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*Bu bir maviADA girişimidir* 

ADA’dan MERHABA 

ADA’ya başlarken bir hesabımız yoktu; umduğumuzun aksi gelişen 

dünyaya isyan, anlamlı bir uğraş yaratmak dışında… 

Bir devir salonlarımızdaki dev kitaplıklar gururumuz, okumak yazmak 

yaşamımızın vazgeçilmeziydi.  Bir araya geldiğimizde okuduklarımızı 

paylaşır, kültür ve sanattaki gelişmeleri tartışırdık. 

Nasıl ne zaman oldu anlamadık, birden dünya değişti. Sanat ucube, 

kitaplar tu kaka oldu. Biz de hazırmışız, hemen de kabullendik.  

Yakınıp duruyorduk,  ülkenin ve dünyanın gidişatından. Kendi kendimi-

ze tabi.  Konuşacak, anlayacak mı vardı?  Bir zamanlar ne çoktuk… 

Oysa çağ değişiyordu, her zamanki gibi. Bizse seyrediyorduk. 

Bu çağ İnternetle anılacak.  Böyle  bir dönemde basılı dergi göle maya 

çalmak… Süren bir İnternet dergimiz de vardı. Ne var ki  mesajlarınız 

gösterdi ki yazının sihri o, kâğıtta olmalı…  Ayrıca dergiler sosyal bir 

aidiyet, benzerini yaratır, yalnızlığa bir delik açarsın. Belki o yalnızlığı 

kırmak ve BİZ olmak istedik. Çünkü ADA Günlüklerine yazan ya da 

yazacak olan herkesin BİZ olduğuna inanıyoruz ve bunu katkılarınızla 

oldurabiliriz... Hem de değişen çağa inat… 

Birileri gün yapıyor, birileri dernek kurmuş kanaryaları koruyor, ötekiler 

kahvede oyun oynuyor, bazıları şişenin dibinde benzerini arıyor, birileri 

de bir partinin ya da siyasetin peşinde koşturuyor Fark ettik ki, bir amaçlı 

gözükse de kahve sadece bahanedir. ADA’nın var oluşunun gizemi 

burada. Benzerlerini bulmak… Bir dostlar sofrası oldurmak, nasıl karşı-

lanırım kaygısı olmadan düşünmek, üretmek, paylaşmak… 

Özetle ADA, eski deyişle aşına olduğumuz her şeyin silindiği, değerle-

rimizin üzerinden bir silindir gibi geçen bu zamanda nefes alacak bir 

alan yaratmaktır. Seyircilikten vazgeçip kendi çağımızı üretmek… 

Yazar, sanatçı olmak, kültür sanat ortamında varlığınızı kanıtlamak 

kuşkusuz haklı bir beklenti, ne var ki o bir sonuçtur.  Dergiler, sizi okurla 

buluşturur, ürettiğinizin aynası olur ve yol gösterir, tanıtımınızı, yani 

reklamınızı yapar, ama kitabınızın, resminizin satışı başka bir şeydir, 

direk ticarettir, kuralları başkadır.  Siz dergiyle moral kazanır,   ortamda 

üretir, bazen birbirine öğretmen ve esin kaynağı olur, okurla buluşur, 

ama en önemlisi bir aidiyetle sürecine göre, buluşacağınız güne hazır-

lanırsınız.  O aidiyet ne? Ne ırk ne mezhep ne parti, ne de çıkar… 

Çağdaş bir dünya görüşüyle çerçevelenmiş kültür, sanat, düşünce… 

ADA’nın da amacı işte o heyecanı duyurmak, emek veren herkesi bir 

araya toplamak, estetikle sıvanmış bir sesli düşünme ve üretim atölyesi 

oldurmak belki… Ötesi değil… Bu nedenle ADA “Yazma cesaretini 

artıran bir dergi”… Öyleyse yine çok olabiliriz… Yine BİZ olabiliriz… 

Bir daha bakın kendinize. Yaşama, yaşadığınıza şaşırıyor, kafa yoruyor, 

ürettiğinizi paylaşacak birilerini bulmakta sıkıntı yaşıyor, bunalıyor, 

sürüden bir parça olmayı da reddediyorsanız hala, belki de çağın üreti-

mi yeni tip bir yalnızlığa siz de yakalandınız da farkında değilsiniz… 

Kalabalıkken yalnız olma hali, kendin kalmak ve özel olmak derdi… O 

zaman bizdensiniz demektir. Bekleriz. 

Başta da söyledm; siz bunu göle maya çalmak olarak alın. Tutmaz mı, 

diyorsunuz, ya tutarsa?  Ki işaretleri de var, daha ilk sayıda bir yıllık 

dergi giderinin bir sayısını çıkaracak kadar katkıda bulunanlar oldu. 

Demek ki umutsuzluğa yer yok. Mevsim bahar. Yeni tanışıklıklar ve 

kavuşmalar zamanı… Sadece biraz istem ve cesaret, ardı gelecektir.  

Hadi, bahar bahar düşünün ve üretin. Siz ürettikçe biz buradayız. 

Nurten Bengi Aksoy 

mailto:adamavi@gmail.com
http://www.adadergi.com/


 ADA BAHAR 2019 
 

 
3 

 

Sorumlu Biziz 

 

ŞENOL YAZICI 
 

-Bu yazı en değerlimdir-* 

Kim bilir belki mevsimiydi, belki denk gelmişti. O garip 
devrim, 60 rüzgârı belki de bu toprağa atılan en lânet-
li(!) tohumdu. Ektiği özgürlük ortamı çok derinlerimiz-
de saklanan ama hazır olmadığımız soylu, kahraman 
ve insan ruhunu uyandırdı,  keşfetmeye, donatmaya 
ve ona dört el sarılmaya götürdü bizi. 

Yüzyıllardır açlığını yaşadığımız, ama ancak  damla 
damla sızan ışıkla avunduğumuz,  aralamakta sıkıntı 
çektiğimiz o kapıyı açmadık, kırdık; bizi kör edecek 
güneşe boğulduk. 

 

Buldukları her yazılı kâğıdı, sonra klâsikleri okudular. 
Ne anne vardı onları anlayacak, ne baba, ne de çev-
re. Okumak olmanın yolu, okumak kendini yaratmaktı. 

Gazap Üzümleri'nde hasta bir adamı, genç göğüsle-
riyle emziren anneydi hepsi; kız ve erkek. 

Kahvelerin, cafe olmadığı günlerdi. Babaların Tanrı-
dan sonra geldiği, ama gerçekten "baba" olduğu 
zamanlardı. Gene de  iş dönüşü meyhanede iki tek 
attı diye kıyameti koparırdık.  

Anlaşılmaz bir müzik eşliğinde çoluk çocukla, saygın, 
eğitimli, yetişkin insanların birlikte kafa çekmesinin 
doğal olduğu barlara henüz geçilmemişti. Yaşlıların 
taze ergin rolüne soyunmaları ve en birinci çağdaş 
sayılmaları, yaş dönümlerinin, ikinci gençlik diye ad-
landırılması, ne sosyal insanlar diye alkışlanması da 
sonradandır. 

Yaşlanmak saygınlıktı. Saygınlık hiç ödülü olmayan 
bir onuru ya da yükü taşımak demekti; küçükleri sev-
mek, korumak... Şimdi ilköğretim andı gibi gelse de. 

Sokakta gördüğün, konuştuğun insan belli ederdi 
kendini. Bu okumuş, bu umur görmüş, bu adam... 
dedirtirdi. O zamanlardı. 

Ayaklarında cızlavut lâstikler, sırtlarında yamalı ceket-
ler vardı. Arka mahallelerden, köylerden okumaya, 
salt okumaya değil, çağdaş kentli olmaya gelirlerdi. 
Ufukları enginlerdi. Çıkmayan, güdük kanatlarıyla 
okyanuslar aşacaklardı. Yaşanacak çok şeyler vardı. 

Şu bu olmak değildi önemlisi ya da zengin… Köylülü-
ğün geri kalmışlığını aşmak, yapısal özelliklerini terk 
etmek, çağdaşlığın akılcı, sistemli, birleştirici düşünce 
dünyasına taşınmak, uygar ülkenin yapıtaşlarından 
biri olmak; yeterince onur değil miydi? 

Mağaradan çıkan insanın binlerce yılda  ulaşabildiği 
en son nokta olan saygın bir kentli olmayı bir başarır-
larsa, nasılsa yeteneklerinin karşılığını ödemez miy-
di dünya? Bunun yolu da köyle kent arasındaki var 
olan, biçimsel olarak yüz yıl, anlayış ve birikim olarak 
beş yüz yılı aşmaktan, kentin birikimini edinmekten 
yani okumaktan geçiyordu. 

Okuyorlardı: Tolstoy’u, Gorki’yi,  Hemingway'i... 

Spartaküs'te insan onuru için çarmıha gerilmeyi göze 
aldılar, Hacı Murat'ta ülkesi için ölmeyi... Çanlar Kimin 
İçin Çalıyor'da, dünyanın öteki ucundaki bir insanın 
acısının kendi acıları olduğunu duyumsadılar. Gazap 
Üzümleri'ndeki hasta erkeği emziren genç anneydi 
hepsi; kız ve erkek. Genç kadından süt emen erkek 
olmayı hiç düşünmediler. Ya da tanımadığı ergin bir 
erkeği emzirme fantezisini... 

Öyle vericiydiler. 

Öyle kolay gözüküyordu kentli olmak, çağdaşlaş-
mak… İyi bir sıçrayışta aşılacak dende kolay… 

Kitaplarda, filmlerde büyük emekler istese de hep 
iyiler kazanıyordu. Devlet malından, tüyü bitmemiş 
yetim hakkından hanlar, hamamlar yapanlar yoktu. 
Yüksek ederle mal satan, toplumsal sorumluluğuna 
ihanet edenler, kuş yuvasını bozan sevgisiz, yitik 
çocukları anımsatıyordu. Onlara ancak acınırdı; yata-
cak yerleri bile yoktu. 

Alın teriyle kazanan babalarının neden yatları, katları, 
ikinci evleri olmadığını sorgulamadılar. Çalsa çırpsa, 
boyasa beyaz eşeği, satsa siyah diye düşünmediler. 
Düşünmek bile aşağılıktı. 

Parasını denkleştiremediklerinden seyredemedikleri, 
ama ezberledikleri afişlerden, izleyen arkadaşlarının 
anlattıklarından çok iyi bildikleri, hep akılla, erdemle, 
çağdaşlıkla donanımlı iyilerin kazandığı filmleri vardı. 
Dünyayı da öyle bildiler. Direnirse iyilik, er ya da geç 
kazanırdı. Alamadıkları kitaplar, özendikleri giysileri, 
önünde yutkunup durdukları lokantalar, yaşamadıkları 
gençlikleri vardı… O dünya güzeli, ihaneti bir iki yanı 
keskin kılıç sayan sevgililere alınmamış armağanlar 
vardı. Ve ertelenmiş sevdaları...  

Gün olacak çatalı bıçağı öğreneceklerdi. Şimdi yürü-
meyi bilmiyorlardı, her ışıklı kavşakta, hey köylü, 
başka Ankara yok, diye bağırılıyordu arkalarından, 
ama gün olacak çiftetelliyi aşacak, ışıklı sokaklarda 
valsin kanatlarıyla uçacaklardı. Kuşkusuz annelerin 
ilkel ama candan türkülerini bileceklerdi, ama Bole-
ro'yu, Ay Işığı Sonatı'nı da ıslıkla çalabileceklerdi. 
Köylülüklerinden hiçbir yerde utanmayacaklardı. O bir 
başlangıçtı, kelebek kozadan çıkmaz mıydı? Geldiği 
kültürü dayatarak değil, onu aşarak, rahat, güvenli, 
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elleri kolları fazla gelmeyen uygar insanlar olacaklar-
dı. Camiye mayoyla, denize elbiseyle girmeyecekler-
di. Yükselişin yolunun, yetenekli birilerine kara çal-
maktan, dinleri, inançları kullanmaktan, size umut 
bağlamış çıkıp geldiğiniz sılanızın insanlarını tavuk 
gibi yolmaktan, sevmediğini pusuya düşürmekten 
geçtiğini düşünmeyeceklerdi. 

Şimdi değiştirilecek benlikleri, kurtarılacak yarınları ve 
ülkeleri vardı. Elbet seveceklerdi, sevmeyi öğrendikle-
ri zaman, hakkını verebilecekleri zaman... O zaman, 
eskimesin diye hiç kullanmadıkları beyaz, ipek men-
dillerini sakladıkları gibi saklanan sevgililerine ömürle-
rini adayacaklardı. Ne var ki, şimdi erkendi. Fethedi-
lecek, tüketilecek insanlar değillerdi sevilenler çetele-
ye atılan çizik değildi. Sevda, kazanamadığınız özgü-
veni bir başkasını tüketerek kazanmak da değildi. 

Kabuk değiştirmek gibi, deri değiştirmek gibi öyle zor 
ve acılıydı değişmek, ama değiştiler. Ülkülerin öğretil-
diği, öğrenmeyenin ayıplandığı günlerdi. Ondan seçi-
ci, soylu, verici oldular. 

Ondan mı çabuk kandılar, o hamlığın üstüne bildikleri 
mi fazla geldi ne, imrendikleri uygarlığa farkında ol-
madan düşman oldular. 

En seherinden bir şey olmaya soyunduk. ve yangınla-
ra çırılçıplak yakalandık. Bundan daha önemlisi Mus-
tafa Kemal’den beri hiç anlamadığımız, hatta günah-
tır, safına bile yerleştirdiğimiz, ama dayatana hürme-
ten ezberlemeye çalıştığımız, bıraksalar hatmedece-
ğimiz kesin olan moderniteyi tam kalbinden yedik. Ki 
cumhuriyetin gerçek ruhuydu modernite… 

Kaç kez avuç içleriniz alkışlardan kızararak izlediniz, 
o filmi? Anımsarsınız, köylü kahramanımız kent giy-
neğine bürünüp feodal ahlâkını dayatıyordu şehre ve 
kazanıyordu. 

Türkülerimizde, şiirlerimizde kadın erkek birlikte çeki-
len halaylardan söz ettiğimizi unuttuk. Çok eşliliğin, 
çarpık ilişkilerin kırsal kesimdeki yaygınlığını, köylü 
kurnazlığının darbımeselliğini de… Karısının arkada-
şıyla dans etmesine izin veren kentli erkeğe ahlâksız 
gözüyle bakıp nasıl öfkelenmiştik. Kentte her yabancı 
erkek, dünyayı kendine benzeyen çocuklarla doldur-
maya kararlı 'Susuz Yaz'daki Erol Taş, her yabancı 
erkekle konuşan kadın da, Sezar deneyiminden sonra 
Romalının tadına delirmiş Kleopatra'ydı. Her film 
çıkışında bir türlü sizi arasına almayan büyük şehrin 
insanlarına, sokaklarına küçümsemeyle, iğrenmeyle 
nasıl bakıyorduk? Ne kadar kendine inanmış, ne 
kadar yürekliydik, değil mi? 

Son Amerika'yı biz keşfettik sanıyorduk. Oysa daha 
kaç Amerika varmış değil mi? 

Şimdi düşünüyor musunuz, aslında biz evrensel sos-
yalizmi bile köy giyneğine sokmayı başarıp giyinmiş-
tik? 

Artık tek doğru köyden gelendi. Feodalitenin öğretil-
me-yen, anlaşılmayan, çünkü çıkarlara göre durma-
dan değişen, ancak ezberlenen, çoğu içgüdüsel 
ahlâkı, kentin öğretilen yarar ilkeli ahlâkını yenecekti. 
Yüz yıllardır uyuyan eziklik uyandı, yargı kolaydı; 
kentli çürümüştü. 

Ondan bizi öğrenmeye, kendine benzemeye zorluyor, 
beceremezsek dışlıyordu. 

Ne arka mahallenin dev varoşlar olmaya dörtnal gittiği 
düşünüldü, ne de kentli olmanın insanın ulaşabildiği 
uygarlık ölçütlerinden biri olduğu. Bir gün bu savun-
manın çeteyi, lâhmacunu, jiletçiyi, bir karmaşayı bes-
leyen garip bir etik yapıyı üreteceğini kimse düşüne-
medi. Oysa deneyimimiz vardı. Tıpkı Moğol istilasın-
da Tanrıdan başka sığınacağı kalmayan Anadolu gibi 
kaos karşısında çaresizleşen genel halk katmanları-
nın savunmayı en ilkele kurup en baştan başlayaca-
ğını da düşünemedik. Her birimiz öğrenmekte güçlük 
çektiğimiz uygarlığa tavırlı, yerine ne koyacağımızı 
bilmeden yok etmeye kararlıydık. 

Yerine konulacağı hala bulamadık. Bulamadığımız 
için önce ülküleri yok ettik. Daha da kötüsü, o ülküleri 
işimize gelen her kılığa sokarak insanlara dağıttık, 
yalan yanlış anımsadıklarımızı inananlara ezberlettik. 
Geride ne var? Başkalarının yaptıklarından söz etme-
yin. Biz uygarlığın yanında değil miydik? 

Sarılacak bir arka mahalle veya köy ahlâkımız da yok 
artık. Dahası onlar, arka mahalledekiler de, köydekiler 
de yok. Üretim güçlerini ele geçirmiş, aydınlık sokak-
lara taşınmışlar. Kullanmasını bilmedikleri uçağı, 
tekerleklerinin her biri bir tarafa giden eski Skoda 
kamyonetleri gibi kendi yöntemleriyle sürüyorlar ve 
tıpkı eskiden olduğu gibi başkasına hiç katlanamıyor-
lar. Kent sokakları, kentli için zulüm. Bu inanılmaz 
Moğol saldırısına dayanamıyan kaçıyor; son sığınak-
larına, ADAlara çekiliyor. Ve artık çok azlar. 

Dün, kentli sadece küçümsüyor ve uzak duruyordu 
bizden. Bunlarsa dayatıyor, istemeseniz de yaşamak 
zorunda bırakıyor. En garibi, dayattıklarını, çağdaşlık 
ve demokrasi diye adlandırıyorlar. 

Ayırt ediyor muyuz? Çoğunun diploması var; konum-
ları, kariyerleri, çoğunun dört elle sarıldıkları partileri, 
ideolojik bir geçmişleri var. Söze inançlarınızın anah-
tarıyla başlayıp kendi alt kimliklerinden gelen her şeyi, 
alacalı bir boyaya sokup kurtuluşun, hatta çağdaşlığın 
tek gereği diye dayatıyorlar. Alkış da alıyorlar. Hepi-
mizin bir yanı arka mahalleden geliyor, hepimizin bir 
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yanı soğanın cücüğünü çekiyor, ondan. Çürütüyoruz, 
ne varsa çürütüyoruz; ulaştığımızı da, geldiğimiz yeri 
de. Bıraksanız tek başlarına, gerçekten güzel olabile-
cek her bir şeyin genetik kodlamasını değiştiriyoruz. 
Türküye Mozart katıyoruz, Vivaldi'ye arabeski. Sonra 
karşısına geçip ürettiğimiz bu ucubeye alkış tutuyo-
ruz. Bunların yavaş gelişen demokrasi ve çağdaşlı-
ğımızın adımları olduğundan dem vuruyoruz. 

Güç onlarda artık. 

Arzu edilen yer burası mıydı? 

Artık filmler, kitaplar bile sizi anlatmıyor, farkında 
mısınız? Artık, garip şivesi ve kılığıyla uyum sağla-
yamayan, davranışlarıyla gülünç durumlara düşen 
köylünün öykülerine değil, özenle yaşamak için dağ 
başları arayan kentlinin acıklı öykülerine gülüyoruz. 
Yarın ne olacak, seçkin olmaya çalışan, binlerce yılda 
oluşturduğu ama birkaç yılda kaybettiği yaşam alanla-
rını geri almaya çalışan kentli, gasp edilen hakların-
dan söz edip ayağa kalkarsa ne yapacaksın? Erinçle 
kemanını çalmayı arzu eden kentsoylu kalabilmiş bir 
genç ki enderdir, çünkü onlar da yaşayabilmek için 
bozuldu, ayağa kalkarsa onun bu mücadelesini alkış-
layacak mısınız? 

Şimdi, o filmi ve o kahramanı düşünüyor musunuz; 
üzerinden bize uydurarak yozlaştırdığı ideolojiyi aldı-
ğınızda geride ne kaldığını? 

Ne dersiniz, sorumlu değil miyiz? 

 
*Yazarın Notu: 

Bu yazı en değerlimdir.  

90’ların sonunda bir gazete için yazmıştım.   

O dönem Suriyeliler hesapta bile yoktu. Sorunlarımız 
da bu kadar değildi. Ne var ki garip şeyler oluyordu. 
Türkü barlar türemiş, gitar eşliğinde Sarı Gelin söyle-
yip viski içiyorduk. Kaza yapan bir araçta ülkedeki 
farklı siyasi akımların temsilcileri bir arada ölüyordu.  
90’lı yıllarda bu ülkede çok ilginç şeyler oldu, legal ya 
da illegal.  

Olanlar bir sosyal patlama gibi duruyordu, ama bana 
yerini bulmuş, geleceğe hazırlanan bir kanser gibi 
geliyordu. Tıpkı 60’lar,70’ler gibi… 

Sonrası malum… Gelecek de… 

Gerek sanat gerekse yaşam felsefemi açıklaması 
bakımından bu yazının üretebildiğim en nitelikli ve 
güzel yazı olduğunu düşünürüm. Ve savunmasının 
hala doğru olduğunu da… 

Kuşkusuz sonuçta öznel bir yargı, katılmanız gerek-
miyor. 

Okumanız  yeterli. 

 

 

Çocuk Kalbimdeki Kuş 

Her kuşun bir adı var 

Ve iki kanadı var 

Çocuk kalbimdeki kuş 

Kuş demek uçmak demek 

İstiyorsan seninle 

Adımı paylaşırım 

Çocuk kalbimdeki kuş 

Binlerce kuş taşırım 

Uçmak mavi bir türkü 

Kanadında gözüm var 

Çocuk kalbimdeki kuş 

Benim de gökyüzüm var 

Yıldızımdan uzuyor 

Gök ağacın dalları 

Çocuk kalbimdeki kuş 

Büyüle masalları 

Kuşumla aramızda 

Aşk ırmağı akıyor 

Çocuk kalbimdeki kuş 

Beyaz gül bırakıyor 

Yolların bittiği gün 

Anneme bir şiir sun 

Çocuk kalbimdeki kuş 

Benim çocukluğumsun 

MUSTAFA RUHİ ŞİRİN
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Bir Ölümsüz Konçerto  

 

 
 

-DENİZ'in Gizemli İsteği; 

RODRİGO'nun Çok Bilinmeyen 
Öyküsü- 

 

 

AYCAN AYTORE 

 

 

Herkes “Kara Tren” türküsünü bilir. Peki, kaç kişi 
Mozart’ın olağanüstü senfonilerinden birini baştan 
sona sabırla dinleyebilmiştir? Vivaldi’nin Dört Mev-
sim’ini kaç kişi bilir ya da Ravel’in Bolero’sunu kaç kişi 
ıslıkla çalar?  

Özel ilgisi olanlar dışında yabancı gelirler bize: Kimse 
oturup Türk Marşı’yla kadeh tokuşturmaz, kimse 
efkârını Beethoven’la aşmaya çalışmaz.  Nitelikli 
oldukları genel yargı olduğundan beğenir gibi yapsak 
da ortak bir payda bulamayız, bizden değildirler. Eğ-
reti, ağır kalırlar; hüznümüzü, sevincimizi ya da her 
neyse ruh halimiz onu, daha da sıkıntılı bir ruh haline 
döndürebilir. Kulağınız niteliğine aldırmadan, hisleri-
nize tercüman olacak olanı arar. Umudunuzu yitirme-
yin, hadi bir de gitar konçertosunu deneyin… 

Beğendiniz mi? Nasıl da uydu, beni bununla gömün, 
diyorsunuz değil mi? 

Oysa o da bizden değil, senin gitarın yok ki, sazın 
var, o bir İspanyol, hem de kör bir İspanyol. 

 İşte evrensellik bu: Bir İspanyol ezgisinin, dünyanın 
öte ucundaki seni sana anlatmayı başarması. O ne-
denle içinde gitarların muhteşem gösterisini, gül ve 
kastanyetin büyülü raksını, haklı bir kavganın isya-

nında mutlak bir yenilgiye ve ölüme severek giden 
gerillanın hüzünlü başkaldırısını barındıran Rodri-
go’nun, Gitar Konçertosu’nu bu kadar çabuk benim-
semiş, bizden saymış, yaşamımızın her anıyla özdeş-
leştirmişizdir. 

İşte budur, iyi bir yapıtın olmazsa olmazlarından biri 
olan sanatta evrensellik.  Bu herkes tarafından ta-
nınmak, satın alınmak gibi anlaşılsa da değildir.  Kötü 
bir ünle de tanınır, iyi bir ünle de çok satabilir, ama 
herkesin paydası olmayı başaramayabilirsiniz. Herke-
sin bir şeyi, genelin duygu ve düşüncelerinin paydası 
olmayı başarmaktır evrensellik. 

Yerelden, bir aidiyetten çıkan; İspanyol folklorik müzi-
ğinin izlerini taşıyan Rodrigo’nun Gitar Konçertosu’nu 
dünyanın her yerinde her tür enstrümanla, her dil ve 
biçimden şarkılara uyarlanmış olarak dinledik. Çok 
filmin fon müziği oldu. Kimi ulusların marşı, kimilerinin 
direnme sembolü… Beyrut’ta bir direnişin bayrağı, 
Fransa’da popüler bir şarkının uyarlama notası, Ame-
rika’da bir filmin fon müziği, Türkiye’de bir düğün 
salonunda gelini ağlatan, davetliyi dansa çağıran ya 
da yirmi beş yaşında ölümüne koşan gerillanın son 
isteği hüzünlü, bir o kadar da başkaldırmaya kışkırtan 
bir ezgi olmayı başardı… 

Konçerto İspanyol yerel müziğinden köklenip, kısa 
sürede herkesin olmayı başaran evrensel bir yapıt, 
dünyanın en çok bilinen, dinlenen, sevilen protest 
müziği oldu.  Baskın olarak içerdiği, haklı bir amaç 
için intiharına başkaldırı hüznü ortak insan özelliğiydi 
ve görünen salt İspanyolların değil herkesin payda-
sıydı. 

Cumhuriyete kadar türkülerimiz, şarkılarımız, kültü-
rümüz, dilimiz gibi öksüzdü. Atatürk’ün çok sesli batı 
müziğine geçiş gayretleri işe yarasa da geniş halk 
kitlelerine ulaşması kolay olmadı. Tek sesli, tek sazlı 
ezgilerle ya da Batı taklidi, çalıntı aranje şarkılar alış-
kanlığımızken, birden çok sesli, çok sazlı dünyanın en 
görkemli konçertosunu dinlerken bulduk kendimizi. 
Sadece biz değil, bütün dünya özgün adı Concierto 
de Aranjuez olan bu müziği sevdi. Her tür çalgıyla 
çalındı, hafif müziğe uyarlandı, kimi ülkelerin ulusal 
marşı oldu, kimi filmlerin unutulmaz müziği, bazen de 
yoksul düğünlerinin kamberi oydu… 

Nereye konulsa oraya bir seçkinlik, hüzünlü bir baş-
kaldırı esintisi, “yenilsek de varız” türü bir dostlar 
sofrası havası getiren bu yapıtın öyküsünü, emek 
verenlerini en önemlisi evrensel payda oluşunun 
sırrını merak ettik mi hiç?  

Ona İstanbullu bir kızın elinin değmesi olabilir mi? 
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İspanyol Rodrigo, 1929’da Türk kökenli o hanımla 
tanışmasaydı Konçerto’nun hiç olmayabileceği aklı-
mıza geldi mi? Ya da bu ülkenin yetiştirdiği en güzel 
çocuklardan biri, öldürülmeden önce son arzusu ola-
rak onu dinlemek istemeseydi, bizim o müziği tanı-
mamızın ne kadar daha gecikeceğini düşündük mü? 
Ya da yediden yetmişe sevişimizin sırrını? 

"O sahneyi çok iyi somutladım; bir mitinge gider gibi 
gideceğim idama, asılma günü gelip çatınca o sevdi-
ğim giysilerimi giyeceğim, postallarımı, parkamı… 
Beyaz ölüm gömleği giydirmek isteyecekler, giymeye-
ceğim, tıraş falan da olmayacağım. Önce gidip orada 
oturacak, bir sigara yakacağım, sonra demli, güzel bir 
çay içeceğim. Haa bak, Rodrigo’nun o ünlü Gitar 
Konçertosunu da dinlemek isterim orada. Sanırım 
asılacak bir insanın son isteğini geri çevirmezler… 
Sonra urganı kendim geçireceğim boynuma ve dönüp 
orada asılmamı seyredenlere, ‘burada ölen yalnızca 
bedenimdir’ diyeceğim. Ama düşüncemi öldüremeye-
ceksiniz, düşüncem yaşayacak,” diyecekti Deniz 
Gezmiş, 1972 yılının 6 Mayıs’ında asılmadan önce… 

Deniz Gezmiş yanılmıyordu, düşünceleri yaşadı. 
Yurtseverliğin, hak, emek mücadelesinin efsanevi 
bayrağı oldu, ama son isteği yerine getirilmedi… Bir 
demli çay da içemedi, Rodrigo da çalınmadı. Öylece 
ölüme gönderildi. 

İyi ki çalmadılar konçertoyu, diye düşünürüm bazen. 
Ya insafa gelip, korkularını yenip, insanlıkları uyanıp 
‘son arzudur’ diyerek çalsalardı… O köhne Ulucanlar, 
bir bahar gece yarısı, dünyanın dört yanında, dağ 
başlarında yanan özgürlük ateşleri gibi usuldan usul-
dan, yıldız dolu göklere doğru yükselen o muhteşem 
konçertonun gitar nağmeleriyle özünden titreseydi… 

İzleyenler, o kararı verenler, hatta cellatlar bile belki 
de dayanamazdı. Ne olduklarını anlamadan, büyük 
bir pişmanlıkla ağlayabilirlerdi. Ama bana öyle gelir ki 
Deniz de dayanamazdı. Gencecik ömrünü bağımsız 
Türkiye idealleriyle tüketen, o delikanlı romantik kal-
bin gözleri de yaşlarla dolardı. Bu asla korkunun 
gözyaşları olmazdı; müziğin hissettirdiği kahırla göl-
gelenmiş, yenilmez bir umudun yakıcı hüznü olurdu, 
ama… Ama kim anlardı, ne derlerdi? 

Sanırım, insan olan hiç kimse, köklerini İspanya İç 
savaşı ve o savaşta yok edilen Guernica’nı acıların-
dan alan, tıpkı Picasso’nun aynı adlı tablosu gibi 
savaşa bir evrensel yanıt, umudu yaşatan olağanüstü 
bir çığlık olan, bir Türk kızının desteği, emeği ve Rod-
rigo’nun eşsiz dehasıyla biçimlenen bu müthiş müziği 
dinlerken ıslanacak gözlerine engel olamazdı. 

Aslı üç bölüm olan, ama bizim daha çok  ikinci bölü-
münü bildiğimiz eseri, 1938’de Rodrigo’nun Türk 

 

ANIYORUZ 

Hasretinden Prangalar Eskittim    

 

   Seni, anlatabilmek seni. 

   İyi çocuklara, kahramanlara. 

   Seni anlatabilmek seni, 

   Namussuza, halden bilmeze, 

   Kahpe yalana. 

 

   Art arda kaç zemheri, 

   Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. 

   Dışarda gürül- gürül akan bir dünya...            

   Bir ben uyumadım, 

   Kaç leylim bahar, 

   Hasretinden prangalar eskittim. 

   Saçlarına kan gülleri takayım, 

   Bir o yana  

   Bir bu yana... 

 

   Seni bağırabilsem seni, 

   Dipsiz kuyulara, 

   Akan yıldıza, 

   Bir kibrit çöpüne varana, 

   Okyanusun en ıssız dalgasına 

   Düşmüş bir kibrit çöpüne. 

 

   Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, 

   Yitirmiş öpücükleri, 

   Payı yok, apansız inen akşamlardan, 

   Bir kadeh, bir cıgara, dalıp gidene, 

   Seni anlatabilsem seni... 

   Yokluğun, Cehennemin öbür adıdır 

   Üşüyorum, kapama gözlerini... 

AHMED ARİF  

(23 Nisan 1927 - 2 Haziran 1991) 

vatandaşı Yahudi eşi, piyanist Victoria Kamhi’nin 
notaya geçirip taslağını oluşturduğu, 1939’da tamam-
landıktan sonra ilk sunumu İspanya İç Savaşı sonrası 
Barselona’da gerçekleştirilen Concierto de Aranjuez’i, 
Rodrigo’nun Gitar Konçertosu olarak Deniz Gezmiş 
sayesinde tanıyıp sevdik çoğumuz. 
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Besteci Joaquín Rodrigo Vidre İspanya’nın Sagunto- 
Valencia bölgesinde 22 Kasım 1902’de doğdu. Üç 
yaşında difteriye yakalanıp görme yetisini kaybetti. 
Aile çocuklarının eğitimi için yollar ararken onu müzi-
ğe yöneltti. Sekiz yaşında solfej, piyano ve keman 
eğitimine başlayan küçük müzisyen, on altı yaşında 
armoni ve kompozisyon dersleri alıyordu. 

Klasik İspanyol gitarını mükemmel biçimde çalamadı, 
ne var ki müzikte çok başarılı oldu Joaquín. 1925′te 
yani yirmi iki yaşında orkestra için bestelediği Beş 
Çocuk Parçası ile İspanya Ulusal Ödülü’nü kazanınca 
yurtdışında eğitimini sürdürmesi için aldığı bursla 
Paris’e gitti. 1927’de dönemin ünlü ustalarından Du-
cas’la çalışmaya başladı. Yine orda tanıştığı Manuel 
de Falla’dan etkilendi. 1929 yılında, İstanbul doğumlu 
Yahudi kökenli bir Türk kızı olan piyanist ve besteci 
Victoria Kamhi’yle tanıştı. Bu genç, yetenekli piyanist 
kız, onun üzerinde derin etkiler bıraktı. 

Yahudi kökenli bir aileden gelen İstanbullu Victoria 
Kamhi, 1905 Ocak ayında İstanbul’da dünyaya geldi. 
Temel eğitimini İstanbul’da gördükten sonra müzik 
eğitimi almak için Paris’e gitti. Ünlü piyano hocaları 
Lalewicz, Lévy ve Viñes’ten piyano eğitimi aldı. Mes-
lektaşı Joaquín’le 1929 yılında tanıştı ve dört yıl arka-
daşlıktan sonra 19 Ocak1933’de Joaquín Rodrigo 
Vidre’nin vatanı İspanya Valencia’da ev-lendiler. 

Victoria bütün ailesiyle birlikte doğma büyüme hatta 
beş yüz yıllık İstanbullu olsa da dedelerinin geldiği, 
yani atayurdu olan İspanya’da yaşamaya itiraz etmez. 
Ne var ki İspanya, 1. Dünya Savaşına katılmadığı için 
hâlâ güçlü bir ekonomiye sahiptir ama siyasi açıdan 
huzursuzdur. Sık sık askeri kalkışmaların yanında, 
yinelenen seçimlerde; bir cumhuriyetçi diye adlandırı-
lan solcular, bir milliyetçi diye tanımlanan sağcılar 
iktidara gelir. Tıpkı Türkiye’nin 70’li yıllarındaki siyase-
tinde olduğu gibi ardı ardına bir yığın yanlış yapılır. 
Bitmeyen protesto ve şiddet olaylarıyla, siyaseti tasar-
layan sokağın baskısıyla ya da egemen-lerin derin 
hesabıyla yeni bir seçime gidilir. 

Belki İspanya’daki bu huzursuz ortam etkisiyle, belki 
Fransa’daki hazır iş imkânı ve çevreleri nedeniyle 
Joaquín ve Victoria Yeniden Paris’e dönüp yaşamla-
rını orada sürdürürler. Bir süre Fransa’da, bir süre de 
1. Dünya Savaşında uğradıkları yenilginin hıncını tüm 
dünyadan almaya kararlı eski bir onbaşı olan Hitler’in 
hırsla canlandırıp bir savaş makinesine çevireceği 
Almanya’da kalırlar. 

İspanya İç Savaşı, iktidara seçimle gelen Sovyet 
Rusya’nın desteklediği meşru sol koalisyon hükümet 
güçleriyle, Alman ve İtalyan destekli isyancı General 

Franko’nun önderliğindeki milliyetçi askerlerin arasın-
da 1936’da başlayıp üç yıl sürer. Sanki ardından 
başlayacak 2. Dünya Savaşının bir provası gibidir.  
İspanya İç Savaşı Alman ve İtalyan liderlerinin, dünya 
savaşı hazırlıklarını ilk kez uygulama olanağı bulduğu 
ve Batı devletlerinin kayıtsızca izlemeleri sayesinde 
başarıya ulaştıkları kanlı, kuralsız, vicdansız bir sa-
vaştır. Bu başarı, Hitler’in 3. Reich’ine inanç ve güve-
ni artırır, Almanların kazandığı büyük savaş deneyimi 
ve cesaretle bütün dünyayı kan gölüne döndürecek 2. 
Dünya Savaşına ortam hazırlar. Bu korkunç savaş; 
ondan sonraki dünyada egemen olacak, çatışacak 
güçleri, hatta ideolojileri belirler, dünya düzenini şekil-
lendirmede de büyük etken olur. 

Bu savaşın bir diğer ilginç yanı da dönemin ünlü bir-
çok sanatçısı sol güçlerin yanında savaşa gönüllü 
olarak katılır. Ernest Hemingway bu deneyimden yola 
çıkarak “Çanlar Kimin İçin Çalıyor’u, Orwel “Hayvan 
Çiftliğini” yazar. Hayvan çiftliğindeki zorba domuzun 
Stalin olduğu söylenir.  

İç Savaşın ikinci yılında 26 Nisan 1937’de General 
Franco’yu destekleyen Almanya, meşru hükümetin 
elindeki Guernica adlı kasabayı, 28 uçak ve sonraki 
yıllarda Fransa ile İngiltere üzerinde kullanacağı, yeni 
ürettiği bombalarla ağır bir bombardımana tabi tutar. 
Kasaba bütünüyle yok edilir. 1700 kişi ölür, 1000 kişi 
yaralanır. 

O günlerde Madrit hükümeti de Paris’te sergilenmesi 
için Paplo Picasso’ya bir tablo siparişi vermiştir. Kü-
bist ressam Picasso, gazetelerden öğrendiği ve çok 
etkilendiği, bombalanan şehir Guernica’yı konu alan 
dev bir tablo yapmaya karar verir. Guernica, yaklaşık 
3,5 metre yüksekliği ve 7,8 metre genişliğiyle dikkat 
çeken büyüklükte bir tuval üzerine, sadece siyah ve 
beyaz renklerde yağlı boya olarak yapılır. Dünyanın 
birçok yerinde irili ufaklı kopyası bulunan tablo, tüm 
zamanların, savaşı ve yaşanan acıları en etkileyici 
biçimde anlatan eser olarak kabul edilir. Tabloyu 
gören faşist bir Alman askeri, Picasso’ya, “Bu muaz-
zam, tabloyu siz mi yaptınız?” diye sorduğunda res-
samın “Hayır siz,” dediği darbımesel gibi anlatılır. 
Picasso’nun koyduğu koşullar nedeniyle tablo, Franko 
ölene kadar İspanya’ya gönderilmez, bu süreçte de-
ğişik yer ve ülkelerde sergilenir, ancak ülkeyi bir de-
mir yumrukla yöneten generalin 1975’te ölümünden 
sonra İspanya’ya verilir. 

Guernica bombardımanı bütün dünyayı olduğu gibi 
Valencialı müzisyeni de çok etkiler ve duygularını 
yansıtan bir beste üzerinde çalışmaya başlar. Bu 
arada karısı Victoria kendi kariyerinden vazgeçer ve 
kör kocasının sekreterliğini üstlenir. Kocasının çalış-
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malarını notaya geçirir. Concierto de Aranjuez 
1938’de taslak olarak biter. 

Victoria Kamhi ve Rodrigo 1939’da İç savaşın bittiği 
Madrit’e yerleşmek amacıyla dönerken geleceğin çok 
ünlü konçertosu da orijinal taslak olarak yanlarında-
dır. 1940’da Barcelona’da ilk kez icra edilen konçerto 
çok beğenilir. “Allegro con spirito, Adagio ve Allegro 
gentile” olarak üç bölüm halinde yazılan yapıtın özel-
likle ikinci bölümü kısa sürede yaygınlaşır ve sevilir. 

İspanya folklorik müziğinin özelliklerini de taşıyan 
konçerto, hemen her tür alet ve çalgıyla çalınır. İna-
nılmaz derin, ama teslim olmaktan zevk alınacak bir 
hüzne sahip müzik, aynı zamanda gizemli bir etkiyle 
de başkaldırıyı ve direnişi çağrıştırır. Ondaki dehşetli 
ama aynı zamanda enerji veren bir güce dönen o 
hüzün, insanı ağlatır. Bu ağlayış, kaybetme-nin ağla-
yışı değil, olsa olsa haklı, onurlu ama ancak çok kayıp 
verilerek kazanılan bir kavganın paydası olmanın 
verdiği çaresiz, ama gururlu dik duruşun ağlayışıdır… 

Müziğin ruhunu oluşturan bu başkaldırı ancak Kerba-
la’da son savaşı için ayağa kalkan ve bir avuç arka-
daşına da “İsteyen evine dönsün” diyerek ölüme 
giden Hüseyin’in öyküsünü okurken hissettiğiniz gibi 
bir his; bizim Ahmet Kaya tarzı müziğimizde ya da 
Yılmaz Güney tarzı filmimizde rastladığımız hüzünlü, 
ama yakışır diyerek alkışladığımız, yenilmesi kader 
olan özel bir başkaldırının tadıdır. 

Konçertonun orijinalinde, başlarken baskın gelen ses, 
davuldur. Davul Alman ve İtalyan destekli General 
Franco’nun askerlerini temsil eder. Davul sesleri gitarı 
bastırır önce. Sonra sessizlik ve Faşizm kazanmıştır. 
Ardından tek bir gitarın solgun sesi başlar, sonra bir 
başkası… sonra bir başkası… Dağ başlarında yanan 
özgürlük ateşleri gibi dört yan gitar sesleriyle dolar… 

 Hissedersiniz ki umudun ve direnişin muhteşem 
sesidir  gitar… 

Rodrigo’nun Gitar Konçertosunu dinlerken Guerni-
ca’yı, İspanya’nın kötü kaderini hisseder, yaşar ama 
üzülmeden katlanırsınız. Gözleriniz yaşararak, sanki 
hak edilmiş bir ölüme itirazsız gidersiniz. Yine aynı 
biçimde içiniz kan ağlayarak da olsa müzik sizi ayağa 
diker, başkaldırmanız ve direnmeniz gerektiğini his-
settirir. Kaybedeceğinizi yüzde yüz bilseniz bile o 
romantik direnişin bir parçası olursunuz… Gözleriniz 
yaş içinde ama dev bir ordunun karşısında ayağa 
kalkabilecek dende cesur, en güçlü duruş ve sesiniz-
le; "Hadi, dünyanın bütün alçakları gelin!” diye sesle-
nebilirsiniz. 

 

Gitar Konçertosu, öteki yapıtlarıyla beraber Rodrigo 
ve eşini dünyanın dört bir yanına gururla taşır… Ni-
hayet 1972’de Türkiye’ye de gelip Ankara ve İstan-
bul’da konserler verir karı-koca sanatçılar. Rodrigo 
İstanbullu eşinden ”o, benim ışığım…” diye söz eder 
gazetecilere. Bu mutlu ve başarılı evliliğin kahraman-
larının, yüzyılın başında başlayan hayatları yüzyılın 
sonunda noktalanır. Victoria 1997’de, Rodrigo ise 
1999’da veda ederler yaşama. Konçerto ise sahiple-
rinden azade, her gün biraz daha genç, biraz daha 
diri, evrensel yolculuğunu sürdürür… 

Şimdi hikayesini de biliyorsunuz, sırasıdır, hadi bir 
kez daha dinleyin bu eşsiz konçertoyu… Bu kez De-
nizleri ve arkadaşlarını da düşünerek dinleyin. Belki 
bilinçaltımız bir biçimde, Türkiye’nin en iyi okullarında 
okuyan, belli ki çok iyi olacak bir yarına yürüyen, aklı 
cesareti, enerjisi sınırsız bu gençlerin; neden bütün 
geleceklerini hiçe sayarak “Tam bağımsız Türkiye…” 
diyerek sokağa döküldüğünü, hiç kazanamayacakları 
açık seçik görülen bir kavgada koca bir devlete kafa 
tuttuğunu, orantısız güçlerle silahlı mücadeleye kal-
kıştığını, ama tek kişiyi bile öldürmeden ölüme güle-
rek gidişlerindeki sırrı çözer… 

Belki bugün tayları boğazlayanların, deveyi hamuduy-
la götürenlerin ya da kozasında ipek böceklerine 
kıyanların … ellerini kollarını sallayarak dolaşmaları-
nı, rahat, hatta küstah hallerindeki sırrı anlarız. Belki 
de bu İspanyol yerel müziğinin de tatlarını taşıyan 
ezginin bu kadar tanıdık gelen, DENİZ'i ve bizi bu 
denli etkileyen gizemini çözeriz. 

Gitar konçertosu evrensel hale geldiğinden bu ayrıntı-
ları merak ettik, biliyoruz. Yoksa hiçbir acıklı öykü 
niteliksiz bir ezgiyi muhteşem yapmaz. Çoğumuz ne 
Guernica’yı bilir ne İspanya İç Savaşını… Ne o İstan-
bullu Yahudi kızı tanırız ne de ancak 1972’de Türki-
ye’ye gelebilen Rodrigo’yu… Hoş onu bir varoş düğü-
nünde dans müziği olarak kullananın da, milli marş 
yapan ülkelerin de ya da yüzlerce şarkı gibi Beyrut 
şarkısına da aranje eden yorumcunun da bu bilgilerle 
işi yoktur. Onun kör bir İspanyol olduğunu bile kaç kişi 
bilir? Bilse de birincil derdi olmadığı kesin. Ama pay-
da, dinleyen herkeste aynı.  Rodrigo herkesin müziği-
dir, dünyanın en çok bilinen, dinlenen, sevilen protest 
konçertosudur.  İçerdiği haklı bir amaç için intiharına 
başkaldırı hüznü evrensel insan özelliğidir ve kahra-
manları yaratan paydadır. 

Sanatın eşsiz gücüdür bu; yapıtı yerel aidiyetlerden 
azade edip dünyalı kılan güçtür; evrensellik… 
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"Erguvanlar Gittiler..."  

 

BENGİ SU AKARCA 

 “Erguvanlar geçip gittiler bahçelerden / Geriye sade-
ce erguvanlar kaldı.” demiş Hilmi Yavuz erguvanları 
anlattığı şiirinde ve şöyle açıklamış; erguvanın ömrü-
nün ne kadar kısa olduğunu. “Zamanın geçiciliğini, 
her şeyin o aydınlıkta neredeyse göz açıp kapayınca-
ya kadar olup bittiğini, ancak erguvandan öğrenebili-
riz. Ne kadar kısa sürer erguvanın çiçeklenmesi ve 
ölümü!” 

Evet, ilkbaharın en güzel anlarını yaşadığımız şu 
günlerde şehrin henüz betona yenilmediği sırtlarında, 
bahçelerinde o muhteşem renkleriyle arz-ı endam 
eden erguvanlardan bahsedeceğiz. Yaşadığınız o 
koca apartmanların, otoyolların içinde bu güzelliği 
göremiyorsanız en azından fotoğraflarla size yaşata-
lım istedik erguvanları… 

Erguvan (Cercis siliquastrum) baklagiller familyasın-
dan, 10 metreye kadar boylanabilen, tek gövdeli, 
yaprak döken, çalı görünümünde bir ağaççıktır. 

Gençken kırmızımsı-mor daha sonra mavi-yeşile 
dönen çiçeklerinin 3-6 tanesi bir arada bulunur. Bu 
çiçeklerin bir önemli özelliği de toprağa azot bağla-
masıdır. Erguvan, yapraklanmadan önce havaların 
ısınmasına bağlı olarak nisan ayı sonuyla mayıs ayı 
başında yalnızca birkaç haftalığına, baharın müjdecisi 
kabul edilen morumsu pembe renkte çiçekler açar. 

Erguvan, İstanbul’u, özellikle de İstanbul Boğazını 
bahar aylarında kendine has mor rengine büründür-
düğünden İstanbul’un simgesi sayılır. Erguvan, ayrıca 
yüzyıllar boyu Bursa şehrinin de simgesi olmuştur. 
Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezit’in damadı Anadolu 
erenlerinden Emir Sultan’ın her yıl erguvan açma 
mevsiminde Bursa’da müritleriyle buluşması nedeniy-
le 14. yüzyıldan itibaren düzenlenmeye başlanan 
erguvan şenlikleri, şehrin ekonomisine olumlu etkile-
rinden dolayı 19. yüzyıla kadar gelenek olarak sürdü-
rülmüştür ve günümüzde de sürdürülmeye devam 
etmektedir. 

Erguvanla ilgili mevcut en eski bilgiler Hz. İsa döne-
mine aittir. Hristiyan Batı kültüründe sık sık işlenmiş 
trajik bir hikayesi vardır erguvan ağacının: Havarile-
rinden biri olan Yahuda, Son Akşam Yemeğinden 
sonra İsa’yı 30 gümüş karşılığında Sanhedrin adı 
verilen meclise bildirerek Hz. İsa’ya ihanet eder ve 
sonra da pişman olur. Bu pişmanlık Yahuda’yı ölüm 
düşüncesine sürükler; kendini erguvan ağacının dalı-
na asar. Bu hain adamın alçaklığını sindiremeyen 
erguvanın önceleri beyaz olan çiçekleri utancından 

kırmızı/pembeye dönüşür. Bundandır ki, Latince ismi 
cercis siliquastrum olan erguvan ağacına Hıristiyanlar 
Yahuda (Juda) ağacı derler. 

Yine Hıristiyan inanışına (İncil’e) göre Hz. İsa çarmıha 
gerilmeden önce Romalı askerler tarafından üzerine 
erguvani elbiseler giydirilmiştir. Bunun sebebi, Ro-
ma’da erguvan renginin imparatorluk rengi olma-sıdır. 
Bir Roma imparatorunun babası imparator ise, çocuk 
erguvan renkli örtüler arasında doğacağından, ona 
“porfirojenet yani erguvanlar içinde doğmuş” denilirdi. 
Romalı askerler Hz. İsa’nın göğsüne “Ya-hudilerin 
Kralı” yaftasını asmadan önce onunla alay etmek için 
erguvan giydirmişlerdir. 

Osmanlı sultanlarının da erguvan ağacını sevdiklerini 
biliyoruz. I. Mahmud, 1735 yılında İzmit, Karamürsel 
ve Yalakabad kazaları naiblerine gönderdiği bir fer-
man ile saray bahçesine dikilmek üzre ‘çınar, dişbu-
dak, ıhlamur ve ergavan [erguvan] ve ahlat’ ağacı 
gönderilmesini buyurmuştur. Bunu, Ahmed Refik’in, 
‘Hicri On İkinci Asırda İstanbul Hayatı’ adlı çalışma-
sından öğreniyoruz. 

“Gün bitti. Ağaçta neşe söndü. 
Dallar ateş oldu, kuş da yakut, 
Yaprakla kuşun parıltısından 
Havzın suyu erguvana döndü.” 

Diyen Ahmet Haşim dallarda ateş olup havuzun su-
yuna akseden görüntüyü erguvanlaştırmıştır şiirinde. 

“Beklemem fecrini leylaklar açan nisanın, 
Özlemem vaktini dağ dağ kızaran erguvanın. 
Her sabah başka bahar olsa da ben uslandım, 
Uğramam bahçelerin semtine gülden yandım.” 

dizeleriyle Yahya Kemal de bahçelerden uzak geçen 
bir ömrün hüznünü iliklerine kadar duyup özlemezmiş 
gibi görünerek Boğaz yamaçlarında erguvanların 
hasretini yüreğine gömmüştür. 

”Düşünceli yürürken bir yol dönemecinde 
Çıkacak önümüze beyaz dallarla bahar… 
Hatırlatacak bize şen çocukluğumuzu, 
Erguvanlı bir bahçe, mor salkımlı bir duvar” 

dizeleriyle erguvanı resmeder bir şiirinde. Erguvan 
moru, doğal yollarla üretilen en zor renk olduğu için, 
zenginlik ve güç belirtisi anlamına da gelmiştir. Bu 
nedenle Bizans döneminde imparator dışında hiç 
kimsenin mor pelerin takmadığı rivayet edilir. 
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                                Kısmetse 

 

 

Kısmette varsa, görüşürüz 

Hangimiz hancı, yolcu hangimiz 

Belki dar vakitlerde bir “hoşça kal”a 

Ancak izin verir tevekkülümüz 

 

Bu kapısı kırık handa 

Bu çivisi çıkmış koca konakta 

Kim kalacak, kim çıkacak oyundan 

Bayrağı kim alacak bilmem 

Zaman durmayacak bildiğim 

Dönecek bu devran her kim olsan 

Terazilerde denge hiç değişmeyecek 

 

Ağlayan gülene 

Söyleyen dinleyene 

Karışıp gidecek 

Keçiboynuzu ya da yaban mersini 

Gölgeleyecek bir avuç toprağı 

Salkım saçak bulutlar 

Su serpecek yüreğine otlar yeşerirken 

Rüzgarlar okşayacak saçlarını 

Bir tutam papatya sarısıyla 

 

Savrulan köpüklerle nemlenecek 

Uzayıp giden kıvrım kıvrım kumsal 

Mor menekşelere boyanacak şafaklar 

Akşam güneşleri 

Aşka hazır gönüllerde demlenecek 

Uykular deliksiz olacak gene çoğu geceler 

 

Nice vapurlar kalkacak iskeleden 

Nice uçaklar inecek alanlara 

Nice ezanlar yankılanacak 

Nice selâlar 

Çığlıklarını gizleyecek 

Sancılar içinde nice kadın 

Ve kutsanacak 

 

LEMAN MÜFTÜĞLU 

Kadere Sürgün  

 

NURTEN BENGİ AKSOY 

 

Akdeniz’in ortasında kocaman bir ada; maviliğin orta-
sında, uçsuz bucaksız yemyeşil ovalar... zeytin ve 
sakız ağaçlarının çevrelediği, beyaz badanalı evler... 
Tepelere sıralanmış bağların arasında Rumca türkü-
ler söyleyerek dolaşan mutlu insanlar... 

Sıcacık, karanlık bir yerdeyim, ılık bir suyun içinde, 
hiçbir şey göremiyorum, ayırt edemediğim sesler 
alıyorum ötelerden, uzaklardan. Arada bir üstümde 
gezinen bir el sanki okşuyor beni. Bazen bir inilti, bir 
hıçkırık çalınıyor kulağıma. Kötü bir şeyler olduğunu 
hissediyorum, ama ne olduğunu bir türlü anlayamıyo-
rum. Sonra  bir anlığına bulunduğum yerden ayrılıyo-
rum, göbek bağım orada, bedenim orada, ama ben 
dışarı çıkıyorum, olanları seyre dalıyorum... 

Bir telaş var ortalıkta, siyah başörtülü kadınlar, çiçekli 
basma elbiselerinin kollarını zor bir işe girişecekmiş 
gibi sıvamışlar; gözlerine, yüreklerine bir hüzün çök-
müş, bir ayrılık hüznü... Koşuşturuyorlar evlerin ara-
sında, bir şeyler toplamaya uğraşıyor gibiler. Tepeden 
aşağı koşturan çocuklar avaz avaz bağırarak oynaşı-
yorlar. Aralarında ablamla abimler de var. Sonra 
babamın geldiğini görüyorum, omuzları çökmüş, belki 
aldığı haberden belki de elinde taşıdığı yükten...  

-Haydi toplanın artık, diye sesleniyor anneme. Topla 
çocukları Fatma ve vedalaş komşularla, ayrılık vakti 
geldi, gitmeliyiz. 

Tepeden aşağı, sahile doğru bir cenaze arabası gibi 
ağır ağır inen yük arabalarını görüyorum. Yüzleri asık, 
gözleri yaşlı kadınların kimi kucaklarındaki çocuklarıy-
la doluşmuşlar arabalara, kimileri de erkeklerle bera-
ber ayaklarını sürüyerek takip ediyorlar arabaları. 

Asık suratlı jandarmalar ellerinde tüfekleriyle nöbet 
tutuyor sahilde. Telaşla ve öfkeyle gelenleri arabalar-
dan indiriyorlar. Annem kardeşlerimi çağırırken karnı-
nı tutuyor, sanki hafiften okşuyor beni. 

Kıyıdan uzakta, açıkta bekleyen bir gemi var, eski 
köhne bir gemi. Sandallara doluşan komşularımız 
gemiye doğru yol alırken geride kalan bizler sıramızı 
bekliyoruz sahilde heyecanla. Tıka basa dolan gemi, 
biraz sonra kara dumanlarını savurarak uzaklaşıyor 
adadan. Giden geminin ardından öylece gözlerimiz 
nemli bakakalıyoruz... 

İki gün, üç gün sahilde bir başka geminin gelmesini 
bekliyoruz sabırsızlıkla.  Denizden esen sert rüzgârla 
geceleri iyice üşüyoruz, evlerimize dönmemize izin 
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vermiyor jandarmalar, bu işkencenin bir an önce 
bitmesi için dua ediyor, bekliyor bekliyoruz. Bir ara 
babamın arkadaşlarıyla konuşmalarını duyuyorum. 
Bizler artık "mübadilmişiz”, yıllarca kök saldığımız bu 
ata toprakların-dan ayrılmak zorundaymışız.  

Nihayet günler sonra geliyor beklenen o köhne gemi. 
Bu sefer biz doluşuyoruz sandallara ve gemiye bindi-
riliyoruz itiş kakış, bilmediğimiz yeni ufuklara doğru 
yol almak üzere. Dalgaların arasında bata çıka yol 
alan o köhne gemi, her dalga çarpışında gıcırdıyor, 
sallanıyor. Güvertede üst üste birbirine sokularak 
ısınmaya çalışan insanları savuruyor oradan oraya. 
Belki de benim yüzümden midesi sürekli bulanan 
annem perişan bir vaziyette kıvranıyor, daha bir sarı-
lıyor kardeşlerime. Babamsa kucağındaki kemanına 
sarılmış sıkı sıkıya, çocuğu gibi. O geçimimize katkı 
olsun diye geceleri düğünlerde çaldığı çok sevdiği 
kemanına. Minicik çocukların öldüğünü ve çığlıklarla 
denize bırakıldığını fark ediyorum bir ara. Ağlayan, 
çırpınan feryat eden insanlar görüyorum. Günler 
süren bu zorlu yolculuk bir rıhtımda sona eriyor. Ni-
hayet İzmir limanına demir atıyor o mübadil gemisi. 

Gemiden inen insanları eski, köhne bir binada toplu-
yorlar. Etrafta beyaz gömlekli adamların ve kadınların 
koşturduğunu, hasta olanlara baktıklarını, bir yandan 
da aşı yaptıklarını görüyorum. "Karantinaymış" bura-
nın adı.  Uzunca bir zaman da bu liman şehrinde 
bekletildikten sonra bir başka yolculuğa çıkıyoruz 
yeniden. Bir başka adaya, Marmara Adası'na doğru. 
Bu şirin adada yüz yıllardır oturan Rumlar da Yuna-
nistan'a gitmek zorunda kalmışlar bizim gibi, yani 
onlar da mübadil olmuş. Şimdi bizleri onların terk 
ettiği eski taş evlere ve mekteplere yerleştiriyorlar 
burada. Annem bitkin, yorgun, mecalsiz koşturup 
duruyor kardeşlerimin ardında. 

Sonra bir sabah, daha güneş doğmadan annemin 
çığlıkları geliyor kulağıma; inliyor, acı çekiyor sanki... 
Etrafta telaşla koşturan kadınlar yardım etmeye çalı-
şıyorlar ona; kimi su taşıyor, kimi dua ediyor... 

Birden bir aydınlık çarpıyor gözüme, sanki güneşin o 
sıcacık ışıkları yalıyor ilk olarak bedenimi, sonra beni 
anneme bağlayan o göbek bağından ayrıldığımı du-
yumsuyorum... Sevinç çığlıkları arasında sesleniyor 
kadınlar: "Gözün aydın Fatma bir kızın daha oldu..." 

İşte o küçük kız, yani ben, huzur ve güven dolu dün-
yamdan, anamın karnından, tıpkı Girit’ten koparıldı-
ğımız gibi ayrılıp bir ömür sürecek kader yolculuğuna 
böylece başlıyorum... Kim bilir daha nerelere sürükle-
yecek beni rüzgâr... Bir mübadil olarak hangi adalara, 
hangi sarı sıcak topraklara... Göçüm daha yeni başlı-
yor...  

Gözümde Tüter Damları 

 

ZEKİ SARIHAN 

 

Ne zaman arabamla, otobüsle, trenle, uçakla dağları, 
belleri aşsam, Vasfi Mahir Kocatürk’ün gençlik yılla-
rında belleğime yer etmiş romantik şiiri gelir: 

 
Güzel yurdun dağlarını 
Uzaktan göresim gelir 
Keskin esen yellerine 
Kendimi veresim gelir. 
 
Gözümde tüter damların, 
Sakız kokulu çamların, 
Türkü söyler akşamların;  
Bana kendi sesim gelir. 

Ben o yerleri çok özledim. Oralar, o köyler, o kasaba-
lar, ören yerleri, durup dinlenmeden denizlere ulaş-
maya çalışan ırmaklar elbette insanlarıyla güzeldi. 
Tarladan ineciğini eve götüren Balkan göçmeni kadın-
ları, odun yüklü eşeğinin arkasında evine giden köylü-
ler, kepeneğiyle sürüsünün başında bir çoban, öğret-
men derneklerinde yurdumuzun ve insanlarımızın 
kurtuluşunu dert edinmiş, hararetle tartışan öğretmen-
ler, hepsini çok özledim. 

Kapıyı çekip çıksam diyorum. Çorum’da Cemal 
Türkmen’i bulsam, Hitit Ören yerlerini birlikte gezsek, 
Amasya’da Mehmet Menekşe’yi arasam, boz bulanık 
akan Yeşilırmak kenarında tarihi konakların arkasın-
daki yolda volta atsak, Havza’da sendika şube baş-
kanı Nazım Mutlu gene orada olsa, gazeteci Oğuz’a 
da haber verse, oturup sohbet etsek. 

Hamamayağı’ndan Lâdik yoluna sapsam, altı gençlik 
yılımın geçtiği Akkpınar’ı bir daha gezsem, öğretmen-
lerimin ve arkadaşlarımın hayaliyle birlikte dolaşsam, 
Köy Enstitüsü müdürü Nurettin Biriz’in adını taşıyan 
“Biriz” çeşmesinden eğilip bir avuç su içsem, öğrenci-
lerin mektuplarını gene ben dağıtsam, Köy Enstitüleri-
ni araştıran Fy Kırby ile futbol sahasının kenarında 
oturup dertleşsek. Samsun’da, yıllardır görmediğim 
ilkokul öğretmenim Kâzım Genç’in elini öpsem, Gaze-
teci Cemil Baskın’ı dinlesem, Üniversitede felsefeci 
Hasan Aydın’la derin konulara dalsak, Atatürk heykeli 
önünde fotoğraf çektirsem, Terme’yi, Ünye’yi ve Fat-
sa’yı bu kez transit geçerek Perşembe’nin Mersin 
köyünde eski okul müdürüm Ali Öndeş’in deniz kıyı-
sındaki evin bahçesine otursak, ballı dutlarından 
atıştırsam, Efirli Cezaevine uzaktan el sallasam. Ordu 
Öğretmenevi’nde can arkadaşlarım, Hüsamettin Yay-
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laçiçeği, Muzaffer Şenyurt, Kadir Akbal, Galip Şahin, 
sendikacı Hikmet Pala ile oturup memleket meselele-
rini konuşsak. Soğuk hücrelerinde misafir edildiğim 
Emniyet Müdürlüğünün önünden nanik yaparak geç-
sem... 

Bulancak yolun üstünde. Ne olurdu Enver Sipahioğlu 
ve Nuri Osman Apaydın sağ olaydı. Şimdi orada 
yalnız Süleyman Çelebioğlu var. Onunla Giresun 
Kalesine çıkıp Karadeniz’i seyretmek ne güzel olurdu! 
Topal Osman hakkında da konuşurduk. Öğretmen 
Gürsel Şahin acaba gene Giresun’da mı? Sorar öğ-
renirdik. Espiye’de okul arkadaşım Hasan Mandal da 
genç yaşında öldü. Armelit dolambaçlarını ağır ağır 
insem, Espiye’nin Kaşdibi köyünde Fatma ablanın 
ebelik yaptığı tarihteki komşularına bir mer-haba 
deyip kahvede tanışıklık versek. Orada acaba gene 
erkekler bütün gün kahvede otururken tarla işlerini 
kadınlar mı görüyor? 

Beşikdüzü’nü kurucu müdürü Hürrem Arman’ın ve 
ilkokul öğretmenlerim Burhan ve Elmas Mutlu’nun 
anısıyla gezsem, Trabzon, benim belleğimde Sömü-
rücülere karşı Savaş gazetesini çıkaran TİP’li Atilla 
Aşut ile birleşmiştir. Uzun Sokak’taki evinin odaları 
tavana kadar gazetelerle, dergilerle doluydu. Sümele 
Manastırı’nı bir daha görmek iyi olurdu. Hıristiyanları 
kayanın böğründe bu sığınağı yapmaya zorlayan 
şartları düşünürdüm. 

Çay kokusunun sindiği Rize’de mutlaka yağmur yağı-
yordur. Olsun! Memleketimin yağmuru da bin bereke-
tin kaynağıdır. Hopa’dan içeriye saptığınızda küçücük 
Borçka’dan geçer, vadi boyunca ilerleyip Artvin viraj-
larını tırmanırsınız. Bu kent, dağın başında bir kuş 
yuvası gibidir. Top oynayacak bir düzlüğü yoktur. 
Topu kaçırırsanız onu Çoruh nehrinde yakala-
yabilirsiniz! 

Ardanuç’ta hızar atölyeleri kereste biçer. Oradan 
Yalnıççam Dağlarına tırmanır, tarak gibi çam orman-
larında reçine kokuları içinden geçer, Bilbilan Yayla-
sında soluklanırsınız. İkindi vakti, Ardahan’dasınızdır. 
Bütün Caddeleri doksan derece birbirini kesen Rus 
yapımı bu kentin terk edilmiş kalesine bir soluk çıkar, 
Kars’a giden bir kamyonun arkasına atlarsınız. Arda-
han gibi iki katlı muntazam caddelerden ve sokaklar-
dan meydana gelmiş bu kente ben iki kez gittim. Biri 
1966’da, diğeri de 2007’de. Beni Üniversite’de konfe-
ransa çağıran, Kars’ı, Susuz’daki eski Cılavuz Köy 
Enstitüsünü, Ani Harabelerini gezdiren Erdoğan Ka-
raşah hâlâ orada mıdır? 

Kars’tan Iğdır’a geçer, yol üstünde Küllük Köyüne 
uğradıktan sonra Iğdır’da okul ve hapishane arkada-
şım Akay Aktaş’ı bulurdum. Türkiye karanlıklar için-

deyken Aras’ın öte yanında gece pırıl pırıl elektrikleri 
yanan Ermenistan’ın gene Aydınlıklar içinde mi oldu-
ğunu gözler, Ağrı’nın buluttan bir ayla ile çevrilmiş 
doruğunu seyrederdim. Küllük'te ebe Fatma ablamı 
da alıp buradan güneye doğru yolculuğa devam 
ederdim... 

Başka ülkeleri gezip görmeyi tercih edenler, siz Iğ-
dır’dan kalkan bir otobüsle Ağrı Dağı’nın eteklerini 
tırmana tırmana, adeta toprağa gömülmüş komların, 
koyun sürülerinin içinden geçip iki Ağrı’nın arasındaki 
geçitten geçtiniz mi? Yaşar Kemal’in Ağrı Dağı efsa-
nesindeki Sofi’nin kavalının sesini duydunuz mu? 
Doğubeyazıt Ovası’na inip uzaktan da olsa İshak 
Paşa Sarayı’nı gördünüz mü? 

Murat Suyu’nun doğduğu yere doğru yol alırken birer 
köyden farksız olan ve içinden geçen derede kadınla-
rın çamaşır ve yün yıkadığı toprak evler topluluğu 
Diyadin ve Taşlıçay’dan geçtiniz mi? Patnos’a ulaştı-
ğınızda Süphan Dağının fotoğrafını çektiniz mi? Van 
Gölü’ne yaklaştığınızda Erciş’te kısa bir moladan 
yararlanıp Buğday Pazarını gezdiniz, köylülerle mer-
habalaştınız mı? Van’da bir otelde geceledikten sonra 
ertesi gün üç bin yıllık Urartu Kalesi’ne tırmanıp giriş-
teki yazıtı okudunuz mu? Karadeniz’den buraya göçü-
rülüp modern biçimde kurulan Emek ve Dönerdere 
köylerini merak etseydiniz, Özalp Kaymakamı yanını-
za İmar Müdürünü katarak kaymakamlık kamyonuyla 
sizi mutlaka o köylere gönderirdi. Kooperetif işletme-
siyle ekip biçmenin ne olduğunu görürdünüz. 

Daha ertesi gün Gevaş üzerinden demiryolunun son 
durağı Tatvan’a ulaşırdınız. Denizci heykelinin önün-
de durup resim aldırırdınız? Bitlis uzak değildir. Kale-
ye çıkıp türküde geçen beş minareyi toprak damlı 
evlerin arasında arardınız. Kırk bin Kızılbaş’ı öldürdü-
ğünü övünerek anlatmış olan İdrisi Bitlisi’yi lanetle 
anardınız. 

Baykan ve Kozluk’tan geçen uzunca bir yol sizi Bat-
man’a ulaştıracaktır. TPAO mühendisleri, ricanızı 
kırmayıp sizi kuyulardan toprağın kanını emen ve at 
başı gibi inip kalkan aletlerin bulunduğu Raman’a 
götürürlerdi. Görme imkânı bulamasanız da daha 
ileride nüfusu gitgide azalmakta olduğu söylenen 
Yezidi köylerinin bulunduğunu öğrenirdiniz. 

Bismil’den geçip Diyarbakır’a ulaşırdınız. Hitit Ege-
menliğinden beri üç bin yıl boyunca 27 devletin geçip 
gittiği Diyarbakır’da beş kilometre uzunluğunda, eski 
şehri çevreleyen kaleyi görüp dimdik ayakta duruşuna 
şaşacaktınız. Sonra Kaleden kenarlarındaki bahçe-
lerde 50 kiloluk karpuzlar yetişen verimli Dicle ovası-
na bakacak, Sur içinde Ulucami’nin bulunduğu çarşı-
da çay içecektiniz. Bu güzelim memleketi cehenneme 
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çeviren İttihatçıların katili Vali Doktor Reşit’in merkez-
den aldığı emir üzerine, çöllere sürülmekte olan elli 
bin Ermeni’yi çetelere öldürtüp cesetlerini kurda kuşa 
yem ettiğini düşünerek kahro-lacaktınız. Sıra çöllere 
doğru inmeye gelmiştir. Çarşılarında Arapça konuşu-
lan kadim Uygarlıklar kenti Mardin sıcaktan kavrul-
maktadır. Kaleye yaslanmış Eski Mardin’in ana cad-
desinden aşağıya doğru baktığınızda sonsuzluk duy-
gusuna kapılıp peygamberlerin neden hep bu toprak-
larda çıktığını anlayacaktınız. Şehir Kulübünde ner-
den gelip nereye gitmekte olduğunuzu öğrenenler, bu 
gezip görme merakınızı takdirle karşılayacaklar, bir 
yargıç sizi evine konuk etmek isteyecektir. 

“Çok gezen mi daha çok bilir, çok okuyan mı?” diye 
sormuşlar, “Çok gezen” diye yanıtlamışlar ama siz 
okumayı da elden bırakmayın. Kızıltepe ve Viranşe-
hir’i geçince insanlara yeni bir düzen vaat eden Haz-
reti İbrahim’in o dönemin Nemrut’u tarafından ateşe 
atıldığı Urfa’ya ulaşacaksınız. Ateş yeri göl, odunlar 
balık olmuştur ve Anzelha Gölü’nde yüzmekte olan 
balıklara ziyaretçiler yem atmaktadır. Buradan 32 
devlet gelip geçmiştir. Burada kadınlar çarşafı henüz 
atmamışlardır. Ertesi gün Maraş’tasınızdır. İşgal al-
tındaki memlekette Cuma namazı kılınmaz deyip 
halkın Kale’deki Fransız bayrağını indirdiği kaleye 
çıkarken size kılavuzluk yapacak dostlar daima bulu-
nacaktır. Öğretmen Hüseyin Köseoğlu bunlardan biri 
olabilirdi. Antep, Doğu’nun Paris’i diye anılır. 

Yanınızda eşiniz veya kız kardeşiniz olursa mutlaka 
ışıl ışıl vitrinlerinde göz alıcı mallar bulunan ve kaçak-
çılık cenneti diye anılan Kilis’i görmek isteyecektir. 
Buradaki bütün dükkânlar Suriye’den kaçak getirilen 
mallarla doludur. Siz de üzerinde ceylan resmi bulu-
nan bir küçük duvar halısı bir ipek seccade, dolmaka-
lem, çakmak neden almayasınız?  Buranın Suriye 
sınırına çok yakın olduğunu öğrenince Tıbıl köyüne 
kadar gidip sınır kapısında nöbetçi erle ve kapının öte 
yanına geçip bir Suriyeli köylüyle fotoğraf çektirmeniz 
iyi bir anı olurdu. 

Amaç Doğu ve Güneydoğu’yu görmek ise Kars’tan 
başladığınız, Van, Urfa, Diyarbakır üzerinden ulaştığı-
nız Maraş’tan sağa dönerek yolculuğunuza devam 
etmeniz gerekir. Önünüzde Malatya vardır. İsmet 
Paşa’nın ve Kayısının memleketi. Buraya gelmişken 
Eski Malatya’yı, görmeden olmaz. Balıkhanesinde 
Keban barajında tutulan balıkların büyüklüğüne hay-
ret edersiniz. 

Yol üstündeki Elazığ, uzak değildir. Kentin eski mer-
kezi, şimdi yerinde yeller esmekte olan Harput’a çı-
karsanız, hiç değilse o uçurum gibi kalesini görürsü-  
 

Sarmaşık Âşık  

Her bulduğuna sarılır ya 

Boğazına sarılır gibi. 

Sarıldığını boğazlar ya 

“Seviyorum Hâkim Bey!”i 

Bilir gibi. 

 

Sarıldığını süsler ya 

Yaprağıyla, çiçeğiyle urganını gizleyip 

Mezarı süsler gibi. 

 

Ağacın, duvarın, evin 

Güneşini, yağmurunu keser 

Sırnaşık sırnaşık sırıtır ya 

Sarıldığına gerçekten âşık gibi… 

FUAT ÖZGEN 

nüz. Enstitüsüne “Dağ Çiçekleri”ni toplayanların anası 
Sıdıka Avar’ı hatırlarsınız. Şimdiki Kız Enstitüsü onun 
adını taşımaktadır. Buradaki cüzam ve akıl hastanesi 
yerinde duruyor mu sorarsanız. 

Bingöl, yolunuzun üzerindedir. 50 yıl önce, bir dereyi 
geçtikten sonra yolun iki yanına sıralanmış evlerden 
oluşan küçük bir kasaba (idi). Kemalettin Kâmi’nin 
“Bingöl Çobanlarına” şiiri kulaklarınızdadır. Ağalık ve 
şeyhliğin hüküm sürdüğü Bingöl’de gene de memle-
ketin dertleriyle dertlenmiş dostlar bulmanız müm-
kündür. Bunlardan biri olan Astsubay Hikmet Kılıçge-
dik, Fatma ablayı evinde yatırmıştı da benimle birlikte 
otelde kalmıştı! Yurdu tanımaya çıkmış bu iki konuğa 
“Ne haliniz varsa görün” demek yakışmazdı elbette? 
Sahip çıktılar. 

BURASI MUŞ’TUR 

Şimdi, Bingöl yaylalarından engin bir ovaya ineceksi-
niz. Ova’nın öte ucunda tarihi Muş şehri, bir kaleye 
yaslanmış olarak “durup duru!” İçinden gür bir kaynak 
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suyu akmaktadır. Su anlamına gelen Muş, adını bu-
radan almaktadır. Nehirde bulunan Hazreti Mu-sa’nın 
adı gibi. Eskiden kale olduğu söylenen tepenin yolu 
da türküde olduğu gibi gerçekten yokuştur! Yemen 
Türküsü'ndeki Muş'un aslı Huş olsa da türkü Muşa da 
kolayca uymaktadır. 

Şimdi Kuzeye yönelmişsinizdir. Bir akşamüstü Erzu-
rum’a ulaşırsınız. Erzurum, Arz-ı Rum, yani Roma 
memleketi sözünden bozmadır ve 11. Yüzyılda burayı 
fetheden Türkler tarafından verilmiştir. 1915 Ermeni 
tehcirinden sonra tamamen Türkleşmiş ve İslamlaş-
mıştır. Dillerde “Erzurum çarşı pazar” diye başlayan 
Sarı Gelin türküsü kalmıştır. Erzurum’da 1919 kong-
re-sini, 15. Kolordu’yu ve Kâzım Karabekir’i yat et-
memek mümkün değildir. Çifte Minare’yi, Üç Küm-
bet’i, kaleyi, park ve bahçeleri gezdikten sonra “Ver 
elini Bayburt” dersiniz. 

Bayburtlu Zihni’nin “Vardım ki yurdumdan ayağ gö-
çürmüş” diye başlayan şiirini sanki bugünün Bayburt’u 
için de söylenmiştir. Yurdumuzun en yoksul kentlerin-
dendir. Bir derenin iki yanında sıralanmış evlerden 
oluşmuştur. Sağ tarafta yüksekçe bir kalesi vardır. 
Baksı köyündeki müzeyi görme fırsatını kaçır-mamak 
gerekir. Gümüşane de Bayburt’un biraz daha büyü-
ğüdür. Eskiden gümüş madeni çıkarıldığı için bu adı 
almıştır. Buradan önce Müslüman olmayanlar göçü-
rülmüş, sonra Müslümanların çoğu da işsizlik ve yok-
sulluk nedeniyle illerini bırakıp gitmişlerdir. 

Doğu Karadeniz dağlarının geçit verdiği Zigana’dan 
aşağı inerken Hamsiköy’de bir kebap yemeniz iyi olur. 
Daha aşağılara, vadiye inince Maçka’dan geçeceksi-
niz. Maçka Eyüboğlu gibi aydın bir ailenin memleketi-
dir. Burada da bir dükkândan bal, peynir gibi bir şey 
alabilir, esnafla sohbet edebilirsiniz. Trabzon’a indiniz. 
Şimdi, gittiğiniz yoldan geri döne-ceksiniz.  

Bu Doğu gezisinde yolu sapa olduğu için Hakkâri’ye 
uğrayamadığınıza üzülmeyin. Şimdi artık yurdun her 
yerine uçakla ulaşmak mümkün. Van Havaalanı’na 
iner, minibüs veya otobüslerle 3 saatlik bir yolculuktan 
sonra Malabadi köprüsünün yanından, Hoşap Kale-
si’nin dibinden geçerek deli dolu akan Zap Suyu bo-
yunca ilerleyip Hakkâri’ye ulaşırsınız. Devasa kaya 
kitlelerinden ve yaylalardan oluşan bu garip fakat 
konuksever ilde size çok rağbet edecekler, yaylalara 
bile çıkarıp Kürt kadınlarının hazırladıkları nefis bir 
yer sofrasında ağırlayacaklardır. Tarih boyunca saldı-
rılardan uzak kalmak isteyen boyların burayı neden 
yurt edindiklerini keşfedersiniz. “Hakkâri’de Bir Mev-
sim”i, köy okuluna teftişe giderken atıyla Zap Suyu’na 
kapılıp kaybolan Selahattin Şimşek’in idealizmini 
daha iyi anlarsınız. 

Trabzon, Giresun, Ordu, Perşembe… Fatsa’ya gelin-
ce, Elekçi deresini izleyerek Çatak’a ulaşır, oradan 
Dağ Güvezi köyünü aşarak bizim Beyceli köyüne 
çıkarsınız. 53 yıl önce araba yolu yoktu, şimdi asfalt 
yoldan arabanızla rahatça gidebilirsiniz ama orada bir 
Köy Kalkındırma Derneği, köy kitaplığı vardı, yazın 
köyde temsiller oynanır, açık oturumlar yapılırdı. 

İnsanın gene de kendi köyü gibi yoktur! Şöyle ayakla-
rınızı istediğiniz gibi uzatırsınız. Bu geziden neler 
kazandığınızı düşünürsünüz. Kazancının dünyayı 
değer. Zihniniz genişlemiştir. Memleket sevginiz ve 
bilginiz artmıştır. Yüzlerce kitap okusaydınız gezerken 
edindiğiniz canlı izlenimleri edinemezdiniz.  

 

Amenna 

Yaşayanlar bir gün ölür elbette 

Ağaçlarla, balıklarla 

Kuşlarla ben amenna 

 

Ağlayanlar bir gün güler elbette 

Uyanmakla, Anlamakla 

Bilmekle ben amenna 

 

Kısa çöp uzun çöpten hakkını alır elbette 

Direnmekle, kurtulmakla 

Barışla ben amenna 

 

Öyle bir yerdeyim ki 

Ne karanfil, ne kurbağa 

Öyle bir yerdeyim ki 

Bir yanım mavi yosun 

Dalgalanır sularda 

Bir yanım çocuk parkı çığlık çığlığa 

Öyle bir yerdeyim ki 

Anam gider allah allah 

Dölüm düşmüş sokağa 

 

Dostum dostum güzel dostum 

Bu ne beter çizgidir bu 

Bu ne çıldırtan denge 

Yaprak döker bir yanımız 

Bir yanımız bahar bahçe 

HASAN HÜSEYİN KORKMAZGİL 
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SEN 

 

FERHAT KARAKAŞ 

Sen gülerken, gamzelerin oluşur. Gözlerin gözlerime 
değer, kalbime akar gülüşün, yeşille mor, sarı ile 
kırmızı karışır birbirine, güller açar, sözcükler bal 
kıvamında damla damla süzülür dudaklarından, sahi-
le ulaşan dalgalar gibi savrulur saçların, sen gülerken 
kumsalda belirir yüzün ve bilirsin ki, “iyi insan gülüşü-
nü sevdiğimiz kişidir” 

Sen severken, anlam kazanır duruşun, bakışın bir 
başka güzeli yansıtır. “Sevgi, sevilen şeye doğru bir 
çekilmedir.” Bunun için her şey sana doğru akar, 
suların alçağa aktığı gibi…  Sen severken, umarsız 
olursun, ama “gerçek aşk iki yalnızlığı değiş tokuş 
etme çabasından başka bir şey değildir.” Onun için 
“sen severken kendimi kutsal deli gibi görürüm,” Ve 
bilirsin ki; “sevmek, bir yüzdeki çizgileri, bir yanağın 
rengini görüp heyecanlanmaktan daha ciddi ve daha 
önemli bir şeydir.” 

Sen düşünürken, kuşlar bile susar, ırmaklar nehirlere 
nehirler çağlayanlara fısıldar hüzünlü duruşunu, sen 
düşünürken güzelsin, bahar sonbahara anlatır sarı 
saçlı halini, kuzular dağ yamaçlarında öylece kalırlar, 
dere tepe düz giden ne varsa mıh gibi çakılır olduğu 
yerde, tahammül edilemez hiçbir sese, söze ve saza, 
Ve bilirsin ki, “düşünceler kelimelere döküldükleri 
zaman ölürler” 

Sen uyurken, gece sessizliği sarar sarmalar tüm 
bedenimi, gece mavisi gözlerine, gözlerin uyku har-
manına dönüşür, rüyaların en uzunu, gecelerin en 
kısası ile buluşur, sen uyurken, “bir tren sisleri yara 
yara geceyi çizer raylara ve bilirsin ki “İnsanlar uya-
nıkken yalnızca bir tek dünyayı paylaşırlar. Ama uyu-
dukları zaman her birinin kendi özel dünyası olur” 

Sen okurken, aldığın haz gerçek okuma ihtiyacını 
anlatır. Zenginler fakirlerin yanında daha çok fark 
ederler kendi durumlarını. Sen okurken hakikat belirir 
ufukta. Okumak yaşamaktır, kültürdür, bağımsızlıktır, 
felsefedir, güçtür. Ve bilirsin ki “İnsanoğlu… kendi 
kendisini okuyan bir ‘kitap’tır. 

Sen Yazarken, farklısın. İnsan düşünür, okur, ama 
yazamaz. Bir öncekini bir sonrakine aktarmaktır yaz-
mak. Her hece bir damla, her kelime bir ırmak, her 
cümle bir nehir, her kitapsa bir deryadır. Sen yazar-
ken insan yürür, tarih yürür, kültür yürür. Sen yazar-
ken aşk yürür, özlem yürür, sevgi yürür. Ve bilirsin ki 
“yürümek için baston ne ise, düşünce için kalem de 
odur.” 

Sen bakarken saklanır her şey, çıkmaz sokaklara 
dolaşır insanlar, börtü böcek ne  varsa kaçışır, ruhun 
aynasıdır bakışlar, sen bakarken tüm kimliğin bir 
gölge gibi serilir yol üzerine, derinlikler anlamsız kalır 
yanında,  sen bakarken görmenin hiç önemi kalmaz, 
“bakma bana, bakıyorlar çünkü bakışıyor muyuz diye, 
tutmalıyız kendimizi bize baktıklarında. Gel, kendimizi 
tutalım, ne zaman bakmazlarsa o zaman bakışalım” 
ve bilirsin ki; “bir aşığı en mutlu eden şey ilk bakıştır.” 

Sen yaşarken, gülersin, seversin, düşünürsün, uyur-
sun, okursun, yazarsın, bakarsın ve konuşursun… 
bilirisin ki Yaşamak, bir ortamın çaresiz tutsağı olmak-
tır ve yaşam bir anlamda mutlak güncelliktir. Suyun 
yüzeyinde kalabilmektir, sonsuz olmak ister insan, 
çünkü yaşam onun tam tersidir. Ve bilirsin ki; düşün-
mek için yaşamayız, tersine; hayatta kalabilmek için 
düşünürüz ve bilirsin ki yaşam kökten yalnızlıktır.  

Oğul 

 

Anne ben geldim, üstüm başım  

Uzak yolların tozlarıyla perişan  

Çoktan paralandı ördüğün kazak  

Üzerinde yeşil nakışlar olan 

 

Anne ben geldim, yoruldum artık  

Her yolağzında kendime rastlamaktan  

Hep acılı, sarhoş ve sarsak  

Şiirler çırpıştıran bir adam 

 

Kurumuş kuyunun suyu, incirin  

Sütü çoktan çekilmiş  

Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi  

Ayrık otları, dikenler bürümüş 

 

Kapıdaki çıngırak kararmış nemden  

Atnalı ve sarmısak duruyor ama  

Oğlum, mektup yaz diyen  

Sesin hala kulaklarımda 

 

Anne ben geldim, ağdaki balık  

Bardaktaki su kadar umarsızım  

Dizlerin duruyor mu başımı koyacak?  

Anne ben geldim, oğlun, hayırsızın.. 

AHMET ERHAN 
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İçimden Kuşlar Geçiyor 

 

FADİME Y. KAROĞLU 

 

İstasyonda bir telaşlı tren, kalkış düdüğünü sanki 
odanın içinde çalıyor. Uyanıyorum. Kuşlar geçiyor, 
basma perdelerin ardından. Çığlık çığlığa kuşlar, 
sığırcık sürüleri… Kurşun gibi ardı ardına, beyaz 
dağlara doğru geçiyor. 

O sabah annem, sobanın içindeki geceden kalma, 
henüz sönmemiş kordan alıp ısıttığı ütüyle, babamın 
takımlarını ütülemiş, onu işe uğurladıktan son-ra, 
kahvaltı sofrasını, bizim için yeniden kurmaya mutfa-
ğın yolunu tutmuştu. 

Bir yandan da, avludaki lavaboda yüzünü yıka-maya 
çabalayan, kuvvetle sümküren ağabeyime, sesleni-
yordu: 

- Oğlum! Burun damarların çatladı, azıcık yavaş! 

Daha lafını bitirmemişti ki, eli burnunda ağabeyim 
içeri girmişti. 

- Anne, burnum!.. 

- Ne oldu burnuna?!! 

 - Kanıyor!.. 

- Dur, soğuk su çekelim, iyi gelir! Ben sana de-medim 
mi, oğlum yavaş? 

-  Çok fazla zorlamadım ki... Garip bir ses çıktı siler-
ken. 

Defalarca soğuk su veriyor burnuna annem, kafasını 
geriye yatırarak bir süre kanın durmasını bekli-yor. 
Faydasız, burnuna pamuk koyarak sırt üstü oda-da 
yatırmaya çabalıyor. Bu kez de boğazından mide-ye 
inen kanı kusmaya başlıyor ağabeyim. 

Ben bütün olanları korku dolu gözlerle annemin ete-
ğine yapışmış izliyorum. Hiç bu kadar kan görmemiş-
tim, annem leğen yetiştiremiyor. 

Annem çaresiz: 

- Biri koşsun! Haber verelim, babası gelsin, dok-tora 
götürelim! Daha önce de burnu kanamıştı, ama hiç 
böyle uzun sürmemişti, diyor bana ağlamaklı gözlerle. 

 Ben el kadar çocuğum, benden medet umuyor.   

Hiçbir şey anlamıyorum. Ağabeyimde, bu kadar çok 
kan bulunmasına şaşırıyorum. Avlunun dış kapısı 
sertçe açılıyor, babam telaşla içeri girip ağabeyimi 
taksiye taşıyor. 

Hastaneden döndükten sonra ağabeyimin burnunda 
kocaman, kanlı bir tampon vardı. Rengi limoni bir hal 
almıştı. Odasına kapılara tutunarak giriyor. Beni çağı-
rıyor: 

- Gelsene yanıma! 

Ürkek sokuluyorum. Yanağıma, beklemediğim kadar 
güçlü bir öpücük konduruyor: 

- Benim yatmam gerektiğini dedi doktor. Sen git be-
beğinle oyna, yarın gideriz kızak kaymaya, anlaştık 
mı? 

Başımı sallıyorum. Çıkıyorum. 

Sofadan seslerini duyuyorum annemle babamın. 
Hararetle konuşuyorlar, beni fark etmiyorlar. 

- Çatlatma insanı, söylesene bey! Ne diyor dok-tor? 
İki elim yakanda olur, ne olur doğruyu söyle diyor 
annem. 

- Lösemi! 

- Nasıl yani? 

- Kan kanseri… 

Aralıktan bakıyorum. Annem, iki elini dizlerine vuru-
yor, sessiz çığlıklar atıyor, gizlerinden sicim gibi iniyor 
yaşlar… umarsız, çırpınıyor. 

Babamın da arkasını dönüp, iki eliyle gözlerini silmesi 
içimi acıtıyor. Sanki o dağ gibi adam gidiyor, zavallı 
bir küçücük ihtiyara dönüşüyor annemin karşısında: 

- Çocuğa bir şey sezdirme sakın! Son bir umut Anka-
ra’ya, Hacettepe’ye sevk etti doktorlar! Zaten fazlasıy-
la gecikmişiz. Zaman kaybetmemek gerek! İzin alıp, 
eğer açıksa yarın yola çıkmalıyız. 

Bütün bunların ne anlama geldiğini çocuk kafamda 
çözmeye çalışıyorum, kimseye bir şey sormadan. 
Gece annemin koynunda yatıp, bütün gece uyuyup 
uyanıp o’na bakıyorum. Usul usul ağlıyor gece bo-
yunca. Ertesi sabah gözleri kan çanağına dönmüş bir 
vaziyette ağabeyimin yanına koyacağı pijama, iç 
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çamaşırı ve gerekli gördüğü diğer şeyleri, valize yer-
leştiriyor. 

 - Kızım, yastığını ağabeyinin yanına koyalım mı? 
Yolda başına koyar, diyor bana. 

-Hayır, vermem! Benim bebeğim o! 

Bebeğime sarılmış ağlıyorum. 

- Peki öyle olsun, diyor annem, kırılmış. 

Ağabeyim, bütün bu olanı biteni, büyük bir olgunluk 
mu, yoksa saflık mı, çözemiyorum, durgun izliyor. O 
kadar olağan bir geziymiş gibi: 

- Gülüm! Sana ne getireyim Ankara’dan? 

- Bebek! diyorum. 

Gülüyor: 

- Şimdilik küçük yastık bebeğinle idare et. Sakın yeni 
bebeğin gelinceye kadar yastığına bir şey olma-sın, 
emi? Kızak kayma sözümü unutmadım. Erteleyeceğiz 
biraz, nasılsa kış uzun sürecek. 

Camlar buzdan çiçeklenmiş desen desen tül perdeler-
le kaplı. Nemli ellerimiz sanki tutkal, kapı kollarına 
yapışıyor. Banyo kazanı içinde sular buz tutmuş… 
Dışarısını ise hiç sorma! Tükürsen yere düşmez 
zemheri… Sobalar gece gündüz yanıyor. Radyo 
boyuna yurdun çeşitli yörelerinde, yolların, aralıksız 
kar yağışı, çığ düşmesi gibi nedenlerle kapalı olduğu-
nu söylüyor. 

Babam, dönüyor. Ağabeyimi hastaneye yatırıp izini 
dolduğu için geriye dönmek zorunda kaldığını, oğlan-
la Ankara’daki akrabaların ilgileneceğini, acil bir du-
rum olursa haber vereceklerini anlatsa da annem, 
babamın, oğlunu orada bir başına bırakmasına içerli-
yor: 

- El, elin eşeğini türkü çağırarak ararmış bey!  Oğla-
nın bir sıcak ele, cana ihtiyacı var. Temiz çama-şır, 
ilaçlar… Belki de kan… Onu köy yerlerinde, ne zor-
lukla büyüttüm. Ölümlerden döndüm, onu yaşata-
cağım diye. Keşke o zaman ölseydim de, bunları 
yaşamasaydım!.. 

Annem ağıt kesilmiş, ağlıyor. Babama kızıyor, kendi-
ne kızıyor, dünyaya kızıyor. Babam duvar… 

- Devlet memuruyum ben, bilmiyor musun? İznin bir 
süresi var. İşimi mi bırakayım? Bunca insan ne yer ne 
içer o zaman, diyesi oluyor. Anlatamayacağını görü-
yor ki, artık hep susuyor. 

Ev susuyor. Ev, buz bağlamış, donmuş kalmış bir 
suskunluk… 

Annem: 

- Oğlan gideli beri banyo yapmadım Gözüm başım 
indirdi, diyor, anneanneme. 

Anneannemi, çağırmış yanına, acılarına ortak olsun, 
hafiflesin yükü diye. 

- Bir hamama mı gitsek? Bakarsın gelir oğlum, böyle 
görmesin… Bir haber de alamadık, kaç gündür, neler 
oluyor bilmiyorum. 

Birlikte şehir hamamına gidiyoruz, annem önce beni 
yıkayıp oturtuyor bir kenara. Anneannemi lifliyor daha 
sonra da. Kendisi de iki sabunlanayım derken… eli 
sol göğsünün üstünde, kaşları acıdan çatılmış, kur-
nanın yanına çöküyor: 

- Sol göğsümü kökünden kestiler ana!... Oğlan öldü! 
Oğlan öldü! 

 -Saçma sapan konuşma kız, delilenme!  Yıkan da 
gidelim eve! 

Yanaklarımız al al olmuş, dışarıdaki soğuğa karşı 
sarılıp sarmalanıp evin yolunu tutuyoruz. Annemin eli 
sol göğsünün üstünde. İç geçiriyor. 

Tahta kanatlı avlu kapısında bizi, sırtında içi mektup-
larla dolu, siyah meşin çantası, şapkalı yeşil ünifor-
masıyla postacı, karşılıyor. 

- Hüseyin öğretmen? 

- Evet, diyor anneannem. 

- Bir telgraf var! Ankara’dan. 

Annem yere yığılıyor henüz telgraf alındısını im-
zalamadan. 

Postacı aramızda okuyacak birini arıyor gözleriyle. 
Ben çok küçük, anneannemin okumayla işi yok. Ken-
disi okuyor telgrafı: 

- Oğlunuz… sizlere ömür… Defin için … Kardeşi için 
almamızı istediği oyuncak bebeği de ona ulaştır-
mamızı istedi… 

- Ben ağladım da ondan, diyorum, nedensiz. Ben çok 
ağladım da ondan… 

Gene ağlıyorum. Ölümü anlamamdan değil; çocuk 
aklım, ağabeyimin o halde beni düşünmesini kavra-
mış, sezmiş, bilmem ne… ama birine, ama kendime 
çok kırılmış, ama dünyaya çok incinmiş ağlıyorum. 

Kuşlar geçiyor yüreğimden. Çığlık çığlığa kuşlar, 
sığırcık sürüleri. Kurşun gibi içime içime saplanıyorlar 
ardı ardına. İstasyonda telaşlı bir tren kalkış düdüğü-
nü çalıyor. 
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Annem 

 

RAHİM GÜR 

Bilemezdin ki ikinci paylaşım savaşının sonucu kıtlık 
yaşandığını. Erkek çocuk doğurup aile içindeki konu-
munu sağlama almak derdindeymişsin. Kahrın o denli 
derinmiş ki yedi kurban adamışın Ali Baba Tekke-
si’ne. Sonuncusunu ben kestim sen öldükten sonra, 
tanrına borçlu kalmayasın diye. Akan dereden sula-
mış, buğdayla bulamaçla doyurmuşun ellerine sağlık. 
Ne çok karnım ağrırdı annem. Sıtma, göz ağrısı, 
kabakulak, kızamık… Onlarca çocuk öletinin içinde 
sıklıkla hastalansam da ölmemişim. Neden çok kar-
nım ağrırdı annem? 

Gönlünden deden gibi hafız olmamı istesen de Cum-
huriyet İlkokulu’na gitmiştim kendiliğimden. Uzaklarda 
çalışan babam aylar sonra öğrenmişti okula başladı-
ğımı. Yoğurt süzdüğün torba içinde bir avuç kuru 
fasulye, on iki söğüt çubuğuydu okul araçlarım. 
Ahhhh! Verdiğin yirmi beş kuruşu unutamadım anne! 
Okul defteri, kalem, silgi almıştım annem. Şimdi de 
taparım kaleme, deftere, silgiye taparım, unutamadı-
ğımdan olsa gerek. Okulun sonunun ayrılık olduğunu 
ne sen ne de ben biliyorduk oysa. On bir yaşının 
güzünde uzak bir kente gitmiştim babamın askerlik 
kalıntısı tahta bavuluyla. Gidişin kopuş olduğunu 
bilmemiştik. Neyse ki bir oğlun üç kızın daha vardı. 
Benimse sadece bir annem vardı. 

Soğuk kıs gecelerinde yatılı okulların kül boyalı köşe-
lerinde erkek çocuklar da ağlardı anne! Okuduk-ça, 
aklım erdikçe, ülkemi tanıdıkça bizim gibi yoksulların 
yanında saf tutuşumdan hoşlanmadın annem. Dev-
rimci, ülkücü, faşist, düzenci diyorlardı bize anne. 
Gençliği bölüp birbirine kırdırıyorlar; işkenceye, demir 
parmaklıklar arkasına, sakat kalmalara, kurşunlama-
lara, asmalara duruyorlardı bizleri. Radyodan duyduk-
larından korkuyordun. Okuman yazman yoktu, gaze-
telerden öğrenemediğinden devletin sözüne inanıp 
ağlıyordun annem! Oysa biz daha iyi yarınlara bağ-
lamıştık umudumuzu. Annelerin çocukları için ağla-
mayacağı bir yaşamın peşindeydik. Anaların da ço-
cuklarını çaldılar, o analar yaşam boyu ağladı annem. 
Anaların ortak acısıydı yakındıkların. 

Eşeğe, ata, kağnıya, at arabasına, faytona binerdin 
de kocaman kamyonlardan korkardın anne. Bir gece, 
masalların devine benzer kocaman kamyonun çarp-
masından öleceğini bilmezdin. Öylesine verimli bir 
yaştaydın ki, ölümü sana kimse yakıştıramadı Az-
rail’den başka. Oğulların kızların okullardaydı, ekmek 
peşinde bir savaşımın yoğun emek günlerini yaşıyor-

du ocağımızın bir direği kırıldığında. Köylülükle kentli-
liği yaşamında yoğurmaya çalışan babam, iki hanım 
daha aldı senden sonra ama mutlu olamadı bir türlü. 
Bildiğin, bilmediğin sayrılıkların, eklemeli evliliklerin 
sorunlarına dayanamayıp yanına koşuverdi ellisinde. 
Oralarda gördün mü? Yoksa aşkına sadık kalamadı-
ğından kaçıyor mu senden? Ocağımız direksiz kaldı-
ğından söndü, çanağımız çömleğimiz dağıldı annem. 
Altı yıl anne baba oldum kardeşlerime annem. Ablamı 
da unutmadım haa! 

Anamız olması gereken devletimiz bile acımadı bizle-
re. İki kez gazaba geldi, varsılın gönlü hoş olsun diye 
kendi çocuklarını işkenceye, zindana, ipe gön-derdi 
gözyaşlarına bakmadan. On sekizine gelmemiş ço-
cuklarını bile iplere saldı, soysuz paşaların, doymaz 
varsılların gönlünü hoşnut kılmak için. Onlara gönen-
cin kaynağını sunarken acı pınarlarını bize bıraktı. İyi 
ki kara günleri görmedin annem. Anaların acıları 
neden bitmez öğrenemedim. Elli yıl sonra daha çok 
ananın çocuğu, çocuğun anası çalındı ellerinden. 
Bunlar anaların kara bir yazgısı mıdır annem? Çoğa-
larak sürmekte şimdilerde de. 

Kara günlerden geçerken çocukların yaralar aldı ama 
ölmedi annem.  Çocuklara karışıp torunlarınızın gele-
ceklerini kurmaya çabaladılar. Unutmamışsındır, 
bizim ekmeğimiz okullardan gelir annem. Düşleye-
mediğin okulların kapılarına torunlarını götürdüğümde 
ağladım, bitirdiğinde sizi anarak övünçten ağladım 
annem. Dünyaya dağıldı torunların.  Şimdilerde bizler 
de torunlara karıştık annem. Anne, baba, dede olmayı 
öğrendik yaralarımız karşın. Yapay bir dünyada sev-
gisiz, çiçek kokularından uzak, yapay yeygilerle bü-
yüyorlar. Bizim duygularımızı anlamasını da beklemi-
yorum ama analarını babalarını benim kadar sevebi-
lecekler mi bilmemesindeyim. 

Sayrılıklardan yakınmıyorum da daha çok sizi anar 
oldum annem. Düşlerimde görüyorum, olur olmaz 
yerde sizi anımsıyorum. Senden sonra aynaları sev-
medim, gözlerindeki sevgi ışıklarını yansıtmadıkları 
için. 

 Düşlerimde çağırdığınızı duyumsuyorum, çok mu 
özlediniz beni?  Özlem büyümeye başlamışsa önün-
de dağlar dayanmaz, tek çözüm kavuşmak. Hemen 
koşar gelirim. Şimdi bahar buralar, kır çiçekleri, gelin-
cik, gül, iğde çiçeği kokuyor soluduğumuz hava. Ama 
bırakıp gelinmez de değil. Sizden sonra Mayıs ayı 
çok kirletildi. Annelerin kokusuna doyamadığı gençler 
sokaklarda kurşunlandı, iplere verildi, hücrelerde 
öldürülüp sakatlandı. Hızır ve İlyas buluşur mu bil-
mem ama Hıdrellez bayramları da tatsızlaştı. Bilerek 
yaptılar anaların yüreğine korku salmak, çocukların 
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geleceğinden analarını çalmak için. İçim yanıyor 
annem, anası ellerinden çalınmış çocuklara. 

Kırk yılı geçti bir bozkır kasabasında gömütünüzü 
bırakıp sevginizi sırtıma sararak kaçışımın üzerinden. 
Gidecek yolum da kalmadı, sizden koptum da büyü-
düm. Biz yaşlanırken de durmadı anaların gözyaşları, 
çocukların öksüzlükleri. Çözüm de bulunmak istenmi-
yor nedense?Artık dayanamıyorum. Kucağını özledim 
senin?Kucağına mı çağırıyorsun işe yaramaz oğlunu? 

Gelirim, babamı ablamı, kardeşimi birlikte ararız!  
Senden iki çiçek kaldı burada, yorgun ve hastalıklı. 
Direnmeye çalışsalar da çürümüş güz yapraklarınca 
sallıyor onları da yaşam esintileri. Ne zaman düşeriz 
bilemiyorum. Her gün zorla, kurşunla, bombayla dü-
şürülen yaşamların kan izleri sokaklardan eksilmiyor 
annem. Ölenlerin annesi, annelerin çocukları değil 
midir yaşamdan çalınanlar?  Acıyı kan çiçeğince 
açtıranların çocukları, anaları yok mudur? 

Bencil para saplantılarımızla anaç duygularımızın 
savaşı biteceğe benzemiyor. Beklemekten yoruldum. 
Bir gün gelir biter mi bilmem?  

 

Lodos Vurgunuyum  

 

Burası Üsküdar Şemsi Paşa Cami Medresesi 

Lodoslu havalarda dalgaların karayla dansı 

Salmış kendini diz kapaklarına kadar denize 

Yarım asırdır dirençle yıkanır durulanırsın  

 

Öyle süzülür ki kuğu gibi Üsküdar önünde 

Hangi gelin kız senden çok daha güzeldir söylesin 

Aklım tarih sayfalarında aklım Mimar Sinan’da 

Bitimsiz bir kütüphane çevirdikçe anlamlanan 

 

Medeniyet gökdelenler altında ezilir bir bir 

Hala muhteşem Üsküdar’dan Boğaziçi, Beyoğlu 

Tektir Sultan Ahmet, Dolmabahçe, Topkapı sarayı  

Kızkulesi salınırken Salacak açıklarında 

 

Kükreyen sesler geliyor çatlak zemin, duvarlardan 

Öksüz bir çocuk gözyaşlarını döküyor denize 

Memur bey hadi topla eteklerimi Marmara’dan 

Lodos vurgunuyum sorumlusunuz katliamımdan 

CEMAL KARSAVRAN 

 

Zeliş 

 

KEMAL TEKİN 

 

Lafı döndürüp dolaştırıp, oraya sürüyorum. Zeliş’in 
yüzüne utangaç bir kırmızılık oturup kalkıyor. Her 
sözümden bir anlam çıkarmaya çalışıyor. Kuşkuyla 
bakıyor yüzüme. Yakalıyorum gözlerini ve kaçırdıkla-
rını... Hoşuma gidiyor bu oyun. O belki sıkılıyor, belki 
sıkılmış gibi yapıyor. 

Heyecanlanıyorum, nefesi eskisi gibi ılık naneli... 
Güldükçe yüzünde çiçekler açıyor. Öyle özlemişim ki 
onu. 

Diğer çocuklar farkında değil bu oyunun. Konuşmala-
rımızda, bademlerin altı sözcükleri geçince birbirimize 
bakıyoruz Zeliş’le. Küçük bir kelebek konuyor elime. 
Çocuklara gösteriyorum; göremiyorlar... Zeliş görüyor. 
Ben de görüyorum. 

-Ne zaman gideceksin Zeliş abla? Diye soruyor ço-
cuklar. 

Zeliş’in gözleri gözlerimde. 

Bayram biter bitmez. 

-Keşke bayram hiç bitmese diyorum. Çocuklar anla-
dıkları için mi, komiklik olsun diye mi gülüşüyorlar 
bilemiyorum 

-Elin elimde diyor Zeliş. Yanındaki kız çocuğuyla bir 
oyuna başlıyor. 

-Elin elimde diyorum. Elimi de götür ne olur giderken 
diyorum. 

Çocukların hoşuna gidiyor kahkahayla gülüşüyorlar. 
Zeliş’le ben gülemiyoruz. Dışarıda bir gürültü kopu-
yor, sonra kahkahalar... Birileri daha katılıyor olmalıy-
dı geceye. Rakı sofrası bahçede. Çocuklar dışarıya 
fırlıyor. Pencerede fesleğenler, yaprağı güzeller, 
begonyalar... Gözlerime değiyor Zeliş. Gülümsüyor. 
Yüreğim büyüyor. 

-Özledin mi beni? 

-Hem de çok. 

-Hiç arayıp sormadın ama. 

-Aradım. 

-Ne zaman? 

-Yatılıya başladığımdan beri. 

-Yalancı. 

-İnan. 

-Biraz önce bir şey demiştin. 

Yüreğim çarpıyor, çıkıverecek yerinden. 
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-Ne demiştim? 

-Elimi de götür demiştin. 

-Evet, öyle dedim. 

-Elini değil, seni de götürmüştüm giderken. 

Gözlerini kaçırdı. Yanakları kızardı. Zeliş’in babası bir 
türküye başladı. Dışarıdaki muhabbet iyi olmalıydı. 
Zeliş’in yanına oturdum. 

-Zeliş. 

-Efendim. 

Gözleri yerdeydi. 

-Seni bir türlü unutamadım. 

Gerisini getiremedim. Titriyordum. Zeliş başını yerden 
kaldırdı, yüzüme baktı. Kısa bir sessizlik yaşadık. 
İkimiz de Zeliş’in babasının söylediği türküye tutun-
duk. 

-Sözlediler beni duydun mu? 

-Duydum. 

-Kimden duydun? 

-Anam söyledi. Yüreğimin bir parçası da koptu san-
dım. 

-Gerçek mi? 

-Gerçek. 

-Bilmiyor musun? 

Omuz silkti yüzüme baktı. 

-Niye istetmedin öyleyse? 

-İstettim. 

-İstettin mi, ne zaman? 

-Bilmem. 

-Yalancı. Hani beni çok sevdiğini söylerdin? 

-Nerede? 

-Bademlerin altında. 

Utandı. Yüzünde pembe halkalar dalgalandı. Gözleri-
ni kırpıştırdı. Elini avuçlarımın arasına aldım. Yüreği 
avuçlarımda tezikmiş bir serçe telaşıyla atıyordu. 

-Ne derdim orada? 

Omuz silkti. 

-Bilmem. 

Elini çekip kurtarmak istedi. Bırakmadım. Zeliş’in 
anasıyla, ablam da katıldı türküye. 

-Seni öperdim orada. 

-Bırak elimi, ben sözlü bir kızım. 

-Olsun, ilk sözlün ben değil miyim? 

-Bırak aptal! 

Güldüm... 

-Sen benim hala Zeliş’imsin. 

-Zeliş deme bana. 

-Niye? 

-Bırak birisi gelecek. 

-Gelsin bilmeyen mi var sanki? 

-Öyleyse niçin almıyorsun beni? 

Ah öyle sevindim ki, demek hala beni seviyordu. 
Zeliş’im benim. 

-Hıı ne için almıyorsun beni? 

-Ah Zeliş’im, öyle acı çekiyorum ki... Okul, babam, 
sen... Biraz daha dayanabilseydin. 

-Sen istersen... 

Ablam içeri giriverdi. 

-Ne yapıyorsunuz siz? Bırak bakayım kızı! 

Zeliş yanımdan kalktı, pencerenin önüne geçti. 

-Kaçırdın kızı deli oğlan. 

-Abla Zeliş gitmesin, onunla... 

-Kız sözlendi akıllım. Hem senin okulun... 

-Bırakırım okulu ne olacak. 

-Bak baban duymasın bunu! 

-Dur anacım. 

Zeliş’i kenara çekti. Pencerenin önündeki dolaptan, 
üç bardak aldı. Çıkarken; 

-Bir yıl daha bekleyemedin; bak Mustafa rütbe taka-
cak iki ay sonra işte. Anana da aşk olsun doğrusu! 
Bekleyemedi dokuz ay. 

Zeliş penceredeki fesleğenin yapraklarını avuçluyor-
du. Başı önündeydi.  Birbirimizden kaçırdığımız ba-
kışlarla içinden neler geçiriyordu kim bilir. Kibar, alçak 
gönüllü, içtendi. Çok da güzeldi. 

-Küsüyor musun bana? 

-Hayır, sen istememişsin ki? Ablam anlattı zorla ni-
şanlamışlar seni. 

-Peki sen? 

-Küsüyorum tabi. 

Elini tuttum. Karşı koymadı. Yanağına bir öpücük 
kondurdum. 

-Bırak giderim bak. 

Elinden tutup kendime doğru çektim. 

-Niye anana beni sevdiğini söylemedin? 

-Söyledim ama o akraba çocuğu dinlemediler beni. 
Sen de inanmadın. Mesajlarıma yanıt vermedin. Tele-
fonunu açmadın. Yalan mı? Bayramlarda yolunu 
değiştirdin. 
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-Ben… Ben yanılmışım kendi isteğinle sandım. Çok 
kırılmıştım. 

-Beni dinleseydin… 

Kalktım pencereyi açtım. Odaya yıldızlı, hüzne dalgın, 
anasonlu bir akşam doldu. 

-Şu yıldızları görüyor musun? 

-Hangilerini? 

-Gel dışarıya çıkalım. 

Aşağıda kentin ve lunaparkın ışıkları parıldıyordu. 
Rakı sofrasını saran dostluk, çevresindekileri birbirine 
sımsıkı bağlamış, Zeliş’in babasının bağlamasıyla 
çalıp söylediği türkülerle herkes halinden memnun 
görünüyordu. Çocuklar dışarıya sarkıtılan seyyar bir 
ampulün ışığında oynuyordu. Zeliş’le bahçeden çıkıp 
yürüdük. 

-Nereye gidiyoruz? 

-Bademlerin altına. 

-Ben gelmiyorum, saçmalayacaksın yine. 

-Saçmalıyor muyum? 

-Evet. 

-Ama geliyorsun. 

-Yıldızları soruyordun, unuttun mu? 

-Unutmadım. 

-Şu cezve gibi olan yıldız grubu var ya? 

-Bizimkiler mi? 

-Evet, büyük ayıymış o. 

-Büyükayı mı? Ne tuhaf. 

-Öyle. 

-Bak, şöyle; serçe parmağınla işaret parmağını, bir 
ölçü yap, cezvenin en alt köşesinden, sağa doğru bir 
doğru çiz. Dört ölçekte. 

-Nasıl yani? 

-Ver elini. 

-Vermem. 

-Niye? 

-Yine beni kandırır öpersin. 

-Hayır, hayır bak şöyle. 

-Bir, iki, üç, dört, o; küçük ayı. 

-Hangisi? 

-O parlayan. 

-Nerden öğrendin bunu? 

-Okuldan. 

-Okulda yıldızları mı öğretiyorlar. 

-Evet yıldızları. 

-Yerden de yedi karış yukarıdadır o. 

-Ya? 

-Tabi. 

Küçük Mıstık arkamızdan bağırıyor: 

-Zeliş ablaaaa, annen seni çağırıyor. Hemen gele-
cekmişsin. 

Zeliş yüzüme baktı. Eli elimi sımsıkı sardı. Gözlerini 
kırpıştırdı. 

-Çocukken çağırmazlardı değil mi?" dedi. 

Uzandı, yanağıma bir öpücük kondurdu. Yüreğime 
taşıyamadığım kadar dolan hüzün ince bir sızıyla tüm 
vücuduma yayıldı. Onu tekrar yitirmeye dayanamaya-
cağımı anladım. Gitmesine dayanamadım. 

-Zeliş. 

Döndü, gözleri doluydu. 

-Efendim. 

-Benimle gelir misin? 

-Ah, evet evet, dedi. 

Titriyordu. Badem ağaçlarının arasından yürüdük. Ne 
okul, ne ailem… Zeliş’im benim, Zeliş’im. El ele tutu-
şup koştuk… 

 

ANIYORUZ 

 
Yerçekimli Karanfil 

 
Biliyor musun az az yaşıyorsun içimde 
Oysaki seninle güzel olmak var 
Örneğin rakı içiyoruz, içimize bir karanfil düşüyor gibi 
Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda 
Midemdi aklımdı şu kadarcık kalıyor. 
 
Sen karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte 
Sen de bir başkasına  veriyorsun daha güzel 
O başkası yok mu bir yanındakine veriyor 
Derken karanfil elden ele. 
 
Görüyorsun ya bir sevdayı büyütüyoruz seninle 
Sana değiniyorum, sana ısınıyorum, bu o değil 
Bak nasıl, beyaza keser gibisine yedi renk 
Birleşiyoruz sessizce.  
 

EDİP CANSEVER 

( 1928 - 1986 ) 
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Temiz Bitmez / ki Oyunlar 

 

suyun zindanlarında köklenirken lotus 

sussssss!  

ki  

sessizlikte  

kanatlarımı göle gömeyim  

 

sevdanın yansımasında 

titreşen gölün ışıkları  

olgunlaştırsın ebeliğini  

 

lafın sonunda 

başını sudan çıkararak  

göğü selamlasın kız oğlan kız  

       **  

çamuruma dokunma anne!  

göze aldım  

kızarsan kız....  

 

büyütmek istediğin 

lotustan öte temizliğim kadar kirleneceğim....  

kanatlarım kadar uçup  

bağladıkların kadar döneceğim..... 

 

GÜLGÜN ÇAKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ağlayan Deve Tabanı 

 

ESRA ODMAN İYİER 

Postacı, yorgun gölgesiyle geçiyor sokaktan. Senden 
beklediğim mektup çantasında yok. Ya postacı yalan-
cı, ya postaneler hırsız (!) Çalıyorlar gönderdiğin 
mektupları… 

Rüyalarıma inat olsun diye gelip beni üzdüğün gece-
leri yaşanmamış sayamam. Sensizliğe alışmaya 
çalışırken, kaç gece hayal girdabına sürükledin beni. 
Bu gece de göz kapaklarıma sensizliğin  karabasan-
ları çöktü. Şimdi tüm aynalardan yansıyan yüzler 
senin. Sen varsın her yerde…    

Karşıdaki pirinç çerçeveli aynanın sırlarına karışıyor-
sun, beni de peşinden sürükleyerek. Bugünde değiliz 
sanki! Umutlarım, dünlerin içinde sıkışıp kaldı. Ben 
dünleri arıyorum senin peşinde. Korkuyorum. Her 
şeyden; aynalardan, yüzlerden, seslerden, hatta 
kendimden... 

Dünler... Yılbaşı gecesi, elinize tutuşturulan küçük bir 
armağanım; paketi olmayan, çırılçıplak, dupduru. 
Matlaşmış aynanın içinde yüzleşmek. Annem, çok 
kan kaybediyor. Zor bir doğum. Ne de olsa evde oldu. 
Yarı baygın, kanlı çarşafların arasında yatıyor. Bense 
yatağın köşesindeyim. (Belki de hep köşelerde geçti 
bu yüzden hayatım. Hep bu köşeler acıttı canımı.) 
Göbek bağım kesileli çok olmuş. Sen şiirler yazıp 
secdeye varıyorsun, usulca: 
O gece duacıydım Tanrıya, 
Sen geldin yavrum kucağıma. 
Bir hediyesin sen annenle bana. 
Duacıyım Tanrıya, 
Seni de anneni de bağışladı bana... 

Görüyorum ! Çarşafın arasında, dudağını bükmüş 
ağlayan bebeğe bakıyorsun. Bakışındaki o ışığı bir 
daha hiç görmedim. Acıyla sarsılıyor içim. Aynanın 
sırrı dökülmüş köşesindeki parça yıllardır etime batı-
yor. Durmadan derinleşen, hiç kanamayan bir yara 
var içimde... 

Tam on beş yıl geçti, yeni takım elbiseni, siyah ayak-
kabını giyip gideli. Anımsıyor musun? Yoksa anıların 
da elbiselerinle ayakkabıların gibi eskiciye mi verildi? 

Eski resimlerin, slaytların arasında rastlıyorum sana. 
Sinirli bakışın, saman alevi parlayışın, nedensiz su-
suşların dia makinasının duvara yansıttığı renklerle 
üstüme geliyor. İçerisi karanlık. Odanın karşı duvarı-
na vuran çocukluğum, birazdan yanıma gelip hesap 
soracak. 
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Işık, oyun oynuyor gözlerime. Seninle oyun oynamak 
mümkün değil. Sen kendini öptürmeyen, baba Tanrı-
ça. Misafir odasının iki kişilik kanepesine yatıp; elin 
yüzünde, parmaklarından biri dişlerinin arasında 
öylece duruyorsun. Ne düşünürdün o zamanlar aca-
ba? Sen hayal kurdukça, benim hayallerim de, dia 
makinesinin şakırtısıyla ileri doğru gidiyor. İlerisi- 
gelecek. O bana yaklaştıkça, içim kaçmaya çabalıyor. 
Yırtıcı bir hayvan yüreğime yuva yapmış her ışıkta, 
her geçişte rahatsız edildiği için vahşileşiyor. Gözleri 
büyüdükçe büyüyor. Dia makinesi, bir aydınlık bir 
karanlık geçişine hiçbir şeyden habersiz devam edi-
yor. Bir aydınlık, bir karanlık. Bir yüzün, bir karanlık. 
Bir aydınlık, bir ışık oyunu… 

Hatıralarım senin siyah beyaz çizgili elbisenin bir 
karanlık, bir yalnızlık çıkmazına takılı. Bu çıkmazlar 
arasında annemin yalnızlığı vuruyor çizgilerin arası-
na. O sensizliğiyle yaşamayı öğrendi çoktan. Seni 
özlemiyor(!) Yalnızlığı siyah bir yemeni başında. Bo-
şanma şartıyla aldığın evin duvarlarından temizledi 
terk edilmişliğin yağlı, kara izini. Bir tek adını silemedi 
dudaklarından. Sen gittin işte, bir daha dönüp bak-
madın geriye. Ayda bir gönderdiğin erzak var mutfa-
ğın köşesinde. Senden geldikleri o kadar belli ki, 
hepsi naylonlarının içinde her an gidecekmişler gi-
bi.  Elini süremiyor annem. Çoğu zaman bana toplatı-
yor hepsini. Ellerinden ellerine gelebilecek eski bir izin 
varlığı rahatsız ediyor onu. İzler unutulmuyor.  Hele ki 
yılların izi. 

Gözlerimi yumuyorum, Dönmek için gerilere. Çizgiler 
gitgide belirginleşiyor. Beni içine alıp, karanlığına 
hapsediyor. Aynalar benim yüzümü, senin yüzüne 
eşleştirmeye çalışarak sülfüründe boğuyor ikimizi. 
Geçmiyor işte, hiç öyle kolayca geçip gitmiyor, bitmi-
yor. Geçerken zamanın hançerini dokunduruyor, 
saniyenin an be an akrebe dokunuşu gibi. O da zehirli 
ve zehirliyor zamanın sensiz geçen öte yarısını. Her 
yerde sana rastlamak, senden bir iz bulmak yok mu? 
İşte deli ediyor bu beni. 

Senden kaçmak istiyorum. Ama ömrüm kaçmakla 
yakalanmak arasında geçiyor. Sana değil, izlere ya-
kalanıp, tutsak düşüyorum.  Kolay mı sanıyorsun? 
Sen kaçtın, çünkü korkaksın... 

İşte babacığım, hiç kimse ve hiçbir şey armağan 
olamadı birbirine. Sevgiler, ümitler dağıldı, büküldü, 
kırıldı. Şimdi beceriksiz bir cam işcisinin üflediği göz-
yaşı şişesi gibi paramparça olduk.... 

O kocaman devatabanını hatırlar mısın? Annemin 
gözü gibi baktığı, salonun en güzel köşesindeki top-
rak saksısının içindeki. Kavgaların kararttığı evimizde 
o da solmaya yüz tutmuştu. Hatta ağlamıştı. İnana-

mamıştık önceleri. Önemsememiştik de. Evet ağla-
mıştı, damla damla, parça parça… Sonra, onun tam 
karşısında duran yavrusu da ağlamaya başlamıştı. 
Yapraklarından inci taneleri gibi akmıştı gözyaşları. 
Anlayamamıştık neye ağladıklarını. Ama sonra, göz 
yaşlarımız birbirine karıştı ve ayrımsadık onların niye 
ağladığını. Sen neredeydin onlar ağlarken babacı-
ğım? Siyah takım elbisenin çizgilerinde mi kaybetmiş-
tin gözyaşlarını? 

Sen hiç ağlamadın. Oysa annem ilk kez, yataklarınızı 
ayırdığınız gece ağladı. Sensiz yatak sevginin sıcak-
lığını yutmuştu. O gece, annemle beraber yatmıştım. 
Sen ise kardeşimle. Göz yaşlarının ıslattığı bir yatakta 
derin bir yalnızlığın içinde uyuyamamıştık. Sen gider-
ken ılıman iklimini de götürmüştün yatağın, o yatak 
annemi boğmuştu, yalnızlığıyla. 

Geri dönmeyeceğini bile bile içindeki güneşi doğur-
maya devam ediyor annem, biliyor musun? Çünkü o 
güneş, yıllardır her doğuşunda bir devetabanının 
damarlarına aşkı ve sevgiyi pompalıyor. On beş yıldır 
içindeki devetabanının yaprakları durmadan ağlıyor… 

Seninle olan resimlerinin hepsini kesip attığı doğru. 
Ama bunu, içindeki seni söküp atamadığı için yaptı. 
Sen ne yaptın? 

Onca yıldan sonra kenarda köşede kalmış birkaç 
kesilmemiş fotoğrafa bakarken gözlerini görmeliydin 
annemin. Aynı, resimlerdeki gibi tereddütlü bir ümitle 
parlıyordu içleri. Alevlenmeye çalışan bir kor, yüre-
ğinden gözlerine taşmıştı sanki. Hani nerede senin 
bakışların babacığım? Zindanlara atılmış, yeşili kara-
rıp küflenmiş, körleşip hissizleşmiş.  Seni büyük yan-
gınlarla yok olan eski, ruhsuz evler gibi yapmış. Külle-
rin bile yok artık. Belki de son bir şansa, son bir sev-
giye ihtiyacın var… 

 Radyoda senin için tuttuğum  şarkı çalıyor : ‘Açık 
yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü…’ Son sözlerinde 
kendimden geçip ağlıyorum. Beni hiç sevmiyor bu 
adam, diye haykırıyorum. Sevdiğine inanmak için bir 
şeyler arıyorum. Ama yok! Hiçbir şey kalmadı senden 
geriye. Halbuki güneşler ellerinden ellerime akabilirdi. 
Bir sarılmanla, elimi tutmanla, öpmen, koklamanla...  

Gözlerimle içtim geçmişi. Başım dönüyor. Anlamsız 
bir boşlukta seni, kendimi ve bizi algılamaya çalışıyo-
rum. Beynimde susmayan bir kavga. Son defa sava-
şacağım onunla, bu sefer tamamen atmak için. Ya 
seni de atacağım içindeki tortuyla ya da sadece sen-
sizliği atacağım tüm isli anılarımla. 

(***) 

Bugün diğerlerinden farklı. Postacının ağır aksak 
gölgesini apartmanın girişinde yakalıyorum. Gizli bir 
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telaş sarıyor içimi. Aşağıya inip posta kutusuna bak-
makla bakmamak arasında kararsız yüreğim… 

Daha fazla dayanamıyorum, terliklerimle atıyorum 
kendimi dışarı. Ağır ağır inmeye çalıştıkça hızlanıyor 
adımlarım…Son basamakta başım dönüyor. Posta 
kutularına tek tek bakıyorum; bir, iki, üç… sekiz nu-
mara... Yerini bile unuttuğum posta kutusunun içinde 
beyaz bir güvercin kanat çırpıyor. Uzun zamandır 
bankalardan gelen zarflar haricinde hiç bir mektuba 
ev sahipliği yapmamış posta kutum büyük bir gururla 
duruyor.  

Heyecanla alıyorum, kutudan. Ellerimin arasında 
ıslanıyor. Damla damla yaşlar dökülüyor. İndiğimden 
daha hızlı çıkıyorum, yukarıya. Kapıyı geçmişe kapa-
tıp zarfı açıyorum; “Sen hâlâ doğumuna şiirler yazdı-
ğım biricik kızımsın“ HÂLÂ!.. BİRİCİK KIZIM!.. DO-
ĞUMUNA !.. (ve) ŞİİRLER!.. 

Gittiğin günden beri, köşede boynu bükük duruyor 
devetabanı. En son, on beş yıl önce ağlamıştı. Şimdi 
yeşil yapraklarında bir damla sevinç gözyaşı.  

 

Ver Elini 

 

elini ver  

gökkuşağı olsun hayat 

 

biz istersek ne şarkılar sürgün 

ne aşklar illegal olacak 

 

istersek biz tezgahlar ışık görecek 

demiri eriten nasırlı ellerin gücü 

rengarenk gülüşlerimiz olacak 

 

biz istersek 

hayat hep böyle yaşanacak 

ne emek kuşatılacak 

ne de barış özlem olacak 

 

ver elini 

hava su toprak yaşam 

her şey güzel olacak 

 

YUSUF AKSOY 

 
 

Bizim Arap 
 
NİYAZİ UYAR 

 
Hasat işlerini bitirince, ahşap evimizin tadilatını yapa-
caktık. Kırık kiremitlerden sızan yağmur, çatının mer-
teklerini çürütmüştü. Anam: 
“Şu mertekleri, direkleri değiştirmezsen, çatı tepemize 
göçecek!” 
“Değiştiririz, değiştiririz. Garı başınla her şeye garışı-
yon!”  
“Garışırım, tabi, iş golayı mı biliyon sen!” 
“Sen olmazsan, açta açıkta kalacağız, halimiz duman 
olacak bizim, baban mı görüveriyo gız benim işleri-
mi?” 
“Babamın adını ağzına alma, Allah taş eder seni!” 
“Bilen bilmeyen aslı var sanacak! Evliya mı senin 
baban gız?” 
“Babamın adını ağzına alma dedim; sonra garışmam 
bak!” 
“Benden bulma git şeytanından bul!” 
“Bulması mulması yok, şu kadacık kokuyosam sen-
den, şurdan gitme-yim!” 
“Şimdi elimden bir kaza çıkacak, tövbeler olsun! Ya-
rım canın var, bi vursa bi de ye vurcak!” 
“Elinden geleni akana goma!” 
“Gören, duyan da dediklerinin aslı va sancak… Gız 
kör garı, namı kör garı, aşlığı dişliği benim evimde 
buldun sen! Utanmadan geçmiş gaşıma vır vır edip 
duruyon, uluk garı!” 
“…” 
Sonra kırlangıcın kuyruğu suya değdi değmedi misali, 
koca bir kavga tüterdi.  
“Anana da, babana da…” 
“Anan sarımsak, baban soğan…” 
“Sen…” 
“Aha senin…” 
“…” 
“Öldürsen de decen, kesen de…” 
“Allah ıslah etsin!” 
Asmalca Kaşı’ndan kesilen çam tomrukları uygun 
yerlere istiflenmişti. Pırnalların siperlerine taşınan 
tomruklar, güneşin altında kurumaya bırakılmıştı. 
Abim: 
“Bugün yeter, yoruldum, yarın devam edelim!” 
“Çok iş yaptın yorulacak! İş … yok sizde görün baka-
lım çalışmak nasılmış öğrenin! Ekmek yemeye benzi-
yor mu?” 
“Yoruldum baba, ne yalan söyleyeyim!” 
“Tamam, tamam, yarın devam ederiz. Şafakla kaldırın 
habarın ol!” 
“Tamam, kaldır!” 



ADA  BAHAR 2019
 

 
26 

 

Bu esnada amcaoğulları boğalarını önlerine katmış, 
bize doğru geliyorlardı. Besbelli çay mevkiine gidiyor-
lardı. Ben de onlarla gitmek istiyordum. Çayda eğ-
lenmek, yüzmek, Atatürk gibi çay geçmek… ( Çocuk-
ça konuşmalarımızdan biri: ‘Atatürk böyle çay geçmiş, 
gâvurları böyle tepelemiş’ derdik ) Babamın izin ver-
meyeceğini bildiğim için, bir şey diyemiyordum. Çaya 
gitmek, eğlenmek, yüzmek, balık tutmak, gülmek, 
çocukça sevdiklerimizden bahsetmek, Atatürk gibi 
çay geçmek… İçim kaynıyordu. Cesaretimi toplayıp: 
“Baba amcaoğullarımla birlikte ben de çaya gitmek 
istiyorum, boğalarımız yoruldu, hem dinlenirler, hem 
zaten çayda ot çok, karınlarını doyururlar bir güzel…” 
“Olmaz, Mustafa Amcanın boğası ile bizim Arap birbi-
rine hasım, dövüşürler mövüşürler, bu iş gayıt zamanı 
birbirlerini sakatlarlar, olmaz!” 
“Düşsünler, Arap onu yener!” 
“Yenip yenmemesi değil, bu iş gayıt zamanı ne ederiz 
sonra, olmaz diyom!” 
“Ama ben çok istiyom, boğalar hem yeşillik yer, hem 
gözleri gönülleri açılır!” 
 “Bak Süleyman, bir şey olursa elimden çekeceğin 
var, kimse elimden alamaz, habarın olsun!” 
“Tamam!” 
Dünyalar benim olmuştu. Ne kadar sevindim, tarif 
edemem. Çayda yüzmek, balık tutmak, Atatürk gibi 
çay geçmek…  
Çaya varmaya az kalmıştı. Koca Ali’nin yara geldiği-
mizde, Amcamın Fındık’la bizim Arap, bir kapışmaz 
mı? Ortalık toz duman içinde kalmıştı. Ak toprağın 
tozu bir şey görmemize mani oluyordu. Bir Fındık, bir 
Arap üstünlük sağlıyordu. Arap, Fındık’tan daha genç, 
daha ataktı. Gençti, ataktı; lâkin gün doğmadan baş-
lamıştı tomruk çekmeye. O yüzden iyiden iyiye yor-
gun düşmüştü. 
Arap, adı gibi kapkaraydı, karanın karası gözleri, kara 
tüylerinin arasından bir volkan gibi parlıyordu. Yerinde 
yurdunda duramazdı, Babam ona çift sürmeyi öğret-
mek için ne çok uğraşmıştı. Boyunduruk, sevle… kırıp 
geçirmişti.  
Arap’ın karnı toksa keyfine diyecek olmazdı. Durma-
dan eşinir, böğürürdü. Kimse yanında çevresinde 
duramazdı o zaman. Ne edeceği belli olmazdı çün-
kü… Bağırır, böğürür, eşinir, toprakları göğe çıkarır; 
boynuzlarını toprağa sürter, her şeye meydan okurdu. 
Annem bile yaklaşamazdı yanına. Bir abim, bir ba-
bam ilgilenirdi yalnızca… Ya bir de baharın yeşilini 
yemişse… 
Arap diye seslenince, başını kaldırır, sesin geldiği 
yöne başını çevirir, sonra ‘buradayım, bir şey mi var’ 
der gibi devam ederdi. Gücünü, cesaretini sahibinden 
almıştı. Hüseyin Amca’nın da gözü karaydı. Gözünü 

budaktan esirgemez, öfkelendiği an cihana meydan 
okurdu. Ol sebepten ötürü bir Allah’ın kulu gözünün 
üstünde kaşın var diyememiştir. Haklısına haksızına 
bakmaz, kim olursa tepesinin üstüne dikiverdi adamı. 
Serde de pehlivanlık da olunca…  
“Benim gençliğimin ateşi var bunda! Arap, Arap’ım 
benim,” diye sevip tımar ederken tarifi imkânsız bir 
keyif alırdı…  
Yarım saattir süren dövüşte Arap iyice yorgun düş-
müştü. Amcamın Fındık da öyle adı gibi fındık değildi. 
O adı ne diye vermişlerdi, kimse bir şey bilmiyordu. 
Öküz azması: Baş baştan, kıç kıçtan çıkmıştı. Arap’ı 
süre süre yarın ucuna kadar getirdi. Bir tos vursa, 
Arap on beş metrelik uçurumdan aşağı düşecekti. 
Arap, bir boynuz darbesi ile Fındık’ın alnını yardı. 
Saniyesinde oluk gibi kan ortalığı kan leşe çevirdi. 
Fındık acıyla geri çekildi. Arap, onu yokuş yukarı 
sürdü. O esnada kendini yana atarak, güç dengesini 
eşitlemeye çalışırken, boş bulundu… 
Hepimizin büyüğü Yunus, elindeki sopa ile dövüşü 
ayırmak için vurmaya başladı. İlk sopayı Arap’a indir-
diği için Arap, geriledi. Öfkenin en büyüğü ile Yunus’a 
baktı. Fırsatı ganimet bilen Fındık, Arap’a hırsla sal-
dırdı. Panikleyen Arap’ı aşağı doğru sürmeye başladı. 
Bundan sonra Arap’ın kendini toparlaması imkânsız-
dı. Böğürdü mü dağı taşı inleten, hasımlarının yüreği-
ne korku salan Arap, bir sona doğru gidiyordu.  
Çoban Yunus, elindeki sopayı boyuna vuruyor, vurur-
ken de ‘höst, höst, dest dest… diye yırtınıyordu; ama 
ne çare. O bağırdıkça Arap’ın paniği daha bir artıyor-
du. Fındık da bu sesi, dost sesi bilip daha bir saldırı-
yordu. Son gücüyle Arap’ı tam yarın başına kadar 
getirdi.  
“Eyvah Arap’ım, Arap’ım! Yunus abi Arap yardan 
aşağı düşecek. Fındık’a vur, Fındık’a vur elindeki 
sopayı, Fındık’a! Dest, dest… höst, höst…  
Arap yarın ucundaydı artık, hiçbir mucize bu gidişi 
tersine çeviremezdi. Bir efsane biraz sonra sona 
erecekti… 
Arap, on beş metrelik uçurumdan iki tonluk bir külçe 
gibi indi. Sesi karşı yamaçlarda patladı. Metreslik 
Tepesi, Asarlık Tepesi, Encekler Çamlığı bu acıyla 
yankılandı.  
Volkan volkan parlayan gözler, açılmamak üzere 
kapandı. Öküz azması Fındık, Çoban Yunus’un kal-
leşliği, Hüseyin Amca’nın tomrukları… Arap Efsane-
sini bitirdi. Ele avuca sığmaz, boyunduruk almaz 
Arap, ona yakışmayan bir sonla elveda dedi yaşa-
ma… 
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Bu Gece En Hüzünlü Şiirleri Yazabilirim 

 
Bu gece en hüzünlü şiirleri yazabilirim 
Şöyle diyebilirim: "Gece yıldızlardaydı 
 
Ve yıldızlar, maviydi, uzaklarda üşürler" 
Gökte gece yelinin söylediği türküler 
 
Bu gece en hüzünlü şiirleri yazabilirim 
Hem sevdim, hem sevildim, ya da o böyle söyler 
 
Bu gece gibi miydi kucağıma aldığım 
Öptüm onu öptüm de üstümde sonsuz gökler 
 
Hem sevdim, hem sevildim, ya da ben böyle derim 
Sevmeden durulmayan iri, durgun bakışlı gözler 
 
Bu gece en hüzünlü şiirleri yazabilirim 
Duymak yitirdiğimi, ah daha neler neler 
 
Geceyi duymak, onsuz daha ulu geceyi 
Çimenlere düşen çiy yazdığım bu dizeler 
 
Sevgim onu alıkoymaya yetmediyse ne çıkar 
Ve o benimle değil, yıldızlıdır geceler 
 
Yürek zor katlanıyor onu yitirmelere 
Uzaklarda birinin söylediği türküler 
 
Bakışlarım kovalar onu tellim her yerde 
Bakışlar sanki onu bana getirecekler 
 
Böyle gecelerdeydi ağaçlar beyaz olur 
Artık ne ben öyleyim ne de eski geceler 
 
Sesim arar rüzgârı ona ulaşmak için 
Şimdi sevmiyorum ya, eskidendi sevmeler 
 
Şimdi kim bilir kimin benim olduğu gibi 
Sesi, aydınlık teni, sonsuz uzayan gözler 
 
Sevmiyorum doğrudur, yürek bu hâlâ sever 
Sevmek kısa sürdüyse unutmak uzun sürer 
 
Bu gece gibi miydi kollarıma almıştım 
Yüreğimde bir burgu ah onu yitirmeler 
 
Budur bana verdiği acıların en sonu 
Sondur bu onun için yazacağım dizeler 

Çeviri: Hilmi Yavuz 

PAPLO NERUDA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADA  BAHAR 2019
 

 
28 

 

 
 
 
 
 
NİKBİNLİK 

Güzel günler göreceğiz çocuklar,  

güneşli günler  

                göre-  

                      -ceğiz...  

Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar,  

ışıklı maviliklere  

                          süre-  

                                -ceğiz...  

Açtık mıydı hele bir  

                            son vitesi,  

adedi devir.  

         Motorun sesi.  

Uuuuuuuy! çocuklar kim bilir  

                                  ne harikûlâdedir  

             160 kilometre giderken öpüşmesi. .. 

Hani şimdi bize  

cumaları, pazarları çiçekli bahçeler vardır,  

             yalnız cumaları  

                      yalnız pazarları…  

Hani şimdi biz  

bir peri masalı dinler gibi seyrederiz  

                ışıklı caddelerde mağazaları,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hani bunlar  

77 katlı yekpare camdan mağazalardır.  

Hani şimdi biz haykırırız  

     Cevap:  

            açılır kara kaplı kitap:  

                                              zindan…  

Kayış kapar kolumuzu  

                              kırılan kemik  

                                                   kan.  

Hani şimdi bizim soframıza  

                               haftada bir et gelir.  

Ve  

çocuklarımız işten eve  

                            sapsarı iskelet gelir...  

Hani şimdi biz…  

İnanın:  

        güzel günler göreceğiz çocuklar  

        güneşli günler  

                            göre-  

                                  -ceğiz.  

Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar,  

ışıklı maviliklere  

                          süre-  

                               -ceğiz...  

NAZIM HİKMET 

 

 

 

 


