasiplenen toprağın üstünü karış karış biten sık otlar, gür yeşillikler 
örtmüştü. Tomurcuk açan ağaçlar çiçeklenmiş; kırları, tepeleri çayır 
çimen bürümüştü. Yalnızca toprak değildi yağmurlardan nasiplenen. 
Çayırın ortasında şırıl şırıl akan derenin suyu çoğalmış; kırlarda yayılan 
ineklerin, koyun ve keçilerin sütleri bollaşmış, etlerine dolgunluk gelmişti.
 İşte bu bolluk ve bereketten Çoban Adem’in keçileri de na-
sibini almıştı. Hele sütlü bir kara keçisi vardı ki; Adem’inde, Karısı Ra-
ziye’nin de göz bebeğiydi. Kara keçi, öbür keçilerden iki, iki buçuk tas 
daha fazla süt verirdi.
 Çoban Adem’in evi, kırlara pek uzak değildir. Sırtı çayırla 
örtülü, işte şu tepeyi aştın mı karşıya düşer, hemen köyün kıyısındadır. 
Kıra bakar evinin pencereleri. Çift kanatlı, tahta avlu kapısından gi-
rince tek katlı, iki göz evi sol yanda kalır. Evin arkasına düşen yerde 
-avlunun nihayetinde- üstü tenteyle örtülü, önü yüksek çitle gerilmiş 
ağıl bulunur. Ağılda kara, kahverengi, alacalı yirmi keçi barınır. Ayrıca 
içerdeki küçük bölmede bu yıl doğmuş yedi de oğlak… Ağılın yanında 
samanlık, onun da ötesinde, keçilerin kışın kapatıldığı ahır vardır. Bir de 
ahırda, evin bütün yükünü çeken, tek beygiri tahta bölmesinde bağlıdır. 
Gündüz beygir içerdeyse, açık duran kapıdan hayvanın kuyruğunu 
sağa sola sallayarak, sineklendiğini görürsünüz. Adem’in avlusunda iki 
çoban köpeği bekçilik eder. Köpeklerden iri olanı, samanlığın önündeki 
erik ağacının gövdesine kalın zincirle bağlıdır. Boynunda çivili tasması, 
burnu kapkara köpeğin sert duruşunda insana ürküntü veren, tehlikeli, 
saldırgan bir havası vardır. Hayvan; sıcak yaz günlerinde başını, ileriye 
uzattığı bacaklarının üstüne koyarak avlu duvarının kenarına çekilmiş 
at arabasının gölgesinde uyuklar. Salık köpek, ona nazaran daha 
ufaktır ancak atılganlık ve çeviklikte ondan aşağı kalır yanı yoktur.
 Sabahları horozlar öterken, erkenden kalkar Adem. Ayağı-
na köstek vurduğu beygirini, otlasın diye karşı çayıra götürüp bırakır. 
Ağılda oğlaklara, analarını emdirdikten sonra önüne kattığı keçilerini 
gütmeye kıra çıkar. Serin sabah rüzgarı; kırlardan, tepelerden mis gibi 
taze çiçek, ot, çimen kokularını taşıyarak tatlı tatlı eser. Karısı Raziye 
çoğu zaman pencereden, elinde değneğiyle keçileri sürerek uzakla-
şan kocasının arkasından bakar. Keçiler, çanlarını çıngırdata çıngırdata 
yanı sıra kendilerini izleyen köpeklerle beraber karşı tepeyi aşarak 
gözden kaybolurlar. Onlar gözden yitince ileride otlayan beygirden 
başka görünürlerde kimse kalmaz. Pencerenin önünden çekilen Raziye, 
odanın ortasında serili sofrayı toplamaya koyulur. Oyalı başörtüsünün 
altındaki saçları gibi gözleri de karadır. Esmer, gücü kuvveti yerinde bir 
kadındır.

Evde işi bitince avluya çıkar, tavukları yemler. Kuyudan çektiği bir kova 
suyla karşıda otlayan atı sular. 
Öğlen sıcağı bütün bütün bastırmadan Adem eve getirir keçileri. Ye-
meğini yer, biraz dinlenir. Saat üçe doğru karısıyla sağım için avluya 
çıkarlar. Köpekler gölgeye çekilip uyuklarken, avluda tavuklar eşinerek 
gezinir. Adem, ağıldan keçileri yakalayıp bir bir getirir. Ağılın önünde, 
gölgede karısıyla keçileri tek tek sağarlar. Karnı doyan, dinlenmiş keçi 
kolay kolay duruvermez, sağdırmak istemez. Adem: “Heyt, dur be!” 
diye bağırarak keçiyi zapt etmek için başı, boynu ya da omuzlarından 
sımsıkı tutar. 
Keçi, kaçmak için tepinir, debelenir ama Adem’in güçlü ellerinden 
kurtulamaz. Karısı Raziye’nin oturduğu tahta oturak, yerden hemen 
hemen dört parmak yüksektir. Kadın; sol elinde bakır tas, dizlerinin 
arasına keçinin sol bacağını kıstırarak arkasından sağ eliyle sağardı 
hayvanı. Dolan tası kenarda duran kovaya boşaltırdı.
Adem: - Bu sene yaylım iyi Raziye. Keçiler iyice semirdi. Sütümüz de 
arttı bak!
Kadın: - Çok şükür, yağışlar iyi gitti. 
Adem: - Öyle, bu bolluk herkese yaradı. Muharrem dayının bir ineği 
var ki, görmen lazım. İnek hayli beslenmiş. Günde otuz kiloya yakın 
süt verir olmuş. Ben de dün öyle bir yer keşfettim ki, bu sene daha 
hiç hayvan ayağı basmamış. Koruluğun yukarısında bir yamaç. Bir ot 
çıkmış diz boyu. Tam bizim keçilerin seveceği bir yer.
Kadın: - İyiymiş, dedi gülümseyerek keçiler bol bol otlanır artık.
Adem: - Otlanırlar, otlanırlar. Bir de bu sene harmanımızı şöyle bol 
derin kaldırdık mı, daha ne isteriz ki?
-İnşallah o da olur, dedi kadın.
 Sağılan keçiyi, avluya salıverdi Adem. İçeriden sağılmamış 
başka bir keçi getirmeye gitti. Böyle böyle bütün keçileri sağdılar. Sıra 
bol sütlü kara keçiye geldiğinde, her zamanki gibi karısının gözlerinin 
içinin ışıldadığını gördü. Kara keçi huysuzluk etmez, sağım sırasında 
uslu uslu dururdu. Raziye, keçiyi sağarken “Bu hayvan; bizim evimizin 
bereketi, ağılımızın kıymetlisi.” derdi. Sağdıktan sonra kara keçiyi sev-
giyle okşardı.
 Sağım işi bitince kadın kalkar, süt dolu kovayı alıp eve ge-
çerdi. Adem, bacaklarını ileriye uzatıp sırtını, evle ağıl arasında kalan 
avlu duvarına vererek bir müddet oturur, dinlenirdi. Ayağında eski 
kadife pantolon, üstünde yakasız gömlek, yüzünde hafif uzamış sakal, 
bıyık… 
 

Kara Keçi
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İkindiüstü keçileri tekrar gütmeye götürür, gün kavuşmasına yakın dö-
nerdi eve. Oğlakları emdirdikten sonra hâlâ çayırlıkta otlayan beygirini 
alır, derede sulayıp getirir, ahıra çekerdi. O, kırdayken karısı Raziye süt 
pişirir, kümesten yumurta toplar, yemek hazırlardı…
 Günleri, aşağı yukarı hemen hemen bu çizgide geçip gi-
derdi. Yalnız son günlerde, görenlerin tuhafına giden, ilginç bir huy 
edinmişti Adem. Ne vakit kıra keçilerini gütmeye çıksa, çiftesi omzunda 
asılı oluyordu. Dere kıyısında ineklerini otlatan Muharrem Dayı, onu 
böyle tüfeğini omzuna vurmuş önüne kattığı keçilerini sürerek ileriden 
geçerken görmüş; kestiği odunları eşeğine yükleyip köye dönen Ömer 
Ağa, onunla bu şekilde karşılaşmıştı koruluğun alt yanında. Çiftesine 
ve omzuna asılı fişek torbasına tuhaf tuhaf bakmıştı. Birde geçen gün 
ikindiüstü, Adem’in keçilerini avludan çıkardığı sıra, evinin önündeki 
yoldan at arabasıyla geçen Ender de görüp tanık olmuştu bu ilginç 
manzaraya. İçlerinden hiç biri de bir anlam verememişti buna. Alışık 
olunmadık, yadırganası bir durumdu bu, köylüler için. Ava çıkmıyorsa 
eğer bir adam ne diye durduk yere, eşkıya gibi omzuna çiftesini vurur-
du ki? Hele bir de keçi gütmeye kıra gidiyorsa. Adem’in korktuğu bir 
şeyler olmalıydı. Yani bir sebebi olmalıydı bu durumun. Birkaç gündür 
bu mesele konuşuluyordu köy kahvesinde.
 Başkalarının iyiliğini, mutluluğunu asla hazmedemeyen bazı 
haset adamlar vardır. Bu tür adamlar, genellikle başkalarının başına 
gelen sıkıntılı zor durumlardan kendilerince akıl yürüterek ders çıkar-
maya kalkışırlar. Üstelik birde utanmadan, bu zavallı fikirlerini bilmiş 
bilmiş etraflarındakilere anlatırlar. İşte, Adem’in keçilerini gütmeye gi-
derken yanına çiftesini almasının sebebini öğrenince de, böyle ileri geri 
bilmiş bilmiş yorumlar yaptılar. “Eee kardeşim, Adem bir bardak çay 
ısmarlamaya gelince cebindeki parayı sakınıp korumayı biliyor, keçisi 
kaçırılırken o keçi, ağılımın en iyi keçisi deyip korumak aklına gelmemiş 
mi?” “Eee ne olacak? Can baldan tatlı işte.”
 Kahvede, bilip bilmeyen herkes biraz abartarak, biraz eksil-
terek bu mesele üstüne konuşuyordu. Oysa, meselenin asıl hikayesini 
dinleyenler; yaşadığı olaydan sonra Adem’in tutumunun çok da anor-
mal olmadığını anlıyor, keçilerini gütmeye çıktığında çiftesini yanında 
bulundurmasını ilginç karşılamıyorlardı. Meselenin asıl hikayesi şuydu:
 Adem, her zamanki gibi yine o gün ikindiüstü keçilerini gütmeye çı-
karmıştı. Derenin bir çeyrek saat uzağındaki koruluğun yukarısındaki 
yamaçtaydı keçileriyle. Bulundukları yerde ağaçlar biraz seyrekleşti-
ğinden küçük bir açıklık oluşuyordu. Dört bir yandan ağaçların ku-
şattığı bu açıklık, sanki bir kır bahçesiydi. Dalları örten yeşil yapraklar, 
Diz boyu biten gür otlar, mis gibi kokan çiçekleriyle küçük sürü için 
bulunmaz bir ziyafet sofrasıydı. Yukarılarda kanat çırparak uçan bir 
kuş, aşağıya bakacak olsa keçilerin nasıl da keyifle otladıklarını göre-
bilirdi. Adem sırtını kalın bir meşe ağacına yaslayarak, bağdaş kurup 
oturmuştu. Ağaçların gölgesinden yayılan serinlik, dallarda cıvıldaşarak 
ötüşen kuşların sesi ve tertemiz havasıyla buranın, bedeni gibi ruhunu 
da dinlendirdiğini duyuyordu. 
Esen yelde, hafif hafif hışırtılar çıkararak sallanıyordu dallar. Oturduğu 
yerin az ötesinde yeşil bir çekirge sıçrayarak ileriye atıldı. İştahla otla-
yan keçilerin üstünden bir kırlangıç süzülerek uçup gitti. Keçi çanlarının 
çıngırtıları yankılanarak koruluğun dört bir yanına dağılıyordu.
 

Koruluk, koca bir dağın eteklerini örtüyordu. Bulundukları açıklık biraz 
düzleşse de, kırk elli adım ötede yamaç tekrardan yavaş yavaş yük-
selerek yukarılara, dağın doruklarına doğru tırmanıyordu. Ağaçların 
tepesine konan kuşların, kanat patırtılarını, ötüşlerini dinleyerek oturu-
yordu Adem meşenin gölgesinde. Bir ara karşıdan yokuş aşağı gelen 
birinin ayak seslerini duyar gibi oldu. Yattıkları ağacın dibinden hırla-
yarak hızla ileri atıldı köpekler. Ağaçların gerisinde kaldığından gelenin 
ne olduğu, köpeklerin kime saldırdığı görünmüyordu. Köpeklerin böyle 
birden bire yerlerinden fırlamaları hiç hayra alamet değildi. Ani bir 
tehlike kokusu almış olmalıydılar. O da çoktan fırlamıştı yerinden. Otu-
rurken yanı başına bıraktığı kalın değneği elindeydi. Telaşla aklından ilk 
geçen ihtimal “Kurt mu iner yoksa?” oldu. Ağaçların gerisinden gür kö-
pek havlamalarına karışan, korkunç homurtuyu duyunca tüyleri diken 
diken oldu. Dalların, yaprakların arasından gelen tehlikenin kahverengi 
postunu görünce ne olduğunu anladı. 
Gerisin geri kaçarak az ilerideki iri kayanın arkasına saklandı. Nefes 
alıp vermeleri sıklaşmıştı. Korkudan kalbinin küt, küt attığını duyuyordu. 
Dalları iki yana ayırarak yaklaşan yabanıl hayvan, iki ayağı üzerinde 
doğrulmuş kocaman bir ayıydı. Ansızın böyle dehşet bir tehlikeyle karşı 
karşıya kalan keçiler, kaçmaya fırsat bulamamışlardı. Korkuyla birbirle-
rine sokulan çaresiz hayvanlar, medet umarcasına acı acı meleşmeye 
başladılar. Keçilerin sesi acı acı yankılanarak duyuldu koruluğun dört 
bir yanında. Yardım dileyen bu acı bağrışmalar, kat kat büyüyerek 
dört bir yandan gerisin geri aksetti Adem’in kulaklarına. İçinin acıdı-
ğını, yüreğinin sızladığını duyuyordu ama ne gelirdi ki elinden? Yapa-
bileceği bir şey yoktu. Ayı; öfkeden deliye dönmüş, hırlayarak atılan, 
çevresinde dört dönen saldırgan köpeklere zerrece aldırmadan küçük 
sürüye yaklaştı. Birbirine sokulmuş keçilerin en kenarda kalanını, sağ 
arka bacağından yakalayıp omzuna attı. Bu, onun en sevdiği, karısının 
“ağılımızın en kıymetlisi” dediği kara keçisiydi. Bu anda sürünün diğer 
keçileri deminki meleşmelerini arttırıp daha bir üzüntülü sesler çıka-
rarak ağlaşmaya başladılar. Zavallı kara keçi ayının omzunda yanık 
yanık meleyerek “Yardım edin, kurtarın beni.” der gibiydi. Ayı boş da 
kalan elini sallayarak hırsla atılan köpekleri geri püskürttü. Omzunda 
kara keçiyle geldiği yöne doğru yürüdü. Ayı sanki akşamüstü tarladan 
dönerken çapasını omzuna vurmuş, evine yollanan köylüler gibi en-
dişesizce, rahat rahat yürüyerek ağaçların ardında gözden kayboldu. 
Hırlayarak ayının peşine takılan köpekleri kısa bir ıslıkla geri çağırdı 
Adem. Köpekler istemeye istemeye uydular sahiplerinin buyruğuna. 
Kara keçinin korkudan kocaman kocaman açılmış gözleri, yardım iste-
yen yanık melemeleri ve kurtulmak için ayının omzundaki debelenişleri 
dokunmuştu ona. Gerçekten canı çok sıkılmış, çok üzgündü. Elinden 
bir şey gelmemiş, hiçbir şey yapamamıştı. Göz göre göre ayı, ağılının 
bol süt veren en uslu keçisini (gözbebeğini, bereketlisini) alıp kaçırmıştı. 
Kara keçinin yanık yanık melemeleri, boynunda asılı çanın çıngırtıları, 
gitgide sönükleşerek bir müddet daha işitildi. Omzunda kara keçi, 
ağaçların arasından yokuş yukarı yürüyen ayı, yukarılarda sık ağaçla-
rın kuytusunda kalan mağarasına, yaşadığı ine gidiyordu.
Küçük sürüsünü topladı Adem. Köpeklerini de yanına alarak eve dön-
dü. Karısının çok üzüleceğini biliyordu. Tahmin ettiği gibi günlerce üzü-
len karısı Raziye’ye bir gün “Ne edeyim? Başımın gözümün sadakası 
olsun.” demişti. İşte, o günden sonra Adem hayvanlarına ya da ken-
dine bir zarar gelmesinden korkmuş, bu yüzden keçilerini gütmeye 
giderken omzuna çiftesini vurur olmuştu. Bir daha da keçilerini, o 
yamaca otlatmaya götürmedi…
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Hene Akıncı

Düşünme Kaybolursun

Kaybediyorum gerilim kablolarımı
Sakat kelimelerle inşa edilen ruhun

Bağnazlığı ile boğazlanıyorum
Kelimelere aşılanmış mürekkep

İzlendiriyor kendisiyle çöllerini masalın
Atmaya başlıyor koşuşturan fırtına 

Kendini çölün yamacından
Savuruyor öfkesini yüzüme

Karalıyor üstüme gölgesini göğün
Ruhuna yerleşmiş bir yıldızın ölüsünü 

İzlendiriyor bedenime
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Muhammet Hakan Bolat

Manevi açlığın ve maddi doyumsuzluğun vermiş olduğu elem, 
Sevdiğin, gönül verdiğin insanların, sevgisini kazanamamanın vermiş olduğu üzüntü, 
Gece ve gündüz monoton bir şekilde, ölüme ulaşmak için geçen zaman, 
Hayatta yaşamak isteyip de yaşayamadığın ve alamadığın ya da tadı damağında kalmış güzel anılar, lezzetler, 
zevkler. 
Dönüp geriye baktığında hâlâ içinde yaşadığın pişmanlıklar, travmalar, acılar, gerçekleşmemiş hayaller, 
Ölüm ve başka sebeplerle değer verip de kaybettiğin şahısların içinde hâlâ kanayan firak yarası.
Senin bir insan olduğunun göstergesidir. 
Şu yazıyı okuyacak kadar teknolojiye, konfora, sağlam gözlere, sağlam ellere ve iyi bir eğitim almış olmana,
Anlayacak kadar akla, ruh sağlığına sahip olduğun için şükret. 
Şükret ki karnın tok sokaklarda, derme çatma hanelerde aç ve biçare olanları bir düşün. 
Şükret ki başını sokacağın bir damın var. Evsiz, yurtsuz, barksız kalanları bir düşün. 
Şükret ki barış ve huzur var yaşadığın ülkede ve şehirde, başına bombalar yağan mazlumları, küçücük bedeni 
kurşunlanmış masumları bir düşün. 
Şükret ki sağlığın ve sıhhatin yerinde, ilaç bulamadığı, devası olmadığı için inim inim inleyen hastaları bir 
düşün. 
Ve çalış daima geleceğin, istikbalin için. 
Şükret, burun kıvırma haline daha iyisi olmak için çabala. 
Ama hırs etme, sebat et, fiili ve kavli duanı yap, tevekkül et. 
Terakki istiyorsan eğer, bana diye değil bize diye dua et. 
İttihat istiyorsan eğer, sû-i zan değil hüsn-i zannet.
Bir gaye-i hayal bir dava edinmediysen bu zamana kadar. 
Bir ümmetin var bir milletin var ölüm sonrası güzel bir hayat var. 
Bunlar için çabala, bedenini, malını ve aklını sarf et.  
İşte dava işte hayal. Haydi şimdi hayatına devam et.

Şü
kr

et
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Umut Kocamanİbrahim Hakkı Kaymak

Şimdiki Zaman Çekiminde
Bir Veda Mektubu
Kaçıyorum,
Seni görmekten korktuğum şehirden,
Ciğerlerime nüfuz eden zehirden…
Bırakıyorum,
Tepeleri boyayan sarı güneşi arkamda,
Demir atmış gemiyi, ücra bir rıhtımda.
Gidiyorum,
Sensiz, yağmurun toprağı boyadığı diyarlara,
Derman bulmak için sen kokan yaralara.
Susuyorum,
Dalından koparılmış bir çiçek gibi,
Adını ağzıma almadığımda geçecek gibi.
Yakıyorum,
Bana bakmış gibi yaptığın resimleri,
Dilimden senin için kâğıtlara dökülen şiirleri.
Geçiyorum,
Anılarımızın çağladığı nehirlerden,
Senin görmediğin, bilmediğin yerlerden…
Bilmiyorum,
Bir trenle bu şehirden gidilir mi?
Anılar birer birer terk edilir mi?
Anlayamıyorum,
Dört duvar arasından peydahlanan düşleri,
Sebebi yokken sebepsiz yere gidişleri.
Ve siliyorum,
Zihnimi kurcalayan eski günleri,
Ve ‘’yarın geleceğim’’ dediğin bugünleri.

20
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Şimdiki Zaman Çekiminde
Bir Veda Mektubu
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Yudahan Cumhur

Günaydın
Işıklar dolu bir geceden geçiyorum bak,
Kenarda bildikleri için Nietzsche’yi asıyorlar.
Bazen diyorum doğru kararın gerçek ile ilgisi olmalı.
Ve en renkli geceye uyanmalı duygular.
Bazen diyorum evren bile bozdu,
X maddesine sığmıyor yalanlar.
Ki aklımda hâlâ sen,
Sömürüyorsun çarpışan yıldızlarda bilinçaltımı.
Anadolu’da sarı bir bahar,
Ankara’nın ayazı vuruyor burnuma.
Neredesin, hala çok mu sigara içersin?
Ağladığında çocuğa mı dönersin?
Bilmiyorum.
Sesini bile karıştırıyorum deniz ile.

Doğuyor bazen güneş, kokunu dahi unutuyorum ilk karga uyanınca.
Bana sorarsan aynıyım ben,
Kalmaya mecalim yok akrep ve yelkovan arasında.
Rüzgâr ne taraftan eserse o tarafa düşüyor aklım.
Bazen sigara içiyorum birde,
Kadıköy’e uğramaz oldu kedi sarhoşluklar,
Bazen düşüyorsam bile bir kadının gülüşüne
Ertesi gün hatırlamıyorum adını.
Günün doğumuna pek aldırmadığım gibi
Kimseye de eskisi gibi iyi değilim.
Kaybettiğin Tanrının varoluşsal sancılarını bile dindiriyorum ki,
Bu kendimi sindirişim kadar konu olmuyor Dünya aleminde.
İki kişilik bir yatakta tek başıma
Tanıdığın beni öldürüyorum.

Günaydın,
Öldürdüğüne emin olduğun için cenazesine dahi uğramadığın
Bir adamın tabutunda uyandın.

21
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Düşünme Kaybolursun

Ahmet Hamdi Tanpınar

Gülüşü, bana kaybettiğimi sandığım her şeyi 
                         bir lahzada iade etti.

“
“
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Ne aitim içinde bulunduğum hayata
ne de içinde bulunduğum hayat bana ait.
Pörsümüş kibirlerim 
içimdeki yazmayı yere seriyor hâlâ. 
İçtiğim gözyaşlarım ve sehvime kurban gidişim...
Tarih yazmayacak artık kelimelerimi.
Adımlarım gibi silinecek belki de adım.
Şayet kaderin peşimden bıraktığı sonbaharı unutmayacağım.
Kelimelerim tufanını unutacak artık.
Yürümeyeceğim artık ruhsuz silüetlerde.
Ve her gün her iç çekişimde,
Her sabah çıkarken aydınlığa,
Giyinmek zorunda değilim tahammül duygusunu.
Bürünmek zorunda değilim yaşamak portresine.
Ve çarpıştığım sokaklarda,
Artık tükettim Rimbaud’u Balzac’ı ve Shakespeare’i.
Yırtıp attım yüzümde yıldan yıla kırışan sayfaları.
Yıldım ve onları da alıp gidiyorum.
Ne aitim içinde bulunduğum hayata
Ne de içinde bulunduğum hayat bana ait.
Kimseden medet ummadık.
Kimseye boyun eğmedi bedenimiz semalar dışında.
Hüznümüz kadar bendimiz de çığırından çıksa bile
Kimsenin dökmedik yapraklarını kendimiz kadar.
Dindirdim içimde yıllanmış devrimi.
İçtim dünyadaki bütün gamı kederi.
İçim rahat...
Nefret ettik bütün şahlardan.
Ve başkaldırdık bütün baharlara.
Ne piyon olduk fani ömrümüzde
Ne de yapraklarını döken her bir zerreye hayranlık besledik.
Karanlıkları kazıyorken tırnaklarımdan
Leylim geceleri aydınlatan da bizdik 
İçim rahat.
Ne aitim içinde bulunduğum hayata
Ne de içinde bulunduğum hayat bana ait.
Bu kasvetli sonbahar
Yüreğimi bir urgan gibi boynuma atıyor.
Nefretimi okşuyor bütün hülyalar.
Neden sesiniz çıkmıyor bayım?
Ağlamak gururumdaki çelik miğferi deliyor sanki.
Ama mecburum göğsümüzü yaşlamaya.
İçimde solmaya yüz tutmuş onlarca duygu var.
Biz ne kadar ki uzağında büyüsek de bütün alçak eşiklerin,
Bir an kadar yakındır hain bir kumpas göğsümüzü taşlamaya.
Ben kan kaybediyorum yaşarken üstelik.
Ölüyorum ve gülünç ki haberim bile yok.
Aşkı göğsümde bir bebek gibi taşıyorum.
Avuçlarıma ay ışığı değiyor
Ama mecburum yere göre sığmayan bendimi başka nereye sığdırayım.
Zira yaşamak tatlı bir uyku gibidir bizim içinhemen ardını kabuslarla donatan.
Bu üstümüze devrilen binalar
Neden adımın üstüne adlarını yazıyorlar.
Bu bir ihtilaldir olmak gereken yerde olmamak adına.
Yeryüzünde uyuduğumuz ve tam gözümüzü açıyorken
Yaşanmakta olan bir ihmaldir bu.
Aşk rabbın bergüzarı değil savaşmaktır benim için
Ve ben bunu allayıp pullayanlara hep hayret ediyorum.
Zira yoksun kalacağım bütün basamaklardan
Çünkü sen bir o kadar yüksektin bana.
Göz kapaklarım ülkeme düşmüş bir devrim gibi ağırken
Ben niye hâlâ yaşamak adına direniyorum.
Bütün çehreyi adımlarımla eziyorken

Adl 
ile 
Bin Vecd

Oğuzhan Akcı

Göstermemek adına içimdeki faşizmi
Bir çiçeği öldürmemek adına göğsüme bastırıyorum.
Yılgınlık had kokuyorken
Bozulmuş tılsımı içimdeki kibiri alçaltıyorsa da
Ben bütün inancımla dileneceğim sevdayı bir çocuğun yarasından.
Süzüldü ruhum sokakların arasından.
Süzüldü bendim yaşarken üstelik.
Ve sizler çocuklarınızı yalanlarla uyuturken
Yumruğunu göğe püskürten de bendim.
Yıkıldım gözlerimle yaşladığım bahçelere.
Ölümü doğuruyorum uzuvlarım eskise de 
Yıkıldım çünkü ben İsmet Özel değilim.
Ne aitim içinde bulunduğum hayata
Ne de içinde bulunduğum hayat bana ait.
Hiçbir canlı sevmez bizi bizim hakkın yoluna düşkün olduğumuz kadar.
Kayıp gitsek de avuçlarından zamanın 
Yitip gitmedik hiçbir zaman bu diyardan.
Diriltemiyorum kendimi ve direnemiyor mısralarım.
Sükutumu bir sakız gibi çiğnemekten bitap düşüyorum gecelere.
Ve ben çehrenin erbabıyken
Nasıl oluyor da senden bu kadar uzaklaşıyorum.
Sakla beni göz kapaklarında babam.
Anılar birikti damlamasın.
Rabbı bildik iz bildik semayı.
Biz yıkılsak da yok olmadık.
Biz ki bir çiçeği rüzgarımız incitmesin diye yürümedik onca yolu.
Biz ki üzülmesin diye gökyüzü başımız eğik ağlamaya da katlandık.
Zalimin örsüne karşı sükutundan haya et.
Heyhat!
Dağlanıyorum demek ki dağlaşıyorum.
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Ebrar Sude Kır

 Belki bir rüyanın içerisindeydim belki de ölüydüm. Ve bu 
da benim son durağımdı. 
Hızla aldığım nefesler genzimi yakmıştı. Nerede olduğumu bilmiyor-
dum fakat göğsümü sıkıştıran tarifsiz heyecan her yanımı sarmıştı.
Koca bir hiçliğin içerisine sürükleniyordum ve ben bedenime komut 
vermeyi çoktan bırakmıştım.

Zihnimin içerisinde savaş veren düşüncelerime bir son verip önümde 
duran harabeye bakındım. Anıların, duyguların ve hatta bulutların 
bile öldüğü bu yerde, solmanın aksine büyüyüp renklenen sümbüller 
göze çarpan ilk şeydi. İçimdeki heyecan yerini büyük bir merak 
duygusuna bırakmıştı. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Kimse-
sizliğin ortasına düşmüştüm ve bana verilen tek şey bu harabeydi.
Ayağımın altında ezilen yaprakların sesi içimi ürpertse de yavaş 
adımlarla çitlere doğru yaklaştım. Kapısını açmakta kararsızdım 
fakat engel olamadığım güçlü bir istek beni içeriye sürüklemişti. 
Yüzüme gelen saçlarımı geriye doğru savuşturarak omuzlarımı dik-
leştirdim. Korkularımın üstesinden gelmeyi küçük yaşta öğrenmiştim. 
Bunu da yenebilirdim.

Siyah çitin kapısını araladığımda kulaklarımdaki uğultu biraz daha 
artmıştı, korkuyla geri çekildim. Üstümdeki beyaz elbisenin etekleri 
rüzgarla dans ediyordu. Bu elbiseyi ne zaman giydiğimi hatırlamı-
yordum bile. Şimdilik bu konuyu es geçerek kurumuş otların arasın-
dan ilerlemeyi sürdürdüm.

Sümbüllerin güzelliği yoktu artık bahçede. Terk edilmiş ve geriye 
dönüp bakılmamış bir harabeydi yalnızca. Binanın yan tarafında 
küfl enmiş bir salıncak, içerisine çeşitli yapraklarla otların biriktiği 
küçük bir havuz vardı. Belli ki bir çocuk yaşamıştı burada ve bu yer 
kendisine verilen bir armağandı. Şu an kimsesiz olsa da gökyüzü-
nün maviliğine uzanan elleri kim bilir kaç kez martılara ulaşmıştı bu 
salıncakta.

Adımlarımı sıklaştırdım. Bacağıma değen dikenler canımı acıtıyordu 
bu yüzden hızlı davranmalı ve evin kapısına ulaşmalıydım. İçim hala 
bir savaş meydanıydı. Bir yanım deli gibi buradan uzaklaşmamı 
istese de ağır basan tarafım bu evin sırlarını öğrenmek istiyordu. Bu 
sebeple “Bir şeyi yapıp pişman olmak yapmayıp pişman olmaktan 
daha iyidir” sözünü kendime sürekli hatırlatmam gerekti.

Evin kapısına ulaştığımda rahat bir nefes almıştım ancak bu rahatlık 
kapıdan sarkan kilidi görmemle büyük bir hayal kırıklığına dönüş-
müştü. Anahtar bulma umuduyla çaresizce etrafıma bakındım fakat 
bu ot yığının arasında oldukça imkânsız görünüyordu. Derin bir 
üzüntü içerisinde sırtımı kapıya yasladım. O sırada kulakları tırmala-
yan gıcırtılı bir sesle geriye doğru sendeledim ve evin bana açtığı 
soğuk kollarına düştüm. Heyecanla karışmış ürperti yine sarmıştı et-
rafımı. Kapıyı biraz daha aralayarak içeriye adım attım. Büyükçe bir 
salon karşıladı merakla bakan gözlerimi. Etrafta dolaşan küçük toz 
zerreleri burnuma doluşmuştu. Ardı ardına gelen hapşırma isteğimi 
büyük bir zorlukla bastırdım. Sanki ses çıkarsam rahatsız olacakmış 
gibi hissediyordum. Sanki burada olduğumu bilmesini istemiyormuş 
gibi.

Yavaş adımlarla salona doğru yürüdüm. Sandalyeleri kurtçuklara 
yem olmuş bir masa, etrafı örümcek ağlarıyla sarılı dolaplar, du-
varlarda camları kırılmış tablolar, eskimiş perdeler ve daha birçok 
harabe... Kara lekelerle dolu boğucu çirkinliğin içinde ışığın güzelli-
ğini arayan kısık gözlerim sağ taraftaki merdivene ilişti. Oldukça eski 
görünüyordu. Beni taşıyabileceğinden emin değildim fakat buraya 
kadar gelmişken devam etmem gerektiğini düşünüyordum. Temkinli 
adımlarla basamakları tırmanmaya başladım. Her an düşecekmiş 
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gibi hissetsem de çıkmaya devam ettim. Son basamağa ulaştı-
ğımda elbisemle uyumlu beyaz ayakkabılarıma diktiğim gözlerimi 
ucu bucağı görünmeyen karanlık koridora çevirdim. Birçok kapının 
bulunduğu ürkütücü bir yerdi burası. Pencereden batmakta olan 
güneşin son demleri görünüyordu. Kollarımı birbirine doladım. Hiçbir 
şey için geç değildi. Belki de şu an çıkıp gitmeliydim buradan. Fakat 
merakıma yenik düşerek en baştaki odaya yöneldim. Derin bir nefes 
alarak kapının kulpuna asıldığımda tahmin ettiğim gibi açılmamıştı. 
Birkaç kez daha denedim ama hepsinde sonuç aynıydı. Daha fazla 
zorlamadan umutsuzca diğer kapıya yöneldim. Yalvaran gözler-
le elimdeki metal kulpu kavradım. Avcuma değen soğukluğu içi-
mi ferahlatmaya yetmemişti. Kalbimin hızla atan ritmi kulaklarımda 
çınlarken işte tam zamanı diye düşündüm. Hızla indirdiğim kulp 
menteşenin geriye doğru çekilen sesiyle kapıyı araladı. Büyük bir 
sevinçle iki yana uzanan dudaklarımı bastırdım. Başarmıştım. Fa-
kat içerideki bilinmezlik beni korkutuyordu. Silkelenip tüm cesaretimi 
topladım ve ahşap kapıyı ileriye doğru ittirdim. Pencerenin önünde 
duran siyah piyano gözüme çarpan ilk şey olmuştu. Etrafında bir-
çok notanın yazıldığı eski kağıtlar, sol tarafta telleri kopuk kahve 
tonlarında bir gitarla az ilerisinde küçük bir masanın bulunduğu da-
ğınık bir oda... Yerdeki kağıtlara basmamak için parmak uçlarımda 
yükseldim. Sanki çok farklı bir dünyaya adım atmıştım. Onun tüm 
hisleri, acıları, düşünceleri bir ayna gibi yansımıştı buraya. Odayı 
incelemeyi sürdürdüm. Dağınık halde bulunan birçok kâğıt, tamam-
lanmayı bekleyen tonla yazı, istemsizce karalanmış, buruşturulmuş 
belki de hiç kullanılmamış sayfalar… İçine çeken bir girdap gibi 
gittikçe kayboluyordum odanın karanlığında. Bir an için hep burada 
kalmak, buraya sığınmak istedim. Fakat bu kadarı yeterli gelmemişti 
bana. Sanki daha çok şey vardı bana göstermek istediğin. Kâ-
ğıt yığınlarının arasından doğrularak kapıya ilerledim. Pencereden 
içeriye süzülen ışık gittikçe azalmıştı. Çıkmadan önce son kez göz 
gezdirdiğim odaya tekrar geleceğime dair söz verdim ve kapısını 
kapattım. Temiz havaya ihtiyacım vardı fakat kaybedecek vaktim 
yoktu. İçimde engel olamadığım o dürtüyü takip etmeliydim. Hızla 
diğer kapılara yöneldim. Geçtiğim iki kapı da açılmamıştı. Sağ ta-
raftaki son kapıya ulaştığımda kapının aralığından sızan ince ışığı 
fark ettim. İçeride birinin olabileceği endişesiyle geriledim. Belki de 
benden önce başkaları bulmuştu seni. Bu düşünce midemi bulan-
dırmıştı. Kimsenin seni bulmasını istemiyordum. Bana özel kalmalı 
sadece benimle olmalıydın.

 Kapıya doğru bir adım atarak cılız ışığın olduğu aralıktan 
içeriye bakındım. Elimi soğuk metala dayadığımda titrediğimi fark 
etmiştim. Kafamı iki yana sallayarak güçlü durmaya çalıştım fakat 
içimdeki korku her yanımı sarmıştı. Daha fazla beklemeden kapıyı 
yavaşça ittirdim. Her yanı kitaplarla kaplı salon gözler önüne se-
rilmişti.  Çekingen bir tavırla odaya bakındım. Korktuğumun aksine 
kimseler yoktu. Rahatlamış bir şekilde içeride gezinmeye başladım. 
Burası oldukça temiz görünüyordu. Oradan oraya saçılan kağıtlar, 
yerlerde gezinen kitaplar ya da çıplak gözle görülebilecek büyük-
lükte tozlar yoktu. Evin diğer kısımlarına göre çok daha farklıydı. Her 
bir tarafı kitap rafl arıyla dolu bu yer ilgimi çekmişti. Çeşitli türden, 
birbirinden bağımsız yazarlardan oluşan bu kütüphane senin hazi-
nen olmalıydı. Yazmanın birinci şartı okumaktır sözünü burada daha 
iyi anlamıştım. Hızla etrafı tararken yan tarafımda bulunan ahşap 
raf dikkatimi çekmişti. Diğer rafl ara göre burada tek bir yazarın tüm 
kitapları sıralanmış biçimde bulunuyordu. O rafa doğru uzanarak 
içlerinden birini rastgele indirdim. Üstündeki toz birikintisini hafi fçe 
üfl eyerek temizledim. Kitabı incelerken sayfa kenarlarında bulunan 
renkli post itleri görmeyi beklemiyordum. Oldukça merak etmiştim. 
Belli ki önem verdiğin bir kitaptı. Mavi renkteki post itin olduğu say-
fayı aralayarak çizili olan bölümü okudum. Sonra pembe renkteki, 
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daha sonra sarı renkteki post itlerin olduğu yerleri 
okumaya başladım. Yazarın etkileyici bir anlatımı 
vardı. Beğenmiştim. Kitabın ismini masanın üzerinde 
bulunan bir kalemle elime yazdım. Geri döndüğüm-
de alıp okuyacaktım. Şimdilik buraya da veda etme 
zamanı gelmişti. Kapıya doğru ilerleyerek son kez 
içeriye göz gezdirdim ve odanın kapısını kapattım.

Güneş batmıştı. Bu sebeple koridor daha bir ka-
ranlık görünüyordu. Bir süre gözlerimin bu duru-
ma alışmasını bekledim. Sırtımı dayadığım soğuk 
duvara sürünerek yere oturdum. Yorulmuştum. Kir-
piklerimden akan yorgunluğum gözlerimi açmama 
izin vermiyordu. Tam kısa bir molaya dalacakken 
kulaklarıma dolan ağlama sesiyle irkildim. Bir ço-
cuk hıçkırıklar içerisinde ağlıyordu. Olduğum yerden 
doğruldum. Korkmuştum fakat kendimi sese doğru 
yönelmekten alıkoyamadım. İlerledikçe yoğunlaşan 
ses sol taraftaki üçüncü kapıya varınca daha da 
yükseldi. Artık çocuğun sayıklamalarını duyabiliyor-
dum ancak hıçkırıkları arasında söylediği sözler bo-
ğuk bir iniltiyle kayboluyordu. Başından beri bu eve 
girmemi istemeyen tarafım koşarak buradan uzak-
laşmamı söylüyordu. Aslında yapmam gereken şey 
tam olarak buydu fakat bana kendisini açan bu 
evi böyle bırakıp gidemezdim. Kendimi toparladım. 
Başarabileceğime inanmalıydım. Derin bir nefes 
alarak kapıyı tıkladım. İçerideki çocuk şiddetle ağ-
lamaya devam ediyordu. Birkaç kez daha tıkladım. 
Ağlayan çocuktan başka bir ses gelmiyordu. Kalan 
son cesaret kırıntılarımı toplayarak kapının kulpu-
nu indirdim. Yavaşça araladığım kapıdan kafamı 
uzattım ve içeriye bakındım. Ses gelmeye devam 
ediyordu fakat içeride oyuncakların saçıldığı boş 
odadan başka bir şey yoktu. Odaya doğru ürkek 
bir adım attım. Yere dizilen tren rayları üstünde 
birbirlerine kenetlenmiş vagonlar, farklı modellerde 
arabalar ve her biri dağınık vaziyette bulunan yap-
boz parçaları... Hepsi bunlardan ibaretti. Çocuktan 
gelen hıçkırıklar yerini derin iç çekişlerine bırakmıştı. 
Kuruyan boğazımı aldırmadan çatallaşan sesimle 
“Merhaba” dedim. Bir anda kesilen iç çekişler hu-
zursuz eden bir sessizliği de beraberinde getirmişti. 
Koyu kahve gözlerim korku ve merak içinde açılmış, 
bedenim gerilmişti. O sırada yine yüksekçe bir ağlama sesiyle irkildim. Bu sefer çok daha şiddetliydi. Beynim tehlike sinyallerini çalarken bacaklarım 
korkudan titriyordu. Aniden açılan pencereden içeriye dolan rüzgâr saçlarımı ve beyaz elbisemi uçuşturmuştu. Çocuk hıçkırıklar içerisinde sayıkla-
maya devam ederken boğuk çıkan sesinden anladığım tek bir kelime vardı: “Anne.”

Gittikçe şiddetlenen bedenimi taşıyamıyordum. Fakat açılan pencereden dışarıya baktığımda kalabalık bir insan topluluğu olduğunu gördüm. Zor 
da olsa adımlarımı o tarafa yönelttim. Dışarıda gördüğüm şeyle adeta kanım donmuştu. Bu kadarı fazlaydı. Bu yaşananlar her ne ise bitmeliydi. 
Gözlerimden ardı ardına boşalan yaşlar görüş alanımı bulanıklaştırırken onu gördüm. Ağlayan çocuğu. Fakat artık ağlamıyordu. Yüzünde anlam 
veremediğim tuhaf bir ifadeyle annesinin kireç gibi olmuş yüzüne bakıyordu. Daha fazla dayanamazdım. Buradan çıkmam gerekiyordu. Bakışlarımı 
tekrar odanın içerisine çevirdim. O sırada daha önce odada olduğunu fark etmediğim sarmal şeklindeki merdiveni gördüm. Gözlerimi kırpıştırarak 
görüş alanımı netleştirdim. İçimde buradan çıkmak için yalvaran sesleri bastırmam gerekiyordu. Belki de hayatımın en büyük hatasını yapacaktım 
fakat bir kere girmiştim bu eve, artık istesem de çıkamazdım.
Titreyen bacaklarımı merdivene doğru sürükledim. Tek bir an bile düşünmeden tırmanmaya başladım.  Her bir adımımda içimden bir şeyleri söküp 
atıyordum sanki. Ciğerlerim öyle acıyordu ki nefes alamadığımı hissediyordum. Büyük bir zorlukla son basamağa geçerken her şeyi geride bırakmış-
tım. Önümdeki ahşap kapıyı hiç tereddüt etmeden açarak içeriye girdim. O an fark etmiştim aslında neden burada olduğumu. Gözlerim, kalbim, içim 
alev alev yanıyordu. Ayakkabılarımı çıkararak soğuk mermerin çıplaklığını hissetmek istedim fakat bu pek mümkün olmadı. Dikkatimi başka şeylere 
yöneltmeye çalıştım. Karşımdaki çiçek desenli perde rüzgârın ahengiyle sallanıyordu. Aynı rüzgâr saçlarımın arasından ensemi yalayıp geçmişti. 
Ürpermiştim ama korkmuyordum artık. Soğuk zeminde yorgun ayaklarımı sürüklemeye başladım. Önümdeki mavi tabureye ulaştığımda çitleri saran 
sümbüller aklıma gelmişti. O canlı renkleriyle bu harabe evi nasıl da dikkat çekici bir hale getirmişti. Kim bilebilirdi ki içeriden bakıldığında gösterdiğin 
manzarayı. Kimseler bilemezdi. Ama ben görmüştüm işte, biliyordum. İçerisini de dışarısını da. Bu yüzden hapsolmuştum bu eve.
Olanlar karşısında seni suçlayamam. Çünkü ben istedim evine girmeyi. Ben açtım kapılarını tek tek. Ben girdim odalarına ve ben hissettim seni 
kalbimin en derinlerinde.
Gözlerimi yavaşça kapadım. Boğazım öyle kuruydu ki yutkunamıyordum bile. Ama bunun bir önemi yoktu artık. Ayaklarımı mavi taburenin üstünde 
birleştirdim. Buradan sümbüller daha güzel görünüyordu. Hafi fçe tebessüm ettim, sen gibi. Beyaz ipi boynumdan geçirirken beynimi kemiren dü-
şüncelerime son bir kilit vurdum. Yorgun düşmüş bedenimin daha fazla dayanacak gücü yoktu. Yolun sonuna gelmiştik. Ayağımın altındaki tabure 
varlığını yitirirken gözlerim daha önce orada olduğunu fark etmediğim duvardaki o yazıya takıldı.
 Ve bu ruhuma kazınan son sözlerin oldu.
“Gri bulutlara hapsolmuştu yağmur, güneşin kızıllığına aşıkken.”
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Abbas Musa Yılmaz

Fatıma

Birden aşk adlı tılsımı sokup hayatıma
Sen nasıl da yaktın bağrımı böyle Fatıma
Öyle uzaktan sevmesi zor gelir zatıma
Sen nasıl da yaktın bağrımı böyle Fatıma

Arınsın da maddelerden, kulağıma değsin
En özel cümlelerle donanıp güzel sesin
Beni bu dünyada bu hallere koyan sensin
Sen nasıl da yaktın bağrımı böyle Fatıma

Madem haram bakması mutluluğun tadına,
Gün olur da elbet gelirim diye yadına;
Tütünler eritirim dudağımda, adına. 
Sen nasıl da yaktın bağrımı böyle Fatıma

Beklediğim bir çınar altında gölgeliktir
Ülkü denen, kim bilir, belki ahretliktir
Bakma kuru olduğuna, gözyaşım siliktir
Sen nasıl da yaktın bağrımı böyle Fatıma

Lal oldum koparırken adın olan narayı
Kestin keskin bir kesişle bana merhabayı
Düşümde duydum adıma okunan salayı
Sen nasıl da yaktın bağrımı böyle Fatıma

Ağlamak bir mavilikte sevdanın uğruna
Gitmez mi sandın ayrılık sevenin zoruna
Divaneyim ben bakma aklımın şuuruna
Sen nasıl da yaktın bağrımı böyle Fatıma

Yetti gayrı, ince dal misali gönlümü kırma
Şu tebessümlerini döküp de sırma sırma
Eti tenimden ruhu bedenimden ayırma
Sen nasıl da yaktın bağrımı böyle Fatıma

İstemiyorsan girmeyi gönlüme eserim, 
Ben seni kendi gayretim ile de severim. 
Kimsesizlikten soldu benim hayat cevherim
Sen nasıl da yaktın bağrımı böyle Fatıma
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Lal oldum koparırken adın olan narayı
Kestin keskin bir kesişle bana merhabayı
Düşümde duydum adıma okunan salayı
Sen nasıl da yaktın bağrımı böyle Fatıma

Ağlamak bir mavilikte sevdanın uğruna
Gitmez mi sandın ayrılık sevenin zoruna
Divaneyim ben bakma aklımın şuuruna
Sen nasıl da yaktın bağrımı böyle Fatıma

Yetti gayrı, ince dal misali gönlümü kırma
Şu tebessümlerini döküp de sırma sırma
Eti tenimden ruhu bedenimden ayırma
Sen nasıl da yaktın bağrımı böyle Fatıma

İstemiyorsan girmeyi gönlüme eserim, 
Ben seni kendi gayretim ile de severim. 
Kimsesizlikten soldu benim hayat cevherim
Sen nasıl da yaktın bağrımı böyle Fatıma

Muhammet Baran Aslan

Dünya tüm heybetiyle korkunç.
Bakışlarımda kırıldı aynalar.

Kararsız kalmış kaç asır
Güneş ve ay.

Cinler gölgelerimize saklanıyor.
Tırnaklarımız birer yara
Parmak uçlarımızda.

Kanıyoruz!
Dünya korkunç!

Kara kutulardan çıkan renkler.
Zihnimizin ardını adımlıyor.

Boyanıyor en aydınlık renklerine karanlıklar.
Yırtılıyor siluetlerimizden mürekkep tablolar.

Eklemlerimiz çürümeye hazırlanıyor.
Kendi ruhumuza saplanıyor pençelerimiz.

Emeklerimiz sızlıyor.
Kuruyor ekmeklerimiz.

Gözdelerimiz birer kaya
Yüzüyor lavlar arasında.

Yanıyoruz!
Dünya korkunç!...
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Bilirim yuvasız çocuklara memleket olur yüreğin.
O çocuklar ki 

Merhametine bulanır saklı ruhunda
Ben çocuk, seni görmeyeyazayım

Yüz yıllık savaşlar paydos verir dünyada
Dünya hızlı hızlı döner, benim başım döner

Hurma şekeri yendikçe çoğalır
Myanmar en zengin ülke olur

Kenan Işık komadan çıkar 
Ben girerim bakarsın

Bilirim her surette bir iz bırakır yüreğin.
Gözler kalbin aynası, kaşlar gaydasıdır
Dünya ve sen bildiğimin hep fazlasıdır.
Önce Müslüman olurum seni seversem
Sabrımın eşiğinden ruhuna seslensem

Bir seni bilsem 
Sonra unutup unutup yeniden öğrensem

Sen Leylâ desen, bam telim sızlasa
Mecnun oh dese, buna da şükür dünya yârmış

Allah beni bağışlasa
Seninle komşu oluruz bakarsın

Bilirim orta sınıf romantizmini reddeder yüreğin.
Dünyaya karşı sen, daimi muhalifsin

Aşk deyince sanki emperyalizm duyarsın
Ecevit de haklıydı, Kaddafi’yi de harcadılar

Ne olmuş yani boşa mı geçirdik ömrü
Sana sevdalanmasaydım

Tesla önemli mi olurdu sanıyorsun
Hükümetler ayaklarını yitirirdi

Kıyamayıp onların yerine 
Ben devrilirdim bakarsın

Leyli Behram

Bilirim küfürle talim yapar senin yüreğin.
Uçurum yüksekte değildir ben alçaktayım

Bin yıldır barışık olduğun her şeyle savaştayım
Yordum kendimi biraz olmasam olmaz mıydı

Ülkeler sınırlarını kaldırır,
Filistin öperdi yanaklarımdan

Pakdil aferin derdi başımı okşardı
Ben uçardım mutluluktan o dakika

İsrail indirirdi bakarsın

Bilirim secdeme kıble olur yüreğin.
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