
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BETİK “İNSAN” 
“Betik” üç ayda bir simitcay.com tarafından ücretsiz olarak genel ağ üzerinde yayımlanmaktadır. 

 

Sayı: 6 (EYLÜL 2021) 

Ücretsizdir. 
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GGKEY:TH7KE621P46 

BETİK HAKKINDA 

Ensar KILIÇ (Yayın Danışmanı) 

“İnsan” konulu bu sayımızda zengin bir içerikle karşınızdayız. Dergimizi 

keyifle okumanız dileğiyle… 

“Betik”e Kendi Yazımı/Sanatsal Çalışmamı Nasıl Önerebilirim? 

 

Siz de aşağıdaki “telif hakkı ve sorumluluk beyanı” hususlarını kabul ederek elektronik 

yayınımıza yazı önermek istiyorsanız derginin biçimsel ve tematik gerekliliklerine uygun 

yazılarınızı yonetici@simitcay.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. 

 Ocak 2022 sayımız için konu olarak “hayat” seçilmiştir. Başka bir konuyu ihtiva 

eden yazılar kabul edilmeyecektir. 

 Dergiye önerilen yazıların “hayat” temasını ihtiva etmesi zorunludur. 

 

Telif ve sorumluluk beyanı 

 Yayımlanmak üzere gönderilen hiçbir eser için telif hakkı maksadıyla ödeme yapılmaz. 

 Eseri gönderen kişi metnin içeriğinden ve verdiği mesajdan, doğacak hukuki 

durumlardan, intihalden veya eser daha önce başka bir yerde yayımlandıysa bu 

durumun oluşturduğu yasal sorumluluklardan bizzat kendisi sorumludur. 

 Eseri gönderen kişi gönderdiği yazının telif haklarını devrettiğini kabul eder. Bununla 

birlikte yazar, bu yazısını (kendi adıyla müstakil olarak çıkması  şartıyla) şiir, roman, 

öykü vb. şahsi kitaplarında izne ihtiyaç duymaksızın yayımlayabilir, kendi yazısına ait 

bölümü internet ortamında paylaşıp çoğaltabilir. 

 Eserin sonunda yazar adını, soyadını doğru şekilde beyan etmekle yükümlüdür. 

 Yazısının yayımlanması için yonetici@simitcay.com e-posta adresine yazı gönderen 

herkes yukarıdaki şartları ve sorumlulukları peşinen kabul ve tebellüğ etmiş sayılır. 

 Dergi danışman ve editörleri kabul edilen yazılardaki imla, noktalama hataları ve 

anlatım bozuklukları nedenleriyle kısmi (anlam farkı doğurmayacak, yazarın tarzına 

müdahale etmeyecek) değişiklikler yapmaya yetkilidir. 

 

 Yayının Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri: Mustafa KILIÇ 

 Yayın Danışmanı ve Tasarım: Ensar KILIÇ 

 Editörler: Seda Nur KURT, Hayati SARIEKİZ 

 Özgün Kapak Görseli: Evrim Gonca 

 Redaksiyon ve İçerik Takip: Tolga ALVER 

 

Bu yayın yalnızca genel ağ üzerinde ticarî kaygı güdülmeksizin kültür-sanat 

etkinliği olarak yayımlanıp çevrim içi ve ücretsiz dağıtılmakta, fiziki ortamda 

basılmamaktadır. Yayının ve içeriğin tüm hakları simitcay.com’a ait olup izin 

alınmadan yayının tamamı ya da bir kısmı hiçbir şekilde başka bir yerde 

yayımlanamaz, basılamaz, çoğaltılamaz. 
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EDİTÖRDEN: “İNSAN” BETİK 
ÜZERİNE 

ltıncı sayımızda tüm varoluşuyla -acı ve sancısı dâhil- insanı ele aldık. 

Evrenin kucağına atıldığımız ilk andan günümüzün kaotik anlarına 

kadar bilinçli ve bilinç dışı hareketlerimizle çok da uzak olmayan 

sonumuzu bekler vaziyetteyiz. “İnsan” sayısı hazırlık aşamasında ülke olarak 

büyük kayıplarımız oldu.  Orman yangınları, deprem, sel… Evrende bizlerden 

de önce var olan bitkiler ve hayvanlar dâhil ortak bir acının yaralarını sarmaya 

çalıştık ve hâlâ sarmaktayız. Hayata tutunmak için yüzyıllardır sanata sarılan 

nice insanın yanında yerimizi almış, usul usul adımlar atıyoruz; gelecek mutlu 

günlere doğru. Altıncı sayımız insan konulu şiir yarışmamızda derece alan 

şiirlerin ahengiyle şiir yüklü bir sayı oldu. Birinci şiirimiz “Kediyi Unut Bu 

Salona Gelme”nin sahibi Canan Kefeli’yi tekrar tebrik ediyoruz. “Yol” konulu 

yeni şiir yarışmamıza katılımlar devam etmekte. İnsan sayımızı kısa aralarla 

aramızdan ayrılan iki yakın dost ve Türk sanat hayatında yeri doldurulamayacak 

iki usta Rasim Öztekin ve Ferhan Şensoy’a armağan ediyoruz. Hayat yolumuza 

ışık tutan iki büyük insan, yattığınız yer incitmesin… 

 “eşeledim toprağı sümbül ektim bu bahar  

gönlüm toprak güzelliği  

ölüm son kadın  

keyif ile girerim onun da koynuna  

örtünüz efendim  

kefen son yorgan.” 

        Gündeste/Ferhan Şensoy 

         

Seda Nur KURT 

                                                                             

A 
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BETİK’TEKİLER 

1 Ensar KILIÇ: Taş Koklayan Adam 

5 Canan KEFELİ: Kediyi Unut, Bu Salona Gelme 

10 Alper SADIÇ: Oyalanan İnsan 

12 Beyzanur UYANIK: Cilalı Kamburlar Diyarı 

14 Tolga ALVER: Bir Tiyatro İnsanı: Ahmet Fehim Efendi 

21 Zeynel Abidin KUŞDEMİR: Dilsiz 

22 Esma TURAN: İnsan 

23 Seda Nur KURT: Filmlerin İçindeki İnsanlar 

26 Ayşe YALÇIN: Bi’ Heves 

29 Büşra ERALTUĞ: İnsan Olabilmek 

30 Rumeysa DOĞAN: Du Bist Anders 

32 Şeyma Tuna DİNÇ: İnsan Olmak 

34 Cevahir TOK: Yıkılan Afacan Çocuklar 

36 Raziye SAYAR: Sorgulanmadan Geçen Bir Hayat 

38 Rumeysa KULA KILIÇ: Kanaviçe Hanım 

39 Mansur EKMEKÇİ: Toprak ve İnsan 

40 Ece GÜL: Hu Adem Hu 
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41 Ozan YILMAZ: Bir Delinin Sandığındakiler 

44 Tolga ALVER: Karanlıktaki İnsan 

51 İlhan ÖZDEMİR: Büyük Bavullu Kadının Kendinden Kaçışı 

53 Tolga YÜKSEL: Göklerin Bâbı 

54 Betül KULOĞLU: Gözcü 

56 Gamze CİCİ: İnsancıl Mısra 

57 Azra TİRYAKİ: İnsan Kaça Bölününce Tam Oluyor? 

58 Efnan EZENEL: Bir Nefes Bir Telaş 

 

 

 

 

ÖN KAPAK 

Evrim GONCA 

 

                     ARKA KAPAK (KARİKATÜR) 

Hayati SARIEKİZ 
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u topraklarda hayatın çözünürlüğü kötüydü. Derin bir sis içinde 

yüzen yengeçli martılar vardı. Rölyefler yüzyıllık kaderlerine 

hakaretler savuruyor; karanlığın içinden çıkan savunulmaz fikirler, 

gökyüzünün katmanlarına kadar her yeri kaplıyordu. Kuşlar vardı. Kuşlar 

ki kimi özgürlüğünü kaybetmiş, kimi çamaşır tellerine mandallanıp 

çaresizce bu isli havada kurumaya bırakılmıştı. İşte bunun için İbrahim, 

bunun için… 

 

Bu topraklarda doğan herkes biraz günah kokar. 

 

İbrahim, benden savunma yapmamı bekleme. Putları yıkamam, pagan 

tapınaklarında filizlenen putperestlere hoşgörüsüzlük yapamam. Öyleyse 

sana küçük bir sır vereyim. Bu dünyada cennetten çalınan o kızıl elmayı 

bazıları iyice yıkayarak yer, bazı kişilerse kirli meyvelerden hoşlanır. İyi 

ve kötü arasındaki fark belki de bu kadardır. Çünkü kendim için senden 

herhangi bir şey istemeyeceğim. Beni suçla, beni büyük günahlarla suçla! 

Beni öyle ağır günahlarla suçla ki kendimden utanayım. Bana, ulvi 

kubbenin bizi terk ettiği günü hatırlat. Sare’nin bakışlarındaki kırgınlığın 

yankılandığı yanık sabah ezanlarını, ilahi emre boyun eğmeyen 

kıskançlığı, insanlık ağacının en değerli meyvesindeki diş izini yüzüme 

haykır! Seni dinliyorum, ey Âsâf: içimdeki putları devir elindeki baltayla! 

B 

TAŞ 
KOKLAYAN 
ADAM 
Ensar KILIÇ 
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Hiçbir şey söylemiyorsun İbrahim, hiçbir şey. Senin suskunluğundan 

öyle bıktım, öyle nefret ettim ki… Kendi kokumdan öyle bir tiksindim ki 

işgal ettiğim bedenimden uzaklaşıp şehrin ışıklarından kaçtım. Artık ışık 

kadrajda biriken günahlardan ibaretti. Önce iç çektim, sonra önümdeki 

haritayı bir film şeridi gibi süzdüm. Kendime hâkim olamadım. Yıllar 

geçti ve anladım ki aklımdaki şeridin koptuğu yerler var. 

 

İbrahim! Hakk’ın Halil’i… Bana o düzenin sırrını söyle! Çölün 

ortasında, ellerinde küçük bir kementle sahra seraplarına terk ettiğin 

gözleri yaşlı kadının, dünyayı henüz tanımayan çocuğun kaderini şimdi 

bana anlatabilirsin. “Yapmak zorundaydım! Yaptım!” de. De ki çöle 

düşmüş bir insan bedeninin son yakarışlarının nasıl içimi yıprata yıprata 

kalbime indiğini sana anlatabileyim. Bana hikâyeni emanet et!  

 

Zikir, öğüt ve uyarı dolu Kur’an’a ant olsun ki aynı kavmi paylaştığın 

yoldaşlarınla bu karşılaşmamız, geleneksel tuğla ve harçla yoğrulmuş 

duvarlardan çok farklıdır. Yemin olsun ki Süleyman’ın kılıcıyla oyulan 

bu duvarlar, geleceğimize hiçbir şey borçlu değildir.  

 

İbrahim! “Yapmak zorundaydım! Yaptım!” de. Tüm putları devir; Âsâf 

mütebessim uyusun kabrinde, Figânî yazdıklarına pişman olsun. 

 

Sonra dön bana doğru yüzünü… Ama gözlerime bakmamalısın, hâlâ 

uykuluyum, nelerin olup bittiğini bilemem. Bu topraklarda cesaret izinsiz 

bir asalettir. Sana ölmek istersen ölme diyemem. Yine her şey bildiğimiz 

gibi olacak, yine yalancı olacağız, yine sağır, yine dilsiz, yine günahkâr. 

Garip bir şeyler olduğunu bileceğiz, söyleyemeyeceğiz. Sokaklarda lanet 

bir kan kokusu olacak, yüreklerde kırgınlık, bıkkınlık, kapalı kapıların 

ardında ardı arkası kesilmeyen kirli tezgâhlar olacak. İşte o gün, ateistler 

sabahlara kadar dua edecek, paganlar putlarını kıracak, cennetin asma 

bahçelerinde güzel tenli kadınlar dolaşacak, taş çekenler ateş böceğini 

öldürecek… Sonra o gün bitecek ve başka bir gün başlayacak. Yeni 

günahlar türeyecek, yeni madrabazlar yeni kimlikleriyle aramıza 

karışacak. Kafa kâğıtları cüzdanlara sığacak ama hissi koyabileceğin 

hiçbir yer olmayacak. 

  

Sabah olunca İbrahim; sabah olunca, sen konuşmayacaksın ben de 

konuşmayacağım. İnan ki o da konuşmayacak. Susacağız, sonsuza dek 
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susacağız. Ebabiller gelecek, demir kanatlı ebabiller kalbimizi de 

aşkımızı da kinimizi, nefretimizi de yolculuğumuzu da parçalayacak.  

 

Unutmuşum. 

 

Dijital filigrana damıttığım film şeridi burada bitebilir. Artık örümcekler 

bedenimi uygarlık içinde yiyebilir. İbrahim, gidebilirsin. Çünkü rüzgâra 

boynunu eğen şu şehrin ışıkları birer birer sönecek, sakın umutlu olma, 

hiçbir şey daha iyi olmayacak. 

 

Hiçbir şey daha iyi olmayacak. 

 

Rüzgâr bedenine tapıyor İbrahim. Putlar devriliyor. İbrahim! İbrahim! 

Orada mısın? 

 

Korkuyorum İbrahim bu Fârîsî avazdan, şimşeklerden, tahkirden… 

Duydum ki “Dünyaya iki İbrahim gelmiş, biri putları yıkmış diğeri 

dikmiş.” sen hangisisin İbrahim? 

 

İbrahim: (…) 

 

İbrahim (…) 

 

İbrahim: (…) 

 

Avucuma birkaç kuruş bırakanlardan hiçbir zaman para dilenmedim ben. 

İnsanların ruhlarını çok seviyordum çünkü onlar hakkında hiçbir şey 

bilmiyordum. İnsanın içindeki cehalete karşı olan tutkuyu onlarda 

yaşıyordum. Cebindeki tüm bozuklukları önüme boşaltan adam, belli ki 

bir gün kendisinin de bu duruma düşebilme ihtimalinden çok 

korkuyordu. Belki de onların paraları değil korkuları besliyordu beni. İt 

miydim, kopuk muydum bilmem. Öyle değil mi? 

 

“İt midir kopuk mudur yoksa bir ihtiyacı var mıdır, bilmem. Günahı 

boynuna, temiz yüzlü delikanlıya pek esaslı bir yardım yaptım.” 

 

Yâ İbrahim: 

 

“Şeytanları da onun emrine verdik. Hepsi bina ustası ve dalgıçtı.” 
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Kasırga dansı, hava akrobasisi, akrobatik yoga gibi hızlı bir bilinç akışına 

uğradım. Geçmiş zaman kipinden bolca faydalandım.  

İbrahim gelmişti. Kel İbrahim, Sadık oğlu İbrahim, Pargalı İbrahim, 

bizim İbrahim. Ne yapıyorsun İbrahim? 

Ben de bir kimyagerim, kimya mühendisiyim, bu yüzden laboratuvarda 

kendi eşyalarımı yaratıyorum. 

Henüz yaratacak durumda değilsin. Yok, yok… “Yaratmak Allah’a 

mahsustur, sen yaratamazsın.” demeyeceğim sana. Maksadım bu değil. 

Sonuçta kelimler insan malıdır, uydurulurlar. Sen bir kelimeyi ne kabul 

edersen o kelime odur. 

İbrahim kafasını kaldırdı. Dilencilik günlerimden kalan kirli ve siyaha 

boyanmış yüzümü hatırladı. Benden tiksindi. Elimdeki flaşöre baktı. Sen 

bu işi yapamazsın, dedi. Yapamazsın, kimyana ters senin dijital 

filigranlar. Okuduğun işi yap. 

 

İbrahim, acır bir yüzle bana baktı: 

 

Sen ateşe benziyorsun. Haddini bil! Ona yaklaşırsan onu eritirsin. Basit 

ve ücretsiz gökyüzünde unutulmuş isimleri ısrarla duymak istersin. Belki 

onun adını duyarım diye. Yıllar geçtikçe karşına başkaları çıkar. O 

zaman da o ismi duymamak için her şeyi yaparsın. 

 

Nereye gidiyorsun. İbrahim, sana söylüyorum. Beni vicdanıma terk edip 

nereye gidiyorsun.  
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KEDİYİ UNUT, BU SALONA GELME 
 

Evin Ankara kedisi sallanıyor kırmızı koltuğunda salonun, 

Bu kasvetli hâl sana geleli kaç zaman oluyor, 

Kaç zaman oluyor kaç… 
Uzakların derinlerinden bir cızırtılı ses yükseliyor, 

Senin için mi çalıyor zilleri bu okulun, 
Yoksa çoktan geldi mi okul yaşlarına çocuğun, 

Yedi, on yedi veyahut yetmiş? Kaç ki senin yaşın kaç… 

Kedi, gözlerinin içine bakıyor, mırıldanıyor: 
“Yanlış bu saatte burada bulunuşun, kaç şimdi benden kaç.” 

Biliyor da konuşuyor bu beyaz kedi, o biliyor da sen bilmiyorsun, 

Akrep mi yelkovanı, yelkovan mı akrebi geçmiş, 
Yedi, on yedi veyahut yetmiş? 

Kaç bu saat kaç… 

 

Bir bilinmez zamandır bir hâl geldi sana, bir bilinmedik hâl, 

Acaba nereden geldi, belki bu kedinin yeşil gözlerinden? 
Nereden geldi nereden… 

Öylece geldi, 

Beyaz kedi kırmızı koltuğunda sallanırken. 
 

Şimdi kedinin söyleyecekleri var sana, 
Saati bilemedin, kaçmadın da madem. 

“Hatırla” diyor, “Baban, terk etti seni henüz yaşın beşken, 

Kurtulamadı yüreğin bırakıldığın yolun kasvetinden, 

Sana verecek bir şeyi yoktu, bilmezdi de sevmeleri annen, 

Zaman akıp giderken öyle derinleşti ki sevgisizliğin, 
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Sonunda bir tek deniz anladı seni bu koca Karadeniz’den, 

Açıldın denize ve korkmadın paramparça yelkenlerinden, 
Sen denizdin, deniz sen… 

 
Yazık ki bir yenilgin daha vardı göklerin yazdığı hayatında, 

Hırçın dalgaları yırtan koca gemilerin de bir gün gitti senden. 

Kaldın yine bir başına ıssız yollar kenarında. 
Akşamüstünün iç burkan sessizliği, 

Kimsesiz kıyılar boyu için için köpürürken 
Her şeyi unutmaya başladın Akçakoca’da. 

Ve unutkanlığın kurtardı seni yorgun düşüncelerden. 

Fakat alınca eline bu baba yadigârını, 
Kalmadı farkın tüm terk edilenlerden. 

Unuttun yavaşça her şeyi, 

Kendini, eşini ve hatta çocuklarını, 
Denizleri bile, ufuklarda kızıl güneşler batarken. 

 
Söylenip dururdun öylece bırakıp gidenlere, 

Ama gittin, 

Sen de gittin kendinden, sevdiklerinden. 
Ruhunun acısı tependen fışkırıp bu evi lanetlerken, 

Heybetli yalnızlığını verdin çocuk kalplere, 

Unuttun her şeyi 

Ve işte baban gibi 

Gittin sen de herkesten.” 
 

Hayır! Sen hiçbir şeyi unutmadın, terk de etmedin kimseyi, 

Anlatacaksın hepsini, anlatacaksın ki 
Kendini bilip de konuşacak artık bu kedi. 

 
Ah! Derin bir nefes alıp anlatacaktın eğer 

Kaybetmeseydin tüm kelimelerini, 

Soluğun salonun duvarlarına çarparken 

Düşünüyorsun, yoksa kelimelerini mi çaldı kedi, 

Nerede söyleyeceklerin nerede… 
 

Başını alıp ellerinin arasına, duruyorsun salonun ortasında, 

Gözleri yeşil, soruyor sana karıştırırken aklını, 
Rüya mıydı unuttuğun yoksa sen gerçeği mi unutmuşsun, 

Güldüklerini, ağladıklarını, dostlukları, 

Umudun içine sinen yılları ve İzmir’i, 
Gerçekten mi unutmuşsun, 

Üstelik biri vardı orada sevdiğin, 
Kimdi kim… 

İşte terk etmiş ve unutmuşsun. 
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Sevdiğin bir şarkı vardı, Sezen mi söylerdi, 
Adı dilinin ucunda ama… 

Hiç gerçekten dinlemiş miydin ki 

Belki de rüyanda çalardı. 
Şarkıları çoktan terk etmiş, rüyalarını unutmuşsun. 

 
Bir yer vardı gitmek istediğin, 

Kuzeyde olmalı galiba, belki de güneyde, 

Biraz düşününce de doğuda diyecek oluyorsun, 

Hayallerini terk etmiş, yönleri de unutmuşsun. 

 
Hiç tükenmez sanılan zamanların, 

Küçücük bir yolcusuymuşsun, 

En son hangi gece son kez uyumuşsun, 
Annenin göğsünde başın 

Ve kaçıymış o gün ayın, 

Anneni terk etmiş, o günü de unutmuşsun. 
 

Koltuklar biliyor, senin uykun hiç yatağa değmemiş, 
Söylesin sana kedi, gecelerin sahi gece miymiş, 

Güneş her gün doğuyor ve batıyormuş da 
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Sen tüm limanlar gibi geceleri, sabahları da unutmuşsun. 

 
Nereye koşuyormuşsun toprağı yararcasına, 

Yorulmuyor muymuş kovalayan seni, 
Neymiş bu havlulardan silinmeyen karanlık, 

Neyin nesiymiş, unutmuşsun. 

 
Uykusuz kör gecelerinde, 

Sabahların beşinde, akşamların deminde, 
Sen neyi bekleyip duruyormuşsun da 

O hiç gelmiyormuş sana… 

Unutmuşsun. 
 

Dönüp bakmamışsın geçmişe de 

Aynaları unutmuşsun, 
Gözlerin görmez olmuş yakınları, 

Sen uzakları da unutmuşsun. 
 

Bu hayatta bir küçük bahçe çokmuş sana, 

Elli yılın, unuttukların da yetmemiş, 
Ne gerekiyormuş o küçük bahçe için 

Kaç paraymış mutluluğun, unutmuşsun. 

 

İki küçük köpeğini, karını ve çocuklarını, 

Oğlunun peltek konuşmalarını, kızının gözlerinin rengini, 
İlk adımlarını, pembe takımlarını, 

Piknik fotoğraflarını da unutmuşsun. 

Saatler gençliğinden hızlı koşarken 
Sen aileni terk etmiş, sevmeyi unutmuşsun. 

 
Bir yetmiş miydi senin boyun, 

Önceleri daha uzun muydun da kısalmışsın, 

Bu terk edişlerden sonra 

Çöktüğünden omzuna kalabalığı yalnızlığın. 

 
Doğru söylüyor kedi, sen denizi de unutmuşsun, 

Oysa bu hayatı okyanuslarca yaşamıştın, 

Daha dün gece bir his gelmiş sana mavi, 
Yedi kıtayı gördüğüne yemin etmişsin. 

Öyleyse nerede beyaz üniforman, nerede… 

Denizi terk edip formalarının yerini unutmuşsun. 
 

E unutursun tabii, diyor kedi. ”Sen insanoğlusun. 
Terk edildiğin kadar terk eder, unutulduğun kadar unutursun, 

Ne de olsa sen de insanoğlusun, 
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Sen de herkesten gitmiş, hepsini unutmuşsun.” 

 
Bu ahlaksız kedi hâlâ bakarken sana, 

Bence sen, çık bu salondan çık, 
Ölümden hızlı koş da 

Koş, nereye koşarsan koş, 

Bu salonu da unut, kediyi de. 
Sonra çalış, çok çalış, çok ki 

Unutursun terk edildiğini, terk ettiğini de. 
Çalış, çok çalış, bu salona gelme bir daha, 

Çalış ki artık bu kediyi de duymazsın, 

Çalış ki uzayıp saatlerden hızlı koşarsın. 
Sabahların akşamlarına karışırken 

Sen çalış, çok çalış ki 

Kendine bir küçük bahçe alırsın, 
Belki bir gün beyaz üniformanı bulur, 

Yedi kıtayı gezer, İzmir’e de gidersin, 
Başın annenin göğsündeyken uyur, 

Kızınla tanışır, oğluna sarılırsın. 

Yüzmeyi de öğrenirsin yeniden, 
Sezen dinlerken uzaklara bakarsın. 

Çalış, çalış da belki bir seher vakti beklediğini bulur, 

Babana kavuşur, 

Terk ettiklerine döner, 

Unuttuklarını da hatırlarsın. 
Şimdi kediyi unut, bu salona da gelme bir daha. 

 

Evin Ankara kedisi uyuyor kırmızı koltuğunda salonun… 
 

Canan KEFELİ 
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OYALANAN İNSAN 

 

        Alper SADIÇ 

“Kar yağmış yollara, örtülmüş izler. 

Bulamam diyorum öf öf! 

Sen bul diyorsun…” 

 
cak ayının sonlarına doğru cam gibi soğuk bir sabah vaktiydi. 

Pencereden bakarken dudaklarında bir tekerleme gibi çevirip 

durduğu türkünün sözlerinden çok etkilendiğini fark etti. Zihnini 

kaplayan düşüncelerin arasında da böyle bir yol vardı. Hayattan aldığı yavan 

hazzın sebebi bu yoldu. Zihni, tam bir yanılgı içinde olduğunu fısıldayınca 

uykusundan uyanmış böylelikle diğerlerinden farklı bir güne merhaba 

demişti. Kısa bir süre sonra yüzüne yerleşen epey inatçı ifade de zihnini 

doğruluyordu. Yapacak bir sürü işi vardı fakat yine de bir iki saatini yağan 

karı izlerken bir şeyleri hatırlamaya çalışmaktan geri durmadı. İlgisini 

bilinmeyene yoğunlaştırmak istiyordu ama başaramıyordu. Çok sevdiği bir 

sözü hatırlar gibi oldu. Âdemoğlunun masumiyetiyle alakalıydı. Uykudan 

uyanmakla hayata karışmak arasında bir yerlerde olurmuş bu masumiyet. 

O 
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Kafasını sağa sola salladı. Aradığı bu değildi. Küf kokan odanın içinde 

yorgun bakışlarını gezdirdi. Yardımcı olabilecek bir şeylere ihtiyacı vardı. 

Masanın üstünde ilaç kutularından yapılmış kale gözüne ilişti. Surlardan 

birine yaklaştı, bir şeyler yazılıydı. Kargacık burgacık yazılan notlarda bir 

ipucu olabilirdi.  

“Gözyaşları duaları ıslatarak gecenin karanlığına karışırken umut, güneş 

gibi doğar mı kalan ömrümüze?” 

Bu notu bir yerlerden hatırlar gibi oldu. Kendini iyi hissetmiyordu. 

Türkünün sözlerini yokladı. O da olmadı. Sessizliğin bozulmayacağını 

anlayınca dişini sıkıp bir girişimde daha bulundu. Bu sefer başka bir ilaç 

kutusundaki notu okumaya çalıştı. 

“Bir gün uyanıp kahvaltını yapacaksın, dişlerini fırçalayacaksın ve günlük 

işlerine koyulacaksın. Er ya da geç başına gelen talihsizlikleri artık 

düşünmediğini fark edeceksin. Hiçbirini… İşte o an, unutabildiğini 

öğreneceksin. Bunun mümkün olduğunu kavradığında da her şey 

kolaylaşacak.” 

“Ninni gibi yahu!” diye mırıldandı gülerken. Sinirleri bozulmuştu. 

Belirsizlik sürüyordu. Bugünkü durumunu düşündükçe ne olduğunu o denli 

az anlıyordu. Ayrımına varmadan yaşamdan ölüme geçeceği fikriyle irkildi 

ve kalbi telaşlı telaşlı atmaya başladı. Titreyen elleriyle masanın 

üstündekileri yere fırlatırken bir gazete kupüründeki fotoğrafa dikkat kesildi. 

Fotoğrafta gece oluyordu. Önce gökyüzünü gördü; sonra da yıldızları ve 

yolu… Benliğine yayılan korkunç tedirginliğe rağmen kendini o ana 

bırakmayı tercih etti. Damara enjekte edilen zehir gibi saniyeler geçtikçe 

tarif edemediği bir şeyler oluyordu. Fotoğrafın tamamını algıladığında 

duyarlı ruhuna batan üzüntü acı verici bir kıvamda belirivermişti. Avuntuyu, 

umudu ve insanları bulacağı yola karlar yağmış, izler kaybolmuştu. Yerde 

yatan cansız bedenden akan kansa fotoğraftaki en kırmızı şeydi. 
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CİLALI KAMBURLAR DİYARI 
 

Kamburumu cilaladım 
Seni hatırlatan her şeyi söküp içimden, dışıma buladım 

Ve sadece ben biliyorum bunu 
Balçıkla sıvıyorum tüm anıları, hiç anılmamışları 

Ve anılmayacakları 
Anı bile sayılmayacakları 
Yaşayamadık yeterince, 

Gözlerin nerde? 
 

Kamburumu cilaladım 
Paslı bir çiviyle gerdim içimin çarmıhına ellerini 

Acımasızlık mı bu? 
O zaman gözlerin nerde? 

Çarpa çarpa duvarlara ve sıkıştıra sıkıştıra acıları göğsüme, 
Ot tıkıyorum çanıma 

Sesini unutuyorum, yüzünü de. 
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Kamburumu cilaladım 

Ezber tekdüzedir, sadece sayıları hatırlatır insana 
Ben sıcak dudaklarını istiyorum 

Kancası takıldı beyaz sayfama mürekkebin 
Adını kana bulayarak parmak uçlarımdan akıtıyorum. 

Şimdi istediğim senden, bir menekşeyle dikilmen kapımda 
Mor menekşe, ellerinde koku salacak kör gözlü odama 

 
Kamburumu cilaladım 

Alnımızdan düşen ter acıttığında toprağı 
Ve bir mızrak fırlattığında o menevişli ceylana 

Ellerimiz yeterli olunca yaşamaya 
Gözlerin yuvasını, gözlerimi bulunca 
Anlayacağım, belki de unutacağım 

Acı niye uzaktan gelmez de içimiz hep bir neşterli Polyanna 
 

Kamburumu cilaladım 
Ellerini aldım yama yaptım eteğimin sökülen kuytusuna da yetmedi, 

Yetmiyor 
Beş kere aldım seni ve beş kere astım kornişe beyazını 

Sana beş kere baştan başladım 
Beş kere kırdım parmaklarımı uzanmasınlar diye saçlarına 

Beşin gönlünü almak zorunda kaldım seni ondan kayırdım diye 
Beş gururlu, beş kere dizdim seni göğüme 

Beş kere saydım kirpiğini 
Kirpiğin mağrur, beşin aklı karıştı 

 
Kamburumu cilaladım 

Küçük anıların büyük acıları 
Sahipsiz bir aşk değil bu 
Bazısı dik, bazısı kambur 

Bazısı cilalı kambur 
Beşten başladım saymaya 

Beş parmağın beş kere düştü aklıma 
Yüzün bana dönük değil, 

Sırtın güneşten farklı değil 
Yeterli değil 

Gözlerini bul getir bana. 
 

Beyzanur UYANIK 
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BİR TİYATRO İNSANI: AHMET FEHİM EFENDİ1 

 

Tolga ALVER2 

Öz: Ahmet Fehim Efendi 1856 yılında Üsküdar’da doğmuştur. İlk Türk sahne aktörümüzdür. 

Tiyatro sahneleri için ömrünü adamış, ülkenin birçok şehrinde tiyatro kumpanyalarına dâhil 

olmuştur. Dönemin Ermeni tiyatro sanatçıları ile modern Türk tiyatrosunun gelişimine katkılar 

sağlamıştır. Ahmet Vefik Paşa’nın teşvikleri ile Moliere’in otuzdan fazla oyununu sahnelemiştir. 

Selanik’ten Trabzon’a kadar Türk tiyatrosunun gelişimi için çaba göstermiştir. Bu yolculuk 

esnasında edebiyatın çok önemli isimleriyle yolları kesişmiştir. 26 Ocak 1926'da, uğruna ömrünü 

harcadığı elli senelik tiyatro mücadelesine son vermiştir. 

Anahtar kelimeler: Ahmet Fehim Efendi, Türk tiyatrosu. 

Abstract: Ahmet Fehim Efendi was born in Üsküdar in 1856. He is our first Turkish stage actor. 

He devoted his life to theatrical stages and has been involved in theater companies in many cities 

of the country. He contributed to the development of the modern Turkish theater with the 

Armenian theater artists of the period. With the encouragement of Ahmet Vefik Pasha, he staged 

more than thirty plays by Moliere. He made efforts for the development of Turkish theater from 

Thessaloniki to Trabzon. During this journey, his paths crossed with very important names of 

                                                           
1 Bu çalışma Hafi Kadri Alpman’ın hazırladığı Ahmet Fehim Bey’in Hâtıraları kitabındaki 

bilgiler ışığında kaleme alınmıştır.  
2 An. Ün. Sosyal Bil. Ens. TDE doktora programı, tolgaalver86@gmail.com, orcid.org/0000-

0002-1674-4894 
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literature. On January 26, 1926, he put an end to the fifty-year theatrical struggle for which he 

spent his life. 

Keywords: Ahmet Fehim Efendi, Turkish theatre. 

Giriş 

“Meşakkatli bütün bir hayat... Çünkü ben bir utancın çilesini doldurmak için 

kulislerde dolaştım... «93» muharebesinin patladığı gün kunduracı Mıgırdıç 

Ağa'nın dükkânında «Aktör olur musun?» diye sordukları zaman utancımdan 

«Olurum!» demiştim. Fakat sırf utancımdan! Şimdi artık çilem doldu. Saçlarım 

bembeyaz... Yüzümün etleri, sinirleri geriliyor... Gülüyorum... Belki iftiharla... Belki 

de bir hiç için!” (Alpman, 1977: 11) 

Ahmet Fehim Efendi… İlk Türk sahne aktörü… Ömrünü tiyatroya adayan bir 

insan. Ahmet Fehim, sahneye ilk adımını bir perdelik İki Sağır komedisinde 

“Bonifas” rolü ile atmıştır. Bu oyunda dikkatleri üzerine çekince dönemin ünlü 

tiyatro adamı Fasulyeciyan’la bir kontrat imzalamış ve altı ay sonra Bursa’ya 

gitmişlerdir. O dönem Bursa valisi Ahmet Vefik Paşa’dır. Paşa, tiyatroya oldukça 

önem veren birisidir. Merakî ve Zor Nikâh oyunlarından etkilenen Vefik Paşa, 

kendilerine bir tiyatro yapmak istediğini dile getirir. İki ay içerisinde de bu sözünü 

tutarak oldukça güzel bir tiyatro binası yapar. Ekipten karşılığında istediği şey ise 

şudur: “Burada oynayacak, kira vermeyeceksiniz. Yalnız senede iki defa Gureba 

Hastahanesi yararına oyun oynayacaksınız. İşte bu kadar!” (Alpman, 1977: 15). 

Ahmet Fehim Paşa, bu tiyatroda oynadığı Merakî oyununda “Tâmiz Liynetî” 

rolüyle beklediği üne kavuşmuştur. Bursa’da kaldığı dört buçuk sene içerisinde 

Ahmet Vefik Paşa’nın tercüme ettiği Moliére’den otuz dört oyun oynamışlardır. 

Ahmet Vefik Paşa’nın İstanbul’a çağrılması sebebiyle Ahmet Fehim Efendi 

Bursa’dan ayrılmak zorunda kalmıştır. 

Ekibiyle birlikte Filibe’ye geçen Ahmet Fehim, bir kış boyunca buradaki tiyatroda 

sahne almıştır. Burada seyirciler salonları tıklım tıklım doldurmuştur. 

Bulgaristan’da Türkçe oyunlar oynamaları gazetecileri ve halkı ikiye bölmüş; bir 
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grup Türkçe oyunların oynanmasına karşı çıkarken bir grup da Bulgaristan’da 

tiyatronun gelişmesine ön ayak olduklarını savunmuştur.  

Gedikpaşa Tiyatrosu Dönemi 

İstanbul’a döndüklerinde Gedikpaşa Tiyatrosu’nu kiralayan Ahmet Fehim Efendi 

ve ekibi büyük bir kriz dönemine denk gelmişlerdir. 1300 senesinde 

Fasulyeciyan’ın idaresinde, Gedikpaşa’da 130 kişi toplanan ekip ramazan ayını bile 

çıkaramadan iflasa sürüklenmiştir. Fasulyeciyan dönemin en ünlü kadın 

tiyatrocularından olan Mari Nivart’ın ani ölümünü bahane bularak tiyatrosunun 

kapısını kapatmıştır. Kendi ekibini toplayıp Selanik’e gitmiş, Ahmet Fehim ise 

İstanbul’da işsiz kalmıştır. Ardından yolu Çengi eseri sayesinde Ahmet Mithat 

Efendi ve Muallim Naci ile yolları kesişmiştir. Rejisör Minağyan’ın öncülüğünde 

eser Gedikpaşa Tiyatrosu’nda sahnelenmeye başlamıştır. İşler yolunda gitmiş, bu 

eserin peşinden birçok eser daha sahnelenmiştir. Ahmet Mithat Efendi’nin Çerkes 

Özdenleri oyunu jurnacilerin hoşuna gitmediği için saraya rapor gönderilmiştir. 

Padişahın emriyle Gedikpaşa Tiyatrosu bir gecede yıkılmıştır. Ahmet Fehim Efendi 

burasının yıkılması ile ilgili hatıralarında şu cümleleri dile getirmiştir: “Ah orasını 

yıkan hayırsız eller... Bilmiyorlardı ki yıktıkları yer, Türk tiyatrosunun ilk 

mescididir.” (Alpman, 1977: 32). 

Çeşitli Şehirlerdeki Çalışmaları 

Selanik’ten Edirne’ye geçen Fasulyeciyan, işsiz kalan Ahmet Fehim Efendi’yi 

Edirne’ye davet etmiştir. Fehim Efendi, Edirne’de on ay kalıp muhtelif oyunlar 

sahneledikten sonra yeniden İstanbul’a dönmüştür. İstanbul’a döndüğünde 

Minağyan ve ekibini toplayarak yeni bir grup oluştursa da çıkan anlaşmazlık 

sonucunda yeniden Fasulyeciyan’ın peşinden Trabzon’a gitmiştir. Trabzon valisi 

Gedikpaşa'nın kurucusu Ali Bey, ekibe her türlü desteği sağlamıştır. Bir süre sonra 

Trabzon’dan Ordu’ya oradan da Samsun’a geçmişlerdir. Samsun’da Ermeni 

kulüplerinde temsil vermişlerdir. Fasulyeciyan’la burada arası açılan Fehim Efendi, 

kendi ekibini alıp İstanbul’a dönmüştür. Ekibinin yönetmenliğini Seferyan’a 
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vererek ilk olarak Çanakkale’ye sahne için gitmişlerdir. İlk gece oynadıkları Kırmızı 

Köprü Vak’ası isimli oyun başlarına dert açmış, oyun daha oynanmadan men 

edilmiştir. Ahmet Fehim Efendi bu süreç içerisinde piyesleri seçmiş, programları 

hazırlamış, kostümleri dikmiş, dekorları boyamıştır. Ancak burada da ilerleyen 

zamanlarda işleri bozulmuştur. Çanakkale’den sonra Ezine’ye ardından da 

Bayramiç’e geçmişlerdir. Bohça Adası’na geldiklerinde ise burada sekiz temsil 

vermişlerdir. Tesadüfen yolları Molve’ye düşen Fehim Efendi’nin ekibi, buradan 

geçmekte olan ve Marsilya’ya giden denizci Ali Reis’e oyunlarını sergilemişlerdir. 

Ardından ekip Midilli’ye gelmiştir. Burada Namık Kemal’in yakın dostu olan 

Süleyman Bey kendilerine yardım etmiştir. İstanbul’a döndüklerinde Ahmet Fehim 

Efendi yeniden Fasulyeciyan’la barışarak onu Tekirdağ’a götürmüştür. Buradaki 

temsiller tamamlandıktan sonra tek başına Çorlu’ya geçmiştir. Edirne’ye geçtiğinde 

ise ramazan ayı sebebiyle aşırı dindarların baskısıyla kendisine oyun 

oynattırılmamıştır.  

Ankara Yılları 

Ahmet Fehim Efendi, İstanbul’da karşısına çıkan Kolacı Agop’un teklifi üzerine 

yeni bir ekip oluşturup iki buçuk sene kalacağı Ankara’ya gitmiştir. Ankara o 

zamanlar çölün ortasında kalmış Ermenilerin toplandığı bir beldedir. Bir süre sonra 

ekibi yine dağılınca oturduğu evde tabela ve resimler yapmaya başlamıştır. Bu işten 

de büyük ün kazanmış, Ankara’nın evleri Fehim Efendi’nin tabloları ile dolmuştur. 

Tophane’den çıkma bir usta olduğu için halkın her sorununu çözmeye yardım 

etmiştir. İlerleyen zamanlarda yeniden tiyatro işine girişen Ahmet Fehim Efendi, 

İstanbul’dan bulduğu Macar orkestrası ile Ankara’ya yeni bir soluk getirmiştir. 

Ancak sonrasında Ermeni olayları sebebiyle işler bozulunca işlerini dağıtmak 

zorunda kalmıştır. İlerleyen günlerde yeni bir ekip daha kurup Ankara’da bir kış 

daha kalmıştır. Burada İkbal Hanım’la evlenmiştir.  
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Tuluât Maceraları 

Ankara’da işler durgunlaşınca Fehim Efendi Samsun’a geçmiştir. Burada 

tulûatçılarla aynı sahneyi paylaşmıştır. Çok para kazanmasına rağmen sıtma 

hastalığının yaygınlaşması sebebiyle kendisini korku kaplamıştır. Bu sebeple 

gittikleri Ünye’de kendilerine Çingene Ahmed denilen birisi sahip çıkmıştır. 

Giresun’da da belediye başkanı Kaptan Yorgi onların sahne yapmalarına izin 

vermiştir. Bu kişi, tiyatroya giren bedavacıların önünü bile kesmiştir. Fehim Efendi, 

sonraki günlerde Bursa’da yeni bir tiyatro ekibi derdine düştüğünde eşinin 

hastalıktan Kayseri’de vefat ettiğini öğrenmiştir. Ardından yaşlı annesinin isteğini 

kıramayarak yeniden evlenmiştir. Bursa’da bir yandan da kutu işinde ünlenmiştir. 

Aynı zamanda tabela işlerine de devam etmiştir. Maddi olarak zor duruma 

düştüğünde ise kendisine Bursa’nın zenginlerinden Saatçi Mehmed Bey sahip 

çıkmıştır. Ancak Mehmed Bey koleradan aniden vefat etmiştir. Ahmet Fehim, 

Karagözcüsü Kâzım Efendi’ye, odundan yontup yaptığı kuklaları vererek onun 

Karagöz oynamasını sağlamıştır. Biraz zaman sonra annesinin ölüm döşeğinde 

olmasından İstanbul’a dönüş yapmıştır.  

Ermeni Sanatçılarla Çalışmaları 

Ermeni olaylarının tırmanmasına rağmen Binemeciyan’ın teklifi ile İzmir’e gitmeye 

karar vermiştir. Ünlü ve işlek bir tiyatro olan Kukuli’de sahne almaya başlamıştır. 

İzmir’den sonra aynı ekiple Selanik’e gitmiştir. Ancak bir zaman sonra ekip, Fehim 

Efendi’nin bir taraftan ününü bir taraftan da aldığı parayı kıskanmaya 

başlamışlardır. Bu gelişme üzerine gruptan ayrılan Ahmet Fehim Efendi, bir başka 

grubun peşinden Kavala’ya gitmiştir. Bu sırada 1313 (1897) Yunan Savaşı patlak 

vermiştir. Bu yüzden İzmir’e dönmüştür. Yunan Savaşı’nı Türkler kazanınca Fehim 

Efendi, tüm İzmir’e arma satışına başlamıştır. Yeterli parayı kazanınca da 

İstanbul’a dönmüştür.  

Biraz sessiz geçen günlerin ardından yeni bir kumpanyanın içerisine dâhil olmuştur. 

Çok geçmeden Minağyan kumpanyasından Binemeciyan ile ayrılarak Şevki’nin 
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kumpanyasına dâhil olmuştur. Binemeciyan, Fehim Efendi’nin yanından ayrılınca 

Fehim Efendi kendi halinde bir süre işsiz olarak kalmıştır. Râsim Bey’in ısrarı ile 

Holas kumpanyasına dâhil olmuştur. Çanakkale’de Filo Kumandanı Haşan Râmi 

Paşa’nın teklifi ile yeni bir sahne macerasına başlamıştır. İstanbul’dan bütün ekip 

arkadaşlarını getirerek eski ünlü günlerine kavuşmuştur. Sezon bitiminde önce 

İstanbul’a ardından da Vefik Paşa Tiyatrosu’nda oyunlara başlamak üzere Bursa’ya 

gitmiştir. Burada Süleyman Nazif Bey’e levhalarını yüksek bedellere satmıştır. Yaz 

döneminde İstanbul’a dönüp yıkılan Takfor’un Zambooğlu Tiyatrosu yerine kredi 

çekip yirmi sekiz pay üzerine yeni bir tiyatro binası dikmişlerdir. Bir süre sonra da 

Ahmet Fehim Efendi kendi grubunu kurma girişiminde bulunmuştur. Önce 

İstanbul’da sonra Selanik ve Manastır’da yanına aldığı dansöz Kamela sayesinde 

büyük paralar kazanmıştır.  

Sonraki zamanlarda Piyer Agopyan adında bir Ermeni kibarının yardımı ve 

teşebbüsü ile Minağyan’ın öncülüğünde Varyete sezonunu açmışlardır. Buradaki 

vodviller sayesinde Fehim Efendi’nin yıldızı parlamıştır. Ancak diğer sezonda 

Minağyan el altından yaptığı girişimlerle vodviller ahlâkı bozuyor gerekçesiyle 

yasaklanmış, Fehim Efendi melodramlara mahkûm edilmiştir. Bu duruma içerleyen 

Ahmet Fehim Efendi, Minağyan’ın peşinden Tekirdağ’a gitmemiştir. 

Fehim Efendi, Dragon Mehmed Efendi’den Ferah Tiyatrosu’nu kiralamıştır. 

Ferah’ın sahnesinde on yedi gün çalışıp bir taraftan dekorları hazırlarken bir 

taraftan da eserleri prova etmiştir. Bu esnada yanında İbnürrefik Ahmed Nûri Bey 

de bulunmaktadır. Fehim Efendi, Labiché’in Perişon’un Seyahati oyununda büyük 

ses getirmiştir.  

Meşrutiyet Dönemi Çalışmaları 

Meşrutiyet’in ilânı ile Ahmet Fehim Efendi, Köprü’nün altındaki gazinoda toplanan 

Rıza Tevfik, Selim Sırrı, Tevfik Fikret meclisine dâhil olmuştur. Ekibini yeniden 

toplamıştır. Amacı, bütün İstibdat’ta, Gedikpaşa olayı üzerine yasak edilmiş te’lif 

eserleri oynamaktır. 1908 Devrimi de Besa, Vatan yahud Silistre ve Sabah-ı 
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Hürriyet gibi devrimci oyunları gündeme getirmiştir (Seçkin, 2008: 265). Ahmet 

Fehim ilk olarak Besa’yı oynatmış ve ilk gece yer yerinden oynamıştır. Ardından da 

Vatan yahut Silistre oyununu sahnelemiştir. Tiyatro oyunlarının İstanbul’da laçka 

bir hâle dönüşmesinden şikâyetçi olunca Selanik’e gitmiştir. Burada işleri yolunda 

gitmeyince kumpanyasını dağıtmıştır. Ardından yeniden İstanbul’a dönmüş, burada 

yine tiyatro ile uğraşmaya devam etmiştir. İstanbul’da ortaoyunu oyuncuları 

tiyatroculara meydan okumaya başlamıştır. Ahmet Fehim, sonraki zamanlarda 

Samsun’da Nemlilerin Tiyatrosu’nda bir sene gösteri yapmıştır. Ardından 

İstanbul’da Aktör Burhaneddin’in kumpanyasına dâhil olmuştur. Turne için 

Selanik’e gitmişlerdir.  

Darülbedayi Dönemi ve Sonuç 

Cemil Paşa, İstanbul şehremini olunca Fransız Antoine’ı Darülbedayi için getirmiş, 

Musiki ve Tiyatro Konservatuarı kurulmuştur. Ahmet Fehim Efendi de öğretmenler 

arasındadır. Tatbikat kısmında Moliere’leri göstermektedir. Birinci Dünya 

Savaşı’nın çıkması sebebiyle kurumdaki işler bozulmuştur. Tiyatro yaşamını artık 

sona erdirmeyi planlayan Fehim Efendi, “Binnaz” ile “Mürebbiye” filmini 

çekmiştir. 26 Ocak 1926'da, bütün sahne çocuklarının sevgi ve kutlama merasimi 

ile elli senelik tiyatro mücadelesine son vermiştir. Sahne yaşamının ardından 

kaleme aldığı hatıralarını Ahmet Fehim Efendi şu cümlelerle noktalamıştır: “Şimdi 

İranlı şâirin dünya için söylediğini, ben kendim için söyleyebilirim: Ben öyle eski 

bir kitabım ki ilk ve son sayfalarım kaybolmuştur!” (Alpman, 1977: 201). 
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Gökdelenin son katındayım. 

Hicran yüklü kanatlarında kuşların. 
Uçuyorlar. 

Bakışımda mazlum bir geyik ürkekliği mevcut. 
Atlar tepinmekte garbın afakında. 

Eziliyor büsbütün heybetiyle duygularım. 
Ben hicran yükünü devraldım kuşlardan! 

Ama uçamıyorum, 
Bırakmak üzereyken kendimi, 

Yaşama sevinciyle kükreyen bir ejderha tutuyor elimden. 
Bırakmıyor nefsim. 

Bırakmıyor ki şarkın afakında kaybolup gideyim! 
Destursuz kelimeler sökün ediyor ağzımdan. 

Yutkunamıyorum. 
Lokmalar boğazımda büyüdü. 

Esiriydim kendimin. 
Şakıyan bülbülün gagası olmak düşümdü oysaki benim, 

Ama dikenden de korkuyordum. 
Kan görünce bayılan, tersine dönen dünyam… 

DİLSİZ 
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Bala talipmişim, zehri koklamadan. 

Öyle dediler. 
Restore edilmiş bir antikanın verniğe ihtiyacı gibi muhtaçmışım hakikate. 

Kefenini baş üstünde taşıyabilir misin? 
Ölmeden intikale mazhar olmak vaki midir? 

Anımsadım bunu. 
Hayalden ibaretmiş hayatım. 

Hayal alıp satılmış bize. 
Elimizde naylon faturayla derman ararız. 

Tıkandım ve damıtamıyorum özümü. 
Kelamımla kıt kanaat harp içinde, 

Cephelerde koşturuyorum. 
Savaşıyorum benim olmayan kelamlar için. 

Paralı bir asker daha şerefliydi, 
Paralı hayalperestten… 

Nihayet belirsiz ülküm belirginleşti. 
Meğer kiralık bir kuklaymışım ben! 

Dilim de yok zaten. 
Eline ipimi alan sahnelerde oynatmış beni… 

 
Zeynel Abidin KUŞDEMİR 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 

İnsan neye sığdırır kendini,  
Hangi toprakta can bulur,                                                                                                                                                                                                                                                                      
Hangi rüzgâra açar sırrını,  
Kimden medet umar, kime inanır?  

 

Kalbin temiz tarafı, 
Geçenin, gidenin hüznü… 

Acının bilinmedik anlamı, 
Yükün belki garip ama hafifliği… 
 
Yollar var, yollar hep var. 
Gidilecek, yürünecek. 
Söylenecek şarkılar var, 
Dilenecek türküler. 
 

İnsan neye sığınır, 
Kime inanır, 
Neyi özler, 
Ne zaman vazgeçer, 
Ne zaman gider, 
Nasıl bilir kendini, 
Nasıl anlatır benliğini? 
 
Esma TURAN 

 

İNSAN 
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FİLMLERİN İÇİNDEKİ 
İNSANLAR 

 

 
 

Seda Nur KURT 
 

debiyat ve sanat insan merkezli türler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Sinema da içinde hem edebiyatı hem görsel sanatları barındıran bir tür 
olarak konusunu çoğu zaman insandan alır. Bu yazımızda filmlerin 

içindeki insanlara göz atacağız.  
 
La vita è bella (Hayat Güzeldir) 
 
Roberto Benigni'in yönettiği 1997 yapımı İtalyan filmi II. Dünya Savaşı 
zamanında geçmektedir. Film, karısı ve oğlu ile Yahudi kamplarına götürülen 
baba etrafında şekillenir. Filmde çocuğuna olağanüstü şartlarda yapabileceği 
en mükemmel babalığı yapan Guido Orefice örnek bir insan ve baba olarak 
hafızalara kazınır. 
 
 
 

E 
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Captain Fantastic (Kaptan Fantastik) 
 
Şehrin keşmekeşinden sıkılmış, organik bir hayata özlem duyan insanlar vardır. 
Matt Ross, bu hayali gerçeğe dönüştüren bir hikayeden esinlenerek 
oluşturduğu filmde ütopik bir durumu gerçeğe dönüştürmüş olur. Altı 
çocuğuyla ormanda yaşayan bir aile! Modern toplumdan oldukça uzak… 
Hayatları biraz hippi biraz askeri; avcı toplayıcı tarafları bile var. Kaptan 
Fantastik en küçük insan topluluklarından sayabileceğimiz aile kavramına 
oldukça yenilikçi ve sıra dışı bir bakışla yaklaşan bir film olarak izlenmeye değer. 
 
 Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım) 
 
Amerikan bağımsız sinemasının başarılı denebilecek bir filmi olan Küçük Gün 
Işığım bir minibüs dolusu ailenin sıradanlığın 
içindeki sıra dışı öyküsünü anlatıyor. Steve 
Carrel’in başarılı oyunculuğuyla ön planda 
olduğu filmde aile kavramı yüceltilirken yer 
yer geleneksel aile değerlerinin alt üst edildiği 
de görülüyor. 
 
The 100 Year Old Man Who Climbed Out the 
Window and Disappeared (Yüz Yaşında 
Camdan Atlayıp Kaybolan Adam) 
 
İsveçli yönetmen Felix Herngren’in Jonas 
Jonasson’ın aynı isimli romanından uyarladığı 
2013 yapımı filmdir. Film absürt bir kara 
komedi olarak tarif edilebilir. Filmde 100. 
doğum gününde huzurevinin penceresinden 
atlayarak kaçan Allan Karlsson’un çeşitli 
maceraları konu edilir.   
 
Mar Adentro (İçimdeki Deniz) 
 
İspanyalı yönetmen Alejandro Amenabar’ın 2004 yapımı ödüllü filmi İçimdeki 
Deniz Ramon Sampedro'nun biyografisinin uyarlaması olarak karşımıza çıkar. 
İnsanın varoluşu, yaşam, ölüm olguları üzerine kurulan film ötenazi konusunu 
işlemesi yönüyle de dikkat çekici.  
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Of Mice and Men (Fareler ve İnsanlar) 
 
Horton Foote'un adaptasyonu ve Sinise'nin yönettiği 1992 ABD yapımı film  
John Steinbeck'in klasik eserinin başarılı bir uyarlaması olarak izlenmeye değer.  
The Hunter (Avcı) 
 
Julia Leigh’nin romanından uyarlanan Avcı, Avrupa’dan gizemli bir biyoteknoloji 
firması tarafından Tazmanya’nın vahşi doğasında son Tazmanya Kaplanı’nı 
avlaması için gönderilen Martin’in hikâyesini anlatır. Michael Winterbottom’un 
yönetmenliğini yaptığı film 2011 Avustralya yapımıdır.  
 
Split (Parçalanmış) 
 
James McAvoy’un olağanüstü oyunculuğuyla damga vurduğu 2016 yapımı ABD 
psikolojik korku filmi. İzole bir yeraltı tesisinde üç genç kızı kaçıran ve hapseden 
24 farklı kişiliğe sahip bir adamı takip eden filmde insan zihninin sınırlarının 
sınırsızlığı huzursuz ediyor. 
 
One Flew Over the Cuckoo's Nest (Guguk Kuşu) 
 
Yönetmenliğini Milos Forman’ın yaptığı Jack Nicholson’un adeta oyunculuk 
dersi verdiği 1975 ABD yapımı dram filmi Guguk Kuşu mutlaka izlenmesi 
gereken filmlerden. Tutuklu olduğu cezaevinden kurtulmak için deli taklidi 
yapan Randle P. McMurphy psikoloji ile kriminoloji sınırlarında bir yolculuk vaat 
ediyor. 
Lucy 
 
Luc Besson'un yönettiği 2014 yapımı Fransız bilimkurgu filmi. Scarlett 
Johansson ve Morgan Freeman’ın başrollerini paylaştığı filmde Lucy’nin akıl 
okuma, telekinezi ve acıyı hissetmeme gibi güçlere sahip olma süreci 
anlatılmaktadır. 
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Bİ' HEVES 
 

Henüz olgunlaşmamış umutlardan 
Fazlaca yüklemiş kağnısına 
Çorak topraklarının çatırtısı  

Dudaklarının çatırtısı ile yarış halindeymiş. 
O biçim bir sürükleniş, yokluğa.  

 
Son kalan iyimserliğiyle  

Akşama güneş armağanlamış. 
Bu senin, demiş. 

Hevesi henüz kursak kavşağında. 
-Bu aydınlık, aymazlığına yeni bir soluk- 

Akşamın gözleri kıpırdanmış.  
Havasından parçalar katmış sinesine.  

Böyle bir enerji  
Dolup taşmış tüm kötümser köşelerinden. 

 
Akşama güneşi bahşedenin  

Daha kendine faydası yokmuş. 
Çay bardağından çıkan ince çubuklar, 
Bir sevinç havası yaratırmış göğünde. 

Hiç misafiri olmamış çünkü.  
Bâtılı, tek misafiriymiş.  
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Dudak çatırdamalarından kıvrandığı vakitlerde 

Sevgiyi düşünürmüş.  
Bulamadığı,  

Orada. 
Bir köy var uzak gelecekte.  

Hayatı şöyle böyle  
Ama hayali  

Gözünü kör edecek bir mutluluk eşiğinde. 
Yalpalayan bir dünyası varmış ellerinde. 

Derken… 
Siyahından bulaşmış akşamın. 
Dirseklerinden akmış hanesine. 

Hayalini kor eylemiş.  
Derdi veren… 
Bir elin nesi… 

Ucu görünmeyen cümlelerden kurtarmış önce kendini.  
Vazgeçmiş dört dönmekten  

Üç köşeli şerrinde.  
Duygusuzluğu yüklenmiş.  

Bir de karanlığı, sızlanarak.  
Toprak inancı kalmamış.  

Toprağına küstürmüş kuruyan ağzını. 
Bir basit insanlık hesabı.  

Safilikten kâfilik olmuş yakınsılığı. 
İnsanlık hali 

Şimdi derin bir nefes çekeceğim içime.  
Sonra çektiğim nefesten çekineceğim. 
Ve çamaşır suyu değmiş her yer için  

Özür dileyeceğim  
Ablamın tişörtünden. 

Ablamdan değil.  
 

Temizlerin ve kirlilerin karıştığı dolapları  
Paint'le düzelteceğim.  
Eğri çizgiler çizeceğim  

Asimetrik hastalıklarıma 
 

Kıyamete bir gün kala  
Evimin camına taş atacağım.  
Elimde paslı çivi deliği varken. 
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O deliği ıskalayan taş,  
Evimi yerle bir edecek.  

Hoş.  
Kaç kat çıkarsan çık 

En büyük gösterişler yerle yeksandır  
Bir bakıma 

 
Ve şimdi kambur duracağım biraz.  

Yanık kokusu yayılmasın,  
İç hisarımın hasarı 

Horuldayan babaları uyandırmasın 
Tahammül yumuşaklığından. 

Diye. 
 

Israrcı ıslıkları,  
Anneannemin kulağına yapıştıracağım. 

Bir kere de beni anlasın,  
Bağlanan tek kuşak  

Anlayış olsun 
Gelinlikler düzene isyan edip  

Eylem yapmasın 
Diye. 

 
Neyse. 

 
İçime çektiğim nefesi yavaşça bırakacağım. 

Sen de tüm savaş boyalarını  
Aldığın yere iade etmelisin.  

Kavga etmeyelim, alınmayacağım.  
Ve ne zaman ağlamaklı olsam 

İsyankâr olsam bu düzene karşı 
Hayvanat bahçesinde  
Suçsuz mahkûmları, 

Şempanzeleri  
Düşüneceğim. 
Çamaşır suyu  

Muhabbet konuları olmamıştır. 
Eminim. 

 
Ayşe YALÇIN 
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aratıldığı günden bu zamana kadar, eşsiz uygarlıklar bırakan ve günümüzde 
akıl almaz icatlara, keşiflere imza atan insanın bu üretme kabiliyeti başka 
hangi canlıda bulunabilir ki? 
 

Günümüzde en ufak olaya verdiğimiz ilk tepkide  ”Önce insan ol!” deriz. Peki; insan 
olmak neyi, hangi davranışlar serisini getirmelidir ki insan olabilesin. Yeryüzüne 
insan şeklinde doğan bütün canlılar insan mıdır? İnsanı insan yapan bir et parçası 
mıdır? Asla! 
 
İnsanı insan yapan, Allah'ın ona armağan ettiği aklı, zekâyı, iradeyi doğru yollara 
kullanmaktır. Merhametini en değerli hazinesi olarak görmektir. En önemlisi de 
vicdan olgusunu iyi çalıştırmakla insan olunur. 
 
İnsan olmak kolay bir iş midir? 
 
Günümüzün yaşam koşulları insan olabilmeyi maalesef gittikçe zorlaştırmaktadır. 
Dürüstlüğün prim yapmadığı, her şeyin bozulmuş bir çark içinde döndüğü bu 
düzende insan gibi insan olmak da öyle kalabilmekte zor iştir. Başaran kişi sayısı bir 
elin beş parmağını asla ama asla geçemiyor. Kısacası aklın ve vicdanın nefis 
karşısında verdiği savaşta aklını seçip kazanabilendir insan. 
 
Maalesef ki kıskançlığın, çekememezliğin, hazımsızlığın prim yaptığı bir dünyayı kaç 
milyon kişi tarafından paylaşıyoruz? Ya da paylaşmaya çalışıyoruz… Acıma 
duygusunu kaybetmiş, vicdandan yoksun, bencil, çıkar odaklı, ikiyüzlü, nefretle 
dolu, öfkeli, riyakâr bir varlığa insan demek ne kadar doğru? Dolayısıyla insan; 
ruhunu ne kadar sevgiyle beslerse, affetmeyi, unutmayı öğrenirse, kaybetmek 
yerine kazanmayı öğrenirse işte o kadar o oranda insan olur. 
İnsan gibi yaşamak dileğimle… 

Y 

İNSAN 
OLABİLMEK 

Büşra ERALTUĞ 
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DU BIST ANDERS 
 

kaygısız bir bahar gününde hissettiren şarkılar, 
filmler hatta insanlar… 

ve hayvandan farksız benliğimle ben, 
insan topluluklarının içinde dolanıyorum. 

ve elimde hayatın derinliklerini anlatması gereken eski kitaplar, 
bir başımayım… 

ne zaman yalnızlaşsam, 
Tanrı'ya yakınlaşıyorum. 

 
kendimi kızılötesi ışınlarla görsem 

şahidi olacağım, içimi kaplayan bu kara duygunun 
kelepçeleyeceğim karanlığı. 

ensemde esen rüzgarın irkintisi  
ölümün parmak ucumdan çıkacağı günü hatırlatıyor 
halbuki ben; ne ölümü ne yaşamayı hayal ediyorum. 

 
bir plan yapsam; içime, yarın öleceğim doğuyor 
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kendimi hızla susturuyorum, düşünceler akıyor: 

lakin akan bir dere ne kadar amaç taşıyorsa o kadar. 
bir çocukla göz göze geliyorum, 

Arapça sesler çarpıyor kulağıma, 
telepati yoluyla aramızdan atomlar akıyor: 

neden bahsettiğimizi anlayamıyorum. 
annesi elinden tutuyor, 

ben ellerimi koluma yaslıyorum. 
 

kitaba dönüyorum çaresizce  
içimde her şeyin sırrını öğrenme açlığı, 

zihnimde hayatın basitliği tezadı... 
hayatı anlamak için hayattan kopuyorum. 

sakalları birbirine girmiş biri, elinde iki paketle öteme oturuyor 
ne kadar, diyorum, hiçbir şeyim yok. 

 
"kara sıfatlarla hayatı sorguluyorum" 

hazmedemiyorum kelimeleri  
kaygısız bir bahar gününde hissettiren insanlar… 

nerede şimdi? 
olabildiğince kaygılıyım 
ve olabildiğince öfkeli  

annelerin sıcak elleri ile çocuklarını kavramasına, 
gürültünün sarhoşluğuna. 

 
bir başıma hayatı çözmeye çalışıyorum 

bir çocuğa bakıyorum aniden: 
nasıl saf mutlulukla kıvrılıyor dudakları... 

şaşıyorum  
elimi ilk defa sobaya götürmüşçesine irkiliyorum 

minareden Tanrı’nın sesi duyuluyor 
kıskançlığımdan,  

hüngür hüngür ağlıyorum. 
 

Rumeysa DOĞAN 
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İNSAN OLMAK (KİTAP TANITIMI)  
Şeyma Tuna DİNÇ 

Dünyada iki tür insan vardır: Yaşayanlar ve 

yaşayanları seyredip eleştirenler. Seyretmek 

ölümü, katılmak ise yaşamı simgeler! 

Prof. Dr. Engin Geçtan  

Prof. Dr. Engin Geçtan’ın “İnsan Olmak” adlı 

kitabına ait bu söz kitabı özetler nitelikte.  

İnsanın psikolojik eğilim ve davranışlarını 

birey ve toplum, ana-baba, çocuk, 

insanlardan korkmak, öfke ve düşmanlık, 

değersizlik duygusu, kaygı, sorumluluktan 

kaçış, yalnızlık, ortak yaşam ilişkisi, nevrotik 

kısırdöngü, yaşam ve ölüm, kendini 

yaşamak... gibi başlıklar altında inceleyen 

psikiyatrist yazar, bilimsel analizlerini bir 

kişisel gelişim kitabı gibi akıcı bir üslupla 

nedenler ve yöntemlere de yer vererek 

anlatıyor. 

21. yy. da teknoloji ne kadar ilerlerse de insan hâlâ ilkel duygularını sürdürüyor. 

İletişim araçlarının çok gelişmesi dahi insanın birbirini anlamasına yetmiyor. 

Hâlâ savaşlar, cinayetler sürüyor. Demek ki teknolojik gelişim bir yanılsama… 

Asıl olan insanın içten değişmesi, kendini bilmesi, kendini okumayı öğrenmesi. 

Kimi zaman bu kolay olmuyor. Aileden ya da toplumdan gelen kodlar insanın 

algısını şekillendiriyor. İnsan tüm bu kodları sorgulamadan, araştırmadan kabul 

ettiğinde bir kısır döngüyü başlatıyor. 

Yazar kitabında insanın duygularının derinlerine iniyor. Toplumun en küçük 

birimi olan aileye değinerek çocuk gelişiminin ne kadar önemli olduğunun altını 

çiziyor: 
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 “Reddedici ve küçük düşürücü tutumlar çocuğun kaygılı bir insan olarak 

gelişmesine katkıda bulunur. Çocukluğu izleyen ergenlik döneminde de ana-

baba ya da diğer yetişkinlerin alaycı tutumları ergenin üzerinde yıkıcı etkiler 

yaratır. Çocuğun eğitiminde ceza yöntemleri hakça uygulandığında kaygıya 

neden olmaz.” 

İnsan insanı yalnız insanda tanır. Bu yüzden topluma karıştığımız ve iletişim 

kurduğumuz her insan bize ayna olur. Aynalara doğru bakmayı öğrenebilirsek 

kendimizi geliştirmek ve karşı tarafı suçlamadan önce kendimizde var olan 

eksikliği bulup düzeltmemiz için bir fırsattır: 

“Bazı insanlar yalnızlıkları ve boşluklarını gidermeye kızgınlık duygusunu 

uyuşturucu bir madde olarak kullanır ve diğer insanlara karşı yaşadıkları sürekli 

öfke sayesinde kendileriyle yüzleşmekten kaçınırlar.”  

Ne iş yaparsan kim olursan ol her şeyin sevgiyle yapmak insana en büyük ilaç. 

Psikolojik ilaçların sadece günü kurtardığı ve çözüm odaklı olmayışı insanların 

içinden çıkamadığı bu buhranların devam etmesine neden oluyor. 

“Sorumluluğunu üstlenen kişi özgürdür. Özgür insan daha az korkar, O’nun için 

sevebilir! “ 

Sevgi insanı iyileştirmekle kalmaz, tüm bunların yayılmasına vesile olur. İnsanın 

sürekli iyi kalması, egosundan çıkmayı başarması ve saf sevgi oluşturması kolay 

değil. Ama imkânsız hiç değil. İnsan önce kendi eksiklerini farkına varmalı, 

elindekilerinin, sahip olduklarının şükrüne varıp karanlıkta ufak bir ışık olmak 

için iyiliği, sevgiyi yaymaya ve bunu eylemlerine dökerse toplumda ver edinmiş 

adaletsizlik, samimiyetsizlik yavaş yavaş ortadan kalkacaktır. İşte gerçekten 

insan olmak böyle bir şey!  

 “Bir insan diğer insanları ne denli çok sevdiğinden sürekli söz ediyorsa; bunu 

neden ilan etme gereğini duyduğu sorusu da akla gelir. Çünkü insanları 

gerçekten seven biri, bunu sürekli dile getirme gereğini duymaz, sevgisini 

yaşantıya çevirir.“ 
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Bekle beni dünya, geliyorum! 
Nefsimde tutuşturduğum haz, 
Oynak irislerimin boğuk rengi, 

Benliğimde saklı sevgi ile geliyorum. 
Sıra sıra dizilmiş meşe ağaçları 

Yüreğimde afacan çocuğun telaşı, 
Meşe yeşil, yemyeşil. 

Bir yaprak koparıyor dallardan, doyamıyorum. 
Dur durak bilmeyen afacan çocuk 

Yumuk yumuk ellerinde 
İri iri dallar ile 

Durulup kabarıyor kimi zaman 
Coşkulu bir nehir gibi taşıyor, 

Yerde uzanan boylu boyunca meşelerin üzerine… 
Meşe yok, yeşil yok, yemyeşil yok. 

Nedir bu iç içe geçmiş uzunlar? 
Gövdelerinden büyüyen kanatlar ile  

Sanki asılacaklar maviliklere. 
Mavilikler nereye kayboldular? 

Kim boyadı güneşi griye? 

  YIKILAN AFACAN ÇOCUKLAR 
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Ayna beliriyor karşımda, gökyüzünün üzerinde 

taşlı, ihtişamlı ayna... 
Parmaklarımın arasından süzülen duman, 

Uzunlardan fışkıran siyahlar gibi 
sinsi sinsi 

yapışıyor güneşin zerrelerine. 
Ayna büyük, büsbüyük 

Bense küçük, küçücüğüm. 
Kayıyor büsbütün ayaklarımın arasından dünya... 

Ayrılamıyorum ondan 
ve yapışamıyorum ona. 
Elimde bir çöp tenekesi 
İzliyorum anbean denizi 

Bataklıktaki kurbağa avcısı gibi. 
Gitgide silinirken aynadaki sıfatlar 

Yanımdan geçiyor sürü sürü koyunlar. 
Ardında bıraktığı iri iri tüyleri 

Örtüyor omuzlarımdaki hayat siluetini. 
Afacan çocuk 

heyecanlı, dağınık, hevesli 
Büyüyor içimde 

Küçük, küçücük kalıyorum bense 
Dudaklarımda tavşan zerreleri 

Suratımda sersem bir güzellikle. 
Kırık meşelerin üzerinde parça parça insanlar 
Ufalanıp eriyor yavaş yavaş aynadaki taşlar. 

Kimisi beyaz, kimisi siyah, kimisi gri 
Kimi kimsesiz deniz gibi mavi 

Kimi beyazın zincirinde esir bir siyahi. 
Bazıları âşık sufi gibi parlak 

Bazısı yapışkan alevler gibi isli. 
Fakat türedikçe afacan çocuklar 

Ne kalır geriye kimsesiz deniz 
Ne de aşkla yanıp tutuşan semalar. 

Herkes küçülür de 
Bir ayna büyür, 

Paslı cam kırıkları ile 
Geçmişin yıkılan çocuklarını selamlar. 

 
Cevahir TOK 
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SORGULAMADAN GEÇEN BİR HAYAT:  

SİZ ZAHMET ETMEYİN! 

Raziye SAYAR 

orgulamak, TDK'nin raflarında üstü tozlanmış bir kelimeden ibarettir 

pek çoğumuz için. Yapmayı, yaptırmayı, söylemeyi, söyletmeyi iyi 

biliriz fakat bunların amacını, içeriğini bilmeyiz genellikle. 

Sloganlaşmış cümleler vardır bizim için bağırır çağırır söyleriz onları. 

Çevremizin sergilediği moda davranışlar vardır, taklit ederiz. 

Büyük fizikçi R. Feynman, “Eminim Şaka Yapıyorsunuz Bay 

Feynman” adlı kitabının bir bölümünde Brezilya’daki eğitmenlik tecrübelerini 

ve eğitim sistemine dair gözlemlerini üzülerek aktarmaktadır. Girdiği “Fizikte 

Matematiksel Metotlar” dersinde çok ilginç bir şey fark eder. Belli bir soruyu 

farklı şekillerde sorduğunda öğrenciler cevap verememektedir veya konuyu 

hayatın içinden unsurlarla anlattığında kimse dönüt vermemektedir. Böylece 

öğrencilerin bilgileri, yalnızca ezberleyerek edindiklerini, bu bilgileri 

hayatlarında uygulayabilecek beceri kazanamadıklarını ve veriler arası ilişki 

S 
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kuramadıklarını fark eder. Bilim yaşının erken başladığını (Brezilya’da) fakat 

öğrencilerin, bilgileri yalnızca ezberlemekle yetindiğini, böylece kimsenin bilim 

yapamadığını ifade eder. Feynman’e göre bilim, önce kendini geliştirmeye 

başlar. Ders sıralarında çürütülecek bir aktivite olmadığı gibi taklitten ibaret de 

değildir. 

Bu gözlemleri sonucu yaptığı eleştiri konusunda son derece haklı bulduğum 

Feynman’i okurken, “Ya biz?” dedim kendime. Öğrenci iken “Bu formüller ne 

işe yarayacak?” diye sorardık. Haksız da değildik, bu şekilde ne işimize 

yarayacaklardı? Bize, bu formüllerin nerede kullanılacağı, amacı, yararı değil, 

soruda nasıl uygulanacağı öğretildi. Bizim bilimden anladığımız şey, eskileri 

tekrar ve ezberden başka bir şey değil. Sürekli artan yemekleri yemek gibi… Ya 

da bizim için hazırlanmış bir yürüme bandında yürümek gibi. Yürüyoruz fakat 

ilerlemiyoruz. Üstelik üzerinde yürüdüğümüz şey hakkında da bir fikrimiz yok.  

Yalnızca eğitim sistemimiz değil yaşam tarzımızı düşündüm. Platon’un 

“Mağara Söylencesi” misali... Gölgelerimizi görüyoruz, bedenimizin, nerede, 

niçin var olduğumuzun, gökyüzündeki güneşin, en önemlisi de prangalarımızın 

farkında değiliz. Nefes alıyoruz sadece her canlı gibi. Sloganlar, çığlıklar, tek 

düze taklitçi bir yaşam. İçeriği olmayan amaçsız konuşmalar ve farkındalık 

zafiyeti... Kutsal kitap, duvarda işlemeli kaplar içerisinde kalmalıdır. Çoğunluk 

ne söylüyorsa doğrudur. Kemikleşmiş yargıları değiştirmek ne haddimize? Ha 

bir de şu var: “Etimiz öğretmenlerimizin, kemiğimiz velilerimizindir!” 

Örfler, adetler... Kesin kurallardır bizim için. Peki neden? Öyle işte... Atalarımız 

öyle yapmış çünkü. Biz bunlara da olmazsa olmaz gözüyle bakıyoruz. Onları 

birer renklilik olarak göremiyoruz. Ah şu yenilikler, yeni şeyler. Bizi ne kadar 

zorluyorlar. Zihnimizi yoruyorlar. Neden düşünerek o güzel zamanımızı 

harcayalım ki? Bizim yerimize bir düşünen olur elbette.  

Bizler; kapitalist düzenin modern köleleri. Tüketilmeye hapsedilmiş zihinler. 

Üretmeyi “amelelik”, tüketmeyi “elitistlik” zanneden zavallı bireyler. 

Tüketmeye alıştığımız en önemli şey olan bilgi, satın aldığımız bir rahatlık 

haline geldi. Çünkü hazır gelen yemekleri yemek dururken, neden yemek 

yapmaya uğraşalım ki? Dertsiz başımıza dert! Bize sunulan “a, b, c, d, e” şıkları 

varken neden bir “f” şıkkı üretelim? 

Öyleyse gerek sosyal hayatta gerek ekonomik düzende gerekse eğitim 

sistemimizde süregelen ve bize dikte edilen şey: Aman zahmet etmeyin! 
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Sarı lekeler olmuş geçmişi 

Seneler var dökmemiş naftalin 

Gözünün uzağına düşen bağlar 
Terazinin kefelerine ağır gelmiş 

Bir iğne batığı gibi sızlıyor kadının kalbi 
 

Bana onu anlat deseler 

Kanaviçe Hanım derim 
Buram buram Anadolu kokan bir hanım 

Bembeyaz örtülere işlediği umudu 
Narin çiçekler gibi rengârenk neşesi 

Ama sarı bir lekeye esir ömrü 

Bundandır hüznü 
 

Rumeysa KULA KILIÇ 

KANAVİÇE HANIM 
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TOPRAK VE İNSAN 

 

Beşikten mezara dek, adı anılan kudret 

Kâinatı bağrında besleyen yâr topraktır. 

Hâk; Âdem’e balçıktan verdi can ile suret 

Kemiğini ten ile süsleyen yâr topraktır. 

 

Kendisi ab-ı hayat, zemzemler ondan akar 

Yaşayan mahlûkatın kıblesi ona bakar 

Canlıya yuva kurar, aşk çırasını yakar 

Azı- çoğu mizanda eşleyen yâr topraktır. 

 

Soyu devam ettirdi nesillerden nesile 

Dağda- bağda yurt verdi, çağlar oldu vesile 

Topluma vatan kurdu, yüceldi tüm silsile 

Cennet nimetleriyle besleyen yâr topraktır. 

 

İnsanlar tohum verdi, bin ekin verdi bize 

İmparatorlukları bir bir getirdi dize 

Sultanları, şahları sardı hep dize dize 

Nice “ben” diyenlere sesleyen yâr topraktır. 

Geçmişle geleceği terazisinde tutan 

Sarayları, hanları yerle bir edip yutan 

Nefsine mağlup olan sabırsızı avutan 

Şükür etmeyenleri tuşlayan yâr topraktır. 
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Dokununca dağılan su 
Dizleri yaralı asu 
Annesi, babası, oğlu 
Hayat birdir bir 
 
Saatin tik tak sesi 
Çöldeki kum tanesi 
Ramses eğildi ve dedi ki: 
Hu Âdem hu! 
 
Ece GÜL 

 

 

Öz hamuruna asi olma, seni var etti 

Sana dünyayı sundu, hevesine ar etti 

Mansur’un muradını verdi bahtiyar etti 

Dövsen-sövsen, kovsan da küsmeyen yâr topraktır. 

Mansur EKMEKÇİ 

 

Kelamı, keskin bıçaktan 
Kalbi, mecruh saçaktan 
Derdi bin bir çeşittir 
Sevinci birdir bir 
 
Gecenin koynunda yatan 
Feneri umutla dolan 
Yazgısı kör bıçaktan 
İnsan bin bir çeşittir. 
 
 

HU ÂDEM HU 
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BİR DELİNİN SANDIĞINDAKİLER 

Bekliyoruz; hepimiz bekleriz. 
Çılgın yığınlar, arsız âşıklar, 

Delişmen atlar gibi kaynaya fokurdaya 
Bekliyoruz… 

Mezar taşı kadar hareketli, 
İçimiz kimselerin bilmediği gibi kasvetli. 

Bir delinin bambudan sandığı… 
Yırtık fotoğraflar, ipe sapa gelmez karalamalar, 

Sonra bir kavanozun içindeki deniz suyu. 
Gün batımları, eriyen zaman, alacakaranlıkta 

Siluete dönüşen bedenler, 
Piknik tüpünde keçi peynirli köy yumurtası, 

Yolunu yitirmiş ruhlar, terleyen vücutlar, 
Tahammülsüz fokurdanmalar, 
Sona ermeyecek mahkûmiyet, 

Bunaltılar... 
 

Yanılsamalar, uyanışlar ve hüzün… 
Yine de sevmek, inanmak; gün doğana, 

Doğayla tek vücut oluncaya dek dans etmek kumsalda. 
Sabahın ilk ışıklarıyla ter fışkıran bedeninle 

Soluk soluğa yığılıp kalmak soğuk kumun üzerine, 
Bütün aşklarının film şeridi misali geçmesi, 

Zihninin sinemasında. 
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Sonra aynı delinin bambudan sandığı; 

Kırık bir kolye, yırtık fotoğraflar, yiten ruhlar, kayboluş… 
 

Bir masal, yetişkinler için. 
Hastalıklı insanlar ve inşa ettikleri uygarlıkları; 

İnsana dair tek bir belirtinin olmadığı, 
Salt en ilkel güdülerin tatmini, 

Yer altında filizlenen umutlar… 
Bir çöl, bir dağ başı, bir orman, 
Belki bir su kenarı, yitik ruhlar; 

Anımsamaya çalışan, hatırladıkça arınan… 
Ahkâm kesenler, gülüp geçtiklerimiz, dedikoducular… 

Ah, siz yok musunuz? 
Siz, bu dünyanın sonunu getirecek olanlar 

Amaçladıklarınız, gerçekleşmediği gün sonunuz olacak. 
Yalnızken mutlu olmasını bilmediğinizden, 

Yalnızlığınızsa mahvınız... 
 

Pandora’nın kutusundakilerle, 
Bir delinin sandığındakiler 
Baş edebilecek yalnızca. 

Yırtık fotoğraflar, not defterleri, 
Bir kavanoz deniz suyu, 
Ilık bir güneş damlası, 
Bir çift zeytin yaprağı, 
Bir tutam yıldız tozu, 

Kilit altında tutulan aşk, 
Priamos’un gözyaşları… 

 
Dostlarla bir rakı sofrası; 

Cakasız, samimi, 
Birbirini iyi bilenlerin davetli olduğu… 

 
Yıldızların altında, bir sahil ateşinin başında, 

Serin kumlar üzerinde çırılçıplak yenen bir yemek. 
Anlatılan hikâyeler, 

Yürekten dinlendiği için 
Boşa gitmeyen sözcükler, 

Duran zaman, 
Sinsiliğin uğramadığı kalpler, 
Gerçekten huzurlu ruhlar… 

Hatırlamaya Çalışmak Ekspresi 
Mevsim bahara evrilirken 

Gündüz yağmurlarıyla tınlıyorum ben; 
Tın, tın, tınnn… 

Mevsim bahara evrilirken 
Öteki tınmıyor ama 
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Gözyaşı yağmurlarıyla; 

Sus, sus, susss… 
Sabaha karşı puslanıyor, 

Güneşin ilk ışıklarıyla tütüyorum. 
Eski zamanlara yol alan bir tren oluyorum, 

Trende bir kompartıman. 
 

Sonra kompartımanın içinde ağzında sigarası, 
Başında fötr şapkasıyla yolculuk eden bir adamım. 

“Hatırlamaya Çalışmak” ekspresi, 
Yol alıyor tüm hızıyla geçmişe. 
Renkler yitiyor, deniz kararıyor, 

Simsiyah bembeyaz kesiyor ortalık. 
Ağzımdaki sigara büyüyor, 
Ben artık ney üflüyorum. 

İnsanlar toplanıyor etrafıma; 
Tanıdık simalar, öldü bildiklerim, 

Hayattakiler, bir de öldürdüklerim… 
Dinliyorlar, çıt çıkarmadan öylece. 

Gerçek dostlar biriktiriyorum kendime, 
Yalandan aşklar… 

 
Ekspres durmuyor artık hiçbir durakta, 

Tam gaz yol almakta. 
Neyim, elimde bir küreğe dönüşüyor, 

Besliyorum treni daha çok kömürle, simsiyah... 
Bembeyaz buharlar saçıyor tepesinden, 

Tam gaz, ama sessiz sedasız geçiyoruz ovalardan. 
Öyle ki tarlalardaki insanlar dönüp de bakmıyorlar bile. 

Görmüyorlar ekspresi, yalnızca hayvanlar… 
Bir inek böğürüyor, bir kuş cıvıldıyor, 

Bir sincap kompartımanın tepesinde tıkırdıyor. 
Daha çok kömür atıyorum kazana, 

Kan ter içindeyim, terim beyaz, kanım siyah. 
Bir kelebek peyda oluveriyor, siyah beyazlığın içinde. 

Kanatları mavili sarılı, seçemediğim başka renkler de var. 
Kanat çırpıyor bir kere, her şey rengine kavuşuyor. 

Kanat çırpıyor iki kere, tarladaki kadın el sallıyor trene. 
Kanat çırpıyor üç kere, ney üflüyorum tekrar. 

Kanat çırpıyor dört kere, tren yavaşlıyor ilk istasyona. 
Kanat çırpıyor beş kere, can veriyor kelebek. 

Tam beş tane gözyaşı döküyorum “Sen” oluyor kelebek. 
Ben sonra hatırlıyorum; 

Ekspres son istasyona doğru hız keserken 
Başka bir durak kalmadığını… 

 
Ozan YILMAZ 
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KARANLIKTAKİ İNSAN 

 

Tolga ALVER 

(Bir sokak arası. Akşamüstü. Şehre sessizlik çöktüğü anlar. Bir çocuk, 

kâğıt toplayan bir adamın yaptığı işi seyretmeye başlar. Ardından 

aralarında bir konuşma geçer.) 

Çocuk – Size bir şey sorabilir miyim? 

(Çöplerin arasında kaybolmuş adam bu sesle aniden irkilir ve çocuğa 

doğru konuşmadan bakar.) 

Çocuk – Affedersiniz, sanırım sizi rahatsız ettim. 

Adam – Hayır, uzun zamandır çöp karıştıyorum. Bunca zaman sonra ilk 

kez bana birisi “siz” diye seslenince şaşırdım. 

Çocuk – Annem benden büyük olan herkese siz diye hitap etmemi 

tembihledi efendim. 

Adam – Annenin sözünü dinlemene sevindim. Şimdi sorunu sorabilirsin. 
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Çocuk – Bu işten ne kadar kazanıyorsunuz? 

Adam – Çöp işinden mi? Görünüşe göre birilerinin işe ihtiyacı var.  

Çocuk – Benim çocuk olmak gibi çok daha zor bir işim var efendim. 

Eğer bu hayatta çocuksanız üstesinden gelemeyeceğiniz pek çok 

sorununuz var demektir. 

Adam – Çocuk olmaktan şikâyet etmemelisin. Sonrasında ne kadar 

çalışırsan çalış çocukluğunu satın alamazsın. 

Çocuk – Fakat ben… Her neyse konu bu değil. Ne kadar kazanıyorsunuz 

diye sormuştum. 

Adam – Hımm… Bir bakalım. Ne kazandığımı sana anlatmamı istiyorsan 

evet sana anlatacağım. Sen iyi bir çocuğa benziyorsun, bu sırrı sana 

verebilirim. 

Çocuk – Bu bir sır mı? Şimdi daha çok merak ettim. 

Adam – Gördüğün gibi üstüm başım darmadağın. Tahmin ettiğin üzere 

de kimsem yok. Bir evim de.  

Çocuk – Buradan sonra gideceğiniz bir eviniz yok mu yani? 

Adam – Maalesef.  

Çocuk – O zaman hemen bir evin olmasını diliyorum. (İki elini birleştirip 

gözünü kapatır, duyulmayan bir şeyler mırıldanır.)  

Adam – Şimdi sana kazandıklarımı anlatayım. Bir kere ben özgürüm. 

Yani bir yerlere telaşla yetişme derdim yok. Kimse için süslenmem de 

gerekmiyor. Ne kadar süslenebilirim ki zaten. (Öksürür.) Gördüğün gibi 

biraz da hastayım. Sokaklarda yaşadığım için çoğu zaman hastayım da 

denilebilir. Evet, ne diyorduk. Hah, kazanımlarım. Sana sırlarımı 

anlatacağım şimdi.  

Çocuk – Doğrusu heyecanlandırdınız beni. 
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Adam – İlk sırrım, bu şehri çok iyi tanıyorum. Tüm sokak isimlerini 

neredeyse biliyorum. Üstelik zihnimde tüm yolların haritası çizilmiş 

durumda. 

Çocuk – İnanmıyorum! Babamın arabasındaki navigasyondan daha iyi 

bir zihniniz var. O tuhaf şey bazen yolları karıştırıyor. 

Adam – Benim de karıştırdıklarım olabiliyor. İkinci sırrım, bu şehirde 

yıldızları seyredecek en güzel yeri biliyorum. 

Çocuk – Gerçekten mi? Orasını bana da söyler misiniz? 

Adam – Ama bu da bir sır. Tekrar karşılaşırsak neden olmasın?  

Çocuk – Çok teşekkür ederim efendim.  

Adam – Üçüncü sırrım geliyor sıkı dur. Her sabah güneşin doğuşunu ve 

her akşam batışını başka bir sokaktan izliyorum. Bu inanılmaz bir keyif. 

Çocuk – Güneşin batışını birkaç kez izledim. Ama doğuşunu hep 

kaçırmışımdır efendim. Oysa siz her doğuşu başka bir yerde 

seyrediyormuşsunuz. Bu muhteşem olmalı. 

Adam – Evet, muhteşem... Diğer bir sırrım, kimsenin benim hakkımda 

dedikodu yapmıyor olması. İşim sayesinde herkes yüzüme karşı hakaret 

eder. Diğerleri öyle mi? Herkes birbirinin arkasından söylenip durur. 

Maskelerle yaşarlar. Oysa gerçek tüm saflığıyla karşımızda duruyorsa 

kötülük de olsa sonucu yalandan daha güzeldir. Başka yerlerde beni 

çekiştirip yüzüme gülmelerini istemezdim. 

Çocuk – (Mahzun) Sanırım bu duyguyu biliyorum. Birkaç kez 

arkadaşlarım da benim için kötü şeyler söylemişti arkamdan. 

Duyduğumda çok mutsuz olmuştum. 

Adam – Yüzüne karşı söylemeleri de mutsuz edecekti biliyorsun. Ama 

sen o zaman onları arkadaşın olarak görmeyecektin. 

Çocuk – Evet efendim. 
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Adam – Sana bir sır daha vereyim mi? Kimse benden menfaatim uğruna 

karakterimden ödün vermemi istemiyor. 

Çocuk – Bu da ne demek? 

Adam – Yani kimse çıkarlarım için başka bir adam olmamı istemiyor. 

Kararlarımı kendim veriyorum.  

Çocuk – İşte bu çok büyük bir şans... Biz çocukların en kötü 

durumlarından birisi de bu. Kendi kararlarımızı verememek… 

Adam – Bu sizlerin iyiliği için gerekli. Ancak yetişkinlerin de çoğu kendi 

kararlarını verecek durumda değiller. 

Çocuk – Yani rol yapıyorlar. Bir de… 

Adam – Evet?  

Çocuk – Bir de hep somurtuyorlar. Hiç gülmüyorlar. Babamın işleri 

oldukça yolunda... Kocaman bir evimiz var. Ancak çoğu zaman suratı 

asıktır efendim. Genellikle mutsuzdur.  

Adam – Yıldızları saymadığındandır. 

Çocuk – Siz yıldızları sayabildiniz mi? Gerçekten mi?  

Adam – Kimse yıldızların sayısını bilemez. Ama saymayı deneyebilir 

öyle değil mi? 

Çocuk – Bense uyumadan önce koyunları sayıyorum. Annem hep öyle 

yapmamı istiyor.  

Adam – Sen annenin sözünden ayrılma. Anneler, çocuklarını 

kendilerinden bile çok düşünürler. Elbette babalar da.  

Çocuk – Benim size bir teklifim olacaktı biliyor musunuz? 

Adam – Teklif mi? Nasıl bir teklifmiş bu? 
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Çocuk – Eğer beni yanlış anlamazsanız size kumbaramı vermeyi teklif 

edecektim. Hatta aldığım tüm harçlıklarımı. 

Adam – Ama niçin? 

Çocuk – Benimle arkadaşlık etmeniz için. Bu kocaman şehirde bir 

arkadaşım bile yok. Sokaklar tehlikeliymiş, okul arkadaşlarımın evine 

gitmem sakıncalıymış, internetten arkadaşımın olması için de henüz 

yaşım küçükmüş. Anlayacağınız benim konuşacağım bir arkadaşım bile 

yok. 

Adam – Seni çok iyi anladım. Ancak parayla arkadaş satın alamazsın. Bu 

öyle bir şey değildir. Biraz önce sana verdiğim sırların hiçbirini de 

parayla kazanamazsın. İnsanlık, hayatımızı satın alabileceğimiz şeylerle 

sınırlandırdı. Kendi uydurduğu şeye kendisini tutsak etti. 

Çocuk – Bunun farkındayım. Sizin sırlarınızdan sonra size babamın 

kazandığı parayı da versem sizi işinizden ayıramayacağımı fark ettim. 

Adam – Son bir sır daha vermemi ister misin? 

Çocuk – Çok sevinirim efendim. 

Adam – Sen iyi birisin. Seni sevdim. O yüzden haftaya yine bu saatlerde 

burada konuşabiliriz. 

Çocuk – Bu benimle arkadaş olmayı kabul ettiğiniz anlamına mı geliyor? 

Adam – Elbette.  

Çocuk – Beni çok çok mutlu ettiniz efendim. Çok memnun oldum. 

Göreceksiniz çok iyi bir arkadaş olacağım. 

Adam – Bundan hiç şüphem yok. 

(Çocuğun babası bir polisle birlikte telaşla sokağa girer. Koşarak 

çocuğuna sarılır.) 
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Baba – Neden bizden izinsiz dışarı çıktın çocuğum? Annen “Büyümeye 

gidiyorum!” notunu bulduğunda delirdik.  

Çocuk – Özür dilerim baba. 

(Bu esnada Adam sahneden eliyle ittiği çöp arabasıyla yavaş adımlarla 

çıkmaktadır.) 

Baba – Bu pis adam da kim? Memur Bey, bu kişi çocuğuma bir zarar 

vermiş olmasın? (Çocuğuna dönerek.) Öyle bir şey olmadı değil mi? 

Çocuk – Hayır, o benim arkadaşım oldu.  

Polis – Ben onu tanıyorum efendim. Kimseye zararı olmayan birisidir. 

Aslında çok varlıklı biri ancak oğlunu sokaklarda kaybettiği günden beri 

bu şekilde yaşıyor. 

Çocuk – Yani sokaklarda çöp aramıyor mu?  

Baba – Üzüldüm. 

Çocuk – Her sabah güneşi doğuran ve batıran adam o. Nasıl çocuğunu 

bulamaz? 
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Polis – Bir akşam küçük oğlu ‘Yıldızları saymaya gidiyorum.’ diye not 

bırakıp evi terk etmiş ve bir daha onu gören olmamış. Çok uzun zaman 

geçti. Çocuktan hiçbir haber yok. 

Baba – Bu senin bıraktığın nota benziyor. Bizleri ne durumda bıraktığını 

anlamışsındır artık. 

Çocuk – Özür dilerim baba. Çok özür dilerim. Ama senden bir isteğim 

olacak. Haftaya yeniden burada olmama izin verir misin? 

Baba – Neden peki? 

Çocuk – Çünkü arkadaşımı göreceğim. Onun yıldızları saymasına yardım 

etmem gerekiyor. Neden yıldızları saydığını şimdi anladım. Çocuğunun 

yıldızları saymasına yardım ediyor.  

Polis – Belki bir yerlerde onun da yıldızları saydığını düşünüyordur. 

Baba – Görünen o ki eve bıraktığın kâğıttaki amacını hemen 

gerçekleştirmişsin. 

Çocuk – Evet büyüdüm baba. Arkadaşım benim büyümeme sebep oldu. 

Şimdi de ben onun yıldızları saymasına yardım edeceğim. Belki yıldızları 

sayabilirsek çocuğu da evine geri döner. 

Baba – Beni de aranıza alırsanız bu işi hızlandırabiliriz. 

Çocuk – Sahi mi? Çok teşekkürler baba! (Babasına sımsıkı sarılır.)  

(Uzaklardan bir şarkı sesi duyulur ve sahne kapanır.) 

-Son- 
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Bir yol kurtarır mı seni 
Bir otobüs, bir tren 
Seni, giderken seni 

Ve kalbindekileri götüren 
Bitmeyen 

Ve hiç mola verilmeyen 
Hızlıca ilerlenen bir yol 
Kurtarır mı seni senden 

Büyük bavullu kadın 
Kaçabilir misin kendinden 

 
Köşedeki kedi de mi 
Hatırlatmayacak seni 

Sen ki küçük bir kediden 
Hatta bir kedi hayalinden 

Deli gibi etkilenen 
Ve sen 

Kendini görmeyen 
Gözlerinden bîhaber 
Saçlarının casusu 
Ayak bileklerinden 

Ve kirpiklerinden istifa etmiş 
Kokusunu yanına almaktan aciz 

BÜYÜK BAVULLU KADININ 
KENDİNDEN KAÇIŞI 
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Tembel ve üşenmiş 

Ama bu soğuk yollarda üşümemiş 
Üşüşe de belli etmeyen 

Sen 
Gururlu sen 

Ah bu pervasız sen 
Serin bir yol mu kurtarır seni 
Yoksa derin bir sessizlik mi 

 
Kendini almayı unutmuşsun 

Büyük bavullu kadın 
Dilin dilimde 

Ondan susmuşsun 
Kendini bırakıp evinde 

Yola koyulmuşsun 
Yol kimi götürür 
Tren neye gider 
Yolda kedi ölür 

İnsan ağlar 
Çiçekler üşür 

 
Sen hangi dağa güvenirsin 

Büyük bavullu kadın 
Dağları da mı alacaksın yanına 

Dağlar seni 
O yalnız seni 

O yapayalnız seni 
Saklar mı sandın 
O küçük dağlar 

O dumansız 
O serseri 

Büyük seni mi alacak 
Senden nasıl kurtaracak 

Seni 
Gözleri yaşlı seni 

Genç seni 
O yaşlı dağlar 

Taşıyamaz kinini 
 

Büyük bavullu kadın 
Yollara sığamazsın 

Bavuluna sığdığın gibi 
Bir yol kurtarır mı seni 
Sesin kalmış burada 

Nasıl anlatacaksın derdini 
Büyük kavaklar ne olacak 

Uzun kavaklar 
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Bahar der bülbüle gülüne yetiş 
Cemreyi yağmura seline danış 
Yazı görmeyince bulur boran kış 
Mevsimi olurmuş insan insanın 
 
Titredi âşığın gönül mihrabı 
Ses verdi yerlerin göklerin bâbı 
“Ozanca” içerdi aşkın şarabı 
Gönlüne dolarmış insan insanın 
 
Tolga YÜKSEL 

Ya bulutlara ne demeli 
Onlar mı yoksa gizleyecek seni 

O büyük seni 
Bulutlar mı 

Kavaklar mı gizleyecek 
 

Büyük bavullu kadın 
Seni bu yollar öldürecek 

Yollar öldürecek 
Seni öldürecek 

Ne adın kalacak bu yollarda 
Ne sesin 

Bavulun tabutun olacak 
Bulutlar, kavaklar ve dağlar 

Uzaktan izleyecek bu yok oluşu 
Bavulun tabutun olacak 

Belki de bundandır büyük oluşu 
 

İlhan ÖZDEMİR 
 

 

 

 

 

 

GÖKLERİN BÂBI 

 
En büyük zenginlik gönül tokluğu 
Zehrini alırmış insan insanın 
Aşka fakir düşmüşlerin çokluğu 
Özünü bulurmuş insan insanın 
 
Elâ gözlerinden aldım nazarım 
Hasret kalemiyle hüccet yazarım 
Diyar-ı gurbette Elif gezerim 
Rehberi kalırmış insan insanın 
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Gizlice izlerim onları. 

Birinin başı yukarıdadır, 

Boyunu uzatır ruhunun. 

Paltosunu deler kibri, 

Omzuna çarpar insanın. 

 

Cepleri taş dolu biri, 

Sürekli bankta oturur. 

Ne çocuğu sever ne hayvanı... 

Birinin kalbi fazladır dünyaya, 

Diğerinin iki ayağı... 

 

Bu sokaktan geçerken, 

Adımları hızlanır. 

Geri çevirir başını, gözleri öfkelidir. 

Düzeni değiştiremeyen kadın, 

Çaresiz, yolunu değiştirir. 

 

Bazıları takdir eder 

Nefes alsa diğeri... 

Göğe taşırlar usulca; 

GÖZCÜ 
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Önce allayıp pullar, 

Sonra aşağı bırakır elleri. 

 

Kaç daha var böyle, 

Türleri tükenmeyen. 

Bilmiyorum kaçı bıkmış, 

Kaçı umutsuz? 

Kimler var uzaktan izleyen? 

 

Bense sıkılırım, yorulur ayaklarım. 

Akşam olunca peşlerini bırakır, 

Mezarına giderim insanlığın. 

Saatlerce ağlarım gerekirse, 

Ölüden medet umarım. 

Eksik Yanım 

Sahici gülüşler gerek bize, 

Gerçek hüzünler, bağırışlar... 

Aynı olmaya ne hacet! 

Bize en çok, 

Bizden olmayan gerek. 

Sonsuz hayaller olsun önümüzde, 

Ferah kokular karşılasın bizi. 

Bir başka bakalım yeni doğan güneşe. 

Kor olmuş zihinler 

Bir cesaret alevlensin diye, 

Hadsiz bir cesaret gerek. 

Lal olmuş dilleri açmak, 

Kırmak gerek o zincirleri. 

Zira katrana bulandıysa kalbin, zihnin... 

Çocuklar şarkı söylemiyorsa sahnende, 

Tek bir kuş yoksa bahçende, 

Ne sende kaldı insanlık 

Ne bende! 

Buruk kalbi onarmak gerek. 

Bir işaret, bir selam! 

Kuzeyi güneyle, 

Sığı derinle, 

Bizi bizimle tamamlamak gerek. 

Duyup da dinlemediyse kulakların, 

Baktı da göremediyse gözlerin, 

Hissetmediyse ruhun, 
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Yetmediyse sözlerim... 

Bilememişsen; 

Senin yarın bende anlam bulur 

Benimki sende, 

Boş ver, kör olmuş kalbin, 

Gelsen de olur, gelmesen de... 

 

Betül KULOĞLU 

 

Kucaklamalı insan, 

Sevgi gibi hüzünlerini de 

Paylaşabilseydik eğer  

Dünyanın kirli bedeninde 

Arz-ı halimizi, 

Yaşayıp gidebilir miydik? 

Böyle hissizce, 

Sen, ben, bizler, onlar 

Yoldan geçen kervancılar, göçebeler, 

Medeniler veyahut da bedeviler 

 

Dokunmadan bir ötekine, 

Beyazken siyahlaşmadan, 

Siyahken beyazlaşmadan, 

Yani ötekileşmeden, 

Duyulur mu bunca feryad-ı figan? 

Yani bizler, bunca insan 

Dokunmadan bir ötekine, 

Bulaşmadan başka renge, 

Karışmadan bir başkasına 

 

Gamze CİCİ 

 

İNSANCIL MISRA 
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Gün içinde kim bilir kaç kişiyim, 

Kaç parçayım kaç başka yerde, yetmiyor, 

Çocuklar bilmiyor 

Çocuk olmadığımı, 

Çadır kurarız battaniye serili sandalyelerden 

Ve pencereden gördüğümüz dünyanın 

Beni onlar kadar sevindirmediğini, 

Çocuklar bilmiyor. 

 

Beni çocuk bilmiyor 

Beraber ama ayrı çalıştıklarım, 

Bazıları bilmiyor bile beni, 

Ayaklarımı vuran ayakkabılarım 

Gizler cinayetini, 

Ve ben hiçbir zaman anlamadım 

Neden hep çok çalışır görünmek gerektiğini, 

Ve onlar bilmiyor bütün bunlardan nasıl nefret ettiğimi. 

 

Dersine geç kaldığım kadın, 

Bilmiyor taşlı kaldırımlardan ayakkabısız ve koşarak geldiğimi, 

Ev halkı bilmiyor ne okuldaki ne işteki halimi 

Sokaktaki halimi biliyor da sevmiyorlar 

Ağaçlara gülümsemeye başladığımdan beri. 

 

İNSAN KAÇA BÖLÜNÜNCE 
TAM OLUYOR? 
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Dünya denen cehennemin 

Dumansız ateşlerinde 

Yalınayak yürüyen bir kalbin 

Etten kemikten suretiyim, bilmiyorlar, 

Gün içinde kim bilir kaç kişiyim, bilmiyorlar, 

Kaç parçayım kaç başka yerde, 

Yine de yetmiyor 

Bilen varsa söylesin, 

İnsan kaça bölününce tam oluyor? 

 

Azra TİRYAKİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR NEFES BİN TELAŞ 
 
Önce nefesi kaybolur sevdiklerimizin 
Sonra bedenleri terk eder 
Bir çift ayakkabısı koyulur  
Kendini bilmez bir sokak lambasının altına 
Henüz çamuru bile kuramamıştır  
Gömüldüğü toprağın 
Dünyaya dair  
Tek bir gerçek ile yüzleşilir o anlarda 
Fanidir dünya; hiçtir insan! 
Gani gani rahmet eylersin gökyüzüne 
Turgut Uyar’ın “Göğe Bakma Durağı” 
Bir hayatın yok oluşunda yerini alır 
Kapılar kapanır 
El ayak çekilir 
Uğultulu bir sessizlik çöker geceye 
Yıldızları yere düşer göğün  
Geriye kokusu bile kalmaz  
Ölüm alır götürür her şeyi 
Yarına kalmaz anılar 
Neşesi kalmaz gündüzün 
Siyahı çoktur bu yaşamın 
Sanrı 

Yüreğimde kanayan yara 
Sol yanımda ölümün tüm sancısı 
Temmuzun canımı yakan sıcaklığı 
Mayısın ölüm soğukluğu 
Yokluk tam bir sancı 
Gece tutar ağrısı 
Bugünün en büyük yanılgısı  
Sevdiklerimizin hep var olacağı 
Ölümün soğuk yanı 
Bize fısıldadı zamanı 
İnsansa varoluşun illüzyonu 
Düşünceler zihnin derin kuyusu 
Duygularsa hadsiz fani serzeniş 
Ne gün geceye gebe 
Ne de gece güne doğmaya 
İnsan büyük bir varlığın kuklası 
Yaşam ise renkli bir tiyatro sahnesi 
Terk eden her fani 
Bıraktı kendi sancısını 
Arda kalanlarda dünyanın tüm yükü 
Yerle yeksan yeryüzü 
Sualleri yanıtsız bıraktı yine tanrının hükmü 
 
Efnan EZENEL 
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