
 Acıyı yaşamak için o acıyı çekme-

nin gerek olmadığını anlatan bir adam… 

Öte yandan acıyı da en iyi yaşayanlardan 

biri… Korkuyor muydu sizce yürüdüğü yol-

da? Veya onca adaletsizliğe göz yumabilir 

miydi? Belki de daha rahat bir hayatı ola-

bilirdi. Mesela hapse girmezdi, ezilmezdi… 

O zaman Yaşar Kemal bir Anadolu Efsane-

si olabilir miydi? Yaşar Kemal bir yazardan 

çok daha ötesinin farkına varmıştı 

aslında, insan olduğunun… 

İnsan olmanın ona ver-

diği bir yükümlülüktü; 

ezileni savunmak, 

adaletsizliğe kar-

şı gelmek, yanlışı 

duyurmak, doğruyu 

önermek… O kadar 

kısıtlı imkânlarda, inter-

net, sosyal medya, akıllı tele-

fon yokken devleşmişti ve duyurmuştu 

adını… Yaşar Kemal, bir isim soy isimden 

öte acıları, haksızlıkları, adaletsizlikleri ve 

bunların mücadelesini tanımlayan bir baş-

lık gibi… Şimdi yıl 2018 ve biz insan olma-

mızın bize verdiği yükümlülükleri unutmuş 

bencil bir hayat sürmekteyiz. Bir Yaşar Ke-

mal kitabı okurken bile hislerimiz modern 

asimileye uğramış halde… Bir Yaşar Kemal 

kitabı okurken ağlamamız gerek, düşün-

memiz gerek… Nice acıları, nice haksız-

lıkları, nice adaletsizlikleri düşünmemiz 

gerek. Hem Yaşar Kemal olmak demek 

sadece büyük bir yazar olmak değildir. 

Yaşar Kemal olmak demek, daha yaşanı-

labilir bir dünya için öz benlikten sıyrılıp 

somut durum ve kavramlara aldırış et-

meden her türlü haksızlık, adaletsizlik ve 

eşitsizliğe karşı gelmek… Acıyı hissetmek, 

acıyı yaşamak ve onu duyurmak demek… 

Bugün bir Yaşar Kemal’in yakınından bile 

geçemeyecek kadar insan olamadığımız 

halde şişmiş egolarımızla, elinde sonunda 

öleceğimizi bildiğimiz halde fanatikleşmiş 

ideolojilerimizle suni olan acıları yaşat-

maktayız birbirimize.

Cesurdu Yaşar Kemal… O dö-

nemde birçoğumuzun 

olamadığı hatta hayal 

bile edemeyece-

ği kadar cesurdu. 

Ya biz? Garanti bir 

hayat, rahat bir ha-

yat, lüks bir hayat 

arzulamaktan başka bir 

derdimiz yok. Ölüm gibi bir 

gerçeğin olduğu bu yaşamda, garan-

tici olmamız kadar da gülünç bir istek 

yoktu galiba… Sanatımızı, adaletsizliğe 

karşı duruşumuzu, acıları hissetmemizi, 

haksızlıklarla mücadelemizi bile kendimizi 

garantiye aldıktan sonraya ertelememiz 

Yaşar Kemal’e ve onca yaşanmışlığa, bu 

yaşanmışlığın ortaya koyduğu eserlere  

saygısızlıktı da biz fark etmiyorduk.

 Yaşar Kemal bize, Yaşar Kemal ol-

manın kolay, Yaşar Kemal gibi cesur ve in-

san olmanın zor, ancak olması gerekenin 

bu olduğunu anlatmaya çalışmıştır hep…

               Saygıyla, rahmetle ve özlemle…
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Mesiha İREHAN
/mesihairehan

 Yaşar Abi vardı bir vakitler birlikte çalıştığım. Ne 

zaman nöbete kalsa camı açar, yakardı sigarasını. “Aç 

oradan bir Esengül, Sayın Hocam!” derdi. (Ona resim yap-

mayı öğretmek için çaba gösterdiğim halde başarılı ola-

madığım için böyle hitap ederdi.)

Esengül, onun gençlik yıllarının en popüler sanatçısıydı. 

Ve ben her defasında bilirdim hangi şarkıyı açacağımı... 

“Yastığımın üstüne habersiz düşürdüğün / bir tel si-

yah saçını sevip koklayacağım.” O yıllar-

da bir kasete tek bir şarkıyı arkalı 

önlü doldurmak modaymış, aynı 

şarkıyı dinledikçe her defasında 

efkârın külçesi de ağırlaşırmış.

Vaktiyle konuştuğu bir kız varmış: 

ismi Sahure. Konuştuğu diyorum 

çünkü o yıllarda aşk, konuşmaktan 

öteye geçmezmiş, ”Sevgili” kelimesini te-

laffuz etmek ayıp ve yasakmış.

80’li yılların gözü kara ülkücülerinden olan Yaşar Abi’nin 

davası, aşkından ağır basınca biricik Sahure’sini en yakın 

arkadaşına kaptırmış.

Yılmaz Erdoğan’ın “Bir insan gözü yüzünden yüz gün art 

arda uyumamak...” olarak tarif ettiği aşkın üzerinden, ay-

lar yıllar geçmiş, uğruna uykusuz kaldığı günler bitmiş, 

uyumuş uyumasına da unutmamış vesselam.

“Yav Sayın Hocam!” diye başlardı söze, “Kaç yaşına gel-

dik, ikimiz de torun sahibi olduk, arada kahveye giderken 

yolu uzatırım, evinin önünden geçerim, onu görürüm belki 

diye… Ne zaman sokağın köşesinde ona rastlasam bu na-

mussuz kalbimi büküyorlar sanki.”

Heyt be aşk böyle bir şey işte… Âşıklar yaklaştıkça aşk 

uzaklaşıyor demek ki… O nedenle mutsuz aşk hep aşk 

olarak yaşayıp gitme şansını taşıyor…

Aradım geçen gün “Senin şarkı çıktı geçen akşam radyo-

da Abi!” dedim.

-Hangi şarkı Sayın Hocam, dedi.

-Hani şu yastığın üstüne düşen siyah saç vardı ya. 

-Amaaan Sayın Hocam siyah saçta kalmadı ki hepsi ağar-

dı.

-Öyle söyleme o saç senin kalbinde hâlâ sim-

siyah, dedim.

“Yav Neyse!” diye geçiştirdi konuyu, 

eskilerin aşktan konuşmayı ayıp 

sayan mahcup delikanlısı tav-

rıyla.

“Emekli oldum.” dedi. “İkrami-

ye ile arabayı yeniledim, sö-

züm vardı ikramiyeyi alınca seni 

yemeğe götürecektim, şimdi Sayın 

Hocamı o eski külüstüre bindirmek ya-

kışmaz.” dedi. 

“Ne zaman istersen Abiciğim!” dedim.

Bir Esengül albümü satın alacağım yemeğe giderken, yeni 

arabasında dinlemesi için, içinde o şarkının da bulundu-

ğu, yastığımın üstüne habersiz düşürdüğün/bir tel siyah 

saçını sevip koklayacağım…

Engelleri zorluymuş, romantizm dozu ağırmış ama 80’le-

rin aşkları daha aşkmış…
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80’LERDE AŞK
Özlem EROĞLU

/ozzz_eroglu

 Meydanda yürüyorum. Ne çok insan varmış bu 

şehirde meğer. Ve ne çok hikâye… Biraz aynı çokça da 

farklı… Belki bu büyük kalabalıkta biri can almışken diğeri 

can kurtarmıştır. Biri bir ölüme tanıklık etmiştir ve bir 

diğeri de bir doğum görmüştür. Birinin derdi kalabalık-

tan sıyrılıp son model arabasına ulaşmakken bir diğerinin 

derdi de otobüse yetişmektir. Ve birinin aklında intihar 

fikri dolanırken bir diğeri hayatının en güzel gününü yaşı-

yordur. Olamaz mı? Olabilir.

       Muhakkak bu büyük kalabalığın birkaç ortak noktası 

da vardır. En basitinden hepsi aynı gökyüzünün altında 

yaşıyor. Biraz derine inersek hepsi biraz yalnız ve zaman 

hepsinden biraz çalmış. Kimisinden bir sevdiğini, kimisin-

den bir hayalini ve kimisinden de kendisini.

       Peki, ben bütün bunların neresindeyim? Ne bir can 

aldım ne de bir can kurtardım. Bir ölüme ya da do-

ğuma tanıklık etmedim. Son model bir arabam yok 

fakat otobüse yetişmek gibi bir kaygım da 

yok. Birazdan taksi çevireceğim. Ak-

lımdan intihar düşüncesi geçmiyor 

ama yaşamaktan da büyük ke-

yif aldığım söylenemez. Sade-

ce herkesle aynı gökyüzünün 

altında yaşayan yanındaki 

insanlarla beraber yalnız ve 

zamandan kendini geri alma-

ya çalışan biriyim. Hepsinden 

birazım. Ya da hepsinden hiçim…

       İlerden gelen sarı araba dikkatimi çe-

kiyor. Tahmin ettiğim gibi bir taksi. Durdurmak 

için yolun kenarına yaklaşıyorum. Birden biri ko-

lumdaki çantayı çekip alıyor. Birkaç saniye son-

ra kendime geliyorum, mavi kotlu siyah ceketli adamın 

peşinden koşmaya başlıyorum.                

       - Durdurun şu adamı,çantamı çaldı !

       Fakat kalabalık duymuyor beni. Ya da bana aldırış et-

miyor. Kendi hikayelerinde kaybolmuş dışarıyı umursamı-

yor da olabilirler. Bense koşmaya başlıyorum. Telefonum, 

nüfus cüzdanım, maaşım yatana kadar geçinmem için 

gereken param…  Hepsi çantamda. Hırsız koştukça etraf-

taki kalabalık azalıyor. Daha tenha sokaklara giriyor. Hiç 

yorulmamış gibi büyük bir hızla koşuyor. Bense şimdiden 

nefes nefese kaldım. Yıllardır koşmadığım geliyor aklıma. 

Kısa bir süre bunun için pişmanlık duyuyorum. Bu sırada 

yirmili yaşlarda bir delikanlı hızla beni geçiyor. Benden 

çok daha hızlı koşuyor.  Hırsıza yetişeceği kesin. Rahat-

lamanın etkisiyle hızımı düşürüyorum. Ama koşmaya 

devam ediyorum ki hırsızın peşindeki adam, hırsızı 

yakaladığında beni bulmakta güçlük çekmesin.

       Hırsız sokağa sapıyor. Ardında deli-

kanlı giriyor sokağa. Biraz sonra da ben. 

Sokağa girmemle yerde boylu boyunca 

yatan hırsızı görmem bir oluyor. Burnu 

kanıyor, kaşı patlamış. Koşarak yanına 

gidiyorum. Sertçe sarsarak “Çantam 

nerede?” diye bağırıyorum. Bir yandan 

da delikanlıyı arıyor gözlerim. Hırsız yanıt vermi-

yor. Bense onu sarsmaya devam ediyorum.  Bir 

süre sonra kendine gelmiş olacak ki konuşmaya 

başlıyor:

     - Herif çaldığım çantayı çaldı. İnsanlara ne ol-

muş abla böyle? Adamlık mıdır bu? Sen söyle abla, 

valla da billa da bu dünyanın çivisi çıkmamış mı? 
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Fehmi BABİR
/fehmibabir

Görebileceklerinin en uzağını görmek,

Dalıp bakmak,

Gülümsemeyi hatırlamak, olup olmadık yerde,

Biraz parmaklarını sıkmak,

Dostlarını hatırlamak,

Hayata karşı zar atmak,

Atlara binmek masmavi bir gökyüzünün altında,

Sonra,

Sonra bir köpeğin başını okşamak,

Kedilerin sırtını kaşımak,

Kırmızılara sığınmak, siyahlara koşmak,

Esmerleri sevmek, sarışınlara hayran kalmak,

Kargaları sahiplenmek,

Martıları unutmamak,

Beyaz sevdiğin kadar siyah sevmek,

Beşiktaşlı olmak,

Tutkulu olduğun kadar, sınırları bilmek,

Sınırları bildiğin kadar, sınırsızlığa inanmak,

Sütten yoğurt yapmak,

Çocuk doğurmak,

Çocuk büyütmek,

Kadın olmak,

Kadınları anlamak,

Olmakla olmamak arasında,

Ve bu şiir nereye gider?

Bu insanlar nereye gider?

Ben nereye?

Balık nereye?
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NE GÜZEL ŞEYLER VAR

İyi olan, ne zamana kadar iyi,

Kime göre kötü veya iyi?

Beni kim bulacak bu karanlıkta?

Kim çekip alacak beni bu karanlıkta?

Karanlık ki içinde çıkılmaz,

Aydınlığa ışık gerek,

Lütfen bana darılmayın,

Bu, benim huyumdur,

Her sene tam da burada beklerim,

Dünyada güzel şeyler bekleyip dururum,

Biliyorum, olur olmadık şeyler söylüyorum şimdi;

Ama olsun, beklemekle umut doğar,

Sen de beni unutma doktor hanım,

Günler gelip geçiyor,

Aylar gelip geçiyor,

Geçemeyen bazı şeyler var,

İşte onları sakın unutma!

Dağlardan daha yüce,

Buluttan daha hafif,

Topraktan daha verimli,

Güzel kadınlar, çirkin erkekleri sever bilirim,

Neyim var ki senden başka?

Söylemek istediğim başka şeyler de var,

Ne güzel şeylerdir onlar!

Öyle şeylerdir ki

Yetişip alamıyorsun.

Dokunsan sanki kırılırlar,

Öyle şeylerdir işte.



NE GÜZEL ŞEYLER VAR
İsmail BUĞDAYCI

/ismailbugdaycii

 Ben doludizgin devrik bir kelimeyim, beni anlarsan 

elbet düzelirim. Gözlerim ile değil nöronlarına bölünmüş 

kelimeler ile görürüm; bana bakan hayatı, denizi, aşkı, 

bülbülleri, gül kokulu baharları…

Düşünmekten aklım kanıyor ama kelimeler mürekkep 

damlatıyor. İçimde bir kitap kokusu tarif edemediğim… 

İçimde bir ben daha var yeni yeni keşfettiğim ve tüm 

sırlarımı ben söylemeden bilen biri. Beni en çok da bu 

şaşırtıyor. Zihnimdeki kelimeler kimin eseri? Oysa ben ke-

lime satın almamıştım hem kelime de yememiştim ki daha 

dün ben odamda tektim. Şimdi bu içimdeki ses de kim? 

Aklım kanıyor, rengi belirsiz… Kendimce bir mana ver-

dim olup bitenlere, içimdeki benim eserim, tanıyamadım. 

İçimde biriktirdiğim düşünceler dile gelirken görünmez 

bir vücut bulup kelimeler ile hayatımda yer etmiş… İnsan 

evrende asla yalnız kalmaz, içinde hep birilerini taşır da 

durur. Kimileri içindekileri çok iyi tanır kimileri 

de tanımak istedikleri gibi tanıyıp içine alır. 

Oysa her içine aldığın birer kelime birer 

satır ve birer ilaçtır. Yüreğinde taşıdıkların 

seni hasta etmesin. Kelimelere âşık olanlar 

bir mısrada kelime olarak yaşayacaklardır. 

Kitaplar yakılır ve kurutulur peki ya kelimeler 

ne asılır ne kesilir. Onlar asarlar ve keserler. 

Ufaktım ve her söylenen bana doğru geliyor-

du çünkü zihnimde kelimeler yoktu. Sor-

gulayamıyordum, kelimelere açtım. Bana 

“Sen de herkes gibisin, sıradan ve basit 

bir çocuksun, hem aptalsın hem de 

salak. Annen seni doğuracağına taş 

doğursa daha iyi olurmuş.” demişti 

kendini bilmez biri. Ben kabul-

lenmiştim. Basit olduğuma göre 

basit yaşamalıydım. Gökyüzüne bakarak asla bir martıyı 

uçak olarak göremezdim. Ya da bulutlara mavi ve beyaz 

kelebekler olarak bakamazdım. Bir taşı bile kendimden 

kıymetli görüyordum. Çünkü benim kelimelerim yoktu ama 

bana bunları düşündüren o kendini bilmezin cümleleri 

vardı. Büyüdükçe kendimi fark ettim. Etten ve kemikten 

olduğumu elimi bıçakla keserken anlamıştım. Ama ya 

zihnimdeki düşünceler onlar da etten kemikten miydiler? 

Bence değiller çünkü onların hiç canı acımıyor aksine 

can yakıyorlar. Bir yandan anneme de kızıyorum neden 

beni başkalarının çocukları ile kıyaslıyordu ki?  Oysa ben 

başkalarının anneleri ile onu hiç kıyaslamıyordum. Çünkü 

başkaları, başkaydı. Ben başka istemiyordum. Ben şimdi 

anneme de cevap veriyorum. Aklım ne de yaşlıymış ne 

de anılar biriktirmiş, artık ben nöronlara inanmıyorum 

kelimelere inanıyorum. Bir kelime söylüyorum o an, o 

kelimenin yanında kendimi buluyorum. Kendimi 

kendi zihnimle uzaklara götürüp geri geti-

rebiliyorum. Şu an bir denizdeyim ardın-

dan bir çölde şimdi de on yıl önceki yeşil 

evimizde. Kabulleniyorum, mana veremi-

yorum… İçimde sıra sıra raflar hem tozlu 

hem de eski kokulu… Kelimeler hayat 

perdelerini delen zamanda yaşarlar. Şu an 

ben değil düşüncelerim yazıyor bu heceleri. 

Sahi kelimeler nereden geldiler? Bulursan bana da 

bir haber ver. Ben artık etsiz kemiksiz olup zihinlerde 

yer etmek istiyorum. Kelimelere bürünüp yaşarsam 

canım acımaz artık. Kelimelere selam olsun! Kendi 

kelimeni bulman dileğiyle sevgili okur.

Hoş’ça kalın…

DEVRİK CÜMLELER

İllüstrasyon:Tuba EROĞLU
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Müberra KUDU
/muberrakd.official

Oysa bir hafıza kaybından doğurmamış mıydım bu kanlı geceleri?

Başımın ağrıları yardım etmişti, yorgun gecelerde dolup taşan ruhuma.

Önceleri göz kapaklarım kısıldı, 

Sonra bilincim cevapsız bıraktı, tamamlanması gereken tüm sorun kütlelerini. 

Avucumda biriktirdiğim bozuk paraların demir kokusuyla dolaştım sokak sokak; 

“Hani benim çocukluğum?” diye.

Oysa ne bir gören ne de duyan biri vardı etrafta.

Baktım olmuyor.

Baktım olacağı da yok...

Tuttum elimden: “Hadi, gidiyoruz!” dedim.

Yürümekten uyuşan ayaklarım yorulsa da “Nereye?” diye bile sormadı.

Sormazdı da.

Uslu bir çocuktum ben.

Babam öğretmişti kavga etmemeyi, eve her geç dönüşümde.

Fazla konuşmamayı da annemden öğrenmiştim, 

Karışmamam gereken yerde karışıp cimdik yerken.

Küçük yaşta büyük bir ben yaratmayı çok istediniz diye kitaplığımın üst rafına tozlanmaya bıraktım duygularımı.

Akıllanırım diye tıktığınız odalarda, karanlıkla dost olmak için antlaşma imzaladım.

Şimdilerde sormayın,

Bozulmayan bir antlaşmanın uçurumunda oturuyoruz çocukluğumla.

Hayır, tabiî ki bu defa ağlamayacağım, tıktığınız oda kapılarını kucaklarken.

“Çıkarın beni, bir daha yapmayacağım!” demek de yok.

Hem ben büyüdüm, tam da istediğiniz gibi.

Artık çıkmak için dövündüğüm duvarlarlarla, başımı koyup ağladığım karyolam ve bina arası manzaralı penceremle 

arkadaş olduk.

İttiğiniz kör kuyuları çok sevdim ben.

Çıkmak için uzattığınız halatlara en fazla kendimi asar, sallandırırım geç kalmış ilgisizliğinizde artık.

Üzülmeyin ne olur,

Üzülmek, vicdanınızı rahatlatmaya yetmiyorken...

Yarım kurabiye, hep bana gittiğimiz misafirlikte yiyemediğim kuru pastaları anımsattı. Hani böyle yersiniz ama 

canınız çocuklukla bir tane daha çeker. Tabağı mutfağa bırakma bahanesiyle ağzınıza kurabiyeden tıkıştırırsınız an-

neniz görmeden. Görürse yarım kalacaktır çünkü. Evde sanki sana pişirmiyorum, deyip elinizdeki yarım kurabiyeyle 

yutkunmanın ağırlığı çoktur. Umarım hayatınızda hiç yarım kurabiyeler olmaz...
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YARIM KURABİYEM

Kaligrafi: Nadire TATAR
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Anıl ASLAN
/prof.hems.anlaslan

Anlatması zor,

Kelimeler boğazımda düğümlenir her seferinde.

Yazması kolay,

Şimdi başlayınca üzerine yakışacak tüm kelimeler ezberimde.

Aklımın her köşesinde sana ait resimler,

Hayallerden bozma şiirler defterlerde.

İsmin var oturduğum her sıranın üzerinde.

Yerim belliydi, yerin belli.

Yazan ben,  okuyan başkası…

Kaç yıl geçti,

Kaç saat, seni unutmaya çalışmakla...

Kaç saniye nefessiz, boşluğunun acısını unutmaya çabalamakla,

Kaç teşebbüs, başka omuzlarda uyumaya...

Nafile.

Fakat biliyorum ki

Vakit kendini tüketmeye ne kadar niyetli olsa da

Bir gerçek var ki ortada;

Akrep, yelkovandan vazgeçmedikçe,

Aynı yerde dönüp duracağız. 

Bir gün duracağız…
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AKREP YELKOVAN

İllüstrasyon:Nurselin AYAN



AKREP YELKOVAN
Ayşegül GÖÇMEN

 Tenim yanıyor. Dünyanın en tuzlu suyuna girmek 

istiyorum. Tuzun bütün yaralarımı yakmasını sonra da 

iyileştirmesini… Yaşamak istediğim ne varsa bir an evvel 

onlarla dolmalı yaşamım. Havuz problemi değil belki 

ama açık muslukların sayısı öyle az ki… Geriye düşüyor-

muşum gibi sanki yaşamdan. Hatta bir kabusdaymışım 

gibi… Bağırdığım halde sesim çıkmıyor ve koşmama 

rağmen asla kaçamıyorum ama biteceğini de biliyorum 

bunun. Hayatı deneyimlemek istiyorum. Deneyimlerimiz 

kadar var olabiliyorsak eğer var oluşum neye yarar? 

Oradan buradan toplanan birkaç kullanımı 

yanlış ve duygusu bozuk kelimeyle 

var olmaya çalışıyorum. İnsanlara 

çarpıyorum. Dokunuyor, geçiyor, 

takılıyor ve anlayamıyorum. 

Düşüncelerim yanıyor. Düşün-

meye devam ettikçe daha da 

canlanıyor ateş. Kendimi sık sık 

dışarıyı izlerken buluyorum. Karşı 

apartmandan sarkan siyah poşet 

bile odun oluyor ateşime. Yoruluyorum. 

Yine de burada olmayı seviyorum. Yüzyıllardır 

sordukları soruları ben de devam ediyorum sormaya. 

Neden buradayım, bir anlamı var mı, kimdir insan, nedir 

gerçek, nasıl huzura erilir? 

Kalbim yanıyor sonra. Tüm bunların sonunda hiç oluyo-

rum. Hiç gibi hissediyorum. En çok canımı yakan da bu 

oluyor. Ah insan, ne ara vazgeçtin mavinden? Ya gök? 

Gökyüzü kendini sattığından beri ne insan mavisine denk 

geldim ne de gök mavisine… 

Ellerim yanıyor. Yaptıkları tek şey yangından kaçırabil-

diklerini atabilmek kâğıtlara… Cümlelerim kül. Darmada-

ğın, eksik ve yakın hiçe…

Ben yanıyorum. Kokulu bir mum gibi etrafa güzel koku-

lar yaya yaya yanıyorum. Yaşadığım deneyim hissettiğim 

acıdan çok daha fazla... Kuyruğu dik tutma telaşıdır 

belki ama öyle güzel ki kuyruğum…

Bir de umudum yanıyor. Dünyanın dörtte üçü bile söndü-

remez onu. Sevdim burada. Sevildim ve özel hissettim. 

Kahvelerini içip, meyvelerini yedim. Mavisi başımı döndü-

rüp yeşili heyecana verdi içimi. Anlam olmaya ve anlam 

vermeye çalıştım. Öğrendim. Öğrenemedim. Birbirimize 

dokunduk burada.

Ah Dünya!

Tenim yanıyor. Dünyanın en tuzlu suyuna 

girmek istiyorum. 

YİNE DE SEVDİM 
MAVİNİ DÜNYA

/askgulgcmn

^
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YAŞAR KEMAL
‘‘İnsan evrende gövdesi kadar değil yüreği kadar yer kaplar.’’

‘’Kekeme Oldu 
Sabah’’

Çizim:Sinem ALGAN



YAŞAR KEMAL

6 EKİM
1923

Osmaniye/Kadirli’de 
doğdu.

1940Abidin Dino,Arif Dino ve 
Pertev Naili Boratov ile 
ilişki kurdu. 1946 İstanbul’da Fransızlara 

ait havagazı şirketinde 
‘‘gaz kontrol memuru’’ 
olarak çalıştı.

1950142. maddeye aykırı 
davranmak suçundan 
hapse atıldı.

1951

Hapisten çıktı.İstanbul’a yerleşti.
Cumhuriyet gazetesinde,röportaj 
yazarlığı yapmaya başladı.’’Dün-
yanın en büyük çiftliğinde yedi 
gün’’ isimli röportajı,Gazeteciler 
Cemiyeti’nin düzenlediği yarışma-
da,Özel Başarı Armağanı’nı almaya 
hak kazandı.

1955 Türk edebiyatında çok 
önemli bir yeri bulunan ‘‘İnce 
Memed’’ adlı romanı,Varlık 
Roman armağanını almaya 
hak kazandı.

1952İspanyol göçmeni olan 
‘’Thilda’’ ile evlendi.

1974‘‘Demirciler Çarşısı Cina-
yeti’’adlı eseriyle Madaralı 
Roman ödülünü kazandı.

1977 ‘‘Yer Demir Gök Bakır’’ro-
manı Fransa’da yılın en iyi 
yabancı romanı ödülünü aldı.

2001Eşi ‘‘Thilda’’ hayatını kaybetti.

Ayşe Semiha Baban ile 
evlendi.

1 AĞUSTOS

2002
28 ŞUBAT

2015
Yaşar Kemal,
hayatını kaybetti.

‘‘Dükkan’’,’’Bebek’’,’’Memet 
ile Memet’’ ve ‘‘Sarı Sıcak’’ 
öyküleri yayınlandı.

1950

1962
İşçi Partisi’nde görev yaptı.

1967
‘‘Ant’’ adlı 
dergiyi 
çıkardı.

1973Türkiye Yazarlar Sen-
dikası’nın kuruluşuna 
katıldı.
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Yemlihan UZUNYOL
/yemlihanuzunyol

Yitik bir sevdaya maruz kaldık seninle.

Yitirilmişti düşlerimiz daha biz düşmeden evvel. 

Varamadan tadına hiçbir şeyin mahsur kaldım kuraklığına varlığının. 

Sonbaharı dinleyemedik seninle, yağmurda ıslanamadık. 

Şöyle demli bir çay bile demleyemedik.

Demlenemedik seninle sevgilim.

Sen ki bana dem olacaktın.

Lakin dem bu dem değil sevgilim, dem bu dem değil. 

Genzimde düğümlenen kırık bir aşk hikâyesiyiz artık seninle.

Buruk bir şiir, yanık bir türkü ve mutsuz bir son, 

Seninle biz, buyuz sevgilim. 

Lakin anlamıyor bizi kimseler.

Yaşamadan anlamıyorlar.

İlla düşecekler bu dermansız derde.

İlla yanacak birilerinin düşleri.

İlla düşecek biri aşkın doruğundan.

Ve öyle anlayacaklar bizi.

Velhasıl sevgilim herkes yaşayacak bizi.

Lakin mevzu bu değil sevgilim, mevzu bu değil. 

Kırıklarla doluyum,

Kan revan içindeyim.

Ve bunların hepsi candan,

Hiçbiri camdan değil sevgilim, hiçbiri camdan değil.
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YİTİK DÜŞLER

İllüstrasyon:Gül Ezgi KARAMAN



Neslihan KUŞ
/ nessliiihan

     Sarı sıcağın mavi göğü öptüğü, kuru toprağın çorağa 

döndüğü vakitlerde, iki çocuk var gücüyle koşuyordu. 

Biri birkaç düzine ayın vermiş olduğu ağabeylik dürtü-

süyle daha hızlı ve atikti. Diğeri de bedeninin zayıflığı ve 

boncuk gözlerinin ardındaki korkuyla biraz daha geriden 

geliyordu. Ama o da koşuyordu. O da en az abisi kadar 

farkındaydı buzağılara yetişemezse yavruların anneleri-

ne kavuşup evin tüm sütünü bitireceğini. 

Belki de bu yüzden de koşmak 

istemiyordu bedeni. Evet, 

gitmezse ona kızabilirler-

di ama buzağılar mutlu 

olurdu ama kim bilir işte, 

koşacak gücü hiç yoktu 

o sıcakta. Susuzluktan 

ciğerleri ve kalbi tüm 

vücudunu durdurmaya 

niyetliydi. Gökyüzündeki 

güneşin temmuz sıcağı ile 

işbirliği ise ona kalan son gücünü 

kullanmaması, avuç içi kadar dizlerinin 

üstüne çökmesini emrediyordu. Düşerse üstü başı da 

toz olacaktı ama sanırım artık bir önemi yoktu. Çünkü o 

son adımları da atmıştı. 

     Gözlerini açtığında toprağın sıcağı kavruk tenini 

ve güneşin açtığı sarı saçlarını yakıyordu. Hem kuru 

toprak işte, tek başınayken, susuzken, çiçeksizken, yeşil 

değilken tek tek her tanesiyle batıyordu. Henüz yerden 

kalkacak gücü yokken fark edebildiği tek şey yüzün-

deki o ufak ayak sesleriydi. Başını dayadığı sert yastık, 

topraktan çok daha fazlasıydı. Bir yuvaydı. Kış gelmeden 

yarının telaşına düşmüş, her şeyi planlayan tüm yazı 

koşarak geçiren siyah, iri başlı karıncaların yuvasıydı. 

Tüm yüzünü yol etmişlerdi. Umarsızca sanki o hep or-

daymışçasına, belki de yollarını uzattığı için ona kıza-

rak duyulmayan çığlıklarla söyleniyorlardı. Onunsa tek 

düşündüğü, az daha serinlik ve yürüyebilecek güç için 

biraz suydu.  Tepelikte ufak su birikintileri vardı aslında. 

Evin hayvanları eve dönerken içiyorlardı ama içerken o 

koca kirli ayakları ile içinden geçiyorlardı. Oldukça pisti. 

Baharı bekleyecek olsaydı, o tepeden illa ki pınarlar 

akacaktı. O da kurumuş dudaklarını avutabile-

cekti. Aslında bıraksalar beklerdi. Ne yü-

rüyecek gücü vardı ne de konuşacak. 

Yapabileceği tek şey beklemekti. Yağ-

murları, yağmurla dolacak pınarı, 

esecek serin rüzgârı, bekleyebilirdi. 

Kımıldayamazsa da ağzının içinde 

büyüyen dili dönmese de hissedebi-

liyordu. Bir kucağın sıcağını… Evine 

gidiyordu. Buzağılar çoktan varmıştı 

bile yuvasına…

BEKLENMEYEN MİSAFİR
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Engin KARAKUŞ
/engink.kus

 Gece yarısı, kalbimin diğer 

yarısını tamamladığı saatlerde İs-

tiklal’de yürüyordum. İstiklal dediy-

sem yanlış anlaşılmasın. Denizli’de 

sıradan bir cadde… Eğer hayatının 

en mutlu anlarını düşünürken, o 

mutluluğun tek sebebi olan, sonra 

da hayatını s.ken kişiyle o cadde-

de yürüdüğün günler gelmiyorsa 

aklına… Evet, sıradan bir cadde… 

Neyse, uzun zaman olmuş bu cad-

deden geçmeyeli. Kafamı nereye 

çevirsem, anılar tokat 

gibi çarpıyor yüzüme. 

Anılar, boğazımda 

düğüm düğüm… Yü-

rüyorum… Yürüdükçe 

adımlarım ağırlaşıyor. 

Bedenim, beynim ağır-

laşıyor. Birden çakılı kalıyorum 

olduğum yerde, dar bir sokağın 

başında. Köşedeki lokanta ilişiyor 

gözüme. Eğilip içeriye bakıyorum. 

Her gün seni beklerken saniyeleri 

saydığım o gri duvar saati hâlâ aynı 

yerinde duruyor. Uzun uzun bakıyo-

rum. Caddenin gürültüsü arasından 

tik-tak sesleri doluyor uyuşmuş 

beynime. Kaçıp gitmek istiyorum 

oradan, bütün geçmişi ayaklarımın 

altındaki kaldırım taşlarının arasına 

gömüp, gitmek istiyorum. Yine de 

kalbim ilmik ilmik örmeye devam 

ediyor geçmişi. Soruyorum kendi-

me, neden insanın aklıyla kalbi aynı 

şekilde çalışmaz?

  Yaratanın kusuru mu bu? 

Yoksa yaratılanın acizliği mi? Ve 

yine soruyorum; insan neden aklı-

nın uçurumlarından düşüp kaybolan 

geçmişi, kalbinin en aydınlık ye-

rinde saklar? Ben tüm bu sorulara 

cevap ararken, bedenim beynimden 

habersiz çalışmaya devam ediyor. 

Ayaklarımın gölgesi öylece durur-

ken parmak uçlarımda,  tarifi 

mümkün olmayan sesler 

beynimdeki sessizliği 

deşiyor. O an Allah’a 

inancımı yitiriyorum. 

Sanki İsa yeniden çarmı-

ha geriliyor. Görüyorum… 

Ölü melekler düşüyor bulutlardan, 

kanatlarında yağmur damlaları. 

Yağmur, akıtıyor omuzlarımdan 

şahit olduğun tüm günahlarımı. 

Akıtıyor gökyüzünden sırtıma yan-

sıyan karanlığı… Gülüşün düşerken 

ağır ağır köprücük kemiklerim-

den, hafifçe kaldırıyorum başımı. 

Yağmur damlaları çarpıyor yüzüme. 

Dudaklarını, sevişmelerimizi hatır-

lıyorum. Ama bu sefer direniyorum 

kendime, direniyorum yine senli 

düşlere dalmamak için. Bu sefer 

aklımla kalbim arasındaki savaştan 

yara almadan kurtarıyorum ruhu-

mu. Ve geçmişin üzerindeki o ince 

ipte yürürken, kalabalıklar içinden 

geçiyorum. Herkes o kadar mutlu 

ki… Gülüyorlar. 

 Güldükçe mutluluğu yüz-

lerine. Biraz ileride, caddenin 

ortasında duruyorum. Etrafımdaki 

olup biteni aşağılık bir böcek gibi 

izliyorum. Kim görse yüzümdeki 

acıyı başını çeviriyor. Bütün cadde-

yi ateşe vermek istiyorum o anda. 

Koskoca caddenin alevler içinde 

yandığını hayal ediyorum. Bey-

nimdeki bu büyük eylem, gerçekte 

başımı çevirmemle son buluyor. 

Yavaş yavaş açıyorum gözlerimi. 

Uyandığımda başucumda bir kadın 

duruyor. Gözleri seninkiler gibi 

kestane kahverengi…  Ama hiç de 

senin gibi bakmıyor bana. Ellerini 

gezdiriyor saçlarımda. Sonra elma-

cık kemiklerime dokunuyor. O ince, 

naif parmaklarını arıyor yokluğuna 

üşüyen tenim. Ben kıvrımlarını bile 

bir bir hatırladığım o kibrit dudak-

larını düşlerken, o bir fahişe gibi 

yapışıyor dudaklarıma. Senden son-

ra ilk defa bir başka kadının diline 

değiyor dilim. Son kez kapatıyorum 

gözlerimi ve seni hayal ediyorum. O 

bunu bilmiyor…
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“Şiirlerimin gözle değil,

  dudakla okunmasını

okuyuculardan 

    bilhassa rica ederim.”

SEFALET

Güzel yerlere götürmek isterdim seni hanımım.

Hakikat budur ki;

                 Ben, yoksul bir adamım.

Ayda dört yüz elli kuruş girer cebime.

Merak etme, haramdan uzağım.

                 Ay boyunca akar, akar teri alnımın.

Hakikat şudur ki

                 Çok parası yoktur bu adamın.

Furkan KARAHAN
/furkan.kkarahan

Sıkıntılı günlerin cebinden çıkmış,

Güzel çocukluğum.

Nereden esmişse rüzgâr,

Bulutlar oradan yol vermiştir göğe.

Büyülüyor bu bahar, serin toprağın alnından

Damlayarak yürüyor ağaçların uçlarına.

Bu bahar, başka bahar!

Filizleri, kuşları, kumaşları…

Bir başka bu ağaçların gövdelerine yakışan

Pembe gerdanlık,

Beyaz taçlar…

Yeşil libaslar köklere daraltılmış.

Bir gülü bir papatyadan erken çağıran

Bir şeyler olmuş bu çiçek mevsiminde.

Maviye dönük sesleri kuşların...

Baran YAŞAR
/baranbari__

BAHAR
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Abi BALI

Sen en güzel şiirsin, şairin yazdığı…

Gözlerinin üzerindeki kirpikler yarım uyaktan fazlası; sınırları belli olmayan çizilmiş en güzel haritasın meselâ.

Atladığımda kısrağıma, elimde sımsıkı tuttuğum şey senin çizgilerin.

Uyanıyor musun yoksa ateşler yakılırken,

Yaprağın üzerindeki su taneciği mercek görevi görürken güneşe karşı?

Serinletmesi beklenen damlalar yakarken derinlerimizi, uyuyor musun hâlâ?

En güzel şiirsin, şairin yazdığı.

Tek pabuca iki ayağını sığdıran munzur gülüşlü çocuksun, doğrulduğu an gezegene ithaf olan. 

Göğsünde ağıdını yakan ananın beklediği trenin içindekisin,

Geçmek bilmeyen bir ıztırap treninin içindeki…

Yine de yazılmışsın sol yanıma, görünmeyen tarafından.

Ve sol çukurumda yankılanırken toprak ananın ağıdı, yankılanıyorsun çukurumun zarlarında.

Gömülmeye müsait, açıklığı bulmak onca inilti arasında.

Ölümü haklı çıkarmaz ve sesini ağıt kılmaz.

Çünkü sen henüz bitirilmemişsin; en aromatik şiirsin yazılan,

Okumaya korktuğum, okutmaya kıyamadığım. 

Okunma ihtimaline sığındığım bir şiirsin.

Dünyadaki her dili tek dile indirgeyen Gregor Samsa‘nın ağzından, insanlar-

dan böceğe kadar yayılan ve anlaşılan, üstelik beni müthiş bir kıs-

kançla toplatan ve iletkenliğimi son derece azaltan bir şiir.

İletmezken içime dolan dizelerini, ağırlığıyla başımı döndüren şiir.

Şairin bugüne değin yazdığı en güzel şiir sensin.
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SEN
/likeapoeem

İllüstrasyon:Tuba EROĞLU



Ömer MURAT

 Saçların gelincik tarlası, saçların rüzgârda 

fesleğen kokusu, saçların bahar... Sen, çatlak dudakları-

mızda bir gözyaşı damlası... Senden önce buralar harap, 

gönüller kurak, bahar bizlere uzaktı. Sen gelmeden biz-

ler ölü toprağı... Bir şiirin kayıp mısralarıydın sen. Seni 

ilk gördüğümde okulun bahçesinde, mevsiminden önce 

açmış aceleci bir çiçektin. Gözlerin, toprağa 

düşen ilk cemre...  Yeniydin okulda.  Bizim 

komşu sınıfa gelmiş, gelişinle bahar getir-

miştin; saçlarında kırlangıçlar... Kimseyle 

konuşmuyordun. Sanki omuzlarında dünya-

nın yükü… Öyle bir başınaydın. Kimse seninle 

arkadaş olmak mı istemedi, yoksa sen mi 

kaçtın onlardan, bilemedim.  Biz -yani okulun 

tüm erkekleri- kaçamak bakışlarla, içimizde 

seninle göz göze gelme ihtimâlinin müthiş 

korkusuyla seni izliyorduk uzaktan.  “Güzel-

lik görecelidir.” tabusunu yıkmış, tüm ci-

hanı ortak paydada toplamıştın.   Okulda 

kavgalar ve devamsızlıklar bitmiş, notla-

rımız bile yükselmişti.  Değişmeyen tek 

şey, senin yüzündeki keder... Dese-

ler ki senin yüzün gülecek; okula 

lunapark getirir, matematikten 

yüz alır, göğe salıncak kurar, 

ay ışığında saçlarını örerdim. 

Sen gülmedin; günler, hafta-

lar, aylar geçti gülmedin. Senin 

tek gülüşüne şairleri utandırırdım.  

Sen gülmedin; baharımız güze döndü, umudumuz kırıldı. 

Gülmedin… Çok bekledik, umduk, hayal ettik, dua ettik, 

kadere küfrettik; sen gülmedin.

 Sonra bir gün sen gelmedin. Çok bekledik, gel-

medin. Yaz geldi, okul bitti, okul açıldı sen yine yoktun. 

Buralar savaş sonrası; virane, kıtlık, göç... Bizler cüzzam-

lı dilenciler... Kırlangıçlar dönmedi göçlerinden. 

 Yıllar sonra öğretmen olarak atandığım bir 

köyde yaptığım veli toplantısında, yüzündeki değişmeyen 

kederden tanıdım seni, saçlarındaki fesleğen koku-

sundan...  Kader, yıllar sonra kesiştirdi 

yollarımızı, merkezden oldukça uzak bir 

köy okulunda.  O an anladım, bu kurak 

iklimdeki bitmez baharın sebebini. 

Birkaç yüklemsiz cümle ve birkaç 

anlatım bozukluğu; seninle tek ko-

nuşmamız. Sonra hizmetliye sordum:  

“Ağabey, kim bu?” diye. Muhtarın 

küçük eşi, yanıtını aldım. Muhtardan 

yirmi iki yaş küçük eşi, dedi senin 

için.   Yaramaz bir çocuk, sapanla 

vurdu kanadından, göçe hazırlanan 

kırlangıcı.

YARALI KIRLANGIÇ
/ommmerrr

İllüstrasyon:Tuba EROĞLU
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Canan ŞİMŞEK
/filologhanimctle

Ben sana ilk samimiyetimi verdim.

Bu yüzden sen benim samimi oluşumu sevdin. 

Daha sonra kalemimi uzattım.

Sen de kalemimi sevdin. 

Bu yüzden sen de kalemini uzattın. 

Sana sonra yazılarımı uzattım. 

Sen de yazdıran sebeplerimi sevdin.

Sonra sen bana “yaz”dın,

Ben sana “yaz”dım.

Sen benim kalemime doldurduğum

İnce hayat sızıntısını sevdin.

Onu mürekkep yapışımı sevdin.

O yüzden bana yaşama sevincinden mürekkepler verdin. 

Sen benim yazma mürekkebimi sevdin,

Daha çok yazmam için.

Düşünce yolları açmak istedin.

Bana kitap gönderdin. 

Sonra bu kitabı okuyan gözümü sevdin.

Kitabı okuyup yazınca

Kalem tutan elimi sevdin.

Yazdıkça seni duygulandıran 

Yüreğimi sevdin.
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Yüreğimi sevince kulağım kıskandı,

Onu sevdin.

Daha sonra azınlık milletler gibi tüm azalarım isyan etti,

Onlara da “hak” verip 

Tüm vatanımı sevdin.

Ellerim güzel şeyler yapınca 

Ellerimi öptün. 

Kalemim güzel şeyler yazınca

Kalemimi öptün. 

Dilim güzel bir şeyler söyleyince

Dilimi öptün.

Ayaklarım güzel bir yere gidince

Ayaklarımı öptün.

Her öpüşün bir mühürdü. 

Tapu ettin kendine.

Köle ettin bendine. 

Sonradan da karşıma geçip

“Yüzünde, göz izi yok 

Ona sadece ben baktım,

Yüzünde göz izi olmayacak,

Ona sadece bu gözler bakacak.” dedin.



NEYİMİ SEVDİN ?
Ramazan KAYA

/ramazan.kaya1903

Ne çok konuştum değil mi?

Hiçbir halt beceremez şairler!

Kalmayı, susmayı, uyumayı...

Ne mi bilirler?

Tabiî ki Tanrı’nın alfabesini. 

Gizlice öğretti onlara sesleri.

Ben de bilmiyorum bu alfabeyi!

Başka mı ne bilirler? 

Tabiî ki sevgiyi yazmayı…

Tanrı şairleri yarattı, 

Şairler de güzelliği…

Şairler birer küçük Tanrı gibi, değil mi?

Sus, çarpılacaksın şimdi!

Şairler susar mı?

Susarsa ölür tüm sevilmiş kadınlar...

Devrim olmaz, kapitalizm kazanır...

Deli misin, şairler hiç susar mı?

Şairler susarsa kuşlar ölür!
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Hülya HABBABE

/hulya.habbabe

 Gün gelir kelimeler değerini kaybedip insan 

insanı anlamaktan vazgeçtiğinde bilin ki o toplumun 

sanatı, sanatçısı en önemlisi şairi ve yazarı tüken-

miştir. Sevmek hükmünü kaybedip gözlerinden ferini 

söndürdüğünde bilin ki kalemler kurumuştur. Bir kesi-

min ruhunu inşa eden sanatçıların değerini anlatmak 

için yeterli olmasa da bir yazarın, bir şairin toplum 

içerisinde ne derece önem taşıdığını görmemezlikten 

gelemeyiz. Gelecek geçmişinden güç alır, edebiyat 

deryasında isimlerini en iyilerin arasına yazdıran 

yazarlardan aklımıza 1923 yılının Türk edebiyatına ka-

zandırdığı en önemli yazarı ve romancısı Yaşar Kemal 

gelmektedir. Büyük usta Yaşar Kemal Türk edebiyatın-

da yazdığı romanlarıyla sınırlarını geçmeyi başararak 

dünya edebiyatında da ismini duyurmuştur. Anlatım 

dili ve hafızalardan çıkmayacak eserleriyle edebiyat 

dünyasında ölümsüz yazarlardan biri olmuştur. Renkle-

rin en masum tonlarını kâğıda döken yazarlar gün gelir 

çiçeklerle süsler dünyayı! Çocukluk baharında yeşer-

miş kır çiçeklerini dağıtırlar gökyüzüne, lavanta kokan 

kâğıtlardan anlarsın aşkı, sevdayı… Masalları bekleyen 

geleceğin en güzel hazinesi nedir dersen, sevmekten 

yılmamış yazar derim. Ne olursa olsun yaşamı,insanı 

seven yazarlar… Düşünebilmek yaşamanın kanıtıdır. 

Düşündüğünü yazabilmek ise sadece yazarların usta-

lığındadır. Hafızalarımızdan silinmeyen İnce Memed, 

Teneke, Yer Demir Gök Bakır, Binboğalar Efsanesi gibi 

hemen hemen yazdığı romanlarının büyük bir kısmı ile 

ödüle layık görülmüş usta bir yazardır Yaşar Kemal. 

Ne diyordu büyük yazar: ‘’İnsan evrende gövdesi kadar 

değil yüreği kadar yer kaplar.’’
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 Kuşlar konuyor 

pencereme selam ve-

rip geçercesine… Önce 

güneş doğuyor günün 

habercisi olarak sonra 

şehir ayaklanıyor birden, 

ekmek almak için sıraya 

giriyor insanlar, herkes 

işine koşuyor, yavaşça…  

Sabrediyor köşede  mey-

ve satan yaşlı amca, de-

rin bir of çekiyor, sigara 

dumanını  üflüyor kala-

balığa doğru, sahi kime 

bu öfkesi? Ve el uzatıyor 

birden gün içinde yaşa-

nanlar, bu şehrin tüm 

sokaklarına kaldırımları-

na bırakıyorsun kendini, 

yol gösteriyor tabelalar… 

Gerçi kaldırım taşları-

nın eksiliğini bile fark 

ediyorsun çoğu zaman 

geçtiğin yol, ezberlediğin 

sokaklar… Sonra birden 

sesler yükseliyor kavga 

ve gürültüye bırakıyor 

kendini,tarifi kolay, yeti-

yor  iki güzel söz yatıştır-

maya tüm  olanları. Kıy-

met bilmediğimiz zaman, 

görmezden geldiklerimiz, 

ufak telaşlar… Sahi neydi 

kalemimden dökülenler? 

 

 Neydi tüm yaşa-

nanlar bu benim pence-

rem, bu güneşin odama 

yansıması bunlar bakıp 

da gördüklerim. Tekrar-

dan kuşlar konuyor pen-

cereme tüm bu yaşanan-

ları fısıldıyor kulağıma… 

Gündüz gururla bırakıyor 

yerini geceye, gece yor-

gun, gece taşıyor… Bütün 

şehrin yükünü bütün ya-

şanan şeyleri sığdırıyor 

bedenine, sırf bu yüzden-

dir belki de siyah oluşu. 

Tüm bu yaşananların üs-

tüne çeker perdeyi, kimi 

aralayıp hatırlar tüm ya-

şananları, kimi görmek 

istemez. Sonra ay vurur 

geceye,yükü hafifler ge-

cenin tüm yaşananlara 

ortak olurcasına. Birden 

ağırlık çöker göz kapak-

larına direnir insan, yoksa 

nasıl anlardı bakmadan, 

yıldızların güzelliğini…

Ahmet SEVİMER
/ahmetsevimer

GÜNEŞTEN GECEYEBÜYÜK USTA YAŞAR KEMAL



/ahmetsevimer
Ertuğrul TEKE

/tugrul_teke

 İnsan o kadar şey kaybeder ki bu hayatta kay-

bettiklerinin ardından sadece iki damla yaş kalır geriye. 

Sizden ilk önce kavuşamadığınız sevdalınızın elleri gider, 

avuç içlerinin sıcak hali gider, saçlarının Çukurova esin-

tisi gibi dalgaları gider, en son tebessüm edişi gider lime 

lime...

Anılar, hediyeler asi bir düşman gibi dikilir karşınıza 

sürekli. Size aldığı hırka eskimeye yüz tutar, eşyalar 

rengini kül rengine bırakır, hatıralar hiç gitmez 

kapınızdan. Kalbiniz kalan hatıralar gibi her 

dakika sevmek renginden hüzün rengine 

bulanır. Kullandığınız tümceler kay-

bolur zamanla, dimağınızda sevmek 

gider. Yaşama arzunuz, tutulduğunuz 

sevda dalları kırılır, beraber yürü-

düğünüz yolların güzergâhı kara kışa 

tutulur. Beraber dinlediğiniz türküler, 

şarkılar asırlar boyunca sizin kulağınıza 

hiç iyi gelmez, beraber gittiğiniz mekânlar, 

tatil beldeleri, denizin esintisi, kır çiçekleri depremle bir 

olur, mekânınız gider. O gidince ruhunuz soyguna uğramış 

bir ev gibi sakin, ıssız ve her şeysiz kalır, ruh gider ruhsuz 

kalp kalır.

Yıllar boyu aynı evde yaşamak iştiyakı, beraber edeceğiniz 

hoş muhabbetler, beraber gezeceğiniz ülkeler, okuyaca-

ğınız filmler, izleyeceğiniz filmler şerit gibi,  defolur gider. 

İlerde doğacak çocuğunuza kurduğunuz isim ve ailecek 

çektirmek istediğiniz o mutlu resim, ağıtlar yakarak gider. 

Çocuğunuzun kulağına okunacak ezan, onun ilk doğum 

günü, okula başlama anları, beraber denize açılma planla-

rınız, balık tutmalarınız, sanat, edebiyat hakkında hoş sa-

dalar ve birlikte çalacağınız sazın telleri kırılır ve sessizce 

gider. O gittikten sonra ritim tutmaz ömrünüz sesiniz, 

soluğunuz ve ritminiz gider.

Kalanlara gelince... İki damla yaş, ağlamaktan çanak gibi 

kıpkırmızı gözler, sigara paketleri, susuz rakı kalır. Tanrıya 

küs olmak kalır, felsefe kalır, Kant ,Hegel, Marx  kalır. Issız 

ve hissiz geceler kalır yalnızlık koynunda. Zifiri karanlık 

ve zemheri ayazında meteliksiz ve niteliksiz uyumak kalır. 

Güzel düşler kalmaz, her gece görülen mütemadiyen 

kâbuslar kalır. İki damla yaş kalır kurumuş gözlerde. Elle-

rin cepte, omuzların düşmüş, yavaş adımlarla 

yürümek kalır tenha vakitlerde.

Aynaya bakmamama, ilgisizlik ve ba-

kımsızlık kalır.  Neşe gider, yüzünün 

her gece asıldığı ipler kalır. Tür-

küler kalır; gamlı, hüzünlü anlamlı 

türküler... Neşet kalır, Nesimi kalır, 

Sümmani, Dadaloğlu, Hüdai, Mahzuni 

kalır. Sezen kalır, slow şarkılar misafir 

olur hanene.

• 

 Hülasa odanda yalnızlık kalır, tek yatağın, halisiz 

odan, soğuk ve buz tutmuş acıların kalır.

Nazım kalır, Cemal Süreya, Abdürrahim Karakoç, Cemal 

Safi, Oğuz Atay, Metin Eloğlu, Özdemir Asaf, Yaşar Kemal, 

Sabahattin Ali kalır. İnce Memed olmuşsun haberin yok-

tur. Tüm sahtekâr dostlar gider; kitap kalır, roman kalır, 

şiir kalır. İki damla yaştan gayri hiçbir şey kalmaz. Bir sen 

kalırsın köşede yapayalnızca…

GİDENLER VE KALANLAR
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Nebil ÖZGENTÜRK 
İle

Bir Yudum Muhabbet

1. Nebil Özgentürk’ü gazeteciliğe, belgesel 
çekmeye, kitap yazmaya iten özel sebepler var 
mı? 
 1971’in başında ben 11-12 yaşındayken, babam 

berber dükkânı işletiyordu ama çok geç okuma yazma 

öğrendiği için 20 yaşından sonra birdenbire çok roman, 

tarih kitabı okuyan bir adam olmuş. Yani ben doğmadan 

başlamış okumaya. Ben ortaokul(ilkokul)  son sınıfa geç-

tiğimde, bana al, diyor Yaşar Kemal, büyük adam, bizim 

hemşerimiz, bu kitabı oku diyor bir de Orhan 

Kemal’in kitabını veriyor. Sonra 3-5 tane 

Yaşar Kemal kitaplarıyla karşılaşıyo-

rum, bir tanesi de yaptığı röportaj-

lar… Yaşar Abi 1950 ile 1960 arası 

Cumhuriyet gazetesinde röportaj 

yazarlığı yapıyor, gazetecilik yapıyor. 

Bu yüzden kitaplara geçmiş o röpor-

tajlardan çok etkileniyorum. Liseye 

geçtikten sonra bir bakıyorum Yaşar Kemal 

de bizim lisedeki öğretmenlerin, edebiyat insanlarının 

tanıdığı bir insan… Yaşar Abi Adana’ya bir tohum ekmiş, 

Adana insanına… Biz de bir anlamda Yaşar Abi’nin rüzgâ-

rından etkileniyoruz. Arkasından Yılmaz Güney de Yaşar 

Abi’nin öğrencisi gibi o da Yaşar Kemal’den etkileniyor 

ve onun sayesinde sinemaya giriyor. Bu yüzden de böyle 

bir “Adanalılık” kavramı oluşuyor, edebiyatta sinemada… 

Üniversiteye geldiğimde Yaşar Abi’nin romanlarını ve 

kitaplarını daha çok okudum ben ve hayran oldum ona. 

Bu kadar güzel, tertemiz bir dil… Bu dilden etkileniyo-

rum. Diyorum ki benim yapacağım meslek bu, ben yazı 

insanı olacağım… Üniversiteyi bitiriyorum arkasından 

yedek subaylık yapıyorum. Derken benim yolum Yaşar 

Kemal’in yolu olsun diyorum, o benim abim, Adanalı 

ustam… Böylece Yaşar Kemal’in bıraktığı o kutsal yoldan 

geçmek istiyorum. Ne kadar geçtim ne oldu bilmiyorum 

ama beni bir anlamda şu yazı dünyasına sonraki yıllarda 

da belgesel dünyasına iten unsurların başında Yaşar 

Kemal geldi diyebilirim.
2. Gazetede her hafta yaptığınız portre 
röportajlar “Bir Yudum İnsan “ olarak önce 

kitap, daha sonra da “ Bir İnsan Bir 
Hayat” adıyla da kısa belgeseller 

haline geldi. Daha sonra da “Bir 
Yudum İnsan” adıyla televizyon 
programı oldu. Bize o süreç-
ten bahseder misiniz? “Bir 
Yudum İnsan”  sizin için ne 

ifade ediyor?
Benim babamın portakal bahçeleri vardı. 

Bir gün bahçedeyken babama “Bir kitap 

yapıyorum babacığım yazdıklarımdan, adını da bir 

insan koymak istiyorum ama hayatını tam anlatamıyo-

rum,biraz,kısa kısa anlatıyorum ne diyorsun?” dediğimde 

“O zaman bir yudum anlatıyorsun.’ ’ dedi. Babamla ortak 

kurduğumuz bir kitap adı diyebiliriz. Önce kitaptı, 25 yıl 

önce… Benim için çok tarihi ve kutsal bir yanı vardır. Bu 

tabi benim üstüme kaldı. Hakikaten “bir yudum insan” 

şu demek: İnsanların hayatı hani roman gibi derler ya, 

ben o hayatları roman gibi anlatmayıp, daha böyle özet 

yapmayı tercih ettim, olaylarıyla anekdotlarıyla, bir 

insanın ömrü 80 yıl diyelim ortalama, 80 yılda şunu yaptı 

bunu yaptı demek yerine, hayatındaki en önemli olayları, 

dönemeçleri anlatıp böy-
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lece tüm hayatının adımlarını değil de en çarpıcı yaşa-

dıklarını anlattım. Bu yüzden “bir yudum” demek istedik. 

Bu benim formatımdı daha doğrusu. Röportaj değil de 

belgeseline karar verdiğim insanı, bol bol saatlerce 

anlatıp, anlattıklarımdan kendi kurduğum dille haya-

tını özetledim. O zamanki ATV televizyonunda 400’e 

yakın bölüm yayınladık, o zaman kuşaklar tarafından 

sevilmişse de özeti budur. İnsanlar olay izlediler. Wiki-

pedia mantığıyla… Seyirciye iyi geldi. İlk Attila İlhan ile 

yani 1940’lı yılların sonunda, lise öğrencisi iken Nazım 

Hikmet’in şiirini, sevgilisine yazdığı için mektubunda, 

öğretmenler kurulu tarafından atılan, hapse giren, hatta 

tımarhaneye tıkılan bir lise öğrencisiyle başlamıştım. 

Bunu anlatırken de böyle bir olayla başlayıp sonra ço-

cukluğuna sonraki yıllarda da babası ile ilişkisine, daha 

sonra da hayatındaki önemli şeylere geçiyordum yani 

biraz dramatize ediyordum açıkçası… Biyografi filmleri 

vardır mesela Gandi. Gandi şurada doğdu, burada doğdu 

olmaz. Gandi’nin Afrika’daki sürgün hayatıyla başlar 

film. Sonra Gandi’nin çocukluğuna geçer. Ben bu sine-

ma tadını belgeselde vermek istedim. Biraz da montaja 

emek veriyorduk, bolca fotoğraf kullanıyorduk. İnsanlar-

da o dönemlerde galiba beğendiler. Bu da üstüme kaldı. 

Bunun üstüne başka formatlarda belgeseller ekledik. 

İnsanlara bu kadar sosyal medya çılgınlığı içerisinde 

belgesel izletmek zordur. Onun için sabah akşam kafa 

yormak isterdim ben, ne kadar yordum ne kadar becer-

dim bilemem ama ona tarih karar verecek. Ama bugüne 

kadar geldik, 34 yıl oldu ben insan hikâyeleriyle ilgileneli. 

Bir yudum insan 25 yıl oldu, yazılarıma ise 34 yıl oldu. 

Böyle böyle devam ediyorum ve biliyorsunuz sahne ve 

ekran son nefesi verene kadar devam eder. O yüzden bu 

yolda devam edeceğim.

3. Bir Yudum İnsan’da sizi en çok etkileyen 
kim ya da kimler oldu, bizimle paylaşmak ister 
misiniz?
Düşünsenize 18 yaşında hapse giriyorsunuz, tımarhaneye 

giriyorsunuz ama Türkiye’nin en sevdiği şairi oluyorsu-

nuz. Yüzlerce binlerce âşık sevgilisine o şiirleri paylaşı-

yor. Acılardan doğuyor şair…(Attila İlhan) Yaşar Kemal’in-

hayatı da beni çok etkilemiştir. Bir de Latife Hanım’ın 

yaşam öyküsünü çok beğenirim. Atatürk’ün 1925’te 

ayrıldığı bir kadın... Bu ülkenin 38 yılına kadar önderi 

olmuş bir kurucu… Fakat karısı ne yapar 1925’ten 1975 

yılına kadar? Bu yüzden Latife Hanım’ın Atatürksüz 50 

yılını belgeselle anlatmıştım. Ben daha 14 yaşındayken 

onu tanımadan, oturup araştırdım. Biraz hâkim oldum 

hayatına çok özel fotoğraflarını, hikâyelerini bulmuştum. 

Yazdıkça heyecan duyuyordum. Çok özel bir şeydi bu… 

Bu ülkenin liderinin karısı olarak 50 yıl o ülkede yaşa-

mak çok zormuş. Düşünsenize herkesle çalışamazsınız. 

Çevirmenlik yapamazsınız, yayıncılık yapamazsınız. Olur 

mu ya, sen First Lady’sin, derler adama. Fakat yoksul-

lukta çekmiş iş bulamadığı için Latife Hanım. İşte eski 

bir ahşap köşkün sahibi olsanız ne yazar paranız yoksa. 

Fakat Atatürk’e sonsuz aşk duymuş. Cenazeye gideme-

miş olsa da Harbiye’de askeri müzenin karşısında ev 

tutup ona olan hasretini, bir heykelin karşısında dura 

dura gidermiş bir kadının öyküsü bu… Ve en önemlisi 

ise buydu, bugünlerde özellikle son 15 yıldır bütün özel 

hayatlar kepaze durumda. İnsanlar kendi özel hayatlarını 

paramparça ediyorlar. “Kocam bana bunu yaptı, karım 

bana donumu almadı.” vs. bunları magazinden okuyo-

ruz. Ve Atatürk’ün karısına (Latife Hanım’a) 1972 yılında 

bütün dünya televizyonlarından geliyorlar, siz Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucusunun karısısınız bize Atatürk ile 

yaşadığınız bir günü anlatır mısınız diye milyon dolarlar 

teklif ediyorlar. Latife Hanım elinin tersiyle itiyor, red-

dediyor bu teklifi. Bu reddedişi çok onurlu bulmuştum 

ben. Bu onurlu olma halini, ben sizin o milyon dolarınıza 

bir günümü satacağımı mı zannediyorsunuz, deyip onları 

refüze etmiş. Oysa biliyorsunuz bugünlerde herkes rezil 

halde özel hayatlarını paylaşıyor. Bu ülkenin çivisi çıkmış 

durumda. Basından görüyorsunuz korkunç haberlerle 

uyanıyoruz. Artık bir değer kalmadı. Hele ki sosyal med-

yada… Bunları düşündüğünüz zaman ne kadar kişilikli bir 

kadın karakteri olduğunu anlıyoruz Latife Hanım’ın. Bu 

yüzden de çok heyecan duymuştum.
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4. Belgesel çekmek sizin için ne ifade edi-
yor? Sayısız belgesel çeken biri olarak gençle-
re bu konuda neler söylemek istersiniz?
Şöyle bir laf buldum kendime “Söz uçar, yazı kalır, 

belgesel döner.” Şimdi bile sosyal medya ortamında, 

çıkarıp 24 yıl önce yaptığım belgeseli yayımlayabiliyo-

rum. Hiçbir zaman, zaman sorunu olmadan ve değerini 

kaybetmeden… Hayatımızı etkileyen kim varsa hepsinin 

belgeselinden birer dakika yayımlıyorum bazen de You-

tube’ta tamamını paylaşıyorum. Hepsi de yeni kuşaklar 

tarafından izleniliyor ve beğeniliyor. Yani ülkede yaşayan 

yaşamayan birçok sanat insanının, bilim 

insanının belgeselini yaptık. 

Hepimiz faniyiz öleceğiz. 

Bu insanlar 2040 yılında 

yeni kuşaklar tarafından 

belki de belgeselin gücü 

tarafından o görüntülü, 

müzikli biraz da romantik 

kelimelerle süslenmiş o gücü 

tarafından yeniden izlenecek. 

Böylece döndükçe yeni kuşaklar izleyecekler o hayat 

öykülerini. Kimisi ibret alacak kimisi ders alacak kimi-

si de onu idolü sayacak. Herkes biliyor ben Türkiye’nin 

çok değerli insanlarıyla da belgesel yaptım.800’e yakın 

belgesel yaptım. O yüzden dünya döndükçe belgeseller 

dönecek. Benim için belgesel bu… Belgesel çok geniş bir 

kavram aslında… Kaplumbağanın midesi de belgesel ola-

biliyor. Ben insan öyküleri belgeselcisiyim, hayat öyküsü, 

tarih… Benim heyecan duyduğum durum, belgeselden 

öte, insan ve tarih hikâyeleri… Ben onlara yoğunlaştım 

yakın tarihimize yoğunlaştım. Benim vazgeçilmezlerim 

bir hikâye anlatmaktır. Bir kadına, bir erkeğe, bir çocuğa 

bak böyle bir hayat var görüyorsun her şey mümkün 

olabiliyor demek istiyorum. Bakın, Aziz Sancar Mar-

din’de bir köy okulunda okudu. Sonra 6 yıl boyunca Tıp 

Fakültesi’ni, Topkapı Sarayı’nı bile ziyarete gidemeden 

sabah akşam laboratuvarlarda kalarak bitirdi. Daha 

sonra Amerika’ya kabul edildi ve 45 yıl laboratuvardan 

çıkmayarak Nobel ödülünü aldı. Sabahattin Ali belgeseli 

yaptım. 40 yaşında katlettiler Sabahattin Ali’yi;  zalimler, 

faşistler, o dönemin karanlık insanları… Ama bugün 18 

yaşındaki bir kız çocuğu,21 yaşındaki bir öğrenci, Kürk 

Mantolu Madonna’yı okuyor. Sabaha kadar gözünü kırp-

madan okuyor. Sanatın kalıcılığını anlattığın zaman çok 

değerli bir iş yapmış olursun. Benim için belgesel bir 

ipucu vermektir. Ve kalıcı olan sanat ürünlerini veya bu 

kadar zulmün olduğu bu kadar acıların olduğu bir ülkede 

sığınacağımız en güzel limanın sanat olduğunu vurgu-

layan belgeselleri benimseyebilirim. Yoksa bana Antak-

ya-Adana yolunu belgesel yap dersin ama ben yapmam, 

yapamam anlamı yok. Benim için 

hikâye olması lazım. Tarih ya 

da insan öyküsü… Başarı 

öyküsü de yetmiyor. Mace-

rası olması lazım insanın… 

Risk alan insanların 

hikâyesini, cesur olan 

insanların hikâyesini yaptım 

ben.
5. Nebil Özgentürk aynı zamanda bir-
çok kitap yazmış biri… Nebil Özgentürk sizce 
hangisi? Gazeteci mi, belgeselci mi, yazar mı? 
Kendini en çok hangi alanda rahat ve özgür 
hissediyor?
Ben artık kendimi gazeteci olarak görmüyorum. Ben 

gazetecilikle başladım. Yaşar Kemal gibi, İlhan Selçuk 

gibi, Orhan Kemal gibi, Çetin Altan gibi, Abdi İpekçi gibi, 

Uğur Mumcu gibi büyük gazetecileri örnek alarak gaze-

tecilik heyecanımı giderdim. Çok büyük umutlarla girdim 

mesleğe. Olağanüstü mutlu oldum. Ama artık son 10 

yıldır ben kendimi gazeteci olarak görmüyorum. Çünkü 

gazeteciliğin kalmadığını, özgür ve bağımsız gazetecili-

ğin yok olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ben kendi-

mi gazetecilikle yazı hayatına başlamış yazar ve şimdi 

ise belgesel yönetmeni olarak görüyorum. Anlatıcıyım, 

hikâye anlatıcısıyım, kendimi öyle görüyorum. Çünkü 

belgeseli ben hiçbir kuruma bağlı olmadan yapar, sosyal 

medyada yayımlayabilirim. Ama gazetecilik biraz kurum-

sal bir yapıdır. Ancak belgesel yaparken de gazetecilik 
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6. Çukurova desek, Yaşar Kemal desek 
bize neler söylersiniz? Yaşar Kemal sizce kim-
dir, Yaşar Kemal’i gençler aslında nasıl bilme-
lidir? 
Bize Çukurova’yı sevdiren Yaşar Kemaller, Orhan Kemal-

ler ve Yılmaz Güneyler oldu. Çukurova müthiş… Bereke-

tiyle, coşkusuyla, Antakya’sıyla, Adana’sıyla, Mersin’iyle, 

Antalya’sıyla bir derya… Anadolu biliyorsunuz ki doğu 

demektir. Herkes onu anneden(anadan) gelir diye 

bilir. Anadolu’nun ana ile alakası yok. Ana-

dolu doğu demek, şark demek… Çukurova 

çok özel bölgelerden biridir. Orada çok 

mutlu olursunuz. Orada çok büyük 

hikâyeler bulursunuz. Çok büyük des-

tanlar yazılmıştır. Çok büyük acılar, 

kanlı günler, baskılar yaşanmıştır. 

İstanbul’dan önce Adana’dır, Çukurova’dır 

göç alan yer. 1940’larda göç alan bölgeler-

den biridir. Oraya bırak tohumu, bir yıl sonra gör, 

ağaca dönüşmüştür o tohum. Mardin’den, Diyarbakır’dan 

insanların umutla geldiği bölgelerden biridir. 

7. En sevdiğiniz ve sizin bakış açınızı etki-
leyen en önemli Yaşar Kemal eseri nedir? 
İnce Memed… İnce Memed bir destantır… Ama ben Yaşar 

Abi’nin ölümünden önce başladığı “Fırat Suyu Kan Akıyor 

Baksana” dörtlemesinin de insanlık için büyük bir eser, 

önemli bir mübadele eseri olduğunu söyleye-

bilirim. Ama bu sorunun asıl cevabı İnce 

Memed’tir. 

Benim çocukluğumdur, benim babamdır, benim anamdır, 

benim bereketimdir, benim hayal kurduğum yerdir. Ben 

Çukurova’nın insanına bayılırım. Hatta Ahmed Arif’in bir 

şiiri vardır, bir başka olur Çukurova’nın insanı, yiğittir 

merttir, diye.  Çukurova insanı Orhan Kemal’e roman 

yazdırandır, Yaşar Kemal’e bu destanları, bu büyük 

romanları yazdırandır, büyük sinemacıları yetiştirmiş 

yerdir. Ben 17 yaşında ayrılıp yılda 2-3 defa gittiğim Çu-

kurova’dan o kadar gururla bahsederim ki…

Yaşar Kemal, yaşarken olduğu kadar şimdi de yeni ku-

şaklar tarafından daha az tanınıyor. Mesele Yaşar Kemal 

değil, şu an Shakira dönemleri yaşıyoruz. Şu an Acun 

dönemleri yaşıyoruz. İki tane odun yarıştırıyorlar ve in-

sanları ekrana kitliyorlar. Yaşar Kemal yarışamaz ki Acun 

anlayışı olanlarla… Ne yazık ki son 20-25 yıldır ülkemizi 

Acun gibi bir hayata teslim ettik. Burada televizyon ge-

nel müdürlerinin büyük sorumluluğu var. Yeni kuşaklar 

daha az öğrenecekler Yaşar Kemal’in romanlarını. Gönül 

ister ki her yıl Yaşar Kemal’i analım, sevelim…

8. Yaşar Kemal romanları ile 
bilinen bir yazar olsa da as-
lında Âşık Kemal adıyla şiirler 

yazmıştır. Sizce Yaşar Kemal’in 
şair olarak nasıl bir edebi kişiliği 

var?
Yaşar Kemal’in şiirlerini romanlarına göre 

kıyaslamak zordur. Yaşar Abi, büyük bir destan derleme-

cisidir. Daha 12 yaşında bulunduğu bölgenin destanlarını 

toplayan, yaşanan bütün o acı olayları bazen destan-

laştıran veya destanları yazanlardan alan  “Âşık Kemal” 

olarak bildiğimiz hem Sarıkamış üzerine hem 

oluyorum. Gazetecilik ne demek, bir yerde yolsuzluk var 

onu anlatmak demek, bir yerde kötü yol yapılmış insan-

lar o yoldan dolayı trafik kazası geçiriyor, onu gidermek 

demek. Bir zamanlar böyleydi gazetecilik. Ama şimdi 

bunların hiçbiri yapılmıyor ya reklam veren tarafından 

ya da siyasi iktidarlar tarafından engelleniyor. Kötü bir 

şeyin eleştirisi yapılamayan bir dönemde ben kendime 

gazeteci demem.
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9. Türkiye’deki edebiyat ve sanat ortamını 
nasıl buluyorsunuz? Eskiden imkânlar kısıtlı 
iken, teknoloji bu kadar gelişmemişken, bunca 
büyük insanın yetişmiş olması, günümüzde ise 
teknolojinin gelişmesi, bilgiye ulaşımın kolay-
lığı, imkânların çok olmasına rağmen neden 
Yaşar Kemaller, Nazım Hikmetler, Orhan Veli-
ler, Neşetler, Veyseller artık yetişmiyor ?
 Yetişmiyor diyemeyiz, haksızlık yapmayalım. 

Türkiye’de bir yazarın romanı çıkıyor, 400 bin satıyor. 

Bugün Zülfü Livaneli’nin Huzursuzluk romanı en az 500 

bin satıyor. Ahmet Ümit ‘in romanı 300-350 bin satıyor. 

Bakıyorum her ay bir romanın, bir edebiyat 

eserinin yazarına büyük bir ilgi oluyor, 

kuyruklar oluşuyor. Kitap fuarları 

arttı mesela. Türkiye’nin otuz-kırk 

vilayetinde kitap fuarı oluyor. Ve bu 

kitap fuarları dolup taşıyor, bunları 

görmek lazım. Yeni kuşaklar ya-

zarlarla tanışmak istiyor. Gidiyoruz 

fuarlara, müthiş insanlar geliyor, tanı-

şıyoruz, üretken, yazıyı üreten insanlarla… 

Bu dönem Cemal Süreyaların, Attila İlhanların, 

Nazım Hikmetlerin dönemi gibi bakir bir dönem değil. 

Çok değerli romancılar, şairler kuşağıdır o dönemler 

ama bugünlerde de çok değerli insanlar yetişiyor. Sa-

dece farkı kolay tüketiyoruz. Yani iki yıl sonra bir dönem 

çok satmış yazarı unutabiliyoruz. Biraz moda kısmı da 

var bu işin. Hatta bir araştırma yapılmış, Türkiye dünya-

da en çok 

Çukurova üzerine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin veya 

Osmanlı’nın acıları üzerine destan derlemiş bir insan-

dır. Tipik bir şair diyemeyiz Yaşar Abi’ye.  O büyük bir 

edebiyat kahramanı, roman kahramanıdır, o bir roman 

insanıdır. O yüzden Yaşar Abi’nin ağıtları ve derlemeleri 

bir efsanedir. Ona şiir diyorsak şiir ama ağıtları derle-

yerek insanlık hazinesi yaratmıştır. O yüzden bizim için 

çok önemlidir. Yaşar Kemal aslında bir Halk bilimci, bir 

Toplum bilimcidir.

kitap alınan 

ülke ola-

rak ilk 

on ülke 

arasına 

giriyor-

muş.  

Ama 

Türki-

ye kitabı 

okuyan insanlar 

bakımından en son on 

ülke arasına giriyor. Çelişkiler yaşıyoruz. Alıyoruz kitabı, 

seviyoruz yazarı, az okuyoruz. 82 milyonluk bir ülkeyiz 

biz. Neden yazarlar yetişmiyor bilemem ben, onun da 

formülünü bilemiyorum. 

Ama Türkiye çok hızlı bir deformasyon dönemi de ya-

şıyor. Edebiyata ilgimiz yok. Fuarlara bu kadar ilgi var. 

Ama bakın,eskiden,İstanbul’da Bayram pastanesi varmış, 

Taksim’de diyelim, burada kırk kişi edebiyat tartışırmış 

böyle kahve içerken. Şimdi fuarlar çok güzel ama bir 

genç insanla oturduğun zaman edebiyatın 

ayrıntılarında dolaşamayabiliyorsun. Bu 

farkı var, insanlar moda 

mantığıyla izliyor. Çok yoğun arz 

var Türkiye’de, dünyada da öyle. 

Yani ben size söyleyeyim Pablo 

Neruda döneminde büyük şairdi. 

Marquez de büyük bir romancıydı 

ama bugünlerde yaşasaydılar belki 

çok büyük romancı olmazlardı, bilmi-

yorum. Buna ilişkin çok ayrıntılı analiz yapa-

mayabilirim. Ama şunu da görüyorum, Türkiye yayıncılık 

adına büyük bir altın dönemi yaşıyor. Buna Yayıncılar 

Birliği rakamlarından bakabilirsiniz. Bu bir çelişki as-

lında… Etrafınıza bakın, pek çok insan romanlara ilişkin 

çok büyük bir hâkimiyet yaşamıyor ama fuarlar dolup 

taşıyor. Bunu anlamak çok zor… O yüzden yarım bıraka-

lım bu soruyu… Daha cevaplanmamış çok cümlesi var 

bunun…
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10. Peki, Nebil Özgentürk buradan gençlere 
nasıl bir mesaj vermek ister?
Kendi dünyalarında sosyal medyayı sırf böyle mesajlaş-

mak için veya yeni deyimle sadece Youtuberları izlemek 

için kullanmasınlar, zaman zaman eğlensinler ama 

sosyal medyada bilgiye de ulaşsınlar. Sosyal medyadaki 

bilgiyi kitaplarla kaynaştırsınlar. Karşılaştırsınlar ve doğ-

ruluğunu öğrendikten sonra o kocaman internet gezege-

ninde bilgiye, edebiyata, tarihe ve okumaya yönelsinler. 

Buldukları her şeyi okusunlar. Bir mühendis yetişecekse 

eğer yirmi dört yaşında, yine okuması gerekiyor. Neden 

biliyor musunuz? Kendisini bir şirketin yöneticisi alacak 

diyelim. Sohbet etmek isteyecek onunla, sadece cıvatayı 

bilmesi yetmiyor, sadece inşaat harfiyatı bilmesi yetmi-

yor. Yani bilgiye de ihtiyaç var. Çünkü inşaat dediğimiz 

şey şehrin göbeğinde bir yapı ve bu yapıyı inşaat ede-

cekse bir mühendis ülkenin, şehrin kültürünü de bilmesi 

gerekiyor. O yüzden okumadan, edebiyatı bilmeden, ül-

kenin tarihini bilmeden bir şey yapılamaz. Ne gazozculuk 

yapılabilir ne makine mühendisliği yapılabilir ne de uçak 

mühendisliği yapılabilir. Pilot bile bilgiye ihtiyacı olan bir 

meslektir. O yüzden ben gençlerin bol bol okumalarını 

isterim. 

Sevgi OZAN
/sevgi_ozan

O gece kararmayan gözlerime

Nasıl da şaşmıştım.

Açılmış bir bal, ekine ela,

Papatyaya yeşermiş, bir de göğe susamış

Maviden içmiş, balığa vurulmuş bir yürek!

Yıldızına sarılmış,

Hem de yeni doğmuşlara.

Daha yeni yeni açmış o da karanlığa gözlerini.

Ama ağlamıyor,

Yakmıyor yüreğini, bir yanıp bir sönüyor.

Öğrenecek elbet!

Ay’dan içecek ilk hakikatini,

Sonra soluyacak karanlığın ruhundan,

Daha aşağılara dalacak.

Kumdan gözleri kayıp gitmek isteyecek,

Tutacak ellerinden gök,

Ne diye ışımadan karanlığa aldanırsın,

Sokaktan lambalara,

Acı ve kedere çok mu heveslisin?

Git öyleyse bir daha yanmamışçasına sön!

Acılara ağla, ağıtları yak,

Derin derin soluklara omuz et kendini,

Et de bir of çekeme en derin yüreğinden…

KARANLIĞIN YILDIZINA

Röportaj: Leyla ARSLANTAŞ
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Baran KÖSER

 Ütopyadan herkese selamlar! Sizlere realitenin 

en ücra noktalarından, çoğunlukla hayalperest duygu ve 

düşüncelerin mutlu geleceklere dokunan o ufak umut 

parmaklarından yazıyorum. Kendimden bahsetmem ge-

rekirse eğer, beni sıfır noktası olarak düşününüz, çünkü 

bir noktada sıfırın etkisizliği beni her zaman cezbetmiş-

tir ve cezbetmeye devam ediyor. Bana göre pozitif bir 

sayı, gereksiz sorumlulukları ifade ederken, negatif bir 

sayı da olumsuzluğa sebebiyet verebiliyor. En iyi ihtimal-

le sıralama içerisine sokuyor veya daha kötüsü 

araya uzaklık koyuyor. Sanırım değeri 

olan sayıları sevmiyorum, bu yüzden 

de kendi enerjimi gerçek dünyada 

sıfırlayarak kendime yeni bir ütopya 

yarattım. Mistik dünyamın kapılarını 

size açmaktan mutluluk duyuyorum. 

Merhaba, ben dünyanın sıfırı… Hoş 

geldiniz!

         En çok düşkünü olduğumuz şey ne-

dir? Sevgi, aşk, para, seks? Bana göre ise cevabı 

basit, özgürlük. Başlangıçtaki kavramlara baktığımızda 

aslında hepsi özgürlüğün bir parçasıdır. Karanlık dünya-

mızı aydınlatan, ruhumuzu besleyen bu ütopik kavramlar 

bizi bir bütüne tamamlıyor. Şimdilerde kendi elimizin 

tersiyle reddettiğimiz hayal gücümüzün kıyılarında 

oturup dinlenebilirsek eğer kabuklarımızda saklanmaya, 

soğuk iklimlerde ısınmaya çalışmamıza gerek kalma-

yacak. Zaman kavramında kaybolan, toplumun yanıl-

gılarında ufalanmış, üzerine sınırlardan başka bir şey 

giydirilmemiş birer çocuğuz aslında. Oysa çok da uzak 

olmayan bir geçmişte tüm o güzel renklerin ihtişamını 

üzerimizde hissetmek istercesine biz boyuyorduk dün-

yayı pastel boyalarla her tona. Ruhumuzun eksik kalan 

tüm parçalarını beyaz kum tanecikleri arasından deniz 

kabuklarıyla toplar; yağmurda ıslatır, kahkahalarımızla 

donatırdık betondan duyguları. Umut kadar güçlü, ufuk 

kadar sonsuzduk. Peki, şu anda köprünün neresindeyiz? 

Arkamızda bıraktığımız hangi dünyaları unuttuk benli-

ğimizde? Kafamızı kaldırıp trabzanlara yaslandığımızda 

gördüğümüz manzara kimin geçmişini hangi geleceği 

gösteriyor bizlere? 

    Tüm bu bilinmezlik içerisinde ruhumuzda 

yaşatacağımız özgürlük kavramı yerine 

bedenlerimizde dünyanın kaygılarını 

taşıyoruz. Mutlu dünyalar üzerine 

sahte kurgular yaşıyoruz zihnimizde. 

Hayallerimiz doğrultusunda gelece-

ğe bakarken uçurumlara adımlıyoruz 

kendimizi. Olduğum noktadan bak-

tığımda geçmiş ve geleceğin arasında 

çaresizce sıkışıp kalmış, ne yapacağını 

bilemeyen tek kalıp içerisinde binlerce ruhuz. 

Kendi karmaşamız içerisinde her gün dünyanın ağırlığıy-

la savaşıp gece kafamızı betondan ütopyalara koyuyo-

ruz. Oysa avucumuzda milyonlarca umut parmaklarımızı 

gevşetmemizi bekliyor, fakat biz... Biz, sadece yorgunuz. 

Çünkü öyle olmak istiyoruz. Kendi enerjimizi günden 

güne emerek yeterince soyutlaştığımız dünyada solma 

tehlikesiyle karşı karşıyayız. Aslında kafamızı mavilere 

kaldırıp hayatı biraz daha ütopikleştirerek betonsuz 

hale getirebiliriz. Düşlerimizi somutlaştırıp avucumuzun 

içerisindeki umudu serbest bırakabiliriz.

Parmaklarınızı biraz olsun gevşetip daima ileriye, umutla 

gitmeniz dileğiyle ütopya sakinleri, dünyanın sıfırından 

şimdilik bu kadar, anlaşıldı, tamam!
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ÜTOPYA
/baranloser

Gece vaktiydi...

Seni unutmak için çabalıyordum.

Dışarda deli bir rüzgâr yağmurla dans ederken

Ben içimin sıcaklığından

Perişandım...

Tam karşımda duran duvarın

İçindeki tuğlalar, üstüme doğru yürürken

Tavanda gözlerin canlanmıştı.

Kulağıma bir şeyler fısıldıyordun:

“Korkma ve sakın inanma,

Beni unutacağına.

Ben sende bütünüm, ben sende özüm.

Uğraşma artık.”

Her gece seni unutma provasından

Sıkılmış,

Umudumu kaybetmiştim

Ve anlamıştım artık.

İnsanların kalbinde açılan yaralar

Kapanmıyor.

Gece o yarayı açıp pansuman yapar,

Ve bu, her daim bu şekilde kalır.

Duvarlar yıkılır, tavan üstümüze çöker.

Ama bir ömür bitene kadar

Bu ‘yara’yla yaşam devam eder... 
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ÜTOPYA

Aysel ABDULLAZADE

Gece vaktiydi...

Seni unutmak için çabalıyordum.

Dışarda deli bir rüzgâr yağmurla dans ederken

Ben içimin sıcaklığından

Perişandım...

Tam karşımda duran duvarın

İçindeki tuğlalar, üstüme doğru yürürken

Tavanda gözlerin canlanmıştı.

Kulağıma bir şeyler fısıldıyordun:

“Korkma ve sakın inanma,

Beni unutacağına.

Ben sende bütünüm, ben sende özüm.

Uğraşma artık.”

Her gece seni unutma provasından

Sıkılmış,

Umudumu kaybetmiştim

Ve anlamıştım artık.

İnsanların kalbinde açılan yaralar

Kapanmıyor.

Gece o yarayı açıp pansuman yapar,

Ve bu, her daim bu şekilde kalır.

Duvarlar yıkılır, tavan üstümüze çöker.

Ama bir ömür bitene kadar

Bu ‘yara’yla yaşam devam eder... 

GECE

/aysel_denis_atesh
Elif Işıktaş EREN

Gidersen yoksul kalırım.

Terk edilmiş bir şehir kokarım.

Solarım…

Gidersen yoksul kalırım.

Adını bilmediğim yerlerin,

Hiç adını bilmediğim yerlerinde kalırım.

Gidersen yoksul kalırım…

Öyle bir solarım ki…

Sonbahar utanır kış utanır,

Gidersen yoksul kalırım…

Adını bilmediğim yerlerin,

Kaldırım taşları kadar soğuk kalırım.

Gidersen yoksul kalırım

Bir günahın içinde,

Haram kılınmış başka bir günah kadar…

SEN GİDERSEN

/elifeeeee
İllüstrasyon:N

urselin AYA
N
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TAVSİYE FİLM

Feyzo askerden döndüğünde ilk aşkı ve yıllardır sev-

diği kadın olan Gülo’yu babasından istemeye karar ve-

rir. Gülo köyün ağası Maho Ağa’nın kızıdır ve Maho Ağa 

kızını en çok başlık parası verenle evlendirecektir. Bu 

aşamada Feyzo’nun rakibi Bilo’dur. Ancak türlü taktik-

lerle kızı almayı başaran Feyzo, başlık parasının yarısını 

verir. Diğer yarısı ise Ağa’ya yaptığı senetlerle ödene-

cektir. Eğer Feyzo senetleri ödemede başarısız olursa 

Ağa, kızını geri alacağını söyler. Korkuya kapılan Fey-

zo parayı denkleştirebilmek için büyük şehre göçer. 

Burada gördüğü medeni yaşam Feyzo’yu değiştirecek, 

köye döndüğünde birçok şeyi düzenleyip değiştirmesini 

sağlayacaktır. Öte yandan dönemin ağa-köylü arasın-

daki haksızlıklarını, çatışmalarını eleştirel bir dille an-

latır. Film aynı zamanda bozuk düzene karşı durmayı, 

hak aramayı anlatan, toplumun gerçekliğini göz önü-

ne koyarak sosyolojik bir başyapıt olma özelliği taşır.

Gösterim Tarihi: 1978
Yönetmen: Atıf Yılmaz
Film Müziğinin Bestecisi: Ahmet Yamacı
Senaryo: İhsan Yüce
Yapım Şirketi: Arzu Film
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KİBAR FEYZO Ula kapımda beslediğim yetmiyir mi ?
Bide karıyı koynunuza ben mi sokim

itoğlu !

Köyün itibarını yüskeltem
 dedim,hiç adam çıkmıyo

Oyun kaç kaç ?

Ula ödeyemezsen karını
alırım vermem haa !

Bu suyun esansı eksik 
ağam,itibarına gölge 

düşiyi.

Ula ağa pokunun üstüne
pok olur mu loaa !

Vallaha sataram 
bu köyü haa !



Abdurrahim ÖZCAN

İlahi martılar !

Söyleyin ne vardı,

Bu kadar kanat çırpacak

Dudaklarında dalgaların?

Ne vardı, ne vardı işiniz

Simit sallayanların yanında?

Hem kim düşürdü sizi,

Dilenci esvabıyla 

Deniz gibi bir kocakarının oynak kaldırımlarına?

Eğer o kanatlar benim olsaydı,

Daha yükseklere uçardım.

Kimselerin göremeyeceği uzaklara…
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KAÇIŞ

Ağıt KARAYEL

/agitkarayel

Bir çocuğun bayram şekeri isteği 

Bir kuşun göç etmek için sürüyle buluşması

Veyahut denize batması için atılan taş

Neden beni anlatıyor Luda?

Neden yer gök içime sığmıyor?

Neden bir çocuk her gün şeker isteyemiyor?

O memlekete artık yağmur yağmıyor Luda!

Hasretinden kuruyor yemyeşil otlaklar

Gündüzler geceden daha uzun sürüyor 

Ve kül rengi bulutlar gün rengi nağmelerle buluşuyor

Kızıl şarap değiyor göllere denizlere

Luda! Seher bize çok da uzak durmuyor. 

LUDATAVSİYE FİLM

#çocuklardaşekeryiyebilsinler
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UMUDUN İLK CÜMLESİ
/roman_oku

 “Gözlerini kısarak son dumanı da içine çektikten 

sonra izmariti yere attı.” 

Gecenin serinliğini mola yerinin tatsız çayıyla yumu-

şatmaya çalışıyorduk. Sıra sıra dizilmiş otobüslerin 

camları yıkanıyor, çayların birisi bitmeden diğeri servis 

ediliyordu. Yol boyu kurulan birkaç zaruri cümle dışında 

hukukumuz olmamıştı yan koltuğumdaki komşu yolcuyla. 

Çaylarımızı yudumlayıp, anlamsızca etraftaki koşuştur-

mayı izlerken bu cümleyle böldü sessizliği. 

Şaşkınlığımı gizlemeye çalışarak; “okuduğunuz kitaptan 

sanırım” dedim. 

“Keşke öyle olsaydı” dedi ve anlamayan uykulu gözlerle 

ona baktığımda iç çekerek devam etti:

“Okuduğum kitaptan değil, ama onu anlatmak için yaz-

maya başladığım ve bitirirsem ona ihanet etmiş olurum 

diye yarım bıraktığım kitabın ilk cümlesinden.”

“Merak uyandıran bir cümle” dedim hafif tebessüm 

ederek. 

“Yazıldığı gibi okunan sözcükler, anlaşıldığı gibi yaşansa, 

öğelerine kolay ayrılan cümleler hatıraların ortasından 

da kolaylıkla akıp geçebilseydi keşke. Senin için merak 

uyandıran o ilk cümle, on yıldır bir gölge misali beni 

takip ediyor. İçinden geçtiğim her şehirde, adım attığım 

her yolda benimle. Bak, Adana’dan benimle bindiği oto-

büsten, sabah İstanbul’da benimle birlikte inecek.”

Çayımdan bir yudum aldım ve sessiz bakışlarımla devam 

etmesini bekledim.

“Gözlerini kısarak son dumanı da içine çektikten sonra 

izmariti yere attı.” diye kendini tekrarlayarak anlatmaya 

başladı.

“Gözlerini kıstığı esnada kalkış saati yaklaşan otobüsü-

nü bekliyorduk. Gölgesine sığındığımız kavak ağacının 

yaprakları arasından süzülen güneş onun yumuşacık teni 

üzerine organik desenler çiziyordu. Kısılan gözleri yüz 

hatlarından az önce geçmiş kazların şirin ayak izlerini 

yansıtıyordu. O izleri takip etsem gözlerinin menziline 

erişir miydim acaba diye düşündüm.

Göz kapaklarının yarım aralığından uzaklara bakarak 

son dumanı içine çekti. Birazdan yere atacağı izmaritin 

yerinde olsaydım, ince uzun parmakları arasında sıkı-

şan varlığım hafif kırmızı rujla parıldayan dudaklarına 

dokunduğunda yeniden hayat bulabilir miydi bilmiyorum. 

O an sadece derin bir istekle çektiği dumanın yerinde 

olup içinin derinliğine erişmeyi istedim. Hem duman gibi 

zarar vermem ona hem de gittiği her yere beni götürür 

diye avundum. Götürmedi. Gözle-

rini kısarak dumanı içine 

çektiğinde uzaklara 

bakıyordu çünkü. 

Aradığı mutluluğu 

adını bile bilme-

diği uzaklarda 

arıyordu. Tatminsiz 

düşüncelerinin tutsağı olmuştu. 

         Öyle olmasaydı, son dumanı içine çekerken gözleri 

gözlerimden başka bir yöne meyleder miydi? Dumanın 

içine sığmayan kısmını dudaklarının arasından gökyü-

züne bıraktığı esnada, ben bir an gözlerine bakmayı 

bırakıp boşlukta oluşan halkaları izleme gafletine düşe-

cektim ki toparlandım ve gözlerini bekledim.   

Ali BEKTAŞ



Mavi boncuklarla süslediği narin bileğini düzeltti ve 

izmariti parmaklarının arasından bırakıverdi. Tam o 

anda bana bakmıştı ki -ya da bir anlık yanılgıya düş-

müştüm- izmaritin düşüşünü seyre daldı. Yerdeki ufak 

kıvılcımı pabuçlarının ucuyla söndürmeye başladığında 

ben uçurumun kenarında dengemi kaybederek boşluğa 

doğru süzülmeye başlamıştım. Neyse ki o kadar insafsız 

değildi. Ayakları altındaki izmaritin can verdiğinden emin 

olduktan sonra o minik çenesini kaldırarak bakışlarını 

lütfetti ve beni uçurumun korkunç kıvrımlarından çekip 

kurtardı. Kâbus bitmişti. Ölümün kıyısından dönmüş 

olmanın verdiği huzurla gülümseyerek yeni hayatımın 

tadını çıkarmaya başlıyordum ki, gözlerini karanlıkta bir 

şey arayan fener gibi yüzümde gezdirdikten sonra; vakit 

tamam dedi, vakit tamam. …”

Yol arkadaşım sustu, ben uzaklara daldım. Bir şey söyle-

yemeden dinlenme tesisinin hoparlörleri devreye girdi: 

Adana’dan İstanbul’a seyahat eden Çukurova Turizm’in 

sayın yolcuları. Mola süreniz bitmiştir... 

Kırılgan bir bakışla ayağa kalktı: “İşte bak, bunlar da 

vakit tamam diyor.” 

“Hikayenin tamamını dinlemek 

isterim.” dedim otobüsü-

müze doğru yürürken.

“On yıldır anladığım 

belki de tek şey, bu 

hikayenin devamının 

olmadığıdır. Tam bir 

şeyler yapmak istiyorsun, bir umut 

kırıntısı buluyorsun, akıntısına kapıldığın ırmakta bir 

dala tutunuyorsun ve mutlaka birisi, hiç kimse yoksa bir 

dış ses çıkıyor ve vakit tamam diyor, bekleme yapma.”

Yorgun görünüyordu, sesi umutsuzdu. Belki de akıntıda 

tutunmaya çalıştığı bir dal olarak bu kez beni seçmişti. 

Beklentisi olduğunu sanmıyorum, ama hikayenin böyle 

bitmesine içim razı olmadı. 

Dostça omzuna dokunarak, “İnsan” dedim, “üstelik senin 

gibi has Adanalı bir insan, son umudun da tükendiğini 

sandığı anda, yaşamanın erdemi adına İnce Memed gibi 

ayağa kalkmalı.”

/kasimtimur

Kasım TİMUR

Bir memleket ki dilek ağacında yaşlanır umutlar 

Ağacın gölgesi altında uyuyup gün batımını seyretmek 

Sana benzeyen güvercinleri gökkuşağında yakalamaktı marifet 

Bilge bir insan muallim tacını giymiş adağını adar 

Bir memleket ki dilek ağacında yaşlanır umutlar 

Unutulması imkânsızdır kalpte en derin acıya hükmetmek 

Binbir entrika dönüp dolaşır en günahsız bedende 

İncitir kalbin damarlarındaki en ince sızıyı 

Ağlayıp da kapıda duran tüm sözcükleri reddetmek 

Unutulması imkânsızdır kalpte en derin acıya hükmetmek 

Riyakârlık,  papatyalara bembeyaz gelinlik giydirmek 

Öten tüm kuşlara uçmayı öğretip uçamamak 

Güzel tebessümüyle tesellilere muhtaç olmak 

Kelimelere sığdıramadığım hüsranını dile getiremedim 

Riyakârlık, papatyalara bembeyaz gelinlik giydirmek 

Cinlerin sofrasında siyah bir kelebek 

Etraf zifiri karanlık, karın doymaz bu divanda 

Dost meclisinde sana ihanetten yargılandım 

Hüküm giydim bu mezarda ilelebet 

Cinlerin sofrasında siyah bir kelebek 

Umut, kapımın ışığında kör bir gölgedir umut

Çehrelerde serpilmeye hazır bir milat 

Zaman, tozlu defterlerin soluduğu zaman 

Ve insan, tarihe fikir tutsak edip kutsayan 

Umut, kapımın ışığında bir gölgedir umut

ON NİSAN
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Banu Mustan DÖNMEZ

Liriyle 

Dionysos ayinlerini yöneten

Argo gemicilerini yanlış yoldan döndüren

Hastalara şifa veren

Yabani hayvanları sakinleştiren 

Ey esrik Tanrısal ozan Orpheus! 

Kavuşamadın Euryidice’ne

Uymadığın için

Tanrıça Persephone’nin 

“Ölüler ülkesinden O’nu çıkarana kadar arkana dönüp bakma” emrine...

***************

Uymamıştır uymamıştır da o emre

Kaderidir Orpheus’un kavuşamaması Euridicridice’ye

Kaderi olduğu gibi tıpkı Mecnun’un

Kavuşamamasının Leyla’ya…

Yokluklar ve ölüler ülkesi Hades’te değil miydi

Orphe’nin nihilizmi?

Kızgın çöllerin memleketinde bulunduğu gibi tıpkı

Mecnun’un nihilizmi

********************

Var olabilseydi Orphe’nin Euridiche’si

Ozan olabilir miydi Orphe?

Ağdırabilir miydi liriyle

Feryadını göklere?

Var olabilseydi Mecnun’un Leyla’sı

Olabilir miydi adı Mecnun, adı deli

Kays iken eski adı? 

Dökebilir miydi şiirlerini mısralara?

Aşabilir miydi kızgın çölleri?

*********************

Sevmeseydi Hakk’ı

Sevebilir miydi Mecnunla Orfe? 

Olmayan ölü sevgiliyi

Hiçlikle yokluğu...
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ORPHEUS

İllüstrasyon:Merve MESTANLAR



Mustafa OFLAZ

“DUVARIN DİBİNDE RESMİM ALDILAR, AK KÂĞIT ÜSTÜNDE TANIYIN BENİ!”

YAŞAR KEMAL’İN ÇUKUROVA’SI
/elephandman

 Çukurova; dünya içinde dünya, han içinde han, 

cehennem ateşinde bir kara kazandır. Çukurova’nın 

yangını; bilene gayya, bilmeyene rüyadır. Toroslar’ın 

jilet keskini yamaçlarından, ova düzünün canavar dişli 

çakırdikenlerine varana kadar, havası kavrulmuş toprak, 

toprağı kurumuş insan, insanı yazdan kışa yarpuz kokar. 

Rivayet ola ki Toroslar’a atlı yayan, susuz yavan ulaşan 

bir daha bulunamaz, imi timi bellisiz olur. Çakırdikeni 

denen illet, it gibi dalar, iğne uçlu dikenleriyle 

saplanır insanoğlunun ve bilcümle yara-

tılmışın etine. Gece olunca yalımları 

göz açtırmayan yıldızlar gibi pa-

rıldar,her daim çocukların yuva-

larına sinmiş kara gözleri. Umutla 

umutsuzluk, sevgiyle zulüm, yaşamla 

ölüm, kahramanlıkla hainlik, iyilikle 

kötülük hep iç içe, dünya kurulalı beri 

birbirlerine kenetlenmiş sarmaşıklar gibi 

uzar gider bu toprağın huyunu özleri bellemiş 

insanlar coğrafyasında.

Ömründe bir kere olsun Yaşar Kemal’in dünyasına adım 

atmış, onun anlatım deryasının kıyısında dolaşmış 

her insan bilir ki Çukurova’yı, Çukurova’nın insanlarını, 

yaşantısını, toprağını, kokusunu onun gibi anlatan, her 

ayrıntısını yaşayan, yaşatan pek az kalem vardır. Bu öyle 

etkili bir anlatım gücüdür ki o topraklara ayak basma-

mış insan bile ilk satırından itibaren öykünün içinde, 

orada anlatılan insanların arasında buluverir kendini 

hiç yabancılık çekmeden. Anlattığı her coğrafyanın, her 

insanın, her destanın hakkını sonuna kadar verir elbet-

te fakat Çukurova’nın öyküsü bir başkadır. Belki de bu 

sihirli, bu insanın yüreğine işleyen gerçekçilik hissiya-

tının en önemli sebeplerinden birisi, Yaşar Kemal’in de 

bir Çukurovalı olması, ömrünün önemli bir bölümünü bu 

topraklarda yaşayarak geçirmesidir. 

Yazarın kaleminden çıkmış en büyük eserlerden birisi 

olan İnce Memed destanı, bir nevi Çukurova’nın ansiklo-

pedisi niteliğindedir. Bu büyük eser, bulunduğu ülkenin 

sınırlarını aşmış bir kahramanlık destanının yanı sıra, 

orada yaşayan insanların, zengininden fakirine, ağa-

sından marabasına, yaşlısından çocuğuna, 

yaşam şartlarının, dil özelliklerinin, acı-

larının, sevinçlerinin en ince ayrın-

tısına kadar ustalıkla işlendiği bir 

ders kitabıdır aynı zamanda. “Bir 

İnce Memed giderse, bin, on bin, 

yüz bin İnce Memed gelir. Ağalar 

biter de İnce Memedler bitmez.” 

der, İnce Memed’in zulmün karşısında 

bir ışık gibi parıldayan umuduna sığı-

nan yöre insanı. “Sen öyle bir İnce Memed’sin 

ki senin ayağına batan diken bizim yüreğimize batar.” 

dedirtecek kadar büyüktür bu sevgi. Böylece, kitaplara 

sığmayan, geçmişten bugüne, bugünden yarına aktarıla-

cak, bir halk destanının ustası olur Yaşar Kemal.

Bugün bile, Çukurova toprağında doğmuş bir çocuk ola-

rak, Toroslar’ın kıyısından her geçişimde İnce Memed’in 

naralarını duyar, betona gömülmüş bu bereketli toprağın 

her adımında çakırdikenlerinin acısını hissederim. Zulme 

karşı hâlâ aynı umuda sarılabilen insanların dudakların-

dan dökülen kelimeleri düşünerek…

“Demir olsam çürürdüm, toprak oldum dayandım!”
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Özce
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mart

/ozgenurstagram

 her damla mürekkep olsa yine de anlatamıyor-

sak masalları? en güzel hikayeler yarımsa? tüm resimler 

bir kör için çizilmiş, tüm şarkılar bir sağır için çalın-

mışsa? bir insan kıyametten kaçarken, el ve ayaksızsa? 

mutluluğu var edeni yitirmişsek nasıl anlatılır ki mutlu-

luk?

hazin bir kaybediş hikayesi var yüreğimin; aralasam 

ruhum üşür, örtsem yüreğim yanar. bir türlü anlatamaz-

sın, kelimeler dökülür gözlerinden. cümlelerin puslandığı 

anlar vardır, dudaklarına çalınır sus payları.  sonra söy-

leyemediğin her cümle için tek tek kahrolursun.  içinde 

bir orman kendini tutuşturur. seni kendinden koruya-

mazsın. artık hüzün; senin kışın dökülmeyen yaprakla-

rındır.  sular çekildikçe uçurumlar ve balık iskeletleri 

çıkar ortaya. bir yağmur gibi dökülürsün. içinden gelmez 

gülmek, sonsuz uykuya dalmak istersin. onun yanına 

gitmek, geri dönmemek istersin. onunla geçireceğin bir 

dakikaya bile razıyken bir ömür onsuzluğa katlanmak 

zorundasındır. kalbinin acıyla atmasını bir tek senin ku-

lakların duyar. bir tek sen hissedersin o acıyı bedeninde. 

bir şeyler olur, çok şey olur ama hiçbir şey değişmez. 

durmaksızın yürürsün ama yol alamazsın. bütün yollar 

ayağına dolanır. insan en çok kendisine geç kalır ve 

daha sonra hiçbir şeye zamanında yetişemez.

sonra herkes gider. 

ay yok, gökyüzü de yok. 

sonrası mı? hep karanlık…

Bekir Efe AKSOY

 Bazen, yıllar boyu aradığımız huzuru, bir deniz 

kıyısında buluruz.

Arayışa ad koyamazken; nice gecelerde, kapalı hava-

larda aradığın huzuru; bir kitapta dalıp gittiğin denizin 

mavisiyle, gecesi hüzün kokan sokak aralarında koşar-

ken, birden açan güneşin huzur sokağının yokuşundan 

sahile inerken buluruz.

Kitap, dergi okumayı sevmekle başlar, huzur dediğini 

bulmak…

Severek okuduğun kitabın sokaklarında kaybolmak; her 

gün yürüdüğün yollarda, “Alıştık nasılsa!” tavrıyla yürü-

mekten çok daha keyiflidir aslında.

Tamam, kitap sizi deniz kenarına götürmez belki…”Ha-

yalperest değilim senin kadar! Onca derdim varken, 

kitaba vakit yok…” dediğini duyar oldum sanki.

Kitaba değil, hayallerine vakit ayır bence: kitaplar, 

dergiler, şarkılar… Çayın yanında dinlediğin türküler 

seni alıp götürmüyor mu eskilere? Hep eskilere değil, 

yeni hayallere de götürsün. Ege’nin bir köyünden alıp 

seni, Türkistan’da, Altay’da kurulan çadırlara misafir 

etsin mesela…

Herkesin doğal yaşam isteği ve kafayı dinleme ihtiyacı 

var, tabi senin de…

Güzel bir tavsiyem var dinlersen,

Bir kitap seç, dünyayı sessize al. Kendini de al, kitap 

nereye götürürse oraya git…

Sadece okuma, orada seni anlatan bir karakter bul, 

sonra onun hayallerine ortak olmayı dene.

Kim bilir, belki bir hayalde karşılaşırız seninle…

Mavi’nin Güzelliği Seninle Olsun.

/by_aksoy_03
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BİR ÇAY DAHA...
/mikailkarakuyu1

 Kıyafetlerimin ağırlığını fark ettim çıkarınca. 

Sigara kokulu, tütsülü, dağınık odam... Çıplaklık şehveti 

getirir, şehvet büyük hazları, büyük hazlar yalnızlıkları 

(dedi kadın)… Seninle tam bu odada sevişme ihtimali bile 

gereksiz bir ayrıntı zaman sularında. Ama o hazzın, işte 

ben onun esiriyim. Sen olmasan bile sevişirim ben. Bu-

lanıklık giderek dışa vurmaya endeksli sesler çıkartırken 

hem de... Ve hızlı adımlarla (lavabo)… Birkaç adım daha, 

sonrası yatak zaten. Uyku, baş dönmesi, yalnızlık ve baş-

ka bir tene duyduğum özlemdeki tiksinti devinim. 

Suzan biraz daha kalmasaydı (göğsümdeki 

gereksiz of)… İhtiyaç anında üç defa Su-

zan deme gereksinimlerim. Geç zaman, 

git zaman... 

     Uyku sersemliği eseri; bir baş ağ-

rısı, ağzımdaki itici tat… Ben olsam beni 

öpmezdim diyerek fırçaladım dişlerimi. 

Ben olsam beni sevmezdim mesela. Yanımda 

olmak için çaba sarf etmezdim. Çayımı karıştır-

mazdım. Sokakta yürürken elimi tutma telaşıyla hep bir 

adım aksak yürümezdim. Bir sigara yak ver, demezdim. 

Ben olsam ben olmazdım aslında

(kim olduğumu sanıyorsanız)…

Gitmem gerek çünkü beni deli ediyorsunuz...

Günlerden Bir Gün...

Bir çay daha…

     Bu ne gitar mı?  Hayır, bu benim onunla kendimi 

ifade etmeyi sevdiğim, yanımdan ayırmamak için omuz 

çürütüp bütün kurallarımı hiçe saydığım; duygulandı-

ğım,ağladığım,sevindiğim ve onu dost-arkadaş-sevgili 

bildiğim, ağaç ve metal aksamları olan bir çalgı aleti. 

Gitarda olabilir(s..tir git). 

     Nerdeyim ben ve siz kimsiniz? Sokağın ortasında 

aniden yere yığılsam kaçınız suni teneffüs zilini duyup 

koşarsınız. Bir şey istediğimden ya da beklediğimden 

değil, cikleti olanlar çiğnesin,çekirdeği olan çitlesin,işi 

olan bir bakıp gitsin ama bakmadan geçmeyin belki de 

ben sizden biriyim. Herkes sakin olsun vazgeçtim, böyle 

olmayacak. Aklımdaki milyonlarca istemsiz artı gereksiz 

düşüncelerden biriydi sadece. Dışarı çıksam 

biraz yürüsem iyi olacak çünkü duvarlar 

bugün biraz daha yakın duruyor.

      Adımlarımı takip ederek girdiğim 

bir kafenin tanıdık yüzlerini üstü kapalı 

bir şekilde selamladıktan sonra, her-

kesi görebileceğim bir masanın ayakları 

yere sağlam basan sandalyelerinden 

birine oturuyorum. Garson(çay)! Çay beklen-

tisinden uzak, bilinçsiz bir sigara heyecanı var du-

daklarımda, kulaklıkta hafif tempolu blues ezgileri dışarı 

taşıyor. Göz teması bir teşekkürler bakışı, sıcak ve üç 

şekerli çayım(garson)... Artık izlemek için her şey hazır. 

‘ ’İki arkadaş’’ niteliğinde tavla sevişkeni insanımsı hücre 

topluluğu varlık,keyifle zar atıyor. ‘ ’İki sevgili ’ ’ niteliğinde 

kafe sevişkeni hayvanımsı hücre topluluğu varlık,zevkle 

öpüşüyor. Farklı masalardan birkaç yalnız ve yalnızlığa 

alışmış, bakınca cebinde ucu yanık mektuplarla yaşayan 

biri hissi uyandıran kafe sakini gereksiz hücre topluluğu 

yokluk... Amaçsız, etrafı izliyor (benim gibi belki)… 

DEVAMI GELECEK SAYIDA...

Mikail KARAKUYU

/by_aksoy_03
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MİKROFON SEVDASI
/aslimaj

Şarkı söylemeyi çok seviyor olabiliriz. Hobimizdir bu 

bizim. Ya da gerçekten profesyonel olmak istiyoruzdur 

bu yolda. Formül elbette ki eğitim ve sabırla çalışmak! 

Doğuştan gelen yeteneklere eminim ki hepimizin saygısı 

çok. Fakat sadece yeteneğimize güvenmenin zaman için-

de yeterli olmayacağını tekrar tekrar söylemek isterim. 

Çalışmak, çalışmak, çalışmak! Müzikle ilgilenip sah-

neye çıkmanın bir hak ediş olduğunu, bu işi 

yapmak için ne kadar zaman ve emek 

harcanması gerektiğini hiç hesaba 

katmamak bu yazımda dikkat çekmek 

istediğim asıl başlık. Karaoke denen 

eğlence anlayışını hepimiz biliyoruzdur? Ya da 

duymuşuzdur denemesek bile. Yaygınlığından 

mı kaynaklı bilemiyorum bir mikrofon sev-

dası almış başını gidiyor. Tamam, kabul, çok 

eğlenceli… Fakat her şeyin bir yeri ve zamanı 

var. Bu iş, bu anlayışta hizmet veren yerlerde 

yapılsa ve tadında kalsa… Canlı performans 

yapılan sahnelerde eminim birçok meslek-

taşım benim yaşadığıma benzer durumları 

yaşamıştır ki sahne aldığım bazı mekânlar-

da, ben de şarkı söylemek istiyorum yazılı 

peçetelerin ardı arkasının kesilmediği 

zamanları hatırlıyorum. Ben de ben de 

diye yükselen sesler, talepler! Başka 

hiçbir meslekte böyle bir yaptırım 

yoktur diye düşünmeden edemi-

yorum. Burada empatiden yoksun 

olduğumuz aşikâr. Arkadaşlar bırakalım herkes bildiği işi 

yapsın. Sahneyi sahnedekilere bırakalım. Çok istiyorsak 

evde kendimize söyleyelim, ailemize, arkadaşlarımıza 

söyleyelim. Hem bu işe hem bu işi profesyonel anlamda 

yapanlara hem de kendimize saygı duymak, değer ver-

mek önemli... Yazımın başında söylediğim gibi: Mikrofon 

sevdamız şayet gerçekse yolun başında olduğumuzu 

bilmek kendimizi geliştirmek için oldukça önemli. Eğitim 

almak, çok çalışmak ve hak ediş… Sırf şarkı söylemek is-

tiyoruz diye onun elinden mikrofonunu, aslında sevdasını 

almaya çalışmak ne kadar doğru bir yaklaşım?

Aslı MAJ



DENGBEJ
İnsanı, insan  yapan duygularıdır. Kimi insanlar şiir yazar; aşkını, sevdasını anlatır. Kimi insanlar beste yapar 

ideolojisini, dünya görüşünü anlatır. Bir şekilde herkes kendi kültürleri doğrultusunda sanatla anlatır duygularını. İşte 

DENGBEJ  de böyle bir duygu tercümanıdır. Sözcüğün kelime anlamı deng ‘ses’, bej ise ‘söyle’ anlamında-

dır. Dengbejliğin ana merkezi, Ağrı ve çevre illerdir. Dengbejlik geleneği, Kürt  kültürünün en eski sözlü edebi-

yatıdır. Dengbejlik, ilk olarak Serhat Bölgesi dediğimiz, Ağrı ve diğer Doğu Anadolu illerinde 

ortaya çıkmıştır. Dengbejlik aynı zamanda Kürt kültürünün önemli sembollerinden biridir. Toplumun yaşam 
biçimini  anlatır. Bu coğrafyada yaşayan insanların yaşam biçimini, gelenek  ve gö-
reneklerini anlamak için dengbejleri dinlemek lazım. Dengbejler, klam (türkü) 

dediğimiz eserleri, çıplak sesle seslendirirler. Bu eserleri dengbej kendisi üretir ve kendine has bir söyleyiş tarzı vardır. 

Bir dengbejin en önemli özelliği öncelikle gördüğü her şeyi anında klam haline getirmesidir. Ayrıca diğer bir özelliği 

de kabiliyetli ve gür sesli olmasıdır.Bir dengbej aşk, göç, savaş, katliam  vb. gibi 

birçok kişisel veya toplumsal olayları klam haline getirir. Dengbejler tarihe tanıklık  eden belge, 

kanıt niteliğini de taşırlar. En önemli özelliği bir çalgı aleti olmadan güçlü bir sesle çıplak söylenilmesidir.

İşte Yaşar Kemal ’ in romanlarının temelini oluşturan da bu dengbejlerdir. Çünkü dengbejler söy-

lendiği topluluğun yaşayış biçimini verir. Bundan kaynaklıdır ki Yaşar Kemal, bu dengbejleri 

dinleyip toplar ve gittiği yerlere anlatır. Böylece bu dengbejlerin söylendiği toplumların yaşadıkları hayatları hakkında 

fikir sahibi olur.
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Özgür AFACAN
/ozgurpromete

 Suratıma çarpan karanlığı, dişlerimin arasına 

sıkıştırıp bir küfür gibi sabaha havale ediyorum. 

Kırlangıçların sokak köpekleriyle birlikte şarkı 

söylediğini bile bile… Gitmekle kalmak arasındaki 

o çelişkili sınırın altında kalmak, belki de uzak-

ları anlama çabası... Yolculuklar hâlâ yolculuk, 

uzaklar kendi oldukları yerdeler. Oysa yağmur 

damlalarının öpüştüğünü bile bile sağanak olmak 

yakar mıydı bizi?

Gitmek ağır basıyor. Kadehlerin arasına sıkışmış 

bir şiir gibi yalnız kalmak... Belki faili meçhul bir 

sokağın içinde kaybolmak... Unutulduğumuz 

zamanlarda hatırlayamamak kendimizi…

Hayat Kafka romanlarından f ır lamış 

bir kurgu gibi .  Gregor Samsa kadar 

böcek olup hayal kurabi lmek. . .  Bütün 

varoluş kaygıs ı  bir hiç olabi lmek için 

deği l  miydi yoksa? Gölgeler imiz in s ıf ır 

noktasında kesişt iğ i  yerde benl iğ imiz i 

aramak… Bütün yaptığımız bu.

Uçurumun kıy ıs ından uzat ıyorum el ler imi . 

Yüzüm yok,  bedenim yok. Her karanl ık ken-

di düşler ini  doğurur ,  her gölge içine saklar 

şehir ler i .  İnadına geceler in ardına sakl ıyorum 

sesimi .  Sesim kıy ıya çarpıyor ,  yankıs ında 

benl iğ ime geri  dönüyor.  Gündel ik telaşla-

r ın arasına girmiş varl ığ ımızdan sıyr ı l ıp gün 

yüzüne çıkmak gibi  art ık bu kaçışlar .  Sonu yok, 

başlangıcı  kendinden meçhul . . .

Gökkuşağından bir kent yapıyorum. Kalbimde patlayan 

çığlıkların içinde kemiriyorum bütün düşünce-

leri. Dengeyi tutturamadım bir türlü. “Kopuktu, 

kopuktu zincir olduramadım.” kulağınıza fısıl-

dıyorum. Bir ceninin düşlerindeki sonsuzluğun 

başlangıcıyım belki de. Kirli ruhlarınızı paspasın 

altına gömdüm. Kan dolu bakışlarınızı kontey-

nerde bıraktım. Bana biraz müsaade, kendime 

bir galaksi edinip geliyorum. 

İç sesim yürümeye devam ediyor sokakları. 

Deleuze ‘ün dediği gibi: “Gerçek hız, göçebenin 

hızıdır.”

Şehrin gölgelerini yürüyorum. Kaçış 

yok. Kendi zincirlerinden kurtulan her 

cümlede yeniden var olmak… Küllerini 

çoğaltmak gibi...  Oysa kimliği kendinde 

saklı, yüzü kayıp bir şehirde... 
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Abdulkadir GÜNEŞ
/gunesabdulkadir_

 Duyuyor musunuz? Duvarın öte tarafında insanlar 

birbiriyle tartışıp kalp kırıyor, birkaç metre öte uzağa gider-

seniz sokağa dökülmüş insanlar kavga eden ev sakinlerini 

izliyorlar ya da onlara katılıyorlar, birkaç kilometre öteniz-

de bıçaklar çekiliyor, en son gittiğinizden biraz daha uzağı-

nıza bakarsanız silahlar patlıyor; çocuklar, kadınlar, insan-

lar ölüyor. Birkaç metrekare dediğimiz uzunlukta ne kadar 

çok şey meydana geliyor nereden mi biliyorum, anlatayım.

 İnsana uzun,soğuk bir çekmecenin yetti-

ğini,orada ömür boyu huzurla yaşayabilece-

ğini,mesleğe başladığımda anladım. İlk 

başladığımda ölülerden korkuyordum, 

en ufak ses duysam irkilip hastaneyi 

arıyordum. “Bu devirde ölüden değil 

diriden korkacaksın.” cümlesi kafamın 

içinde yankılarken insanlar ölü daha 

ötesi yok diye içimden geçiriyordum. Ar-

kadaşlarım beni görmeye geldiğinde şaka-

larını çekmek zorunda kalmak da ayrı zor yanıydı.

-Burada insanlar çok soğukkanlı.

-Yazın klimaya para vermezsin serinlersin rahat rahat…

-Sırat köprüsüne buradan son çıkış mı?

 

 İnsan her şeye şakayla yaklaşıyor başı-

na gelinceye kadar. Zamanla soğuk bedenlerin ara-

sında sakin kalmaya alıştım ama olmadı. Bayram 

öncesi trafik kazasında yakınını kaybedenler, silahlı çatış-

mada vurulanlar, birbirini çeşitli sebeplerden yaralayan-

lar, gencecik bedenler… Ben o gün bu mesleği bıraktım.

           Akşama doğru hastaneye bir kadın getirildi in-

tihara kalkışmış, bulduğu ne kadar hap varsa hepsini iç-

miş, kocasını geçen sene trafik kazasında kaybetmiş,ço-

cuğuyla birlikte bir başına gelmiş,çocuğunun okuması 

için ikisi de çalışıyormuş. Çocuk yollarda mendil satıyor, 

annesi de lokantada bulaşıkçılık yapıyor ama yine de ha-

yata tutunamıyorlarmış. Son zamanlarda kadını bitkin ve 

yılgın görüyorlarmış,öyle diyor akrabaları. Kadını maa-

lesef kurtaramamışlar,aşağıya benim yanıma geldiğinde 

raporda yazılanları okudum ve çekmecelerden boş olana 

yerleştirdim. Dışarıdan sesler geliyordu dışarıya çıktığım-

da elinde mendillerle bir çocuk kapıda bekliyor.

      -Abi benim annem ölemez,sabah bı-

raktığımda iyiydi,göster bana onu.

      -Gösteremem yaşın daha küçük.

      -Ne küçüğü lan, ben bu mendilleri 

satıyorum,çalışıyorum, annen öldü 

diye pat diye söylüyorsunuz,şimdi mi 

geldi aklınıza küçüklüğüm hadi aç şunu 

abi !

  Bir şey diyemedim,çocuk haklıydı,zaten 

çocuklar hep haklıdır,açtım kapıyı,içeriye girdik,çek-

meceyi çektim,örtüyü kaldırdım,annesinin yüzünü gördü-

ğünde gözlerinden yaşlar soğuk mermere düştü. Eliyle 

annesini yüzünü sevdi,alnından öptü.

     -Tamam, ağabey sağ olasın dedi,kapıdan çıkmadan son bir 

kez baktı arkasına,annesini görmek için ama çoktan çekme-

ceyi içeri ittirmiştim. İki adım attı,gözlerini gözlerime dikti:

     -Kusura bakma ağabey kalbini kırdım. Al tüm mendil-

ler senin olsun,beni affet !

Yutkunamadım,boğazımda düğümlendi nefesim.İçimden,-

senin mendillerin dünyada dolaştığı sürece hayat güzelle-

şecek dedim.

Ben o gün,işi bıraktım.

Çocuk,annesinin yüzünü severken,

Ağlaya ağlaya her şeyden vazgeçtim...

MENDİL
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Can MORGÜL

 Bileğinden kavrayamadım, o da bastı üzerime. Nefesim kesildi, yutkunamadım... Ölüyordum. Kimsenin umurunda 

olmadan, o üzerime bastığı için ölüyordum! Ellerim artık bana ait değildi; ayaklarım, gözlerim, dudaklarım. Onlar artık 

benim değildi, onlar artık benim istediğim hiçbir işlevi görmüyordu; onlar artık beynime, düşüncelerime başkaldırmış ve 

kalbime isyan ediyorlardı. Kalkmak istesem de olmuyor, konuşmaya çalışsam da duyulmuyordu. Gerçekten ölüyor muy-

dum? Bir anda zifiri karanlığa gömüldü sessizlikler. Çığlıklarımın bile duyulamayacağı kadar sağır bir gece oldu. Evet, 

gözlerim açık, hiç kapanmadılar ki. Ama karanlık, çok soğuk ve çok karanlık... Geceyi delen bir ses geldi, biraz uzak ama 

beklemediğim bir ses. Beni korkutan ama bir yandan da mutlu eden bir ses… Belki de ışığım, sesim, aynam geldi. Bekle-

dim... Bir el bekledim, bana uzanacak tanıdık bir nefes. Onu bekledim, üzerime basıp geçtiği halde onu istedim. Gelme-

yeceğini bile bile yoluk yoluk olmuş nefesimle onun derin nefesini bekledim. Sabaha ulaşamayacak o gecede bekle-

dim... O beni çoktan unutmuş olsa da bekledim, peki o ne yaptı? Kendini affettirmek için bile gelmedi. Neden? Farkımda 

bile değildi ki. Ben unutulmuş, bir karanlığa gömülmüş, ölürken onun sesine muhtaçtım. Ondan nefret ediyordum, bunu 

hak etmemiştim... 

Ağlayamıyordum, ağlayamamak ne acıymış onu anlıyordum. Ben yalnızlıklar imparatorluğunun zirvesinden kendimi 

aşağıya bilmem kaçıncı kez bırakırken parmaklarımda onun parmaklarının sıcaklığını, kalbimin direğini sızlatan derin 

nefesinin sesini hissettim…  O gelmişti. Yoksa çırpınışlarımı mı hissetmişti? Ya da uzaktan izleyip bana acımış mıydı? 

Ne önemi var? O gelmişti, imkânsızlıklarıyla, hatalarıyla, suskunluklarıyla ama en önemlisi sıcak ve derin nefesiyle 

bana gelmişti. Onu çoktan affetmiştim, gitmemesi için her şeyi yapacaktım. O benimdi, benden gidemezdi, biliyordum. 

Sonuna kadar yanımda olacaktı derken gözlerim açıldı, artık karanlık yoktu. Kafamı sağa çevirir oldum bir anlık; gözleri 

toprak rengi, buğday tenli, düz siyah saçlı ve kilometrelerce öteden bile görebileceğim can sıkıntısını yanına oturtmuş 

genç bir adam vardı.

      SON…
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Umut CEYLAN

 Dört mevsim denizi izlediğin bir pencerenin ardından bakmak dünyaya... 

Ama yaralı. Ama tutsak. Ama kara parmaklık ardından seyretmek gerçek zindanı… 

Deniz dalgalı ama rüzgâr uğramaz karanlıklara. Sıcaklığının vurduğu camdaki buğunda silik harflerin ardında ağırtır 

zaman saçları. Süre gelen yalnızlık, sessizliği de beraberinde getirir… 

“Sessizliği huzur sananlarla, derdim var.” 

Yalnız değilim, dostlarım var. Hem de çok iyi dostlarım… Düşene elini, ağlayana kollarını açıp omuzlarını feda eden 

dostlarım, kendi yaralarıyla beraber başkalarının yaralarına koşan dostlarım… Kalabalıklar içinde yalnız herkes. Herkes, 

kendi içinde aradığı kendine mağlup… Yan hücredeki dostumun bağlamasının bam teli kopuk, notalara süs dörtlükler 

kursak da kırık birer ukde hepsi. Herkes burada bir nefer, savaş meydanlarında yenilen, yalnızlığa tutsak neferler… 

Herkes birbirinden bekliyor, hiçbir kimsede yok acı suskunluğun ikamesi. Herkes gülüşlerine özlemi, üstüne sürülmüş 

bu kapıdan yüreğindeki balçıkla sıvazlar. İçimizden taşanlar, bizi fazlasıyla biz yaptılar. Yetmedi, bizi her seferinde yenil-

diğimiz kendimizle baş başa bıraktılar… Bizi biz yapanlar, taştı içimizden, duvarlar ördü etrafımıza. Yine, kendimize ye-

nildik.Kendi kabuğunda yankılanır sustuklarım, bilirim orada herkes. Ama kendi içimde bir ben, bir de tutsak bedenimin 

içerisinde özgür fikirlerim… Bir savaş ki özgürlüğe inat. Her biri galip gelmek için çeker kılıçlarını. Galip fikir, yalnızlığın 

neferine boyundan dolar yağlı urganı. Yaftamı tutuşturur elime, “Yürü!” tutsaklığın izin verdiğince… “Dinle!” sessizliğin 

izin verdiğince…“Sessizliği huzur sananlarla, derdim var.”

Parmaklıklar, ne ince ne kalın… Ardından bakıyorum,lacivert denizde koşuşan gri rüzgâra. Şehrin kayalıklarına vurmuyor 

,bir bahar sabahındaki gibi köpük köpük dalgalar. Gökyüzünde köpük yok bu sabah, yıldırımlar düşüyor pencereme…

Pencereme, tutsaklığın bile sınırını çizen parmaklıklara… 

Tutsaklığımın sınırına, bir bahar sabahında onunla suladığımın hatırası bir saksı, ona bakan çiçeği bile diktirmediler. 

“Al ulan şu hayal kırıklıklarını! Baka baka yaşa…” dediler. 

Tutsaklığın içinde titremekte sonuna kadar özgür ellerim, özgürlüğünü sonuna kadar kullanır ve titreyerek kavrar par-

maklıkları, gözlerim görülebilmesine müsaade edilecek kadar korkarak seyreder fırtınaları. Korkaklığı özgürlüğe düş-

künlükten değil, onlar hep korkarak bakardı köşelere… Olur da göz izinden hayaller görürüm diye…

Bazen hava güzel olur, bilir misiniz? Yazdan kalma bir sonbahar gününü… Deniz mavi, gökyüzünde bulutlar köpük köpük… 

Arşa uzatıp ellerini avuçlamak istersin bulutları. Herkes ister, herkes güler ama yine herkes bir sessizlik bulur, istese 

duyacağını bildiği ama kulaklarını tıkadığı bağırışların arasında. Bulur ama içten içe de kıyar kendine. İnsanlar kötü, 

insanlar kendi çığlıklarına yenilmiş. Ama hâlâ, seyredip manzarayı suskunluğuna huzur derler…

Sessizlikte huzur değil bu,

“Kendini bile duymayanın sessizliğinde bulduğu huzur.” 

 Asla!

“Kendini bile susturduğu çığlıkların içerisindeki huzur.” 

“Sessizlikte huzur olsaydı, dağlar Ferhat’a saygıdan yaprak dökmezdi,sarı sonbahar sessizliğinde…” 

SESSİZLİĞİ HUZUR 
SANANLARLA DERDİM VAR

/umutsuzizm
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Gökyüzüne açılan kapılarımız yok artık.

Ne bizi buluşturan heykeller var,

Ne de hayalini kurduğumuz kulelerimiz…

İki yabancı gibi geldik birbirimize,

Şimdi iki yabancı gibi gidiyoruz.

Esir değiliz,

Yangın görmedik hiç,

Depremlere de gebe kalmadık üstelik…

Masaldık sadece…

Herkesin bildiği ama

Kimsenin yaşananlara şahit olmadığı bir masal…

Bir biz varmışız bir biz yokmuşuz…

Evvel zaman içinde

Cinlerin perilerin meydanında,

Şeytanların sofrasında oturan,

Ölülerin üstünde yüzen iki sarhoşmuşuz.

Başkalarının yüzüne güler,

Dönüp birbirimize ağlarmışız.

Birimiz iyiymiş

Diğerimiz acımasız, kalbi mühürlü,
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İKİ YABANCI

Yapma etme demiş birimiz;

Esir etme kendini, gün gelir kaçamazsın

Yanarsın, kül olamazsın

Üstüne yıkılır duvarlar ama can veremezsin acından…

Ama dinlememiş diğeri.

Gün gelmiş zaman geçmiş.

Sabır testisi su akıtmaya,

Dillerde tüy bitmeye,

Kalpler yorulmaya başlamış…

Olmaz olmuş.

Gitmem diyen gitmiş,

Kalmam diyen kaçmış,

Kaçan korkmuş, giden yanmış.

Korkan kilitlemiş bütün kapılarını

Yalancı bir dağın eteklerine yaptığı evinin…

Korkan yakmış diğerini, kül olmuş o biri

Külleri kim diriltebilir?

Zamanın avucunda rüzgâr,

Es demiş…

Savur külleri.

Berfin HATUN
/berfinnhatun



 Kapıyı araladığında öz-

lediği melodiler kulağından içeri 

hücum etti. Sahnede headbang 

yapan soliste tebessüm ederek 

baktı. Bara doğru yürümeye devam 

etti, garsonların değiştiğini gördü. 

Barmenle göz göze gelince heyeca-

nına hâkim olamayarak, yarı beline 

kadar masaya çıkıp ona sarıldı. Her 

zamankinden anlamına gelen bir 

işaret yaptı ve ardından sigarasını 

yaktı. Sahnedeki Heavy Metal grup 

birazdan yerini Rock’n Roll’culara 

bırakacaktı. Kokteyli geldi, pipeti 

bir kenara fırlatarak, dudağını bar-

dağın üzerinde gezdirmeye başladı. 

Tekila kokusu burnunu yakarak, 

suni bir haz duygusu yarattı. Sıkı 

bir yudum çekti, gırtlağını yakarak 

midesine doğru 

inen zehri 

takip 

eden aromatik tatların büyüsüne 

kapıldı ve hiç geciktirmeden ikinci 

kokteyli sipariş etti. Kısa saçlarını 

kulağının arkasında topladı ve bir 

yudum daha içti. Saat 10’a gelirken 

sert çocuklar yerini efsanelere bı-

raktı. Chubby Checker hayaleti, yarı 

yarıya boşalmış masaların arasında 

dolaşıyordu.  Kısa süren sessizliğin 

ardından, twist rüzgârı esmeye 

başladı. Kâkülleri savruldu. 

                             

İçkisini bitirip, makyajını tazelemek 

için lavaboya gitti. Aynada uzun 

uzadıya yüzünü inceledi, dudakları-

na dokundu ve daha sonra rujunu 

çıkardı. Merlot’un etli dudaklarına 

ayrı bir çekicilik kazandırdığını 

düşünüyordu.  Saçlarını dağıtıp 

çıktı, bara döndüğünde 

set halinde Brain Shot 

siparişi verdi. Ro-

ck’n Roll ruhu bar 

müdavimlerini 

avucunun içine 

almıştı. Sah-

neye yakın boş 

bir alanda dans 

eden ve çoğun-

luğunu kadınların 

oluşturduğu gruba 

imrenerek baktı. Let’s 

Twist Again yerini Hit the Road 

Jack’e bırakmıştı. Taşıdığı kanserli 

hücrelerden birini tutup kenara 

fırlattı, gövdesindeki boşluğa aldır-

madan dans ediyordu. Arada sırada 

sahne önünde dans eden kadınların 

sağa sola, aşağı ve yukarı sallanan 

memeleri gözüne takılsa da aldırış 

etmedi, gerçek özgürlüğün tadına 

varmakla meşguldü. Şarkı bitip ye-

rine oturunca yorulduğunu anladı, 

diz kapakları ağrıyordu. Parmak uç-

larından başlayarak, beynine doğru 

ilerleyen sancı kendine gelmesini 

sağladı. Göz kapakları yavaşça 

aralandı, bir süre tavana baktı daha 

fazla morfine gerek yoktu. Hemşi-

renin elini sıkıca tutarak kaldırma-

sını söyledi ve ardından bir bardak 

soğuk su içti. Ağır adımlarla odanın 

içinde dolaştıktan sonra kar beyaz 

yatağına uzandı. Gözleri kapandı, 

kuraklaşan dudaklarının üzerinde 

gezinmeye başladı Bar Perisi. 

BAR PERİSİ

Çağlar YILDIRIM
/yldcaglar
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Kirpiklerim üşüyor yıldızlı bir gecede,  hayallerin me-

yinde sarhoş olurken. Başım düşüyor gecenin aksiyen 

kuyusunda başında  aydan bir taçla. Bu sefer korkmuyo-

rum bulanan suyla yıkanmaya.  Soyunuyorum ne kadar 

fazlalık varsa. Anadan üryan 

kırlarda koşuyorum. Tan-

rı’yı tanımaya, bulmaya and 

içiyorum. Ağaç kavuklarında, 

karınca yuvalarında, nehir yatak-

larında arıyorum durmaksızın.

Saatler olmuş günler, günler 

olmuş geceler. 

Geceler

Geceler 

Ah geçmek bilmez…

Bitmez bu bekleyişler nicedir 

delirmelerim bundan. 

     

    

                    

Nereye gitmeli, neye tutunmalı?

Çaresizliğin içinde çare bul-

maya çalışırken sefil bede-

nimden ruh terk edilmişse 

eğer? 

Hangi dağa yaslansam un ufak oluyor. Hangi güneşe 

dönsem yüzümü, üstü balçıkla kaplanıyor. Işık girmiyor 

eve, güneş doğmuyor gecelerime. 

Peşimde hep doktorlar. Ellerinde uzun şırıngalar kırmızı-

lı, yeşilli haplar. 

Suya dokunuyorum elektrik çarpıyor. İçiyorum içim 

daralıyor.

Tehlikeyi seziyorum dişlerini bilemiş bir aslanın ağzında 

salınan ceylan leşinde. Korkuyorum... 

Doğmuş olmaktan, doğrulmuş olmaktan korkuyorum. 

Tek korkusuzluğum hiç doğmamış olmamdır. Deli-

riyorum işte iz bırakmadan arkamdan. Hem ne 

demişti Sibel Torunoğlu “Delirmek gerekiyorsa, 

delirmelidir. Çıldırmak bireysel adaletidir insa-

nın. Ara sıra her şeyi unutup bir kahkaha atmayı 

kendime çok görmüyorum.” 

Öyleyse söyleyin…

Söyleyin, balonları vurmasınlar. 

Söyleyin, papatyaları koparmasınlar.   

                                                          

Söyleyin, pamuk şekerlerini kandırmasın-

lar. 

Acıtmayın onların canlarını, onlarda da 

var benim biraz canım.

Söyleyin canımı acıtmasınlar!
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 Toroslardan 

bir ağıt yükselir, bu 

ağıt; anadır, babadır, 

kardeştir, dosttur, 

yârdır… Bu ağıdın 

adı İnce Memed’dir. 

Bu ağıdın adı Yaşar 

Kemal’dir. Bu ağıt 

söylendikçe, yakıldıkça gönüllerde İnce Memed’ler 

ölmez, Yaşar Kemaller ölmez…

…

 Yazı hayatına folklor derlemeciliği ve şiir yaz-

makla başlayan ve sonunda romanda karar kılan Yaşar 

Kemal; folklorculuğunu ve halk içinden gelmiş olmasının 

avantajlarını iyi bir şekilde kullanır. Aynı zamanda 

eserlerinin yapısını jandarma, bürokrat ve 

devletle işbirliği içindeki ağa/varlıklı kişiler 

ile ırgat, köylü çatışması üzerine kuran 

yazar resmi/ulusal söylemlere karşı 

çıkar.  

Yaşar Kemal, uzun öykü tarzı ilk roman 

denemesi olan Teneke ’de (1955) büyük 

grup çıkarlarına karşı kaymakam Fikret 

Irmaklı ve memur Resul Efendi’nin feodal güç-

lere karşı inandıkları yüceltilmiş ahlaki değerleriyle, 

onurlu direnişlerini anlatır. Yaşar Kemal, romancılığında 

asıl çıkışını aynı yıl yayımladığı dört ciltten oluşan İnce 

Memed ’ le yapar.  Varlık Roman Armağanı alan ve pek 

çok ülkede yayımlanan eser, köylüye zulmeden toprak 

ağası yüzünden dağa çıkan yiğit bir eşkıyanın ağa, eşraf, 

eşrafla işbirliği yapan yerel yöneticiler ve politikacılarla 

yaptığı uzun soluklu mücadelelerini konu alır. 

Yazar, Çukurova yöresini ve o yöredeki çaresiz insanların 

sorunlarını Dağın Öte Yüzü genel başlığı altında Ortadi-

rek(1960) , Yer Demir Gök Bakır(1963) , Ölmez Otu(1969) 

romanlarıyla zenginleştirerek ele alır.  Orta Direk’te 

Yalak köylülerinin pamuk toplamak üzere Çukurova’ya 

gidişini, yolda yaşadıkları güçlükleri, içine düştükleri 

tuzakları ve ihanetleri; Yer Demir Gök Bakır’da Çukuro-

va’dan umduklarını bulamadan dönen köylülerin borç 

batağına düşüşlerini, borçlarını ödeyemedikleri için 

yaşadıkları korkuları ve içinde bulundukları durumları, 

Ölmez Otu’nda ise aynı kişilerin pamuk toplamak için 

yine Çukurova’ya ikinci kez gidişlerini işlemektedir. 

Yaşar Kemal’in “Akçasaz’ın Ağaları” genel başlığı altında 

yazdığı Demirciler Çarşısı Cinayeti ve Yusufçuk Yusuf 

romanlarında Güneydoğu Anadolu’da hâlâ geçerliğini 

koruyan kan davasını, ağa-eşraf ve soylu beyler arasın-

daki küçük hesaplara dayanan çatışmaları dile 

getirir. Yaşar Kemal 70’li yıllardan sonra 

Anadolu efsanelerini romanlaştırır. Üç 

Anadolu Efsanesi(1967) , Ağrıdağı 

Efsanesi(1970) , Binboğalar Efsane-

si(1970) , Çakırcalı Efe(1972) , Yılanı 

Öldürseler(1976) , Al Gözüm Seyreyle 

Salih(1976) , Filler Sultanı ile Sakallı 

Topal Karınca(1977) , Fırat Suyu Kan Ağ-

lıyor Baksana(1998) , Bir Ada Hikâyesi(1988) 

romanları bu yolda yazdığı başarılı örneklerdir. Yaşar 

Kemal’in bunların dışında Allah’ın Askerleri , Kuşlar da 

Gitti , Deniz Küstü , Kimsecik , Kale Kapısı gibi romanları 

da mevcuttur. Yaşar Kemal; coşkulu ve şiirsel anlatımını, 

halk kültüründen geniş ölçüde yararlanmasının sebebini 

kendisiyle yapılan bir söyleşide “Karacaoğlan, Pir Sultan, 

Yunus Emre gibi şairlerle büyümesine, çocukluğunda 

Âşık Kemal diye anılan bir halk şairi” olmasına bağlar. 

Ve bu sebeple bazı şiirleri de bulunmaktadır. Kırmızı 

Deynek şiiri bunlardan bir tanesidir.

ÇUKUROVA’NIN AĞIDI: 
YAŞAR KEMAL

Leyla ARSLANTAŞ
/arslantasleyla
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Topraktan yeni çıkarılmış

Üç bin yıllık yunan şarabı

Atların kara gözleri

Ve ben kederden geberiyorum

Tam yalnızlıktan gebermenin de sırası

Senin ellerin güzel

Bir damla duman ovanın üstünde

Bir damla ak bulut, altına batmış

Yeşile batmış

Bir damla sıcacık, bir damla ışıltı

Sımsıcacık tutuyorum

Sımsıcacık tutuyorum bir şeyi

Önüme bir adam çıkıyor

Amma da kocaman gözleri var

Amma da çok ağlamış

Amma da çok çiçek açmış

Amma da çok yüreği,

Amma da çok yüreği sıcak

Amma da çok yalnızlıktan geberiyor

Amma da çok mavi tutuyor

Bir avucunda öylesine bir mavi ki,

Amanallah bir mavi ki,

Bir top, bir yumak mavi ki,

İşte o kadar.

…                                                                                               Kırmızı Deynek şiirinden…

Yaşar Kemal dolayısıyla destancıdır, yazardır, ozandır. Yaşar Kemal Anadolu’dur. Çukuroava’dır…
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Düşünmek en küçük anlamda var olmak demektir.

Hayat bize mutlu olma şansı vermedi sevgili, biz kendimizden 
başka herkesin üzüntüsünü üzüntümüz acısını acımız yaptık.

Cehennem yerinde hiç ateş yoktur. Herkes ateşini buradan gö-
türür.

Ne günlere kaldık ey Gazi Hünkar,
Katır mühürdar oldu,eşek defterdar !

MemIeketIer parasızIıktan değiI, ahIaksızIıktan çökerIer.

Marcus Tullius Cicero

Abdülhamid Ziyaeddin

(Ziya Paşa)

Karacaoğlan

Yılmaz Güney

Yaşar Kemal
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BULMACA
1

2

3

4

5

1.Adana’da doğdu.’’İnce Memed’’isimli eseri ile özdeşleşmiştir.

2.Yaşar Kemal’in memleketi Adana’nın bulunduğu ovanın adı.

3.Yaşar Kemal'in İstanbul'da ilk tanıştığı kişi Abidin Dino ona okuması için  

''Don.......'' isimli kitabı vermiştir.

4.Yaşar Kemal'in ilk evlendği eşinin adı  ''........ Serrero'

5.Çukurova'nın bulunduğu bölgemizin adı.

m

dfgg

b

d
o

Hazırlayan: Abdo UÇUCU
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CUKUROVA ,
Batıdan ve kuzeyden Orta Toroslar' ın yükseltileri 3,500 metreyi bulan 
doruklarıyla, doğrudan Misis tepeleriyle sınırlanan, güney ve güneybatı-
da doğrudan doğruya Akdeniz'e açılan Çukurova, Adana ovasının yaklaşık 
üçte ikisini oluşturur. Sulu tarım alanlarıyla, oluşumunu Üçüncü Zamanda 
tamamlamış yüzey şekillerinin kuytularına yemyeşil bir halı gibi sokulur. 
Doğuda Ceyhan ırmağının batıda Seyhan ırmağının ve Tarsus ( Berdan ) 
çayının alüvyonlarından oluşmuş olan bu alüvyon ovası, yazları sıcak ve 
kurak Akdeniz iklimiyle, yaşanması güç, ama iktisadi açıdan son derece 
önemli bir yöredir. Misis boğazından tepeleri yararak çıkan ve Çukurova' yı 
Yukarıova' dan ayıran Ceyhan ırmağı, önemli demiryolu ve karayolu bağ-
lantıları kurulmasını sağlamıştır.

8
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Ayrıca sözlü kültürün en önemli ürünlerinden; destan, efsane, ninni, ağıt gibi tür-
leri de eserlerinde bolca işler. Bu yüzden aslında o bir halk bilimcidir. Halkının, 
toplumunun her zaman yamacında yazar eserlerini. 1955 yılından 2013 yılına kadar 
dünyada ve Türkiye’de birçok ödüle layık görülmüştür. Aynı zamanda kendisi Nobel 
ödülüne layık görülen ilk yazarımız olmuştur. Roman ve öykü dışında röportaj, çeviri,  
derleme, deneme, şiir türleri ile de ilgilenmiştir. İNCE MEMED romanının arkasında “ 
Duvarın dibinde resmim aldılar, ak kâğıt üstünde tanıyın beni!” demiştir. Ayrıca bu-
lunduğu yörenin destanlarını, efsanelerini topladığı için ona Çukurova’nın Homeros’u 
denmiştir. Eveeet çocuklar, sizce Çukurova’nın *Homeros’u kim?
Demiş. Ve çocuklar bu sorunun cevabını biliyor olmanın gururuyla:
- Biz bu sorunun cevabını biliyoruz, bu büyük yazar, Çukurova’nın Homeros’u, 
asıl İNCE MEMED’İ, YAŞAR KEMAL’DİR!
Demişler. Veee o kulübenin kapısı anında açılmış. Hep beraber içeriye girmişler. 
İçerisi kitaplarla dolu kocaaamaaan bir kütüphaneye benziyormuş. Köşede, koltukta 
bir adamın oturduğunu görmüşler. Yaklaştıkça bu yiğit, uzun boylu, heybetli ve kır 
saçlı adamın YAŞAR KEMAL olduğunu anlamışlar. Koşarak onun ellerini öpmüşler. 
Ona sarılmışlar. Bu koca yiğit de onları şefkatle sarmış, sarmalamış. Sonra Fulya, o 
koca yiğide dönerek : “Bak, sana kimleri getirdik?” diyerek İnce Memed’i, Hatçe’yi, 
Döne Teyze’yi, Abdi Ağa’yı, Cabbar’ı ve Recep Çavuş’u göstermiş. Onlar da büyük bir 
sevinçle kendilerini yaratan bu adamın elini öpmüşler.  En son İNCE MEMED, YAŞAR 
KEMAL’E dönerek: Asıl İNCE MEMED, sensin! Sen Çukurova’nın, Anadolu’nun en yiğit 
MEMED’İSİN… SEN HEP VAR OLACAKSIN!” diyerek ona kocamaaan sarılmış…
Deeerkeeen çocuklar: 
- Kaan, Fulya hadi kalkın çocuklar, molanız bitti, pamuklar sizi bekler, hadi, bu 
kadar uyku yeteeer, hadi yoksa ağamız kızar! 
Ssesse4ses
Se

Cümlesiyle uykularından uyanmışlar. Bu sırada Fulya’nın kucağında DEMİRCİLER 
ÇARŞISI CİNAYETİ, Kaan’ın kucağında ise “İNCE MEMED” varmış. Toparlandıktan sonra 
tarlalarına doğru yönelmişler. Bu sırada birbirlerine gördükleri rüyadan bahsediyor-
larmııış… Eee ne demişler, her kitap bir masal âlemidir, bir uyku âlemidir, sizi alıııır 
diyaar diyaar gezdirir! 

*HOMEROS: Eski Yunan edebiyatının ilk ürünleri sayılan “İlyada” ve “Odysseia” adlı 
destanları derlemiştir. Büyük bir destan derleyicisidir. 
NOT: Masal’da kulübenin kapısını açmaya yarayan tekerleme “ Demirciler Çarşısı 
Cinayeti”nde yer almaktadır…
           İYİ OKUMALAR…

Yazan: Leyla ARSLANTAŞ
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Diye çığlıklar atmaya başlamışlar. Ve koşarak İNCE MEMED ve arkadaşlarının yanına 
gitmişler. Hepsiyle kucaklaşmışlar. Hepsine, kendilerini o kötü kalpli ağadan kurtar-
dıkları için çok teşekkür etmişler. O sırada onların yanına; Döne Teyze ve Hatçe de 
gelmişler. Çocuklar onlara da çok teşekkür etmişler. Verdikleri ipuçları için ve onla-
ra yol gösterdikleri için… Sonra İNCE MEMED çocuklara yaklaşarak: 
- Eveet çocuklaaar! Yolun sonuna geldik. Artık ayrılma vakti. Sizi evinize götür-
memiz lazım. Ancak bunun için bir yolumuz daha var, bir yere uğramamız gerekiyor. 
Annem size bu yolda üç kulübe ile karşılaşacaksınız demişti. İşte uğrayacağımız yer 
o üçüncü kulübe… Ondan sonra sizi bulunduğunuz yere götürebiliriz. 
Demiş. Çocuklar da büyük bir sevinç ve heyecanla bunu kabul etmişler. Çünkü o ku-
lübeyi gerçekten çok merak ediyorlarmış. Hepsi atlarına binmişler. Kaan ve Fulya’yı 
da İNCE MEMED yanına almış. Ve hep birlikte yola koyulmuşlar. Gitmişler, gitmişler, 
tıpkı masallardaki gibi dere tepe düz gitmişler. Torosları aşmışlar, Akdeniz’i aşmış-
lar, dağları, ovaları aşmışlaar. Marmara’yı, boğazı, köprüleri görmüşler. Ve sonun-
da büyük beyaz bir kulübenin önüne gelmişleeer.  Buraya gelince hepsi atlarından 
inmiş. İNCE MEMED de çocukları atından indirmiş. Ve çocuklara yönelerek:
- Evet, çocuklar! Dediğim o son kulübeye de geldik. Bu kulübeden sonra evinize 
gidebilirsiniz. Ancak bu kulübenin de kapısının açılması yine size bağlı. Size bir soru 
soracağım. O soruyu bilirseniz bu kapı size açılacak. Ben size güveniyorum. Buraya 
kadar geldiniz, eminim bu soruyu da bileceksiniz. Bilginiz size yine ışık olacaktır.
Demiş. Ve çocuklar en son soruyu da büyük bir heyecanla beklediklerini dile getir-
mişler. Ve pür dikkat İNCE MEMED’İ dinlemeye koyulmuşlar. İNCE MEMED:
- Hazır mısınız Çocuklar?
Demiş. Çocuklar da:
- EVEEEET, HAZIRIIIZ!
Diye bağırmışlar. Ve İNCE MEMED:

- Size birisini soracağım. Asıl adı Kemal Sadık Göğceli olan, Osmaniye’nin Hemi-
te köyünde doğan, Türk edebiyatının en önde gelen yazarlarından biridir. Çocuklu-
ğunda geçirdiği elim bir kaza sonucu sağ gözü görmemektedir. İlk öykü kitabı “Sarı 
Sıcak” , ilk romanı da “İNCE MEMED”tir. “Teneke, Orta Direk, Yer Demir Gök Bakır, 
Ölmez Otu, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yusufçuk Yusuf, Fırat Suyu Kan Akıyor Bak-
sana” romanlarından bazılarıdır. Ayrıca siz çocuklar için de yazdığı “Filler Sultanı ile 
Kırmızı Sakallı Topal Karınca” adlı çocuk romanı da vardır. İlk zamanlar “Âşık Kemal” 
adıyla şiirler yazmıştır. Romanlarında daha çok Anadolu’yu hatta Çukurova’yı anla-
tır. Çukurova’daki insanları, yaşanmışlıkları, acıları, ağa-köylü çatışmasını, ağa kar-
şısında ezilen halkı sosyal mesele olarak görür ve bunu tüm eserlerinde yansıtır. 
Çukurova’yı her şeyiyle; iklimiyle bitki örtüsüyle, kuşuyla böceğiyle, yazıyla kışıyla, 
dağıyla ovasıyla ilmik ilmik işler eserlerinde. 
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Bana Abdi Ağa derler! Burada, benden habersiz kuş uçmaz, kervan geçmez. Yeğeni-
me aldığım kızı kaçırdılar. Onları bulmak için yollara düşmüştük. Madem sizi bulduk, 
siz de bizimle geleceksiniz. Bundan sonra benim emrimde olacaksınız! Hah, Hah, 
Haaa!  
Demiş. Bunun üzerine adam onları kendi atının üzerine almış ve atını hızlıca sürme-
ye başlamış. Arkasından da atlarıyla beraber diğer adamları geliyormuş. Kaan ve 
Fulya o kadar çook o kadaar çoook korkmuşlar ki bağırmaya, ağlamaya başlamışlar. 
“Kimse yok muuu, kimse yok muuu, bize yardım ediiin!” diye bağırmaya başlamışlar. 
Bu arada bu kötü kalpli ağa da onları azarlayıp duruyormuş. Fulya ise “ Bize kim 
yardım edebilir, bize kim yardım edebilir, Kaan ne oluur bir şeyler düşünelim, bu 
kötü kalpli ağanın elinden kurtulmamız lazım!” demiş. Bunun üzerine Kaan bir süre 
düşünmüüş, düşünmüüş, düşünmüüş… Ve Fulya’ya dönerek kötü kalpli Ağa’nın duy-
maması için sessizce:
- Fulya! Bir düşün bakalım… Biz bu maceranın başından beri kimlerle ve ne şe-
kilde karşılaştık? Tek tek isimleri düşün, ipuçlarını düşün… İlk Döne Teyze ile daha 
sonra Koca Ahmet, Hatçe ile karşılaştık… Anlattıkları şeyleri hatırlıyor musun? Döne 
Teyze yiğit bir oğlu olduğundan ve bir kızı kaçırdığından bahsetti, Koca Ahmet ken-
disinin de bir yiğit olduğundan ve buraları kötü kalpli ağalardan koruduklarını anlat-
tı, Hatçe sevmediği biri ile zorla nişanlandırıldığını söyledi. Şimdi de bu kötü kalpli 
adam, kendisinin buradaki beş köyden sorumlu olduğunu söylüyor. Üstelik adı da 
Abdi Ağa! Bütün parçaları birleştir bakalım! Fulya biz bir romanın içerisine düşmü-
şüz. Üstelik bu roman benim en son elimde olan kitap… Adı: İNCE MEMED! Evet, Evet, 
İNCE MEMED! Bizi kurtaracak kişi de pek ala, İNCE MEMED’tir.   
Demiş. Ve ikisi de bütün güçleriyle bağırmaya başlamışlar:
- İNCE MEMEED, İNCE MEMEEED, BİZİ KURTAR İNCE MEMEED! 
Bu sırada ileriden at sesiyle birlikte bir yiğit görülmüş. Bu at beyaz bir atmış, çocuk-
ların bugüne kadar gördükleri en güzel at, bu olabilirmiş. Üzerinde de uzun boylu, 
genç, bir o kadar da heybetli ve güçlü görüntüsüyle yakışıklı bir adam varmış. İşte 
bütün heybetiyle İNCE MEMED yine sıkıntıda olanların derdine derman olmaya gel-
miş. Çocuklar büyük bir sevinçle çığlıklar atmışlar. İNCE MEMED yalnız gelmemiştir, 
yanında kendi yiğitleri vardır. Cabbar, Recep Çavuş üstelik Koca Ahmet de onunladır. 
İNCE MEMED ve Abdi Ağa yiğitleriyle beraber mücadeleye girişmişler. İNCE MEMED 
ve arkadaşları kötü kalpli Abdi Ağa’ya ve arkadaşlarına kendi güçlerini gösteriyorlar-
mış. Belli bir süre sonra mücadele bitmiş. Ve İNCE MEMED arkadaşları ile bu müca-
deleden galip çıkmayı başarmış.Çocuklar büyük bir sevinçle:
- İNCE MEMED ÇOK YAŞA, İNCE MEMED ÇOK YAŞA!
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Bu odada; bir sürü kitapları, gazeteleri bulunduran kitaplık, duvarlarda şahane 
tablolar, yerde büyük bir masa, masanın üzerinde gazeteler, karikatür çizimleri 
varmış. Üstelik masada da çalışan bir adam varmış. Bu adam çocukların geldiğini 
duymamış bile, o kadar dikkatli bir şekilde çalışıyormuş. Çocuklar kapının ağzında 
sessizce beklerken ne yapacaklarını düşünmüşler. Ve Fulya cesaretini toplayarak:
- Merhaba Efendim! Affedersiniz, sizi rahatsız ediyoruz kusura bakmayın. Be-
nim adım Fulya, arkadaşımın adı ise Kaan. Biz kaybolduk ve buraya nasıl geldik 
bilmiyoruz,  biz evimize dönmek istiyoruz. Bize yardım edebilir misiniz?  
Demiş. İçerdeki adam bu cümleye kayıtsız kalamamış ve gülümseyerek eliyle gelin 
işareti yapmış, çocukları odasına davet etmiş.
- Merhaba Çocuklar! Sizi buraya Çukurova’nın rüzgârı getirdi. O topraklardan 
geldiniz. Hoş geldiniz. Benim adım da Abidin Dino. Size bir soru soracağım, çocuk-
lar! Bunu bilin ve yolunuza devam edin.
Demiş. Bu teklifi çocuklar kabul etmiş. Bunun üzerine adam sorusunu sormuş: 
- Sizin oraların bir yiğidi vardır. Bu yiğit bir âşıktır, aynı zamanda. Sizin oralara 
ait ne var ne yoksa tüm halk ürünlerini derlemiş, kitaplar yazmıştır. O da tıpkı sizin 
gibi bir gün yanıma gelmişti ben de ona bir kitap vermiştim. Bu kitabın adı neydi? 
Durun size ipucu da vereyim, bu dünyaca ünlü yazar Cervantes’in en ünlü kitabı…  
Bunun cevabını bilirseniz bundan sonraki yola ulaşabilirsiniz!
Demiş. Çocuklar da bu soruyu düşünmeye başlamışlar. Fulya’nın aklına okuldaki 
Türkçe öğretmeni Zeynep Öğretmen gelmiş. Zeynep Öğretmen’i bu konuyu onlara 
geçen ay anlatmış. Bu yüzden bu sorunun cevabını bilmenin heyecanıyla:
- Don Kişot! Bahsettiğin kitap Don Kişot!
Demiş. Ve kendilerini bu defa yine bir patika yolda bulmuşlar. Bu yolda yürümeye 
devam etmişler. Yürümüşler, yürümüşler…  Yürürlerken bir yerlerden sesler geldi-
ğini duymuşlar ve o sesler daha yakından duyulmaya başlamış. Bu sesler uzaktan 
kendilerine doğru koşan atların sesleriymiş. Bu atların her birinin üzerinde de bazı 
adamlar varmış. Bunlar kalabalık bir grupmuş. Kendilerine doğru yaklaşan atlıları 
görünce: “ Heey heeey, bize yardım edin, bize yardım edin!” diye bağırmaya başla-
mışlar. Bu atlılardan en gösterişli ve en heybetlisi çocukların yanına yaklaşmış. Bu 
atın üzerindeki adam biraz yaşlı, koca koca bıyıkları olan, üzerinde yeleği, başında-
ki şapkası, ayağında uzun siyah çizmesi ile tıpkı köylerindeki bazı insanlara eziyet 
eden, acı çektiren o kötü ağalara benziyormuş. Çocukların etrafında atı ile gezin-
dikten sonra onlara kötü kötü gülerek:
- Heey veledler! Söyleyin bakalım, ne işiniz var buralarda? Yolunuzu mu kay-
bettiniz yoksa? Hah, Hah, Haaa! Buraya gelmemeliydiniz. Buralar size göre değil. 
Ben buradaki beş köyün ağasıyım.
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Demiş. Ve çocuklar da derin bir oh çekmişler. Bu koca yürekli, Koca Ahmet’e isimleri-
nin Kaan ve Fulya olduğunu, sorusunu merakla beklediklerini söylemişler. Koca Ah-
met de bunlara sorusunu şu şekilde sormuş:
- Söyleyin bakalım çocuklaaar! Daha çok Güneydoğu Anadolu’da, Akdeniz’de Çu-
kurova’da yetiştirilen bir üründür. Çukurova’nın beyaz incisidir. Buradaki tarlalarda bu 
ürüne çok rastlanır. Bunun cevabını bilin bundan sonraki yola ulaşın!
Çocuklar da bu soruyu çok fazla düşünmemişler. Çünkü bu sorunun cevabını biliyor-
larmış. Bu ürün kendilerinin de tarlasında bulunan ve aynı zamanda hasat zamanı 
geldiğinde kendilerinin de topladığı üründen başkası değilmiş. O yüzden büyük bir 
heyecanla ikisi de:
Biz bu sorunun cevabını biliyoruz. Bu bahsettiğin ürün Pamuk’tan başkası değildir.
Demişler. Ve kendilerini bu defa da bambaşka bir patika yol üzerinde bulmuşlar. Ve 
ne yapacaklarını bilemezken karşılarına genç bir köylü kızı çıkmış. Bu kız güzel mi 
güzel bir kızmış. İkisi de bu genç kıza doğru yaklaşmışlar. Ve başlarından geçen şey-
leri anlatmışlar. Ondan da kendilerine yardım etmelerini rica etmişler. Bu genç kız da 
önce adının Hatçe olduğunu söylemiş. Daha sonra birini sevdiğini ama kötü kalpli ağa 
yüzünden bu ağanın yeğeni ile zorla nişanlandırıldığını, sevdiği kişinin kendisini bu 
yüzden kaçırdığını ve çeşitli olaylar yaşadıktan sonra hapse girdiğini anlatmış. Başın-
dan bu kadar çok şey geçmiş biri olarak onlara yardım edeceğini de söylemeyi ihmal 
etmemiş. Ancak kendisinin de bir sorusu olacağını söylemiş. Ve bu soruyu bilirlerse 
onlara çıkış yolunu gösterecekmiş. Çocuklara bu teklifi sunmuş. Onlar da bunu kabul 
etmişler. Ve bu genç kız onlara:
- Söyleyin bakalııım! Halkın ortak duygu ve düşüncelerini yansıtan, söyleyeni belli 
olmayan, sözlü gelenek yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılan Anonim Halk Edebiyatı 
ürünleri nelerdir?  Bunun cevabını bilin bundan sonraki yola ulaşın!
Demiş. Çocuklar da bu soruyu düşünmeye başlamışlar. Fulya’nın aklına Edebiyat öğ-
retmeni olan ablası Funda gelmiş. Ablası bu konuyu bir ara edebiyat hakkında sohbet 
ederlerken ona anlatmış. Bu yüzden bu sorunun cevabını bilmenin heyecanıyla:
- Ben bu sorunun cevabını biliyorum. Ablam bana anlatmıştı. Bu söylediğiniz 
ürünler; ağıt, türkü, mani, ninni, bilmece, masal, destan gibi ürünlerdir. 
Demiş. Veee kendilerini bu sefer de başka bir kulübenin önünde bulmuşlar. Bu da o 
yaşlı kadının bahsettiği ikinci kulübe olmalı diye düşünmüşler. Sonra da bu kez Kaan 
kulübeye doğru o tekerlemeyi söylemiş:

- “ Döne döne, döne döne… Hele yemene yemene diye diye… Döne döne kollarını 
açmış, semah döner gibi”
Demiş. Bu sırada kulübenin kapısı açılmış. Ve çocuklar içeriye doğru yavaş yavaş ve 
korkar adımlarla girmişler. Ve içeride büyük bir odayla karşılaşmışlar.
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Bu yolun sonunda o kişiyi bulmanız dileğiyle… Unutmayın tüm ipuçlarına dikkat edin, 
herkes ve her şey bu yolda ipucu olabilir. Hatta belki ben de bu ipuçlarından biri ola-
bilirim. 
Demiş. Ve “ Döne döne, döne döne… Hele yemene yemene diye diye… Döne döne kolla-
rını açmış, semah döner gibi” diyerek birden ortadan kaybolmuş. 
Çocuklar ne yapacaklarını şaşırmışlar. Ama bu yaşlı kadını dinlemekten başka çarele-
rinin olmadığına da inanmışlar. Ve bulundukları yerden ileriye doğru yürümeye başla-
mışlaar. Zaman hızlı bir şekilde ilerliyormuş. Hava da iyice kararmaya başlamış. Fulya 
daha fazla dayanamayarak:
- Oooof ! Bu nasıl bir yoldur ki git git bitmiyor. Üstelik bir ipucuyla da henüz karşı-
laşmadık. Ben artık çok yoruldum. Üstelik korkmaya da başladım. 
Demiş. Kaan ise cevap olarak:
- Şurada küçük bir kulübe görünüyor. Bu yaşlı kadının bahsettiği ilk kulübe bu ol-
malı. Hadi bir an önce oraya gidelim, belki orada bize yardım edebilecek birileri vardır, 
hadi acele et!
Demiş. Ve o kulübenin kapısına varmışlar. Öncelikle içeriye bakmaya çalışmışlar, kim-
seler var mı diye kontrol etmişler. Fakat kimseler görünmüyormuş. Derken Fulya “ Huu, 
huu kimse yok mu, kimse yok mu, bize yardım edebilecek, lütfen lütfen bize yardım 
edin! “diye bağırmaya başlamış. Ama hiç kimse ortaya çıkmamış. Ne yapacaklarını 
bilemezken birden Fulya’nın aklına o yaşlı kadının söyledikleri gelmiş. Ve heyecanla 
Kaan’a: Kaan, Kaan! Şu yaşlı kadının dediklerini hatırlıyor musun? Bize kendisinin de 
ipucu olabileceğini söylemişti. Onun kaybolmadan önce söylediği tekerleme neydi? Onu 
söyleyelim. Belki onu söylersek, kapı açılır veya birisi gelir… Hadi hatırlayalım!” demiş. 
Düşünmüşler, düşünmüşler ve Kaan büyük bir heyecanla: Hatırladım, hatırladım! Te-
kerleme tam olarak şöyleydi sanırım: “ Döne döne, döne döne… Hele yemene yemene 
diye diye… Döne döne kollarını açmış, semah döner gibi”
Demiş ve Kaan bu tekerlemeyi söyler söylemez kulübenin kapısı onlara açılmış. Kapının 
arkasından bir adam kendilerine doğru gelmeye başlamış. Bu adam heybetli ve uzun 
bir adammış. Bu yüzden biraz ürkmüşler. Ve bulundukları yerden birkaç adım geriye 
doğru gitmişler. Bu uzuuun ve heybetli adam kendilerine gülümseyerek yaklaşmış ve 
onlara:
- Merhaba Çocuklar! Benden korkmayın. Sanırım kayboldunuz. Ben bu kulübe-
nin sahibiyim ve bulunduğunuz yeri kötü kalpli ağalardan ben koruyorum. Benim gibi 
birkaç arkadaşım daha var. O yüzden benden korkmayın, ben size yardım edebilirim. 
Öncelikle adım Ahmet. Ama buralarda herkes bana “Koca Ahmet” der, sanırım biraz iri 
olduğumdan dolayı. Size yardım etmek isterim. Ancak bundan önce size bir soru sor-
mak isterim. Bunu bilin ve yolunuza devam edin. Anlaştık mı ama önce bana isimlerini-
zi söyleyin.
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Günlerden bir gün sarı sıcak bir havada, Toroslar’ın eteğinde kocamaan bir pamuk 
tarlasında iki küçük çocuk ailelerine yardım ediyormuş. Bu iki çocuğun adları Kaan 
ve Fulya imiş… Bu çocuklar her yaz, okul tatilindeyken ailelerine yardım ederlermiş. 
Boş oldukları zamanlar veya tarlada çalışırken mola verdiklerinde bir ağacın altında 
dinlenir, sohbetler edeeer, kitaplar okurlarmış. İşte bugün yine bu iki çocuk sarı sı-
cağa fazla dayanamayıp her zamanki gölgesinde dinledikleri ağacın altına gitmişler. 
Ve orada dinlenmeye başlamışlar. Kaan eline çantasından çıkardığı kitabı almış. Ve 
başlamışş okumaya… Fulya da yiyecek bir şeyler hazırlamaya başlamış, kavun/ karpuz 
kesmiş, üzüm çıkarmış… Sonra Fulya Kaan’a hangi kitabı okuduğunu sormuş, kitap 
hakkında bilgi almak istiyormuş. Çünkü Fulya da tıpkı Kaan gibi kitaplara çook me-
raklıymış. Kaan da başlamış kitabı anlatmaya… Kaan demiş ki: “Bu kitap buraları an-
latır, bu toprakları… Buranın insanlarını... Ağa-köylü arasındaki mücadeleyi, ırgatları, 
ezilmişleri anlatır.  Kitabı okurken sanki bizim buralarda gezinirim, burada dağlar var, 
yaylalar var…  Bu kitap Hemite’yi, Anavarza’yı, Aladağları, Toros köylüklerini, kasaba-
larını anlatır. Buraların yaylasını, dağını, ovasını, insanını, insanın düşünü, umudunu, 
korkusunu, destanını anlatır…” Sonra Fulya kitabı çok merak ettiğini, ondan sonra 
kendisinin de bu kitabı okumak istediğini söylemiş.  Kaan da bu konuda Fulya’ya söz 
vermiş. Daha sonra Fulya’nın hazırladıkları yiyecekleri yemişler ve yorgunluktan ora-
cıkta deriiiiin bir uykuya dalmışlaaar… İkisi de uykuya daldıktan sonra kendilerini bir 
patika yolda bulmuşlar. Etrafları heep ağaçlarla kaplıymış. Uzuuun uzuun ağaçlarmış 
bunlar… Bu patika yolda yürümeye başlamışlar.
Derken karşılarına bir kadın çıkmış. Bu kadın köylü ve yaşlı bir teyzeymiş. Ondan yar-
dım istemeye koyulmuşlar. Bu kadın çok tatlı ve güler yüzlü bir kadınmış. Bu kadının 
yanına gitmişler ve kaybolduklarını, buradan nasıl kurtulmak gerektiğini sormuşlar. 
Bu tatlı ve yaşlı kadın kendisinin de bir oğlu olduğunu söylemiş. Onlara seve seve yar-
dım edeceğini söyledikten sonra, buradan nasıl kurtulacaklarını ise şöyle açıklamış:
- Benim adım Döne. Burası “Yiğitler(Eşkıyalar) Diyarı” ama buranın nasıl bir yer 
olduğunu bu yolun sonunda öğreneceksiniz. Burada çeşitli problemlerle, sorunlarla 
karşılaşacaksınız. Hatta dikkat edin kötü kalpli ağaların eline düşmeyin. Bu kötü kalpli 
ağalardan biz çok çektik. Hatta yiğit oğlum, bu ağaların biri yüzünden kız kaçırdı. Dik-
katli olun, bu yolda karşılaştığınız sorunları bilginizle çözün. Bu çözümler sizi doğru 
yola götürecektir. Bu yolda giderken karşınıza çeşitli ipuçları çıkacaktır. Bu ipuçlarını 
çözün. İpuçlarını çözdükçe yol sizi doğru yere ulaştıracaktır. Bu yolda sizin karşınıza 
üç kulübe çıkacak. Bu kulübelerde karşılaştığınız şeyler/kişiler sizi en sonda biriyle 
karşılaştıracak. İşte sizi sonuca ulaştıracak kişi o… 

CUKUROVA’NIN HOMEROS’U KIM? ,
.
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