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MERHABALAR 

HASAN AKBAL 

 

Merhabalar 
İnsan önce insanlığa vefalı olmalı... 

Yan yana duran kalplerin vefasını kalp kalbe karşı getirmeden dudaklar muhabbete se-

lamı söylemeli onur taşımalıdır. 

İnancını gölgede bırakan bir zafiyetin yaralarını yüreğini kanatarak başkalarına gurur-

lanmamalı... 

Kime sorsak vefasıza bir kelâm eder. Lâkin vefaya da çok şey söylemek yerine çoğunda 

sadece 'ah' eder.  

Vefanın tam da bu günlerde kulaklarımıza gelmesini isterdik. Unutulanları dile getirme-

den önce unutmamayı bilmek isterdik. Yine de şükür ki kendisini ve toplumu düşünen di-

ğerkâm insanımız elinden geldiğince duyarlı davranmaya devam ediyor.  

Varoluşundan beri hayata, hayat olma anlamına en yakın, dile gelen en güzel kelime 

olarak duraklar eklediğimizde yanımızda olmasını istediğimiz, henüz vakit varken gidecek 

yere uzanan vicdan muhakememiz ile bazen de sükût ile ifadeye değer kattığımızdır. Değer 

bireysellikten toplumsal sorumluluğun bilincini gerektiriyor. Sonuç bu uğurda mücadele 

edenlere destek olmaktan geçiyor. İnancına göre dua, elinden geldiğince destek olmak bize 

yakışıyor. 

Covid-19 olarak tanımlanan korona virüs belası insanlığın sırtına bir kambur gibi bin-

miştir. Sebebi çokça söylense de sonuç olarak tedavisi bulunmuş değildir. Velhasıl dünyanın 

her yerinde bu virüs ile mücadele ediliyor olsa bile bazılarının bu durumu fırsat bilerek kâra 

dönüştürme çabası insanlığa yakışmıyor. Ama kendilerine yakıştırmaları, umarsızca sömürü 

zihniyetini devam ettirmeleri Covid-19 virüsünün bir sebebi olsa gerek.  

Vefa da tam burada başlıyor. Kendimize olan vefanın bundan sonraki aşamasında kişisel 

ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirerek küresel bir davranış sergilemeniz gerekir. 

Küçük gibi gözüken önemsemediğimiz davranışları uyguladığımızda büyük başarılar yakala-

rız. Virüs belirtileri henüz yeni başlamış olduğu zamanlarda duyurumuzu yapmış olup yazı-

larınızı dergiye bekleriz demiştik. Destek veren yazarlarımız bu sayıda da birlik olup "vefa" 

dosyamıza katılım sağladılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Özellikle belirtmek istiyorum ki 

#evdekal çağrısına uyarak evde kalan değerli arkadaşlarım var. Onlar hem çok okuyarak hem 

çok yazarak bu çağrının geçerliliklerini yerine getiriyorlar.  

Sosyal medyada canlı yayınları ile gayet başarılı destekleri var. KÜNYE EDEBİYAT E 

DERGİ olarak yazıları yayınlanan ve KÜNYE EDEBİYAT bloğumuzda yazıları bulunan bu de-

ğerli yazar arkadaşlarımı burada tebrik ediyorum.  

Değerli hocam Halit Yıldırım’ın yayın danışmanlığında 6. Sayımızı sizlerle paylaşmaktan 

onur duyarız. Eksikliklerimiz ve hatalarımız olabilir. Elimizden geldiğince daha güzel bir ya-

rına armağan daha güzel bir geleceğe selam edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama-

cımız, biz siz olarak sizin yazılarınız ile dile gelmektir. Bir kez daha dile getirmek istiyorum ki 

korona virüsü ile yaşananlardan ötürü uzmanların tavsiyelerine uymamız gerekiyor. Birbiri-

mize destek olalım. Birlik olalım. Bu da geçer yâ hû diyoruz. 

Sağlık ve sıhhat ile bir sonraki sayımızda görüşmek üzere iyi okumalar dilerim. 
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VEFASIZLARA 

HALİT YILDIRIM 

 

Yağmadı dost bildiğim bulutlardan 

Kurak gönlüme vefa yağmurları 

Yine çatladı gönül ülkemin bozkırlarında 

Gözyaşıyla suladığım çorak topraklarım 

Çatladı yine sabrımın kabuğu 

Göğsümü yarıp uyuttuğum hicran çatladı 

Ve çatladı sahte dostları anan dudaklarım 

 

Gözlerim aşina olsa da bu sahte yüzlere 

Silinse de hafızamda isimleri 

Sanal âlemde uçuşan harfler gibi 

Yüzler yine kalır silüetler halinde 

Titreyen ellerim basamaz tuşlara 

Hâlâ kaydet der atar hafızanın en uzak bir köşesine 

Galebe çalınca merhamet 

Gelecek bir zamanın olmaz bir anında 

Siler eski tortuları yaşanmamış gibi 

Sahte yüzler güler sahtelikle 

yine başlar hikâyesine yalancı diller 

Başı ayrı 

Ortası ayrı 

Sonu ayrı 

Biner üst üste çelişkiler 

Tenakuzlar asılır kuyruğuna soru işaretinin 

Yutkunurum yine gerçekleri 

Vuramam yüzlerine  

Yüze vurulmaz denmiş ya bir kez 

Hakikat en ağır şamar değil mi?  

Zehri içimde kalır yine vefasızlığın 

Ağır ağır ölürüm dostluk uğruna 

Vefa uğruna ölürüm 

Ne mezar taşım olur 

Ne çiçekler dikilmiş toprağım 

Gelen geçer yine üstüme basarak 

Ve ben beklerim o karanlık kabirde 

Beklerim hıçkırarak 

 

Yağmaz dost bildiğim bulutlardan 

Meçhul mezarıma vefa yağmurları 

Üzerimde biterken otlar, çalılar 

Okumaz hiç kimse bir Fatiha bile 

Unutulur adım bu vefasız dünyada 

Kalırsa benden geriye 

Belki bu şiir kalır! 
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BİR KÜÇÜK NOT: O NEDİR, BİLİYOR MUSUN? 

HASAN AKBAL 

 

 

Bizim için değerlidir. Başköşeye yerleştiririz onu. Tekrar tekrar planlarız zihnimizde, onun 

için doğru yer neresi diye? Çok sevdiğimizden ona hiç dokunmayız bile. Yanında değilken hep 

kavuşma hayalini kurarız. Özlediğimiz için içten nefes alarak yaklaşırız ona. İlk başta dokun-

mayız heyecandan. İpek mendillerle alırız tozunu, eğer kirlendiğini düşünüyorsak. Öyle saygı 

duyarız ki, odamızın en yüksek yerinde tutarız. Kimsenin dokunmasına izin vermeyiz. O bi-

zimdir!  

Muazzam işlenmiş örtülerin üzerine koyarız, sunarken birilerinin arzusuna. Ne eleştiririz 

ne de düşündüğümüzden farklı cümle kullandırırız onun için. 

Onu düşünürken dahi içten nefes alırız. Hayatın bütün sıkıntılarını, derdini, kederini 

onunla ilgi hayal kurarken unuturuz. Onun hayaline öyle dalarız ki başka âlemlere, bulun-

duğumuz çağdan bin yıllar sonrasına bile gideriz. 

Onun hicranından yakınırız ne kadar yanımızda olursa olsun. Mesela deriz ki "bu kala-

balık toplum içerisinde yalnızım." Bazen bir kafede çay içerken masada birçok dostumuz olsa 

bile o gelince aklımıza bir anda durur kalırız öylece. Fark edenlerden biri "ne oldu?" der ve 

peşinden bilmezcesine, biz bir şey söylemeden hemen ekler; ‘boş ver’ diye. Kolay değildir bizim 

için fakat o bilmez… 

"Bir yağmur yağsa da ıslana ıslana dolaşsam" deriz. Onun hayaliyle yürürken yağmur 

damlaları altında bırakın yağmur damlalarının sesini duymayı gök gürültüsünü bile duyma-

yız. Şimşek ışıkları ara ara aydınlatırken etrafı ve de güneşli hava olsak bile karanlıkta hisse-

deriz kendimizi. Onunla aydınlanacağımızı düşünürüz her zaman. 

Onun adını fısıldasak bir yakınımızın kulağına güler, inanmaz; ‘hayal’ der. Çünkü gerçek-

tir bizim dediğimiz.  

Ne kadar gerçekle yaşadığımızı anlatamamışızdır. Dünyanın yalan laflarına o kadar inan-

dığı için bir o kadar da içinde kalmadığından gerçek söylediğimiz kişiye yalandır. Ne yaparsak 
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yapalım inandıramayız kimseyi o gerçeğe. Öyle çabuk fısıldanmaz onların dedikodu lafları 

kadar. Çoğu zamanda durduk yerde alay konusu oluverir. O dostun dosta acı söylediği kadar 

gerçektir. Gerçek olduğu içinde kabul etmezler kolay kolay. Belki de hiç… 

Onlara anlatamadığımız için üzülür, yok yere… 

Ağlarken bile gülümseme şeklinde dişlerimiz görülse dahi onun varlığından kaynaklanır. 

Aslında o nedir, biliyor musunuz? 

O, çağlayanların sesidir. Çeşmelerin şırıltısıdır. Gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığıdır. 

Baharın çiçeği, gülüdür. Nisan yağmurudur. Yazın sıcağıdır. Kışınsa kardır toprağın üstünde 

yatan!  

O nedir, biliyor musunuz? 

Dünyada deniz ile topraktır. Uzayda boşluk ve boşlukta cisimdir. 

Bir çocuğun ağlamasıdır. Bir gencin hayalidir. Bir olgun insanın hayat mücadelesidir. Bir 

ihtiyarın ise ölüm korkusudur. 

Siyasetçinin sloganıdır. Hâkimin kararıdır. Sanatçının esridir. Öğretmenin öğrencisi, öğ-

rencin sınavı, ödevidir. Doktorun hastasıdır. Memurun maaşı, işçinin günlüğüdür. Çiftçinin 

tarlası, çobanın ıslığıdır. 

O nedir biliyor musun? 

Sana söylesem inanmazsın, senle aramdaki en büyük dostluktur. Beni kıskandığın za-

manlarda en büyük kindir aramızda. 

O, sofraya tabaklarla koyamadığımız sevgidir. Ayrılıkların vedalaşmasıdır. Sılanın hasreti, 

gurbetten dönüşlerin özlemidir. 

O nedir, bilen var mı? 

O gerçeğin ta kendisidir. Yalanlardan sıyrılmış, saf, sade ve şeffaftır gerçek olduğu kadar. 

O gerçekliği ile inanılmayandır. 

O öyle bir şey ki aslında! 

Yazmadığım en güzel şiirdir. Söylemediğim en güzel sözdür. Özleyip de kavuşamadığım en 

büyük hasrettir. Yaşamadığım en büyük aşktır. 

O aslında sadece bir SELAM’dır. Sadece yalvarışlarda kabul olan DUA’dır. O sadece 

VEFA’dır.         ... 

 

 

HAŞRE VEFA 

 

Feryadın dili olsa, kurumuşken sözler. 

Haşre hangi ruh dayanır, vefadan başka... 

Çaresizce ıslanırsa insan yalnızlıktan... 
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KIYMET BİLENE 

PINAR KÖSE 

 
 

Kuru yaprak bilir en çok, 

Baharın tadını 

Boynunu bükmüş gelincik anlar, 

Güneşin sıcaklığını 

Canı acısa da dev kavakların 

Yine de umutlu bakıyorlar gökyüzüne. 

Endişe yok 

Sarılmış iki dal, kaybolmamak istercesine. 

Çatlamış kabuklarını, 

Yeniden yamalama hayaliyle 

Şefkatli toprağına, vefakâr 

Olmadı dahası lakin  

Umutlu ve sabırlı 

Düştü, kaldıran olmadı yarınları. 

Taş kesilmiş yürekler hâkim 

İşlemiş her birine ayazı. 

Soğuk duvarları aşılmıyor, 

Selam verilmiyor hasmına. 

Bu vefaya sırt dönüyor velhasıl. 

Güvenmiyor ne yarına ne evladına. 

İnsanoğlu değer bilmiyor vesselam. 

Şaha kalkmış göğsüne, 

Bir de eskitme ömrüne dayanıyor. 
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KEHRİBAR ANA 

EMRE VEHBİ ALKAN 

 

KEHRİBAR ANA  

(Mapushane Notları) 

 

Bekleyişi beklemek güzeldir bazen. 

Doğacak çocuğu beklemek gibi. Çoğu kez 

geç gelir mutluluk denen o yel. Ama bir 

gelir ruhu titretir bazen. Düşünsene doğ-

mayı beklemekle adım atıyorsun hayata. 

Sonra ebenin, kıçına atacağı tokatla de-

vam ediyorsun yazılana. Kâh mutlu kâh 

ağlak hâlde. Ama yine de güzeldir gecenin 

sabaha yetişmek için koşuşturma telaşı. 

Güneş her gün doğar ama bazen sana ba-

zen onlara. 

İşte böyle bir sabahtı Kehribar Ana’yı 

tanıdığım gün. 76 yaşında 7 çocuklu. Çok 

acılar çekmişliği belli oluyordu yüzündeki 

çizgilerden. Yorgundu, yalnızdı, zoraki bir tebessüm yüzünde hep o yanağındaki çukurda sak-

lıydı. Ama her defasında gözleri dolu doluydu. Yüreği yangın yeri itfaiyenin tankı boş gibiydi 

yani. Hoş beşten sonra başladık sohbete.  

“Kehribar anne diyebilir miyim?” diye izin almak istedim ki lafımı bitirmeden: 

“Bana herkes anne der, sende de oğul!” dedi. 

“14 yaşında anne oldum” diye başladı söze.  

“Ama ilk kızımla birlikte büyüdüm.” dedi “Çocuktum çocuğum oldu. Analığın ne menem 

bir şey olduğunu bilemeden ikinci kızım oldu. Sonrasın da üç-dört.  Benim herif hamaldı. 

Dünyanın yükünü taşırdı ama ekmek parasına yeterdi. Zordu yaşamak. Bizler köy insanla-

rıydık cahildik, bilemezdik, bilemedik. Sonra beş- altı. Erkek oldu yedincisi ve benim herif 

komşu köyden Zırganlıların kümesinden bir tavuk çaldı ve onu da adak niyetine kestik yedik. 

Çoğu gün açtık ama mutluyduk. Kızlar büyüyüp serpildikçe evlendirdik. Yaşının küçük oldu-

ğunu söylemedim bile. İlk kızımı gelin ederken yediğim sopadan sonra. Sessiz sessiz ağladım 

arkalarından. Oyun çağındaki kızlarımı gelin olarak yollamanın acısı içinde el salladım arka-

larından. Oğul, her nefes alışımda yüreğimdeki o çaresizlik bir hançer gibi batmakta.” 

Dedim ki: 

“Ne oldu da düştün dama?”  

Kafasını kaldırdı kaşlarını çattı.  

“Anan sağ mı?” dedi.  

“Evet” dedim, “Allah’a şükür şimdilik sağ.”  

“Benim anam hiç olmadı. Ama ben 7 kere ana oldum.” dedi ve “Keşke olmasaydım!” diye 

de ekledi sonuna. “Dört kızım doğum yaparken öldü. İkisini de ben vurdum.”  

Sonra o ağladı ben sustum… 
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SABAHTAN KALMA BİR Y ILDIZ 

FATMA NUR NARTEKİN  

 

SABAHTAN KALMA BİR YILDIZ...  

 

Sabahtan kalma bir yıldız var dışarıda. 

Dünyadan uzak. 

Keyfiyetten arınmış. 

Artık özlem zamanı yaklaşmış. 

Uzaktan, mutluluklar el sallamış. 

Siyah matemi düşmüş gönlüme. 

Yine yeniden, 

Varmakmış kalan. 

Gezmezmiş havada hıçkırıklar. 

Bak kalmadı benden. 

Sabahtan kalma bir yıldız; 

Don eşiğinde, 

Karlardan heceleri. 

Ezgilerden çiçekleri. 

İnanmakmış kalan. 

İnanmamacasına, 

Uzattım gönlümü. 

Kabul etmeyişinle, 

Bu şehirden sıyrıldım. 

Kederin meselesine çözüm; 

Vazgeçişin, 

Son kez göklere resim yapışın, 

Bak kalmadı benden. 

Bir tren istasyonu götürdü beni. 

Otobüs seferlerinden hiç silinmedi adım. 

Gökler, hiç bu kadar korkutmadı beni senden. 

Vedalar bu kadar yakışmamalıydı ressam şair. 

Hiçbir yolculuk bu kadar uzun olmadı. 

Hiçbir kuşun senden haber getirmeye yüreği dayanmadı. 

Sustum, susmakmış kalan. 

Eldivenlerini unutma! 

Ellerin ancak öyle ısınacak. 

Tufanlar görmesin yüzün. 

Sen gözükmediğin kadar görünensin. 

Bak kalmadı benden. 

Sabahtan kalma bir yıldız... 
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ANA YÜREĞİ 

BETÜL KAYA 

 

 

Dünya tarihinin en kanlı savaşlarından biri… 

Korkmuş ve telaşlı bir şekilde etrafa bakınan bir anne, şehirde bombalar ve silah sesleri 

yükselirken yanında bulunan amcasıyla sığındığı evde bir an çocuğunun yanında olmadığını 

fark etti. İçine bir korku hâkim olurken elleri titremeye başlamıştı. Amcasına dönerek; 

"Oğlum nerede?" dedi hüzünlü ve korku dolu gözlerle. 

 Mahşer alanı gibiydi her yer… 

 Annenin çocuğu nerelerdeydi? Evde, içine korku hâkim sürerken ne yapacağını, nereye 

gideceğini bilmez halde evin için de dolanıp duruyordu. Beş yaşındaki Ali’si yoktu, az önce 

gözünün önündeydi, nereye gitmiş olabilirdi?  Sultan kapıya yaklaştığında amcası; 

“Sen delirdin mi? der gibilerin baktı ve kolundan tuttu. 

“Gitme! Gidersen muhtemelen sen de öleceksin, yapacak bir şey yok, değer mi!” dedi, lakin 

Sultan onu dinlemedi çünkü gözü dönmüş bir haldeydi. 

“Nasıl böyle düşünebilirsin?  Benim Ali’m ne yapar şimdi? Kolumu bırak!” 

Sultan’ın ısrarı üzerine amcası kolunu bıraktı ve: 

“Tamam, o halde git ama lütfen kendine dikkat et!”   

Arkasından; 

"Dikkat et!" diyerek bağırdı amcası. 

Sultan hiçbir şeyi duyamayacak hâldeydi. Çünkü biricik Ali’si yoktu. Bir anne için en acı 

şey evlâdını kaybetme korkusundan başka ne olabilir ki zaten. 
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Kapıdan çıktığında çocuğunun nerede olduğunu düşünüyordu. Öyle garip çıkmıştı ki so-

kağa ayağında ayakkabı dahi yoktu. Her yer patlıyor, bütün evler yıkılıyordu. Şehirde Sul-

tan’ın “Ali’m!” sesiyle insanların feryadı yükseliyordu. Sokağın sonuna geldiğin de hâlâ çocuğu 

yoktu, dizlerinin üzerine çöktü, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. 

Bir ses duydu, sanki Ali’nin sesine benziyordu lâkin anlamlandıramıyordu. Gözyaşlarına 

hâkim oldu ve sese kulak kabarttı. İki metre öteden Ali’nin “anne!” diyen haykırışlarını duydu. 

Sultan, o sesin çocuğunun sesine ait olduğunu anladı. Sultan,  çocuğunun o savaş meyda-

nında kendisine doğru geldiğini görünce; 

"Oğlum gelme! Kal orada, geliyorum ben!" diye bağırdı. 

Koşarak çocuğunun yanına gitti. Tam bu esnada bir kurşunun çocuğa isabet etmesiyle 

Ali yere düşmüştü. Anne, kalbi duracakmış gibi hissettiği acıyla hızla Ali'ye doğru koşmaya 

başlarken, koşarak çocuğunun yanına gittiği sırada o kurşunun çocuğun omzuna isabet et-

tiğini fark etti. Sultan, çocuğunu kucağına aldı, o kadar korkuyordu ki, Ali’sine bir şey olacak 

diye. Ya ölürse diye…   

Eve otuz adım var ya da yoktu, tam eve gireceği sıra da Sultan da bacağından vuruldu. 

Artık Ali de Sultan da yere düşmüştü. Amcası Sultan’ı ve Ali’yi eve çekerek havaya yayılan 

serseri kurşunların isabet etmesini engellemeye çalışıyordu. Amcası ilk olarak çocuğun nab-

zını yokladı,  ne yazık ki nabzı atmıyordu,  küçücük bedeni ile bu savaşta hayatını kaybetti. 

Amca sinirli bir şekil de Sultan’a bakarak; 

"Ben sana gitme demedim mi? Bak, ölmüş işte! Değdi mi? Bak sen de yaralandın." dedi. 

Anne, kendi yarasının farkında bile değildi. Onun yüreğindeki evlât acısı dayanılmaz bir 

şekilde tamamı ile yüreğine hançer gibi saplanmıştı. 

"Değdi amca, değmez olur mu? O benim evlâdım!” diye gözlerinden akan yaşları siliyordu. 

 Ama amca duygusuz ve acımasız bir şekilde: 

 "Nasıl değdi? Çocuğun ölmüş görmüyor musun? Şimdi sen de öleceksin! Sana gitme de-

medim mi?" diye söylendi. 

Bir insan, nasıl bu kadar acımasız olabilir anlaması gerçekten zordu Sultan için. Sultan 

Ali’nin kokusunu içine içine çekiyor ve öpüyordu. 

“Değdi amca değmez olur mu?” 

“Nasıl değdi, çocuğun ölmüş görmüyor musun? Şimdi sen de öleceksin!” 

“Olsun gene de çocuğumun yanına gitmeme değdi.” dedi Sultan. 

“Nasıl değdi?” 

“Yanına ulaştığımda sağ idi onun son sözlerini duymak benim için dünyaya bedeldi.” 

Sultan, zar zor çıkan sesiyle amcasına dönerek; 

“Anne, geleceğini biliyordum! Biliyordum anne, biliyordum!” dedi. 
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İLİŞİK SESLER 

MUSAB DOĞAN 

 

 

 

İlişik Sesler 

 

Geçen yine kuşlar haber getirdi uzaklardan. 

Hürriyet semalarının maviliğinde sana rastlamışlar. 

Öyle masum, öyle kırgın, 

Öyle şanlı bestelediler ki seni; 

Ama görmeliydin. 

Ser hoş bir hâlde dört dönerken gökyüzünde; 

İsmini zikredip, kanat çırptılar özgürce. 

O şiirin tınısını şu seher vakitlerinde, 

Kulağıma iliştirip; 

Karıştılar mâziye. 
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GÖZYAŞIN DÜNYAYA DÜŞMESİN 

NURAY ALPER 

 

Gözyasın Dünyaya Düsmesin 
 

Yaram var, havanlar dövemez merhem 

Yüküm var, bulamaz pazarlar dirhem 

Ne çıkar, bir yola düşmemiş gölgem 

Yollar ki, Allah'a çıkar, bendedir.  

                        (Necip Fazıl Kısakürek) 

 

Ağustos kalbinde hazan ve hüzün… Gül 

yaprağında nâr ve kan. Duanın avuçlarında 

vefa ve cefa… Sağımız- solumuz, önümüz-

ardımız, yanımız-yöremiz, çilemiz-çaremiz 

bir rahmet umuduyla yanan, bin zahmet. 

Birey olarak dünya saltanatıyla, topluluk 

olarak İslâm coğrafyasının geldiği/getirildiği 

noktayla imtihanımızın bilinmez, kaçıncı tekrar ve durağındayız. Zor zamanlardayız. 

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen kutlu beldelerden bir belde; Mısır. Tekerrürden ibaret tarih 

sahnesinde Musa ve Firavun nezdinde;  Hak ile Batıl'ın kıyamete dek sürecek çetin savaşı... 

Ortaya dökülüşü içimiz Musa ve Firavunlarının, içimizdeki Musa ve Firavunların. Darbe ile 

yok edildiği zannedilen Muhammet Mursi sadece bir gösterge. Mısır yine. Yusuf kuyuda, 

kıskanç kardeşler pusuda! Rabbin adaletini unutanlar ve zulüm ile abâd olunacağını 

sananlar için, yani efendim, kısa vade muzafferleri için O; kalplerin sevgilisiyken, bin bir hile 

ve cefayla önce kuyuda, sonra zindanda… Daha sonra? 

Osman Nuri Topbaş Hoca bir sohbetlerinde, İslâm âleminin geldiği noktayı izahla, “ahde 

vefa” kelimesine vurgu yapıyor. Sözlükte, milletlerarası anlaşmalarla izah edilen bu söylem 

özünde, her zemin ve koşulda iki tarafın sözünde durması gerektiğine işaret ediyor. 

İsrâ 34; “Ahde vefa gösterin. Çünkü ahid bir sorumluluktur.” 

Neye vefa? İnsanlık erdemiyle bizi kuşattıktan sonra, imtihan diyarına gönderdiği halde 

üzerimizden nimetlerini eksik etmeyen, kapısına gidip hâlimizi arz ettiğimizde icabet eden, 

rahmeti gazabının üzerinde olan ve kula yüklediği zahmette bile rahmet saklayan Rabbimizin 

ihsan ve ikramına. Ferdini mütemadiyen lüks ve konfor derdiyle kendine çeken ve aşkını 

gönüllere zerk eden dünya hayatı, şükürden ziyade şikâyeti benimseyen insanlar hâline 

getirdi müdavimlerini. Öyle hızlı bir ilerleyişle döndürdü ki başımızı, onu izlemeye 

çalışmaktan, hatırlamaya ve anmaya vaktimiz olmadı. Varlık deryasında kanaatsiz yaşamaya 

alıştık. Unutmakla kalmadık, birbirimizle uğraşmaya başladık. 

…ve nihayet, zaman içerisinde O kudret bizi, aslî vazifemizi hatırlatan imtihanlarla 

sınamaya başladı. Bolluk içinde yokluk yaşarken gelip geçecekler, geçip gidecekler için 

didişmeyi bırakıp ebedî emanete sahip çıkmamız gerektiğini anlattı. 

Gittiğimizde, bir parçamız hep kaldığımız yerde. Kaldığımızda kalbimiz, gideceğimiz 

menzilde. Nerede dursak eksik, nereye varsak kusurlu, neyi bulsak yarım. Diyelim ki; 

“yaşanan her sıkıntıda Rabbi bilmek olsun dünyadaki muradım.” 
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KULAĞINI ÇEKTİK PASSATLARIN 

FATİH TEZCE 

 

 

Bir şeyler olsa dün bugün yarın 

Hemen dönecek ne çok sırt var insana 

Müteahhitliğe pek merak sarmışlar  

Ceplerindeki aynalarını da boyatmışlar 

Ben bunu biliyorum ve söylüyorum bunu; 

-Makyajını hemen silecek ne çok adam var. 

 

Her zaman haklısınız, her zaman pak 

Gelecekteki ev partileriniz hangi zamandan ithal 

Biz ne zamandan kaldık, siz hangi zamandansınız; 

-Sizler tuzlanmış yaralarımızdan zevk alırsınız. 

 

Onlara güvenmeye devam et, sen adı ‘temiz’ olan 

Merhamet etmeye de devam et kalbini unutarak 

Şöyle diyecekler yüzleriyle kırıtıp elbet sana; 

-Eski kral öldü yaşasın yeni kral. 

 

Kuş serisi arabalarınızı unutmuşsunuz, öyle mi 

Kulağını da çekmişsiniz passatlarınızın hamdolsun, böyle iyi mi? 
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BİR ASİL CEVHER 

BANU YURTSEVER 

 

 

Hayatı bir nakkaş gibi usul usul işlerken bizi hattat kılan, 

Kader dairesinde yazılan,  

Hayatın kâtibi sayan,  

İçimizde merhametle filizlenen,  

Yoksunluğunda varlığının daha çok anlaşıldığı varlığı gözle görülmeyen kavramlar vardır.  

Tıpkı insana hayat veren, parmak uçlarından kollarına beynine ve hatta gözlerine kadar ya-

yılmış olan kan damarları gibi.  

Bazı duygular da hayatın oksijeni gibidir. Yokluğu manayı vakum gibi çeker de varlığı bir 

tevazu resmi gibi göze görünmez. Bu duygulardan biri de " Vefa"dır. Harfler ki inci tanesi gibi 

dizilir bir anlam kıymetine bürünmek için ve bu vicdanın hayata, insanlara tıpkı bir yakamo-

zun denizde bir resim oluşturunca hissedilmesi, güzelliğinin fark edilmesi misali yansıması-

dır. Değerlerin bir nişânesi ve bir dostluk borcudur. 

Bu nedenle manasını bütün hayatlar ve tüm insanlar kadar farklı tanımlar kuşatır. 

Samimiyet, mutluluk, huzur gibi vefa da yaşama pırıltısını aksettiren duygulardandır. 

Kendimizi hatırlatır zamansız tebessümleri konuk ederken çehrelere. Ahde vefayı sağladığı-

mız, önce içimize sonra dilimize dökülen sözlerin gerçekliğinde. İnsanoğlu kâl-u bela da ver-

diği "beli" cevabına duyduğu vefa ile yaşar bu dünyada. Bela semtine bir beli sözüyle gelmiştir. 

Âdem ile Havva’nın hikâyesine bile vefalıdır insan.  
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Vefa nedir bilir misin?  

Merhametli insanlardır, insanlıktır, ahde sadık kalmaktır. Aziz Mahmud Hüdai’nin Üftâde 

Hazretleri'nin yolundaki samimi bağlılığıdır.  Kanuni'nin, gözü gibi gönlü de tok, ruhu yıkan-

mış, "Halde haldeşi, yaşta yaştaşı, ahirette kardaşı, doğru yolda yoldaşı" ilim ve hukuk abidesi 

Molla Ebussuud Efendi'nin gösterdiği, verdiği söze sadakatidir. Dostu şems i görebilmek 

adına gördüğünü söyleyen dolandırıcılara kıyafetini veren, "Kıyafetinizi neden verdiniz?" diye 

sorulunca “Yalanına çulumu verdim, gerçeğine canımı veririm." diyen Mevlana'nın dostuna 

duyduğu sevgidir. 

Arifler ki, sözleri manayı zengin kılar. Bir cümleye tüm hayatı katar. Yine;  

“Bu nasıl bir dünya, hikâyesi zor.” diyen Necip Fazıl'ın da belirttiği gibi hikâyenin yazıcısı 

olmak, vicdanlı olabilmek, her koşulda sadakatli ve sözünde duran biri olmak zordur. 

Bu dünya hikâyesini, sözlerdeki sebat ile yazarız dikte ederek hayatımıza. Geçmişimizi 

unutmadan, iyilikleri atlamadan... Duygumuza şükrümüze ve hayatımıza dokunan dostlara 

mutluluğumuzun yapı taşlarına ince bir nezaketin saygısını hissettirir, samimiyeti vefa ol-

gunluğunda hayatımıza serpiştiririz. 

Binlerce his ve düşünce arasında bu samimi bağlılık içinde hayatın hazinesini saklar. Bir 

veda anına saplanmış düşünceler de vardır. Bitmek, gitmek ve yitmek, yitirmek adına… Oysa 

insan yekpare yaşadığı şu hayatta bir vefa duygusunda bulur hayatını, yaşamın anlamını 

mutluluğun anahtarını.  

Her şeyin özünü barındıran insanoğlunu Öz'e bağlı kılan iliklerimize kadar hissedebilece-

ğimiz bir duygudur. Samimi mutluluklar yeşertilir vefa bahçelerinde. Hazanı bahar kılar to-

murcuklanan çiçekler. Fakat her dem insanoğlu vefasızdır, bir unutuştadır. Vefayı insandan 

bekleyen bir nevi hüsrandadır. Değil mi ki vefayı nasip eden bile yalnız Hak’tır? Öyleyse ak-

letmeli insan asıl vefa bahçesinin tomurcukları hangi kapıdadır? 

Yadsınabilir bir gerçek midir ki bir suçun tövbe yeridir dünya? Sözünden nasıl da dön-

müştü o elmayı ağaçtan yerken Havva.  Ondan mıdır ki hissayatlara serpiştirilen onca eza, 

bir güzellik muştusundaki vefasız nefsin elindedir hala? 

Ey kâri! Hatırla hatırayı, muhabbetin gücündeki manayı, samimiyetin verdiği huzurlu an-

ları, anla bu yekpare hayatı. Vefa bahçesinin çiçekleri açsın gönlünde. Bir olgun mutluluk 

yayılsın ömrüne.  

Vefa ile... 
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O BENİ BEN ONU BEKLEDİM 

SİBEL KARAGÖZ 

 

Yağmurlarla gel demiştim  

Giderken  

Baharı kışa; kışı bahara 

Ekledim  

Gelmedi 

Bir türkü tutturdum 

Sessizliğime ilikledim 

Şimdi ne zaman yağsa yağmur  

İliklerim çözülür 

Ben mi yağmur 

Sen mi tuz 

Eridi düşüm 

Saatler sığmadı kadrana  

Dağıldı cama düşen buğu  

Çizdiğim hayal perileri 

Bir bir kayıp sele karıştı 

O beni; ben onu beklerken 

Zaman sığındı yalnızlıklar rıhtımına 

Habersiz düştü kıyılarıma 

Yalnızlık hırkası 

Yamaladım senli dünleri 

Bir yağmura 

Bir sana 

O beni; ben onu bekledim  

Kar taneleri gibiydik 

Değmeden  

Dokunmadan  

Yol aldık 

Aldıkça uzaklaştık 

Şimdi daha derinlik kazandı 

Düş tarlası  

Her yağmurla ektim umudu 

Ve hiç biçemedim  

Yara-lı mahsulü 

O beni; ben onu bekledim 

Sadece bekledim 

Sensizliğe sığınarak  

Zamanı tüketerek  

Bir günü daha bitirerek  

O beni; ben onu... 

Bekledim  

Bekledi 

Kimse ölmedi 

Yaşamadı da 

O beni; ben onu... 

Sürer gider.... 
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SADÂKAT VE SAMİMİYETİN GÖSTERGESİ: AHDE VEFA 

HALİT YILDIRIM 

 

“BİR vakit Rabbin Âdemoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini almış ve onları bizzat 

kendi nefisleri hakkında şâhit tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ diye sormuştu. Onlar 

da, ‘Evet, Sen bizim Rabbimizsin, bizler buna şâhidiz’ demişlerdi. Bunu kıyamet günü, ‘Doğrusu 

biz Senin bizim Rabbimiz olduğundan haberimiz yoktu’ dememeniz için yaptık.” (A’raf, 172) 

 

 

 

İlk insan ve ilk ahid 

Bir gün Rabbi Zü’l-Celâl, meleklerine, “Ben yeryüzünde bir halîfe yaratacağım”[i] dedi. 

Melekler şaşkındı. O melekler ki, sürekli O’nu tesbih ve tazim ile meşgûl idiler. Yeryüzünde 

daha önce hayat süren cinler fesat çıkarmışlardı. Bu durum ile ilgili tecrübe ve bilgi sahibi 

olan melekler şaşkınlık ve bu İlâhî murâdın sebebini öğrenme adına Rablerine, “Orada fesat 

çıkaracak, kanlar dökecek kimse mi yaratacaksın?” diye suâl arz ettiler. Ardından da, “Oysa 

biz Seni hamdinle tesbih ve takdîs ediyoruz”[ii] dediler. 

Gelen cevap kesin ve kat’i idi: “Şüphesiz ki Benim bildiğimi siz bilemezsiniz!”[iii] 

Sonra da Âdem’i yeryüzünden getirttiği balçıktan halk etti. Âdem’in kendine mahsus bir 

sûret ile şekillendirilmiş kurumuş balçık hâli bir müddet bekledi. Melekler bu yeni varlığın 

sûreti karşısında hayran idiler ve onun ayaklanacağı, konuşacağı zamanı ve bunun nasıl 

olacağını merak ediyorlardı. 

Melekler ne olacağını, nasıl olacağını bekleyedursunlar, Yaratıcı, Âdem’in sülbünden 

zerreler çıkarttı. Bu zerreler ise büyük, yepyeni bir hilkat için Hâlık-ı Zü’l-Celâl’in emrine 

amâde bir şekilde farklı bir şevk ile bir araya geliyordu. Canlı ve cansız yaratılan her şeyin 
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terbiyecisi olan Rab, o zerreleri kemâle erdirecek bir terbiyeye tâbi tutarak, yaratacağı bir 

bedenin özü, cevheri olmak lütfunu onlara bahşetmişti. Aldıkları lâtif hâl, önceki 

yaratılmışların hiçbirine ne şekil, ne renk, ne kesafet, ne de yüklendiği vazîfe itibariyle 

benzemiyordu. 

Melekût âlemi Rabb-i Zü’l-Celâl’in yarattığı, 

adını dahi bilemedikleri bu yeni varlıklar 

karşısında hayranlıkla Rabblerini tesbihe 

başlamışlardı. Bir yandan da merak ediyorlardı: 

Neydi bu lâtif varlıkların adı? Neydi bunların 

görevi? Yaratıcı hiçbir şeyi lâf olsun diye 

yaratmamıştı. Murâd-ı İlâhî neydi acaba? 

Kendilerine bildirilen ve öğretilenden başka 

hiçbir şeyi bilemeyen melekler, Rablerinin onlara 

bu yepyeni ve emsalsiz hilkat ile neyi murâd 

ettiğini açıklayacağı zamanı bekliyorlardı. 

Önce bu varlıkların adının “ruh” olduğunu ve 

onların bulunduğu âlemin adının da “Âlem-i 

Ervah” olduğunu öğrendiler. Bu ruhların şu kırık 

balçık hâlinde yatan Âdem ile nasıl bir irtibatı 

olacağı bilinmiyordu. Bu ruhlar ise kendi 

aralarında birbirleri ile ünsiyet kuruyor, tanışıyorlardı. Farklı farklı kümelenmişlerdi. Ancak 

âlem-i ervahtaki bu ruhlar bir hadîs-i şerîfe göre ahiret yılıyla iki bin yıl kadar 

beklemişlerdi.[iv] 

Melekût âlemi tekrar Âdem’in başında toplanmıştı. Bir müddet önce yaratılmış adına 

“ruh” denilen bu lâtif varlıklardan birisi Âdem’in kuru balçıktan müteşekkil bedenine üflendi 

ve Âdem ayağa kalktı. Cenâb-ı Hakk ona bütün isimleri öğretti. Sonra onu meleklere gönderdi 

ve onlara selâm vermesini istedi. Âdem (as) meleklere, “Es-selâmu aleyküm!” dedi. Onlar da, 

“Ve aleyke's-selâm ve rahmetüllahi” diye mukabelede bulundular. 

Hâlâ tereddütleri olan melekleri Rabbü’l-Âlemîn, ufak bir imtihana tâbi tuttu. Onlara bazı 

sorular sordu. Sonra o eşyayı meleklere göstererek, “Eğer (iddianızı) doğrular iseniz, haydi 

Bana bunların isimlerini bildirin!”[v] buyurdu. Melekler de, “Seni bütün eksikliklerden tenzih 

ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz ki Sen, her şeyi 

hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan yegâne hikmet sahibisin!” dediler.[vi] Allah-u Zü’l-

Celâl bu kez, “Ey Âdem! Bunlara onların isimlerini haber ver” buyurdu.[vii] Âdem onlara, sözü 

edilen eşyanın isimlerini haber verince de meleklere, “Size, ‘Göklerin ve yerin görünmeyen, 

sizlerce bilinmeyen gaybını şüphesiz ki Ben bilirim. Ve yine sizin açığa vurduklarınızı da, gizli 

tuttuklarınızı da Ben bilirim’ demedim mi?” dedi.[viii] 

O’nun ezelî ilmi tüm mahlûkatı kuşatmıştı. Yaratıcılığının sınırı ve sonu yoktu. Her an 

yepyeni bir harikulâdelikle karşılaşılıyordu. 

Âdem (as), eşyanın isimlerini meleklere haber vermiş, bilmediklerini onlara öğretmişti. 

Ayrıca Allah ona ruhundan üflemişti. Melekler ise ilk önceleri onun hakkında farklı 

düşünmüşlerdi. Demek ki Allah (cc), Âdem'e fazilet ve üstünlük vermişti. O zaman bunun da 

izharını murâd ederek meleklere emretti: “Artık onun hilkatini tamamlayıp ona Ruhumdan 

ruh verdiğim zaman onun için secdeye kapanın!”[ix] 

Bu secde melekler için bir imtihan, Âdem için se bir fazilet belirtisiydi.[x] Melekler bu 

imtihanı tazimlerini göstererek geçtiler ama “İblis secde etmekten kaçındı ve kibirlendi. İblis 
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böylece kâfirlerden oldu”.[xi] Bundan sonra iblis ile olan görüşme, Hicr Sûresi’nin 32 ilâ 46’ncı 

âyetleri arasında şu şekilde anlatılır: 

 

Allah: “Ey iblis! Secde edenlerle beraber olmamana sebep nedir?” 

İblis: “Ben kuru çamurdan şekillenmiş cıvık bir balçıktan yarattığın insana secde etmek 

için var olmadım.” 

Allah: “Öyleyse oradan çık. Muhakkak ki sen artık kovulmuş birisin. Muhakkak ki 

kıyamet gününe kadar lânet senin üzerine olacaktır. 

İblis: “Ey Rabbim, o hâlde (tekrar)  dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver!” 

Allah: “Sen, bilinen vaktin (kıyamet) gününe kadar mühlet verilenlerdensin.” 

İblis: «Rabbim! Beni saptırmana karşılık ben de yeryüzünde fenalıkları onlar için 

süsleyeceğim. And olsun ki, onların hepsini saptıracağım. Ancak ihlâsa erdirilmiş kulların 

müstesna...” 

Allah: “İşte Benim katımda doğru yol budur! Kullarımın aleyhine sana verilmiş bir 

hâkimiyet yoktur. Ancak sapıklardan sana uyanlar müstesna…”  

“Kuşkusuz Cehennem, onların hepsine va'dolunan bir yerdir. O Cehennem’in yedi kapısı, 

her kapı için ayrılmış bir kısım vardır. Allah'a karşı gelmekten korkup rahmetine sığınan 

muttakiler mutlaka Cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. ‘O Cennetlere emniyet içinde ve 

selâmetle girin’ denilir.” 

İşte burada hak ve bâtıl mücadelesi başlatılmış oluyordu. İblis, yeryüzüne gönderilecek 

olan Âdem ve oğullarını yoldan çıkarmaya çalışacak, onları Allah’a karşı gelmeye çağıracaktı. 

Cenâb-ı Hakk ise bunun karşılığında ona tâbi olanları Cehennem’e koyacak, ona uymayanları 

da Cennet’i ile mükâfatlandıracaktı. 

Demek ki dünya hayatı sonunda yaşanılan bu mücadelenin bir hesabı olacaktı. O zaman 

henüz dünyaya gönderilmemiş insanoğlunun bundan haberi olmalıydı. Onun öz cevherini 

oluşturan ruhlara bu bilinç verilmeli ve bu maya çalınmalıydı. Onlardan bu hususta bir ahid 

alınmalıydı. Dünyada da kendilerine uyarıcılar gönderilerek onlara bu ahit ve bu maya 

hatırlatılacaktı. İşte Cenâb-ı Allah ruhlara, “Hesap gününde bizim bilgimiz yoktu” diyerek 

mazeret ileri sürmemeleri ve Kendi ulûhiyetini tasdik ettirmek için ve bu yapılırken de hem 

kendilerini, hem de melekleri bu âna şahitlik etmeye çağırdı. 

Allah-u Zü’l-Celâl ruhlara, “Elestü bi Rabbiküm” diye seslendi. Yaratılan bu lâtif varlıklar 

bir anda kendilerine İlâhî kudretin tezahürüne intikal eden ilham ile tevcih edilen “Elestü bi 
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Rabbiküm” sorusu ile âdeta kendilerinden geçmiş bir hâlde, hep bir ağızdan “Belâ” diyerek 

kendi yaratılış şekillerine mahsus bir şekilde secdeye kapandılar. Suâl-i âli, “Ben sizin 

Rabbiniz değil miyim?” şeklinde gelince, tüm bu lâtif varlıklar da “Evet, sen bizim 

Rabbimizsin” diyerek cevap veriyorlardı. 

Yaratıcı, “Benden başka ibadete lâyık birinin bulunmadığını iyice belleyin. Bana herhangi 

bir şeyi ortak koşmayın. Verdiğiniz bu sözü size hatırlatacak peygamber ve kitap 

göndereceğim” dedi. Buna bütün ruhlar, "Şehadet ederiz ki, Rabbimiz ve İlâhımız sadece 

Sensin. Senden başka rab ve ilâh yoktur” diye cevap verdiler.[xii] 

Olaya şahit olan melekler de hep bir ağızdan “Şahit olduk” dediler. Sonrasında bu 

ahidleşme ânına “Bezm-i Elest” yani “Elest Meclisi” denilecekti. 

Tefsir âlimlerimiz ruhlara yapılan bu hitabın “kelamî” olmadığında yani Kur’ân ve diğer 

semavî kitaplarda olduğu gibi bir hitap olmadığında ittifak etmişlerdir. Elmalılı Hamdi Efendi, 

bunun meleklere verilen emirler gibi olduğunu ve “kelâm-ı lâfzî” ile olmadığını vurgular ve 

şöyle buyurur: “Bunda (da) mânâ-yı marûfiyle (bizim anladığımız mânâda) bir işhad (şahit 

tutmak) ve suâl ü cevap, hakikî mânâsıyla bir mukavele düşünmek lâzım değildir.” Buna göre, 

ruhlara sorulan mezkûr soru, harfsiz ve kelimesiz bir hitaptır, ilham şeklindedir.[xiii] 

Ruhların, Rableri ile olan bu irtibat ve ahidleşmesini Mehmed Vehbi Efendi tefsirinde şöyle 

dile getirir: “Akıl ve hayat vermeksizin lîsan-ı hâlle (hal diliyle) cevap vermek ihtimâlleri varsa 

da, daha doğru olanı, akıl, hayat ve nutuk verdi, hâlıkıyetine (yaratıcılığına) ve rububiyetine 

(Rab-her şeyi terbiye edici, programlayıcı- olmasına) delâlet edecek delilleri gösterdi. Onlar da 

suâli fehmedip (anlayıp) akılları idrak ederek lîsanlarıyla söylemek sûretiyle cevap 

verdiler.”[xiv] 

“Elestü” hitabında, “Allah'ınız” veya “Yaradanınız”, “İlâhınız” denilmemiş de “Rabbiniz” 

denilmişti. Çünkü bu sıfat, kâinatın her zerresiyle iç içedir ve birçok İlâhî sıfatın anlam ve 

kudretini de beraberinde taşımaktadır. Yaratma, belli programa göre büyütme, eğitip 

geliştirme, amaca yöneltme; her şeyin türünün ve menşeinin özelliğini koruma, her varlığa 

Hakk'ı tesbih ve tenzih etmeyi öğretme, her canlının ihtiyacını bağlı kılındığı hilkat kanununa 

göre ayarlama gibi birçok yüce mânâ ve hikmet, bu sıfatın tecellileri arasında bulunur. Ruhlar 

bu sıfatın tecellilerine mazhar kılındıkları gibi, bedenler de aynı mazhariyetin belirgin 

eserleridir. O nedenle Kur'ân'ın dokuz yüzden fazla yerinde bu sıfat anılmıştır.[xv] 

İşte bu safhadan sonra anlaşıldı ki, bu varlıklar da Rablerine kulluk için yaratılmışlardı. 

Kendilerini madden ve mânen terbiye eden, programlayan Rablerine karşı bir sorumlulukları 

olacaktı. Zira bu ruhların mayasına Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretinin yüceliğini 

yansıtan bir cevher yerleştirilmişti ki buna “fıtrat” denilecekti. Bu fıtrat, onların cevherine 

çalınan tevhid mayası idi. 

“Ahde vefa”, tek kelimeyle samimi bir kulluğun, dahası samimi bir Müslümanlığın 

ölçüsüdür. Ahdine vefa göstermek, bu ahde yani verdiği söze sadakati de beraberinde getirir.  

Celal Yıldırım, tefsirinde bundan sonraki safhayı şöyle açıklamıştır: “Ruhlar sırası gelince, 

kendine ait bedene girince, ondaki bilgiler alınmakta, sadece bir maya ve öz bırakılmaktadır. 

Her insanın akıl, irâde ve idrakinin değer ölçüsü ortaya çıksın diye, o mayayla bir tekâmül 

dönemine sokulmaktadır. Beden, bir bakıma ruhun yetenek ve kudretini açığa çıkaran bir 

alet kabul edilebilir. Ruhu elektriğe benzetirsek, beden onun için bir ampûl veya bir elektronik 

araç sayılır. Sonra da ruh, eskiyen bedeni terkedince, ruhlar âleminde edindiği bilgiler de 

kendisine yeniden verilir ve dünyada edindikleri bilgilerle birleşerek takdîr edilen seviyesine 

erişmiş olur. O hâlde ruhlar yaratıldıktan sonra her ruhun hangi bedene gireceği veya her 

bedenin hangi ruh için yaratıldığı bellidir, bir yanlışlık asla düşünülemez. Ancak ikisi 

arasındaki irtibat ve imtizacın keyfiyeti bizce meçhuldür. (…) Unutmayalım ki, ruh yaratıldığı 



21 | S a y f a  

andan itibaren hem Allah'ı bilir, hem de O'nun hitabını anlar ve o hitaba cevap verir bir 

özelliktedir. O mayayı beraberinde taşıyarak dünyaya iner ve umutların kesildiği bir anda 

mayayı örten kılıf sıyrılır, ‘Allah!’ diye seslenip O'ndan imdat ve inayet beklenir.”[xvi] 

Bundan sonraki süreçte Cenâb-ı Hakk'ın ezelî plân ve programı gereği, yeryüzüne ne 

kadar insan yaratıp getirecekse, âlem-i ervahtaki her ruh, zamanı gelince kendine ait bedenin 

yaratılacağı ana rahmine yerleşecekti. Bu ise hamileliğin 120’nci gününe tekabül 

edecekti.[xvii] 

Bu anlatılanlar ışığı altında insanî ruhlar bedenlere gelip girmeden, ruhlar âlemiyle 

melekût âlemi, sonra da Allah'ın varlığı ve birliği, kudret ve azameti hakkında birtakım 

bilgilerle donatılmışlardır.[xviii] Bu yüzdendir ki, Hazreti Peygamber, “Her çocuk İslâm fıtratı 

üzerine doğar” buyurmuştur. 

 

İlk ahde vefa ve samimiyet 

Ruhumuzu başlangıçta bir zerre, dünyaya gelişimizde ise tomurcuk hâlinde bir çiçek farz 

ettiğimizde, imanla yaşadığımız her günde bu tomurcuğun iman toprağı ve İslâmiyet suyu ile 

inkişafa geçtiğini ve imanda ihlâs ve amelde istikametle bu inkişafı sürdürüyor olduğunu 

söylemek mümkündür. Bu inkişaf sürmelidir. İnkişaf olgunlaştığında, nasıl ki çiçekler tekrar 

tohuma yöneliyorlarsa, inkişaf kazanmış ruhun da çekirdek hâlinde verdiği söz ve ahdi 

hatırlaması elbette mümkündür. Nitekim âyetin beyanına göre, bir hakikat âlemi olan ahirette 

bu ahdi hatırlamak zaten mümkün olacaktır.[xix] 

"Elest" bezminde ruhlar, Rableri ile bir mukâveleye çağrılmışlardı. Cismaniyet berzahı 

arada olmadığı için ruhlar, her şeyi ayan beyan gördüler ve "Evet" diyerek böyle bir 

mukâveleye imza attılar. Ancak günümüzde çokça bulunduğu gibi, bir kısım kimseler ruh 

kitabının vicdan bölümünü hiç kurcalamadıkları için böyle bir imza ve mîsaka rastlamadılar. 

Rastlamalarına da imkân yoktu; çünkü o âleme ne bir bakışları, ne de araştırmaları 

olmuştu.[xx] 

Oysa Allah, Rab olması hasebiyle yarattığı her şeyi terbiye ettiği gibi insanı da terbiye 

etmiş, onu kulluk bilinci ve tevhid akîdesi ile âdeta programlamıştır. Öyle ki, onun her zerresi, 

duygusu, maddesi, mânâsı bu terbiyeden nasiplenmiştir. Ruhuna ezelde çalınan ve adına 

“fıtrat” denilen bu mayaya karşılık, onun yükümlülüğü bu fıtrat üzere inanmak ve 
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yaşamaktır. Fakat şurası da unutulmamalıdır ki, Cenâb-ı Hakk insanda bütün zıtlıkları cem 

etmişti. Ondan iyilik sâdır olacağı gibi kötülük de zuhur edebilecekti. Nefsi, dünyada 

mahlûkattan yani anasından babasından, öğretmeninden, çevresinden, arkadaşından aldığı 

terbiye ile onu istediği yöne çekecek, yöneltecektir. Şayet fıtratında var olan ve artık onun 

vicdanının sesi hâline dönüşen bu terbiyeye kulak verir de yaratılış amacını unutmadan 

Rabbine kul olmayı tercih eder ise, ebedî saadete erecektir. Aksi takdirde ezelde verdiği söze 

muhalefet ederek iblisin iğvalarına kapılıp dünyada farklı bir formatta hayat sürer, kendine 

ulaşan vahyin sesine kulak tıkar ise, ahirette bunun hesabını vermek zorunda kalacaktır. 

Hattâ, velev ki vahyin sesi kendisine ulaşmamış olsa bile, ruhuna çalınan fıtrat mayası gereği 

İmam-ı Maturudî Hazretleri’nin buyurduğu gibi, “Allah’a imanla mükelleftir”. Zira Rabbü’l-

Âlemîn’in ezelde onun ruhuna atmış olduğu bu maya, bugünkü dil ile yüklediği “veri tabanı”, 

sadece tevhide, Rahmânî bir hayata ve kulluğa uyarlıdır. Onun üzerine atılacak şeytanî, 

şehevî, dünyevî ve her türlü “-izm” uzantılı fikir, o kişiye ne dünyevî, ne de uhrevî saadet 

verecektir. Tıpkı virüs bulaşmış bir bilgisayar gibi sistemi çökertecektir. 

 

Sadakat ve samimiyetin göstergesi: Ahde vefa 

Yaratıcının “kulluk etmeleri için yarattığı”[xxi] ve kulluk sözleşmesini Bezm-i Elest’te 

yapan insanoğlu, vermiş olduğu bu ahdi yerine getirmekle mükelleftir. Zira Kur'ân-ı Kerîm'de, 

"Allah'ın ahdini yerine getiriniz"[xxii] diye de bu ahd hatırlatılmıştır. O ahid gereği, O’nun 

emirlerine harfiyyen uyulacak, yasaklarından kaçınılacak, her nefeste O’nun rızâsı 

gözetilecektir. Bu şuurda olan bir insan kimseye kötülük yapamaz, kimsenin hakkına göz 

dikmez. O zaman herkesin elinden ve dilinden emin olduğu bir kimse olur. 

Verdiği bir ahdi, sözü yerine getirmeye “ahde vefa etmek” denilir. Yaratana olan ahdini 

yerine getiren bir insan, içtimaî hayatında diğer insanlara olan ahdini de yerine getirecek, 

kimseyi mağdur etmeyecek, kimseye zulmetmeyecek demektir. İşte aranılan barış ve huzur 

da bu şekilde dünyada hâkim olacaktır! Zira ahdin yerine getirilmemesi, “zulüm”dür. Zulüm 

ise, Yaratıcının en sevmediği ve müsâmaha etmediği kötü bir haslettir. 

“Ahde vefa”, tek kelimeyle samimi bir kulluğun, dahası samimi bir Müslümanlığın 

ölçüsüdür. Ahdine vefa göstermek, bu ahde yani verdiği söze sadakati de beraberinde getirir. 

Cenâb-ı Hakk birçok âyette Kendisinin vaadini yerine getireceğinden, vaadinden asla 
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dönmeyeceğinden bahseder. Bunu söylerken hem bizi uyarır, hem de bizlere “Siz de 

vaadinizden dönmeyin” diye ikazda bulunur. 

Hazreti Peygamber de bir Müslümanın vaadinde durması gerektiğini belirterek bu 

durumun hilâfına hareket edenleri “münafıklık” ile tavsif eder. İşte bilinen bu hadîs-i şerîf şu 

şekildedir. “Münafığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, 

kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder.”[xxiii] Hattâ bir diğer rivayette, “Oruç tutsa, 

namaz kılsa ve kendini mümin zannetse bile”[xxiv] diye eklemiştir Allah Resûlü. 

Evet, işin vahameti bu kadar açıktır! Yine Rabbü’l-Âlemîn, sözünden cayanları şu şekilde 

uyarır: “(Ey Muhammed!) Doğrusu sana sadâkat yemini edenler, bizâtihî o yemin ile Allah'a 

bağlılık yemini etmektedirler. Allah'ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Bu yüzden her kim (o 

yeminden sonra) yeminini bozarsa, ancak kendi zararına bozmuş olur ve her kim Allah ile 

ahdini yerine getirirse, Allah ona büyük bir mükâfat nasip edecektir.”[xxv] 

O zaman kendimizi hesaba çekip Emr-i İlâhî ve Sünnet-i Seniyye ile bir çek etmemiz 

gerekiyor. Hem de acilen... Zira ecelin ne zaman kapıyı çalacağı bilinmez! 

 

DİPNOTLAR 
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[ii] Bakara:30 

[iii] Bakara:30 

[iv] “Rûhlar cesedlerinden iki bin yıl önce yaratılmıştır!” (Deylemî, Müsned, II, 187-188) 

[v] Bakara:31 

[vi] Bakara:32 

[vii] Bakara:33 

[viii] Bakara:33 
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ZÜLAL 

EVİNDAR SAYİLGAN 

 

Hüzünlü gözlerinden nasıl da akıyor yaşlar ard arda. 

Sonu gelmedi bir türlü acılarının. 

Dayanacak bir duvar,  

Tutunacak bir dalın olsa,  

Bu kadar acımaz için,  

Titremezdi yüreğin. 

 

Zülal! 

Sen bir dağ gelinciği… 

Koklanmamış bir gül… 

Hayatın bütün yükü omuzlarında hatırlıyor musun? 

Mevsimlerden kış, aylardan Ocak 

Pencere kenarında oturmuş yıldızlara bakarken, 

Çocukluğundan bir iz, bir ses kulağında. 

O sese doğru yürüdü Zülal. 

Ne ses vardı ne de bir gelen. 

 

Neydi o ses, gördüğünü zannettiği hayal mıydı? 

Ne hatırlamıştı neydi hayalinde kalan. 

Çok korkmuştu, köşe bucak saklanıyordu. 

 

Kaçtığı zor geçen çocukluğunun,  

gelecek zor günlerin habercisiydi belki de.. 

 

Ah Zülal’im! 

Bilmez misin kaçamaz kendinden insan. 

Tutacak bir tek kendi elidir tutacağı. 

Sen, sen ol savurma yüreğini 

Öğren tamir etmeyi kırılan kalbini kendin. 

Hüzünlerini mutluluklara çevirmeyi başar. 

 

Acılarını, 

Kimsenin görüp sana acımaması için derinlere,  

En derinlere gömüyorsun ya hani… 

Bazen kendi kendini teselli ediyorsun. 

 

Yok say hüzünlerini,  

İzin verme acımasına sana kimsenin 

Yargılayacak biri olacaksa o da sen ol. 

Sar kendi yaranı kendin,  

Öyle ya kim bilecek? 

Nerde kim bilir yaranın dermanı? 
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VEFALI ASKER AİLELERİ 

ÇAĞATAY KILIÇ 

 

 
Sizler o sıcacık yataklarınızda mışıl mışıl uyurken bazı isimsiz kahramanlar kimi zaman 

eksi 30-40 derecede karda tam teçhizat uzaktan baksan ip gibi olmuş yürümekteler. Kimileri 

haftalarca uçsuz bucaksız o masmavi derin sularda bazen su üstü bazen de sessiz ve derinden 

denizaltılar ile güneşe hasret al bayrağımızı dalgalandırmakta, “denizlere hâkim olan cihana 

hâkim olur” parolasıyla ve yine kimileri de başka kentlerin başka ülkelerin hava sahasında 

bulutların üzerinde istikbal göklerdedir diyerekten hazır daima göreve hazırlar.  

Evet bu eşsiz güzide ordumuzun bilinmeyen ama her daim kahraman askerleri ile bir-

likte gururlanan o vefakar anneleri, babaları, eşleri, masum çocukları ve sevdicekleri günlerce 

gecelerce yolunu gözlemekte müstakbel eşleri gece karanlık çöktüğünde saatlerce fotoğrafla-

rına bakıp iç geçirerek hayallere dalmakta, yatağına yattığında yavrusuna sarılıp hüzünlen-

mekte düşününce hem anne hem baba olmakta... 

Nasıl mı?  

Kısaca bir kaç örnekle; yine güllük gülistanlık bir günde bir eş doğum yapmak üzere 

kocası sefere çıkmış 6-7 ay kadar görev bu mecbur gidilecek... Hamile eşi düşünceli buruk 

hüzünlü tek başına nasıl üstesinde gelebilecek kocası seyirde olacak destek olamayacak o ilk 

bakış ilk nefes alış ilk yüz göz... Belki de dönene kadar bilemeyecek bihaber yavrum nasıl eli 

kime benziyor yüzü kime gözleri?  

Seyir biter baba döner yuvasına karşında 5-6 aylık bir çocuk inanamaz benim mi diye? 

Baba mı oldum? Koklar o mis kokulu bebeğini...  

Ya eşi? Hamilelikten tombişleşmiş olan sevdiği yavaş yavaş kilolarını vermiş ilk âşık ol-

duğu hale dönmüş gözlerinde umut gülümsemekte; hoş geldin...  

Ertesi gün mesaide diğer arkadaşlarıyla sohbet ederken sizin çocuk seni görünce ne 

yaptı Hasan Abi? 

Hasan abinin gözleri dolarcasına bir tebessümle kızım 5 yaşında o kadar süre ayrı kal-

dığımız için küsmüş bırakıp gittim diye gönlünü alana kadar trip attı konuşmadı benimle...  

Çömezlerden Kenan oturdu masaya annesi-babası gelmiş memleketinden annesi endişe 

etmiş. Gemi batar mı? Bu çocuk ne yaptı, hali vakti yerinde mi? Anne yüreği işte aç mı açıkta 

mı günlerce aylarca düşünmüş durmuş daha bir sürü bilinmeyen içinde olmadıkça da anla-

şılmayan gizli saklı kalan masum hüzünlü vefakâr asker anneleri, babaları, eşleri ve de heye-

canla görevdeki annesini-babasını bekleyen minik yavrularımız. 

Vefa buydu. Vefa emek vermekti. Vefa beklemekti. 

Vefa gururlanmaktı...  
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DEDEM VE NİNEM 

ASLI AÇIKGÖZ 

 

 
 

İki örgüydü saçları,  

Bu devirde kalmış mı? 

Böylesine mahzun bakışları 

Göz süzüşleri, dudak büzüşleri, 

                           Derdi dedem nineme, 

 

Hayâsından yerden kalkmaz başı, 

Tatlıdır dili, neşedir özü 

Doğru dürüst bakamadan sevdim onu, 

Gönlüme sevda kuşu kondu, 

                      Derdi ninem dedeme, 

 

Anladım sevda buymuş, 

Kolay mı tam altmış yıl geçmiş, 

Dedem, nineme “evin gülü” dermiş. 

Ninem, dedemden gayrısını bilmezmiş. 

Herkes silinmiş zihninden  

Mazi olmuş derinden, 

Dedem vazgeçer mi ninemden? 

Hatırı kahvenin kırk yıllık iken 

Vefa ömürlük olmaz mı? 

                       Derdi dedem nineme. 
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VEFA ÜZERİNE... 

ZEYNEP ÖZÇEREZCİ 

 

"Vefa nedir bilir misin? Vefa arkanda bıraktığını, giderken yaktığını yabana atmamandır. 

Vefa; Dostluğun asaletine, sır dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandır. Vefa; 

ötelerin sonsuz mükâfatı karşısında, cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya sat-

mamandır."  

Hz. Mevlâna      

   

Vefa çok büyük bir kelimedir her cümle 

onu kaldıramaz. En önemli değerlerimizden 

birisidir vefa... İnsanı erdemli yapan, yücelten 

bir duygu, vefa sayesinde insan daha güveni-

lir, daha güvende olur bu duyguyla liyakat 

kazanır. 

İş hayatında, aile, evlilik ve arkadaşlık 

ilişkilerinde, özetle ikili her türlü ilişkilerde ya 

da toplumsal her türlü faaliyetlerde kazanılan 

başarılarda mutlaka bir başkasının yardımı, 

desteği bir şekilde payı vardır. İşte bu vefa 

duygusu bu gibi durumlarda kendini gösterir 

veya göstermez... 

Vefa duygusu karakteri sağlam, asil in-

sanlarda bulunur. Hatır, gönül sormak, en 

kötü zamanlarda bile saygısını, sevgisini yitir-

memek, tevazu içinde bulunmak insana hiç 

bir şey kaybettirmeyeceği gibi aksine yüceltir 

ve güzellikler katar aynı zamanda kazandırır. 

Lakin zaman zaman da vefasızlıklarla karşı-

laşabiliyoruz. Bazı insanlar var ki; istediğini 

elde edesiye kadar vefa örneği gösterirken 

amacına ulaştıktan sonra vefadan bir tek iz 

bulamayabiliyoruz. Toplumun her kesiminde 

böylesi vefasızlara her an rastlamak mümkün 

olabiliyor. En çok sanırım iş, siyaset haya-

tında ve arkadaşlık ilişkilerinde daha çok kar-

şımıza çıkıyor. Ne yazık ki günümüzde vefa 

duygusu dejenere olmuş kol geziyor ortalık-

larda... 

Oysaki vefa duygusunun demek istediği 

şudur: Eşine, dostuna, sevdiğine, kardeşine, 

tanıdığına, tanımadığına bir şekilde yaptığın 

yardım, iyilik, bir karşılık beklendiğinden değil, unutulmasın sadece yüreklere kazınsın diye 

yapılır. Yaptığın iyiliği her zaman az bulup, sana karşılığında yapılan iyilikleri çok görüp, min-

net duymaktır vefa... 

İyiliğini, yardımını gördüğümüz insanlara hatta yaratılan sev yaratandan dolayı mantı-

ğıyla tüm canlılara hissedilen sevginin, minnet duygusunun kalpte devamlılığının sağlanma-

sıdır vefa... 
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VEFA                                       

ABDULLAH SÖNMEZ  

 

 

Sokaklarda yaşıyorum  

Belimde kırk hançer izi ile 

Beni yok sayıp kırk birinciyi sen açma!  

Öylesine yaşıyorum  

Bir dilim kuru ekmek acı su ile 

Göz koyup ekmeğime, beni aç bırakma 

 

Ağlıyorum günlerdir hiç durmadan, soluksuzca  

Kaptırdım hayallerimi gaddar mı gaddar bir hırsıza  

Yoldaşım yok ki çıkam aramaya 

Nerdesin yoldaş ?  

Gel gidek Ararat’a, Fırat’a 

 

Dinle beni, 

Hüküm verme hemen sorgusuzca  

Böyle olmayı ben seçmedim,  

Tuz basma yarama 

Yaramın içine yara açtım,  

Seni koydum oraya 

Beni sefil kılıyorsun,  

Öyle bakma bana  

 

Âh dağlar âh dağlar  

Neyleyim ben şimdi  

Merhametini öldürmüş bu insana ? 

Geri dönsem geriye en geriye,  

Ben ne derim anama ?  

Nerdesin ölüm meleği ? 

Kaç vakit biçtin daha bu cân’a ?  
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VEFA’YI GÖRENİNİZ, DUYANINIZ, BİLENİNİZ VAR MI? 

DİLŞAD KAYA 

 

Sevgili Vefa; 

Dünyanın oluşumundan bu yana, in-

sanlığın var olmasından beri varsın as-

lında ve ben sana daha yeni mektup yazı-

yorum. Aradan milyonlarca yıl geçti. Her 

şey gelişti ve yenilendi. İnsanlar doğdu, in-

sanlar öldü. Devletler yıkıldı, savaşlar 

oldu, iklim bile değişti. Sonra biz değiştik 

ama sen hep aynı kaldın.  

İnsanlığın geliştiği, modernleştiği ve 

medenileştiği şu zamanda (!) insanlar bir 

cesetten farksız değiller. Bizler kalbi atan 

robotlarız belki de. Yüzlerimiz farklı, ses 

tonlarımız, bakışlarımız… Aynı içimizin 

farklı olduğu gibi! Oysa sen hep aynısın, 

hep güzelsin. Sana hâlimizi anlatacak olursam: Artık her açıdan kan kaybetmeye başladık ve 

kan verecek kimse yok. Seni yitirdik, seninle beraber sevgiyi, saygıyı, iyiliğ yitirdik. Aslında 

kazanan hep sendin, biz insanlar kaybettik.  

Bana neden mektup yazma gereği duydun diyeceksin belki de içinden. Emin ol ki insan-

ların birbirlerini anlamadığı şu dünyada sana mektup yazmak daha güzel. 

“Neden seni kaybettik?” sorusunu sormaya başladığımda aslında insanlığın kaybolmuş 

olması bu durumda bir tesadüf olarak görünmüyor. İnsanlık, iğne deliği kadar ufak çıkarlar 

yüzünden seni kaybetti. Oysaki Dünyayı iyiliğin kolları sarmalıydı. Bu da insanların birbirle-

rine sevgi ve vefa göstermesine bağlıydı. 

“Yaratılanı severiz yaratandan ötürü…” anlayışı devam etseydi bir mevsim bahar değil, 

manevi olarak dört mevsim baharı yaşardık. Yaşamın neresinde durduk ve neresinde seni 

kaybetmeye başladıysak o zamana geri dönmeliydik. Kırıp döktüklerimizi onarabilmek, kay-

bettiklerimizi geri getirebilmek için… Güzel bir Dünya için… Çocukların kötü olan hiçbir şeyi 

öğrenmemesi için… 

Kelime olarak “sevgide bağlılık”sın, manevi olarak da kelimelerle anlatamadığım bir gü-

zelliksin. İnsanlar güzel sevmeyi beceremediler, bu yüzden bağlılık gösteremediler. Zaman çok 

hızlı öğütüyor her şeyi, duygular da dâhil ve bu hız beni korkutuyor. Seni anlayabilenler ve 

seni isteyenler ise yaşamın kıyısında kalıyorlar. Bu kalış onların anlaşılmaması demektir. 

İşte tam o anda Dünya ikiye ayrılıyor: Seni isteyen insanlar ve seni bilmeyen insanlar 

olarak. 

Sevgili Vefa; 

Dahası var anlatacaklarımın, henüz bitirmedim. Senin kaybolmanla beraber bazı insan-

lar kendi zihinlerine hapsolmuş bir biçimde yaşadı. Seni arayıp da bulamadıkları için kendi 

zihninin dehlizlerinde yeni bir dünya kuranlar var.  

Seni kazanmak için(bir nevi bulmak da diyebiliriz.) kendimizi hapsettiğimiz zihinsel dün-

yadan çıkartıp evrensel bir bildiri yayımlamalıyız. Çoğu insan seferber olacaktır. Senin geli-

şinle sevgi de, saygı da, iyilik de kısacası güzel olan her şey seni yalnız bırakmayacak, peşin-

den gelecektir. 

Evrensel bir bildiri yayımlıyorum: Vefa’yı göreniniz, duyanınız, bileniniz var mı? 

Unutmadan sana şunu da söylemek istiyorum. Geri döneceksen bana mutlaka bir mek-

tup yaz. Bugüne kadar hiç kimse bana mektup yazmadı.  

                                                                                           Sevgilerimle 

                                                                                            Hoşça Kal… 
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VEFA 

KERİM POLAT 

 

Seyreyledim bir an  

Vefa diyarını 

Bir yok oluş vardı  

Gönüllerde sevgiden  

Baktım yol mu yanlış  

Yoksa yola giren mi? 

Sordum nice zamanlar  

Varamadım hak olana  

Bir yalnızlık çöktü  

Karanlıklardan kopmuş 

Her yan korku  

Sanki bir yan Asya  

Bir yan Afrika  

Gözlerde ölüm izleri  

Yüzlerde bıkkınlık  

Soramadım  

Düşmedi dile vefa 

Her karışta ayrı bir cefa  

Güneş kan üzre doğuyor sanki  

Bir zulüm var yeryüzünde  

İnsanlar sağır  

Yaşlar kanlı  

Gönüller gam ve kederli  

Bir hüzün bir yalnızlık 

Umutsuzluk kasveti  

Sarmış dört bir yanı  

Kardeşlik vefadan gayri  

Yoldaşlık menfaatten içeri... 

Kalmamış insanlıktan eser  

Her kapı dışa ırak 

Meçhul  

Ellerde cinayet nişanı  

Katil ve maktul  

Aynı damlanın eseri  

Göremedim vefayı 

İnsanlık diyarında 
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 KALEME EDEP YAKIŞIR  

EZGİ FATMA AÇIKGÖZ 

              

 
 

Yazarlık yolculuğunun başlangıç yılları ve o yıllarda karşılaştığı insanlar her yazar için 

bambaşka anlamlar taşır. Zaman içinde öğrenilen tek bir şey vardır aslında:  

Sözcüklerle hemhal olmanın yanı sıra insanlarla da hemhal olmak, zorunlu olduğu ka-

dar aynı zamanda kıymetli bir okul gibidir. Toplumun her kesiminden insanla kurulan ileti-

şimler, düşsel ve düşünsel kapasitenin gelişmesiyle birlikte hayata bakış açısının derinleşme-

sine vesile olur. Bunda, muhatap olunan insanların yaşam tarzları ve toplum içindeki rolleri 

de aynı derecede etkilidir. Herkesten bir pay alır yazar. Aldıklarını aklıyla değerlendirir, kal-

biyle hisseder. Ardından bunları harmanlayarak kendi varlığına kuyumcu titizliğiyle işler.  

İşlediklerini ne mi yapar?  

Düşüncelerine ve duygularına yön vermesi için önce biraz serbest bırakır onları. Belli 

bir süre sonra, geri dönenleri iyice özümser, sindirir ve bağrına basar. Edindiği tecrübelerle 

yoğurur hayatını. Günü geldiğinde yolculuğuna şekil verir. Duyduklarını, gördüklerini ve öğ-

rendiklerini omzundaki heybesine atarak ilerler kendi yolunda... 

*** 

Lise çağlarındayken deneme türünde yazılar yazıyordum. Yazdıklarım o yıllarda, aynı 

zamanda doğup büyüdüğüm ve yaşadığım yer olan Sakarya'daki yerel bir gazetede yayımla-

nıyordu. Üniversite yılları da dâhil sekiz yıl boyunca devam etti o gazeteyle bağlantım. Yazıla-

rımı düzenli olarak gönderdiğim gazete, her kesimden insanın okuduğu, izlenen bir yayındı. 

Gazetenin bir Türkçe öğretmeninin önderliğinde hazırlanan edebiyat sayfaları da epey ilgi gö-

rüyordu doğrusu. Bu sayede yazarlığın henüz çok başında olanlarla, olgun yaşlarında çalış-

malarını okurlarla paylaşmak isteyenler aynı sayfalarda buluşmuş oluyorlardı. 

Yazdıklarım, toplumsal konulardaki çalışmalardı. Genel konular kadar, belli özelliğiyle 

önem taşıyan günler ve haftalar için de konu belirleyebiliyordum. Bir defasında Yaşlılar Haf-
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tası nedeniyle kapsamlı bir yazı yazmıştım. Bunda, yılların tecrübelerini taşıyan, nesilleri ye-

tiştirerek bir bakıma topluma yön veren yaşlıları çok sevmemin ve onlara büyük saygı duy-

mamın da etkisi vardı. 

O yıllarda yazıları elden teslim ediyorduk gazeteye. Gazetenin yeri, zahirecilerin, baha-

ratçıların ve toptancıların olduğu bir sokaktaki pasajın içindeydi. Orta büyüklükte bir bü-

roydu burası. Yol boyunca baharat kokuları içinde ilerlerken, içimi yeni yazılarımı teslim ede-

cek olmanın heyecanı sarardı. O gün de öyle olmuştu. Yazımı,  yazı işlerinden sorumlu olan 

kişiye teslim etmiştim. Bundan sonrası beklemekten ibaretti. 

Aradan bir hafta geçmişti. Sınavlarım nedeniyle okuldan yorgun argın eve döndüğüm 

günlerden biriydi. Akşam saatlerine az zaman kalmıştı ki, evimizin telefonu çaldı. Ahizeyi kal-

dırdığımda, önce beni kibarca selâmlayan ardından titremeye başlayan bir erkek sesi duy-

muştum. Sonra, nasıl olduğunu anlayamadan adamcağız birdenbire ağlamaya başlamasın 

mı? Karşımdaki kişiye nasıl davranmam, ne demem gerektiğini bir an için bilememiştim. İşin 

ilginç yanı, özellikle benimle konuşmak istediğini söyleyen, evimizin telefon numarasını gaze-

teden aldığını, yaşının da 87 olduğunu belirten bu adamı hiç tanımıyordum. 16 yaşındaki 

genç bir kız için böyle bir iletişim pek kolay sayılmazdı. Çünkü ağlamaktan ne söylediği anla-

şılmayan yaşlı bir adamla, yanlış bir şey söylerim endişesiyle onu incitmekten çekinen bir 

gencin iletişimiydi bu sonuçta. Birkaç dakika boyunca telefondaki hıçkırık seslerini dinledim. 

Adamcağız biraz olsun kendine gelince yaşadığı bu hâlden dolayı benden özür dilemişti. Kısa 

süre sonra tüm bunların nedeni anlaşılmıştı tabi. Meğer bu yaşlı amca, o gün gazetenin ede-

biyat sayfalarında yayımlanan ve benim yaşlı insanları, onların sorunlarını, kimi zaman aile-

lerinden ve toplumdan yeterince ilgi ve sevgi göremeyişlerini vb. dile getirdiğim yazımı oku-

muş. O kadar duygulanmış, yazılanlarda o kadar kendini bulmuş ve onları içselleştirmiş ki 

yerini daha önceden hiç bilmediği gazetenin yolunu tutmuş.  "Bunu yazan kim ise telefon 

numarasını verin bana, onunla mutlaka konuşmam lâzım." diyerek yetkili kişilerden ısrarla 

telefon numaramı istemiş. Ne denebilir ki şimdi böyle bir durumda? 

Şaşkınlık, çekingenlik, mutluluk, heyecan… Sanki tüm hisleri yaşamıştım dakikalar 

içinde. Yaşlı adam, yazdıklarım için telefonda teşekkür ediyordu bana. Ağlıyordu yine. "Siz 

gençlerin biz yaşlıları böyle ince hislerle düşünmesi, hâlimizi anlamaya çalışması, önemse-

mesi ne büyük nimet kızım, bir bilebilsen! Kimileri kıymet bilmiyor, öyle gençler, öyle insanlar 

var ki!" diyordu heyecanla. Konuşmasının ilerleyen dakikalarında, öğretmenlik mesleğini 

uzun yıllar boyunca sürdürdüğünü, gençleri bu nedenle bir başka sevdiğini söylüyordu. Özel-

likle saygının insan hayatındaki öneminden bahsediyor, yazdıklarımın yaşlılara duyduğum 

saygıyı çarpıcı şekilde yansıttığını dile getiriyordu. Adamcağız bunları söyledikçe, telefonun 

diğer ucunda mahcubiyetten kızardığımı hissediyordum. Anlaşılan, karısını kaybettikten 

sonra oğlu ve geliniyle yaşasa da, hayatta kendini yalnız hisseden biriydi karşımdaki. Bundan 

böyle beni torunlarından biri olarak gördüğünü söylüyordu bir de. İyi dileklerini, teşekkürle-

rinin arasına serpiştiriyordu. 

 En önemlisi, telefonu kapatmadan önce söylediğiydi sanırım:  

"Bu yolda yürümeye devam et evlâdım, her zaman bu edeple yol almanı dilerim. Kaleme 

en çok edep yakışır." 

"Kalemine en çok edep yakışır..." 

Bu söz uzun süre kulaklarımda çınladı, durdu. Yıllar geçtikçe, edebiyat yolunda adım 

adım ilerlerken, edebiyat gibi inceliklerle dolu olan bir sanat dalının kökenini "edep" ten al-

masının bir nedeni olabileceğini düşündüm. Nadide sayılabilecek ne kadar meziyet varsa ede-

biyat ağacının dallarına çiçeklerle tutturmaya çalıştım. Yine de nedendir bilmem, hiçbirini şu 

an mânevi varlığını saygıyla andığım o yaşlı amcanın deyişinin yerine koyamadım. O deyişle 

yol alabilmenin umuduyla attım heybemi omzuma. Çünkü çok iyi biliyordum ki: 

 Kaleme en çok edep yakışır(dı). 
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BENDEN SANA GİDİNCEYE KADAR                                                         

MUHAMMET AYAZ GÖLER 

 

 
 

Sen benim dalımda kalan son gülümsün 

Atamadım, 

 

Sen benim esen son rüzgârımsın 

Dokunamadım, 

 

Sen benim yaşantım olan son çiçeğimsin 

Koparamadım, 

 

Sen benim yanımda olan son yoldaşımsın 

Unutamadım, 

 

Sen benim gökyüzünde son yıldızımsın 

Ulaşamadım, 

 

Sen benim bardağımda kalan son suyumsun 

Yutamadım, 

 

Sen benim son oksijen olan nefesimsin 

Alamadım, 

 

Kısacası sen benim her şeyimsin, 

Senden bana gelinceye kadar. 

 

Bir ben olamadım senin her şeyin, 

Benden sana gidinceye kadar! 
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ŞİİRİM GELDİ 

ÖMER CANANİ ÜNAL 

 

 
 

Bir gün bana böyle bir cümle kurdu ‘’Şiirim Geldi‘’.  

Şaşırdım kaldım. Ne anlatmaya çalışıyordu bir türlü anlam veremedim. Bana şiir yaz 

demenin süslü ve kinayeli hali midir yoksa gerçekten bir anda zihninde kapılarını açıp şiirleri 

içeri mi davet etti o gün bugündür bilmem… 

Oturuyoruz bir akşam ve ağzından yine bu cümle çıkıverdi. Bu sefer bu cümleye gözle-

rinin de eşlik ettiğini fark ettim. Sanki onların dahi şiiri gelmişti. O kadar naif, o kadar parıltılı, 

o kadar bakılasılardı ki şiir olsam ben bile gelirdim onlara. Utangaç bir çift yanak ile sakince 

bekleyen ama ısrarlı kısık bakışları ile şiiri gelmiş birisi var karşımda. Ne yapılır ki bu du-

rumda? Yok kesin bu bir taktik. Gözlerine bakmam için bana böyle diyor emindim artık hem 

nasıl emin olmam ‘’Yazar Olduğumu Düşünen‘’ bana bile hiç şiir gelmiyordu ki… 

Bir insanın canı ne sıklıkla şiir çeker? Ya da insanın canı şiir çeker mi? Onun çekiyor 

sanırım. Hani deriz ya bazı insanlar gerçekten yazmak için var, bazı şiirler yazılmak için var 

diye işte O’da öyle biri ki sanki tüm şiirler sadece onun için varlar, sadece ona yazılmalılar ve 

sadece ona yakışıyorlar… 

Çizgisel iki dudağının arasından pek bir hoş çıkarır kelimeleri. Seni Seviyorum derken 

bile illa ona bir hava katar. Katmazsa olmazmış gibi bide gözleriyle onaylar kendisini. Yine 

kendi kendisini onayladığı bir gün çizgisellikten ödün vermeyen iki dudağının arasından o iki 

kelime çıkıverdi; 

Şiirim geldi… 

Beni sevdiğini söylese bu kadar tesir etmezdi sanki gönlüme, bu kadar çınlatamazdı 

kulaklarımı ve bu kadar belli edemezdi içindeki sevgiyi… 

Onu Şiirlerimde anlatmayı çok seviyorum. Ama gizlidir kelimelerin içinde. Zaten çoğun-

lukla o anlar satırlarımı, yalnızca o bulur kendisini tüm gizlerin içinde... İşte o an anladım ki 

gerçekten O’na gelen bir şeyler vardı. Şiir midir yoksa başka bir şey midir ben anlamam. 

Burnuma yüreğinde ısıtıp dile gelen sıcacık bir tutku kokusu geldi sadece ve de bir tutam 

özlem aroması. 

Ne sevgi cümlelerine, ne büyüleyici hareketlere bedeldi bu iki kelime. Beni sev demezmiş 

meğer şiirim geldi dermiş, özledim dermiş, vuslat saat kaçta dermiş… 

Deli dolu biridir sever böyle şeyleri,  

Kulaklarımda şimdi pamuk şekerden hallice sesi  

Şiirim Geldi… 
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İNCİ TANELİM 

SEHER DOĞAN 

 

 

 

İnci tanelim benim 

Yakuta Zümrüt’ü çalanım 

Deniz kenarında kumsaldaki ayak izim 

Dalganın sesinden bakıp da göz kırpanım 

Yürürüm yolları senin için sadece 

Kırık dökük limanım benim 

Bugün Cunda’da sen vardın 

Ayvalık sahillerinde yürüdüm 

Sağdaki banka oturup sana şiirler yazdım 

İçinde gül kokulu cümleler dolu 

Sessizce yanına oturdum 

Kaleminden akan mürekkebe şahitlik ettim 

 

En baştaki cümle önemli idi 

Hatırlar mısın diyordu sonra da 

Kalbimin sol yanında buldum seni 

Bıraktım sessizce orada 

Üzülüp de ağlama diye 

Son noktayı bırakmadım 

Bilirim üzüntülerini gizlersin 

Tanelerini denize sakladın 

Elinde ki papatyalar benim olsun 

Kalbim neşe sevinç olsun 

İnci tanelim... 
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TERZİ HASAN OĞLU HÜSEYİN                                                            

SİBEL KARAGÖZ 

 

Soğuk bir kış günü sobanın etrafında 

toplanmış anamın kestaneyi özenle çizmesine 

takılmıştım. Sanat eseri gibi tek tek eline alıp 

çiziyordu. Bardağın sıcaklığı sarıyor içimi. 

Babamla amcamın sohbetini dinliyorum. 

Ülkenin gidişatından bahsediyorlar; 

pahalılıktan ipin, kumaşın el yaktığından dem 

vuruyorlar.  

“Artık eskisi kadar iş gelmediğini, sadece 

eskiyenlerin tamiri ya da ufak tefek tadilat 

yetiremiyorum.” diyor “Çırağa bile ödeme 

yapamıyorum. Mecburen işten çıkaracağım.” 

“Düşünüyorum,” diyor “çocuklar küçük, bir tanesi de yolda. Terzilikle köy yerinde 

olmuyor. Tarla tapanda yok ne yedireyim çoçuklara?” 

Amcam: 

“Düşünelim,” diyor “sorup soruşturup bir hal çaresi düşünelim.” 

Tam bu esnada annem geliyor elinde sıcak sıcak kestanelerle. Konuşma bölünüyor. 

Kestaneler el yakıyor. Annem, kardeşimle bana soyup soyup veriyor. 

Bu hatırladığım en güzel anı belki annem ve babamla tek aklımda kalan. Şimdi ne zaman 

kestane görsem o gün dün gibi aklıma geliyor... 

Neden derseniz? Kestane yediğimiz gece amcam evine gitti. Annem bizi yataklarımıza 

yatırdı. rüyalara daldık sıcacık yuvamızda. Sabah gözlerimi açtığımda evde bir sürü komşu 

kadın koşturuyorlar, sıcak su leğen ve ne kadar sonra anlayamadığım annemin feryatları. 

Koştum; “Ana, ana” diye ama sokmadılar beni odaya. Öyle korkmuştuk ki sesimizi 

yutmuştuk. 

Bir anda ses kesildi odadan çıkarken suratlarına baktım ağlıyorlardı. 

Koşar adım babam geldi içeri daldı ve bağırmaya başladı. 

“Hayır, hayır şimdi değil! Şuncacık yavrularla bir başıma bırakıp gitme!...” 

Bu son ses kulaklarımdan hâlâ çıkmıyor... 

Terzi babam çoktan göçtü gitti ama sözleri hâlâ kulaklarımda... 

Anamın ölümünden sonra babamın eli makas iğne tutmadı. 

Babam da anamın arkasından göçtü gitti. Amcam da sattı savdı, evi kapattı. Kız 

kardeşimle beni yanına aldı.  

Amcam büyüttü bizi. Ben babamın mesleğini yapıyorum, babamın yadigârı makineyle. 

Kız kardeşim evlendi şehre gitti. Ben de evlendim şehre taşındım.  

Aradım taradım bir dükkân buldum, kocaman bir tabela yaptırdım. Babamın en sevdiği 

renkten yeşil cennet rengi TERZİ HASAN yazdırdım. Asıldı, önünde durdum. Köydeki aklıma 

geldi buna benzer bir tabelayla babamın sevinçle gelişi, asıldıktan sonra elini omzuma koyup: 

“Hüseyin, bak buraya! İyi belle! Ekmek teknemiz benden sonra senin çocuklarının 

ekmek teknesi. Bak, bak! İyi belle! Sonra iğneyi eline al, teğellemeye başla! Bu takımı muhtar 

istedi, iki güne kalmaz gelir.” deyişi dün gibi aklımda.  

Ahh babam ahh, ne vardı o kadar çabuk gidecek! Göreydin bu günleri, elini omzuma 

ataydın; 

“Artık gam yok oğul! Ekmek teknemiz var oldukça ocağımız tüter!” deseydin. 

Ahh babam ahhh... 

İki çocuğum var. Oğluma babamın adını, kızıma anamın adını verdim. Hanemde, 

yüreğim de dükkânım da babam, anam! Hep Varlar; var olacaklar... 

Terzi Hasan derler hâlâ bana... 

Terzi Hasan oğlu Hüseyin’im oysaki... 
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BENİ                                                          

RAMAZAN YANAR 

 

 

Beni 

 

Damla damla yanağında süzülem  

Akıt gözlerinden yaş diye beni 

Adım adım yollarına düzülem 

Topuklarınla ez, taş diye beni 

 

Yaba yaba savur gönlüm yel gibi 

Ben ağlarken sen gül, gonca gül gibi 

Yâ Râb bir çift kanat ver bülbül gibi 

Kondur yâr bağına kuş diye beni 

 

Hep dert, çile çektim bu kâinatta 

Senden başka neyim var şu hayatta 

Alıp aşkın kazanında kaynat da 

Kısık kısık pişir aş diye beni 

 

Tanrı kâinatı aşk ile örmüş 

Gündüzün üstüne geceyi germiş 

Yârini gör diye rüyâyı vermiş 

Gör sen de hayırlı bir düş diye beni 

 

Kusûrî'yim kendi kendimi yaktım 

Keder zincirini boynuma taktım 

Gönül gözüyle yâr gönlüne baktım 

Listesine yazmış kardaş diye beni 
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ZAMAN VE ÇOCUK                                         

YUSUF YILMAZ  

 

 
 

Televizyon yok iken ne yapıyordunuz diyen evladına; ne yapalım sizi yaptık işte diye latife 

eden teyzeyi bu hazır cevabından dolayı tebrik ediyorum. Peki, şimdi elinizin altında artık 

sadece televizyon yok. İnternet, bilgisayar, yazın serin, kışın sıcak bir ev odası var. Peki, siz 

ne yapıyorsunuz? Diye sorsak nasıl bir cevap gelir değil mi? Hayatın size sunduğu rahatlıktan 

dolayı şükran duygusunun mu nankörlük duygusunun mu  içindesiniz? Ama gerçekten de 

öyle insan ne olursa olsun, yahu eskiden elektrik yok, su evden akmıyor, araba yok ne 

yapıyordu bu insanlar demekten de kendini alamıyor. O zaman düşünelim ve var olma bilinci 

içinde olalım.  

Sizce de modern hayat elektriği, suyu, hatta sıcak suyu, sigortalı işi, parayı bize verirken 

sanki önceden anlaşma yapmış gibi istediklerini de alıp gitti. Çalıştık daha çok çalıştık. Daha 

çok para kazandık. Daha çok vakit harcadık. Ama artan sıkıntı ve hastalıklara da çare 

bulamadık. Biz çocukken internet, cep telefonu ve doğalgaz yoktu. Babam ve akranları 

çocukken ise elektrik, su dahi yokmuş evlerde. Yani şöyle düşünün kış ayı ve dışarısı kar 

kıyamet evde suyunuz yok. Kuyuya ya da dereye gidip bidon ile su alıp eve gelmek 

zorundasınız. Bu işin kolayı, çamaşır yıkamanın nasıl bir çileli iş olduğunu düşünmek bile 

istemezsiniz.  

Şehre gitmek, yeni bir elbiseye sahip olmak, hatırı sayılır bir mutluluk iken, yeni elbise 

ve ayakkabılarıyla bayram sabahını karşılarmış çocuklar. Çocuk iken babamdan harçlık 
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istediğimde bana bazen kızar bende ona yüzümü ekşitirdim. Sonra babam sitem dolu 

sözleriyle geçmiş yaraları deşer ama onu dinlemezdim. Tıpkı şimdi ki çocukların bizi 

dinlemediği gibi… 

İnsanlar radyo icat edilip her evde başköşede yerini alınca çok sevindiler. Uzak 

diyarlardan gelen sese kulak verip hoş sedaları dinleyip durdular.  Ama radyo hep aynı 

lakırdıyı söylemedi. Ajans denilen sunularda kötü olaylardan hemen haberdar olunca şaşırdı 

ve üzüldü insanlar. Üzüldükçe de o sesli tahta kutuya daha da bağlandılar.  

Elektriğin ve suyun evlerde standart hale gelmesi, televizyon ve diğer elektrikli ev 

aletlerinin insanları evlere hatta oturma odaları denen yerlere kadar hapsetmesi, pekte uzun 

bir zaman almadı. İnsanlar farkında olmadan birbirlerinden uzaklaşır ve korkar hale geldiler. 

Evlerde yemeklerimiz daha çabuk pişti. Daha kısa sürede tüketilip televizyona vakit ayrıldı. 

Ev işleri erken bitti. Televizyona vakit ayrıldı. Annelik diye bir meslek vardı. Toplumun yapı 

taşların ören ustalardı onlar. Annelik gözden düşürüldü. Kadınlar bu meslekten istifa etmede 

birbirleriyle yarıştılar.   

 

 

Şimdi daha lüks, daha rahat, gayet modern, büyüklerimizin hayatıyla kıyasladığımızda 

arada uçurumlar olan bir zamanın, renkli ve göz alıcı dünyasında yaşıyoruz. Neyimiz eksik 

ki. Artık evlerimizde doğalgaz ve internet hatta klima bile standart. Arabamızı korumak için 

park alanları ihmal edilmeyip, çocukların oynaması için iki metre kare yeşil alanlar 

unutulmuş. Maalesef, çarşıda, parklarda, kamu binalarında, elinde cep telefonu veya tablet 

olan çocuk görünce üzülüyorum. Ne yazık ki bu çocuklar saklambaç, kör ebe, uzuneşek, 

mahalle maçı bile oynamadan büyüyorlar. Oyun deyip geçiştirmek de doğru değil tabi. Bu 

çocuklar arkadaşlık bağından bile uzak sahte internet kişileriyle iletişim kuruyorlar.  

Evet, modern hayat bize bir sürü kolaylıkla beraber yeni huylar da sundu. Daha doğrusu 

kandırıldık. Evlerde yalnız bireysel ve hapis olduk farkında olmadan. Hareketsiz kalmaktan 

da türlü hastalılara kaldık. Birbirimize tahammül duygumuz saygı ile beraber aldı başını gitti 

hayatımızdan. Televizyon dizilerinde bize lanse edilen şatafatlı hayatlar, belki gözümüzü 

kamaştırdı. Aslında olmayan bir hayatı gerçeğin içinde arayıp durduk. Neyse ne artık. Bundan 

sonra geriye dönüş zor olur hatta olmaz bile.  

Ama insanlar bu rahatlık veya kendilerini rahat sandıkları aslında saygı, sevgi ve 

tahammülün olmadığı bir dünyada nereye kadar nasıl yaşar onu da siz düşünün.  
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AH AH                                                       

ABDULLAH SÖNMEZ 

 

 
 

Sokaklarda yaşıyorum belimde kırk hançer izi ile 

Beni yok sayıp kırk birinciyi sen açma  

Öylesine yaşıyorum bir dilim kuru ekmek acı su ile 

Göz koyup ekmeğime, beni aç bırakma 

 

Ağlıyorum günlerdir hiç durmadan, soluksuzca  

Kaptırdım hayallerimi gaddar mı gaddar bir hırsıza  

Yoldaşım yok ki çıkam aramaya 

Nerdesin yoldaş?  

Gel gidek Ararat’a, Fırat’a 

 

Dinle beni, hüküm verme hemen sorgusuzca  

Böyle olmayı ben seçmedim, tuz basma yarama 

Yaramın içine yara açtım, seni koydum oraya 

Beni sefil kılıyorsun, öyle bakma bana  

 

Âh dağlar âh dağlar  

Neyleyim ben şimdi merhametini öldürmüş bu insana? 

Geri dönsem geriye en geriye, ben ne derim anama?  

Nerdesin ölüm meleği?  

Kaç vakit biçtin daha bu cana?  
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AH AH KAYIP KALABALIK                                                       

ABDULBAKİ DEMİRTOSUN 

 

Dilimize taşlardan sessizlikler çekilmiş  

Etrafımızda yapayalnız bir kalabalık dolaşıyor 

Üzerimizde dostları yalnız bırakmanın kırk dünya suçu 

İnsan olmanın çok uzağına açıyoruz gözlerimizi 

Evde sessizliği saklayacak bir yerimiz kalmadı 

Dudaklarımızda çorak masallar dönüp duruyor 

Toz edilmiş seslerle geçiyoruz caddeleri 

Bakışlarımız iyice tüylenmiş ayrılık fotoğrafı 

Akşam, çat kapanıp çat açılıyor üzerimize 

Bir kuş sesinden , korkmadan bağıran bir adama , 

Her şey evimize yenilgi üstüne yenilgi ile yolluyor bizi 

Olmadık yerlerde buluyoruz sesimizi, 

Bazen bir mitingin en ateşli yerinde  

Bazen bir kitabın son sayfalarında  

Bazen de ufak adımlarla geçen bir çocuğun ardında 

Eski hikayelerin biricik kahramanıyızdır aynı zamanda 

Olur olmaz yerlerde olmadık korkular çıt çıt eder içimizde 

Bir büyük bela olur bize sevdiklerimiz 

Tutar yiğitlikler yapmaya çalışırız 

En büyük yiğitliğimiz çocuğumuzu  

Silgisiz ayakkabısız okula gönderdikten sonra  

Dertlenip 22 Türk lirasına sigara alıp içmek 

Aynı yiğitliği eşimizin makyajına yeni süsler ekleyerek yaparız 

Çoğu zaman uzaklıkla örteriz utancımızı 

Derimizde bir soğukluk dolaşır sürekli  

Sevgimiz boğazımızda düğüm düğüm,  

Durmadan kin kusarız eşyalara 

Bir büyük düşmandır bize kızımızın güzelliği 

Birgün olsun elimizde çiçekle eve girmemişizdir, 

Eşimize, kızımıza elbise seçerken bile  

Büyük büyük mesafeleri geçeriz bir dünya yalnızlıkla 

En büyük savaşımızı  

Komşunun dükkanı yandığında kazanmışızdır 

Bıçağımızın sebzenin meyvenin boğazına dayar  

Cümle âleme ilan ederiz korku bilmediğimizi 

Günler geçtikçe  

Ağaçlar yaprak döktükçe garip bir his oturur göğsümüze 

Tutup üzüntümüzü saklayarak  

Dünyadan intikam almaya çalışırız 

Bir büyük gururla evlerimize taşırız bedenimizi 

Sandık ki biz ölünce dünya da ölür 

Bütün büyük meydanlar boş kalır sandık 

Çok sonra anladık basit bir yaşamı 

Oturup uzaklara çok uzaklara baktık 

Artık karanlık bile bizi terk ederken 
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ALÇALMA!                                                     

ÇAĞATAY KILIÇ 

 

 

 
 

 

Dünya hâli daima gülüp geçerdik 

Kimi zaman kalp ritmimiz bozulur 

Kimi zaman aşırı bunalınca; 

En bilinmedik kalben duygularımı, 

Zihnimden geçenleri hisseden bilen 

O olan üstü varlık atlarda huzur bulur, 

Bir nevi nefes alırdım nefes. 

Git şimdi ruhun buhranlaştıysa, 

O en bilinmedik; feraha kavuştuğuna 

Ve yeniden ilk doğmuş edasıyla, 

Yüreğin temiz, zihnin hafiflemiş, 

Can’a can katılmış ufkuna ufuk! 

Alçalma dimdik dur sen yıkılmadın 

Ve unutma Rab’dan başkasına eğilmedin! 
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SELSEBİL                                                  

MEHMET ŞİRİN AYDEMİR 

 

 

Gölgelenmiş heveslerimin  

Havasında ağ/u hasretin 

Dilimin kıyılarına 

Vuran adını 

Perçinlediğim yar 

 

Döşümden sıcak 

Nar kızılı harım 

Hasmı hayalin 

Harâmi ateşi 

Çöl yanığı yüreğimin 

 

Düşlerin girdabında 

Boğulan kadın, 

Yüreğimin koylarına 

Her sokuluşun 

Zihnime zerk eder 

Masum gülüşlerini 

 

Yavan aşımın 

Katıksız tadı, 

Savurma hoyratça y/ele 

Yosun kokulu saçlarını 

Sessizliğim sensizliğimin 

Yetim çığlığı 

  

Ey! Sükûti derunuma 

Ar gelen yar, 

Kaldır terk edilmiş gözlerindeki 

Kepenkleri, bir nazar eyle. 
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OLUR...                                               

EMRAN VURAL  

 

Su gibi akıp giderken hayat...  

Bazen; 

Yangınlar sarar yüreğini.  

Kaybettiklerin olur, kazandıkların... 

Varlığına şükrettiklerin,  

Yokluğuna alıştıkların  

Ve bir daha görmek istemediklerin... 

Bitti derken, yeni başlangıçların olur. 

Durakların olur. 

Yola çıktıkların, yolda bıraktıkların... 

Rüyaların olur, bir de bakarsın gerçeğin olur. 

Hayâllerin olur, bir bir gerçekleşen... 

Adımların olur, bir ileri iki geri de olsa ilerlersin. 

Baharların olur, nisan yağmurlarıyla ıslanırsın. 

Yazların olur, güneşin o sıcaklığında ısındığın. 

Şarkıların olur, sesinin duyulduğu. 

Şiirlerin olur, söyleyemediğin. 

Rüzgâr olur, tozu dumana katan. 

Yaşam olur, eli tutulası yâr olur. 

Adı her neyse o olur...  

İŞTE !!! 

Herşey olur, 

Olur da bir insan... 

Kendi olur, başı dumanlı dağ olur... 

Yıkılmayan koca çınar olur...  

 

✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒ 

 

Vefa!!! 

Sadâkat, minnettar, sevgide bağlılık, sözünde durmak, dostluğu sürdürmek. 

(Anlamı o kadar çok ki!) 

Bunların hangisini yapabiliyoruz. Bütün hayatımız boyunca arkadaşlarımız, 

dostlarımız olur.  Güzel bağlar, birliktelikler kurarız.  Hayatı paylaşırız. Yoldaşlık 

ederiz. Severiz, sevilmek isteriz. 

Peki! 

Her insan VEFAKÂR mıdır? 

Çıkar gözeterek yapılan her davranış, vefasızlıktır. Aranızdaki bütün bağları 

koparacak cesareti her zaman vardır onların. Kırılabileceğinizi, hayata 

küsebileceğinizi düşünmezler. 

Severken yorar... 

Arkadaş olarak yorar... 

Dost olarak yorar... 
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İÇİNDE                                             

MUHAMMED MUHAMMEDOĞLU  

 

 

Ömür dediğin nedir? Geçer zaman içinde.  

Bu ömürde koyma sen, beni hicran içinde. 

 

Öyle özgürleşirsin hatta kuşlardan öte. 

Olmak istersen gönül adlı zindan içinde.  

 

Kaybolur bendeki bu sevdanın engin çölü. 

Güzelliğinden peyda olan umman içinde. 

 

Sesini, kulaklarım bir an duymasın hele 

Kalıyor başım, beynim, nasıl duman içinde? 

 

Söz müdür, nedir, bilmem; geçer hüküm yerine. 

Sanki saklı gözlerin, durur ferman içinde. 

 

Benim sevdam, getirir secdeye, hiç fark etmez. 

Ne kadar kötülük var olsa şeytan içinde. 

 

Gülüm dediğim yârim, bülbülü bilmez beni. 

Neylerim ben, olsam da o gülistan içinde? 

 

Cesaret mi bıraktın? Sormaya da çekindim. 

Sevda var mıdır bana, söyle canan içinde? 

 

Yüreğin incinmesi, öyle bir darbedir ki; 

Kafes kırılıp kalır, gönül al kan içinde. 

 

Mecnun gibi âşıklar, yeter zaten hayata. 

Beni efsane etme, sen bu devran içinde. 

 

Kadir kıymetimi bil, o zaman bileceksen 

Son durağım mezarın, ben olmadan içinde. 
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GÖZÜMDEN YÜREĞİM AKIYOR                                         

SERVET ÖZAKAN  

 

 

 
 

 

Çaresizlikten damarlarımda kum fırtınaları 

Esen rüzgarlar kalbimi kanatıyor 

Gözümden yüreğim akıyor 

Dudaklarım çölün umutsuz rengi 

Ayaklarım mavilikler sonunda buz 

Usum bende gibi sarmış boğazımı 

Kollarımda gece ve zifiri iki sevgili 

Hüzün kezzap gibi sarmış bedenimi 
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KİTAP GİBİSİN SEVDİĞİM                                         

DEVRİM AKTÜRK  

 

Kitap gibisin sevdiğim  

Kokun yaprakları 

Ömrün sayfaları 

Sesin ise huzuru andırmaktadır. 

 

Bir baştan başka bir başa 

Her bir sayfanda farklı konulara 

Notlarında yeni maceralara 

Ve güzel hikayelere sürüklüyorsun. 

 

Kitap gibisin sevdiğim 

Yazar seni yazmak 

Matbaa basmak 

Okur ise almak için yaratıldı. 

 

Kitap kurtları seni merak eder 

Sonunu canla başla okumak ister 

Her bir sayfanda ya göz yaşı akıttırırsın 

Veya küçük bir tebessüm oluşturursun.  

 

Kitap gibisin sevdiğim  

Seni merak edenler uykusuz kalırlar  

Kimisi son parasını senin için harcar 

Tek gayeleri sensin 

Canla başla mücadele ederler 

Raflarında sana kavuşabilmek için.  

 

Seni Merak eder hasretliler 

Kavuşanlar ise dualar etmektedirler 

Sağcısıyla solcusuyla  

Kürdüyle Türküyle 

Hepsi seni severler 

Her biri senin için mücadele ederler 

Belki de düşünceler değildir bizi biz yapan 

Sensindir kim bilir, bizi binlerce yıldır yaşatan. 

 

Kitap gibisin sevdiğim  

Yere düşünce temizlenir 

Zarar gördüğünde üzersin 

Çünkü sevenlerin için çok kıymetlisin 

Filhakika dizelerine bile zarar gelsin istemezler. 
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Sen ki Solcu Nazım'ın Piraye'si 

Sağcı Necip Fazıl'ın Çile'si  

Sen ki Kürt Şeref Han'ın Şerefname'si  

Türk Hüseyin Nihal'in Yolların Sonu'sun 

Her biri seni yazdı, çizdi ve biçti  

Hepsi de senin için mücadele etti. 

 

Kitap gibisin sevdiğim  

Ben ayracımdır sen ise yapraklar  

Okur seni eline alınca başlar kıskançlığım 

Çünkü senden mahrum düşmek istemem 

Özlerim seni her anımda  

Ve sayfalarına kavuşunca saadetime ulaşırım. 

 

Sesinde şuurumu kaybettiğim  

Benim için bir kitap gibisin  

Seninle başlar ve seninle biter hikâyem 

Öylesin benin için 

Sen kitap yapraklarım 

Ben de kitabına kavuşmayı bekleyen ayracın... 
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KAYIP KALABALIK                                         

ABDÜLBAKİ DEMİRTOSUN  

 

Dilimize taşlardan sessizlikler çekilmiş 

Etrafımızda yapayalnız bir kalabalık dolaşıyor 

Üzerimizde dostları yalnız bırakmanın kırk dünya 

suçu.. 

İnsan olmanın çok uzağına açıyoruz gözlerimizi 

Evde sessizliği saklayacak bir yerimiz kalmadı 

Dudaklarımızda çorak masallar dönüp duruyor 

Toz edilmiş seslerle geçiyoruz caddeleri 

Bakışlarımız iyice tüylenmiş ayrılık fotoğrafı 

Akşam, çat kapanıp çat açılıyor üzerimize 

Bir kuş sesinden, korkmadan bağıran bir adama , 

Her şey evimize yenilgi üstüne yenilgi ile yolluyor bizi.. 

Olmadık yerlerde buluyoruz sesimizi, 

Bazen bir mitingin en ateşli yerinde bazen bir kitabın son sayfalarında bazen de ufak 

adımlarla geçen bir çocuğun ardında 

Eski hikayelerin biricik kahramanıyızdır aynı zamanda 

Olur olmaz yerlerde olmadık korkular çıt çıt eder içimizde 

Bir büyük bela olur bize sevdiklerimiz 

Tutar yiğitlikler yapmaya çalışırız 

En büyük yiğitliğimiz çocuğumuzu silgisiz ayakkabısız okula gönderdikten sonra  

Dertlenip 22 Türk lirasına sigara alıp içmek 

Aynı yiğitliği eşimizin makyajına yeni süsler ekleyerek yaparız 

Çoğu zaman uzaklıkla örteriz utancımızı 

Derimizde bir soğukluk dolaşır sürekli  

Sevgimiz boğazımızda düğüm düğüm , durmadan eşyalara kin kusarız 

Bir büyük düşmandır bize kızımızın güzelliği 

Birgün olsun elimizde çiçekle eve girmemişizdir ,eşimize kızımıza elbise seçerken bile  

Büyük büyük mesafeleri geçeriz bir dünya yalnızlıkla 

En büyük savaşımızı komşunun dükkanı yandığında kazanmışızdır 

Bıçağımızın sebzenin meyvenin boğazına dayar cümle aleme ilan ederiz korku 

bilmediğimizi 

Günler geçtikçe ağaçlar yaprak döktükçe garip bir his oturur göğsümüze 

Tutup üzüntümüzü saklayarak dünyadan intikam almaya çalışırız 

Bir büyük gururla evlerimize taşırız bedenimizi 

Sandık ki biz ölünce dünya da ölür 

Bütün büyük meydanlar boş kalır sandık 

Çok sonra anladık basit bir yaşamı 

Oturup uzaklara çok uzaklara baktık 

Artık karanlık bile bizi terk ederken 
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BENİM DÜNYAM SENSİN                                         

SERVAN ERDİNÇ  

 

Güneşi getiriyor, baharı getiriyor  

Gecenin ellerinde gelen mehtaplı yüzün  

Gözlerinin mavisi aklımın her yerinde  

Hançer gibi kalbime yıllardır saplı yüzün  

 

En derin ufuklardan güzelliğin görünür 

Seninle tüm kâinat rengarenge bürünür 

Aşkımı söylemeye utancım el vermiyor 

Fakat ismim bu şehrin dudağında sürünür  

 

Bulutlar ıslak, bütün bu kaldırımlar ıslak  

Senden ayrı kalmaktan korkan zamanlar ıslak 

Her adımda saçların, her nefeste sesin var  

Kapında kul olurum, olacaksam sana yâr  

Senin her tebessümün açıyor yüreğimi  

Bir tebessümün için keserim bileğimi  

Bakışların şekerden yapılmış bir dünya mı 

Gülüşün bin asırdır tapılmış bir rüya mı  

Sensiz her bir yatakta solan tenim ürperir  

Yalnız vuslat yaş dolu gözlerime can verir  

 

Salkım salkım büyüyen eşsiz dal budak sensin  

Kalbimi mühürleyen sır dolu dudak sensin  

Yürüdüğün yolların tozuna sürsen beni  

Hasretinle ansızın ölmeden görsen beni  

Hem dal gibi incesin, hem gül gibi narinsin 

Bu ölümsüz güzellik kalbime doğru insin 

Ruhuma diz çöktüren ey canımın kadını  

Yıldızlara götürdüm varlığının tadını  

Mücevher sensin, elmas sensin, yakut da sensin  

Beni muma döndüren mahbub Davut da sensin  

Kirpiğine uzanan eli bana sorsunlar  

Var mı böyle seven bir deli bana sorsunlar  

Seninle anlıyorum yaşamak ne, gülmek ne  

Ferhat bu kadar sevgi vermedi hiç Şirin'e  

 

Gurura boyun büküp, senden vazgeçer miyim  

Sen benim ömürlüğüm, sen benim sarışınım  

Önüme koysalar da, cenneti seçer miyim  

Bana seni sevmektir hem yazım hem de kışım  

 

Şiir | Servan Erdinç 

 



 



 


