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Editörden.
Bazı işler vardır ona iş demek âdettendir. Ama istediğiniz kadar iş deyin, onu aşktan ayıran sa-
dece adıdır. Dergicilik işte böyle bir iştir. Aşkla sarılmadığınızda üzerinizde büyük bir yüktür. 
Özveri ister, aşırı hassasiyet gerektirir. Birçokları için anlamsız bir çabadır veya gençlik zaman-
larına has geçici bir hevestir. İlk aşk gibidir bazılarına göre…  Heyecanı tutkusu başka bir şeye 
benzemez, akıldan hiç çıkmaz ama eninde sonunda tatlı bir esinti olarak kalır. Tüm güzelliğine 
rağmen bitmeye mahkûmdur. Ama yalnızca deliler sonuna kadar hiç bırakmaz tuttuğunu. On-
lar aklın yoldan çıkarıcılığından arınmış yüce ruhlardır. Dergicilik de akılla yapılabilir işlerden 
değildir. Duygunun rüzgârıyla dolmalı yelkeniniz, idealizmin kanatlarıyla uçmalısınız. Biz, bir 
grup deli olarak üçüncü yıl ve yedinci sayıyla işte buradayız. Delice bir tutkuyla bağlandığımız 
bu işin / aşkın peşini bırakmaya hiç niyetimiz yok. Her geçen sayıda biraz da koyulaşan bir 
azimle, gittiği yere kadar değil her şeyin bittiği yere kadar, bu dergi için delice bir çaba içerisin-
de olacağız. Hayatımın en anlamlı işlerinden biri olarak nitelediğim Çınaraltı’nın, hasbelkader, 
içinde olmak benim için büyük bir gurur. Bana tekrar şiir yazdırdıkları için, bir gençlik hayalimi 
gerçekleştirmemde yardımcı oldukları için tüm dergi ekibine teşekkür ediyorum. 

Nurullah Yazıcı.
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Ortalığı kasıp kavurduğum gençlik yıllarımın en sıcak 
yaz gününde tanıştık onunla. İsmi Safiye.

Tanıştığımız gün ikimiz de çok sarhoştuk. Ben hovar-
da adamın tekiydim o zamanlar, Safiye çok güzeldi.  
Bizim Rasim Abi’nin meyhanesindeki devamlı salla-
nan taburelerin üstünde otururken bana mahallele-
rine nereden geldiğimi sordu. Ben öyle pek afili cüm-
lelerin adamı değildim ama biraz da alkolün etkisiyle 
herhalde, güneşin batmadığı, gecenin bitmediği bir 
yerden geliyorum dedim. Bana bakışını yıllardır ceke-
timin iç cebinde saklıyorum. Kaybettiği bir şeyi bul-
muş gibi, sanki benim dışımda her yer yokuşmuş da 
yolunu bulmuş gibi… ”Ben seni hep masallarda sanır-
dım, elimi tut lütfen.” dedi bana, tuttum elini, hikaye 
buralara kadar geldi.

İhtişamlı masalların kadınıydı Safiye. Hayatı boyunca 
beyaz atlı prensini hayal etmişti. Görkemli düğünleri-
ni… Bizim gelin arabamız bile arkadaşımın kamyone-
tiydi, düğünümüzü de amcamın kıraathanesinde yap-
tık. Ama bu bile onun hayallerini yıkmaya yetmedi.

Ben kıraathanede evleneceğimizi duyunca kaçar san-
dım. Bu sefer de bu masalı başucuna bırakıp başka 
bir masalın sayfalarını çevirdi Safiye. Kötü başlayıp 
mutlu sonla biten başka bir masalın. Beş altı sene iyi 
idare etti, umutlarını kaybetmedi. Günlük yevmiyesi 
on beş lira olan kocasının bir akşam gelip fabrikatör 
olduğunu söyleyeceğine inandı. O inandıkça ben de 
inandım. Çünkü her zaman böyle olur. Yani sen ken-
di içinde çok cılız bir samyelisindir aslında ama biri 
kuvvetle içine çiçek ekmeye çalışır. Yani sen güpegün-
düz çölsündür ama biri inatla seni bağ bahçe sanır ya, 
öyle işte. İşin aslı biz bu masala ömrümüzün sonuna 
kadar inanırdık; eğer ben işten atılmamış olsaydım.

O günü unutamıyorum. Vitrinlere baka baka eve yü-
rüdüm. Anahtarı yuvasına sokarken iki kez yere dü-
şürdüm; elim titrediği için. Üçüncü kez denerken ka-
pıyı açtı Safiye. Yüzüne bakmadan içeri geçtim ama 
bir insan Safiye’ye bakmazsa ancak yüzünü yere eğe-
bilir. Uzun eteğinden anladığım kadarıyla en sevdiğim 
elbisesini giymiş. Babası öldüğü gün ona diktirdiğim 
krem rengi çiçeklerle bezeli tül elbisesini.

ZEYNEP ÇAKIR

HAZİN
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Bu evde kendimi en yalnız hissettiğim yere geçtim. Balkona. Gömme balkonumuz işinde çok iyidir. Her tara-
fında envai çeşit çiçek var o yüzden haşeresi maşeresi  bitmiyor. Sandalye yok yerlerde, minderler var sade-
ce. Çünkü Safiye’nin bel fıtığı yok. Çünkü Safiye bazen de böyle biri işte. Bu hayatta yalnız kendini düşünen 
hodbin kadının teki. 

Sızlana sızlana yere oturdum ve yere otururken sırf yere minder koyduğu için Safiye’ye nasıl büyük haksızlık 
ettiğimi düşündüm. İçeri giren bir oda dolusu efsundan anladığım kadarıyla o da yanıma oturdu. Benim 
aksime sızlanmadı, of da demedi, bana bile tutunmadı. Birkaç dakika geçti aradan. Benim bu süre zarfında 
konuşmaya çalışmak gibi başarısız girişimlerim oldu. Sonra pat diye söylemenin acıyı azaltacağına dair oku-
duğum saçma sapan bir şey geldi aklıma, söyleyiverdim.

-Ben işten atıldım Safiye.

Evimize cenaze evlerine yaraşır bir sessizlik çöktü, uzunca bir süre de kimse konuşmadı ve ben bu süre zar-
fında öldüğümüze gittikçe daha fazla inanmaya başladım. Ağlamasını istedim, bana vurmasını, bir şeyler 
devirmesini her şeyden çok istedim. Ama o yalnız baştan mağlup insanlara yakışacak bir yenilmişlikle kafa-
sını eğdi. Ağlamadı da, bir şeyler de devirmedi. Ancak birkaç dakika sonra titreyen elleriyle örttüğü başını 
kaldırabildiğinde, gözlerinde daha önce tanık olmadığım bir parlaklık vardı.

Zar zor yerimden kalkıp içeri geçtim. Şimdi Safiye içerde ağlıyordu kesin ve Allah var ya ağlıyorken bile ina-
nılmaz güzel gözüküyordu. Tam kapısının önünde durdum. İçeriden ses gelmiyordu. Kapıyı araladım. Safiye 
yatağın üstünde bağdaş kurmuş aynadan kendini izliyordu. Kendini ağlarken izliyordu. Bu çok büyük bir 
delirme eşiğidir ama bunu hep yapar Safiye. 

İçeri girdim. Rahmetlik dedesinden kalma silahı çekmeceden çıkarmış, sarılı olduğu kırmızı işlemeli mendili 
gelişigüzel yere fırlatmıştı. Göz göze geldik, evet Safiye deliydi ama böyle bir şeye cesaret edebileceğini dü-
şünmezdim. Gözlerinde gördüğüm o kararlı ifade ağzımı açmama engel oldu. 

Konuşmak istedim ama herhangi bir teselli cümlesi bulamadım. Hoyratça, bembeyaz yanaklarını kızarta 
kızarta gözyaşlarını sildi.

-“Ben küçükken çok düşerdim biliyor musun Mehmet? Dizlerim de hep kanardı. İzleri hâlâ durur. Yaramaz 
kızmışım küçükken, babam öyle söyledi. 

Şimdi yapmamam gereken, yanlış bir şeye karşı inanılmaz bir arzu duyduğumda hep o izleri okşuyorum. 
Cesaretimi yaralarımdan alıyorum.”

Dizlerimin üzerine çöktüm.

Tetiği çekti. Engellemedim. Atılmadım. Elveda demedim.  

Tek el silah sesi duyuldu. Ben tetiği çektikten hemen sonra gözlerimi kapamıştım. Birkaç dakika sonra evin 
kapısı zorlandı. Birileri girdi, çıktı birileri. Bağırışlar, telefon sesleri, ambulans sirenleri…  Gözlerimi açtığımda 
Safiye sanki hiç ölmemiş gibiydi.
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Hayat bize şeyler verecek. Güldüren şeyler, ağlatan şeyler, gülmekten ağlatan 
şeyler. Ancak her şey teker teker gidecek. Şeylerin âdeti budur, hepsi bir gün gi-
der. Bazen peşlerinden bakar, ağıtlar yakarız. Tekrar elde etmek için adaklar ada-
rız. Geçmişte cereyan etmiş olaylar partiküllerine ayrılarak ileride gerçekleşecek 
farklı olayların içine sızar. Bundandır bazen farkına bile varmadan yaşadığımız 
anı gözünden tanımamız. 

Zaman durmaksızın akıp gidecek. İnce ince dilimlenip, uzun uzun ağlayacağız. 
Ruhumuz soğuyacak, katılaşıp bir buz kütlesi olarak dibe batacak. Ağlayacağız. 
Öylece oturduğumuz bir gece, öylece oturup ruhumuzun derininde, öylece ağ-
layacak ve sayıklayacağız. Kimi birilerinin adını diline dolayıp nefesini başkala-
rının ağzından alacak, kimi zehri dudaklarından uzaklaştırıp acısını başka yere 
kusacak. Ağlayacağız. Ağlamasak; için için kanayacak, kanımızı içimize akıtacak, 
iç kanamadan yoğrulmuş bir sona doğru adımlayacağız. 

İnce bir iplikle sarsak etimizi, kanı kessek, akışa müdahale etsek, ölümü uza-
tacak, kangren olacak, mora bulanıp bir iğnenin ucundan akacağız. Yaşadıkça 
mayamız tutacak. Bugünler; dünün acısından yoğrulmuş yarınlar, belkiler bütü-
nüdür. Bıraksak, unutsak, unutulsak da hayatı en başından başlayacak, can evine 
bir halat salacağız. Geceler can verdikçe soluklanacak sabahlarımız, her gün yeni 
bir cesetle uyanacağız. Yaşayacağız. Belki ölecek, belki sakat kalacak, belki bir 
gün aynı bedende farklı bir ruhla uyanacağız. Biz, yaşamı öldürüp, bize bir diyar 
kuracağız. Ellerimiz ve parmaklarımız bir bütün, biz unutulmuş bir türkünün, bir 
bütünün, bütün notalarını baştan yazacak, unutulmuş sözleri dağlarda yankıla-
yacak, kulaktan kulağa yayacağız.

TUTKU NAZ ÇELİK

KARIŞIK ŞEYLER,
KARMAKARIŞIK
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seçemiyorum 

hayret acılarımı da seçemiyorum

nerede olsam evet bu da yok

beynim belki 17 yaşında bir körpenin oturduğu sırada 

ve işte kendim bilmediğim bir yerdeyim

bakar mısınız neresi acaba burası?

Freud’la bir akşam yemeğinde miyim şu an 

yoksa Nietzsche vuruyor  mu beni Salome tutkunu bir kadınım diye

bana kızgınlıkları olan birçok kişi var

ilk başta kendim sonra içimde bir Müzeyyen ağlıyor 

mekanlar da suskun zaten hiç sarmıyor muhabbetleri bu gece

kaldım yine öyle

ruhumla beynimi 

beynimle kalbimi buluşturamıyorum 

evet bir türlü beceremedim

ilk randevularında kaç yaşındaydım seçemiyorum 

seçemiyorum kalıbımı

sığamam zaten de 

evet yahu ben bir kalıba sığamıyorum

bu dizeler de canımı sıkıyor zaten

ne acım seçilmiş ne yazdıklarım 

yaşadıklarım zaten benden bağımsız bir sürgünde 

bakar mısınız neresi acaba burası?

bir kokteyldeki Şule miyim

beyin kıvrımlarında dolaşmaya korkan bir Canan mı

başım ağrıyor, migrenden hep bunlar

yine hayıflanacağım yaşlandım artık

çizgilerim yok özgürlüklerimden de bahsetmeyeceğim

eteklerimi sallaya sallaya yürüdüm de bu dünyayı

bir kendime ulaşamadım

bakar mısınız neresi acaba burası?

AYŞE EDA AYNALI

HUYSUZ
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AYŞE SEVİM

ESNAF
LOKANTASI
garsona
“çocukluğuma dönmek istiyorum” sipariş ediyor herkes
herkes naylon kelimelerle konuşmaktan yorgun
herkesin parmak izine bak: “herkes

yan masada anıların başında nöbet tutmaktan bıkan adam
bir dilenciye sadaka olarak veriyor onları
tavanından mutsuzluk ağları sarkıyor dilencinin
evini yumruk büyüklüğünde keşkeler basıyor
bu dilenci iflah olmaz artık görürsün
ne zaman yumruğunu masaya vursa gökten kuşlar düşer
ne zaman konuşsa ağzından sarmaşıklar çıkar

toz içindeki şarkıcıya bak
kendisiyle iki ayrılık şarkısını topluyor, ne çıktı
yıllar önce yüzünden düşüp mazgal deliğine yuvarlanan gençliği mi
bildim bileli mazgal deliğine elini sokmaya çalışıyor bu şarkıcı zaten
garson  masayı “ yazık” kelimesiyle silerken
kırıntılar ellerini kesiyor

çorba içen şu ihtiyarın sırtı ise
dünyanın ona yaptığı işkence izleriyle dolu
söndürülmüş sigaralar, yanlış insanın peşinden gitmeler, vesaireler
yüzünü bir nehirden çalıp pet şişeye koymuşlar yıllar önce ihtiyarın
market rafına yerleştirir gibi bir hayatın içine yerleştirmişler
bu esnaf lokantasına gelince
kırışık bir çorba sipariş etmiş
kırışık bir ekmek istemiş
babasının onu omzunda taşıdığı günleri aramış menüde bir de

bu lokanta
yırtık yüzlerce elbisenin terziyi beklemesi sanki
bir levent gemisini lokantanın önüne demirlese
ve okyanusla yıkasa bizi

Ç
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Vietnam, 1932,  potkalın içinden çıkan bir kağıt...

Kimseye anlatılmaz insanı iki büklüm eden acının öyküsü. Kimseye anlatılmaz olmayan oldurulamayan dert. Yok 
olmak istiyorum, saniye saniye kaçmak. Ansızın düşmek, bir fırtınaya gelin gitmek. Boşluk bırakmamak boşluğun 
içinde. Yerde duran cam kırıklarından kendi zıttına bak. İyi bak bütün ışığı kırıp kabuğunu yüze süren aslına. Mas-
kelerini ayırt et renklerine boyadığın. Kapatma sakın gözlerini. Biri bir şey anlatıyor sen duyma diye, ama görmü-
yorsun da. Oysa görmene engel hiçbir şey yok. Saniyeler asırlar sürüyor, asırlar günlere indirgeniyor. Gökyüzünün 
bir derdi var belli ki gemiyle, yarattığı tahribatın çok ötesinde bir dert. 

Yaşıyorum. İnsan gibi küstahça. Yiyorum, içiyorum, yatıyorum, kalkıyorum. Onların yarışlarından biriyim araların-
da, gülüyorum ağzımın alabildiğine, özür dilerim bazen gözlerime bile yansıtıyorum kalanını, ağlıyorum her gece. 
Yemin ederim ağlıyorum her gece. 

Sonra kalkıyorum bir sabah, her sabah, hep sabah, kalkıyorum yine aynı döngüye sokuyorum bedenimi. Sonra 
şikayet ediyorum hayattan, ne de insanca değil mi bütün bunlar? İyi ya da kötü değil, benden ayrı, benden gayrı, 
bir tarafı hep bana bağlı.

“Biri bir şey yaptı, özel olarak hani, farklı.”

Kimseye benzemez şimdi derdim, kimsenin derdi benzemez kimseninkine ki zaten. Ben bir şey yapacağım, özel 
olarak yani, farklı.

Kendimi okyanusa atacağım.

CEYDANUR SUDURAĞI

KIRIK PORTAL

ERKAN KANTARCI

FETRET DEVRİ ÖMRÜMÜN
teskin et kendini eskimiş gülmelerin sadakasında
gecenin kanadına düşlerini
yağmurun yanağına kayıp suretini sakla

başta söyledim fetretindeyim ömrümün
iyi düşün(ce) iyi olsun dedim olmadı
Ama sen yine bir düşün
bu şansı bana lütfeder misin

yanmamış hala kısasını hep benim çektiğim kibrit çöpleri
hala vaktim var sansürsüz bir ölüme
yahut yeniden kurmaya kendimi

sol iç cebinde kalbimin bir uçurum çiçeği
ve kan çanağı çirkin sözler yumağı
sen yine iyi düşün
eksik yanlarımı emzir
kurayım yeniden kendi kendimi
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MEHMET CAN DOĞAN

ÇİĞDEM TOPLAYAN
BARBAR
Bir yerdeyim
Deli Dumrul’u kitaplardan
Duha Koca Oğlu diye yanlış yazılan
Karısının adıyla anılması gerekirken
Babasının adıyla çağrılan

Çiğdem oğlu Deli Dumrul: İslamiyet’ten evvel barbar bir adam.

“Ben Tanrı’yla bir haberleşeyim
hele sen Azrail çık aradan”

Deli Dumrul iner mi atından
Ayırır mı çiçeklerden çiğdemi
Yazıklanır mı hem dilinden hem bahtından
Deli kavat Tanrı’sına gök ekin biçmeyi
Yakıştırmayan deliliğin erdemi
Sarp yokuşlarda kokusuz çiğdemlere kattın ya beni

Önemsemedim içerlemedim de sandım
Abdal oldum bir zaman
Tanrı büyük olmalı insanın hatasından dedim de
Dayandım büküle büküle
Tütünlerde yükseldim ancak sarı sabırlardan

Ama ne zaman ama ne zaman
Şöyle yanımı yöremi yoklasam
Ovalar yol olmuş dağlar yol atlar kocaman
Ne zaman çiğdem toplamaya çıksam
Çünkü ben barbarsam çiğdem ömrü az olur
Yürüsem koşsam nasıl yaparım bilmem ama
Deli Dumrul kalsa da otlar altında yakarsam
“Ey zaman biraz dur”

Bilirim niçin hep ortasındanım yolun
Duha Koca Oğlu Deli Dumrul’un
Yakasız koca gömleğinin
Ortasındayım sanki
“Bir canda ne var ki sana kıyamamışlar”
Diyen karısının adı neydi

İşte o zaman biliyorum işte o zaman
Çiğdem çiçeklerin âlâsıdır
Çiğdem Deli Dumrul’un anasıdır
Tanrı’ya kafa tutan bir Deli Dumrul’un canını
Bir çiğdem alasıdır
Say ki çiğdem Tanrı olasıdır
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Bir ağacın yaprakları gibiyiz. Kimimiz sararmış, kimimiz yemyeşil; kimimiz taze tomurcuklanmış, kimimiz delik de-
şik. Kimileriyle aynı dalda, kimileriyle günü gelip düşmezsek şayet karşılaşmadan yaşayacağız. Fakat aynı vücutta. 
Aynı topraktan filizlenip aynı toprağa düşüyoruz. Birlikte nice yağmurlar görüyoruz. Bir fırtına esti mi çarpışıyoruz 
gün gelip. Ama gel gör ki her güne aynı güneşin doğuşuyla başlıyoruz. 

“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
Bir orman gibi kardeşçesine”

Keşke...

Aynı ağaçta yaşıyoruz yaşamasına ya. Hiç bitmiyor kavgamız. Ta bebeyken başlıyoruz esip gürlemeye. Anne ku-
caktan indirdi ya, oyun bitti diye isyana başlıyoruz hemen. Biz büyüdükçe günden güne isyanlarımız da büyüyor 
bizimle. Parkta arkadaşlara, okulda öğretmene isyan ederken bir de bakıyoruz birbirimize düşmüşüz. Kim neye 
başkaldırıyor bilinmez ama insan büyüdükçe isyanları daha bir can yakıcı oluyor. Önce ailesine sonra arkadaşla-
rına derken sokaklara, meydanlara da zararı dokunmaya başlıyor. Tabii bunlar olurken en çok zararı kendisi görü-
yor. Bütün bunlar neden mi oluyor?

Kimimiz bir ideolojiye tutsak ediyoruz kendimizi, kimimiz dini kullanıyoruz. Bir fikirdir tutturmuşuz. Fikrimize 
sahip çıkalım derken bu uğurda kendimizden vazgeçiyoruz. Bizi biz yapan şeylerden. Ailemizden, arkadaşlarımız-
dan, milletimizden. Kim sorgularsa bizi, yakıp geçiyoruz. Bir durup kendimize bakmıyoruz. Böylesi işimize geliyor 
çünkü. Başkaldırmak, en kolayı. Fakat bir şeyi gözden kaçırıyoruz: İnsan yalnız kendisine başkaldırdığında insan-
dır. Kendimizden başka kim var bize kötülük eden? O böyle, şu şöyle! Bu insanları kötü yapanlar bizleriz, kendi-
miziz. Bunu yaparken en çok kendimizi başkalaştırıyoruz. Neye inandıysak ondan kaldırmıyoruz kafamızı. Kimimiz 
ak bir gözlük takmış gözüne, kimimiz kara. Birinin ak dediğine diğeri kara diyor. Sonra vay efendim sen nasıl kara 
dersin. Der efendim! Kara da der sarı da! Çevremize çıplak gözle bakmıyoruz. Bu da yetmezmiş gibi birbirimize 
tahammülümüz de kalmamış. Kimseyi hoş göremiyoruz. İki satırlık ömrümüze üç beş kelamı sığdıramıyoruz. Hal-
buki bir dinlesek birbirimizi, çıkarsak taktığımız gözlükleri neler görecek gözlerimiz. Çıkarsak da şöyle bir baksak 
memleketimize ve insanlarına. Elleri nasır, yürekleri keder tutan analara; dizleri kan içinde güle oynaya hoplayan 
çocuklara; kendisinden vazgeçip evlatları için gece gündüz çalışan babalara...

“Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır
Her kırışığı sorulacak bir hesabı
Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır.”

DAMLA GÜMÜŞ

                                                 BİTMEYEN KAVGAMIZ
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KİREMİTÇİ
RÖPORTAJ: 
BEYZA NUR KARAAĞAÇ
AHSEN ELİF KIRMIZI

Sizin yeni tanıyacak olan okuyucularımız için bili-
nen ve bilinmeyen yönleri ile Tuna Kiremitçi’den 
bahseder misiniz?

Şarkı yazarı, şarkıcı ve şairim. 1973’te Eskişehir’de 
doğdum. İlk şiirlerim Galatasaray Lisesi’nde para-
sız yatılı okuduğum yıllarda Varlık’ta yayımlandı. 
Müziğe de mektebin müzik kolunda bas gitar ça-
larak başladım. Sonra kendi çabamla gitar ve piya-
no öğrendim. Üniversite eğitimimi Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde sinema alanında 
yaptım. Halen aynı bölümde öğretim görevlisiyim. 
Sanatı karşılıklı ilişkiler içinde bir bütün olarak 
görmeyi sevsem de kendimi en iyi ifade ettiğim 
alan müzik. Gitarımı elime aldığımda var olduğu-
mu hissediyorum. 

Kitaplarınız ve şarkılarınızın her biri içinde derin 
aşklar barındırıyor. Bu duygu sizin eser oluştur-
manızda bir araç olarak mı görev yapıyor yoksa 
bu işin en başından itibaren amacınız aşkı anlat-
mak mıydı?

Ne yalan söyleyeyim, gençken aşka inanan biriy-
dim. Yaşım ilerledikçe onun pek matah bir duygu 
olmadığını anladım. Gençlerin hevesini kırmak 
istemem ama bir depresyon hareketidir aşk. İnsa-
nı bencilliğe ve yıkıcılığa sürükleyebilir. Artık aşka 
değil sevgiye inanıyorum. Gerçek sevgi insanın bir 
başkasının mutluluğuyla mutlu olabilmesi. Ken-
di egosundan ve bencilliğinden vazgeçebilmesi. 
Gerçi bugün de şarkılarımda aşkın sebep olduğu 
çelişkileri anlatmayı seviyorum. Ama yalnızlığı, 
yabancılaşmayı ya da iletişimsizliği anlatmayı sev-
diğim kadar. 

Eserlerin teması “aşk, ayrılık, yalnızlık” olduğun-
dan kadın da başrollerden biri haline geliyor. Bu 
kadar derin duygular yazan bir sanatçı olarak ka-
dın kelimesinin lügatınızdaki karşılığı nedir?

Güzel kadınları severim. Güzel kitapları ve güzel 
şarkıları sevdiğim gibi. Tabii güzellik görece bir 
kavram. Kiminin fiziği güzeldir kiminin ruhu ya da 
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zekâsı. Kadınlarla ahbaplık etmeyi hep daha çok sevdim. Herhalde kendilerini ifade etmeye daha açık oldukla-
rından. Hepsinden bir şeyler öğrenmişimdir. Kadınlar olmasa dünya çekilmez bir yer olur. Bence dünyayı onların 
yapacağı bir devrim kurtaracak.

Zihninizde şekillenmiş bir tasarının yapım aşamasında bambaşka hallere büründüğü zamanlar oluyor mu?

Bu bana pek olmuyor. Yani bir dizenin bir şiire mi yoksa şarkıya mı ait olduğunu genellikle gelişinden anlıyorum. 
Hızlı çalışan bir besteci değilim. Benim besteler yavaş tamamlanır. Bir şarkımın son halini alması genellikle birkaç 
yıl alabiliyor. Hatta 4-5 yılda tamamlananlar bile var. Bu arada yaşadıklarım, girdiğim ilişkiler, okuduklarım, izledik-
lerim, ruhumdaki ya da müzik zevkimdeki değişimler falan onun şekillenmesine etki ediyor tabii. 

Bir yazar, müzisyen ve yönetmen olarak ortaya koyduğunuz eserlerde kalbinizdekiler mi çevrenizdeki unsurlar 
mı esin kaynağı oluyor?

İkisi de. Çevremde gördüklerim de kalbin ve aklın süzgecinden geçiyor sonuçta. Ama hangi duygu ya da düşün-
cenin hangi şarkıyı doğuracağı belli olmuyor. Mesela “Sana Dair” şarkısını 18-19 yaşlarımda yazmıştım. O şarkıda 
sonraki 20 yıl boyunca yaşayacaklarımı anlatmışım meğer. Bu çok tuhaf. Demek ki şarkılar bazen kehanette de 
bulunabiliyor. İnsan sadece yaşadıklarını değil bazen yaşayacaklarını da yazabiliyor. 

Bir şarkının yapılması yazılmasından bestelenmesine kadar her aşamasında ciddi bir emek ister ve sonucunda 
‘sanat eseri’ çıkar. Ne yazık ki müzik piyasasında “kirlilik” olarak adlandırabileceğimiz bir yoğunluk var. Siz mü-
ziğin gidişatı hakkında neler düşünüyorsunuz?

Ben müziğe 90’larda, yani müzik piyasasının en saçma sapan döneminde başladım. Haliyle, bahsettiğin konuda 
şerbetliyim. O zaman da kalabalıklar “Kıl Oldum Abi” falan dinlerdi. Kral TV diye bir kanal vardı, şarkını yayımlamak 
ya da listeye koymak için ciddi ciddi para isteyen. Biz o şartlarda mücadele ettik. Ama aynı zamanda adam gibi mü-
zik dinlemek isteyen insanlar da vardı. Bugün de durum aynı. Hatta internet gibi bir platform olduğu için iyi müzik 
yapan gençlerin dinleyicilerine ulaşma şansları daha yüksek. En azından bayat televizyon şovlarına falan çıkmak 
zorunda kalmıyorlar. Aslına bakarsan bütün dünyada durum bu. Bir tarafta eğlence müziği var. Diğer tarafta da 
duygu ve düşünce ağırlıklı müzik. Biz tabii ki ikincisinden yanayız. 

Müzik piyasasından bahsettik ama bu yoğunluk müzik ile sınırlı kalmıyor. 21. yüzyıl kalabalığı, insanlığı merkez 
edinip sanat yapan sizler için daha da etkili. 21. yüzyılın kusurları, eleştirilecek belki de övülecek yönleri neler-
dir?

İnternet büyük bir devrim. En az sanayi devrimi kadar. Mesela ayda 10-15 lira ödeyip dünyadaki tüm albümleri cep 
telefonundan dinleyebilmek bana hâlâ fantezi gibi geliyor. Ama gerçeğin ta kendisi ve bence iyi bir şey. Bu saatten 
sonra aksini savunmak saçma bir romantizm olur. Sena Şener, Adamlar, Deniz Tekin gibi yetenekli genç arkadaşlar 
internet sayesinde keşfediliyor. Harika. Ama öte yandan yeni yüzyıl yeni bir dünya savaşını da beraberinde getirdi. 
Doğuyla batı arasındaki savaş. Biz de Türkiye olarak bu savaşın tam ortasında kaldık. Çok fazla acı ve zulüm var. 
Ayrıca aşırı hızlanan hayat insanları robotlaştırıyor. Bu yüzden duygu ve düşünce ağırlıklı şarkılara ihtiyaç her za-
mankinden çok. Onlar bize insanlığımızı hatırlatıyor.

Her eserinizde kendinizden parçalar vardır. Ama biri mutlaka ağır basar. Hangi eseriniz için “ bu daha çok ben “ 
dersiniz?

Valla, cevaplanması imkânsız bir soru bu. Çünkü her şarkı yazıldığı zamanki Tuna’dan mutlaka izler taşır. Ama so-
nuçta şu an hepsi uzak ya da yakın geçmişte kalmış Tunalar. Yani bu soruda hem “hepsi” hem de “hiçbiri” şıklarını 
işaretlemek istiyorum müsaadenle. 

Müzik ve edebiyat Türkiye koşullarında maddi güç getiren alanlardan değil. Ekonomik sıkıntılar yaşayıp bu işi 
bırakıyorum dediğiniz zamanlar oldu mu?

Evet müzik piyasasına küstüğüm için bir 8-10 yıl kadar uzak kaldım sahneden. Şimdi bunu yaptığıma pişmanım. 
“Keşke müziğin içinde kalıp daha fazla mücadele etseymişim” diyorum. Neyse artık, herhalde vardır bunda da bir 
hayır. Mevla’m neylerse güzel eyler. 
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Sizin de ilk şiirleriniz bildiğimiz kadarıyla dergilerde yayın-
landı. Genç yazarların gelişiminde günümüz dergiciliğinin 
konumu ve önemi hakkında görüşleriniz neler?

O yıllarda bazı dergiler kendi içlerinde birer okuldu. Varlık, 
Adam-Sanat, Gergedan, Evrensel Kültür gibi. Bugünkü Ot, 
Kafa, Bavul gibi popüler dergileri de seviyorum. Sonuçta 
yazarları genç kuşakla buluşturuyorlar. Edebiyatı mizahla 
buluşturuyorlar. Ama eski dergiler gibi okul değiller. Öyle 
bir amaçları var mı ondan da emin değilim. Aradaki en ba-
riz fark bu bana kalırsa. 

Eskişehir’in kültür, sanat ve edebiyat alanlarındaki gelişi-
mini nasıl görüyorsunuz?

Eskişehir iyiye doğru giden az sayıdaki şehrimizden biri. 
Hatta Atatürk’ün hayal ettiği Türkiye’nin bir kesiti olduğu 
kanısındayım. Eskişehir doğumlu birisi olarak Yılmaz Bü-
yükerşen’e hayranım. Hoca insana hiç “nerede o eski Es-
kişehir” dedirtmiyor. Şehrin gidişatı hep daha iyiye çünkü! 
Bence bu saatten sonra bu doku kolay kolay değişmez. Bizi 
temiz bir 40-50 sene idare eder Eskişehir.

Ocak 2017’de çıkan “Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları” albü-
münde size birçok sanatçı eşlik etti. Bu projenin oluşum 
aşamasında ne gibi güzellikler ya da zorluklar yaşandı? 
Düet yapacağınız isimleri nasıl belirlediniz?

Başta zorluklar yaşayabiliriz diyorduk ama ne mutlu ki pek 
yaşamadık. Teklif yaptığımız solistlerin neredeyse hiçbi-
ri bizi kırmadı. Pozitif enerjileri ve heyecanlarıyla geldiler. 
Şarkılara kendi seslerini, nefeslerini ve ruhlarını kattılar. 
Kendi işleriymiş gibi sahiplendiler. Şarkıları YouTube klip-
leriyle her ay tek tek yayımlarken dinleyiciyle aramızda bir 
yol arkadaşlığı oluştu. İsimleri belirleyense şarkılar oldu 
genellikle. Evde bir şarkıyı gitarla kendi kendime çalarken 
gaipten Jehan’ın, Pamela’nın ya da Yıldız Tilbe’nin sesini 
duyuyordum. Hayatımın en güzel sanat yolculuğuydu.

Örnek aldığınız ya da beğendiğiniz yazarlar, müzisyenler 
var mı bizimle paylaşabileceğiniz?

Müzikte ozan geleneğine bağlıyım. Fikret Kızılok, Bülent 
Ortaçgil, Pir Sultan Abdal, Jacques Brel, Nick Cave, Bob 
Dylan dinleyerek büyüdüm. Bir de şairler var tabii: Oktay 
Rifat, Attilâ İlhan, Enis Batur, Nâzım Hikmet… Henüz 18 
yaşımdayken şiirini bestelememe izin vererek bana profes-
yonel bestecilik kapısını açan ustam Ataol Behramoğlu… 
Hepsi ustalarım.

Son olarak doğduğunuz şehir olan Eskişehir hakkında ne-
ler söylemek istersiniz?

Doğduğum kenti çok seviyorum. Emeklilik hayalim Eskişe-
hir’e yerleşip takma isimle polisiye romanlar yazmak!
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Kırık bir sandalye...

Genç adamın elinde yangından kalan sadece buydu. Şimdi boş bir odada onca yıllık yaşantısından eski, üstelik 
kırık bir sandalye kalmıştı.

Durdu, sol bacağındaki alçıya dikkat ederek yere oturup seyretmeye koyuldu.

Kırık bir sandalye...

Uzun bir süre seyrettikten sonra sandalyenin kırık tarafının sol ayağı olduğunu fark etti. Bir gülümseme isteği ile 
birlikte daha dikkatle baktı sandalyeye.

Kırık bir sandalye...

Gözüne sandalyenin diğer ayağındaki kırmızı kurdeleler ilişti, o kurdeleleri özenle bağladığı günler... Kendine onu 
mutlu eden her olaydan sonra bir kurdele takmayı alışkanlık haline getirmişti. Tüm mutlu anları da ilmek ilmek 
işlenmiş gibiydi üzerlerine.

Eskiden onu mutlu edebilen şeyler ne kadar da ufaktı. Yağmurun yağdığı o bahar gününde taktığı kurdelede takılı 
kaldı gözü.

Kırık bir sandalye...

Aklına bu sandalyeye sakladığı mektuplar geldi. Sandalyenin üzerindeki ince minderi çıkarıp altındaki poşetten 
aldı mektupları. 
Uzun çabalar sonucunda kimsenin onu sevmeyeceğine kanaat getirince kendine kurduğu hayali dünyadaki genç 
kadınların her birine yazdığı mektuplardı bunlar. Bahar’a, Leyla’ya, Aslı’ya...

Kırık bir sandalye...

Genç adam mektupları yerine bırakırken eli sandalyenin üzerindeki çiziklerde gezindi. Bir mahkumun gün sayar-
ken yaptığı gibi çetele tutmuştu. Bir mahkum için çizikler uzanıp özgürlüğe yol alırken genç adam acılarını somut 
hale getiriyordu. Her canının yandığı gün sonunda bir çizik...

Kırık bir sandalye...

Genç adam öylece otururken sanki sandalye büyüdü, büyüdü, büyüdü. Oda artık o kadar da boş gelmiyordu. 
Hatta kapıları kırarcasına, duvarları parçalarcasına bir doluluk vardı odada. Yitirdiği şeylerin yerini bile doldura-
bilecek kertede güçlüydü bu büyüklük. Önce yüreğindeki yaraların üstünü ince bir örtüyle örttü sanki, sonra bu 
odaya ilk girdiğinde sahip olduğu düşünceler örtüldü.

İncinmiş bir sandalye...

DAMLA KAYA

                                                 KÜLLENMİŞ GÜNLER
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Rayların gürültüsüne aldırmadan “Buralar” dedi, 
“eskiden hep mısır tarlasıydı.” Kompartımanlarını 
arayan yolcuların sesini bastırırcasına “Bozguncu-
luğa mı geldik bu dünyaya?” diye sordu. Yolcula-
rın yerleştiklerinden emin olduktan sonra “Yirmi 
yılda çok şey değişti. Tohumu bozduk, toprağı 
bozduk, nesli bozduk.”diye devam etti.

Çantasından bir poşet içinde lokum ve bisküvi çı-
kardı. Lokumu kâğıt gibi yapıp iki bisküvinin ara-
sına koydu, bana uzattı. Tereddütlü bakışlarıma 
güven veren gözleriyle karşılık verdi. Bir tane de 
kendine hazırladı:
—İçini bastırır, ye! Tren salladıkça insanın içi kal-
kar.

 Lokumlu bisküviyi yarıdan ısırdı. Ağzında güllü lo-
kumun tadı bitmeden sordu:

—Önceden bu kadar hastalık var mıydı? Herkes 
kendi sebzesini meyvesini eker, ekmeğini aşını 
yapardı. Rahmetli Rizeli Yengemiz vardı. O zaman 
Kırmızıtoprak’ta oturuyorduk. Şimdiki gibi nerede 
apartman? Seyrek seyrek iki katlı evler vardı ma-
hallede. Rizeli yenge de ev sahibimizdi. “Eskişehir 
nere Rize nere?” diye sorma! Köylerine gelen Ta-
tar İmam vurulmuş buna. Rizeli yengem de afet-i 
devran. Boncuk boncuk gözler, sırma saçlar, sülün 
gibi endam… Neyse evlenmişler, oradaki görevle-
ri bitince Eskişehir’e gelmişler. Biz taşındığımızda 
İmam Amca sağdı. “Başım ağrıyor!” der durur-
du. Meğer tansiyonmuş. Etsiz yemek yemezdi. 
Yedi etleri de ne oldu? Beyin kanamasından git-
ti adamcağız. Lafı nereye getirecektim ben, diye 
bana sordu. Takma dişlerine yapışan lokumdan 
rahatsız olmuştu, ne diyeceğini de unutmuştu bu 
yüzden:

—Eskiden herkes kendi ektiğinden yerdi, diye ha-
tırlattım. Dişlerinden lokumu temizlediğinden mi 
yoksa ne diyeceğini hatırladığından mı çocuklar 
gibi sevindi:

—Rizeli Yenge mendil kadar bahçeye mısır, ka-
ralahana, kelem, fasulye ve pancar ekerdi. Nur 

içinde yatsın, bizlere de pişirdiğinden getirirdi. 
Bir karalahana çorbası yapardı; içine fasulye biraz 
da mısır koyardı. Ne tatlı olurdu! Benim çocuklar 
hep karalahana çorbasıyla büyüdüler. Biz Seyit-
gaziliyiz, bilmezdik karalahana. Rizeli yengem bir 
alıştırdı, içmeden uyumazdı keratalar.  Hele bir 
keresinde, küçük oğlan ölümlerden döndü eve-
lallah karalahana sayesinde.

Gözlerimin kocaman açılmasıyla derin bir nefes 
aldı, camdan dışarı baktı, buruşuk elleriyle yaşlı 
gözlerini sildi:

—Küçük oğlum altı aylıktı. Gece uyandığında 
ateşler içindeydi. Sürekli ağlıyor, ayaklarını karnı-
na topluyordu. Evde eşim yoktu. Lületaşı atölye-
sinde çalışıyordu o zamanlar. Almanya’dan sipariş 
alıyor, gece gündüz demeden yetiştirmeye çalı-
şıyordu. Ne yapacağımı bilememiştim.  Oğlumu 
alıp hemen Rizeli Yenge’ye inmiştim. Oğlumun 
bezini açıp “Zehirli ishal olmuş uşağım!” demişti. 
Zehirli ishali duymuştum. Allah muhafaza öldü-
rürmüş. Ben daha da telaşlanmıştım. Rizeli Yen-
ge bahçeye koşmuş, elinde iki üç yaprak karala-
hanayla gelmişti. Kaynak suda hemen haşlamış, 
oğlumun karnına koymuştu. “Bu, mikrobu kırar!” 
diye beni rahatlatmıştı. Lahanalar soğurken oğ-
lum da kendine gelmiş, ateşi düşmüştü. O gece 
Rizeli yengeyle başında beklemiştik. Sabah olur 
olmaz doktora götürmüştük. Doktor da şaşırmış-
tı: “Amipli dizanteri olmuş bu bebek, nasıl bu ka-
dar çabuk iyileşti?” diye sormadan edememişti.

Kondüktör kapıyı açınca yaşlı kadın hemen sustu: 
“Yine mi sen, yolcuları rahatsız etmeye bıkmadın 
mı? Koca bunak seni, çık dışarı!” demesini bekle-
dim. Kondüktör, bilet makasını birkaç kez havada 
boşa sıktıktan sonra “Biletleri görelim bayanlar!” 
dedi. Bu kadın vagon vagon dolaşıp yolculara 
hikâyeler anlatmıyor muydu? Beyni sulanmış bir 
ihtiyar değil miydi? Kondüktör kaslı ellerini uzattı, 
biletlerimizi aldı, inceledi inceledi, gözlerimizde-
ki korkuyu makas sesiyle dağıttı. Yaşlı kadın bileti 
mıh yıllık cüzdanına yerleştirdikten sonra:

FATMA BALCI

ÖRTÜLÜ KUŞETLİ ŞİİR
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—Karacaşehir’den tankerlerle Kalabak suyu gelirdi. 
O tankerlerin temizliği yapılmıyormuş meğer. Ondan 
geçiyormuş. Doktor öyle demişti, diyerek güya benim 
merakımı giderdi. Çantasından çıkardığı kese kâğıdını 
bana uzattı:

—Tavşanlı’nın leblebisi, pek güzel çıtır çıtır… Eskiden 
kamyon şoförleri getirirdi bunu. Mukavva kutularda 
yanında bir de leblebi tozu olurdu. O vakitler çikolata, 
şeker nerede? Çocukluktaki tatları arıyor insan ama 
bulamıyor. Bisküvi aynı bisküvi, lokum aynı lokum. 
Tatlı olan çocukluk ya da anne elinden yemek, dedi ve 
gözlerini kapadı.

Bu yaşlı kadın hakkındaki düşüncelerimden dolayı 
kendimden utandım. Ne kadar doğru söyledi. Tat hafı-
zam canlandı. Tatlar bizi zamanda yolculuğa çıkarıyor, 
özlediğimiz anlara ulaştırıyordu. Sobada kestane, ipe 
dizili alıç, elma kurusu ve mozaik pasta… Çocukluğum 
bu lezzetlerle örülüydü ve hepsinde annemin elleri 
vardı. “Bak canım!” dedi ve göz yaşlarını sildi:

—Annen yaşadıkça çocuksun. Çocuksan her şeyden 
tat alırsın, mutlu olursun, diye ilave etti. Kelimeler israf 
edilmeyecekse ancak böyle sarf edilebilirdi.  “Bozdur 
bozdur harca” nevinden cümleleri nereden buluyordu 
bu sırlı kadın?  Gözleriyle insanın ruhunu diken kadın…

Bacak bacak üstüne attı ve kalın ayak bilekleri görün-
dü. Vücudunda tek kalın yeri ayak bilekleri değildi. 
Kaşları, dudakları, parmakları ve bacakları… Ruhunun 
inceliğini kapatacak kadar kalındı. Birkaç kez kuvvetli 
öksürdü:

—Tütünün sadece kolonyasını severim, dedi. Koridor-
da içilen sigaradan rahatsız olmuştu. Gözlerinden yaş 
gelene kadar boğuk boğuk öksürdü ve rahatlayınca:

—Tütünün de bir estetiği vardı be canım. Lületaşı pi-
polarda tüttürülürdü. Ah rahmetli beyim, ne güzel 
resimler işlerdi pipoya! Bambaşka kapılar açardı o 
minyatürler, dedi ve bende daha devam edecek hissi 
uyandırdı. Gözleri raylarda, eli çantasındaydı. Kalınca 
bir kitap çıkardı. Kitabı göz hizasına getirdi ve kitapla 
konuşmaya başladı:

—Mürşidin nefesi buğdaya değişilir mi Yunus, alıçların 
çekirdeklerince nefes vaat edilmişken?  Yılanı urgan, 
ağacı altın eden Miskin, eğri odun kesmedin mi, sarıçi-
çek yolmadın mı,   diye sordu ve rasgele bir sayfa açtı, 
gözlüğünü taktı ve okumaya başladı:

—Çıktım erik dalına
Anda yedim üzümü
Bostan ıssı kakıyıp
Der ne yersin kozumu

Gözlerimin en kuytu noktasına bakarak:

—Biz de öyle yapmadık mı? Karalahana topladık, alıç 
yedik, dedi ve kompartımanda sesi yankılandı. Şiire 
aynı ciddiyetle devam etti:

—Uğruluk yaptı bana
Bühtan eyledim ona
Çerçi de geldi aydır
Hani aldın gözgünü

Kerpiç koydum kazana
Poyraz ile kaynattım
Nedir diye sorana
Bandım verdim özünü

İplik verdim cullaha
Sarıp yumak etmemiş
Becid becid ısmarlar
Gelsin alsın bezini

Kondüktörün “Enveriye’de inecek kalmasın!” diye gür-
leyen sesi kadını susturdu. Pencerenin perdesi uçuştu, 
bütün örtüler havalandı. Örtülü kuşetli vagonlar top-
landı. Benim hakikati örten perdelerim de kalktı. Uçak 
seslerini umursamadan şiiri tamamladım:

—Yunus bir söz söylemiş
Hiçbir söze benzemez
Münafıklar elinden
Örter mana yüzünü
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Siyah bir yüzün arkasındaki sırrı ifşa etmenin vakti geleli çok oldu
Kırk sabah doymadı güneşe
Görkemli bir uçurum
Ne zamandır yalaza meftun
Hakikatli bir çobanın kavalında
Asude çayırlar sitemkâr
Sivri bir dilin törpüsü bin kabrin 
toprağında
Yasın, kasavetin ve dahi umudun karışımı aynı teknede
Sevdanız ebabil kanatlarına tahmil edilmiş
Bir küçük taş mı ağırlık ediyor
Soyum bir sıkımlık can taşır
Kahverengi bir yazmanın uçlarına iliştirilmiş ince oyalı fiyakalı bir dize
Bir atımlık sözcüğün hoyratlığına kefil olmak eskisi kadar kolay değil
Kahpelik ruhunda var, doğuştan...
Küfürbaz olmaya karar verdiği gün başladı iflah olmazlığı
Anlaşılır konuşmaya başlaması da aynı tarih
Her his kendi mesajına esirdir 
Anladığı dil konuşulunca susan papağan
Gökyüzünde bir atmaca kovalarken düşler kendini
Renklerin farkı yok bir âmâ için
Güvercin gerdana yaslanınca her esinti bir kasırgaya denktir
Hızını alamayan harîs cümbüşü hak eder
Lâkin sefere çıkan hangi komutan kargısını pasa mahkûm eder
Sıradışı bir maceraya hükümlü hangi âdem soluğunu yele zimmetler
Saçını toparla ey güzel
Kıvrak bir sokak arası beline yaraşır
Gözüne inen perdenin hesabını veremezsen
Cıscıbıl bir dağın eteğinde sığınacak bir yer yok sana
Arif olmanın matah bir şey olmadığını anlayacak yaştasın
Diline hâkim olamayacaksan işte o zaman konuşacaksın 
Susmanın değeri düştü
Bülbülün dili tekrara...
Bir köhne saraya hastayım
Kapanlar dolusu sıçan var öyle her yerde
Dilimin tüyü yok âcizim
Kırılmadık kemiğim kalmadı
Acıyın artık insafınız kurusun
Hangi menzile yolculuk durdurur bu şarkıyı
Azalarını kontrol edebilmek bir lütuf
Tellerine konan kuşların da pek çok diyeceği var elbet
Kahverengi bir çizginin anlamı telgraf direklerine kodlanmış
Susturun artık susturun beni
Uzun zamandır yalvarma makamındayım
Kılçıksız bir dilin düşmüş çenesinde hayat ne zor bilir misiniz
Adressiz mektupların ıslak pullarını tekrar yalamak...
İmanınız yok mu         
ne büyük işkence
Çekin koparın beni bu yazıttan
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İnsanın korkuları onu hayata bağlıyor. Temel içgüdü olarak da bahsedilen bu korku aslında bir kedinin, köpeğin 
varlığını hissettiği anki kaçışından başka bir şey değil. Çünkü en korkusuz insan bile -yani kendini buna koşullan-
dırmış insan- en çılgınca hareketleri yapan ve ölüme en çok yaklaşanlar bile ölmeden önce tüm bu yaşadıklarını 
yaşayamadan ölmekten korkmuş masum ruhlardır.

Öyle aslında, evet. İnsanın doğasıdır korku. Medeniyet çerçevesine bürünmeye, “güvenlik” masalına hapsedilme-
ye çalışılmış “ormanımızı” gizleyebilmek için hazırlanmış bir Beyaz Perde’dir.

Belki de bu nedenle hayatta siyah veya beyaz yok. Melek veya şeytan olmayışımız bu yüzden belki de. Çünkü 
içimizde hep bir şeyleri kaybetme korkusuyla yaşamaya mahkum olmuşuz. Ailemiz, işimiz, sevdiklerimiz, eşyaları-
mız, anılarımız, fikirlerimiz, davalarımız ve hatta kendimiz…

Hadi diyelim kaybettik hepsini.

Evet, hem de hepsini.

O zaman korkusuz olur muyuz?

Kendinde olmayan bir ruh korkar mı ruhsuzluktan?

Galiba işin en kötü kısmı da bu, gülünç fakat gerçek.

İnsan elinde kalan son bir gün için de son bir saniye için de göreceği son bir ışık için de; söylediği, söylemiş olduğu 
ve söyleyeceği her şey için de korkar. Çünkü insan kendi hamurundaki zamandan korkar. Başlangıcı onun varlığı ve 
sonu yokluğu olan zamandan kendinden korktuğu kadar derin ve bir o kadar da gizlice korkar. Zamandan kaçar-
casına kaçar kendinden. Tıpkı kendinden sakladığı gibi zamandan da saklamak ister sarkan yanaklarını ve kırışan 
göz kapaklarını.

Bu nedenle insan en çok zamanın duruyormuş gibi hissettirdiği anları sever. Birini gördüğünde kalbinin o ilk tekle-
diği, güneşin doğuşunu ilk gördüğü ve ilk defa her şeyin mükemmel göründüğü anı. Belki de insan o duran anlarda 
sonsuzluğu görür ama ona erişemez.

Bu yüzdendir ki en cesur olanımız da en sıradan olanımız da korkaktır, hamurundan.

Mademki korku ile yoğrulmuş mahluklarız o zaman herkeste bulunan bu zayıflık hepimizin güçlü yanı, kavrayanın 
kavramayana silahı, öğretenin öğrenene ilacı olmaz mı?

Yaşayışımızın bedeli korkuyu etkisiz kılmayı öğrenmek olamaz mı?

İ LAYDA UÇAK

KORKUSAL YAŞAYIŞIN ÇÖZÜMLEMESİ
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CAZLAR VE HİCAZLAR
“Kimseye etmem şikâyet, ağlarım ben halime…” 
Türk sanat musikisinin klasiklerinden biri olan, dil-
lere pelesenk bu sözleri işitince hepimize inceden 
bir efkâr basar, mücrim gibi titreyiveririz. Bu söz-
ler aslında tüm zamanların kadınının hayatının altı 
kelimelik özeti ve bir kadının başına gelebilecek 
çoğu şeyi elli senelik ömrüne sığdırmış İhsan Raif 
Hanım’ın hikâyesi.

Kendisi Beyrut doğumlu, 12 yaşına kadar da Ada-
na’da yaşamış. Şimdi size bu güzel kadını acındı-
racak değilim (kaldı ki kendisi de kimseye şikâyet 
etmemişken) fakat siz de bilirsiniz ki doğu kadını-
nın çilesi bir başkadır. İşte İhsan Raif’in çilesi de 
babasının mesleği nedeniyle İstanbul’a geldikleri 
zaman, Taş Konak’taki yaşamıyla başlamış. Babası 
Mehmet Raif Paşa sarayın gözde isimlerinden.

Bir gün İhsan Raif kardeşi Belkıs ile odasında oyun 
oynarken reji memuru Mehmet Ali, İhsan Raif’i 
kaçırmaya geliyor; arada hiçbir temas olmadığı ve 
Mehmet Ali korkup kaçtığı halde küçük genç kızın 
adı kirleniyor. “Arap bacıların komplosu” da deni-
len bu olaydan sonra babası Mehmet Raif, aile fert-
lerinin onca yalvarmasına aldırmadan 13 yaşındaki 
kızını hain ve bir süre sonra çapkınlıklarıyla ünlene-
cek Mehmet Ali ile evlendirip İzmir’e gönderiyor.

Bir kadının etrafındaki kötü bir erkek, o kadın için 
verimli bir topraktır. İhsan Raif de bütün bunların 
ardından birden büyümüş, şu sözleri söylemiştir: 
“Babamın terazisinin şaştığını hiç görmedim ben. 
Onu Hazret-i Ömer adaletinin timsali bilirdim. 
Benim istikbalimi tartarken adil olmadı o terazi. 
Mehmet Ali’yle nikâhlanmaktan başka çıkar yolum 
kalmadı. Günlerce gözyaşı döktüm, haftalarca yal-
vardım. Babacığım, masumum, bana kıyma, ders-
lerimi tamamlayayım, yaşım küçük, beni yakma, 
dizlerine kapandım. Beni sevdiğim biriyle evlendir, 
telli duvaklı gelin et...”

1890’da İzmir’e giderken, on dört sene hasret ka-
lacağı İstanbul’a ve ailesine veda ederken İhsan 
Raif’in kaleminden yazıya dökülmüştür Kimseye 
Etmem Şikâyet. Bu olaylarının ardından gelen on 
dört sene sonraki boşanmayı, elini zorla öptürmek 
isteyen ikinci eşine karşı çıkmasıyla birlikte yalnız-
ca bir gün süren evliliğini, Şahabettin Süleyman’a 
aşkıyla başlayan ve onun ölümüyle biten üçüncü 
evliliğini, Fecriatici, elit çevresini ve kendisi için din 
değiştiren Fransız dördüncü eşiyle olan saadetinin 
mahalle baskısıyla bozulacağını öngörmüş gibi 
yazdığı bu dizeler, onu asırlar sonra bile unutulma-
yacak bir kadın yapmıştır.

Doğu kadını üzerindeki yoğun baskıyla uğraşırken 
batıdaki kadınlar da siyasi haklarını ellerine alabil-
mek ve kendi istedikleri işlerde çalışabilmek için 
20.yüzyılın başında Süfrajet Hareketini başlattı-
lar. Bu harekete bu ismi veren kişi Charles Hands 
isminde bir gazeteciydi, oy hakkı anlamına gelen 
suffrage kelimesini “kadınlar oy hakkı istemekle 
yetinmedi, bir de onu almaya kalktılar” demeye 
getirmişti.

Amerikan ve İngiliz kadınlar ortak örgütlenmeye 
gittiler. Her geçen gün daha da vurucu hamlelere 
imza atan süfrajetler anormal ve hanımefendi ol-
mayan olarak tanımlandılar. Ötekileştirilen bu ka-
dınlar; diğerlerine göre kısır ve kadınlıktan yoksun-
dular, tanrının düzenine karşı gelmekteydiler.

Aileleri tarafından dışlanan, çocuklarını görme ya-
sağı bulunan, hapishanelerde açlık grevi yaptıkla-
rında ağızlarından mide borularına kadar indirilen 
tüplerle zorla yemek yedirilmek gibi daha birçok 
işkenceye tabii tutulan süfrajetler, 1918’de otuz 
yaşın üstündeki bazı kadınlara tanınan oy hakkı 
sayesinde ilk zaferlerini tattılar (binlerce kadının 
hapsinden ve ölümünden sonra). 1928’de kadın-
lar da erkekler ile aynı oy hakkına sahip oldular.

Güncel bir bilgi olarak da şunu eklemek isterim: 
İran’da yasalarca zorunlu olan başörtüsüne karşı 
gazeteci ve aktivist Masih Alinejad tarafından bir 
hareket başlatıldı. Alinejad, İranlı kadınlardan saç-
ları açık ve eğlenirken fotoğraflarını çekip kendi-
siyle paylaşmalarını rica ediyor. 2014 yılı içerisinde 
İran ahlak polisi tarafından 3.6 milyar kadına ke-
silen cezanın haksız olduğunu savunan Alinejad, 
kendini şöyle ifade ediyor: “Erkek kardeşim bir 
çocuk olarak, benim sahip olamadığım özgürlüğü 
temsil ediyordu. Yeşil çayırlarda koşarken nasıl da 
özgürdü! Benim annem eşarp kullanmayı her za-
man isterdi fakat ben hiç istemedim. İran’da ikimi-
ze de yer olmalı…”

Dün siyahi beyaz ayrımı insanın isyanına nasıl da-
yanamadıysa bugün de kadın erkek eşitlenecek, 
yarın işçi sömürüsü bitecek, belki bir gün de D. 
Trump vakti zamanında bambaşka yerlerden gelen 
göçmen insanların kurduğu Amerika’da göçmen 
yasağını kaldıracak. Hepimiz Gogol’un Palto’sun-
dan çıktık; sevgili okur, er geç insan bu gerçeği ka-
bullenecek.
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Uzun süren gündoğumunun ardından esintili, üşüten, inciten ve daima soğuk olan, gecesi kasırgalı yeni bir gün 
doğdu. Vesilesiyle yeni bir hikaye sınırsız yapraklı, bembeyaz defteri mürekkepledi. Uzun bir dostluk hikayesine 
aitti mürekkep. Hikayenin kapağı açık kaldı, her geçen gün deftere katılan kader arttı, sevgisi büyüktü ve büyüt-
tü. Bir önceki günün ve bir sonraki günün cilveli duyguları sayfalara gömüldü. Daima taze ve daima aynı tattaydı 
anılar. Anıldığında ilk zamanki gibi heyecan verir, aynı şekilde canlanırdı orta yere. Beyaz glayörün taç yapraklarını 
alıp süs edindiler ve kokusuyla hayatlara neşe saçtılar. Can yakan yalnızlığın soğukluğunda tutmuşlardı birbir-
lerinin ellerini, şimdi iliklerine kadar sevgiyle yanıyorlardı. Günbatımını takip eden, gökteki kırmızılıkla kızarıp 
buğulanan gözler, gönüldeki acıyı dışa vuruyordu. Her şey herkesin kendi iyiliği içindi ama çaresizce yanmaya 
devam eden bir özlem vardı: ev özlemi. Gün batıp da yıldızlar da uyumaya kaçtığında ve nefes sesleri düzene gir-
diğinde bilinirdi gözyaşlarının şaşmaz durağının yastık olacağı. Usulca yaklaşılır, sımsıkı tutulmuş yorgan kaldırılır 
ve yorganın yeri kapılırdı. Bu sıcak sevgi, gözyaşlarını demlerdi. Boyun girintisine akan özlem, hiç azalmazdı ama 
kendisine eşlik eden olunca teselli bulurdu. Hastalıklar olurdu, bir de gecenin bilmem kaçında hasta bedenin alnı-
na dokunan ufak bir öpücük. Can sıkıntıları olup yemeğe inilmediğinde, senin için kaçırılmış yarım ekmek kırardı 
tüm inadını. Acelen olduğunda yardıma uzanan birkaç el hayatını kurtarırdı. Kararsız kaldığında, müdahale edilir, 
senin için en iyi karar verilirdi. Kavgaya karıştığında arkanda sonu gelmeyen bir destek bulurdun. Ve yüzünde 
gülücükler saçtığında, ışıklar kapatılır flaş ışıklarıyla dans edilirdi. Gün geldi özleme alışıldı, yanan özlem hafiften 
hafiften yanan küle dönüştü. Boğuk boğuk hıçkırıklar ilerleyen sayfalarda karın ağrıtan kahkahalara döndü. Her 
yeni güne kalpleri bir arada uyanıp, her geceyi sarılarak bitirdiler.

Şimdiye kadar aldıkları tüm yol beyaz glayörlerle dolanmıştı. Esintiyle dans ederler, üşüyünce sarılırlar ve içlerin-
den biri incindiğinde el ele tutuşurlardı. Toprak seçmeyen glayör gibi mekan bilmezlerdi, bu çiçeğin her güneşle 
solmadığı gibi hiç bir dertle yılmazlardı. Ve asla onları ayıracak esintili bir gün doğmayacaktı. 

Onları kıracak her güç daha fazla güçle karşılık bulacaktı.
Onlar her saniye bir öncekinden daha yakındılar.
Günün tüm saatleri bıkmıştı,
onlarsa asla.
Onlar artık sadece farklı bedendeydiler.
Sadece bedenlerdi farkları.
Onlar bulutlu gecelerde birbirlerinin yıldızıydı.
Onlar kasırgalı gecede birbirlerinin sığınaklarıydı.
Yağmurda el ele tutuşup, hasta olana dek koşan çılgınlardı.
Düştüğünde tereddüt etmeden kaldıranlardı.
Onlar kopmayacak bir dostluk zincirinin halkalarıydı.
Onlar beyaz glayörün taç yapraklarıydı.

Onlar bizdik.

LÜTFİYE ÖZGE ŞİŞİK

BEYAZ GLAYÖR (24 adet)
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Tenhalardaki sahil kasabalarının birinde bir genç yaşarmış. Bu gencin ne annesi varmış ne de babası. Tek 
odalı evinde, tek başınaymış. Elinde olan tek şey ise bir kıza duyduğu sevgiymiş. Kızın adı Menekşe’ymiş. 
Menekşe, sokağın köşesindeki pastanede çalışırmış. Bizim genç de her sabah onu görebilme umuduyla 
simit almaya gidermiş oraya. Menekşe’nin annesi hastaymış. Kız da oradan kazandığı parayla annesine zor 
bakabiliyormuş.  

Bir sabah bizim genç, bir menekşe koparmış. Yanına da birkaç satır bir şeyler karalamış. Simit almaya git-
tiğinde utanarak ikisini de tutuşturmuş kızın ellerine. Ondan sonraki her sabah mutlaka birkaç mısra şiir 
yazar verirmiş sevdiğine, yanında bir menekşeyle. Birkaç gün sonra Menekşe de bir mektup vermiş. Elleri 
titreyerek okumuş bizim genç o satırları. Menekşe de seviyormuş onu. Yani anlayacağınız ay ile güneş aşık 
olmuşlar birbirlerine. Oysa ay da biliyormuş onun ışığı olmadan var olmanın bir anlamı olmayacağını.

O andan sonra her gün Menekşe işten çıktığında sahilde buluşurlarmış. Genç her gün kayaların üzerine 
oturur onun gelmesini beklermiş. Bir gün Menekşe gözleri kıpkırmızı gelmiş. “Babam” demiş, “Babam 
beni biriyle evlendirmek istiyor. Üstelik adam annemin tedavi masraflarını karşılayacakmış.” Kalbi durmuş 
o an. Yüreğine binlerce diken batıyor gibi hissetmiş. Kaçalım diyebilmiş sadece. “Annemi bırakamam, 
onun ölümüne göz yummaktansa aşkımızı öldürmeyi yeğlerim.” demiş Menekşe. O an veda etmemişler 
ama aslında biliyorlarmış ikisi de Menekşe gittikten sonra bir daha kavuşamayacaklarını. Her akşam belki 
gelir diye beklemiş Menekşe’yi, içten içe gelmeyeceğini bilerek. Aslında ay tutulalı çok olmuş.

Menekşenin düğün gecesi sahilde eşyalarını bulmuşlar gencin. Bir de birkaç menekşe varmış. Öldü de-
mişler. Belki de buna inanmak istemişler. Deniz değil de Menekşe’nin zehirleyici kokusu boğmuş onu. Onu 
terk eden annesiyle babasının yokluğu boğmuş. O gece o kısmen ölmüş, evet ve onun katili sizmişsiniz. 
Benim adım Menekşe. Bahsettiğim genç ise benim babam. Orada ölmemiş ama birkaç ay önce bir türlü 
yanımda olamayan ruhu ve her an yanımda olan bedeni terk etti buraları. Ben de mezarına menekşeler 
ektim. Menekşelerin kokusu olmaz ama yine de onun mezarının yanından geçtiğinizde toprağından yayı-
lan bir Menekşe hasretinin kokusunu duyabilirsiniz.                 



Türkiye’nin önde gelen sosyologlarından Şerif Mardin’i 
geçtiğimiz günlerde kaybettik. Bu değerli ismi sizinle pay-
laşmak istedik.  Ne yazık ki kendisi hak ettiği değeri yurt 
dışında görebilmişken kendi topraklarında ismi sadece 
akademik çevrede duyulmuştur. Bu topraklarda yetişmiş 
kendini Türk toplumunu farklı bir objektiften tanımaya 
adamış; geçmişimizi sosyoloji, psikoloji alanlarıyla bütün-
leştirerek incelemiştir. Diğer sosyologların arasından olay-
lara tarafsız yaklaşımı ile sıyrılmıştır. 

Aristokrat ve köklü ailenin oğlu olarak 1927 yılında İstan-
bul’da doğdu. Galatasaray Lisesinde başladığı ortaöğreni-
mini Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamladı. Stanford 
Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardın-
dan lisans üstün eğitimine Johns Hopkins Üniversitesinde 
yaptı. 1954’de Siyasal Bilgiler Fakültesine asistan olarak 
giren Mardin, doktorasını “Yeni Osmanlıların Düşünsel 
Yapıtları” konulu teziyle Stanford Üniversitesi’nde tamam-
ladı. 1964’de doçentliğe, 1969’da profesörlüğe yükseldi. 
1973’te geçtiği Boğaziçi Üniversitesinde siyaset bilimi ve 
sosyoloji dersleri verdi. ABD’de Columbia ve California, 
İngiltere’de Oxford Üniversitesinde  konuk öğretim üyesi 
olarak dersler verdi. Washington D.C.’deki American Uni-
versity Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği 
yaptı. Aynı üniversite bünyesinde faaliyet gösteren İslâmî 
Araştırmalar Merkezinin başkanlığı görevini sürdürdü. Sa-
bancı Üniversitesi ve Şehir Üniversitesinde öğretim üyeliği 
yaptı.

Şerif Mardin, Türkiye için önemli isimlerden biriydi. Genel 
anlamda sosyal bilimler alanında bir çalışma hayatı sür-
dürdü Toplum genel anlamında onun çalışmalarına konu 
oldu. Özellikle Türk kültür hayatının sosyal geleneklerini 
normatif ve hukuki temellere dayandırarak inceledi. Top-
lumun zamanla değişen anlayış ve kaygılarından beslene-
rek toplumun bel kemiği din, ideoloji ve kültür konularına 
yer verdi. Geçmişten bugüne sosyokültürel yaşamda de-
ğişen ve gelişen ne varsa, Şerif tüm çalışmalarını bunlara 
göre şekillendirdi. Mardin Türk sosyolojisine yeni bir bakış 
getirdi ve Türk sosyal bilimcilerini iki gruba ayırdı: Bir yan-
da laik Türkiye Cumhuriyeti’nin ideolojisini destekleyenler 
diğer yanda ise Türkiye’de eleştirel toplum araştırmaları-
na öncülük etmiş Marksizan bilim adamlarıdır. Kendilerini 
cumhuriyeti desteklemekle yükümlü hisseden aydınların 
tarihsel bir geleneğin gölgesinde barındıklarını ileri sürer. 
Şerif Mardin konusunda dikkat edilmesi gereken nokta 
Mardin’in çözümlemelerde evrensellik ideali gütmüş ol-
ması, söylemlerinde ideolojik kaygılar barındırmaması ve 
bilimsellik prensibine bağlı kalmasıdır. 

...bir insandaki ahlaki seviyeyi ve düşünce kudretini oluş-
turan eğitim sistemidir ve bu sistemi de saptayan dev-
letin politikasıdır. (...) Bundan dolayı insanların bireysel 
kötülüğünü kınadığımız zaman hata ediyoruz: Ahlaksızlık 
içten gelen bir şey değil, farklı dış etkenlerle oluşmuş bir 
sonuçtur. Kötülük sistemin bir ürünüdür ve sistem devletin 
kontrolü altındadır. Sistem değiştirilirse sonuçlarda değişik 
olur.

Doksan yıllık ömründe kendini toplum bilimine adamış 
bu çınar fikirleri ve çalışmaları ile adını yaşatmaya devam 
edecektir. 

Meraklısına Eserleri:

Siyasal ve Sosyal Bilimler :Şerif Mardin’in 1950’lerden beri 
sosyal bilimlere ilişkin olarak yazdığı makalelerin ve kitap 
eleştirilerinin derlemesi.

Din ve İdeoloji :Şerif Mardin bu çalışmasında Türk toplu-
munda dinin rolünü, farklı araştırma ve analiz yöntemle-
riyle inceliyor.

Türkiye, İslam ve Sekülarizm:19. Yüzyıldaki siyasal tartış-
maları inceler.

Türkiye’de Din ve Siyaset: Toplumbilimci olarak Mardin’in 
özgün yanlarından biri, dinin Cumhuriyet Türkiye’sindeki 
toplumsal-kültürel varlığını, tarihî ve güncel siyasî arka 
planıyla birlikte vukuflu ve kapsamlı biçimde tahlil eden 
çalışmalarıdır.

Türk Modernleşmesi: Derlemede, modernleşmeyi ve fark-
lı düşünce akımlarının modernleşmeyi algılayışlarını ele 
alan makaleler yanında modernleşme sürecinin gençlik, 
kültür, kitle, demokrasi gibi kurumsal-kavramsal çerçeve-
lerdeki özgül izdüşümlerini, dinamiklerini tartışan yazılar 
yer alıyor.

Türkiye’de Toplum ve Siyaset :Mardin’in yerli ve yaban-
cı dergilerde yayımlanmış makaleleri ve yazarla yapılmış 
söyleşilerin sistematik derlemesinin ilk cildi, Osmanlı İm-
paratorluğu’ndan başlayarak sivil toplum, siyasal kültür ve 
sosyal yapıyı çeşitli alt başlıklar halinde kapsamlı bir biçim-
de ele alıyor.

Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908: Siyasî düşünce 
tarihimiz konusunda klasikleşen bu eserinde Mardin, Jön 
Türkler’in günümüzün siyasî akımlarında görebildiğimiz fi-
kirlerinin ortaya çıkışını ve şekillenmesini inceliyor.

Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu: Osmanlı Batılılaşma-
sının getirdiği temel fikri kırılmaları/dönüşümleri tespit 
etmek adına yazılmıştır. 

Bediüzzaman Said Nursi Olayı/Modern Türkiye´de Din ve 
Toplumsal Değişim: Müslüman düşünür Said Nursi’nin ha-
yatı, Türkiye toplumunun din, ideoloji, bilinç sorunları ve 
modernizm olgusu ele alınıyor.

İdeoloji: Mardin bu çalışmasında ideolojik düşünce tarzı-
nın yapısal özelliklerini, kavramın tarihsel gelişim süreci 
içinde tartışıyor. 
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DEĞERLİ SOSYOLOĞUMUZ
ŞERİF MARDİN ANISINA…



Şehir bugün bir çukurda.
Bir tür susmayı gömüyorlar,orada,gölgeleri.

Üstünde ülkesi bir kara kumaş
Ne gören vardı onu,ne de tanıyan 
Yabancıların ellerinde ölü gibi.

Salima, sende ne görüyorum ben
Seni bilmem, dilini konuşamam
Paylaştığımız bir sessizlik var sade
Tenha kelimelerden kalma
İki şiiriz biz okunmayan.

Kardeşim, tanıdık bir şeyler var bu gecede
Senin gözlerin ve gökyüzülerinde 
Büyüyen bu ortak gecede

Babaların yaptığı bir ölüm daha.

HÜSEYİN SERHAT ARIKAN

HELMAND
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Yarısı yıkık dökük kaldırımlarda yürüyor ve o, hiçbir gün sıkılmıyor bu kaldırımlardan. Sökük kaldırımları 
kendi içine benzetiyor. O hiç sıkılmıyor yıkık dökük olmaktan. Nereye gittiğini, ne aradığını hep unutuyor. 
Her gün olduğu gibi bugün de vitrindeki yansımasından gözlerini kaçırıyor. Bugün de önüne bakmak yerine 
lacivert, sinirli gökyüzüne bakıyor. Bu yüzden hep gelene geçene bazen bir direğe çarpıyor. Direklerin oldu-
ğu yerde durması onu güldürüyor. Çünkü o hiç durmuyor ve vücudu da biraz direğe benziyor. Annesi hep 
kızının zayıflığından yakınıyor. Adımları bugün daha çok ses çıkarıyor ayağındaki tahta tabanlı terliklerle. 
Dünyadaki silik duruşunun verdiği yorgun hissi ancak ses çıkararak gideriyor. O hep gürültüler çıkarıyor. Bu 
kendi içinin de gürültülü olmasından kaynaklanıyor. Parmakları dur durak bilmeyip her sert zemine tıkırtı-
lar yayıyor. Dudaklarının arasından iblisleri çağıran ıslık eksik olmuyor. Hep birinden kaçarcasına yürüyor. 
Gözünü kaçırdığı yansıması sırıtıyor. Çünkü kızın her seferinde ondan kaçtığını biliyor. Sırıtış büyüyor ve 
camlara lacivert bir mürekkep renginde patlıyor. Nefesi asılı kalıyor havada, boynu darağacında, kalbi bir 
adamda. Sırıtış bir kez daha beliriyor vitrin camlarında. Bu sefer koşuyor. Koşmaya başladı mı hiç durmaz 
o. Köşeyi dönüyor. Kalbinin köşesinden dönen adam geliyor aklına. Gökyüzü koyulaştıkça koyulaşıyor. Bir 
zift gibi usulca akıyor uyuyan insanların rüyalarına. Gökyüzü bugün Hades’e aitmiş. Gölgeler bir bir dönü-
yor aklın kıvrımlarından. Akıl gölgelerden kaçıyor. Kız aklını kaçırıyor. Tahta tabanlı terlikler; kirli, yıkılmaya 
mahkum, yaralı bir köprüden geçiyor. Aşağıdaki su büyük bir gürültüyle akıyor. Kız yüzme bilmiyor ve sonra 
mavi gözlü bir adama aşık olduğu geliyor aklına. Kız adamın gözlerine dalıp gidiyor. Kız suya dalıp gidiyor. 
Köprü çok arkasında kalıyor ama o yüzme bilmiyor. Ceset, yaralı köprüden çok uzaklarda bir kıyıya vuruyor. 
Şeffaf ten gün geçtikçe morarıyor. İçini dışını kurtçuklar sarıyor. Gölgeler gelip cesetten sızan gürültüyü içi-
yor. Vahşi hayvanların dişleri ve gagaları ile delik deşik oluyor.  Gün geceden kaçıyor. Ay, Güneş’i tahtından 
kovuyor. Gökyüzü koyulaştıkça koyulaşıyor. Hızla akan kan gibi dolup taşıyor insanların rüyalarından. Gök-
yüzü bugün Ultio’ya aitmiş. Ceset ayaklanıyor. Yaralı köprüden çok uzakta, yarısı yıkık dökük kaldırımlarda 
yürüyor ve o hiçbir gün sıkılmıyor bu kaldırımlardan. Her gün olduğu gibi bugün de gölgelerden kaçan aklını 
aramaya çıkıyor.

BEYZA NUR KARAAĞAÇ

GİRİFT



AUTOCOOK İLANI - 27.5 x 34 ÇINARALTI

Yemek yapmanın
en kolay yolu:

AutoCook Pro.

Kolay ve hızlı pişirme
Yeni AutoCook Pro’nun çok fonksiyonlu otomatik 
hazır programları sayesinde lezzetli yemekler pişirmek 
artık çok kolay. İster tarif kitabı, ister mobil uygulaması 
ile her seferinde mükkemmel sonuç garanti.
www.bosch-home.com.tr

Kızartma Buharda
pişirme

Fırınlama Pişirme Sous vide
pişirme

ve çok daha
fazlası...



BEYZA NUR KARAAĞAÇ

Işığa
Kavuşamayanların 
Öyküsü
Var olduğumuza kanıt gölgelere sahip değiliz. Bu ev-

ren, bu dünya, bu devlet karşısında gölgesisiz. Bir var 

bir yokuz. Neyiz, neredeyiz bilmiyoruz. Ne yalan ne 

gerçek emin olamıyoruz. Çünkü hiç var olmamış da 

olabiliriz. Gölgesisiz. Hasan Ali Toptaş böyle diyor en 

azından biz insanlık için. 1993 yılında iki kapak arası-

na sıkışıyor bu gölgesiz insanlar. Siyah beyaz bir film 

gibi soluk, kasvetli bir havayla sarıp sarmalıyor sizi. 

Çünkü tek bir renk göremiyorsunuz bu kitapta. Tek bir 

kahkaha yok, dillere destan bir aşk, bayramlar, sevimli 

bir köy yok. 

Köyün yeni muhtarının ilk gününde yaşananlarla oku-

maya başlıyoruz kitabı. Köyün berberi Nuri kayıp. Bu 

kayıptan sonra hiçbir taş yerli yerine oturmuyor bu 

halk için. Gelir denilen Nuri gelmiyor. Karısı ise ço-

cukları ile bir başına ağıtlar içinde muhtara yalvarı-

yor bulsun kocasını, bulsun dayanağını. Muhtar şeh-

re inip polislere haber salıyor. Tık yok. Tekrar gidilsin 

isteniyor polise. Bulunsun Nuri. Köy halkı toplaşıyor 

Nuri’yi aramak için. Muhtar diyor “Devlet’e gitmeyin 

sakın. Devlet sıkıştırmaya gelmez.” Burada başlıyor 

varlığımız, yokluğumuz. Bu dünyada ne olduğumuz. 

Aslında tüm bu sistemdeki silik yaşayışımızı tek bir 

cümleyle özetliyor Toptaş. En büyük güvencemiz dev-

letin bile suyuna gitmek gerekiyor. En büyük güven-

cemizden bile çekiniyoruz. Okuyucu olarak en az Nuri 

kadar kayboluyoruz. Aklımızı da kaybediyoruz. Çünkü 

Nuri ile beraber satırlarda zaman mekan kavramları 

da yerle bir oluyor. Geçen günlerle beraber köye yeni 

bir berber geliyor. “Cellat gözlü “ diye tarif ediyor bir 

müşterisi onu. Aynı müşteri biz okuyuculara sürekli 
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berberin aynasının üzerine asılı güvercin resmini de 

hatırlatıyor. Tekrarlar başlıyor bu kısımda. Tekrarlar 

satırlardan hiç ayrılmıyor. Tekrar tekrar sorulan so-

rular karşısında berber ile müşteri arasında şöyle bir 

diyalog geçiyor:

“Hiç anımsamıyorum,” dedim; “demek ki unutmu-

şum.”

“Yine unutacaksın kuşkusuz, belki bir kez daha sora-

caksın.”

“Desene yaşam tekrarlardan oluşuyor…”

Yanıma oturmuş, gözlerindeki cellat gözleriyle gözle-

rimin içine bakıyordu.

“Tekrarlardan değil,” dedi; “tekrarların tekrarından”

Belki de bu satırlar geçmişten günümüze tüm insan-

lığın sorunlarına bir cevap oluyor. Unutuyoruz. Kim 

olduğumuzu, neden var olduğumuzu. Ama sonra 

düşünüyor, sorguluyor ve buluyoruz. Zaman geçiyor. 

Dünya bizi alıp götürüyor. Tekrar unutuyoruz yaşayı-

şımızın kıymetini ve tekrar başlıyor aynı sorgulama, 

aynı buhranlar, aynı merak ve umut. 

Nuri geri geliyor gelmesine fakat bu sefer de karısı 

ortadan yok oluyor. Köyün üzerinde uğursuzluk eksik 

olmuyor. Nuri eskisi gibi değil. Halk eskisi gibi değil. 

Herkes kendinden korkar haldeyken köyün güzel kızı 

Güvercin bir gün ansızın kayboluyor. Hem de arkasın-

da hiçbir iz bırakmadan. Fakat muhtar her şeyin mut-

laka bir iz bırakacağına inanıyor, izsiz şey olmazdı; 

kuşların bile izi vardı gökyüzünde, sözcüklerin dişte, 

bakışların yüzde. Bizim bir izimiz kalmış mıdır bu dün-

yada? Biz de bir gün kaybolup gittiğimizde ne bıraka-

cağız arkamızda? En sonunda iz bırakmadan evinden 

uçup giden Güvercin’in kaçırıldığına inanıyor muhtar. 

Bekçi ilk berberden sonrasında hatırladığı birkaç ay-

rıntı ile Cennet’in oğlundan şüpheleniyor. Oğlan sor-

guya çekiliyor. Şüpheli olarak girdiği muhtarın daire-

sinden deli olarak çıkıyor. O günden sonra gördüğü 

herkese “Kar neden yağar, kar?” diye soruyor. Kar ne-

den yağar? Biz izimizi bırakalım diye mi? Beyazlığıyla 

bu yalanı, kirliliği, kötülükleri örtsün diye mi yoksa? 

Kar neden yağar?  

Köy gitgide yaşanmaz bir hal almışken Güvercin’i bul-

mak için genç bir delikanlıya aşk büyüsü yapılır ve bu 

büyü çocuğun ölümü ile son bulur. Tüm bu yanılsa-

maların, aynaların, gölgelerin içinde herkes yok olur. 

Güvercin bulunur bulunmasına ama onun da aklı yok-

tur. İnsanlar yavaş yavaş neşelerini, var oluşlarını kay-

beder geçen günlerle. Bitip giden bu köyden gitme 

zamanının geldiğini anlayan cellat gözlü berber şehre 

geri döner. Şehirde gazetelerde bir genç kızın köyde 

ayı tarafından kaçırıldığına dair bir haber okur. Yaşa-

nan kötülükleri bu sefer de beyaz yalanlar örter. Sahi 

kar neden yağar, kar?

Beyaz Perdede Gölgesizler

Hasan Ali Toptaş’ın Gölgesizler kitabından 2009 yılın-

da Ümit Ünal yönetmenliğinde aynı isimli film uyarla-

ması yapıldı. Başrollerini Selçuk Yöntem, Altan Erkekli 

ve Taner Birsel’in paylaştığı filmde en az kitabı kadar 

huzursuzluk ve kasvet ile dolu. Film bazı eksiklikler 

dışında kitabın senaryosundan kopmadan ilerliyor. 

Kitapta yer alan zaman mekan kaymaları, gerçek ile 

hayalin birbirine karışması filmde de işlendiği için iz-

leyicinin zihninde karışıklığa yol açabiliyor. Film müzi-

ği Candan Erçetin’in sesinden “Ben Kimim?”

Bir gün elinize alır da kitabı okursanız kendinize bu so-

ruyu soracağınızı söyleyebilirim. Biz Kimiz?



1958’in Ekim ayında kalemin kendi deyimiyle, bir Beckett ile  şoför-
lük yapan, okula hiç gidememiş ev hanımı bir Şehrazat’ın Denizli’nin 
Çal ilçesine bağlı Baklan adlı kasabasında bir oğlu doğdu. Bu oğul 
büyüdü kitapları, öyküleri ve şiirleri İsveç’ten Güney Kore’ye kadar 
birçok ülkede yayımlanan Doğu’nun Kafka’sı diye anılan, dili kullan-
madaki ustalığıyla tanınmakta, postmodern edebiyatın önemli tem-
silcilerinden biri olarak kabul edildi. 

Sekiz yaşındayken başının arka tarafında bir yara açılmıştı. Daha son-
ra o yaranın bulunduğu yerde saç çıkmamıştı, yuvarlaktı, ışıl ışıl par-
lıyordu yara. Nereye gitse küçük Hasan yara da onunla birlikteydi.  
O yara Hasan Ali Toptaş’ı sokağa çıkmaya bile korkan, çekingen biri 
haline getirdi. 

Liseyi aynı ilçede bitirdi, daha sonra 1980’in ortamında Uşak Meslek 
Yüksekokulunda öğrenimini  bir sene daha devam ettirebildi. Yüksek 
öğrenimini devam ettirmek için için gittiği Ankara’dan Sincan’a icra 
memuru olarak döndü. Ee, Kafka işçi sigorta kurumunda memur ola-
rak çalışıyordu; Toptaş da memurdu. Sessizlerdi, çekingenlerdi. Ola-
ğan dünyada yaşamak, kendi dünyalarını yaratmak yanında ‘’uzak tül 
ağartısına benzeyen incecik bir kaygı’’ydı. Bir gün Yıldız Ecevit dedi, 
Toptaş bizim Kafka’mız olmalı. Hasan Ali Toptaş ise ‘’yeryüzünde bir 
tane Kafka olmalı” diyerek bu benzetmeyi kabul etmedi.

Hasan Ali Toptaş yazmayı kendisi için bir ihtiyaç olarak görmüştü. 
İnsanlar, o insanların hayatları, varoluşsal sıkıntıları, insanın kendi 
içindeki kimlik karmaşası, ilişkilerin belki de toplumun bu karmaşa 
içerisindeki hali yazılmaya değer ve yazılması gereken zevkli detay-
lardı. 

Kasaba pazarında tezgah açan uzun boylu bir adamın sattığı yine 
Binbir Gece Masalları’ndan ‘’Katır’’ diye bir kitabın Toptaş’ın omzu-
na bıraktığı iz, Toptaş’ı okumaya daha çok okumaya, yazmaya ve yaz-
mak ihtiyacını daha çok yazarak törpülemeye itmişti. 

Bu izin ilki kendini ‘’ Bir Gülüşün Kimliği’’ adlı öykü kitabında gös-
termiştir. Kitap, yazarın maaşından taksit taksit, kendi uğraşlarıyla 
çeşitli dergilerde çıkan öykülerin toplanmasıyla çıkmıştı. Daha sonra 
‘’Yoklar Fısıltısı’’ ve Ölü Zaman Gezginleri’’ ve ‘’Sonsuzluğa Nokta’’ 
gibi eserlerle devam etti. 

CEYDANUR SUDURAĞI - BEYZA NUR SÖZEN

UZAK BİR TÜL AĞARTISINA BENZEYEN
İNCECİK KAYGI
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Yazmayı yaşamak olarak gören Toptaş, gerçeklik ve anlam kavramlarını belirsiz olarak kabul etti. Okuruna eserini 
sunarken onu şiirsel imgelerle doyururken olayın haricinde olayı nasıl anlattığı ilgi çekti. Aynı zamanda sanki bir 
labirentte gibi zaman ve mekan algısı olmadan sona ulaştırırken, gerçekliği yüze çarpan eserleriyle de baş kaldır-
maya devam etti. Hatta ‘’Gerçek fazlasıyla hissedildiğinde insana her vakit gerçek değilmiş gibi gelir.’’ demişti. 

İmgeleri ve sayfaları bir ayna gibi kullanarak bize yansıttıkları yanı sıra kendisi dil kullanımıyla her zaman göz 
önündeydi. Dili güzel kullanımı, dile verdiği önemi Fethi Naci “Hasan Ali Toptaş, temiz bir Türkçe’yle yazıyor; cüm-
le içinde sözcüklerin yerleriyle ustaca oynayabiliyor, devrik cümleyi yerli yerinde kullanıyor; roman dili üzerinde 
düşündüğü belli; daha şimdiden birçok ünlü romancımızdan çok daha iyi kullanıyor dili.” bu cümlelerle anlatmıştı. 

1994 yılında dosya halinde gönderildiği Yunus Nadi Roman Ödülü’nde kendini kanıtlayan ve 1995 yılında yayın-
lanarak hatta daha sonra aynı adla 2009 yapımı dram psikoloji filimine uyarlanan  belki de adı en çok duyulan 
Gölgesizler adlı romanında tekrar karşımızdaydı. ‘’Herkes her şeyi görmekten körleşmişti.’’ ve o sanki buharlaşmış 
hiç kimseleri gerçekliğin masallarla harmanladığı düşünü yazmaya karar vermişti. Taraflar ve olaylar, gerçeküstü 
anlatımı ile bedenlerine sığmayan insanların, bedenlerinin derileri içinde kaybolmasını anlatıyordu.

“Belki de iki yüzlü bir pencereydi benim gördüğüm, ondan geçen bakışın hangi taraftan geldiği hem görenin hem 
de görülenin yaşadığı duygulara bağlıydı. Üstelik ona ille içeriden ya da dışarıdan bakılacak diye kesin bir kural da 
yoktu, göz yetiyorsa aynı anda iki taraftan da bakılabilirdi. Hiç kuşkusuz bu durumda kendisiyle karşılaşırdı insan, 
görse görse bir pencereden eğilip bakan kendisini görürdü düş kadar yakın bir uzaklıktan. Ola ki şaşırırdı önce, bir 
yanıyla yüz yüze geldiği insanın kendisi olduğuna inanmak istemezdi. Peki, ya pencerenin karşı tarafındaki; o inanır 
mıydı aslında kendisinin öteki olduğuna?”

Yazmayı beste yapmakla ve ve her kelimeyi bir renkle tutuşturup ortaya bir tablo çıkarmak gibi gören Toptaş sa-
natını devam ettirdi. İsteğini ‘’daha az sözcükle daha çok şey anlatmak’’ olarak tanımlarken “Bin Hüzünlü Haz” adlı 
romanı 1999 yılında Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’ne, “Uykuların Doğusu” adlı romanı ise 2005 yılında Orhan 
Kemal Roman Armağanı’na değer görüldü.

Tek bir alanda kalmayan Hasan Ali Toptaş ayrıca “Yalnızlıklar“ adlı şiirsel metinlerden oluşan bir kitap yazdı. “Yal-
nızlıklar“ Hollanda ve Türkiye’de tek kişilik oyunlar halinde tiyatroya dahi çevrilmişti. “Ben Bir Gürgen Dalıyım“ adlı 
bir çocuk romanı ve “Harfler ve Notalar“ adlı bir deneme kitabı vardı.

Hasan Ali Toptaş yazmaya ve anlatmaya devam ettiği senelerini Ankara’da geçirirken 96 senesinden beri yaptığı 
memurluk mesleğinden 2005 yılında emekliye ayrıldı. Yazmayı yaşamak gibi gödüğünden yazmayı bırakmayan 
kalem 2013 yılında ‘’Heba’’ adlı bir eser daha sundu okurlarına. 

Toptaş, son kitabı Kuşlar Yasına Gider olmak üzere eserleri ve kendi adına bir sürü ödüle ve ünvana layık görüldü o 
ise kendi kafasında en büyük ünvanı ve yahut mertebeyi belirlemişti. 
‘’Sevmek insanın erişebileceği en yüksek mertebedir.’’
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BİROL TEZCAN

ÇAN EĞRİSİ
Birinci Diş Hekimi / Bir Yıl Önce

“Epey bir tartar birikmiş, özellikle ön taraflarda.”
“Evet hocam.”
“Dişleriniz gayet sağlıklı görünüyor. Dişlerde bir sorun yok.”
“Evet hocam.”
“Yalnız fırçalamada biraz savsaklama var.”
“Evet hocam.”
“Bu kadar diş taşı başka şekilde olmaz zaten. Yanılmıyorum değil mi?”
“Valla hocam ne yalan söyleyeyim...”
“Söylemeyin zaten, dişlerinizden belli oluyor.”
“Evet hocam.”
“Günde iki kez fırçalasak iyi olur. Fırçalarken de dairesel hareketlerle diş yüzeyini süpürür gibi...”
“Tamam hocam.”
“Yani diş ipi de kullanın diyeceğim ama...”
“Hocam onu hiç beceremiyorum ben ya.”
“Beceremeyecek bir şey yok canım. Dişlerinizin arasını temizlemezseniz diş taşı daha fazla birikir. Nor-
mal sertlikte bir fırça ve diş ipi mutlaka...”
“Evet hocam.”
“Şimdi ben öncelikle şu taşları bir temizleyeceğim.”
“Tamam hocam.”
“Gergin misiniz?”
“Evet hocam.”
“Belli. Kısa ve net cevaplar veriyorsunuz.”
“Hı hı.”
“Başlayalım. Ne olur ne olmaz, canınız acımasın diye ben küçük bir anestezi uygulayacağım.”
“Tamam hocam.”
“Başlıyorum.”
“Hı hı.”
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İkinci Diş Hekimi / Altı Ay Önce

“Çok mu kötü hocam?”
“Valla ağzınızın içi kubur gibi.”
“Kubur derken hocam?”
“Taş olmayan dişiniz yok neredeyse?”
“Of hocam ya.”
“Dişlerde bir sorun yok, onlar gayet sağlam görünüyor. 
Ama taştan kaynaklı diş etleriniz çekilmeye başlamış. 
İleride daha büyük sıkıntılar neden olabilir. ”
“Evet hocam.”
“Fırçalamayla aranız nasıl?”
“Yani... Günde bir kez.”
“İyi fırçalasanız o da yeter aslında.”
“Yeter mi?”
“Yeter tabii. Yalnız çok iyi fırçalamanız lazım. Fırçalar-
ken de böyle diş etinden başlayarak aşağıya doğru...”
“Dairesel mi hocam?”
“Dairesel değil de böyle diş eti ile dişin arasına fırça gi-
recek gibi ama hafif titreştirerek aşağıya diş uçlarına 
doğru yapıyoruz.”
“Anladım hocam.”
“Diş ipi kullanıyor muyuz?”
“Valla başaramadım hocam.”
“Başaramadım mı? O ne demek yahu?”
“Yanlış söyledim hocam. Beceremedim yani.”
“O zaman diş arası fırçalardan kullan.”
“O nasıl bir şey hocam?”
“Gösteririm sonra. Eğer iyi  fırçalar ve diş arası fırça da 
kullanırsanız diş taşı daha az birikir.”
“Nasıl bir fırça önerirsiniz hocam? Bu pilliler olur mu?”
“Olur. Hatta güzel olur. Onlardan kullan sen.”
“Tamam hocam.”
“Şimdi ben öncelikle şu taşları bir temizleyeyim.”
“Tamam hocam.”
“Normalde anestezi kullanmaya gerek yok ama eğer 
canınız yanarsa, ya da durmamı isterseniz elinizle işa-
ret edin yeter.”
“Tamam hocam.”
“Başlıyorum.”
“Hı hı.”

Üçüncü Diş Hekimi / Dün

“Oğlum hiç mi dişini fırçalamıyorsun yahu?”
“Valla ne yalan söyleyeyim hocam... Aklıma geldikçe.”
“İnsan buraya gelirken fırçalar bari, taştan geçtim, ye-
mek artıkları duruyor.”
“Kusura bakmayın hocam.”
“Kusura bakacak bir şey yok, senin sağlığın için söylü-
yorum.”
“Çok mu kötü hocam?”
“Sağ üst taraf fırçalarken kanıyor değil mi?”
“Evet hocam.”

“Oradaki taşları temizledikten sonra diş etini dikme-
miz lazım.”
“...”
“Ne oldu? Korktun mu?”
“Yani...”
“Korkacak bir şey yok. Aslında her gün düzenli fırçala-
san böyle bir sorunla karşılaşmazsın.”
“Her gün bir kere fırçalasam yeter mi hocam?”
“Yeter.”
“Diş ipi kullanayım mı?”
“Sakın!”
“Neden?”
“Diş ipi çok sakıncalı. Diş etine zarar verebilir. Diş arası 
fırçalar olabilir ama o da diş aralarında boşluk varsa. 
Boşluk yoksa ona da gerek yok.”
“Peki bu pilli diş fırçaları?”
“Bakın bunlar hep para tuzağı. Yok bilmem ne aromalı 
diş macunu, yok bilmem kaç fonksiyonlu fırça... Geç 
bunları. Sen yumuşak uçlu bir diş fırçası al, güzelce fır-
çala yeter.”
“Tamam hocam.”
“Ben önce şu taşları bir temizleyeyim.”
“Uyuşturacak mısınız hocam?”
“Uyuşturacak bir şey yok.”
 “Tamam hocam.”
“Başlıyorum.”
“Hı hı.”

Arkadaşla Kritik / Şimdi

“E ne yaptın?”
“Üçünün ortalamasını aldım.”
“Nasıl?”
“Fırçalıyorum da arada aşağıdan yukarıya, arada da-
iresel hareketler, ara ara da diş eti arasına girer gibi 
yapıp hafif titrettirerek uca doğru. Normal fırça değil 
ama dönen başlıklı da değil. Sadece titreyen fırçalar 
var ya onlardan kullanıyorum. Bazı dişlerimin arası 
boşluklu ya, sadece onlarda diş arası fırça kullanıyo-
rum. Bazen de diş ipi. Bıktım abi bu diş taşından. Ben 
bir daha ağzımın içinde öyle şeyler yapmalarına kat-
lanamam.”
“İyi kardeş, düzenli fırçalıyorsan sorun yok zaten. Her 
gece yatmadan fırçalıyorsun değil mi?”
“...”
“Oğlum her gece fırçalamıyor musun?”
“Her gün üşeniyorum ya. Zaten o yüzden sürekli dok-
torumu değiştiriyorum. Aynı doktora ikinci kez gitme-
ye utanıyorum valla.”
“Hay ben senin...”

BİROL TEZCAN/SAYILI GÜN

“Birol Tezcan’ın Eylül ayında çıkan Sayılı Gün adlı kitabın-
dan yazarın izni ile alınmıştır.”
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ALİ L İDAR

dar oda
masanın üzerinde bir sürü eşya
gelmeyişine uluyor
etrafta, geç saatlerde
hayaletler ve insanlar
birbirlerine karışmış
alayına kırgınım
eşyalar
hayaletler
insanlar
ayıp ettiler bana
beni kırıp
içimde ne var diye baktılar!

çelişe çelişe kopardım ben bu yaşımı ecelden
yanlışlar biriktirdim, yabani atlar suladım
bir kendimi doğru sanırdım gençken
yanılmışım, anladım
galiba yaşlandım
sen kırıldığın yerden bir kapı araladın bana
bir kapı, ittirsem ardına dek açılacak
lakin kapılar bedene
ruh aldanmışlığa açık
ikisini birden sığdıramam odana
bana zor
sana yazık

eskiden bir kar yağsa yeterdi sevinmeme
üstelik onu eriten güneşe de kin tutmadan
kinlenmekmiş bedeli büyümenin
herkese ve her şeye
yaşlanmak
işporta tezgahlarına
geç uyanmalara
şuh kahkahalara
durmadan boşalan kadehlerin
dolu haline ve boş haline
hınçlanmakmış yerli yersiz

ustamın dediği gibi
“bazı haksızlıklar oldu”
kimi bana
kimi benden
yanlış anlamalardan ibaret
bir şeymiş hayat meğer
sana öfke bundan sonra
bana keder!
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üşüyorum ört beni,
saçlarına değiyor rüzgarım, iki sokak ötede
ayak  seslerin bir çocuğun sona eriyor masalı,
uzun gecelere ev sahipliği, başlıyor böyle,
düşünmek zorundayım vicdanıma sığmayan ifadeler,
çoğalır, köşe başlarında büyük korkular
sağır bırakılan müzisyenlerin arasında,
bir türlü randıman almayan şarkım.

üşüyorum ört beni,
en son yazdığım hikaye, karışık bir halde;
masanın üstünde yarım kalan sigaram,
kafamda vehim;
olmadı gözlerini bana teslim etmelisin,
küçük bir sincap gibi yoklamalıyım ağaçların kovuklarını,
ürkeklik damarlarımı avutamadığım gerçeği,
hırsızın bakışlarıyla yoğrulur aceleci ve gergin,
bu aşkın hesabını ikiye üleştirmek lazım gelmez miydi?

üşüyorum ört beni,
baş ucumda duran kitabın sayfaları, ellerinin;
izi kar soğukluğunda ölüm merhametinde,
ve tekrar edip de bıkmadığım bir cümle biliyorum,
şehir kalabalık, ışıklarında uyanık; paraya meyilli,
renk kaybına uğruyor solungaçlarım,
manifesto okuyan ayakları çıplak genç;
anlamadan anlatmanın derdine düşmüş çoktan.

üşüyorum ört beni,
sevdanın zarı düşüyor, paldır ve küldür
göğe kanat açan kuşlar kadar şanslı değilim,
kaçarken arkama bakmak zahmetli, kolların;
sararken sarsmıyorsa bedenimi,
daha fazla konuşmanın, anlamı olamazdı.

üşüyorum ört beni,
gidişin de gelişin gibi olmalı.
beni sensiz bırak.

İZZET EŞEN

ÖRT BENİ
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UFUK GÜVEN

NEŞE DERT AŞK
Neşet Ertaş 1938 senesinde Kırşehir Çiçekda-
ğı’nda doğmuştur. Babası saz üstadı Muharrem 
Ertaş, annesi Döne Hanım’dır. Ertaş, ilk okul yılla-
rında ilk olarak keman, daha sonra bağlama çal-
mayı öğrendi. Babası Muharrem Ertaş ile birlikte 
yörenin yerel eğlencelerinde, düğünlerde saz ça-
lıp türküler söylemeye başladı.

Neşet Ertaş’ın Kendi Kaleminden Hayatı

Bin dokuz yüz otuz sekiz cihana
Kırtıllar köyünde geldin dediler
Babama Muharrem, anama Döne
Dediysen atayı bildin dediler
Dizinde sızıydı anamın derdi
Tokacı saz yaptı elime verdi
Yeni bitirmiştim üç ile dördü
Baban gibi sazcı oldun dediler
O zaman babamdan öğrendim sazı
Engin gönül ile Hakk’a niyazı
O yaşımda yaktı bir ahu gözü
Mecnun gibi çölde kaldın dediler
Zalım kader devranını dönderdi
Tuttu bizi ibikliye gönderdi
Babam saz çalarken bana zil verdi
Oynadım meydanda köçek dediler
Anam döne ibiklide ölünce
Tam beş tane öksüz yetim kalınca
Beşimiz de perişan olunca
Babamgile burdan göçek dediler
Yürüdü göçümüz tefleğe doğru
Bu hali görenin yanıyor bağrı
Üç aylık çocuğun çekilmez kahrı
Bunlara bir ana bulun dediler
Yozgat’ın Kırıksoku köyüne vardık
Bize ana yok mu diyerek sorduk
Adı arzu dediler bir ana bulduk
İşte bu anadır buldun dediler
En küçük kardaşı kayıp eyledik

Onun için gizli gizli ağladık
Üstelik babamı asker eyledik
Yine öksüz yetim kaldın dediler
Zalım kader tebdilimi şaşırttı
Heybe verdi dalımıza devşirtti
Yardım etti Yerköyü’ne göçürttü
Biraz da burada kalın dediler
Yerköy’den Kırıkkale’ye geldik
Babam saz çalarken biz cümbüş aldık
Kırşehire varınca kemanı çaldık
Aferin arkadaş çaldın dediler
Yarin aşkı ile arttı hep derdim
Babamı bir yere dünür gönderdim
Başlık çok istemişler haberin aldım
İstemiyor yarin seni dediler
Kırşehir’de yedi sene kalınca
Düğün düzgün hepsi bize gelince
Burada herkese yer daralınca
Ankara’ya gider yolun dediler
Ankara’da (sünnetçi) Veysel Usta’yı buldum
Epeyce eğleştim, evinde kaldım
Yüz lirayı verip bir yatak aldım
Etti isen böyle buldun dediler
Bir ev kiraladım münasip yerde
Kaldı kavim kardaş hep Kırşehir’de
Bu aşk hançerini vurdu derinde
Çaresini bulmazsan öldün dediler
Yarin aşkı ile döndüm şaşkına
Arada içerdim yarin aşkına
Canan acımaz mı garip dostuna
Bunu da içeriye alın dediler

Ertaş, etkilendiği tek kişinin babası Muharrem 
Ertaş olduğunu hemen hemen her söyleşisinde 
belirtir. Kendi ifadesi ile şu şekilde beyan eder: 
“Babamla ben aynı ruhun insanlarıyız.” Neşet 
Ertaş, 1950’li yılların son döneminde İstanbul’a 
gelerek ilk plağını “Neden Garip Garip Ötersin 
Bülbül” adı ile babası Muharrem Ertaş’ın sahibi 
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olduğu ve ona ait bir türkü ile çıkardı. Halk tarafından 
çok beğenilen bu plağı diğer plaklar, kasetler ve halk 
konserleri takip etmiştir. Fakat baba oğulun arası, bir 
dönem Neşet’in Leyla’ya aşık olması yüzünden bozu-
lur. Bugün biz, kendi aramızda konuşarak bile iletişim 
sağlayamazken o dönemin güzel insanları türkülerle, 
şiirlerle kurarlar iletişimin en güzel halini.

Neşet Ertaş, Leyla’ya gönül verir ama babası bu duru-
ma şiddetle karşı çıkar ve oğluna “evladım” redifli bir 
türkü söyler: “Aslı bozuk alma dedim evladım.”

Temiz ruhlu, saf kalplisin şöhretsin
Hakkın vardır evlenmeye evladım
Mevla’m sana yapanları kahretsin
Aslı bozuk alma dedim evladım

Dokunsalar nazif tene kir gelir
Bizden önce ceddimize ar gelir
Köle olmak şanımıza zor gelir
Aslı bozuk alma dedim evladım

Babasının, Leyla’ya “aslı bozuk” demesi, Neşet Ertaş’ı 
inanılmaz yaralar. O da babasına “ana” ile cevap verir: 
“Analar insandır, biz insanoğlu”

Ulu arıyorsan analar ulu
Sevmişiz biz onu olmuşuz kulu
Analar insandır biz insanoğlu
Aslı bozuk deme gel şu insana

Aşkı kimden aldın sevgiyi kimden
Aslı bozuk deme gel şu insana
Soracak olursan eğer ki benden
Aslı bozuk deme gel şu insana

Yazımızı felek yazdı Mevlâ’dan değil
Senin dediklerin evladan değil
Her hata suç bende Leylâ’dan değil
Aslı bozuk deme gel şu insana

Muharrem Ertaş oğlunun bu “ulu ana” göndermesine 
boyun eğer ve şöyle der: “Küsmedim Neşet’im kah-
rettim sana”

Küsmedim Neşet’im kahrettim sana
Baban değil miydim sormadın bana
Olan olmuş yavrum ne deyim sana

Sen aklını yitirmişin evladım

Neşet Ertaş, babasının isteksizliğine rağmen Leyla ile 
evlenir. Ancak bir süre sonra ayrılırlar.
Bu iki büyük sanatçı arasındaki şiirsel atışma bu ayrı-
lıktan sonra da sürer.

Ve Neşet Leyla’ya hatanın kendisinde olduğunu söy-
ler: “Körümüş gözlerim görmedim seni, boşa mecnun 
eylemişim ben beni.”

Bilemedim kıymetini kadrini
Hata benim günah benim suç benim
Eliminen içtim derdin zehrini
Hata benim günah benim suç benim

Bir günden bir güne sormadım seni
Körümüş gözlerim görmedim seni
Boşa mecnun eylemişim ben beni
Hata benim günah benim suç benim

Sonra da Neşet Ertaş, babası ve Leyla arasındaki bu 
hikayenin sonucunu anlatan türkü çıkar ortaya: “Ca-
hildim dünyanın rengine kandım”

Cahildim dünyanın rengine kandım
Hayale aldandım boşuna yandım
Seni ilelebet benimsin sandım
Ölürüm sevdiğim zehirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin

Sözüm yok şu benden kırıldığına
Gidip başka dala sarıldığıma
Gönlüm inanmıyor ayrıldığına
Gözyaşım sen oldun kahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin

Garibim can yıkıp gönül kırmadım
Senden ayrı ben bir mekan kurmadım
Daha bir gönüle ikrar vermedim
Batınım sen oldun zahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin

Bu türkünün hikayesi, usta sanatçının hayatına dair 
küçücük bir kesit belki ama her şeye rağmen onun 

düşünce derinliğinin bir kanıtı.
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MUSTAFA ÖZÇELİK

eylül
Geldi mi şiire böyle girer eylül
Güneş solgun resimler çizerek gizlenir
parkların tenhalığını
Bir güz ağacından acılı
Son yaprak da yere düşer
Kuşlar pencerelere
İnsanlar evlere alışır

Titreyen söğüt ağaçlarında
İnce yağmur haberleri
Sokaklarda akşamın kederi
Yalnızlığa ve yalınlığa alışarak
Suları akmayan çeşmelere konar

Artık yaşanacak ne var
İçimizin derin denizleri kadar mahzun
Bir gülün açılıp solmalarına 
hayret edemeden
Sular sararır ve yüzümüzde 
Acılı zamanlara özgü
Buruk bir kedere dönüşür ırmaklar

Şimdi serindir serviler ve göçmen kuşları
Umdum ve bekledim diyerek
Çekilirler gövdelerinin derin mağaralarına
Peşinden koştuğumuz güneşin gölgeleri
Bir tebessüm olsun sunamadan alnımıza
Sayfalarında bilgelik dersleri
Uzun yağmurlara dönüşüp
Bu şehri ve bizi terk edip gider

Sakıncalı bir türküydü
Baharın dudağındaki ses koku ve renk
Gönlümüzde geç kalmanın telaşı
Bir masalı vardı kaderin
İşte şimdi anladım dağların sabrını
Peşimizde ince uzun yağmurlar
Dudağında melâl türküleri 
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ARIKAN AKAR

KENDİ KENDİME 
KONUŞMALAR
Ölü bir gecenin şafağındayım
Yanlızlığımı yutkunuyorum
Militani bir kurşundur şiirime dolan
Masmavi titreşen yıldızlar üzerinden
Eriyor zaman, sonsuz bir gök ve kutsal bir devinimin yüreğinde
Parmak uçların yaralarımın kıyısından geçerken
Bir şeftali çekirdeği dolar acılarıma
Çekilmez lanet bir beynin sancısıdır
Bereketli bu toprağa akan
Şimdi acılarım arar rüzgarını tan yelinin gölgesinde
Sahi kimdim ben
Ben mi? Ölü bir gecenin şafağında yırtılan sessizliğin misafiri
Tutkulu bir aşkın kaçağı ben
Özlemlerimi ırmaklara çizen ben
Pırıl pırıl mutlu adaların gezgini ben
Derinliğimi gözlerinle ördüm bu gece
Sevdim, kokladım, konuştum
Öpüşlerin can çekişlerim oluyor o vakit
Uzakların türküsü örter al güneşin kızıllığını
Sahi kimdim ben
Ben mi? Tanrısını şaşırmış gezgin bir budala
Aşınmış bir gökyüzünün çocuğuyum ben
Korkularımı menekşelerin ve kırlangıçların sonsuzluğuna uğurlayan ben
Sahi kimdim ben? Ben mi bilmiyorum
Belki de arayışlarımdaydım ben 
Belki de yok oluşumu izliyorum
Kendime sormadan öylece
Issız ve duru
Bak işte uzaklardan ellerime dolanan bir ses
Ölü bir gecenin şafağındayım
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BURÇKAN ESEN

ZÜLEYHA                               
Züleyha büyük kente olan aşkını anlatırken
benim gönlümdeki kasabada sokak yangınları çıkıyordu.
Siren sesleri damlıyordu gözlerimden.

Kirpiklerin dağ oluyordu
çıkıyordum patikalarından.
Kaşlarından süzülüyordu yatay hüzünler.

Ellerinden dökülüyordu karakalem
ve ben bir defterin ilk sayfasında bırakıyordum gizimi.
Zarifoğlu buz dağına bakarken, ben sana yazıyordum.

Züleyha büyük kentte kaybolurken
benim gönlümdeki kasabada çocuklar aç uyuyordu.
Selalar okunuyordu minarelerimden.

Saçların ipek kozası oluyordu.
Ve acı, bir kuş ölümü gibi sarıyordu bedenimi.
Sanki bir gözümü kaybetmişim gibi.
Şükrü Erbaş, Hatice’sini
Tomris, Turgut’unu kaybetmiş gibi.

Züleyha büyük kentte uyurken
benim gönlümdeki bağlamanın teli kopuyordu.
Neşet susuyor, Musa Eroğlu ‘’Yare Söyleme’’ diyordu.
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Dünyanın diğer uçlarını görmedim
Bir an gelir ki inanamayacağım şey olur,
Olmaz değil,
Ve görmek de istemem.
Ben yurdumun uçsuz bucaksız köylerinin 
yakınlarından geçen otobanlarında 
Gece yolculuğu yapan kız çocuğu olmak da 
hiç istemem,
Kulağımda Sezen’i dinleyenlerden de olmak istemem,
Ağlarım,
Ağlamak da istemem,
Oysa ki bilirim ne kadar gülebilirsin ki ;
Ağlayamıyorsan eğer,
Yağan karda parmak uçlarının sızlaması kadar
etkili olur ağlamadan gülüşlerin,
Sevmeden iç çekişlerin,,,

Oysaki bilirdim Üsküdar’ın yokuşlu yollarında 
kalp sıkışması gibidir ,
Ağlamadan gülüşlerin,
Renge aşka benzetmelerin,

Ağlarsam ,
Yağmur olur bir kere ıslanırım,
Derin olur sonrasında gülüşlerim,
Aranır gelişlerim…

ŞENGÜL

İSTEMEM



38

Ç
IN

A
R

A
LT

I

RIFAT GÜNDAY

KUDÜS
KUDÜS, Peygamberler şehri ve ,Arş-ı Ala’nın 
kapısıydı. Bilinen tarihine rağmen gizemlerle 
dolu bir geçmiş, öyle geliyor ki geleceği de yeni 
gizemlere açık ,stratejik  ,efsanevi şehir. Bilinen 
birçok peygamber buradan geçmiş ve kabirleri 
de burada olmasından dolayı üç ilahi din için 
tasavvur edilemez bir kutsallıkta. Yahudiler için 
tanrının dünyayı yaratmaya başladığı yer, Hris-
tiyanlar için mahşerdeki dirilişin mekânı, Müs-
lümanlar için ise ilk kıblegâh ve Miraç. Kudüs 
tarihine bakmadan yani nasıl bu güne geldiğini 
anlamadan üç ilahi din için neden vazgeçilmez 
derecede önemli olduğunu anlayamayız.

KUDÜS’ÜN DÜNÜ BUGÜNÜ

Kuruluşu MÖ 4000 yıllarına kadar giden Kudüs; 
Filistin’in ortasında, Lut Gölü’nün bulunduğu de-
niz seviyesinin altındaki (-380 m) çukur alanın 
batısında  ve bu alandan yer yer fay kırıklarıyla 
ayrılan dalgalı bir platonun, Moriya Dağı yüze-
yinde, bilinen kayıtlara göre Kenanilerin kolu 
olan Yebasiler tarafından kurulmuştur. Kudüs; 
Lut Gölü’ne 24 km, Akdeniz’e 52 km mesafede-
dir. Mescid-i Aksa ve Kubbet-Üs Sahra bu Moriya 
Dağı’nda inşa edilmiştir. Güneyde Akar Dağı ve 
Kıyamet Kilisesi bulunmaktadır. Batıda  ise Sih-
yon Dağı vardır. Kudüs’un 34 kuleli ve 7 kapılı 
surlarını  Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süley-
man inşa ettirmiştir (1542).  Kudüs bölgenin en 
stratejik ve elverişli konumundadır. Bu yüzden 
uzun yıllar Avrupa’da üç kıtanın merkezi olarak 
tanımlanmış hatta haritalarda arzın merkezi ola-
rak da gösterilmiştir.

PEYGAMBERLER TARİHİNDE KUDÜS

Kudüs’ü  üç ilahi din için de kabul edilen Hz. İbra-
him (a.s.) ziyaret etmiştir ( M.Ö. 1900 yılına doğ-
ru). İsrailoğulları olarak bilinen Yahudiler de Hz. 
İbrahim’in oğlu İshak’tan (a.s.)’dan olan torunu 
Yakub (a.s.)’un soyundan gelmektedirler. Bu soy-
dan gelen Hz. Davut (a.s), Kudüs’ü ele geçirdi ve 
burayı krallığının başkenti yaptı. Davut’tan sonra 
şehre oğlu Süleyman (a.s.) hükmetti. Onun dö-
neminde Mescid-i Aksa inşa edildi. Kudüs’e tari-
hinde en büyük saldırıyı ise Babil Kralı Nabukad-
nezar yapmış Kudüs’ü yerle bir ederek Yahudileri 
de buradan sürmüştür. Kudüs, sonra Perslerin 
eline geçti ve Persler, Yahudilerin dönüşüne izin 
verdi.  MÖ 332 yılında şehri Makedonya kralı İs-
kender ele geçirdi ve daha sonra Kudüs, Roma 
hakimiyetine geçti ( M.Ö. 64). Kudüs’te yaşamış  
Zekeriyya (a.s.)’nın baldızının kızı olan Hz. Mer-
yem’in oğlu Hz. İsa (a.s.) da MÖ 4 yılında Kudüs 
yakınındaki Beytüllahim’de bir mucize olarak ba-
basız dünyaya geldi. Hz.İsa 33 yaşına gelince de 
tıpkı Resûlü Ekrem’in mîrâcı gibi -o da bu kutsal 
şehirden semâlar ötesine, Rabbinin katına yük-
seldi. (Hristiyanlıkta çarmıha gerilme olayı olarak 
anlatılır)
 
İSLAM TARİHİNDE KUDÜS

Hz. Muhammed namaz kılarken Mescid-i Aksâ’yı 
kıble edindi. Mescid-i Aksa’nın kıblegâhı hicretin 
2 yılına  kadar sürdü. Hz.Muhammed Miraç yol-
culuğunda Burak’a binip Mekke’den Kudüs’e, Ku-
düs’ten Arş-ı Alâ’ya yolculuk yaptı. Kendisini sır-
tına alıp götüren “Burak’ı Mescid-i Aksa’nın bir 
duvarına bağlamıştı. Kudüs’ün son kez Bizans’ın 
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eline geçişinin üzerinden 9 yıl, Hz. Muhammed’in ve-
fatının üzerinden 4 yıl sonra İslam ordularınca Suri-
ye, Mısır ve Filistin’in  fethiyle Kudüs yolu açılmıştı, 
Kudüs’ü Halife Hz. Ömer’in tâyin ettiği İslam orduları 
başkumandanı Ebû Ubeyde B. Cerrah fethetti. Patrik 
Sophronios şehrin anahtarlarını, Ebû Ubeyde’nin da-
vetiyle Medine’den Kudüs’e gelen Hz.Ömer’e teslîm 
etti. Emevi Halifesi Abdülmekil B. Mervan, Hz. Mu-
hammed’in Mirac’a çıkarken bastığı kaya üzerine, 
Kubbetüs-Sahra’yı inşâ ettirdi. Oğlu Velid B. Abdülme-
lik ise Mescid-i Aksâ’yı yeniden inşâ eden halife oldu. 
Abbasiler Dönemi’nde  halifelik zayıflayınca; Selçuk-
lular Abbasilere -halifeliğe- destek olarak Selçuklula-
rın Kudüs’e hâkim oldukları yirmi beş  yıldan sonra da 
Fatimi Devri başladı (1098). Bu dönemde Avrupalılar 
Kudüs’e Haçlı Seferleri başlattı. Anadolu’yu da geçe-
rek Kudüs’e gelen Godefri De Buyyon komutasındaki 
1.Haçlı Orduları (1095-1099) barbarca  şehre üşüşe-
rek Fâtımîlerin hâkimiyetindeki Kudüs’ü işgâl ettiler.  
Haçlılar, tüm Müslüman ve Yahudileri katlettiler. Mu-
sul Atabeyi Nûreddin  Mahmud Zengi, Kudüs’ü esa-
retten kurtarmadan uyumayı kendisine haram etti. 
Mescid-i Aksâ için kurtuluş hediyesi olarak kutlu ma-
bede takdim etmek üzere bir minber dahi hazırlattı.  
İşte bu Nurettin Zengin’in yanında yetişen Selahaddin 
Eyyubi 1186’da Kudüs’ü yeniden İslam hakimiyetine 
kazandırdı. (Kudüs 1099 yılında Haçlıların ilk işgâlin-
den itibaren 145 yıl sonra tekrar Türklerin eline geç-
ti.) Selahaddin, Miraç Gecesi Kudüs’e girdi ve Nurettin 
Zengi’nin yaptırdığı minberi  Mescid-i Aksa’ya getirtip 
eliyle yerleştirdi.

Haçlı Seferleri 1095 ve 1272 yılları arasında Kudüs ba-
hane edilerek Müslümanların elindeki kutsal toprak-
lar üzerinde askeri ve siyasi kontrol kurmak için yapıl-
dı ve bu seferler sonucunda bölgede birçok  Hristiyan 
–Latin kontluklar kuruldu. Kurulan bu son Haçlı ka-
lıntılarını Memluk Sultanı Baybars temizledi. Kudüs, 
1291’de Memlükler’in hakimiyetine geçti ve bu haki-
miyet 1517’de Filistin toprakları Osmanlı Devleti’nin 
eline geçinceye kadar devam etti.
 
KUDÜS’E VEDA

1870’lerden sonra Filistin’e Yahudi göçleri gizli ka-
paklı başlamıştı. Gerçi Sultan 2.Abdülhamit, Teodor 
Herzl’in teklifini reddetse de sonuçta Osmanlı haki-
miyeti 1917’e kadar ancak sürebildi. Bir kısım tarihçi-
ler Birinci Dünya Savaşı’na paylaşım savaşı da derler. 
I. Dünya Savaşı sonrası “Hasta adam“olarak adlandı-
rılan Osmanlı topraklarının paylaşımı amaçlanmıştır. 
Galip devletler bu savaştaki hedeflerini “3B”  olarak 
tanımlamışlardı: Bağdat, Bakü ve Batum Üçü de pet-

rol kaynağı idi ve emperyalizmin dünya hakimiyeti için 
önemliydi. 1915’te Çanakkale’de doğrudan Osmanlı-
nın kalbini ele geçirmeye çalışan İngilizler ummadık-
ları bir yenilgi aldılar. Ancak Güney Cephemizde sava-
şı daha geniş bir alana yayarak, gayrinizam-ı harplerle 
-Şerif Hüseyin’in de desteğiyle- Cidde, Mekke ve Taif’i 
ele geçirip Medine’yi kuşatmaları, Kızıldeniz’in son 
bağlantı ve üsleri Vech’in düşmesi Akabe’nin  ele ge-
çirilmesi, Osmanlı’nın Kanal Harekatlarındaki başarı-
sızlık ve kayıpları,  art arda gelen Gazze muharebeleri 
sonucunda Türk ordusu yirmi beş bin şehit vermiştir, 
neticede  9 Aralık 1917 günü Kudüs mutasarrıfımız 
İzzet Bey, belediye başkanına bir teslim mektubu ve-
rerek şehirden ayrılmıştır. Kudüs’e giren (11 Aralık 
1917) İngiliz İşgal Orduları Komutanı Edmund Allenby, 
Selahaddin Eyyubi’nin mezarını tekmeleyerek  ‘Kalk 
Selahaddin biz yine geldik!’ diye bağırmıştır. Türkle-
rin  Filistin’den ayrılışı, hiç dinmeyecek savaşların kan, 
gözyaşı, kargaşa ve kaosun da başlangıcı olacaktır. Fi-
listin, İngiliz işgali öncesinde; 400 yılı Osmanlı hâki-
miyetinde olmak üzere, 1100 yılı aşkın bir süre Türk 
idaresinde kalmıştır.

MANDA YÖNETİMİNDEN İSRAİL’E

Filistin topraklarının işgaliyle Yahudilerin buralara yer-
leştirilerek bir Yahudi devletinin kurulmasının amaç-
landığı 1916 tarihli Sykes - Picot Anlaşması’yla Os-
manlı toprakları paylaşıldı. (İngiltere, Fransa ve Rusya 
arasında imzalanan  gizli antlaşma). Bu konu ayrıca  
Balfour deklarasyonunda yer almasına rağmen (İngi-
liz Dışişleri Bakanı ,Lord)  Şerif Hüseyin-İngiliz ittifakını 
etkilememiş, neticede Paris Antlaşmasıyla (1919) im-
zalanan Faysal-Weizmann Antlaşması, Ortadoğu’da 
kurulacak bağımsız bir Arap krallığı içerisinde sınırları 
belirlenen Filistin bölgesinde bir Yahudi yurdu oluştu-
rulmasını kabul ediyordu. Bu bir İngiliz idaresinde özel 
bir bölge (Manda  yönetimi) olacaktı. Şerif Hüseyin’in 
alternatifi olacak Faysal ayrıca krallığının bağımsızlığı-
na destek koşuluyla Balfour Deklarasyonu’nu tanıdığı-
nı ve Filistin’e Yahudi göçünü kabul ettiği yönünde de 
söz vermişti.1921’de Filistin mandası sınırları içinde 
yer ayrılarak oluşturulmuştur. İngiliz  manda idaresi 
ve beraberinde devam eden Yahudi göçleriyle Arapla-
rın ve Filistinlilerin  mülksüzleştirilip zulme uğraması,  
bölgedeki Arap-Yahudi çatışmasını gittikçe büyüterek 
şiddetlendirdi ve başta 1929 Ağlama Duvarı Olayları 
ile 1936-1939 Büyük Arap İsyanı gibi kanlı çatışmalara 
sebep oldu. 

ABD’nin 2. Dünya Savaşı’ndan, dünyanın iki süper gü-
cünden biri olarak çıkmasıyla  Yahudilerin yeni Batılı 
emperyal hâmisi İngilizler değil Amerikalılar olacaktı. 
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Neticede İngiltere 1947’nin Şubat ayında, New 
York’taki Birleşmiş Milletler’e başvurusuyla , Ku-
düs uluslararası statüde iki devletli formül kara-
rıyla sonuçlandı (Kasım 1947, 181 sayılı karar).  

Arap-İsrail Savaşları: İngilizler BM’deki oylamayı 
beklemeden Eylül 1947’de, 15 Mayıs 1948’de Fi-
listin manda idaresinin sona ereceğini ilân etti. 
Bu karar büyük ve kanlı bir Arap-İsrail iç savaşına 
(1947-1948) ve 1948 Arap-İsrail Savaşı’na sebep 
oldu. Böylece Ortadoğu’yu kan gölüne çevirecek 
Filistin-İsrail mücadeleleri başlamış oldu.

Kurulan yeni devlet, ABD tarafından o günün 
gecesinde fiilî anlamda tanındı (hukukî tanıma 
arkadan gelecekti). Rusya, 17 Mayıs 1948’de 
doğrudan hukukî olarak İsrail’i tanıdığını ilân 
etti. Türkiye ise Mart 1949’da fiilî, bir yıl sonra 
da hukukî olarak İsrail’i tanıyan devletler arası-
na girdi. İsrail devletinin kuruluşun ilân edilme-
sinin hemen ertesi günü (15 Mayıs 1948) Mısır, 
Suriye, Lübnan ve Irak’tan oluşan komşu Arap 
devletleri İsrail’e karşı saldırıya geçtiler. 11 Ha-
ziran’daki BM Ateşkesi’ne kadar, Kudüs dışında 
tüm Arap saldırıları Ben Gurion komutasındaki 
İsrail ordusu tarafından püskürtüldü. Arap cep-
hesinde büyük bir yenilgi yaşandı

1967 Haziran (Altı Gün) Savaşı :

1967 baharında Suriye devletine SSCB tarafından 
verilen yanlış bir istihbarat; Filistin Arapları için 
çok daha yıkıcı bir felakete neden oldu; İsrail ile 
Mısır arasında tampon oluşturan Sina Yarımada-
sı’ndaki BM bölgesini ve arkasından Akabe Kör-
fezi’ndeki limanı Eliat’ı İsrail işgal etti.Mısır’dan 
Gazze ve Sina Yarımadası’nı, Suriye’den de Golan 
Tepeleri’ni aldı. Savaşın sonucunda 500 bin Filis-
tinli daha göç etti. 1964 de FKÖ kuruldu.1969’da 
Mescid-i Aksa saldırısından sonra İslam Ülkeleri, 
İslam İşbirliği teşkilatını kurdu

Bundan sonraki süreçler hep Müslümanların 
aleyhine gelişecekti.1979  İsrail ve Mısır barışı-
nın yani Camp David’in üzerinden çok geçmeden 
İsrail, 1980’de Knesset’te kabul edilen Kudüs Ya-
sası ile Kudüs’ü doğusuyla, batısıyla birleşik ola-
rak İsrail’in başkenti ilan etti.1982 – İsrail’in  Lüb-
nan’ı işgali 1. İntifada 1987-93,FKÖ‘ye alternatif 
olarak HAMAS kuruldu.

İsrail yönetimi 2003’ten itibaren Yahudi yerle-
şimcileri, polis korumasında Mescid-i Aksa’nın 
avlusuna almaya ve zaman zaman Müslümanla-
rın girişlerine yaş sınırlaması getirmeye başladı. 
Birçok radikal Yahudi örgüt ve siyasetçi, üzerinde 

daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının 
bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif’in kendi-
leri için de ibadete açılması çağrısında bulunu-
yorlardı. Ancak  BM  Eğitim Bilim ve Kültür Ör-
gütü (UNESCO), 18 Ekim 2016’da aldığı kararla 
Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın Yahudilikle bir ba-
ğının olmadığını ilan etti.

İsrail ordusunun, İsrail’in Gazze Şeridi’ne üç yıl 
boyunca uyguladığı ambargoyu delip insani yar-
dım ulaştırmayı hedefleyen altı gemilik “Özgür-
lük Filosu”nun en büyük gemisi “Mavi Marma-
ra”ya uluslararası sularda bulunmalarına karşın 
İsrail askerleri saldırarak 10 sivil insanı öldürdü-
ler (31 Mayıs 2010).

Geçtiğimiz yıllarda İsrail Tarihinde ilk defa “Mavi 
Marmara saldırısından  dolayı özür dilemekle 
(2013) birlikte bu yara Müslümanların kalbinde 
hiç bir zaman kapanmayacaktı.

I. Dünya Savaşı’nın hedefi “3B” yeni dünya düze-
ninin hedefi de “3K” olacak. Eğer bu “3K “ hedefi 
bozulamazsa artık Türk dünyasının bir gelece-
ği olmayacak, tabii ki İslam dünyasının da. Yani 
Kudüs, Kıbrıs ve Kerkük, Doğu Akdeniz’in kilidi;  
Asya’nın kapısı. Bu kapı kırılırsa Orta kuşakta-
ki İslam devletleri karpuz gibi dilimlenerek yok 
edilecek. En iyisi bu kapıları kırdırtmamak. So-
nuçta Kudüs 100 yıldır işgal altında ve kurtarmak 
mümkün olamadı. Bütün bu stratejiler zor bir 
sınava zorluyor ama yılmadan  mücadele etmek 
gerekiyor.

EVANGELİST PROTESTAN İLE YAHUDİ İHTİLA-
FINDAN   ÇIKAN İTTİFAK

Önceden beri varolan Musevi- hristiyan teolojik 
ihtilafının siyonistlerce nötralize edilerek Kudüs 
için Musevi Protestan ittifakının gerçekleştiğini 
düşünüyorum. Çünkü Hristiyanlar Hz.İsa’nın Ro-
malılara ihbar edilerek çarmıha gerilmesinden 
Yahudileri sorumlu tutarken artık bu sorunu gi-
dermiş gözüküyorlar. İslam dünyası tarafından 
Mekke ve Medine’den sonra 3. kutsal şehir 
sayılan Kudüs ve buradaki İslam mukaddesatı 
fanatik Yahudiler ile evangelist Protestanların  
saldırılarına maruz kaldı.21 Ağustos 1969’da 
Mescid-i Aksa’yı Denis Ruhan adlı evangelist 
kundakladı. Bunu“Tanrıyı kıyamete zorlamak 
için“ yaptığını açıkladı. Hz.İsa’dan beri ihtilaflı 
oldukları konulardan biri de kıyamette 
Hz.İsa’nın dünyayı yöneteceği  ya da Hz.Da-
vut’un yeniden kral olacağı ihtilafını da çözmüş 
olmaları Müslümanların aleyhine bir sonuç do-
ğuracağı muhakkaktır.
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“Anlatacaklarımı gerçekten dinleyecekseniz, herhalde önce nerede doğduğumu, rezil çocukluğu-
mun nasıl geçtiğini, ben doğmadan önce annemle babamın nasıl tanıştıklarını, tüm o David Cop-
perfield zırvalıklarını filan da bilmek istersiniz, ama ben pek anlatmak istemiyorum.”

Çavdar Tarlasında Çocuklar / J.D. Salinger

1919 Mayısı’nın 19’u Samsun’a çıktım.
Nutuk / Mustafa Kemal Atatürk

“Mutlu aileler birbirlerine benzerler. Her mutsuz aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu vardır.” 
Anna Karenina / Tolstoy

“1903 senesi sonbaharında ve yağmurlu bir gecede Aydın’ın Nazilli kazasına yakın Kuyucak köyü-
nü eşkıyalar bastılar ve bir karı kocayı öldürdüler.”

Kuyucaklı Yusuf / Sabahattin Ali

“Sarkıtların ve dikitlerin kol kola dans edip şarkı söylediği derin, esrarengiz bir mağaranın öyküsü 
saklı tavan arasındaki sandukada”

Benim Adım Hiç Kimse / Nil Esra Başaran

Aşk, kader ve yaptığımız seçimler hakkında bildiklerimi ve öğrenmem çok uzun sürdü, dünyanın 
birçok yerini dolaşmam gerekti. Ama hepsini bir anda, bir duvara zincirlenmiş halde işkence gö-
rürken kavradım.

Shantaram / Gregory David Roberts 

Ertesi gün hiç kimse ölmedi.
Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş / Jose Saramago

Ne bir yıldız süsler bu toprakları bir şairin gizemli parıltısıyla ne de güneş yaşam dolu ılık ışıklarını 
gönderir buralara.

Anayurt / R.A. Salvatore 

Pazartesi. -Uzun saçlı bu yaratık fazla ayak altında dolanıyor.-
Adem ile Havva’nın Güncesi / Mark Twain

Bir Pegasus gelip arabamın kaputuna konduğunda dünyanın sonu gelmişti.
Son Olimposlu / Rick Riordan

BEYZA NUR KARAAĞAÇ

BİR TUTAM BAŞLANGIÇ
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MERVE ELİF ÜRTİŞ

RÜZGARDA EĞİLEN 
DAL KIRINTISI

Ben mi yükseklerde dolaşmaktan mutluyum insanlar 

mı kendilerini gökyüzü ile sınırlıyorlar. Boşlukların için-

de yüzmek varken neden bu bulutlar üzerinde yürü-

mek. Sancılı kalplerimizi alçıya aldırmak için neden bu 

kadar hevesliyiz her birimiz. Hele en güzeli kalp kırık-

lıkları iken neden bu yamalar hep göğsümüzde. Bizler 

değil miyiz düşmekten hep korkan. Sanki kalkamaya-

cakmışız gibi. Ve bizler değil miyiz düşüp kalkanı öven. 

Her bayırın sonunda bir zirve yok mu? Her zirvede eş-

siz bir manzara. Hayat küçük tatlardan oluşmuyor mu? 

Bizler mi uyutulduk hep? Hala uyuyor muyuz yoksa? Ya 

da hayallerde mi uyanıyoruz hep? Bir kurulu düzenin 

etrafında hiç sapmadan dönen bizler ki ümitlere kapıl-

mış devam ediyoruz. Ne insanlıkmış kan döken. Kay-

bedilen kana bağlı bir canımız var iken ne bu büyüklük 

taslamalar. Kapalı bir kutu gibiyim. İsterseniz kar yağdı-

rın etrafıma içim sımsıcak benim. İçimde koşma isteği 

var bitmeyen. Ama ne başarı uğruna ne  de para. Bir 

uzaklaşma isteği. Sizin çektiğiniz fotoğraflardan büyük 

ve o alabildiğine hür. Bir sanatçıyı dinlerken çekilen vi-

deolardan daha samimi ve bir o kadar daha canlı. Ben 

büyümek değil yaşamak istiyorum. Beni büyütmenizi 

değil. Yalan sevmelerinizi istemiyorum. Ben aciz bir 

varlık gibi ilginizi beklemiyorum. Hiç birimiz aciz de-

ğiliz. Ne muhtacız birine ne de düşkün. Bazen sadece 

aşığız. Her anımızı dolduran birisi var zihnimizde. Bak-

mayın bana öyle büyük de sevemem ben. Bulutlara ka-

dar değil belki ama bu galaksiyi doldurur sevgim. Ne 

dünyanın en derininde Marina çukuruna sığarım ne 

de Everest’in tepesine. Beni bıraksanız kim bilir neleri 

kurarım zihnimde. Görebilseniz daha neler yapacağım. 

Beni sıralara bağlamasanız kanatlanıp uçacağım. Belki 

düşeceğim belki kırılacağım ama göreceğim ben. Nefes 

almaktan ibaret olmamalı benim hayatım. Ah benim 

hayatım.... Ne muhtacım sana nefes gibi. Ne de ihtiya-
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cımız var sana. Ah benim hayatım... Çatlak bir taşın 

kuma dönüşmesi gibi ellerimde kocaman bir sahil. Ah 

benim hayatım... Göçebelerin çadırlarına vuran rüz-

gar ateşlerinin kırmızısı. Çingenelerin gülleri ve dar-

bukalarının tıngırtısı. Ah benim hayatım... Şelalerin 

şırıltısı ve dalların hışırtısı. Benim hayatım... Zincir-

lenmiş bir sirk ayısı ve çocukluktan eğitilmiş bir şakla-

ban. Hayatım... Dört duvara mahkum iki çift göz ve bu 

gözlerden akan yaşlar. Ah benim canım... Ah benim 

cancağızım... Yama tutmaz yaram. Kalbimin en büyük 

kırığı. Acısına tutunduğum gülüşüne hayran kaldığım. 

Oysa ben zıtlıklar insanıyım. Olmayanları olmuş kabul 

eder olanları görünmez sayarım. Ben fosur fosur yü-

rümeyi, yaldır yaldır okumayı, güle haykıra ağlamayı 

severim. Bir akıl hastanesidir zihnim, hiç bir ilaç tesir 

etmez. Çığlık çığlığa ruhumla huzurlu yaşarım. Delir-

mektir beni sağlıklı yapan ve eğer sağlıklı gözükürsem 

hastayım. Yaşadığım anlarda kaybolurum yaşayama-

dıklarımla. Bir sinema perdesi kadar cansızdır yüzüm 

ve düşüncelerim tiyatro sahnesi kadar gerçek. Ben 

var olmak istemem kaybolmadan. Ben kırılmadan se-

venleri sevmem. Beni kırmayanları da. Ne iz bırakır-

lar giderken ne bir duygu. Yaşamayı hissetmenin en 

belirgin yoludur acı. Ve yemek yiyemem acısız. Ben 

kan kusmalıyım ki anlayayım yaşadığımı ve ben yok 

olmalıyım öyle otobanda çarpılan bir kedi gibi umur-

sanmayan.  Belki anılmamalı adım ama yankılanmalı 

zihinlerde düşüncelerim. İsimsiz bir mezar taşım var-

dır başımda ve ölü toprağı kimse görmez vücudumda. 

Benim gönlümde kırık yerlerden şelaler akmalıdır 

kıranın suyuyla. Ve ben de onun gönlünde yeniden 

kurabileyim Babil’in bahçelerini kırdığım yerlerde. 

Mısır kadar kudretli olmalıyım o bedende ve daha 

bulunmamış Afrika kabileleri kadar bilinmedik. Bir 

maceram olmalı benim o ruhta saklı. Her bir yaprak 

bana yeni öyküler çağrıştırmalı. Yedi değil belki 7.000 

renkten oluşmalıdır onun gökkuşağı. Ve ben her rengi 

öğrenmeliyim günbegün. Çünkü benim güneşim hep 

doğmaz doğudan ki ben dosdoğru bir insan bile deği-

lim. Çayımın şekerini atar karıştırmam.

Yerlerde insanların ayakları altında paspas olmalıyım.

Normal deyimi lügatımdan kaldırılmıştır benim ve 

binbir renkteki insanları aynı bölmeye koyamam hiç 

bir zaman. Renk spektrumu en büyük yalandır benim 

için kırmızı mavi değilken. Ve sen ben değilken kimse 

normal değildir benim gözümde.

Dünya döner düşüncelerim bu hızda savrulur dört bir 

yana. Hiç bir zaman tam olmaz hissettiklerim. Ve rüz-

gara kapılan hayallerim hep yarımdır. Benim kitabımın 

her bir sayfası yırtıktır ve bu yırtıklar asıl belirler beni. 

Bizler ki sevemediğimiz kadar biziz. Üzülemediğimiz 

kadar insaflı. Ağlayamadığımız kadar insanız (!) (İnsan 

olmak nedir bilmesem bile) Ne kadar sönüksek o ka-

dar parlarız ve ne kadar düşmüşsek o kadar yüksel-

mişizdir. Biz ki yapamadıklarımızdan oluşuruz. Bir fab-

rikadan çıkar etiketimizi herkese gösterir buna göre 

yaşarız. Nefes aldığımızı unutur göremediğimiz yerle-

re bakar duyamadıklarımızı dinleriz hep. Bir figürdeki 

inceliği değil onu kimin yaptığıyla ilgileniriz. Basit ve 

sığ varlıklar olmamıza rağmen hep bizizdir ön planda 

olan. Ve tabi ki bizim için yaratılmıştır bu dünya (!). 
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SİNEK ISIRIKLARININ MÜELLİFİ - BARIŞ BIÇAKÇI

“Cemil’in bütün gün evde ruhsal söküklerle uğraştığını da biliyordu Nazlı. Ev, iplik parçalarıyla, kırpıklarla dolu oluyordu, iki ucu bir 

araya getirilememiş hatıralarla ve partal fikirlerle. Yaşamak bu küçük evde de eksik kalıyordu; elli dört metrekare içinde Cemil’in yeti-

şemediği, tamamlayamadığı şeyler vardı. Sessizlikler vardı. Hissettiği şeyi tam o anda kimseye söyleyememiş Cemil’in kuytuya köşeye 

bıraktığı sessizlikler, yutkunmalar ve toz.”

Aşk üzerine küçük bir roman.

Toplu konutta aşk ama...

Edebiyat üzerine küçük bir roman.

Edebiyatla hayatın birbirine karıştığı ama...

Arkadaşlıklar üzerine bir roman.

Hepsi üç kişi ama...

KİTAP ÖNERİLERİ
CEYDANUR SUDURAĞI

SAYILI GÜN - BİROL TEZCAN

163 sayfa, 20 öykünün her birinde birçok hayata şahit oldum. Özgürlüğün bir kuş metaforunun üzerinden ne kadar güzel anla-

tabileceğini okudum mesela. Yıllardır çocuklarının kemikleri için mücadele eden Cumartesi Anneleri’nin sessiz çığlığına ortak 

oldum. Okuyacağı kitaptan, söyleyeceği şarkıdan, tıngırdatacağı sazından, onu taşıyacak bacaklarından mahrum ama hikayenin 

sonunda özgür Yaşar’ın nasıl da gülümseyebildiğine şaşkınlıkla tanık oldum. Dünyayı Acun’dan, adada yarışan insanlardan, kı-

yafet beğendirme çabasındaki kadınlardan ibaret sanan, annesi mahkum kendisi mahkum beş yaşındaki bir çocuğun hikayesini 

okudum. Ben bu kitapta tutsak olmanın binbir halini okudum da düşüncelerin nasıl da tutsak edilemeyeceğini okudum.

Sayılı Gün bir gece de okunabilecek ama etkisi uzun yıllar sürecek kitaplardan. Hızlıca bittiğine kanmayın, her bir hücrenizin 

kitabı sindirmesi bir ömür sürebilir. Yani diyeceğim şudur ki okuyun arkadaşlar. Gerçek hayatlar içinde kaybolmak ve sonra 

kendinizi bulmak için okuyun.

‘’Şu koskoca dünyada iki kişi. Bir çay bahçesinde. İki kişi. Birbirine can olacak kadar yakın. Birbirini anlamayacak kadar uzak. İki 

kişi. Kimse görsün istemiyorlar kendilerini. Kimse seslenmesin. Kendileri konuşacak. Konuşmak hiç bu kadar sessiz olmayacak.’’

UZUN VE LACİVERT GÜNLER - AKİF HASAN KAYA

Uzun ve Lacivert Günler, Akif Hasan Kaya’nın üçüncü öykü kitabı. Yazar, sıra dışı öykü karakterlerine selam durduğu bu kitabında, sarsıcı olanın 

hayatın içindeki doğal yerini işaret ediyor. Bütün hayatların içinde farkında olunsun ya da olunmasın yer eden trajedinin görünür halini çıkarı-

yor karşımıza. Kendi aklı içinde kaybolan insanlar da; yaşadığı ülkenin, şehrin, kasabanın içinde kaybolan insanlar da, hatta kaybolan, yitirilen 

hayatın kendisi de derin bir duyarlılıkla anlatılıyor.

DÜNYANIN MERKEZİNE TEMEL KAZMAK - KEVİN WİLSON

 “Merak ediyorum, acaba insanoğlunun takıntıları da japon balıkları gibi, koşullar ne kadarına izin verirse o kadar mı 

büyüyor?”

Kevin Wilson’ın karakterleri gerçekle hayal, sıradanla fantastik arasında gidip gelen bir dünyada yaşıyor. Vefat etmiş, hasta 

ya da yanına yaklaşılamayacak kadar huysuz aile büyüklerinin yerine ücret karşılığı ikame büyükannelik yapan bir kadın; 

anne babası kendiliğinden alev alarak öldükten sonra Scrabble fabrikasında harf tasnifçisi olarak çalışmaya başlayan genç; 

annelerinden kalan evin tek sahibi olmak için kağıttan iki yüz ellişer  turna yapmak zorunda kalan kardeşler...

Gerçek hayatın neredeyse tüm kurallarının geçerli olduğu mini evrenlerde yaşayan fazlasıyla yalnız karakterler...

Fang ailesiyle kendine önemli bir hayran kitlesi yaratan Kevin Wilson, ilk öykü kitabı Dünyanın Merkezine Tünel Kazmak’ta 

yine okurunda gülme isteği ve acıma hissini aynı anda yaratmayı başarıyor.
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DERLEYENLER: MELİKE NERKİS -  MERVE BAYRAK

ah bu şarkıların gözü kör olsun
Aşklarımızı, hasretlerimizi, sevinçlerimizi, gözyaşlarımızı, 
kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı, çırpınışlarımızı, korku-
larımızı, umudumuzu, acımızı… paylaşan; yedi nota ile 
ruhumuza dokunan, bizi bize anlatan büyüye müzik di-
yoruz. Hayat denen fırtınada düşe kalka ilerlerken, bazen 
yerimize çığlıklar atar, isyan eder; bazen de kötü talihimi-
zi kabullenişimiz gibi, yorgun ve halsiz, yakarır. 
Müzik insanlığın başından beri vardır ve insanlık yok 
oluncaya kadar da varlığını sürdürecektir. Çünkü insan 
kendine mecburdur; müzik insanın ruhunu doyurur, yü-
reğine temas eder. Dünyanın neresinden olursa olsun, 
hangi dilde konuşursa konuşsun her insan aynı şarkıda 
benzer duyguları hisseder. Müzik evrenseldir. İnsanlar ay-
rışmaya ve farklılaşmaya bu kadar müsaitken müzik sınır-
lar koymak yerine köprüler yapar. 
“Müzik gökle yere arasındaki ahenktir.” der Konfüçyüs. 
Şimdi gözlerinizi kapatın ve bu eşsiz uyumun ruhunuzu 
sarıp sarmalamasına izin verin. Müzikle kalın!

ARABESK
Orhan Gencebay-Dertler Benim Olsun
Müslüm Gürses-Tanrı İstemezse
Orhan Gencebay-Hatasız Kul Olmaz
Yıldız Tilbe-Beni Benden Alırsan
Bülent Ersoy-Yıllar
Selami Şahin-Seni Sevmediğim Yalan

TSM
Gönül Akkor-Dönülmez Akşamın Ufkundayız
Zeki Müren-Veda Busesi
Muazzez Ersoy-Agora Meyhanesi
Emel Sayın-Bak Yeşil Yeşil
İncesaz-Bir Çapkına Yangınım

THM
Ayletme Beni
Neşet Ertaş-Gönül Dağı
Gülay-Sezenler Olmuş
Bir Fırtına Tuttu Bizi
Kazım Koyuncu-Gelevera Deresi

ROCK
The Eagles-One of These Nights
Radiohead-All I Need
Erkin Koray-Çöpçüler
Cem Karaca-Beni Siz Delirttiniz
The Doors-Riders On the Storms
Red Zeppelin- Babe I’m Gonna Live You
Şebnem Ferah-Can Kırıkları
Guns’n Roses-November Rain

REGGAE
Soja-Rest of My Life
Damian Marley-Welcome to Jamrock
The Paragons-Left With a Broken Heart
Sattas-Eskitilmiş

JAZZ
Birsen Tezer-Delikanlım
Jehan Barbur-Selvi Boylum Al Yazmalım



KAHVE MAKINESİ İLANI - 27.5 x 34 ÇINARALTI

Kahve keyfimize 
katılır mısınız?

Coffeexx Türk kahvesi makinesi
Bosch Coffeexx ile 6 fincan kahveyi 
misafirlerinizi bekletmeden, aynı anda 
ikram edebilirsiniz.
www.bosch-home.com.tr


