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MERHABALAR / SUNUŞ 

HASAN AKBAL 

Merhabalar 
Geçtiğimiz bir yıl içerisinde daha önce gör-

müş olduğumuz bir durum var: Pandemi sü-

recinde bile dergilerin hayatımızdaki yeri... De-

ğişen hayatlarımızın içerisinde, dergiler yine 

değişmedi. Yer değiştirdi, yön değiştirdi, ya-

şam değiştirdi fakat dergi olma özelliğini değiş-

tirmedi. Edebiyatımıza Tanzimat sonrası girip 

kalemini eline alanların ilk başvurdukları yer 

oldu. İstemsiz yazanların uğraşlarını dile geti-

rirken yazarların, "Ben yazar oldum, ben şair 

oldum." diyebileceği bir yazın yeri oldu. Sanı-

rım bir süre daha bu şekilde devam edecek. 

Nasıl mı? Pandemi sürecinde bir sürü 

dergi online olarak paylaşıma açıldı. Okuyucu 

kitlesinin bu vesile ile katlanarak artmasını 

sağladı. Ulaşım alanı belli bir yöreye, ülkeye 

aitken uluslararası okuyucu kitlesine ulaştı. 

Tabi bu durum sonucunda uluslararası 

alanda önemli yerlere sahip dediğimiz diğer 

dergilere rakip olarak "Biz de varız!" dedik. Ka-

lite mi? O tartışılır işte... Edebiyat dergilerinde 

kalite, okuyanın gönlündeki yerdir. O yer, bir 

edebiyat dergisi olarak girdiği gönülden mutlu 

kalplerin gülümsemesi ile devam eder. Derdi 

olanın bir nebze de olsa ortak alanı oluverir. 

Şunu da söylemek istiyorum: Yazarların 

yazma amaçları burada çok önemli. Okuyucu 

artık zorlama yazılmış yazıları, başka yazarlar 

için yazılmış yazıları, para karşılığıdır; ona 

göre okunsun diye sırıtan hayat ucuzluğunu 

anlıyor. Durum bu olunca kenara çekilip izle-

yen "Ben niye sizin derginizde yokum?" diyen-

ler için bize de cevap hakkı doğuyor.  Açıkla-

yayım:  

Birincisi, dergimizde herkes yer edinebilir. 

Kimseyi ötekileştirmeden herkese teşekkür 

ederek yazı hayatına buyur ettik yazarları-

mızı... Israrla reddedilen talebimiz edebiyat 

alanında yerimizi alınca bu kişiler, "Ben neden 

yokum?" dedi. Cevaptır: Zaten yoktunuz!  

İkincisi, pandemi sürecinde hayatımızdan 

eksilen yanlarımız oldu. Bu da dergimizin bu 

kadar gecikmesinden  içeriğinin değişmesine 

kadar birçok değerimize yansıdı. Arşive alınan 

yazarlarımızın yazıları daha sonraki sayılarda 

nasip oldukça yayımlanacak. Çünkü okunma-

sını istiyoruz. Sağ olsun Halit Yıldırım Hocam 

başta olmak üzere diğer arkadaşlarımın 

yegâne gayesi budur. Yer alamayan yazılar için 

daha heyecanlı bir sonraki sayı yakındır. Ha-

berini vermiş olalım. 

Üçüncüsü, unutmak… Hatalara sebep 

olan bazı yazılar müstesnadır. Evet, biz siziz, 

dedik. Birlikte yola çıktık. Selamlaştığımız ya-

zar dostlarımızla beraber yazmak istedik. Ön-

celik olarak ilk yazısını yazmalarına vesile ola-

cağımız yazarlarımızın mutluluğu evvelâ oldu 

bizim için... 

Dördüncüsü, dergimiz E - dergi dediği-

mizde pandemi öncesi yanımızda olmayıp kişi-

sel nedenlerle "He işte dergi." diyerek amatör 

de olsa yazan arkadaşlarımızı bir kez daha gö-

rün istedik. Her yerde yazıyorum. Ben ister-

sem sizin derginizde de yazarım diyenlere, 

şahsen söyleyeyim, ben dur dedim. Amacımız, 

büyük isim(!)olduğunu iddia edenlerin yazıları 

değil; yüreğinden yazanların okuyanlarda ken-

dini bulmalarına vesile olmaktır. Sekizinci sa-

yımız ile geçtiğimiz hüzünlü günlerimizi geride 

bırakırken hayatınızın kalanında hepinize sağ-

lık, mutluluk ve  onurlu bir ömür diliyorum. 

Bu sayımızda emeğini esirgemeden hayat de-

ğerlerini bizlere sunanlara, yazıları ile bize 

destek olan gönül dostlarına teşekkürlerimi 

sunuyorum. 

Beşincisi, çok istediğimiz hâlde dergi ku-

ralları gereği yazıların çoğu bir sonraki sayıya 

kaldığını üzülerek belirtmek istiyorum. Şimdi-

den söylüyorum değerli yazar arkadaşla-

rım!  Yazılarınız, dergimiz vesilesi ile edebiya-

tımızı süslemek için sonraki sayılarda olacak-

tır. Emeğiniz için teşekkür ederiz. Biz yayın 

kurulu, editörler olarak okuduk. Dergimizin 

okurlarına da o güzel yazılarınızı ulaştıracağız.  

UNESCO bu yılı YUNUS EMRE yılı ilan 

etti. Bu sayıda mini bir dosya ile hatırlatmak 

istedik. Bu yıl ayrıca Mehmed Akif ve İstiklal 

Marşı’nın kabulü kutlamaları ile geçecek.  

Özellikle Yunus Emre ve Mehmed Akif konulu 

yazılarınızı bekliyoruz.  

Bir daha ki sayıda buluşmak üzere… 



YUNUS’A SESLENİŞ / ŞİİR 

HALİT YILDIRIM  

YUNUSA SESLENİŞ 
Ey göklerden gelip Hira’da  

Sadra inen satırların mayaladığı imanın sözcüsü ey! 

 

Ey uğruna âlemlerin yaratıldığı 

Cenabı Mustafa’nın sadık izcisi ey! 

 

Ey yaratanının razı olduğu  

Yaratanından razı olan kul 

Ey asasının düştüğü yere gölgesi düşen 

Gölgesinin düştüğü yerde, 

Karanlıkların söndüğü sahibi nur, ey! 

 

Ey gülün dilinden anlayıp dilin gülünü deren 

Dilin hâlini anlayıp hâlin dilini çözen çilingir ey! 

 

Ey yüzünün aydınlığıyla güneşleri emziren 

Ey gözleriyle yıldızları  

Sözleriyle çağları aydınlatan sahib-i şule ey! 

 

Ey yüreğinde bir gergef gibi sabrı işleyip  

Şu dünya çilegâhında ruhu dolap gibi inileyen ey! 

 

Ey gözlerine perdelerin levha levha açıldığı 

Ey erişilmez makamların önünde eğildiği, 

Mertebelerin basamak basamak ayaklarından öptüğü ey! 

 

Ey yokluktan varlığa 

Varlıktan hiçliğe doğru kanat çırpan Zümrüdüanka ey! 

 

Ey yüreğini gökkuşağının renkleriyle doldurup 

Eğriliklerin doğrulduğu bir kutlu dergâhta 

Eşiklere yolluk edip benliği 

Şu fani dünyada kurban edip senliği 

Seviyi, sevgiyi dava edinen güvercin yüreklim ey 

 

Ey çorak yüreklerde gül yetiştiren  

Ey haristanı baharistana çeviren bağçevan ey! 

 

Ey küllerinden doğan bir milletin tutup elinden 

Kulağına ezan ile adını 

Yüreğine iman ile cesareti koyan alperen ey! 

 

Ey hâlin sultanı! Medet! 

Ey dilin sultanı! Medet! 

Tabduk misali bir seher vakti lütfet! 

Eşiğinin dibinde  

Basamak diye basıp sırtıma 

Fakiri de dergâhına kabul et!  
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"BİLMEYEN NE BİLSİN BİZİ" /DENEME 

NURAY ALPER   

"BİLMEYEN NE BİLSİN BİZİ" 

Zaman, emin kılındıklarımızla derin mesafeler koydu aramıza, 

başta insan olmak üzere hiçbir şeye yaslanmamayı öğretti bize. Bu 

mesafe sadece inandıklarımızla değil, kelimeyle, kavramla, kâinatla 

da girdi içimize. Sevmek, inanmaktan önce şüphe etmekti, sevilme-

nin yolu şüpheden geçmekti.  Yaşanan her hadise endişeyi besleyip 

destekledi. Böylece sustuk. Dayanıp güç aldıklarımızı savunmayı bile 

uzun kollarına bıraktık çağın. Biz sustukça hakkında bilgi sahibi ol-

sun-olmasın daima bir görüşün/sesin/tarafın yanında olmayı mezi-

yet addedenlerimiz de, kontrolsüz bir silah gibi kullanmaya başladığı 

sosyal medya ile büyüttü sadrımızdaki yarayı.  

Mehmet Kaplan 1975’te kaleme aldığı “Düşünce ve Kalabalık” 

adlı yazısında, “Tanrı, dünyada en kutsal varlık olan düşünceyi, ka-

labalıklara değil ferde bırakmıştır.” diyor. Kalabalık meydanlarda on 

binlerce insanın yüksek sesle bazı lafları tekrarlamasının, hakikat 

bakımından hiçbir değer ifade etmeyeceğini söyleyerek kalabalığın 

daima yanılabileceğinin altını çiziyor, ekliyor; “zira kabalık düşün-

mez.”  

Savaş meydanına koşan birer uğultu gibi kalplerimize hücum eden, sükûtu kabul ve 

yenilgi telakki eden bir kalabalık var. Bu ezberci silsile, her dönemde olduğu gibi son zaman-

larda da birkaç cahilin yanlışı ile topraklarımızı besleyen kadim tasavvuf geleneğinin reddedil-

mesi gerektiğini telkin ediyor, dahası birkaç çirkin vakıadan cesaret alarak çevresindekilere 

tahakküm uyguluyor. İçlerinde dinden duyduğu rahatsızlığı bildiklerimiz kadar, dindar ve mil-

liyetçi gördüğümüz kimseler de var. İşin en büyük trajedisi bir kısmı kültür ve sanat adamı 

olan bu kimselerin sanatlarında kadim tasavvuf kültüründen feyz almaları, istifade etmeleri. 

Ya bu insanlar bu ülkede kültür ve sanatla birlikte edebiyatın beslendiği kaynakların farkında 

değiller yahut içlerinde olmadıklarına inandıkları fakat aslında merkezinde durdukları bir şe-

yin hiç değilse karşısında olmaktan güç devşirmeyi umut etmekteler.  

Red ve inkârla bir tarih, medeniyet, hakikat veya bütün bunların parçası olan bir mües-

sese yok sayılamaz. Derya mürekkep damlasıyla karalanamaz. O deryayı kurutmak için in-

sanların zihin ve gönül dünyalarından binlerce mısraı, besteyi, ilhamı, aşkı, vecdi silmeniz 

lazım gelir. “Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası?” mısraının nuru güneş olup bu 

topraklar üzerine doğmuşken, tarihin içinde tüm canlılığıyla duran aşk pervâneleri kadar on-

ların yolundan giden hakikat erlerini yaksanız ne gam? Bu devran aşk mirasını yorgun omuz-

larında taşıyan dervişlerin başının yere düşürüldüğüne şahitlik etmişse de, töresinin ayaklar 

altında çiğnendiğini görmedi. Çünkü birinin omuzlarından alınan o emanet binlercesinin baş-

ları üzerinde taşınmaya devam etti.  

 Tasavvuf bir terbiye biçimidir ve birkaç sapkının yanlışından murat umanlarca miadının 

dolduğu düşünülse de bu toprakların ruhu olarak kalmaya devam edecektir. O ruhun mayası 

da Hoca Ahmet Yesevîler, Yunus Emreler, Mevlanalar, Niyazi-i Mısrîler, Erzurumlu İbrahim 

Hakkılar, Hacı Bayram-ı Veliler ile karılmıştır. Nasıl ki dini bir araç olarak kullananların yanlış 

maksat ve tutumları yüzünden din, bu kimselerin tekeline sokulamaz ve insanlardan kaynak-

lanan yanlışlar yüzünden tükenmiş sayılamazsa, irşada ehil kimseler ve onlara gönül verenler 

de birkaç yanlış tutum yüzünden incitilip yargılanamaz. 

Dünya döndükçe Allah dostları var olacaktır; onların ocağında pişen, terbiyesine giren, 

derdinden hisse alan ve bu dergâhın bir parçası olmakla teselli bulan nice ilim ve aşk ehli de 

bu yolda yetişecektir.  

(Milat) 
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BİZİM YUNUS’A/ŞİİR 

HALİL MANUŞ 

BİZİM YUNUS’A 

 

“Bu dünyadan gider olduk  

Kalanlara selam olsun…” 

Selamını duyup aldık 

Bizden birkaç kelam olsun 
 

“Dostun dostuna dost olmak” 

Sözün düstur oldu bize 

“Ah, ölmezden evvel ölmek” 

Ağır geldi nefsimize 
 

“Biz kimseye kin tutmayız” 

Demen bile yetti cana 

Bu çağrını unutmayız 

Işık tuttun her insana 
 

“Dolap niçin inilersin?” 

Bunu bize sordun derim 

Cevabını da verirsin 

“Derdim vardır inilerim” 
 

Sendeki dert ilahi aşk 

Bunu bilen bilir elbet 

Ne mal istersin ne de köşk 

Bir tek nefes cana minnet 
 

Bu dünyadan konup göçtün 

Bir gelmiştin, pir gelmiştin 

Sanki kanatlanıp uçtun 

Söyle, boşa mı yelmiştin? 
 

Sorarlar ki Yunus kimdi? 

Kavurandı aşkla canı 

Molla Kasımlar yok şimdi 

Kim sîgaya çeker beni 
 

Taptuk Emre ocağına 

Yıllar yılı odun taşı 

Yüklemedin kucağına 

Ne eğriyi ne de yaşı 
 

Gittin, döndün Taptuk sana 

Yine dedi “Bizim Yunus” 

Girmeseydin kutlu hana 

Çökecekti üstüne pus 
 

HALİL sanki senin gölgen 

Hep peşine düşeceğim 

Hamdın; piştin, dergâhta sen 

Ben nerede pişeceğim… 
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DERVİŞ YÛNUS / DENEME 

NURGÜL AKBAL  

 

Derviş Yunus 

Birçoğumuzun bildiği 

üzere şair Yûnus Emre’nin 

hayatı hakkında kesin bir 

bilgi yoktur. Nerede doğdu, 

nerede öldü, mesleği neydi, 

aile hayatı nasıldı?  

Eldeki kaynaklar onu 

anlatırken rivayetlere başvur-

maktadır. Yani hayatını bir 

bakıma menkıbelerden öğre-

niyoruz diyebiliriz. Fakat bil-

diğimiz bir gerçek var 

ki  Yûnus Emre, Türlüğün in-

sanlığa kazandırdığı en güzel 

hediyedir!  

Yûnus’u anlamak için 

Yûnus olmak... 

Edebî yönünü bir ke-

nara bırakırsak onu -bir 

nebze de olsa- anlamak için 

dünyaya onun gözünden ba-

kabilmek gerekir. Adanmışlık 

ruhunu, kendisini aşka teslim edişini, hak yolunda kendisinden geçişini… Yok oluşun timsali 

oluşunu… 

Onu en iyi anlayanlardan biri Osman Kemâlî Efendi, bakın ne güzel anlatıyor Derviş 

Yûnus’u : 

Ezelden bezm-i uşşâka giren bir pîrdir Yûnus/ Makâm-ı kuds-i lâhut’a eren tek/bîrdir 

Yûnus 

Adını sayamayacağım birçok isim, dergâhından geçen dervişleri, benim gibi naçiz birçok 

edebiyatçı da Yûnus’un kalemine gark olmuştur elbet… Lâkin o öyle bir dünya ki anlamak, 

manadaki öze inmek pek de kolay olmuyor. Koca Yûnus yeri geliyor iki kelama sığdırıveriyor 

gönül gözüyle gördüklerini. 

Bir rivayete göre Mevlana ile onun mesnevisi hakkında konuşurken “Sen mi yazdın 

bunu?” diye soruyor. Mevlana “Evet ben yazdım.”  deyince “Çok uzun yazmışsın, ben olsaydım 

‘Ete kemiğe büründüm/Yûnus diye göründüm.‘ der, bitirirdim.” diyor.  

Yüzyıllar evvelinden yazdıklarını bugün okuyanın anlayabileceği açıklıkta yazmıştır. Ana-

dolu’nun öz Türkçesiyle kaleme aldığı şiirleri kolay okunabilen fakat derin tasavvuf izleri gö-

rülen güzelliktedir. Nitekim yukarıdaki iki mısraında da bunu açıkça göstermiş, varlık âlemin-

den dünyaya gelişini ete ve kemiğe bürünmüşlüğüyle dile getirmiş. 

Kendisinden sonra gelen Molla Kâsım ne yazık ki onu anlayamayanlardan… Neden mi? 

Rivayete göre Molla Kâsım, Yûnus Emre’nin şiirlerini bir dere kenarında okurken “Bu 

İslam’a aykırı, bu şeriata aykırı” diyerek çoğunu yakmış ve suya atmış. Ta ki Yûnus Emre’nin 

şu mısralarına denk gelene kadar: 

Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme/ Seni sigaya çeker bir Molla Kasım gelir”  

Molla, Yûnus Emre’nin görünenin ardındaki büyüklüğünü o an anlamıştır ama iş işten 

çoktan geçmiştir. 
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Hakkında çokça yazılan çokça konuşulan bir isimdir Yûnus Emre. Derler ki Nallıhan’da 

kadılık görevi yaparken hasbelkader yolu bir dergâha düşer. Bu dergâh Yûnus’u kendisine 

nasıl çekmişse kadılığı bir kenara bırakıp Tapduk Emre’nin dizinin dibinde tasavvufa yönel-

miştir. Dile kolay kırk yıl dergâhta hizmet etmiştir. Odun toplayan, günlük işlere yardım edip 

hizmet eden, dervişliği maddi manevi yaşayan Yûnus, “Hocamın dergâhına eğri odun yakış-

maz.” deyip ormandan odun getirirken bile özenli ve dikkatli olurmuş daima. Yani şeyhinin 

gönlüne boşuna girmemiştir. 

 
“Bizim Yûnus” 

Yûnus, dergâhta onca yıl hizmet ettikten sonra manevi yolculuğunu tamamlayamadığını 

düşünerek tekkeden ayrılır. Yolda rastladığı erenler ile yaşadığı olağanüstü durumlar ile ken-

disinin farkına varır ve gerisin geri dergâha döner. Tabduk Emre’nin eşi ile konuşur. Şeyhinin 

onu bağışlaması için ne yapması gerektiğini sorar. O da Tabduk Emre’nin sabah namazına 

abdest almak için kalktığında kapı eşiğine yatmasını söyler. Ayağı sana deyince “Bu kim?” diye 

sorar. Ben de “Yûnus” derim. “Hangi Yûnus?” derse bil ki seni affetmemiştir. “Bizim Yûnus 

mu?” derse kapan ayaklarına, af dile, demiş.  Emre’nin gözleri görmezmiş. Eşi, koluna girip 

abdeste götürürmüş. Yûnus, denileni yapınca Tabduk Emre, “Bizim Yûnus” demiş elbette… 

Koca şeyh bilmez mi Yûnus’unu… 

Velhasıl dostlar, muhabbet Yûnus’a gelmişse o sözün başı var sonu yok. Kendisini tam 

manasıyla tanımasak da biliyoruz ki bugün bile okuduğumuzda damağımızda eşsiz tat bırakan 

eserleriyle, yaşamıyla Yûnus, okunması gereken başlı başına bir kitaptır. 
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KAÇIŞ/ŞİİR 

RECEP POLAT 

 

KAÇIŞ  

 

Her gün  

Azar azar hissettirmeden 

Yenildim güne geceye  

Önce karanlıklar aktı  

Gözüme ve aklıma  

Sonra ise sonsuzluk 

Elimde prangalar  

Esirdim kendime 

Işıklar bana uzaktı  

Sanki kuytulardaydı ruhum 

Damarlarımda kanım çekilmiş  

Kupkuru ve sapsarı tenim 

 

Bilmiyordum  

Niye geceye ve gündüze uzaktım 

Bir berat senedi vardı  

Dünden yarına  

Bomboştu sanki  

Oysa içinde  

Ben vardım  

Kendimi görünce 

Kapıldım dehşete  

Bu ben miydim toprakta  

Aklım kaçmalarda  

Bir ses duymuştum 

Fe eyne tezhebun? 

 

Bilmiyordum gidişlerimi  

Nereye ve kimeydi  

Fe eyne tezhebun? 
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OSMANLI’NIN DEĞERLİ EMARELERİ/DENEME 

NURŞEN YAYLA 

 

OSMANLI’NIN DEĞERLİ EMARELERİ 

 
Evvelimize giden bir yolda yolculuk vakti… 

Büyüklerimizin meşhur incisidir; “nerde o eski zamanlar”? 

Evet çok şey değişti, çok şey gelişti… Bazen iyiliğin, bazen ise kötülüğün zirve haline şahit 

olduk. Hani bir tabir vardır ya “her yeni faydalı, her eski de zararlı değildir”. 

Teknoloji tüm alanlarda zirve olurken, yanlış kullanıldığında ise değerlerimiz yok olmakla karşı 



Künye Edebiyat E Dergi Sayfa: 10 
 

Ocak - Şubat - Mart 2021      Sayı:  8 

 

karşıya maalesef… Oysa Osmanlı zamanına baktığımızda yaşamı değerli kılan ne çok muazzam 

düşünceler ve davranışlar görmekteyiz. 

Misal… 

Saygı mı? 

Yolda küçükler,  büyüklerinin önünde dahi yürümezlerdi. 

Güven mi? 

Cuma namazına giderken hiç bir esnaf kapısına kilit vurmazdı. Buna kuyumcular da 

dâhildi. 

Anlayış mı? 

Pencere önlerine çiçekler koyarlardı. Çiçeğin rengi sarı ise bu evde hasta var, evin önünde 

hatta bu sokakta gürültü yapma anlamlarını taşırdı. Kırmızı çiçek ise bu evde gelinlik çağına 

gelmiş bekâr kız var, evin önünden geçerken dikkat et ve küfür gibi kötü sözler söyleme anlam-

larını taşırdı. 

Merhamet mi? 

Ramazan ayında halk,  eşine dostuna iftar vermeyi büyük bir ibadet kabul eder, misafir 

ağırlamak için çırpınırlardı. Ramazan boyunca iftar vakitlerinde kapılar açık tutulurdu. Böylece 

yolda kalan ve ihtiyacı olan herkes istediği eve girer iftar sofrasına dâhil olurdu. Bunun için 

tanıdık olmaya gerek yoktu ve iftara gelenin kim olduğu da asla sorulmazdı. 

Sadaka ve İyilik mi? 

Ramazan günlerinde zenginler hiç tanımadıkları bakkal, manav ve dükkânlara girer sahip-

lerinden “zimem” yani bugünün deyimiyle veresiye defterini çıkarmalarını isterlerdi. Baştan or-

tadan ve sondan rastgele sayfaları yırtıp silin borçlarını, Allah kabul etsin der ve giderlerdi. Borcu 

ödenen, borcu ödeyenlerin kim olduğunu, borcu sildiren de kimi borçtan kurtardığını bilmezdi. 

Sosyallik mi? 

Mahalle kıraathanesi olarak bilinen her mahallenin imam, muhtar ve ileri gelenlerine mah-

sus o zamana göre adeta ilim meclisi niteliğinde olan kıraathaneler bulunmaktaydı. Günümüz 

kıraathanelerinden çok farklı olarak ilmi, edebi konuşmaların, tarih sohbetlerinin yapıldığı hatta 

şiirlerin okunduğu, hikâyelerin anlatıldığı ve bilmeyenlerin bilenlerden istifade ettiği yerlerdi… 

Hediyeleşmek mi?  

Günümüzün çıtası yüksek ve pahalı hediye anlayışından çok uzak, manidarlık ön planda 

tutularak, erkekler hanımlara ayna alırlardı ki bunun da anlamı “sana senden daha güzel vere-

ceğim bir hediye yok” demekti. 

Bahsettiğim bu naif  adetleri tekrar tekrar okuyorum. Sanki  yaşamın asıl  gayesine uyar-

lanmış, iyiliğin başrolde olduğu masal dünyası gibi… Keşke diyorum kendimce, keşke ben de o 

masalın kahramanlarından olsaydım. Geçmişimizde böyle ince güzelliklerin var olduğunu yaşan-

dığını bilmek fakat bulunduğumuz çağda bu izleri görememek gücüme gidiyor. İhtiyacımız 

var;  faydalı olan her şeye ve kalbinde iyiliği payidar kılmayı amaçlayan, gelenek ve değerlerimize 

sahip çıkmayı arzulayan her bireye evet ihtiyacımız var. Unutmayalım ki, bizler zarafetin timsali 

olmuş bir ecdadın torunları ve bu gurur verici destanın mirasçılarıyız. Değerlerimizi hatırlama ve 

hatırlatmak adına kalemimin vesile olmasını temenni ederim. 
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EZİK SÜRME / ŞİİR 

HASAN AKBAL  

 

 
EZİK SÜRME 

 

Belki diyerek başlamadan önce  

İleride bir gün özlemek vardı. 

Bırakıp tüm olanları  

Yarının yanında seninle yaşamak vardı  

 

Eskimiz hurdaya gitti. 

Bir gençlik ki gecesi bitti. 

Dün ey delikanlı yıllarım 

Yarına ümidi hayalsiz  

Hayali kırık yarası vardı. 

 

Sersefili terk etti yalan yok 

Her lafa karnımı doyurdum 

Hesabını ödediğim dost sofrasında 

Amca dayı yalan teyze hala yok 

Öyle diyor ama o günlerde bile onur vardı. 

 

Kan ter ile bir koyun çift doğurdu 

Meslek peygambere ait, çoban oydu. 

Memurun maaşına zam anasını kapıya koydu 

Her şeyi biliyordu delikanlı yıllarım  

Özgüvenimin yanında saygı vardı. 
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SULTAN HAMİD DÜŞERKEN / İNCELEME 

ÇAĞLAR ÇETOK   

SULTAN HAMİD DÜŞERKEN 

 1957 yılında yayınlanan Sultan Hamid Düşerken 

adlı eserinden başka hikâyeleri, romanları -hatta bir ta-

nesi Fransızca yazılmıştır- oyunları, incelemeleri, gezi 

notları ve anı yazıları da bulunan çok yönlü bir edebi-

yatçıdır Nahid Sırrı Örik (1894-1960). Ne var ki birçok 

edebiyatçı gibi yaşadığı dönemde kıymeti bilinememiştir. 

Bu eseri uzunca bir süre kanon dışı bırakılarak hem ya-

zara hem esere hem de okurlara haksızlık yapılmıştır.  

Cumhuriyet Dönemi’yle yüzünü Anadolu’ya dönen 

Türk edebiyatı; babası sarayda çalışmış ve ilköğrenimine 

özel derslerle başlamış, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel-

lerinin atıldığı zamanlarda Avrupa’da bulunan, sarayı ve 

konakları kalemiyle çok başarılı bir şekilde okurlara 

ulaştırılan Nahid Sırrı Örik eserinin görmezden gelinme-

sini sosyal çevresine bağlamış ve kendisini yalnız hisset-

miştir. Hatta 1931’de Yaşar Nabi’ye yazdığı mektubunda 

yalnızlığından da şu cümlelerle yakınır: “Dâirede olduğu 

gibi şimdi evde yalnızım. Beraber oturduğumuz zat İstan-

bul’a vazifeten gitti. Nerde ise tek başıma konuşur olaca-

ğım. (...) Hepinizi fevkalâde özledim. Bu hepinizi dedikten sonra bunların kim olduğunu düşü-

nünce senden başka kimseyi bulamadım; bu da ayrı mesele.”  

Eserin hakkının tesliminin gecikmesi ise birkaç noktaya bağlanabilir. Öncelikle günü-

müzde bile tazeliğini koruyan bir mesele etrafında dönüyor gözükmesidir. Bu yüzden II. Ab-

dülhamit’i sevenlerce ‘’Sultan Hamid Düşerken’’ olarak anılan roman, II. Abdülhamit aleyhtar-

larınca da ‘’Abdülhamit Düşerken’’ adıyla anılmaktadır. Ancak isme bakarak romanı değerlen-

dirmek yanlış olur. Çünkü Nahid Sırrı, romanı yazarken saraya yakın bir aileyi ve sarayla 

davası arasında seçim yapan bir İttihatçıyı odak noktasına almıştır. Üstelik Fethi Naci ‘’Yazarın 

fikirleri de duyguları da II. Abdülhamid’den yanadır.’’ der. Ancak bu tavır onun dönemin pa-

noramasını yazarken tarafsız bir üslup takınmasına engel olmamıştır. Dilinin de yazıldığı dö-

neme bile biraz yabancı gelişi belki önemli bir noktadır. Ancak burada da Tahir Alangu’ya hak 

vermemek elde değil:  

“Nahit Sırrı Örik’in anlattığı konulara ve kişilere çok uygun düşen, günümüz sanatçılarına 

artık yabancı gelen biraz eskice, uzun cümleli ama çok akıcı düzgün bir dili var. Asıl önemli olan, 

onun diline takılmış bazı eski kelimeler değil, kullandığı konak Türkçesinin göze derhal çarpan 

zenginliğidir.” 

Romanı anlamak için tek yönden ele almak ya da sadece olayların kronolojik sırasını takip 

etmek yeterli değildir. Öncelikle arka planı oluşturan olaylar silsilesini iyi bilmek; dönemin 

askeri, ekonomik, siyasal, sosyal dinamiklerine de hâkim olmak gerek.  

II. Meşrutiyet’in kabulü ile başlayan süreçte yeni bir siyasal yapılanma vücuda gelmiştir. 

Bu yeni yapılanmaya tepkili bir kesimin de ortaya çıkmasıyla gerek toplum da gerek askeriye-

nin içinde kutuplaşmalar meydana gelmiştir. Meşrutiyeti ilan ettirmesine rağmen devlet kad-

rolarında istediği etki ve yetkiyi kazanamayan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ısrarcı tavrı ve 

müdahaleleri politik istikrarsızlığa yol açmıştır. Öyle ki emellerine ulaşmak için saray yanlısı 

memurların işine son vermiş hatta kendilerine muhalif gazetelere türlü baskılar yapmış, işi 

gazetelerin satıldığı bayilere baskınlar yapmaya kadar vardırmıştır. Bu uygulamalara karşı 
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çıkan irtica yanlılarının birkaç küçük isyan girişimi olmuş 

ancak büyümesine mahal verilmeden bu isyancıklar bastırıl-

mıştır. Elbette ki yeryüzünde gerçekleşen her olayın bir etki 

sahası ve sonucu vardır. Fizikte de söylendiği gibi bir yerde 

bir kelebek kanat çırpar ve başka yerde fırtınalar kopar. İşte 

bu isyancıklar irtica yanlılarını ve cemiyetin yanlış tutumla-

rından bıkan halkı cesaretlendirmiş, Osmanlı tarihine geçe-

cek bir isyanın da öncüsü olmuştur.   

 Kamil Paşa ile anlaşamayan Cemiyet, Bulgar tehdidini 

bahane ederek 3.Ordu’dan getirip Taşkışla’ya yerleştirdiği üç 

Avcı Taburu ile Kamil Paşa’ya gözdağı vermiş ve Kamil Paşa 

da bu tehdidi ciddiye almıştı. Bu yüzden meclisin verdiği 

‘’adem-i itimad’’ kararına karşı çıkmadan sessizce sadaretten 

çekildi ve yerini Hüseyin Hilmi Paşa’ya bıraktı. Bu Cemiyet’in 

hükümeti resmen ele geçirmesi demekti.  

Cemiyet istediğine kavuşmuş görünüyordu ancak Ser-

besti gazetesinin muhalif başmuharriri Hasan Fehmi ile ar-

kadaşı Ertuğrul Şakir’in bir köprü üzerinde öldürülmesi ve suçluların bulunmaması Cemiyet’i 

zan altında bırakıyordu. Hatta bazı ittihatçılar bile istifa etmiş muhaliflerle aynı güzergâha 

girmişti.  

Bu cinayetlerden beş gün sonra Taşkışla’ya getirilen 4. Avcı Taburu başlarında çavuşla-

rıyla birlikte ayaklandılar. Bu ayaklanma da daha önce orduda yaşanan subaylar ve erler ara-

sındaki bir çatışmanın sonucuydu. Taşkışla’da subayları esir alarak Ayasofya Meydanı’na yü-

rüyen erlere başka birlikler de katıldı. Böylece erlerin sayıları 5-6 bini buldu. Erlerin ‘’Şeriat 

isteriz, padişahım çok yaşa.’’diye bağırmasıyla kendilerine katılan yüzlerce hoca ve öğrenciyle 

ayaklanma artık bir isyan libası giymiş bulundu.  

Bugün bile hala II. Abdülhamit’in bu isyan olayında etkili olup olmadığı yahut da müsait 

bir ortam hazırladığı tartışılan mevzulardan biridir. İsyan irtica yanlılarının da katılımıyla çok 

daha büyük bir hal alınca meclis binası kuşatıldı. Bazı paşaların görevden alınması, bazıları-

nın da tekrar göreve geri getirilmesi isteniyordu. Kısa sürede tüm semtleri kontrol altına alan 

isyancılar başkaları sanarak bir nazırı ve bir vekili öldürdüler. Tanin basımevi yağmalandı. 

Şehir çalkalanıyordu. Bu isyanda bir hissesi var mı bilinmez ama bu işten en karlı çıkanlardan 

biri de padişah oldu. Olayların artık önlenemez bir hal almasıyla araya girip hükümetin istifa-

sını istedi ve sadrazamın yerine Tevfik Paşa’yı getirdi. Bu esnada da ittihatçılar açıktan veya 

gizliden İstanbul’u terk etmişlerdi.  

‘’Affı-ı Şahane’’ adıyla genel af ilan edilmesine rağmen isyancılar durulmadı. Bazı subaylar 

öldürüldü, kadınların Beyoğlu’na çıkması engellenmeye çalışıldı, Frenk gömleği giyenler tar-

taklandı hatta Deniz Binbaşısı Ali Kabûlî Bey kendi gemisinin erleri tarafından sokaklarda 

tartaklanarak, sürüklenerek Yıldız Sarayı’na getirildi ve II. Abdülhamit’in gözleri önünde öldü-

rüldü. Tevfik Paşa hükümetinin yetersiz kalması, kaçan Cemiyet mensuplarının Selanik’te bir-

leşerek ‘’Hareket Ordusu’’nu yürüyüşe geçirmeleriyle romandaki zaman da sona erer. 

Tüm bu arka planı göz ününde bulundurarak karakterleri romanın olay akışı içinde ince-

leyelim: 

 Mehmed Şahabeddin Paşa, yarım asırdan fazla Osmanlıya hizmet etmiş, devlet ricalini iyi 

bilen, mal varlığının hatırı sayılır bir kısmını rüşvetle sağlamış ve meşrutiyet kabul edilince 

diğer nazırların uğradığı hakaretlerden yeni yetme bir binbaşının lütfuyla kurtulmuş II. Ab-

dülhamit’in sadık adamlarından bir kimsedir. Kamil Paşa hükümetinde kendine yer verilme-

yişine içerlemiş ve içinde bulunduğu işe yaramazlık hissiyle konağın işlerine sarılmıştır.  

Böyle bunalımlı bir zamanda karşısına çıkan bir fırsat onu ilk gençlik heyecanlarına geri 

döndürmüştür. Onu tevkif edilmekten kurtaran Binbaşı Şefik Bey, kızı Nimet’e talip olmuştur. 
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Baba kız birbirlerine doğrudan söyleyemeseler de bu izdi-

vacın herkes için hayırlı olacağına kanaat getirmişlerdir.  

Nihayetinde devir Cemiyet’in devridir ve Şefik Bey de 

Cemiyet’in önde gelen gözdelerinden biridir. Nimet bu evli-

liğe sıcak bakar hatta zaman zaman göğsünde Şefik’e karşı 

bir ateş belirir. Ancak bu ateş sanıldığı gibi duygusal değil-

dir aksine Nimet gibi hırslı bir kadına yaraşır şekilde tensel 

bir arzudur. Yine de göğsünde beliriveren bu ateşi söndür-

meyi bilir ve Şefik’ten önce askerliği bırakıp mebus olma-

sını sonra da kurulacak ayan meclisinde babasına da bir 

görev verilmesini ister. İstemekle de kalmaz şart koşar. Şe-

fik, türlü zahmetlerle bu istekleri gerçekleştirmeye mukte-

dir olur. Sonuçta büyük bir paşanın tek evladını alarak 

koskocaman bir mirasın da ortakçısı olacaktır. Zira Şefik de Nimet kadar olmasa da maddeye, 

şana, şerefe önem veren birisidir. Bu Nimet’le birlikte yaşadıkça daha çok ortaya çıkacaktır. 

Şefik, yıllarca fakirlikle boğuşmuş, Makedonya dağlarında çetecilerin peşinden koşmuş bir as-

kerdir. Babası Edirne’de fakir bir imamdır. Ne düğüne ne de düğün öncesindeki ziyafete çağ-

rılmayan, yüksek zümre önüne çıkarılmaya layık görülmeyen anası ve biri sakat biri de dul iki 

ablası Şefik’in bu konuda hiçbir girişimde dahi bulunmayışına içerlemişlerse de kardeşlerinin 

mebus olmasıyla ortaya çıkmaya başlayan talipleriyle gönüllerini avutmuş, günlerini mebus 

ve paşa damadı kardeşlerinden gelen yardımla belki hala yoksul mahallelerinde ama eskisine 

nazaran bir miktar ferahlayarak günlerini tüketmeye devam etmişlerdir.  

Şefik ise yıllardan beri çekilen türlü ezalardan sonra kendisini böyle bir konakta bulunca 

duruma çabuk uyum sağlamış hatta daha sonra ziyarete gittiği sadrazamın konağını hayli 

küçük ve makama uygunsuz bulmuştur. Mehmed Şahabeddin’in vazife başında kalp krizi ge-

çirerek vefat edişi karısının ve yasak aşkı Hilmi Efendi’nin de planlarını bozmuştur. Çünkü 

paşa tüm mal varlığını kızı Nimet’e bırakmış ve Nimet’i annesine bakmayla vazifelendirmiştir. 

Bir anda büyük bir mal varlığının başına geçen Nimet, hırsları uğruna Şefik’i istediği gibi yön-

lendirmeye daha kuvvetle devam etmiş, neticede de önce Cemiyet’e düşman ederek kocasının 

Tevfik Paşa hükümetinden nazırlık almasını sağlamıştır.  Nimet;  Hareket Ordusu’nun Sela-

nik’ten yürüyüşe geçmesiyle önce kocası Şefik’i II. Abdülhamit’in karşısına çıkartarak Hariciye, 

Harbiye nazırlıkları ve sadrazamlığı vermesi karşılığında Hareket Ordusu’na karşı savaşma 

sözü verdirtmiş; bu emelinde muvaffak olamayınca da Şefik’i Hareket Ordusu İstanbul’a ulaş-

madan orduya katılması için İstanbul’dan göndermiştir. Şefik’in gidişiyle kendisi de korkuya 

kapılarak Rus Sefirliğine iltica etmiş ve Odesa’ya kaçmıştır. Şefik ise ilk gençlik heyecan ve 

korkularından uzakta, makam-mevki hırsıyla yanıp tutuşarak davasını unutmuş ve sevdiği 

kadının elleriyle felakete itilmiştir. 

Roman ‘’1946 Rumelihisar’’ ibaresiyle son bulur ancak 1957’de basılmıştır. Tüm bu bah-

sedilenlerin gölgesinde romanı bitirdiğimde bir devre tanıklık etmenin kalpte bıraktığı biraz 

buruk biraz sevecen, tarifi pek mümkün olmayan bir hisle sarmalanıyorsunuz. Bu sarma-

lanma hissini yakaladığım kitaplar hep daha kalıcı olmuştur bende. Yazımı bitirirken bir tesa-

düften de bahsetmeden geçemeyeceğim. Nahid Sırrı Örik ilk eserini yazdığında yaşı 33’e denk 

gelir. Hayata veda ettiğinde ise yaşı 66’dır. Dante’nin İlahi Komedyası’ndaki giriş cümlesi sü-

zülerek gelir, konar dimağımıza: Yaşam yolumuzun ortasında, karanlık bir ortamda buldum 

kendimi. Eserde de II. Abdülhamit’in 33 yaşında tahta çıkıp 66 yaşında tahttan inmesi vurgu-

lanır. Kim bilir, belki de insan bazen yazarken kendi ömür defterinden ilham alıyordur. 

Edebiyatla kalın… 

Çağlar Çetok (1989) Muğla’da doğdu. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğret-

menliği mezunu. Milas’ta öğretmenlik yapıyor. Gözlük dergisinde yazdı. ‘’Karaova’’ romanının 

yazarı. ‘’Karaova: Cehalete ve Zulme Karşı Onurlu Bir Direniş’’ İstanbul, Destek Yay., Şubat 

2020 
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ÖLÜM / ŞİİR 

SİBEL OKÇU   

 

 

 

ÖLÜM 

 

Essiz olmalı ölümler  

Hatta doğumlar gibi kutlanmalı 

Dörtnala giden bir kısrak gibi  

Ya da  

Hedef şaşmaz bir mızrak gibi 

Cesur olmalı ölümler  

Sokaklarda kol gezerken yalnızlığımız 

Bir caddenin adı olmalı ölüm 

Ve tüm bunlar ürkütmemeli seni  

Çünkü 

Yaşamanın da bir bedeli vardır 

Tüm sevmelerin olduğu gibi 

Bilmemek elzem bir konu 

Açmaza sürüklüyor insanı 

Mesela "yaşamak nedir?" bilmeseydin 

Çekinirdin doğarken 

Tıpkı hiç̧ ölmeden 

Ölümden kaçtığın gibi 
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BABAMA MEKTUBUM 1/ MEKTUP 

TUĞBA KAN 

 

 
Babama Mektubum 1 

Ne zamandır yazamıyorum sana, paslı bir kalem parmaklarım arasında sıkışıp kalıyor. 

İki sözcüğü yan yana getiremiyorum. Aynı biz gibi... Adı ayrılık olan. Düşünceler yalınlaşıyor 

sıyrılıyor her şeyden. Uzun yıllar oldu başta sayıyordum gidişini... Sonra saymayı bıraktım 

biliyordum sensizlikti artık zaman, sensizlikti bundan sonrası...  

Özlem dolu sabahlarımız var  

Çay kokusu dolardı  sabahlarımıza ne çok anılar biriktirmiştik demlenmişti oysa ne-

ler  neler eksilmişti hayatlarımızda... 

Pencerelerde bekleyen hasret kuşları da olmasa nasıl çalınırdı yüreğimin kapısı. Matem 

dolu odamın kokusunu teneffüs  eden yüreğim nasıl nefes alırdı. 

Ne kadar çok şey biriktirdim içimde sana  oysa anlatamadığım. 

Yazmadı diye unuttu sanma olur mu? Gönderemedim mektuplarını ama biliyordum ki 

sen hepsinden haberdarsın, hissediyorsun. Ah her satırda sana sarılıyorum özlemle! 

Nasıl anlatılır ki yokluğun. 

Bir  sözcük eksildi hayatımda (baba) diye haykırdığım... 

Ben çok yalnız hissediyorum babacığım 

Sükûta büründü sözcükler. 

Bugün öyle sancılı ki ruhum öylesine. 

Tut ellerimden baba çek kurtar beni bu boşluktan, sarıl sıkıca, Öksüz  kalan başımı ok-

şasın ellerin.  

Emek kokan ellerin nerede babacım. Kirpikler  batıyor sineme...  

Gurubunda  yine hava kararmaya başladı. 

Annem pencere önünde oturuyor dalgın dalgın.  
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Ben en sevdiğin yemeği yapıyorum. Sofrayı kuruyorum. Tuzu sofraya getirmiyorum yine 

sen tadına bakmadan yine tuz atacaksın  biliyorum. 

-Babacığım, sağlığına zararlı desem de beni dinlemeyeceksin her zaman ki gibi... 

"Bana bir şey olmaz" diyecektin. 

Şimdi düğümleniyor sözcükler...  

Akşam telaşı sürse yine baba sen gelme saatine sofrayı  kursam... Özledim işte babacım. 

Eksikliğini, dağılışımızı anlıyorum. 

Sevdiklerimizin kıymetini, nefesi  vs. Şimdi anlıyorum yemeklerin neden tadı tuzu yok. 

Yokluğundanmış, yüreğimin soğukluğu, ıssızlığımda bundanmış. 

Geceler uzun bayağı, epeyce düşünme vaktim oluyor. Gece   kendime zaman ayırabiliyo-

rum.  

Öyle kitap okuyorum, şiirler karalıyorum bazen. Bazen de hiçbir şey yapmak gelmiyor 

içimden. Her şeyin o kadar boş olduğunu düşünüyorum. Bazen de anlayanımın olmadığını...  

Biraz dertleşelim istedim. Sen beni dinlersin... Seni arıyorum işte, oturup konuşacak, 

güç verecek sözlerini. 

Annemle de bir şey paylaşamıyorum üzülmesin diye senden sonra o da içine kapandı. . 

Bilmiyorum sen yoksun diye mi?  

Çok alıngan ve kırılgan oldum son zamanlarda çok duygusal ağlayabilecek bir omuz ara-

dım. Küçücük bir söz bile beni çok ağır kırabiliyor. Kaldıramıyorum bazen de. Çaresiz hisse-

diyorum elimden duadan başka bir şey gelmiyor. Sessiz kalmayı yeğliyorum her şeye rağmen. 

Gizlice ağlıyorum  mesela odama çekilip, kırmamak için susuyorum. 

Hep yalnız kalmak istiyorum baba, herkesten, uzaklaşıp kabuğuma çekildim. Kimseyi 

görmek istemiyorum bazen. Elimde değil, hırçınlaşıyorum. İyiymiş, güçlüymüşüm gibi dav-

ranışlar sergilemekten yoruldum. Güçlüyüm sanıyorum sadece, değilim aslında değilim. 

Sadece yazarak güç almaya çalışıyorum. İçgüdüsel olarak tenhalaştım. Yoksul  kaldı ar-

tık düşlerim, hayallerim vardı neyi  yapmak istesem elime yüzüme bulaştırıyorum. Uçuru-

mun girdabındayım… Bazen vazgeçmek istiyorum mücadeleyi bırakmak. Ne olacaksa olsun 

dediğim zamanlar oluyor. "Yaparsın kızım sen güçlüsün, başaracaksın" dediğini anımsıyo-

rum. Kulaklarımda yankılanıyor. Tam pes etmişken yeniden çekip çıkartıyorsun bu düşün-

ceden sıyrılıyorum. 

Ve sonra  toparlıyorum kendimi biraz da olsa... 

Nasıl bir döngünün içinde olduğumu fark etmeden yaşıyorum. Ya da anlamadan. 

Hayat  geniş bir yelpaze içinde, acıyı sevinci, umudu, hüznü her şeyi barındırıyor. Hayat ke-

fesine en ağır basan hüzün ama çoğalarak artıyor eksilmiyor ki  ben de. 

Ya da ben mi bu kadar olumsuz düşünüyorum diyorum kendime. Meçhul bir yol mu 

çizdim. 

Çizgi çizgi alnında belirmişken yaşamların zor bir yaşamın olmasına rağmen "of" bile deme-

mişken sen babacığım, fazla mı sitemkârım fazla mı şükürsüz. Hayatın imtihandan ibaret 

olduğunu unuttum mu? Tevekkül etmiyor muyum yeterince… 

Şikâyet etmek değil de sana fazlasıyla ihtiyacım var. KIZIM demeni özledim. Nasıl bir 

kelime ki şefkatle sarıyor yüreğimi,  

Duymak isteyip te duyamadığım artık... 

Üzülme benim durumuma ama incinmesin o güzel yüreğin.     Sana yazmak iyi geldi, ya 

da iyi gelen sensin demeliyim baba...     

Seni Seven Kızın 
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SANRI 1 / ŞİİR 

KÖKSAL DEMİR   

 

 
 

SANRI 

 

Modern zamanların köleliği yansıyor 

Süslü Fransız kemerlerine 

Halkımın sırtında eskimiş kırbaç 

Şaklıyor kulaklarımda  

Kan görüyorum, işgal günlerinden kalma 

Ölüm, 

Oysaki yaşamak gerekiyordu 

Ölmek için, 

Ve sevmek  

Yaşamak için, 

Sen ise yaratılmışsın baştan ayağa 

Sevilmek için 

Şimdi yaşamak düşüyor halkımın payına, 

Kendisine rağmen, kendisi için. 
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SESSİZLİĞİN DİYARI /  ÖYKÜ 

HİMMET ÇOKAL   

 

SESSİZLİĞİN DİYARI 

 
Ne kadar çok servi var. Sanki son ve asil bir saygı duruşunu simgeler gibi dimdik duru-

yorlar. Bazen usul usul salınıyorlar rüzgâra uyup. Bazen de tüm ciddiyetiyle öylece durup göz 

kulak oluyorlar sessizliğin diyarına. Bense hep ürkmüşümdür bu diyarın yanından geçerken. 

İçime bir korku dolar, bir ürperti tenimden yüreğime kadar işlerdi önceleri. Şimdi korkmuyo-

rum ama ürperti de duymuyorum hiç. Hatta tek başıma hiç kimseler yokken gelip saatlerce 

oturabiliyorum bir servinin gölgesinde. Bu sessizliğe kulak veriyorum uzun uzun. İnsan ca-

nından bir parçasını bırakınca bu sessizliğin tam ortasına, bazı şeyler değişebiliyormuş meğer. 

Bizim servimiz henüz çok boy atmadı. Her gelişimde su vermeyi ihmal etmiyorum ama 

yıllar gerekli büyüyüp serpilmesi, koyu bir gölgeyi devirmesi için toprağa. Yıllar gerekti benim 

de kardeşimin başucuna oturup saatlerce sohbet edebilmek için. Ona biz yaşayanlar için ya-

şamanın ne denli zor olduğunu, mutlu olabildiğim zamanları, hüzne boğulduğum anları, o 

yokken dünyanın nasıl bir yer haline geldiğini anlatırım her geldiğimde. Bilirim beni can ku-

lağıyla dinlediğini. O en saf haliyle ablasını dinleyip destek olduğu günlerdeki gibi. 

Yirmi yaşında, en hareketli çağındaydı. Uzun boylu, zayıf, kahverengi gözlü, gençlik he-

vesi kirli sakalları olan, gülüşü gözleriyle bütünleşen bir delikanlıydı. Adı Tufan’dı. İnsan adıyla 

yaşarmış. O da bir tufan gibi geldi geçti. Ailemizin köklerini derinden sarsıp gitti. Soy ağacımı-

zın son dalında ismini bırakıp gitti. Bu mayısta tam beş yıl oldu. Hatırlamamak için kendimi 

zorladığım mayısın o son, zifiri karanlığında kalbimize yaslı bir hançeri saplayıp gitti. 

Sıradan insanların sıradan hayatını yaşıyorduk biz de oysa bir zamanlar. Ailecek topra-

ğımızı işliyor, toprağın o emek kokan buğusunda yuvarlanıp gidiyorduk.  Baharın gelişi, bir 

kelebeğin ömrü, bir başağın buğdaya duruşu, bir tohumun toprağın içinde can bulup toprak-

tan başını çıkarması ziyadesiyle anlamlıydı bizim için. Ben okudum ve öğretmen olabilmek için 

aşmam gereken son engeller için çabalıyordum o sıralar.  

Tam tarihini bile hatırlamıyorum aslında ağaçlar çiçeğe durduğunda mı yoksa son kızıl-

yapraklar dalından düştüğünde mi bilmiyorum. Bir önemi de yok açıkçası. Kardeşimin deli 

akan kanı bir delilik yapıp hastalık dolaştırmaya başlamış damarlarında. Yapılan tetkiklerin 
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ardından sıradan bir haberi verircesine duyarsız bir ses tonuyla ilan etmişti kötü haberi dok-

tor. Hani insan çok kötü bir haber aldığında ya da yaşadığında zamanı birkaç dakika geriye 

alıp bu yaşananların aslında gerçek olmadığına dair bir boşluğa düşer ya tam olarak o anı 

yaşamıştık. Önce hiçliğin ortasında anlamsızca baktık. Sonra bir gözyaşı seli yanaklarımızdan 

aşağı izler bırakarak süzüldü. O gün o izlerin üzerinde kayıp uçurumlara dalmak istedim.  

Artık hayatımız hastanelerin serum kokan koridorları ve kilometrelerce mesafede, kızıl-

çam tepelerinin ardındaki evimiz arasında mekik dokuyarak geçiyordu. Bu hastalığın tek ça-

resi olan tedavi yöntemi ölümle yaşamı aynı serumda sunuyordu insanın damarlarına. Birçok 

da yan etkisi vardı. Ama bizim için hep bir umuttu bunca çilenin karşılığı. Çevremizdekilerin 

ölümü kabullenmiş ‘’Allah’tan ümit kesilmez.’’ tesellileri canımızı yakıyordu her duyduğu-

muzda. 

Güz sonuydu, aylardan kasım. Bir sabah dayanılmaz bir baş ağrısıyla uyandı kardeşim 

güne. Birkaç ağrı kesici aldı fakat hiçbir tesirini göremedi. Sanki kafasının içinde anılar bedene 

gelmiş, kavgaya tutuşmuştu. Kırıp döküyorlardı zihnindekileri. Kan sızıyordu hatıralarından, 

hissediyordu dayanılmaz ağrısını beyninin tüm damarlarında. Hemen hastaneye götürdük ve 

ameliyata alındı. Bir bekleme salonunda saniyelere ve ihtimallere karşı savaş verdik omuz 

omuza. Kardeşim o gün koyup gitmemişti bizi. Ama gözlerindeki yaşam umudunu da bırak-

mıştı soğuk ameliyat odasında. Bu öyle bir hastalıktı ki pamuk ipliğine bağlı bir yaşam sunu-

yordu. Yine de o son ipliğe tutunmaktan hiç vazgeçmedik. 

Elem mevsimi sonbaharın son günüydü. Sararıp düşen kınalı yapraklar da kalmamıştı 

artık. Tüm çıplaklığıyla yeni bir mevsime dönüyordu takvimde yapraklar. Kış göz kırpıyordu 

araladığı kapıdan. Tufan’ın doğum günüydü. ‘’İyi ki doğdun.’’ sözleri arasında buruk bir doğum 

günü kutluyordu kardeşim. Geçirdiği beyin kanaması, onca ameliyat, kilometrelerce yol ve her 

kemoterapi ardından baş etmek zorunda kaldığı yan etkileri çok fazla yormuştu bedenini. Sa-

hiplenmeye korkuyordu ‘’Nice yıllara…’’ temennilerini. Yine de içindeki son bir umutla bekli-

yordu bu kışın da geçip gitmesini ve inanıyordu baharı görecekti. İnanıyorduk ta gönülden hep 

birlikte.  

Bir mayıs hüznüyle uğurlamasaydı eğer hayat onu erkenden… 

Bir yaşam sona ermiş, beraberinde birkaç hayatı da altüst etmişti. Sofrada eksilen bir 

tabaktan, evi dolduran gülüşlerden, geç saatlerde ıslık çalarak bahçe kapısını aralayan bir 

karartıdan, yarım kalmış devrimci düşüncelerden, bir babanın bir erkek evlat üzerine kurduğu 

tahayyüllerden ve bir annenin boş kalan kucağından çok daha fazlasıydı bu gidiş.  

Tam beş yıl olmuştu işte o gidişin ardından. Beş yıldır toprağın koynunda, bu sessizliğin 

ortasında uyuyordu kardeşim. Servilerin gölgesi kendi boyunca serildi toprağa. Bir kozalak 

yuvarlandı geldi ayaklarımın dibine. Bir kuş öttü uzun uzun uzaklarda. Yerimden kalkıp ya-

nımda getirdiğim şişelerdeki suyla başucundaki serviye su verdim. Sonra mezarının üzerine 

annemin elleriyle dikip gözyaşlarıyla can suyunu verdiği menekşe ve nevruz çiçeklerini sula-

dım. Ayakucunda bulunan mermer kâselere biraz su ve buğday tanesi bıraktım. Serçeler yesin, 

içsin ve duacısı olsun diye mahşerde. Sonra mezar taşının soğuk mermerini yıkadım başını 

okşar gibi kardeşimin. 

Mezarlığın çıkışına doğru uzandı gözlerim. Serviler yolun iki yanına dizilip yol veriyorlardı 

bana. Artık gitme vakti geldi. Son kez dönüp baktım ardıma. 

 “Huzurla uyu kardeşim. “ 
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BANA SENİ GEREK / ŞİİR 

SEZER KABAN   

 

 

 
 

BANA SENİ GEREK 

 

Sevdam diz çökmez gelse de ölümlü tüfek 

Yüreğimde son bir dilek bana seni gerek 

Düzeltsen de toprağı elinde kırık bir kürek 

Kalbimde açmaz tek çiçek bana seni gerek 

 

Yüreğin olmuş taş kopmaz bir tek buse 

Mezar olsun bana gamzen sen gülümse 

Şu açıkgözlerim ecel anında seni görse 

Ölüm çiçek olur gözlerimde sen gülümse 

 

Canan aşk şerbetinden tek damla verse 

Mühürlü gönlüme derman olur kâse kâse 

Sahip olamadım ömründe tek bir nefese 

Zehir olsa kara sevdan içerdim kâse kâse. 
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ÖZÜNE DÖNMEK / ÖYKÜ 

AYBÜKE ÇOLAKOĞLU   

 

 
ÖZÜNE DÖNMEK 

Yoğun bir hayatı vardı. Sabah gün doğmadan kalkar geç saatlere kadar çalışırdı. Güne 

sahilde koşarak başlar, koşudan sonra hızlı bir duş alarak işine gitmek için yola çıkardı. Bü-

yük bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışıyordu. Bu yoğun tempoyu çok seviyordu. 

Hiç evlenmemiş, çocuğu olmamıştı. Çok fazla ilişkisi de olmamıştı. Hayatına kimseyi almak 

istemiyordu. Arada sırada görüştüğü arkadaşları ile vakit geçirmek Elif için yeterliydi. Onun 

için önemli olan tek şey iş hayatıydı. Hayatını kendi belirlediği kurallara göre yaşar, bu kural-

ların dışına çıkmazdı. Değiştirilemez ilk kuralı “kimseden bir şey isteme, onlar da senden iste-

mesin” olmuştu.  Kimseye yardım etmez ve bir şey istemezdi. Çok başarılı bir iş kadınıydı. 

Hiçbir bağımlılığı olmadığı için başarılı olduğunu düşünüyordu. Sırf bu yüzden evlenmemiş, 

ciddi bir ilişki yaşamamıştı.   

Yoğun ve stresli bir iş gününün ardından evine geldi. Her zaman ki gibi hafta sonu yaptığı 

yemeğini buzluktan çıkardı ve mikro dalgada ısıttı. Üstünü değiştirmek için yatak odasına 

doğru giderken ev telefonunun ışığını fark etti. Onu ev telefonundan arayan tek kişi annesiydi. 

Mesajı dinlemeden sildi onu daha sonra arayacaktı. Akşam yemeğinden sonra biraz kitap 

okudu ve her zamanki saatinde uyudu.  

Elif o gün ve sonraki günler annesini aramadı. Kendisine birkaç kez arayacağını söyledi 

ama hiç aramadı. Günler aynı şekilde geçip gidiyordu. 1 hafta sonra telefonunda 2 mesaj ol-

duğunu fark etti. Annesi üst üste 2 kez aramazdı, bir sorun olabileceğini düşündü. Mesajları 

dinlemek için tuşa bastığında cep telefonu çaldı, telefonu bulmak için yatak odasına doğru 

gitti. Arayan patronuydu, işle ilgili bir süre konuştular, görüşme bittiğinde, içerideki mesajları 

çoktan unutmuştu. Bilgisayarını açtı ve çalışmaya başladı. Birkaç gün sonra önemli bir top-

lantısı vardı. Toplantı için hazırlık yaptı, bu toplantı kariyeri için bir dönüm noktası olabilirdi. 

Yönetim kurulunu ikna edebilirse bir sonraki genel müdür kendisi olabilirdi. Bunun için çok 

çalışmıştı, tüm hayatını bugünün geleceğini düşünerek planlamıştı. Bu toplantıdan sonra is-

tediği işe sahip olacaktı.  

Toplantı günü her zamankinden erken kalktı. Toplantıya çok iyi hazırlanmıştı, bugün 

onun günüydü. Toplantı başladıktan kısa bir süre sonra asistanı telaşla içeri girdi. Telefonuna 

bakması gerektiğini söylediğinde çok kızdı ama asistanı önemli bir durum olmasa böyle dav-

ranmazdı. İzin isteyerek toplantıdan çıktı, telefonu eline aldığında köyün muhtarının sesini 

tanıdı. Muhtar, annesinin 15 gün önce düştüğünü, birkaç gün iyi olduğunu ama sonrasında 

fenalaştığını, bir daha da uyanmadığını anlatıyordu. Şu an yoğun bakımdaydı ve doktorlar 

umutsuzdu. Bir yandan muhtarı dinlerken bir yandan da telefonundaki mesajları düşünü-

yordu. 15 gün önce annesi aramıştı ama o geri dönmemişti, 1 hafta sonrasında tekrar 2 mesaj 
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görmüş ama onları da unutmuştu. Tüm bu düşünceler içinde telefonu kapattı. Asistanı yola 

çıkması için gereken her şeyi ayarlamıştı. Havaalanına doğru yola çıktı, araba trafikte ilerle-

meye çalışırken uzun süredir ilk defa korktuğunu fark etti. Uçağına son anda yetişti. Annesi 

yıllar önce Ege’de bir köyde yaşamaya karar vermişti. Bu yüzden ona çok kızmış, yanına hiç 

gitmemiş, çok az görüşmeye başlamıştı. Onu yalnız bıraktığını düşünmüş ve kendince ondan 

intikam almıştı. Oysa annesi hayatının geri kalanını stresten uzak özgürce yaşamak istemişti.  

Yoğun bakıma girdiğinde bir melek gibi uyuyan annesini gördü, bilinci kapalıydı, doktor 

durumu hakkında çok fazla bir şey söyleyemiyordu, beklemeleri gerekiyordu. Şimdilik hasta-

nede kalmasına gerek olmadığını söyledikleri için kalacak bir yer ayarlamayı düşünürken ken-

disine seslenildiğini fark etti. Annesinin komşusu olduğunu söyleyen bir kadın kendisine sa-

rıldığında ne yapacağını şaşırdı. Duygularını o kadar geri plana atmıştı ki uzun süredir kim-

seye sarılmamıştı. Karşısındaki kadın bir yandan konuşup bir yandan da onu dışarı doğru 

çekiştirirken daha ne olduğunu anlamadan kendisini köyde, annesinin evinde buldu. Kadın 

kendi evine gelmesi için çok ısrar etmiş ama kabul etmemişti. Yalnız kalmaya, düşünmeye 

ihtiyacı vardı. Eve girdiğinde dikkatini ilk çeken annesinin kendi elleri ile yaptığı vazo oldu. Bu 

vazodan iki tane yaptığını söylemiş ve birini de kendisine göndermişti. Ama hiç kullanmamıştı. 

Ev klasik bir köy evi gibi görünüyordu ama eşyalar annesinin zevkini, farkını yansıtıyordu. 

Yukarı çıktığında günün yorgunluğuna daha fazla dayanamadı, annesinin yatağına yattı ve 

onun kokusunu içine çekerek uyudu.  

Elif ilk günler hastane ile ev arasında gidip gelmeye başladı. Doktorlar durumu hakkında 

net bir şey söyleyemiyorlardı. Uzun süre bitkisel hayatta kalabilirdi. Bu durumda yoğun ba-

kımda kalmasına gerek olmadığı için annesini tek yataklı bir odaya almışlardı. Odada kaybet-

tikleri yılların acısını çıkartırcasına saatlerce onunla konuşuyor, en sevdiği müzikler eşliğinde 

kitaplar okuyordu. Komşular onu yalnız bırakmıyor sürekli ziyarete gelip, annesi ile ilgili güzel 

anılardan bahsediyorlardı. Elif ilk zamanlar inanlardan uzak durmaya çalışıyor onlarla konu-

şurken çok zorlanıyordu. Zamanla çevresindeki insanların iyiniyetli yaklaşımları, sevgi dolu 

bakışları ile kabuklarını kırmaya başlamıştı. Onların annesi ile ilgili anlattıklarını dinledikçe 

onun hiç tanımadığı bir tarafını keşfettiği için mutlu oluyordu. Annesi burada kendisini bul-

muş, yepyeni bir hayata başlamıştı ve Elif bu anların hiçbirine şahitlik edememişti. Onun çok 

sevdiği bahçesine bakarken annesinin buralarda gezdiğini, çalıştığını ve kendi iç huzurunu 

bulduğunu hayal ediyordu. Çevresindekilerin yardımı ile toprağı ekip biçmeyi öğrenmiş, köy 

hayatına alışmaya başlamıştı. Bu arada işlerine de uzaktan devam etmek istemiş ama eskisi 

gibi hissetmediği için bırakmaya karar vermişti. Daha önce işinin hayatının amacı olduğunu 

düşünürdü, işsiz kalmak en büyük korkularından biriydi. İşsiz kalırsa büyük bir boşluğa dü-

şeceğini, kendisini yetersiz hissedeceğini düşünür bu yüzden de bir can simidi gibi işine tutu-

nurdu. Bıraktığı gün ise hissettiği tek şey büyük bir rahatlama oldu. Sanki uzun süredir onu 

tutan bağlardan kurtulmuş gibi hissetmiş özgürlüğüne doğru kanat çırpmıştı.  

Elif her sabah annesinin özenle baktığı bahçesine aynı titizlikle bakıyordu. Bahçenin bir 

köşesinde sebzeler diğer köşesinde kümes vardı. Kümesten her gün taze yumurtaları alıyor, 

tavukları besliyordu. İşleri bittikten sonra hastaneye gidiyor ve aksama kadar annesi ile vakit 

geçiriyordu. Aylar geçmişti ama annesinin durumunda bir değişiklik olmamıştı. Doktor bu 

kadar uzun süre yaşamasının mucize olduğunu söylüyordu. Elif ise gerçeğin farkındaydı. An-

nesi kızının gerçekten kim olduğunu anlayıp hayata geliş amacını bulmasını bekliyordu. Elif 

artık ne yapacağını çok iyi biliyordu.  Bir gün annesine kitap okurken gelmesinden çok kok-

tuğu o anın geldiğini anladı. Büyük bir huzurla ona veda etti.  Artık eski Elif değildi. Tüm 

kurallarından kurtulmuş, özgürleşmişti. Tekrar insan olmayı hatırlamış, beyniyle değil kal-

biyle düşünmeye başlamıştı. Her gün toprakla birlikte olurken unuttuğu özünü hatırlıyordu. 

Köydeki herkese yardım ediyor, çocuklara ders anlatıyordu. Yaşlılara okuma yazma öğreti-

yordu. Sanki yıllardır orada yaşamış gibiydi.  İç huzurunu bulmuştu ve neden buraya geldiğini 

anlamıştı. Annesi ona ikinci bir hayat vermişti ve o bu hayatı dünyaya geliş amacını gerçek-

leştirmek için yaşayacaktı.   
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KEŞKE / ŞİİR 

HALİL İBRAHİM EMECEN   

 

 

KEŞKE 

 

Bir utancın arkasına gizlenmiş gibi 

Nerden geldiği belli olmayan o baş ağrılarıyla 

Seni yerden yere vuran  

Küçücük dakikalar, küçücük kelimeler 

Sana neyi armağan ettiler! 

Neydi o kelime: Keşke! 

 

Uyansaydın sabahleyin erkenden 

Anlayacaktın bir günün sana yeteceğini  

Ellerinde dünden kalan yağ izleri olan biri 

Cenk meydanında yiğit gibidir 

Hülya dağıtan hayalci 

Ömrünü son sözün peşinde geçirdi 

 

Fark etti mi sanıyorsun, fark edemedi 

Buyur seyret kendi cesedini 

Taht üzerinde götürüyorlar seni  

Habersizler ama bilecekler 

Bir çam ağacı gölgesinde  

Serin serin yatmıyor herkes 

Ağıtların hepsi ölen için söylenmez 

Öldüren için de söylenir 

 

Upuzun ufuklara bakanlar  

Aslında kendi manzarasını çiziyor  

Çoğu da acı ve matem buluyor o yerde 

Eli ulaşsa oraya, dağıtacak bütün maziyi 

Neyin inkârıysa bu  

Hep kalmak istiyor gecede 

 

Durmuş, bekliyorsan mazide  

Ölüler bahçesinden bir dost ara kendine 

Sükût bahanesi işin  

Bir ses duysan bile  

Kefenle sakla 

Bu sana en güzel hediye 

Yapamadıklarını anla 

Ve dahi yaptıklarını da 

Neydi o ses: Keşke! 
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SEVEMEZDİM BU ŞEHRİ / ÖYKÜ 

FATMA KARAKILÇIK   

 

 

SEVEMEZDİM BU ŞEHRİ 

Kaldırım taşlarına tek tek basarak, yanından geçenlere omuzu çarparak yürüdü. Sokak-

lara, yan yana dizilmiş evlere, iş hanlarına baktı ilgiyle. Yol kenarlarına alelade park edilmiş 

araçlara, kaldırım boşluklarına, yirmi metre arayla dikilmiş ağaçlara... Gözleri nemlendiğinde 

daldığı hayâl âleminden çıktı. Elindeki bastonu koltuğunun altına sıkıştırıp omzuna astığı 

çantasından mendilini aldı. Kare çerçeveli gözlüğünü yüzünden ayırıp, önce gözlerini, ardın-

dan gözlüğünü sildi. Derin bir nefes aldı ağlama isteğini bastırmak için. Yıllar sonra bu kente 

gelmek hiç hesabında yokken kendini burada bulmuştu ve bu onun içini burkmuştu. 

Bastonunu eline alıp üçayaklı yürüyüşüne devam etti. Ne kadar da değişmişti kent. Her 

karesini hafızasına kazımasa hatırlayamazdı belki de. Kalbinin heyecanla çarptığını duyum-

sadı. İçinde umut kelebekleri çırpındı. Görür müydü onu? Böyle mucizevi bir tesadüf başına 

gelebilir miydi? Belki de onu arayıp bulmalı, kaçırdığı mutluluğu yakalamalıydı. Adımları hız-

landı farkında olmadan, hayali bile güzelken yaşlı kalbinin gerçeğine dayanamayacağını sezin-

ledi. 

“Kim bilir nerede?” diye düşündü. Gülüşü geldi hatırına ve gülümsedi. Kömür karası 

saçlarını belinden aşağı salık bırakır, her adım attığında kalçalarını döverdi. Narin bedenini 

bir yerden bir yere taşırken adım atmaz da sanki havada süzülürdü. Yanından geçen genç kıza 

değdi bakışları. Bu yaşlardaydı onu ilk gördüğünde ve gördüğü an âşık olduğunda. 

“Kader” diye mırıldandı. Yoksa kader değil de savaşmaktan korkup kaçan divanenin 

suçu muydu başlarına gelen? Sahi, divane kimdi, o mu, Berrak mı? Geçmişi düşündüğü her 

an bu soruyu sormuştu kendine. Farklı olabilir miydi? Değiştirme şansı var mıydı? Ne yazık 

ki bunun cevabını kendi içinde bulamamıştı. 

“Git!” demişti Berrak ona ve o arkasına bakmadan gitmişti; hayır! Kaçmıştı. O zaman 

başka çaresi olmadığını kendine söyleyerek avunmuştu fakat ihtiyarlamış kalbi bu şehrin tozlu 

sokaklarını arşınlarken haykırıyordu ona. “Gitmeyecektin! “ 
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Üniversiteyi kazanınca gelmişti buraya. Genç ve yakışıklıydı o vakitler. Geldiği ilk gün 

düz geçiş hayalleri kurmaya başlamıştı. Kentin sıcak havası, nem oranını dörde katlayan de-

nizi, havanın mütemadiyen puslu oluşu boğuyor, nefesini kesiyordu. Ciğerleri isyan ediyordu, 

hastalığına iyi gelmeyeceğini önceden kestirmesi gerekirdi oysa. Babası birkaç kez okulu bı-

rakmasını istemişti. Oğlunun hayatına mâl olacak bir eğitimi istemiyordu. 

“Alışırım baba, bir yıl değil mi ardı önü? Derslerime iyi çalışır, puanımı yüksek tutar 

kendi şehrime dönerim demişti. Niyeti buydu elbette, ta ki onu görene dek. 

Masallar âleminden kaçmış peri kızlarını andırıyordu. Nasıl da ahenkli yürüyor, cıvıl cıvıl 

konuşuyordu. 

Onun sayesinde sevmişti bu kenti, pusunu, nemini, denizini. O kenti değil içinde yaşayan 

kadını sevmişti. Gözünden aşağı bir damla yaş yuvarlanıp aktı. 

“Nedir bu telaş baba, neredeyse sana yetişemeyeceğim,” diye arkasından çağıran kızına 

göstermeden yanağını sildi. 

“Ne telaşı Berrağım, özlemişim buraları, hatıralar canlanınca gözümde kaptırmışım ken-

dimi. “ 

“Ne şanslı bir kızım ben, babamla aynı şehirde, aynı üniversitede okuyacağım,” dedi gü-

lümseyerek. Kıvırcık saçlarını annesinden almıştı, gözleri ise babasından geçmiş olmalıydı. 

Yanlara doğru hafif çekikti. Boyu kısaydı birazcık anne ve babasına göre. Zayıf bedeni rüzgâr 

değse uçacak gibiydi. Bastonsuz koluna girdi babasının, kuşlar gibi şakıyarak, heyecanla ko-

nuşuyordu. 

“Çok güzel bir yer burası, eskiden de böyle miydi baba? “ 

Cemal iç çeke çeke, “Eskiden daha güzeldi, “dedi. “İçinde sevdiğim vardı,” diye dü-

şündü. 

Berrak’a ilanı aşk ettiği günü hatırladı. Şapşal çocuklar gibi eli ayağına dolanmış, iki 

kelimeyi bir araya getirememişti. Sahilde, akşamın kızıl ışıkları denize vururken tutuvermişti 

ellerini. Gözlerine bakmış ve söyleyeceği her şeyi unutmuştu. Berrak, tutkunu olduğu mavi 

gözlerine cesaret vererek bakmasa sonsuza kadar susardı Cemal. 

Şu engin deniz çırpınıyor karşımda, 

Sen olmasan sevmezdim ben maviyi. 

Sen gelip elimi tutana dek, 

Sevmezdim ben sahili. 

Boynu hafifçe sağa eğilmiş, söyleyivermişti Berrak incilerini. 

Sevinç ve mutlulukla ışıldamıştı Cemal’in yüzü. Beklemediği bir şeydi karşılık bulmak, 

dahası ondan önce bunları Berrak’ın söylemesi. Kocaman gülümsemişti, şimdi hayâl ederken 

gülümsediği gibi. 

“Neden gülüyorsun baba? “ dedi yanında yürüyen kızı. Cemal kızının elini tutup yüzüne 

baktı. 

Sen olmasan denizi neyleyim, 

Sen olmasan toprağı neyleyim. 

Maviler senin olsun güzel kız, 

Sen olmasan bu şehri neyleyim. 

“O, baba! Sen de ne cevherler varmış da haberim yokmuş, “dedi genç kız 

“İçimden geldi kızım, “dedi Cemal. 

 “Anneme hiç şiir okudun mu baba? “ 

Kızının sorusuyla afalladı Cemal, bir an düşündü. 

“Okumadım galiba, “dedi. Zihin odacıklarını beyaz bir duman kaplamaya başladı. Kaşla-

rını çatıp gözlerini kıstı. Karısının yüzünü hatırlamaya çalıştı fakat nafile. Berrak’ın yüzünden 

başka suret çıkmıyordu karşısına. 



Künye Edebiyat E Dergi Sayfa: 27 
 

Ocak - Şubat - Mart 2021      Sayı:  8 

 

“Yordum seni baba, gel 

oturalım biraz. “ 

Babasının mimiklerin-

den anlamıştı Berrak, Cemal 

yine unutmuştu. Yol kenarın-

daki dükkânlardan birine çe-

kiştirdi babasını ve dükkânın 

sahibi orta yaşlarındaki adam-

dan sandalye istedi. Cemal kı-

zının varlığını fark etmez ol-

muştu. Gözleri sabit bir nok-

taya bakıyor, anılarını bir 

adım ileri taşımaya çalışı-

yordu. 

Berrak’la sevgili olunca gitmekten vazgeçmiş, üniversitenin üçüncü yılını doldurmuştu. 

Yaz tatili geldiğinde hüzün sarmıştı her ikisini. Cemal, ailesinin yanında aldığı kiloları yılso-

nuna kadar fazlasıyla vermişti. Üç yıldan beri aynı şey tekrarlanıyordu. 

“Üç ay sonra yanımdasın, “demişti Berrak, Cemal otobüse binerken. Cemal emin değildi 

bundan. Zayıf halini görünce babası bu kez göndermeyebilirdi çünkü sene başında, eğer daha 

kötü hâle gelirse sonraki seneye göndermem, demişti. Cemal’in yüreği titriyordu korkudan. 

Hastalıktı bu, Cemal elinden geldiğince kendine iyi bakmıştı ama fayda etmiyordu. Ciğer-

leri dayanmıyordu neme. Oturduğu koltuktan geri kalktı Cemal, başı döner gibi oldu. Bir iki 

sarsak adımdan sonra otobüsten indi ve onu uğurlayan kızın yanına koştu. Sımsıkı sarıldı, 

“Sen olmasan sevemezdim bu şehri, kalamazdım buralarda. Ne olursa olsun beni unutma! 

Ben seni asla unutmayacağım. “ 

Berrak içine sığındığı kolları ayırdı kendinden. Parmak uçlarına basarak yükseldi. Hafif 

bir buse bıraktı Cemal’in yüzüne. Farkındaydı, Cemal bu kentte eriyip bitiyordu. 

“Git, “dedi Berrak. “İyi ol ve geri dön. “ 

Burada bitiyordu anıları, fazlasını hatırlamaya muktedir olamıyordu. 

Kalbinde sevdiğinden ayrılmanın ilk günkü acısı yeşeriyordu. 

“Berrak, ona ne oldu? “ 

“Kime ne oldu baba? “ dedi genç kız, babasının geçmişe olta atmış, gerçekliğini kaybetmiş 

anılarına ulaşmak için. 

“Berrak’a ne oldu, ismini taşıdığın kadın.” 

Genç kızın içi titredi. Nasıl bir aşktı bu ki kırk yılın ardından bile acı vermeye gücü yeti-

yordu. 

Cemal, bir daha dönememişti bu kente. Aylarca hastanede yatmış, tedavi görmüştü. Ba-

basına kaç kez yalvarmıştı, sevdiğim kız var, gidip onu isteyelim, diye. Nihayet babasını ikna 

ettiğinde aradan iki yıl geçmişti. İki yıl sonra yeniden arşınlamıştı bu kentin sokaklarını ve 

sonu hüsran olmuştu. Berrak, gencecik yaşta hastalanıp vefat etmişti. Cemal, bir ay önce 

gelebilmiş olsa, babasını daha erken ikna etse her şey farklı olacak, o Berrağına kavuşacaktı. 

Babasına sevgiyle baktı genç kız, üç yıl önce annesini kaybetmişti. Birbirlerine destek 

olmuştu baba kız. Cemal ise o günden sonra yavaş yavaş unutur oldu. Korkuyordu Berrak, 

bir gün beni de unutur diye. 

Berrak, babasının acısını tazelemek istemedi, şimdi dese ki Berrak öldü, Cemal ağlar, 

kahrolur. İstedi ki sevdiğini hatıralarındaki gibi hatırlasın. Sustu, babasının elinden tutup 

kaldırdı. 

“Hadi babacığım, geç kalacağız. “ 

“Nereye gidiyorduk ki, hem bu yer bana çok tanıdık geliyor, neresi burası?” 
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KAÇMAK / ŞİİR 

KERİM POLAT   

 

KAÇMAK 

 

Anlıyorum kaçmaya lüzum yok 

Namluya sürülmüş bir kurşun gibi 

Hayatım 

Yalansız ve amansız 

Tüm çileler bende toplanmış 

Sarılmış kol kola 

Bedenimde bir kemirgen gibi 

Sessiz ve usulca 

Fısıldaşmalar 

 

Sigaramın dumanında 

Sokakların tenhalarında 

Bir isyan haykırışı 

Ve kaçışmalar 

Hayatım doğur beni artık 

Bir sancı tufanı sarsın göğü 

Bitsin bende ki bu didişme 

 

Camlar kesiyor gözlerimi 

Bir toz bulutu var sanki 

Kırmızı ve iri taneler 

Kaçıncı zaman oldu geceleri 

Bilmiyorum 

Anlıyorum kaçmaya lüzum yok 

Şafak sökmek üzere 

Kızıla boyandı kapılar 

İstemsiz 

 

Hadi kolla beni 

Kapanmadan karanlığın kapıları 
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 ‘’ACIDAN GEÇMEYEN ŞARKILAR BİRAZ EKSİKTİR’’ / DENEME 

TUBA ÇETOK   

 

‘’ACIDAN GEÇMEYEN ŞARKILAR BİRAZ EKSİKTİR’’ 

 

‘’Çizgili Pijamalı Çocuk’’ romanı, Hitler döne-

minde mevkiini yükseltmek isteyen bir komutanın 

ailesini konu edinir. Tüm roman dokuz yaşındaki 

Bruno’nun gözlerinden aktarılır. Bruno’nun merakı, 

çocukluğu, saflığı öyle tatlı serpiştirilmiştir ki satır-

lara, hüzünlü bir havanın gölgesinde ilerleyen ro-

man onun masumiyeti sayesinde bir nebze yumu-

şar. Üç sene kadar önce yutkunarak izlemiştim fil-

mini fakat hakikaten kitap çok daha etkileyiciydi. 

Çünkü bazı hisler yalnızca kitaplarla aktarılabiliyor.  

Bruno ve on iki yaşındaki ablası Gretel, baba-

larının işi sebebiyle Berlin’deki büyük evlerinden 

yeni bir eve taşındıkları için oldukça mutsuzdurlar. 

Etrafında başka hiçbir evin olmadığı bu yeni yerde 

ne eğlenecek bir aktivite ne de oynayacak bir arka-

daş bulurlar. Tek yaptıkları tüm gün evin içinde do-

laşıp durmaktır. Bir gün Bruno, ablasına eve elli 

adım uzaklıktaki tel örgülerin ardında yaşayan yüz-

lerce insandan söz eder. Hepsi çizgili pijamalar giy-

miş ve ‘’hayatları boyunca hiç banyo yapmamış’’ gibi 

görünen bu insanlar, askerlerin emirleriyle oradan 

oraya yürür, oturur ve sürekli korkarlar. Bruno’nun 

odasındaki pencereden görünen bu insanların kim olduklarını bilmeyen iki kardeş, yeni arka-

daş edinmeyi umut etse de Gretel pencereden baktığında iğrenerek başını çevirir. Bu acıklı 

manzaraya daha fazla katlanacak değildir, odasına döner çünkü ‘’Oradan görünen manzara 

kesinlikle daha iyi’’dir. Ne var ki az önce kendi gözleriyle gördüğü tüm o insanları aklından 

çıkaramaz. Her biri gri çizgili pijama giymiş ve başlarında gri çizgili takke olan bu insanlar ne 

kadar inanılmazdır! 

Bu pasaj bana acılarımı hatırlattı. Bazı günler hayata baktığım pencereden Yusuf’un top-

rağını ve mezar taşını görüyorum. Ölümü, devası halen bulunamayan hastalıkları, savaşları 

görüyorum. Yusuf bana yeryüzündeki tüm acıları hatırlatıyor. Nehirde iki çocuğunu ve eşini 

kaybetmiş kadını, bedeni zalim ellerce parçalanan gencin ailesini, İsrail askerinin ‘’eğlence’’ 

için vurduğu Filistinli genci… İçimi ezen ve mutluluk namına bana hiçbir şey vaat etmeyen bu 

pencereyi kapatıp daha iyi manzaralar sunabilecek pencereler açabilirim. Acımı ve tüm acıları 

yok sayabilirim. Sanki yerin yüzü, altı ve üstü bir cennet bahçesiymiş gibi, sanki kimsenin 

hakiki bir derdi yokmuş gibi yaşayabilirim. Fakat Gretel’in esir kampını gösteren pencerenin 

önünden çekilmiş olması çizgili pijamalı insanların rahata ermesini sağlamıyor. Onlar acı ve 

yoksunluklarıyla var olmaya devam ediyor, belki bu yüzden bazı pencereleri hiç kapamamak 

gerekiyor. 

Yusuf’u yitirmiş olmamın, pek çok acının yanında ‘’hiç’’ mesabesinde olduğunun farkın-

dayım. Üç karışlık toprağı her ziyaretimde kulağına hiç fısıldayamadığım bir isim görüyorum 

mermerin üstünde. Sonra bir tarih… Sanki bu tarihten önce hiç var olmamış da o gün gelmiş 

ve gitmiş gibi tek bir tarih… Dokuz aylık misafirliği yok sayan bu tarih içimi burkuyor. Hâlbuki 
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hikâye o tarihte başlamamıştı. Beyaz önlüklü 

adam gelip kapımızı çalmış ve ‘’Bir konuğunuz 

var.’’ demişti. ‘’Ona bir oda verin, istediği zaman 

çıkıp gidebileceği bir oda…’’ diye tembihlemişti. 

Yüzünü hiç görmemeyi, sesini duymamayı da 

şart koşmuştu. Biz konuk olduğu odanın kapı-

sında durup istediğimiz zaman onunla konuşa-

bilirdik; vakti geldiğinde onu ailemize katacağı-

mızı, onun için bir kimlik çıkaracağımızı, sa-

dece bir süre beklemesi gerektiğini ama odadan 

çıktığı zaman ona elimizden geldiğince güzel bir 

yaşam sunacağımızı söyleyebilirdik. Kapı ar-

dından yapılan bu konuşmalar bizi birbirimize 

yaklaştıracak ve aramızdaki yabancılığı atma-

mızı sağlayacaktı. Öyle pat diye karşımıza çık-

mazdı bu tür konuklar. Kıymetliydi. Bu yüzden 

kendi için bir süreliğine hazırlık yapılmasını is-

ter, kendisini karşılayacak kişilerin ruhen ta-

mam olmasını beklerdi. Bir nevi ruhsal yürü-

yüşlerdi bu kapı ardı konuşmaları. Ara sıra ka-

pının altından neye benzediğine dair siyah-be-

yaz fotoğraflar atarsa şaşırmamalıydık. Bu fo-

toğrafları saklasak iyi olurdu, ileride lazım ola-

bilirdi. Bazı fotoğraflarda şekilsiz karartılar gö-

rürsek de telaşlanmamalıydık çünkü gizemli 

konuk her istenildiğinde gülümseyecek değildi. Bazen sırtını dönebilir ve omurgasından başka 

hiçbir şey göremeyebilirdik. İstediği zaman kapıyı tıklatabilirdi konuğumuz, bunlar normaldi, 

beyaz önlüklü adam bu konuda bir yasak getirilmediğinden söz etmişti. Eğer kapının altından 

her gün ona sunduğumuz yiyeceklerin yanına şekerli şeyler de eklersek tıklamalar artabilirdi. 

Bu, tatlının enerji verdiğine ve misafirin bundan hoşlandığına kanıttı. Eğer ona seslendiği-

mizde tıklatırsa bizi kabullendiğini ve hatta yavaş yavaş sevmeye başladığını da düşünebilir-

dik. İlk aylar kolay değildi. Beyaz önlüklü adam bir misafirimiz olduğunu söylediğinden beri 

bildiğimiz tek şey bir misafirimiz olduğuydu. Ne bir tıklatma ne başka bir şey… Yalnızca ora-

daydı, bundan emindik fakat bir yabancıydı o. Ne konuşacaktık?  

Misafirin ismine biz karar verecektik. İşte bu kısım epey ilginçti, sonuçta o başka bir 

âlemden yeryüzüne gönderilmişti ve biz sadece onu konuk edecek diğer konuklardık. Beyaz 

önlüklü adama göre Allah bazen kullarına böyle hediyeler gönderirdi, bunun için bizi seçmiş 

olması bizim özel olduğumuz anlamına gelmiyordu. Herkesi farklı türden hediyelerle sevindi-

riyordu ve bu O’nun bileceği işti. Bizim bildiğimiz tarafıysa bu tür hediyelerin son derece ulvi 

olduğuydu. Üstelik hediyenin her türlü bakımından da bizi sorumlu tuttuğu için aynı zamanda 

ulvi bir vazifeydi. Bu hediyeyi sevinçle karşıladığımızın bir delili olarak ona hoş bir isim koy-

malıydık. İlk aylar bu ismi düşünerek geçebilirdi, kolay bir karar olmadığından ince elenip sık 

dokunmalıydı.  

Hediye hükmündeki misafirimiz kapıyı tıklattığı ilk gün ‘’İşte!’’ demiştim, ‘’Orada oldu-

ğunu biliyordum ama pek inanmıyordum. Demek sahiden oradasın!’’ O günden sonra sık sık 

tıklatmaya başladı. Yine o günlerde isminde karar kılındı: Yusuf. Hazreti Yusuf gibi güzel ah-

laklı, dirayetli ve Hakk’a yakın olsun; yüzü de onun gibi olsun, bakmaya doyamayalım. Son 

zamanlara doğru konuşmalarımız biraz daha sıklaştı. Artık sabahları ‘’günaydın’’ı akşamları 

‘’iyi geceler’’i eksik etmez olduk. Gönderdiği siyah-beyaz fotoğraflardan birinde öyle tatlı gü-
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lümsedi ki onun da bizi sevmeye başladığını hissettik. Yeryüzündeki diğer konuklara gönderi-

len bu tür hediyelere bakarak onun için neleri hazır etmemiz gerektiğini öğrendik. Kıyafetler, 

çoraplar, havlular, bezler…  

 Beyaz önlüklü adam, misafirin istediği 

zaman çıkıp gidebileceğini söylediğinde aldır-

mamıştım. Bir sabah kapıyı çok şiddetli tıklattı 

ve çıkıp gitti.  

Yusuf’un babası için işler daha zor oldu; 

minik bedenini beyaz bir beze sarmak, elleriyle 

açtığı çukura bu cansız bedeni koymak ve ge-

çici olarak verilmiş bir tahtaya ismini ilk kez 

yazmak kolay olmamıştı muhakkak. Yusuf, 

sadece anneye ait bir odada misafirdi ama o da 

konuşmuş, hayal kurmuş ve beklemişti. Beyaz 

önlüklü adam böyle bir uğurlamadan hiç bah-

setmemişti. Çıkıp gittiğinde onu ziyaret edece-

ğimiz tek yerin mezarlık olacağını, her ziyare-

tin anne ve babayı büyütüp olgunlaştıracağını 

da söylememişti. O üç karış toprak ve başın-

daki beyaz mermer Yusuf’un doğumuyla ölü-

münün aynı tarih olduğunu söylüyor. Ama ben öyle olmadığını biliyorum. O tarihten aylar 

öncesinde de vardı Yusuf.  

Ölüm, inanılması zor bir hakikat. Tıpkı hadisteki gibi ‘’Bütün zevkleri kökünden yok 

eden’’ bir hakikat. Yusuf’u ziyaretlerimde bu sessiz mekânın sakinlerini dinliyorum. Hiçbir şey 

söylemiyorlar. İnsan istiyor ki duyabileyim, o toprağın altında nasıl bir yaşam var bileyim ki 

kendime geleyim istiyor. Hepi topu bu kadarcık bir alansa kaplayacağımız yer, bunca telaş 

niye bilmek istiyor. Geçen haftaki ziyaretimizde bir mezar taşına değdi gözlerim. Yirmili yaş-

larda güzel yüzlü bir genç… Mezar taşına gülümseyen bir fotoğrafını koymuşlar. İnsanın ina-

nası gelmiyor. Bu gülen gözlerin şimdi çürümüş ve ardında iki çukur bırakmış olduğunu dü-

şünmek istemiyor. Sarıldığın kanlı canlı bir bedenden geriye yalnızca kemiklerin kalmış olması 

kalbe dehşet veriyor.  

Bu yaşıma kadar anne ve babamın büyükleri, bir de yazar ve şairler dışında kimseyi 

ziyaret etmemiş, mezarlıklar hakkında öyle uzun boylu düşünmemiştim. Acıyla tanışmamış-

ların avareliği vardı üzerimde. Hüzünleri teselli ediyordum fakat sözlerim karşımdaki gözlere 

geçmiyordu. ‘’Acıdan geçmeyen şarkılar(ın) biraz eksik’’ kalması anlamsızdı bana göre. Niçin 

eksik kalacaktı? İnsanlar güçsüz olduğu için böyle büyütüyordu her acıyı. Oysa her şeyin üs-

tesinden gelebilme gücüne sahipti, abartmanın gereği yoktu. Ne var ki öyle değilmiş, bazı in-

sanların aksine bazı insanlar hiç de abartmıyormuş. Acıdan geçmeyen şarkılar hakikaten ek-

sik kalabiliyormuş ve safi mutluluktan oluşan insan henüz hiçbir şeyle tanışmadığı için öyle 

tasasızmış. Bu tasasız güruh tıpkı Gretel gibi üzülmemek için bir pencereden diğerine geçive-

riyor, sonra da unutuyormuş, ta ki kendisi tanışana dek. 

Yusuf’un misafirliği sona erdiğinde ne çok şey öğretip de gitmiş olduğunu fark ettim, 

hediyem bana hakikate açılan bir pencere gösterdi. Zihnimin odaları birken on beş oldu belki. 

Neden ben, diye sormak hiç aklıma gelmedi. Neden biz değil de oradaki çocuklar ölüyor, neden 

savaş burada değil de orada yaşanıyor diye sormadığım gibi, bunu da sormadım. Bir gün eşi 

haksız yere mahkûm edilen arkadaşım eşinden mektup almış ve bunu bana anlatırken şöyle 

demişti: ‘’Ne güzel yazmış bir görsen! Eşinden mektup almak ne güzel duyguymuş meğer bunu 

da yaşadım. Şükürler olsun kaderime!’’ Şükürler olsun kaderime… O gün insanın yoksunluğa 

veya acıya şükredebildiğini görmek beni çok şaşırtmıştı. Bu kadın her gün dizini dövebilir, 

önüne gelene dert yanabilir, üzüntüsünden eriyip gidebilirdi ama o durmuş şükrediyordu! 

Acıya da şükredilir miymiş?  
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Edilirmiş. Yitirilmiş bir canın size kattıklarını görünce acıya bile şükredesi gelebiliyormuş 

insanın. Geçen gün bir arkadaşım ‘’Sen çok olgunlaştın. Eskiden de beni dinler, teselli ederdin 

ama ne bileyim, acımı hissedemediğini farkında olurdum. Şimdi öyle değil, şimdi beni anlıyor-

sun.’’ deyince ben de şükrettim. Belki yüzlerce, binlerce insanı daha anlayabildiğim için ve 

artık içi boş teselliler vermeyeceğim için, beni böyle büyüttüğü için O’na şükrettim. Yusuf’u 

çok özlediğim zamanlar oluyor. Sanki şu önümde duran koltuklarda uyumuş, sanki kuca-

ğımda oturmuş gibi özlüyorum. ‘’Daha gençsiniz, yine olur.’’ diyorlar. Yusuf toprağından kal-

kacak da yine konuğumuz mu olacak? Yusuf bir daha olmayacak, bunu anlamıyorlar mı? Bir 

dostun yerini başka bir dost tutabiliyor mu ki bir çocuğun yerini diğeri tutsun? Yüzlerine söy-

lemiyorum, başımı sallamakla yetiniyorum ama bu berbat bir teselli yolu. Hiç iyileştirici olmu-

yor. Çünkü hiç kimsenin yerini başka bir kimse tutamaz ama bunu bilmek için acıdan geçmek 

lazım galiba.  

 ‘’İnsan, başına gelecek mukadder hadiseleri değişti-

remese bile o hadiselere vereceği tepkiyi, onlardan etkileniş 

biçimini yorumlarıyla değiştirebilir.’’ diyor yazar ‘’Dervişin 

Teselli Koleksiyonu’’ adlı kitabında. Beyin, acıdan kaç-

maya veya onu yok saymaya müsait olsa da acıyı yok say-

mak kabiliyet değil. İnsan yaşamalı, daha iyi manzaralar 

için başka pencereler açmak gibi bir kaçışa gitmek yerine 

baktığı pencerenin manzarasını her gün başka bir yorumla 

yudumlamalı. Aynı kitapta Marcus Aurelius’un Düşünce-

ler adlı yapıtından da alıntı yapıyor yazar:  

‘’Başına ne gelirse gelsin, başlarına aynı şey gelince 

üzülen, şaşkına dönen, ağlayıp sızlayan insanları getir gö-

zünün önüne. Şimdi nerede bu insanlar? Hiçbir yerde. Öy-

leyse? Sen de onlar gibi mi yapmak istersin? Neden o insan-

ları kışkırtan, etkisi altına alan ve onlara boyun eğdiren bu 

geçici duygulardan nasıl faydalanacağına odaklanmıyor-

sun?’’  

Tüm bunları neden anlatıyorum? Ne diye oturup da her pazar bir yazı yazmak için çaba-

lıyorum? Çünkü iyileşiyorum. Bir Sait Faik değilim, yazmasam deli olmam, çıldırmam belki 

ama yazmanın bana iyi geldiğini biliyorum. Tüm bu yazılar beni bir yazar yapmaz, o müthiş 

romanı yazmamı da sağlamaz ve belki ben de Ahmet Cemil gibi hayal kurduğumla kalırım. 

Olsun, Yusuf’a ve gidişine şükürler olsun, içimde yenidünyalar kurduğu, benim için yeni pen-

cereler açtığı için ona ve Hediyenin Sahibi’ne minnettarım. 

 

Tuba Çetok  
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tora tezini yazıyor. ‘’kosesizyazilar.com’’ adlı şahsi sitesinde haftalık yazılar yayınlıyor. Milas’ta 

öğretmenlik yapıyor.  

Yayınlanan yazıları: 

‘‘Tarih, Psikanaliz ve Aşk Sarmalında Sultanı Öldürmek’ ’Roman Kahramanları, 
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‘‘Bir Ruhun Kıvranışı, Eğilmesi ve Doğrulması ile Züleyha’’, Roman Kahramanları, 

Ocak/Mart 2016 

‘‘Çekingen, Tutuk, Saygılı Bir Ruh: Raif Efendi’’ , Roman Kahramanları, Ekim/Aralık 
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BİR SIĞINAĞA KOŞARKEN / ŞİİR 

BERAT YILDIZ   

 

BİR SIĞINAĞA KOŞARKEN 

 

Kaçtım ve geldim işte  

Merhamet kapına 

Vurulmuştum sonra bir şeyler karalamıştım 

Hançer gibi sözler söylemiştim o gece kendime 

Hangi yoldaydım 

Hangi yoldaydın çözemedim 

Çözmedim içimdeki düğümü yıllarca 

Zamanı var dediydim zamanı her şeyin 

Gönlünün güzelliğinde serinlemek istiyorum 

İşte böyle dediydim o gece kendime 

 

Her şeyin zorluğu vardır bilirim  

Ama  

Ama başka çarem kalmadı anla 

Yolun neresindeyim 

Yol nerede ben neredeyim bilmiyorum 

Merhametine sığındım 

Kapına geldim 

Bir eşikte yaklaşık üç yıl bekledim 

Gönlünün serin sularına girmek için 

 

Bir mektup değildi bu 

Bir şiirse hiç değildi 

Belki bir yakarış  

Belki de ayrılık... 

 

Her şeyin anlamı oldun 

Bir mum ışığının etrafında çokça kez 

Düşündüm düşmemek için  

Bak bu ip sağlam değil dediydim 

Bu köprü yıkık dökük geçmeyeyim dediydim 

Bu ev üzerime yıkılır bak dediydim kendime 

Hiçbir şeyden haberin yoktu 

Kaç kuş düştü yüreğimden yüreğine 

Çünkü başka manzaralara kapılmıştı gözlerin 

Bende değildi 

Uzun bir bekleyişteydim 

Bir bekleyiştin 

Güzel olarak nitelendirilen ne varsa  

Hepsi sendin gözümde 

Gönlünün güzelliğinde serinlemek istiyorum  

İşte böyle dediydim o gece kendime 

Kopan bir şeyler vardı bende 

Artık tutamıyordum 

Suların sularıma aksın diye nice geceleri 

Sabah ettim bilmiyordun 

Çünkü başka yıldızlara bakıyordu gözlerin  

Ve ben 

Ve ben çok çaresizdim 

Veya cesaretsiz  

Ne dersen de adına 

Bense inanmak diyordum 

İnanmak bazı şeylere 

Çünkü.. 

Çünkü bilirsin inanmak zaman alır 

Zaman alırdı bu devirde 

 

İşte yıllar önce sapladığım hançeri çıkarıyorum 

Yıllar önce attığım ok şimdi düşüyor bak  

Seninle konuşurken üzerime yüreğimden  

Başka muska takmamıştım 

Seninle konuşurken üzerime yüreğimden  

Başka muska takmamıştım 

İşte böyle dediydim o gece kendime 



GÜLEYYA / ÖYKÜ 

GÜLÇİN YAĞMUR AKBULUT   

GÜLEYYA 

Dakikalar sonra ilk duruşmama girecektim. Petunyaların açma 

vakti gelmişti. Eski bir sandal yaklaştı ömrümün kıyılarına.  

Hayatın heybemde biriktirdiği bütün kederleri, yoksulluğu, kim-

sesizliği bu sandala yükleyip okyanusun en derin noktasında hızlıca 

batırıyorum. Kınından çıkardığım mutlulukları gökyüzüne dağıtıyorum 

usulca. Gökkuşağındaki renkleri azat ediyor, kuşların kanadına doku-

nuyorum. Başımı göğe doğru çevirdiğimde yıldızların arasından Bu-

lut’un bana gülümseyen gözlerini görüyorum. 

Zirvedeyim. Düşler kompartımanındaki yolculuğum bitti. Yeni-

den filizleniyor salkım saçak dallarım. Bütün karanlıkların üzerini ka-

lın bir şilteyle kapattım. Güneşe araladım hüzün kurusu pencerele-

rimi. Alnımda babamın boncuk boncuk alın teri… Saatin yelkovanı ay-

dınlığa çeviriyor günlerin kuytusunu. 

”Zaman sana akıyor Güleyya”. 

İvecen bir denizin dalgaları gibi coşkuluyum. Tırısa kalkmış ölüm kafesini, en kalın halat-

larla bağlayıp derin kuyulara hapsetmek istiyorum. Bütün acı gülüşlerini söküp atmak, kahka-

halara boğmak istiyorum insanoğlunu. Dilimde yeni bir şafak ezgisi… Turnaların kanadına takı-

lıp gidiyorum. Yüksek dağlar kadar ayaktayım artık.  Kaç defa yanıp söndü kazdığım tüneldeki 

şamdanların ışığı, kaç defa yeniden tutuşturdum ufacık bir kıvılcım ateşini. 

Kötülüğün ambarını adalet kırlarından topladığım kelimelerle ateşe vereceğim. Doğruluğun 

mahzenini beyaz kâğıtların diliyle aydınlatacağım. İçimde tarifi imkânsız bir heyecan, dolunayı 

ışıtacak kadar uzun kolları olan bir mutluluk… Güneşli bir asumana doğru koşuyorum. 

Bulut’un omurgasından yaşamı söküp alan ölüm, beni bir şehrinden başka bir şehrine ta-

şımıştı.  En büyük hayalim olan Bilgisayar Mühendisliğini hiç tereddüt etmeden bırakıp Hukuk 

Fakültesine başlamıştım. Bulut, kalleş bir kurşunun hedefi olup kanlı bedeniyle göğsümün üs-

tüme devrilirken, henüz Bilgisayar Mühendisliğinin birinci sınıfında okuyorduk.  Canımı en çok 

acıtan şey ise Bulut’u daha taze bir gül yaprağıyken hayattan söküp alan magandanın, kaza 

sonucu ölüme sebebiyet verme gerekçesiyle az bir ceza olmasıydı. Düğün, dernek adı altında 

yapılan sevinme eylemi ile insafsızca canını almışlardı Bulut’un. Ardında yüreğini sahralarda 

çürüten bir anne ve gözü yaşlı Güleyya. Acılı Güleyya, Hâkim Güleyya. 

“Sancımın coğrafyası Güleyya” 

Kendi oğlunu evlendirip yuva kurmanın derdinde olan bir baba; bir başkasının evladını, 

babasının gövdesinden söküp almıştı zevki için sıktığı bir kurşunla. Kırık cam parçaları gibi da-

ğılmıştı Bulut’un gidişiyle ihtiyar anası. Evladını okutmak için yıllarca küfe taşımaktan omuzları 

çöken babası ise yıkılmıştı.  Ve de Güleyya... Zavallı Güleyya... Kederin zindanına sürgün yemişti 

Güleyya. 

“Sevdanın yaraları sağalmaktan uzak” Güleyya… 

Aradan geçen altı yıl içimdeki ateşi söndürmemiş, her geçen gün daha da alevlendirmişti. 

Zamanı gelmişti. Birazdan zalimlere, suçlulara cezasını vermek; günahsız insanların hakkını sa-

vunmak için yargıç olarak yürüttüğüm ilk davamın hükmünü verecektim. Haksızlığın karşısında, 

adaleti dağıttığım her davada kalemi kırarken Bulut’un intikamını almış olacaktım. 

Göğsüm, kelebeklerle dolu. Fenersiz sokaklarım hareli. Okyanusun kollarında doğruluğun 

küreklerini çeken pervasız bir sandalım. Avuçların, avuçlarım arasında yürürken tüm dünyaya 

barışı dağıtacağım, sevgiyi işleyeceğim ilmik ilmik çocukların bakışlarına. İnsanlığın düşleri ara-

sından kardeşliği geçireceğim. Öfkenin baş gösterdiği yüreklerde dostluğu uyandıracağım. 

Gözün arkada kalmasın; nefretle değil, şefkatle yeneceğim yeryüzünün kötülüklerini. Göre-

vim bitince huzur adına; yanına geleceğim sevdiğim. O zamana kadar sakın beni unutma. 

Ben kara gözlü Güleyya’n. 
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BİLİNMEZLİK MESELESİ /ŞİİR 

YAREN ERYILDIZ   

 

 

 

BİLİNMEZLİK MESELESİ 

 

Yalnızlığın gizleri dökülüyor dudaklarından. 

Sükût-u inmek merdivenlerden,  

Harflerle yazmak gibi bir batağın yırtıcı deliklerini surlara. 

Yağmurların soluğunu çekerek çocukluğa fidanlar bırakıyor en bitik yaşlarımız, 

Örüyor yaşları dizgin dizgin kurumuş toprak. 

Göklerin an derinliklerinde arıyoruz; suların keskin, kırılgan nefesini, 

Oysa gözlerde çekilmeyi bekleyen perdelerdeydi ıssızlığın izi, 

Onunla sustuğumuz, Onunla yok olduğumuz... 

Dökülürken tel tel kelimeler, bir çınarın gövdesi kadar hükmedebilmişti dünyaya, 

Ancak o kadar yoğuruyordu eşyayı sükût. 

Suskunluğu çekiyorduk hasretle kaldırımların en dip oymalarından, 

En keskin geceleri arıyorduk kıyılarda kor yıldızları toplarken. 

Risalelere vurulmuş gökleri arıyorduk mesela!  

Bilmezliğin sırrıyla haşrolurken... 
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BİR VAZGEÇİŞ HİKÂYESİ / ÖYKÜ 

DUYGU AKSOY   

 

BİR VAZGEÇİŞ HİKÂYESİ 

 

Valizini hazırladı ve yola koyuldu kadın. Çok 

vakit kaybetmek istemiyordu. Çünkü biraz daha 

beklese yapamayacağını biliyordu. Hızlıca çıktı dı-

şarı. Beyninde belli düşünceler, kalbinde belli kır-

gınlıklarla bir tren istasyonuna vardı. Nereye gide-

cekti? O da bilmiyordu. Herhangi bir trene atlaya-

caktı sadece. Kalbi onu nereye götürürse oraya gi-

decekti. Peki kalbi gidebilecek miydi?  

Arkasına baktı ilk önce zavallı kadın. Bir ümit 

onu gerçekten geri döndürecek bir kuvvet aradı. Bu-

lamadı. Vazgeçmek istemedi. Bir süre bekledi. Kal-

bini harabeye çeviren varlığın gelip onu o harabeden 

kurtarmasını bekledi.  

Beklerken düşündü kadın. Fakat öyle tek bir 

şeyi değil, her şeyi düşündü.  

Mesela ilkyazı yazdığı günü düşündü. İlk mut-

luluğunu düşündü. İlk ağlamasını düşündü. İlk aş-

kını düşündü... Tıkanmıştı artık kadın. Ne düşü-

nürse düşünsün o geliyordu aklına. Aklına geldikçe 

de kalbi kanla değil zehirle doluyordu. Tüm vücu-

dunu ele geçirecek bir zehirle...  

Kadının elleri buz kesilmişti. Isıtacak birini aradı. Bulamadı. Zaten hiçbir zaman hiçbir 

şeyi doğru zamanda bulamamıştı. Gökyüzüne baktı. Güneşe tuttu ellerini. Bunca yıl kalbini 

ısıtamamıştı ama ellerini ısıtırdı belki yukarısında bekleyen güneş. Faydası olmamıştı yine. Ne 

yaparsa yapsın hayatını düzene sokamıyordu, kendini mutlu edemiyordu, çevresi onu bir türlü 

sevemiyordu.  

Kadın hiçbir çıkar yol bulamadı. Kendisini o çukurdan çıkaracak her şeye inanmaya ra-

zıydı. Fakat ona yardım edecek kimse yoktu. Kendine kızdı. Kendine küstü. Çevresine verdiği 

değeri kendine bir kere bile vermediği için pişmanlık yaşadı. Kendini sevmek istedi ama bunun 

için çok geç kaldığını anladı. Vazgeçmişti artık. Herkesten, her şeyden...  

Tren geldi. Artık gitme vaktiydi.  

Tekrar arkasına baktı kadın. Belki de küçücük kalbi vardı ama tamamı sevgiyle doluydu. 

Bu sevginin sahibinin gelip onu kurtarmasını bekliyordu hâlâ. Kadın gitmek istemedi ama 

gitmek istiyordu. Ne yapacağı işte böyle karışıktı. Etrafına baktı. Sevgililer birbirlerinden ayrı-

lacakları için üzgün, sarılıyorlardı. Gençler, yeni bir dünyaya açılacakları için heyecanlı, aile-

leriyle vedalaşıyorlardı. Bazıları da sevdikleriyle beraber yeni yolculuklara yelken açacaklardı.  

Kadın hâlâ kararsızdı. Elleri hâlâ soğuktu. Güneşe baktı tekrardan. Büyük bir nefretle 

baktı güneşe. Her şeye faydası vardı bir tek ona yoktu. Yapamadı kadın. İçindeki sevgi, öfke-

sinden büyüktü. İstediği hiçbir şeyi yapamadı. Geri döndü.  

Onu harabeye çeviren kalbe ihtiyacı vardı belki de. Bir kere daha nefret etti kendinden. 

Evine gitti, valizini boşalttı kadın. Onu ağlatan kişinin omzunda onun için ağlamak üzere bek-

ledi. Çünkü ne yaşarsa yaşasın bir tek ona ihtiyacı olduğunu anladı.  

Her şeyden vazgeçmişti. Ne yaparsa yapsın beğenilmiyordu sonuçta. Çevresini memnun 

edemiyordu.  

Kadın vazgeçti. Herkesten, her şeyden. Kendinden... 
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BİR ŞİİR SUSUYORUM SANA / ŞİİR 

NAZIM KÖYCE   

 

BİR ŞİİR SUSUYORUM SANA  

 

Bir şiir susuyorum sana içimde 

Biraz gökyüzü mavisi  

Biraz deniz dalgalı 

Hoyrat gecelerin sessizliğinde 

Vurdumduymazlık var serde yalnızlığın 

Olsun  

Uç uca eklenmiş baharlar da var mısralarında 

Satır satır seni yazdım kalbime 

Gülüşlerinden kattım biraz 

Tutamadığım ellerinin hasretinden 

Ve gözlerinden 

Işıl ışıl  

  

Bir şiir susuyorum sana içimde 

Sahra kadar sıcak 

Sen kadar hayal  

Ben kadar âşık 

  

Saçlarının kızılından bir tutam  

Bir 'âmin' düşürdüm son noktasına 

Duam oldun 

Birini yakıp birini söndürdüğüm hasretin 

Nikotin kokulu iç çekişlerimde 

Dramatik bir filmin sonuna iliştirilen vuslat gibi 

İnancımı koydum güneşin sabahlarına  

En sıcak  

Umutla soğuttum 

Dokunursan tenime, yanma diye 

 

Bir gün  

  

Bir şiir susuyorum sana içimde 

Gelecek bir yarının sabahında 

Gözlerine saklıyorum 
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CENGİZHAN KAYA İLE / RÖPORTAJ 

AHMET GENÇ  

CENGİZHAN KAYA İLE MEDYA SPİKERLİK VE EDEBİYAT ÜZERİNE 

 
Öncelikle bize  kendinizden  bahseder misiniz? 

16 Eylül 1986 Malatya doğumluyum. Başak burcuyum. Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. 

Halen Malatya’da bir kolej grubunun idarecisi olarak görev yapıyorum. KırmızıTürk/ Spiker Dün-

yasını 2007 yılında kurdum. 2016.’da Türkiye’nin ilk ve tek spiker ve sunucu dergisi KırmızıTürk 

Medya Caddesi’ni kurdum. Halen Önce Vatan gazetesinde gazetecilik faaliyetlerini sürdürüyo-

rum. 2019 Yılında bugüne kadar gerçekleştirdiğim röportajlardan bir seçkiyi “Her İnsan Bir 

Dünya” adıyla Lukka Kitaptan bir kitap çıkardım. Dost FM’de Her Cuma “Her insan bir dünya” 

adıyla bir program yapıyorum. 

 

Neden Spiker ve sunuculukla ilgili bir site kurdunuz? 

İnternetin ilk kullanılmaya başladığı yıllardı. Bu dönemlerde bir de forum kültürü vardı. 

Öncelikle gezegenlerle ilgili bir internet sitesi kurmuştum. Bildiğiniz Neptün, Mars vs. diye. Daha 

sonra o site içerisinde haber gezegeni diye bir bölüm oluşturduk. Haber spikerlerinin fotoğraf ve 

videoları vardı. Bu bölüm çok dikkat çekti. Bir anda popüler hale geldi ve kulaktan kulağa iler-

lerken günlük bir milyon görüntüleme sayısına ulaştı. Spikerlik ve habercilik üzerinde durulma-

yan bir alan olduğu için ilk olabilmek için bu alanda bir site kurduk.  İnternet sitemizin 3.yılın-

dan itibaren doğrudan haber spikerleri ve sunucuları sitemize üye olmaya başladı ve onlara bö-

lümler açmaya başladık. Bu sırada bilgileri doğrudan o isimlerden alıp düzeltmeye başladım. 

Sonrasında da röportaj fikri ortaya çıktı böylelikle şartlar bir anda gazetecilik faaliyetlerine bizi 

çekmiş oldu. 

 

İlkyazınızı hatırlıyor musunuz, nasıldı?  

İlkyazımda o güne kadar yaptığım çalışmalar doğrultusunda spiker biyografisi vardı. Ve yine 

uzmanlık alanım olan eğitime dair detaylar yazmıştım. 



Künye Edebiyat E Dergi Sayfa: 39 
 

Ocak - Şubat - Mart 2021      Sayı:  8 

 

Unutamadığınız yazıya ve internet sitenize dair bir anınız var mı?  

Yıllar pek çok anı biriktirdi. İlk kez TRT’ye konuk olduğumda siteyi Malatya’dan kurduğumu 

duyunca insanların şaşkınlığı halen aklımda. İlginç bir anı olarak hatırlıyorum. 

 

Gazetecilik dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?  

Eğitim, gazetecilik, halkla ilişkiler ve medya çalışmaları sürekli devam ettiğim çalışmalar 

bunun dışında ilginç gelebilir ama yeme – içme sektörüyle ilgili çalışmalar düşünüyorum. 

 

Medya dünyası hareketli bir yapıda… Siz genel olarak sektörün durumunu nasıl de-

ğerlendiriyorsunuz?  

Medya çok aktif ve değişken bir alan. Bir yıl içinde bile büyük ve köklü değişimler olabiliyor. 

Belki de bir yönüyle insanların medyaya istek duymasında bunun da rolü olduğunu düşünüyo-

rum. Sektör son yıllarda TV ve radyolar açısından negatif yönde ilerlerken internet medyası sonu 

da tahmin edilemeyecek şekilde büyümeye devam ediyor. Gelecekte daha da bireyselleşmiş bir 

TV ekranı ve daha renkli bir internet yayıncılığı olacak. 

 

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu 

mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri 

nelerdir?  

KırmızıTürk / spiker dünyası alanında rakipsiz. Bu bir yönüyle kötü bir şey rekabet olsa 

daha da güzel şeyler olabilirdi. Kendimizle yarışırken belirlediğimiz hedefler ve projeler var. Bun-

ları belli oranda gerçekleştirdik fakat gelecekte yeni adımlar olacak. Rekabetin olmaması bizi 

olumsuz etkiliyor diyebiliriz. 

 

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?   

Özellikle program içerikleri anlamında daha renkli bir yayıncılık olmasını isterdim. Tekdüze 

programlardan ekranı arındırırdım. 

 

Gazetecilik için spikerlik ve sunuculuk için kurs eğitimi şart mı  ya da bu işi yapabil-

mek için gazetecilik- radyo ve TV  mezunu olmak gerekli midir?  

Elbette eğitim gerekli ama bu noktada medya geniş ve herkesin izlediği bir mecra olduğun-

dan farklı eğitimler alan insanlarında birikimlerine muhtaç bu anlamda ekonomi, sağlık, spor, 

müzik vs.  ilgili deneyimleri bulunan insanları alaylı bir şekilde kendilerini yetiştirip bu sektöre 

girmesi bana gayet normal geliyor. 

 

Gazetecilik rol model işlerden biri bunu nasıl değerlendirirsiniz?  

Gazeteciler toplumda rol model insanlar bu açıdan yapılan ve yapılacak olan her şeyde bu 

sorumluluğu taşımak gerekli. 

 

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkânınız olsa neleri değiştirirdiniz? 

İşkolik yönümden vazgeçmeyi isterdim biraz olsun. Ayrıca evhamlıyım biraz bu yönümde 

hayatı bazen zorlaştırıyor. 

 

Kırmızıtürk’ün temel amacı nedir?  

Medyaya dair kamera önü veya arkası herkesin tanınmasına yardımcı olabilmek. 

Yılın en iyileri ödül törenini gerçekleştiriyorsunuz bize ödül törenlerinden bahseder misiniz? 

Ödül töreni olarak Altın Başarı KırmızıTürk ödülleri ile bu yıl 9.organizasyonumuzu gerçek-

leştirdik. Kendi içinde de bir tarihi oluştu. Ankara’da Başkent Ödülleri İzmir’de Altın Başarı Ödül-

leri ile yola devam ediyoruz. Alanında en iyilerin ödüllendirilmesi fikriyle çıktığımız yolda Tür-

kiye’nin en saygın ödüllerinden birisi haline geldi 50 Kategoride Spikerlikten, medyaya, sanattan, 
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müziğe farklı alanlarda en iyiler ödüllendiriliyor. Ve buradan sizin vasıtanızla bir müjde vermek 

istiyorum. Ödül törenlerimizi Türkiye’nin farklı yerlerinde gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Trakya 

Ödülleri, Akdeniz Ödülleri, Ege Ödülleri ve Malatya’da da ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. Tüm 

bu etkinliklerle ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 

Bugüne kadar kaç tane röportaj gerçekleştirdiniz? Sizin için en özeli hangisi? 

Şu ana kadar binin üzerinde röportaj gerçekleştirdim. Her röportaj öncesiyle , gerçekleşme 

anıyla ve sonrasıyla birçok anı demek.. Her röportaj benim için çok kıymetli. 

Spikerlik eğitimi projelerinizden bahseder misiniz? 

İlk olarak Sayın Hakan Öztürk ile bir proje başlattık. KırmızıTürk üyelerinden başvuran 

isimler arasından üyemize ücretsiz spikerlik ve sunuculuk eğitimi imkânı sağladık. Ardından Kuş 

Dili Eğitim merkezi benzer bir proje ile bize destek oldu. KırmızıTürk üyelerine ücretsiz eğitim 

imkânı sağladık. Bu alandaki interaktif eğitim çalışmalarımız sürüyor yakın zamanda bununla 

ilgili çok özel ve özgün projelerimiz olacak.  Bu alandaki eğitimlerin tanınması ve öneminin anla-

şılması anlamında projemiz çok önemli. Bu alanda eğitim almak isteyenlerin başvurularını bek-

liyoruz. 

 

Medya alanında biri olarak medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi 

gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl? 

Tüm medya mecralarını etkin bir şekilde takip ediyorum. Sosyal medya da işimizin bir par-

çası. Bu açıdan tüm sosyal medya platformlarında aktifiz. Hatta pek çok ünlü isme sosyal medya 

alanında danışmanlık ve yardımlarda bulunuyorum. 

 

Sizce yeni medya ne yönde ilerleyecek geleneksel medya yok olur mu? 

Bu bizimde üzerine kafa yorduğumuz çok önemli bir konu. KırmızıTürk bir yeni medya plat-

formu. Bu anlamda yeni Medya bizim için çok değerli. Gazi Üniversitesinde ve İstanbul Gelişim 

Üniversitesinde geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğim panellerde de bu konuyu irdeledik ve hep şunun 

altını çizdim yeni medya hızlı, aktif ve önemli ama geleneksel medyanın saygınlık güven anla-

mında farklı bir yeri var. Bu anlamda her ikisini birleştiren hibrit tarz medyanın daha başarılı 

olacağına inanıyorum. Her ikisinin birleşimi niteliğine önem veren kuruluşlar gelecekte var ola-

cak. 

 

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Hayatımda hiç boş zamanım olmadı. Her bir saniye benim için çok değerli. 

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı? 

Hayatımın kitabı Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu diyebilirim bir eğitimci olarak… Hayatımın 

filmi Hayat Güzeldir. 

 

Başka yeni projeleriniz var mı? 

Yakın süreçte Medya grubumuza bağlı yeni bir haber bilgi sitesi ortaya çıkacak. Bunun 

yanında KırmızıTürk web TV çalışmalarımız da devam ediyor. KırmızıTürk web TV içerikleri çok 

yakında takipçilerimize ulaşacak. Ayrıca Medya ansiklopedisi olarak adlandırdığımız projemizde 

devam ediyor. Bu proje hem bir ders kitabı hem de bir insan kaynakları projesi olma niteliği 

taşıyor. Sektörün iki temel ihtiyacını gidermeye yönelik bu çalışmada da son aşamadayız. 

 

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gele-

cekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz? 

Gelecek için sabırla çalışmaya devam ediyoruz. Aklımızda olanları bir bir gerçekleştirmek 

bizim en önemli özelliğimiz. Kurulduğumuz günden bu yana bazıları hayal olarak görülenler de 

dâhil olmak üzere tüm hedeflerimizi gerçekleştirdik. Şimdi hedeflerimizi büyülttük ve yine sıra 

dışı çalışmalar yapacağız. 
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DÜŞ VE MAVİ / ŞİİR 

MEHMET ŞİRİN AYDEMİR   

 

 

DÜŞ VE MAVİ  

 

Duruyor mu düş fırçamla  

Kırkikindi yağmurlarında asumanı  

Maviye boyatan yatılı bölge okulunun  

Yosun yüzlü taş duvarları, 

Durduğu gibi göğün dış duvarına  

Ay gülleri çizme hevesim? 

Geçit törenlerinde tozu dumana  

Katıp çivilediğimiz yerler yerinde mi? 

Vuruyor mu hâlâ akşam kızıllığı 

Müdür muavini odasının  

Batan güne bakan penceresine, 

Rağbet edeli gök evlerine  

Limitsiz insan? 

Kaç solukta içmiştim bilmem  

Ders molalarında yüksek rakım oksijenini 

Toksinlenen zamana karşı  

Ya o sedir ağacının dikenleri  

Dikiliyor mu yoluna 

Yola revan peygamber karıncası kervanının? 

Barındırıyor mu kovuğunda  

Kırlangıç fırtınalarında çalı kuşlarını? 

Son bulmuş mudur ömür hanedanlığı  

Apansızın dış kapısına ak kış dayanan 

Yaşlı hademenin? 

Silinmiş midir izi küçük izcilerin? 

Okununca ruhuna masum mazimizin. 
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HARUN’UN DESTANI /ÖYKÜ 

KÜBRA KARABACAK   

 

 
 

Harun öğretmen bu soğuk Erzurum gününde elinde çayı nefesiyle buğulandırdığı camın 

arkasından teneffüsteki öğrencilerini izliyordu. Kahkahalar, çığlıklar arasında mutlulukla ko-

şuşturan öğrencilerini gördükçe kendi çocukluğu aklına gelmişti. O an gözleri doldu Harun 

öğretmenin çünkü kendisi okuldayken hiç böyle oyunlar oynamamış kahkahalarla hiç gülme-

mişti. Çünkü o Doğu Türkistanlı bir ailenin varlığı resmiyette olmayan üçüncü çocuğuydu…                                                                                                                               

Nihayet ders zili çalmıştı. Öğrencilerin hepsi sınıfa gelince Harun öğretmen bugün ki iş-

lenecek konuyu tahtaya yazdı;  

“DERS: TÜRKÇE KONU: OTOBİYOGRAFİ”                                                                                                                         

Tahtaya konuyu yazan Harun öğretmen: 

“Günaydın çocuklar konumuz otobiyografi. Konuyu anlatmaya geçmeden önce herkes 

ödevini yaptı mı?” bakayım dedi.  

Öğrenciler hep bir ağızdan: 

“Evet öğretmenim” dediler.  

Bunun üzerine Harun öğretmen konusunu anlattı. Daha sonra dersin örneklendirmesini 

öğrencilerin ödevleri üzerinde yapmak istedi. İlk olarak sınıfın en çekingen öğrencisi Ayşe’yi 

tahtaya kaldırdı ve metnini okumasını istedi. Teker teker diğer öğrencilerini de kaldırıp metin-

lerini okuttu. Herkes metnini okuduktan sonra “Tamam çocuklar bugünlük ders bu kadar” 

diyecekti ki tam bu sırada arka sıradan Muhammet parmağını kaldırıp söz istedi: 

“Öğretmenim biz biyografilerimizi okuduk herkes kendinden bahsetti. Peki sizin otobi-

yografiniz nedir?” 

 Harun öğretmen Muhammet’in bu sorusu karşısında afalladı cevap verme konusunda 

tereddüt etti. Bir an duraksadı sonra: 

“Peki çocuklar toplanın etrafıma da size anlatayım. Annemler adımı ilk Mustafa koymuş-

lar. Ben doğduğumda annemin doğum yaptığını herkesten gizlemişler. Çünkü memleketim 

Doğu Türkistan’da bir anne ve babaya en fazla iki çocuk sahibi olma hakkı verilmişti. Annem-

ler her ne kadar gizlemeye Çalışsa da sonunda Çin hükümetinin polisleri durumu öğrenmişler. 

Evimizi basıp babamı, annemi ninemi ve benden yedi yaş büyük Harun ağabeyimi öldüresiye 
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dövmüşler. Daha sonra annemin ninemin feryatları arasında babamı alıkoyup karakola götür-

müşler. Harun abim babamın arkasından koşup ‘Bırakın babamı katiller!’ diye bağırmış ama 

ne fayda… O küçük, masum, savunmasız eller, kanlı, soğuk acımasız bir el tarafından engel-

lenmiş. O günden sonra Harun ağabeyim her gün karakolun beklemiş ‘Bırakın babamı onun 

ne suçu var?’ diye feryat etmiş. Annem ninem onu her ne kadar eve getirmeye çalışsalar da 

gelmez orada beklermiş ama sonra hava kararıp hava daha da soğumaya başlayınca mecbur 

geri eve dönermiş.   

 
Nenem hep; ‘Bizim burada çabuk büyür çocuklar.’ der. Harun ağabeyim yedi yaşında 

olmasına rağmen anneme nineme hep destek olmuş. Ağlamaktan yorgun düşüp uyuyakalan 

annem uyanmasın, dinlensin diye geceleri Harun ağabeyim uyuturmuş beni sonra günler gün-

leri kovalamış babamın tutsak alınmasının üzerinden iki ay geçmiş. Bu iki ay içerisinde her 

gün çıkınca, akşam oluncaya kadar karakolun önünde babamı beklermiş. Her seferinde de eli 

boş,  gözünde Çin askerinin hakaretleri, alayları ve aşağılamalarının nedeni olduğu kin, öfke 

ve çaresizlikle tekrar eve dönermiş. Tüm aşağılamalara, hakaretlere, rağmen hiç usanmamış 

gitmeye devam etmiş ama yine babamı göremeden geri gelirmiş Harun ağabeyim.  

Annemin anlattığına göre ağabeyim bir sabah öksürüklerle kalkmış yatağından annem o 

anları gözyaşlarıyla anlatır hep. Annem şöyle demişti.  

‘Harun’um şen şakrak ruhlu evladım babasına ne kadar üzülse de bize destek olmak için 

güçlü duran parlak, umutlu gözleri o sabah ruhu çekilmiş gibi bakıyordu. Ogün bile okula 

gitmekte ısrar etti:  

‘Hayır, bu halde kalkamazsın. Bir yere gitmek yok dinleneceksin’ dedim.  

Kendisi de biliyordu kalkamayacağını ‘Tamam’ dedi. Yorgun sesiyle ‘Tamam okula gitme-

yeceğim ama biraz dinlendikten sonra babamın yanına gideceğim. İnanıyorum bu gün çıkacak 

anne gerçekten içimde farklı bir huzur var sanki bu gün kavuşacağız. Babam yine evimize 

gelecekmiş gibi demişti. Harun’um, can parçam, masum evladım. O an ona hiçbir şey söyle-

yemedim. Nasıl?  Nasıl derdim? “Dün sen uyurken babanın ölüm haberini aldık” diye Ha-

run’um o gün akşama kadar yarı baygın uyudu. Tam akşam yemeği vakti idi. Yemek yemek 

için uyandırayım diye seslendim ama uyanmadı. Uykusundan ayılamadı diye duymadı zan-

nettim. Tekrar seslendim o güzel başını sıvazlayıp uyandırayım diye elimi alnına götürdüm. 

Ah o an dilim kenetlendi evim başıma yıkıldı sanki. Harun’umun vücudu buz gibiydi. Tıpkı bir 



Künye Edebiyat E Dergi Sayfa: 44 
 

Ocak - Şubat - Mart 2021      Sayı:  8 

 

ölüm soğukluğu sonra soluğunu kontrol ettim yok nefes almıyordu.” demişti annem gözyaşla-

rıyla ve her anlatışında tekrar yaşıyormuş gibi kendinden geçerdi.                                                                                                                                                  

Harun ağabeyimin ölümünü kimseye duyurmamak için akşamı beklemişler. Akşam 

olunca da evin arka bahçesinde sessizce gömmüşler. Sessizce… Çünkü bizim burada doğum-

lar gibi ölümlerde sessizdir. O günden sonra Harun ağabeyimin kimliğini bana verdiler. Artık 

ne babam ne ağabeyim vardı. Evin tek erkeği bendim. Annem, ninem bana emanetti. Annem-

leri korumak için elimden geleni yapacaktım, öyle de yaptım. Ben de yaşım gelince ağabeyimin 

kaldığı yerden tekrar okula başladım. Artık tek amacım meslek sahibi olup annemleri rahat 

ettirmekti. Tüm dışlanmalara rağmen okula hiç gitmemezlik etmedim. Derslerime sımsıkı sa-

rıldım ve her başarılı sınavımın sonunda o kadar çok mutlu oluyor, gururlanıyordum ki baba-

mın ve ağabeyimin acısıyla gülmeyi unutmuş annemi bile güldürmeyi başarıyordum. Artık 

inancım şuydu ki insanlar hoşgörüyü, yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi unutmuş.  

Savaş yapılsa 

bile eskiden insanlar 

yiğitçe göğüs göğüsse 

savaşırmış ama 

simdi haince insan-

ları farklılıkları ya da 

çıkarları uğruna hiç 

düşünmede,  haber-

siz, namus, insaniyet 

gözetmeden katledi-

yorlar ve çoğu sa-

vaşta savaşı oluştu-

ranlar değil hep pi-

yon olanlar ya da hiç-

bir şeyden habersiz 

masum halk ölmekte 

emperyalistler ise kâğıt üzerinde savaş oluşturup savaşı bitiriyorlar, yani sonuç olarak savaş 

artık topla tüfekle değil kalemle yapılıyor. 

İşte bu nedenle Vatanım, Dinim, Türklüğüm ve ailem için benliğimi hiçe sayıp ben de 

kalemimle savaşacağım. O günden sonra öğretmen olmaya karar verdim. Öğretmen olup Tür-

kiye’de soydaşlarımızın topraklarında hem nesiller yetiştirecek hem de ailemi kardeş vata-

nımda refah ve huzur içinde yaşatacaktım. Nitekim sınavları başarıyla geçip sonunda öğret-

men olmaya hak kazanmıştım ve artık Türkiye’ye gitme vakti gelmişti. Ninem ve annem her ne 

kadar mutlu görünseler de doğdukları, gençliklerinin geçtiği, sevdiklerinin mezarları ve hatı-

raları bulunan bu toprakları terk etmek istemiyorlardı. Bu yüzden mutluluklarını hüzünlü bir 

burukluk kaplıyordu. Aynı zamanda içlerinde Türkiye’ye gidemeyecekleri konusunda içlerinde 

hala bir burukluk vardı. Çin askerleri onları engelleyecek diye oldukça korkuyorlardı. İçlerin-

deki şüphe Türkiye’ye gidene kadar devam etti. Meşakkatli bir yolculuğun ardından nihayet 

uçak iniş yapmıştı ve indiğimizde özgürlüğün rüzgârını teninde hisseden ninem hıçkırıklar ve 

gözyaşları arasında bana dönerek: 

-Oğlum Harun’um sen bu gün sadece bizi kurtarmadın kör talihimizi kırarak DESTAN 

YAZDIN, DESTAN YAZDIN, DESTAN YAZDIN dedi. İşte böyle çocuklar deyip anlatımını bitirdi. 

Çocuklar sanki büyülenmiş gibi Harun öğretmene baktılar. Daha sonrasında Harun öğretmen 

çocuklara dönüp hadi çocuklar ders saati çoktan bitti hadi evlerinize dağılın diyerek dersi 

bitirdi. 
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HİSLENME / ŞİİR 

GÖKSEL ÖZDEMİR   

 

HİSLENME 

 

Bileklerimde akan zaman. 

Kemirir idamları, sataşırcasına damlalar. 

İkindiler koşturur sisli, durağan… 

 

Hayallerin recmidir,  

Hasretini çekmediğin özlemler. 

Rüyaların tükenişidir, 

Uğramadığın göklü perdeler. 

Barış güvercinleridir uçuşan, 

Bakışlarından taşan hüzünlü hatıralar. 

 

Bebeksi ağıtlar ardında menekşeler düşerken  

Toprağın kabulüne, 

Yeminler satılır Acem pazarında, 

Umut yüklü urganlarda yıkılırcasına. 

 

Söner  

Ötelerden gelen ölümle düşen vazgeçişlerin 

Umulmaz feryatları. 

Tutulur noksanlara. 
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HACI ALİ AMCA / ANI 

EMİR ŞIKTAŞ    

HACI ALİ AMCA 

Şehrin en işlek caddesinde esnaflık 

yapmaktaydı. Esnaflığa lokantacılıkla 

başlamıştı. Kebapta geçmişin en iyilerin-

dendi. Sonraları ticaretin kalbinin attığı, 

tahta kalesi sayılan cadde de esnaflığa de-

vam etmekteydi. Caddenin Hacı Ali amcası 

idi. Nüktedan, şakacı, yöre esnafı ve 

halkla iç içe bir insandı. 

Hacı Salih iş yerinin önünden geçer-

ken seslendi,  

“Hacı çaylar benden, gidelim sana çay 

ikram edeyim” 

Hacı Ali amca önce bir niyetlendi kalk-

maya ama aklına işi mi geldi, yoksa latife 

yapmayı mı düşündü ve cevap verdi;  

“Hacı, sen yanında götürdüklerini gönderiyorsun, benim gitmeye niyetim yok, ben seninle 

gelemem” dedi.  

Hacı Salih’in kahve ve sohbet dostları gerçekten birer birer göç etmişlerdi öteki dünyaya. 

Çaya gitmek istemeyen Hacı Ali amca, Hacı Salih’ten bir süre sonra peşlerinden gitti.  

Allah rahmet etsin ikisini de. 

 

*** 

 

Rahmetli Hüseyin amca esprili, sevilen insandı. 12 Eylül öncesi hep Hacı Ali’ye takılmak-

taydı. Latifelerini caddenin tüm esnafı dinler, kahkaha atarlardı. 

“Hacı, ne zaman gidiyorsun, git bizde işimize bakalım.” 

Hacı Ali amca da: 

“zamanı gelince” dermiş. 

1980 ihtilali olmuş, herkesi topluyorlar. Hüseyin amca da huzursuzca dolaşmakta. Cad-

deden geçmekte iken Hacı Ali amca görür. Ayağa kalkar ve seslenir; 

“Buyur Sayın başkanım… Buyur... Buyur…” 

Hüseyin amca nazik ortamı ve latifenin sıkıntı yaratabileceğini hesap ederek hemen kız-

maya başlar; 

“Hacı, Allah’ını seversen, de get işine” 

*** 

Hüseyin amcanın resmi dairede işi vardır. Gider ve işinin çözülmesini ister. Memurlarda 

esprili olduğunu bildikleri ve sevdikleri için, kızdırmak amaçlı işini geciktirmekte, bir taraftan 

da: 

“Hüseyin amca ne diyorsun, bu işi biz yapamayız, bizi şikâyet etmek mi istiyorsun, tamam, 

buyur gidip şikâyet edebilirsin” 

Memurların hepsinin ailesini tanıdığı için böyle bir şikâyetin kendisini de zora sokacağını 

hesap eden Hüseyin amca nüktedanlığını gösterir ve lafı oturtur memurlara;  

“Siz bekliyorsunuz ben sizi şikâyet edeyim, sizi müdür yapsınlar, boşuna beklemeyin 

şikâyet etmem.” 

Kahkaha atan memurlar Hüseyin amcanın işini yapar, çay ikram edip gönderirler. 

Allah rahmet etsin.  
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GİDESİM VAR BENİM / ŞİİR 

FEYZANUR GÜNEŞ     

 

 
 

GİDESİM VAR BENİM 

 

Beyaz beyaz atlara binip gidesim var, 

Ya da bir trene müdavim olasım... 

 

Hiç durmayan bir salıncağa binesim var mesela, 

Ya da yuvarlanıp gidesim, sonsuz çayırlarda... 

 

Doya doya sevesim var, aşkımdan deli olurcasına... 

Tanımadığım bir bebeği, saçma sapan bir diziyi mesela. 

 

Kaybolasım var, hiç bilmediğim bir dere kenarında... 

Ya da takılıp peşine gidesim var bir atın, şuursuzca... 

 

Kendimi kaybedesim var benim... 

Böyle bağırıp çağırmadan, usulca... 

 

Huzuru bulasım var bence, 

Böyle bulutların üzerinde uçarmışçasına... 
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İLK YEDİ SAYININ FİHRİSTİ 

KÜNYE EDEBİYAT   

 

İLK YEDİ SAYININ FİHRİSTİ 

ADI SOYADI SAYI KONU BAŞLIĞI TÜR SAYFA 

ABDULBAKİ DEMİRTOSUN  
6 Ah Ah Kayıp Kalabalık  ŞİİR 41 

6 Kayıp Kalabalık  ŞİİR 49 

ABDULKADİR BIYIKOĞLU  3 Aşk  ŞİİR 13 

ABDULLAH SÖNMEZ  
6 Vefa  ŞİİR 28 

6 Ah Ah  ŞİİR 40 

Ali KÖSE 1 Kaç Zamandır  ŞİİR 61 

ASLI AÇIKGÖZ  6 Dedem Ve Ninem  ŞİİR 26 

Aslı ÜNAL 
1 Künye Edebiyat Nasıl Ve Niçin Kuruldu? MAKALE 6 

1 “Din-Edebiyat Bağlamında Bir Hasbihal” RÖPORTAJ 35 

ASLI ÜNAL – RAMAZAN YANAR  5 
Turhan Candan İle Röportaj  

RÖPORTAJ 26 

AV. GÜLTEKİN GEPEK  4 Ötekileştiremediklerimizden Misiniz?  DENEME 26 

AYDIN DERTLİ   2 Göğe Takılan Uçurtma  ŞİİR 19 

AYŞE KARACA  

2 
Ayrık Otum (1)  

ÖYKÜ 20 

3 Ayrık Otum (2)  ÖYKÜ 32 

4 İstanbul Gülüşlüm  MEKTUP 35 

BANU YURTSEVER  

1 Sessiz Haykırışlar  DENEME 62 

2 Ayine-i Kalp  DENEME 21 

5 Kardelen  DENEME 4 

6 Bir Asil Cevher  DENEME 14 

BETÜL KAYA  6 Ana Yüreği  ÖYKÜ 9 

BÜŞRA DAŞDİBEK  
1 Dünya Sürgünü  ŞİİR 64 

4 Çağırma  ŞİİR 22 

CAVİT ÇARKI  
3 Yağmurlu Bir Gecede  ŞİİR 4 

2 Uzaktan Bakıyorsun Gözlerime  ŞİİR 22 

ÇAĞATAY KILIÇ 

2 Künye  ŞİİR 1 

4 Leyenda  ŞİİR 36 

6 Vefalı Asker Aileleri  DENEME 25 

6 Alçalma!  ŞİİR 42 

DEVRİM AKTÜRK 

5 Kars İli Ve Sarıkamış Şehitleri Üzerine Anektot  MAKALE 22 

1 Mevlana’nın Felsefesinde İnsaniyet Öğretisi MAKALE 48 

3 Muhammed Sait Kara  RÖPORTAJ 40 

4 Oyunun Hazırlanma Süreci Ve Bileşenleri  MAKALE 29 

6 Kitap Gibisin Sevdiğim  ŞİİR 47 

2 Bir Millet, İki Devlet Pakistan-Türkiye  MAKALE 23 

DİLŞAD KAYA  

3 Sevgili Tanpınar  MEKTUP 34 

5 
Sarıkamış’ın Çocukları  

DENEME 20 

6 
Vefa’yı Göreniniz, Duyanınız, Bileniniz Var Mı?  

MEKTUP 29 

2 
Bavul  

DENEME 25 

EMRAN KOYUNCU   

1 Kadın Olmak...  DENEME 46 

1 Annem ŞİİR 60 

2 Hayat  DENEME 26 



Künye Edebiyat E Dergi Sayfa: 49 
 

Ocak - Şubat - Mart 2021      Sayı:  8 

 

EMRAN VURAL  

3 Yedi Hayat  TANITIM 48 

5 "Sıfırdan" (0)  ŞİİR 43 

6 Olur...  ŞİİR 44 

EMRE ŞENOL  
4 Kış  ŞİİR 40 

5 Seni Düşünürüm  ŞİİR 42 

EMRE VEHBİ ALKAN  

1 Kozlu’ Da Doğmuşum  ŞİİR 66 

6 Kehribar Ana  ÖYKÜ 7 

2 Ben Seni Kocaman Bir Yürekle Sevdim  DENEME 27 

ESMA YUKUŞ   1 Buhran....  ÖYKÜ 40 

ESRA YAZICI   
1 Duyarlılıkla Değişen Hayat  ÖYKÜ 74 

2 Anlık Yaşamak Mı Yoksa Kalıcı Olmak Mı?  DENEME 29 

EVİNDAR SAYİLGAN  6 Zülal  ŞİİR 24 

EZGİ FATMA AÇIKGÖZ  6 Kaleme Edep Yakışır  DENEME 31 

FATİH BİÇİCİ   2 Mutlu Bir Ömür İçin  DENEME 30 

FATİH TEZCE  
5 Sarıkamış: Evimiz  DENEME 6 

6 Kulağını Çektik Passatların  ŞİİR 13 

FATMA HAFIZOĞLU  

3 Bir Damla Aşk  ŞİİR 1 

4 Adsız Şiir  ŞİİR 25 

1 İz  ŞİİR 34 

2 Güneşe Uçmak İsteyen Kartal: Bahaettin Karakoç İNCELEME 2 

FATMA NUR TORCU  5 Ruhum Yorgun  ŞİİR 41 

FATMA NUR NARTEKİN  

6 Sabahtan Kalma Bir Yıldız  ŞİİR 8 

1 Yabancılaşıyorum ŞİİR 41 

3 Gül Mavisi  ŞİİR 29 

2 Yabancılaşıyorum  ŞİİR 31 

FATMANUR NARTEKİN & FATMA 
HAFIZOĞLU  

4 
Kudüs’ün Yükselen Sesi  

DENEME 10 

FERİDUN EREN  3 Vakit Bitti  ŞİİR 33 

FURKAN BÜLBÜL  
3 Linet  ŞİİR 49 

4 Cam Kırıkları  ŞİİR 38 

HALİT YILDIRIM 

1 Edebiyat Ve Sanatta Yerlilik Ve Millilik MAKALE 9 

2 Ergen Edebiyatı Nereye Gidiyor?  DENEME 7 

3 Editörlük Nedir?  MAKALE 5 

4 Çıraktan Ustaya Sesleniş  DENEME 15 

5 Sarıkamış’ta Tarihi Yargılamak  MAKALE 7 

5 Sarıkamış Destanı  ŞİİR 18 

6 Vefasızlara  ŞİİR 3 

6 Sadâkat Ve Samimiyetin Göstergesi: Ahde Vefa  MAKALE 17 

7 Ramazan’ın Ardından  DENEME 3 

7 Ömrüm Benim  NOTA 67 

HASAN AKBAL  

1 Neden Dergi Ve E Dergi?  SUNUŞ 1 

3 Kapalı Huylar Sürüleri  ŞİİR 52 

4 Merhabalar  SUNUŞ 2 

5 Merhabalar SUNUŞ 2 

6 Merhabalar  SUNUŞ 2 

6 Bir Küçük Not: O Nedir, Biliyor Musun?  DENEME 4 

7 Merhabalar  SUNUŞ 2 

Hasan Akbal & Halit Yıldırım   2 Nilüfer Zontul Aktaş İle Mülakat  RÖPORTAJ 13 

HAYRİ KILIÇ  4 Seni  ŞİİR 37 

HÜSEYİN SİBEL KARAGÖZ  6 Terzi Hasan Oğlu  ÖYKÜ 36 

İLKAY COŞKUN  3 Bir Halit Yıldırım Romanı: Muska  TANITIM 50 
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KAZIM EMRE AĞRALI 
3  Söyle  ŞİİR 35 

1 Doğru Mu? Yanlış Mı?  ŞİİR 59 

KENAN KERİMOĞLU   2 Ömrümü Çalıyor Yıllar Sessizce  ŞİİR 32 

KERİM POLAT 

2 Gençtim  ŞİİR 52 

3 Kendini Bilmek  ŞİİR 22 

6 Vefa  ŞİİR 30 

KÖKSAL DEMİR  
3 Edebiyatın Sınırı  DENEME 27 

2 Serbest Can Ekonomisi  ŞİİR 33 

KÜBRA TÜRE   
1 Senden Kalan  ŞİİR 68 

2 Bendeki Sen  ŞİİR 35 

KÜNYE 

7 Fotoğraflarda Kalanlar  ALBÜM 58 

5 Sen Gelince  TANITIM 47 

5 Nesibe Özcan Özbiçer Kitapları  TANITIM 48 

5 Edebiyat Dünyasından Yarışma Haberleri  HABER 50 

MAHİR ODABAŞI  

1 Bir Yıl Daha Geçiyor Sevinsem Mi-Dövünsem Mi?  DENEME 52 

5 Bir Yıl Daha Geçiyor Sevinsek Mi  -  Dövünsek Mi?  DENEME 44 

2 Tabakta Kalan Bir Pirinç Tanesinden Ne Olur!  MAKALE 36 

MEDİNE KAZAR  
3 Üstad  ŞİİR 45 

2 Bir Gece Yarısı  ŞİİR 38 

MEHMET EKDİ  1 Zehir Hafiye  ÖYKÜ 42 

MEHMET ŞİRİN AYDEMİR  6 Selsebil  ŞİİR 43 

MEHMET YAŞAR GENÇ  
4 Asrın Yiğitlerine!  ŞİİR 44 

5 Sarıkamış Dramına  ŞİİR 16 

MELTEM KESKİN  
3 Mehmet Kemal Kurşunluoğlu  BİYOGRAFİ 36 

2 Unutmayanlarız!  ŞİİR 39 

MİHRİBAN SARI  
1 Kaldırımlarda  ŞİİR 39 

3 Niyaz ŞİİR 20 

MİNE AKDEMİR  4 Pakdil’in Kültür Ve Düşünce Hayatına Bir Bakış  MAKALE 13 

MUHAMMED MUHAMMEDOĞLU  

4 Ömer’in Nesli  ŞİİR 43 

5 
Türkiye’m  

ŞİİR 46 

6 İçinde  ŞİİR 45 

MUHAMMET AYAZ GÖLER  
5 Kimler Kaldı Gerilerde  ŞİİR 38 

6 Benden Sana Gidinceye Kadar  ŞİİR 33 

MUHAMMET CAHİT KAYA   1 Sen  ŞİİR 70 

MUSAB DOĞAN  6 İlişik Sesler  ŞİİR 11 

Nadide TUĞ  1 15 Aralık Cuma ÖYKÜ 71 

NAZLI KÜBRA ÇEVİK  

3 Edebiyatta Özgürlük  DENEME 25 

3 İç Ses  ŞİİR 47 

2 Umutsuz Vaka  ŞİİR 34 

NURAY ALPER  

3 Edebiyatı Var Etmekten, Edebiyatla Var Olmaya  DENEME 2 

4 Saf Değiştiren Edep Sorunsalı  DENEME 23 

5 Mucizelere İnanalım  DENEME 14 

6 Gözyaşın Dünyaya Düşmesin  DENEME 12 

NURİ PAKDİL  4 Anneler Ve Kudüsler  ŞİİR 3 

OKAY OĞUZHAN   2 Bizlik Bozluk, Elimizde Kozluk  ŞİİR 40 

ONURAY ATALAY  3 Adam Dediğin  DENEME 46 

ÖMER CANANİ ÜNAL  
1 Değişebilirim Ben  ŞİİR 72 

4 Nasihat  ŞİİR 39 
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6 Şiirim Geldi  ÖYKÜ 34 

3 Hayatı Parmak Uçlarında Yaşamak  ŞİİR 39 

ÖMER YAŞAR  5 Memnuniyetsiz Akşamlar  ŞİİR 35 

PINAR KÖSE  

3 Sonradan Müptela  ŞİİR 42 

5 Beyaz Hüzün  ŞİİR 3 

6 Kıymet Bilene  ŞİİR 6 

2 Kömür Karası Kaşlarına Çizdiğim  ŞİİR 41 

RAMAZAN YANAR 

1 Divan Şiirinde Muhteva  MAKALE 22 

1 Bir Deryada Bir Damla (Nâbî)  DENEME 30 

2 Maziden Hale Halden İstikbale: Kadim Edebiyat  MAKALE 46 

3 Elvan Elvan  ŞİİR 26 

4 Köroğlu'yla Sohbet  ŞİİR 28 

6 Beni  ŞİİR 37 

7 Çorum Elleri  ŞİİR 6 

7 Kaybettim Gittim  ŞİİR 7 

7 Bir Selam Sal  ŞİİR 8 

7 Bu Sevda  ŞİİR 9 

7 Dedim - Dedi  ŞİİR 10 

7 Sevmeyin  ŞİİR 11 

7 Kaybettim Gittim  ŞİİR 12 

7 Mihman’a Doğru  ŞİİR 13 

7 Yatmaya Geldim  ŞİİR 14 

7 Muhammed’in Aşkına  ŞİİR 15 

7 Girdapta Bir Mesele  ŞİİR 16 

7 Çekip Giderim  ŞİİR 17 

7 Derler  ŞİİR 18 

7 Gelip Gidenler  ŞİİR 19 

7 Var Gazeli  ŞİİR 20 

7 Gazel-İ Beddua  ŞİİR 21 

7 Sevda İmiş  ŞİİR 22 

7 Ömür Sudur  ŞİİR 23 

7 Bir Geldi  ŞİİR 24 

7 Ele Sormayın  ŞİİR 25 

7 Niye?  ŞİİR 26 

7 Tükenmeyenler  ŞİİR 27 

7 Çekil  ŞİİR 28 

7 De Hele Çoban  ŞİİR 29 

7 Kalır Gardaş  ŞİİR 30 

7 Ekmek Kavgası  ŞİİR 31 

7 Mihmanım  ŞİİR 32 

7 Mihman’a Mektup  ŞİİR 33 

7 Gönül Mihmanı  ŞİİR 34 

7 Bu Sevda  ŞİİR 35 

7 Eyler Beni  ŞİİR 36 

7 Yalan Oldu Desene  ŞİİR 37 

7 Yaş  ŞİİR 38 

7 Söz Değer  ŞİİR 39 

7 Dört Yıl Sonra  ŞİİR 40 

7 Çok Ne Var?  ŞİİR 41 

7 Resimdeki Çiçek  ŞİİR 42 

7 Gelirsen, Yine Kabul Ederim  ŞİİR 43 

7 Geçti Benden  ŞİİR 44 
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7 Aklım Ermiyor  ŞİİR 45 

7 Sensizliğe Gücüm Yetmiyor  ŞİİR 46 

7 Elif Elif Diye  ŞİİR 47 

7 Dert Bir Değil  ŞİİR 48 

7 Kaside-İ Der Medhi Sultanı İklimi Dilem  ŞİİR 49 

7 Tekrar Gelmeyecekler  ŞİİR 50 

7 Ağıt (Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’e)  ŞİİR 51 

7 Kaside-İ Der Medhi Hacem Özer Şenödeyici  ŞİİR 52 

7 Üstadıma (Halit Yıldırım’a)  ŞİİR 53 

7 Süer Eken Hocama İthafen  ŞİİR 54 

7 Küfürsüz Şiir (Âşık Reyhani’ye)  ŞİİR 55 

7  Yalan Dünya (Ozan Arif’e)  ŞİİR 56 

7 Ayrıldım  ŞİİR 57 

RECEP POLAT  

1 Edebiyat Ve Tasavvuf DENEME 17 

3 Yük  ŞİİR 31 

3 Geç Kalan Baba  ÖYKÜ 43 

4 Nuri Pakdil  DENEME 18 

RUKİYE ŞAHİN 
1 Gurbet  ŞİİR 73 

2 Mülteci ŞİİR 12 

S: TURHAN CANDAN – M: HALİT 
YILDIRIM  

5 
Gitmeliyim Sözüm Var  

NOTA 33 

SEHER DOĞAN  
5 Nadide Çiçeğim  ŞİİR 37 

6 İnci Tanelim  ŞİİR 35 

SELAMET DARĞIN 1 Âşıklar Tepesi DENEME 56 

SEMA ALTINAY& MİNE AKDEMİR  3 Nuray Alper İle Mülakat  RÖPORTAJ 14 

SERVAN ERDİNÇ  

2 Beyaz Cennet  ŞİİR 42 

3 Esrarengiz Bir Güzelliksin  ŞİİR 24 

5 Görmedim  ŞİİR 39 

6 Benim Dünyam Sensin  ŞİİR 50 

SERVET ÖZAKAN  

1 Şehre Bürünmüş Yüce ŞİİR 58 

4 Hazan  ŞİİR 41 

6 Gözümden Yüreğim Akıyor  ŞİİR 46 

SİBEL KARAGÖZ  6 O Beni Ben Onu Bekledim  ŞİİR 16 

ŞENER BEYTER  4 Düşünceler  ŞİİR 42 

TUBA KAN  

1 Edebiyat Ve Beklentilerimiz DENEME 20 

3 Edebiyat Ve Kök Bağlamında Kendimiz Olmak  DENEME 21 

5 Buz Tutan Satırlar  DENEME 25 

TURHAN CANDAN  5 Kar’a Sevda  ÖYKÜ 17 

TÜLAY BİLGİN  
3 Türkiye’de Yazar Olmak  DENEME 30 

4 Nuri Pakdil Ve Kudüs  DENEME 20 

YALÇIN SEVİM 
1 Gider  ŞİİR  55 

2 Aşk’ın Duası DENEME 43 

YUSUF TAK  4 Nuri Pakdil Ağabey Anısına  DENEME 17 

YUSUF YILMAZ  
2 Düş  ÖYKÜ  44 

6 Zaman Ve Çocuk DENEME 38 

ZEYNEP ÖZÇEREZCİ  

3 Edebiyat Üzerine  DENEME 23 

5 Hayat Ve Seçimlerimiz  DENEME 40 

6 Vefa Üzerine...  DENEME 27 

 



 



 


