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Kongre’nin Sunuşu
I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, başlangıcından sonuçlanıncaya kadar, çocuk ve yetişkinlerin kendilerini ifade ettiği, görüşlerini açıkladığı ve eleştirilerinin dikkate alındığı uzun bir sürecin
sonunda gerçekleşti. Kongre, Türkiye’de ilk kez düzenlenmiş olmasına rağmen, hiçbir aşamasında çocuklar adına hareket edilmedi
ve kongrenin kozası, çocuklar dinlenerek örüldü. Kongre, Türkiye genelinde 6230 öğrenci ve çocuk meclisi üyesinin görüşlerinden
oluşan Sesimizi Kim Duyacak! 2010 Çocuk Görüşü Raporu’nu 23
Nisan 2010 tarihinde açıklayarak ülke ölçekli bu büyük çocuk ödevine başladı. Kongre, çocuk konusunda açılımı önermekle kalmadı, yetişkinlerle birlikte yönetilecek bir kongre geleneğini de başlatmış oldu. Bu yönüyle Kongre, çocuk hakları bağlamında yalnızca
ülkemizde değil, dünyada da bir ilk.
I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin çocuk tarihimize düştüğü en önemli kayıtlardan biri ise, merkezini çocuk hakları kültürünün oluşturduğu, çocuk ve yetişkinlere yönelik yayınlarla gerçekleşti. Çocuk ve yetişkin bildiri kitapları yanında, 2010 yılı boyunca hazırlanan yayınlarla da iz bırakmayı amaçlamıştır bu kongre.
2012-2016 yıllarını kapsayacak I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi Belgesi’nin birinci taslağını hazırlayarak Kongre Genel Kurulu’na
sunulması ise, Türkiye’nin çocuk tarihinde tam bir dönüm noktasıdır…

Son çeyrek yüzyılda çocuk araştırmalarındaki artış dikkatlerden
kaçmasa da, Türkiye’de çocuk hakları çalışmaları hiçbir kök çocuk
sorununun çözümüne yönelecek kuşatıcılıkta değildir henüz. Bu
açmazın nedeni, üniversitelerin çocuk konusunda çok alanlı çalışma anlayışından uzak olmasıdır. Türkiye’nin öğrenmesi ve aşması
gereken asıl mesele ise, çocuk sorunlarının tek başına çözülemeyeceği gerçeğini bir an önce fark etmesidir. Aileden soyutlanmış çocuk yaklaşımının çözümsüzlük sarmalının genişlemesinden başka
bir sonuç doğurmayacağı da ortada. Kongrenin, çocuk hakları kültürüyle ilgili bütün yayınlarında aile, çocuk, toplum, Devlet odaklı
yaklaşımın tercih edilmesinin nedeni ise bütün yönleriyle çocukla
ve çocuk gerçeğiyle yüzleşme çabası olarak kabul edilebilir.
I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi yayınlarının kalıcılığı ve çok
yönlülüğü, çocuk, çocukluk ve çocuk hakları kültürü konusunun
edebiyat ve sanat boyutu ile sağlanmıştır. Çocuk edebiyatı ve yetişkin edebiyatının yetkin kalemlerinin çocuk hakları kültürüne dayalı yeni yazılmış metinleri bu kongreyi daha da kalıcı duruma getirmiştir. Kongre, çeviri yoluyla kitap yayımlama kolaycılığını değil, yerli birikime dayanarak çok önemli bir potansiyeli harekete
geçirmiştir.
I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin amacı ve işlevinde vurgulandığı gibi, kongre, çocuk hakları konusunu medeniyet ölçekli
bir anlayışla okumayı öneren düşüncenin ilk uygulamasıdır. Kongrenin ana fikri, yalnızca çocuk konusunun değil, birey, toplum ve
Devlet sorunlarının medeniyete dayalı bir yaklaşımla çözüleceği
düşüncesine dayanmaktadır. Çünkü, hiçbir çocuk sorunu tek başına varolmamıştır ve çözüldüğünde de tekrarlanmayacağı iddia
edilemez.
I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, çocukların hayata iyi bir başlangıç yapabilmesi için önce yetişkinlerin sorumluluklarını hatırlatıyor bireylere, topluma ve Devlet’e. Bu yönüyle çocuk hakları öğretimi, önce anne-baba merkezlidir. Bu konuda ülke olarak sor-

mamız gereken üç ana soru ise şunlardır: Çocuklarımızın haklarını
bilerek büyümelerini ve gelişmelerini istiyor muyuz? Toplum olarak
çocuklarımızla hayatı paylaşmaya hazır mıyız? Devlet, çocukların
esenliği için görev ve sorumluluklarını nasıl yerine getirecek?
Bu üç ana sorunun Kongre yayınlarında bütün yönleriyle cevabı yok elbette. Ancak Kongre medeniyet, aile, çocuk, toplum ve
Devlet bağlamında yetişkinlere çocuk hakları kültürü kaynaklarını sunarak yeni bir çocuk okuması yapılmasını öneriyor: Hazır mısınız?..

Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Başkanı
Kongre Genel Yönetmeni

Prof. Dr. Aydın Gülan
Kongre Başkanı

Önsöz
Çocuk, Çocukluk ve Şiir
Adem ile Havva’nın cennetten dünyaya kaçışlarının sırrı, çocuk
özlemi değil miydi?
Eğer tarih, çocukla başladıysa niçin hayvanlardan bitkilerden
sonra girdi şiire çocuk? Dahası ne kadar ve nasıl yansıdı şiire? Bu
soruların karşılığı yok henüz şiirin ve çocukluğun atlasında...
Nasıl olsundu? Çocuk ve çocukluk insanın en kısa evresidir
kadim zamanlarda. Hızlı ve erken büyüyen eksik çocuklar üzerine
başladı insanın yeryüzü serüveni. Ölen çocuğunu evinin içine
gömen bir kültürden kızlarını diri diri gömebilen bir geleneğe.
Dün de bugün de her yıl en güzel çocuğu krallarına armağan eden
toplumlara. Çocukların Devlet’e ait olduğu dogmasından köle
ticaretine. Modern çocukluğu yeniden icat eden Rönesans’tan
bütün halleriyle görünür olan yeni çocukluğa kuşatılmış
çocukluğun öyküsü gerçekten derin ve sancılı. …
Geçmiş uygarlıklar boyunca arada girmiş şiir defterine çocuk.
Özne değil nesne olarak. Trajik sonuyla. Boyundan küçük
gölgesiyle. Dizelerin arasında geçiş vurgusu biçiminde. Buna karşın
şiirin gençlikle ilgili keskin mızrağı bütün şiir coğrafyalarında
parıldadı hep. Neden?
Çocuk erken ölüm demekti eski kültürlerde. Hayatta kalabilen
çocuklar adeta kutsanırdı. Destansı şiir ise başlı başına güce,
gençliğe ve aşka övgüydü .Epik tiyatronun kahramanlarının şiir
saltanatı da kapandı artık. Gençlik, hormonlu romanlardaki
aşkların ve ihanetlerin komasında. Geleneksel dönemde kültürün
rengiyle boyanan gençlik de şiirin funda toprağı olmaktan çoktan
uzaklaştı. İnsanlığın asıl yoksulluğu da bu değil mi zaten!

. . .
Çocuk. Çocukluk. Ve şiir. Şiir geleneğimizde cılız ve eksik
damar. Klasik divan şiirimiz çocuk ve çocukluğa kapılarını
açamamış yetişkinlere kapalı bir bahçeydi. İnce hastalıkları, erken
aşık olma ve melankoli dışında çocuğun yeri yok çocuğun divan
şiirinde. Eğitim amaçlı mesnevilerdeki çocukluk ise çocukluğa
kapılarını kapamış, buna karşılık pencerelerini yetişkinliğe açmış
bir çocukluktu.
Modern Türk şiirine çocukluğun girişi de hülyalı, melankolik,
romantik, hüzünlü ve ideolojik görünümleriyle çeşitlilik gösterir.
20. yüzyılın eşiğinde şairlerin şiir defterlerine yansıyan çocuk ve
çocukluk da sorunludur. Sosyal söylemi şiirinin üzerine çıkaran
Tevfik Fikret, yetişkin yerine koyar ve öyle seslenir Şermin’e.
Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinde çocuk ya hastadır ya da yoksul.
Buna karşılık Mehmet Akif, medeniyet ve insani değerlerin
idealizmiyle yüklü sembol isim Asım’la adeta çığlığa dönüşür.
Ahmet Haşim, Şi’r-i Kamer’de ölmüş olan annesinin hayâlini
gökyüzünde arama hülyasına kapılır sık sık. Cumhuriyet
Dönemi’nde çocuk temalı yazıların edebiyata yansımasının ilk
örnekleri Abdülhak Şinasi Hisar’ın yazılarıyla gündeme gelir.
Abdülhak Şinasi’de çocukluk derin hatıralar ve mazi hasretidir.
Şiirimizde çocukluğu hatıralarla yeniden hülyalı ve romantik bir
çocukluğa dönüştüren şair Asaf Halet Çelebi’dir.
Türk edebiyatında yeni olan çocuk açılımında öne çıkan iki
isimden biri Sait Faik diğeri ise Fazıl Hüsnü Dağlarca’dır. Sait
Faik’in birinci dönem hikâyeleri çocuk duyarlığının yoğun biçimde
yansıdığı metinlerdir.
Türk şiirinde çocuğun gövdesini yurt edinen ilk şair Dağlarca’dır.
Bu ölçekte ikinci bir şairimiz de yoktur. Dağlarca şiirinde çocuk
başat imgedir aynı zamanda. Şiirinde çocuğu özne durumuna
getiren Dağlarca’da çocuk, insanın özel ısısıdır. Çocuktaki şiiri açığa
çıkarmayı hiç uzaklaşmadığı çocuk gövdesiyle gerçekleştirmiştir

Dağlarca. Çocuğun varoluşunu sorguladığı Çocuk ve Allah kitabı
Dağlarca’da birinci çocuk gövdesi, çocuklar için yazdığı şiirler ise iç
çocuk gövdesinin şiirleridir.
Şiirimizde çocuk vurgusu en az olan şair Yahya Kemal’dir. Necip
Fazıl’da çocukluk kaygılı ve korku yüklü bir dünyadır. Nazım
Hikmet’in çocuk temalı şiirlerine politik söylemin nesne çocuk
anlayışı egemendir. Cahit Sıtkı Tarancı ve Ziya Osman Saba özlem
ve ölüm eşiğinden yaklaşır çocuğa. Çocuğu ve çocukluğu özne
kabul eden en cesur şairlerimizden biri de Behçet Necatigil’dir.
Türk şiirinde çocuğa başlı başına diriliş öznesi olarak vurgu
yapan şair Sezai Karakoç’tur. Karakoç’ta çocuk medeniyet, doğum,
hayat, anne ve ölüm çizgisi ve umuttur. İlhan Berk için saklı
bahçedir çocukluk. Şiir ise üstünü başını yırtmış çocuktur İlhan
Berk’te. Ece Ayhan’da çocuk yitik şarkıdır ve Devlet’e muhalifetin
toplumsal simgesidir. Edip Cansever’de derinden sürüp gider
çocukluk: Çocukluk gökyüzü gibi gitmiyor hiçbir yere… Oktay
Rıfat, çocuklukla şairi ikiz kardeş ilan eder: Gerçek ya da düş/
Çetrefil sorunları/ Çocuklarla ozanlar çözer anca… Cahit Zarifoğlu
çocukluktan kaçışın şairi olmakla birlikte, şiirinin son evresinde
çocuğa yakalanmış şairdir aynı zamanda…
Şairlerin bütünüyle çocukluktan uzaklaşmadığı düşünülemez.
Çünkü insani değerlerin en duyarlı yerinde çocuk vardır ve
bütün sanatçıların varlık nedenidir çocuk. Çocukluğun hayret
penceresinin açık durmasını her şair arzu etmeyebilir elbette.
Edgar Allan Poe bu arzuyu taşıyanlardan biri olduğunu kanıtlamak
ister gibidir: Çocukluk yaz güneşine benzer/ En acı veren şey solup
gitmesidir.Bu arzuyu ve çocuktaki bilgeliği gökyüzüne ve deniz
kıyılarına taşıyarak şarkılaştıran ise Tagor’dur.
. . .
Çocuk ve Çocukluk Şiir Kitabı, çocuğa ve çocukluğa adanmış
şiir seçkisidir. Seçki, Şiirin Çocukları ve Aynam Çocuk Sesli Bir
Deniz başlıkları altında iki bölümden oluşuyor. Şiirin Çocukları

bölümünde Türk şiirinden 15 şiir yer alıyor. Bu şiirler yayımlanmış
şiirler arasından seçildi. İkinci bölüm için 87 şaire gönderdiğimiz
çağrı mektubuna 20 şair yayımlanmamış birer şiiriyle cevap verdi.
Bu şiirler okunduğunda, şairlerin birer uzatmalı çocuk olduğunu
fark etmek de zor olmayacak. Ne az sevinç var çocuk ve çocuklukta?
Sorusu doğuyor insanın içine şiir toplamını okuyunca. Gerçek de
bu değil mi zaten?...
Seçkideki şiirlerin coğrafyası bütün yeryüzüdür. Şairlerimizin
hepsi de çocuk safından sesleniyor insanlığa. Ne yazık ki çağımızda
şairlerimizin de sesini duymuyor insanlık.
Çocukluğu öldürülmüş toplumları şairler uyandıramazsa ya
kim uyandırabilir, kim? Geride bilgeler kalıyor. Bilgeleri okuyan
ve dinleyen de yok. Politikacılar mı? Birkaç gözleri, kulakları ve
kalpleri daha olması gerek çocuğa yönelmeleri için...
Çocuk ve Çocukluk Şiir Kitabı’ndaki şiirleri bilgeler kitabı olarak
da okuyabilirsiniz: Şairlerin insani değerlere yaslanmış duruşlarını.
Acılarıyla yüzleşme cesaretlerini. Ben değil biz diyebilmeyi.
Şairlerin çağın çocuk yangınları karşısında nasıl hep ayakta
durabildiklerini fark etmemiz bile çok önemli…
Seçkideki şiirler kadar şairlerin çocukluklarını anlattıkları
denemeler de bu topraklarda yaşanmış çok zengin bir çocukluğun
belgesi gibi. Şairlerin çoğunun ya bir ya da iki çocukluk fotoğrafı
varmış. Anıları da şiirleri gibi siyah-beyaz fotoğraftan farksız…
I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin şiir, hikâye ve deneme
üçlemesinin çocuk ve çocukluğumuzla ilgili üç önemli kaynak
durumuna geldiğini vurgulamak ise benim için ayrı bir bahtiyarlık…
Çocuk ve Çocukluk Şiir Kitabı’nı, şiirini çocuğa ve çocukluğa
adayacak geleceğin genç şairlerine adıyoruz…

Mustafa Ruhi Şirin
11 Aralık 2010, Tarabya

Şiirin Çocukları


ÇOCUKLAR
Gülerler, şakırlar – demek – seslerin
Olurmuş sulardan da berrakları!
Çocuklar uyurken ancak, uyur
Yorulmuş oyuncakları.
Uyandırmayın: Uykuda
Şehadet getirmekte parmakları!
Kim açtırdı gül saksısından bize
Bu billûr zambakları?
Güzel yüzlerin, tenlerin
Güzel anneler hakları!
Eğilsem küçük pençeler,
Saçımdan yolar akları.
Köpükler, ipekler,yosunlar değil,
Uzaktan hâyalimde kundakları…
Niçin kıskanır? Anladım
Beşikler salıncakları!
Uyandırmayın: Uykuda
Şehadet getirmekte parmakları!
Arif Nihat Asya
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DOĞDUĞUM EVİN PENCERESİ
bir çam vardı önünde
doğduğum odanın
çöpten yapraklarında
güneşi
rüzgarlarla sallayıp
kafesten
içeri dolduran bir çam
sedirinde iskambilden kuleler yıkılmış odada
loş ve sessiz ikindilerin acısıydı
sızan
gözlerim dalardı
kafesten
duvara
ve duvardan
kafese
seyretmiye
güneşi
yüz bir güneşti
kafesin her deliğinden
giren
susmuş bir çocukla şaka eden
yüz ikinci güneşi
Asaf Hâlet Çelebi
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MASAL
Çocuk gönlüm kaygılardan âzâde,
Yüzlerde nur, ekinlerde bereket;
At üstünde mor kâküllü şehzade;
Unutmaya başladığım memleket,
Şakağımda annemin sıcak dizi,
Kulağımda falcı kadının sözü,
Göl başında padişahın üç kızı,
Alaylarla Kaf dağı’na hareket.
Orhan Veli Kanık
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BU ELLER MİYDİ
Bu eller miydi masallar arasından
Rüyalara uzattığım bu eller miydi.
Arzu dolu, yaşamak dolu,
Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan.
Bilyaların aydınlık dünyacıkları
Bu eller miydi hayatı o dünyaların.
Altın bir oyun gibi eserdi
Altın tüylerinden mevsimin rüzgarı.
Topraktan evler yapan bu eller miydi
Ki şimdi değmekte toprak olan evlere.
El işi vazifelerinin önünde
Tırnaklarını yiyerek düşünmek ne iyiydi.
20 |
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Kaybolmuş o çizgilerden
Falcının saadet dedikleri.
O köylü çakısının kestiği yer
Söğüt dallarından düdük yaparken...
Bu eller miydi kesen mavi serçeyi
Birkaç damla kan ki zafer ve kahramanlık.
Yorganın altına saklanarak
Bu eller miydi sevmeyen geceyi.
Ayrılmış sevgili oyuncaklardan
Kırmış küçücük şişelerini.
Ve her şeyden ve her şeyden sonra
Bu eller miydi Allah’a açılan!
Fazıl Hüsnü Dağlarca
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DEĞİŞEN DÜNYA
Çocukluğumun geçtiği sokakta
Biraz dolaşayım dedim
Şimdi oturduğum yerden uzakta
Öyle bir hüzün çöktü ki içime
Ne bileyim,
Ağlıyasım geldi kendi kendime.
İnsanlar değişmişti
Ondan belki de.
Sonra pek çok evlerin yerinde
Yeni yeni binalar belirmişti.
Ahtapotlar gibi apartımanlar
Buraya da salmış kollarını
Yoksul aileler çekilmişler
Satıp savıp mallarını.
22 |
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Böyle böyle benim eski mahalle
Hoyrat servetlerin karşısında
Silinip gitmiş bile.
Eski günler nerdesiniz
Açıp kapınızı da evinize gireyim
Ama nerde o evler
Ne bileyim.
Şimdi anam ağlıyor
Zenginliği, fakirliği
İnsan zamanla anlıyor.
Behçet Necatigil
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BÜYÜYEN ELLER
Dün bahçelerde erik taşlayan
Ellerin ne de çabuk büyümüş çocuk
Bir an düşün de ürpersin için
Böyle başlar sonsuz yolculuk
Umulduğu gibi pembe değildir ufuk
Ellerin ne de çabuk büyümüş çocuk
Büyük günahları avuçlar gibi
Yemişler oldukça düşer dalından
Görünmez bulanık suların dibi
Değişen mevsimler ömrün nasibi
Ellerin büyümüş ne çıkar çocuk
Gönül zamanlar boyu haşarı
Dökse de yapraklarını dallar
Tükenmez arzuların baharı
Gönül zamanlar boyu haşarı
Ne kadar büyüse de ellerin
Uzatma tutamazsın yıldızlar uzak
En masum arzular ucunda yıldızların
Hayal dünyamızda iklimler kurak
Ve bir soluk kadar kısa yaşamak
İlhan Geçer
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ARSIZ ÇOCUK
Dede bana sesinin yankısını ver,
Onunla birdirbir oynıyacağım;
Bana elinin gölgesini ver,
Zıpzıplarımı içine koyacağım.
Dede bana bir masal anlat,
Keloğlan olmasın ondan bıktım;
Şeytan minaresinin müezzinini çağır
Yanık sesiyle ezan okusun.
Dede kim sıkar boğazlarını kazların,
Kim gıdıklar hindileri?
Sedat Umran
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ÇOCUKLAR
A sen masmavi çocuk
Gözlerin son gökyüzü boncuk boncuk
A sen sapsarı papatya çocuk
Verem misin sıtma mısın azıcık
A sen yemyeşil çayır – çimen çocuk
Ama muştun öte baharlara kaldı ancak
A sen tupturuncu çocuk
Böyle erken nereye cıscıbıldak
A sen morun da mosmoru çocuk
Niye öksüz ve yetimsin bacakkadarcık
A sen pespembe çocuk
Sakın kirlenme sonra sular kararacak
A sen boz’umsu çocuk
Usun dümdüz de yüreciğin kıvırcık
A sen kil – kerpiç kökenli çocuk
Güpgür sabahlara pençe pençe kabarcık
A sen niye alev alev a çocuk
Yalazın elbet sana da yansıyacak
Metin Eloğlu
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GÜNDÜZ RÜYASI
Masalların vardı ya nineciğim,
Kulak memelerimi öpen, sımsıcak,
Gece gündüz kendi halinde akan
Dağ pınarları gibi, şimdi uzak.
Sütbeyaz bir kısrak seçip, dere tepe
Seslere gitmek var, çağıran seslere,
Yıldızların köşesinden öpe öpe,
Ağzında ateşten bir dudak.
Hangi yola sürsem atımı, bir dağ çıkar,
Her dağın ardında tılsımlı bir dev var…
Dayan şehzadem diyor kuşlar
Sonunda kapılar açılacak.
İşte nar çiçekleri ve ölüm;
Padişahın küçük kızını görürüm,
El değmemiş bir salkım beyaz üzüm
Sarayın camlarında tutsak.
Gittim, az gittim uz gittim.
Gündüz rüyası bu, dümdüz gittim:
Tahtımı ve ülkelerimi yitirdim.
Kim bilir, hangi çocuklar bulacak?
Mustafa Necati Karaer
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BAHÇE GÖRMÜŞ ÇOCUKLARIN ŞİİRİ
İlkin sanki kiraz bahçeleridir andığım eski günlerden
Şehrin çocuklara mahsus kaydıraklardan olduğu
Fi tarihinde kutsal sözleri kale almadıkları için
Harap bırakılmışlar tabiatüstü güçlerle
Bir kere elime aldım mı çocukluğumu
Üstüne kerâmetler yazılı derilerde
Geleceği bildiren derilerde
Başlar yeni bir mantığın bağbozumu
Peganini bakışıyla ölümü inkar eden
Anneleri şaşırtan çocukları büyüleyen
Sevimli kâhinlikleriyle fakirleri sevindiren
Ve siz ey çingene kadınları
O yıllar savaş yıllarıydı geceleri karartma
Gündüzleri fırın önlerinde birikirdi halk
Biz çocuklarla büyükler arasındaki fark
Bir yanda şehir bir yanda kiraz bahçeleri
Sezai Karakoç
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ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ
Alev sarısı rüyalar içindeyim
Koymayın ellerimi gecelerden yana
Pul pul dönüyor şekiller pul pul
Şekiller …Uçan uçana
Alışmak ister toprağa sükûna
Sallama beni sallama beşik
Yavru kuşlar tomurcuklar için
Buncağız mı sürer misafirlik
Esmer aydınlığında ağır
Bir akşamüstünün gözlerim
Meyveler almış rengini dudağımın
Söyleyin söyleyin gülebilir miyim
Uyutamaz beni ninniler şimdi
Ve gürültüler uyandıramaz
Herşey sessiz
Herşey dümdüz olsa ne gezer
Saçlarım hâlâ asi, hâlâ yaramaz
Giderim gitmesine lâkin
Oyuncaklarım kimin olacak
Beş vakit tuttuğu anneciğimin
Kollarım kimin, parmaklarım kimin olacak
Gülten Akın
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ÇOCUKLAR
Şimdi bütün çocukların elma bahçelerinde
Dağıtır saçlarını bir serin rüzgâr.
Ve gider sanki sesleri uzak iklimlere kadar
Salıncaklar sallanın.
Artık karanlığı hiç sevmiyorum.
Aydınlıkta çocukların masal gibidir gözleri,
Ve bir avuç suya benzer ince yüzleri
Işıklar yanın.
Bir beyaz sandal nasıl güzelse bir denizde
Çocuklar da öylesine güzeldir uykularında…
Sayıklayınca sanki güller açılır sularda
Anneler, babalar, uyanın.
Yavuz Bülent Bâkiler
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UYKU
Bana çiçek gönderme
Bir kuşağacı gönder
Dallarında gezinsin
Kül rengi güvercinler
Konsunlar yastığıma
Uyutmak için beni
Sırtlarında kuş tüyü
Gagalarında ninni
Kaldırıp yatağımı
Uçursunlar göklere
Kendimi yıldızlarda
Bulayım birdenbire
Bana çiçek gönderme
Bir kuş ağacı gönder
Alnıma dokunanlar
İyileşmiş desinler.
Ülkü Tamer
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İŞARET ÇOCUKLARI
Yasin okunan tütsü tüten çarşılardan
Geçerdi babam
Başında yağmur halkaları
Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde
Daha ilk güzelliğinde
Alnını iki dağın arasına germiş
Bir devin göğsüne benzer
Göğsünden dualar geçermiş
Çarşılar ellerinde ekmek iğneleri
Cami avlularına açılan
Havuz sularına kapılan çocuklar
Görmeden güneşin bütün renklerini
Götürmezlerdi dükkândaki babalarına
Ocaktan akan kaynar yemekleri
Nenelerinin koyduğu avuç taslarına
Başı ve yüreği şahbaz
Kaleleri ağırlayan kadınların
Süslerini kemerlerini
Başlarını ağırlaştıran
Ağır siyah şelâle saçlarını
Tutunca gençleşirdi erkekler
Sonra insan o ki denizde
Küçük ve büyük nehirde
Bedeni ıslatan afsunlu suda
Önce niyet sonra yıkanırdı
Zaman dert getirdi sulara
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İçinde eski balıkların yattığı kayalar
Savaşan insanların elinde
İnce yontulup taşındı balta mızrak şekline
Anam kanları kuruyan
Kavga ayıran bir kargı elinde
Kara ocağın taşlarına
İşaret koydu çocuklarını
Belinde gezdiren babamın
Beyaz yazılarla kazandığı adları
Yüreği korkuyla kuvvetlendi babamın
Unutup genç gelen günleri
Zamanın sürerken çektiği günleri
Çetin bilmecelerle
Sürdü atını şehirlere
Yün ören at güden kadınlar
Ormanlara tepeden eğilen toprak evlerde
Küçük pencereli karanlık dar odalarda
Uzaktan uzayıp gelen kurt seslerinin
Uzağa çekilip giden
Ayazda donan gülmeler içinde
Ormanlara süt emziren anne
Unuttu gittikçe uzayan çocuğunu
Hep kaçarmış şehirlerin
Demir dağlarına
Uyuyunca toprak beşiğimde
Sahipsiz kalan
Ellerimden kayan aydınlık günlerim
Cahit Zarifoğlu
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ÇOCUĞUN MİRACI
I
İskelede bekleme salonunda
Her şey yepyeni, kusursuz
Çocuğun umudu balonunda
Sanırım acı çağında gülümsemeler de kusursuz
Ansızın geldi ve doğdu o düşünce, ürperdim
Bir çocuk dünyaya doğru gelirken
Dayanılmaz bir baba heyecanı içindedir
Bekler mevsimlerce anasüdü içinde
Sonra bir gün patlar baba kelimesi
Kıştı, herkesin içinde bir çorba duygusu
Yine de herkes tehlikelere koşuyordu
Arttıkça paranın gürültüleri
Çok eski mağarada çok eski sessizlik
Erdem un ufaktı güzellik kaçardı…
Limanda dev yaratıklar: liman vinç içinde
Bir işsiz denizi ısırıyordu
Yeni yürümüş bir çocuk sevinç içinde
Yeni yürümüş bir çocuk çığırıyordu
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II
Yaratılmanın derin denizinde
Salınır memnunluğun yosunları
Deniz dibi rüzgârları
O buğudan
Bir çocuğun yanağındaki aldan…
Korkum şu: günbatımına tutulan kızlar
Denizin kumdan geri çekilirken bıraktığı hareyi bilmediler
Batıştaki mecazı mecazdaki doğuşu
Mecazdaki doğumu bilmeyen kızlar
Durdular karanlığın içinde
Biliyordu bekledi kavuştu
Şimdi görüyor şimdi çınlatıyor ortalığı
Bütün içtenliği bütün suçsuzluğu ile
Babasına bakıyor
Ruhu gülümsemeler içinde
Allah’ın huzurunda
Ruhunda
Razılıklar…
Kâmil Eşfak Berki
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Refik Durbaþ

Kim Bu Çocuk?
Çocukluğum annemdir benim.
Uzun kış gecelerinde anlattığı masallardır.
Deniz diplerinde yürüyen devler, gökyüzünün kapısında bekleyen ejderhalardır.
Çocukluğum Sanamer’dir benim.
Leylek dedenin okul bacasında kurduğu yuvadır.
Kartalların bir dağdan bir dağa uçarken yüzüme düşürdüğü
gölgedir.
Güz harmanında saman yeli, yaz bostanında üzerime yorgan
niyetine serdiğim kavun karpuz kokusudur.
Çocukluğum Aras’tır benim.
Elleri bedenlerinde büyük adamların Çobandede köprüsünde
tuttukları balıktır.
Düşlerimi eyerlerinin kuytusunda gizlediğim atlardır.
Çocukluğum sevinçtir benim, yüreğimdeki keder, dilimdeki
hüzündür.
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Nice rüzgârın dilden dile, gönülden gönüle aktardığı türküdür.
Şiirdir akarsuların ezbere bildiği.
Ezberimden çıkmayan sevgidir, sevgilidir.
Çocukluğum kuzukulağıdır benim, ebegümeci, madımaktır.
Gün sarısı arpadır, güneş karası buğday, aya bakan ayçiçeği,
güne yakışan çavdardır.
Çocukluğum tek odada beş sınıfı okutan öğretmenimdir.
Annemden aldığım sözü ve sözcükleri yazıya akıtan, aktarandır.
Dedemdir, ninem, kardeşim, sevdasını, sevincini hüznünü bölüştüğüm arkadaşım, akranlarım, akrabalarımdır.
Çocukluğum yeryüzüdür benim; akan sular, kimsesiz dereler,
kaşı kara ovalar, saçları ağırmış dağlardır.
Çocukluğum gökyüzüdür benim, gökkuşağından geçer gibi
gezdiğim bulutlar, yağmurlar ve güneşle, kokusunu topraktan alan
rüzgârdır.
Kurtlar, kuzular, korular, kuşlardır.
Akşamın çoban yıldızı, gecenin süsü aydır.
Çocukluğum çocuğumdur benim.
Ben, çocukluğumun çocuğuyum…
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ERZURUM
Essah diyirem bala, Erzurum
bir yanı Aras’tır: Anamın gelinliği
bir yanı dadaş: Babamın mekânı
çocukluğumun ata-ana yurdudur
Ömür defterinin sayfalarını
anılarımla bezediğim şiirdir bala
adıma ve hayatıma, hemi yoldaş
adaşım ve arkadaşım şehirdir
Erzurum, çocukluğumdur bala gardaş
(10 Şubat 1944, Sanamer, Horasan)
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Nurettin Durman

Bir Defa Yazmış Bulundum
15 Aralık 1945 Bingöl’ün Kür Köyü’nde doğmuşum.
Okulumuz 1952 yılında yapıldı. Kür Köyü İlkokulu… Köyümüzde yapılan okulun ilk öğrencileri bizleriz. İkinci sınıfta öğretmenimiz biz öğrencileri birer birer ayağa kaldırır Türkçe kitabımızdaki metinleri okuturdu. Bremen Mızıkacıları, Karga İle Tilki
hikâyelerini çok güzel ezbere okuyanlar vardı. İkinci sınıfa geçtiğimiz halde bir öğretmenimiz ve bir sınıfımız vardı…
Derken ilkokul bitiyor. Yatılı sanat okulu sınavlarına başvuruyorum. Sınavlara sadece üç başvuru var. O arada üvey annemle
aramız açılıyor. İşler ters gidiyor. Ben de kızıp evden kaçıyorum.
Sanat okulu sınavları aklımdan çıkmıyor. Bir defasında gittim daha vakti gelmedi dediler. Köye döndüm, sınav tarihinde gelip sınavlara gireceğim. Bir müddet sonra Vilayetten içeri girdim,
bir bey, kimi arıyorsun dedi, imtihan için geldiğimi söyledim, sanat okulu imtihanı. Adam, ah evladım nerde kaldın, dedi, imtihan
dün oldu. Ben orada çocuk halimle öylece kalakaldım… Çok hırçın bir çocuk oldum o günden sonra. Böyle hırçın bir şekilde köy44 |
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de yaşarken Elazığ’a gönderdiler. Sonra babam haber yolluyor, oğlumu gönderin, diyor.
İlkokul bittikten sonra çalışmaya başladım. Önce evden kaçtım. Birkaç hafta köyde kaldım. Orada da rahat durmadım. Güzün
Elazığ’a gönderdiler. Bir dahaki güz yani okulların açılmasına 15 –
20 gün kala tekrar Bingöl’e döndüm. Okula gidemeyince Bingöl ve
Elazığ’da sayacılık, tuğlacılık, terzilik, kahvecilik, berberlik yaptım.
Berber çıraklığı yaptığım dönemde okumaya verdim kendimi.
Tommiks ve Teksas okurdum. Çarşamba günleri posta gelirdi.
Dükkândan izlerdim. Posta Genç ilçemizden Bingöl’e gelirdi. Tren
oraya geliyor oradan da otobüsle Bingöl’e geliyordu. Bakardım gazeteler dergiler yere bırakılınca koşardım. Gazeteci Amca daha elini atmış kolileri açmaya uğraşıyor, ben hemen atlardım. Amca bir
Tommiks bir de Teksas ver, diye. Adamcağız beni kırmaz öncelikle onları açar ve bana verirdi. Ben onları bir çırpıda okur, biriktirir,
sonrada öğrendiğim bir yöntemle onları cilt haline getirirdim…
Sonraları kendime bir defter yaptım, çocukça anılarımı yazmaya
başladım. Bir daha koparamadım kendimi yazmaktan… Bir defa
yazmış bulundum…
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GÜLÜŞÜ BEBEĞİN
Böyle bir şiiri ben yazsam
Bebeğin gülüşünü sepete doldursam
Minicik bir el etsem karşıdan minicik
Çınar ağacının gölgesinde oturmuş
Kalın gövdesinde bir fotoğraf aralığı
Bir de kazınmış adı olsa bebeğin
İyi olurdu…
Biliyorum bebeğin bir ayağa kalkışını
Annesi ne kadar sevinirdi koşup ardından
Çiçeklerin orada boynunu bükmüş
Bükmesin akşamsefaları
Tavşan elmaları
Nar ağacının çiçeğini gördüydüm
Aynen gibi gülüşü bebeğin…
Haydi, bu akşam da biraz serinlik
Biraz yıldızlara bakmak olsun işimiz
Biz bir hayatın tomurcukları olarak
Toprağa yakın oluruz hep
Yakın biliriz kendimize çünkü
Bu kırmızı gülleri
Bir de gülüşünü bebeğin…
10 Ağustos 2010, Salı, 21.27
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Gülseli Ýnal

Elmas Gezegen/ Çocukluk
Çocukluğumu yeniden düşünürken; onun dile gelmeden, şiirsel
imgeme dönüştürmeden ki, hali benim için bir cevher halidir. Yaşadığım çocuklukla, yazdığım çocukluk birbirlerinden başkalaşmış olabilirler mi sorusu hep kafamı kurcalamıştır. Zaman dışına kaymış
bir çocuklukla, birebir yaşadığım çocukluk aynı mı! Yoksa kendisini
doğru gibi gösteren görünüşler bütününden inen oyunsu imgeler mi!
Belki de çocukluğu yaşayan, bilen bellek Mneme; tekrar anımsama,
belleme, emanet etme Hypomnesis ile karışmakta yaşanan, netliğini
kaybetmekte araya belleğin kaygan işlevi karışmaktadır.
Yaşanan çocuklukla anılardaki çocukluğun farklı olduğunu biliyorum ama ısrarla aynı olduğunda ısrar etmekteyim. Ve çocukluğumda yaşadığım sevginin belleğime kazınması, ölüme dek beni yalnız bırakmayacağına inandığım bellek hazinesinin bir damgasıdır
sadece. Yaşadığım çocukluk belleğimde soğuk arşiv odalarına dönebilirdi ama ben buna izin veremezdim.
Çocukluk gezegeni beni besleyen, estetik imgemi diri tutan,
anımsadığımda yokluğu nedeniyle bana acı veren, geri dönmek
istediğim, hep kalmak istediğim korunaklı, maceralı, keşifler48 |
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le dolu, yetişkinlerin hamaratlıklarını merakla izlediğim, aşk halinin ilk filizlenmelerini yaşadığım yer. Bütünlük ve başlangıçların içinde dolaştığım, güneş yansıtıcılarından ışığı süzdüğüm ve
bir daha gidemediğim yer/ bu yerin başkalaşıp başkalaşmaması
onu yer olmaktan çıkarmaz/. Bayırları, dağları, ovaları, bulutları,
yıldızları tanıdığım yer. ‘Bir daha hiç bir zaman gidilemeyen Masal Ülkesi’ni hafıza kutularından çıkararak yazmak ya da yazarken aniden başka yöne giden imgenin beklenmeyen sürpriz atılımı. Belki bir postula belki bir düş. Birden beliren annemin gül kokulu beyaz göğsü, parlak gülümsemesi, babamın mahmur gür sesi,
ağaçlara varan kollarım ve taşların arasından kaybolan kertenkelenin kuyruğu. Çilek bayırından yuvarlanırken kendimi derede bulmam. Avuçlarımdaki minik kuşu severken ölümüne tanık olmam
ve ilk ölümü tanımam. Gökyüzünü seyrederken yıldız kümelerinin garip geometrisini keşfetmem. Varlığın ötesinde görünen varlığın kendisi, çeşitlilik, saf uyanıklık, algının tükenmez kaynağı.
Sevgi ağının içinde yaşanan ülke, korunaklı alan. Sütevinde /ega/
bebek varlığın öz istekle emzirilirken, ilk eylem, ilk çığlık. Bayırların, dağların, ağaçların, yolların, uzaklıkların benim olduğunu
sanmam. Evet, burada biraz oyalanmalıyız; algılarımda kısa mesafelerin hiç olmadığını, uzaklıkların yakın olduğunu ya da uzak denen şeyin hiç bir zaman olmadığı bir bilinç hali ve Sonsuz’a doğru aidiyetimi duyumsamam. Ve annemin avuç içi çizgilerinde yazılı olan kaderim.
Elmas bir gezegende her şey açık ve net, her şey bana ait, her
yer benim, merkez benim. Merkezde olan çocuk/ben/ tanrısal yaradılışı bilen ben, korkusuz saf ve açık ruh dünyasının henüz kıyısındadır. Yeşil bahçelerden koşar adım annenin güvenli kollarına
atılır oradan ağaçlara tırmanır, göllere atar kendini, dalgalarla oynar, babasının omuzlarına tırmanır, güneşin ne olduğunu henüz
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kavramamıştır. O ülke; sakin, ağırbaşlı, saf altın ilmeklerle örülmüştür. Çocuk sonsuzdan gelendir sonra kalıcılığa karışır. Çocuğun ne varisi vardır ne mirası, ne kraldır ne kraliçe. Işıktan örülmüş bir top gibi hızla ya da çok nazlı salınımlar içinde yaşar durur. Şarkı söyler ormana, sincapla dost, kuşlarla arkadaş, gelecekten habersiz sütevi meleği. Cevhere dokunan ruhunu çok iyi bildiğinden olacak yeni keşiflere atılma macerası taşır içinde. Süptil, masum, saf ve kristal ruhuyla yenilikler yapmak için gelmiştir dünyaya. Anaerkil kaynaklı olduğunun bilincindedir. Ona miras kalan yeşille karman çorman, maviyi göllerden çekip, gül gögüslülere yaslanarak gökyüzü şarkısının ilk arketipidir çocuk. Bazen bir fantom karşılar onu, o ise aldırmaz siyaha, çağırdığı renk
ışık rengidir beyazla dans. Aşk tohumudur evrenin; çömezler, peygamberler, müritler, ustalar; çocuğun inşa etmekte olduğu yeni yaşam karşısında şaşkındırlar. Hiç ötekine benzemeyen, yetişkini şaşırtan, özgür dünyaların varlığı etrafa saflık saçar ve yeni bilgeliklerin kapısını aralar.
Özgürlüğün tam temsili ondadır, yeniliğin erki, tazeliğin nefesi ondadır, sonsuzun canlı imgesi. Tek kaynak sevgiden beslenir, ihanetin ötesinde kin, kibir, hırsa yabancıdır. Doğal yasaların
tüm özellikleri bedeninden akar, hiç karşı çıkmadan kendini bırakıştır o.
Bronz çağında Knossos’da tablet yazıcıların yanında ıslak tabletlere parmak izlerini bırakan çocuklar, Arizona’da Puebloan halkının mezarlarında bulunan kilden yapılmış hayvan oyuncaklarına parmak izlerini basan çocuklar, kendisini öldürmek için gönderilen yılanları beşiğinin içinde boğan bebek tanrılardan/ Herakles/Apollon’un kutsal sığırlarını çalan yaramaz bebek tanrı Hermes, İlk çağda; evliliğe hazırlanması amacıyla yapılan Nymphai/
gelin/ oyuncaklarıyla bütün gün oynayan kız çocuklar, Sparta kra50 |
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lı Kleomeneso’yu Pers’lerle savaşa girmemesi ve yardım etmemesi için uyaran akıllı kızı Gorgo’nın saf sezgileri, Atina’da üç yaşını
doldurduğunda yurttaşlığa kabul töreniyle topluma tanıtılan çocuklar, dört yılda bir yapılan Anthestria çocuk törenlerinde Athena ve Afrodite’ye hizmet etmeye başlayan kız çocuklar, Küçükayı takım yıldızı tarafından onurlandırılan küçük kızların tanrıça
Artemis tarafından evliliğe hazırlaması, Hipponikhe, Naussıstrate, antik Yunan’da cinsel kimliği erkek çocuktan ayrı tutulan yeni
doğmuş bebekleri taşımakla yükümlü kız çocuklar, yemek yapan,
temizlik yapan ve Erekhteum’da eski Athena heykelinin üzerindeki pelerin benzeri Peplos’lar diken kız çocuklar, tanrılara çekici görünmek için küçük yaşta makyaj yapan mücevherlerle süslenen kız çocuklar, orta çağa gelindiğinde doğmadan ölen ceninler,
anne karnında annesiyle konuşan bebeksi tohumlar, salgın hastalıklarda hayatını kaybeden minik bebekler, saraylarda doğan veliath prens ve prensler, tahta çıkan çocuk kral ve kraliçeler/ dört
yaşında İspanya tahtına çıkan II Karl ve beş yaşında Fransa tahtına çıkan I5’inci Louis/ Aisopos masallarını dinleyen çocuklar, günümüzde kapitalizmin yarattığı sokak çocukları, tinerci çocuklar,
cinsel tacize, istismara uğrayan çocuklar, ülkenin doğusunda çocuk yaşta evlendirilip katliama uğrayan kız çocukları ve ülkemin
yoksul gariban çocukları hepsi ‘Bebek Konuşması’nı başlatan yeni
dünyalılardır.
Ve oyun...
Pıeter Brueghel’in ‘Çocuk Oyunları’ adlı ünlü tablosundan yola
çıkarak sanatçının betimlediği, çocuğun dünyayla iletişim kurma biçimi olan oyunun binbir türü; aşık oyunu, bebek oyunu, bebek evi, mihrap oyunu, baykuş ve tüneği, çember çevirme, fıçının
ağzından içeri bağırma, fıçı yuvarlama, altı okka, uzunbacak, körün sopası cicoz ya da bilye, dönmece, sırıkla yürüme, hokey, orAynam Çocuk Sesli Bir Deniz
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tada sıçan, maske, salıncak, fırıldak, topaç, yağ satarım bal satarım, ip atlama, taş çekme, körebe, yazı tura, tahta at, altın beşik, çamur pasta, kum kule, çember çevirme, uzun eşek, bakkalcılık, gözbağlama, birdirbir, takla atma, halat çekme, amuda kalkma, körün sopası, dönmece, sırıkla yürüme, sırtta taşıma, çıngırak, mızrak oyunu, duvara top atma, yüzme yarışı, misafircilik, meşale taşıma, ayakları suya sokma yarışı, sek sek, ip atlama, saklambaç, sepet sarkıtma, şenlik ateşine odun taşıma, bayrak sallama, uçurtma uçurma, flüt çalma, gitar çalma, kulaktan kulağa, sırtta taşıma, takla atma, tahta at, suda taş sektirme, çitte sallanma, ağaçlara tırmanma yarışı, beş taş oyunu; bu oyunların çoğunu oynadım.
En büyük oyuncağım ise doğa oldu. Yeryüzünü anlamaya çalışan
bir varlıktım. Kanatlı atlarım vardı yüksek sarp dağları aşan, sezgilerim vardı sonsuza uzanan, bilincimde kendi zamanım vardı geleceği hiç tasarlamayan. Çok iyi biliyorum ki/ bunu yaşadım/ bir
çocuk için gelecek şimdidir, geçmiş şimdidir, şimdi şimdidedir. Ve
çocuk Tanrı’nın erken halidir.
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SÜTYOLU
Kıyaslayabilir miyim seni sanıyorsun
Ey ilahe
parlak gezegenlerle samanyolu ışığıyla
o kutsal ellerin ellerimin beyazıyla karıştığında
bize uzaktan sonsuz güçleriyle
katılan
ağaçlar
oynar
yerinden
su çözülür
göz göz olur yapraklar
sütevi kapılarını açar
kuşlar köklerini salar
ağaçlar kanatlarını
Sanıyormusun ki Syrena’sını çalıyor Pan
bir hiç uğruna güneşin kadrillerini yakıp
erken bir vahiyi fısıldıyor
Aynam Çocuk Sesli Bir Deniz
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Görmüyor muyum sanıyorsun
senin cevher yüzüne sinen ilk tozları
aynanın sırlarındaki ilk yüzle
karşılaşmamı
ki
gözlerin
bana çocukluğumu armağan eden
kulağıma fısıldadığın
sırlar
bebek saçlarımı saran
ki ellerin
sütle beslediğin
ki
ölümü bana anlatamadığın
şimdi bir görünüp bir kaybolarak rüyalarda
hayatımı izliyorsun hala.
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Cahit Koytak

ESKİ SAHNELER,
ESKİ OYUNCULAR
Ablalarıma, ağabeylerime
ve küçük kardeşime…

daracık uzunca bir hol,
mutfak olarak kullandığımız
bir ‘tandır evi’ ve tandır evine açılan,
yoksullara vergi bir mizah zevkiyle
‘kuyu’ dediğimiz,
Yusuf ’un kuyusundan hallice,
yeraltında, eski kilerden bozma
on metre karelik o tek odada
tam on kişi yaşıyorduk:
yedi kardeş, anne-baba
ve ‘abla’ diye çağırdığımız,
ermeni tehcirinde
merhameti sonsuz Tanrı’nın
kuyuların bu en rahme benzeyeninde
‘sıtar’ ettiği, dulların en güzeli
inananların hası,
yetmişlik Fadime Abla.
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sonra, bütün kış boyu köyden
kağnılarla oyunlara taşınan,
sahneye giren çıkan
dayılar, teyzeler, kuzenler…
ve cismiyle ‘kuyu’da yer kaplamayan,
tersine, alçacık sesi, utangaç doğası
ve kendisi gibi küçük
küçücük ‘hekâtları’yla
bize kuyu içinde kuyu, kuyu içinde
saraylar, has bahçeler armağan eden
‘böyükanam’,
o, bir insan yüreği büyüklüğündeki
‘khemeççik’ hatun,
sevgili anneannem…
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bir de ‘Paşiko’muz vardı,
annemin halası ve hemen bütün
çocuklarının ebe anası…
gün aşırı uğrar, okuyup üfler,
şeytanlarımızı ‘kışkış’lar,
biber sürerdi, bizi azdırmaya niyetli
cinlerin, ifritlerin ağızlarına.
tandır gününde un eler
bir aylık ekmek için, söylene söylene
yufka yetiştirirdi,
gün boyu dumandan,
sıcak istimden
yanakları nar gibi kızarıp pişen,
gözleri kan çanağına,
cennetin tan ağartısına dönen anneme.
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ve kuşkusuz, komşularımız vardı,
bize gönlümüzün kapısı kadar yakın
rol arkadaşlarımız, oyun şeriklerimiz...
onlar da günün yarısını kapıda, sövede,
ve - babamın iflas edip de,
kunduracı tezgâhını,
doldukça genişleyen mucize ‘kuyu’muza
taşımadan önceki günlerde çat kapı tandır evinde,
‘kuyu’da, ‘seki’de
oyunlarımıza katılır,
repliklerimizi tazelerlerdi;
Hüsna eze, Hatice abla, Çatılo Bibi…
teravih namazında camide
kadınlar mahfelinden aşağı
horoz uçuran Çatılo Bibi, bu.
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bir de Müşerref abla vardı,
takma bıyığı, kasketi,
kaytanlı ‘zığva’sıyla
tebdili kıyafet sokağa çıkan
ve ‘işmarlarıyla’
evde kalmış kızların,
o buz tutmuş çiçeklerin
yüreğini hoplatan Müşerref Abla.
ve Nano…
yalnız ‘Kuşbazlar’ın Ali’nin
ve ‘aşağı mahalle’nin
öteki bıçkınlarının değil,
paçalı kumru ve güvercin kılığında
dama inen cinlerin, perilerin de
bağrını yumruklatan,
ama sonunda babası yaşında
- at cambazı mıydı, neydi bir tufeyliyle kaçan*
çukur gözlü ‘nanaher’,
öksüzler güzeli Nano!

*
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Nano tam böyle değildi, biliyorum,
Ve mesela, gerçek hikâyeye bağlı kalınsaydı,
sadece ‘yaşlı bir tufeyliye varan’ gibi bir ifade
Nano’nun evlilik macerasını anlatmak için yetecekti.
ama şiirin ve oyunun stilize kostümleri içine sığabilmesi için,
kahramanımızın böyle ufak ve dramatik bir değişim
geçirmesi kaçınılmazdı.
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kapımızı sık sık ‘poşa’lar çalardı,
elekler, kalburlar satan
Çukurovalı ‘çingen’ler
ya da Türkmenler,
‘bohçacı’ kadınlar,
annemin dünya-ahret ‘bacılık’ları…
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onları, eşikte, kapı önünde tutmak
annemin arına gider ve her seferinde
elekleri, kalburları, bohçalarıyla
‘yukarki oda’ya buyur ederdi,
büyük ablamın, oyaları, dantelleri,
‘kırlent’leriyle, Şeyhname gibi süslü,
‘leyal-i elf ve vahid’ kadar hülyalı,
ama, daha o yaşta,
o bilinç düzeyinde bile
insanda, bir ‘karanlık çağ’ etkisi
uyandıracak kadar gizemli
o girilmez gök katına,
ablamın her gün al baştan
silip süpürdüğü
ve içine gömüldüğü
‘tirendaz’ mahremiyetine yani…
ve o efsane sahnelerinin
gizemli figürlerinden biri,
cennetten geçerken memnu meyveye
tamah etmekten korkan
dünyanın en açık sözlü havvası
bir ‘Yıldız’ kadıncık vardı ki,
kalkıp gideceği zaman, insana,
“işte poşaların / çingenlerin Meryem Anası!”
dedirtecek bir safiyetle,
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“beni kapıya kadar geçir, bacılık!”
derdi anneme
ve bir üçüncü kişiden bahseder gibi
hemen eklerdi,
“bakarsın şeytana uyacağı tutar,
bu Allahın poşası, kim bilebilir.”
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gün boyu, yalnızca ekmek isteyen
ve verilen eski püskü ‘esvap’lar için
dualarıyla oğlanlara göğün kaftanlarını,
kızlara göğün fistanlarını bağışlayan
dünyanın en cömert dilencileri,
bazen de onların kılığına girmiş
Hızır İlyas döverdi kapımızı;
ama her seferinde, ancak gittikten sonra
anlardık onun kim olduğunu.
....
ah, ebediyen yitirdik, yitirdik hepsini,
o on metre karelik odaya
ve ‘kırlangıç’ tavanlı tandır evine
sığdırabildiğimiz sayısız hikâyeyi,
sayısız kahramanı, sayısız yüzü
ve sayısız kozmik maskeyi?
şimdi belki onların dualarının bereketiyle,
yedi kardeş, hemen her birimizin
kaftanlarımız, fistanlarımız,
‘üçodasalonsalonmanje’
meskenlerimiz,
bazılarımızın çardaklı bahçe içinde
gösterişli, asude konaklarımız var;
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ve bazılarımızın, fantezilerinde,
bir tek, ‘Mısır Azizi’
yahut ‘Bizans Tekfuru’
yahut ‘Şiir Sultanı’ rolünü
oynamadığı kaldı…
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ama çalmıyor kapısını artık,
hiç birimizin
ne poşalar, ne çingenler,
ne hızır ilyaslar,
ne bize düşlerimiz kadar yakın
hatırlı, ülfetli komşularımız,
ne başka gök katlarından,
başka gezegenlerden
misafir oyun kişileri…
ah yitirdik mi sahiden, yitirdik mi hepsini?
yoksa, bilgelerin dediği gibi,
bir kere yaşanan ya da seyredilen,
oyuna giren, sahneden geçen
bir daha yok olmaz mı, ebediyen?
ve izleyip duruyorlar mı
sonraki oyunlarımızı
içimizin ‘kuyu’larından,
tandır evlerinden,
‘seki’lerinden,
eski benliklerimizin,
eski maskelerimizin
karanlıkta parıldayan
gözevlerinden?
6 Aralık 2007
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Abdülkadir Budak

Yalın Bir Çocukluğum Oldu Benim
Yalın bir çocukluğum oldu benim. Yoksullar yalın yaşar.
Bir yazarın “dünyanın en geri kalmış kasabası” dediği Hafik’te
(Sivas), 23 Nisan 1952 tarihinde doğmuşum; babamın ikinci evliliğinden olan yedi kardeşin ikincisi olarak. Annem ilkokulu bile
bitirmemiş, doğal olarak da bunca çocuğa bakmak durumunda
kalmış bir ev hanımıydı. Babam demirci ustasıydı (ne demekse?).
Kendisinden çok daha genç olan annemi çok kıskandığını, sürekli
hırpaladığını, hırsını çocuklarından -özellikle de benden- çıkardığını hatırlıyorum. Aksi bir adamdı babam. Ben görmedim, ablam
görürmüş, “maviş gözleri dolu dolu olurmuş” bazen. O da okumayazma bilmezdi; bana okuttururdu kahramanlık ve efsanevi aşk
hikâyelerini. Hem de defalarca.
Ben yedi yaşındaydım; Hafik’te başladığım öğrenimimi, 1959
yılında taşındığımız ve yerleştiğimiz Sincan’da (Ankara) sürdürmüştüm. Babamın hastalığı ilerleyince, annem çalışıp evi geçindirmek durumunda kalmıştı. Babam hazmedemiyordu bunu. Aldığı kültürün doğal bir sonucu olarak, “hanımının eline bakmak
durumunda kalması” babamı daha hırçınlaştıracak, yaralayacak,
çekilmez hale getirecekti. Yalnızca anneme değil, hepimize eziyet
etmeyi ölümüne dek sürdürecekti.
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En büyük oğul olarak, sabahları Sincan İstasyonu’na kadar ona
ben arkadaşlık ediyor, oradan da okuluma gidiyordum. Okul çıkışlarında, bu istasyonda ve Sincan-Kayaş arası çalışan banliyö
trenlerinde su ya da simit satıyordum. Babam hep susardı da, annemin şöyle dediği olurdu: “Oğlumun küçücük ellerinde büyük
paralar var bugün. ”
Babam öldüğünde orta ikideydim.
Sincan Lisesi’nde okurken şiirler yazmaya başlamış, bunları başta Defne dergisi olmak üzere çeşitli dergilerde yayımlamaya başlayacaktım. Yüksek öğrenim yapacak durumum olmadı, erkenden çalışmaya başladım, erkenden evlendim, iki çocuk babası
olduğumda henüz yirmi dört yaşındaydım.
Genellikle yetişkinlerin okuyacağını sandığım şiirler yazar, kitaplar yayımlarım da, o kitaplarda yer alan şiirleri yaşça küçük
olanların da seveceğini, anlayacağını düşünmüşümdür. Yine de,
biraz daha yalın olanlarını çocuklar için seçmekten, onları ayrı kitaplar halinde çıkarmaktan alamadım kendimi. Bunlar sırasıyla;
BİR GÜL ÇOCUK (1981), KUŞLARIN ALFABESİ (1997), UYKUSU GELEN ÇİÇEK (2010) adlarını taşıdı.
Edebiyat/şiir dergileri çıkarmayı öteden beri severim, önemserim.
Sincan İstasyonu, içinde ya da başında bulunduğum dördüncü dergim. Adının neden böyle olduğunu açıklamama gerek var mı?

Bana çok önemli gelen bir ayrıntı daha var. Size de anlamlı ve
değerli geleceğinden eminim. Şairliğimin, doğaçlama şiirler söyleyen annemden geldiğine inanırım. Peki, Emel Güz ve Orhan Göksel adıyla şiirler yazan, kitaplar çıkarmaya başlayan çocuklarımın
şairliği nerden geliyor acaba?
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GÜZEL TAKAS
Ben ona kitap verirdim, o bana bahçeleri
Ben ona ırmak verirdim, o bana köprüleri
Ben ona hayalleri, o bana gerçekleri
Ben ona yol olurdum, yürümek olurdu bana
Ben ona iyiliği, o bana güzelliği
Ben ona sabah verirdim, o bana geceleri
Ben ona uykuları, o bana rüyaları
Ben ona sarılmaktım, o bana sarmaşıktı
Ben ona ev verirdim, o bana huzur
Ben ona balkon verirdim, o deniz manzarası
Ben ona kafeste kuş, o bana uçmak duygusu
Ben ona darılmaktım, o bana barışmaktı
Ben ona çocuk olurdum, o bana anne şefkati
Ben ona oyun olurdum, oyuncak olurdu bana
Ben ona kalem olurdum, o bana kâğıt
Güzel bir dünya olurdum güzel insana…
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Arif Ay

Bir Masaldı Çocukluğum
Çocukluğumun ilk 10 yılı köyde geçti. Köyümüz, bir yanı “karşı” dediğimiz kayalıklara, bodur meşe ağaçlarına; bir yanı da ovaya bakan bir dağ köyüydü. Bizim bağımız, bahçemiz yoktu. Bir
tarlamız vardı. Onu da babam, eşeğin çektiği kara sabanla sürer,
arpa ekerdi. Sonra arpa orakla biçilir, eşeğin çektiği düvenle arpa
samandan ayrılır. Arpayı da samanı da yine eşek yerdi. Bizim boz
eşek, köyün ünlü eşeğiydi. Onu güder, akşam eve dönerken de ot
yolar, heybeye doldururdum.
Köyün kışı, yazlardan daha büyülüydü. Karın çok yağdığı yıllarda, sisler arasından, köyün sürülerinin çıngırakları duyulur, sonra da siluetleri görünürdü. Buğusuna yazılar yazdığım pencereden
sürülerin köye dönüşünü seyretmeye bayılırdım. Gece uzundur
köylerde. Gaz lambası ışığında masallar dinlenir. Yatsı namazından sonra da uykuya geçilirdi. Kışın damlardan kar kürünür. Kartopu oynanır. Mazı ve yumurta yarışı, çelik-çomak, birdirbir, uzuneşek çocukluğumuzun oyunlarıdır. Hamurla yapıştırdığımız gazete kâğıtlarından yaptığımız uçurtmalar ve çamurdan yaptığımız
arabalar da oyuncaklarımızdı. Bir de ilkbaharda söğüt dallarından
sivsi yapar, uzun uzun öttürürdük.
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İlk okuduğum kitap, evimizdeki, Latin harfleriyle basılı Kuran’ı
Kerim, yine evimizdeki, Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i ve Hz. Ali
Cenkleri, Kesip Baş hikâyeleri.
İlk yazma eylemim, uzun süren sert kışlarda, dışarının soğuğuyla, içerde yanan sobanın pencere camında oluşturduğu buhara
parmağımla yazdığım yazılardır. Silgi elimin içi, buharı siler, tekrar bir “huh” la yeniden buhar oluşturup yazmaya devam ederdim.
Okuma yazmayı, okula gitmeden babamdan öğrenmiştim. Babam
da okuma yazmayı askerde öğrenmişti.
60’lı yıllarda, özellikle köy yerinde, kâğıt kalem bulmak bir mucize! Okula giderken, saman kâğıtlı defterimizin yazılı sayfalarını
siler, yeniden kullanırdık. Silgi ise öyle sertti ki silmek hak getire!
Silmekten simsiyah olmuş sayfalar bir süre sonra güve yemiş gibi
dağılırdı. Kurşun kalem ise, artık parmaklarımızın arasında tutamayacağımız hale gelinceye kadar atılmazdı.
Sonra Ankara yılları… Balgat İlkokulu ve Balgat Ortaokulu.
60’lı yıllarda Ankara’nın bir köyü olan Balgat’ta gecekondu yaşamı. Önünde bahçesi olan iki odalı bir ev. Kışları sert geçtiği yıllar. Çatılardan buzların sarktığı, sabahleyin okula gitmek için kürekle karı küreyerek yolu açtığımız kışlar. Maltızda yemek pişirmeler. Tommiks, Teksas, Kinova okuma tutkusu. Güz aylarında
Söğütözü’nün bahçelerinden mayhoş elma aşırmaları…Beni okumaya teşvik eden olmadı ama yazma yeteneğimin olduğunu, Ankara Cumhuriyet Lisesi’nde okurken, edebiyat öğretmenimiz Nesrin Kocatürk’ten öğrendim. Yazdığım kompozisyonu çok beğenmişti. Beni öğretmenler odasına çağırarak hikâyeler yazmamı söylemişti. Ayrıca Sait Faik’in hikâye kitaplarını hediye etmişti. İlk yazım ve şiirim lise 1. sınıfta “Bor’un Sesi” ve “Niğde’nin Sesi” gazetelerinde çıktı. Bor’un Sesi gazetesinin aynı zamanda muhabiriyAynam Çocuk Sesli Bir Deniz
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dim. Sabah, gazete basılır basılmaz, dört tanesini alır kaymakamlığa giderdim. Kaymakama verdikten sonra, ondan da yeni haber
olabilecek bilgiler alırdım.
Bir kış günü, köyümüzde bir çobanın donarak öldüğünü haber
yapmıştım. Savcılık bu haberi ihbar sayarak çobanın mezarını açtırır ve otopsi yaptırır. Bu donma olayını savcılığa haber vermediği
için köyün muhtarı gözaltına alınır. Bu duruma öfkelenen muhtar,
“Bunu gazeteye kim yazdıysa, onu öldüreceğim!” diye esip gürler.
Babamın da tembihi ile epey bir ortalarda görünmedim.
İlk yazdığım şiiri basılı olarak görmekten büyük bir heyecan
duymuştum. İnsanın adının bir kâğıda basılı olması, ona bir resmiyet ve sorumluluk duygusu veriyor.
Yazar olmak için okumanın ve yazmanın dışında özel bir çabam olmadı. Zaten başka şeye de gerek yok. Önemli olan, insanın,
çağına karşı sorumluğunu yerine getirmesidir.

74 |

Çocuk ve Çocukluk Şiir Kitabı

RÜYA
fıstıklar ayın eteklerine döküldü
yıldıza doğru koşarken annem
yetişmeye çalışıyorduk arkasından
ay dedeyle el ele
gördüğüm en güzel rüyaymış meğer
sonra güneşin doğduğu yerdeydik
ince bir su akıyordu gagasından kuşların
birlikte aktık o suyla
birlikte şarkı söyledik kuşlarla
bir anda kayboldu her şey
aç gözlerini uykucu deyince annem

Aynam Çocuk Sesli Bir Deniz

| 75

76 |

Çocuk ve Çocukluk Şiir Kitabı

Veysel Çolak

Çocukluğu Olmayan Biriyim Ben
Rize’nin Cevizlik köyünde doğdum. Çabuk büyüdüm. Terzi
olan dayım bana elbise dikmek için ölçülerimi alınca, belimin kalınlığının boyumdan uzun olduğunu fark etmiş. O günden sonra
‘küçük adam’a çıkmış adım. Uzun süre hoş bir anı olarak konuşulup durdu bu. Zaman içerisinde dal gibi bir çocuk oldum, zayıflığımdan ürktü annem.
Hiç oyuncağım olmadı. O toplumsal yapıda inek sahibi olmak önemliydi. Bunun etkisiyle olsa gerek, çomaklardan sembolik inekler yapardım; ama benim asıl oyuncaklarım altı ineğimizdi. Zeytina ve Yaşmaka’yı hâlâ dün gibi anımsarım. Onları otlatmaya gider, bir köşeye oturur, çakımla düdük yapmaya çalışırdım.
Diğerleri gibi değildi Zeytina. Hep yakınımda otlardı. Beni bekler
gibiydi. Bunu fark edince, bir taşın arkasına gizlendim. Beni göremeyince deliye dönmüştü Zeytina. Bağırarak oradan oraya koşmaya başlamıştı. İçim acımış, sürdürememiştim oyunu. Sindiğim
yerden çıkmıştım hemen. Beni gören Zeytina rahatlamış, yanıma
gelerek ağzından sarkan otu çiğnemeye devam etmişti. Bütün çocukluğumu, ineklerimizle arkadaşlık yaparak geçirdim. Herkesin
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bir işi vardı ailede, benimkisi de çobanlıktı. Bu işi yaparken komar
ve çifin denilen çiçekler yerdim. Bilmezdim aşırısının zehirleyici
olduğunu; bu yüzden birkaç kez zehirlendim.
Cevizlik, orman denizi içerisinde bir köydü. Her yerde kestane,
gürgen, ıhlamur ağaçları vardı. Ormanın bir parçasıydı yaşantımız. Sonbaharda dökülen yaprakları toplar, ineklerin altına sererdik. Baharda taze yaprakları toplardık inekler yesin diye. Sufana
gitmek olurdu bu işin adı. Bir gün, köyün yukarı kısmından yaprak toplamamı gören annem, çok kızmıştı. Hiçbirini yedirmemişti ineklere. Kopup gelen çığlardan köyü korusun diye karar alınmış, kimse koparmasın diye bir de beddua edilmiş bu orman için.
O günden sonra hep uzak durdum ormanın bu kısmından.
Sonra kış gelir, çoğu kez evlerin çatısını aşacak kadar çok kar
yağardı. Evlerin çatılarından sarkan buzlar yere değerdi. Akşamları külhanın önünde oturur, erkenden yatardık, lambada gaz bitmesin diye. ‘Hazreti Ali’nin Cenkleri’, evimizdeki tek kitaptı. Babam bazı akşamları okurdu. O kadar çok dinlemiştim ki çoğunu
ezbere biliyordum artık. En çok ‘Kesik Baş’ hikayesini severdim,
hep o okunsun isterdim. Hemen hemen hiçbirimizin ayakkabısı
yoktu, kara lastik giyenlere özenerek bakardık. Anamızın ördüğü
yün çorapların birkaçını üst üste giyer; o kış kıyamette, öyle çıkardık dışarıya. Okula da öyle giderdik. Kerrat cetvelini (çarpım
tablosunu) çabuk öğrenmek bir üstünlüktü. Giydiğimiz elbiselerin
birkaç kez yabalanmış olması, rahatsız etmezdi bizi. Hiç dövüşmezdik, hırsla öğrenmeye çalışırdık. ‘Vur çapayı çapacı / İki çapa
bir sudur’ diye başlayan şiir, hâlâ aklımdadır. Amerika’nın gönderdiği süt tozunu annem içirmezdi bize. Çocuğumuz olmasın diye
bir tuzak olduğunu düşünürdü. Biz meraklanınca, ineklerimizin
sütünün daha iyi olduğunu söylerdi öfkelenerek. İnanırdık. Her
gün her sabah kaynatılan süte mısır ekmeği doğrar, yerdik. Zaten
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sınırlıydı yediklerimiz. Süt, ayran, yoğurt, minci (çökelek), kara
lahana çorbası, fasulyeli lahana yemeği, patates, hamsili ekmek…
Hiç çocukluk fotoğrafım olmadı. İlk fotoğrafım ortaokul yıllarında çekildi.
Babam hep gurbette olurdu. ‘Gurbet, adı bet’ sözünü duyardım
annemden. Babam, bir gün dönmemek üzere ayrıldı köyden. Sülaleler birbirine girebilir, büyük kan davaları çıkabilirdi. Bu yüzden büyük bir gizlilik içerisinde köyden kaçışımız planlandı. Bir
gece sabaha karşı, Zeytina’yı, Yaşmaka’yı; her şeyi geride bırakarak
kaçtık köyden. Dışarıda zehir yeşili bir bahar vardı. Pikap gibi bir
arabanın kasasında Rize’ye, oradan otobüsle Samsun’a; oradan da
Ankara’ya gelmiştik. Dedem karşıladı bize. Olmayan çocukluğumdan sürgün edilmiştim.
Hep Zeytina’yı özlemiştim, hâlâ özlüyorum.
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SOKAK, KEDİ ve ÇOCUK
I.
Gövdem ayaklanan bir bahar dalı
uzandım o denizin üstüne ve çoğaldı yıldızlar
okyanuslar doluverdi içime.
Rüzgarla sevişti adam, kadın suyla buluştu
eskitildi bulutlardan bir yatak.
II.
Deniz balıklara söyledi geldiğini
göçmen kuşlar uzaklıklara.
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III.
Dalında kızarıp duran Amasyalı bir elma,
sende buluşan iki ırmak,
gırtlağında çağlayanların sesi
ne zaman uyandırsan, karşımda yüzündeki gökyüzü
Camlarda aceleci güneş, eşikte kedi
duvarında, oyuncağın gölgeler
dalda tomurcuğun sevinci.
Yüzün, açan papatya
saçların bir akasya yağmuru.
Yorulan gecelerin yaramaz güzelliği
birazdan açacaksın gözünü
uyanmanı bekliyor yüreğindeki serçe.
Özeniyorsun bir kırlangıca
rüyanda gülüyorsun
kokluyor seni evin işçi arısı.
Değince ayakların içimizdeki suya
biraz olsun uslu dur
baban bir kerecik çocuğunun kucağında uyusun.
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IV.
Geceyle aldatılmış, eve seninle gelen o beyaz kedi
kokuna tutunuyor başucunda uyurken
memeleri ve karnı ağlıyor ölen yavrularına.
Ondan öğreniyorum seni sevmeyi
ne zaman üstüme düşüp uyusan
pencerene konan iki güvercin
uykunda bir serçe sürüsü
bıraksam uçup gideceksin onlara karışıp.
Kapı aralansa sokağa taşıyorsun
büyüdükçe sen, açılıyor aramız
işe yaramıyor ipekten kelimeler
işe yaramıyor
ne kadar versem damarımdaki kandan.
Düşündükçe itiliyorum koyu bir yalnızlığa:
-çiçek bilmez ki açarken solduğunu.
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V.
Gülüşün, gökkuşağı
cevizlerin dinlendiren gölgesi
yüreğin nar çiçeği, saçında uçurtmalar.
Gelecek ve gerçeksin, işin çok
devrilebilir üstüne bu paslı dünya
kentler zindan karası, sular ölü
ağaçlar yapraksız, toprak zehirli
daha bir korkutucu insandaki canavar.
VI.
Öpünce seni başlıyor başakların sevinci
dağlar uyanıyor, gerinerek açılıyor şafak
sen annene sarmaşık. sokakta renk tufanı.
VII.
Ağlama, üzülür gözlerindeki kedi
orda işte, mamasını yedi, sana bakıyor.
Dünya 2010
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Mustafa Ruhi Þirin

Rüyası Merak Edilen Çocuk
Çocukluğunu hatırlayabilenler uçsuz bucaksız kıyılara daha
kolay uzanabilirmiş.
İnsan en iyi bildiği şeyi yazarmış. Bu doğru. Çocukluğumu yazmak istediğimde birden akın ediyor çocukluk günleri. Belleğime
kayıtlı çocukluk anıları sesleniyor bana çocukluğumun patikalarından. Çocukluk dürbünümden görünenler karşısında yine şaşırıp kalıyorum işte! . .
Bizden önceki, bizim ve bugünkü kuşaklardan erken ve hızlı
büyümeleri istendi hep. Çocukluktan kaçış sarmalından bugün de
bir türlü kurtulamadık. Erken büyümüş çocuklardık. Büyük adam
olmamızı söyleyenleri dinlememiz öğütlense de büyük adam olmanın ne anlama geldiği öğretilmedi bize.
Benim çocukluğum uçsuz bucaksız bir çocuk ülkesi. Kelimenin
tam anlamıyla bugün geçmişe doğru bakınca tam bir yitik cennet.
Acıları, yoksulluk ve yoksunlukları, arada sevinçleriyle bütün ayrıntılarını hatırladığım uçsuz bucaksız bir dünyadır çocukluğum.
Çocuk ödevini yaşama biçimi olarak tercih etmemin ilk nedeni de
bu olmalı…
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Çocukluktan tamamen kopuş, unutma ve bilerek uzaklaşma
halidir. Unutma ve uzaklaşma çocukluktan bütünüyle kopuş anlamına gelir ki bundan sonra da başıma gelmesinden korkarım.
Hele insanın çocukluğu ile varolabildiğinin farkında olan biri için
bundan daha
büyük bir felaket olamaz. Evet, felaketlerin en büyüğü. Niçin
mi? Yaşadığı çocukluğu unutmak çocukluğun ölümü demektir.
Hep çocuk kalmak nasıl tehlikeyse, çocukluğun hepten ölümü de
öylesine tehlikeli ve insanın köklerinden kopuşudur. İkisinin ortasında kalabilmek ve o ince dengeyi koruyabilmek arzu ve istekle mümkündür. Arzu ve istek, insandaki ebedi çocukluğa rengini
verebilir ancak…
Hâlâ çocukluğumu nereden anlatmaya başlayacağıma karar veremedim. Neleri anlatmam gerektiğini de sıralayamadım henüz.
Kısa sürse de altı yaşıma kadar babamla arkadaşlığım çocukluğumun altın yıllarıdır. Sorduğum soruların her birini tek tek cevaplandırırdı babam. Arada oda bana soru sorardı. Yaşlı insanların
yanında oturma alışkanlığını kazandırması ise erken büyümemi
arzu etmesinden başka bir şey değildi. İlk sosyalleşme ve kendimi
tanıma serüvenim sayıyorum bu dönemi…
Kendime güven duymaya küçük yaşlarda başlamış olmayı babama borçluyum. Babamdan sonraki dönemde ise hüzünlü, kalabalıklardan kaçan ve hayaldeki arkadaşlarıyla yolculuklara çıkan
bir çocukluk yaşadım.
Hiç kumbaram olmadı. Biriktirmekten hoşlanmazdım. Çocukluğumun bütün yaz aylarında çalıştığımı hatırlıyorum. Çay ve fındık toplamayı pek severmişim. Kümesimde birkaç çeşit tavuk ve
peşimde dolaşan dövüşken horozumu hiç unutamam.
Şiire küçük yaşta yakalandığımın şimdi daha iyi farkındayım.
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Hemen her gece rüya gören ve sabahleyin rüyası merak edilen bir
çocukmuşum. Rüyalarımı uzun uzun anlatırmışım. Çocukluğumun hiçbir rüyasını hatırlamıyorum şimdi. Aradan yıllar geçti. Ellisinden sonra rüyalarım geri döndü. Aradaki fark şu: Gördüğüm
rüyaları anlatmıyor, yazıyorum. Çoğu, yeniden çocukluğumun görünür olduğu çocukluk filmleri gibi. Zaten şiir, çocukken görülen
ve yazılamayan rüyadan başka nedir ki…
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EBEDİ ÇOCUK
Kapanmaz bir dürbün
Üçüncü göz gibi açık durur içimde
Çiçek sessizliğinde büyümekteyim
Bilgeliğin bilinmez kıyılarında
Her gün coşku ve düğün
Yaşım daima bitkilerden nehirlerden
Bir yaş daha küçük
Hiç kurtulamadım öğrencilikten
İzlenimlerim öğretmenim
Luna parkımdır dünya
Her sabah duayla açtığım
İlk kapısına
Yüz kere bin kere
Kapan deseniz de kapanmaz
Sınarım uzakların yakınlara anlamını
Kulaksız duyarım gözsüz görürüm
Ağızsız konuşurum
Diz çöker önümde kızgın aslan
Meleklerin bahçesinde uyandırdığım rüzgar
Çevirince yalnızlık atlasının sayfalarını
Dağlar çöller ovalar
Denizler benzer şehirlere
Issız bir tepeden doğduğum
Şehre bakarken büyürüm
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Ebedi çocuklar andırırlar birbirini
Kimse geçemez diğerinin yerine
Ne varsa kendi renklerimize
Boyarız her şeyi
Daima açıktır sesli göğümüz
Başımızın üstünde dolaşırken
Islanır bir günlük güneşlerimiz
Uyumayan yıldızlarla doludur
Delik deşik ceplerimizin içi
Denizlerin dibi de göğümüz gibidir
Kayıp güneşlerimiz doğar orda
Eski zaman ateşleri yerine
Bir çocuk ölünce
Parmak izleri kalır
Hayallerini çizdiği gökyüzünde
Hemen soğur hayat
Öldükten sonra da yaşar
Kendi elleriyle yaptıkları
Kır evlerinde
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Haydar Ergülen

Suçluyum ‘Kayıp’ Çocukluğum!
Herkes ‘çocuk’ olur. Ben de oldum. Bir an önce büyüme hevesiyle ne kadar çocuk olunursa, o kadar oldum. Çocukluktan hevesimi almadan büyüdüm. Sonra da çocuk yetiştirirken ve eskiden
olmadığım çocukluğu olmaya, kalanını korumaya çalışırken şunu
öğrendim: En büyük öğretmen çocuktur, çocukluktur. Hatta ‘hayattaki en hakiki mürşit’in ‘çocukluk’ olduğunu bile söyleyebilirim. Daha da abartırsam çocukluğum kulağımı çeker!
‘En büyük öğretmen çocuktur, çocukluktur’ ve insana öğrettiği ilk şey de şudur: Çocuk çocuk olmalı. Çocuk çocukluğunu bilmeli. Çocuk çocukluğunu yaşamalı. Ve insanın yarısı çocuk olmalı, çocuk kalmalı. Yoksa ‘büyük’ olur, fazla ‘büyük’ olur, ve onların
da büyüklüğü de hepimize ‘büyük’ gelir!
Bu yazıyı bir suçluluk duygusuyla yazıyorum. Suçluyum sevgili çocukluğum! Sana karşı suçluyum. Seni istediğin gibi yaşatamadım, ben de yaşayamadım. Oysa o zamanlar, 1960’larda o güzel
şehrim, Eskişehir, açık alanlarıyla, ‘cennet çayırları’yla geniş düzlükleri, kırlıkları, suboylarıyla bir çocuğun masal ülkesiydi. Evimizin önünde uzanan boş alanlarda top koşturanlar, kovalamaca oy92 |
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nayanlar, yarış yapanlar, bisiklet kiralayanlar, ip atlayanlar, tahtadan arabalarını sürenler, uçurtmalarını kuşlarla yarıştıranlar, şarkı söyleyip oynayanlar...Her gün bir çocuk şenliği gibiyken, sen
tuttun evin arka odasına çekildin, orada o yaz günlerinin sıcağını, arkadaş sıcaklığını, çocukluğun ateşini bedeninde ve ruhunda duymak yerine, gözünü ve gönlünü, aklını ve fikrini, geceni ve
gündüzünü sanki ‘hurufi’ bir çocuk gibi harflere kaptırdın! Okudun, doymadın, yazdın, durmadın, sonunda bir de baktın ki çocukluk dediğin kuş çoktan yuvadan uçmuş! O zaman biraz kendine gelir gibi oldun, belki çoğu yazıcının, şiir yazanın da yaptığı budur, o çocukluk kuşunu gönlünü kaptırdığın harflerle aramaya başladın. Bulabildin mi? Ne gezer! Belki de Dağlarca’nın dediği gibi “aramak bulamamaktan kalmadır”, öyleyse ‘yazmak da
çocukluğu yaşayamamaktan kalma” olmasın! Elbette ne yazmakla
bulunur çocukluk ne aramakla! Çocukluk ancak yaşamakla mümkündür! Benim gibi ‘çocukluksuz’lar içinse yazı ve şiir olsa olsa
bir avunma yerine geçer. Çocuklar tekerleme söylerken teselli de
ederler ya bebeklerini: ‘Ağlama bebeğim ağlama/Annen sana terlik
pabuç alacak!’ Benimki de öyle, şiir ve yazı bana çocukluk alacak!
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ESKİ ÇOCUK
“Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk
hiçbir yere gitmiyor”(1) dizesi yarısıdır çocukluğun,
yarısı çocuk olan biri söyleyebilir bunu ancak
galiba az çok böyle bir şey şiir yazmak
yarısı sözcüklerin uçurtmasını uçurmak
yarısı uçurtmanın kuyruğuna yenilerini takmak
yeni...de ne, yeni sözcükler mi yalnızca
yeni sözcükler evet yeni misketler gibi pırıl
yeni bulutlar ki nereye giderlerse gitsinler
her yer onlarla gökyüzü olur hepyeni bir gök olur
ama çocukluk gibi işte hep şuramızda durur
şuramız deyip geçmeyin şuramızdır şunca’azdır
şiir zaten, ne olacak ki hem çocukluktan güzel
şiir mi var, yok, nerden mi biliyorum yine
şiirden yine çocukluktan yine kendimden de
bilseydim keşke, yarısı çocuk olmaya çalışıyorum
şiir yaz, aşık ol, çocuk yap, dünyayı gez hep hepsinde de
insan çocukluğuna yetişmeye çalışıyor işte
hem de o hiçbir yere gitmemiş olan çocukluğuna
o zaman yavaş diyor insan kendine dur biraz
sen eski bir şehirli eski çocuksun bu gökyüzü
bu çocukluk nerede var, duyuyorum, duruyorum,
çünkü insan ancak durursa yetişebilir çocukluğuna
biraz da siz büyüyün öyleyse ben bir yere gitmiyorum!

(1) Edip Cansever’in dizesi
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Salih Mercanoðlu

Çocuk ve Korku
Öğretmen güneş tutulmasını izletmek için bizi bahçeye çıkardı.
Saatine baktı, “iki dakika var çocuklar”, dedi.
Der demez yüzüm kıpkırmızı kesildi. Ağzından o korkunç sözcük çıkacaktı: “tutulacak”…tutulma…tutuk…
Bir müsamerede ısrarla rol almak istediğimde bana, “sen tutuksun” demişti. “Ama, madem çok istiyorsun sana da ‘kralın soytarısı’ rolünü verelim. ”
Tüm sınıf gülmüştü. O anda yerin yarılmasını istemiştim. Ayaklarımı, kollarımı hissedemiyordum. Bütün kan yüzümdeydi. Ateş
gibi yanıyordum. En çok da kulaklarım…
Yıllar sonra bu durumun bir rahatsızlık ve bu rahatsızlığın adının da sosyal fobi olduğunu öğrendim.
Kurtulmak istiyordum, ama olmuyordu. En iyisi kaçmaktı.
Yoksulluğumu, utangaçlığımı, çocuk kalbimi alıp başka bir dünyaya taşınmak...
O başka dünyayı kasabanın kütüphanesinde buldum. Kitaplar… Onlar benim yoksulluğumla alay etmiyorlardı. Tırnakların
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uzun diye her gün cetvelle avucumun içini şişirmiyorlardı. Saçın
uzun diye kapının önünde tek ayak bekletmiyorlardı. Güzel sözler söylüyorlardı bana, bunlar bilmediğim, duymadığım sözlerdi.
Her kitapta değişik bir tat, değişik bir sevgi vardı. Ve önceki dünyamdan çok daha farklı bir dünyaydı. İyi ki taşınmışım. Yoksa diğer dünyada silinip gidecektim.
İlkokul beşinci sınıfa geçtiğimde onlarca kitabı devirmiştim.
Ama hâlâ içimdeki korku bitmemişti. Ama okuduğum kitaplar
kendime olan güvenimi artırmıştı. “Onlar ne biliyorlar ki, hıh!” diyecek kadar olmuştum. Ama, öğretmenimin bana yakıştırdığı içime yerleştirdiği o soytarıyı hiç unutamamıştım.
Beşinci sınıfta dersleri dikkatle dinlemem, başarılı olmam öğretmenimin gözünden kaçmamıştı. Yıl sonu yaklaşırken yine o
aynı oyun sahneye konacaktı. Zaten topu topu iki oyun biliyorduk o zamanlar; Kral Çıplak ve Yalancı Çoban. Bu kez öğretmenim, “senin hakkındır, sen kral olacaksın” dediğinde ona soytarıyı
oynamak istediğimi söyledim. Tüm sınıf sustu. Öğretmenim yüzünün rengi değişti. Bu kez kanın vücudumun her yerinde dengeli dolaştığını duyumsuyordum.
Bu cesareti bana okuduğum kitapların verdiğini o zamanlar algılayamıyordum. Ama, şimdi ne zaman kral veya soytarı sözcüklerini duysam aklıma kütüphane müdürü Lütfü Amca’nın güler yüzü ve
okuduğum kitaplar geliyor.
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HADİ EVLAT GÖSTER AMCALARA
hadi evlat, göster amcalara
omzun bir kelebek kanadı
bir gelinçiçeği nasıl olsa,
göster ruhuna öfkeyle binen sesi!
boynundan sırtına, sırtından bacaklarına
inen korkuyu, savrulan parmaklarını
göster!
nasıl kırılır onlar, nasıl da incecik bir rüzgârla.
evlat göster, amcalar meraklıdır.
uzat parmağını,
gezdir orta doğudan güney afrikaya
kalbine serdiğin o kanlı haritayı.
göçlerde kurda kuşa yem ettiğin
kentlerde ipe astığın mülteci tenini.
göster şanghay kerhanesinde annesiz babasız,
et, sidik ve spermle öldürülmüş burnunu,
cıvalı bir yunus gibi japonya’da
bir koyda gizli gizli dibe vuran gözlerini.
98 |

Çocuk ve Çocukluk Şiir Kitabı

sırtını dön, bu mor lekeleri leylekler getirdi de,
öcüler üfledi de, yüzüme bunca dumanı
ardından ağlayan lokmaları göster sonra
onların gözyaşlarını öpen kurumuş dudağını.
geceleri cüceler girmez onların yatağına,
şu sonsuz kâinatta yoktur farklı dünyaları
onlara başka hayatlar, başka yıldızlar göster,
hadi evlat, bir kez olsun yırt gökyüzünü
aç göğsündeki fermuarı, ne varsa göster amcalara.
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Betül Tarýman

Şiirli Evden Hatıra Defterime
7 Eylül 1962 sabahı dünyaya geldiğimde ben bile bilemezdim
içine düştüğüm dünyanın beni nasıl şekillendireceğini. İlk önce
annem sonra da babam… Ama daha çok da annem şekillendirdi
hayatımı. Okuma alışkanlığımı ondan edindim. Okuyup kesip bir
kenara ayırdıkları, evin çeşitli yerlerine iliştirdiği notlar ilgimi çekti. Ben de yazdıklarımı annemle paylaştım, bir de yaptığım resimleri. Annem yaptığım resimleri evin duvarına asar, ben de yaptığım resimleri evin duvarında görünce mutlu olurdum. O zamanlar aklımda hep ressam olmak vardı. Bu gerçekleşmedi. İlk önce
ilkokul öğretmenim yaptığım resimlerin bana ait olduğuna inanmadı. Sonra da düzenlenen bir yarışmada benim değil de bir başka arkadaşımın resmini öğretmenimiz seçince üzüldüm. Resmim
onun resminden daha güzeldi ama… İşin içine başka şeyler girmiş, öğretmenimiz onun resmini yarışma için seçmişti. Oysa nasıl da hevesle yapmıştım o resmi. Yine de vazgeçmedim. Uzun süre
peri kızları çizdim resim defterime. Bingöl’e babamın tayini çıktığında düzenlenen bir yarışmada derece aldım. İlkokul beşinci sınıftaydım o zaman. Çok sevinmiştim. Resme olan ilgim devam
etti. Arada sırada karikatürler çizdiğim de oldu. Güzel sanatların
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hepsine ilgim vardı. Bir ara aklımdan tiyatro sanatçısı olmayı bile
geçirdim. Ama ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Yol gösteren
kimse yoktu.
Şiir yazıyordum bir kırtasiye dükkânından aldığım yeşil kaplı
hatıra defterine. Sonra daha sık yazmaya, yeni defterler edinmeye
başladım. Yazdığım her şiiri sakladım.
El yeteneklerim vardı. Seramik yapabilirdim ve başka şeyler de.
Eğitim sisteminin bozukluğundan, başka sebeplerden üniversitede Güzel Sanatlar Akademisi’ne girmekten vazgeçtim. Bir an evvel meslek sahibi olmam, para kazanmam gerekti. Hukuk, siyasal
bilimler, gazetecilik ya da radyo televizyon bölümleri ilgimi çektiğinden, bu bölümleri tercih listemin başına yazdım. Tarih bölümü beşinci tercihimdi. Üniversite sınav sonuçları açıklandığında
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazandığımı öğrendim. Üniversitede aldığım tarih eğitimi benim için
yeterli olmadı. Tarihe ilişkin başka şeyler öğrenmek istiyordum.
Derslerde sıkılıyordum. Çok sıkıldığımda arka sıralarda şiir yazmak en büyük eğlencem olmuştu. Üniversite bittiğinde şiire ilgim
devam etti. Trabzon’un Akçaabat ilçesi Derecik nahiyesinde öğretmenlik yaparken, bir öğretmen arkadaşımın Kıyı Kültür Edebiyat dergisini okula getirmesi ile birlikte, yazdığım şiirleri yayınlama serüvenim başladı. Derginin yayın yönetmeni Ahmet Özer’di.
Onunla kimi kez uzun sohbetler ettik. Ben daha çok dinledim. Şiirimi bir edebiyat dergisinde gördüğümde yaşadığım sevinci sizlere anlatamam. Bu sevinci hâlâ yaşıyorum. Çünkü içimdeki heyecandan hiçbir şey eksilmedi. Bu heyecanımı şimdi öğrencilerimle paylaşıyor, arada sırada seramik, resim yapıyorum. Şiirse hayatımın her anında vazgeçemediğim bir şey olarak var.
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ÇOCUKLUĞU ANLAMA SAATİ
boğazıma takıldığında bir hıçkırık
annemdi, sever korurdu beni.
geceye sığmazdım ve kucağına annemin
taşınırdık bir kentten ötekine;
bir kamyona sığıştırılmış eşyalar,
kırık bir ayna, konsol kerevet.
boyum uzayarak, çoğalarak bir bilmeceyle,
babamın biricik kızıydım, oyunlar uydururdum
arka odalarda çocuk bilincimle.
gün çabuk geçerdi “serviler devrildikçe”
bir şaşkınlık olarak geldiğim dünyada.
ucu sivriltilmiş bir kalemle, kitaplar arasında,
hesabı yoktu göğe çizdiğim kuşların.
anlardım; gök bir tuvaldi, yakışırdı kuşlar göğe.
çıkardım bende rahlesine göğün
kaybolurdum ruhumla birlik,
beni kimse bulmasın.
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kahkahalar, kahramanlar arasında
yaratırdım bir bilici kahraman,
içimde kalp seğirmesi gibi bir heyecan.
odam benim kabuğumdu bilinmezdi.
arada yanılgıyla sokağa, topa, arkadaşlara,
cam kenarında övgüler sunarak hayata…
elimde kızıl alev topu sevinirdim
defterime bir cümle daha yazdığımda.
araya kentler girerdi, arkadaşlar yeni
el örgüsü bir kazakla üzerime tam değil.
arada saçlarıma değerdi babamın eli;
gölgesi upuzun, kolera günlerinden kalma telaş.
boyar temizlerdim bir ömrü temizler gibi
kapı önünde ayakkabılarını, botları, iskarpinleri.
gider gelmezdi; tatbikatlar, nöbetler…
mucizeye kucak açardı, yol ayrımlarına serilir.
bahane bulurdu kederlenmeye,
Bingöl dağlarını bir filmde izler…
mümkün değildi şehri ya da hatırayı unutmak!
d düdüktü, f filiz, a annemdi sezebilme inceliği
eski bir göçmen, ‘hay!’ desem hüzün anlar,
önemliydi arada bir kulağıma söyledikleri.
kaşını kaldırdığında hatamdan el çeker,
el çekmezdim yüzünden, yüzüne yüzümü sürer.
tüm hayvanlar dostuydu, üzülürdü
kirazları çürüyor diye.
hırsız polis oynardık bazen
geceyi hiçe sayarken.
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edindiğim bilgiler, dokunduğum toprak,
ip uçları verirdi bana kimsenin bilmediği,
her şeyin bir anlamı vardı düşündürttükleri.
uç uç böcekleri uçardı çevremde,
telefon tellerine kuşlar konar,
zarfları pullardım, hatalarımı kederlerimi sever
kanatlı anılar edinirdim yüzü göğe dönük.
bir ergendim altı üstü biraz inat.
patiska minderinde hayatın çoğalsa da bazen hüzünler,
yoktu solgun mevsimlere alınmış biletlerim.
sevinç içinde konforlu düşlere alırdım yol,
dilimden şarkı eksik olmazdı.
açılır kapanır bir gökyüzü üzerimde,
erken yazlara seyyare, üzerimde okul önlüğüm, saçlarım iki belik.
İstanbul’da Yıldız’da Yıldız öğretmen,
gider gelirdik bir dolu öğrenci okula, hayata, eve.
yorgunluk belki değil ıssız bir ada, değil!
her şey meraktı bir çardak altında,
olgun yemişleri sevmezdik.
güvertesine çıkmak gibi sevincin,
içimde saflık, pırıltılar, on yedi yaşım.
savaşlar görmemiş, görmesin ölü çocuklar,
sığınsın şefkatine dünya denen iyiliğin.
manzaralı bir bulut, çalışılmış bir gökle,
dolu bir valizle, hayat denen yolda,
yürüyeyim kendimi sezme yalınlığında.
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seferi hep hazır öğrenmeye, açlık gibi bir duyguyla.
gurbet türküsü dilimde temiz bir Türkçe.
cılız bacaklarım bana babamdan miras,
alnım, gözlerim, ellerim onun.
akayım, durulmayayım coşayım…
bakışıp dursun bir çift terlik,
annemin hayatın gürültüsünü çağırdığı yere;
çünkü çalımlı gökle aramda yazılacak çok!
yok bu içimdeki arzunun söneceği,
bileceğim, öğreneceğim, söyleyeceğim.
hayat yalan söylemiyor minesi dökülse de aynaların.
hem iyilik gibi bir şey de var,
ay ışığı ve annemin faydalı şeyler bilgisi,
kesilip yapıştırılmış anılar köşesine.
alkışlamak gerek, bu coşku bandosu,
bunlar akan kumaşlar hayat inceliğinde.
nasıl da akıp gidiyor sesler, sözler, kelimeler.
ölçüsü yok adımlarımın
ne kadar zenginim çoğaldıkça parmaklarım.
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Hüseyin Akýn

Çocukluğa Dair Kesitler
Sinop’un denize bakan dağlık köylerinden birinde yedi çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak dünyaya gelmişim. Babam toprağın dilini çok iyi bilen tam anlamıyla bir Anadolu insanı. Bu kadar nüfusa toprağın bile dayanmayacağını gayet iyi bildiğinden bir
ayağı hep gurbette yaşayarak ömür sürmüştür.
Annemle Sinop-İstanbul yolculuğu çocukluğumun en belirgin
fotoğrafıdır. Bu fotoğrafta her bakışımda bir şeylerin eksik olduğunu hatırlarım. Bazen bir türlü bir araya gelemeyen ailenin iki
ucu, kimi zaman Sinop’la İstanbul arasındaki uzlaşmaz mesafe,
kimi zaman da fotoğrafta yerini yadırgayan insanların unuttukları
gülümseme. Bu siyah beyaz fotoğraf ömrümle ördüğüm hayat hanesinin duvarındaki yerini hep korumuştur.
Otobüs camından hızla akan manzarayı yakalamak için yukarılara doğru tırmanırken o zamanki çocuk ruhuyla sormaya çalıştığım sorunun ne olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Nereden gelip nereye gidiyoruz? Bu bir türlü yerine yerleşemeyen insan manzarası çocukluğumun son demlerine kadar devam etti.
Koku ile hafıza arasında ne ilgi var demeyin. Benim çocukluk
ve ilk gençlik yıllarımdan aklımda kalan ve yıllar geçmesine rağmen hiç unutmadığım şeyler bir tür kalıcı kokulardır. Sanayi Mahallesi’ndeki gecekondumuzun dışarıya açılan küçük mutfak camından sızan kızartma kokusu hafızamı o günlere bağlamaya ye110 |
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tip artar. Birer oyun alanı haline getirdiğimiz inşaatların boş odalarının metruk kokusu beni alıp o serazat çocukluk günlerine götürür. Sanayi’den Çeliktepe’ye her gidişimde tam Emniyet Evleri güzergâhından geçerken elyaf ve kauçuk fabrikalarının atıklarının etrafa yaydığı koku bana hâlâ bir şeyler hatırlatır. Sinop’tan
İstanbul’a gelişimizde mola yerlerinde hâlâ esintisini ruhumda hissettiğim kanlı portakal ve mandalina kokusunun söyledikleri hâlâ
aklımdadır. Kokular içerisinde bir tercih yapmak gerekirse benim
iş aramak için dolaştığım işyerleri içerisinde kokusunu en beğendiğim matbaa dükkânlarının kokusudur. Ben kâğıdı ve kâğıt ve selüloz kokusunu bu dükkânlarla sevdim.
Her evde olduğu gibi bizim evde de gazete seyrek olarak bulunur
ve asla çöpe atılıp zayi edilmezdi. Genellikle kapı arkasında bir yerde
istiflenerek muhafaza edilir ve kesekâğıtçılara kilo hesabıyla satılırdı.
Çimentepe benim İstanbul’da Kâğıthane Sanayi Mahallesi’nde
ilk okuduğum okuldur. Dükkânlarda geçen ilkokul 1. sınıfın üç
beş ayından aklımda kalanlar: İsmini unuttuğum şefkatli genç bir
bayan öğretmen, beslenme(!) saatleri, Yerli Malı Haftası, yazı yazmak için yanımızda taşıdığımız fasulye taneleri, patates baskısı ve
doğrusunu bir türlü başaramadığım ters N harfi. Benim ısrarla N
harfini ters yapmam karşısında öğretmenimin hiç sinirlenmeyen
sabırlı tavrını şimdi daha çok takdir ediyorum. Çokbilmiş psikolog tavrında hareket etmiş olsaydı şimdiki hayat reflekslerime bakarak ‘ bu adamın yapısında bir terslik olduğu daha o günlerde N
harfini ısrarla ters yapmasından belliydi’ diyebilirdi. İlkokul öğretmenimin beni ters N kompleksinden kurtarıp normal N’yi sevdirmesi kendine özgü bir tarzla pedagojik bir başarıdır. Zira öğretmenim bana hiçbir zaman N harfi yaz demiyordu, daha eğlenceli olacağını bildiği için N resmi çiz diyordu ve ben de artık tekrar ede
ede usandığım N harfini yazmak yerine N resmini çiziyordum.
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AVLU
Avluda sayı sayıyor üstü başı gömgök
Henüz şarkı olmuş annesi bir neşveye
Ağlasa arkası gelecek iyiliklerin;
Çünkü içinde yuva yapmış leylak kokusu
Şimdi susup dururken kar yağacak bahçeye
Kar yağsa, kuşlar dinmez durdurur saatleri
Kar yağsa, içimizden geçeni kimse bilmez
Kim işletir toprağı, insanı ve günahı
Söyler üstümüzde sessizlik ayetleri.
O budur: bir çocuktan ileriye gidilmez
Kimsenin hiç kimseden haberi yokken
Sönüyor ocakta köz, ipte çamaşır
Büyüyor suya emekleyen hece dişleri
Kimsenin hiç kimseden haberi yokken
Çocuktur bir meleğin fark edişleri
Avluda soru soruyor, aklı bir kuşta
Bu gök bir kuş için çok fazla bir şey
Sesi uzak bir yoldan geliyor gibi
Umudun el değmez yanlarını geç
Bak, yıkılıyor dünya her dokunuşta.
Seni böyle görünce nasıl küçüldü dünya
Parmağında abaküs hayalinde salıncak
O müziğin son sözü böyle miydi, ey çocuk
Hayret, ne tez kırıldı avlu denen oyuncak
Ben seni anlamadım, ondan yanlarım ezik!
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Þaban Abak

Çocukken Bir Âlimdim
Çocukluğumda tüm kainatın sırlarına ve hakikate vakıf, büyük
bir âlimdim. Fakat büyüdükçe unuttum ve cahilleştim. İnsanlar
ve bilhassa okullar tarafından sözde yeni bilgiler öğretildikçe, ruhumdaki o sonsuz bilgi hazinesinin yavaş yavaş eridiğini, azaldığını, giderek sırlanıp kendini kapattığını hissettim. Adeta birine yer
açabilmek için ötekinin kendini geri çekmesi gibi bir durumdu.
Âlimlik çekiliyor, bıraktığı boşluğu cahillik bilgisi işgal ediyordu.
Çok üzülüyordum çünkü kaybettiğim derin bilgiyle yerine koyduğum sözde bilgi kırıntısı mukayese edilir kıymette değillerdi.
Çocukluktan çıkma yaşlarındayken büyüdüğümü adeta gün
gün hissediyor ve çocuk oluşum sayesinde yüksek sezgi ve ilhamla her şeyin hakikatini bilme halinin, o doğuştan gelen bilgelik durumunun sona ereceği için korkuyordum. Sonradan öğreneceğim
ki çocukluktan çıkma korkusu diye bir korku zaten varmış, bana
mahsus değilmiş. Benim korkma sebebim, o bilgileri kaybetme ihtimaliydi. Fakat bu bilgelik halinin; insana, eşyaya ve kâinata dair
her şeyin hakikatini bilme halinin de çocukluğun ortak bir hali
olup olmadığını bugüne kadar öğrenebilmiş değilim.
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Ama zaman zaman “çocuk bilgeliği” diye bir söz duyduğumuza göre, benim yaşadığım hal benim uydurduğum; var olduğunu
sandığım bir fantezi olmadığı gibi bana mahsus bir ayrıcalık da
değil galiba.
Meselâ “suyun üç hali” bulunduğunu duyduğumda hem dudak
bükmüş hem hüzünlenmiştim. Bu kaba ve ham bilgi; eşyanın hakikatinden habersiz, zahirde kalmaya mahkûm bu sözde bilgi benim tariflere sığmaz bilgelik hazinemde bir daralma meydana getiriyordu. Çünkü ben suyun binbir halini biliyordum. Dahası, suyun dilini biliyordum. Ama bunu şimdi anlatamam.
“Biz büyüdük ve kirlendi dünya” nakaratıyla meşhur bir şarkı var, burada ifade edilenle benim söylediğim benzer görünüyor
ama, birbirine tam zıt iki tecrübe bunlar. Şarkıda ilk bakışta “büyüyüp dünyayla tanıştıkça kirlendim” dendiğini sanıyoruz oysa
öyle denmiyor, biz kirliydik, günahkâr doğduk ve bu yüzden dünyayı da kirlettik deniyor. Bu daha çok Hıristiyan inancının insanın
dünyaya kirli; günahkâr olarak geldiği şeklindeki anlayışını yansıtır bir görüş. Benim bilgeliğim ise aksine çocuk masumluğu ve safiyetinin bir sonucu olduğunu düşündüğüm ilahi bir lütuftu.
Bana bu ikramın, Kur’an-ı Kerim’i ezberimde taşımak sebebiyle yapıldığını da düşünmüşümdür. Beş yaşımı bitireceğim günlerde
başladığım hafızlığımı yedi yaşımda tamamlamıştım. Dedem bana
“yürüyen Kur’an” diyordu. Beraber camiye ya da başka bir yere giderken yolda benim önümde yürümüyor, ‘sen hafızsın, bir adım
önde yürü’ diye bana iltifat ediyordu. Komşularımız, dedemin arkadaşları da böyle davranıyordu. O zaman iltifatın bana değil; taşıdığım emanete olduğunu anladım ve bu gerçekten ağır emaneti taşıma gururuyla doldum taştım. İnanılmaz büyüdüm, bilgeleştim.
Bu arada çocukluğu adeta kaçırdığımı, erken olgunlaşma yüzünAynam Çocuk Sesli Bir Deniz
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den doğru düzgün oyun oynayamadığımı fark edememiştim. Bendeki tek çocukluk emaresi şiddetli yaramazlık, akla hayale gelmedik azgınlıklar ve “mazarrat”lıklardı. Bunun bir tür geçici hiper aktivite olduğunu sonradan öğrenecektim.
Konuşulan her konuyu, merak edilen her meseleyi kesinlikle ve
tam bir açıklıkla bildiğimi, insana ve eşyaya dair her sırrı, her hikmeti asla söze dökemeyeceğim bir genişlikte ve derinlikte bildiğimi fark
ettiğim dönem bu dönemdir.
Bu yazı vesilesiyle varlığını ilk defa paylaştığım bu bilgi hazinesinin acaba küçük bir parçası, bir eseri de olsa içimde kalmış mıdır
diye yokluyorum içimi. Cenab-ı Allah’a dua ediyorum, bana merhamet etsin, beni o içten kavrayış bilgisiyle, minicik bir parçasıyla
bile olsa yeniden buluştursun diye. Kırıntısına bile razıyım.
Okuyanlar için de duamı paylaşıyorum.
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CENNET ÇAĞRIŞIMI
Akşam güneşi vurunca bahçelere
Bir cennet çağrışımı yapıyor ağaçlarda
Erguvanlarda
Ve artık açılmaya başlayan
Bayıltıcı kokularıyla
Temiz kalpleri
Ağlayış çizgisine çeken
İğdelerde
Ve bahçe çitlerine dolaşık yaşayan
Hanımellerinde
Bulutlar bu saatlerde özeniyor
Erguvan ağacının çiçeklerine
Yamaçlara güpegündüz rüya gördüren
İstanbul’da bir küçük hanım sultan
Mahmur uykulardan yeni uyanmış
İmkânsız güzelliğiyle erguvan
Cennet çağrışımı yapıyor
Aynam Çocuk Sesli Bir Deniz
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Seni bu renkte mi özlüyorum ben?
Senin çitlerine mi tutundu kalbim?
Bahçede haylaz bir merdiven
Tahtadan
Çocuklara yaramazlık fısıldayan
Boyu erik ağacını geçiyor
Göklere uzanıyor basamakları
İki kolu ayrılmaz bir ikili
Biri sen biri ben miyim?
Cenneti seviyorum
Çünkü sen cennettesin.
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Mevlana Ýdris Zengin

Aklım Yokmuş Büyüdüm
Küçük 23 numara ayaklarımla nereye gidiyordum? Her yere.
Nasıl gidiyordum? Her şekilde.
Niçin gidiyordum? Sadece gitmek istediğim için…
Şimdi ne oldu? Bir şey olmadı. Sınavlarınızdan geçtim, sorularınıza cevap verdim, kısacık ömrüme sığdırmayı başardığınız katliamları, savaşları izledim. Çok lüzumsuz ve hatta kötü sayılabilecek şeyler gördüm, duydum, okudum, yaşadım.
Yaşadım, yaşarken yaşlandım, ayaklarım da birçok şeyle birlikte büyüdü ve bugün 42 numara oldu. Yine gidiyorum ama eskisi gibi değil. Hiçbir şey eskisi gibi değil zaten. Ama bu yüzden çocukluğumu unutacak değilim. Güzeldi, geçecekti, geçti. Ama bitmedi. Bitmesin.
Çocuklukla çocukluksuzluk arasındaki fark asla zamandan
ibaret değil. Kaybolan dünyalar var, durmadan dönen ve asla eski
yerine gelip durmayacak olan dünyalar.
Duymaktan yorulduğum kelimelerle anlamaktan yorulduğum
dünyada en katı, en yoğun gerçeklik yok etme kültürü. Ve bu kül120 |
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tür maalesef bir çok beyni olduğu yerde durduruyor. Ben de bunlardan biriyim. Duruyorum, donuyorum, kanıyorum.
Bakabildiğim kadar geriye bakmaya çalışıyorum, ne kadar şey
görebilirsem o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Bu da başka türlü bir ufka bakmak gibi geliyor bana. Size öyle gelmiyorsa yapabileceğim bir şey yok. Özür dilemiyorum.
Aklım yokmuş büyüdüm.
Başka türlü de olabilirdi sanki. Olmadı.
Bir şey yapamam. Bir şey yapamazsınız. Dünya bu. Biz de büyüdük maalesef. Uzağındayız çocukluğun. Dolayısıyla canımızın
istediği yere canımızın istediği şekilde gitme imkanı elimizde değil. Bu açık. Bu canımızı sıkıyor baylar.
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ADAMIM BENİM
Aklımdan bir adam tutuyorum
Savaşıyor savaşanlarla
Çikolata yapıyor yoksul çocuklara
Ağustosta böceklerle ötüyor cır cır cır
Afrikada Amerikada ve Antartikada
Penguenleri düşünüyor develerle
Nerde bir çiçek adam orda
Saat onikilerde dondurma dağıtıyor
Bana mısın demiyor ayılara keman çalarken
Mısır patlatıyor gülüyor taklalar atıyor
Misket oynarken bütün çocuklara yutuluyor hilesiz
Fillere maaş dağıtıyor
Sakatlara uçak dağıtıyor
Papatyalara barışı soruyor
Cevabı beklemeden iyilik kazanacak diye bağırıyor
Göklere bakıyor ve yeniden bağırıyor
Sesi yıldızlara ulaşıp geri dönerken
Cebindeki son parayla bir demet çiçek alıp
Çiçekçi çocuğa hediye ediyor
Dünya biraz daha güzel olabilirdi
Adamımdan birkaç tane daha olsaydı
Aklımdan bir adam tutuyorum
Bırakmıyorum
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Mehmet Aycý

Ne Çok Esmerdim Öyle
Bizim takımın en haşarı orta sahasıydım. On bir kardeş. Anne
baba, iki babaanne, evin babadan çok sözü dinlenen müzmin
bekâr amcası… Oyuncu desen futbol takımı gibi, hükümranlık
desen devlet gibi aile… Futbol dedim de, coğrafya müsait değil,
okulun bahçesi bile müsait değil, hiç futbol oynamadım. Hiç bisiklete binmedim tabi… Motorlu taşıt da hafta da bir geçer. Onun
için hava karardığında, çat kapı Tanrı’nın misafiri evinizde. Yatıya.
Kış günleri hemen her gün… Yatak da sınırlı, kardeşler yan yana
aynı yataklara uzanır; tavanda, ocaklıkta yanan ardıç odununun
görünüşçe ölgün, gerçekte derin ateşinin raks eden izleri... Babam
babasız büyüdüğü için, klasik baba davranışlarının dışında. Küçüklüğünde her işini kendisi yapmış. Çocuklar da sorumluluk sahibi. Inga dediğiniz andan itibaren dağda tarlada, beşikte eşikte
bir sorumluluğunuz var. Bütün bunlar çerçevenin ana hatları. İnce
nakışları ise farklı çocukluğumun: Babaannenin anlattığı Köroğlu hikâyelerinden peri hikâyelerine, alt kattaki atın her an örülme
tehlikesiyle karşı karşıya olan yelesi, alabildiğine doğa, alabildiğine
toprak, alabildiğine ekmek sıcaklığı, siyah uzun saçlarım, kıvırcık
olsun diye dua ettiğim ve duamla kıvırcıklaşan saçlarım, ilk birik124 |
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tirdiğim eşyalar, çakım, müdahale kabul etmez sınırlarım, on bir
kardeşin en yaramazı sıfatıyla övünmelerim ve gereğini yerine getirmelerim, ambar odasında tahta sandıklar içerisinde kitapların
tuhaf resimleri, elif değnek gibi “b” çanak gibi, ilkokulda âşık olduğum Elif ’in değnek gibi boyu… Uçsuz bucaksız çılgın ve masum
çağrışımlar denizi… O kadar da masum değil hani, kanatlarını kopardığım Ağustos böcekleri, yoluna toprak döktüğüm karıncalar,
hatta Ömer Seyfettin’in ilk cinayet hikâyesini andırır başka vicdan
azaplarım var hâlâ; çılgınlığı ise kendi içinde zaten…
Sabah uykusu bilmezsin, güneş üzerine doğmaz, kendini bildin
bileli erkenden kalkarsın, hava kararınca, orman bir hayalet hazinesidir, akan derede periler yıkanabilir, yaylada, uzaktan geçen bir
atlı, Boz Atlı Hızır olabilir pekâlâ, meşenin her cinsinin yeşili farklıdır, sincaplar evinizin önündeki cevizde daldan dala, zihniniz de
daldan dala, o mağara niye mektep mağarasıdır, Ömer niye kaçıktır, deli ne demektir, herkesin adının önünde niye bir başka adı
vardır, yer isimleri niye elli, yüz metreye, beş yüz metreye bir değişir, bu sorular da sonradan tabii, bütün bunlar tamam da, babaanne su verince bile, oğlum akıbetin hayır gelsin, Allah iyilerle karşılaştırsın diye dua eder, kötü kimdir babaanne, kötülük ne demektir sorusu da yok; çocukluk böyle bir harita işte, 300 kelimede…
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ALLAH’IN TELLERİ
Rüzgâr kül rengi esiyor; saçlarım kıvırcık olsun âmin.
Bahçemizde nar ağacı üç tane olsun, âmin
Üç nardan ikisi tatlı nar olsun, olsun
Buranın en sevgilisi bir ben olayım, âmin.
Büyük babam çok gezmiş, çok savaşmış, çok ölmüş.
Adı Mehmet’miş benim de Mehmet, babamın da
Çok gezeyim, çok bileyim, çok ölmeyeyim, âmin.
Birazdan, dağın ardından akşam atlısı çıkar
Atlının atının başı ay olur, annem dedi.
Düşümde o ata binen ben olayım, âmin.
Ben gece gökte uçunca uçuyorum, sahi
Ben gece gökten düşünce acımıyor, gerçek
Ben ağaçtan düşünce benden çok annem ağlar
Annem sonsuza kadar hiç ağlamasın, âmin.
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Hakan Þarkdemir

Evimizin Önünden
Cahit Zarifoğlu Parkı Geçiyor
20 Ağustos 1971, Üsküdar’da doğdum. Doğduğum hastanenin
(Zeynep Kamil) karşısından Cahit Zarifoğlu Sokağı geçiyor. 1999’da
yaklaşık bir sene bu sokakta bir evin bahçe katında oturdum.
Ben doğduktan hemen sonra babamın tayini Maraş’ın Pazarcık
ilçesine çıktı. İlkokula kadar orada kaldık. 80 öncesinde patlak veren olaylar da bu döneme rastlıyor. Evimizin önünden geçen yolun iki ucundan birbirine doğru ilerleyen iki kızgın kalabalık hatırlıyorum. Bir de, bir keresinde annemle mağazadan çıkıp komşu teyzelere sığınmıştık. Mağazanın kepenklerini ihtiyar bir amcanın yardımıyla güçbelâ kapatmıştık. Eve girdiğimizde pencereden
taşların yağdığını hatırlıyorum. Babam Pazarcık Lisesi’nde müdür
yardımcısıydı. Daha sonraları, okuldaki olayların büyümesini önlediğini anlatmıştı.
Maraş’ın dondurmasını hemen herkes bilir. Fakat çörek otlu
çöreğini pek kimse bilmez. Benim çocukluğumda unutamadığım
şeyler arasında en başta bu çörek var. Taraçaya dizilen tarhanalar,
sarı kiraz bahçeleri, acurlar, fıstık ağaçları bu çöreğin peşi sıra gelir.
128 |

Çocuk ve Çocukluk Şiir Kitabı

Resim çizmeye çok küçük yaşta başladım. Bütün paramı kâğıda
ve boya kalemlerine harcardım. Görmediğim şeylerin resimlerini
çizerdim. Babamın arkadaşları o resimleri benim çizdiğime inanmazdı.
Her yıl İstanbul’a dedemlerin yanına gider, birkaç ay orada kalırdık. O zamanlar İstanbul korkunç güzel; ama bir o kadar da yoksul bir şehirdi. Adalar’da, Caddebostan’da ve Suadiye’de denize girerdik. Karpuzların rengi koyu yeşil, içi kıpkırmızı, çekirdekleri
kapkara ve iri iriydi. İstanbul’daki evin bahçesinde çok yaşlı bir karadut ağacı vardı. Bugüne dek ondan daha güzel bir dut yemedim.
Evin önünde bir Terkos çeşmesi durmadan akardı. Mahallenin sularıysa boyuna kesilirdi. Geceleri lüküs lambası yakılırdı. O ahşap
ev sonradan yandı. Yerine iki katlı, betondan bir bina dikildi.
İlkokula Balıkesir’de Altıeylül İlkokulu’nda başladım. Bir ara
resim çizme yeteneğim iyice geriledi. Çubuk adamlar çizmeye başladım. Ama sonra düzeldi. Sınıf arkadaşım Sami de çok güzel resimler çizerdi. Milliyet Çocuk okurduk. Birlikte küçük dergiler hazırlardık. Mikado oynar, aynı kızı severdik. İlk okuduğum şiirler, Yunus Emre’nin şiirleriydi. İlk okuduğum kitaplar, Muharrem
Ergin’in hazırladığı Dede Korkut Kitabı ve Muhittin Sevilen’in derlediği Karagöz idi.
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İLK KULAÇ
Papağanın sokağıdır
O sonsuz plak
Ak mı ak
Manolyası ta aklımın’cunda
Ablaların kucağından uyanarak
Cansız bir buğudur ona atılırken
Adayla babam arasında
İlk kulaç
Dev ekranında hep
Deve kervanları
Evde kahramandır akranlarım daha
Ve dışarda herşey revan
Renkli pelerinleri
Bırakanlara
Ortak çıkamayız artık
Bir su deposuna bile
Bir uzay gemisi değilse de
Bin bahriyeli iner
Ölür iskelesinde
Bir çivi olsun daha çakmam
Yanmış hep o tahta boşları
Bir bahçe kalmış bir de karadut
Dedem diyor eller yukarı
Bütün rüzgârların ortasında
Karılmış harla kara boğa
Köpürtüp yolluyor o taksileri
Ucuza geçerken saatlerinden
Bir troleybüs sonu çağı
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Þeref Bilsel

Bizim Evin Üç Kapısı Vardı
Memleketin en çok yağmur alan -Rize- şehrinde doğdum. Yağmur… çayla, mısırla, lahanayla, fasulyeyle, fındıkla bizden daha
çok konuşan… Herkesin, eli kulağında kapı komşusu, yüksek akrabası yağmur; eski, soylu bir müzik gibi kabarıp dururdu camlarda. Pencere önünde duran Vita kutularıyla dertleşirdi. 1972’nin
Şubat ayı, biz de yazıldık dünyaya. Derler ki bir kürek sıcak kül dökülmüş bahçeyi tutan kar yığınına. Kar ve yağmurun bağrında büyüyenler, çocuklarını ve geceyi tetikte bekler. Doğduğum yıl güzel adlar taşıyan pek çok genç zorla kopartıldı dünyadan. Onların
isimlerini taşıdı akranlarım: Mahir, Deniz, Hüseyin, Yusuf, Ulaş…
Biz büyüdükçe hâtıralar, yollar, kederler de büyüdü. Birdenbire büyüdü. Bir sabah perdeyi aralayınca bahçeyi dolduran ve iki
metre ötedeki amcamın evine tünel açmadan geçmemize izin vermeyen kar gibi birdenbire. Evlerde namaz tahtaları vardı, yaşı kırkı görmüş olanlar bilir, onları ters çevirip yokuş aşağı, ibadet eder
gibi kar üstünde, dünyaya doğru kayardık. Kar bizi sınardı, yaşıyor muyuz diye? Çatıları, yüzleri, cepleri sınayıp dururdu. Sonra
yağmur altında çay kesmeler. Sırtımızda çay bezleriyle çıktığımız o
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ulu yokuşlar, zamanla içime taşındı sanki; baştan ayağa sırılsıklam
olduğum o yeşil mevsimler: Kızılağaçlar, dişbudaklar da…Evimizin hemen altından bir dere geçerdi. Derenin sesi, uyuduğum odaya dolardı. Bu, bize tabiatın karşılıksız verdiği bir ninni gibi bugün de devam edip duruyor. Hidroelektrik santralleri (HES) devreye girince bu ninni rakamlara tahvil edilecek, çok yazık değil mi!
Yüzmeyi derede öğrendik; ama 1956 doğumlu –hâlâ- bekâr
amcam: ‘Kirmizi kar yağduğu zaman sizi denize gotureceğum’ dediğinde dere aradan çekilirdi. İnerdik o sonsuz rüyanın kıyısına.
Denizin, bizden çok önce oralı olduğunu insan büyüyünce anlıyor!
Sekiz odalı, içi ahşap geniş bir evde büyüdüm. Ses ve misafir
toplayan bir evdi. Nenem- babamın anası- bizimleydi; evin ana
kapısının eşiğinde oturur hep bir şeyler dikerdi; kızları hiç sevmezdi. Niye sevmediğini bilirdim. Nenemin babası ve amcası
Sarıkamış’tan dönmeyenler arasında. Anasının ismi: Gülizâr. Nenem yoksullukla büyütmüş gözlerini; gözlerinden birine çakı değmiş, amcasının oğlunun elinde sallanan… ‘İneklerin aşına tuz bulamadığımız için dört saatlik yol yürüyüp denizden bakır güğümlere tuzlu su doldurup eve dönerdik, şehrin girişinde çıplak ayaklarımızı yıkayıp çarıklarımızı giyerdik, şehirden çıkarken çarıklarımızı çıkarıp bakır güğümleri yerleştirdiğimiz sepete koyardık…’
Çok sonraları ‘Tuzlu Su Taşıyan Kadınlar’ diye bir şiire yazıldı
bunlar. Şiirin sonu, bu yazının başlığını anlatır:
“Bizim evin üç kapısı vardı/ çarşıdan gelenler için biri, lacivert/
ayrılanlar içindi diğeri, batı’ya bakan/ üçüncüsü sarhoşlar girsin
diye bilinir/ kapıları içimde çarpan o evin/ şimdi yalağuz bi sandal
gibi/ rüzgârla dertleştiği söylenir”
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YA GÜZELLİK!
Herkes gördüğünde saklanır
susan da konuşmak isteyen de kalır gördüğünde
Hızla geçen bir atın bıraktığı boşluktan gördüm
yaşım otuz sekiz, kıpırdamadan baktım
ayaklarımı suya verdiğim bir deniz geldi
çekildi sonra köpüğünü bırakıp avucuma
sen de buradasın, bir avuçsun dedi
biz gelip gideriz böyle siz gelmeyip gitmezseniz de
sonra elinde silgiyle koşan bir çocuk
hangi bahçeye girse kayboluyordu ev
ama kaybolmuyordu beklemek
hüner ve merhamet kokan bir anneyi
Bir önceki sahifede Poyraz var
senin yurdundan karaya doğru uzanan
bakışları taş yontan bir ustadan devşirilmiş
elleri, niye susuyorsunuz diyor
biz, dünya diyoruz
o, oyun diyor!
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Bir sonraki sahifede sen varsın
şimdilik sana oğul diyoruz
adının Kuzey olması muhtemel
biliyoruz sen de bizdensin
ya biz !
Biz şimdi burada şu damlamayan musluğa
bakıp bakıp geri dönüyoruz
uzaklarda bir dostumuz türkü dinliyordur
‘dünya gözümde kerbeladır’…
susuzluk her yerde,
geri dönmek de…
bu bozkır üzerinde çok göz yaşarmıştır
Kuzey ve Poyraz
iki kardeş
biri Hüseyin, Hasan’dır diğeri
dar vakitlerde sudan dönen
Ya güzellik!
‘Allah’tan bulasın!’
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Hayriye Ünal

“Beni Kitaplar Doğurdu”
Öğretmen çocukları yazılı kağıdı okuyarak büyür. Yanlış hesaplamamış olmak için babam, üçüncü kezinde bana toplatırdı. O
zaman aritmetiğim dillere destan. Kırmızı tükenmeziyle kocaman
şekilli ve adil olabilmek adına küsuratlı puanlar verirdi, demek sayılar da kırk yarılabiliyordu. Mutlak adalet var mıdır, şimdi emin
değilim, ama babamdan adaletin değerini çok iyi öğrendim. Büyük felaketler olmadı o seneler, ‘80 darbesini saymazsam. Beni, üç
kız kardeşimi, nazlı annemi en çok etkileyen sürgünden sürgüne
şehir şehir dolaşmaktı. Babam önden gidip evi tutar, sonra kamyonlarla peşinden uzun yol giderdik. Çocukluk asla dönmeyi isteyeceğim bir kesit değil. Çocukluk, ebeveynin tarafından ne kadar korunursan korun, sürekli zulme uğramak demek. Hatta onların koruma çabası da başka bir zulme dönüşürdü. Aklımda böyle kalmış.
Baş edemediğim korkuları anımsıyorum çocukluk dendiği
anda. Her şey izahsız ve büyük belalar halinde tepemdeydi. Yoo,
şimdi bunu göz yaşartıcı bulmuyorum. Özgürlük arzusu refleks
olarak yerleşti içime. Şiirde de yazdım. Uçmaktan başka çaresi yok
gibiydi o sokaktan çıkmanın. İlkokula ait anılarımın olduğu -2. sı138 |
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nıf başından 4. sınıf ortasına kadar- disk silindi. Orada bir şey var.
Sert Geçecek Bu Kış’ta o karanlık bölgeye yöneldim, fakat yalnız
başıma başaramadım. Öncesi ve sonrası oldukça net. Galiba anı
anlatmayı beceremiyorum. Hatta utanıyorum. Zaten dikkate değer anılarımı anlatırsam kan çıkar. Onları bir kez daha –izninizlekendime saklıyorum.
Avşar Sokak bir leke gibi duruyor zihnimde. Şimdi Balkız oturuyor o evde. Bütün kapılarda küçük yumruklarımın izi var. Onu
kurtarabilmek haddimi aşıyor. Ben kurtarıcı değilim. Kurtarıcılara inanıyorum, ama kurtulan duymadım. Çocukluk bir hastalık
gibi geçmesini beklediğim şeydi, atlattığım için kendimi şanslı sayıyorum. Hadi iyimser olayım: Daha fazla kalıcı hasar da bırakabilirdi, kitaplar olmasaydı. Oda dolusu. Bu yüzden matbaayı icat
edene minnet borçluyum. Beni kitaplar doğurdu. Avuttu. Kitaplardan başka sıla-i rahim bilmem. Bir cansızın bir canlıyı doğurması mümkün mü? Yaşamasız kalmanın büyük kanıtı olarak da
duruyor şu an arkamda kütüphanede. Ben de iki harften ibaretim,
noktalı h ve kanlı ü. Hakikatin hü’sü.
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AVŞAR SOKAK
Kuşlar sokağımızı niçin terk etti
Bunun cevabını hâlâ arıyorum
9 numaradaki necati olabilir sebebi
Üç güne kadar meydan çocuklara kalacak
Necati ölüyor safran dişleri onunla beraber gidecek
Elleri bir yılan kadar soğuk bayan Ünver
Her gün kahvaltıyı bir kez olsun gülümsemeden hazırlayacak
Kösnül kedimiz bile kaçardır ondan
Buraya kadar her şey oldukça bilindik
Avşar sokak tuzaklarla dolu bir uçan bir kaçan kurtulur
Çocuk bir sabah göğe merdiven kuracak
Okyanustan bir ip uzatacaktı ya amiral
uçmayı bir kenara bıraktığımın ertesi
pilli kanatlarım erkenden bozulmuştu
afrika’ya kuş uçuşu -ohoo daha çok vardır
orada hayvanlar bile karadır
minicik bir balığı yakalamak için bile
sabır gerek –sende ne gezer
moby dick’i vurdular ben buna karşıyım kaptan ahab
tombul balıklar aşkına
ben prensipte karşıyım çocukluğa da
günler çok uzun, artıyor çocukluktan, bir şeye benzemiyor
sıkıntıyı ordan biliyorum feci güneşte sararan otlardan
bazıları çocukluğu geçici bir cennet sanıyor
bir sır vereyim: geçmiyor
zaten cennet de artık aramızda değil
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Atakan Yavuz

“Şiirler ki Oranın Birer Silik Fotoğrafı”*
Benim ana yurdum çocukluğumdur. Bazı akşamüstleri duyduğum hüznün yoğunluğu, ana yurdumdan ne kadar uzak olduğuma göre değişti hep. İşte bu satırları da aynı hüznün yedeğinde yazıyorum. Şiirle de o yurda ve hayret makamına beni yaklaştırdığı
oranda daha kuvvetli bir ünsiyet kurdum... Çocukluğum bir Çerkez kasabası ile savaş gazisi bir dedenin pehlivanlık hikayeleri arasında geçti. Neler yoktu ki orada. Yazları mûnis bir sürüngene, ilkbaharda ejderhaya dönüşen bir ırmak. Söğüt gölgeleri ve musalla
taşı. Horoz dövüşleri. Kız kaçırma hikayeleri. (Babamın memuriyeti nedeniyle yani tarafsızlık karinesiyle kız kaçıranların bir kısmı önce evimizde konuklar, kaçış planı incelikle yapılırdı.) Bir marangoz tezgahı ve ağaçların dili. Ahşap kayakların altına çakılan
şapşal. Çiğdem pilavı. Metruk bir evin bitmez tükenmez hazineleri. İple çekilen teravih vakitleri. Çerkez düğünleri; Kaf Dağı’na
doğru uçacakmış gibi yürüyen erkek ve bir kuğu gibi süzülen kadın. Ve babamın ajandasından aşırılmış mısralar: ‘Han Duvarları’;
kişneyen yağız atlar, Sezai Karakoç: ‘İnci Dakikaları.’ Ve köy; evliyalar, kumru okuyan kadınların yüzündeki bahtiyar azap; çöl be142 |
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reketi. Bardakta bırakılan son su damlasının kutsiyeti. Yunus’un
şirke bulanmamış diliyle konuşan nineler. Arklarda yıkanılan akşamlar. Varlığa boyun eğmenin kalbe verdiği ferahlık: Olgun bir
buğday başağından alınan hikmet dersleri. Günebakanlardan öğrenilen ilahiyat. Bu eşşiz temaşayı bir an bile kaçırmamak için uykunun ve göz kapaklarının varlığından duyulan hicap. Çocukluğum, bir imparatorluktan bile daha geniş bir vatan. Şiirler ki oranın birer silik fotoğrafı…

*Fazıl Hüsnü Dağlarca, Çocuk ve Allah’tan bir mısra.
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KIZIMA MEKTUP
Mevsimin adını değiştirmeye giderken bir leylek
Elimize doğdun sen
O leyleğin gölgesi geçerken üstümüzden
Elimize doğdun misk ve amber yüklü bir şilep
Sanki karaya oturdu birden
Şükür ki biz de gördük o günleri
Sevincin tenimizde yaptığı düğünleri
Meğer iple çekmek de varmış yorgun akşamları
Sen yokken köşe bucak kaçtığımız o dev dalgaları
Önce meleklere gülümser onlarla konuşurdun sadece
Boyardın eski bahçemizi başka renklere
Derken başladı odalara bir bozkır akını
Çünkü büyümekti komşu ülkelerin sana en yakını
Bana düşmez bir harita koymak senin önüne
Ama dar yollara sap derim, derin geçitlere
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Bir İthaka’n olsun senin de. Uzak, en uzak olanı seç
Varmak mühim değil ,aslolan yolda olmaktır, muhkemse yürek
Oyalanma Liliput diyarında, aldanma ne derse sineklerin tanrısı
Yalnızca baygınlık verir çünkü cücelerin şarkısı
Kendin olmak için savaş eğer savaşacaksan
Kelebekler seni tamamlar, seninle yürür sarısabır ve taflan
Yenilmek de güzeldir. Yenilmek: Boş bir sandal gibi duymak mehtabı
Böyle böyle geçecek ağzında büyümenin o buruk tadı.
Varsın her şey giderek azalsın, üstümüzde gök altımızda toprak
Sen büyüdükçe çocukluğunu uzatmaya bak.
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Cafer Keklikçi

Çayırdan Evler
Çocukluğum; etrafı dağlarla çevrili, dağlarında gizemli mağaralar bulunan, iki deresi yaz kış çağıldayan müthiş manzaralı bir
dağ köyünde geçti. Dağlar çoğunluğu çam olmak üzere meşe, kamalak, kesme ve hartlap gibi çeşitli ağaçlarla kaplı. İki dere köyün alt tarafında birleşmektedir. Derelerin etrafında müthiş bahçeler var. Bahçelerde can eriği, elma, ceviz, hurma, armut, nar, badem, incir, şeftali ve dut başta olmak üzere envai çeşit meyveler
yetişmekte. Ayrıca mevsimine göre domates, biber, salatalık, fasulye ve kabak vb sebzeler halkın ihtiyacını giderecek kadar ekilip dikilmekte.
Neler oynardık çocukluğumda? Zengin bir oyun literatürümüz vardı; evcilik, gamga araba, çelik, deleme, çember, tahta araba, saklambaç, kovalamaca, birdirbir, yumurta, köşe kapmaca, çizgi, hane, tandır, gıngıç, misket (gülle), futbol ve kartopu gibi oyunlar hemen hatırladığım oyunlardır.
Çocukluğumdan ilk hatırladığım görüntü; çayırdan evlerdir.
Çayırdan evlerle birlikte balçıktan kamyon, tır ve traktör yapardım. Radyo pilinin dışıyla balçıktan briket döker çok sağlam evler
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inşa ederdim. Yollar yapardım kıvrım kıvrım kıvrılan. Bütün bunları çöple (çubukla) deşerek hallederdim. Bazen de anamın ot keserini anam görmeden alır yolları daha geniş yani çamurdan yaptığım iki kamyon sığacak otobanlar yapardım. Bu yolları yaparken
arkadaşlarımla yol yapma yüzünden kavga ederdik. Kavga kısa sürerdi. Az sonra kavga eden biz değilmişiz gibi tekrar oyunumuza
dalardık.
Benim çocukluğumda köyün iki otobüsü vardı; otobüsler sabah namazı şehre gider akşam ezanıyla köye dönerdi. Akşam ezanından biraz önce köye girdiğinde biz çocuklar çember çevirmeyi bırakır; otobüslere asılırdık. Henüz köyün yakınına baraj yapılmadığı için yol topraktı. Yokuş yukarı çıkan otobüse asılır düzlüğe kadar giderdik; düzlükte ellerimizi bırakıp kaçmazsak muavin takozla bizi kovalardı. Muavinlere şehirden ekmek ve kesme
şeker ısmarlanırdı. Biz çocuklar otobüse almaya giderdik. Yoldan
eve varıncaya kadar ekmeğin birini ve kesme şeker kutusunun üst
sırasını bitirirdik.
Babam ilkokula ilk kayıt için götürdüğünde sekiz yaşındaydım
ve öğretmen, cüssesi çok küçük (bebekken ağır kızamık geçirmişim) kayıt yapamayız demişti. On yaşından sonra yaşıtlarımın en
uzun boylusu olacağımı kimse bilemezdi. Kaydolduğumdaysa ablamla gitmiştik okula; tahta araba oynuyorduk mahalle arkadaşlarımla, ablam seni okula yazdıracağım dediğinde, ben sevinç ve
heyecandan yerimde duramamış arkadaşımın birine bir tokat atmıştım.
Bizim evde keçi eksik olmazdı; oğlaklarını çok severdim; oğlakları otlatmaya ben götürürdüm. Dağların yamacında; cırcırböceği, serçe ve bülbül başta olmak üzere çeşitli böcek ve kuş sesleri
eşliğinde oğlak otlatırdık mahalle arkadaşlarımla. Yaz sıcaklarınAynam Çocuk Sesli Bir Deniz
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da çamın gölgesine oturur sırayla türkü söylerdik. Oğlak gütmeye gittiğimizde yanımıza bıçak alır gamga araba yapardık. Gamga,
yonttukça kırmızılaşır çiçek gibi güzelleşirdi. Çelebi Ali dedenin
bağına çektiği çit tellerinden tel -ki eski çitler bunlar- ‘aşırıp’ kasaları ve cücükleri çaktığın zaman müthiş bir kamyon olurdu. Öğle
yemeğine eve gelir, öğleden sonra çayırdan ya da taşlardan yaptığımız evlerin yanında bu güzel arabaları sürerdik. Üstümüz başımız
toz toprak, Ermenek lastik ayakkabılar vıcık vıcık olurdu.
Kışın çelik çomak oynardık. Ben kendi grubumun lideri ve ilk
çalacak gruptan olurdum. Aslında hangi grubun çeliği ilk çalacağı kura yoluyla belirlenirdi ama ben ilk çalmazsam cidal çıkarırdım dolayısıyla her zaman ilk çalardım. Mahallede her oyunda ‘en
haram yiyenci’ bendim. Benim haramcı oluşumu arkadaşlarım
‘şuna bak hocaoğlu olacak’ der kınarlardı. Fakat çok sinirli olduğum için bana kimse karşı gelmez/gelemezdi. Çünkü bana ters gideni hemen tokatlardım. Çocukluğumda ve ilk gençliğimde bizim
eve ‘oğlun bizim çocuğu dövmüş’ şikâyetiyle gelenin haddi hesabı
yoktu. Bu yüzden bir ara babam oyun oynamaya gitmemi yasaklamıştı. Fakat ben olmadığım zaman oyunun tadı olmadığından
olacak beni mutlaka çağırırlardı. Mahalle arkadaşlarım babamdan
yalvar yakar izin alırlardı. Babam aslında çok yumuşak mizaçlı bir
insan; fakat ben şikâyet edilmekten bıktırmıştım.
Çağla zamanı bahçeler biz çocukların olurdu. Büyükler çocuksuz bahçe kuşsuz orman gibidir derlerdi. Can eriği çağlasını toplayıp birazını yer, çoğuyla yuvarlamaç oynardık.
Çocukluğumda oynadığım oyunlar anlatmakla bitmez… Çocukluk; ne geniş ne gümrah bir dünya!
Ey çocukluğum, tut ellerimden geri dönelim çayırdan evlerimize! Geri dönelim o hesapsız dünyaya, o uçsuz bucaksız özgürlüğe!
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ÇOCUĞUN RÜYASI
uzaktan gördüğümüz bir rüyamız vardı
gecelerimiz de vardı ama uykumuz yoktu
annem hep hastalanırdı babam birden yaşlanırdı
adı gibi tanırdı göğü bütün kardeşlerim
hepimizin gökte bir yıldızı parlardı
hepimizin bir kuzusu bir oğlağı
çayırdan yaptığımız evlerin bahçesinde oynardı
ne güzel olurdu çayırdan evler içi huzur dolu
yokluğu ıslardık derelerin koyağında
ağladığında kınalı tombul ağladığında sekili
midilli kuyruk sallardı meneviş melerdi
dağlar da büyürdü yamaçlardan yamaçlara
koşardım dünya benimle koşardı
bahçemizde mor sümbül bahçemizde masmavi kelebek
masmavi kelebekler saçlarımı okşardı
bu benim çocukluğum akşama kadar çember çevirmek
devirmek tepeleri: mızıkacılar heidi kırk haramiler kül kedisi
ebedi çiçeklerde yemyeşil can eriği turuncudur hurma
sonra okula yazıldım yazılıyor gibi rüyalara
arkadaşlarım artardı uçurduğum uçurtmalardan
siyah önlüğümle durdum bembeyaz sayfalara
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