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Bu nedenle tarihi bir misyon üslenmek
ümidini taşıyan kültür ve sanat platformu
“Cizlavet ” yazın, çizim, musiki ve fotoğraf
dahil her türlü sanatsal aktivitenin ortak bir
paylaşım alanı oluşturmuştur. 
Platformumuz; günümüz insanlarının
gelecek nesillerin ulaşıp kendini
bulabilecekleri ve duygusal yaşanmışlıkları
en saf/duru haliyle dokunup
hissedebilecekleri bir yol arkadaşı olmayı
hedeflemektedir. Kültür ve sanat alanında
her fikir ve düşünceye açığız. Bununla
birlikte insani hassasiyetleri de gözetmeyi
ihmal etmeyen anlayışla bütün duyguların
paylaşıldığı toprak misali bir mecra olmayı
hedeflemekteyiz. Bu nedenle kültür ve
sanat alanında insanlığa adamak istediğiniz
bütün eserlerinizi bekliyoruz. Bu bağlamda
kadim duygu ve düşünce sarayında sizlerin
de bir tuğlasının yer almasına aracı
olabiliriz. 

Günümüz toplumu yüzlerce odadan oluşan
muhteşem bir saray gibi karşımızda
durmaktadır. Bu sarayın ruhunu ve kalbini
fen ve edebiyat bilimlerinin tuğlalarını
enfes bir şekilde üst üste koymayı
başarabilen insanlar inşa etmiştir. Her
toplum, içinde bulunduğu çağın üstünde
düşünen fikir ve sanat insanlarının çilesi ve
özverili çalışmaları ile şekillenmiştir. Bu
nedenle bir toplumun gelişmişliğini ve
tarihi köklerini gösteren yegâne unsur
kültür ve sanat eserleridir. Eski
medeniyetlerden günümüze kadar ulaşan
ve canlılığını koruyarak hâlen etkileşimini
yitirmeyen eserler de yine kültür ve sanat
eserleridir. Peki bu eserlerin hayatta
kalmasını ve hâlen etkileyiciliğini
korumasını sağlayan nedir?
 Bu canlılığın tek sebebi zamana/mekâna
yenik düşmeyen insani duygu ve
düşüncelerin ortak köklerden geliyor
olmasıdır. 

Başlarken
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Gelin insanlık tarihine ve geleceğine hep birlikte
kültürel/sanatsal olarak dokunuşlarda bulunalım.



Gurbet 
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Eskiden gurbeti yol zannederdim
Eskiden gurbeti mesafeler,dağlar,ovalar
Ve geçit vermez diyarlar zannederdim
Zannederdim ki garip; evinden, köyünden,
sevdiklerinden , yurdundan uzak kişidir
Zannederdim ki garip; bir göçmen kuşu , bir turna ,
bir leylek misali uzaklarda olur
Şimdi anlıyorum bir yanılgıymış meğer
Şimdi anlıyorum ne gurbetin ne garipliğin
mesafelerle hiç ama hiç alakası yok imiş.
En büyük gurbet gözlerine yıllarca bakıp senin
yüreğini, senin kalbini, senin niyetini anlayamayan;
senin onlar için düşündüğün güzellikleri idrak
edemeyen talihsizlerle bir arada nefes alabilmekmiş.
Bedenen yakın olmak ya da uzak olmak değilmiş
gurbetliğin tanımı.
Düşün ki kapatıyorsun gözlerini ve aranda binlerce
kilometre olan birini tahattur ediyorsun, gözlerini
tahayyül ediyorsun ve sesini ,gülüşünü tasavvur
ediyorsun işte o zaman ne mesafe kalıyor ne engel
.Bir de düşün ki karşı karşıyasın yan yana… Ama o bir
vadide sen bir vadide.
Düşün ki parmağını uzatıp bir yerleri gösteriyorsun
ama heyhat ki o parmağındaki lekeye takılmış
vaziyette…
Düşün ki gül uzatmışsın yıllarca …
Düşün ki sevgili dost! Ellerini, yüreğini kanatmışsın
dikenlerle ama gül uzattım ya diye mesut olmuşsun,
mesrur olmuşsun ama gülü uzattıklarınca
taşlanmışsın.
Nesimi gibi derin yüzülse çekemeyeceğin acıyı el
uzattığın bakışların kem sözleriyle tatmışsın…
Dedim ya sevgili dost!

Gökhan 



 Anlaşılmamaktan daha büyük gurbet yoktur. Seni
anlayabilen dünyanın diğer ucunda da olsa kalbinin
atışını bile hisseder duyar mutlu olursun ne gam… Ama
yanıbaşında olup da gözlerinin haritasına vakıf
olmayanla nefes alıp vermek işte budur katmerli gurbet.
İşte budur katmerli garip… Sümmani Baba kimbilir sen
de böyle düşündün de sazının teline vurup şu mısraları
düşürdün dilinden:
Gönül ister bu can vatanı aşa,
Dünyada ne geldi de gelmemiş başa,
Bende olan derdi yüklesen taşa,
Taşlar dile gelir “senden usandım”.
Canım kurban olsun mertoğlu merde,
Benim emeklerim hiç oldu nerde,
Sefil sümman durmaz gider bu elde,
Aktı gözüm yaşı nemden usandım..
Kimden Usandın “Sümmani Baba” anlamak zor değil
aslında. Zira taşın bile anlayabildiği dertleri granitleşmiş
kalplerin anlayamayışını gören her gönlün dilinden
düşen bestedir “USANDIM” … Zira tohuma sarılan buz
gibi toprağın vefasını gösteremezken aynı dili konuşup
da birbirine yabancı kesilenlere ne denilebilir ki
“Sümmani Baba” … Sadece sen değilsin usanan …
Shakeshphare Macbeth’te şöyle seslendirir içindekileri:
Hem yüzleri dost, özleri düşmandan usandım
Ne yapalım, bu korkulu günlerde
Tacımız tahtımız gereği dalkavuk olacağız,
Yüzümüzü bir maske gibi takacağız yüreğimize,
İçindekini görmesinler diye….
Okurken kanım donmuş ve gönül koymuştum ama
neylersiniz ki usanmak da usandırmak da anlaşılmamak
da evrensel bir bayrak olmuş…
Mesafelerin yok bir manası sevgili dost
Yakınlık gönüldedir …
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1994 yılının Kasım ayı. Takvimler ayın 9. gününü
gösterince başladı yolculuğum. Sheremetyevo
Havaalanı’na indiğimde heyecanım o kadar yükselmişti
ki nefes almayı unutmuş gibiydim. Sık sık nefes darlığı
çekiyorum gibi derin nefes alıyor, kendimi yatıştırmaya
çalışıyordum. Sıram gelince elimdeki pasaportu gözleri
anlamsız ve olabildiğine donuk bakan memura
uzattım. Beklediğimden daha nazik bir şekilde aldı.
Önce pasaporttaki fotoğrafıma sonra yüzüme
dikkatlice baktı. Aynı işlemi vize üzerindeki fotoğrafım
için de tekrarladı. Ben adeta put kesilmiş memurun
yüzündeki mimikleri inceliyordum. O kadar çok
pasaport kontrolündeki stres hikayesi dinlemiştim ki
memurun yüzünde müspet veya menfi bir düşüncenin
izini arıyordum. Memurun dudakları aralandı ve
ağzından bir kelime döküldü. “Mikhmyet!” Öylece
durdum. Aynı şeyi tekrarladı. “Mikhmyet!” Bana mı
hitap ediyor? Bir şey mi istiyor? Şaşkın şaşkın etrafıma
bakarken beni çağırdığını gördüm. Cama yaklaştırdım
başımı ve bana Krill harfleri ile yazılmış ismimi gösterdi.
Evet anlamında kafamı salladım. 
Vize kağıdını ve pasaportumu mühürleyip verdi. O
zaman “Mikhmyet!” derken bana hitap ettiğini anladım.
Bagajımı aldıktan sonra dışarı çıktığımda yan yana
durmuş iki abi, isimleri aynı iki abi, iki Mehmet beni
kollarını sallayarak selamladılar. “Mehmet bey,bu
tarafa!” Yanlarına ulaşınca yüzüme bir gülümseme
yerleşti. İki Mehmet’in yanındaki ben 3. Mehmet
kendimi birden çok güçlü hissettim. Sanki vatanıma
avdet etmiş gibiydim. Birden geri dönmek memurun
karşısına geçmek ve “Benim adım Mikhmyet değil,
Mehmet!” demek geldi içimden ama yapamayacağımı
biliyordum. Anlamıştım; yurtdışına çıkan bir insanın ilk
kaybettiği şey ismiydi. İki Mehmet’in yanına gelince
kendime geldim ben. Tam anlamıyla kendime geldim.
İsmim benim bir parçam değil. Bizzat kendim. Beni ben
yapan, beni tarif eden en önemli özelliğim. İsmim
olmadığında, eksildiğinde, bozulduğunda, değiştiğinde
yok olan, eksilen, bozulan, değişen benim. 
 …
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O yüzden imkanım olsa bugün bile geri dönmek, ismimi
söyleyemeyen o memurun karşısına dikilmek ve ona beni
ben yapan, bana ait olan ismi öğretmek isterim. Çünkü
“isimlerin hayatı tamamladığına dair sarsılmaz bir inancım
var. Bir ismin bazen bütün hikaye unutulsa da kalbe
batması, kiminin bir isimden ibaret kalması, kiminin geriye
bir ismi bile kalmaması. Bütün bunlar ismin taşıdığı
hikmettendi. İsimle varlık arasındaki ölümcül beyandandı.
Değil mi ki ‘Önce söz vardı’ her şey isimdi.”
Bu hatırayı hafızamın derin kuyularının dibinden çıkarıp
gelen, kısa bir zaman önce bir bayram sabahı camide
yaşadığım hadise idi. Yeni müslüman olmuş bir baba, biri
11 diğeri 14 yaşında iki oğlunu alıp hocanın huzuruna
çıkardı. Yüzünde adeta bir heykel gibi donmuş bir mutluluk
vardı. “Hocam bu delikalılar benim oğullarım. Bir hafta
önce müslüman oldular. Onlara müslüman adı vermeni
istiyorum” dedi. Birden çocukların yüzüne baktım. Bir
karanlığın gölgesi yüzlerine vuruyor gibi buruk bir
tebessüm vardı. Mahcubiyet desem olurdu. Mutluluk
desem olurdu. Mutsuzluk desem de olurdu. Tarifi imkansız
bu halet-i ruhiyenin isimleri ile ilgili olduğunu ben hemen
anladım da içime bir hüzün çöktü. Caminin hocası
çocukların yüzüne baktı. Büyüğüne “İsmin ne senin?”
Çocuk adeta zor duyulan bir sesle “Oscar” dedi. “Peki
senin?” Aynı mahcup ses tonu ile cevap geldi küçüğünden
“Carlos” “Tamam, bugünden itibaren sen müslüman
Oscar’sın, sen de müslüman Carlos. Hayırlı olsun.” Sonra
ellerini açıp kısa bir dua yaptı. Gençlerin ellerini sıkıp
gönderdi. Çocukların gözlerindeki mutluluğun tarifi
yapılamazdı. Bozulmuştu babaları “Hocam” diyecek oldu.
Ellerini kaldırdı. Ahmet hoca “Hamza islamiyetten önce de
Hamza idi tıpkı Ömer, Osman, Hatice vs gibi. Efendimiz
sadece ismi islamın temel değerlerine aykırı olan isimleri
değiştirmiştir. Dolayısıyla bir insanın ismi Allah’ın
sevmediği bir isim değilse müslüman olduğu andan
itibaren taşıdığı isim müslüman ismidir. Çocuklara mahcup
olacakları bir şey söylemeyin, bırakın yaptıkları güzel
tercihin tadını çıkarsınlar.” dedi. Ben ismi Mehmet olan,
yıllar sonra iki Mehmet’in yanında 3. Mehmet olarak
duyduğum kuvvet ve mutluluğu bir daha duydum Ahmet
hocanın yanında…
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Kapandı kapılar batarken güneş
Epridi hatıra eski sandıkta

Bir kara kış gibi yalnız koyaklar
Sustu hoyrat rüzgâr yorgun boşlukta

Kapandı kapılar batarken güneş
 

Aşkın son vedası ve son bir bakış
Savruldu anılar “elde var hüzün”

Kaybettim kendimi..sende ne varsa
Susuz bir ırmaktır pörsüyen yüzün

Aşkın son vedası ve son bir bakış
 

Kalmadı hiç sabır günler içinde
Bir çöl yalnızlığı bitmeyen sürgün

Başını alıp da öyle giderken
Ağladı çiçekler ve ağladı gün

Kalmadı hiç sabır günler içinde
 

Gidersin.. ruhumdan düşen bin parça
Ürkektir, yabandır yalnızdır sözün
Bir gam melodisi solgun bahçeler

Mevsimler terketti; ve sonra yüzün
Gidersin.. ruhumdan düşen bin parça

 
 

Yaşar Beçene
 

Aşkın Son Vedası



BİR PORSİYON
SEVGİ VERİR
MİSİNİZ, LÜTFEN?

Genç doçent kendisini dikkatle dinleyen bir
amfi dolusu tıp öğrencisine yumuşak bir ses
tonuyla anlatıyor;
-Vakamız yatağa bağımlı. Bırakın yürümeyi,
ayakta durmayı oturabilmek için bile yardıma
ihtiyaç duyuyor. Destek verilmediği sürece
oturamıyor. Acıktığını veya susadığını
söyleyemiyor. Bu ihtiyaçları olduğu zaman
anlamsızca haykırıyor bağırıyor. Ağzında dişleri
olmadığı için de yiyecekleri çiğneyemiyor. Onu
bir şekilde beslemek zorundasınız.
Kısa bir sessizlikten sonra devam ediyor;
-Uykuları düzensiz. Gündüz deliksiz
uyuyabildiği gibi gecenin bir yarısı feryatlarla
uyanıp herkesi uyandırabiliyor. Bağırsak
faaliyetleri düzensiz olduğu gibi, tuvalet
ihtiyacının farkında değil ve kontrol de
edemiyor. Onun için bez kullanmak
zorundasınız.
Söylediklerinin sınıfta ilgi uyandırmış olmasının
keyfiyle;
-Konuşamıyor, konuşulanları anlamıyor. Ama
sevgiyi fark ediyor ve sevgiyle söylediklerinize
gülümseyerek karşılık verebiliyor. Verdiğiniz
bir objeyi almak için uzanamıyor, ancak eline
tutuşturursanız sımsıkı kavrayabiliyor.
Gözleriyle amfiyi tararken sözlerini sürdürüyor;
-Mesai kavramı olmadan 24 saat onun her
ihtiyacını karşılamak zorundasınız hem de
hiçbir ücret almadan. Alabileceğiniz tek karşılık,
belki bir gülümseme olabilir.
Ve can alıcı soruyu soruyor;
-Ne dersiniz böyle bir göreve talip olur
musunuz?

GÜLÇİN BEYZA YALÇIN
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koca amfiden çıt çıkmıyor, öğrenciler dehşet içinde hocalarını dinliyorlardı. Kocaman
açılmış gözleriyle kafalarını iki tarafa sallayarak olumsuzluk belirttiler.
Tebessümle öğrencilerine bakan genç doçent, onlardan gelen olumsuz karşılık üzerine 
-Ama, dedi, benim evimde böyle bir vaka var ve ona sonsuz hem de hayatımda
tatmadığım bir sevgiyle bakıyorum. Ve her ihtiyacını karşılamayı hayatımın en
öncelikli vazifesi olarak görüyorum.
Gözlerdeki şaşkınlık ifadesi onu daha da keyiflendirmişti. Sonunda meraklarını giderdi;
-O benim henüz 3 aylık olan bebeğim…
Sevginin gücünü anlatan bu güzel hikayeyi, bir yerlerde okumayan ya da birilerinden
dinlemeyen yoktur sanırım. Çok sevdiğim bu hikayeyi bir de ben, kendi kelimelerimle
anlatmak istedim.
***
Eskiden sevgi bir his ve duygu durumu olarak tarif edilirken günümüzde daha farklı
tekniklerle adeta görünür hale getiriliyor. Artık Nöro-görüntüleme cihazlarıyla,
gelişmiş laboratuar teknikleriyle, birçok duygu durumunda beyindeki elektriksel
faaliyetler görüntülenebiliyor, hormonal salgılar ölçümlenebiliyor. Beyindeki duygusal
faaliyet merkezleri belirlenebiliyor. Sevgi ve diğer duygu durumları mekanik bir işlem
gibi tanımlanabiliyor.
Peki, her şey bu kadar basit mi?
Vücudumuz da beynimiz de elektriksel faaliyetlerle çalışıyor; hormonlar salgılanıyor
ve biz âşık oluyoruz, seviyoruz, kızıyoruz, nefret ediyoruz, üzülüyoruz vs vs.
Sevgi nedir? Nasıl bir şeydir? Salt hormonlarla, beyindeki bağlantılarla, elektrik
akımlarıyla, nöron faaliyetleriyle açıklanabilir bir şey midir?
Kaç çeşit sevgi vardır mesela? Anneye duyulan sevgi evlat sevgisinin yerine geçer mi?
Ya da evlat sevgisi eş sevgisinin yerine?
Peki, nerededir sevgi? 
Yeri yurdu neresidir? Beyinde mi yaşar kalpte mi biter? Eğer yoksa nereden alınır,
nerede satılır? Bitince yedeği var mıdır mesela; yeniden doldurulabilir mi?
Peki, beyinde başlar, kalpte yaşar diyebilir miyiz?
Nasıl bir potansiyeli, nasıl bir yapısı vardır ki fiziksel olarak görevi kan pompalamaktan
ibaret olan kalbin, bu yumruk kadar organın içine tüm dünya sığabiliyor; çeşit çeşit
sevgi bir arada var olabiliyor? 
Nasıl kocaman bir kaptır ki bu kalp birbirine benzer benzemez kaç türlü sevgiyi
birbirine karıştırmadan içine alabiliyor? Anne babaya duyulan sevgiyi de evlada
duyulan karşılıksız sevgiyi de karşı cinse duyulan aşkı da bir çiçeğe bir ağaca, bir
kediye, bir kuzuya duyulan sevgiyi de.
****  
Nasıl bir şeydir ki sevgi, küçücük bir varlık için tüm hayatını değiştirmeyi, ömür boyu
sürecek bir sorumluluk altına girmeyi kabul ettirir? Onun ihtiyaçlarını kendi
ihtiyaçlarından önce gördürür, onun önceliklerini kendi öncelikleri haline getirir.
Hangi şey, onun için kariyerini ötelemeyi göze aldırıp hayata gelmesine sebep olan
anne babasının bile önüne geçmesini sağlayabilir? Nereden alınır; nereye konur bu
kocaman duygu?
Neden sever insanoğlu evladını? Neden onun için kalbi kelebek kanadı gibi titrer? Diğer
çocuklardan daha zeki, daha güzel, daha becerikli oldukları için mi acaba? Ya da sadece
neslini devam ettirdiği için mi? 
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Hadi diyelim bebekken sevimliydi ama ya ergenliğinde? Hem çirkin hem huysuz hem
tembel oldukları dönemlerinde nasıl devam eder bu sevgi denen şey?
Nasıl bir çeşit sevgidir ki aşk, o zamana kadar varlığından haberdar olmadığınız, nerelerde
yaşayıp neler yaptığını bilmediğiniz bir insan için, ailenizi akrabalarınızı bıraktırır. Belki
kıtalar arası seyahat ettirir. Milyonlarca seçeneği teke indirip ömrünüzü ona adamanıza
sebep olur. Hayatınızın bundan sonrasını onunla geçirmeyi göze aldırır.
Nasıl bir elektrik akımıdır ki “o” etraftaki tüm insanların görüntülerini silip, elinin ayağının
titremesine sebep olur?

Sadece var olma, neslini devam ettirme güdüsü mü?
Nasıl bir ihtiyaçtır ki karşılanmadığında birçok ruhsal problemlere, hatta fiziksel
rahatsızlıklara yol açar. Karşılanmayan anne sevgisi güven kaybına, baba sevgisizliği de
akademik kariyerde başarısızlıklara sebep olur.
***
Ya olmasaydı sevgi, ne olurdu? Dünya neye benzerdi? İnsan türü nasıl devam ederdi?
Zaten yeterince zor olan hayat nasıl geçerdi?
Düşünün, sevgi denen o şey hiç yok, hiçbir şey hissetmiyorsunuz ama tüm yükümlülükler
devam ediyor.
Öğretmeninizi sevmeden okula gidiyorsunuz.
Hiç sevmediğiniz çocuklarla anlamsızca hareketler yapıyorsunuz oyun oynuyorsunuz yani.
Garip ergen tiplerle sosyalleşme adına saçma davranışlar geliştiriyorsunuz.
Koltuğun altına tıkıştırdığı kirli çoraplarını toplarken söylendiğiniz adam için ailenizi
bırakıyorsunuz.
Saçını parmağına dolayıp omuz silkerken trip adan bir kız için tek taş denen anlamlı (!)
nesneye dünyanın parasını bayılıyorsunuz
Başkasının ağzını sildiği peçeteye dokunamazken yaklaşık beş kiloluk minyatür bir insanın
altını temizliyorsunuz.
Sivilceli, çirkin, huysuz üstelik tembel olmasına rağmen küstahlıktan ödün vermeyen bir
ergen için gelirinizin yarısını okul taksiti, servis parası ve cep telefonu için harcıyorsunuz.
Herhangi iki yaşlı insandan farkı olmayan kadın ve adam için zaten 20 gün olan yıllık
izninizde, tatil ya da bayramda onları ziyarete gidiyorsunuz.
Ve hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Kalbinizde ılık ılık bir şeyler akmıyor. Midenizde
kelebekler uçmuyor. Göz bebekleriniz büyüyerek yüzünüzde kocaman bir gülücük
olmuyor…
Mekanik bir şekilde, salt görev bilinciyle bir meslek icra eder gibi, sadece
yükümlülüklerinizi yerine getirmek için tüm bunları yapıyorsunuz.
Off, distopya romanlarındaki hayat bile, daha az mekanik ve ürkütücü olurdu herhalde…
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GÜLÜMSER BİR ŞİİR
 

Söyle bir bağırsam
bağırsam memleketime doğru

Hikmet’in yüzü gülse
yüzü gülse yıllar sonra

sonra yeryüzü gülse
 

nar çiçeği yaprakları dökülse başından anamın
yıkılsa kuleleri, korku serdarlarının

yüzü gülse anamın ve yeryüzü analarının yüzleri gülse
yeryüzü analarının ve anamın gözlerinden

sevinç gözyaşları dökülse
 

bir şarkı çalsa mesela “manuş’tan”
alsa ılgın bir yel başımızdan aklımızı

o gidenlerin çoktan unuttuğu yokuştan
dönse yağmurda gidenlerin yıldızı

gök’yüzü gülse
gülse anamın gökçek yüzü

eser kalmasa kıştan
 

mavi bir gül’se anam
gülse mavi mavi asuman

anamın maviliğinin ardından
yağsa yağmur

yağmur bir ıslak huzur
huzur yağsa anamın dualarının ardından

 
Söyle bir bağırsam

bağırsam memleketime doğru
memleketimin yüzü gülse

 
düşünde anam beni  görse ..

 
Farzımuhal
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Memleketim  Gibisin

Gözlerin  en  derin  ocakların  kömürü

Nasıl  umut  oluyorsa  kömür  memleketim  insanına

Gözlerin  de  öyle  umut  oluyor  bana

Memleketim  gibisin

Bir  ekmeği  bin  yerinden  bölüşen

Sana  hasretim  yokuşları  gibi

Bin  merdiven  bugün

Beş  bin  merdiven  yarın

Bitti  dediğim  yer  yarısıymış  meğer

Bir  mola  vermişim  ve  devam  etmişim  seni  sevmeye

Memleketim  gibisin

Saçların  karadenizin  hırçın  dalgası

Baret  takılı  işçilerin  dillerinde  sevda  türküsü

Her  bahçede  illa  bulunur  hanımeli

Seni  hatırlatır  her  birinin  kokusu

Memleketim  gibisin

Yolları  kıvrım  kıvrım  dağlar  içinde

Ağaçlar  görürsün  yemyeşil  yalçın  taşlar  içinde

Memleketim  gibisin  toprağı  aşk  büyüten

Acıyı,  kederi  gamı  kara  gecelerde  eriten

Ömer  Dilbaz
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“Gitmeyin ne olur, size çok alıştık. Yıllardır aradığımız gönül
sıcaklığını, insanlığı, samimiyeti sizde bulduk. Siz Hızır mısınız ki
buralara gönlünüzle geldiniz? Bize daha önce görmediğimiz bir
sevgiyle geldiniz. Siz bu sevgiyi nereden aldınız? Bir Gül’den
bahsediyorsunuz, Gül’e vurgun olduğunuzu söylüyorsunuz.
Sevginiz güldense bize de sunun onu.
İkibin’li yılların başı idi. Rusya’da bir şehirden dönmek zorunda
kalan eğitim gönüllüleri okula, öğrencilerine ve velilerine veda
ediyorlardı. Ama veliler ve öğrenciler buna bir türlü razı
olmuyorlardı.
”Bizden bir şey almıyorsunuz. Bize hep bir şeyler vermek
istiyorsunuz. Bu bizi gönül evimizden vurdu. Hem siz giderseniz
çocuklarımıza kim bakacak? Biz anne baba olarak onlara eğitim
veremiyoruz. Hem zaten bir şey de bilmiyoruz.’
Onları bırakıp nereye gidiyorsunuz?
‘’Sizin verdiğiniz kitaptan okumuştum. Bir zaman o Gül insan da
demiş amcasına: “Beni burada kime bırakıyorsun?” diye. Ben de
şimdi onun gibi diyeyim. Bizi kime bırakıp gidiyorsunuz? Siz
bunu iyi bilirsiniz. Yalnız kalmanın, çaresizliğin, dünya ile baş
başa kalmanın zorluğunu siz anlarsınız.
Ne olur gitmeyin, bizi yetim etmeyin. Bizi burada kime bırakıp
gidiyorsunuz? Bize asırlar arkasından türküler söylediniz, tadı
damağımızda kaldı. Hani fedakarlık, insanlık diyordunuz. Ne
çabuk unuttunuz. Çocuklarım da istiyorum ki sizin gibi olsun.

GİTMEYİN

 

"Hem siz bize borçlusunuz.

Gidemezsiniz."
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EMİN OSMAN UYGUR

Hani ilk geldiğiniz gün vardı ya, hatırlarsanız; o gün işte biz sizi
karşılamıştık. Ben bir rüya görmüştüm. Rüyamda bir ışık
parlıyordu evimizde. Çok sevinmiştim. Günler sonra sizin
geldiğinizi duyunca çocuklar gibi sevinmiştim, rüyam doğru çıktı
diye. Sonra kızım sizleri tanıdıktan sonra bana hürmet etmeye
başlamıştı. Babasının yemeğini hazırlıyordu. Oğlum ahlaksızlık
yapmaz olmuştu. Eve geldiği zaman ben ona “hoş geldin”
diyordum artık, çünkü sarhoş değildi. Bahara hasret gözlerimiz
baharı yakalamıştı artık. Dualarım kabul olmuştu.
Biz değerlerimizi unutmuştuk, insanlık buralardan göç etmişti.
Sizler onları bulup getirdiniz bize. İnsanlığımızı
hatırladık, inancımızı hatırladık. Sizler karanlıkta ışık gibisiniz.
Ancak evet, şimdi daha iyi anlıyorum. Sizler gidiyorsunuz, ama
kaçmıyorsunuz. Başka yerlere ışık olmaya gidiyorsunuz. Burada
bir çerağ tutuşturdunuz.
İnanın bu çerağ yandıkça yanacak. Bu ocak artık ebediyyen
tütecek.
Gidin diyorum şimdi, gidin artık. Daha fazla vakit kaybetmeyin.
Allah’ın adını taşıyın, Hz. Muhammed’in namını taşıyın köşe
bucak her yere. Ben bencil davrandım affedin beni. Sizi alıkoydum
yolunuzdan. ”
Anne, artık konuşmuyor; herkes ağlıyordu. Bir eli hafifçe havaya
kalkmıştı. Sallamaya cesaret edemiyordu elini. Bahçeye birikmiş
veliler hıçkırıklarına hakim olamıyorlardı. Gidenler de sanki geri
geri gidiyorlardı. Son bir defa daha ellerini salladılar geride
kalanlara gözlerinde yaşlar, dudaklarını ısırarak. Mecbur
kalmasalar gitmezlerdi.



ALİ’ YE
Yeşili görmek istedim
Reviri bahane ederek
Tek sıra uzun koridor
Fanusta çam ağaçları

Bir kaç kuş havalandı daldan
Gerisi yok hafızamda

Ne doktor ne muayene
Varsa yoksa bir kaç kuş

Bir de dikenli çamlar
içimi acıtan manzara
Revir seyehati bitti

Tek sıra adımlanır malta
Gerisin geri  gider ayak baş

Şimşek gibi kapanır kapı
Ardımda kalır koca dünya

Isıtır yüreğimi kardeşimin sesi
“Geçmiş olsun abi…”

Geçti Ali’m geçti
Kuşlar geçti az evvel

Bilinmez iklimlere
Sana bir kaç kuş getirdim

Avucuma sığmayan bir bakış
Sana umut
Sana sevda

Sana barış getirdim Ali
Aç göğsünü uçsun

Yerini yatağını bulsun
Söylediğin sözler

Yerini bulsun ana’nın duası
Aç göğsünü kardeşim

Bu gün özgürlüğe yanaştık
Bir kanat sesi kadar uzaktı

Göz kırpma mesafesi
Bir bilsen!

Bir bilsen ne kadar can yaktı
Yaktı be Ali!
Yakup Kenan
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SEVDA RÜZGARI

Sevda rüzgarı sert sert eser vuslattan yana
Zamanı şahit tutar bir de her geçen ana
Hiç aşık oldun mu sen diye,  sorsalar bana
Hep aşkı söyledi ki  zaten dilimiz bizim..

Gönlümün bahçesinde ,renk renk çiçek açarken
Çevresine daima mis kokular saçarken
Yar diye güzel ruhlu bir güzeli  seçerken
Bilsinler ki  aşıktır HAKK’A gülümüz bizim…..

Bekleyip durma sen de yar aşkın durağında
Dolaşıp duruyorsun neden hayal dünyamda
Sen varsın gece gündüz her anımda yanımda
Ebedlere kadardır sevda yolumuz bizim

Mecazi sevdalarla sakın dönmesin başın
İsterim sadece ben olayım aynen düşün
İsmi Vedud aşkına İyice düşün taşın
Dünyalık değildir ki  sevda yolumuz bizim.

MEHMET REMZİ
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Kalabalıklar içerisinde yalnızlık gönül istediği ile buluşamadığından doğar. Ne gece
ne gündüz anlam ifade etmez artık. Gönül istediği ile değilse, varmak istediğine
varamamışsa mahzundur hep. Yarım kalmıştır yaşamda onun yeri. Gece ve
gündüz genel manalarıyla tanımlanmasaydı eğer, ikisinin de tamamlanamamış
zamanın yarısı olduğunu keşfederdik. Kendilerini yarım kalmış, kavuşamamış
aşıklardan sayarlardı belki de. Gecenin en koyu yerinde gün atar. Ama gece,
gündüze kavuşamadan ince huzmelerle solmaya başlar. Gündüz uyanır kendisini
bekleyen doğaya ve insanlığa. Aranır durur diğer yarısını. Gecesini bulmak için
döner adım adım dünya üzerinde. Umudu ile söner yavaş yavaş. Akşam serinliği
çöker, aydınlık kızıllıktan karaya döner ince ince. İşte gündüz de gece de bunca
kalabalığa kavuşur da birbirlerine kavuşamazlar. 
 Gece ile gündüzün bu sırlı arayışını, kavuşma isteklerini onlar gibi yolların
kapandığı diyarlarda çocuklarının soruları karşısında aciz kalmış anneler keşfetti
bu dönemde. Bu anneler ki kimi medrese-i yusufiyenin küçük, demir parmaklı
pencerelerinde, kimi medrese-i yusufiyedeki kocasını beklerken, kimi sadece adını
duyduğu dilini bilmediği diyarlarda keşfetti. Her biri kendinden bir parçayı buldu bu
sırda. Bu sır ki ilahi bir değerdi. Sabrı öğretirken direncini güçlendiren bir sırdı.
Kadın olmanın çile hanesini doldurmak olduğunu yeniden anlatacak bir sırdı.
Kadın olmaktan öte annenin ayakları altına cennetin verilmesi sırrının anlamıydı
belki de. Şefkatin yanında sabrın da birer örneğiydiler.
 Kadın naif olduğu kadar güçlüdür de. Hele anneyse dünyaya karşı duracak
cesareti vardır. Bir kadının en güçlü yanı en zayıf olduğu yeridir. Kadın bu güçlü
yanını istiridyenin incisini doğurması gibi korur. Ama bu güçlü yerinden yaralanır.
Yetememe endişesinden, sorulara verecek cevabı olmayışından, yarının ne olacağını
bilemeyişinden yakalanır. Evlat; her anne yüreğinin ince sızısı, öpüp koklamaya
kıyamadığı çiçeği… Bahar bahçeleri de neymiş evladının bir gülüşü karşısında. Bir
defa yüzü gülsün ciğerparesinin binbir çiçekle donatır etrafı. Ah anne! Karanlığın en
koyusuna çekildiğimiz dönemde gözünde yaşın kuruduğu anne. Yarın adına hayal
kurmaya korkar oldun anne. Elbet her hali bilen görene itimadın tam lakin gönlün
pare pare oldu anne. Evladının arayışına ses soluk olacak bir imdat dilendin gece
boyunca. Yaşadığın bunca şey değil de evladının iniltileri kesti nefesini. Kaç gecenin
karanlığını yavrunun sayıklamaları ile boğdun. Kendinle kavganın tek şahidi
zamanın sahibi oldu. Herkes yaralı, herkes mahzundu; kimsenin kimseye merhem
olacak takati yoktu. Bir tek evladı için yeniden doğruldu anne. Yeniden baktı
karanlığa. Korkuları vardı dağlar cesametinde. Bilmediğinden korktuğu kadar
hicabını duydu yeri geldi. Anne, gece karanlığında ne kadar ağlarsa ağlasın
sabahına evlatlarına sofra kurdu. Kadın olmak her yükü göğüslemekti bir yerde.
Gönlündeki dalgalarla boğuştu çoğu kez. Daraldığında ferahlayacak, nefes alacak
bir yer aradı. Çaresizliğine tahammülü evladının cennet kokusunda buldu. Bir gün!
Dedi, elbet bir gün baharın bağrına koşacağız. Biliyorum bahar da bizi özledi.
Kardelen misali kara direnip güneşe açtık. Ama papatyalar gibi kırlara
saçılacağımız günlerimiz de gelecek. Bize tahammül için neden veren,
umduğumuza da kavuşturacak elbet. O (c.c) ki hakkındaki hüsn-ü zannda kişiyi
asla yanıltmaz. 
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ÖYLESINE BIR ADIM
 

kesildikçe insan tadından
kulağı kabarıyor çağrısına toprağın

kabarıyor toprak da
kucağında yaşlı, çocuk, genç adam

ses veriyor uzaktan
nedamet, eyvah ve selam

kalmıyor yeni bir sevinç aramanın telaşı
 

uzak dediysek, kuyu yakın
kuyu dediğin, kaldı bize bir adım 

 
her yağmurdan sonra

daha az toprak kokuyor sokak
biraz daha az insan

anlamsız su birikintileri ve kalabalıklar
gelmese de üstüne

daha çok görünüyor gözüne insanın
ses veriyor uzaktan

toprak, balçık ve adam
kalmıyor yeni bir yüz tanımanın anlamı

 
uzak dediysek, kuyu yakın

kuyu dediğin, kaldı bize bir adım 
 

sabah saldırıyor insana
azalınca dünyadan haber almanın hazzı 
sırtı daha az buluşuyor ceketiyle insanın

adres dediğin cepte sayılı
hep geç kalıyor akşam

ses veriyor uzaktan
günah, sevap ve babam

kalmıyor yeni bir güne uyanmanın farkı
 

uzak dediysek, öylesine bir adım 
 

SEYİD NURFETHİ ERKAL
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Eltaf’ım!
İçim, dışım, etrafım!

Dört duvarımsın dört yanımda
Başımın üstüne tavansın           
Düşüp döşünde kaldığım zemin 

Gözyaşlarımı sildiğim seramik mendil
……çakır ayaz soğuksun

………………………………… pamuksun 
 

Eltaf’ım!
Kulak kesilip uzaktaki her sese

Düşüyorum ardına nefes nefese 
Patika bulup duvarların arasından 

Sana dönüyorum şahlandırıp ruhumu
Senden dönüyorum ellerim boş yorgun argın

Yine boynu bükülüyor avludaki çınarın
Bir türkü çalınıyor kulaklarıma mazgaldan

“mahpushanelere güneş doğmuyor”
Yanıyor içim ses ses perde perde 

Hayalin ellerimden tutuyor içim soğumuyor
 

Eltaf’ım   
 her görüş sofrasına oturduğum evsin

Gözleriyle f/ezama dünyalar taşıyan devsin
Sen akrep kıskacında geçen zaman

 yelkovanın getirdiği bal, şerbet
Ruhumdaki tayy-ı ansın

Sen zindanımdaki cennet 
 tenimdeki tayy-ı mekansın

 
Eltaf’ım

Sana sesleniyorum hücremde
Dipsiz  kuyularda yalnızım

Kapı üstüne kapı, 
                             demir üstüne demir

Belki derinlerden erişemez sana avazım 
Son matruşka bu, canlı canlı mumyalandığım kabir

Sarsa da bedenimi tepeden tırnağa bir kilit 
Belki kalbim incir

Allah şahit… 
Ruhumu tutsak edemez bu zincir

Eltaf’ım
Sabrım, gücüm, zaafım

Sana sesleniyorum hücremde 
Bilirim sevdiğim gecelere gönül koyarsın

Yollara göz kesilir, kapılara kulak dayarsın
 D/uyuyorsun 

Kabusların yorduğu çehrenle gülüyorsun      
 uyuyorsun

Hayır hayır uyanıksın 
 Şimdi mehtaba sen de tanıksın 
Bilirim vuslata sen de yanıksın 

Gördüğüm şu aya bakıp benle gülüyorsun
Ay denizlerinden ranzama s/üzülüyorsun 

 
Eltaf’ım!

Sılam, gurbetim, arafım!
Sana sesleniyorum hücremde

İhtiyar özlemler çekip çocuk hayaller kuruyorum 
Beyaz atlar geçemez bu duvarları biliyorum 

Ama yine de ben beyaz atlara biniyorum 
Kapatıp gözlerimi nal seslerini dinliyorum 

Mektuplarıma yetişiyorum önce 
Yaşarıyor kirpiklerinin çiğ tanesinde irem bağları

Kehribar gözlerin gülünce
Yün gibi eğirip atıyorum aramızdan dağları

 
Eltaf’ım!

Sana sesleniyorum hücremde
Güneşin sabahladığı gecelerde 
Bir düş görüyorum penceremde 
Bir kuş sürüsü geçiyor akşamları
Gagalarındaki özgürlük tutamları

Düşer mi?
……………………………………………bekliyorum.

Keşke güvercinler taşısaydı yine muştuları 
Ama ben en çok kartalları seviyorum 
Onlar da özgürlüğü seviyor biliyorum

Kapatıp gözlerimi kanat seslerini dinliyorum
Sesime yetişiyorum rüzgardan önce

Yeşeriyor  gözlerinle sulanan kalbimin bağları 
Kuru yapraklar gibi savurup aramızdan duvarları

Her gece kalbimle sana geliyorum
Her gece ayaklarımla ölüyorum 

    Hücremde 
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Eltaf’ım!

                                        Yusuf Kar 



 

  


