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Kıymetli okuyucularımız;

Bizler için kıymetli ve bir o kadar da meşakkatli olan 2. sayımızı sizlere takdim etmekten gurur duyuyoruz. 
Biliriz ki bulunduğumuz bu çağda yazmak ve yazmaya gönül vermek fazlasıyla külfetli bir uğraştır. 
Bizler biliriz ki sıcağın bırakmış olduğu sızıyı en çok yanan anlar. Kızgın harlarda dağlanmış gönlümüz için 
bu dünya pek de yaşanılacak bir yer değildi oysaki. Yaşanılır gibi olmayan, külfet asıl kendisidir diyeceğimiz, 
büyük fakat bir o kadar da küçücük olan şu dünyadan göçerken ardımızda somut ve kalıcı bir şeyler bırakalım 
diyoruz. Herkesin aydınlığını temenni ettiği bir kuytusu vardır. Kimimiz çok iyi gizleriz sadece. Fakat bu kuytu 
bir zaman sonra öylesine büyür ki içimizde. Taş olup göğsümüze oturacaktır günün birinde. O taşı kaldırmak 
için savaşmak gerekecektir. Nicelerimizin sırf taşı kaldırmak için göğsünden gönlünü dahi söküp attığı bu 
dünyada, dergimizin de niyeti ve ahvali savaşmaktan ibarettir.  

2021 yılının Mart – Nisan sayısı olan dergimizde, İsmet Özel’i dosya konusu edinmiş ve bizler de gücümüz 
yettiğince kendisini sizlere takdim etmiş bulunmaktayız. Ömrünü tıpkı şiirleri gibi dik duruşuna imgelemiş 
biridir İsmet Özel. Tarifi zor, anlatması zor, yazması ise bambaşka zordur. Öyküler, şiir tahlilleri, denemeler, 
incelemeler, şiirler, kitap ve film önerileri barındıran bu sayımız umarız ki siz kıymetli okuyucularımız 
tarafından takdir görecektir.
Sürçülisan etmişsek affola.. 
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HAKİKAT GİZLİDİR

Görünen bütün perdeler açıldığında sahih hadiseler biz-
lere bütün çıplaklığıyla görünecektir. Yaşamın bizlere 
sunduğu her şey aslında içimizin gizinde saklıdır. Perdeli, 
örtülü fakat şah damarından daha da yakındır her şey. Bir 
uğur, bir dava düşünün. Neyi hedefliyorsa insan aslında 
o kadardan ibarettir demenin farklı bir uzvudur bu bah-
settiğim. Bir davanın dahi tılsımı örtülü perdelerde gizli 
değil midir? İnsanoğlu okur, düşünür, fark eder ve ardın-
dan bütün her şeyi bünyesinde gizler. Sonra fark ettiği her 
şeyin sırrı aralandığında yetim bir çocuk gibi terk eder. 
Yaşamak pahalıya patlar insanın zihninin derinliklerin-
de. Bir hakikat düşünün ve az önce tezahür etmiş bütün 
düşüncelerimizi henüz terk etmeden hakikati barındırın. 
İnsanın yaşamında uğruna kendini dahi feda ettiği dava, 
hakikat arayışından başka nedir ki? Hakikat; merhemi 
daha kuvvetli ve daha tesirli olsun diye, kıymeti kıyamete 
kadar hafızalardan silinmesin diye gizli ve tılsımlıdır. Şüp-
hesiz ki hakikatin sesi olmuş kişilerden biri İsmet Özel’dir. 
Yaşamını bütün sadakatsiz perdeleri imrenilecek bir eday-
la örselemeye adamış biri yıkılsa dahi yok olmayacaktır. 
İnsanlığa döndürülmüş bütün namluları bertaraf etmek 
onun direniş davasının ortasına bağdaş kurmuştur adeta. 
Bir muamma olmak, bir bilmece olmaya karşı kafi midir? 
Bu doğmak ile ölümün arasında ince bir köprü değil mi-
dir? İnsanın anlaşılmaz duruşu ve bu duruş ile ölüşü, ya-
şamını cilalı bir perde haline getirir mi diyecek olursam, 
sanırım düşünmeden geçemeyeceğiz. İnsan ne kadar ör-
terse kendini merak ve umut o noktada daha çok söz sa-
hibi olacaktır. Umudun ve merakın olmadığı bir yaşamın 
tutunabilmesi ve tutuşabilmesi çok güçtür. 
Modern Türk Şiirinin kılavuzu olmuş ve ölüm temasında 
birçok eser üretmiş sayın bilmecemiz, perdelerin arkasına 
ilmek ilmek dokumamış mıdır sahih olanı? Sahih olan as-
lında hayatın tılsımının her şeyidir. Hayata dair sizi tutun-
duran şiirse, en büyük sahih hadiseniz odur. Bu anneniz, 
babanızsa sizin asıl geçek ehemmiyetiniz ondan ibarettir. 
Örtmek, görünene gözü kapatmak değildir. Doğur vakitte 

doğru manzaraya karşı perdelerin en hakikatlisi kendini 
ortaya dökecektir zaten. 

“Dünyaya bakmayı aşıp 
dünyayı görme 
noktasına ulaştığımızda 
neye talip olmamız 
gerektiğini anlarız.”

diyor modern şiirin bilmecesi İsmet Özel. Bakmakla 
görmek arasındaki mesafe ve bu mesafenin bizlere gıpta 
edecek raddede yakın oluşu, kişinin bu yakınlıktan istifa-
desinin yalnızca  fetanet ile sağlanabileceği bir gerçektir. 
Sözcüklerin haddini aşırtan ve bütün kabri taşırtan bir 
tılsımı oluşu dünyayı tanımaya yetecek gibidir. Bizler neye 
talip olduğumuzu bilmeden evvel neye talip olmak iste-
mediğimizi bilecek olursak aslında bütün düğüm bura-
da çözülecektir. Dünyayı görme hususundaki mertebeye 
ulaşan bir fani dünyadan nefret edecek ve dünyanın kir-
lerinden kendini paklamak için dünyadan en kısa vakitte 
uzaklaşmayı temenni edecektir. Zarardan en mükâfatlı 
vakitte dönüldüğünde edilecek kârımızı da belki dünyaya 
geri iade ederiz, kim bilir?

Dünyaya gelmek, 
saldırıya uğramaktır.

İsmet Özel, “Waldo Sen Neden Burada Değilsin” adlı ki-
tabında bu sözü yüzümüze vuruyor. Bu söz bize neyi çağ-
rıştırır? Bu söz içimizde barınan hangi duyguya aittir? Peşi 
sıra gelen kederler ve bizlerin bu kederlerle mücadelesini 
niteleyen bu söz, insanın insana açtığı savaşı ve bu savaşın 
üzerimize püskürttüğü acıları nitelemektedir. İnsanın en 
büyük gayesi kemale ermek oldu yüzyıllar boyunca. Tarih 
başladı, savaş başladı. Herkesin ücrasına çekildiği anda 
savaş harlandı ve bu har bütün dünyayı sardı. Bakınız, 

İnsanın taş yemeye ihtiyacı yok diyorsun. Öyleyse şunu düşün: İnsanın ihtiyacı olan-
dan fazlasını elinde tutması kendisi için taş gibidir. Bu yalnız mallar, servet, güç gibi 
nesnelerde geçerli değil. Merhamet, şefkat, tevazu gibi şeyler için de böyle. Bilgi için 
de böyle. Eğer herhangi bir şey insanların istifadesine açıksa ancak o istifade edildiği 
kadar o “şey” olur, o şeyden istifade edilmezse artık o taştır ve gerçekten onu istifade-
ye konu etmeksizin kullananlar taş yemiş olurlar. Sana yaramıyorsa bırak başkasına 
yarasın. Sana yaramadığı halde sende olan hem senin hem başkasının aleyhinedir. 
Taşları yeme. Taşları yemek yasak.
Taşları Yemek Yasak- İsmet Özel

Oğuzhan Akcı

İnceleme
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doğumla başladı dünyaya haykırışımız, ölümümüz dahi 
haykırışla olacaktır. Bu saldırı filizlenen çiçekten eşelenen 
toprağa kadar bütün bendimize nakledildi. Yaşamanın 
verdiği giz aslında göğsümüzden göğümüze kadar eşele-
nen bir rikkat yuvasıdır. Bazı şeyleri aşamamanın verdiği 
iz, aslında biz faniler için saldırının çığırından çıkan yö-
nüdür. Anadan üryan doğduk ve anadan üryan öleceğiz. 
Bütün yaşantımız sökük bir kazak gibi dökülecek ve bizler 
ne ektiysek onu biçerek uğurlanacağız. Bu sökük, yaşamak 
denenin söküğüdür. 

Boyun eğen insanlar 
köleliği güçlendiriyor.
İş kölede bitiyor. Bir gün köle:
‘’Hayır, ayakkabılarını boyamıyorum!” 
dediği anda, fırça kullanmasını 
beceremeyen efendi
çaresiz kalacaktır..
Taşları Yemek Yasak, İsmet Özel

Dünyanın kendi karanlığı vardır. Bu karanlık güneşe sır-
tını dönmesinden kaynaklanır. Güneşin önü de arkası da, 
altı da üstü de ışık saçar. İnsanoğlu da bu mekanizmaya 
benzer. Aydın kişinin aydınlığı her zaman karanlığı böler, 
parçalar. Kişi, şunu demeyecektir: Bizler karanlığa itildi-
ğimiz için siyaha boyadık bendimizi. Bu tez çürümüş bir 
toprak gibi filiz üretemeyecektir. Kişi, yüzünü aydınlığa 
döndüğü müddetçe aydınlıkta kalacak, kendini karanlığa 
hapsetmek istiyorsa da görünen ışığa sırtını dönecektir. 
Sırtını dönen dünyanın yüzü karanlıktır fakat dünyanın 
sırtı daima aydınlıktır diyecek olursak. Sırtı aydınlığa ka-
vuşmuş, gözleri karanlığa hapis bir kişi kendini aydınlığa 

döndürse dahi kuytunun tırpanladığı gözleri ışığı seçeme-
yecek, doğruyu silecek ve yetisi azalacaktır. Doğru olanı 
yapmak doğruyu görmekten daha meşakkatli bir uğraştır. 
Kişinin doğru bildiği işler eğer işine yaramıyorsa onun için 
ehemmiyetli değildir. Doğru her zaman bal tatmaz, kimi 
zaman da acıtır gırtlağımızı. Bu acı öyle bir acıdır ki kişinin 
daima vicdanına sualler sormasına sebep olacaktır. Kişi, 
vicdanına yenik düştü mü acıyı yemek yerine tekrardan 
bal yemeyi tercih edecek ve doğru olandan uzaklaşacaktır. 
Doğru ise bizden; acıysa acıyı, tatlıysa tatlıyı yememizi is-
ter. Nasıl ki biberden bal tatmasını, baldan da acı tatmasını 
isteyemeyeceksek doğru olandan da çıkar istemek doğru 
olmayacaktır. 
Zorbalık yaşamaya dair bir husus değildir. Zorba olan 
insandır. Gönülleri örseleyen, yıkan, yok eden daima in-
sandır. Acıyı yıkıp bal doğurmaya çalışan da insanı yıkıp 
lal doğurmaya çalışan da insandır. İnsanın insanı insanca 
anlayamadığı bir dünya ne kadar yaşanılır olabilir? Sınıf-
sal farklılık bittabi takvada kendini belli edecek ve kişinin 
bir başka kişi üzerinden güç temin etmesi yalnızca güç-
ten yoksun kişilerin hıncı olmuştur tarih boyunca. Hınç 
kendi içlerinde esiri oldukları duygularınadır. Üstün birey 
bu esaretten kurtulmak için zorbalık yapmış, yeri geldi-
ğinde de bir başkasının özgürlüğünü kısıtlayarak bu eksik 
yetisini örtmüştür. Fakat bizler biliriz ki dünya giz yuva-
sıdır. Bizler biliriz ki her giz aslında arayış hususumuzun 
ortasına yuvalanmış bir iz gibidir. Arayış neyidir? Arayış 
dünyanın dar bulvarlarında kaybettiğimiz benliğimizedir. 
Anadan üryan doğduğumuz bu hayatta bütün gizlerle ru-
humuzu örtmemizin bir sebebi olmalıdır. Rahman olana 
kavuşana dek arayış hiç bitmeyecektir.

İnceleme

5
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İsmet Özel’in kendine has bir yönü vardır: şiirleri bir başlık 
altına yazılır. “Doğal olan budur.’’ deyip şaşırtabilir aklınız 
sizi fakat bakınız, başlığın önce yazıldığını, şiirin başlığa göre 
aktığını, öyle ki rüzgâr bekleyen bayrak misali onlarca başlığı 
atılıp yazılmayı bekleyen şiirleri düşününüz.

“Mataramda Tuzlu Su’’ başlığı, şiiri okumadan evvel şöyle bir 
his uyandırıyor: güçlük yolunda, mecburiyetten doğan ta-
hammül kabiliyeti. Kişinin yaşamak mecburiyetiyle su içmesi 
gerekiyor fakat su tuza bulanmış; ya tahammül edeceğiz ya da 
yaşamak mecburiyet olmayacak. 

West Indies, Kızıl Elma, İtaki, Maçin!
Uzun yola çıkmaya hüküm giydim.

Mataradaki su kadar hayatî bir kavram 
vardır: düşünmek. West Indies, do-
ğu-batı kültürünün çıkmazını; Kızıl 
Elma, ulaşılmak istenen ülküyü; 
İtaki, mitolojide Odysseia’nın evi-
ni; Maçin maçoluk söylemini lü-
gate kazandıran bir Türk kavmini 
kapsıyor. Düşünmek öyle kaçınıl-
maz bir hâl almış ki bir hükümlü gi-
biyiz, fikirden fikre geziyoruz, bulun-
duğumuz kavim, emel yeterli olmuyor. 
Çünkü yolumuz uzun, çünkü kendimize 
yola çıkıyoruz. Öte yandan tuz kadar yakıcı bir 
kavram: gurbet. İnsan hiç olmadığı yerlere özlem duyuyor, 
aslolan visalse memleket, eve dönüş yolu oluyor. 
Herkesin bir kavgası, bir barışıklığı vardır kendiyle. Bir gi-
dişi vardır kendinden, bir de dönüşü… Ne vakit banka dük-
kanları yerini kitabevine bırakır, ne vakit aşkla dolar halkım, 
ne vakit ben arayışıma erişirim, davamı göğsümden çıkarıp 
koyarım ortaya, işte o vakit dönerim kendime. Uzun yolum 
biter, evime dönerim.

Kendime dünyada bir
Acı kök tadı seçtim
Yakın yerde soluklanacak gölge bana yok
Uzun yola çıkmaya hüküm giydim.

1974’ten itibaren, şairin yazılarında bir değişim görüyoruz. 
Bu değişimin ne olduğunu burada kendi cümleleriyle ifade 

etmiş İsmet Özel. Bu dünyada seçtiği acı kök tadını kendine 
sorumluluk edinmiştir. İslamiyet’e bağlılık yolunda çekilecek 
çilelere bir atıf vardır bu satırlarda. Tatlı bir meyve değildir 
bu, iştah açmaz, nefsi köreltir daldırdığımızda kaşığımıza ge-
lenler. 
Bugün apaşsam, yarın bunu telafi için en çok ben aşındırma-
lıyım ayaklarımı. Soluklanmaya vaktim yok, ölüm her dem 
herkes için. “Her insan yaşamı yarım kalmış bir projedir ve 
bittiğinde bakanlar, tamamlansaydı iyi proje olurdu demeli.’’ 
demiştir İsmet Özel. Bu yüzden vakit gölgede oturma vakti 
değildir. Bugünün eziyet çekeni, yarın dinlenmeyi en çok hak 
edenlerdir.

Uzak nedir?
Kendinin bile ücrasında 

yaşayan benim için
Gidecek yer ne kadar uzak olabilir?

Uzak… En çok neye ulaşamadık? En çok 
neye hasretiz? Kendimize mi, ülkümüze mi, 
bir yüreğe akamayışımıza mı hasretiz? Hiç 
gidilmeyen o yerler ne kadar uzak olabilir? 
Hiç söylenmeyen sözleri söyleyebilmek için 

her şeyin sonuna kadar söylenmesi gerekiyorsa, 
hiç gidilmeyen o yerlere gidebilmek için kaç ayak 

eskitmek gerekir? Ücrada kalmışlık; içedönüklük, 
gönül üzgünlüğü -gönlü canlı tutabilme kabiliyeti- ile 

birleştiğinde, hiçbir yere gidememişliğimizin ardından nere-
ye gitsek orası uzak gelir bize.

Cesur ve onurlu diyecekler
Halbuki suskun ve kederliyim

“Ben bir cesaret gösterisi derdinde değilim. Benim yaptık-
larım farz-ı kifayedir, benim yaptıklarımı herkesin yapması 
lazım.’’ Suskunuz, demek ki söylenecek sözümüz çok. Halet-i 
ruhiyemiz kederli, demek ki asra ayak basar basmaz ürper-
mişiz, demek ki yazmak bir mecburiyet olmuş. “Yaşamak 
debelenir içimde kıvrak ve küheylan/ beni artık ne sıkıntı 
ne rahatlık haylamaz/ çünkü ben ayaklanmanın domurmuş 
haliyim/ yürüsem rahmet boşanacak/ ve sana bir karşılık ve-
receğim.’’

Mataramdaki suya tuz ekledim, azığım yok

Suskunuz, 
demek ki söylenecek 

sözümüz çok

YOLA ÇIKMAK ÜZERİNE 
DİYALEKTİKLER
West Indies, Kızıl Elma, İtaki, Maçin!

Tahlil

Leyli Behram
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Tahlil

Uzun yola çıkmaya hüküm giydim.

Rahatlığı kendine hak görmemenin diş bilemesi ha-
kimdir satırlara. Bir yürek, bir matara yeter uzun yola 
çıkmaya. Yürek pusula görevi görür, mataradaki suya 
eklenen tuzsa yine boğazdan geçecek tek yudumda dahi 
ödün vermeyi ifade eder. Bu ödün kapitalizme direnme, 
dünyanın duvarlarına İslam yazabilme yoluna adım at-
madır.
Bir hayatı, ısmarlama bir hayatı bırakıyorum
Görenler üstünde iyi duruyor derdi 
her bakışta

İsmet Özel; şimdiye dek yaşadıklarının başkalarının is-
teğine göre olduğunu, artık o ısmarlanmış hayatı bırakıp 
yaşamını farklı bir noktaya evirdiğini anlatmaktadır bu 
satırlarda. İnsanın kendi yolunu kendisinin çizebilme-
sinin, üstünde nasıl durduğunu önemsemeden daima 
doğru bildiği lügatten konuşabilmesinin güzelliği vardır 
bu cümlelerde. Nitekim İsmet Özel, -ismiyle müsemma- 
doğru ve özel sözden şaşmamıştır. Herkese karşı, herkes 
ona karşı; hayat zaten bir başka hayata karşı…

Siparişi yargıcılar tarafından verilmiş
Bu hayattan ne koku ne yankı ne de boya
Taşımamı yasaklayan belgeyi imzaladım
Burada bitti artık işim, ocağım yok
Uzun yola çıkmaya hüküm giydim.

Şair iyiden iyiye bırakmıştır eski İsmet kimliğini. Bu 
hayattan hiçbir şey taşımadığını başka bir şiirinde “üze-
rime yüreğimden başka muska takmadan’’ cümlesiyle 
yineliyor. Belgede ise kendi içinde verdiği savaşta hangi 
ideolojinin kesinkes galip geldiğini, bir nevi çıkacağı yol 
için imza attığını anlıyoruz. Yurtsuz, hiçbir yere ait ola-
mayan, ait olacağı yerin arayışına çıkan bir İsmet Özel 
görüyoruz burada. İsmet Özel bu hayatta artık yargıç, 
savcı ya da avukat değildir. İsmet Özel yalnızca şahittir 
çünkü “eşhedü’’nün huzuruna erişmiştir. 
Satırlar boyunca izlek öze dönüş yolculuğunu anlattı 
bize. Bizce İsmet Özel’in en mana yüklü otobiyografik 
şiirlerinden biridir, Mataramda Tuzlu Su. 
Bilinenden uzak diyarlara çevirdik dümenimizi çünkü 
Kuytu da uzun yola çıkmaya hüküm giydi.

7

Çizim: Büşra Güney
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YILLARIN DOSTLUĞU: İSMET ÖZEL 
VE ATAOL BEHRAMOĞLU

İnceleme

Eserleri hiç şüphesiz büyük ses uyandıran, her sözü ayrı ayrı kuvvetli ve anlamlı olan iki büyük şair... Yıllar öncesine dayanan 
büyük dostluk, dert ortaklığı ve o günlerden bu güne ulaşmış çok değerli mektuplar... Yıl kaç olursa olsun yaşamın bizlere sun-
duğu keder, hüzün değişmiyor. Şiirde kafiyeyi önemsememek, şiiri serbest bir nazımla dokumak, toplumcu şiiri var eden özel-
liklerdendir. İki büyük şairimizin şiirleri de buram buram toplum havası kokmaktadır. Kalemleri büyük gizler ve anlam yüklü 
imgelerle donatılmıştır. Bu denli kuvvetli olmalarının en büyük sebeplerinden biri de budur zaten.

ASKERDE TEK BİLEK

Kötü yaşam koşulları, şairlerin kalemini daha da biler daima. Acı güneşse şiir günebakandır bir yerde. Çile, aç ruha bal; zulüm, 
merhametli yüreğe kan olur. Ne vakit bir kavgadan söz edersek, o vakit kelimeler şairin parmaklarından yağar defterlere. Gece, 
savaş, yoksulluk, adaletsizlik infilak eder üzerine şairin. İsmet Özel ve Ataol Behramoğlu arasında ortak kaygılar baş gösterir 

böyle anlarda. Bir deste sene, içte kıvranan sancı, şiirle merhem olunur. İki arkadaş baş-
larlar mektuplaşmalara, şiir alış verişlerine. Ataol Behramoğlu daha sonra o 

mektuplarla ilgili İsmet Özel ile bir tek şiir üzerine konuşulduğunu 
değil, neredeyse sosyolojik tartışmalar içerisinde dahi olduk-

larını şöyle dile getirir: “İsmet Özel’in bana yazdığı bir sözü 
kulağımda hep çınlayagelmiştir. Belki kendisinin de şimdi 
anımsayamayacağı bu söz şuydu: ‘herkes her şeyin bayağı-
sına teşne’.”. Sonralarda bu sözün kıymetini ise kendisine ve 
İsmet Özel’e sunulan beğenilerin de yermelerin de yüzeysel 
oluşuyla daha da kavradığını dile getirir.

Ataol Behramoğlu, İsmet Özel’e “Yıkılma Sakın” isimli bir şiir 
yazar o mektuplarda. İsmet Özel de kalemdaşına aynı başlıkta 
bir şiirle karşılık vermeye karar verir ve fakat askerde bunun 
için bir türlü fırsat yaratamaz. İstirahat yazdırabilmek için çü-
rük bir dişini çektirmeye karar verir. Çektirmesine çektirmiştir 
fakat şiiri tamamlayamaz ve daha çok süreye ihtiyaç duyduğun-
dan bu kez sağlam bir dişini çektirir İsmet Özel. “Yıkılma Sa-
kın!” isimli şiirini dostuna bu vesileyle yazar ve mektuplar. Ni-
tekim ben bugün bu şiire erişebilmek için sağlam birkaç dişimi 
feda edebilirim.

MEKTUP YOLDAŞLIĞI

Şairler birbirlerinden uzak düşmenin vermiş olduğu hüzün ve askerlik 
sırasındaki zorlu şartlar, imkansızlıklar nedeniyle uzun süre aralarında-

ki dostluk bağına mektuplaşarak devam eder. Bir zaman sonra bu mektuplar 
öyle birikir ki daha sonralarda kitap haline getirilir. Yer yer, zaman zaman bir-

birlerinin şiirlerini mektuplarda eleştirmiş, tavsiyeler vermiş ve bunun yanı sıra 
kendi şiirlerini de ekleyip tavsiye istemişlerdir.

Ataol Behramoğlu bir mektubunda şöyle der:

Sevgili İsmet

Şiirlerin geldi. Bir süre mektubunu bekledim. Sonra belki benden yazma-
mı beklediğini düşündüm. Şiirlerin üzerine sağlıklı bir şeyler söylememe, 

8
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kafamın şu sıralardaki sağlıklı sayılmayacak bir durumu engel. Buna karşılık çabanı değerli ve genel olarak başarıya 
ulaşmış sayıyorum. Yaşadığımız günleri vurguluyorsun, şiirlerden en güzeli propaganda. Çünkü öz olarak en yoğunu 
ve biçimce başarılısı o. Karlı bir gece vakti şiiri çok da okunsa yoğun, pek bir izlenim bırakmıyor, unutuluyor. Öteki kü-
çük şiirin ise biçiminde bir kolaya gitmişlik seziliyor. Ve şiirlerinin her üçünde de yer yer aksayan hamlıklar var. Belki 
yanılıyorum fakat sonuç başarılı ve değerli. Yaşadığımız günleri anlatma yolunda yeni bir şeyler yakaladığını sezini-
yorum. Bu seni daha yoğun şeylere götürecek. Birçok şey söyleyebilirim. En başta da ülkemiz edebiyat ortamının akıl 
almaz çirkefliği ve bu çirkefin en az zararlı kılınması için her cepheden dövüşmemiz gerektiği üstüne. Kafamda birçok 
yazılar tasarlıyorum fakat uzakta oluş ve bir yayın organı olmayışı yazmamı engelliyor. Şair olarak benden umudunu 
kesmemiş olduğunu umarım. Türkiye’den ayrıldığımdan bu yana yayınlananların dışında yazılmış birçok şey var. Des-
tan çalışmasının da dışında... Fakat tümü ile iyi bulduğum bir şey olmadığı için sana gönderemedim. Örneğin Nihat’ın 
hapiste oluşu üstüne yazdığım uzun bir şiirin girişteki birkaç dizesi içime sinmediği için göndermiyorum sana. Yine 
birkaç yeri aksayan fakat ortalarını, asıl gövdesini sevdiğim bir çalışma daha var. Abdullah, Mehmet, Nihat, Murat... 
Bu iki şiiri de bitirebilmek isterdim. 
Sana İstanbul’dayken yazdığım biraz oyun gibisine, bir çırpıda yazdığım 
birkaç şiirden birini yazayım şimdi. Çünkü bu küçük şiiri bir değişikliğe 
uğratmadan çıkaracağım bir kitaba alabileceğimi düşünüyorum. Yukarıda sözünü ettiğim şiirlerin içeriğiyle bir ilişkisi 
olmasa da şöyle;

BİR KENTİ BIRAKIRKEN

Bir kenti bırakırken anımsanan
Daha çok küçük şeylerdir
Bakkalın borcu ödenir
Ve uzak bir tanıdığa rastlanır son anda

Bir kent nedir ve bir insana
Bıraktığı şey nedir bir kentin
Uzayıp giden tozlu yollar
Sonuçlanır yassı dağlarla

Bir kenti bırakırken, alışılmış–
Bir şeydir bırakmak bir kadını da
Yürürdün koruluklara
Yüzünü taşıyarak onun

Ve çayların akışında her zaman
Eskiyi anımsatan bir şey vardı
Bulanık olduklarından mı
Yoksa yaz mı eskirdi usulca

Yazlar kentler ve kadınlar
Bir aşkı bırakmanın buruk tadı
Bütün çocukların ve bütün
Şairlerin hep yaşadığı

1970

Ataol kardeşim, 

Gönderdiğin şiiri aldım. Sana bu mek-
tupla birlikte bir de ben gönderi-
yorum. Bir aydır ortaya dökeme-
diğim şiir senin durumun ve 
soluğunla canlanmak şansına 
erdi. Şiirin, Türk Edebiyatı-
na getirilmekte olan yeni 
havanın çok iyi bir örne-
ği. Dürüst, net ve etkili. 
Özde ayrıldığımız nok-

Çizim: Bora Onay Çizim: Bora Onay
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talar varsa bu kendi şiirimde ortaya konmuştur sanırım.
Niyetim, bu ikisini aynı sayıda art arda basılmak üzere 
Mehmet Fuat’a göndermek. Buna itirazın olacağını san-
mıyorum. Çünkü ikimizin de şimdilik yayın aracı bu. 
Dileğim bu iki devrimci şairin İstanbul dünyasını biraz 
yerinden etmesidir. Durum, dayanışma ve yaratılan yeni 
sanat bakımından. Sen terhis olur olmaz iyi bir çalışma 
ortamına girebileceksin. Ben de aynı ruhu taşıyorum.
Gitgide özgürlüğün elde tutulmasıyla birlikte amaç birli-
ğine dayanan ortak bir şiir yazımına girişeceğiz.
Kötü günler yaşanıyor dostum ama bu günler geçiliyor 
da. Önemli olan çekilen acılar değil elbet, acıların alt 
edilmesi değerlidir. Üzgün ve hüzünlü olabilirsin ama 
şiir yazmak ve çeviri yapmakla gösterdiğin direnç benim 
gözümde övülmeye değer.
Seni yürekle kutlarım. Bir fırsatı olsa seni görmeğe gele-
cektim. Ama köprü yıkılmış, yol uzamış bir günde gidilip 
gelinemiyor.
Sevgiyle, heyecanla...

İsmet Özel
Muş, 16 Nisan 1969

Aslında İsmet Özel bir mektubunda Türk Edebiyatı’na ka-
zandırmak istedikleri yeni soluğu belli etmiştir. Zihinlerin-
de oluşan yumruğu ve bu yumruğu kağıda dökmek isteyiş-
leri gayet açıktır ve bir gün askerliğinin zorluğunu, yaşamın 
üzerlerine bırakmış olduğu ağır yükü, külfeti özetleyen bir 
yazı kaleme almıştır İsmet Özel. Behramoğlu’na içerisinde 
olduğu durumu şöyle özetliyor:

Ataol Kardeşim,

Gece taarruzundan dönüyorduk. İçinde bulunduğumuz 
REO hızla alaya doğru ilerliyordu. Yol bitmek bilmiyor-
du. Yirmi kadar adam, soğuğun ve açlığın etkisiyle büzül-
müş uyukluyordu. Herkes vardığı yerde sıcak yemek ve 
yatak bulamayacağını biliyordu. Umutsuzluk çökmüştü. 
Gün yorgunlukla geçmişti ve önümüzdeki günün beter 
olacağı bilinen bir şeydi. Aracın içini boğan zifir asker 
adamların içinden yayılmıştı. Açtık ve soğuk kemikleri-
mize işliyordu. Bir an tiz, yanık bir ses yükseldi. Bir uzun 
hava. Bir saattir ağzını bıçak açmayan adamlardan sesler 
gelmeye başladı.

Ben içimden kopan şeyi pek iyi bildiğimden herkesin 
duygularını iyi değerlendirebiliyordum. İçimize bir şey 
dolmuştu. Gıdalı bir şey. Bir şey eklendi bize. Daha dik 
duruldu. Yaşamakla bir bağ kuruldu. Ve o sese bir tapınış 
başladı. Esasen tapınmayla birlikte hayat da başladı. Ben 
bir şairim ve düz yazıyı iyi kıvıramıyorum. Bunu yaz-
mayı mutlaka diledim. Çünkü ömrüm boyunca sanatın 
işlevinin ne olduğunun somutlandığını görmemiştim. 
İlk kez insan yaşamasına maddi olmadığı sanılan bir un-
surun böylesine müdahale ettiğini ve onu değiştirdiğini 
gördüm. Öyle ki biçim ve öz ilişkileri değil, yaşamaya bir 

yanıt oluşu (sanatın) ilgimi çekti.

Telini aldım. Burada bir arkadaşımız var senden bir gün 
önce terhis olacak. Onun seninle gelmesini düşündük. 
Buna onun ihtiyacı vardır. Eğer karar verirsek Zülküf ge-
tirip onu sana teslim edecek. Çok çile çekmiş saygı değer 
ve kültürlü bir arkadaştır. Yedisi akşamı orada olabilir ve 
ertesi gün birlikte yola  çıkarsınız. Adı Arman Vartan-
yan, bir ermeni general değil bir ermeni müzisyen. Bir yıl 
Atğm -10 yıl hapis- mütebakisinde ER. Bu bilgiler sende 
kalsın. Bana sonra yazarsın, şimdilik kesiyorum. Hoşça 
kal.

Ben 47/4 tertip askerim 10 Ekim’de terhis olacağım. Ne 
zaman görüşeceğimizi kestiremiyorum.

Sevgiler

İsmet Özel ve Ataol Behramoğlu, mektuplarının yayımlan-
masından sonra Kemal Sayar’ın programına konuk olurlar. 
Behramoğlu her zamanki tutumuyla şiiri ön planda tutar 
ve “Mektupların nereye nasıl gideceğine dair bende de pek 
iyimser duygular yok. Çünkü bir şeyler okunur, unutturu-
lur. Kalıcı olan şey kalabildiği ölçüde şiirdir.” der. Kemal Sa-
yar günümüz gençleri ve edebiyat kavramı arasında İsmet 
Özel’in karamsar olduğunu nitelendirirken Özel söze gire-
rek şunları belirtiyor:  
“Yalnız şiir değil, bütün edebiyat ve düşünce alanlarında bir 
bellilik arıyoruz. Yani bize tutunabileceğimiz neyi veriyor 
bu uğraşı?” ve ekliyor. “O yüzden benden genç olan arka-
daşların bu tutunulacak şeyi ortaya koymalarını istiyorum 
çünkü ben de tutunmak istiyorum.” 

Bir zamanlar yazılmış mektuplar ve bu mektupların döne-
min ve yıllar sonraki zamanın üzerindeki tesiri ne kadar 
kıymetliymiş daha iyi kavrıyoruz. Mektuplar bir eser nite-
liğinde midir, tartışılır. Lakin mektup dediğimiz yazgı dö-
nemin ve kişilerin yaşamına dair derin izler taşıdığı için her 
zaman çok kıymetli unsurlardır. İsmet Özel ve Ataol Behra-
moğlu mektupları, çok derin hisler ve tasvirler barındıran 
nadir birikimlerdir. Kalıcı ve sahih gerçekleri niteleyen bu 
yazılar aradan uzunca yıllar geçse dahi hatırlarımızda hep o 
zamanları diri tutmaya yetecektir.

Gençlik yıllarında hırslı, azimli ve inanç dolu iki şairimiz 
kendi yaşamlarındaki belirli zorluklarla ve mücadele dolu 
yıllara inat birbirleriyle olan mektuplaşmalarına şahit olu-
yoruz. Bir tarafta yurtdışında dil öğrenmek ve hayatta kal-
mak için bulaşıkçılık yapan Ataol Behramoğlu, diğer tarafta 
ise yurdunda yalnız kalan, konuşacak kimse bulamayan ve 
parasızlık içerisinde bir yaşam sürdüren İsmet Özel. Bu sı-
kıntılar içerisinde bir de ‘Halkın Dostları’ isimli dergi ku-
ruluyor ve mücadelelerini bir yumruk olarak bir dergi çev-
resinden halka sunuyorlar. Asla pek etmeden, edilebilecek 
raddede lakin edilemeyecek kadar ileri düzeyde olmalarını 
pay biçerek halkın dostları, iki şairimize güç ve dirilik kat-
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maktadır. Yeri geliyor umutsuzluğa sürükleniyorlar, ama 
içlerinde taşıdıkları inanç her zaman baskın geliyor. Bir-
birlerine şiirlerini gönderip değerlendiriyorlar, eleştiriyor 
ve yapıcı olmak gayreti ile sürekli tahlil edip inceliyorlar. 
Birbirlerine kitaplar gönderip üzerine konuşuyorlar. Mek-
tuplaşma Ataol Behramoğlu’nun Türkiye’ye gelişine kadar 
sürüp gidiyor.

Sevgili İsmet,

Sıkıntılarına hayranım. Orada olamadığım, yükünün bir 
parçasını omuzlayamadığım için üzgünüm.

İsmet Özel parasızlığın, yalnızlığın ve siyasi davasında tek 
kalmış olarak hissetmesinin neticesi olarak daha mahzun, 
yer yer daha umutsuz bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bir 
ara bu durum öyle bir noktaya ulaşıyor ki satırlar arasında 
intihar etme düşüncelerinin belirtilerine rastlıyoruz. Buna 
bir örnek olarak bir alıntı paylaşabiliriz: “Duygularım, iç gü-
dülerim, tasarılarım. Her şey büyük bir karmaşayla üstüme 
çullanıyor. Hayat karşısında acıdan çok bulantı duyuyorum 
bu bir gerçek.” Ataol Behramoğlu da bunun farkına vararak 
dostuna tavsiyelerde bulunuyor. İsmet Özel oldukça gururlu 
olduğundan tavsiyeleri her ne kadar dinlese de kendisini te-
selli edecek daha başka şeyler aramaya başlıyor. Bu bıkkın-
lığı biraz da olsa azaltmak adına Fransız filolojisi bölümüne 
kaydoluyor. Aynı zamanda kendisini teselli etmek için şöyle 
bir cümle kuruyor: “Yalnızım ve en kuvvetli tarafım da bu.”

Sevgili İsmet,

Kafacığın nerelerde uçuyor. bilmiyorum. Benimki ta-
nımsız. Umutlar, kederler, anlamadığım bir şeyler.

Yazmaktan başka bir şeyin beni kurtaramayacağını düşü-
nüyorum. Bir de, mutlu olmak istiyorum. Rahat ve olgun 
olmak istiyorum.

Dudaklarındaki dağ çiçeklerinden ötürü çürükleri sa-
vunmak isterim. Belki sana rağmen.

Görüşmek özlemiyle.

/ATAOL

Yazın sanatı ve dergicilik faaliyetlerinde bulunmak, her şair 
ve yazarın okurlara ve edebiyat severlere karşı bir sorumlu-
luğudur. Bu sorumluluğu üstlenen kişiler seslerini ne denli 
artırırsa halk da o denli özgürlük narasını benimser. Halkın 
sesini de ancak halkın dostları duyurabilir. İsmet Özel ve 
Ataol Behramoğlu: davalarının ateşini yakan öndeki iki me-
şale... 1980 öncesi toplumcu gerçekçi iki şair olduklarından 
çıkarılan dergiye daha güzel bir isim bulunamazdı: Halkın 
Dostları. Elbette her şairin hayatı eserine yansır fakat bil-
hassa İsmet Özel hayatının hangi evresinden geçmişse bunu 
çıkarttığı eserlere başarıyla, samimiyetle, sahici bir tarzla 
aksettirir. İsmet Özel’in yaşadığı maddi sıkıntıları, aile ya-
şantısı, askerlik hayatı, güttüğü dava ve duruşu bu açıdan 

büyük önem arz eder çünkü iddiasıdır, her şey o yaşarken 
olmuştur.

İsmet Özel’e fikriyatlarındaki ideolojik hayat görüşlerinin 
dönem dönem değiştiği ile alakalı bir soru geldiğinde İsmet 
Özel şöyle cevap verir: “Ben o dönem sosyalistsem bana ne-
den sosyalisttin diyenlere, ‘Siz neden değildiniz?’ diye sora-
rım.” İşte Halkın Dostları böyle bir duruşla halka sunulur, 
olunması gereken neyse o olunmuştur, yazılması gereken 
neyse o yazılmıştır.

Emek verdikleri ve 18. sayılara kadar çıkan Halkın Dostları 
adlı dergi 1971 muhtırasında kapatılır. Mektuplaşmaların 
ardından epey uzun bir süre geçer, İsmet Özel fikri değişik-
liklerine başlamıştır. Hayati görüşü İslamcı bir görüşe tutu-
nan Özel, değişime uğramıştır.  Ataol Behramoğlu ise kendi 
çıkarttığı dergide İsmet Özel’in mektuplarını yayımlamaya 
başlamıştır. İsmet Özel bu duruma karşılık, bütün mektup-
ların birleştirilip bir kitap hâlinde yayımlanmasını önermiş 
ve bu önerisi kabul görmüştür. Bu mektupların yayınlanma 
amacının ise genç kuşakların, kendi yaşamları hakkında bil-
gi sahibi olmaları, yaşanılan zorlu şartları, imkansızlıkları 
gelecek kuşağa hissettirmeyi, şair olmak için hangi yollar-
dan geçtiklerini görmeleri olduğunu belirtmişlerdir.

İsmet Özel´le, şair ve insan olarak, ortak yanlarımız 
kadar, farklı ve hatta karşıt yönlerimiz de bulunduğuna 

(...) değinmiştim. (...) Tek bir şeyden ise hiç kuşku 
duymadım: Bizi buluşturan şeyler, 

dün olduğu gibi bugün de, 
bayağı olmayan şeylerdir.

-Ataol Behramoğlu´nun Önsöz´ünden-

***

Ataol´la tanışıklığımız kısa sürede riyasız, içten bir 
dostluğa dönüştü. Bunda siyasi tavrımızın olduğu kadar 

edebiyata ve şiire bakışımızın yönündeki koşutluğun 
rolü büyüktü kuşkusuz.

-İsmet Özel´in Önsöz´ünden-

İnceleme

11
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YEZRA
Öykü

Köylük yerde, düğün dernek olmadı mıy-
dı, kırmızı yemeni haşa takılmazdı. On 
yaşını geçince, basma şalvarları genişler, 
renkleri solardı kızların esvaplarının. 
Çeşme başında fazla kalınmaz, erkek kıs-
mıyla göz göze gelinmez, hele ki ucun-
dan kıyısından da olsa süzülerek yürün-
mezdi. Analar-babalar, her bir kuralı mıh 
gibi kazırdı aklına kızların, gelin olasıya 
kadar baba evinde, ölesiye kadar da koca 
evinde geçit yoktu itaatsizliğe. Hele bir 
uymayagör örfe adete, başına neler ge-
leceğini adı gibi bilirdi Yezra! Köy kah-
vesinde kaynayan dedikodu kazanından 
dökülenler, kerpiç evlerin pencerelerinde 
ağızlarını kapata kapata fısıldaşan kadın-
ların sohbetlerine süzülür, nihayetinde 
evdeki dayakla son bulurdu. Kimileri; 
özgürlüğüne koştum sanıp aynı babaları 
gibi bir adamla kaçardı da, sonraları feri 
sönmüş gözleriyle ürkek bir ceylan gibi 
gerisin geriye dönerlerdi. Kimileri de 
dönemezdi. Abileri hapse, kendileri de 
mezara giderlerdi. Yezra bunları da bilir-
di elbet! Abasını; on beşlik Meryem’i de 
köyün mezarlığına koymuşlar, tülden du-
vağını da kara toprağa sermişlerdi. Şehre 
gidip kendinden haber alınmayanlar da 
-tövbeler tövbesi- hepten kötü yola düş-
müş olduklarından haklarında konuşul-
maz, evlat diye sevilmezlerdi. 
Adını Kuran’dan koymuşlardı Yezra’nın 
çoğu kız gibi. İsminin; çoğalmak, yayıl-
mak anlamına geldiğini ilkokul öğretme-
ni ile baktıkları o kalın sözcük kitabından 
öğrenebilmişti. Okula gidebildiği zaman-
ları özlerdi ama köylerinde bebelerin git-
tiği okuldan başkası olmadığı için oku-
masının mümkünatı yoktu. Hoş, okul 
olsa ne yazar, kızlara evde ihtiyaç 
vardı. On ikisini bitirip on üçüne 
girmek üzereydi Yezra. Üç tane 
erkek kardeşini de neredeyse 
büyütmüştü. Çoban etmişti 
Osman’ı daha dokuzunda. 
Köy ahalisi “analık yakıştı” 
diyerek hayırlı bir kısmet 
bakar olmuşlardı ona. 

Yezra heyecanlıydı, belki ilkokul öğret-
meni gibi akıllı bir adama verirlerdi de 
onu, kocası olacak adamdan öğrenirdi 
hayatı. Öğretmenine olan masumane 
hayranlığını, anasına bir kere deyivere-
cek olmuştu da köteğin büyüğünü yemiş-
ti. “Er buldun da muallimi kaldı! Köylük 
yerde kim varsa onunla olacak bu iş! Hı-
sım akraba mı olur, konu komşu mu olur 
artık onu baban bilir! Kız kısmısı karış-
maz!” demişti azarlayarak. Konuşmaması 
gerektiğini anlamıştı, ama hayal kurmaya 
engel yoktu. Ergenliğinin baharında, ba-
şında kavak yelleri esen Yezra, kâh çayır-
larda koyun güden Osman’a yemek götü-
rürken kâh diğer kardeşlerini oyalarken 

kurduğu gündüz düşlerine kaptırıverir-
di kendini. Kendince, müstakbel eşine 
hazırlanırdı. Çeyizliklerini düzeltir, saç-
larını daha nizami örer, meydandan ge-
çerken yere bakarak da olsa gamzesini 
çıkararak gülümserdi. 
Bir akşam vakti, henüz yitmemiş çocuk-
luğundan olsa gerek müstakbel kocası ile 
tanışacak ama olanları anlamayacaktı. 
Karanlık çöktüğünde; evde olması gere-
kirken, Osman’ın sürüsünde bulamadığı 
iki koyunun peşi sıra her yerleri aramış-
lardı. Osman az ileride dağın eteklerine 
bakarken, Yezra da otlakların arkasında-
ki çayın kenarına gitmişti. Etrafına bakı-
nırken; alacası çökmüş karanlığın için-
den, çalılıkların oradan bir ses duydu. 
Yüreği, endişeli bir kuş gibi pır pır olmuş, 
ayaklarına “kaç” emri veriyordu! Tam 
kaçıp gidecekken, biri kolunu sıkıca kav-
rayıverdi. Gözlerini kısarak daha dikkatli 
baktı: dayısının oğlu Şamil’di bu! Beş da-
kika içinde ne olduysa, olup bitmişti işte! 
Sandıklarda çıkarıp çıkarıp, öpüp kokla-
yarak yerine koyduğu çarşaflar, örtüler, 
kırlent kılıfları bu adam içindi demek! 
“Şşşşt!” dedi Şamil, “Bir çıt çıkarırsan ya-
karım seni. Anana babana demeyeceksin 
bir şey!”. Korkudan büyümüş, iki iri ceviz 
tanesi olmuş gözleri ile ne olduğunu an-
lamaz şekilde onaylar gibi hızlıca başını 
salladı Yezra. Zaten geç kalmıştı eve, Os-
man da ısrarla adını sesleniyordu uzak-
tan. Eve vardıklarında temiz bir dayaktan 
geçirmişti babası. Aynaya baktığında, ba-
basının vurduğu yerler haricinde vücu-
dunda bir gariplik yoktu. Bacakların-

dan sızan bir damla kan haricinde 
iyiydi, hafif sızıları vardı o kadar. 
Haftalar sonra bulantıları baş-
ladığında, yemek kazanının 
yanında duramaz olsa da 

anasının çimdikleri ile yine 
kazanın başında oturtul-

muştu. Ertesi gün, hep-
ten fenalaşıp yemeğin 
içine istifra ettiğinde, 
artık kasabadaki dis-

Anıl Çetinel Örselli

Çizim: Büşra Güney
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Öykü

pansere yol görünmüştü. Doktorların kadın olabildiğine şaşırmıştı Yezra, beyaz gömlekli, sevecen kadına muayene olurken. 
Doktor hanım teyze, Yezra’nın cevabını bilmediği çok sorular sormuş, en sonunda da Yezra’nın başını okşamış, anasını odaya 
çağırıp onu koridora göndermişti. “Mide bu! Bulanır bulanır geçer. Amma ettin!” diye diye dispansere gelen anasının suratı, 
odadan çıktığında sarıdan öte kirece yakın bembeyazdı. Yezra’yı önüne kattığı gibi, omzunun arkasından çimdik yaptığı eliyle 
itekleye itekleye dışarı çıkardı. Yezra, yine ne olduğunu anlamamıştı.  
-Kimdi o!
-Kim kimdi ana!
-Sana bu kötülüğü yapan!
-Kimse bir kötülük etmedi ki bana!
-Altı haftalık hamilesin kızzzz, utanmadın mı!
Gözyaşları, Yezra’nın yanaklarından süzülürken, yüzünde birikmiş kirin ortasından yollar açılıyordu. Anası da bir yandan 
ağlıyordu ama hırsından döktüğü yaşlar Yezra’nınkilere benzemiyordu. “Kim?” diye yineledi sorusunu anası, Yezra’ya ne 
olduğundan, onun ne hissettiğinden daha önemliydi bu soru belli ki. O an, aklına gökten zembille iner gibi indi o gecenin 
hatıraları. Ürkek sesiyle “Şamil” diyebildi. Anası, yorulana kadar dizlerini döve döve küfürler yağdırdı Şamil’e. Hepten eli kolu 
tutmaz olunca da kızının suratına bakarak dudaklarını tükürür gibi büzdü.
-Tuu senin kızlığına! Utanmadın mı? Söyle kııız, utanmadın mı? Babana ne derim ben ha, ne derim!
Yolun ortasından dizlerinin üzerine çömelmiş, ellerini başının arasına alıp sıkıştırmış anasının yanında eğildi. Utanacak ne 
olduğunu anlasaydı da keşke, utansaydı. Anası ne istiyorsa, nasıl istiyorsa o olsundu. Şamil kötü biri değildi, evlenirlerdi, 
anasıyla birlikte bebesinin beşiğini sallarlardı, daha ne olsundu ki!
Minibüse binip köye varana kadar ağzını bıçak açmadı anasının. Eve vardıklarında kopacak kızılca kıyametten önceki sessiz-
lik iyi geliyordu onlara. Babası duyunca yine başlamıştı aynı sorular, aynı eziyet! “Hiç utanma, arlanma yok mu lan sende!” 
diye diye gelişigüzel vuruyordu babası, bu kez bir türlü yorulmuyor, hıncını alamıyordu. Sordukları sorunun cevabı neydi ki 
-Yezra bunu bilse hiç ikiletir miydi?- “Ben… Ben yapmadım.” diyecek oldu da, 
en büyük şamarı ağzının orta yerine tam da o zaman yedi.
İki gün sonra, ellerinde bir kutu lokum, Şamil ile ailesi çıkagelmişlerdi. Şamil’in üzerinde, kendine iki beden dar gelen, flüt 
kılıfına benzer emanet duran bir takım elbise, suratında bir tiksinti, gözlerinde hınç vardı. Şamil’in anası ve babası da bu 
durumdan hoşnut değildi ya, Yezra’ya bakıp bakıp göz devirmişlerdi. Neden baktıklarını anlamadığı halde; bir suçu, bir 
kusuru olduğunu hissetmişti Yezra. Askerliğini çoktan bitirmiş, kasabada kabzımallık yapıyordu Şamil. Zaman zaman şehre 
indiğinde de felekten geceler çalar, köydeki kahvede ballandıra ballandıra anlatırdı. Yezra’nın babasının bıyık altından gü-
lerek ve “seni haytaaa” diyerek taçlandırdığı o hovardalığı, şimdilerde konuşulmaz olmuştu. Mevzu bahis evin namusuysa, 
Şamil’in önceden kırdığı cevizlerin konusu edilmiyordu artık. Şamil, ailesi, yaşanan olaylar, geçmiş; artık tarihte kalmıştı. Tek 
düşünülen şey el âlemdi. Alelacele karar verdiler düğüne. Bir hafta içinde kınasıydı, bindallısıydı, gelinliğiydi, duvağıydı tam 
tekmil hazırlandı, el değmemişliğinin emaresi kırmızı kuşağı da unutulmadı! Beyazlar giydi, simler koydu başına düğününde 
Yezra. Ardından da binip gelin gibi süslenmiş atına, güle oynaya gitti yeni evine. O evlerden ırak Şamil ise pek de güle oynaya 
karşılamadı onu. İlk geceden başladı, Yezra’nın yüreğine taş oturana kadar söylendi durdu.
-Utanmadın mı söylemeye ha! Gelip bana diyeydin, bir hal yolunu bulurduk! Bak şu halimize!
Ağzını açacak oldu Yezra ama Şamil vurdu. Sadece Şamil de değil, anası da bırakmadı peşini hiç. 
Sözleri birer bıçak darbesiydi:
-Utanmadın mı ha? Gencecik oğlum, şehre gidecek çalışacaktı, onun aklını çelip de elini kolunu bağlamaya utanmadın mı!
Cevap vermemeyi öğrenmişti. Hoş! Sessiz kalsa da ortada olmayan suçunu kabul edermiş gibi görünüyor, hazin son değiş-
miyordu. Nefesini tüketmedi. Bir akşam dayanamayıp, aldığı gibi çıkınını baba evine geldi. Anası açtı kapıyı. Yezra’nın, eski 
izlerle ve yeni kanayan yaralarla dolu yüzünün halini gördüğünde ürkse bile, o da örseleye örseleye içeri aldı kızını. Babası 
suratına bakmadan hiddetle bağırdı:
-Utanmadın mı koca evinden yılan gibi kaçmaya!
Anası da geri kalır mı hiç, hemen ekledi:
-Yüklü kadınsın, utanmadın mı gecenin bir vakti sokağa çıkmaya!
Canına yetmişti Yezra’nın artık ama bilmiyordu nasıl başkaldırılacağını. Anaya ataya saygısızlık olmaz mıydı hem dil uzat-
mak? Dinimiz neler emretmişti? Hiçbirini hatırlamadan içinden geldiği gibi davrandı. 
-Yeter! Allah’ınızı seviyorsanız yeter! Eller utansın, utanmıyorum artık ben! 
Anasının, babasının şaşkın bakışları arasında evden bir hışımla çıktı. Gecenin kör karanlığında, ayaklarında derman kal-
mayana dek karnında bebesiyle koşar adım yürüdü. Parası, pulu, kimi kimsesi yoktu. Fidanlığın oradan geçerken bir çıtırtı 
duydu, kıvrakça arkasına döndü. Osman geliyordu peşinden. 
-Seni mi yolladılar paşam arkamdan!
-Yok aba, ben geldim, kaçtım onlardan! Beni de götür yanında, bırakma!
Sessizce yürüdüler yola kadar. Orada başladı yeni hayatları. Şehirler gezdiler, dere tepe düz gittiler, birbirlerine yarenlik etti-
ler. Çalıştı Yezra; hem Osman’ı okuttu, hem bebesini büyüttü. Adının anlamı gibi çoğalmıştı Yezra ve her dokunduğu hayatı 
da çoğaltmıştı üstelik. Hekim çıktı Osman, bir kasabaya tayin oldu. Görevinin ilk günüde Osman’ın, Yezra beyaz önlüğünün 
yakasını düzelterek, en gururlu sesiyle uğurladı onu kapıdan. 
-Allah utandırmasın Osman’ım!

Çizim: Büşra Güney
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KÜRK MANTOLU MADONNA

Hep başkalarının istediği gibi yaşayan Raif Efendi, memnuniyetsiz hayatının tek bir anıyla değiştiğine şahit olacaktır. 
Maria Puder isminde bir kadına âşık olduğunda... Babasının isteğiyle Berlin’e giden ve oradaki bir sanat galerisinde 
hayran kaldığı bir tabloyla karşılaşan Raif Efendi, tabloda resmedilen kadın portresinin Andrea Del Sarto tarafından 
resmedilmiş “Madonna delle Arpie” adlı tablodaki Meryem Ana (Madonna) tasvirine benzediğini düşünür. Raif Efendi, 
daha sonra takıntı derecesinde hayran olduğu tablodaki yüzün sahibiyle karşılaşacaktır.

Bu kitap sizlerin içindeki en kıymetli hazineleri dışarıya çıkaracaktır. Sabahattin Ali’nin kaleminden karşılaşacağınız 
harika betimlemeleri ve adeta şiirin düz yazıyla vücut bulmuş halini göreceksiniz. Muhteşem bir öykünün heyecanı içe-
risine kapılıp, sonunun hayalini kurmaktan kendinizi alamayacak ve kitabı elinizden bırakamayacaksınız. İlk 30 sayfası 
biraz sıkıcıdır derler. Zaten aramızda da ilk 30 sayfasını okuyup kitabı geri bırakanlar da çokça vardır. Eğer siz de onlar-
dan biriyseniz ve bu yazıyı okuyorsanız, hemen raftan geri kitabı elinize alınız. Derler ki kitaplar siz tam sıkılmaya baş-
larken kendilerini açarlar. Türk Edebiyatının bu nadide eseri ilmek ilmek dokunmuş cümleler barındırıyor. Eline kalem 
alıp altınız çize çize okuyanlar, üzgünüz ki bütün kitabı çizseler yeri olacaktır. Kendini sessizliğe adamış, içine kapanık 
biridir Raif. Yaşamı zorluklar ve mücadele içerisinde geçmektedir. O gün Raif bir tabloya ne kadar uzun bakabilirse o 
kadar uzun bakacaktır. Bu takıntılı durumun sonunda tablonun sahibiyle karşılaşacak ve yaşanması gereken her şey o 
günden sonra başlayacaktır. Çoğu Türk Edebiyatı klasikleri gibi bu kitap da vurucu bir sonla bitecek ve başından sonuna  
kadar edebi her anlamda sizlere lezzeti tattıracaktır. 

KONUSU:
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HOKKA
Zeynel Hebun Güler

“Yanlış çağda yaşamanın stresi içindeyim.”
-Murat Menteş

Parmaklarım çekingen bir tavırla uçuyor daktilomun üze-
rinde. Daktilonun griliği, parmaklarımın soluk rengiyle 
bütünleşiyor gözümün önünde. Yeni bir uzuv türüyor 
bedenimden. Ellerim, daktiloyla yer değiştiriyor. Ben el-
lerimi masada bırakıyorum uzunca bir süre, kollarımın 
ucunda yazın ortaya çıkan vişne tomurcukları gibi daktilo 
duruyor öylece. Zihnim, ilkbaharını yaşıyor bu vesiley-
le. Tüm bedenim zihnimden çıkanları ölümsüzleştirmek 
için seferber oluyor. Ellerim yok. Yerinde daktilo ve kal-
bim bir mürekkep hokkası... Bir şeyler eksik gibi geliyor 
yine de. Çok sonra fark ediyorum daktiloda birkaç harfin 
kaybolduğunu. Zihnimden çıkıp kağıda dökülen düşün-
celer, birkaç harf eksik çıkıyor her seferinde. Ben birkaç 
harf eksiliyorum evrenden. Dünyayı birkaç harf eksik gö-
rüyorum. Anlıyorum ki bir harf bile eksilirse zihnimden, 
ben bir harf daha yaklaşıyorum ömrümün son günlerine. 
Kağıda mürekkep aktıkça akıyor, kan varlığını bir daktilo-
ya bağlamış damarlarıma. Yazmak ile yaşamak arasındaki 
ince çizginin yazmaya yakın olan tarafındayım. Birinin 
toprağı çapalaması gibi daktiloyu aşındırarak ortaya çıkan 
düşüncelerim soluk almadan kağıda akmaya devam eder-
ken bir soru düşüyor aklıma: “Ben kimim?” Doğanın bana 
bahşettiği kimlikteki miyim ben yoksa on bir rakamdan 
mı ibaretim? Dünyaya sağdan mı bakıyorum yoksa sol-
dan mı? Genç miyim, yaşlı mıyım? İçinde bulunduğum 
çağ için mi yaratılmışım? Ellerimin yerini devralan dakti-
lonun, şelalenin çağlama sesini andıran aralıksız akışı bir-
den durdu. Anladım ki soruların içinden en tehlikelisini 
seçmiştim. Öyle ki bu soruyu cevaplarken bencil olmak 
yararıma olurdu. Kendi başıma kendimi bulmaya çalış-
tığım bir yolculuğa hazırlandı daktilo. On parmak eksik 
kırk dokuz tuş fazlaydım.
Uzunca bir süre yazdıktan sonra sordum kendime bu 
soruyu: “Ben kimim?” Bu sorunun sorular içinde anla-
şılmaz bir yeri vardı. Bu sadece benim için mi böyleydi 
yoksa kendine kim olduğunu soran herkes için zorlu bir 
imtihan mıydı, bilmiyorum. Yaşarken bilmediklerimin 
listesine bir yenisi daha eklenmişti. Uzunca bir süre bu 
soruyla haşır neşir oldum. Yaşarken içinde dönüp durdu-
ğum eksende, neredeyse kaybolmak üzereydim. Kendini 
ararken kaybolmak, zannımca insana özgü bir eksiklikti. 
Ben, biraz eksiktim anlaşılan. Soruma cevap ararken elim 
zihnimdeki kitaplığın tozlu raflarında gezindi uzun bir 
süre, öyle ki daktilo paslanmak üzereydi. 
 Kitaplığımın dibinde oturduğum puslu bir gecede, bazı 
şeyleri kavradım.  Aslında ben, “Ben kimim?” sorusuna 
cevap ararken yaşadıklarımdan ve yaptıklarımdan ibaret-
tim. Belki de sorunun cevabını bulduğum gün ölecektim 
ve ben hariç herkes bilecekti bu sorunun cevabını.
 Kim olduğumu bulamadım belki ama anladım ki ben, 

Öykü

Gençliğimin baharında yanaştım,
Kıyıma vuran ve kaçtığım onlarca haslete. 
Denizin diplerine vardım bir umutla 
Gökyüzünün mavisinden de geçtim 
çoğuna varmak için,
Onlarca mavinin içinden karaya, 
Masmavi yüzünün karanlığına vardım.

Gençliğimin baharından da geçtim
Dibe, köşe bucak sokuldum derinlere.
Bir leylak heyecanıyla açıldım,
Oysa karakıştı ilkbaharım

Bir hayli sürdü yolculuğum, mevsimlerden ayrıldım 
Aylardan, haftalardan, günlerden ayrıldım 
Yaşanacak her vaktin sonunda bir vakti önüme çekip 
Takılı kaldım her seferinde 
Bir sonuç yoktu, hep oradaydım 
Vakit durdu, an durdu ve hep yaşadım o anı 
Ve aynı anda yoktum hiçbir anda.

MAHFİ
Münir Sönmez

yazmak için doğmuşum. Yüreğindeki merhamete sahip çıkan-
ların, coğrafyasının kanını yerde bırakmayıp kağıda aktaranla-
rın, İnce Memed’e soluk veren Yaşar Kemal’in, “Ve ben şairim/
Namus işçisiyim yani/Yürek işçisi” diyen Ahmed Arif ’in, hatta 
“Ben bir yazarım. Haliyle, aklım başımda değil.” diyen Edgar 
Allan Poe’nun yeryüzünde kalan soluğuyum. Ben yazdıkça var 
oluyorum yeryüzünde. Cevabını bilemeyeceğim halde kimliği-
mi oluşturuyorum, bir nefeslik soluğum kalsın diye. Çünkü biz, 
aynı kederi soludukça biziz.
Ve ben; okudukça var, yazdıkça hârım.
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Bir rüzgar eser denizlerden
Yüreğinden bir şeyler taşar
Yaşlar süzülür gözlerinden
Hatıra seli, bendi aşar.

Başın, başın delice döner
Bastığın her yerde zelzele
Yıldızlar pencerende söner
Ne bu karanlık, bu kör gece!

Hayali takılır hatrına
Zaman, saatlerde durup kalır
Kalabalıklar ortasında
İçini bir yalnızlık alır.

Ummadığın bir gün ansızın
Hatıralardan bir yel eser.
Işıltısı gibi yıldızın
Kor gözlerim, gönlüne düşer…

BİR RÜZGAR ESER
Selahattin Eğe

Şiir

16

Yaşamayı bileydim 
yazar mıydım 
hiç şiir?

Yaşamayabileydim 
yazar mıydım 
hiç şiir?

-Yaşama!
-Ya bileydim?
Yazar: Mıydım
Hiç: Şiir.
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İSMET ÖZEL İLE HAYATTA RASTLAŞMAK

Akşam oldu. Yağmur başlıyor yavaş yavaş. İlk gençlik günahlarımdan dolayı her zaman yağmurdan korkarım. Tanrı elinde 
bir yıldırımla köşe bucak beni arıyor sanırım. Kendimi ilk bulduğum apartmanın içine atar, kafama bir yıldırım düşmediği 
için yine tanrıya şükrederim. Şimdi de öyle oluyor. Eski bir bina buluyorum kendime hemen. İçeri girer girmez 
şapkamdaki, omuzlarımdaki, kollarımdaki yağmuru silkeliyorum. Gözüm karanlığa gittikçe alışıyor. 
Oturmak için duvardan destek alarak merdivenlere doğru ilerliyorum. 
Sokak lambalarının turuncuya çalan ışığının yansıdığı merdivenlerde sanki birisi oturuyor. Yaklaşıyorum. Saçları beyaza 
çalmış bir adam. Kollarını göğsünde kavuşturmuş, dirseklerini dizlerine dayamış, yüzünün çoğunu atkısının içine sokmuş 
iki büklüm oturuyor öyle. Dar merdivenlerde yavaşça yanına oturuyorum. Birden sıçrıyor. Kafasını kaldırıp gözlerimin 
içine bakıyor. Birkaç saniye yüzümü inceledikten sonra önüne dönüyor ve kapı aralığından yağmuru seyrediyor. “Bak ölüm 
güzü kıskanıyor.” diyor. Şaşırıyorum. İsmet Özel yanımda oturan. İnanamıyorum. İyice duvara yaslanıp onu inceliyorum. 
Beni bu apartman boşluğuna atan şey belli ama onun burada ne işi var diyorum. Yerde bir ekmek parçası görmüş gibi alıp 
yüksek bir yere kaldırasım geliyor.  Yağmuru seyrederek mırıldanmaya devam ediyor. “Şivekar” diyor. “Kan kalesi” diyor. 
“Yaban diri memeler” diyor. Anlıyorum ki düpedüz yaratıyor. Hem de bu küf kokan, sidik kokan apartman boşluğunda. Bir 
sigara yakıyorum ama paketi ve çakmağı ortamıza koyuyorum belki almak ister diye. Gözleri hala yağmurda ama aslında 
burada olmadığını biliyorum. “Elbet bir hinlik vardır seni sevişimde” diyor. 
Canım sıkılıyor, benim de aklım uzaklara kayıyor. Gözümün önüne beni otelde bekleyen tahtakurulu yatak ve boş sürahi 
geliyor. Geçmişi düşünmemeye çalışıyorum. Kalkıp volta atıyorum boşlukta. Ben volta atarken kafasını kaldırıp bana 
gülümsüyor. “Kızmazsan bir dize daha söyleyeceğim” diyor. Gülümsüyorum. “Ben ki gövdemi bütünüyle ne yapmalıyım?” 
diyor gözlerini gözlerime dikerek. Şaşırıyorum. Cebimde çerçiden aldığım birkaç metre urganı sıkıyorum tüm gücümle. 
Kalkıyor, koluma giriyor, dışarı çıkarıyor beni. Yağmur hafiflemiş. Gözlerini kapatıp yağmur kokusunu içine çekiyor. 
“Dünyaya sokulmuştuk, dünya hamdı.” diyor. Uzaktan yaklaşan simitçiye bakarak “Aç mısın?” diye soruyor. 
“Evet” diyorum. İki simidi gazeteye sardıktan sonra tren istasyonuna giden yola sapıyoruz. 
Kimsecikler yok etrafta. Bir banka oturuyoruz. Simitleri çıkarıp ortamıza açıyor. 
-“Şiir sever misin?” diyor.
-“Kendim yazmadığım sürece, evet.”  
-“Hayat dört şeyle kaimdir derdi babam. Su, ve ateş ve toprak ve rüzgar. Ona kendimi sonradan ben ekledim.” 
-“Bense kendimi sürekli bir şeylerden çıkarttım.” diyorum. “En sonunda da böyle kaldım” diye ekliyorum. 
Simidini bitirdikten sonra elindeki susamları gazeteye çırpıp arkasına yaslanıyor.
-“Dizeler ezberlemişsin. Bu da az şey değil hani” diyor. Ceplerimde sigaramı arıyorum ama bulamıyorum. 
Apartmanda kalmış. 
-“Dizeler” diyorum. “Ben çürüyüp gittikten sonra bile, ruhumla yeryüzünde savrulacak olan dizeler. Ne zaman bir 
yaşamak bulsam siz şairler benden çok önce davranıp onu bir dizeye sığdırmış oluyorsunuz” dedikten sonra rastgele dizeler 
söylüyorum. 
 “İnsanlar, hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır.
    …
 Her şey ben yaşarken oldu bunu bilsin insanlar.
    …
 Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız.
    … 
Benim adım insanların hizasına yazılmıştır.” Daha devam edeceğim ama “Yeter” diyor gülümseyerek. “Bunların hepsini 
ben de biliyorum.”
- “Siz şairler biz ölümlülere pek bir şey bırakmamışsınız ha?” diyorum. 
- “Kanın çığırından çıktığı saattir bu. Sen de zorlasan fena bir şeyler çıkmayacak sanki.”
- “Sanırım artık hiç fena bir şey çıkmayacak” diyorum ve kalkıp ilerde açık bırakılmış çeşmede yüzümü yıkıyorum. Ama 
bende suyu kapatmıyorum. Artık kendimi normal kelimelerle ifade edemiyorum. Bir dize geliyor yine aklıma “Durup 
dineliyorum bütün taframla.” Başım dönüyor. Ayağa kalkarken çeşmeden destek alıyorum. Dönüyorum, bakıyorum, ka-

Alihan Gubaroğlu

Öykü
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İSMET ÖZEL İLE HAYATTA RASTLAŞMAK
lan simitleri bir kuytuya sinmiş kedinin önüne dilimliyor. 
Elimi cebime atıyorum, urgan geliyor direkt. Çıkarıp şöyle 
bir ağırlığını tartıyorum elimle. Sonra çeşmenin yanındaki 
çöpe atıyorum. Birilerinden sigara bulabilmek için etrafa 
bakıyorum ama gece sisinin içinde kimseleri göremiyo-
rum. Gidip banka oturuyorum. 
  “Buradan sonra nereye gideceksin?” diyor. Birden telaş-
lanıyorum. Aklıma yalnızlığım ve katlanmak zorunda ol-
duğum yaşamımın geri kalanı geliyor. Ben bundan sonra 
yanımda hep o olacakmış gibi hissetmiştim son birkaç saat-
te, “bunun dışında tüm her şeyi unutmu-
şum” diye düşünüyorum. 
  
“Bir işiniz mi var?” diyorum.
  “Trenim gelmek üzere evlat.”
  “Sizin de bu hayatın içinden olduğunuzu bir 
an unutmuşum. Demek şiir dışında herkes bir şe-
kilde gidiyor. Şair olmak bile kalmaya yetmiyor.”
  “Dilce susup bedence konuşulan bir çağda şiirin de kala-
cağını çok düşünmüyorum.”
  “İnsan kaldıkça bir şekilde şiir de kalır.” diyorum. 

Karanlıktan bir çingene yaklaşıyor. Kucağı el örgüleri, kâ-
ğıt mendiller dolu. Dilenecek sanıyorum ama yaklaşınca 
kucağındakileri bir poşete koyuyor ve daha yanımıza gel-
meden sesleniyor. “İsmet sen de mi gidiyorsun sonunda?”. 
Sırtımdan bir ürperti geçiyor. Dönüyorum, bakıyorum, 
İsmet Özel gülümsüyor. “Çok bile kaldık. Baksana bir sen 
bir benden başka kimse kalmadı istasyonda.” diye sesle-
niyor çingeneye. Çingene elini havada şöyle bir “boş ver” 
dercesine savurduktan sonra “Sana bir bohça vereyim de 
bizimkilere götür. Özlemişlerdir.” diyor. Sonra bir yemeni 
dolusu kağıdı getirip İsmet Özel’in kucağına bırakıyor ve 
çeşmeye gidip ellerini, yüzünü yıkıyor. Soğuğa aldırmadan 
da ıslanmış elleriyle şaçlarını geriye doğru atıyor. Çeşmeyi 
kapatıyor. 
 Tekrar yanımıza gelmiyor. Topallayarak geldiği yöne doğru 
gidiyor. Tam karanlıkta kaybolmak üzereyken arkasından 
sesleniyorum “Dinsin, sen soyundukça karanlığa karışan 
hüzün.” Arkasına dönüp, kaşları çatık ama gülümseyerek 
bana bakıyor ilk defa görüyormuş gibi. “İsmet, tren gelme-
den bu gitsin.” Dedikten sonra karanlıkta kayboluyor. An-
lıyorum. Acı bir ot yemiş gibi yüzüm ekşiyor. Ayağa kalkı-
yorum. O da kalkıp tülbenti paltosunun iç cebine koyuyor. 
Koluma girip beni garın kapısına kadar götürüyor.
“Bizi kımıl kımıl bekliyorken hayat, yıkılmak elinde mi?” 
diyor. “Bizi” diyorum, gülümsüyorum. Sağ elini eyvallah 
dercesine omzuma koyuyor. Bir şey demeden arkasını dö-
nüp uzaklaşıyor. “Gitti giden, yerine gelmedi başka biri.” 
Diye mırıldanıyorum. Ben de arkamı dönüp istasyondan 
uzaklaşıyorum. Alnıma bir damla düşüyor. Yağmur başla-
yacak sanırım. Kendime bir apartman boşluğu arıyorum. 

Şiir

Ellerimi sımsıkı tutarken yularsız bir at,
Soğuyor kentin kalbi, 
raks ederken annemin gamzelerinde
Protest gözleri beni nişan aldığında 
huysuz bir tüfekle
Alev alır karşımdaki yarım tablo, 
Picasso’yu alnından vurur
Mona Lisa gülümser biraz
Biz tekiz, 
Onlar ordu, 
Terk edilmiş köpekler koşarken dağlara 
Yalnız kalabilmek için kırdık tüm aynaları
Rus ruleti oynayıp 
Daha fazla mermi koyduk namluya, 
şakıyan cesedi susturmadan 
Ama sana karşı silahım yok ki doğrultayım 
Sen yine de silahını bir militan gibi tut, 
Ben şimdi boşalttım tüm kurşunları, 
Namluyu kendime doğrultmak için 
İnançlı kadınlar kuşatırken benliğimizi, 
Yüzümüze devlet ve din vurdu 
Çünkü bozulmuştu insanlığımızın kökleri, 
Kalplerimizden filizlenen bir tohum gibi
Bu aslında ölüme eşlik edilmesi için yazılan 
bir valstı
Çünkü yaraya tütün, kalbe hüzün, 
sana da ölüm yakışır 
Şimdi besmele çekiyorum 
Bilirsin, 
Sende vurur gecenin şah damarı 
İçimde sen, 
Ordular, 
Ve bir bayram sabahı 

Feyza Nur Ertuğrul

ÖLÜMLE 
RAKS EDERKEN

Çizim: Büşra Güney
19



20

Her şeyin birbiriyle alakası olduğunu sezerek, her şey 
birdenbire oldu diye düşünüyoruz. Neden? 
Bizi buralara getiren, kendi kararlarımız ve farkın-
dalıklarımız değil mi? Denizler kadar saf ve dingin, 
gökkuşağı kadar yalnız ve özgün ki martılar kadar
talepkar yaşadığımız hayatımızı nasıl yönetiyoruz?
“Yaşıyoruz, dünya işte!” diyerek mi geçer ömür? 
Yoksa bir demir ustasının kılıcı “Hay Allah, Bismil-
lah” diye diye eğittiği gibi mi yaşamalı bu dünyayı 
borcu olan insanoğlu? Açıp pervasızca sabah 
perdelerini gençliğinin, vurdumduy-
mazlık mı götürür yelkenini hayat 
yolunda? Yoksa tırmanırmış 
gibi en engin dağa, kendin 
mi çıkarsın mukadder ufuğa 
kazıyarak tırnaklarınla? 
Hangisini seçtiğin, fark 
ettiklerin seni sen yapar -ki 
sen, öyle bir sen olmalısın ki 
her sabah; camına dayattığı 
güneşin, al kırmızısında gece-
nin, senin için ömrünü uykusuz 
geçiren, cenk eden, bir kez olsun 
yarını düşünmemiş bir ecdadın çocuğu 
olduğunu her an hissetmelisin damarlarında- 
“Ah…” Ne ağır kelimedir zamana karşı. Tüm ala-
madığımız virajların üzerine, tüm kaybedişlerimiz, 
tüm elimizde olmayan hayat hikayelerimiz üzerine... 
Peki, neye göre “ah”? Kime göre “ah”? Hangi sene 
ve kiminle mukayese ederken hayatını ona göre ah? 
Kime göre “oh”, o ‘’ah’’? Neye göre o aldığın karar, 
yırttığın defter, unutmak istediğin zaman; ki ne kadar 
zamanın olduğunu bilmemene rağmen hiçbir şey öğ-
renmemişcesine geçirdiğin ve gece uyumadan önce 
yastığına bin laf ettiğin? Kime, neye göre? Farkında 
mısın kim olduğunun ya da kimin olduğunun? Hiç 
“ah” demek yerine “şükür” dediğinde,açıldığını fark

etmedin mi gün kadar güz pelerinlerinin camlarının 
ardında? Hiç mi fark etmedin; bindiğin bir otobüste, 
bindiğin bir metroda çaresizce boşluğa bakan gözleri 
ve hiç mi için ürpermedi bir rüzgarda? Hiç mi içinde 
seni sen yapmadı bir karar? Sen kadar… Farkettin mi 
bilmiyorum; girdiğin o sınavlar, âşık olduğun insan-
lar, aile sorunların, mutlu bayram kutlamaları, dert
ettiğin o ödemen, sevmediğin o insan, yürüyüp 
giderken koparttığın bir yaprak, yüzüne bakmadan 

geçtiğin onlarca insan, şükretmediğin ya da kılıç 
kuşanmadığın onca savaş... Hepsinin bir 

sonu var. Bazen sabahı dahi bekleme-
den, bazen gece doğmadan. 

Uyanıp baktığında biran -ki uyan-
malar sadece uykudan hemen 
sonra olmaz.-... Kimsin sen? 
Kim onlar ve kim bu
kainat, kim o bir sürü şairin 
aşık olduğu İstanbul, kim bu 

çehresi kan dolu vatan? Kim o 
yol verdiğin insan? Düşündün mü; 

aynadaki kim, kim yorgun gözlerle 
sana bakan? İyi ya da kötü, kim sana 

dur diye baskı yapan? Oysa sadece bir ha-
rekettir eylem ve devam eder peşi sıra. Hiçbir şarkı 

önüne geçemez yağmurun ve hiçbir beddua, dua 
kadar kuvvetli değildir; farkına vardığında. Ne yapar-
san yap senin kararın ve kararınca uyuyup uyandığın 
bu dünyada, koyduğun üst üste iki taş; senin eserin. 
Güldürdüğün tüm yüzler, dilini bildiğin tüm coğ-
rafyalarda; mesela bir köpeğin başını okşadığında 
senin eserin. Aslında ne kadar önemli olabileceğinin 
farkında mısın bu dünyada? Aldığın her nefeste ve 
en son vereceğin nefesin arasında... Sadece, yürüdü-
ğün yoldaki yaprakları severek bile kırabilirsin tüm 
hüzün zincirini. 

BİR AH VE BİN ŞÜKÜR İLE

Hiç ah demek yerine şükür dediğinde, 
açıldığını farketmedin mi 
gün kadar güz pelerinlerinin 
camlarının ardında? 

Deneme

Yudahan Cumhur

Ah..
Ne ağır kelimedir 

zamana karşı.
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Şimal Yanpınar

Derime ayrık otunu 
dokunduruyorum. 
Önce yakıyor sanıyorum tenimi:
-”Ah” diyorum. “Isırgandan bile farkı 
yokmuş.”
Ancak sonra, her bir hücremin en 
derininde kıpırdanmalar duyuyo-
rum. Yavaşça açılıyor renkli derim ve 
içinden ufak ufak yeşeren otlar baş 
göstermeye başlıyor. “İşte” diyo-
rum, “bu sefer oldu” ve ekliyorum, 
“büyüyorum”. Adeta kendimi yeni-
den doğuruyorum, çoğalıyorum. 
Bilirdim ayrık otunun ne denli arsız 
olduğunu. Bir ara adına methiyeler 
düzmüş, şiirler yazmıştım. Nereye 
eksen orada biterdi. Hatta öyle ki, 
bazen çileklerin kökünü kurutur, 
o çirkin yapraklarını kırmızı ve he-
nüz olgunlaşmamış tomurcukların 
üzerine yayardı. Kocaman bahçeye 
bir değdirdin mi gör! Bastığın her 
alan hemencecik ayrıklanırdı. Ben 
de en sonunda aldım kökünü ve te-
nime baştan aşağı boca ettim. Her 
tanemden yeni bir ben çıksın isti-
yordum. Arsızca ve pişkince, “tüm 
evrene hükmedeyim” diye geçiri-
yordum zihnimden. Büyük bir ağa-
ca dönüşeyim. Beni kesemesinler. 
Balta vursunlar, çivi çaksınlar, tes-
tereyle biçsinler yeniden oluşayım. 
Yapraklarımı koparıp üzerimde yeni 

doğmuş bebekleri sallasınlar ve ben 
onlara ninni söyleyeyim, diye mı-
rıldanıyordum. Sabırsızdım. Aldım 
ve sürdüm tüm vücuduma. Yineli-
yorum, baştan aşağı yani, boydan 
boya. 
Önce kaşındım. Çok kaşındım. Sanki 
bir ısırgana değmiş gibi kızardı elle-
rim ve acı acı kaşındı. Sonra kaşınan 
yerlerim su topladı ve kızardı. Küçük 
küçük baloncuklar oluştu bedenimin 
dört bir yanında. Sızlıyordum inim 
inim. Kimseye anlatamıyordum der-
dimi. 
-İlahi derlerdi, sendeki de akıl mı? 
Ne işin vardı sanki otla böcekle? 
Sonra da eklerlerdi: 
-Oh olsun sana, oh işte koca bir oh! 
Gülerdim. İnlerken gülerdim. Doruk-
larına kadar yaşamış olurdum acıyı 
da mutluluğu da. Onlar istedikleri 
kadar kafa bulsunlar benimle. Onlar 
bilemez. Nereden bilecekler? Hiç 
böylesine şahane duyguyu yaşamış-
lar mı ki hayatlarında? Varsa yoksa 
tek tük salt, ince hisler. Değmezdi. 
Kesinkes değmezdi tek boyutlu ya-
şamaya. 
Nerede kalmıştım?
“Renkli derime” diyordum. Evet 
rengârenktim. Salkım salkım ayrık 
otunun taneleri fışkırmaya başla-
mıştı her bir uzvumdan. Delicesine 

gıdıklanıyordum bu kez. Öleceğimi 
sandım. Soluksuz kalmıştım ve en 
son tırnaklarımın ucundan tiftikli ye-
şil dalların fışkırdığını gördüm. Göz-
lerim karardı, yutkundum. Sonra ise 
yere yuvarlandım.
Gözlerimi açarken mavi gökyüzü 
parlıyordu. Başımda hafif bir ağrı 
vardı. Temiz havayı içime delicesine 
çeksem de doymuyordum. Dahasını 
istiyordum. Müthiş bir susuzluk his-
sine kapılmıştım. Kocaman bir ok-
yanusun içine dalıp tüm suyu içsem 
yine de kanmayacaktım. Kalkmak 
istedim, ancak doğrulamadım. Sa-
bitlenmiştim. Yalnızca ağır başımı 
hafif hafif rüzgârla beraber sağa sola 
oynatabiliyordum. Gözlerimi bede-
nimde gezdirirken küçük bir çığlık 
attım. Tabiata karışmış, topraktan 
bir parça almış ve yeryüzü olmuş-
tum. O an anladım, ben bir ayrık otu 
olmak için doğmuştum. Yıllardır do-
ğayla bütünleşmek için yaşıyordum. 
“İşte” diyordum, “bu sefer oldu” ve 
ekliyordum, “büyüyorum”. Adeta 
kendimi yeniden doğuruyorum, ço-
ğalıyorum. Ayrık otunun ne denli ar-
sız olduğunu, şimdi tüm kalbimle ve 
bedenimle hissediyordum. 
Evriliyordum.

ARSIZ BİR AYRIK OTUNA EVRİLİYORUM

Sadece Allah’tan sana emanet birine selam vererek, birinin hayata bakışını değiştirebi-
lirsin. Kimse senden devrim beklemiyor ki zaten! Aldığın en küçük kararda, yaşadığın 
en küçük farkındalıkta, sadece kendin için değil; dünya için bir şey yaptığında içine 
doğan umudu takip et. Kuşları dinle, dalgaları seyret. İçine doğan huzurun fısıltı-
larını, annenin sana ettiği duaları hatırla; harekete geç. Senin için değilse, bizim 
için. Aldığın her karar, vardığın her yolun sonu biziz. Benim ve senin için… 
Farkında ol, karar ver. Verdiğin kararın içinde kaybol; hepimiz oradayız, seni 
bekliyoruz. Unutma; önce nefes üflendi ruhumuza. Bir dua ile okundu yolumuz 
kulağımıza. Kimse yoktu, Allah’tan başka. Şükret, için huzurun tırnaksız pençe-
lerinde olsun. Ve aldığın her kararda, yürüdüğün her yolda, attığın her adımda, 
kendi içinden gelen gücü hisset. Başarısızlık göreceli bir kavramdır, önemli olan 
her gecenin bir sabahı olduğunu bilmek. Önemli olan varlığının ne kadar önemli 
olduğunu bir “amin’’ ile fark etmektir. İçimizde yaşattığımız binlerce pınarın gücü ve 
ferahlığı ile, her zaman doğru kararlar veremesek de, doğruya olan inancımızı kaybetme-
den kendimize doğru yürüyebilmektir.
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FELAKET
Ersin Kurt

Bir acayip zamandan geçiyoruz
Bu yaklaşan kıyamet değilse, ne?
Göğsüne çiçekler ektiğim toprakla 
uzlaşamıyoruz
Sarkaçlar birer durağan nesne.

Gece:
Terk edilmiş öksüz bir evin
Mutsuz,
Mektupsuz
Posta kutusu yalnızlığı

Bulut:
Yükseklerden yere saldıran
İri dişli bir köpek, dişi,
Kudurgan 

Evimin önünden  yuvarlanan kar topu
Birazdan çığ olacak
Kimsenin umuru değil
Hey, uzaklaşın buradan!

SEVDA
Mehmet Koç

Bu şehir 
sevda diyor sevda,
soba dumanına, trafiğe, 
eskiciye, bakkala 
ahengiyle baş döndüren ne varsa 
sevda diyor 
komşuya bir selamlık,
dosta bir tebessümlük 
göğe bir bakışlık parlak gözlerle 
anneye bir yüreklik 
babaya söz etmeden 
sevgiliye bir delikanlı kurşun 
bir yiğitlik genç çağında

sevda diyor bu şehir sevda,
o sevda ki başı bu sokağın 
şu caddenin sonu 
o köşenin dibi 
balkon altarından geçerken yağmurda 
ıslanan yüreklerin içinde atıyor bu şehir 
böyle sevda diyor 

bu şehir sevda diyor,
kurda kuşa,börtü böceğe 
suya,taşa,ekmeğe 
dokuyor nağmesini bir bir dudaklara 
uykudayken sevdayı sayıklıyor kabirler
sabaha sevda diyor bu şehir 
geceye sevda 

sabah iş güç derdindeyiz 
sokaklar adım adım kesiliyor 
ancak bu şehir sabahında, kornasında,
ezanında, en kadim şarkısında
sevda diyor, sevda 

bir oğlan var yarım yüzlü 
dikilmiş duruyor sokakta
“güzelim vurmuşum yüreğimi senin 
kıyına” diyor 
“al şu kağıtları, ruhunda sakla
ancak bir gün dönersem gurbetten,
bu şehir acısın bana”

iyi caka satar bizim oğlan 
ya bir dost muhabbetinde anlatır 
üstünkörü 
yahut bir şeyler karalar kara bir kağıda
yazar sevdayı,  başına ve sonuna

Öğleninde sevda diyor bu şehir 
güneş çırpınırken göğün tam ortasında 
bir dilim peynir, domates, zeytin 
yerini buluyor ekmeğin arasında 
yahu bu şehir, yalnız şu hasret sigarasında  
haykırıyor,
sevda diyor 

ikindisi kızıl bir yaygara 
kışları akşamüstü bir opera 
sakinlik akıyor o zaman 
bu şehrin damarında 
ununu mayasını suyunu katmış 
sevda yoğuruyor bu şehir 
evlerde, sokaklarda

gecesi desen, zehir zemberek bir şölen 
aşıklar bilir, ne bitmez ceremesi bunun 
şarkılar bile asıyor yüzünü 
ancak doyulmuyor tadına tatlı dilin 
güler yüzün 
doyulmuyor bu geceye 
sevda diye bağırırken bu şehir
geceler öyle dopdolu hüzün 

sevda diyor bu şehir sevda
sevda benim şah damarımda, başucumda 
yastığım yorganım ondan dikilmiş 
kalemim kağıdım,
bin yıllık ağıdım ona 
sevda geçiyor benim adımda 
sevda

Şiir
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İSTİKLÂL MARŞI

Veteriner hekim, öğretmen,  vaiz, hafız, mütercim, siyasetçi ve şair kişilikleriyle tanırız onu. 
Hasret duyduğu bir nesilden söz eder, Asım’ın nesli der ona. Milli şairimiz 

Mehmet Âkif Ersoy… İstiklal Marşı’nı, Tacettin Dergahı’nın duvarlarına ve de Türk milletinin 
yüreğine kanıyla kazımıştır. Dileriz ki bu millete bir daha İstiklal Marşı yazılmasın 

ama nice Mehmet Âkifler yetişsin bu topraklarda.

Mehmet Akif Ersoy

-Kahraman Ordumuza-

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Vatan
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Öneri

NE İZLENMELİ?

Yönetmen Onur Ünlü’nün başyapıtlarından biri olan filmini, “ne izlesem de sanatı doldursam içime’’ diyenlerin 
muhakkak izlemesi gerekir. 2013 yılında gösterime giren filme alışveriş merkezlerindeki sinema salonları değil, senarist 
ve yönetmen Onur Ünlü’nün kendi deyimiyle “bağımsız sinemalar’’ ev sahipliği eder bir tek. Film baştan sonra alegorik 
karakter ve olaylarla sarar sizi. Siyah beyaz, kara sinema timsali olan bu filmde, birçok absürt olaylar yer alır. 
Yine Onur Ünlü bir röportajında “absürtün ortaya çıkışı’’ ile ilgili: “İnsanın dünyadaki yapayalnız, çaresiz hâline verdiği 
ironik bir cevaptır absürtlük’’ demiştir. Film, İstanbul Film Festivali’nde 4 defa ödül alarak adeta başka filmlere hiç ödül 
bırakmamanın haklı başarısını elde etmiştir. Şayet filmimiz ete kemiğe bürünseydi, bilge ama bildiği için karamsar olan 
bunun yanında ölemeyen, başına taşlar yağan fakat buna rağmen “Gülmek İçin Yaratılmış’’ şarkısını Manisa ağzıyla 
mırıldanan birini görürdük şüphesiz ki. 
İnsan endişeden yaratılmıştır. 
Eninde sonunda ölecek olan birisinin, bu dünyanın derdini çözmesine imkân yok.

Yarayla alay eder yaralanmamış olan
Bak nasıl da sararıp soluvermiş tanrıça kederlerden
Sen çok daha parlaksın çünkü
Sen tüm gökteki yıldızların ilki
Sen aydınlatırsın geceyi…

Sen Aydınlatırsın Geceyi

Leyli Behram
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Ödüllere doymayan bir diğer filmimiz ise asıl dili Almanca 
olan “Run Lola Run’’. 1998 yapımı film; gerilim, dram, suç 
gibi kategorilerde yer alır. Estetik alegori bu filmde de çıkar 
karşımıza. Renkler (kırmızı ağırlıklı, sarı ve yeşili çoğunlukla 
bulundurur), kavramlar öyle başarıyla uygulanır ki yönetmen 
vermek istediği mesajı aslında filmin ilk saniyesinden itibaren 
her saniye bağırmaktadır bize. Zaman mı insana hükmeder 
yoksa insan mı zamana? Bilinmezlik ıstırabı, öngörülemez 
biraz sonraların eseri değil midir? Film baştan sona bu ve 
benzeri sorularla dönmektedir beynimizde. Lola’nın koşuşu 
hepimizin hayatını anlatmaktadır aslında. Uzun be yorucu 
bir maratonda çıkılır yola. Hepimiz hayat oyununu yaşamak 
mecburiyetindeyiz ve bir şansımız vardır vereceğimiz kararda, 
sonra iş işten geçer. Peki ya geçmeseydi? 

Bize de filmde olduğu gibi eylemlerimiz ve sonuçlarını görebilmek için üç şans verilseydi? Yaptığımız davranışlar, 
attığımız en ufak adımlar, aldığımız her nefes; kelebeğin kanadındaki rüzgâr misali evrene dalga dalga bir spiral gibi 
yayılır, görürdük. 

Karakter isimlerini, sahne geçişlerini, yine sembolik anlamlar taşıyan müziklerini bünyesinde barındırması nedeniyle 
iyice sarar kendisine bizi film (Karakterlerden birinin paraya ihtiyacı olduğunu görürüz ve bu karakterimizin ismi 
Manni’dir).  

Sözgelimi filmde spirallerle ilgili Alfred Hitchcok’un Vertigo filmine de birtakım göndermeler yapılır. 
Filmdeki göndermeler dışında filme yapılan göndermeler de vardır elbette. Simpsonlar bir bölümünde direkt olarak 
filmimize atıfta bulunur. Japon yapımı bir oyun Lola karakterini oyununda canlı tutar, hatta oyunu filmden etkilenerek 
oluşturur. 
Bon Jovi gibi müzik camiasına da “Run Lola Run’’ esintileri doğrudan etkili olur, birçok klip konusunu buradan alır. 

Filmin sonu da kendisi gibi alışılageldiğin tersinedir. Zamanın tersine akması gibi oyuncu kadrosu yazısı da ters tarafa 
doğru akmaktadır. Akışkan zamanı ve nefesinizi tutup izlemeye başlayın filmi. 
Lola çığlıklarını kuytuda kalmışlara adar, iyi seyirler Kuytu Ailesi!

Run Lola Run

     Öneri
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ZÜLEYHA’YA MEKTUP
Kadir Tepe

Nasıl da hızlı geçiyor zaman Züleyha
tanımazdım seni aynaya bakmasam
şimdi tutamıyor bizi damla damla yağmurlar 
artık ayıramıyoruz gözlerimizi tutsaklığımızdan
yollarımız ayrılıyor burada belki de
sen Züleyha! 
ansızın zehri kanatlanan

Dün gece bir rüya gördüm anne
tanrı uyumuyordu, biz özgürdük
sürükleniyorduk dalgaların zamansız vurduğu kıyılarımıza
güneş batarken, çocuklar uyurken 
ve saçlarımızda dolaşırken tanrının elleri
bir intihar mektubu gibi, evet intihar
koşuyorduk bir aşığın hayaletiyle 
reddettiğim kaderimle
idam mahkumları gibi, evet idam
eski aşklar gibi, yalnız bir gül için kör karanlığın içinde
çünkü bir gün son kez bakacağız gökyüzüne Züleyha, 
biliyorum

Zamansız doğan güneş bile tutamıyor bizi
çünkü artık kar topluyor baş ucumuzda 
ölen bir melek gibi
aynı yağmur altında ıslanıyor 
damla damla yağıyoruz
şimdi ölüyorum 
ellerinde ne kadar muhtaçsam
bir şarkı var henüz dinlenmeyen 
gittiğin günden beri
senin için mavileri giydim bugün 
beceriksiz bir intihar için
istemem bir başkasını, artık tutunmadan ayağa 
kalkabilirim
bırakamıyoruz ellerimizi 
çünkü göğe bakıyoruz biz Züleyha

Şimdi göç yolunda kuşlar var, 
veda etmeden gitmezdi çünkü çocuklar
yaralarımızı en karanlık dehlizlerimizde 
saklıyoruz biz Züleyha
aynı yağmur altında ıslanıyor 
çünkü sağanak, sağanak yağıyoruz
fırtına esiyor, bu senin devrimin Züleyha!
ve aşk bu gece şehri terk etti, 
gözlerimden kan döküldü bu gece
bir gün son kez bakacağız gökyüzüne, biliyorum
ve akıp gidiyor zaman tutamıyor gözlerimizdeki çağlayanları
bulutlar terk ediyor bu şehri
senin için mavileri giydim bugün

sanki terk etmiş gibiyiz kendimizi en çok da gözlerimizi
ve herkes yatınca biz uyuruz, biliyorum
artık gölgemizin bile mahvına sığınamıyoruz
ağaçlar çiçek açtığında budanıyorsak eğer
ıhlamurlar çiçek açtığında kavuşuyorsak, kavuşuyorsak evet
cesaret edemiyorsak ihanete, gidiyorum şimdi seni düşünerek
tutunduğum ne varsa sensin artık Züleyha!
yolun sonu sensin, sensin Züleyha!

zaman durdu bir gurbet kanatlanırken, şimdi hoşça kal
aslında çok yalnız ve aciziz, 

dünyaya gelişimiz ve ansızın gidişimiz 
ayrılık söz konusu olduğunda
sarılmalarımız bile durdurmuyor kasırgalarımızı, 

biliyorum
ve artık son bahar hoşça kal

eğer yolumun üstündeysen Züleyha
ve o gün geldiğinde adım atacaksak sessiz bir yolculuğa

ardımızda kalacaksa günahlarımız ve sevaplarımız
sen sakın güvenme yaprak dökmeyen ağaçlara

şaha kalkıp koşabilecek miyiz inşiraha
bir gün son demine geleceğiz ömrün, 
elbet ömrün son demine
istemeye istemeye uzaklaşacağız birbirimizden Züleyha

Şiir Çizim: Büşra Güney
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YİRMİ ARTI DÖRT
Yakup Diker

Bakınız!
ağzından süt akıyor kuyumun
ağzından süt,
buralar hep yağmur.
bir taşa dolanırım, tanırım onu
bir liman hep sessizdir vardığımda.
hayat için yeni mevsimler ördüm 
kışa benzer olmayan 
susadım ve babam oldum biraz.

dağın en tepe noktasından atıldım sonra 
rüzgar olamam
gözlerime taşlar çarpıyor...

Geliniz!
kabuklarımı kırın bu sizsiniz 
kabuklarımı kıralım acele edin.
hayat için yeni pantolon aldım giymedi 
henüz bu zamanda yetişen meyve görülmedi.
kabuklarımı kırın
kabuklarınızı 
tüm kabukları.

tek adet ceviz olamadım 
her şey insan eli değmiş gibi
     - kısa sürdü...

Şiir
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KONUK YAZAR KÖŞESİ
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Gerçekte bir sevinç, bir mutluluk yok değildir yüreklerimizde.
Sevgiler umutlar yok değildir.
Öyleyse neden çabuk küseriz birbirimize
Çabuk öfkeleniriz
Durup durup böyle hüzünlenmemiz neden?
Anlamıyoruz da ondan mı yoksa?
Bir bütün olduğunu mutluluğun
Umudun bir bütün olduğunu
Seziyor muyuz yalnızca
Baktıkca gelincik tarlalarına uzaktan
Öyle bir arada güzel
Yaşamanın lezzetini
Kanımızı tutuşturdukça gün günden
Buğusunu saldıkça
Bir tütün dumanı gibi yaktıkça genzimiz

GELİNCİKLER
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AY IŞIĞINDA İZLER

Suskun ve kederli mücevher
Sonradan bir hayat eklendi gözlerine
Fazlasıyla büyüttün çiğdemlerde güneşi
Bir serinliğe yaklaşan ölüler gibi
Yarışı kazanmış olur güneşe gidenler
Ellerin zeytin dalı bulutlara uzanan
Bütün yollar sularda bitiyor
Hilesiz bir güne uyanmak istiyorsun
Gitmediğin iklimlerin kokusu düşünde
Limanlarda erken doğan bir sabah
Sözcükleri dansa kaldırır sesinde
Seni dinledikçe bir hayalimiz olacak
Omzunda kayboluyor sönmüş yıldızlar
İsmini ekliyor yağmurlara geç kalan toprak
Dünyada ne değişti hüznü giydiğin seslerden başka
Zincirlermiş zamanlar kurtar firavunun elinden
Hastalık havuzu bu insanlık raydan çıkmış
Vicdan bin kere öldü tek seferde
Göğünde yol yorgunu güvercinler kenarı hareli
Yüzünde bir kuraklık can alıyor topraktan
Saklanmış çiçekler büyüyecek inceliğinde
Hata kimin, günah kimin, suç kimin
Herkes kendi cehennemine doğru
Sürgün bir akşama koşuyor
Düşünme sen!
Yeryüzü parmaklarında nefes
Pıtraklı diyardan korkmuş, hava bozar
Sen başın dik gidersin yine de
Özgürlük şimdi diline tüneyen kuşlarda
Kuşların ülkesi yok
Kalan yaralı bir şiir geride

İsmet özel için

Rıdvan Yıldız

Şiir
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AFRİKA
Sayha Develi

Gülüşünde itidal kara parçaları 
ve Afrika var
fitil kokusu yayılıyor ellerinde
bir de eriyen parçalar

bazı kelimeler rutubetli bir ağızda oturmak ister
ve vadesi dolmuş bu gülümseme gömülmek için
avuçlarında bir yer

her akşam düzenli olarak törpüleniyor akşam üstleri
ben bir yürek burkuntusunu kandırıyorum
bilek burkuntusuna
radyoda güzel bir şarkıdan çıkıp
kirpiklerimle örtüyorum perdeleri
ne kadar ağlamaklı olsam da

Şiir
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Evet, ilmektir boynumdaki ama ben
kimsenin kölesi değilim
tarantula yazdılar diye göğsümdeki yaftaya
tarantulaymış benim adım diyecek değilim
tam düşecekken tutunduğum tuğlayı
kendime rabb bellemeyeceğim
razı değilim beni tanımayan tarihe
beni sinesine sarmayan
tabiattan rıza dilenmeyeceğim.

OF NOT 
BEİNG 
A JEW

İSMET ÖZEL


