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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.
Kongre, çocuk ve yetişkin bildiri kitapları yanında, 2010 yılı
boyunca hazırlanan yayınlarla da iz bırakmayı amaçlamıştır.
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.

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
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.

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?..

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin amacı
ve işlevinde vurgulandığı gibi, kongre,
çocuk hakları konusunu medeniyet ölçekli
bir anlayışla okumayı öneren düşüncenin

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 sormamız 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?

Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Başkanı
Kongre Genel Yönetmeni
Prof. Dr. Aydın Gülan
Kongre Başkanı

Çocuk
Fotoğrafa
Sığar mı?

Anlatacağım sorunun öyküsünü 15 yıl kadar önce Bilge Mimar
Turgut Cansever’den dinlemiştim: 1940’lı yıllar. Mazhar Şevket
İpşiroğlu İstanbul Üniversitesi’ ndeki sanat tarihi derslerine
perdeye yansıttığı bir fotoğrafla başlarmış. Sonra sorarmış bütün
sınıfa:
- Konuşun, ne görüyorsunuz?
Öğrenciler, fotoğraf üzerine görüşlerini açıkladıktan sonra
söyleyeceklerini söyler ve Mazhar Şevket Hoca dersini bitirirmiş.
Mazhar Şevket Hoca’nın sorusunu çağımızın çocuk gerçeğini
kavramak için çok sık tekrarlarım. Bu soruyu tek tek bireylerin
sorması elbette önemli. Çocuk gerçeğiyle yüzleşmek için
toplumun da bu soruyu sorması gerektiğini düşünüyorum.
Nedeni ise çok açık: Yaşadığımız çağda çocuk bütün halleriyle
görünür oldu. Görüyoruz görmesine ya kanıksadığımız
için de ne konuşuyoruz ne de üzerinde düşündüğümüzü
hissettiriyoruz. Buna rağmen çocuk gerçeği karşısında kayıtsız
kalamayacağımızın da bilincindeyiz.
I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi nedeniyle fotoğrafçılarımıza
sorduğumuz soru da çok farklı değildi:
- Bakın, ne görüyorsunuz?
Fotoğrafçılarımızdan objektiflerine doğrudan ya da kavramsal
yaklaşımla yansıyan fotoğraflarla çocuk gerçeğimizi
yorumlamalarını istedik. Çoğunu 2010 yılında belgeledikleri
çocuk gerçeği acılı çocuk matematiğinden ya da politikacıların
söylemlerinden çok daha önemli.

Fotoğraf da bizi çocuk gerçeğiyle
yüzleşmeye ulaştırabilir. Tek bir çocuk
fotoğrafı bile sorumluluklarımızı
hatırlatabilir bize. Bir şiirde ya da filmde
birçok fotoğraf olabilir. Ancak, bazen de tek
bir fotoğraf bir şiirden ya da filmden etkili
olabilir.
Güzel Bir Dünyada Yaşama Hakkım
Var!.. Hakları Çalınmış Çocuklar Fotoğraf
Albümü’ndeki her fotoğrafın çağrısı ise şu:
Şurda, hem de çok yakında haklarından
habersiz, bir çocuk var. “Bakın, ne
görüyorsunuz?” Eğer sesinizi yalnız kendiniz
duyuyorsanız, yeniden bu albümdeki
fotoğraflara bakmayı denemelisiniz. Ne
zaman bir çocuk fotoğrafında bütün
çocukları düşünmeyi başarırsak, o zaman
siz de çocuk ödevine yönelmiş olduğumuza
karar verebilirsiniz…
*
*

*

Çocuk fotoğrafı çekmenin zorlukları bir
hayli fazla. İzin alınmadan çekilen her
fotoğraf çocuk hakkı ihlalidir çünkü.
Özellikle güç koşullardaki çocukların
fotoğrafları ebeveyn izni alınmadan

çekilmemeli. Bu çalışma için doğrudan,
kavramsal ve model kullanılması yöntemleri
önerildi fotoğrafçılarımıza. Ortaya çıkan
sonuç albüme ve sergiye yansıdı. En içten
dileğimiz ise çocuk gerçeğinin yüreklere
yansıması…
Hakları Çalınmış Çocuklar Albümü ve
Sergisi, İFSAK, Çocuk Vakfı ve I. Türkiye
Çocuk Hakları Kongresi’nin birlikte
gerçekleştirdiği çocuk ödevlerimizden biri
oldu. İFSAK Başkanı Tanju Akleman’ın
şahsında fotoğraf sanatçılarımıza içten
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Mustafa Ruhi Şirin
11 Şubat 2011, Tarabya
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Şehirler kurulur üstüste, alır başını gider, dağ taş
şehirdir bir bakarsın. Tüket tüketebildiğince yaşa
içinde. Çimler, mermer taşlar, eksik olan bir şey
var. İnsan mı? Bu uzaklık niye? Binalar binalara
yaklaştıkça, insan insandan uzaklaşıyor. Ağacın
üst dalındaki meyve güneşe döndürebiliyor
yüzünü. Döndükçe pembeye bir yol alış… Bir
ağacı olduğundan. Çocuk şişe topluyor; bizimse
topladığımız deniz minareleri, çakıl taşları,
kocayemişleri, nisan damlalarıydı. İçimizde
serpilen umuttu, aferinler, dalgaların söylediği
şarkılar. Çocuğun sevinci kırmızı kasket. Şehirlerde
gökdelenler, “Hadi bye-bye çocuklar, görüşürüz!” Muz
kokusu, alışveriş sepetleri, akşama nerdeyiz? Çocuğun
terlikleri yazı geçirdi, sonbaharda idare eder mi?
Yollar, dip bucak, çöp bidonları, parklar, okul önleri,
suların getirdiği şişeler, varoşların isi çamuru, büyük
kentin, büyük işleri, büyük salonları ve alışverişleri…
Toplantılardan arta kalan şişeler… Gece nemli
bir döşek, erken ağrılar, güneşe dargın pencereler.
Rüyalar. Sıra sıra çuvallar…Bir çuval şişeye bir ekmek
parası mı? Fakat bir de kebi var, kırmızı. Işık senin
yüzünde olmalıydı çocuk. Yüzünde…
Sevinç ÇOKUM

 Ahmet TOPUZDAĞ

…………………….
kalbimi cümle içinde kullanıyorum,
geçmişimi dolduruyor
çekik gözlü boşluk, çatısız dünyada sadece
bir söğüt
dağdan şehre inen binlerce yaprak sesi
sürüklüyor kalbimi vadideki otları
“Güzel Bir Dünyada Yaşama Hakkım Var!..”
Hakları Çalınmış Çocuklar Fotoğraf Albümü

yalayarak
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geçmişim dolu usta, geleceğim yok beni
şimdiye bırak
el yordamıyla tutunduğum ayna işte bütün
abecem
bütün aşk bu, kırıldı arka cebimde
taşıdığım hayat.
ben hep çırağım usta, sessiz bir körüm
terazin yoksa.

Salih MERCANOĞLU

 Ajlan URAZ
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Adı bilinmiyor. Yüzü çocuk yaşta olduğunu
söylüyor. Küçük bir adam olarak da kabul
edilebilir pekâlâ. Bir torna ya da pres
makinesinin başında göründüğüne bakılırsa,
metal işkolunda bir atölyede çalışıyor olmalı.
Ellerin kesildiği, organların koptuğu bir işkolu
bu. Yüzü gülmüyor, düşünceli bir hali var.
Okula giden arkadaşlarını mı düşünüyor,
yoksa oyun oynayan çocukları mı? Belki
işsiz babasını, belki de pazar filesini nasıl
dolduracağını düşünüyordur, kim bilir?
Bir zamanlar çocuklar bu kadar düşünceli
görünmezlerdi, çalışırken gülümserlerdi sanki.
Omuzlarındaki yük taşıyamayacakları kadar
ağır değildi, gülümseyişlerini çocukluklarına
verirdik. Artık gülümsemiyorlarsa, erken yaşta
büyümelerindendir!
Özcan KARABULUT

 Ajlan URAZ

“Güzel Bir Dünyada Yaşama Hakkım Var!..”
Hakları Çalınmış Çocuklar Fotoğraf Albümü

16 -

Ben bir çocuk işçiyim. Aileme yardım
etmek için burada çalışıyorum. Daha farklı
şeyler öğrenmek istediğim halde okula
gidemiyorum. Arkadaşlarımla birlikte
olamıyorum, oyun oynayamıyorum.
Burası çok sıcak, etraf karanlık. Bazen
nefes almakta bile zorlanıyorum. Zaten
gözlerim de sürekli kaynak yapmaktan
bozuldu. Sabahları işe gelmek için oldukça
uzun bir süre sokaklarda, soğuk-sıcak
demeden yürümek zorundayım. Halbuki
biraz daha uyuyabilsem ne kadar iyi
olurdu. Geceleri de ancak çok geç saatlerde
eve geri dönebiliyorum. Zaman zaman
dışarıdaki mutlu çocukları düşünüyorum.
Ama çok çalışmalıyım, böyle düşüncelere
dalıp işimi yapmazsam ustam bana çok
kızar, beni cezalandırır. Bunları aklıma
getirince hemen yapmam gerekeni yapmaya
çalışıyorum. Çünkü eğer işten atılırsam
ailem zorda kalır, yemek bile bulamaz.
Esin KÜNTAY

 Ajlan URAZ
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Hata yapmamalıyım; hızlı çalışmalı, işimi
aksatmamalıyım. Öyle söylüyor büyükler.

18 -

Çalışmazsam eve ekmek götüremem. Kaç
kişi var evde beni bekleyen!
“Büyüdün, artık elin ekmek tutmalı”
dediler, getirdiler buraya…
Soluk alamıyorum bu havasız, karanlık,
gürültülü yerde. Deniz kenarına
gitmek, Gülhane Parkı’nda dolaşmak,
arkadaşlarımla oynamak, okula gitmek
istiyorum.
Ben çocuk olmak istiyorum.
Nemika TUĞCU

 Ajlan URAZ
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Çocukluğun, resmi olarak resmidir bu:
Hayatın dişlileri, paletleri arasından
karşıya... yarına umutla bakmaya çalışmak!
Bütün sevdikleri, koruyucularıdır aynı
zamanda. Onu “kendilerine benzeterek”
koruma altına alırlar; paletler kadar ezici
kurallarıyla. Aile, toplum ve devlet... Hayata
özgürce ve eleştirel bakacak en küçük bir
açık bırakmazlar, çocukluğun dünyasında...
Güçbirliği içinde, resimdeki gibi.
Süleyman BULUT

 Ajlan URAZ
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OYUN ÇOCUĞU
Aklı mahalle oyunlarında kalmış bir
çocuktur Ara
Güler İstanbul sokaklarında oynayan bütün
çocuklara
Gün olur, yüreği, taş baskılı yazmalar gibi
rüzgârla dolar.
Gün olur büyür, ünü sığmaz siyah beyaz
fotoğraflara.
Necati GÜNGÖR

 Ara GÜLER
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“Benim iki bacağım, bir
pantolonum var.
Siz kaç bacaklısınız? Yoksa
kırkayak mısınız?”
Nursel DURUEL

 Ara GÜLER

LENDUHA ÖNÜNDE BİR ÇOCUK
Lenduhanın önünde bir çocuk.
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İşçi emeklisi arkadaşım anlattıydı: Tavlama fırınları varmış
fabrikalarında. “Sıcaklığın 1200’lere çıktığı olur” derdi.
Kapağı açar, limon kabuğu rengini almış malı uzun penseyle
çeker, lahzada preste şekillendirir, yandaki kazana atarlarmış
ki kazan yağlı olup cozz! diye ses çıkar, fokur fokur kaynar,
kimileyin alev alev tutuşurmuş da.
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Lenduha, bu tav ocaklarından biri mi acaba? Da kandildeki
kadar bile alevi yok. Sonra, kancalı bir zincir var yukardan
sarkan. Belli ki sıcak demir işlenmiyor burada. Lenduha, bir
döküm kalıbı belki. O çocuk, aşınmış lastik kaplıyor belki de.
Çocuk mu? Çocuğun ne işi var orada? Ya ben çocuğu unutup
malın peşine niye takıldım?
Sinan düştü aklıma –arkadaşımın çocuğu. Gelir, sokulur,
sevmek için uzandığınızda, o daha çok yaklaşırdı; anlardınız:
O bile bir şeylerden mahrum bırakılmıştır, eksiklidir, onun
sevgiyle giderileceğini ummaktadır. Ya Arap çocukları?
Yahut şopar dediklerimiz?
Uzansam, lenduhadaki de yaklaşacak bütün bu çocuklar gibi.
Necati MERT

 Ara GÜLER

ARA GÜLER İÇİN RESİM
ALTI YAZISI
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Kötü gün ya da iyi gün,
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Acı ya da mutlu düş
Fark etmez,
Hangi resmin içine
Bir çocuk koy
Bir de anne,
Orası Tanrıyla dolup taşar,
Orası varlıkla dolup taşar,
Orası şiirle dolup taşar.
Cahit KOYTAK

 Ara GÜLER

“Güzel Bir Dünyada Yaşama Hakkım Var!..”
Hakları Çalınmış Çocuklar Fotoğraf Albümü

30 -

Ustam son vidayı söküyordu. İkimiz de yorulmuştuk. Benim
gözüm sokaktaydı. Okuldan evlerine gülüşerek dönen
çocuklarda. Bir şeyler öğrenmenin, teneffüs aralarında,
koşturarak, doyasıya eğlenmenin, öğle tatilinde karınlarını
doyurmuş olmanın mutluluğu içindeydiler. Evlerine
vardıklarında okul giysilerini çıkarıp ellerini, yüzlerini
yıkayarak annelerinin özenle hazırladığı ikindi kahvaltısına
oturacaklardı. Belki bir süre televizyon izleyip ders çalışmaya
ya da bilgisayarlarının başına geçmek için odalarına
çekileceklerdi. Akşam olunca babaları gelecek, hep birlikte
neşeyle yenen yemekten sonra yeniden odalarına dönerek
bilgisayar oyunlarıyla bir süre daha oyalandıktan sonra rahat
bir uykuya dalacaklar, düşler ülkesinde uzun, serüvenli bir
yolculuğa çıkacaklardı. Ne mutluydu onlara!
Bana gelince sabahın köründen beri, tozun toprağın içinde,
ustamla bu arabayı onarmaya çalışıyoruz. Her iş bitti de şu
tekeri yerine takmak kaldı bir. Ondan sonra paydos eder
miyiz bilmiyorum. Etsek de etmesek de benim için aynı.
Oturduğumuz gecekonduya babam, annem, ben hepimiz
akşam karanlığında dönüyoruz. Aklanıp paklanacağım ne bir
banyo, ne odam, ne de bilgisayarım var.
Benim mutluluğum mu? Tekerini taktıktan sonra
yürüteceğimiz bu araba işte, bir de alacağım haftalık. Hepsi bu.
Adnan ÖZYALÇINER

 Arzu YILMAZ

“Güzel Bir Dünyada Yaşama Hakkım Var!..”
Hakları Çalınmış Çocuklar Fotoğraf Albümü

32 -

Tepeye küskün iki göz. Ne yabancı, ne, yerli.
Herşey ölçüsüz, tartıya rağmen… Biri uçmağa
hazır diğeri dokunaklı iki serçe gibi bir tepeye
bakmaksızın… Burada bir çocuk yıkılıyor, bir
çocuk yapılıyor. Burası biraz ağaç, biraz beton.
Biraz karmaşa, biraz umut. Az biraz kirlenmiş, çok
dağılmış, yine de günlük güneşlik. Oysa gölgesiz
de olabilirdi. Sadece ağaç, serçe ve göl hatta. Niye
gri bir babasızlık, mavi bir annesizlik olsun ki…
Burada bir dağ yıkılıyor, bir ev yapılıyor. Bir ev
yıkılıyor, bir ağaç yapılıyor. Bir yüz kırılıyor, bir
göz küsüyor. Sadece mavi olsaydı. Sadece yeşil.
Sadece anne. Ve ev.
Sadık YALSIZUÇANLAR

 Arzu YILMAZ

Yaz mevsimine rağmen üşümüş olabilir mi?
Kederli midir?
Gündüz uyuduğuna bakılırsa geceyi ayakta geçirmiş olmalı.
Rüya da görüyor mudur acaba uyuduğuna göre?
Bir karpuz bir kavun tarta tarta geçen saatlerin ardından yorgun
düşüp uyumadan önce bir dilim karpuz ya da kavun yiyebilmiş
midir ki?
Sattığı kavunları karpuzları yeme hakkı verilmiş midir ki ona?
Karpuz yeşil, kavun sarı, battaniye mavi.
Çocuksa bu dünyadan olmayan bir rengin içinde yatıyor. Hem bu
dünyada, hem değil. Çünkü uykunun o derin kollarında.
Annesi-babası belki de sadece o uyku.
Bu yüzden hiç uyanmasa belki de çok iyi olacak.
Ne kadar esmer, ne kadar masum ve ne kadar kuş gibi.
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Karpuzlar ve kavunlar da onunla birlikte uyuyor sanki.
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Karpuzun içi biraz daha kızarıyor, kavun biraz daha sararıyor aynı
sebeple.
Birkaç kuruş için sokakların içine boylu boyunca yatan
çocukluğumuz
Ve bir türlü; mis kokulu bir evde mutlulukla kaynamış bir
kazanın etrafında anne-babasıyla gülümseyerek oturan çocukları
göremediğimiz bir dünya için…
İyi bildiğimiz ama gerçekleştiremediğimiz bazı şeyler için.
Uyu evlat.
Mevlâna İdris ZENGİN

 Ayla ONAT

Erkek, tahtına kurulmuş. İşine meydan okuyan
çizmeleri ayağında. Rahatlığı ve göbeği yorgunluğunu
gizliyor, bakışları dertlerini. Erkekliğin keyfini
sürüyor yoksulluğun içinde kısa bir zaman için.
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Kadın plastik sandalyesinde, çok şikâyetçi sayılmaz
hayatından. Her gün işler aynı olamasa da umut var
yüreğinde. Bir de dileği… Şu çocuğun şansı iyi olsa...
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Çocuğun kırmızı göğsünde küçük beyaz iki yazı. Arka
duvarın geniş beyazında kırmızı büyük iki yazı. Koca
bir ağacı örtüyor beyaz duvar ve o duvarı süslüyor iki
küçük çiçek. Şu dünyanın haline gel de şaşırma.
Üçü de ileriye bakıyor ama çocuk daha uzağı görecek.
Yandaki fesleğen ona ormanların kokusunu taşıyor.
Hela yıkarken çıplak ayaklarına sıçrayan sular ona
denizleri özletiyor. Büyüdüğünde, fesleğenin ve
limon kolonyasının kokusunu neden sevdiğini ya da
neden sevmediğini düşünüp duracak. Sonra belki bu
fotoğraf aklına gelecek ve anlayacak.
Ne çok bilinmeyen var anlık bir görüntüde ve her
görüntü onlarca öyküdür gözümüze.
Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU

 Behiç GÜNALAN

Gün erken başlar atölyelerde. Uykuya doyamadan düşülür
yollara, güçlükle binilir kalabalık otobüslere. Kızlarını
evden dışarı salmayan ana babalar, konu ekmek olunca
kapatıverirler gözlerini, bilmezden gelirler yollarda uğranılan
tacizleri. Aslolan yaşam savaşıdır çünkü.
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Kurtuluş olur atölyeye ulaşmak, dikiş makinesinin başına
oturmak. Koşullar sağlıksız da olsa korunaklıdır atölye,
hoyrat dünya dışarıda kalmıştır artık. Küçük terzi kız yol
boyunca öylesine kasmıştır ki kendini görünmez kılmak için,
gevşeyemez kolay kolay. Hatları keskinleşmiştir alabildiğine,
gülümsemesi bir yama gibi sırıtır çocuk masumiyetini erken
yitirmiş yüzünde.
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Adı Gülnaz’dır. Onun da nazlandığı günler olmuştur elbet,
en çok da ilkokuldayken, aferinler aldığında, öğretmenine.
Anımsamak canını yakar, bir yumruk olup boğazında
düğümlenir anılar, öğretmen olma hayalleri. Beşi bitirene
kadar zor sabretmiştir babası. Gün boyu diktiği parçaları
sayar Gülnaz, iyi bellemiştir çarpım tablosunu. Bir parça kaç
kuruş, yirmi parça kaç lira, bu kadar lira kaç ekmek, kaç kilo
soğan?
Nazlanamayacağı bir hayata mahkumdur Gülnaz, gül
kokmayan atölyelerde, evlerde...
Ayşe SARISAYIN

 Beyhan ÖZDEMİR
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Bir fabrikada imalat işçisiyim. Verilen
yevmiyelerle hiçbir zaman alıp giyemeyeceğim
ayakkabılar imal ediyorum. Marka ihtiyacı
olanlara krampon dikmek, top oynarken,
spor yaparken giyilecek bir ayakkabı imal
etmek hoşuma gidiyor. Gülümsememin sebebi
bu. Bir sebebi daha var: Patronun örnek
olarak verdiği marka ayakkabıların fasonunu
üretiyorum. Tıpkısının aynısı. Sadece bir
fark var aralarında. Etikette bir harfin yerini
değiştiriyorum; görünüşü orijinal, yerli
ayakkabılar böyle imal ediliyor. Fason da
üretsem, sigortam da olmasa, karın tokluğuna
da çalışsam; bir işe yarıyorum, ileride bir
mesleğim olacak. Gerçi ben de bu ayakkabıları
giyecek arkadaşlara eşlik etmek, aynı takımda
onlarla ben de oynamak isterdim. Ama…
Neyse… Adım mı? Ne önemi var adımın?
Vasıfsız işçi de diyebilirsiniz, çocuk da…
Kâmil YEŞİL

 Beyhan ÖZDEMİR

ÇOCUK MUYDUM?
Oysa kocaman gözlerim vardı. Koca dünyayı görebilmek
için. Ve kocaman umutlarım. Umutlarını kaybetmemiş
her insan hangi yaşta olursa olsun çocuk değil midir?
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Bu gözlerle bakma hakkı sadece sana aittir çocuk.
Sadece sen bu gözlerle günde on saat çalışan akranlarını
görebilirsin. Sadece senin gözlerinin önünden sırtlarında
çantalarıyla okula koşturan çocuklar geçer. Senin
kulaklarındır okul bahçelerindeki terli koşturmaların
içinden cıvıltıları ayıklayıp onlardan kendine yeni
oyunlar kuran. Ve sadece senin gözlerin bir evin anne
sıcaklığındaki odalarında uykunun gölgelerine batıp
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çıkar. Tatlı bir hayale yaslanır gibi dayarsın sırtını
karanlık duvara. Dünyadan daha hızlı döner önündeki
çark. Kıvılcımlardan daha çabuk ulaşır hayallerin
gideceği yere. Her hayalde biraz daha büyürsün, gözlerin
biraz daha büyür. Kendine ait olmayan bir hayatı
yaşadığının işareti gibidir o kocaman gözlük. Ve bütün
dünya seni o camların ardından, uzaktan, çok uzaktan
görür.
Çocuktum. Ustam, “Tut şu kalasın ucundan!” dediğinde
ince kollarım sızım sızım sızılardı.
Ethem BARAN

 Burak ŞENBAK

DİK AÇI:
Soğukta uykusu gelir çocukların.
Ve her sokağı yeryüzünün… Eninde sonunda bir dik açıyla keser
yollarımızı…
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O doksan derecelik dik, keskin, duvarsı, uzun çıkmazın serin ve
kimsesiz köşesi, küçük işçileri gözlerimizden saklayan bir kör
alana dönüşür bazen. Sokağın kehaneti. Garipleri, evsizleri, uykusu
gelmiş küçük işçileri, elbette bir sayan var… Aklında tutan…
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Allahtan daha yakın kimsenin bulunmadığı o anda, tüm yeryüzü
işte, o dik açıda kıvrılmış çocuk işçinin evi olur. Melekler onun
soğuktan büzülüp de dertop olmuş küçük kamburuna, belki bin
tane menkıbe söylerler. Ki her kelimesi dağlar ağırlığında bindirilir
omuzlarımıza… “Siz nerdeydiniz” diye sorguya çekileceğimiz gün
geldiğinde, bir fotoğraf uzatılır önümüze…
Doksan derecede ve evsiz, belki kimsesiz, küçük bir işçinin, kuş
tüyü kadar zannettiğiniz hafifliği, Toroslardan da ağır bir halde
bindirildiğinde omuzlarımıza… Şaşkınlıkla içine kaçmak için
arayacağımız hiçbir köşeyi bulamayacağımız o vicdan günü gelip
çattığında… Cevabımız ne olacak?
İçine kıvrılıp, anne niyetine sarılacağımız soğuk bir duvarımız bile
olmayacak.
Sibel ERASLAN

 Burak ŞENBAK
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İKİZ KARDEŞİM
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Korkunun mağarası, iki siyah göz: Ürpertili, derin,
apaydınlık. Şaşırmak bir oyun değil. Şaşırmak,
bilgeliğin hayretle köşe kapmaca oynaması her
çocukta. Seni gördüğüm an bir adım atacak
cesaretim kalmadı. Şakağındaki yumulmuş elin
düşmekten korudu beni. Sonuna kadar açıldı
hayret pencerem. Senden çocuğum artık, çocuktan
çocuk.
Çocuk: Görünen sen değilsin. Fotoğrafçının
zamana çizdiği gölgedir görünen. Bakışlarının
gölgesi kaç ekvator kaç meridyen uzunluğunda!
Bunu da ancak anneler ölçebilir safiyetin ölçüsüyle.
Senin uçurtmanın ipi koptu çocuk. Bin yıl yaşasan
da artık uçurtman yeryüzüne inmeyecek. Ben de
ipsiz uçurtma ustasıydım çocukken. Bundan böyle
ikiz kardeş gibi yaşayacağız; orda sen bensin burda
ben senim şimdi…
Mustafa Ruhi ŞİRİN

 Çoşkun ARAL
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O güzel avcı bizi terk etti. Bu yüzden arkadaşı oldum
ben de yaramaz bir kedinin. O hep annemin sepetinde
uyurdu. Adı yoktu. Gerinip kalkardı beşiğinden.
Badem ağaçlarının gölgesinde oynardı. Her gece gelip
bana sürtünürdü. Bakışlarını ay ışığına bandırır, kara
bir tuz gibi ellerimi yalardı. Onunla hiç korkmazdık.
Büyüdükçe ateşte kokusuz çiçekler açardı. Bahçede bir
çeşme akardı. Uykuya dalardık.
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Uyandık bir gün hep beraber. Çabucak büyüdük.
Çadırlarımızı kaldırdık. Taşıyabildiğimiz her şeyi
arabalara yükledik. Sularla yarışan atlarımız, bir
önsöz gibi gelip yaşamamızın en başına yerleşti.
Toplandık. Bir delta gibi bölündük. Bir şarkı olup
indik tepelerden. Gün boyu ilerledik. Kırların sonuna
vardık. O kalabalık asfaltta durduk sonra. Kırmızı
kiremitlerden bir şehri daha önce hiç görmemiştik.
Köklerin bilgisi bir ömürdür. Biz sararıp soldukça artık
her şey daha yeşil.
Hakan ŞARKDEMİR

 Enver ŞENGÜL
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“Balonlarım çalındı, hayallerimi sakladığım.
Başkalarının yarım liralık eğlencesi için
azıcık vahşi…
Her hayalim için bir yük bindi omzuma.
Bir yük, bir yük, bir yük daha ve ben sonsuz
neymiş öğrendim. Çocukluğun bittiği
yer. Hayatı en hayalsiz haliyle taşımakmış
kaderim, bunu belledim. Balonlarım çalındı
sesim çıkmadı. Çıkamaz da bir daha…”
Aslı TOHUMCU

 Erdin HASDEMİR

KÜÇÜK KIRMIZI PABUÇLAR
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Erkendi ve bedenimi tanımadan daha…
Oyun oynamak istedim ben de yaşıtlarım gibi
sokakta. Çember çevirmek, ip atlamak, beş
taş, on taş, bilmece, bildirmece… Ağaçların
dallarına çıkıp dut toplamak nasıl da hoşuma
gidecekti oysa. Bir kâğıda resim çizmek,
uçurtmamın ipini gökyüzüne salıvermek,
saklambaç oynamak… Ayıp, kız çocuğusun,
evde otur dediler… Her oyuna bu erkek
oyunudur deyip, elime bebek verip, oturttular
beni bir köşeye. Erkek kardeşime bakmak,
en birinci görevim oldu. Mutfakta anneme
yardım etmek, evin dağınıklıklarını toplamak
da.
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Uzaktan baktım okuldan alındığım gün
yolda koşturan öğrencilere. Daha ortaokula
gidemeden, harflerin büyüsü belleğimde… Ne
elif ’e kuyruk takabildim ne de hesaplayabildim
manavdan aldığım elmanın kilosunu
dilediğimce. Okul bahçesinden taşan sesler
kulağımda çınladı hep. Öğretmenlerin çağıran
sesi bir türlü kulaklarımdan gitmedi. Elimde
karne, sevinç içinde, okul yolunda dilediğimce
yürüyemedim. Hep birileri “ayıp” önüne
bak dedi. Hep birileri “bu sana yakışmaz”
dedi. Güldüğümde elimle ağzımı örtmemi
öğütledi bana büyüklerim. Dilediğimce şarkı
söyleyemedim, konuşamadım.
Bir gün bedenimi satılığa çıkarttı ailem
boylanıp serpildiğimi görünce. Oyuncaklarla,
arkadaşlarımla oynamak varken, görücüye

çıkartıldım ne olduğunu bilmeden. Yanımda
yaşıtım olmayan biri, bir fotoğraf stüdyosu…
Saçlarımda, ellerimde yapma çiçekler…
Dudaklarımda acı bir gülümseme… Neye,
kime gülümsüyorum?
Keşke zamanı durdurmak mümkün olsa.
Keşke bu fotoğraf, o an yalan olsa. Ve ben,
beni çağıran o sese gitsem. Harflerden
kanatlar taksam omuzlarıma. Harften
kanatlarımı çırpsam bilmediğim dünyalara.
Gökyüzüne, o hiç görmediğim dağlara,
ırmaklara… Baktığım yerden dünyanın
çocuklarına, insanlarına…
Şimdi beni dinleyen sen, beni duy, beni anla.
Şimdi, belki rahat koltuğunda içinde şenlik
ateşleri yakan sen. Hırpalandığım yerde acı bir
su dudaklarımı yakıyor. Elini uzat, sıcaklığını
hissedeyim elinin. Yanıma otur, elini omzuma
koy. Kırmızı pabuçlarıma düşürdüğüm keder,
binlerce kızın dünyaya düşürdüğü ateştir. Ve
vardır, belki de saçlarımı şefkatle okşayacak
bir el… Kendimi sığdıramadığım odalarda,
gözlerimden akarken yaşlar.
Bir hiçliği sarındım sabahı görmeden
Bir yalana yolcu oldum denizi görmeden
Masal yoktu öykü roman şiir yoktu
Ev vardı bir penceresinden kırları
göremediğim
Betül TARIMAN

 Esin KOÇ
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Hangi şey bir çocuk bakışından daha net bu dünyanın
ahvalini özetleyebilir? Onlar büyüdükçe küçülen
bir dünyanın fotoğrafıdır bu. Kendi ezberlerini
çocuklarına öğretmek isteyen anne babaların
bilmedikleri bir şey var: Çocuklar ezber yapmaz
sadece ezber bozarlar. Gittikçe azmanlaşan bir
zamanla baş edebilmenin çocukça yolu büyüklerin
rakamlarla ördükleri nicel dünyaya karşı kelimelerin
renkli masal dünyasına sığınmaktır. Hayat çocuklara
paralar, sayılar ve çarşı tuzaklarıyla sataşır. Dünyaya
asli anlamını yeniden kazandırmak istiyorsak ona
çocuklarını yeniden geri vermemiz şarttır. Çocukları
anlam bozumundan korumak istiyorsak büyükleri
çocukluklarıyla tanıştırmak, tabiata çocuk yüzünü iade
etmek gerekir. Zira çocuklar müşterek ümidimiz ve
ortak vebalimizdir.
Hüseyin AKIN

 Figen YAZAN
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Boş, terk edilmiş bir mekân… Belli ki, yıllardır
kullanılmıyor. Duvarlar, yerler, kapılar bir
çaresizliğin görüntüsünü çiziyor insanın içine.
Ve bir çocuk, durgun, dalgın; sanki sevdiklerini
kaybetmiş biri gibi değil, yaşama tutunmak
için sırasını bekleyen bir yoksuna benziyor.
Ve bir yol kenarında bulduğu, çöp kutusuna
sığmadığı için öylece bir kenara bırakılmış,
yayları döşemesinden fırlamış bu koltukta
otururken yaşamında tek sahip olduğu şeyin
de bu olduğunu biliyor. Kim bilir bir zamanlar
kimlere hükmeden, kimleri mutsuz eden bir
gücün koltuğuydu bu?.. Artık hakları çalınmış
çocuklar adına başka bir çocuğun kurduğu
yoksun iktidarının koltuğuydu bu. Ve çocuk, bu
evcilleşmiş, yaşlı ve yorgun bir yabanıl hayvan
gibi duran koltuğun üzerinde bütün çocuklar
adına dünyaya kanadı kırık pencereden sessizce
bakıyor…
Yalvaç URAL

 Haluk UYGUR

Koskoca dünyanın orta yerinde, tek başına
dikile mi kaldın oğul?
Ellerinle sıkı sıkı tuttuğun ne öyle?
“Güzel Bir Dünyada Yaşama Hakkım Var!..”
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		SÖYLE !
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Kalem, gitar, sörf teknesi, bisiklet gidonu,
bilgisayar çantası mı?

		DEĞİL.
Ekmek kapının anahtarı, çoban
çomağı.
		DEĞİL Mİ?
Vay başım, vay!...
Gülten DAYIOĞLU

 Hürriyet AKIN
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Annelerini kaybetmiş aç kedi yavruları gibi birbirlerine
sokulmuş, uyuyorlar. Masum, çaresiz ve korumasız...
Acaba rüya görüyorlar mı? Fotoğrafta sadece birinin
yüzü açıkta; bu çocuk kötü bir rüya görüyor olsaydı
yüzünde bu kadar huzurlu bir ifade olmazdı. Sanki
bir köprünün altında değil de, sımsıcak bir evde,
başını annesinin dizine koymuş, uyuyor. Evet, belki
annesini görüyor şimdi; nefesini yüzünde, müşfik
parmaklarını saçlarının arasında hissettiği annesini...
Onun sihirli dokunuşlarıyla bir bir açılan masal
kapılarından geçerek ışıl ışıl, rengârenk bir dünyada
kanat çırpıyor belki de. Yıllar önce bir şiirimde, “N’olur,
artık çocuklar ağlamasın/Uyusunlar, verin gülüşlerini/
Size binlerce masal devşireyim/Getirin bir gecelik
düşlerini” demiştim. Bu çocuk şimdi düşler ülkesinde
hiç dinlemediği şarkıları ve şiirleri dinliyor, tanımadığı
nimetleri tadıyor olabilir. Belki de rüyalarında kendini
yeniden yaratıyor, kim bilir! Yüzüne iyi bakın; bu
çocuğun içinde belki bir gün dünyayı kökünden
değiştirecek bir kahraman, belki büyük bir şair yahut
bestekâr, belki de kudretli bir ilim adamı uyuyor! Onu
uyandırmaya ne dersiniz?
Beşir AYVAZOĞLU

 İsmail KÜÇÜK

“HATIRLA SEVGİLİ”
“Bana yanmak düşüyor, yangın görsem resimde”*
demişti şair.
Bir fotoğraftan şarkımı duyacak olanlar da onlardır.
Onlar için okuyorum: “Hatırla seeevgiliii, beniii
hatııırlaaa!”
Hatırla, her kıştan sonra muhakkak bir bahar gelir.
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Hatırla, bir karpuz çekirdeğinde koca bir bostan
gizlidir.
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Hatırla sevgili, insan bu dünyaya bir türkü
söylemeye gelir.
Kendini unuttuğun zaman, türkünü hatırla, şarkıda
bul kendini.
Ve yine hatırla ki, Peygamber de bir yetimdi.
Hatırla, bu dünya, kocaman bir gurbettir.
Küfr ile yaşar da devlet, zulm ile yaşamaz, hatırla.
İşiten kulaklar için arşa yükseldi ahım!
“Hakkımı inkâr edersen / Allahtan bulasın”
Şaban ABAK
* Necip Fazıl Kısakürek / “Hâlim”

 Kumral KEPKEP

GÜNEŞ AÇSIN ÇOCUKLUĞUM
Kış bitsin artık. Güneş açsın evler, sokaklar.
Güneş açsın çocukluğumun baharı.
Güneş açsın çiçekler ve ağaçlar…
Dağlar ve ovalar, denizler ve nehirler, gökyüzü güneş açsın...
Komşu bahçelerden erik çalmak istemiyorum.
-O bahçeler kalmadı.
Ara sokakların arsalarında top oynamak da istemiyorum.
-O arsalar da kalmadı.
Hayatıma misal, yıkık iki duvar arasında ayakkabı boyuyorum.
Kış bitsin, şu iki araba lastiği ile nice denizlerde kulaç atarım.
Alır giderim başımı, bakarsın arabam olur o lastikler.
Ama umudum, geleceğim şimdi bir kutu boya ile şu iki fırçada…
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Hayatımda anlatacak ne var ki abisi?
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Fırça, çok mu küçük geliyor elime?
Boyanın en hası, cilanın en kralı bizde…
Boyadığım ayakkabının yüzünde saçlarını taramazsan para verme.
Ama, kış bitsin artık ve güneş açsın çocukluğum...
Büyüyünce ne mi olacağım?
Amacım, bir lostra salonu açmak.
Bir de aynalı tabela kondurdum mu kapısı üzerine...
“Boyayalım abisi” diyen sesimi, bir de asıverdim mi dükkânın bir
köşesine…
-Bak o zaman neler anlatırım abisi...
REFİK DURBAŞ

 Kumral KEPKEP

HASRETİN ÇOCUKLARI
Ben Ali, arkadaşım Veli. Siz, çoğaltabilirsiniz isimlerimizi:
Ahmet, Mehmet, Hasan, Osman, İlyas, Yakup, Burak,
Çetin… Elimizde bazen çekiç, bazen fırça, bazen levye, bazen
kerpeten, bazen tornavida…
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Biz siyahın içinde beyaz. Karanlığın içinde ışık. Gecede kar.
Rüzgârda yaprak. Gülde çiğ. Yağmurda eleğimsağma…
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Biz yaşanmamış çocukluğa, oynanmamış oyunlara hasretiz:
Okul bahçelerine, sınıflara, sıralara, defterlere, kalemlere,
silgilere ve kitaplara. Hasretiz Cin Ali’ye. Hasretiz Ömer
Seyfettin’e, Sait Faik’e. Emek ağacının çiçekli dallarıyız biz;
kimi zaman kırık, kimi zaman solgun ama hep meyveye
duran. Annenin yüreğinde ferahlık, babanın duasında
bereket… Biz medarı maişet motoruyuz.
Bakarız düşlerimizi okuyacak gözler var mı, diye. Bakarız
saçlarımızı okşayacak eller için. Bakarız bazen korkuyla,
bazen umutla, en çok da hüzünle… Siz şimdi nasıl
bakıyorsunuz bize hiç bilmeyiz. Ama biz hasretle bakarız.
Hasretimize…
Biz hep böyle bakarız!
Arif AY

 Kumral KEPKEP
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BİR ANININ DURMADAN KANAMASI
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Benden on bir yaş küçük bir
kardeşim var. Henüz beşikte.
Anne ve babamın ona verdiği
emeği, gösterdikleri özeni dikkatle
izliyorum. Aynı şeylerin benim
için de yapıldığını düşünerek
ürperiyorum. Kendi büyütülüşümü
gözlüyorum onda. Buradan
bakıyorum da, seçme hakkı verseler;
kesinlikle gene kendi anne ve
babamı seçerdim; ama şimdi benim
de içinde olduğum bu yaşantıyı
seçmezdim kesinlikle. Bütün
gövdemle, kanımla, yüreğimle
karşı çıkardım bu yaşantıya. Şimdi
de iliklerime kadar öfkelenerek
karşı çıkıyorum. Elimden bir şey
gelmiyor. Çalışıyorum durmadan,
tırnaklarımla tutunuyorum
hayata. Annem bir hüzün yumağı.
Babam da öyle, evden işe, işten
eve yuvarlanıp duruyor. Kendisine
sunulan hayatın dışına çıkartmaya;
bizi, daha iyi bir noktaya taşımaya
çalışıyor.
Dünyanın döndüğünü öğrenmiştim
coğrafya dersinde; günü birlik işlere
koştururken dünyanın içinde dönen
dolapları da fark ediyorum bir bir.
Babam ve annem için yüreğim
acıyor.

Çok güzel şiir okurmuş babam.
İlkokuldayken, Cumhuriyet
bayramında şiir okuyacak
öğrenciyi seçmek için yarışma
düzenlemişler. Babam seçilmiş,
babam kazanmış o yarışmayı; ama
Cumhuriyet bayramında babama
şiir okutmamışlar. O çocuk yüreği
yıkılmış babamın. Öğretmeni
de çok üzülmüş. Tutup babamın
elinden pastaneye götürmüş,
tulumba tatlısı ısmarlamış.
Pastanede öğretmeninden
öğrenmiş babam: pantolonunun
yamalı, ayakkabılarının lastik
oluşu nedeniyle şiir okutmamışlar
kendisine. Bunları anlatırken gözleri
dolmuştu babamın, benim de…
Bu yüzden bayramlarda şiir okumak
için hiç istek duymadım; ama evde
yalnız kalınca bağıra bağıra şiirler
okudum hep. O günlerden birinde
babama yakalandım. Çocukluğunu
anımsar üzülür diye bıraktım hemen
okumayı, ama o devam etmemi
istedi. Okudum ben de. Okudukça
dilim yandı, gözlerim doldu;
babamsa ağlıyordu.
Veysel ÇOLAK

 Kumral KEPKEP
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Kış olsa, ne güzel… Kar tatili olabilirdi.
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Yarın perde parası isteyecek öğretmen
yine. Tahtaya kalkıp neden götürmediğimi
soracak.
“Eski perdelerin suyu mu çıktı? Onlarla
idare etseydi ya… Millet oturduğu
yerde para mı kesiyor? On beş lirayı ona
vereceğime, iki tavuk alırım da çoluk
çocuğun karnı doyar.
Annem böyle söylememi istiyor ama nasıl
derim ki?
Keşke bir işi çıksa da gelmese öğretmenimiz.
Mustafa BALEL

 Merih AKOĞUL

Sen, narin kollarıyla ışıklı bir dünyayı kucaklayan çocuk,
seni seviyoruz!..
Yanaklarından derlediğimiz gülüşleri sınırsız ülkülerden
derledik. Bahçemizde ipek yapraklarla açan sevdalar
uğuru, süveydalar nuru bir tomurcuksun sen. Ruhundaki
güzellikleri yüzündeki güzellikçe çoğaltarak büyü ve dünya
sana tutunsun ama sen dünyaya tutunma!...
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Sen, dünyaya hem döşek, hem yastık diye yaslanıp uyuyan
çocuk, seni seviyoruz!..
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Derin uykularının güzel rüyalarını geleceğin için görüyor
ve bir peri masalından aldığımız biyografini senin neşeli
avuçlarına kondurmak istiyoruz. Masalları çalınmış
kelebeklere döndürmeden seni ve balı emilmiş peteklere
kondurmadan…
Sen, bütün dikkatiyle dünyanın kalbini dinleyen çocuk,
seni seviyoruz!
Güzel güzel yerlerde seni güzel isimlerle çağırmak üzere
hayaller büyütüyor ve kalp sancılarını dindirecek iksirler
aramanı istiyoruz. Sen misketlerine hiç kurşun isabet
etmeyecek küçük şehzademiz ol ve sesin gök kubbede hiç
kaybolmayacak izler bıraksın.
İskender PALA

 Merih AKOĞUL
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Paylaşmayı öğren benden.
Hüznün tüm dillerini öğren.
Ben nicedir sokaktayım,
düşlerimi gezdiriyorum.
Bil ki; en çok, boş vermişlik
yaralar beni.
Mavisel YENER

 Nevcihan GÜROĞLU

TOPAÇ ÇEVİRMEDEN NASIL GEÇER
BİR ÇOCUKLUK?
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Mutlu çocukluk fotoğraflarına bakmak hüzün veriyor nedense,
mutsuz çocukluk fotoğraflarına bakmakla eşdeğer bir hüzün
bu. Çünkü çocukların aleyhine hızla dönüyor dünya.
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Artık çimenlerin üzerine yatarak ıslık çalmaya vakti yok
çocukların. Şöyle bir durup karıncalara bakmaya, havada
daireler çizerek uçan leylekleri izlemeye, parmaklarına bir
uç uç böceği alıp şarkı söylemeye, tellere takılacak güzel
kuyruklu uçurtmalar uçurmaya, kibrit kutularından tren,
ceviz kabuklarından gemi yapmaya... Hiçbir şeye zaman yok.
Gerçekler bütün çocukluk hallerini masala çevirmekle meşgul
hâlâ.
Sormak lazım o halde: Topaç çevirmeden nasıl geçer bir
çocukluk?
Hem kim istemez ki topaç çevirmeyi? İyi bakmak lazım şu
güzel fotoğrafa... Kendi işini kendi oyununa çeviren bu çocuk
dünyaya dair çok şey söylüyor. Duymak lazım topacın hüzünle
dönerken çıkardığı sesi. Ve tam avucumuzun ortasına almak
lazım; mutsuz bütün çocuk yüzlerini...
H. Salih ZENGİN

 Serkan TURAÇ

Soğuktu hava, güneş pırıl pırıldı.
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Dokuz yaşında Engin. Çocuk olmak isterdi.
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Fazlasına gerek yok. Karnı doysa yeterdi.
Uçardı o zaman Güneş’e, yıldızlara, Ay’a,
Büyülü değneğini salladıkça gökten şimdi dökülse,
Buğusu tüten bir tas çorba.
İş çok, zaman yok,
Yükledi Engin koca torbayı, kağıt dolu arabaya.
Düş kurmak çocuk işi,
Ekmekse aslanın ağzında.
Seza Kutlar AKSOY

 Serkan TURAÇ

FOTOĞRAFTAKİ ÇOCUK VE BEN.
Karşılıklı bakışıyoruz.

Baktığım fotoğrafla tek kişiye dönüştüğümüz anlar olur.
En çok da fotoğrafı sanat yapan vizördeki bakışlar becerir bunu.
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Bir de yüreğim.
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Fotoğraftaki çocuğun yüzü dünyamız kadar kirli.
Darp izleri de var.
Sahi çocukların yüzü hep ak değil miydi?
Ve onları darp etmek suç sayılmıyor muydu?

Fotoğraf ve ben.
Bakışırken tüm farklar kalkıyor aramızdan
Tek kişi oluyoruz…
Mehmet GÜLER

 Serkan TURAÇ

SİZİ DİNLİYORUM SAYIN ÇAĞRIŞIMLAR
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Herkes döküntü bir bodrum katında, kaburgalarından sökülmüş bir
çırayla bir gece zenci olmalı. Ve ateşin başında oturmalı, birer elma
dalına dönüvermiş yanarken kentin sokakları. Herkes sırtı duvarda,
kimi yaban hayvanlarının boynuzlarından akıp giden ışıkları
karşısına almalı. Sokağın iki yanında, iki kişi karşı karşıya geldiği
anda bir hızar gibi işlemeli bakışları.
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Ne yapmalı? Müdürse Pazartesileri mesai bitiminde yürümeli
ana caddelerde çıplak ayaklarla. Suçla suçluyu karıştırdığında,
yargıçsa, asmalı kravatını rüzgârda bir incir ağacının dalına.
Albaysa terfi ettiği günün akşamında tiner sıkılmış yakasıyla
dolaşmalı ortalıkta. Balkonda çamaşır asan bir kadınsa ve çatlamış
bir bardak gibi götürülmemişse hiç bir dudağa, bir gözüyle hamile
kalmalı bir çocuğa. Bulutlara açılan tünel diyorsa biri sokağa ve
sesleri dolamışsa fular gibi boynuna, tutup onu çinko bir heykelle
tanıştırmalı meydanda.
Ama ne demeli şu durmadan konuşan, karanlığın ateşli silahlardan
çıkıp geldiğine inanan insanlara. Bilmiyorlar. Başka kimin cebinde
cennet var. Ve kimin hayaller yumağı avucunda. Kimdi o, sokak
taşları sonbahar yapraklarındaki damarlar gibi çatladığında koşup
gelen yanına. Kimdi ateşin ucunda tül gibi duran. Adını bir kez de
sen söyle bana.
Cevdet KARAL

 Timurtaş ONAN

HÂNE BERDÛŞ:
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Kim demiş yuvasızmışız diye yahu; kış bastırıp soğuklar
indiğinde, ıslak ayaz küf gibi tene yapıştığında, garibin
başını sığdıracağı bir damaltıdır işte. Evet, kapısı yok,
evet penceresi de yok; yaygısı, perdesi, lambası, ocağı
da yok. Bir de araba parası vermeyelim diye köşe başına
bırakılmış sahipsiz kanepe var ama; gündüz koltuk,
gece yatak, pencere boşluğundan süzülen sessizce
çıplak ayışığıdır annelerin ninnisi; sarı-soğuk kış güneşi
yıkıntıya tül.
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“Hâne berdûş” diye bir şey duymuş muydunuz;
“Evsiz-barksız” demek zannederdim; değilmiş, “Evi
omuzunda” demekmiş. Ev yükü ağır; bir çuval dolusu
kâğıttan- iki torba çimentodan, nakliye masrafı olmasın
diye köşebaşlarına bırakılan hantal ve köhnemiş koltuk
takımlarından da ağır.
İşte bütün bunları düşünmekteyiz ki belki duvarda
bir penceremiz, yerde bir çulumuz, ocakta tenceremiz
olsun; olur inşallah!
-E, haydi bakalım, dalga geçtiğimiz yeter, işbaşına!
Ahmet Turan ALKAN

 Timurtaş ONAN

ETNİK ÇOCUK MÜZİĞİ
‘Biz’den olmayan şey, artık ‘yabancı’ değil. Buna çocuklar gibi
seviniyoruz.
‘Yabancı’ yerine ‘etnik’ diyoruz. Batılılara ‘Ecnebi’, Doğululara
“Etnik’ diyoruz.
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İç Doğu. Dış Doğu. ‘Etnik’ deyince sevmek için değilse bile,
çoğu kez ‘acımak’, bazen de ‘merhamet’ göstermek için bir
sebep buluyoruz. Hayır, hayır, ‘acımak’ için sebep buluyoruz,
uyduruyoruz. Merhametin sebebe ihtiyacı olur mu?
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İnsan, doğusuna acır. İnsanın içini de o acıtır doğrusu. Esmer,
siyah, kararmış, koyu, kuytu ve etnik. Tıpkı müzikleri gibi. Bu
çocukların akrabalarını görmüştüm, gördüm, görüyorum her gün.
Hiçbirini unutmadım, ikisi hiç aklımdan çıkmaz. Kadıköy’de, bir
kaç yıl önce günün popüler türküsü “küstüüüüm, küstüm”ü öyle
bir aşkla ve yakarırcasına çalıp söylüyorlardı ki, insan neyi var neyi
yok o anda oracıkta bırakıp gider, hiçbir şeyi yoksa gözlerini bırakıp
gider. Zira gözyaşı kahkaha gibi kalırdı, eğer o sesin çocuklarına
orada dökülseydi!
‘Etnik’ müzik yapıyorlar, evet, belki “Üsküdar’a gider iken...”
diyorlardır, belki “Daha dün annemizin kollarında...”, ne çalsalar
ne söyleseler, ‘etnik’, çünkü yoksulluk etnik, çünkü çocukluk etnik,
çünkü artık yabancı yok!
Haydar ERGÜLEN

 Tufan KARTAL
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