


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.   ✎ Sevinç ÇOKUM

 Ahmet TOPUZDAĞ



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



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

 Ara GÜLER



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?  ✎ Necati MERT

 Ara GÜLER



Kötü gün ya da iyi gün, / 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



Ustam son vidayı söküyordu. İkimiz de yorulmuştuk. Benim gözüm sokaktaydı. Okuldan evlerine gülüşerek dönen çocuklarda.
✎ Adnan ÖZYALÇINER

 Arzu YILMAZ



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



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



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



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



Gerçi ben de bu ayakkabıları giyecek arkadaşlara eşlik etmek, aynı takımda onlarla ben de oynamak isterdim. Ama… Neyse… Adım mı? Ne önem 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? 
✎ Ethem BARAN

 Burak ŞENBAK



Soğukta uykusu gelir çocukların. Ve her sokağı yeryüzünün… Eninde sonunda bir dik açıyla keser yollarımızı… 
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…  ✎ Sibel ERASLAN

 Burak ŞENBAK



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

 Coşkun ARAL



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



“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



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…  ✎ Betül TARIMAN

 Esin KOÇ



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.  ✎ Hüseyin AKIN

 Figen YAZAN



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? / SÖYLE ! 
Kalem, gitar , sörf teknesi, bisiklet gidonu, bilgisayar çantası mı? / DEĞİL. 
Ekmek kapının anahtarı, çoban çomağı. / DEĞİL Mİ? / Vay  başım,vay !..   ✎ Gülten DAYIOĞLU

 Hürriyet AKIN



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



Hatırla, her kıştan sonra muhakkak bir bahar gelir. / Hatırla, bir karpuz çekirdeğinde koca bir bostan gizlidir. / 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

 Kumral KEPKEP



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.  ✎ Refik DURBAŞ

 Kumral KEPKEP



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



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.  ✎ Veysel ÇOLAK

 Kumral KEPKEP



“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, dünyaya hem döşek, hem yastık diye yaslanıp uyuyan çocuk, seni seviyoruz!.. 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!  ✎ İskender PALA 

 Merih AKOĞUL



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

 Nevcihan GÜROĞLU



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



İş çok, zaman yok, / Yükledi Engin koca torbayı, kağıt dolu arabaya.
Düş kurmak çocuk işi, / Ekmekse aslanın ağzında.
✎ Seza Kutlar AKSOY

 Serkan TURAÇ



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



“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.
✎ Ahmet Turan ALKAN

 Timurtaş ONAN



Sizi dinliyorum sayın çağrışımlar. 
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.  ✎ Cevdet KARAL

 Timurtaş ONAN



‘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


