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“Aslında erkekleri sağduyudan yoksun, bizden çok zayıf, duygusal yaratıklar olarak görüyorum. Bence olay şu: Üzerimiz-

de kurdukları buyurganlık (ki bu onların ham gücüne dayanıyor) yüzünden kendimizi korumak üzere yalan, hep yalan 

söylemişiz onlara. Bizim zekamızı geliştiren bu yalanlar onları bizim aptallarımız durumuna sokmuş. Ancak işin entere-

san yanı, tarih boyunca erkeği zekamızla oyalayıp idare etme duyumuz öylesine gelişmiş ki, her kadın zekasıyla, tevarüs 

ettiği kurnazlıklarla içten içe durmadan yenmiş erkeği. Ne var ki aslında yendiği şeye yenilmiş gibi görünerek yaşadığı 

ikiyüzlülüğü de hazmedemeyen kadın, mutsuzluğun pençesine düşmüş durumdadır.”

1988,Mektup Aşkları,Leyla ERBİL



Murat Ali ERSAN
/murataliersan

 Sarışın, nerdeyse senle aynı boyda tam karşından 

geliyor. Üzerinde çiçek desenli bir elbise. Elbiseyle uyum-

lu kısa saplı bir de çanta. Çanta kimin umurunda! Saçlara 

bak, ya o gözlere ne demeli! Mavi mi yoksa? Yoksa tanıdık 

mı? 

 Bir yerden gözüm ısırıyor ama diyeceksin. Eli-

ni çenene koyacak o sarışın senin yanına gelene kadar 

da düşüneceksin. Yol üzerinde bekliyorsun ya! 

İllaki sana gelecek. Gelecek ve yanından 

geçecek. O yanından geçerken senin 

düşündüğün tek şey topuklu ayak-

kabılar neden ses çıkarır, olma-

yacak elbette. Kokusunu işite-

ceksin. Üstelik bu kokuyu bir 

yerden hatırlıyorsan yandın ki 

yandın. Koku unutulmaz! Sağa 

sola da atılmaz! Çekeceksin 

mecbur. O sarışın yanından geç-

tikten birkaç saniye sonra derin 

bir nefes alacaksın. En fazla iki 

saniye sürer. Hatırlamayacaksın ama 

tanıyacaksın!

 Sarışın, kısa adımlarla yokuşu çıkar-

ken sen arkasından bakakalacaksın. İçinde bir endişe! 

Bir dürtü! Adeta savaşta! Git diyor sarışının peşi sıra. Git 

yahu, o sarışın! Çok çok kafana bir topuklu! Kim ölmüş 

ayakkabıdan! Gazı veriyor da veriyor. Marş marş! Düşü-

yorsun peşine. Aklında bin bir düşünce. Yalan lazım. Ca-

nım ne yalanı, bir bahane lazım. Acaba sizle aynı liseyi mi 

okumuştuk? Yok yok bu tutmaz. Yaratıcı bahane lazım. 

Şöyle en orijinalinden! Geçen ki sarışına söylediğin gibi. 

Çıkar kağıdı kalemi. Sokul yanına. Başla sormaya! Öhö 
öhö, pardon bakar mısınız? Bakar, mavi gözleri kısılır. 

Biraz da dudağı bükülür. Haydi devam et! Bir anket şir-
ketinde çalışıyorum da size birkaç soru sorabilir miyim 
diyecektim. Anket şirketi mi? Yaratıcı bahane dediğin bu 

mu? İçten içe dişini sıkarsın. Neyse ki dişlerini kırmaya 

vakit bulamadan sarışın soru sormanı kabul eder. Başlar-

sın da başlarsın. En sevdiğin film demek Forest Gump! O 

filmi ben de izledim! Jenny’in öldüğü sahne, her defasın-

da beni duygulandırır. Teymen Dan’ı da unutmamak gerek 

tabi. Hangi tür müziklerden hoşlanırsın? Klasik ha! Zeki 

Müren mi? Neyi onun şarkısı. Dünya malı neye yarar al-

kışlarla yaşıyorum.  Harika! Başka ne yaparsın? Demek 

okuyorsun! Psikoloji mi? Çok iyi! Hafta sonları? Boşsan 

diyecektim. Şu aşağıda çok güzel macchiato yapan bir 

yer biliyorum. Olur mu, dersin. Sarışın ufak bir 

tebessüm eder. Batmaya başlayan güne-

şin sarı kızıl ışığı sarışının yüzüne vu-

rur. Her şey mükemmeldir. Kahve mi, 

der sarışın. İçerim ama sorduğum 

soruya doğru cevap verdiğini hisse-

dersem! Heyecanlanırsın. Bu soru 

da nereden çıktı? Hani soruları ben 

soruyordum? Sorsun bakalım. Sa-

rışın, yüzüne gelen saçlarını eliyle 

düzeltir. Benimle, der. Birkaç saniye 

susar. Benimle ben olduğum için mi 
konuşuyorsun yoksa düşündüğün gibi 

biri olduğum için mi konuşuyorsun, der. 
Tuhaf olursun. Farklıdır bu soru. Bir yanın ilk 

seçeneğin doğru olabileceğini düşünürken diğer 

yarın tam aksini söylemektedir. Biraz düşünürsün. Ne 

demişti sarışın? Doğru cevap verdiğini hissedersem! O 

halde! Hey! Nereye gidiyorsun! Daha cevap vermedim ki! 

Hey! Sarışın arkasına bile dönmez. Ben cevabımı aldım 
çocuk! Sana ve zaaflarına iyi şanslar! Arkasından ba-

karsın.  Henüz sarışını kazanamamışsındır ama nedense 

kaybettiğini hissetmişsindir. Yenik düştün çocuk! Kabul 

et. Zaafın bir adım önden gittiği sürece, kaybetmek tek 

korkun olacak!
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BİREYSEL ZAAF VE 
KORKULARIN YOL AÇTIĞI

KÖTÜLÜKLER



Emine ÜSTÜN
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 Hiç bilmediğim bir şehirde 

açıyorum sanki gözlerimi; bir sa-

bah mevsim kışa dönüyor, bir sabah 

yaza. Hani dört mevsimi içimden 

taşırıp da, döküyorum ya yüzüme, 

öyle bir değişim kaplıyor kimi za-

man beni. Nereye, kime ya da hangi 

zamana aidim, bilemiyorum. Belki 

ait olmak, bir kalıbın içine saplanıp 

kalmak istemiyorum; belki de aslın-

da ben her telden bir nağme 

taşıyorum.

 Kimilerine göre 

benim bir kalbim yok, 

kimilerine göre her 

şey fazla kalpten iste-

mememle ilgili, bana 

sorarsanız her şey-

den biraz var. İnsanlar 

davranışlarımın sebebini, 

benim kişisel bencil egomla ilintili 

görüyor; fakat insan ilişkilerini çizen 

karşılıklı bağlantılık ilkesini göz ardı 

ediyorlar, yaftalarken. Ben aslında, 

size göre şekilleniyorum. Bazen beni 

görmezden gelip, hiçliğin evreninde 

boşluğa salıyorsunuz; ben o gece-

lerin sabahında üzerime örtülen 

kar kütleleriyle uyanıyorum. Bazen 

de beni, göklere çıkarıp, bulutların 

üzerinden çiçekli bahçelere salıyor-

sunuz; menekşe kokulu sabahlara 

uyanıyorum o zaman. Yani sizleri bir 

yere koyamadıkça, ben de bir yere 

aitmiş gibi hissedemiyorum. Mese-

la, bir kadınla tanışıyorum; başlarda 

öyle nazik ve anlayışlı tavırlar sergi-

liyor ki, kendi kabalığımdan utanıyo-

rum. Sonra günler geçiyor ve rolleri 

değiştiriyoruz, o, birden kabalaşma-

ya başlıyor, ben duygusal bir serü-

vene geçiyorum. Hangi ben, kime ait 

kestiremiyorum.

 

Beni bu kargaşaya sürükleyen in-

sanlara bakıyorum. Görüyorum ki; 

insanların içinde ikinci bir yaratık 

yatıyor ve ne zaman uykudan uya-

nıp, ne zaman uykuya dalacağını 

-kimse bilmiyor. Biz, bir-

birimizi anlamaya programlanmış 

küçük insanlar olarak, büyük he-

saplara gelince tökezliyoruz. Bir 

süre sonra da, kime ne değer vere-

ceğimiz konusunda tereddüde dü-

şüyoruz. Yanlış insanlara, en doğru 

yargılarımızla yaklaşıp, en olmaya-

cak karşılıklar alıyoruz, bunun so-

nucunda da haksız edinilmiş değer 

yargılarımızla, karşımıza çıkacak 

insanlara, değerler biçiyoruz. Ve so-

nunda hepimiz mutsuz oluyoruz.

 

Ne acı öyle değil mi? Sadece anlık 

davranışlar, hesaplı girişimler so-

nucunda, ilişkimizi nereden, nereye 

götürüyoruz. Hep, ben kazanayım 

diye planlar kurarken, maskelerimi-

zi kuşanıyoruz ve sonra da o insan-

larla, kedinin, fareyle oynadığı gibi 

oynuyoruz. Yaptığımız çok yüzlülüğü 

de, kişilere karşı, duruma göre takı-

nılan tavırlar diyerek, kibar betimle-

melerle, süsleyerek adlandırıyoruz. 

Oysa hep aynı kişi olmayı, doğru 

çizgimizden çıkmamayı becerebil-

sek, öyle kolay kolay değişmesek ve 

insanlara tanıttığımız yüzlerimizle, 

kimseyi kandırmaya çalışmadan, 

doğrudan bir ilişki kursak olmaz 

mı? Ne edinilmiş haksız ön-

yargılarımız ne de edinilmiş 

yanlış değer yargılarımız 

oluşurdu o zaman. Başta ki 

ve sonda ki de aynı kadın 

olur, girift bir bulmacanın 

içinde olmazdık.  Hem adam 

kafeste bir fare deneyinde ya-

şamazdı aşkı hem de kadın haz-

medemediği şeyleri hazmediyormuş 

gibi davranıp, iyi yüzlülüğün pençe-

sine tutunmazdı.

 

Yani ben de biliyorum hesapsız ve 

plansız bir aşkın, her şeye değece-

ğini ama küçük hesapların karşısın-

da da afallıyorum işte. Kime ne rol 

biçeceğimi bilemezken; bir de ken-

dime uygun rol arayışına giriyorum. 

Niyeyse, bu aşk ve insan ilişkilerinin 

sonunda da, bir şekilde hep mutsuz 

olan ben oluyorum.

MUTSUZLUĞUN PENÇESİ



Nazlıcan ÖZCAN
/nazlicanozcan

…aldat ıc ı  olandan kaçmak karar ın ı  vererek bırakmışt ın kendini  aldat ıc ı  olana; saman alev i  olarak 
başlar insan, g iderek ne işler açar kendi baş ına ;  göstermesiyd i  aynalar seni… Bambaşka bi r i  olduğunu 
düşünüyordun yere göğe s ığmayan ve üstünde yetmiş çeşi t  mi llet in haramı kalmışças ına ;  sağlamal ıyd ın 

adalet ini  bu dünyanın gene de tüm önlemleri alarak, iz ini  sürmeliyd in kendi 
gerçeğinin ,   caymamal ıyd ın…

 -cüce s .51-
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“Karanlığın Günü’ nde ki” 
bir “Tuhaf  Kadın” ayrıksı 

kalem / Leyla ERBİL 

İz… Gerçeğin izi... Yazın hayatı boyunca çıktığı yolculukta 

“Leyla Erbil” gerçeği aramış yalnız bu gerçek bildiğimiz 

değil bilmediğimiz gerçeklerdi. Arayışını 

gelenekten kopup yenilik ve farklılık 

içerisinde yaparken bizleri de her türlü 

ideolojiyi, kurumu, otoriteyi hatta ken-

dimizi sorgulamamızı istiyordu.

Anlaşılmak değildi niyeti, başkaldırı-

yordu anlama, anlamsızlığa sezilmek, 

hissedilmek istiyordu. Ne tuhaftır 

değil mi aramak için çıktığınız yolda 

bilinmezliğe gitmek, bilinmeyeni aramak. 

Zaten ‘Tuhaf Bir Kadındır’ Leyla Erbil. 

İlk romanı ”Tuhaf Bir Kadın” dan  başlayarak sırayla 

Karanlığın Günü,Mektup Aşkları,Cüce,Kalan ,Tuhaf Bir 

Erkek yine ilk öykü kitabı olan Hallaç’tan başlayarak 

Gecede,Eski Sevgili,Üç Başlı Ejderha ve diğer roman,öykü 

kitaplarını aynı izlek etrafında oluşturmuştur. Bu izlek 

‘Erkek egemen toplumda kadın olmak, kadın 

yazar olmak. Ele aldığı bu konuları psikanaliz 

veriler ışığında, Marksist bir bakış açısının 

odağından aktaran yazarlardandır  Leyla  

Erbil.

 Romanlarında karşımıza çıkan sorgula-

malar cevap aramaktan ziyade bu sorun-

ları açığa çıkartmak, üzeri örtülen gerçek-

leri topluma göstermek , hayatın cevapları 

olmayan sorulardan ibaret olduğunu cevapladığını 

düşündüğümüz durumların, eylemlerin bile yeni sorular 

,sorunlar ile karşımızda durduğunu gösterir.  1988 yılın-

da yazdığı “Mektup Aşkları” romanının son sayfalarında 

sorguladıklarına bakalım;

“Nedi r as ıl sorun d iye düşünüyorum. As ıl sorun?Asıl sorun? Asıl sorun tek baş ına ayakta durabi lmekte, 
yaln ızl ığ ı  öğrenebi lmekte mi? As ıl sorun sevg is iz yaşayabi lmekte mi ? Sevgis iz kal ıp d i renmeyi ,  sevg is iz 
kal ıp gene de boyun eğmemeyi ,  d i lenmemeyi öğrenmekte mi?Asıl öğrenmemiz gereken şey sevg is iz b i r 
yaşam düzeni mi ? “

 Leyla Erbil’in yazdıklarını okuyan bir okur kendini yalnızca sayfaların karşısında değil direk eylemin içinde bulur. 

Hayatın realitesi, yaşadığı döneme, içinde bulunduğu topluma, o toplumun insanlarına ,  ilişkilerine eleştirel bakış açı-

sıyla bakarak ulaştığı gerçekleri anlatır. Çıktığı bu yolculukta görüşlerini şöyle ifade eder;

“Kimse kendi gerçekliğ ine uzanan b i r köprünün  geçiş ücret ini  başkalar ın ın acılar ıyla ,  meydan okuyuş-
lar ıyla ödeyemez.” Böylesi, ancak acınası bir taklit olur ve taklit eden, Leyla Erbil’e göre her zaman zavallıdır. 



 Leyla Erbil’in yazdıklarını okuyan bir okur kendini yalnızca sayfaların karşısında değil direk eylemin içinde bulur. 

Hayatın realitesi, yaşadığı döneme, içinde bulunduğu topluma, o toplumun insanlarına ,  ilişkilerine eleştirel bakış açı-

sıyla bakarak ulaştığı gerçekleri anlatır. Çıktığı bu yolculukta görüşlerini şöyle ifade eder;

-İmla işaret ine neden müdahale ediyorsunuz?
Leyla Erbi l ,  - “Belki de imla işaret ler i  benim beynime, karakterime müdahale ediyordur .” Diye cevap 

vererek kendine ait kurduğu çizgiyi çarpıcı bir dil ile ifade etmiştir.

 Bu düşüncelerden yola çıkarak Erbil’in edebi 

anlayışı her şeyden önce farklı, orijinal olmaya bir nevi 

edebi hayata yeni ruh getirmeye yöneliktir. 

Dil ve üslubu Leyla Erbil’i özgün kılan en 

önemli etkendir. Romanlarında yak-

laştığı şiirsel anlatımı bilinç akışı, 

iç monologlarla ele aldığı konuları 

– Marksizm, psikanalizim,varoluşçu-

luk- daha etkili kılmıştır.

Leyla Erbil romanlarının arkasında 

derin anlamlar barındırırken Freud’un 

cinsiyet eğilimlerini de göz ardı et-

memiştir. Bu cinsiyetçilik ayrımının ilki 

doğduğumuz andaki biyolojik cinsiyet ikincisi cinsel 

eğilim üçüncüsü toplumsal cinsiyet. Leyla Erbil üçün-

cüsü üzerinde durur toplumsal cinsiyet ve bu cinsiyetin 

toplum tarafından belirlenmiş davranış 

kalıplarını inceler. Ait olduğunu düşün-

düğümüz şeylere ait olmadığımızı tıpkı 

sonradan yapıştırılan bir yapboz gibi 

parçalardan oluştuğumuzu şu sözler 

nasıl da doğrular nitelikte,

“Erkek olarak, kadın olarak inşa edi ld i k!” 

Bir romanından örnek verirsek “Cüce “ romanında 

yazarlık mesleğini ve sorunlarını, ataerkil toplumda 

kadın yazarların ötekileştirme sorununu kendi yazarlık 

tavrından da izler taşıyan “Zenime Hanım” aracılığıyla 

dile getirir. Romanın ana kahramanı için seçilen isimde 

tesadüf değildir. Zenime kelime anlamı olarak “hiçbir 

kavme ait olmayan” ve bu tanıma uygun olarak romanda 

“aitsiz kimlik” yani hem içinde yaşadığı topluma hem de 

kendisine karşı duyduğu yabancılaşma, kadın yazarın 

“öteki” olarak konumunu açığa çıkarmaktadır.  Oluştur-

duğu kadın prototipiyle yerleşik ahlak değerleriyle uyum 

sağlayamamış, sadece erkekler tarafından dışlanmış 

kadını değil bizzat toplumun değer yargılarına göre 

olmayanların dışlanışını bizlere sunmuştur.

Evet,  kimse benzemez Leyla Erbi l ’ in kadınlar ına ve de 
Leyla Erbi l ’e …
İlhan Berk, Leyla Erbil’in bu özelliğini “Mektup Aşkları” 

romanının arka kapak yazısında şöyle dile getirir:

“Leyla Erbi l ’de ağ ırl ıkl ı  olarak çarpan tek bi r şey 
vard ır :  Başkald ır ıd ır bu !  Başkald ır ı  her şeydi r onda .  Bi r 
bakıma bunun iç in yaz ıyor d iyebi li r iz .  Buradan büyük bi r 
düzyazı  ç ıkartmışt ır Leyla Erbi l .  Bu i lk ağ ızda görülmez-

d i r ;  sanki g izli  b i r izlekt i r ;pek bi lins in is temiyordur .Daha 
çok sezi ls in ,h issedi ls in is t iyordur .Sanki ormanda çok 
yakın ımızda akan b i r şelalenin sürekli ses ini  iş i tmemiz 
ama kendis ini  göremeyiş imiz g ib i . ”
Leyla Erbil  gerek yazdığı romanlarla, öykülerle  ede-

biyatımıza pek çok konuya korkusuzca yaklaşması 

gerekse oluşturduğu kadınlarla özel bir yere sahiptir. 

Bu kadınlar- Zenime, Nermin, Nesli, Asiye, Jale, Lahzen - 

bize içinde yaşadığımız dünyayı tanıtırken cinsiyet farkı 

gözetmeksizin hepimizin yaşadığı ortak değerleri bizlere 

gösterdiler. Erbil’in gerçekçi tarafı da sanırım buydu. 

Kendimizi sorgulamaya davet ediyor adeta kanıksadığı-

mız hakikati sorgulatarak okuruna hazır cevaplar değil, 

sorular sunuyordu.

Şi i r i  ,  sanat ı  böyle anl ıyorum bu s ıralar ;  İçi insan dolu b i r 
kuyu sanat .  “Tuha f  Bi r Kadın” 

Kaynakça:  Erbil,Leyla,Karanlığın Günü,İstanbul:Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2016

Erbil,Leyla,Tuhaf Bir Kadın, İstanbul: Can Yayınları 1989

Tokmakçıoğlu, Kaya, Bir Tuhaf  Kuştur, Gölgesi Zihin, İstanbul: Aylak Adam Kültür Sanat Yayıncılık 2013

Erbil,Leyla, Cüce , İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2017

Erbil , Leyla ,Mektup Aşkları , , İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2014
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Aysel ABDULLAZADE
/aysel_atesh_abdullazadeh

 Erkek ve kadın zihniyeti farklıdır. Bu inkar edile-

mez. Erkek daha muhafazakardır mesela. Ben kadınımı 

korurum, belki de koruma adı altında çok şeye kısıtlarım. 

Tamam, kabul. Ama şu da bir gerçek ki, kadınlar korun-

malı varlıklardır.

Entelektüel bir kadınla birlikteliğimiz biz erkekleri açık-

çası biraz zorlar. Neden mi? Mesela, ben bir erkeğim 

ve kadınım iş görüşmelerine gidiyor, insanlarla ve 

dolayısıyla başka erkeklerle sürekli iletişimde. 

Ben bunu kaldıramam. Bu hissin adı çoğunluk-

la kıskançlık olarak adlanır ama ben buna 

“kadınımı koruma” diyorum. 

 Peki, entelektüel kadınları 

toplumda tercih edecek, saygı du-

yacak ve bunların yanı sıra hayatına 

alıp taşıyabilecek erkekler var mıdır? 

Olsa bile çok azdır. Çünki biz erkek-

ler kadınları daha çok evimizin içinde 

severiz, o şekilde rahat ederiz. Çoğun-

lukla erkek algılaması aşağıdaki gibidir:

- Abi, kadının ne işi var dışarıda, otursun 

çocuğuna ve kocasına baksın.

- Kadın yalnız başına çarşıya gider mi? Nerede bu-

nun kocası?

- Kitap mı? Ne yapacaksın kitabı, akşama bol tere-

yağlı pilav yap.

- Ee, ne çalışması, otur oturduğun yerde.

- Kadın internete girmez, giriyorsa da namussuzdur.

- Kavga ederken bana söylediğin o şeyleri okudu-

ğun kitaplardan öğreniyorsun!

- Kızın üniversitede ne işi? Ortaokul neyine yet-

miyor.

Açıklama: 

 Erkekler eve yorgun gelince hemen güzel yemek-

ler tatmak ister. Bu yüzden çalışan bir kadın onu tatmin 

edemeyecek.

Erkekler kadınları , kadınlara oranla daha çok kıskanır ve 

bu yüzden kısıtlar.

Erkekler duygusallıktan uzaktır, bu sebepten kitap, şiir, 

romantik film ve daha bilmem neler onun ilgisini çekmi-

yor. 

Erkekler kadının ondan daha çok para kazanmasını haz-

medemez. Bir erkek eve kadınından az para getiriyorsa, 

kendini yenik düşmüş ve ezilmiş hisseder. 

Erkekler daha çok çapkın ve ihanete meyilli oldukları 

için kendi kadınlarını internetten ve iletişimden uzak 

tutmaya çalışır. İnternete girmesini beğenmez.

 Tartışma zamanı bir erkeği entelektüel kadın bil-

gisi ile alt ettiği için bu kadınlar çok tercihimiz değildir. 

Bizim zihniyetimiz budur:

“Hayır, olmaz! Ben bir erkeğim ve bir erkek bir kadın-

dan geride olduğunu, kadının ondan üstün zekaya, en-

telektüel kapasiteye sahip olduğunu, ondan daha çok 

para kazandığını, daha iyi bir yerde çalıştığını ka-

bul edemez. Etmemeli! Her daim erkek bir tık 

öndedir, bunu kimse değiştiremez. Ben bir 

kadından hiç bir şey öğrenmem. Çünkü 

o bir kadın ve ben bir erkeğim!”

 Kısacası: Entelektüellik 

bir kadın için evlilik, çocuk ve 

kocadan ibarettir. Gerisi hika-

yedir. Kadınlar evde daha gü-

zeldir, daha sevimlidir. Bence, 

hiç bir kadın erkeğine karşı ge-

lerek bunları yapmaya çalışma-

malı.
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Fehmi BABİR
/fehmibabir

6

UMUTSUZ BİR AŞKTI

O kadar mı umutsuz bir aşktı,

sustu kimseler teselli bile etmedi.

Bir eylül sardı,

bir sonbahar rüzgarı esti,

Yavaş yavaş çürüttü.

Eylülün sonlarıydı,

Ekime günler kalmıştı. 

Soğuk  rüzgarlar esiyordu.

Umutsuz bir aşk vardı ortada,

kadın mutluluk saçıyordu eylülün bitmesine.

Erkek sonbahardan daha hüzünlüydü,

hüzünlü şarkılar gibiydi,

bir elveda havasında…

Sustu kimselere bir şey demedi.

Ortalığa yağmur çiseliyordu,

kimisi şemsiyesiz kaçışıyordu ordan oraya,

kimisi eylülün bitmesine rağmen hâlâ seviyordu.

Ekime günler kalmıştı. 

Yavaş yavaş çürüttü,

kadın bir daha hiç kimseyi sevmedi ,

erkek ise umudunu kaybetti.



Fırat BAYTAK
/frt_bytk

Saat gece yarısını epeyce geçti. Sakallarıma sinmiş 

kadınsı bir gurur sokaklarda cesurca adımlar attırıyor 

bana.

Kaldırımların şarkısına papatyalar bırakan ruhum geceyi 

kadın egemenliğine adıyor.

Kalemim ise ömrünü 82 yıla sığdırmış bir kadının saçla-

rını tarıyor.

Ahmed Arif’in mektuplarının ve şiirleri-

nin sahibi Leyla Erbil…

Eril zihniyeti tekmeleyip atan bir 

adam ve kadınlığın gururunu 

kalemine ve yaşamına işlemiş 

bir şair…

‘’Bütün acılara karşın hayat 

içimize bir nota bırakır ya en 

bitik günümüzde.’ ’

Diyor Leyla Erbil.

Aslında dönüp baktığımız da 

birçok notayı kendisi bırak-

mıştır hayatımıza.

Elinden  bırakmadığı cesur 

şiirleri ve platonik aşkına 

olan saygısı.

Aşka ve mutluluğa olan 

umudu ile…

Peki ya şimdi ki zaman?

Menfaat dolu merhabalar, 

sevişmelere adanmış ikiyüzlü sevgiler ve 

sabahında pencereden kaçıp giden duygular.

Oysaki Leyla Erbil bunu çok güzel anlatıyor.

‘ ’Dünyada hiç kimsenin neden kendi olmadığı üzerine bir 

kitap yazsam… Bu ülkede ki vicdan yokluğunun nedenini 

anlatsam…’’ diyor.

Aşkı ve güzelliği sokak çalgıcılarına adamalıyız oysaki. 

İkiyüzlülüğün getirdiği samimiyetsiz gülüşleri aynada 

asılı kalan suratımızda bırakıp terk etmeliyiz.

‘ ’Sana yine umut ve mutlulukla yazıyorum Leyla…’’

Diyen Ahmed Arif’in samimiyetinde gölgelenmeliyiz.

Yalnızlığımızın kafesi olan ikiliği şiirlerle örtmeliyiz me-

sela.

Ve ruhumuzu dansa kaldıran Leyla Erbil’in gözlerine 

saklamalıyız şiirleri…

Sevginin bir diğer adının ise kadın olduğunu öğrenmeli,

Cinsel obje fikrine inat;

‘ ’Yaşasın sevgilimin göğsünde açan çiçekli şiirler’’ fikrini 

savunmalıyız.

Ruhumuzu bütün çıplaklığıyla kimseye göstermediğimiz 

için daima yalnız kalmaya mahkumuz diyen Erbil’in 

şikayetinden dem vurmalıyız.

Dedim ya saat gece yarısını çoktan geçti.

Meyhanelerde egemenliğini haykıran Çingene-

ler sabahın sahibi olacaklar birazdan.

Çalgılarına astıkları samimiyeti üfleyecek-

ler sabahın ışığına.

Kim bilir belki 

Ahmed Arif’in 

Leyla’sını 

anlatacaklar 

sevdaya ve 

aşka…

Mektuplara 

gizlenmiş koku-

larla sulayacaklar 

geleceği.

İki adet karanfil bıra-

kıyorum dizelere;

Biri Usta Şair Leyla Erbil’e

Diğer ise samimiyete ve aşka…

Leylim sevdaların yastığınıza döküleceği aşk dolu za-

manlara….
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İllüstrasyon:Tuba EROĞLU



Kaligrafi:Nadire TATAR 8



Abdulkadir GÜNEŞ
/gunesabdulkadir_

 Sınıf arkadaşım hep anlatırdı, babası saçlarını ok-

şar masalını anlatır, o uyuyana dek bekler sonra da alnı-

na bir öpücük kondurup ışığı kapatıp öyle odasına gider-

miş. Ben ilk dayağımı yediğimde daha küçücüktüm, okula 

yeni başlamıştım. Hasta olduğum için ilk günü kaçırmış-

tım. Babam hep içki içer, eve zil zurna sarhoş gelirdi. O 

gün eve geldiğinde yine sarhoştu, içerideki oda da ateş-

ler içerisinde başımda annemin ıslak yazması, 

gözlerimde ateşten bir perde, her yanım 

hastalıktan kırılıyordu. Babamın sesi 

geldi salondan kalksın Ayşe bana 

su getirsin dedi.Hastaydım, kolu-

mu kaldırmaktan aciz yatakta 

kıvranıyordum. Annem araya 

girdi “Ben getiriyim kız hasta 

yerinden kalkamıyor” dedi. Ba-

bam “Hayır Ayşe getirecek nu-

mara yapmasın “ dedi. Annem 

“Bey kız çok hasta bir dok…” 

cümlesini bitirmeden babam an-

nemi susturdu,  odama doğru bir 

hışımla geldi gözlerim açıldı korku-

dan, çok sinirlenmişti beni tuttu, sarstı, 

tokat attı, yere savurdu defalarca, işte o zaman anladım 

sınıf arkadaşımın anlattıklarının masal olduğunu, ateşten 

gözyaşları  dökerken, soğuktan titreye titreye anladım. 

Oysa babalar kızlarını küçükken havaya atıp tutarlarmış, 

kahkahalar eşlik edermiş hayatlarına, babam beni  yer-

den yere savurduğunda kısık sesimle “Baba yeter” eşli-

ğinde benim diğerleri gibi olmadığımı anladım.

     ***

 Biraz büyüdüm…

Kapı çaldı, koştum baktım açtım kapıyı Tahsin Amca gel-

mişti. Tahsin Amcadan nefret ederdim ne zaman bize gel-

se babamla evde içerler iskambil oynarlardı. Hayatınızda 

böyle oynanan oyun görmemişinizdir.Yan odada ders ça-

lışırken masaya vurulan sert darbelerle kağıtlar kafamın 

içinde patlardı. Derslerim, ödevlerim hep yarım kalırdı,2 

kere 2  matematik tak, A tak B tak Türkçe tak, küçükleri-

mizi korumak tak, büyüklerimi saymak tak, içimden mut-

fakta bıçağı alıp ikisinin de ellerini kesmek, huzura ermek 

geliyordu . Çekil bakalım kenara dedi Tahsin Amca kendi 

evi gibi hiç yabancılık çekmedi bir ayağı topaldı sürüye 

sürüye içeri girdi.”Tahsin hoş geldin.” dedi göz altı torba-

ları güldü babamın, sarıldı Tahsin Amcaya.Bana bir kere 

kızım diye sarılmadın be baba bir kere olsun saçlarımı 

okşamadın . İçmeye başladılar yarına yetiş-

tirmem gereken ödevim bir de aile anketi 

vardı. Salondan gelen seslere karşı ku-

laklarıma pamuk taktım. Ödevlerimi 

yapıyordum ki kolumdan birisi tut-

tu, babammış...Sürükleyerek içeri 

götürdü beni, küllük istemiş duy-

mamışım ondan kızmış.

-Sağır mısın kızım duymadın mı ?

-Duysam valla gelirdim baba he-

men getireyim.

-Getirmene gerek yok ben ne yapaca-

ğımı bilirim.

 

 Sigarayı eline aldı kazağımı yırttı kolunu 

yanına çekti ve sigarayı üstümde söndürdü.Ağla-

mamak için kendimi zor tuttum, ağlasam döverdi, ağla-

madım..Hıçkırıklar boğazımdan göğsüme doğru inerken 

yutkundum, ağlamadım. Yanık kolumla odama döndüm 

üfledim saatlerce...Üfledim, buz koydum acısı geçmedi. 

Neden diye sordum kendime çocuklar parklarda oynar-

ken,  ben evimde niye cayır cayır yanıyorum. Cevap bula-

madım sustum. Başladım aile anketini doldurmaya,

Babanızın Mesleği: Sarhoş

Babanızın Geliri: Alkol

Babanız Sağ mı? : Ölü
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 Genç kız oldum. Kız çocuğu daha fazla okumaz 

dedi babam bir şey diyemedim. Oysaki okuyup annemi 

iyileştirecektim ikimizin oturacağı evimiz mutlu ve huzur-

lu olacaktık. Mutluluk kelimesi hafızamdan o kadar silin-

miş ki hayal gibi geliyor. Annem hastaydı çok hastaydı bir 

kere doktora gittik ince hastalık başlangıcı dediler tedavi 

edilebilirmiş. Paramız yok evde iyileşir bir şeyi kalmaz bir 

haftaya dedi. Hastalık gün geçtikçe ilerledi her tarafını 

sardı ayağa kalkamaz oldu. Kızdım sövdüm saydım ba-

bama, babam dinlemedi belinden kemerini çıkardı bana 

vuracak sandım ,dokunmadı.Annemin yanına gitti .Artık 

geber de kurtulalım diye defalarca vurdu. Kolundan tut-

tum yalvardım beni döv öldür dedim dinlemedi.Annem ilk 

defa o gün acıdan bayıldı. Babam korktu geri çekildi. Ben 

kucakladım annemi baygınken bile gözyaşları dinmiyor-

du nefes alıp almamak arasındaydı.O günden sonra da 

ayılmadı. Beyin ölümü gerçekleşmiş fişe takılı yaşıyor.Ne 

yapalım diye sordu doktor.Yaşatın sonuna kadar kalbi ya-

şasın diyemedim,babam çekelim dedi. O gün insanların 

bir fişle çalıştığını anladım. Annem benim yüzümden öldü 

.Öylece çektiler fişini, kalbi bir müddet atmaya devam etti 

sonra dümdüz oldu o küçük makine, kalbi durdu. Annem 

benim yüzümden öldü sırma saçlı mis kokulu annem.

     ***

  Babamla bir başıma kaldım. Evlenme ça-

ğın geldi talibin var seni verdim çeyizini hazırla dedi.” Na-

sıl baba! Ben daha 16 yaşındayım ne evlenmesi” dedim.  

” Kızlar bu yaşta evlenir.” dedi.Ağladım zırladım annem 

daha yeni öldü yapma dedim dinlemedi beni 60 yaşında 

bastonla zor gezen bir adama verdi. Her genç kız telli 

duvaklı bir gelinlik giymeyi hayal eder onlar da masal-

mış anladım. Benim ellerim titrerken yaşlı sakallı adamın 

bana bir şehvetle bakışı vardı sinirden kahkahalar attım. 

Neden gülüyor diye yüzüme baktı anlam veremeyince o 

da takma dişleriyle gülmeye başladı. Ona doğru yaklaş-

tım isteyerek geldiğimi görünce gülmekten daha da art-

tı yüzündeki kırışıklar.Sağ elimde sakladığım bıçağı tam 

kalbine sapladım, sesi bile çıkmadı ah demedi belki de 

onun için en acısız ölüm oldu. Bıçağı geri çektiğimde yere 

kapaklandı kanlar akıyordu. Ben o gün kadın oldum.Çün-

kü kadın olmak sizin bildiğiniz gibi bir avuç akacak kanla 

olan bir şey değil. Ben o gün nefes aldığımı hissettim. 

Kadın oldum.

     ***

 Her şey aslında ikiliklerden oluşur. Zıt-
lıklar üzerine kurulmuş bir evrende yaşıyoruz. 

İyi-kötü, aydınlık-karanlık, gece-gündüz her şey 
aslında çifttir. “Varlık ve yokluk“ bunlar zıtlığı 

oluşturan kavramlardır. Işığın yokluğu karanlığı, 
ısının yokluğu soğuğu getirir. Ve çirkin güzel-

liğin yokluğudur. İyiliğin olmadığı yerde ise 
kötülük doğar. Hayat çoğu zaman iki şıklı seçe-

neklerden oluşur, evet veya hayır olmak ya da 
olmamak...Topluma baktığımızda bir ‘biz’ ve bir 

de ‘öteki’ vardır hep.   
Konuyu daha da sınırlandıracak ve bireylere 

bakacak olursak, her insanın içinde bir iyi bir 
de kötü olmak üzere iki ruh vardır. Ben bunları 

melek ve şeytana benzetirim. Herkesin içinde 
mutlaka iyi ve kötü dürtüler vardır. Bu dürtüler-
den ikisini aynı anda, aynı mesele için kullanır-
sak iki yüzlü olmaya  mahkumuz demektir. Kötü 

dürtülerimizi dinlemek içimizdeki iyiyi yavaş 
yavaş öldürür. Bu da iyiliğin samimiyetini yitir-
diği anlamına gelir.İkinci yüz sizi sahteleştirir. 

Tek yüzünüzle yapıp ettikleriniz akıl çeldirici 
değilken iki yüzle yaptığınız şey fark edildiğinde 
artık her eyleminizi sorgulamaya mahkum eder. 
Yaptığınız hiç bir iyi şey masum olmaz, sadece 

iyiymiş gibi görünür çünkü ikinci yüz sizi yalan-
cı çıkaracaktır.

Aslında herkes biraz ikiyüzlüdür. Kötü yüzü 
kullanıp kullanıp insanlardan saklamak değil, 

kişinin kendi içinde derinlere gömüp baskılama-
sı gerekir. 

Kötü yüzümüzü baskılayamamamız belki de ken-
dimize düzgün karakter oluşturamama, kişilik-

sizlik, çıkarcılık, bahaneler üreterek meşru kılma 
ve dedikodu severlik gibi etkenlerden kaynakla-

nıyordur.   
- Sonucu ne olursa olsun fikirlerini dürüstçe 

söyleme cesareti gösteren, prensipler edinen, 
kendini geliştirerek iç problemlerini kendi kafa-

sında halledebilen, kitap okuyup sanatla meşgul 
olan duyarlı bireyler olduğumuz sürece ikiyüzlü-
lüğe ihtiyacımız olmayacak sevgili dostlar. Yüz-

lerinize sahip çıkın ki çocuklarımıza öğretecek 
daha güzel değerlerimiz olsun...

Esra KALEMCİ

İKİ
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Sekvan ABA

 Evlilik zorunluluktu bu coğrafyada kadın için. İs-

tediği biriyle evlenen olmamıştı buralarda. Direnmek bir 

kadının yapabileceği son şeydi.

Evli ve üç çocuk annesiydi Meryem. Batman’ın yerle yek-

san bir köyünde yaşama zorunluluğuna sahipti.

Dünyanın en tehlikeli şeyini yapmıştı bir zamanlar. Sevdiği 

erkeğe kaçmıştı. Kardeşleri tarafından öldürülmemenin 

şükrü içindeydi her daim.Kocası İbrahim’i seviyordu. Onun 

olmadığı bir dünyada var olmanın ağırlığını hissetmediği 

zamanlardı.İbrahim, evini geçindirmek için kuyu temizliği 

yapıyordu. Evine bir dilim ekmek ve bir damla huzur getir-

mek tek derdiydi. Bir gün bir dağ köyünde bir kuyunun te-

mizlenmesi gerektiği haberi verildi İbrahim’e. İbrahim 

durur mu hiç. Bütün umudunu, kazı malzemelerini ve 

tek iş arkadaşı kaçak sigarasını alıp koşarcasına yola 

koyuldu. Köye vardı soluk soluğa. Kuyu sahibiyle 

bir saatlik bir pazarlık yaptı. Karın 

tokluğundan biraz fazlaya an-

laştılar. Kuyuya bir kedi düşüp 

ölmüştü. Onu çıkartıp temizle-

mesi gerekiyordu. Ama kuyuya 

inmeden önce soğuk bir köy 

ayranı içmek kısmet oldu. Son-

ra malzemelerini sırtına bağlayıp 

şeritle yavaş yavaş kör karanlık 

kuyunun ıslak duvarlarına tutuna 

tutuna indi. 

İndi. Bir süre takırtılar geldi ama 

zamanla kesildi bu sesler. İbra-

him, benzinle çalışan dinamonun 

çıkarttığı gazdan zehirlenip öl-

müştü.

Çıkartmaya çalıştığı kedi ile aynı 

kaderi paylaşmıştı İbrahim.Köy-

lüler uzun süren bir çalışmanın 

sonucunda zavallı İbahim’i çıkart-

tılar kuyudan. Bedeni şişmişti, yüzü karın tokluğuna ça-

lışan bir insanın yüzüydü. Yüzü, eşi ve çocuklarının çare-

sizliğinin yüzüydü. Bir daha asla Meryem’i görememenin 

yüzüydü. Bu dünyada mutluluğu tadamamanın yüzüydü. 

Haber İbrahim’in köyüne tez ulaştı. Meryem haberi du-

yunca düşüp bayıldı. Bir daha hiç ayılmayacakmış gibi. 

O an kendisi de ölseymiş gibi. İbrahim’e akşama kadar 

ağıtlar yakıldı.İbrahim’i köyün tek beton yapısında, cami-

inde, yıkadılar. Ve bir daha hiç gelmemek üzere götürdü-

ler onu. Çocukları Hikmet, Merve ve Gazal ne olduğunu 

bilmeden babalarının, insanların sırtında mezarlığa götü-

rülüşünü bir oyun gibi izlediler. Bilselerdi gerçeği, bu kor-

kunç dünyadaki bütün oyunlardan nefret 

ederlerdi…

Meryem… O kara günün üstün-

de bir yıl geçmişti. Bedeni orta 

yerdeydi ama hâlâ kırık yüreği 

o mezarlıktaydı. Bitmeyecek 

bir hayatın sonuna varmış gi-

biydi…

  Herkesin kendinden kaç-

tığı bir günde kayınbabası Meryem’i 

yanına çağırdı. Ve o kara haberi verdi. 

Meryem bir daha öldü.Çünkü Meryem, 

eşinin küçük kardeşiyle evlendirilecekti. 

Meryem o haberden sonra bir daha bu 

dünyaya ait olamadı. Hiç ama hiç nefes 

alamadı. Bıçak saplansa yarası kanama-

yacak haldeydi. Var olması bir ağırlıktı 

artık kendine. 

11

YAZGISI UÇURUM

                                                       “Bir kadnın kıyısında uyuyorum.
Bir uçurum kıyısında uyuyorum.”
Eduardo Galeona-Kucaklaşmanın Kitabı

İllüstrasyon:Fevzi EGÜZ



Sevgi OZAN
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Uğultular yükseliyor,

Yine ruhumun dar sokaklarında,

Çirkin bir yüzle güzel bir ruha sahip olmuştum.

Nefesimizi ilk alışımdan belliydi.

İçimi gıdıklayan kelebekleri öldürmüyor,

Salıyordum gökyüzünün en açık maviliklerine.

Tozlarıyla karıştırıyordum ruhumu,

Bin bir çeşit uçsun, bin diyarlar görsün diye.

Yıldızların ışıklı sokaklarından geçsin,

Tüm dünyaları aydınlatan

Tanrısal ruhu içine çeksin diye…

Annemin tüm acı yüreğiyle suladığı

Nane kokularının arasından geçmiştim

Ruhumun bataklıktan kirleri uçuvermişti,

Taşa toprağa karışıvermişti

Bir daha dönmemecesine…

Ruhumu bile arındırmayı öğrenmiştim 

Bir talebe gibi,

Ama ne göklerin krallığına yükseliyor

Nede cennetin sularından içiyordum…

Ben soluyordum,

Güneşin öğle ateşini,

İçiyordum balın peteğini

Avuçluyordum, rüzgârın en haşmetli yelini,

Koşuyor peşinden sarıyordum

ACININ KUTSANMIŞ YÜREĞİ

En derinden yüreğimle taşıyordum

Ruhumun en koyu kirlerini,

Hakikatin ay süzgecinden geçiriyor

Ak pak oluyordum.

Derisiz bir yüz, istençsiz bir ruh

Haddini bilen bir yürek,

Sonsuz aşklara maviden gök oluyordum.

Daha önce kasırga gibi kavrulan ruhum

Gelmiş geçmiş tüm acılara sesleniyor.

Çok öncelerin kaya ruhlu rüzgârlarını bırak,

Kuzeyin en vahşi hayvanlarına…

Birazdan akyel esecek,

Ruhunu dinginleştirecek.

Acıdan soyulduğun en bıkkın

Yaraların merhemin olacak,

Üstünü bir çaputla saracaksın,

Kokmasın diye açıklıkların

Bir iğne bir iplik, bir de yara lazım,

Kapatmak için acı olan her şeyi,

Kapatırken yüreğin,

En tekinsiz mahzenlerine

Daha derinden de yakarak yarayı,

Üstüne demirden kapılar kapatılır,

Kilidi bilinmeyen diyarlara atılır.

Kimse bulmasın diye

Yer altı ruhlarındaki acı susuzlukları…

/sevgi_ozan

İllüstrasyon:Fevzi EGÜZ



Doç. Dr. Banu MUSTAN DÖNMEZ

 Bir bütündür Anadolu…. Yalın ayak beyaz çulla ge-

zen Sokrates de bizimdir, gücünü yokluğundan alan bir 

Anadolu dervişi de... Yaşadıkları çağlar, bağlı oldukları 

kültürler ve mensup oldukları dinler ayrı gibi görünebilir… 

Ama bu görünüş surettedir: Anadolu’daki bütün kültürler 

birbirinden farklıdır diyenlere sormak gerekir: Diyojen’in 

bir Makedon Kralına Gölge etme başka ihsan is-

temem! demesiyle, Nesimi’nin Har içinde biten 

gonca güle minnet eylemem! demesi arasında, 

yordam farkından baş-

ka bir fark var mıdır? 

Var mıdır Anadolu’da 

güneş altında söylen-

medik söz, güneş altında 

yapılmadık iş? Yoktur da 

güneş altında söylenme-

dik söz, vardır güneş al-

tında yapılmadık iş… O iş, 

Diyojen’in işlerinin topyekünüdür!....

 Konumuz Diyojen, takribi M.Ö. 412 yılında doğup 

M.Ö. 320 yılında ölen, ama fikirleri bugüne gelen sıra dışı 

insan. Dünyaya yön verenleri hep güçlü bir kral olarak 

tasarlama eğilimindeyiz ya… Çöp tenekesinin yanındaki  

bir fıçının içinde, köpeklerle birlikte beslenen bir insanın 

dünyada iz bırakmasından ne hikmet bulacağız diye sor-

madan edemiyor insan. 

1.O ilk anarşisttir;
 Daha doğrusu anarşizmi felsefi-teorik değil uy-

gulamalı olarak ilk hayata geçiren insandır. Çünkü mer-

kezi otoritenin koyduğu kurallara ve tahakküme, yoksul-

luğu pahasına karşı koymuştur. O’na bir insanın en uygun 

evlenme tarihini sorduklarında Gençler için erken, 

gençliklerini yaşasınlar, yaşlandıklarında 

ise artık geç olmuştur evlenmesinler diyerek 

bu kurumu reddetmiştir. Belki yerleşik değerlere olan bu 

karşı çıkış örnekleri, bazıları için şaşırtıcıdır. O, bugünkü 

kuralların kendisinden kaynaklanmış olduğu bencil insan 

fıtratının değil bencil olmayan insan fıtratının uygulana-

cağı bir dünya düşlemiştir. O yüzden bugünkü bencil in-

san fıtratına yönelik kurumları toplu olarak reddetmiştir. 

Onun içindir ki O’nun dünyasında bu sisteme ait dogma ve 

kuralların hiçbir hükmü yoktur. Biliyoruz ki o, olmayan bir 

ütopyanın peşinden koştu, ancak zaten cesaret ve erdem, 

gerçeğin değil olmayan bir ütopyanın peşinde koşanlarla 

ilgili değil midir? Köpeklerle aynı kaptan yiyen bu adam-

dan öğreneceğimiz dersler 

daha bitmedi…

2.O ilk Heterodokstur; 
 Daha doğrusu hetero-

doksiyi felsefi-teorik değil 

uygulamalı 

olarak hayata geçiren 

ilk insandır. Heterodoks 

sözcüğü, kabul edilmiş dini kurallara ya da 

genel ilkelere aykırı anlamına geçer. Sözcük, ‘heteros’ ve 

‘doxa’ sözcüklerinin birleşiminden oluşmuş eski Grekçe 

bir sözcüktür.  ‘Farklı fikir’ ya da ‘öteki fikir’ gibi bir an-

lama geçer. 

Kavram, daha çok azınlıktaki dinsel guruplar için kullan-

mıştır. Çünkü heterodoksların en büyük özelliği, yerleşik 

ve yaygın düzene ait dayatmalara, davranış ve inançlarıy-

la muhalif olmalarından kaynaklanır. Diyojen bunu, hiçbir 

yerleşik güç odağından hiçbir şey istemeyerek başarmış-

tır. Zaten “istememek” özgürlük, “istemek” ise tutsaklığın 

en büyük koşulu değil miydi? Budizm de istememe min-

vali üzerine kurulmamış mıydı? İstememişti üstat: Gölge 

etme başka ihsan istemem! diyerek….
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3.O, ilk derviştir;
Daha doğrusu, dervişliği dinsel-teorik olarak değil uygulamalı olarak ilk kurumsallaştıran filozoflardandır. Bu dervişlik, 

yaşam biçiminde yoksulluğu tercih etmesiyle, merkezi otoritenin eğip bükememesiyle ve insanlığın onursuz duruşuna 

karşı gösterdiği tavırla hayata geçmiştir. Atina sokaklarında fenerle adam arayan bu filozofun ne pahasına olursa olsun 

sisteme boyun eğmemesi, giydiği beyaz kıyafetler ve yoksulluk tercihiyle adeta gelenekteki Anadolu dervişlerini 

andırmamakta mıdır? O’nun Sinop’un girişindeki heykeli, üzerinde durduğu fıçı, yanında köpeği ve elinde adam arayan 

sembolik feneriyledir. (Bkz. Şekil 1) 

 Biz aynı düşünce ve yaşam tarzını, bu kadar marjinalize olmasa da, Sok-

rates’te de görmekteyiz. O da beyaz bir kılıkla ve yalın ayak gezerek bilgeliği 

öğretmişti, o da sofistler gibi paralı öğretmenliğe karşı çıkmış ve çırakların-

dan para almamıştı,  ve O da doğruları uğruna baldıran zehiri içerek merkezi 

otoriteye itaatsizliğini kanıtlamıştı. Maxell Anderson ’un tiyatro yazarlı-

ğına konu olan ve Mina Urgan tarafından Türkçeleştirilerek Genco Er-

kal tarafından oynanan Yalın Ayak Sokrates oyununu bir düşünün….

Anadolu Dervişliğindeki Baş açık ayak yalını/ Çağırayım mevlam 

seni diyen Yunus Emre ’nin ya da dervişlik ve yoksulluk ile Hakka yakın 

olmayı sembolize eden Anadolu semahlarındaki ayağı yalınlıkın 

sembolü, bize Sokrateslerden ve Diyojenlerden kalan mirasların aynısı değil 

mi?

Son Olarak
Antik Yunan ve Anadolu mistisizmlerine ait ortak ruhu özetlemek adına şu 

alıntı ile bağlamak gerekir; 

 “Bugün Diyojen’in düşüncelerini bilmeden tasavvuf’un terk-i dünya, terki-i ukba, 

terk-i terk görüsünü; “Her şey değişir, bir derede iki kere yıkanılmaz” diyen Herakleitos’u 

tanımadan gene tasavvuf’un ileri sürdüğü sürekli dönüşümü; sayılardan edindikleri bilgi-

leri genelleştirerek sayıları bütün varlığın ilkeleri yapan Pythagoras’ı öğrenmeden Huru-

filiğin yazılarla, sayılarla ne söylemek istediğini; Orpheus’u dinlemeden Bektaşilik tören-

lerinin gerçek nedenini kavramak mümkün değildir. (Bilim ve Ütopya Dergisi’nin Şubat 2008 tarihli 

yazısından bir kesit)

Son olarak, 15. yy. İtalyan Rönesans ressamı Rafaello 

tarafından resmedilen, Antik Yunan felsefesi’ni etkileyen 

en temel filozofların resmedildiği Vatikan ’ ın girişinde 

yer alan Atina Okulu adlı resimde, niçin bu filozofun 

Platon ve Aristo ’nun en önünde ve yatar pozisyonda 

yer aldığını kendi kendime sormadan edemeyeceğim. (Bkz. 

şekil 2. No. 16)

1– Kıbrıslı Zenon 2– Epikür Büyük olasılıkla, Rönesans dönemindeki tipik bir figür olarak iki filozof resmi– “Ağlayan” filozof Heraklitos ve “gülen” filo-
zof Demokritos. 3– bilinmeyen (Raffaello olduğu düşünülen) 4–Boethius veya Anaksimandros veya Empedokles? 5– Averroes (İbn Rüşd) 6– Pisagor 
7– Alcibiades veya Büyük İskender? 8– Antisthenes or Xenophon or Timon? 9– Raphael, Aşk’ın kişileştirilmesi olarak Fornarina veya Francesco Maria 
della Rovere? 10– Aeschines veya Xenophon? 11– Parmenides? (Leonardo da Vinci) 12– Sokrates 13– Heraklitos (Michelangelo) 14– Platon (Leonardo 
da Vinci) 15– Aristoteles (Giuliano da Sangallo) 16– Diyojen 17– Plotinus (Donatello?) 18– Öğrencileriyle Öklid veya Arşimet (Bramante?) 19–Strabon 
veya Zoroaster? (Baldassare Castiglione) 20– Batlamyus? R– Apelles (Raphael) 21– Protogenes (Il Sodoma, Perugino veya Timoteo Viti)

Şekil 1 (https://gezimanya.com/GeziNotlari/cezaevi-ile-meshur-kent-sinop)

Şekil 2. (https://www.tech-worm.com/atina-okulu-tablosunda-kimler-yer-aliyor/)
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Hülya HABBABE

 İnsanoğlu geçmiş çağlarda olduğu gibi günü-
müzün modern çağında da karakter olarak fazla geliş-
miş sayılmaz. Aksine geçmişe oranla davranış biçimle-
rinde daha bencil, daha menfaatçi insan modelleri yer 
almaktadır. Karşılığında samimiyet beklenen binlerce 
samimiyetsiz davranış, başkalaştırılmış kişilikler, gü-
venden bahseden binlerce ruh hastası, ah-
laktan bahseden binlerce karaktersiz ki-
şinin varlığı sebebiyle, insan ilişkisinde 
oluşan korkunç kopukluktan çıkan iki-
yüzlülük hastalığı söz konusudur. Ha-
yat mücadelesinden mi, yoksa artan 
nüfus nedeniyle kişi başına düşen ya-
şam kalitesinden mi bilinmez; beynen 
ve bedenen yorgun insanların hassas-
laşmış duyguları önemli ölçüde çevre-
sinden etkilenmeye müsait hale gelmiştir. 
Bu bağlamda benci olan insanların; sadece 
kendini düşünerek davranması, yanlış özendirmeler 
sonucunda zor olan hayatı kolaya indirgeme amaçları 
ve aynı metotla kim kimden ne kadar istifade eder dü-
şünceleri diğer insanların inançlarıyla, hayalleriyle ve 
ahlaki yapılarıyla karşılıklı yalanlar ve sahtekârlıkları 
göze çarpmaktadır. İşin gülünç yanı; zıtlaştığı kafa ya-
pılarından medet bekleyenlerin de doğruyu kabul edip 
yanlışı sürdürmeleridir. Kimse, bir insanın onuruyla, 

hayalleriyle ve inançlarıyla oynadığı an, o kişinin ne ka-
dar hasar göreceğini ve yaşamının geri kalanında baş-
kalarına ne kadar zarar vereceğini önemsemez. Çünkü 
böylesine kurnaz insanlar, kendi isteklerini elde edene 
kadar gösterdikleri saygıyı istediğini elde ettikten son-
ra bitirip vicdansızca giderler. Hiç hayatımızda olmamış 

ya da bizi tanımamış gibi psikolojimizi zedele-
yen ahlak yoksunu insanların burada ki ince 

vefayı göremeyişinden doğan acı, herke-
se karşı duyulacak korkuya, tereddütte 
ve gerçeğe olan inancın bitmesine yol 
açar. Bu tip ruh hastaları, sonrasını 
düşünmediği için ne hale düşeceğinizi 
umursamaz ki zaten umursasa da ne-

den olduğu hasarların farkında olurlar 
ve egoist tatmin karsızlığa, yüzsüzlüğe sa-

hip olmazlardı. Hayatınızda farklılık istiyorsa-
nız, bastırılmış isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenin, 

yanınızda bulunanları tanıyın,  sizden ne beklediklerini 
bilin. Başkalarını tatmin ederek yok olmanızın tek suç-
lusu sizsiniz. Böyleleri daima sizi zaaflarınızla kullan-
maya başlar. Kendi karaktersizliğini başka karakterler-
le örten binlerce sorunlu insanın elinde yarı yarıya deli 
olmak istemiyorsanız bilinçli olmaya çalışın.

İNSAN İLİŞKİLERİNDE 
İKİYÜZLÜLÜK

/hulya.habbabe
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 Bu sayımızdaki bakış açısı bende ister istemez 

farklı bir başlık oluşturdu. Dolayısıyla ne erkek ne de ka-

dın bakış açısıyla ele alamadığım bir konu başlığım var. 

Yaşasın..! ” Müzik’’Dil, din, ,ırk, tür vb. farkların da bir öne-

mi yokken üstelik yaşayan her canlıyı ortak payda da bir-

leştiren gücü tartışılmaz.( Buna hayvanlar ve bitkiler de 

dahil.) 

    Bu yazımda, kız çocuğu olan bir babanın özgür bakış 

açısıyla mesleki anlamda çocuğuna verdiği yön ve aldı-

ğı karardan bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla kendimden 

gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım. İlkokul son sı-

nıfta müzik kolu yardımcısıydım. Düzenlenen mezuniyet 

gecesinde tüm sınıf arkadaşlarım, ailelerimiz ve öğret-

menimizle bir arada olduğumuz o akşam, öğretmenimin 

de isteğiyle sahneye alınmıştım. İlk kez mikrofon ve piya-

no eşliğinde şarkılar söylemiştim. Babamın yakın zaman 

sonra yeteneğimi keşfettiğini söylemesi beni oldukça 

heyecanlandırmıştı. Ve akabinde kendimi konservatuvar 

sınavlarında bulmuştum. Çocuk yaşta müzik eğitimi al-

mama vesile olan babamın bakış açısıyla ki 90’lı yıllar 

bunlar; kız çocuğunun yeteneğini keşfedip, beni yönlendi-

rip sınavlara başvurduğumuzu hatırladığımda, ne kadar 

özgürce, zorlu ve şahsım adına ne kadar değerli bir 

karar aldığını düşündükçe, onunla müthiş derece-

de gurur duyuyorum. Çünkü nice yetenekli akran-

larım, yaşça küçüklerim ve büyüklerim, anneleri 

yahut babaları tarafından, kız veya erkek olma-

ları farketmeksizin ‘ ’müzisyen mi olacaksın? Ha-

yır..! ’ ’ demiş olup kendi farkındalıklarını ortaya 

koyamadıkları bir çok hayat hikayesi taşıyorken 

çevremizde, geçmişimizde...

    Müzikle esas meslek olarak ilgilenen kadın sayısı 

ile erkek sayısı arasında erkek çoğunluğu olduğunu 

düşünmekteyim. Belki de yanılıyorumdur. Olabilir mi? Ge-

lecekte neden olmasın… 

/aslimaj

MÜZİĞİN CİNSİYETİ YOK Kİ



Çağlar YILDIRIM

 Ağzına attığı şekeri dişlerinin arasında un ufak 

ettikten sonra içinde ne kaldıysa kustu. Kafasını sağa sola 

çevirip etrafına göz attı, oradan oraya koşturan onlarca 

köpeğin içinden birini gözüne kestirip peşine 

takıldı. Yorulup yere yığıldığında zihninde 

kuyruk sallayan düşlerden birkaçını daha 

astı. Beş taş oynadığı günlere dönmek is-

tiyordu tam bu sırada ensesinde hissettiği 

nefes yüreğine korku saldı. ‘ ’Normalsin! ’ ’ 

diyordu. Etrafının sarıldığının farkınday-

dı, oyuklarında fır dönen gözlerini göğe 

dikip bir dilek tuttu. Sessizlikten sı-

kılınca güç bela oynatabildiği dudak-

larının arasından kelimeler dökül-

meye başladı yeryüzüne.

‘’Bir gün kelimelerle 

çok oynadım, satır ara-

larında koşup harflere 

sarıldım. Kaybolmamak 

için ardım sıra ekmek 

kırıntıları bıraktım. 

Yol üstünde bir şizof-

renle merhabalaştım. 

Yolun sonuna geldiğim-

de aklımı orada kaybet-

tiğimi fark ettim. Kanıma 

karışan insanları severek 

büyüttüm, pespaye fikirler-

den koşarak uzaklaştım. Bir 

akşamüzeri sızlayan bacaklarımı 

ovarken yorulduğumu hissettim, 

sigaramın ucunu kemiren rüzgâra 

aldırmadan yaşamaya devam ettim.’’

 Bir kol mesafesi uzaklığında ayakta dikilen kadı-

na baktı, yine aynı duyarsızlıkla cevapladı onu.

‘’Sakin olmaya çalış, kimsenin umurunda 

değiliz.’’

Kelimeleri sıraya koyup anlamlı bir cümle çıkarmaya ça-

lıştı, eğer gerçekten kimsenin umurunda olmasalar bile 

günün sonunda varlıkları birilerini rahatsız edecekti. Uslu 

durmaya niyeti yoktu çünkü. Kadın çantasından küçük bir 

ayna çıkartıp yüzüne doğru tuttu ve tekrarladı ‘ ’Bak ga-

yet normalsin her şey yolunda.’ ’ Gözlerinin etrafını 

kuşatan kara lekelere dikkatle baktı, hiçbir şey 

yolunda değildi kanlanmaya başlayan göz 

akları bunu doğruluyordu. Parmakları-

nın arasında büyüyen sigarayı sıkıca 

kavrayıp bir nefes daha aldı, kuruyan 

ağzını ıslatmak için harcadığı çaba-

lar sonuç vermeyince ayağa dikilip 

çevresine baktı. Gece yarısına doğru 

devam eden yolculuk sokağın sos-

yal yapısını çoktan değiştirmişti. 

Şehir yakasını avamlardan kur-

tarıp yurtsuzlara ev sahipliği 

yapmaya hazırlanıyordu. İyi 

çocuklar sıcak yataklarında 

uykuya hazırlanırken, ilk çakar 

patladı. Sabaha kadar sürecek 

olan köşe kapmaca oyunu böyle-

likle başlamış oldu, kuytulara tü-

neyen erketeciler ve belalı tipler 

hep bir ağızdan aynı şarkıyı söylü-

yordu. Son nefesi alıp sigarayı söndür-

dü, sokak lambalarını takip ederek çıkışa 

doğru yola koyuldu. Karanlıkta yolunu kay-

beden çocukların emanetini sırtlayıp uyuşan 

bileklerini boşluğa doğru salladı. Yavaşlayan 

refleksleri daha fazlasına müsaade etmeyince tek-

rar 96’lara dönüp gözüne kestirdiği bir banka kıvrıldı. 

Derin bir uykuya dalmadan önce kulağından içeri giren 

son gürültü siren sesi oldu. Avucunun içindeki sarı Ferra-

riler kaldırım boşlukları arasında yitip gitti.
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Aylin AKTAŞ
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 Vay Cemal Süreya, ah be Sabahattin Ali…

Aşkın varlığına inanan ve sevgiyi sadece beden de ara-

mayan kadınların “saf sevgi” tanımı olmuşsunuz. Buradan 

oralara duyurmak ne derece mümkün bilemiyorum fa-

kat son derece hissiz tanımlamaların da esin kayna-

ğı olmuşsunuz. Bunu kadınların dilinden dökülen 

gizli cümle akıntıları olarak görebilen erkeklerin 

sessiyle duymak sizin için kötü olsa gerek…

Ben ve benim gibiler açıkçası sizleri anlamış 

değil. Fakat sizin gibi bu mantaliteyi sa-

vunan; ruhu şiir kokan kadınlar var ya; 

sevgiyi hissettirmeyi ve tüm çıplaklığı ile 

aldanışları gösteren erkek olarak görü-

yor sizleri ki bu tabir bir dizi dişi tarafın-

dan yakıştırılmış ad bence! 

Bizlerin pornografik sevgiye kayışımıza çoğu 

zaman üzülüyor; sevginin özünde yatan his-

lere pornografik sözcüklerle yaklaştığımızı 

düşünüyorlar. Hani felsefenin “id, ego, süper 

ego” dediği kavram var ya; yani varmış ya; şimdi-

lerde hisler “id” duyguları üzerine örülmektedir diye 

bağırıyorlar…

Haykırırcasına hem de…

Açıkçası id dediğinde sinirlenmiyor değilim. 

Ego ve süper ego kabul edilebilir kelimeler 

arasında. Ama id sanki şahsıma edilmiş bir kü-

fürden ibaret geliyor. İşte o zaman tüm 

kütüphanelerden kitaplarınızı alıp yakmak 

geliyor. Yalan yok… Sizler çağımızı ne sefil 

ettiniz öyle. Sefil bir dünyada; nesne kar-

maşası tamlamalarının içinde; sizin aşırı duygu 

yüklü şiirlerinizle; hormonlarımız da manasız tavır takı-

namıyor. 

Biliyor musunuz, akım başlattılar bu şiir kokan kadınlar; 

“Sizin gibi olan erkekler ve olamayanlar” diye. Bizleri siz-

lerle ve sizin gibilerle ince bir çizgide ayırmaya başladılar. 

Ellerine almışlar pankart; koca koca harfler ile yazmışlar 

“Pornografik Sevgiyle Dolu Her Yer”…

Sevgisizlikten sevginin ne olduğunu unutan kadın-erkek 

topluluklarının içinde bize acıyan gözlerle baktıklarını; 

herkesle aynı nefesi çekmenin hissizliğine girdiklerini 

gazete yazmışlar. Bak söylüyorum, sanat kadınların dik-

tatörlüğünde. Bunun kanıtı işte gazete de 

yer alan haber. Temiz kalbimin keskin bir 

zekası ile gördüklerimden, anladıklarımdan 

yazıyorum bunları Sayın Ali, Sayın Süreya…

Kızmasınlar bize, anlamaya çalışmasınlar bizim 

gibileri. Yaşamlarımıza, yaşantımızda ki çevremize 

baksalar, aile ortamımızı görseler, bilemiyorum…

Ama üzülerek söylüyorum ki sefil bir 20.yy‘da  yaşıyoruz. 

Her yer şair kadınların propagandaları ile dolu… 

“Sevgiler pornografik, hisler pornografik, arzular por-

nografik, hayaller pornografik! Kitaplar raflarda, 

kitaplar raftan bir insan eline geçmekten öte 

ruha dokunamıyor. Kitap insanı özlüyor, ama 

insanlar?”…

Küsüyorum kadınlara bende. Açlık diye bir ke-

lime var, hiç anlamaya çalışamadıkları için; aç 

olan bir erkeğin tüm çıplaklığı ile pornografik 

sevgi yaşamak isteyişine tanık olmak istemi-

yorlar. 

Özetle ben, yeni yeni okumaya başladım siz-

leri. Okurken temizleniyorum, sizleri kalbimin 

derinliklerinde hissederken iyi olan her şeyin 

benim için çalıştığının farkına varıyorum.

Kız çocukları, kadınlar tehlikeli süreçlerden geçtik-

lerini gördüğümde Cemal olan her şey Ali gibi yüzü-

me vuruyor…

Ve gördüğüm tablo ise;

Sevgiler pornografik, hisler pornografik, arzular por-

nografik, hayaller pornografik!

Şiir kokan kadınlarla aynı safta, aynı pankartı tutuyorum…

Sevgiler pornografik, hisler pornografik, arzular pornog-

rafik, hayaller pornografik!

/aktsayln

PORNOGRAFİK SEVGİ

İllüstrasyon:Tuba EROĞLU



Dicle SAĞLAM

Biliyorum.

Bu mevzu epey derin,

Yine kimseye değil size koştum bakın.

Yalanın  batsın değil mi,

Demenize hiç gerek yok.

Peki. Kabul ilk size koşsam konu bu kadar dağılmazdı.

Fakat ne yapayım söyler misiniz?

İnsanım ben işte.

Meseleleri kendim çözerim sanıyorum,

Ama niyetim tamamen sizi düşünmek.

Gün içinde çokça şikayet alıyorsunuz.

Dilek ve öneriler, ricalar, pazarlıklar,

Sahi pazarlık bile yapılabiliyordu sizinle.

Bunların arasına bir de ben eklenmek istemedim.

Palavra mı? Estağfurullah,

Esirgeyin ve bağışlayın palavra olduğunu düşünüyorsa-

nız

Ben kim miyim?

İnsanım efendim.

Peki kızmayınız , kulum ,efendim

Aciz ,muhtaç ve fena halde köşeye sıkışmış bir kul.

Yardım edin ,etseniz ne iyi olur.

Dua ediyorum ama,

Duada ısrarcı olun diyorsunuz.

Yine ediyorum , yine kabul etmiyorsunuz.

Maksadınızı bahşetseniz çok mu kabalık

etmiş olurum.
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ALLAH’IM BEN DUA ETMESİNİ 
BİLMİYORUM AMA SANA 

ŞİİR OKUYABİLİRİM 

/dicle_dcl

Haşa!

Artistlik yapmıyorum.

Fakat bana çok kızmayın olur mu?

Ben de sizin meraklı bir kulunuzum,

Musa peygamber gibi özel biri de değilim .

Neyse.

Şimdi kapınızda duruyorum,

ve yalvarıyorum…

Benim duam tahminen hangi vakitte kabul olur?

(Sabrı öğrendiğim vakit)

Anladım!

(Bir de sadakati öğrendiğim vakit)

Haklısınız. Sizden başkası olmamalı.

Peki duamı kabul edersiniz ama değil mi?

(Gün veremiyorsunuz )

Anladım!

Dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Son olarak beni bırakmayın olur mu?

Ne dediniz? Duyamadım.

(Anladım! Bırakmam)



Sinem AYTUGAR
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 Hayatta şartlar ne olursa olsun her zaman insan 

olarak bir yaptıklarımız, bir de yapmaya eğilimli oldukları-

mız vardır. Bu eğilim birçok nedenden 

ötürü oluşmuş veya gerçekleşme-

miş olabilir. Bu eğilimleri hayal-

lerimizi varsayarsak, gerçekleş-

memesinin en temel sebebi tabi 

ki toplumdur. Konu komşu, aile, 

çevre… Hatta kimi zaman kendimiz 

bile. Başkalarının bize hangi etike-

ti takacağını o kadar kafaya takıyoruz ki 

onlara iyi gözükmek için başkalarının seçtiği 

hayatı kendimize biçiyoruz. Kafaya koyduğunu ya-

pan, düşle gerçek hayatın frekansını tutturan insanlara 

imrenerek bakıyoruz. Zaten bizi yaptıklarımızla ya da ki-

şisel özelliklerimizle durmaksızın eleştiren insanların as-

lında içlerinde ne tür bir kıskançlık ve çekememe, kendini 

yiyip bitirme duygusu olduğunu bilmiyoruz. Bir insanın 

kendi yapmak isteyip çeşitli nedenlerle yapamadıkla-

rını başkaları yapınca, o kişileri sanki dünyadaki 

en kötü insanmış gibi lanse etmesinin 

başka açıklaması olamaz. Bu en çok 

da insanın kendine karşı yaptığı bir 

ikiyüzlülüktür. Bunun bir de herkesin 

hayatına müdahale edeyim, haddim 

olmadan yargılayayım ama benim 

hayatıma laf söylenmesin versiyo-

nu var… Bu davranışlarımızı birey-

sele indirdiğimiz zaman da ne yazık ki 

ikili ilişkilerde birçok yüzümüz ortaya 

çıkıyor. Örneğin bir kadını ele alaca-

ğım. Kendi ekonomik özgürlüğünü 

kazanmayı hedeflemeyen, bununla 

birlikte hazır paraya konup karşı-

sındaki erkeği sadece cüzdandan 

ibaret gören insanın daha sonra 

bana karşı anlayışsız, sevgisiz diye 

homurdanması başlı başına bir hata-

dır. Ya da erkek adam ağlar mı, sen erkek-

sin kendine gel kafasıyla hareket edilirken sevgiliye 

duygusuzsun, öküzsün demek 

bir yanlıştır. Hem onun his-

lerini içinden geldiği gibi 

yaşama hakkını kısıtlıyor 

sonra ondan değil bizi 

anlayıp empati yapmasını 

üstüne üstlük sevgi dolu 

sözler bekliyoruz… Bir kişinin 

duygu düzeni toplumsal, kişisel 

etmenlerle alt üst ediliyor ve siz 

ondan her anlattığınıza karşın sağlıklı tepkiler bekliyor-

sunuz. Veyahut bir erkeğin kadını sürekli kontrol altında 

tutması kendi özgüven eksikliğini ortaya çıkarır, hâlbuki 

herhangi bir vukuatta bu insanlar kendine güvenleri

tammış gibi öne atılırlar… Fakat çoğu zaman lafları icra-

ata geçemez. Kendine hissedemediğin güven duygusunu 

topluma artistlik yaparak kapamaya çalışmak bir ikiyüz-

lülüktür. Aynı zamanda bunların kontrolü hep bende ol-

sun ama ben kendi ipimi kimseye vermem versiyonu var… 

Genel olarak ben hata yapabilirim, insanlık 

hali deyip kendine yapılan ufak bir 

hatada herkesi defterden silmek 

de çok büyük bir çelişki değil mi? 

Ne yazık ki toplumda pek çok iki-

yüzlülük var ama bir kez olsun ay-

naya bakıp evet ya aslında böyleyiz 

denmez, o aynaları hep başkalarına 

tutulur. Umarım bir gün toplumumuz 

hangi yüzü olursa olsun ayna karşısına 

geçer ve kendi hayatında kendi plan-

larının yolunu, başkalarının değil ken-

di eksikliklerini görerek gidermek için 

emek harcayarak çizer.

/sinem.aytugar

BAŞKASINA TUTULAN AYNA

İllüstrasyon:Nurselin AYAN



LEYLA
“Bu adam başkadır, niçin bir kadına değil, kadınlar beni sevmezler ka-

dınlar etek bastırırlar hep bir de pirinç ayıklamak, vın vın vın eşek arısı 
denli konuşmak, salt konuşmak dedikoduca, erkekler değil mi ki 

sanki, hani geçen gece eve attım onu’lar, aa bu onlardan değil 
bu B, başka türlü sever beni, bunda nen yoktur, nen hani 

erkekliğini ille de karşısındaki kıza tattırma saplantısı 
diyelim, hani vücutlarında durup dururken canlandırıver-

dikleri ikinci bir yaratık, küçük bir hayvancık denli hani, 
işte B’de yok öylesine.”

(Hallaç, Sarhoş Yaşantılar)

“- Ayıp değil mi Mösyö Lambo, benim bura-
ya erkek aramaya geldiğimi mi sanıyorlar?

– Eh, erkek bunlar, erkekler böyledir.
– Yani bana annemin dizinin dibinden 
ayrılma mı demek istiyor bu yobazlar, 

beni bir arkadaş olarak göremezler mi, 
ya da bir kız kardeş gibi!

– Olmaz bre kızım nasıl olur, erkek bunlar, sen 
onların kız kardeşi değilsin ki!…”

(Tuhaf Bir Kadın,Kadın)

Eski Sevgili adlı kita-
bında yazar, karılarını 

sevgililerini aldatan erkekler ve üç beş kuruş 
için onların oyuncağı olan üstüne üstelik dayak 

yiyip, hor görülen hakarete uğrayan kadınlardan 
bahseder.

NOT



ERBİL
“-Bu toplumda, dedi, çok bilmiş bir tavırla, aşkın ne demeye 
geldiğini ikimiz de pek iyi biliriz ya, arada bir böyle çıkışlar 
yapmaktan hoşlanırız!
-Ne demeye gelirmiş?
-Asıl olanın kopyası demeye. Bize kabul ettirilmiş olan 
bir şey!
-Evet öyle, öyle de olsa kendimizi alıkoyamadı-
ğımız bir şey, bir gerçek!
-Üstelik ayrılamayacağını söylediğin bir karın, 
bir çocuğun varken… Bunu söyler söylemez piş-
man oldu Nigâr. Ayrılırsan bir engel kalmaz, demeye getir-
miş oluyordu. Öyle yanıtladı Suret:
-Ne önemi var karımın, dedi, aynı küçümseyici tonu tak-
mıştı sesine, karımdan ayrılamayacağımı bildiğimiz gibi 
evlilik kurumunun ne olduğunu da bilmiyor muyuz?
-Onu söylemek istemediğimi biliyorsun, dedi Ni-
gâr, bozulmuştu.”

(Eski Sevgili,Eski Sevgili)

“Köy enstitülerini  kapattı lar ,  komünist yetiş-
tir iyor diyerek, , ,  asl ında da öyleydi ne zararı 
vardı  ki  komünistlerin, , ,  para istemezler , , , 
pul  istemezler , , ,  eşit l ik diye tutturmuşlar, , , 
yok i l la da biz zengin siz fukara ola-
caksınız değil  mi , , ,  kâfir ler sizi  işte
bu yüzden seksen yı ldır  doğrulta-
madınız bel inizi… türkiye’yi  bi  yana 
bırakalım bir de burada yaşayan-
lar , , ,  onlardan biri  olan ben varım 
değil  mi , , , ”

(Tuhaf Bir Erkek)



Hatice MERAL

 Ataerkil zihniyetin hakim olduğu toplumlarda ka-

dın yazar görmek çöldeki vaha kadar az görülürken gü-

nümüzün kadınların yazdıklarını takdir eden erkeklerde 

var artık. Edebiyatta uzun süre sözü geçen erkeklerdi. 

Yüzyıllarca... Yazmak erkek işiydi. Kadın yazarlar yoktu 

ortalıklarda. Onlar evinde yemek yapmalı , kocalarını hoş 

karşılamalı, çocuk bakmalıydı. Yazmak onlara göre de-

ğildi. Bu düşünce 1800’lü yıllarda tüm dünyaya  ha-

kimdi. En çağdaş kabul edilen İngiltere, Fransa, 

Almanya’da bile. Hiçbir özgürlüğü olmayana dişi 

deniyordu... Bu sebeple birçok kadın yazar er-

kek isimleri kullanarak edebiyata adım attılar.

Erkek gibi giyinip sigara içtiler.Yazdıklarında 

kendileri olamadılar. Eril sözcükleriyle eser-

lerini kaleme aldılar. Kadınlar ne yaparsa bir 

eksikti. Beethoven ‘ın dediği gibi kadınların 

beste yazması köpeklerin arka ayak-

ları üzerinde yürümesi gibiydi. Şaşır-

tan ama iyi olmayan... Başarı yoktu onların işlerin-

de...“İnsan insanın kurdudur” cümlesini bile 

“Kadın kadının kurdudur” diye değiştirenleriz 

biz. Kadında kadını eleştiriyor, erkek de.Erkek gözünde 

dişinin tanımı ya melek ya da şeytan. Yazılarında bu hep 

farklı farklı cümlelerle söylenmiş.Hepsi böyle değildi el-

bette Goethe gibi edebiyatın tüm insanlar için olduğunu 

söyleyenler  olsa da bir erkek kadar güçlü kaleme sahip 

olamayacağını düşünen eril sayısı çoktaydı.Erkek olarak 

kadınları eleştirmek,peşin hükümlerle değerlendirmek 

olağan, sıradandı belki de. Şimdilerde kadın yazar sayısı 

hatırı sayılır seviyelere ulaşmakta. Ama çok değil daha 

100 küsur yıl önceyi düşünsek, kadın dediğin evini çekip 

çevirmeli, ekonomik bir özgürlük cümle içinde bile kul-

lanmamalıydı. Edebiyatı aklının ucundan bile geçirmeme-

liydi.Geçirenler, kendilerine laf gelmesinden korktukları 

için,toplum baskısından kaçmak için mahlaslarıyla anıldı-

lar. George Eliot, George Sand, Currel Bell, Karen Blixen... 

Edebiyata altın harflerle yazdırdıkları adları kendilerinin 

bile değildi. Kim bilir onlarda bugünkü toplumda yaşa-

salardı, hakları o günlere göre daha iyileştirilmiş olsaydı 

kendi isimlerini seçerler miydi?
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EDEBİYATA 
ERİL VE DİŞİL YANSIMASI

/haticeemeral



Yemlihan UZUNYOL
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Çocuklar ölüyor memleketimde,

Henüz doğmamışken hem de.

Dünya gözüyle bir gün görmemiş, 

Bir nefes almamış çocuklar, nefessiz bırakılıyor memleketimde. 

Çocuklar katlediliyor memleketimde.

Henüz oyun yaşındayken hem de. 

Toplara vurmuyor, toplarla vuruluyor!

Oyun parkları yerine mezarlıklara götürülüyor çocuklar memleketimde. 

Çocuklar istismara uğruyor memleketimde, 

Henüz ergenliği bile öğrenmemişken hem de. 

Üstelik kendine hayrı olmayan,

Adamlık kalıbını dahi dolduramayan müsveddeler tarafından toplumdan soyutlaştırılıyor.

O mahlûklar ise el üstünde tutuluyor memleketimde. 

Çocuklar evlendiriliyor memleketimde, 

Henüz ağzı anne sütü kokarken hem de. 

Çocuk olmuyor, çocuk doğuruyor. 

Bebesiyle birlikte kendi de ağlıyor. 

Bir bebeyi nasıl güldürsün ki

Bahtı gülmeyen bir çocuk… 

Bu kara baht aklanmıyor memleketimde. 

Çocuklar eğitilmiyor memleketimde, 

Çocuklar eritiliyor. 

Köhne zihniyetler tarafından kirletiliyor. 

Üstelik bu kir,  toz, toprak, çamur kiri değil, 

Memleketimin kiri…

Temizlik kalmadı memleketimde. 

Çiçekler açmıyor memleketimde.

Ağaçlar yeşermiyor.

Güneşin doğuşu bile monotonluktan.

Çünkü çocuk kalmadı memleketimde.

Köreltildiler, hiç çocuk olmamışlar tarafından. 

Sokaklar sessiz, şen değil, 

Çocuklardan mahrum iken. 

Çocuk kalmadı…

Çocukluk kalmadı memleketimde.

Memleketim mi?

Memleketim dünya benim. 

Afrika, Asya.

Memleketim Anadolu benim, 

Ağlayan Anadolu.

/yemlihanuzunyol ÇOCUKLAR 
(MEMLEKET MESELESİ)

İllüstrasyon:Abdurrahman ÇETİN



Ayşegül GÖÇMEN

 Tüm sene kahve yapıp kitap okudum. Bu ikisini 

yapmaya devam edebileyim diye arada para kazanmayı 

da ihmal etmedim. Beklentileri fazla yüksekti insanların 

‘ ’Saçmalama yetmez.’ ’ dediler. Beklenti dedikleri şeylerin 

benim için sandıkları kadar önemli olmadığını anlatma-

ya çalıştım. Çevreme hep bakardım zaten oldu 

olacak biraz da inceleyeyim dedim. Bu 

tıpkı akvaryumda doğmuş bir balığın 

kendini birdenbire denizde bul-

ması gibi bir şeydi. Herkes fazla 

planlı, fazla garantici, fazla bil-

miş ama hiç gidememiş.  Buna 

karşın fazla samimi, fazla güzel 

ve fazla yaşamıştı da. Sonra 

sudan çıkmış balığın o ilk nefes 

korkusu kapladı içimi. Nasıl baş 

edecektim onlarla? Çok eski bir 

alışkanlıktan ötürü beni sevmelerini 

istiyordum. Bunun için iyi bir insan, or-

talama bir zeka ve kabul edilebilir bir statüye 

sahip olmam gerekti ama ben bir kadındım. Tüm bunlara 

ek olarak başta ev içi olmak üzere tüm dünyada sorumlu-

luk sahibi olmalı, arada bile olsa kuaföre gidip en azından 

temiz giyinmeli ve mümkünse canlarını sıkıp morallerini 

bozacak konulardan asla bahsetmemeliydim. Unutmadan, 

en can alıcı nokta ise seviştiğim her adam öptüğüm ilk 

adam olmalı ve canım bile yansa bunun muhteşem bir 

şey olduğunu zevk çığlıklarım ile onlara kanıtlamalıydım. 

Tabi kanardım da.  Çünkü kadınlar kanar. Kadın ağlar, 

yanar, ezilir, acır hatta öldürülür ama herkes en iyi ka-

nadığını bilir. Ölümler sokak ortalarında açık saçık yaşa-

nırken kanayan yer için alınan ufacık bir paket simsiyah 

poşetlerle gizlenir. Paradan sonraki en büyük savaşları 

bu kanı kazanmak içindir çoğunun. Çoğu hala bu kana 

göre karar verir ölüme ve aşka. Akmayan bir damla kan 

için kan gölünde boğdukları kadınların ölüleri ile doludur 

bu ülke. Buralarda kadınsanız eğer her şey kana-

yınca başlar. İnsansanız ise kanatınca. Anla-

yacağınız fazla zordu işte. İnsan olmak, 

kadın insan olmak, çocuk kalmak, mut-

lu olmak… Belki de fazla zordu diye 

işime gelmedi. Bir tembeldim. Hem 

de kafası çok karışmış bir tembel. 

İnatçı bir kadın, iflah olmaz bir ruh 

ve zaafları umutlarıyla yarışan biri.  

Bir şey olmak, yapmak, hissetmek 

zorunda mıydım? Şu an olduğum in-

san Kabe’m, Vatikan’ım, ağladığım du-

var, kime ne? Kaldı ki gökten artık vahiy 

inmeyeceğini biliyorum. Tanrı önce kadını 

terketti sonra da insanı. Herkes nasıl becerdi 

böyle kararlı ve önlerine getirilen şeyleri sorgulamadan 

tamam olmayı bilmiyorum ama benim uyumla ilgili farklı 

fikirlerim var. Ayrıca kutsal sayılan kitaplarda dahil tüm 

kitaplar ikili farklı insandan bahseder. Herkes gibi olan-

larla hiç kimseye benzemeyenleri. Bu bir yaşayış biçimi. 

Var olma heyecanı. Hepimiz en iyi kullandığımız el tara-

fından tutunduk yaşama. Farklı eller aradık, bin bir şekle 

büründük. Bazen kadındık bazen erkek. Bazen bir bebek 

bazen arayan biri. Hatırladığım ilk günden beri de bura-

dayız. Son günümüze kadar hayatta kalabilmek dileği ile…

  

 Bir damla kan için kanı akıtılan tüm kadınlar ve o kadınlara su olan tüm insanlığa…
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KADIN KANAR
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 Elindeki sarı tarak ile ıslanmış saçlarımın için-

deki bitlerin peşinden koşardı annem. Çiçeğine biraz 

su verdi. Lavaboya gitti kanları temizledi ardından o 

titreyen dudağıyla gözümden öptü, ağladı. Öyle boş boş 

baktım hiçbir şey anlamamıştım. Saçlarımdan bir tutam 

kesip avuç içine aldı. Cam dibine çekilerek konuştu: 

Gençtim ve güzeldim lakin güzellikte edepten daha 

çok başa bela oluyordu. Sokak aralarında ki cana-

var bakışların o iştahlı hayvani arzuların 

simaya dönüşmüş şekliyle çoğu zaman 

karşılaşırdım. Bir de bel altından 

savrulan sözlerin ardındaki 

fiili durumlarına hep tepkisiz 

kalırdı o çokbilmiş büyükler. 

Ah! O kör olasıcalar, kader 

gibi önüme kesildiler. Tüm ev 

beni severdi ama anneme pek 

sevgi göstermezlerdi. Annem 

ki; şiir gibi kadındı, kırdılar. Önce 

bir güzel canını okudular ardın-

dan yine erkek çocuk değil diyerekten 

kuma getirdi pala bıyıklı o sevimsiz adam. 

Annem tüm evi süpürür, yemekleri pişirir oda 

yetmez ahırı temizleyip yoğurt yapardı. Bir gün çerçi 

geldi köyün meydanına. Çayın yanına birkaç şey aldım. 

Annem komşuları çağırmıştı. Çayı bırakıp kapı eşiğine 

çıkmıştım. Kapıyı yavaşça aralayıp dinledim.“Senin kızda 

baya güzelmiş. Köy yıkar böyle güzellik. Benim bir oğlum 

var okumuş… Evdeki durumlar nasıl yine dayak var mı? 

Kuman hamileymiş, erkek doğurmazsa ikinci kuma gelir 

benden söylemesi. Kızın tıpkı senin gençliğine benziyor.” 

Toparlanıp çıktıklarında hepsi beni şöyle bir süzdü. Boy 

posuma baktılar oda yetmez gibi o oğlu okuyan teyze 

yanıma gelerek ellerini göğüslerimde gezdirdi. Bunun 

manası; istemeye geliyoruz seni demekti. Annemin göz-

leri yerde kaderinin ipini eline alan adama o sevgi bakı-

şıyla süzdü beni. Evleri otel gibi kullanıp içindekileri mal 

ve zevk diye kullanmak gerektiğini düşünen bir ortamda 

nefes alıp vermenin mecburiyetini yaşıyorduk ve buna 

aile diyorlardı… Sabahleyin çeşme başına su almaya gi-

derken kadınların ağızlarında ben vardım. “Biliyor musun 

annen evlenmeden önce senden daha güzeldi. Ne zaman 

ki seni doğurup güzelliğini sana verdi o evde hor görül-

dü.” dedi. Galiba anneler kendi kız çocuklarının gölgesin-

de yaşamaya mahkum ediliyordu. Evlendikten sonra ne 

kapısını çalan var ne de başka bir şey yapan. Sanki on 

yedi yahut yirmi yaşından sonra bir yatağa atılmak için 

besleniyordu kızlar. O genç, güzel ve temiz kızlar. 

Evde beni hep sevmelerinin nedeni bu 

muydu? Fiziğimdeki bu şehevi gösteriş 

mi yahut akılların kangren oluşu 

muydu? Annem bu eve çürümek 

için getirilmiş gibiydi. Odasına 

girdim tekti. Elindeki nasırları 

patlatmıştı, ellerinden öptüm. 

“Anne ben güzel miyim ?” dedim. 

Bir şey demedi. Saçlarımı ıslatıp bit 

aramaya çıktı elindeki sarı tarakla. 

Islak ve kuru olan her şey çürümeye ve 

ölmeye mahkumdur. Sen çok güzelsin ama 

senin çocuğun senden daha çok sevilecek ve 

sen doğurduğunda sanki Dünya’daki asıl göre-

vini yapmışsında bir köşeye atılmışsın gibi olacaksın. 

Kendi kızının gölgesinde kalan bir anne olacaksın. Tüm 

bunları genç yaşımda idrak etmekte güçlük çeksem 

de şimdi saçlarımı tarayan annemin gözyaşlarına şahit 

oluyordum. “Anne, annen bunları söylemişti bana.“ dedi 

ve sustu… Avuçlarımdaki saçımı bir kavanoza dikti. Çiçek 

açarsa saçların bil ki en iyi arkadaşın onlar olacak. Anne 

elindeki merhamette buluşmak dileğiyle.

/ismailbugdaycii

GÖLGEMDEKİ KADIN

İllüstrasyon:Tuba EROĞLU



Furkan KARAHAN
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KADINIM BEN

/furkan.kkarahan

Yap oğlum! 
Erkeksin sen.
Ne var yani,
Seviştiysen! 

Gelin olurken 
Kırmızı kuşak takmalıyım
Ki millet namuslu bilsin 
Kırmızı kuşakla namus biçilmez 
Ama bizim millet ne bilsin! 

Kadınım ben kadın
Yapamam öyle şeyler
Öpüşmekmiş koklaşmakmış
Sonra el alem ne der? 

Pardon da eşitlik derken? 
40 yaşında
Daha orgazm olmamış 
Evli kadınlar varken. 

Açmayın bana sakın ha!
Şu eşitlik dağdağasını
Toplum baskısı olmayaydı
Biz de bilirdik içip içip
Kapıya dayanmasını,
Sabahlara kadar tozmasını,
Yatmasını, 
Kalkmasını… 

Yap oğlum, 
Erkeksin sen! 
Ne mutlu sana! 
Kadın değilsen. 



Caner KÜÇÜKKELEŞ
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/canerkucukkeles

OLMAYAN ZAMAN

 Bundan tam 33 yıl önceydi.Yağmurlu bir 
havada  gökyüzünde şimşeklerin çaktığı,insan-
ların koşuşturarak dükkanlara ve kapalı yerlere 
girdiği bir anda,yolda kimseyi umursamayan 
bir adamın şimşekle beraber kaybolduğu o 
gün.Yağmurun o kesici hızına rağmen bir anda 
insanlar,kaybolan o adamın boş ve ıslak kalan 
zeminine bakakalmışlardı.Bu tarihten itibaren 
4 farklı kişi de şimşekli havalarda kaybolmaya 
başlamıştı.Toplam beş kişi,beş farklı hayat,-
beş bilinmeyen karakter.İki yıl içerisinde…
Kaybolmalarından sonra hükümet ve dünyadaki 
bir çok yetkili kişi bu olayın üzerine yoğun-
laşmıştı.İlk zamanlarda belki tesadüf ya da 
sokak illüzyonistleri olarak adlandırıldılar.
Fakat kaybolanlardan birinin aynı anda baş-
ka bir yerde görülmesine kadar…İşte o an bu 
olay tüm basına ve dünyaya kapatıldı.Ve kimse 
hiç bir şeyden haberdar olamadı.Peki ben kim 
miyim ?Bu beş kişiyi bulmaya çalışan,altıncı 
kişi…Bu beş kişinin yaptığının,aslında özel bir 
görev olduğu ve onlara neler olduğu bilinmiyor.
İşte bu beş kişiyi bulup tekrar başa dönmek 
için seçilen kişiyim.Onları nerde ya da nereler-
de bulacağımı hiç bilmiyordum.Ta ki nerelere 
gittiklerinin sistematik yapısını çözene kadar.
Yolculuk başlasın… 

DEVAMI GELECEK SAYIDA...

?



Atahan ÜNAL

 Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 

aramızdan ayrılışının 80. yıldönümündeyiz. Atatürk’ü

anarken devamlı; okuduğu okullardan, kazandığı savaş-

lardan, görev yaptığı şehirlerden ve hayatını

ülkesine adadığından bahsediyoruz. Hala var mıdır bilmi-

yorum, müfredatta “Dört Şehir ve Mustafa

Kemal” isimli bir dersimiz vardı bizim. Bütün bunları tabi 

ki konuşalım ama sadece tarihler, mekânlar

ve olaylarla sınırlı kalmayalım.

Mustafa Kemal Atatürk, annesinin karnın-

dan Atatürk olarak doğmadı. Her şeyin 

başında, Zübeyde’nin

Mustafa’sıydı sonra Mustafa Kemal 

oldu ve dünyaya gözlerini Atatürk 

olarak kapattı. Bu yazı

Mustafa’yı Atatürk yapan “üç ka-

dın” nezdinde, Türk kadınları için 

yazıldı. Zübeyde, Fikriye ve Latife…

Belki onlar üzerinden Türk kadınının 

verdiği mücadeleyi ve hak ettiği yeri 

anlamak mümkün olur…

Zübeyde
 Selanik’te iki katlı şirin bir ev, o evde sarışın, genç 

bir kadın. Kucağındaysa bir ülkeyi diriltecek

bebek… Zübeyde Hanım çocukluğundan beri dindar bir ai-

lenin içinde yetişmişti. Öyle ki Zübeyde

Molla olarak da bilinirdi. Dindardı, geleneklerine bağlıydı… 

1857 doğumluydu, vatanperverdi,

cesurdu ancak geleneklerine öylesine bağlıydı ki Mustafa 

Kemal’le uzlaşması, O’nu anlaması çok uzun

sürdü… Mustafa Kemal belki de son dönem Osmanlı kadı-

nını temsil eden annesinin elinde Sarı

Mustafa oldu…

Fikriye
 Fikriye Hanım fedakâr bir kadındı. Atatürk’ün 

üvey babası Ragıp Bey’in kardeşi Memduh Bey’in

kızıydı. Paşa’sını ilk kez Harp Okulu’nda öğrenciyken ken-

dilerini ziyarete geldiğinde görmüştü. Görür

görmez, hayatının sonuna kadar yanında olmak istediği 

adamı bulduğunu anlamıştı. Paşa’nın en

sıkıntılı günlerinde hayatını düzenledi dahası renksiz ha-

yatına renk kattı. Artık kozasından çıkmış

Osmanlı kadınının belki de bir yansımasıydı. Hayatını 

Mustafa Kemal Paşa’sına adadı…

Latife
 Çankaya’nın “Tek Kadını”ydı Latife Hanım. Eğitim-

liydi, kültürlüydü, Avrupa görmüşlüğü vardı. 

Lisan

bilirdi. Sahip olduğu bütün bu meziyet-

lerle, Mustafa Kemal’in kafasındaki 

“Çağdaş Türk Kadını”na

öylesine uyuyordu ki…

Savaşlar kazanmış ve Cumhuriyet kur-

muş bir adamla bin gün evli kaldı. Mus-

tafa Kemal’in gittiği her

yerde; yurt gezilerinde, davetlerde ve hatta 

Meclis’te bile, her zaman yanında oldu. Çağ-

daş Türk

Kadını’nı temsil eden ve tanıtan kadın oldu. Çankaya’nın 

ilk, tek ve son hanımıydı…

Türk Kadını
Zübeyde Hanım gelenekçi bir Osmanlı kadınıydı ancak de-

ğişen zaman sokaktan haneye, köyden şehre

her şeyi ve herkesi değiştiriyordu. Artık kozayı yırtmanın 

zamanı gelmişti… İşte o koza Fikriye

Hanım’ın temsil ettiği, mücadeleci, fedakâr Türk Kadınla-

rıyla yırtıldı, kozanın içinden bir tırtıl çıktı…

Değişime zaten geç kalınmıştı. Mustafa Kemal’e kozadan 

yeni çıkmış bir tırtıl değil, kanatlanıp

uçabilecek bir kelebek lazımdı. Latife Hanım, o kelebekti 

işte.

 İşte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa 

Kemal Atatürk’ü; Sarı Mustafa, Mustafa Kemal Paşa

ve Atatürk yapan kadınların kısa birer hikâyesi…

Bu üç kadın, bir adam yetiştirdi… O adam milyonlarca öz-

gür ve çağdaş Türk Kadını…
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Hale ALKAY

Avanak ıslatan yağmurun altında

Olamadık seninle.

Ne bir sonbaharın habercisi yaprak,

Ne de bir yağmuru umursamayan salyangoz,

Sevemedik biz; varamadığımız mevsimleri…

Kışın soğuğundan yakındık

Yazın sıcağından kavrulduk

Sonbaharın gelişi üzdü,

Bahar kimin umurunda…

Halbuki ben sana şiir olacaktım.

Sen tıpkı salyangoz gibi

Ağır ağır okuyacaktın.

Her okuduğum mısra

Salınacaktı sonbahar yaprakları gibi

Düşen geri gelmeyecek ama yenisi eklenecekti.

Her şeyin zamanının olduğunu

Bize sonbahar öğretecekti…

Kışın soğukları geçti, yazın sıcakları,

Gelemedin bir türlü

Seni bekleyişim,

Yazımı serinletti lakin yazılarım hep eksikti…

En çok ne üzdü biliyor musun?

Hep şiir yazdım.

Kışın ortasında, yazın sıcağında 

Baharın gelişinde, gidişinde

Her yıl, her ay, her hafta…

Hatta her saniye seninle oldum.

Yazmaya doyamadığım kadar çok şiirlerim oldu.

Fakat senin bir şiirin olamadım!

Anladım ki

Bir şiir olamamak yorarmış insanı,

Kırarmış,

İkiyi kim ne yapsın!
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/halealkay
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Özlem EROĞLU
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 Hayatımda hiç kimseden 

bir iyilik beklemedim. Ben kendim 

iyi bir insan değildim ki hangi yüzle 

bir başkasından iyilik beklerdim. 

Utandım, sustum yavrum. Korktum. 

Yalnız kalırım, bana yüz çevirir 

herkes diye korktum. Olan Metin’e 

oldu.

 Küçük-

ken bakkala 

gidince bir 

şeyler çalmak 

isterdim hep. 

Param olmadı-

ğı için değil de 

çalarken eğlendi-

ğimden çalardım. Her 

seferinde de pişman olup bir daha 

asla yapmayacağım adına kendi 

kendime sözler verirdim. Fakat bu 

sözleri asla tutamazdım. Çalmaktan 

bir türlü vazgeçemedim. Uzunca bir 

süre küçük şeyler çalıp kendimce 

eğlendim.

 Bir gün okuldan dönerken 

bakkalı paralarını sayarken gör-

düm. Aklıma o paraları çalıp bir 

daha asla hırsızlık yapmamak geldi. 

Şimdiye kadar çalacağım en büyük 

şey olacaktı. Yani o paraları çaldık-

tan sonra çalacağım hemen hiçbir 

şeyden keyif almayacaktım. Belki 

bu sayede bırakabilirdim çalmayı 

yavrum. Anlayacağın kendimce 

haklı bir neden buldum çalmak için. 

Uzun bir süre bakkal amcanın 

çıkmasını bekledim. Sonunda çıktı 

da. Ne zaman döneceğini bilmedi-

ğimden acele etmeliydim. Kimsenin 

görmediğinden emin olduğumda 

girdim içeri. Hemencecik aldım 

paraları. Dışarıya baktım, kimsenin 

geçmediğini görünce de çıktım.

İçimde koca bir heyecanla yü-

rürken arkamdan biri bağırmaya 

başladı. “PARALARIM! TÜM PARAMI 

ÇALMIŞLAR!”

O an kaçmayı dü-

şündüm ama bu 

“ Hırsız benim!” 

diye bağırmak 

kadar saçma 

olacaktı. Ya 

mahalleli ce-

bimdeki paraları 

görürse! Bir daha 

nasıl bakardım insanların 

yüzüne. Anneme babama ne der-

dim! Arkadaşlarım bir daha benimle 

konuşurlar mıydı? Hemen bu para-

lardan kurtulmam lazımdı.

Aklıma adice ama beni olaydan 

sıyırabilecek bir fikir 

geldi. Az ilerde 

Metin vardı. 

Benden 4 

yaş büyüktü 

Metin. Yanında 

okula giderken 

kitaplarını koyduğu 

poşet… Mahalledeki en 

fakir ailelerden birinin ço-

cuğuydu. Ondan çanta yerine 

poşet götürüyordu. Eğer onun 

poşetine koyabilirsem paraları 

herkes çalanın Metin olduğu-

na inanırdı. Poşetin biraz açık 

olmasını fırsat bilip bütün parayı 

Metin’in poşetine koydum. Sonra 

da kalabalığa karıştım.

Bakkal etrafındaki kalabalıkla dövü-

nürken Metin’i gördü. Koşarak geldi 

yanına, yakasından tutup bağır-

maya başladı: “Sen çaldın değil mi 

paraları!” 

Metin ne kadar inkar etse de 

inanmadı. Aldı poşeti, içindeki her 

şeyi döktü yere. Paralar da saçıldı 

ortaya. 

 O günden sonra mahalleli 

Metinlere yardım etmeyi bıraktı 

hatta uzunca bir süre hiçbir şey 

satmadı. Bense utancımdan ne 

Metinlerin kapısını çalabildim ne de 

mahalleliye “Ben çaldım o paraları, 

Metin değil” diyebildim.

6 ay sonra taşındılar. Hiçbir ha-

ber alamadık yavrum Metinlerden. 

Bugünse gazetede gördüm. Ölüm 

ilanı verilmiş Metin’in. Yanına da bir 

gençlik fotoğrafını koymuşlar.

“İyilik dolu, şefkatli yaklaşımıyla 

hepimize örnek olan her zor za-

manımızda yanımıza koşan değerli 

büyüğümüz emekli öğretmen Metin 

Yazan’ı ebediyete uğurluyoruz. 

Cenazesi bugün Mertel Veysel 

Karani Cami’nde kılınacak öğle 

namazından sonra Eyüp Me-

zarlığına defnedilecektir.”                            

 -Ailesi bildiği dostları

/ozzz_eroglu

OLAN METİN’E OLDU

İllüstrasyon: Abdurrahm
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Ali BEKTAŞ

 Üsküdar sahilinde bir banka sırtımı yaslamış de-

nizden geçen trenleri seyrediyorum. Nasıl da tıkır tıkır 

kıvrılıyor masmavi tülün üzerinde. Bacasında tüten kara 

dumanları bir bayrak gibi sallayarak selamlıyor gözü yol-

larda kalanları. Sonra bir sessizlik, ürkütücü bir sonsuzluk 

sarıyor etrafı. Geciken trenlerin vagonlarını düşünmeye 

başladığım esnada anlamlandıramadığım bir ses duyu-

yorum. Meteoroloji bugün yağışlı olabileceği konusunda 

neden uyarmadı diye kızarak gökyüzüne bakıyorum ve bir 

trenin uzaklardan hoş gelen sesini işitiyorum. Göğü delip 

geçen trenler çok hızlı, çok uzak, çok soğuk… El salla-

yanları biliyorum ama göremiyorum, 

beni bilenleri yanılt-

mamak için ben de 

onlara el sallıyorum 

gülümseyerek. 

Kırlaşan saçlarına inat 

simsiyah kaşları ile bir 

yabancı oturuyor yanıma. Yal-

nız bana değil şehre de yabancı diye 

düşünüyorum ceketinin omuzlarına çöken 

yorgunluğa bakarak. “Selamün aleyküm hemşerim” di-

yor alaycı gülümsemesiyle. Selamını öksüz bırak-

madığım için o da benim yakamı bırakmıyor. “Ne o 

giden tayyarede yakının mı vardı yoksa?” diyor cebinden 

çıkardığı tütünü sararken. İkramını geri çevirerek soru-

yorum, “Siz hangi treni bekliyorsunuz?” … Sanki beklediği 

tren benmişim gibi uzun uzun bakarak susuyor ve tütünü 

bitmeden hayırlı günler dileyerek istasyona doğru kaçar 

adım uzaklaşıyor. Artık trenlerin deniz, hava, kara seferle-

rinin yapıldığına belli ki bu yabancı da inanmak istemedi.

Otuz yıl önceydi kara bir trenle onu uğurlayışım. Kara 

tren gecikir belki hiç gelmez türküsüne bin vagon anlam 

yüklediğim zamanlardı. Sarılmadan önce göz çukurumun 

altına biriken tuzlu suyu parmaklarıyla silmişti. “Aldırma 

türkülere” demişti; “Geri döneceğim. Dumanını tüttürerek 

gelen bir kara tenin penceresinde beni görüp sevinecek-

sin.” O günden beri ona inanmaktan vazgeçmediğim için 

istasyonlarda beklemeye ve vagon pencerelerinde onu 

aramaya devam ettim. Yıllar hızla geçip teknoloji son gaz 

ilerlediği için trenler de değişmişti yollar da… Onun bir 

sözüne olan sarsılmaz inancımdan dolayı başka yerler-

de bekleyemiyorum. Gelişi kolay olsun diye ne zamandır 

tren istasyonlarını kendim çiziyorum. Çizimlerime uy-

gun teknoloji harikaları işte her yerde karşıma çıkıyor. 

Bu karşıdan gelen deniz treni, şu göğü yararak süzülen 

hava treni, şu da duble yollarımızın üzerinde gezinen kara 

treni… Sizden çaldıklarını geri getireceğini sandığınız o 

trenler tarihi belirsiz bir sefer ile çürümeye yüz tutmuş 

ahşap istasyonlara değil, hayal gücü-

nüzün hudutsuzluğunda yaşatmaya 

çalıştığınız bu yeni istasyonlara 

gelecek. Buna inanın bana inanma-

sanız bile… 

Ha bu arada inatla tek ger-

çek kabul ettiğiniz trenleri 

de merak etmeyin, onlar 

makyaj yapılmış istasyon-

larda “kayıp düşler müze-

si” olarak ziyaretçilerini 

bekliyor. Fazla bekletme-

yin derim. Mesela o istas-

yonlarda asılı duran saatin 

a k r e p ve yelkovanı kadar küskün 

değildir hiçbir zaman çubuğu.  Görmelisiniz. Koyu kahve-

rengi tenindeki soluk yüzü ile seni bekleyen bank kadar 

canından bezmiş değildir hiçbir oturak. Çünkü beklemek-

le ömür çürütenlerin sırtını yasladığı yerde soluklaşmış-

tır o bankın yüzü. Dokunmalısınız. Balmumundan heykeli 

dikilmiş istasyon şefinin yüzündeki donuk tebessüme de 

aldırmayın. Ondan başka kim imzasız şahitlik etmiştir ki 

o istasyonlarda yitirilen mutsuz bakışlara. Selamlamalı-

sınız.  Şimdi emeklidir kendisi, aldığı üç kuruş ikramiyeyi 

kurda kuşa yem ederek Üsküdar sahilinde bir banka sırtı-

nı yaslamış denizden geçen trenleri seyretmektedir. 
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Ve Bir bekçi 

Her geçen an

Bir anı kaydediyor,

Hastane duvarlarına. 

Anılar, acılar ve hayatlar,

Kol geziyor hastane koridorlarında. 

Ayakta zor duran,

Gözlerinden açıkça anlaşılan,

Acılı bir anne tutunmakta,

Duvarın kenarına.

Bakıyor hastanenin acıtan,

Acıyan ve ağrıyan taraflarına…

Kapılarda yaralılar,

Duvarlarını parçalar

Sandalyeler ağır anılar taşırlar, 

Yerler dikenli ve soğuk. 

Ağır yaralı sedyeler

Lambalar sıcak ve tanıklar 

Odalar,

Sıcak kan kokusunda boğulurlar. 

Gözlerden düşenler,

Hep aynı acıya eşler.

Yüzler endişeli 

Ve korkulu 

Tül Perdeler çekili 

İçeride.

Can Pazar’ları kurulu

İçeride,

Yataklar kurulu. 

Perdeler uğultulu…

HASTANE DUVARLARI

Anlatacağız , belki de çoğaltacağız kırgınlıkları içimizde.

Kulağa hoş gelmeyecek bir kalbin kırılma sesi size.

Düşünmeyeceksiniz mesela , konuşup duracaksınız 

hatta.

Birinin çabasını küçümseyecek , belki de ,

Hüsrana uğratacaksınız farkında olmadan 

Durmadan inatla kıracaksınız her defasında 

İnsanız yahu insan ,

Kalp dile gelmeyecek mi sanıyorsun ?

Demeyecek mi uğraşma benimle 

Bunca hayal kırıklığında mı barındıracaksın onu da 

Hiç maviyi anımsatmayacak mısın ? Mesela kalbine.

İnatla çırpınıp duran martının çabasını görmeyecek 

misin?

Hayat deyip susacak mısın öylece…

Yoksa kırmaya devam mı edeceksin ?

Anımsanacak olan hayallerine 

Bilir misin zordur gönül kırgınlıkları , hayat haksızlıkları

Düğümlenip yutulan kelimeler zordur işte 

İnsanız yahu insan  ,

Anlayana kadar anlatana kadar diyeceğim belki de 

Çare olun birinin yaralarına 

Görmezden gelmeyin artık

Unutmayın ki unutulmayın mesela 

Anlatabilin doya doya

Ve ;

Bir gün hoş gelsin kelimeler kulağınıza o zaman maviyi 

anımsayın işte her şeye yeniden başlamak adına. 

Büşra KALAY
/busraakalay

MAVİYİ ANIMSAYIN 
HER DEFASINDA



Ahmet TÜRKOĞLU

 Perdeleri sıkı sıkı kapatılmış salonda, çift kişilik 

koltuğa oturmuş gergin bir şekilde bekliyordu. Gözle-

ri sehpanın üzerinde yanan mumun, dans eden alevine 

kilitlenmişti. Sinirden farkında olmadan koltuğun ahşap 

kenarında,sert tırnaklarıyla bir ritim tutturmuştu.Duvar-

daki antika saatin tik taklarına uyum gösteren bu ritim, 

bir mumun aydınlatmaya çalıştığı odada ki bekleyişi iyice 

gerilimli hale getiriyordu. 

 Duvardaki saati göremiyordu ama yeni bir sigara 

paketi açtığında, saatin gongu on defa vurmuştu. Sigara 

paketini yokladı. Yeni paketin içinde iki sigaralık boşluk 

vardı. Farkında bile olmadan peş peşe iki siga-

ra içmişti. Tahmini olarak saat on 

buçuk olmalıydı. Beklediği daha 

önce hiç bu kadar geç kalmamış-

tı. 

 Şarap kadehindeki son 

yudumu içti. Sehpanın üstünde 

duran şişeye uzandı. Şişedeki şa-

rap, boş kadehinin ancak yarısını 

doldurdu. Başka şarabının olma-

dığı aklına geldi. Dışarı çıkıp yeni 

bir şişe almayı aklından bile geçir-

medi. Ya dışarı çıktığında o gelirse… Bu 

riski göze alamazdı. İçinden çabuk gelmesi 

için dua etti.

Oturduğu koltukta öne doğru eğilerek boş şişeyi sehpa-

nın altından, karşı duvara doğru yavaşça yuvarladı. Şişe 

duvara çarpınca çıkaracağı sesi bekledi.‘Tok’ sesini du-

yunca garip bir rahatlama hissetti. Bu rahatlama çok kısa 

sürdü. Asıl beklediği kaç saattir ortada yoktu. Yüzü limon 

yalayan birini görmüş gibi buruştu.

 Sabah evden çıktığında aralarında hiçbir kırgınlık 

yoktu. Kahvaltıyı beraber yapmışlardı. Sonra evden ilk o 

çıkmıştı. Aralarında geçen, günün ilk konuşmalarını tekrar 

düşündü. Gayet normal her günkü sıradan konuşmalardı. 

Geceyi nasıl geçirdiğini ve gördüğü rüyaları anlatmıştı. O 

da onu dikkatle dinlemiş ve her zamanki tepkilerini ver-

mişti. Bu gecikmeye sebep olacak hiçbir sert konuşma 

olmamıştı. 

 Acaba arkadaşlarına mı takıldı? Sohbet, muhab-

bet, hasret derken saatimi unuttu? Parmak uçlarıyla da-

ğınık saçlarını toplarken, aklına gelen bu sorulara olumlu 

cevap vererek kendini avutmaya çalıştı. Ama beceremedi. 

Öyle bile olsa bu kadar geç kalmazdı.

 Loş odanın içinde ona ait bir şeyler aradı. Bula-

madı. Her zaman oturduğu yere baktı. Gördüğü boşluk 

içini acıttı. 

 Hayatındaki bütün boşlukları onun varlığı ile dol-

duruyordu. Tüm mutluluğu, onun verdiği sevgide bulmaya 

alışmıştı. Bir an onu yanında hissetti. Gözlerini 

kapattı. Onu hayalinde canlandırdı. Karşı-

lıklı yaşadıkları hazlar aklına geldi. Onun 

yumuşaklığını, sıcaklığını ve sürtünme-

lerini düşündü. Tüm bedenini titredi. 

Yüzü kızardı. Durgun bir gölün üstün-

de esen tatlı rüzgârın, gölün yüzeyini 

ürperttiği gibi ürperdi. 

 Sehpaya uzandı. Yeni bir sigara 

yaktı. Sigaranın ilk dumanı gözlerine 

kaçtı. Zaten ağlamak için bahane 

arayan gözleri bunu fırsata çevirip, 

içindekileri dökmeye başladı.

 Parmaklarının arasında zor tut-

tuğu sigara, kendi kendini yarısına kadar tüketmişti. Ama 

o hala sessizce ağlıyordu. Şarap kadehine uzandı. Hepsini 

bir dikişte içti. Yarım sigarayı izmaritine kadar aralıksız 

emdi. Tükenen sigarayı, ağzına kadar dolu olan küllüğün 

içinde söndürebileceği bir yer aradı. Sigarayı söndürdük-

ten sonra yüzündeki gözyaşı ve rimel bulamacını avuç 

içleriyle sildi.

Arkaya doğru yaslandı. Ayaklarını sehpaya uzattı. Oluşan 

sarsıntıdan boş şarap kadehi devrildi. Garip bir yay çize-

rek yuvarlanmaya başladı. Sehpanın sınırları; şarap kade-

hine turunu tamamlayarak, başlangıç noktasına dönmesi 

için gereken alanı vermedi. Kadeh halının üstüne düştü. 
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 Ağzına kadar dolu olan küllükten birkaç izmarit fi-

rar etti. Beraberinde bolca külü de; tatlıların üstündeki 

Hindistan cevizi gibi,  sehpanın üstüne serpiştirdi. Ya-

nan mum biraz bocaladı ama tekrar eski ritmini bula-

rak, kendini tüketmeye devam etti.

 Vücudunun rahat pozisyonu ve şarabın etkiyle biraz 

gevşedi. Onunla ilk karşılaşması aklına geldi. Bir gülümseme 

yayıldı loş odanın içinde. İkisinin de birbirlerine en çok ihti-

yaç duydukları anda karşılaşmışlardı. Biten bir ilişkinin acısı 

ile sahilde dolaşırken onu görmüştü. Hemen ani bir kararla; 

‘Evet’ demişti. ‘İşte beni mutlu edecek varlık bu.’

Hiçbir sorumluluktan kaçınmadan onu hayatına almıştı. Ona 

fikrini dahi sormamıştı. Hiç konuşmamışlardı bile. Yabancı 

değillerdi adeta. Kader; birbirlerini tamamlamaları için onla-

rı sahilde buluşturmuştu.

 Yedi aydır aynı evin içinde birlikte yaşıyorlardı. Ama 

son zamanlarda evin sınırları ona yetmez olmuştu. Bilme-

diği dünyayı tanıma arzusu peyda olmuştu. Önce karşı 

çıkmaya çalıştı. Ama huysuzlanınca, tamamen kaybet-

mekten korktuğu için müsaade etmek zorunda kaldı. 

 Başlangıçta pek sorun olmadı. Dışarıda çok 

az zaman geçiriyordu. Deneyimsizdi. Çekiniyordu. Ama 

zamanla dışarının renkli dünyasına o da alıştı. Artık eve 

sadece yemek ve uyumak için geliyordu. 

 Aralarındaki mesafenin açıldığını ikisi de hissediyor-

du. Bu duruma karşılıklı olarak çaresizce alıştılar. İkisi de, 

birbirini kaybetmeyi göze alamayacak kadar yalnızdı. 

Duvardaki antika saatten gelen gong vuruşları saatin on bir 

olduğunu haykırdı. Artık iyice umudunu yitirmeye başlamıştı. 

Gelmeyecekti. O da diğerleri gibi gitmişti. İçinde büyük bir 

boşluk hissetti. Bu duyguya yabancı değildi ama yine de terk 

edilmek canını yakıyordu. 

 Saatler ilerledikçe gözleri kapanıyordu. Uykuya iyice 

teslim olmak üzereyken bir tıkırtı duydu. Onun ayak sesine 

benzetti. Hemen ikili koltuktan fırladı. Öyle heyecanlıydı ki, 

kapıya vardığında nefes bile almadığını fark etti. Soluk solu-

ğa kapıyı açtı. 

Evet… Gelen oydu. Geç kalmıştı ama gelmişti. Terk etme-

mişti. 

Önünde diz çöktü. Sarıldı, sarmaladı. Öptü, kokladı. He-

sap sormadı. Sadece; ‘Seni çok özledim… Korktum… Seni 

kaybetmekten çok korktum… Beni terk edip gitmenden 

çok korktum…’ diyebildi. 

 Aynı sevgi dolu sarılma ve sürtünmelerle karşılık 

buldu. Ama gelen, bu sözlere cevap olarak sadece; ‘Miyavvv-

vv’ diyerek karşılık verdi. 

Mahsun TİMUR

Velhasıl, şurada bir siz

Fânilik hicabı giyinmişsiniz

Bir var bir yok gibi...

Siluetiniz, misaller topluluğu

Bir nüsha, lepiska benzetmeli saçlarınız...

Bütünlüğünüz, tamamiyetiniz ne denli etkileyici

Ve kendini yineleyen duygular,

Güzelliğinizle ritimli bir eş.

Asırlardır, tanıyormuş gibi sizi

Gözbebeklerime hapsinizden madam,

Darağacını beklerken 

Beraat oldunuz.

Hatırımdan gitti mi sandınız?

Gözleriniz madam gözleriniz

ARALIK

/mahsuntimur
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Servet ŞEN

 Faili meçhul duygular vardır. Kimin gönlüne yanık 

olduğunu bilemezsin.  Aklın sadece oynadığı bir oyundur 

bu. Kalbin bir yoldan gitse, aklın izin vermez yanlış yollara 

saptırır. Karışıktır duygular, aklın gibi. Karışır da durur 

bir yandan kalbin bir yandan aklın, kazanırsa aklın ebedi-

yen mutsuz, kazanırsa kalbin ebediyen mutlu.Sonu gelen 

mutluluğun kapısında uyuyakal-

dım ben. Yarıda kaldı mutlulu-

ğum, sevincim. Uyuya kaldım 

geç başladım mutlu olmaya.  

Gözlerimi kapadım rüya sandım 

olanları, uyandığımda mutluluk 

gitmişti. Kanadından tutup “ Okşa 

ruhumu mutlulukla, körelttiğim içi-

mi aydınlat mutluluk “ diyemedim. 

Ben içimi kör ateşlerle eriyen 

lavlarla doldurdum. Dokunan ka-

çıyor.Mutluluk bana uğramadan 

kaçtı. Ben gözüme bürüdüğüm 

hissizlik bandını çıkaramadım. 

İnsanlar çok şanslı, hepsinin birer 

hikâyesi var oysa benim hikâyem 

doğduğumdan bu yana kırıntılarla 

dolu, insanlar çok şanslı çünkü 

kalbine koydukları emniyet ke-

merleri bir gün düşmeyecek gibi. 

Ben emniyetsiz kaldım. Güvensiz-

lik ve faili meçhul duygular içinde 

kayboldum. Denizler bile mutlu yağmur 

yağınca, oysa benim yağmurum gözyaşlarım oldu. Ben 

hayatımda birinin peşinden iz sürdüm, yollar dağ taş 

demeden her yere baktım ama bulamadım. Her insanın 

yüzüne baktım, baktığım insanları tanıdığım hissine ka-

pıldım. Birinin yüzünde sevdiği kaybetme hissi, birinin 

öfkelenmiş, birinin tebessüm, birinin korku sarmış yüzü-

nü gördüm.  İnsan ne kadar tuhaf bir varlık, bebek olup 

ağlıyor, büyüyor sevdiğini kaybedince ağlıyor. Gözyaşları 

yağmur olan var mıdır benim gibi mutluluğa yetişemeyip 

kaçıran. Var mıdır dağı taşı toprağı eşeleyip, toprak mı 

aldı seni sevdiğim diyen?  Toprak sen ne mükemmel bir 

varlıksın. İnsanları alıp onlardan kendine çiçek, yeşillik-

ler çıkarıyorsun. Yeşillik yemyeşilsin yine, kimin sevdiği 

var köklerinde?  Toprak sen neden en kıymetlimizi alırsın 

kendine, işe zalimlerden başla zira onlardan yeşillik mi 

olur börtü böcek mi kaplar kökünü bilemedim. Kaybettim 

ben, hep kaybettim yarım yamalak gelmişim bu dünyaya. 

Önce ailem, sonra sevdiğim ardından mut-

luluk kapıda kaldım. Ah bir anahtarını 

versen şu kapının mutluluk, değil 

yeşillikler sana yağmurlarım feda 

olsun!  Kara hayatların sonu hep 

beyaz olup bitiyormuş. Ben daha 

beyaz olmasını bekliyorum.  Bem-

beyaz olsun da istemiyorum. Dağ 

gibi babam, melek gibi annem ya-

nımda olsa oda yeterdi. Montuma 

sinmiş 2 3 nefeslik annemin kokusu, 

onu yıkamak anneme ihanet, bana 

ölüm gelir.  Her gece evde mon-

tu elime alır, annemin dokunduğu 

yerleri ellerimi gezdiririm, onun 

elini tutuyor gibi, ona dokunuyor 

gibi, ona dokunmak mutluluktan 

önce isteyeceğim tek şeydir!  Ba-

bam gelir aklıma, kırklarında bir 

dağ, duruşu yiğit, annemin acısı 

bıçak gibi saplanmış yüreğine. 

Beyaz hayatı beklemeden oda gitti. 

Gitme sırası bende galiba, beyazın gele-

ceği yok hayatıma, yoluma.  En iyisi düşeyim yine yollara 

dağlara, taşlara,  toprak almadan kıymetlimi, beyazımı. . .
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Masadan çıkmayan mürekkep lekelerini boşuna gizleme.

Akşamları gökyüzü sandığın kadar karanlık değil 

Ve sokaklar sandığın kadar aydınlık olmadı hiçbir zaman.

İlk yaz yağmuru çiseliyor çocukluğumun üstüne ya da üzerine.

Evlerin pencereleri açık,

Lambası da senden izinsiz açıldı işte odanın.

İnceden sızladı kalemin, mahçupsun yüreğine…

Fazla sürmez bu karanlık,

Hiç çocuk olmamış gibi bakma.

O günlerden kalma hayli yorgunum, kusuruma da bakma…

Canımı, parmaklarımın ucunda bir çınar ağacının dallarından topladım.

Ara sıra yaprak döktü.

Mevsimlere direnen çamlarmış, seni tanıyınca anladım.

Evlerin pencereleri açık,

Lambası da senden izinsiz açıldı işte odanın.

İnceden sızladı kalemin, mahçupsun yüreğine…

Fazla sürmez bu karanlık (korkma!)

Anlayacağın,

Saklayamadın bu yaz yağmurunda sırlarını,

Mavi mürekkeplerin yayıldı şehre

Yalnızca maviliğine baktılar.

Korkma!

Onlar hiçbir zaman dokunamayacaklar,

Gözlerinde taşıdığın sırlarına…

-Saçları kadar yüreği de Mavi olan kıymetli hocam Elif Paliçko’ ya…

/pnar_dnmzler
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Umut CEYLAN

 Karşı kaldırımda bir maske, şehre düşen yağmur 

damlaları gözyaşından kalan nemliliği gizlemek için ye-

minler etmişçesine hızlanıyor habire… Ve tamam! Seni 

herkes değil, seni senin gibiler anlıyor. Seni, senin gibi 

maskelerin yaraladıkları anlıyor.

 Maskesizleri maskelerini çıkartınca da anlaya-

mazsınız, yaşarken yalanları kuşanmadık hiç… Yaşarken, 

yaşamak… Anıyı, acıyı, mutluluğu, hor görülmeyi, dış-

lanmayı yaşamak. Yaşamak, hangisini? Bildiğim 

tek bir şey var; hayatını 

yaşamaz insan, ömrünü ya-

şar! İnsan, hayatını kurtarır. 

Elinde hiçbir şey yokken var 

etmek, kurtuluşun ta ken-

disi… Ama böyle değil, 

bu maskelerle olmaz! 

İkiyüzlülükleri bırak-

sak mı artık?

Rahatsızım yalan gülmelerden, 

kurulmuş samimiyetlerden ve 

sahte gülüşlerden. Şaka gibi gelir bazen sıcaklı-

ğına doyamadığın bir kucağın, buz bir soğukluğu saklayan 

tenden bir perde olduğunu anlamak… Ve dahası göreme-

mek zamanında, bilememek aslında karşında bir maske 

olduğunu. Harcanmış sevginin burukluğu, hissedilememiş 

gerçek sevginin verdiği kasvetle sıkışır göğsün. Ve işte o 

zaman başlarsın anlamaya, “yalanlar yalnızca gerçekleri 

olmayanların kırık aynasıdır.”Merakta etmiyor değilim as-

lında aynadaki kendilerine bakınca ne görüyorlar, hata-

larınız okunuyor mu gözlerinizde? Adiliğinizden tiksiniyor 

mu yüzünüz? Veya aynadan bir el uzanıp yapışıyor mu 

yakalarınıza, kırık aynada bir nebze vicdan kaldıysa tabi… 

 Herkesin parmak izi farklıdır, bir kere okşadıy-

san karşındaki maskeyi bir başkasına takılmayacaktır. 

Bu insanların herkese farklı bir maskesi, farklı yalanları, 

kandırmaca tarifeleri vardır. Ayıplanırmış önceden iki-

yüzlülük, gönüllerde illegal imiş. Görüyorum da “Sevmenin 

ve sevilmenin imkânsız, samimiyetlerin yalan olduğu şu 

çağda –İllegal hayatları legal eyledik.-“ Bazı insanların 

sana olan özeli, sana taktıkları maskelerdir. Maskelerin 

altından duyduğunuz dualar gerçekti matmazel, söylenen 

her söz, kulağına okunmuş her şiir gibi hepsi gerçek. Ne 

anlamı vardı maskelerin ardına saklanmanın? Ne anla-

mı vardı da maskeden dökülen âminler utandırdı tanrıyı? 

Veya verilmiş olan sahte sözler sadakati? 

“Bazı âminler, tanrıyı bile utandırır.”

 Maskeleriniz ateşledi silahları, sırtımızdan ye-

diğimiz her kurşunun ateşi; güvenlerimizi yaktı. İnşa 

edilen hayallere eklenilen iyilik(!) 

taşları aslında birer 

birer yıktı hayalleri. 

Yıkılınca gördüm, her 

iyiliğin altından bir 

şer çıktı. Güven-

mek, milyarlık dün-

yada sevginin bir 

değerinin kalma-

dığı çağda ömürleri 

zindanlara atmaktır. 

Güvenlerin parçalandığı, 

ikiyüzlü şeref yoksunu insanların 

arasında temiz kalmaya çalışmak… 

Ayağıma dolanan maskelerin varlığı yüzlerdeki 

kandırmacadan daha rahatsız edici. Yüzlerinizdeki mas-

kelerin düşmesi rahatlatmıyor içimi daha çok rahatsız 

ediyor. Sokak karanlık, gök yağıyor karanlıklara yine de 

temizlenmiyor maskeleriniz yine de temizlenmiyor yüzler-

deki güven yaraları. İnsanlıkta kan, gövdeyi götürüyor.”U-

nutmadım sadakati utandıran havada kalan tutulmamış 

yeminleri, en güzel duaların ardına tutuşturduğunuz tan-

rıyı bile utandıran âminleri. İkiyüzlülük ile öldürülen sev-

gileri, hayalleri unutmadım…

 Bu hayatta güvendiklerinin sayısı bir elinin par-

mağını geçmeyecek, şanslıysan altı parmaklı doğarsın.”
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Miray ATKAN
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Bu üç delikten akıyor kanım. 

Bu üç delikte solunumum ve 

yaşamım. Bir bardak gömülü, 

salondaki üçlü koltuğun sol 

kolçağında. Bayağı gömülmüş. 

Basbayağı gömülmüş yani. Bir 

izmariti ne zaman buluştursam 

küllükle... Böyle sarmaş dolaş. 

Tam orta yerimden kırılıyorum. 

Çok acıyor canım. Parçalanı-

yorum. Çoğalıyorum. Böylece 

daha çok acıyor canım.

 -Yürüdüm.

Güneş başıma geçercesine, 

yıldızları söndürürcesine... 

Ağaçlarla dövüştüm. İki damla 

kan akıttım alnımdan, geçti. 

Düşman belledim gözlerimi. 

Bakmadım, bakamadım ay-

nalara. En renkli yerlerinden 

oydum, attım onları çöplükle-

re, köpeklere. Kalabalıkta ne 

kadar çok yankılanırsa sesim 

bir o kadar daha bağırdım. 

Duymadılar. İlk cemre kalbime 

düşünce, ıslak havluyu şakak-

larımda gezdirince, huzurumu 

tek bir yudumda bulunca ve 

tek bir kahvede... Böyle sar-

maş dolaş yani.                                                                                                                                          

 -Yürüdüm.

Duvarlar bile konuştu. Evet, 

sen buna inanmazsın, duvarlar 

konuştu. Çırılçıplak yürüdüm 

karşı mahalledeki koşu yolun-

da. Kırıldı üstümde damlalar 

ve çok acıdı canları. Kapısız bir 

aşktan çıktım öyle umursamaz 

ve öyle çarşaf çarşaf denizce-

sine yüzdüm. Balık değildim. 

Ve hâlâ değilim.

 -Yüzdüm.

Hani böyle kan kırmızı...

Bir caminin minaresine çıkıp 

anıtlar dizdim. Yastıklara 

sarıldım. Soğuk yastıklara. 

Hiçbiri üşütmedi. Mevsim kıştı, 

şarap içtim. Ondandır dedim. 

Topuklarıma çiviledim yolların 

pisliklerini. Acısını, tatlısını 

süpürdüm ayakaltına. 

 -Koştum.

Yeryüzüne direnen ağaçları 

izledim. İlhamından emdim, 

beyazlara akıttım. Kustum. Kişi 

başına düşen her santimetre 

kareye kustum. Cılız bacakları-

mı yüklendim, hem de yıllarca. 

Adımlarımı küçülttüğüm şu 

günlerde, gerçi büyütsem de 

fayda etmeyecek şu saatlerde 

saydam bir camda bensizliğimi 

gördüm. Benliğimden utandım. 

Zifiri sabahta uyuya kaldım. 

Kumral adımlarına yetişeme-

dim. Üstelik boğuldum. Üstelik 

yüzme bilmiyordum. Zaten 

duvarlarda sustu. Dağıttım, 

dağıldım. Kahve de huzur bul-

dum. Çok canım acıdı. Soğuk 

yastıklarda terledim. 

Yürüdüm, yüzdüm, koştum. 

En son uçuyordum. 

/mryatkn

ÇÖPLÜK SİYAHİSİ

Naif DURGUN

Lakayıt yaşıyoruz 

Lakayıt.

Aşka,

Sevgiye,

Sevilmeye,

Kitap kokusuna,

Bir çiçeğe,

Denize,

Lakayıt.

Sarıl 

Aşk ile 

Sevgi ile 

Koku ile 

Kokun ile 

Bir çiçeğe 

Maviye

/naifdurgunn



Müberra KUDU

Saat gece yarısını boylarken bu vakitte neden ayaktayım 

bilmiyorsun.

En son ne zaman 10’dan geriye doğru saymıştım hatırla-

mıyorum.

Çocukken mi?

Belki...

Temiz hava ciğerlerime doldukça kimya-

sal madde solumuş gibi Ciğerlerimin 

yanmasıyla düşüncelerimden sıy-

rılıyorum.

Sahi, neyi düşünüyordum ben?

Kafamı kurcalayan neydi rutini 

bozacak kadar önemli.

Para, aşk, acı, sıkılmışlık…

Hangisiydi?

Yine gözüm rüzgarın kendisini 

okşamasıyla sallanan pullu per-

deye takılıyor.

Eğip biraz daha altından gökyüzünü 

görmeyle bozuyorum kafamı.

Pek yazık ki bugünün zifiri karanlığını ışıldatacak, yıldızla-

rım ziyaretime gelmemişler.

Oysa hasta olduğumdan da haberleri vardı.

Neyse deyip devam ediyorum, 

İçime çekmeyi unuttuğum oksijeni dışarıya derince of çe-

kerek üflerken.

O da kendinden olduğunu sanacak ki dönüp bakıyor, ha-

vada kaybolmaya yüz tutarken.

Durulmuşluğun verdiği sakinlikle beraber caddedeki ışık-

ları gözlemeye koyuluyorum.

Şu soldan 3. apartmanın ışığı az önce söndü. Kulak ka-

bartmama rağmen demir kapı sesi de duymadım.

Uyusunlar tabi ya.

Benim gibi oturup düşünüp ne yapacaklar?

Bir mahalleye bir deli yetiyor.

Lazım gerekirse görevi devretmek, ben haber salarım.

Bağıramam ama!

Alt komşu Ayşe teyzenin torunu uyuyordur şimdi.

Bu saatte vallahi hepimizi topa dizer.

Aaa bak! 

Bizim sevimli kedi geçiyor hoplaya zıplaya köşeden.

Aman canım, 

Uğursuz demeyiverin artık şu kediye.

Siyah diye suçu ney hayvancağızın?

Hem bak nasıl da mırlıyor masum ma-

sum.

Gudubet yeşim görmesin aman ha!

Mahalleden bile kovar yoksa...

-Volt, kahven soğumuş içmeye-

cek misin?

+Sen beni dinlemiyor musun? 

Ben ne anlatıyorum, sen hala kah-

ve diyorsun.

-Volt... 

Oturduğumuzdan beri sallanan sandal-

yende ileri geri gitmekten başka bir eylem 

gerçekleştirmeyen bir ruh hastasısın sen. 

Tedavi olmazsan ben de gideceğim biliyorsun değil mi?

+Gölgeler, efendisini terkedemezler ki!

Dönüp dolaşıp yanıma uğramak zorunda olduğun çarklı 

bir sistem bu.

Kürkçü dükkanını sevmeyi öğreneceksin küçüğüm...
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Şenel SAVIR
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 İnsan ne karmaşık bir var-

lık. İçinde bambaşka zıt dünyalar 

taşıyabilen, düşünceler hisler dolu 

bir canlı. Vefa, dostluk, 

sevgi, merha-

met, ahlak, 

erdem, 

saygı ve 

aynı za-

manda hırs, 

öfke, nefret, 

yalan, açgözlülük, ikiyüzlülük…

       İkiyüzlülük… Bu hep vardı. 

İnsanoğlu ezelden beridir kötülük-

leri üretip geliştirmeye program-

lanmıştı zaten. Bunun çeşitleri var 

tabii ki de. Her insan kendi içinde 

biraz ikiyüzlüdür. Mesela bir şeyi 

çok sevdiğimizi iddia edip ona azap 

vermemiz bile bence ikiyüzlülük. 

Dünyayı seviyoruz ama kirletmek-

ten asla geri kalmıyoruz. Yaşamı 

sevdiğimizi iddia ediyoruz ama 

öldürmekte üstümüze yok değil mi? 

Bu insanın kendi içinde ikiyüzlülü-

ğü, özeleştiri gerekirse.

       Tabi insan ilişkilerine yansıyan 

ikiyüzlülük daha farklı. Mesela şey 

vardır; Her iki taraf da aynı ha-

murdan, al gülüm 

ver gülüm… 

Yalancı 

gülüşler, 

saçma 

sapan 

muhabbetler 

ve bundan zevk 

alıyormuşcasına tavırlar. Aslına 

bakarsan iki tarafında birbirini 

görünce mide bulantıları olması… 

Bakın bu günümüzdeki birçok insan 

ilişkisinde mevcut. Çıkarları olduğu 

için ‘ ’muş gibi’ ’ davranışlar… Bir-

birlerini çok sevi-

yor-muş gibi, 

çok mut-

lular-mış 

gibi, çok iyi 

arkadaş-

lar-mış gibi, 

beraber vakit 

geçirmekten çok zevk alıyorlar-mış 

gibi… Hani şu ‘ ’Iyyy  bu salak beni 

niye arıyor’’ diyip ‘ ’Aloo bebeğimmm 

nasılsın ‘ ’ diye telefonu açanlar gibi 

mesela…Ya da yalnız kalmamak için 

‘ ’seni seviyorum’’cular. Millete ne 

deriz diye düşündükleri için ‘ ’çok 

mutluyuz” cular. Bu da ikiyüzlülü-

ğün dibi sanırım.

     Sizce bir insan neden böyle 

tavırlar sergiler? Çünkü aslında 

korkaktır. Tepki görmekten korkar 

o yüzden gerçek düşüncelerini 

karşıya söyleyemez ve arkasından 

söyler. Aslında iyi niyetliymiş gibi 

görünmek ister ama içindeki kötü-

yü tutamaz. Kişi o erdem ve ahlaka, 

iyi niyete sahip değilken sahipmiş 

gibi davranma-

ya çalışır 

ve öyle 

olduğu-

nu iddia 

eder.

      İnsanlar 

bunu fark etmezken iyidir ama fark 

ettikten sonra ilişkilerde bozul-

malar başlar. Bir insanın verdiği 

sözden rahatlıkla dönmesi, yaptığı 

yanlışı savunabilmesi, hiç vicdan 

azabı duymadan rahatça yalan 

söyleyebilmesi aslında bir karakter 

bozukluğudur. Böyle insanlardan 

uzak durmak bir seçenek. Değişti-

rip kazanmaya çalışmak da başka 

bir seçenek ama ben başarılı olanı 

görmedim. Genelde kendilerine 

benzeyen insanlarla bir dargın 

bir barışık devam ederler; körler 

sağırlar birbirini ağırlar. Bu in-

sanlar kendinin ve yanlış bişeyler 

olduğunun farkına varıp değişimi 

kendileri istemeleri lazım. Ya da 

büyük travma yaşaması lazım bir 

şeylerin farkına varabilmeleri için. 

Onları sevmek yeterli olur mu bil-

miyorum; hani diyorum ya sevgi her 

şeyi düzeltir diye. Evet düzeltebilir 

ama çok uzun, yorucu ve yıpratıcı 

bir yolculuğa hazırsanız olabilir. 

Yolda harcanma ihtimaliniz de çok 

yüksek. O nedenle çevrenizde varsa 

böyle kişilerden sessizce uzak-

laşmak sanırım en mantıklı olanı. 

Çünkü “Bağzen ne yaparsan yap 

olmuyor bağzen.’ ’

Sevgiyle kalın…

/senelsavir

İNSAN NE KARMAŞIK 
BİR VARLIK



Özce

Gitmek gerekir, eğer kalacak yeterli bir sebebin yoksa.

Dinlemek gerekir, eğer kalbin susmuyorsa.

Affetmek gerekir, eğer geceleri seni uyutmayan bir vicdanın varsa.

Unutmak gerekir, eğer hatırlamak çare değilse eski günleri.

Vazgeçmek gerekir, eğer umudun sesi kısılıp huzur terk etmişse bedenini.

Kabullenmek gerekir, eğer durup dururken gözlerini dolduruyorsa bazı gerçekleri.

Başlamak gerekir, eğer bitmişse bir şeyler.

Ruhun için. Kendin için…

Gökyüzü parmaklarının ucunda.

Sana sesleniyorum oradaki!..

İçindeki renkleri serbest bırak. Her tohumun içinde bir tutam umut, her karanlığın ardında bir ışık vardır. Bu döngüden 

sıkıldığında rutinleri değiştirip farka yelken aç. Bu fark hiç bilmediğin rotalarda olabilir. Ruhsal farkındalıkların, gece 

çöken karanlığın ardında olsa da içinde bir yerlerde mutluluğun var olduğunu unutma. Zaman durmaz ama yerinde 

sayanlar var, onlardan olma. Mutlu olman için gerekli olan tek şey biraz mavi; bir deniz kıyısı ve sonsuz ufuk çizgisi. 

Çünkü uçsuz bucaksızdır mavi.

Bir gün o maviliklerden çıkıp gelecek o gemi ve kırgın olan kalpleri alıp götürecek buralardan.

Tıpkı herkes gibi… Gitmenin güzel olduğunu öğreneceksin o zaman. Uzakları seveceksin, yeni yollar göreceksin, yeni dağ-

lar, denizler…

Uzaklaştıkça yolun, yaklaşacaksın kendine. Kendin olacaksın yeniden ve kuracaksın en başından umutsuzlar ülkesini.

Unutma, bu hikâyenin mavisi sensin!
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Tuğba FETTAHLIOĞLU
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 Ne heyecanlıydım bu konuyu yazmak için. Sustuk-

larımı konuşturacaktım. Her harfin hakkını verecektim. 

Ünlemlere şahit olacaktınız cümle sonlarında. Bu iddia 

bile yeter gerçi sizden bir ünlem almaya. Günlerdir kıv-

ranıyorum ama yazamıyorum. Editörün kapıya dayanması 

yakın. Oldukça heybetli sözler biriktirmiştim oysa. Ağırlı-

ğından inemedi herhalde kalemin ucuna. Kaldırsa kıçını 

buluşsa kağıtla öpse alnından, helalim sayıp anlatsa çırıl-

çıplak ne varsa…

Yok olmuyor. Kaç kelime sarf ettim başlamak için ama 

kilidini sağlam vurmuşum kalbimin açılmıyor. Gene ki ay-

nası var kalbin. Ve de bu aynaya yansıyan kadınlar… Uğ-

radıkları haksızlıklar, kafeslenmiş hürriyetler…

Bir de tek kitap bile okumadan, başka medeniyetlere 

denk gelmeden fikir sahibi olanlar. Zikirlerine bakar-

sak fikirleri kömürden kara!

Hiçbir dine ve etiğe uymayan yargılara infaz edilen 

hayatlar…

Hırslar, kavgalar, dönen gözler…

Sahip olunamayana duyulan öfke ve neticesinde kötü-

leme…

Sahip olunana duyulan bıkkınlık, nesneleştirme…

Yüzsüzlüğünüz! “Erkek istediğini yaptıkça daha erkek ama 

kadın istediğini yaparsa bilmem ne! ”

Arsızlığınız! “Evlenilecek ve eğlenilecek kızlarmış.” Hangi 

sütten çıkmış ak yanınla dil uzattın haddini yolda kaybet-

miş sözde erkek!

Nankörlüğü de iliştirelim şuraya. Bu kadar mı layık gör-

medin kendini sevgiye merhamete. Bu yüzden mi ihanetin 

masumiyete?

Sevme kadın hemen!  Zor olmak gibi bir zorunluluğun var 

senin. Kaldır kalbini adam olmayanların yetişemeyeceği 

yere.

Güvenme kadın hemen! Bilirsin hırsızlar çilingirler kadar 

ustadır mahremiyet kapısından girmeye.

Suskunluğumun ölüsü bile etti 3-5 ünlem. Hadi bir ünlem-

lik daha vaktinizi alayım.

Yıllardır “Çek elini kadından! ” sloganları atıldı. Elin zaten 

cebinde dursun da sen bir çek git buradan!

/tugbafettahlioglu

ÇEK GİT BURDAN !



Umut yaşamdır, nefestir
Yarına bakıştır, 

Yarından beklentidir.
Umutla, umutlarla doğarız
Birilerinin umudu oluruz

Birileri için yaşam umudu oluruz.
Umut her yerde vardır.

Umut her yerde olmalıdır
Yaşam için umut olmalı

Yarının çocukları mutlu olmalı ki
Umut olsun

Yaşam olsun…

Baran ORAL
6/A
DİYARBAKIR

m
UMUT

9

Beyza Asmin BAYRAK
6/B
DİYARBAKIR
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Beyza Asmin BAYRAK
6/B
DİYARBAKIR
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Güneş olsaydım ben,
Her gün doğardım yeniden.

Yakardım bazen ben,
Ama sevilirdim de ben.

Güneş olsaydım yeniden, yeniden doğardım ben…

Görevimdir ısıtmak,
Görevimdir soğuktan korumak,

Eğer güneş olsaydım ben, 
Yapardım bunların hepsini yeniden…

Güneştir insanın ihtiyacı,
Kardır, yağmurdur insanın ihtiyacı…

Güneş olsaydım ben,
Her gün  yeniden  doğardım eğer güneş olsaydım…

GÜNEŞ OLSAYDIM

f



Bazı olaylar vardır ki canım acır,
Kimse umursamaz,

Ama bir gün bir olay yaşansa,
Herkes birbirini ezip geçecek,

Bu yüzden canım acır…

Sevdiğim demeden ezip geçeriz,
Bu yüzden canım acır,

Bu dünyada kimseye güven olmaz,
Çünkü güvendiğiniz kişiler bile, 

Size  bir gün sırt çevirir,
İşte! Bu yüzden canım acır…

Heval Arya ULUCAN
6/A
DİYARBAKIR

c
CANIM ACIR

7

Ömer SAĞLAM
6/A
DİYARBAKIR
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Ömer SAĞLAM
6/A
DİYARBAKIR
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Bir güneş gibi sıcak,
Bir ateş gibi yakar

Yalnızlık ışığım.

Bir anne gibi koruyucu
Bir yavru gibi çaresiz

Yalnızlık ışığım.

Bir yara gibi kanar
Bir kurşun gibi delip geçer de

Yalnızlık ışığım.

YALNIZLIK IŞIĞIM

r



 Eski dönemlerde yaşayan insanlar koltuk yerine taşa oturuyor-
du. Şimdi ise kafa karıştıran soru  “nasıl geliştik?”.  Eski çağdaki in-
sanlar, konuşmayı bile bilmiyordu. İnsanlar birbirleriyle duman, ışık 
vb.  yollarla    haberleşiyorlardı.  Ondan sonra insanlar, kendi dillerini 
oluşturmaya başladılar. Sonra yazı yazmayı öğrendiler böylece yazı 
ortaya çıktı. Sonra insanlar, yazı ve konuşmayı bulduklarına göre baş-
ka şeyler de bulabileceklerine inanıp saati buldular. Güneşin doğuş 
ile batış arasındaki  ritimleri hesaplayarak güneş saatini bulmuşlar.  
İnsanları artık merak duygusu sarmış ve başka bir şeyler de bulabi-
leceklerine inanmışlar.  İnsanlar bu  inançla yola çıkarak ulaşım ala-
nında yüzyılın icadı olan tekerleği bulmuştur. Sonra ardından fayton-
lar çıktı. İnsanlar artık merak ile her şeyin olabileceğine inanıyordu. 

Bu sebeple önce metal parçalar sonra birleştirilmesi 
ile araba meydana geldi.  Sonra televizyonlar, 

farklı farklı arabalar, telefonlar ortaya çık-
tı.
    Yani insanların açgözlülük ve merak 
duygusu, insanoğlunu sonsuza kadar ge-
liştirecektir.

Dara Murat DURAK
6/B
DİYARBAKIR

NASIL GELİŞTİK

5

Ahmet Erjen ERDEMCİ
6/A
DİYARBAKIR
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Ahmet Erjen ERDEMCİ
6/A
DİYARBAKIR

4

Matematik derler bana,
Mükemmel çözümler bulurum sana

Matematik derler bana
Sayıları öğretirim sana.

Matematik derler bana 
Denklemi öğretirim sana
Matematik derler bana

İçime sığmam derim sana.

Matematik derler bana 
Çözümü öğretirim sana
Matematik derler bana 

Hayatında bulunurum kısaca.

MATEMATİK SEVGİSİ

i



Hey, insan sana sesleniyorum!
Para bazılarının gözünü kör etmiş.
Siz her şeyi parayla yapabileceğinizi mi sanıyorsunuz?
Sevgiyi, dostluğu parayla mı alıyorsunuz?
Nedense insanın çok parası olduğu zaman güven gelir.
Hani bazılarına göre parayla her şey olur ya,
Bir hikaye vardı hani,
Çocuk çok zengindi
Ama hiç arkadaşı yoktu
Birden tüm parasını kaybetti
Ama arkadaşı oldu.
Bazı insanlarında çok parası vardır, 
Fakat o paylaşır.
Oraya , buraya gömmez
Ben mutluluğu parayla alamam,
Arkadaşımı parayla alamam,
En önemlisi insan sevgisi kazanamam.

Efsun ERDOĞMUŞ
6/A
DİYARBAKIR

PARA

3 J

Pelin Su BARUT
6/A
DİYARBAKIR
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Pelin Su BARUT
6/A
DİYARBAKIR
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Beraber  yaşamak varken neden tek kalsın ki insan?
Gülüp eğlenmek varken neden yalnız olsun ki insan?

Konuşarak anlaşmak varken neden surat assın ki insan?
El ele gezmek varken neden tek gezsin ki insan?

Neden bu neden?
Biz varken neden ben?

Hayat çok kısa, sen değil biz olalım.
Biz olup birlikte yaşayalım.

İnan çok zor yalnızlık
Vaktimizi çalan bir hırsız

Zaman çok değerli, hadi tut elimden
Yalnızlığa elveda, birlikte olmaya merhaba…

YALNIZLIK

s



Kimse birbiriyle savaşmasın
Dünya barışı sağlansın

Kimse ağlayıp üzülmesin
Beraberlik sağlansın.
Kimse bencil olmasın
Bir ömrü paylaşalım

Kimse kötülük yapmasın
İyilik kazansın.
Çocuklar için 

Sevgi kazansın
Bütün dünya el ele tutuşsun

Dünya barışı sağlansın.

Dicle DENİZHAN
6/A
DİYARBAKIR

DÜNYA BARIŞI

1

p


