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Acemi Aşık
Ben arka sokakların çilekeş çocuğu
Kalbinde bir çiçek açmamış sevgi mağduru
Karşında hırçınlaşıp kızarıyorsam mazur gör
Ne birisine sevgilim dedim
Ne yar diye elini tuttum
Dilim alışkın değil sevda sözcüklerine
Neden diye sorma, utanırım söyleyemem
Ne kalbimi okşayan bir sevda rüzgarı esti
Ne de bir çift göz mest etti
Ta ki gözlerini görene kadar…
Dilim suskun gözlerim yere çakılıysa cehaletimdendir
Bakamam gözlerine, kıyamam
Kirlenir sanırım gözlerin bakışlarımdan
Tutamam ellerini, korkarım
Ellerimin ateşinden ellerinin yanmasından
Duygular yüreğimde çağlar, dilim sus pus
Beceremem sana güzel cümleler kurmayı
Sana dair biriktirdiğim hayallerimi anlatamam
Korkarım bana karşı duygusuz kalmandan
Bir acemi şaşkın aşığım işte anla halimden…
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Acılar, Mazojistce Mutluluktur
Acılar, mazoşistçe mutluluktur bazen
Kendinize
"Ben nerde hata yapıyorum da canım yanıyor?”
Sorusunu sordurup
Hatalarınızı görmenizde yardımcı olur
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Acıların Tadı Hep Aynı
Yemeklerimizin tatları farklı
Kahvelerimiz çaylarımız kaç şekerli olursa olsun
Ama acılarımızın tadı hep aynı
Yüreği kanatıyor
Gözleri pınar yapıyor
Ruh yanıyor beden üşüyor...
Acı neredeyse can oradaymış
Ne can çıkıyor ne acı diniyor
Kanıyor ha kanıyor…
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Acını Yaşamalısın
Yürekte esen poyrazı dindiremezsin
Hatıraların canlanır
Film şeridi gibi kare kare geliverir gözlerinin önüne
Genzinde hıçkırıkların boğum boğum olur
Burun kemiklerin sızlar
Gözyaşların isyan edip taşmak ister
Beyninde tarifsiz sancılar
Başın o kadar ağırlaşır ki
Taşıyamaz sanırsın bedenin
Başını yastığın altına gömer
Özgürlüğüne salıverirsin hıçkırıklarını gözyaşlarını
Yürekten başlayarak üşürsün
Çepeçevre sarar ruhunu, ürperirsin
Hayır bu kadar zor olmamalı haykıra haykıra dilediğince ağlamak
Acını yaşamak yasak olmamalı, ayıp sayılmamalı
Utanmamalısın gözyaşlarından
Belki hak etmeyen birisi için döküyorsun
Ama acı senin sevgi senin, utanmamalısın terkedilmekten
Biliyorum zor geliyor sana ama bırak giden gitsin
Çünkü sen biliyorsun maharetin sevilmek olmadığını
Sen biliyorsun maharetin seven bir kalbi taşıyabilmek olduğunu...
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Acıya Katlanmakmış Hayat
Acıya katlanmakmış hayat
Herkes gülerken
Acını içine atıp dostların için hayata gülmekmiş
Sevebildiğin kadar yaşıyormuşsun
Çekebildiğim kadar acıya katlanıyormuşsun
Ne eksik ne fazla
Boşuna sitem etmeye kalkma fazlası isyanmış...
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Adını Hayat Koydum
Kazançlarımı kayıplarımı
Sevinçlerimi mutluluklarımı
Hüzünlerimi acılarımı pişmanlıklarımı
Sahip olduğum ya da olamadığım istek ve arzularımı
Aşkımı hasretimi
Hayallerimi umutlarımı
Değer ve yargılarımı
Bir kutuya doldurdum
Adını hayat koydum
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Adını Koyamadığım
Biliyor musun
Çok farklısın çok
Bir şeyler var sende
Adını koyamıyorum
Bir bilmece gibisin
Çözemiyorum...
Bana ait bir şeyler var sende
Adına sevgi mi desem bilmiyorum
Bu yüzden sana gizem diyorum
Ruhumdaki bulmacanın diğer yarısı gibisin
Çözemedim, çözemiyorum...
Zemheride ayaz gibisin
Donduruyorsun yokluğunla
Baharda yağmursun,
Bir damla olsun düşmüyorsun gönül bahçeme
Renkler tonunu sende buluyor
Müzikte nota gibisin
Sen olmadan hayat susuyor
Nasıl bir sevdasın sen öyle
Seviyor belli etmiyor
Zamansız isyanlarınla işkence ediyorsun bana…
Gitme, terk etme ne olur
Kalbim isyanda
Beni bir gece
Bir de sensizlik vurur
Gör şu melankoli halimi de
Tut ellerimden tut ne olur
Sakın terk etme
Sensizlik ölümüm olur...
Hayallerimde
Ve hayallerimin bittiği yerde
Sen vardın
Henüz adını koyamadığım...
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Affet Beni Ne Olur Çocuk
Ey çocuk
Güneş gibisin doğan her yeni güne
Gülüşlerin öyle masum ki
Umudum oluyorsun geleceğe
O minicik kalbin o kadar büyük ki
Bütün alemi sığdırıyorsun da
Biz bir seni sığdıramadık
Şu koca dünyaya
Öylesine safsın ki günahla tanışmamış ruhunla
Kabul olur umuduyla
Dualar istiyorum senden bütün insanlık adına…
Ve senden özür diliyorum
Senden ödünç aldığımız dünyayı
Böylesine kirlettik diye…
Mirasımızı sevmeyeceksin, biliyorum
Kinle dolmuş yüreklerin
İntikam hırsıyla beslenmiş nefretleri
Menfaat uğruna çıkarılan savaşlarda
Yıkılan şehirleri bıraktık sizlere…
Gözlerinizden akan yaşlardan utanıyorum
Vebali benim üzerimde, suçlusu benim
Güvenli aydınlık yarınlar bırakamadık sizlere…
Ey çocuk
Çocukluğu çalınan sensin
Hayatta kalmak adına denizlerde boğulan sen
Savaşlarda korkuyu açlığı yaşan sen
İdeolojiler adına kolu kanadı kırılan
Yetim bırakılan sen
Sebebini anlayamadığın savaşlarda
Ahın yükselirken göğe
Vebalı altında kalan benim, ezilen ben
Affet ne olur affet, utanıyorum
Güvenli aydınlık yarınlar bırakamadım sana…
Ey çocuk
Güneş gibisin doğan her yeni güne
Gülüşlerin öyle masum ki
Umudum oluyorsun geleceğe
O minicik kalbin o kadar büyük ki
Bütün alemi sığdırıyorsun da
Biz bir seni sığdıramadık
Şu koca dünyaya
Öylesine safsın ki günahla tanışmamış ruhunla
Kabul olur umuduyla
Dualar istiyorum senden bütün insanlık adına…
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Affet Desem Affedebilir misin
Sinan değilim köprüler yapamam
Sevdiğime seviyorum diyemezken daha
Külliyeler yapıp birinde güneş batarken
Diğerinde ay doğduracak hesaplar kuramam
Harflerledir işim
Bir açmaz sevda uğruna
Kurduğum cümlelerle işkence ederim kelimelere
Omuzlarına dünyanın sevdasını yükler ağlatırım dizeleri
Kaybettiğim zamana, yıllara ağlarım
Kimse bilmez kanayan yaramı
Oysa ben yaramın merhemini kaybedişime yanarım
Kanarım içime sessiz sessiz
Dışa vuran bir ah olur, koca bir ah
Ne duyan ne anlayan bulunur…
Gittin, ben yıllara kelepçe vurdukça
Sen yüreğime pranga oldun
Yıllar saçlarıma kar olup yağdı
Pişmanlık büyüdükçe büyüdü
Sabır taşı çatladı da
Ne ben sana söyleyebildim
Ne de sen anladın
Matemin sardı ruhumu gizli sevdanın
Suçluyum, affet desem affedebilir misin
Yoksa salar mısın mahşeri yalnızlığa…
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Affına Geldik
Tanırsın beni benden iyi
Zikr eder cümle mahlukat seni
Gafletle unutmuş tendeki can seni
Rahmetine sığındım kapına geldim
Bağışla ey Hak, affına geldim...
Neler görmedi ki bu gözler
Ne günah işledi bu eller
Gasavetle dolu yürekler aşka geldi
Rahmetine sığındı, kapına affa geldi...
Gece olur çekilir el ayak
Gizli gizli köşe bucak ağlayarak
Bir çift el kalkar semaya
Rahman olan ey Hak
Rahmetine sığındık,
Kapına affa geldik...
Aşk kokar güller
Mest olur bülbüller
Aşk ile hu çeken dervişler
Rahmetine sığındı
Kapına affa geldi...
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Ağırdır Gözyaşı
Ağırdır Gözyaşı
Tartabilir misiniz yürek acısını
Tartabilir misiniz hasretin ağırlığını
Ağırdır gözyaşı tartamazsın
Bir mazi gibi
Kayıp gider avuçlarından
Tutamazsın…
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Ağlama
Biricik kızıma
Sen ağlama
Dökülmesin, gözlerinden yaşlar
Sonra yıldızlar kayarsa
Yerine zor gelir
Yeni Canan’lar…
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Ağlama Ne Olur
Gökyüzünden almışsın rengini
Ruhunda gökyüzü gibi mavi
Rüzgarda olabildiğince salınan bulutlar gibi çılgın saçların
Ve güneşe rengini vermiş gözlerin
Ağlama ne olur
Düşeceksin sanırım gökyüzünden
Yağarsan tutamam diye korkuyorum
Yetişemem her damlaya
Kayıp gidersin ellerimin arasından
Toprağa düşen her damla
Benden kopan bir parça olur
Bende gömülürüm toprağa...
©
17 – 04 - 2015
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ağlamak İstiyorum
Okuyorum ama hala cahilim
Tövbe etmek istiyorum ama hala gafilim
Ağlamak istiyorum ama
Akmayan gözyaşlarımla ağlayamıyorum
Yüce Allah’ım sana açtım ellerimi yalvarıyorum...
Toplumda kanayan yara var
Derinleşmekte her gün biraz daha
Analar, babalar ağlıyor
Ağlamak istiyorum ama
Akmayan gözyaşlarımla ağlayamıyorum
Yüce Allah’ım sana açtım ellerimi yalvarıyorum...
Akıtmakta kardeş kardeşinin kanını
Çalmakta Müslüman Müslümanın öz malını
Yapmakta komşusunun dedikodusunu
Ağlamak istiyorum ama
Akmayan gözyaşlarımla ağlayamıyorum
Yüce Allah’ım sana açtım ellerimi yalvarıyorum...
Gerçeği bulmak istiyorum
Gerçeği anlamak istiyorum
Arayıp bulmak, anlayıp anlatmak ve anlaşılmak
İşte bütün mesele
Ağlamak istiyorum ama
Akmayan gözyaşlarımla ağlayamıyorum
Yüce Allah’ım sana açtım ellerimi yalvarıyorum...
Haykırıyorum bütün nefesimle, bütün gücümle
Kalbimden geçen duyguları söylemek istiyorum
İnliyorum, yüreğimde kanayan yaramla
Ağlamak istiyorum ama
Akmayan gözyaşlarımla ağlayamıyorum
Yüce Allah’ım sana açtım ellerimi yalvarıyorum...
Ya Rab affet bu kulunu
Yapması gerekirken yapmadıklarından ötürü
Söylemesi gerekirken susmasından ötürü
Affet bu Müslüman toplumu
Kalplerinde senin sevgin olduğundan ötürü...
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Ağlatmayın Şair Yüreği
Ağlatmayın şairi
Kırmayın kalbini
Kırıldı mı
Kasırgalarda savrulur ruhu
Duygularında depremler başlar
Sel alır yeryüzünü
Ağlatmayın şair yüreği
Kelimeleri isyana sürükler
Terör estirir
Gerilla eğitimine tabii tutar harfleri tek tek
Ezilir kelimeler yüklendikleri mana altında
Ağlatmayın şair yüreği, almayın ahını...
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Ağlayacağım
Evlat sen giderken,
Bir ateşti gözlerimden düşen,
Yüreğimi yakan bir volkan,
Hasret okyanusuna salan,
Fırtınalara makum bir insandı geride kalan…
Ağlıyorsamda aldırma bana, yürü kendi yoluna,
Sana söz, bir daha ağlamayacağım,
Yalnız ve yalnız,
Sen döndüğün gün ağlayacağım…
Dertlerimi sır yapıp susacağım,
Arzu ve ihtiraslarımı susturup,
Hasret yangınlarını,,
Yüreğime akıttığım gözyaşlarımla söndüreceğim,
Yalnız ve yalnız,
Sen döndüğün gün aslanım,
Gururla ağlayacağım…
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Ağlayan Ağlayana...
Bilmem kaçıncı gurbet çağlıyor yüreğimde
Anaya hasret kaldım
Baba dersen hiç bilmedim
Yar dersen hiç gün görmedim
Ağlasam mı inlesemmi bilemedim...
Gözlerim sebil olmuş akıyor
Kanlı gözyaşlarım yüreğimde çağlıyor
Atılmışım dünya gurbetine
İnliyorum gündüz gece
Çile yumağında savrulmak kolay mı
Kalbim paramparça
Yüreğim lal
Söyler misiniz yüreğim neden nar...
Sevgi dillerde pelesenk
Dostluk arkadaşlık, menfaat bitene kadar
Şefkat vefa da anamla gömülmüş mezara
Sadakat merhamet hepsi palavra
Kaybetmiş anlamını değerler
Sözcüklerin içi boşaltılmış
Herkesin muhtaç olduğu duygular bunlar
Gel gör ki herkeste bir şikayet
Ağlayan ağlayana...
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Ah be Ne Eylülmüşsün
Hazan vurmuşçasına sararıp solmamız
Gökyüzünde yıldızları bulutlara mahkum edişimiz
Hep Eylül yüzünden
Gökte gri, artık güneş de yok
Hatta yüreğimi ısıtan sen bile gittin
Bir güz gülüm bile yok artık
Ah be ne Eylülmüşsün…
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Ah Çocuk Olsam
Ah çocuk olsam
Dertlerimi uçurtmamın kuyruğuna taksam
Rüzgara kapılıp sevdalara açılsam
Umutlarımı bulutlara yüklesem
Sonra yağmur olsa bütün dünyaya umut yağsa
Ah çocuk olsam
Bütün masum ve günahsızlığımla yaratana sığınsam...
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ah Gençliğim Ah
Ah Gençliğim Ah
Bilemezdim o günleri arayacağımı
Her şeye boş vermişliğin kaygısızlığında
Avare, avare dolaşıp
Her gün yeni sevdalara yelken açarken
Nereden bilebilirdim ki
Bir gün ansızın hayal kırıklığı içerisinde pişmanlık duyacağımı...
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ah Şu İnsanlar
Geçim derdi dedik, ne işlere girdik
Dağda çobanlık, tarlada rençberlik
Nefsimize hüküm edemedik
Zengin olmak istedik
Köyden büyük şehirlere göç ettik
İlk gün burada da bir deyim öğrendik
Umut fakirin ekmeği
Kazanamıyorsa her öğün yemeli
Bizler Anadolu insanıyız
Kalbimize sevgiyi, saygıyı, dostluğu yâr ettik
Hâk’kı seven her insanı kardeş bildik
Biz Anadolu insanı su katılmadık yiğittik
Kaynaktan çıkan su kadar temiz, berrak ve saf
Yediğimiz bilek gücü, alın teri
Giydiğimiz bir pantolon bir göynekti
Ellerimiz çatlak, sert ve nasırlı
Yüreğimiz ise ellerimizin tersine
Yumuşak, şefkat ve merhamet dolu
Ah, ah o devirler de çok gerilerde kaldı
Şimdi gücü yeten yetene
Sanki orman kanunları geçerli burada
Bizler köyde daha medeni idik
Köyde tek sosyetemiz muhtardı
Burada ise herkes entellektüel, herkes sosyete
Bir selamla dükkanı boşaltırdık
Buradaysa bir kibirlenme, bir hava ki hiç sorma
Köyden can dostun arkadaşın selam vermeye korkuyor sana
Eğer ki bir de delikse cebin
Boşuna uğraşma
Kendini hatırlatamazsın ona
Sen artık gömülmüş mazisin
Hatırlanması yasak olan bir nostalji
Eğer altında varsa yatın araban
Kaçacak yer ararsın kalabalıktan
Eee ne demişler
Fakirin alacaklısı, zenginin akrabası çok olurmuş
Bu, hayat okulundan ilk ders, unutma sakın
Şiven kötü diye hiç korkma, durma konuş
Zenginsin ya, o da ayrı bir kültür olur burada
Ama fakir olana başka
O zaman adı, banal, görgüsüz maganda
Ne kadar iki yüzlü bir dünya
Merak ediyorum
Acaba nerede var başka
Bu kadar riyakar insan bir arada
Sen Anadolu insanım, yiğit, mert delikanlım
Ne işin var İstanbul’da, İzmir ya da Ankara’da
Unutma, demir tavında dövülür, dön köyüne
Burası bir değirmen, un etmesin seni de
Yazık bu körpe gençliğine
Hasret kaldığımız mertliğine
Dinle beni dön köyüne
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En azından bazı şeyler kirlenmesin
Temiz kalsın seninle
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Ah Ulan Hayat
Ah ulan hayat ah
Ne istedin benden
Ne bir sevgi verdin
Nede istikbale dair bir ümit
Neyim varsa çaldın elimden ve yüreğimden
Bir ben kaldım geriye
Sade, yalnız bir ben
Bir ben ki
Dört bir yanım ateş
Ortasında, serseri bir ben
Yürek depremlerinde her gün yıkılan
Yalnızlık fırtınalarında savrulan
Hasret yağmurlarında ağlayan
Arzu ve ihtiraslarla doluyken
Her şeyi elinden ve yüreğinden çalınan
Bir ben bıraktın geriye
Bir hiç olan ben
Ah ulan hayat
Sana ne söyleyeyim
Gençliğimi bile çaldın elimden
Söyle ne istedin benden
Ne istedin yüreğimden
Neden öldürdün sevgilerimi sen
Bir ben mi fazla geldim sana
Herkes gül gibi geçinirken
Söyle bütün dayılığın bana mı ulan
Sende mi anladın kimsesizliğimi, yetimliğimi
Yetmedi mi bunca çile
Yetmedi mi bunca işkence
Kastın ömrümeyse
Fazla yorulup ta kendini üzme
Tebrikler başardın işte
Yaşarken öldürdün beni de
Bir ben bıraktın ki bende
Bende arıyorum
O ben her neredeyse...
Ama bir gün benden çaldığın şeyleri
Geri isteyeceğim senden...
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Ahu Gözlüm
Havada bir ahım kaldı
Sevdası dillere destan
Yaktı kül eyledi beni
Bir ahu gözlü ceylan…
Geceler ağlatır beni
Yalnızlık kaplar bütün benliğimi
Özlemler bir pus gibi çöker
Ahu gözlüm sen, sen yoksun şimdi...
Yeter vurma
Kanatma yüreğimi ağlatma
Kanayan yaram bir değilki benim
Ahu gözlüm bir yarada sen açma...
Yârin elinden bade diye içmişiz zehri
Sevdalar dilde kalmış
Ahu gözlüm sorupta
Yarama tuz basma…
Baharımda hazansın
Sevdamda hasret
Ahu gözlüm haydi durma git
Beni sende terk et…
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Akıl ve İman
Senin uğruna iflas etti
Seni anlamak isterken
Akıl denen tek sermayem
Ama kalbimi kazandım
Ve bir gerçeği öğrendim
Meğer akılla iman denk değilmiş
Din akıl işi diyen çok yanılmış
Gerçekte din vahiymiş
Ve iman karşısında akıl iflas edermiş...
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Aklım
Aklım ki
Aklım şaştı aklıma
Onu da bonkörce harcadı
Beynimin miniminnacık bir lobunda
İmanda akıl aramak boşaymış
Bunu anladım sonunda...
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aklım Fikrim Hep Sen
Aklım Fikrim Hep Sen
Yine gece sen tütüyor
Rakı sen kokuyor
Kadehlere seni dolduruyor
Efkar efkar seni yudumluyorum...
Şarkılar sen, şiirler sen
Odama yıldız yıldız sen doluyorsun
Sen sen sen
Aklım fikrim hep sen
Sen ben oluyorsun farkında olmadan
Sen sen sen derken
Artık ben diyorum, ben…
©
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Al Beni de Yanına
Ölümü hiç bu derece özlememiştim
Uykusuz gecelerde
Beynimdeki tarifsiz acılarla iç içe yaşıyorum sanırken ben hayatı
Oysa ben hayatın gerçeklerinden kopmuş,
Aklımda tek nokta
Allah’ım ya çare ol acılarıma
Ya da beni de al yanına
Allah’ım affet beni bütün günahlarımla…
Biliyorum, dünya bir imtihandır
Ben sınıfta kaldım, acizim
Mahcubum sana karşı ama
Ne olur utandırma beni kullarına
Allah’ım ya çare ol acılarıma
Ya da beni de al yanına
Allah’ım affet beni bütün günahlarımla...
Bildiğim başka kapı yok ki gideyim
Senden merhametlisi yok ki, şefkat dileneyim
Ben, bende aciz biçareyim
Allah’ım ya çare ol acılarıma
Ya da beni de al yanına
Allah’ım affet beni bütün günahlarımla.
Kul kulun halinden bilmez
Sır, bir mermi sıktın mı geri dönmez
Beni benden iyi bilen sen
Sır olup kapına gelsem
Allah’ım ya çare ol acılarıma
Ya da beni de al yanına
Allah’ım affet beni bütün günahlarımla…
Can verdin bilmedik
Gençlik verdin kayıp ettik
Mal mülk verdin cimrilik ettik
Halbu ki mal da senin mülk de senin
Bende var olan neyi varsa bu benin
Hepsi senin emanetin
Görülmemiştir bu kadarı gafletin
Ben ettim sen etme ya Rab!
Ben aciz bir kulum, sen yaratan
Biliyorum duyarsın beni her nerede olsam
Varsa senin yanında, senin rızan için bir sadakam
Allah’ım ya çare ol acılarıma,
Ya da beni de al yanına
Allah’ım affet beni bütün günahlarımla…
Verdiğin nimetler cihanı geçer, bizlerse gafil
Mal üstüne mülk ister
Şehvet fırtınalarında kaybolur gider
Nefs denen azgını şeytana teslim eder
Utanmadan bir de senden yardım diler
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Ama başka da kapım yok ki gecenin bir vakti
Yüreğimi sana açtım, kalmadı senden başka umudum
İster hediye kabul eyle bu canı
İster cehennemine fırlat, yak beni
İster sadaka verirmişcesine cennetine koy
Allah’ım ya çare ol acılarıma
Ya da beni de al yanına
Allah’ım affet beni bütün günahlarımla…
Ya rab kapına geldim
Sana sundum derdim
Şu günahlar içinde yüzen bedenim
Merhametine, şefkatine muhtaç
Nurunla bir damlacık olsun yıka
Biliyorum senden utanıyorum ama
Utandırma beni kullarına da
Allah’ım ya çare ol acılarıma
Ya da beni de al yanına
Allah’ım affet beni bütün günahlarımla…
Yaratanım sensin
Beni benden iyi bilir gözetirsin
Sahte sevgilerden bıkmış kalbimi
Ramazan-ı Şerif’in yüzü suyuna
Al sende yok et ya Rab....
©
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Al Yazmalım
Al yazması düştü dereye
Bakalım kısmeti nereye
Daha on sekizine gelmeden
Adı düştü dillere, yâr dillere...
Nazlı, nazlı kilim dokur
Dilinde sevda türküleri okur
Nâmı yedi cihanı geçti
Eyvah yârime göz mü konur
Yâr göz mü konur…
Duydum görücüsü gelmiş
Babası vermeye niyetliymiş
Hangi garip sevdiğiyle birleşmiş
Artık bize terki diyar gerek...
©
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Alay Ettin
Yağan her kar tanesi
Çiçek olup yanaklarında açsa
Dilin bülbül olup şakısa
Yine de af etmem gülüm
Seven bir kalple alay ettin...
©
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Aldırma
Aldırma
Bu yürek ne gam ne keder çeker daha
Geriye dönüp bakma, aldırma
Nice sevdalar küllenir bağrında da
Bu sevda asla
Aldırma, boş ver aldırma...
Ufuklar kapalı da olsa
Boş ver aldırma
Her fırtınadan sonra
Mutlaka güneş doğar nasıl olsa
Aldırma, boşver aldırma
Sen yüreğindeki umudla, sevgiyle yaşa...
©
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Alıp Gitsen ya Kendini de Beraberinde
Karalanmış bir sürü kağıt parçaları bırakıyorsun ardında
İsyanımı yazıyorum
Beddualarımı yazıyorum
Sonra kıyamıyor yırtıp kaldırıp atıyorum…
Güzel günlerimiz geliyor aklıma
Özlediğimi hissediyorum
Yeni bir kağıt alıp hasretimi yazıyorum
Hani bana ilk seviyorum dediğim an vardı ya
Hırsımdan kağıdı avucumda buruşturup sıkıyor kaldırıp atıyorum…
Gece uzun gözlerde uyku yok
Öyle olunca hatıralar film şeridi oluyor
Seni ilk görüşüm geliyor aklıma
Yeşil bir mintan
Beyaz bir pantolon
Uzun ökçeli beyaz bir ayakkabı
Saçlar uzun lüle lüle
Yüzünde gülücük neşe dağıtıyor herkese
Gülmeseydin öyle keşke gülmeseydin
Kapılmayacaktım belki de çekim gücüne
Of be of of of
Bu nasıl yazı kargacık burgacık
Bir kez de yırtıyorum kağıdı ve kaldırıp atıyorum yerlere…
İlk yanına gelişimi hatırlıyor musun
Fırsatlar kollayıp yalnız bulduğum ilk anda gelmiştim yanına
Hiç unutamam, yanakların al al olmuştu
Merhaba demiştim titrek sesimle
Sende merhaba dedin bütün varlığınla titreyerek
Sadece ismini sormuştum
Sonra yol boyunca suskun yürüdük
Ah be gece vurulur mu insan böylece sinsice
Anlatmak istediklerimi anlatamamanın hırsıyla atıyorum bu kağıdı da yere…
Suretin ambargo koymuş gözüme
Baktığım her yer sen
Kokun sinmiş üstüme
Sen kokuyorum buram buram sen
Gözlerin düşmüş kadehe
Seni içiyorum her yudumda
Sarhoş mu oluyorum ne
Yediğim içtiğim sen baktığım gördüğüm sen
Üstüm başım hep sen
Şimdi farkına varıyorum
Ruhumu çalmışsın sessizce
Hırsız sende
Hırsız mı dedim aman Allah’ım
Yırtıp kaldırıp atıyorum kağıdı da yere…
Yerler kağıtla dolmuş
Hepsinde bir anı
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Parçalanmış bir yürek bırakmışsın geride
Gidiyorsun, terk ediyorsun anladım tamam da
Neden kendini geride bırakıyorsun
Alıp gitsen ya kendini de beraberinde…
©
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Alıştım Her Şeyine
Bu kadar alıştırmayacaktın beni kendine
Sesine nefesine yalan yanlış hikayelerine
O hercai havalı yürüyüşlerinle kandırmayacaktın
Ama kandım, alıştım o tatlı diline…
Yüreğimde uçurum derinliğindeki yalnızlığıma
Bir dokunuşun bir ortak oluşun vardı ki
Olmayacak duaya amin denmeyeceğini bile bile
Sana dair umutlar yeşerdi kalbimde
Her şeyden önemlisi alıştım artık her şeyine…
Ama o soruların yok mu
Hani sıkıştırmak için sorduğun sorular
Cevaplamaktan kaçındığım dilimi bağlayan sorular
Cevaplamadığım sürece sorularına da alıştım…
Nasıl yapabiliyorsun bilmiyorum
Birisine bu kadar yakınken
Bir o kadar dışlayıp nasıl uzak tutabiliyorsun kendinden
Oynadığın bir oyun mu
Yoksa kendi yalnızlığına bir avuntu mu
Bunun adını her ne koydunsa buna da alıştım…
Ne güzel hayaller kuruyorduk
Ama unutuyorduk hayallere dokunuldukça kirleneceğini
Ama adı üzerinde hayal bu
Biri biter biri başlar
Beni hayal kurmaya da alıştırdın…
Dedim ya şen şakrak sesine de alıştım
Dünyayı bir pula satan gülüşüne de
Hüzünlerine, olur olmadık gel gitlerine de alıştım
Bir yokluğuna alışamadım…
Hissediyorum, sessiz sedasız gitmektesin
Nasıl yaparsın bilmiyorum ama
Gideceksen de yokluğuna alıştırarak git
Ağlatma içimde hayaller kuran çocuğu
Bir küserse sonra barıştırmazsın kendinle…
©
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Allah’u Ekber!
Filistinli mücahitlere ithaf edilmiştir…
Allah’u Ekber!
Kana gözyaşı akıtıp
İçine ekmek doğrayıp
Yürek ateşinde pişirilirken
Düşen bombaların eşliğinde
Göğe yükseldi tekbirler
Allah’u Ekber! Allah’u Ekber!
Şehit çiçekleri açtı yeryüzü
Ve cennete bir kapı açıldı kimsenin göremediği
Al kanlara boyanıp tekbirlerle uğurlandılar
Allah’u Ekber! Allah’u Ekber!
Toprağa düşen her şehit tohum gibi
Bire on veriyor, bire yüz
Ey zalim sanma tükeniriz
Allah’u Ekber! Allah’u Ekber!
Her çocuk mücahidleşiyor
Dillerde tekbir
Allah’u Ekber! Allah’u Ekber!
Gözler düşmanda
Yürekte sevda Allah ve Resulü
Ve dinin farz kıldığı vatan
Vatan olmadan ibadet olmaz
Biliyor toprağa düşen her can
Yeryüzü tekbir nidalarıyla çınlıyor
Allah’u Ekber! Allah’u Ekber!
Melekler şevke geldi tek bir ses Allah’u Ekber!
Toprak susuz
Toprak çatlak çatlak
Şerefsizce atılan bombaların ardından dökülen
Kan ve gözyaşlarıyla sulanıyor
Toprak bile dayanamıyor zulme ve inliyor
Lakin vampir kana doymak bilmiyor
Eksilmiyor ne yerden ne gökten tekbir sesleri
Dalga dalga yayılıyor
Allah’u Ekber! Allah’u Ekber!
Ölsek de galibiz yaşsak da
Allah’u Ekber! Allah’u Ekber!
Lanetli zalimler için yaşasın cehennem
Allah’u Ekber! Allah’u Ekber!
Kana ekmek doğrayıp iftar yapıyor Filistinli kardeşlerimiz
Karda cennet gülleri açılıyor şehit kanlarıyla
Yanan yürek kanayan can gel de dayanabilirsen dayan…
Kurumuşsa gözyaşlarımız, körleşmişse gözlerimiz
Kendimizi sorgulamak vaktidir...
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Allah'a Emanet Ol
Rüzgar gibi izinsiz girdin dünyama
Güneş gibi ısıtırken yüreğimi
Yokluğunda özlüyorum, üşüyorum
Gel gör ki sana tek kelime diyemiyorum…
Bensiz her nerede olursan ol
Allah’a emanet ol
Çünkü güvenemem seni başka kimseye
Gözüm arakada kalır
Aklım sende takılı kalır
Her neredeysen
Aç mısın tok musun
Hasta mısın yasta mısın
İyi misin kötü mü
Takılıp kaldım sana işte bir şekilde
Adını koyup da
Kendime dahi itiraf edemediğim duygunun esiriyim…
Duygularımdan belki haberli
Belki habersiz
Geçip gitmektesin
Gerçek şu ki sen de kendi yolundasın
Mutluluğun peşinde
Bir meçhule yürümektesin
Dilerim her şey gönlünce olur
Kendine iyi bak
Allah’a emanet ol
Çünkü başka kimseye emanet edemem seni
Gözüm arkada kalır…
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Allah'ım
Allah’ım
Ne kadar çok aşikârsan
Bir o kadar sır içinde sırsın
İlmin, rahmetin kuşatır kâinatı
Nisyan ile isyan etsek de
Hilm ile rızık verensin…
Sahte aşklarla oyalama
Aşkını kalbimize işle
Cennet elbette ki bir hediye
Hediyeye kanıp
Cemalinden yüz çevirenlerden eyleme Allah’ım…
Mutluluk için pek çok şeyi araç kıldın
Aracı hedef yapanlardan eyleme
Her yönüyle hayat imtihanken
Başımızı gönlümüzü döndürme
İbadetle kibirlenenlerden eyleme…
Ruhundan ruh verdin bize
Ama nefsi ile imtihan eyledin
Bunca güzelliklerin varken
Nefsi şeytanın elinde oyuncak eyleme…
Dünya, yumuşak yatak
Hayat, uykudaki kısacık rüya
Korkarım rüyanın güzel yalanlarından
Rüya ile oyalama bana seni gerek Allah’ım…
Gönlü fakir dili fakir Kekecim
Ne, nasıl istenir bilmezim
Aklım senle meşgulken iflasta
Kalbimizi ihlasla sana gelenlerden eyle Allah’ım…
©
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(Amin)

Anadolu'm
Toprağında yoğrulmuşum
Yine bağrında toprak olmak var ya
Papatyalara, lâlelere, güllere ana olmak
Yine sen gibi kokmak var ya
Ölümü bile özletiyor insana
Ah Anadolu’m ah...
Hasret anlatılmıyor ki…
©
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Ancak Kaderini Yaşıyor İnsan
Acılar yürekten kopup dile kadar geliyor
Ama söylenmiyor işte söylenemiyor
İçten içe yakıp duruyor
Unutmak kolay değil
Yaşadığım her gün mıh gibi karşıma dikiliyor
Yıllar geçse de
Her gün taze her gün sıcacık kanıyor
Bir soruda bir dünya gizlidir bazen
Sorma maziyi
Ben kanıyorum bırak başkası kanamasın…
Yanan benim tüten ben
Bunu herkes biliyor görüyor
Her gözde bir acıma duygusu
İnsanı her gün daha da yıkıyor…
Yaşananlar yaşandı ve bitti
Acısı yalnız bana miras
Yağmurlar ayazlar üşütmüyor artık
Yüreğim yanarken ruhum donuyor
Yaşamak diyoruz Azrail’in nöbetine
Farkında olmadan nefes nefes eriyor tükeniyorum…
Vazgeçtim hayatı zorlamaktan
Günahlarımın bedelini
Bana reva görülen cezanın kefaretini ödüyorum
Vazgeçtim planlar yapmaktan
Gördüm ki ne yaparsan yap
Ancak kaderini yaşıyor insan…
Dedim ya Azrail’in nöbetini tutuyoruz
Gelse ansızın tutsa elimden bir sevgili gibi
Alıp götürse kimse duymadan
Bir selâ bir namaz
Sonra acıların sonu o sonsuz huzur…
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Ancak Orada Bulurum Kendimi
Korkarım karanlıklardan
Orada kaybolmayı ve kaybetmeyi öğrendim
Karanlıkta bırakma beni
Salacaksan gözlerinin karalığına sal
Ancak orada bulurum kendimi…
Bilmeceler çözdürme, cahilim
Anlamam yukardan aşağıya soldan sağa
Aradığım tek kelime ismin
Salacaksan kalbinin labirentine sal
Ancak orada bulurum kendimi…
Adresler tarif etme bana
Yabancısıyım bu şehrin
Taksiciden postacıdan adres aratma
Salacaksan kalabalığın uğultusuna sal
Ancak orada duyarım kendimi…
Yorma bunca beni
Yüreğim kaldırmaz vedaları
Aradığım bir yitik var yardımına muhtacım
Salacaksan bebeklerin saflığına
Sesinin büyülü tınısına sal
Ancak orada bulurum kendimi…
Filmlerde aratma
Her başrol her senaryo benden bir parça
Güftede notada ruhum dans eder
Arattırma bildiğim adreslerde
Salacaksan suya sal
Ancak orada bulurum kendimi…
Salacaksan gözlerinin karalığına sal
Kalbinin labirentine, kalabalığın uğultusuna
Sesinin büyülü tınısına sal, suya sal
Boş hayallerle avutma beni
Saracaksan ruhumu ruhunla sar
Ancak orada bulurum kendimi…
Bunca yalvartma
Bunca inletme beni
Bak yalnızlığım gökyüzünde, gör yeter
Gözlerime bak
Sözlerimi duy, anla yeter
Bir cümle sözünde bulurum kendimi
Seni seviyorum evet seviyorum seni…
©
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Anlamak
Beni herkes anladı galiba...
Bir benden başka
Ah anlayabilsem birde ben kendimi
Dindirebilsem
Yüreğimdeki sancıyı
Beynimdeki depremi
Belki o zaman huzura ererdim ama
O huzur nerede ki…
©
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Anlar
Dalgalar sahile vurur
Yalnızlık ruhuma
Bir çılgın fırtına eser
İzleri, alnımdaki çizikler
Acılar, sevdalar gizlenir kalpte
Anlayanı az
Anlamayanı saz vurur...
©
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Anlaşılmaktan korkuyorum
Anlaşılmaktan Korkuyorum
Sevgilerimiz yarım
Umutlarımız, sevinçlerimiz yarım
Mutluluklar eksik
Hep bir arayıştayız
Bazen ne aradığımızdan bihaber
Kapılmışız hayatın seline sürükleniyoruz
Azrail’in nöbetini tutuyoruz farkında değiliz…
Oysa ne çok istiyoruz
Yüreğimizi ısıtan birisinin olmasını
Bir bakışla dünyamızın dolmasını istiyoruz
Bir elin sıcaklığında bütün dertlerimizin erimesini
Bir çift gözün bakışında
Sevdanın gönlümüze ilmek ilmek işlensin
Ayaklarımız yerden kesilsin
Bulutlarla yarış edelim
Kan kırmızısı güller gönül bahçemizi süslesin
Aşk şiirleri, aşk şarkıları okuyalım sevdiğimizin gözlerine bakarak
Özlemek bile bir mana kazanıyor
Sevgiliye kavuşma hayaliyle özlemek bile bir mana kazanıyor
O zaman anlıyoruz sevginin ne çok şeye kadir olduğunu…
Maziye dönüp bakmaya bile korkuyorum
Ne çok hatalarım olmuş
Ne çok şey kaybetmişim
Geleceği geçmişin gölgesinde yaşamanın acizliğini yaşıyorum
Bağlanıyor elim kolum
Atiye yönelik adım atmaya korkuyorum
Bir kuru yaprak misali kapılmışım hayatın rüzgârına
Oradan oraya sürüklenip hırpalanıyorum…
Korkuların gölgesinde geçer mi bir ömür
Ölümden öteye bir yol var görüyor biliyorum
Prangalar ayağımda elimde gözümde dilimde yüreğimde
Biliyorum sevgi bir nefes kadar yakın
Gel gör ki korkularım hapsetmiş beni hücreye
Ne başımı kaldırıp bakabiliyor
Ne elimi uzatıp tutabiliyorum
Hayatı bir korkakçasına kendi gönül hücremde yaşıyorum
En tuhafı en acısı anlaşılmaktan korkuyorum…
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Anlat
Bırak düşsün kalem elinden
Ne yazacaksın geriye...
Bomboş bir hayatı mı
Yaşadığın hayal kırıklıklarını mı
Umut bağladığın insanların
Sana nasıl kazık attıklarını mı
Ne yazacaksın ha…
Ne yazacaksın geriye
Ağlama, ağlama be koçum
Hayat böyledir işte…
Ama yazmak istiyorsan
Yaz sen yine de
Yaz, nasıl sevdiğini yaz
İnsanlara güvenmek
Onları sevmek enayilikse
Yaz, enayiliğini yaz
Ama sakın ağlama…
Bir tek damla gözyaşın
Değer mi sana kazık atanlara
Boşa çıksa da umutlarını yaz sen yine
Yarınlardan beklentilerini
Güneşin doğuşunu nasıl beklediğini yaz
Ne var ne yoksa dök yüreğini ortaya
Belki bir anlayan çıkar, olur ya…
Ama sakın ağlama
Değer mi bir damla gözyaşın
Hasretini, sevdasını çektiğin
Seni anlamayan insanlara
Anlat, anlatacak neyin varsa
Durma dök yüreğini ortaya
Okuyan dinleyen olmasa da
Ben dinliyorum, derdini anlat bana
Ama ne olur sakın ağlama…
Yüreğim dayanmaz gözyaşlarına…
Anlat anlatacaksan
Hayatın kalleşliğini
Feleğin ateş çemberinden nasıl geçtiğini
Yüreğini doldurduğun
Sevgi denen duygunun kalleşliğini
Anlat, anlatacak neyin varsa
Dök yüreğini ortaya
Ama sakın ağlama…
Değer mi bütün bunlar
Senin bir damla gözyaşına…
Sana baktıkça
Aynaya bakıyor sanıyorum kendimi
Seni görünce anladım
Ne kadar da dolmuşum
Boş ver benim sözlerime aldırma
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Ağla, ağlayabildiğin kadar ağla
Dök yüreğini ortaya, ağla...
Şey, başka mendilin de var mı yanında...
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Anlatabilseydim Ne Yakmayı Öğrenebilirdim Ne Yazma
Tam ortasındayım hayatın
Gelen geçenle çarpışmışım bir şekilde
Kimileri bir şeyler katmış hayatıma
Kimileri bir şeyler çalmış
Hayat gökkuşağı gibi rengârenk
Ama ben hep gri tonda takılıp kalmışım
Yetim oluşumdan mıdır bilmem
Kendimi hep farklı hissettim
Biz fakirdik ama çocukluğumuz zengindi
Bize kimse masal anlatmadı
Hikâye kitabı okumadı
En büyük zenginliğimiz bir top bir topaç ve birkaç misketten ibaretti
Ne büyük zenginlikmiş büyüdükçe anladım
Bir daha da hiç bu kadar zengin olamadım
O çocuk masumiyetindeki saflığım
Kirlenmemiş ruhum
Geleceğe dair umutlarım hayallerim ne kadar da değerliymiş
Büyüdükçe fakirleştim
Günahlarla tanıştım ruhum kirlendi
Aşık oldum körleştim…
Evi önce ben terk ettim
Evlendim, gurbeti mesken ettim
Yıllar su gibi akıp giderken
Karşılıksız sevgi pınarımı
Beni zengin kılan annemi kaybettim
Her şeyim vardı
Evim barkım arabam
Zenginleştikçe fakirleştiğimi hissettim…
Dilimi tutmasını öğrenemedim
Bu yüzdendir ki
Ne cefa çekmişsem dilimin sefasından oldu
Herkesi kendim gibi bildim
En büyük hataymış
Dost bildiklerimin ihanetiyle öğrendim…
Hayat hataları af etmiyormuş
Yaşayarak öğrendim
Pişmanlıklarım, ah keşkelerim çok oldu
Yalnızlık yoldaşım kalemim sırdaşım oldu…
Yüreğimi acıtan sancılarımı
Kimseye anlatamadıklarımı kalemimle anlattım
Biri okur da öğrenir korkusuyla sonra hepsini yaktım
Ama hep yazdım
Sevdalarımı, yalnızlıklarımı korkularımı umutlarımı
Yarınlardan beklentilerimi hep yazdım
Yazdıklarım kimine göre anlamsızdı
Kimisine göre mazoşisttim
Kimisine göre hayatın ta kendisi
Aslında yaptığım kelimelere işkence etmekti
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Vazgeçmeyi denedim onu da beceremedim…
Hayat bütün bilinmezleriyle bilmeceden ibaretti
Onu da ancak yaşayarak öğrendim
Tecrübeli miyim, bilmiyorum
Bildiğim tek şey hayatı bilinmezlerin güzel yaptığı
Korkuları yenebilmek için üzerine gitmek gerektiğini
Mutluluğun ancak acılara tutunarak geldiğini yaşayarak öğrendim
Sonra bir baktım ki ömrümün sonbaharındayım
Ama son da olsa bahardayım
Kalbimin bir köşesinde hala bir ümit taşıyorum
O da ne diye sormayın
Anlatabilseydim ne yazmayı öğrenebilirdim ne yakmayı…
©
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Anlatamadım, Anlamadı...
Yazdığım tüm şiirler yarım
Kelimeler anlamsız
Duygular bizar, lal
Bedenim ateş
İçten içte yanıyorum
Hep bir şeyler yazmak istiyorum
Bağıra bağıra haykırmak
Seni seviyorum, seni seviyorum
Ne bileyim işte
Ne yapacağımı bilememezliğin
Acizliğini çaresizliğini yaşıyorum
Aslında sana olan sevgimi anlatmak istiyor, anlatamıyorum
Çünkü ya benim kelime haznem dar
Ya da seni anlatmaya kelimeler kifayetsiz...
©
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Anlayamazsın
Hiç bir şey sorma
Sakın anlamaya da kalkma
Göremezsin kanayan yaralarımı
Dokunamaz saramazsın
Duyamazsın sancılarımın çığlıklarını
Anlatsam anlayamazsın…
Kişi en büyük yalanları kendisine söylermiş
Bende kendimi avutuyorum yalanlarımla
Sakın ayna tutmaya kalkma bana
Hazır değilim daha
Korkuyorum gerçeklerle yüzleşmeye…
Kaç kez yargıladım kendimi
Kaç kez sorguladım
Sorularım ağırdı
Cevapları hep sukut oldu
Pişmanlık yenmeyen en acı meyve
Aç karnına bile yenmiyor meret işte…
Hazan, mevsim tanımıyor
Esti mi yaman esiyor
Yüreğin bam telini inlete inlete
Ömür ağacından bir şeyler kopartıyor
Sahi toprak baharda neden bu kadar güzel kokar…
Hiç bir şey sorma
Sakın anlamaya da kalkma
Göremezsin kanayan yaralarımı
Dokunamaz saramazsın
Duyamazsın sancılarımın çığlıklarını
Anlatsam anlayamazsın
Hoş ben bile anlayabilmiş değilim kendimi…
©
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Anne
Biricik anneme ithaf ediyorum
Bıktım bunca riyakârlıktan,
Bir seni, bir sevgini, bir ölümü
Ben rabbimi özledim anne
Sıkıldım artık
Her şeyi kendi gibi, yalan dünyadan
Ben Rabbimi özledim anne…
Gerçek şu ki
Senin sevgini, senin şefkatini
Bulamadım hiçbir insanda
Bir seni, bir sevgini, bir ölümü
Ben Rabbimi özledim anne…
Bunca yıl yaşadım, ama acı ama tatlı
Ne yaptımsa kendim için yaptım
Hiç düşünmedim bir başkasını
Hiç düşünmedim
Yediğim lokma haram mı, helal mi
Şimdi rabbime yöneldim
Günahlarıma ediyorum tövbe
Eğer kabulse tövbem
Al bu canımı ya rabbi
Sende hakkını helal et anne…
Bir seni, bir sevgini, bir ölümü
Ben Rabbimi özledim anne…
©
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Anne (2)
Yusuf gibi kuyuda
Yunus gibi hep yollarda
Eyüp gibi hep sabırla
Hasretime hasret ekledim
Dûalarım hep sana, hep sana anneciğim...
Kabardı yine yüreğim
Coşkun denizler gibi
Sahilini bulamayan dalga gibiyim
Köpürsem de kendime, delirsem de kendime
Hiç kimseye ne gücüm ne de sözüm yetmiyor anne...
Asker şafak sayar
Mahkûm gün
Benimse alnıma gurbet yazılmış
Ayların yılların hesabı yok anne...
Yalnızlık Allah’a mahsustur derler
Anlaşılmayınca kul da yalnızdır anne
Hatırlarım, biraz hüzün çökse yüzüme
Hasta mısın, derdin nedir diye sorardın
Birazcık naz yapacak olsam, ağlardın
Gurbette halin nedir soran yok anne...
Göğüs kafesim dar geliyor
Kalbim hasret kıskacında can çekişiyor anne
Hep bir şeyler geliyor dilime
Gözlerimden yüreğime bir şeyler akıyor
Kalbimdeki yangına benzin dökercesine
Gözyaşlarım har oluyor anne...
Seni çok özlüyorum, neredesin anne...
Taş olsaydı bu kalbin yerinde
Pamuk olurdu bunca hasrete
Hayat değirmeninde öğütülen
Gençliğimiz, umutlarımız, hayallerimizdi belki de
Hiç bir şey ama kazandığım hiçbir şey
Senin bir anlık hasretine değmiyor anne...
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Araf
Yapraktaki toz misali
Bir rüzgârda uçtum
Silindim yüreğinden unutuldum...
Her şeyi göze almışım bu sevda uğruna
Onuru kırılmak, küçük düşmek
Rezil olmaksa bu sevda uğruna
Bakamıyorum dostlarımın yüzüne
Rezil oldum sonunda...
Dilerim hiç bir zaman umutlanmaya
Bir umuda bağlanmaya ihtiyacın olmasın
Hele ki yaşamak için...
Hiç bir zaman geçmeyeceğini bildiğin
Gece rüyalarını, gündüz hayallerini süsleyen
Bir kere olsun görmek için yollarını gözleyip
Sesini duymak için köşe bucak gizli saklı
Yanına yaklaşmaya çalışmak...
Kaybetme korkusunu ve umudu bir anda yaşamak
Biri cennet diğeri cehennem
Ve arafta kalmak
Umutla umutsuzluk arası
Araftayken bile yüreğinde cehennem ateşiyle yaşarken
Kavuşma umuduyla o yangına su sıkmak...
Ve diyorum ki kendime
Olacaksan Kerem ol, Mecnun ol
Yanacaksan yan
Cehennem ateşine har ol
Sonunda olacaksan taş olma toprak ol
Sevda gülleri açsın bağrında...
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Asın Beni Asın Çünkü Ben İnsanım
Asın Beni Asın Çünkü Ben İnsanım
İçinizde bir mutluluk satın alan oldu mu hiç
Ya da kanayan yaraya derman olan
Acıların çığlıkları sarmışken dünyayı
Nasıl sağır olmayı başarabiliyor bunca insan…
Kimi çöplükte ekmekte toplar
Kimisi yeni doğmuş çocuğu çöplüğe atar
Bunca adaletsizlik varken
Buna karşı durmanın adını koymuşlar isyan…
Hayat bir terazi
Bir kefesinde güzellikler
Diğer kefede çirkinlikler
Araf da kalan korkaklar da var
İsyankar halimle yana yakıla
Bağırdım çağırdım isyan ettim
Duyan olmadı
Ne ettimse kendime ettim…
Elimde bir sihirli değnek olsa diyorum
Adaletin eşit dağıtıldığı
Zengin fakirin olmadığı
Herkesin ama herkesin eşit olduğu bir dünya istiyorum
Biliyorum suçluyum
Asın beni asın
Çünkü ben insanım…
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Aslında Vedalar Gözyaşlarımızın Nedeni Değil midir?
Seversin
Sevdiğinin gözlerinde boğulmak istercesine
Gözlerini gözlerinden alamazsın
İçin kıpır kıpır
Kalbin güm güm atar
Başın döner, miden bulanır
Kendini bulutların üstünde hisseder
Karşındakinin halinden anlamasını istersin
Tek kelime edemez
Sevgini kalbinde hapsedersin
Ne kadar da zordur onu onsuz yaşamak...
Sevdamı aradım sokak sokak
Şehrin her köşesinde bir iz buldum
Buruk buruk kanadı gönlüm
Anladım ki bir ben değilmişim mecnun olan
Ve yine anladım ki
Aşık, Keremlerin Mecnunların yüreğinde yanan ateşle aydınlanır
Aynı ateşle ısınırmış
Aşkı arayan kendi ruhunda bulurmuş...
Aslında gözyaşlarımız
Dişlerimizi kanatırcasına ısırıp
O kahrolası gururumuza mağlup olup
'Gitme' diyemeyip
'Kendine iyi bak'
Gibi veda cümlelerine
Yüklemek istediğimiz anlamın altında ezilen
Sözcüklerle gizlediğimiz elvadaların fotoğrafı değil midir…
Yaprak kurudu
Gül dalında soldu
Ömür hazanı vurdu
Sesimi duy
Halimi gör
Can toprağa düşmek üzere...
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Aşk
Yıldız, yıldız parlayan,
Buğulu gözlerin gizemini çözmek için,
Sevdanın hasret olup, ateş olup,
Yaktığı kalbe girmek gerek.
Bu hasreti, bu ateşi söndürmek için,
Leb denilen kadehlerden,
Aşkın şarabını yudum yudum içmek gerek…
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Aşk Dediğin Saçmalıktır
Denizin içinde sırılsıklamken
Yağmura karşı şemsiye tutmak gibiydi aşk
Saçma sapan
İşte bu saçmalığa aşık oldum
Saçmalıktaki anlamsız güzelliğe...
Aşk dediğin saçmalıktır
Ama yine aşık olursun…
©
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Aşk Dilencisi
Bir insan bu kadar mı sevgi dilencisi olur
Her sözüne her kahrına katlanırsın
Gizli gizli korur kollarsın
Ona bir şey olacak diye üzerine titrer, korkarsın
Sonra ansızın bir soruyla vurulursun
Hiç bir şeyden haberi yokmuş gibi sorar
Sahi sen hiç aşık oldun mu…
Sanki kurşun yemiş gibisindir soru karşısında
Sevdadan karşısında iki büklüm
İki elin iki cebinde omuzların çökmüş
Gözlerini gözlerinden kaçırmak için çevrede, gökyüzünde gezdirirsin
Ama nafile teslim olursun o büyülü iki mercan taşına
Sonsuz bir aşkla dalar gidersin hayal âlemine
O sonsuza dek sürmesini dilediğin sukutu yine kendisi bozar
Ne oldu, neden cevap vermiyorsun
Yoksa benden mi saklıyorsun bir sevdiğin varda…
Bir anda kendine gelir
Birazcık kekelersin
Şey, aşk mı aşık olmak mı
Sonra başlarsın anlatmaya
Aşık olmak nasıl bir şey bana anlatabilir misin
Sahi, anlar mısın aşık olanın halinden
Cevap verir
Aşk olsun, anlarım tabi
Neden anlamayım, insan sarrafıyım der gözlerime bakarak
Der demez başlarsın anlatmaya
Peki, bilir misin aşık olanın her an üşüdüğünü
Bu yüzden devamlı titrediğini
Her an yokluğunla donduracağına
Gel varlığın yak, kavur beni diyebilmek
Ellerini ömür boyu tutabilmek için
Tüm varlığı canından vazgeçmeye hazır olduğunu
Saatlerin hep onu gösterdiğini
Duvarların onun resimleriyle donandığını
Tüm cadde ve sokakların onun ismi olduğunu
Yürüdüğüm her yol sevgiliye çıkıyor hülyasıyla
Her günü melankoli sarhoş geçirdiğini
Onsun nefessiz kaldığını
Ancak onun yanında yaşadığını fark ettiğini
Duygularını hislerini hep bir arkadaş hikâyesinin arkasına saklayıp anlattığını
Kendini sevdiğine mecbur hissederken acizlik içerisinde kıvranmanın
Nasıl bir duygu olduğunu çok iyi bilirsin, bilirsin de
Gel gör ki
Çevrenin dedikodusundan
Sevdiğine dokunacak en ufak bir yakıştırmadan
Sırf ama sırf onu korumak adına
Kelimeler dilinde boğum buğum olurken
Susmak zorunda kalmanın ne demek olduğunu mu soruyorsun
Sevmek böyle bir şey mi
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Senin aşk dediğin bu mu demek ister amma velakin susarsın…
Sonra bütün cesaretini toplayıp inadına gözlerine bakarsın
Sevmek sahip olmaksa, hayır sevmedim
Sevmek onun mutlu olduğunu görmekse
Ömrümü ona adarım ve hatta adadım
Gözlerinde okyanuslara daldım
Sesi kulaklarımın neşesi oldu
Nefesi bir tufan, savrulur her bir parçam
Yüzü ömrümü adadığım muhteşem tablo
Sorma bana başka bir şey sorma
Hani insan sarrafıyım diyorsun ya
Hani halden anlarım diyorsun ya
Sen yanındakini göremiyorsun daha ne diyeyim sana
Demek istersin amma velakin
Aşık olmak mı
Hem de ben
Hadi canım sende
Şaka mı yapıyorsun
Başka işin mi yok senin der kaçar gidersin yanından
Sevdan yüreğinde saklı sen sevdaya mahkûm
Boğulur gidersin hayat denen okyanusta
Aşk sevda senin neyine
Aşk dilencisi olamayacak kadar korkağın birisin işte…
Aşk sevda korkakların değil cesurlarındır
Cesurlar hak eder aşkı
Cesurlar hak eder sevdayı yaşamayı
Sen korkağın birisin
Hadi git yoluna be
Git yoluna işte, korkak sende…
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Aşk Rakamlar Üzerine
Günümüzde aşk rakamlar üzerine
Bu rakamlarsa ya paranın ya da telefonun üzerinde…
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşk Saçmalatırmış
Aşk saçmalatırmış derler ya
Seni gördükçe bende saçmalıyorum
Ben bile nasıl bu kadar saçmaladığıma şaşırıyorum
Birde sen neler saçmalıyorsun diyorsun ya
Ne ben anlatabiliyorum
Ne de sen anlayabiliyorsun
Aynı şu an saçmaladığım gibi
İşte öyle bir şey...
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Aşka Dair
Göremedim diye korkma
Sanma meçhuldeyim
Çok iyi bildiği bir yerde, kalbindeyim
Şu an yoksam yanında
Bil ki yolundayım
Geç kalırsam meraklanma
Son nefesim de olsa
Bil ki seninleyim…
Seni görünce nefesim tutuluyor
O kadar heyecanlanıyorum ki
Konuşmaktan acizim
Zaman dursun dediğim andayım.
Gözümün sefasındayım…
Bir şiir yazsam konusu sadece sen
Bir beste yapsam
Her notası sen
Sen zaten bitmeyen bir romansın
Her sayfası sen olan…
Mutluluktan kuşlar gibi uçurmazsam seni
Benim adım aşk olsun
Biliyorum bu iddia da kazanmazsam
Başka da aşk olma ihtimali yok hani…
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Aşka Düşmek
Asude geçerken ömrüm
Sine-i dergâhımı delen bakışların
Gönlü Gülizar’ımda gül-i hazan oldu
Efkanı, firakı bilmezken kalbim
Her an hicranınla yanar oldu...
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Aşka Müebbet
Benim bildiğim kırmızı güller adaktır sevgiye
O halde hep bir imkânsıza
Bir sari laleye adanmak niye
Sevmek iki ruhun bir olması demekse
Aldatmayalım kendimizi
Yok öyle bir şey, masal hikaye...
Biz gerekenden fazla sevmişiz sevdiğimizi
Sevdamız hayatımıza mâl olmuş,
Yaşadığımız hüsrana aşka müebbet demişiz
Sevilsek de seveceğiz sevilmesek de seveceğiz
Ne olursa olsun seveceğiz
Sevdikçe tek gerçeği göreceğiz
Gerçek aşka Hakk’a yöneleceğiz...
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Aşkı Tarif
Bir gün bir yerde
Hiç beklemediğin bir anda biri çıkar karşına
Bir an göz göze gelirsin
Büyülenmişçesine dalar gidersin
Dünyanın en güzel filmini izlersin o gözlerde
Bir saniyede bir ömür hayal edersin
Bir şey cezbeder seni
Kendinden geçer sonsuz bir sukuta sığınırsın
İçmeden sarhoş olursun
İçinden ılık ılık bir şey akar
Ruhun titrer, ayakların yerden kesilir
Gözlerin kararır
Dünya etrafında döner
Sonra ılık bir rüzgâr eser
İçinde sen savrulursun…
Saçlarının güzelliğine
Yıldız yıldız parlamasına
Belinin inceliğine giyimine kıyafetine endamına
Kim bilir zarafetine
Konuşmasına sesine, sesinin büyülü tınısına
Yakalanırsın işte bir yerinden apansız yakalanırsın
Sonra adını koymaya çalışırsın, koyamazsın
Aşık olduğunu bile anlayamazsın
İçini bir korku kaplar, adını dahi koyamaz korkarsın
Ya aşık olma ya da bağlanma korkusudur
Unuttuğun tek şey ise aşktan kaçamazsın
Yakalamışsa seni bir yerinden
Çeker götürür seni istediği yere
Sürünürsün, isyanları oynar kahrolursun
Kim bilir belki de mutlu
Hatta bin pişman bile olabilirsin
Karşılaştığın ana lanet edersin
Ya da bir ömür boyu Allah’a şükredersin
Aşkı tarif etmeye uğraşma
Aşk tarif edilmez, yaşanır
Yaşadıkça acısını anlarsın
Hasretini çeker mutluluğunu tadarsın
Kavuşamasan bile sevmenin güzelliğini yaşarsın…
Elindeyse ve mümkünse aşık olma dostum aşık olma
Sefil olursun, rezil olursun
Sonra salya sümük gözyaşlarında boğulursun
Aşık olma dostum aşık olma
Ne oldum delisi olursun
Ne kendini bulabilirsin
Ne aşkına kavuşabilirsin
Aşık olma dostum aşık olma
Ama ne yapsan da aşktan kaçamazsın…
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Aşkım
Seni görmeden geçen her anım
Gecem, gündüzüm her sabahım
Sana vurulmuşsam
Bu mu benim kabahatim…
Açmadı bir gonca gülüm
Geçmedi bir dertsiz günüm
Solmuşken ömrüm
Sana rastladı bu deli gönlüm...
©
Kayseri
1984
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkın Alfabesi
A lınyazım
B ahtım, kaderimsin
C anıma can katanım
Ç amurla yoğrulan bedenime katılan ruhum
D ertlerimin başlangıcı yokluğun, sonu varlığın
E zelden ebede giden yolda yanımda olmasını istediğim
F idan boylum
G önül süsüm
Ǧ ? Benzersizim
H ilal kaşlım
İ smi halim
I hlamur kokulum
J ale, ıssız gecenin sabahında yüreğimdeki gülde
K abul olunmuş duamsın
L alelerin en sarısı
M utluluğum
N akış nakış yüreğime işlediğim
O lmazsa olmazım
Ö züm
R uh ikizim
S en okumaktan bıkmadığım kitap, ezberimdeki şiir, aşka sadakatimsin…
Ş efkatiyle beni sarıp sarmalayanım
T omurcuk tomurcuk kalbimi güzelleştirenim
U slanmak bilmeyen kalbimi dize getirenim
Ü topyam, sonsuz özgürlüğüm
Y aban gülüm, yakamozum yaşama sebebim
Z or günümde sığınağım
X sevda probleminde çözülmezim
Q arizmanın aynaya yansımasısın…
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Aşkın Ben Hali
Seninle bir kez daha karşılaşmanın verdiği heyecanla
Kalbim güm güm atıyordu
Bir an ne yapacağını bilememezliğin verdiği boşluk içerisinde
Ağzımdan gayri ihtiyari bir ”merhaba” dökülüverdi...
Sende merhaba diyerek elini uzattığında
İlk kez ellerine dokunabilme fırsatı yakalayan ellerim
Sanki Parkinson’a yakalanmışçasına titrese de
Gerçekte kalbimde oluşan
Sevda depreminin sarsıntısından başka bir şey değildi
Gözlerim gözlerine takılı kalmış
Hayran hayran
O gözlerinin sonsuzluğunda kaybolmak istercesine dalıp gidivermiştim...
Bir şey mi oldu?
İyi misin sorusuyla kendime geldiğimi hatırlıyorum
Bu kez utançtan kızaran yüzümle
“Şey özür dilerim, bir an başım döndü de” diyebilmiştim...
Aslında yalan değildi
Başım dönmüş
Yeryüzü ayaklarımın altından kayıvermişti
Bir an kendimi boşlukta hissetmiş
Tarif edemediğim bir güçle ayakta kalmayı başarabilmiştim
Heyecandan karnıma ağrılar girmiş
Soğuk soğuk terlemiştim...
Midemin bulandığını hissettim
Derin derin nefes almam seni de heyecanlandırmıştı
Sen hemen ellerimden tutup
Beni sakinleştirmeye çalışırken
Ben senin çekim gücünde
Kendimden bihaber
Olduğum yere mıh gibi çakılıvermiştim
Nefesim kesilmişti
Göğsümdeki sıkışıklıkla öksürmeye
Derin derin nefes almaya başladım...
Karşında düştüğüm durumdan utanıp
Kekeleyerek özür dilerken
Yarınlarım için kurduğum hayallerdeki yerinin doldurulamayacağını o an anlamıştım
İşte o an başladı sana olan mecburiyetim
Ve ben bütün bunları sana anlatmaktan acizdim...
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Aşkın Biz Hali
Hiç bir zaman biz olmadık, olamadık
Aşk gökte bir yıldızdı
Biz sadece bakakaldık
Belki sevdik
Ama daha sevgimizi söylemekten acizdik
Unutmuştuk,
Korkunun olduğu yerde aşkın durmayacağını
Kısaca biz sanki cesine sevdalanmıştık
Hiç bir zaman biz olamadık
Aşkı kalbimizde öksüz yetim bıraktık
Şimdi biz bir Kerem bir Aslı olamadığımıza yanalım...
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Aşkın Matematiği
Nedir bizi alıkoyan aşkın matematiğini yapmaktan
Ve aşkın matematiğini yaparken
Neden diyemiyoruz ya da seslenemiyoruz sevgilimize
Beni kendinle toplayabilirsin
Bir artı bir eşittir bir yani iki beden tek ruh
Beni senle çarpabilirsin
Bir çarpı bir eşittir sen ne kadar istersen
Yani sevgimizi, meyvelerimiz çocuklarımızla çoğaltabiliriz
Beni kendinle bölme
İki bölü bir eşittir biz
Çünkü bölünen her parçamda sen olacaksın, bil
Beni senden çıkartmaya sakın kalkma
İki eksi bir eşittir sıfır
Yani ben sensiz bir hiçim...
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Aşkın O Hali
Bir delimiz vardı mahallede
Deliydi işte, ne yapsa yeriydi
Kimse bilmezdi geçmişini
Kimse de merak etmemişti hani
Kimdi, nereden gelmişti
Neden delirmişti
Kimse merak etmemişti
Ama kime soracaktık ki
Kimsesi de yoktu
Yazları bir pantolon bir gömlek
Kışları da kimin verdiği bilinmeyen bir palto
Gelip geçiyordu günleri
Hayat onun hayatıydı
Ne gam ne keder
Ya da bizlere öyle geliyordu...
Bir yaz akşamı
Çilingir sofrası kurduk arkadaşlarla
Ansızın çıkageldi kuruldu çilingir sofrasına
Bende içicem dedi
Biz birbirimize baktık
Olurdu olmazdı, haydi olsun be
Doldurduk bir kadehte ona
Kadehler bir bir devrilmeye başladı
Gece bir gibi radyoda bir şarkı
“Neyleyim köşkü neyleyim sarayı
İçinde salına salına gezen yar olmayınca...”
Bizim deli birden hıçkırıklara boğuldu
Ağladı ağladı ağladı...
Ağladıkça açıldı bir şeyler anlatmaya başladı
Bir doktor adayı varmış zamanın beherinde
Üniversitede vurulmuş birisine
O da kayıtsız kalmamış ona
Sevmişler, öylesine sevmişler ki
Okulun bitmesini beklemeden evlenmişler
Mutlulukları sonsuz aşkları ölümsüzmüş
İşte öylesine sevmişler...
Aradan yıllar geçmiş
Her geçen gün sevgileri daha bir yücelmiş
İkisi de doktor
Ve bu iki doktordan dünya tatlısı
Cimcime mi cimcime bir kız çocuğu
Gözlerine baktıkça dünya onların olurmuş
Derken aradan bir süre daha geçmiş
Biri cerrah diğeri dâhiliyeci
Mutluluk okyanusunda yüzüyorlarmış...
Hayatlarındaki milat noktası
O yağmur ve fırtınalı gecede bitmiş her şey
Bayan doktor işten eve dönmüş
Birde ne görsün
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Aşk meyveleri ateşler içerisinde yanıyor
Muayene etmiş, bir şey anlayamamış
Ana yüreği doktorluğuna galebe çalmış
Yavrusunu aldığı gibi kucağına atlamış arabasına
Sonuna kadar yüklenmiş gaz pedalına
Arka koltukta yavru ceylan baygın
Derken olan olmuş kavşakta
Soldan çıkan bir başka arabayla kopmuş kıyamet
Anneyi hastaneye yetiştirmişler
Yavru ceylan orada kaybetmiş hayatını
Doktoru ameliyethaneye almışlar
Bizimki nöbetçi cerrah
Birde ne görsün
Eşi ameliyat masasında sanki kınalı ceylan
Yüreğinden bir şeyler kopmuş
Elinden gelen ne varsa yapmış ama kurtaramamış
Eşimi çocuğumu kurtaramıyorsam neden yapıyorum bu işi demiş
Vermiş kendini içkiye
İçtikçe unutmak isterken yangını daha büyümüş
Dayanamaz olmuş ve terki diyar etmiş...
Hikâyesini bitirdiğinde ortada gecenin sessizliği
Ama herkesin gözünde bir bulut
Yüreklerde fırtına özlemi
Herkes sustu
Konuşmak gelmiyordu kimsenin içinden
Herkes birer birer ayrılırken
Evde bekleyenlerimize bir an önce kavuşmak isteğiyle koşuyorduk
Sanki bir şeylere geç kalmaktan korkuyorduk
O gece hepimizin evinde aynı hikâye tekrarlamıyordu
Sabah olduğunda bizim delinin hikâyesi
Bütün mahallenin dilinde
Ama deli, sahi deli nerde
Gitmişti, terk etmişti bizleri
Sırrını açığa vermekle belki kendisine kızmıştı
Ama bizi sevmesini bilen bir yürekten mahrum etmişti
Yeniden sevmesini öğrenmiştik
Geç kalmadan sevdiklerimize sevgimizi söylemeyi öğrenmiştik
Teşekkürler doktor, teşekkürler gönül insanı
Şimdi her Cuma gecesi bütün mahalle Fatiha yağmuru içerisinde...
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Aşkın Onlar Hali
Sevdiler, birlik oldular
Bir iken bin oldular
Milyon oldular
Millet oldular
Sevmekten vazgeçtiler
Dağıldılar, rezil oldular...
©
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Aşkın Pişmanlık Hali
Rüzgâr saçlarını okşayıp
Yağmur damlacıkları yanağından öperken
Gözlerinden kayan o sıcacık yıldızlar
Yaşadığın acıları anlatmaya yetmiyordu belki de
Ama duramadım, ukalalık ettim sordum
Neden bu gözyaşları?
Manalı, manalı baktın yüzüme
Aslında söylemek isterken yutkunup
Yüreğine gömdüğün hıçkırıklardan anlamıştım
Bir imkânsız yüzünden yalnızlığa mahkûm olduğunu…
Ama sen anlatmak isteyince sustum
Bir vardı dedin biri
Günlerce peşinden koşan
Geçtiğin yollara kalpler çizen
En beklenmedik anlarda tependen aşağı gül yaprakları yağdıran
Sabah okula akşam eve bırakan
Seni seviyorum yazılı tişörtüne
İsminin ilk harfini yazan
Yakaladığı her fırsatta
Defter ve kitaplarının arasına
Sevda şiirleri sıkıştıran
Sana aşkını itiraf ettiğinde
Kızgınlıkla yüzüne tokadı patlatıp
Arkanı dönüp gidecekken
Kızgınlıkla yola atlayan seni
Görmediğin otobüsün altında kalmaya ramak kalmışken
Kendini bir anda yerde buluvermişsin
Seni kurtarmak uğruna kendini feda eden
Son nefesinde
Ben zaten sensiz bir hiçim
Senle yaşlanmayacaksam sensiz de yaşayamam derken
Hayata gözlerini yuman
Yani gerçek aşkı bulmuşken, kıymetini bilmeyen
Ona sırt çevirmenin vicdan azabını yaşayan sen
Daha ben sana ne deyim bilmiyorum ki...
Anladım ki hayatında bir şey iz bırakmışsa
Ya çok sevdiğinden ya da çok nefret ettiğindendir...
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Aşkın Sen Hali
Sanki yaralıydın
Bakışların ürkek ve korkak
Hal ve tavırların hayli dikkatli
Belli ki acıların vardı mazinin mirası
Ne gözlerine nede ellerine
Bir erkek değmesin istiyordun
Anlıyordum ki bal mumuyla mühürlüydü kalbin
Dokunulmasın, açılmasın istiyordun mühürün
Ve kim bilir hep bu korkuyla yaşıyordun
Her gün biraz daha eksilerek...
Her gün bir yolcu beklemek nasıl bir duygu bilemem
Ama sen dönmeyeceğinden o kadar emindin ki
Sanki yaşarken dünya mezarın olmuştu
Kördün bütün güzelliklere
Ellerin hep boynunda geziyordun
Gözlerin hep buğulu, hep bulutlu
Konuşulanları duymuyordun bile
Bakkaldan ekmek alırken gördüm
Boynundaki kalp şeklindeki kolyeni
İşte o zaman anladım sevdiğini beklediğini...
Yaz kış her akşam güneş ufukta ateş halini alırken
Kordondaki aynı banka ve hep aynı yere oturuyor
Ellerin yumruk halinde boynunda
Gözlerinle ufka dalıp gidiyordun
Bazen kendi kendinle konuşuyordun
“Yeminim yemin, sözüm söz
Değmeyecek yüreğime senin gözünden başka göz” derken
Arkanda seni dinlediğimin farkında olmuyordun...
Allah için güzeldin
Ama beni cezbeden
Hiç vakit sektirmeden her gün aynı yerde
Dalıp gitmendi
Benimkisi de merak işte...
Bir gün sen aynı yerde oturup dalıp gitmişken
Yanından geçenlerin selamını bile duymadın
Yine dalıp gitmiş bizimki dediler, aldırmadın
Dayanamadım koştum peşleri sıra
Seni sordum onlara
Saygıyla sadece sevdi dediler, sevdi
Sevdiğiyle sık sık buraya gelir
Aynı banka oturup ufukta batan güneşi
Birbirlerinin gözlerinde yeniden doğdururlardı
Ve evlendiler
Çokta mutluydular
Ta ki o vehim trafik kazasına kadar
İpler orada koptu
Eşi öldü
Kendisi her gün aynı saatte burada
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ama hep aynı bank aynı tarafta
Ha bir de boynundaki kolye
İçinde sevdiğinin resmi
Ve onun yazdığı şiir varmış
“Yeminim yemin, sözüm söz
Değmeyecek yüreğime senin gözünden başka göz...”
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Aşkolsun
Aşkolsun dedin
Oldu
Haberin olmadı...
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Aşktan Kaçma
Sevdim, davacıyım sevdiğimden
Sevmedim, aşığım davacı oldu benden
İhtiraslarım, arzularım rüzgâr olurken nefs yelkenlerime
Bilinmeyen kader okyanusunda yol alırken hayat gemim
Ben egoizmin, narsizmin doruklarında
Bencil düşünceler içerisinde
Sevdiğimi yerleştirirken dünyanın merkezine
Hiç düşünmemiştim askımın başlamadan bitebileceğini
Ey sevdiğim bırakma sana dair hayallerimi yanımda
Yoksa vurur zalimce her gün beni…
Sevmiyorum diye yalan söyleme bana
Buğulu gözlerinin ardında gizlediğin yüreğindi aslında
Kaçamazsın benden
Ruhunu kunduz gibi kemirir
Rüyalarını kâbuslara dönüştürürüm
Yarınların bana endeksli…
Alelade bir şey değil
Unutamazsın
Bir yazı değil
Silip atamazsın
Bir resim değil ki yakamazsın
Yazık ki, sen sevdadan da anlamazsın
Yine sensiz yarınlar var ufukta
Oysa varlığınla bile hicrandın
Bir nefes kadar yakın
Bir yıldız kadar uzaksın
Her kalpte deprem yaratacak kadar güzelsin
Bense o depremlerde patlamaya hazır volkan…
Anlayamadığım neden bu kaçış
Korkular yersiz
Korkma salıver kendini aşk okyanusuna
Hayatın güzelliğini, sevginin yüceliğini yaşa
Korkma, kaçma aşktan kaçma...
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Avutma kendini
Sanma ki bu ömür senle bitecek,
Sanma ki kalbim sensiz üzülecek,
Sanma ki gözlerim dönmeni bekleyecek,
Avutma kendini boş hayallerle,
Unuttum seni artık, gömdüm mazime,
Bir hevestin sen,
Bir rüzgârda uçup gittin kalbimden...
©
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Aynaya Bakabiliyorsam Ben İnsanım
Hayatta sadakatle ihanet yan yana durmazmış
Ama her nasılsa aynı anadan doğanla
Aynı memeden emenlerin kimisi sadık
Kimisi de ihanetle hain damgası yemiş...
Duyarlılık neye ve kime
Neden niçin
Sorularda boğulmak niye
Bana değmeyen yılan bin yaşıyor ya
Bir başkası yapıyor ya benim yerime
Hayatı kolayca yaşamak varken
Bunca derde talip olmak neden…
Hayat bu kadar basit olsaydı keşke
Unutuyoruz, birileri güneş olmadıkça
Sabahların olmayacağını
Yüreğimize yağan hüzün yağmurlarının son bulmayacağını
Uykular sorunsuzsa
Ya birileri yanmakta bizim yerimize
Ya da biz gerçekten uyuyoruz güneşte bile...
İnsanları kullanmak ne kadar basit değil mi
Bir gülüş bir tebessümümüze koşan onlarca insan var
Hiç bu kadar büyük silah olmamıştı gözyaşlarımız
Oskarlık oyuncu olduğumuzun farkına bile varmamıştık
Menfaatimiz olmasaydı...
Gerçekten bu kadar enayi mi bu insanlar
Yoksa biz mi koca bir gaflet uykusunda
Cehenneme kömür taşıdığımızın farkında olmadan
Sömürebildiğimiz kadarıyla günümüzü gün ederken
Dünyanın diğer tarafında ölen varmış
Açmış, susuzmuş
Birilerinin daha ucuz enerji kullanması için
Binlerce insan ölecekmiş umurumuzda mı…
Aynaya baktığımda sorgulayabiliyorsam kendimi
Ve ağlayabiliyorsam hala
Vicdanımı rahatsız eden bir şeyler varsa rahatlıyorum
Çünkü korkuyorum insanlığımı kaybetmekten
Korkuyorum sadist leşmiş milyarlarca insanlardan biri olmaktan
Evet, yarınlar korkutuyor beni
Korkum kendim için değilse mutluyum
Çocuğumun gözlerine baktıkça umutlanıyorum
Ve korkuyorum onun da milyarlarca insanlar arasına olmasından...
Gecenin bir saati uyku tutmamışsa
Olan bitenden duyduğum rahatsızlık acıtıyorsa kalbimi
Ve halen ağlayabiliyorsam
Umutlanıyorum yarınlar için
Kalbimde bir huzur beliriyor
Aynaya bakmaktan korkuyorsam
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Ben insanım diyorum
Ve rahatlıyorum
Bir kez daha akıyor gözyaşlarım
Ama bu kez sevinçten
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Azap İçinde Kıvranıyorum
Ne insanları anlayabildim
Ne derdimi anlatabildim
Her yürekte ayrı bir sevda
Her insanda ayrı bir dert
Herkes kendi derdini dağ sanıyor
Aşağı bakan yok
Gözler hep yukarıları tarıyor
Şükür kayıp
Hamd unutulmuş
Herkeste bir gelecek korkusu
Unutulmuş rızkın Allah’tan olduğu
Kıyamete hazır değilken nedir bu yarınlar korkusu…
Yeryüzünde ihtiras kan
Gökyüzü beddualarla yankılanıyor
Firavunlar dalga dalga yeryüzüne yayılmış
Her mazlum bir Musa arıyor
Bu nasıl iştir ya Rab
Firavunun adaletinde ümmetin ahireti yanıyor…
Bugünlere ulaşamadan dünümde kaybolmuşum
Yarınlarım bir büyük uçurum, korkuyorum
Her gün bin bir parçaya bölünüyorum
Her parçamda ayrı bir yara ayrı bir sızı
Azap içinde kıvranıyorum…
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Azrail
Neredesin be mübarek melek
Seni arıyorum her nefeste
Sevgiliye hasret gibi, hasretim ölüme
Bir tutsak, bir sığıntıyım şu yeryüzünde,
Gel de kurtar hem beni
Hem de
Benim yüzümden dert çekenleri...
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Azrail’e Davet
Anlatmak istiyorum dilim lâl
Yazmak istiyorum, kelimeler manasız suskun
Yüreğimde koca bir cehennem yangını
Gözyaşlarımla susturayım istiyorum
Gözyaşlarım riyakâr
Ah ölüm, ah Azrail
Aşkına düşmemiştim hiç bu kadar
Anlayamamışım ölümün güzelliğini
Yüreğime cehennem ateşi düşene kadar
Ey toprak ne yüceymişsin sen
Bakma ayaklar altında çiğnendiğine
Ne kir ne lekeleri gizliyor
Ne tarifi imkânsız güzellikler sunuyorsun
Yetmez mi mütevazılık buraya kadar
Hiç bu kadar özlemedim senin olmayı
Sen yaratanıma açılan kapı
Sen vuslata bilet
Lütfet ya Rab gönder Azrail’i
Yürek yâreler içinde, nâr...
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Bağış
Öldüğümde bütün organlarımı bağışlayacağım
Sadece kalbim hariç
Çünkü o sadece sana ait...
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Bahane
Çay kahve deyip geçme
Dört gözle beklerdim çay saatini
Sensiz ne çayın demi olurdu
Ne de kahvenin tadı
Her şey bahaneydi
Dilimle söyleyemiyorum
Gözlerimden anla be anla işte…
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Bahar Geldi ya
Bahar geldi ya,
İçimde yine heyecan kıpırtıları depreşiyor
Kaçıp gitsem diyorum yaylalara
Bulutlar arasında kaybolsam.
Nevruzlar papatyalar toplasam
Bir yerlere fidanlar diksem
Her fidan sevgi olup
İnsanların sol yanında kök salsa.
O fidanlar gün gelip meyveye dursa.
Her biri sevgiyle bakan
Şefkatle sarılan
Hoş görüyle kucaklayan yeni nesiller yetişse...
Mutlu edebildiğim kadar mutlu olurum
Ey bebek
Yüzünde görebileceğim her tebessüm
Güneş olur yüreğime
Kanatları kelebek olur okşar tenimi
Huzuru mutluluğu tatmış olmanın coşkusu içinde
Şarkılar çağlar dilimde
Bağıra çağıra söylerim
"Doğ güneşim, dünyama ruhuma doğ
Isıt, bir damla sevgiye muhtaç kalpleri
Ve bir daha terk etme bu diyarları.
Sen gidersen mehtabı gönder üzerimize
Her bir yakamozuna
Bir hayalimizi yerleştirelim
Kimse bilmeden kimse duymadan sessizce
O pırıltılar gözlerden gönüllere aksın
Dolunayda biz yine aşık olalım sessizce...
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Bahar Nezlesi Gibi Aşk
Bahar nezlesi gibi aşk
Acısını çektikten sonra normale dönüyorsun...
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Baloncu
Her ne kadar siyah beyaz bir tüketmişsem de
Bir liraya rengarenk umutlar satan
Bir garip baloncuyum ben
Haydi, umutlarım rengarenk
Yok mu isteyen…
©
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Bana Bir Gönül Bir de Ömür Borcun Var
Sensiz yılları müebbet gibi giyindim
Hasretin asırlık türkülerde dile geldi
Dinmeyen acıların ilacıydın
Belki günahlarımın vebali
Kabul olunmayan duamdın
Ne ben söyleyebildim ne sen geldin
Bana bir gönül bir de ömür borcun var…
Sen olsaydın bekler miydin bilmem
Yokluğunda çiçekler yetiştirdim isimleri sen olan
Gözyaşlarımla, sevgiyle suladım
Senle konuşur gibi onlarla sohbet ettim
Yüzüne söyleyemediğim o iki kelimeyi
Milyonlarca kez çiçeklere söyledim
Seni seviyorum, seni seviyorum
Bana bir gönül bir de ömür borcun var…
Şizofrenice seni yaşadım
Gün batımında hayalinle yalınayak sahilde gezdim
Geceleri sevdiğin parçalar eşliğinde kadehleri devirdim
Saatlerce fotoğraflarını seyrettim
En azından onlar senden daha insaflıydı gözlerime bakıyorlardı
Hatırlıyorum, ya korkumdan ya da utancımdan
Bir kez olsun seninle göz göze gelemedim
Ben seni sen gibi sevdim bilmedin
Bana bir gönül bir de ömür borcun var…
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Bana Ne
Ürkütme, korkutma beni
Anla, yaralı bir serçeyim işte
Zaten eksiğim zaten yarım
Daha ne kadar kanatabilirsin ki
Bilmediğinse, ölüler aldatılmaz
Yaşayan bir ölüyüm işte…
Bin kez kandırsan
Milyon kez sana inansam
Sen kendini kandırırsın
Bense kanarım
Sana kanmışlığın sana inanmışlığın gafleti içerisinde…
Bir varmış bir yokmuş diye başlayan
Güzel bir hikâyeydin işte
Bense hikâyelere inanan bir çocuk
İnandım işte kandım bir kere
Daha kaç kez vurabilirsin
Daha kaç kez kanatabilirsin kanayan bir yarayı
Ben ölmüşüm
Sen farkında değilsen bana ne, bana ne…
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Bana Sevda Masalı Anlatma
Ben artık kahır çekemem
Binlerce sitem dinleyip
Üzerine de triplerine katlanamam
Sevda masalı anlatma bana
Ben o masalı harf harf kelime kelime
Cehennem ateşlerine bata çıka yaşadım...
Bana sevda masalı anlatma
Sen derdin nedir onu söyle
Ben zaten o sevda batağında boğuldum
Gecelere karıştım sabahım olmadı
Yanıyorum deyip ateşi anlatmaya da kalkma
Sigaramı yakmak için tenime banıyorum
Sen bana sevda masalı anlatma
Ben o masalı harf harf kelime kelime
Cehennem ateşlerine bata çıka yaşadım...
İçkiymiş, meymiş geç onları, geç
Biz sevdiğimizin gözünde sarhoş
Onun dudağından çıkan kelimelerle mest oluruz
Sevda masalı anlatmaya kalkma
İhanetleri en acısıyla
Vefasızlıkları zehirli dilleriyle tanıdım
Bana sevda masalı anlatma
Ben o masalı harf harf kelime kelime
Cehennem ateşlerine bata çıka yaşadım...
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bana Yalnızlık Kaldı
O kadar çok şey verdim ve kaybettim ki
Ne verecek ne kaybedecek hiç bir şeyim kalmadı
Kala kala bana yalnızlık kaldı…
©
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Basit Yaşayacaksın Hayatı, Basit
Basit yaşayacaksın hayatı, basit
Sevdalarını basit yaşayacaksın
Sevdin mi
Gözlerinin içine bakarak söyleyeceksin sevdanı
İçin dışın bir olmalı
Uzak duracaksın yalandan dolandan
Bileceksin, yalanın hem beynine hem yüreğine yük olduğunu
Zamanla anlayacaksın
Doğrular insanı sarsar ama yıkmaz hiç bir zaman
Mutluluğu huzuru uzaklarda aramayacaksın
Belki gözünün önünde
Belki yakınlarda bir yerde
Kim bilir belki de kendi kalbinde
İsyandan melankoliden uzak duracaksın
Aldırmayacaksın öyle her şeye
Olur olmadık takmayacaksın kafaya
Sen varken düşmana ihtiyacının olmadığını bileceksin
Saçlarına aklar düştükçe anlayacaksın zamanın dost olmadığını
Ama yıllar geçtikçe kanayan yaraların kabuk bağladıkça
Öğreneceksin en iyi ilacın zaman olduğunu
Heveslenmeyeceksin öyle her şeye
Kendinden aşağıdakilere baktıkça
Ne kadar zengin olduğunu anlayacaksın
Elhamdülillah deyip geçeceksin her haline
Keşkelere yer vermeyeceksin hayatında
İçinden geldiği gibi dilediğince yaşacayacaksın hayatı
Yapacağın anlık tercihlerin
Hayatında kasırgalar yaratabileceğini unutmayacaksın
Her adımda hata yapma korkusundan uzak olmak için
Basit yaşayacaksın hayatı, basit...
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Baş Aktrist
Tek kişilik bir oyunda
Baş artist gibisin
Sen varsan sahne dolu
Sen yoksan dünya boş...
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Bayrak
Kaderim kaderine bağlı
Sen dalgalandıkça ruhum huzurda
Seninle tek yürek atar bu millet
Hüznümüz de coşkumuzda seninle
Elde sen dilde sen
Tarihimize mühür olarak vurulmuş yıldız ve hilal
Yeter ki dalgalan sen bu vatan üstünde
Uğruna yediden yetmişe herkes gönüllü kurban…
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Bayramın Olsun
Hayat bir fırınmış,
Yaşanan acılar, çekilen çilelerse
Hamuru pişiren ateş
Ve bu ateşte hamur gibi pişen biz insanlar...
Kimimiz çektiği çilelelerle yanarken,
Kimimiz hayatı boşvermişliğin aymazlığında
Acı ve sevgiden bihaber
Pişmeden ham kalıyoruz...
Unutmuşum,
Sevgi denen duygunun
Vefa, sadakat, şefkat kadar
İhanetle de beslendiğini...
Kayıtsız şartsız herkes tarafından sevilmeyi istemek
İki yüzlülüğün, riyakarlığın, sahtekarlığın doruk noktası
Egoizmin daniskası...
Ve böyle bir insanı sevmek
Böyle birisine bağlanıp kalmak
Kişinin kendisine ihanetinin ta kendisi...
Yalanlarla beslenen sevginin ömrü
Kelebeğin ömrü kadar kısaymış
Ama gönlüme söz geçiremedim
Kendime, inandığım bütün değerlere ihanet ettim
Senin gibi, megoloman, narsist, egoist birini sevdim
Ömrümden vazgeçtim
Gözün aydın, bayramın olsun TÜKENDİM...
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Bedbaht
Kırıldı kanadım kolum
Ağlamaktan kurudu göz pınarlarım
Sanki dünya yıkıldı, altında ben kaldım
Çaresizim, çaresiz…
Bir gonca güldüm, soldum
Bir nehirdim kurudum
Bir fırtınaydı gençliğim, duruldum
Sonunda kara toprağa yar oldum…
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Beddûa
Sevdanın hançerini yedim
Bir katilsin
Terk ederken vurdun yüreğimden
Söyle hiç yaş aktı mı gözlerinden
Kalp yerine taş mı taşıyorsun sen...
Ömrün boyunca sevgiye hasret kalasın
Ruhun hep yalnızları oynasın
Sevda yüreğinde, sen ateşlerde yanasın
Dilerim bana ettiğini bir başkasından bulasın...
Ömrümün baharında kalbimde açan çiçektin
Çiçeğimi kopardın, beni ilk sen yaktın
Hasret sevdanın kurşunu
Namlusu gözlerin, hedefi yüreğim oldu...
Ömrün boyunca sevgiye hasret kalasın
Ruhun hep yalnızları oynasın
Sevda yüreğinde, sen ateşlerde yanasın
Dilerim bana ettiğini bir başkasından bulasın...
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Bekleyen
Yüküm ağır
Merdiven dik ve uzun
Ne dizlerimde ne kollarımda mecal kalmadı
Sanki tükenmek üzere nefesim
Biliyorum beni beklemektesin
Ama yalnız değilsin
Azrail gibi ecel gibi bir bekleyenim de var benim…
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Bela
Yolum yanlış
Adresim yanlış
Gökyüzünde yıldızım kaymış
Beni sorma, ben zaten yanmış…
Hayallere dalıyorum
Sanal bir âlemde yaşıyorum
Bulutların üzerinde
Pamuk tarlasında dolaşıyorum
Kuşlar bile kıskanıyor beni
Bütün âleme kuşbakışı bakıyorum
Sokak sokak seni, hep seni arıyorum
Güneş olup tenini
Rüzgâr olup saçlarını
Rüzgâr olup yüreğini okşuyor
Bir ellerini tutamıyorum
Ellerin ateş, ellerim kömür
Tutmaya korkuyorum
Ama için için yanıyor, yanıyor, yanıyorum…
Güldüğün, gülümsediğin
Sana uzanan her bakışı
Sana söylenen her sözü
Kıskanıyorum, ne yapayım kıskanıyorum
İster adına gönül yarası de
İster sevda, istersen aşkı bela
Ama bela ben değil, sensin galiba…
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Ben Alışkınım Vedalara
En iyi sen bilirsin
Kendimden bile saklanırken gelmiştin
Sancıyan kanayan yaralarım vardı
Sardın sarmaladın
İnsanlara kaybettiğim güveni yine sen aşıladın
Gidişin acı oldu
Her şeyi yıktın, kırdın geçtin gittin
Şimdi kendimi bulamıyorum…
En son sen de gittin
Ne bir dinleyenim var artık
Ne yaralarımı saranım
Öylesine ülfet olduk ki yalnızlıkla
Dokunmuyor artık hiçbir şey bana
Gözyaşlarımı da saklamıyorum artık
Çünkü ne gören var
Ne de sessiz çığlıklarımı bir duyan
Gün be gün tükeniyorum…
Biliyordum gideceğini
Bahaneler aramaktaydın, farkındaydım
Gerek var mıydı
İçinde biriktirdiğin hıncını öfkeni yüzüme dökmeye
Nasıl geldinse öyle gideydin
Kalp kırmadan veda etmeden sessizce
Bilmediğinse ben kendime bile veda etmeyi denedim
Ama beceremedim
Bu yüzden dert etme sen
Ben alışkınım vedalara
Dileğim, ömrüm mutlulukla dolsun
Her şey gönlünce olsun…
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Ben Bile Sevmedim Beni
Kaç yazmayı istedim
Her seferinde tuttum kendimi
Karşı tarafta bitmişsem eğer
Anlamı olmazdı ısrarın
Sadece kendimi küçültürdüm
Oysa ben zaten ukalanın biriydim gözünde
Değişen bir şey olmazdı…
Beni ben bile sevmedim
Beni bir tek annem sevdi
O da anne olduğu içindi
Hatta ben bile beni terk etmeyi istedim kendimi
Ama beceremedim
O yüzden vedalar koymaz bana
Ben alışkınım vedalara…
Kimi ukala dedi kimi kibirli
Kimi kendini beğenmiş dedi
Kimi haddini bilmez
Ha bire verip veriştirdiler
Ama hiç kimse içimde yanan ateşi göremedi
İnsanların söyledikleri
Maskemin dışa yansımasıydı sadece
Kim bilir belki de haklıydılar
Ben bile sevmedikten sonra beni
Kim ne yapsın ki beni…
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Ben Bir Çocuğum Daha
Ben elli yaşında bir çocuğum, daha büyüyemedim
Sorumluluklar korkuttu gözümü
Hayallerimi kaybetmekten korktum
Yaşadığım hüsranlar o kadar büyüktü ki
Umutlarımı kaybettim
Yaşama tutunacak bir dal bulamamaktan korktum
Halen de bulmuş değilim, yaşamaktan korkuyorum…
Benim olan hiç bir şeyin benim olmadığının farkındayım
Hatta ruh denen zavallıyı hapsettiğimiz hücre, beden bile…
Hayatı yarım yaşamak
Hep bir şeylerin yarım kalmasının nedenini aramak
Yapabileceğim tek şey sevmek iken
Onu bile yüzüme gözüme bulaştırmak
Sonra hayat boyu bocalamak
Çareyi çocukluğa sığınmakta bulmak
Ya da büyümeyi becerememek
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Ben Bir Sokak Lambasıyım
Bir sokak lambasıyım
Caddeyle kaldırımın birleştiği noktada yapayalnız duran
En canlı şahidiyim
Yaşanılan acıların
Mutlulukların, ayrılıkların, kavuşmaların
Her gün binlerce insan gelir geçer önümden
Mutlu mutsuz, kırgın barışık, mütevazi kibir abidesi
Bazen bir yaşlı yaslanır
Yılların yorgunluğunu üzerime bırakırcasına
Bazen aşıklar buluşur ışıklarımın altında
Bazen bir çocuk gelir ders yapar
Aslında karanlıklardan korkanların sığınayımdır sokak ortasında…
Adeta güven abidesiyim
Bazen bir hayvan bağlanır çelikten gövdeme bazen bir bisiklet
Bazen bir sarhoş bazen de bir kimsesiz gelir dertleşir benimle
En iyi en yakın sırdaş benimdir aslında
Herkesten gizlediği gözyaşlarını
Benim ışıklarım altında özürlüğüne salıverir bazıları
Sevdiklerinin isimlerini kalpler çizerek yazarlar üzerime
Aslında hayatın içinden biriyimdir
Yalnızların kimsesi
Varlıklıların farkında olmasa da korkularını gizlediği sığınak
Sokak lambası deyip geçmeyin
Bazen çok şey ifade ederim bazen hiçbir şey
Farklılığım fark edilemeyişimdir aslında...
Geceye gülen tek varlığımdır
Çünkü varoluş sebebimdir gece
Güneşe ağlarım
Çünkü yokluğumdur gün ışığı
Kimse bilmese kimse fark etmese de
Ben insanlarla varım yalnızlığa terk edilsem de
Farkına varılsam da varılmasam da
Bütün hayatın tek tanığıyımdır aslında…
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Ben Daha Seni kendime Bile İtiraf Edemedim
Biri beni anlayacak da
Aşık olduğumu söyleyecek diye çok korkuyorum
Ben daha seni kendime bile itiraf edemedim
Seni kendimden gizledim…
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Ben Daha Senle Yaşamasını Öğrenemedim
Şair olamadık
Aşk, hep ufukta baktığımız gemi gibi
Limanımıza uğramadan geçti gitti
Yazabileceğimiz, şizofrenice yaşamak istediğimiz duygular kaldı
Onu da ne kadar dile getirebiliyorsak artık…
Sen diye içiyorum şarabı
Kadehe gözlerin düşmüş
Öyle bir bakışın var ki
Gel de sarhoş olma
Hele ki bu dolunayda
Hele ki sahil kenarında
Adama deli derler sonra…
Rüzgârlarla buselerimi gönderiyorum
Dudaklarından yüreğine aksın
Ruhunu huzur kaplasın
En güzel rüyalar merhaba desin
Uyku âleminin rüya perdelerini senin için açsın…
Kopup gidemezsin ölüm gibi
Açtığın boşluk cehennem
Ben daha senle yaşamasını öğrenemedim
Sensizliği yaşatma bana…
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Ben Hala Bende Seni Yaşıyorum
Sen git diyorsun bana
Sil ismimi beyninden
Sevdamı kalbinden
Kolay mı be güzelim kolay mı...
Sensizliğin acısıyla
Bazen melankoli
Bazen hercai
Duygularında kaybolmuş serseriyim
Çek vur beni
Ölümüm elinden olsun beyaz gülüm...
Gül dalında goncayım
Sen, yaprağımdaki şebnem
Hazan vuran yüreğimde
Sen umuda açan kardelen...
Yine yüreğim darda
Geceler, bütün karanlığıyla ruhumda
Sanki toprak çekiyor beni
Tenim toprak kokuyor
Sen yoksun ya
Umutlar da tükendi, baharlarda...
Bütün gece yine seninle beraberdim
Yokluğunda hayallerinle avundum
Zavallı biçare yüreğim yorgun
Kadehlere vurdum kendimi
Onlar bile tartamadı kederimi...
Yine hüzün bastı
Şarkılar avutmuyor
Bir sigaram bile yok
Gözyaşlarımı dindirmeye
Yine sabah olmuş
Umutlar yarınlara kalmış
Duygular paramparça
Bir ben miyim hep hazanlara gebe...
Ben bütün çiçekleri kurban ederken sana
Gözlerinde iki damla yakamoz pırıltıları
Ve nerden geldiği bilinmeyen içli bir keman sesi
Sen sokağın sonunda, ben ortasında
Sanki beyaz perdeden
Hüzünlü bir son sahnesi canlanıyor
Sevda anlatılmıyor sevdiceğim
Gözlerden dökülen yaş mı yoksa sevgi mi bilinmiyor...
Çok şey öğrendim senden çok
Sevmeyi, sevilmeyi, terk edilmeyi
Pişman değilim çektiğim acılardan
Yaşattığın mutluluklardan
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Gönlüme kattığın güzellikler için
Sana çok teşekkür ederim
Belki inanmayacaksın ama
Ben hala bende seni yaşıyorum...
©
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Ben Neden Taştan Yaratılmadım...
Her şey bir sahil kasabasında
Deniz maviliğindeki gözlerinde başladı
Bilemezdim yalan olduğunu
Anlatma bana, hiç bir şey anlatma
Sormadım sana mazini
Sırların sende kalsın
Yarınların yeter bana demiştim
Sırların sende kalsın…
Bırakıp gitmek o kadar kolay değil
Karda bıraktığın ayak izleri değil ki
Bir yağmurda erisin, silinsin gitsin...
Ateşe ismini yazdım
Her daim yaksın diye beni
Hasretinden o kadar çok ağlamışım ki
Sonunda bulutları kıskandırdım
Onlar bile ağlayamadı benim kadar...
Hicranından figan var gönül kafesimde
Bir rıza kıl, göster gül cemalini
Hasretin sarmış ruh-i bedenimi
Gözyaşlarım aşk gülünü sular
Sadaka niyetine olsun bir gülüver
Aşkı mecnununa bir ümit, bir ışık yakıver...
Ah mor menevşem
Ah sıra dağların hırçın rüzgârı
Beni hasret harmanında savurduğun yeter
Ne olur soldurma hayalindeki resmimi
Dön gel, ne olursun gel...
Yine hüzün vuruyor
Duygularımı kıskacında boğuyor
Her şey boş, her şey anlamsız
Sen, sen olmayınca yar...
Makberdir sensiz her yer bana
Firdevs olur seninle viran bağlar
Ne olur, lütfedip rıza kıl
Gül cemalin göster
Ya da adak niyetine
Al bu canı, canana hediye ediver...
Canlar canlar, kayar gider yıldızlar
Sevdalar yarım, özlemler ömür boyu
Sen beni anlayamazsın ki gülüm
Benim kalbim sevdaya tutsak
Uçuyor beyaz güvercinle...
Aşkı tarife gerek yok
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Bir kırmızı gül anlatıyor her şeyi
Şarkılar şiirler avutmaz oldu
Bir kırık çerçeve
Beyaz güvercinimi sen vurdun gülüm...
Sevmeyi sevdim gözlerinde
Ben olmayı istedim
Dudaklarından çıkan her kelimede
Hasretin olmayı istedim her gece
Ruhunda fırtınalar koparmayı isterdim ömrünce
Gülüm, ben sende seni sevmeyi sevdim...
Kaçma benden uzaklara
Yakma beni, yakma
Yarınlarım ol
Bu can sana feda
Seviyorum işte ne yapayım
Mümkünü var mı, silip atayım
Tarifi imkânsızsın, bilmiyorum nasıl anlatayım
Bakışların ok misali, delip geçiyor kalbimi
Çılgınlar misali
Ne bu günüm ne de yarınlarım belli...
Renkler rengini sende buluyor
Göğsüm başını arıyor
Ellerim saçlarını okşamak istiyor
Ama yoksun sen
Sensiz kalbim acıyor...
Yine hüzün vuruyor
Duygularımı kıskacında boğuyor
Her şey boş, her şey anlamsız
Sen, sen yanımda olmayınca yar...
Kaç mevsim geçti, kaç bahar
Unutturamadı seni bana geçen yıllar
Bak şimdi saçlarımda aklar var
Esen her rüzgârla döneceksin sanıyorum...
Gönül kafesime hapsolmuşum
Senin için ben bir azat kuşuyum
Ne olur açıver kafesimin kapısını
Azat et beni
Hayatın ardından bakan
Treni kaçırmış şaşkın gibiyim
Quasimodo’nun son sözleri dilimde
“Allah’ım ben neden taştan yaratılmadım…”
©
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Not
Quasimodo, Victor Hugo’nun yazdığı Notrdammen Kamburu adlı eserde kilisede
zangoçluk yapan kambur aynı zamanda da çirkin bir yüze şişman bir bedene sahip
karakterdir. Bir gün Notrdam Kilisesine bir suçlu kız sığınır. Kilise kızı kanunlara teslim
etmez ve kız kilisede yaşamaya başlar. Bu arada Quasimodo ile tanışır ve Qusaimodo
kıza aşık olur. Kızın sevgilisi vardır. Filmin sonunda kız sevgilisinin atının terkinde
kiliseden ayrılırken Quasimido çaresizliğini ve acizliğini gözyaşları içerisinde “Allah’ım
ben neden taştan yaratılmadım” diyerek belirttir.
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Ben Öldüm
Kalbime sevdanın gölgesi düştü
Zaman dursun istedim
Ama gidişin
Azrailin ansızın kaıyı çalması gibiydi
Ben öldüm…
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Ben Özgürlüğü Seçtim, Vazgeçtim
Herkes mi kanar yoksa bir ben miyim tahammülsüz
Bağrımda yanan ateşte kavrulurken
Çığlıklarım boğazımda boğum boğum kısılırken
Mazideki hataların altında boğulup nefessiz kalırken
Gözyaşlarımı inadına yüreğime akıtıp
Kalbimi ince ince kanatırken
Kelimeleri dilime hapsedip inadına susarak anlaşılmayı beklerken
Hiç kimsenin bırakın hal hatır sormasını
Selam vermemesiyle yalnızlığımı kanatırken
Ölümün o soğuk yüzü
Hiç bu kadar sıcacık gelmemişti bana
Farkına dahi varmadan gün be gün bütün insanların önünde ölürken
Kimsenin fark etmemesi yüreğimi dağlarken
Neyin hayalini kurup hangi umuda bağlanacağım
Hayata bağlanmak için sebep de aramıyorum artık
Ben özgürlüğü seçtim
Her şeyden, herkesten vazgeçtim...
Yalnızlık hiç vurmamıştı böyle insafsızca
Kanatmamıştı ölümü özletircesine
Herkes kendi yalnızlığında boğulurken
Yaşıyormuş gibi yaşamak bile
Senin neyine Seyyid Burhaneddin…
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Ben sana Aşık Olmadım ki,
Ben sana aşık olmadım ki
Tanımadığım bir yabancısın
Seni hayallerimde yaşattım hep
Bir arkadaş, dert ortağı sırdaş
Ben sana aşık olmadım ki...
Yakın olsan zor olurdu belki de
Aradığım ruh ikizimsin
Belki ebedi bir dost
Belki iki satırlık arkadaş
Ama asla aşık olmadım sana...
Hep gizemi oynuyorsun
Şen şakrak görünüyor
Ama hep firari hep isyanlardasın
Kim bilir, belki de yalnızlığın kıskacında
En acı işkencelerdesin
Korkma bir zarar gelmez benden sana
Ben asla aşık olmadım sana...
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Ben Sana Olan Sevdamı Yazıyorum Ey Hasretim
Şiir seni yazıp sana seslenmek
Şarkı, seni anlatıp seni senden dinlemekmiş...
Odamdaki hayalsin
Seni ben sanmışım
Yokluğunla çıldıran beynim
Halüsinasyonlarla avutuyor kalbimi...
Odama sen yağıyorsun yine çisil çisil
Bereketli nisan yağmurları nasıl sevindirirse toprağı
Sende yüreğimin mutluluğu oluyorsun
Nefesin rüzgâr olup okşuyor sensizlikten solan yanaklarımı
Kolların sarmaşık dallarının sarmalaması gibi sarıyor bedenimi
Sesin, bir müziğin tınısı gibi çoğaldıkça çoğalıyor kulaklarımda
Gözlerin sonsuza açılan kapı
Davetsiz misafir gibi dalıyorum kirpiklerinin aralığından
Saçların gül ağacı, dikenleri acıtıyor kalbimi
Ve her teline darağacımı kuruyorum
Kirpiklerin kalemim, gözyaşlarım mürekkebim
Ben sana olan sevdamı yazıyorum ey hasretim...
Kaçırma gözlerini
Mehtap, gözlerini deniz sanmış
Ve hoyratça salmış ışıklarını
Manası çalınmışlığın hüznüyle
Titreşiyor yakamozlar gözlerinde...
Hasretindir hayatıma mana kazandıran,
Hedefimsin, bütün yollar sana çıkıyor
Kızma bana, ne olur kızma
Yüreğimde mevsimler sana göre ayarlanmış
Neşelenirsen yaz
Gülersen ilkbahar
Hüzünlenirsen sonbahar
Ağlarsan donarım
İşte böyle sevdiğim işte böyle hayatı sebebim
Kirpiklerin kalemim, gözyaşlarım mürekkebim
Ben sana olan sevdamı yazıyorum ey hasretim...
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Ben Seni Böyle Sevdim
Kızıl akşamlarda gönül serinliğim,
Mor gecelerde açan akşamsefam,
Şafak vakti gül yaprağındaki şebnemim,
Doğan güneşim, dünyaya renk verenim,
Yüreğimi ısıtan yaşama sevincim...
Sen gönül zenginliğim,
Sen, kâinattaki yedi renk,
Sen müzikteki ahenk,
Giderken nehirleri yürüten ardından,
Dönerken güneşi kıskandıran,
Ruhumu bir damla gözyaşında boğan,
Bir tebessümüne dünyayı ateşe verir,
Nazarının ulaştığı her yer düşmanımdır benim,
Çünkü istemem, benden başkasını görmesin gözlerin,
İşte ben seni böylesine sevdim…
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Ben Seni Sende Kaybettim
İki ayrı toprakta açan çiçek gibiydik seninle
Bu bile çekeceğimiz acıların göstergesiydi belki de
Ama anlayamadık
Serin sulara balıklama atlarcasına
Dalıverdik aşk okyanusuna...
İlk gözlerinle vurmuştun
Son kez sözlerinle vurmadan önce
Ilık ılık bir şeyler akmıştı yüreğime
Sanki pamuk kelepçeler takılmıştı kalbime
Havalarda uçmuştum
Kendimden geçip
Delicesine aşk şarkıları okumuş
Sevda şiirleri yazmıştım şairce sine
Hayat sanki bir masaldı
Yaşananlarsa bir rüya
Gerçek olamayacak kadar güzel ve yalandı dünya
Şimdi özür dilemen hiçbir şeyi halletmiyor
Yarayı tuzla tedavi etmeye benziyor
Acıtıyor ama yaşanan hiç bir şeyi unutturmuyor...
Aklın ben dedi, kalbin ben
Sadece cesaretin hayır dedi
Ömrünün geri kalanını pişmanlıklar içerisinde
Bir korkak gibi yaşayacaksın
Gülüm ben seni sende, korkaklığında kaybettim...
Sevda nefret, intikam, azap üçgeninde
Şeytan, sende ihtiras elbisesi giymiş
Fırtınalar estiriyor kalbinde
Sen yükseldiğini zannettikçe
Farkında bile değilsin
Bataklıkta can havliyle çırpınıyorsun sadece...
Gözlerindeki bulutlar
Yüreğindeki yangını söndürmek için değil
Seni bekleyen ateşi söndürmek için yağsın
Beceremeyeceklerse şayet dursunlar
Dursunlar ki, kalbindeki nedamet başaklarını beslemesinler...
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Ben Sevdadan Anlamam ki
Ben sevdadan anlamam ki
Ben sevdayı hançer yarası gibi avcumda taşıyamam ki
Hançer yarası geçer
Hatta zamanla dil yarası bile
Ama sevda yarası asla
Öyle ki, mezara kadar sürer
Dedim ya ben sevdadan anlamam ki
Ben sevdayı ürkek bir kuş bilir
Onu ürkütmekten korkarım
Dedim ya ben sevdadan anlamam ki...
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Ben Sevmeyi Sevdim
Kendimi bile sevmedim
Sevmeyi sevdiğim kadar
Sevgim tüm umudumdu
Sevgi gönlümde açan güldü
Kimse koklamasını bilmedi
Kimisi seviyorum zannetti
Dalımdan bir yaprak gibi koparıp gitti
Kimisi ihanet etti
Kimisi de beni sevgisine adak etti
Yılmadım, vazgeçmedim
Sevmekten başka yoktu silahım…
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Ben Soramadım Sen Neden Sormadın
Devamlı geçip gitmene gerek yok
Sen zaman değilsin
Ama akrep yelkovan hep seni gösteriyor
Bütün ömrümce devamlı başıma yıkılan tek şeysin, dünyamsın…
Ama bundan benim hiç şikâyetim olmadı.
Yaran var mıydı bilmiyorum
Yaşanmışlıklarını hiç sormadım
Hayatta o kadar çok kayıplarım vardı ki
Kaybetme korkusundan sana mazini sormadım
Ben soramadım tamam da sen neden sormadın…
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Ben Yandığımla Kalırım
Gülme öyle gülme
Kapılırım büyüne
Söz geçiremem hercai gönlüme
Sonra bir ömür yanar
Ne bilirsin ne duyarsın
Ben yandığımla kalırım
Fala kurban bir papatya gibi koparılır yapraklarım
Kanarım duymazsın
Ağlarım bilmezsin
Tükenirim görmezsin
Ben yandığımla kalırım
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Ben, Ben Değilim
Ayaza açmış çiçek gibi intihara meyilliyim bu gece
Hırçın dalgalarla savaşmaktan yorgun düşmüş martı yalnızlığındayım
Rüzgârın uğultusunda kayboluyor yardım isteyen çığlıklarım
Beni bana bırakmayın, beni bana bırakmayın…
Yolumu şaşırmışım
Yolum yol değil
Hedefimi kaybetmişim
Bir balta darbesiyle devrilecek gibi hayat ağacım
Bende beni arıyorum
Ben, ben değilim…
Herkes kendi derdine düşmüş
Sığınacak bir liman ararken
Kendi yalnızlıklarında
Sonsuz sukut çığlıklarıyla boğulurken
Bozuk bir pusula gibi fırıl fırıl dönüyor ibrem
Yönüm yön değil
Yolum yol değil
Bende beni arıyorum
Ben, ben değilim…
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Bende Başladın Bende Bittin
Bende başladın bende bittin
Belki sen bir hiçtin
Seni ben yüreğimde büyüttüm
Gözümün süsü
Dilimin cilvesi
Kalbimin neşesi
Yüreğimin tacı
Ruhumun ilacı yapan bendim
Başladığı gibi bitiren yine ben…
Daha dur gündüzün gecelerine karışacak
Yüreğin daralacak
Her köşede beni arayacak
Her gelen telefonu benden sanacak
Heyecanlanacak
Duyguların birbirine karışacak
Med cezirler yaşayacak
Gülerken hıçkırıklara boğulacaksın
Bir seven arayacak, bulamayacaksın
Sevgi dilencisi olacak
Pişmanlıklar yaşayacaksın...
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Bendeki Ben
Gözlerinle nehir olup akma kalbime
Olurda kaçacak olursa dudaklarımdan birkaç kelime
Korkuyorum
Yakma yarınlarımı
Yakma beni yakma...
Med-cezirlerde yüreğim
Sahile vuran dalgalar misali
Acılar vuruyor, aldırmıyorum
Sensizlik vuruyor
Dayanamıyor ağlıyorum
Beni bana soruyorsun
Ama ben bile tanıyamadım ki bendeki beni
Benim içimde bir başka ben var
O şiirleri ben yazmıyorum
Hepsi onun,
Bendeki benin suçu
Herkes hain olanını tanıyor
Diğerini beni bile tanıyamadım
Arada bir gelip gidiyor
Bir yakalasam
Hep o ben olarak kalmayı istiyorum
Ama o bendeki beni yakalayamıyorum ki
Ama içimdeki o beni elbirliğiyle öldürdüler
Onlara biraz da ben katıldım galiba
Cenaze namazı musallada bekliyor
Cenaze namazını bile kılan bile yok
Ve ben, bendeki her iki benle seni seviyorum...
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Bendeki Bilmece
Gök kuşağıydın, yağmurdan sonra açan,
Mehtabımsın, karanlık gecelerime doğan,
Baharımsın, sevda güllerimi tomurcuk tomurcuk açtıran
Bulut oldun gözlerimde,
Yağmur oldun düştün ellerime,
Mutluluğun resmiydin geldiğin zaman,
Çaresizliği, acizliği yaşardım senden ayrılırken,
Gece olup sarardın ruhumu çepeçevre
Her rüzgârda kokunu duyarım
Özlerim seni,
Sen bendeki kördüğüm,
Sen, bendeki bilmece...
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Benden Çaldıkların Öldürdü Beni
Benden çaldıklarını geri verebilecek misin
Sana bağladığım umutlarımı
Seninle düşünü kurduğum yarınlarımı
İnsanlık adına ruhumda yaşattıklarımı
Söyle, benden çaldıklarını geri verebilecek misin…
Herkesin bir hikâyesi varken
Ben kendi hikâyemde hapsolmuşsam
Lanet olsun ki sana takılıp kalmışsam
Milyon kez isyan edip
Milyon kez senden vazgeçip unutmaya çalışmışsam
Hiç bir şey geçmezken
Milyon kez incinip kırılmışsam
Yalnızlık okyanusunda boğuluyorken
Sebebini sorma
Benden çaldıkların öldürdü beni…
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Beni Böyle İnletirmiydin
Varlığında yok oldum
Çünkü sendeydim seninleydim
Yokluğunda kendimi buldum
Çünkü sen bendeydin benimleydin
Sonuçta varlığında da yokluğunda da seninleyim
Sensiz bir an bile nefes almıyorum
Merak ediyorum bunları bilseydin
Beni böyle inletir miydin...
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Beni Öldürdüğünü Bile Anlamıyorsun
Ruhum ruhuna hasret
Yüreğim kalbinden kopup gelen sözlerine
Gözlerindeki güneşle aydınlanmak istiyorum
Sen ben ol ben sen olayım
Yani iki beden tek ruh olalım istiyorum
Gözlerim yalvarıyor, okuyamıyorsun
Dilim feryat ediyor, duymuyorsun
Kalbim donuyor, hissedemiyorsun
Ben sana bu kadar mecburken
Terk edip gidiyorsun
Beni öldürdüğünü bile anlamıyorsun
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Beni Özlersen
Gidiyorsun
Ellerim ellerini tutmak isterse ne yapacağım diyorsun
Yokluğumda beni özlersen mezarıma gel
Sohbet etmek istersen sen konuş dinlerim ben
Kokumu hissetmek istersen
Yanı başıma bir gül dik.
Kokusunda kokumu hisset
Ellerimi tutmak istersen
Dikenli dalından tut.
Tut ki kanasın elceğizin
O zaman anla ki
Benim yüreğimde yokluğunun acısıyla işte böyle kanıyor bilesin...
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Beni Sensizliğe Gömüyorsun
Koca bir şehirden mezar mı olurmuş.
Beni sensizliğe gömüyor
Hatıraları toprak gibi üstüme örtüyorsun
Gözyaşlarınla çiçeklerimi sular mısın...
Yüreğimden kopup gelen çığlıklarım var
Millet kendinden gayrısına sağır olmuş duymuyor
Gözyaşım sel oldu dinmiyor
Oluk oluk kanayan yaram var kimse görmüyor
Bir can sessiz sedasız veda ediyor...
Senden bir hatıra istemiştim
Sense bıraka bıraka gönül yarası bıraktın…
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Beni Tamamlar mısın
Yaralı bir kuş gibisin
Kolun kanadın kırık
Gülüşlerinde hüzün saklı
Gözlerin neden uzaklara dalıp gidiyor
Kim soldurdu tenini
Kim yağdırdı saçlarına o sakladığın kar tanelerini
Nedendir o çekingen ürkek tavırların
Umutlarını hayallerini hangi hain çaldı
Yoksa sende mi kaçırdın hayat trenini
Nedir bu acelen
Geç kaldığın bir şey, bir yer mi var
Pişmanlıkların var görüyor biliyorum
Hissediyorum, yürek yaraların halen kanıyor, sancıyor
Aradığını bulamayanların izleriyle dolu yaşamın
Dünya hapishanen olmuş şehir hücren
Müebbete mahkûm masum mazlumların ışığı titriyor gözlerinde
Hayat savaşını kazanmış bir komutan gibisin
Ama bu savaşın senden götürdükleriyle de yarımsın
Hep bir yanın eksik hep bir yanın hüzün…
Sen hayata geç kalmışsın
Ben hem hayata hem sana
Kuyudaydım beni bulduğunda
En zayıf anımda geldin
El uzattın, korktum tutamadım
Gözlerime bakıp bir umut dedin
Suçluyum biliyorum bu yüzden sana karşı acizim
Anlatsam anlatamıyorum
Yine de dilimin ucunda bir soru
Cevabından korkuyorum
Kırılmış kanadımı kırılmış kolunla sarar mısın
Sen yarım ben eksik
Beni tamamlar mısın…
Belki de bu şiirin sana olduğunu bilecek
Hiç bir şey demeyeceksin
Belki de bir yabancı gibi okuyup geçeceksin
Sahi hala sen yabancı mısın
Yoksa ben mi hala sana yabancı
Söyle hangimiz hangimize yabancı…
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Benimle Evlenir misin?
Acemi bir ressam becerisiyle
Bir tablo çizmek istiyorum
Üstü karlı engin zirvelerin hemen üzerinden
Bulutların hemen kıyısından,
Ürkek bir çocuğun nazlı bakışları gibi
Işıklarını dünyaya ileten güneş
Ve o an gözlerin geliyor aklıma
Buğulu buğulu bakan,
Bana nazarı her ulaştığında
Heyecanlanan,
Sanki on şiddetinde depreme tutulmuşçasına sarsılan kalbimle,
Hemen orada ölesi gelen ben...
Bakışların bir mum gibi eritirken beni
Sesinden başka sese sağır olan ben
Sana her seslenmek isteyişimde
Heyecandan dili tutulan,
Utanıp kızaran yüzüm,
Ve eylemsizlik kararı almış
Taş bir heykel bedenim
İşte bu anda istediği tek şey
Zaman, mekân mefhumlarından sıyrılmış lığımla
Ruhumdan ruhuna akmak istiyorum...
Özür dilerim,
Söylemek isteyip de
Nedeni her ne olursa olsun
Adını koyamadığım
Korkularımdan sıyrılıp
Söyleyemediğim için
Sana, seni seviyorum demek istiyorum...
Yüzüne karşı söyleyemediklerimi
Her gece resmine karşı
Defalarca kez itiraf ediyorum
Seni seviyorum...
Önünde diz çökmüş, gözlerim gözlerinde
Ve soruyorum
Ruhumu ruhunda
Ruhunu ruhumda yaşatır
Bir ömür sonrasında bile
Beni sevebilir misin?
Benimle evlenir misin?
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Beyaz Gül
Beyaz saflığın
Gül sevdanın sembolü
Ve sen beyaz gülüm
Sen yüreğimin sembolüydün
Güzelliğinin farkındasın
Tepeden bakmanın verdiği kibirle
Mağrursun
Beyaz gülüm sen
Sevda, vefa şefkat mahrumusun
Sevgi senin için bir eğlence
Aşk sende
Değersiz zavallı biçare
Beyaz gülüm düşmeye gör bu derde
Solarsın, solarsın da üzerinde bir tek yaprağın kalmaz
Savrulur gidersin bir nefeste
Bir başka sevdim ben seni
Yüzyıllardır söylenen türküsün bende
Işığımsın, ferimsin gözümde
Rengârenk kelebeklerin kıskandığı
Nadide gülsün bahçemde
Dikenlerin ok olmuş
Hepsi ama hepsi yüreğimde...
Haydi, beni yaktın
Haydi neyse...
Mağrur olma beyaz gülüm
Senden büyük Allah var...
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Beyaz Güvercin
Hazan rüzgârları yine sert esiyor
Hayat ağacından can
Gönül ağacından umut yapraklarını döküyor
Ruhlar yalnızlık okyanusunda sevgi arıyor
Sevgi, bir beyaz güvercin
Hayat gibi uçup gidiyor üzerimizden
Geriye bize kalan
Bile bile içerisine kendimizi hapsettiğimiz
Koca bir yalan...
Aynalar bile yalancı olmuş
Her yüzde bir maske
Gönül kapılarına kocaman kocaman paslı kilitler vurulmuş
Anahtarı gökyüzünde uçan beyaz güvercinde
Her dil silah olmuş tetikte
Hedef gökyüzü...
Beyaz güvercin kanadından vurulmuş
Kalbim gökyüzü olmuş
Beyaz güvercin gönül haneme sığınmış
Ben bütün dünyanın hedefinde...
Ne darbeler yedim,
Ne kurşunlar,
Hiç birisi yıkmadı beni
Bir çift sözün yıktığı kadar
Sende mi ey can
Sende mi ey canan
Öyleyse aslına dön
Toprak ol Seyyid Burhaneddin…
©
16 - 10 - 2007

Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Beyaz Lâle
Kinimi dağlara haykırdım
Öfkemi toprağa saçtım
Kimi çiçekler kızardı
Kimisi sarardı, kimisi morardı
Kimisi de hiç aldırmadı
Tıpkı sendin o
Beyaz lâle...
©
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Beyaz Sayfa
Hep sonbaharı yaşamaktan yoruldum
Artık baharları özledim
Hayat fırtınalarının
Yüreğimde çentik çentik
Açtığı yaralardan beslenen
Kanlı gözyaşlarım
Nehir misali akarken
Hayata beyaz bir sayfa açmak istercesine
Kanadının her teleğine ayrı bir umut yükleyerek
İstikbale bir beyaz güvercin uçuruyorum
Keder hüzün adına ne varsa hayatımda
Sona ermesi duasıyla...
©
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Bıçağın Keskin Yüzü
Bıçağın keskin yüzünde yürümek gibi aşk
Her an kanatmaya hazır...
©
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Bırakma
Kaçırma gözlerini duy beni
Alışamam sensizliğe, gitme
Bu kadar çok anı bırakma ardında
Sonra kaldıramam, ezilirim altında…
Mutluluğu huzuru buldum
Sesinin büyülü tınısında
Gözlerinin sihirli ışıltısında
Bunca alıştıktan sonra bırakma
Ruhumda gizli bir tedirginlik
Donuyorum korkunun uğultusunda…
Gidersen öylesine yalnız kalırım ki
Kavga edecek kimse bulamam sonra
Kendi kendimi döverim
Dayanamazsın sen de buna
Bırakma beni sakın ardında bırakma…
Okyanusun dingin suları gibi kolların
Sarıp sarmaladıkça bırakıyorum kendimi
Geçir gözlerinin kelepçelerini yüreğime
Ruhumu ruhuna kat
Götür beni güneşin kanatlarında
Yüreğindeki sonsuz yarınlara…
Sevdanın adı oldun
Renklere ismini verdim
Seni boyadım tual tual
Gökyüzüm oldun
Hayallerimi taşıdın bulutlarında
Yeryüzüm oldun sarıp sarmaladın
Hep sana sığınıp uyudum koynunda…
Bunca şeyden sonra bunu bana yapma, kaçma
Taşıyamam, ezilirim bunca hatıranın altında
Hem ben sensiz yaşamasını öğrenemedim daha
Bırakma kendini ardında, bırakma…
©
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Bildiğin Gibi Değil
Ne sevdalar geçer bu gönülden
Ne yaşlar akar gözden
Ne duyarsın ne anlarsın
Hiçbir şey bildiğin gibi değil…
Bir ömür yanar uğruna
Sevdalar yaşanır sessizce
Söylesem kaybetme korkusu
Söylemesem yüreğimde cehennem
Yüzüme gülüp geçersin
Halim perişan, göründüğüm gibi değil
Hiçbir şey bildiğin gibi değil…
Geceleri kaldırımları mı saymadım
Yıldızları yorgan mı yapmadım
Yakamoz ışıklarında hayallere mi dalmadım
Bilmiyorum kaç gece evinizin önünde sabahladım
Beni uykusuz gördüğün her günü hastayım sandın
Gecemi sabaha bağlayan sendin, bilmedin
Hiçbir şey bildiğin gibi değil…
Sen geçip giderken yanımdan
Bir şeyler kopup peşin sıra gider ruhumdan
Ne sevdalar geçer bu gönülden
Ne yaşlar akar gözden
Bir gençlik kaybolur
Bir ömür söner
Ne duyarsın ne anlarsın
Hiçbir şey bildiğin gibi değil
©
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Bile Bile Lades
Bu gece mazinin çamurlu anılarında yuvarlandım
Yaptıklarım bir bir gözümün önüne geldi
Kendi kendimden utandım…
Sevdim dedim, sevdim
Bilemezdim bu kadar çabuk kanacağını
Bilemezdim sevgiye bu kadar susamış olacağını
Güzel sözlerimle atladı ateşe
Hem kendi yandı hem beni yaktı…
Hayallerini anlattı
Fazla da bir şey değildi hani
Seven bir eş, iki çocuk, mutlu bir yuva
Başka ne olabilirdi bir kadının hayali…
Hepsi ama hepsi bu dedi
Ama istemediğim biriyle evlendirdiler
Evet, iki yavrum oldu
Ama hiç bir zaman yalnızca benim olan bir kocam olmadı
Hep başkalarıyla paylaşmak zorunda kaldım
Göz göre göre aldatıldım
Çünkü hastaydım, böbreklerim yetmiyordu
Yani ölüme mahkûmdum
O yüzden hep sustum
Hata mıydı susmam bilmiyorum
Ve bir gün terkedildim
Çalınan bir hayatım vardı
Buna yavrularım da eklendi
Eşim sağlığımı bahane etti boşandı
Ve yavrularımı da çaldı…
Bütün bunlar şimdi mi anlatılırdı
Ya başta anlataydın ya sonsuza dek sussaydın
Şimdi vicdanım rahat bırakır mı beni…
Neden dedim, neden çıktın benimle
Bile bile lades dedi, bile bile lades
Duymak istediklerimi, özlediğim cümleleri söyledin
Hayallerimi biliyordun sanki
Özlemlerimi hayallerimi buldum yanında
Bana baygın baygın bakışını sevdim
Yalan da olsa o güzel komplimanlarını
Ellerin şehvetle titrese de
Üşüyen ellerimi tutuşunu sevdim
Her elimi tutuşunda bir hayalime bin hayal daha ekledim
Ne bileyim sevdim işte gözlerini sevdim
Biliyorum tir tir titreyişimi sende sezdin
Daha bir sıkıca tuttun ellerimi
Daha bir sıkı sardın beni
Daha bir şehvetle öptün
Sordum kendime
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben miydim fahişe sen miydin
Gördüm ki senmişsin asıl fahişe
Şimdi nereye gidiyoruz sen onu söyle
Daha fazla kandırmaya çalışma
Gerçek sanır inanırım her yalanına
Hem de bile bile inanırım
Bin kez aldatmış olsan
Bin bir kez inanırım
Haydi, alacağın ne varsa al
Daha da durma yanımda
Yarınlarım yok, yaşayan ölü bir bedenim
Yaşayan sadece hayallerim vardı
Sen katili oldun onlarında…
Son sözlerini ona sırtım dönük dinledim
Gözyaşlarımı görmesin istedim
Yumruklarımı sıka sıka
Dişlerimle dudaklarımı ısıra ısıra kanatırken görmesin istedim
Yer yarılsaydı da yerin dibine geçseydim
Utancımdan dönüp yüzüne bakamadım
Var gücümle koştum koştum koştum
O kadar koştum ki bitkinlikten yere yumuldum
Gözyaşlarım toprağı sularken
Sıkılmış yumruklarımla toprağa vurdum vurdum vurdum
Hayatımda ilk defa orada bağıra çağıra haykıra
Hıçkırıklarımı dışa vurdum
Ağladım ağladım ağladım
Gözyaşlarım günahlarımı yıkamazdı biliyorum
Ama insanlığımdan utana utana bağıra çağıra
Ağladım ağladım ağladım…
©
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Bilinen Meçhuledir Yolum
Gecenin hüznü müdür yüreğime çöken
Yoksa yaşadıklarımdan duyduğum pişmanlık mı…
Bir inat uğruna ne sevgileri yıktık
Geleceği hiç düşünmeden bir anlık öfkemize mağlup olduk…
Tükettik tüketilecek ne varsa
Bir can kaldı geriye
O da yaratan ne zaman isterse…
Gariplerin garibi
Yüzü gülmez biçareyim
Sormayın nereye diye
Bilinen meçhuledir yolum…
©
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Bilinmezler Denkleminde Bilinmezim
Her şeye bir mana kazandırmaktan yoruldum
Şizofrenice sevdalar yaşadım ve yaşattım ruhumda
Hayat fırtınalarında savruldum
Her fırtına bir çentik açtı kalbimde
Yüreğim yaralar içinde kanıyor
Her fırtına sonrası karlar yağdı başıma
Saçlarım bembeyaz
Ruhum donuyor
Tutunduğum her şey elimde kalıyor
Daha umutlarım var diyorum
Düşleyeceğim hayallerim var
Yaşanacak yarınlarım var
Var işte, hayata tutunmak için nedenlerim var diyorum
Nedensiz bir şeyler oluyor
Sorumlu ben değilim suçlu ben değilim
O şey gelip beni buluyor
Hayallerimi yarınlarımı
Hayata tutunmak için var ettiğim nedenlerimi yıkıp gidiyor
Bir ben kalıyorum çalınan hayatımın ardında
Mağdur benim ama hırsızı bilmiyorum…
Beynim düşüncelerle çıldırma noktasında
Her olayı bir yerlerle ilişkilendirmekten
Her olan bitene bir neden aramaktan yoruldum
Olan biten her şeye kader demekte
Kaderi kadere yüklemek de kolaycılık
Attığı her adımda kendi kaderini kendi yazan insanoğlu
İradesiyle aldığı kararı çabasıyla desteklediği müddetçe kazanıyorsa
Hiç bir şey yapmadan sadece olacakları bekleyenler
Neden hep hayattan şikâyet eder
Var mı böyle bir hakları…
Bilmediğim o kadar çok şey var ki
Bilinmezler denkleminde bilinmezim
X ben olurken y yi arıyorum
X eşittir sıfır
X artı y eşittir bir
Y eksi x eşittir sıfır
Bir olanda yok olmak varken
Hayatı anlamaya çalışmanın anlamsızlığını anlıyorum
Herkesi kendi bilinmeyen iç denklemleriyle baş başa bırakıyorum…
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Bilmece
Göz görür, kalp sever, dil söylermiş,
Beden gözü açık, kalp gözü kapalı olursa ya,
Tamir olunmaz hatalara düşer,
Büyük nedametler yaşarmış insan...
Tatmadığım duygu, çekmediğim dert kalmadı.
İhtirasları gördüm, ihanetleri yaşadım, kahpelikleri tattım.
Hele birde kula kul olanları görünce,
Kendi insanlığımdan utandım.
İnsanlara, sevgimi, saygımı kaybettim,
Yüreğimde derin bir boşluk hissettim,
Uykuya hasret kaldı gözlerim,
Bilmem kaç şafak ışıklarını seyrettim,
Ayaklarım alıp götürdü beni bir yerlere,
Bazen kaldırımlarda, bazen sahilde yürüdüm sessizce...
Ama başım hep yerde,
Başımı kaldırıp bakamıyordum çevremdeki yüzlere,
Ruhlarını ezberlediğim yabancılardı onlar,
Onlar öyle ama ya ben…
Ruhundaki boşlukla yaşayan bir bilmece,
Soldan sağa, yukarıdan aşağıya,
Sorusu ve cevabı olmayan bir bilmece,
Bilmem kaç geceler sabahladım öylece.
Bir zaman yıldızlara takıldım,
Sonra bir zaman deniz üzerindeki,
Titrek ve ürkek yakamozlara,
Havanın bulutlu olduğu günlerde dolaştım sokaklarda,
Bazen yağmurlarda ıslandım,
Bazense dalgınlıkla düşüp yerlerde yuvarlandım...
Derin değildi bunların hiçbiri,
Ruhumun düştüğü derin uçurumların hiçbirinden bile...
Çıkmazdayım, açmazdayım...
Hapisteyim, mahkûmum şu yerkürede.
Göğsümde, beynimde bir sancı,
Kıvranıyor, kıvranıyor, kıvranıyorum...
Bense hala çevremden ve hatta kendimden kaçıyorum,
Anlayamıyorum nasıl bir duygu, nasıl bir kin, nasıl bir öfke ki,
Bir damla sevgi, saygı kalmamış kalbimde...
Öyle ki kendime bile!
En yakın arkadaşlarım sigaram ve yıldızlarım,
Üşüyorum, ama üşüyen ben değil ruhum,
Kim bilir belki de artık çıldırıyorum,
Çünkü beni ben bile anlayamıyorum...
İki ben var bu tende,
İkisi de ben değilim.
Ben neredeyim
Bilmiyorum...
Ben, beni arıyorum...
©
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Bilmecedir İnsan
Saçından tırnağına her şeyi çözülmüş
Ruhu hala bilmece olan yaratıktır insan…
©
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Bilmecendeki Hangi Soruyum
Ayazda kalmış yüreğim
Bir nefes sevgine ihtiyacı var
Bir tebessümün yeter belki
Gözlerimde kalbinin izleri var
Okuyasın anlayasın
Kalbimin çığlıklarını duyasın istiyorum
Boynunu büküp bakışın yok mu
İçimi titretiyor
Kelimeler dilimde
Duygular yüreğimde düğümleniyor...
Bir nefes gibi hayat
Sense hayat gibi
Zamanı gelince çözülen bilmecesin
Kolaycısın, her şeye kader deyip geçiyorsun
Bakışlarından cesaret alıp soruyorum
Kader denen bilmecendeki hangi soruyum
Gözlerime bakıp bilmiyorum diyorsun
Bir isim dahi koyamıyorsun
Sonra birde boynunu büküp bakarak soruyorsun
Ya ben senin bilmecendeki hangi soruyum
Başımı gökyüzüne kaldırıyorum
Bulutları seyrediyor sonra gözlerine bakıyorum
Cesaretim yok gözlerine bakmaya
Yere indiriyorum bakışlarımı
Hayatın manası, hayatın amacı
Hayatın ta kendisi demek istiyorum
Duygularım isyan ederken
Duygularıma inat susuyorum...
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Bilmezden Geliyorsun
Yağmur yağıyor
Koş ıslanma diyorsun
Oysa ben zaten seninle sırılsıklamım
Sen ya bilmiyor
Yada bilmezden geliyorsun...
©
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Bir Ablama...
Nurla aydınlanmış kalbe hüzün yağmurları yağmış
Uzak değil mutluluk, sizde biliyorsunuz
Resmini çiziyorsunuz, her ne olursa olsun hayata barışık halinizle
Açelyalar, leylaklar, orkideler, güller selam duruyor gülüşünüze
Nuru anlık mutluluklarla yakalıyor, güneş oluyorsunuz dostlarınıza dostluğunuzla...
Ülfet olmuş sevginiz yüzünüzle, yüreğinizle, sesinizle
Çağlayan şelale gibisiniz sevgi dolu kalbinizle
En zorlu anları kurtaran hayat tecrübenizle
Renkli sağlam kişiliğinizle her zaman muhtaç olduğumuz dostsunuz bize...
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Bir Arkadaşıma
Hayat zordur
Sorumluluklar bindi mi omuzlarına
Tartmak zor gelir insana
Sen yine de yılma
Anasın sen unutma
Gerektiğinde aslan kesilen
Gerektiğinde şefkatiyle ailesine kanat geren
İnsan gibi insan olmaya örnek
Adam gibi adamsın sen...
O kadar büyük ki kalbin
Bütün sevgileri sığdırıyorsun
Sen böyle seven kalbinle güldükçe
Hayat bir gül gibi açılacak önünde
Sorunlar, bir akarsuyun yatağını bulması gibi son bulacak...
Sevgilerin ikiyüzlü
Dostlukların riyakâr olduğu bu dünyada
Arkadaşlığın, dostluğun güzelliği var gözlerinde
Türkçede bir deyim var bilir misin bilmem
İnsan sarrafı derler
İnsanı altınla, yakutla, parayla, pulla değil
Pırlanta gibi kalbiyle ölçerler
Mütevaziliğin, sevecenliğin
Ayrı bir değer kazandırıyor sana
Zengin olmasan da, boş ver aldırma
Senin kalbin bir pırlanta
Olurda üzen olursa seni
O onun aptallığıdır sakın aldırma
Sen saf güzel kalbinle binler yaşa...
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Bir Bardak Çay
Hava buz kesmiş olsa da
Bir bardak demli çayın yanında
Dosttun dostla sohbeti ısıtır yürekleri…
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Bir bardak Çay Sıcaklığında
Bir bardak çay sıcaklığında
Sohbetine ihtiyacım var
Ama bilmelisin
Konusu çok demli olacak …
©
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Bir Başka Güzeldi Seni Özlemek
Birileri sloganlar yazarken
Ben ismini yazıyordum duvarlara
Üzerinde ismin olan kağıtlar asıyordum dilek ağaçlarına
Islık çalarak, umut ve hayallerle geziyordum yağmurda
Ne güzeldi seni sevmek
Bir başka güzeldi seni özlemek....
Karşıdan gelişini görmek bile
Davul çalma nedeniydi kalbimin
Bir kez olsun göz göze gelebilmek için
Şiirler mi okumadım şarkılar mı söylemedim bağıra bağıra
Bir sana duyuramadım sesimi
Bir sen görmedin gözlerimin rengini
Ama olsun ben seni sevmekle de mutluydum ya
Sen benim olmasan da sevgim benimdi ya
Bir başka güzeldi seni sevmek
Bir başka güzeldi seni özlemek...
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Bir Başkadır Güzeldir Benim İnsanım
Bir başkadır güzeldir benim insanım
Art niyetsiz saf tertemiz
Bir kahve ikram edersin
Sonra da film izler gibi
Bir hayat hikâyesi dinlersin
Vesselam bir başka güzeldir benim insanım, bir başka
Herkesi kendisi gibi bilen
Gözlerinde ümit ışığı hiç sönmeyen
Bazen sevgisini bile nefretine gizleyen
Bağırıp çağırsa kırıp dökse de
İçerisinde hep bir korku
Amacı, hep bir kollama
Bazen neyi nasıl yapacağını bilmeyen
Melankoliden mazoşistçe zevk alan
Kendisini şiirlerde şarkılarda bulan
Bir başka güzeldir benim insanım, bir başka
Kadını başka erkeği başka
Çocuğu genci daha bir başka
Hep bir gelecek kaygısı içerisinde
Koşturur duru hayatı boyunca
Kendisi için değil hep sevdikleri için yaşarken
Hayatı ıskalar
Bazen acıya tebessüm eder mutluluğa ağlar
Halaylarla coşar türkülerle ağlar
Sevinse ne yapacağını bilemez
Mutluluğa o kadar hasrettir ki
Sorsan tarif edemez
Vesselam bir başka güzeldir benim insanım, bir başka…
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Bir Başkayım Bu Gece
Bir başkayım bu gece
İçimde tuhaf kıpırtılar var
Bir yanımda huzur diğer yanımda tedirginlik
Bir yanımda gizli bir korku
Diğer yanımda hayata boş vermişlik
Bu gece kendimi anlamaktan acizim
Maziden bir fotoğrafla anılar canlanıyor
Gözlerim doluyor
Açıyorum bir müzik parçasını
Ateşe benzin dökmüşe dönüyor yüreğim
Sonra kızıyorum kendime
Ne gerek vardı bu geceyi de melankoliye vurmaya…
Bir tuhafım işte bu gece
Her bir parçam kırık dökük
Hayatın anlamını arayıp yarınlara umutlanmak isterken
Umudumu kaybetmiş gibi hissediyorum
Arzularım hedeflerim gözyaşlarımla dökülüyor
Bir anıya takılıp kalmışım
Beynimde hep aynı parça yankılanıyor
“Çok şükür bin şükür seni bana verene
Yazmasın tek günümü sensiz kadere…”
Ama yazılan yazılmış işte
Şairinde dediği gibi çıkaramıyoruz beyazdan beyazı
Bir şey de yazmak gelmiyor artık içimden…
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Bir Çeçen
La ilahe illalah!
Üşüyorum…
Gökten kar yağıyor, Rus bombalarıyla,
Feryadlar yükseliyor göğe beddûalarla,
Kan kusuyor yeryüzü,
Gül bahçesine dönüyor şehit kanlarıyla karların üstü...
Üşüyorum…
Kulaklarımda çınlıyor,
Yavrumun, Şamil’imin sesi,
Baba git, durma savaşa git ki,
Dedem Şeyh Şamil’in kemikleri sızlamasın mezarında,
Dönsen de git, dönmesende git ki,
Utandırma bizi Allah’ın huzurunda,
Göğsümü gere gere gezeyim arkadaşlarımın yanında,
Eğer müsaade edersen ve de hatta,
Bende katılayım yanına,
Canım feda olsun Kur’an’a,
Demişti Şamil’im, ve oldu da
Son isteğinde vatan, son nefesinde ise dilinde Kur’an’la
Ve ben üşüyorum yalnız bırakılmışlığın acısını yüreğimde duya duya…
La ilahe illallah!
Kırdık esaret zincirlerini,
Dönüş yok bu yoldan,
Dilimizde tekbir, yüreğimizde iman,
Özgürlük hakim olmadan Çeçenya’ya
Bu can bu tende fazladan!
Yüreğimi koydum namluya,
Şehadeti andıma,
Zırh olacaksa vucudum Kur’an’a,
Dökülen kanlarım cennette açan kırmızı gül gibidir bana,
Kaç yazar değil Rusya, dünya kalksa ayağa...
Değil mi ki şehit torunuyum,
Şeyh Şamillerdir soyum,
Asalet olarak taşıdığım ünvan İslâm,
Ahlakım Kur’an, Çeçenya bana vatan!
Özgürlük, damarlarımda dolaşan aslan!
Ruhum, batıla karşı şahlanan isyan!
Bedenim Allah’a adanmış kurban!
Eğer ki şehit olursam,
Kefenimdir belime sardığım bayrağım,
Kabrimse bütün Çeçenyam,
Şimdi gelsin,
Ne kadar varsa canına susayan şeytan!
Son sözümü başta söyledim!
La ilahe illallah muhammedün rasurullah!
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Dünya İstiyorum Ki
Bir dünya istiyorum ki,
Gül yağsın yağmur yerine,
Merhamet, şefkat sunsun insanlar birbirlerine,
Gökkuşağı açsın yine renk renk,
Sevgiyi yudumlasın insanlar,
Mutluluğu içlerine sindirerek…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Fincan Kahve Deyip Geçme
Bir fincan kahve gibisin
İçmek için önce dost olmak gerek
Sonra dosta sohbet için bahanesin…
Bazen fal olur bahanesi kahvenin
Söyleyemediklerini falın arkasına gizlenir öyle söylersin
Kaçamak gözlerini ararsın
Özenle seçersin kelimeleri
Duygularını açığa vurmaktan korkarsın
Ama yine de anlasın istersin
Fincanı göstermek bahanesiyle sokulursun yanına
Dünyadaki kokuların en güzelini çekersin içine, titrersin
Artık dünyanın en büyük hikayecisi sensindir
Anlatırsın da anlatırsın
Göğsü kabarmıştır, sıkıntılıdır
Böylece bir derdi var mı yok mu onu anlarsın
Sonra bir haber alacaksın dersin
Sonra bir kısmet görünür
Kim bilir belki de bir sevdiğinden bir haber alacaksın dersin
Sevgilisi olup olmadığını öğrenirsin
Aslında iması bile yakar yüreğini
Olmasın diye içinden binlerce dua edersin
Sonra yine kaçamak gözlerine bakar
Kim bilir günün birinde karşına biri çıkacak dersin
Evlenmeye niyeti var mı yok mu onu gözlersin
Ha bire bir şeyler üretir
Hayallerini umutlarını öğrenmek istersin
Hayalleri umutları hedefin olur
Onları gerçekleştirmeyi dilersin
Zordur sohbeti kahvenin zordur
Elbise soyunur gibi soyunursun sırlarından
Bazen kendini ele vermekten korkar
Bazen de ne olacaksa olsun der cesaretlenirsin…
Bir fincan kahve deyip geçme
Bir fincan kahveye bin hayal dizer
Koca bir ömrün hikayesini dinlersin
Bir fincan kahve deyip geçme…
©
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Bir Garip Macera
Aslında bir maceraydı bizimkisi,
Hemi de gerçek bir macera!
Sonu bilinmeyen bir büyük macera,
Nasıl mı başladı?
Anlatayım…
Toprak mı bize küsmüştü,
Yoksa biz mi onu küstürmüştük bilemiyorum.
Beslemez, besleyemez olmuştu artık bizi,
Geçim derdinin yanında birde,
Bir ev, bir dükkan ya da tarla hayalide eklenince,
Avrupa’nın yolu gözüktü bize haliyle,
Adını hiç duymadığım,
Dilini hiç bilmediğim insanların arasında buluverdim kendimi.
Önceleri misafir işçiydi adımız,
Davullarla, zurnalarla karşılanmış baş tacı yapılmıştık,
Böylesine pohpohlanmakta hoşumuza gitmedi de değil hani,
Birçok ilkleri burada tattık.
İlk radyoyu, ilk televizyonu ve ilk kendi otomobilimizi...
Maalesef ama bir o kadar da acı gerçek ki,
Ayartıcı güzellikleriyle sarışınları,
Ve onların ilk yalancı aşklarını, yalancı sevdalarını,
Dedim ya bazı ilkleri burada yaşadık.
Gurbet ramazanlarını ve gurbet bayramlarını...
Ne kadar acı ve ne kadar da zordu,
Sevdasını, hasretini çektiğin insanları yüreğinde saklaması,
Bir mektupla çocuklar gibi şenlenir,
Bir resmi buğulu gözlerle saatlerce seyrederdik,
Sayfalar dolusu selamla başlayan,
Ve sonu kestane kebap acele cevapla biten mektuplar yazardık.
Bazen hasrete dayanamayıp geri dönenleri duyar,
Bin kez geri dönmeye niyetlenir,
Ama yokluğun ama çaresizliğin,
Ya da gurura yedirememezliğin verdiği eziklikle,
İşimize daha bir dört elle sarılır,
Kuruşumuza kuruş eklemenin yollarını arardık.
Arardık da gece demez gündüz demez çalışırda, çalışırdık.
Yazın izin dönemi geldi mi,
Göçmen kuşlar sürüsü gibi,
Dilimizde hasret türküleriyle haydi ver elini Türkiye…
Erciyes’e pus çöker,
Yüreğime gam, keder,
Eloğlu güler gezer,
Benim her anımda keder,
Yaylada bahar, ovada keklik var,
Kuzular meler, arılar çiçeğe döner,
Bazıları yol gözlerde,
Dönmezler gidenler bir daha geriye...
Ana, vatan, yar,
Gezdirir, ekmek parası insanı diyar diyar,
Gurbeti yazan kalem,
Vuslata daha ne kadar var,
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Evlilikte bir deyim vardır bilirsiniz,
Cicim ayları derler...
Eh bizim cicim ayları da çabuk geçti,
Ekonomik kriz mi desem, işsizlik mi desem,
Ya da adını siz her ne koyarsanız koyun,
Bir kasırga gibi vurdu Avrupa’yı!
Bu kasırgayla birlikte bizde savrulduk,
Bir o yöne bir bu yöne,
Adımız bile değişmeye başladı,
Dom Türk, pis Türk gibi aşağılanmalar,
Hor görmeler ve hakarete uğramalar başladı...
Başladı ama biz bir kez,
Gurbeti vatan, vatanı gurbet edinmişiz,
Ama gel gör ki vatanda bile gurbetteyiz,
Ölürüz de dönmeyiz,
Hem nereye, nasıl?
Memlekete dönsek alamancı, burada kalsak yabancı,
Yani anlayacağın ne yolcu olabildik ne de hancı,
Ama umudun yerini hasrete,
Sevdaya bıraktığı yüreklerimizde,
Yeni bir depremle irkildik yine,
Kavgadan korkak kaçar,
Oysa biz ne korkağız ne de aciz,
Kabul ettireceğiz kendimizi size,
Yüreğimizde gizlediğimiz acılarımızı küllendire küllendire…
Vursanız da, diri diri yaksanız da kalıyoruz,
Ve sıkı durun geliyoruz bürokrasinize, millet meclislerinize,
Duyduğunuz sesler nasırlı ellerin, cesur yüreklerin sesidir,
Susturamazsınız isteseniz de
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Gün de Duy Diyorum
Sigaramdan üfürdüğüm dert dolu duman
Keder bulutu oldu
Sonra yağmur olup düştü bardağıma
İçtikçe efkar doluyorum
Hüzünlerim feryat figan isyanda
Bir gün de duy diyorum beni, duy
Bu kadar vicdansız olma…
Bir su damlasında hapsolmuşum
Düşüyorum efkar damlası olarak
Diğer damlalara karışacak
Belki bir nehir belki bir deniz
Belki de bir okyanus olacağım
O bir damlada ne fırtınalar koparacağım
Yine senin ruhun bile duymayacak…
©
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Bir Gün Sende Terk Edileceksin
Bir gün sende sevgi denen duygunun
O kalleş silahıyla vurulacaksın
Terk edilirken ciğerin yanacak
Gözlerin pınar olurken
Titreyen dudaklarından bir 'gitme' çıkacak, gitme...
Ama duyanın olmayacak
Hıçkırıklara boğulurken
Mezara gömülür gibi gömüleceksin yalnızlığa...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Hikayemiz Bille Yok
Bir varmış bir yokmuş
Evvel zaman içinde
Kalbur saman içinde
Son..
Başlamadan biten bir hikayeydi bizimkisi
Ama ne sen prensestin ne de ben beyaz atlı prens
Artık umutlar bile Kaf dağınin çok ötesinde…
Bir uzay boşluğudur yokluğun
Doldurulması imkansız
Bana düşen kadehlere vururken kendimi
Okyanus gözlerinde ölüme atlamak
Şarkılar sevdayı anlatırken
Sevdaysa bütün yokluğuyla hayallerin bile ardında…
Bilmelisin,
Bırakıp giderken o kadar kırdın ki
Sana küsecek bir kalp bile bırakmadın ardında…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Kez de Gör Beni
Bakışların delip geçiyor bedenimi
Ne yapsam görmüyorsun beni
Cam değilim, görünmez değilim
Hayalet hiç değilim
Bir kez de gör beni
Bak ne haldeyim
Her anında yanındayken
Ne anlatırsan anlat bıkmadan dinlerken
Derdinle dertlenip yanında seninle ağlarken
Hayatımı sana endekslemişken
Güzel gününde yok sayma
Bir kez de gör beni
Bak ne haldeyim
Başın omzumu arıyorsa, buradayım
Gözyaşlarına mendilim hazır
Silmek için yanı başındayım
Sırların, umutların arzuların için
Dilek ağacıyım, hemen yanındayım
Yok sayma, kırıyorsun
Bir kez de gör beni
Bak ne haldeyim…
Bakışların delip geçiyor bedenimi
Ne yapsam görmüyorsun beni
Cam değilim, görünmez değilim
Hayalet hiç değilim
Bir kez de gör beni
Bak ne haldeyim
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Kez Olsun Anlamayı Dene
Adanmak,
Kurbanlık koç gibi sevdan uğruna adanmak
O sen olunca anlam kazanıyor...
Mecburiyet,
Aldığım nefes içtiğim su
Yaşamak adına ne varsa
Sen çıkıyorsun karşıma...
Mana,
Sen olmayınca
Gerisi boş anla...
Hayat,
Yaşamaksa
Yaşam sensin...
Hedef amaç
Yaşıyorsam nedeni sensin...
Sevda,
Gönlümdeki resmin
Beynimdeki düşüncenin
Ruhumun karşılığı sensin...
Sevdaya adanmak,
Güneşe yürümek gibi
Ateşi avucunda tutmak gibi
Kılıcın keskin yüzünde yürümek gibi...
Sevinmek
Bir çocuğun oyuncağa kavuşması
Bir ananın bebeğini ilk kucağına alması gibi
Sana sarılmak...
Umutlanmak
Mahpusun özgürlüğe
Kafesteki kuşun gökyüzüne
Hastanın sifaya
Gecenin sabaha ulaşması
Yani sana ulaşmanın imkansızlığında
Hayale dalmak...
İmkansız,
Güneşe gölge doğramak
Şaytanın sevapla tanışması
Gökuşağına ulaşmak gibi
Yani sen gibi...
Bana tarifler yaptırmaktan vazgeç
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Sevmeyi öğretmeye kalkma
Yanmayı anlatma
Karşılığının sen olduğunu bilmeden
Hasreti tarif etme...
Söyleyemiyorum, anlatamıyorum
Anlatsam anlayamıyorsun
Ne olur bir kez olsun beni anlamayı dene...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Korkunun Derinliğinde Çırpınıyorum
Adını koyamadığım bir korkunun derinliğinde çırpınıyorum
Gelecek korkusu mu desem, bilmiyorum
Kaybetme korkusu desem
Yüreğimde sağlam hiç bir şey kalmamış
Virane gibi kırık dökük
Her şey yarım her şey eksik
Korku insanı kendinden kaçırtır mı
Yada bir yitik gibi insana kendisini aratır mı
Beynimdeki saçma sapan sorularla savaşıyorum…
Dökülmüşüm mazinin yapraklarına
Sağda solda her yerde yaşanmışlıklarım
Aradığım cevaplar altında ezilmekteyim
İçime dönük yaşamaktan yoruldum
Artık yüreğimi duygularıma mezar yapmak istemiyorum
Her gün hayatı ertelemekten bıktım
Gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi
Bir bakışın kıvılcımında ben de ısınmak istiyorum
Ama cesaretim yok
Kendimi hapsettiğim hücrenin duvarlarını yıkamıyorum
Dipsiz bir yalnızlık kuyusunda çırpınıyorum
Usta bir oyuncu gibi
Gülen yüzümle mutlu bir adamı oynuyorum
Şiirlerim sığınağım oldu
Hayatımdaki fırtınalardan dizelerimin arkasına gizleniyorum
Hala içimde adını koyamadığım bir korku
Ve ben bu korkunun derinliğinde boğulmamak için çırpınıyorum…
©
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Bir Müsibet Bin Nasihatten İyidir (öykü)
Şafak bu hikayeyi işyerinde arkadaşlarına anlatırken Can’ın arkasına geldiğinin farkında
bile değildir. Can Şafak’ın anlattıklarını istemeden de olsa duymuş en yakın arkadaşının
kendisini böyle ti’ye almasına içerlemiştir. Can’ın geldiğini gören Mustafa,
- Hah işte bizim çapkında geldi. Gel Can’cığım gel çapkın kardeşim benim. Hikaye
doğruysa güzel bir ders almışsın. İnşallah bundan sonra her kuşun etinin
yenmeyeceğini anlarsında ona göre hareket edersin.
- Şafak’ın size ne anlattığını tahmin edebiliyorum. Benim amacım biraz gırgır yapmaktı
ama biz taşa rastladık. Kötü bir kaza oldu.
-Yanlışın var Can’ım, sen kayaya toslamışsın iki gözüm. Bu da sana iyi bir ders
olmuştur. Bu kadar tantana yeter. Mesai saati geldi, kahve molasında devam ederiz.
Haydi herkese kolay gelsin.
Masadakiler işlerinin başlarına doğru giderken Can başından geçenleri Şafak’a anlattığı
için kendisine kızıyordu. Ne diye anlatmıştı ki. Bas bayağı rezil olmuştu. Şafak, Can’ın
sıkıntılı halini görünce anlatması için ikna etmiş Şafak’ta Can’a güvenerek başından
geçenleri anlatmıştı. Kendi kendine bir söz verdi. Bugünkü olay Şafak’ın yanına
kalmayacaktı. Ne olursa olsun mutlaka bunun intikamını alacaktı.
Sonunda ne edip edip satın almayı başarmıştı asrın icadı denen bilgisayarı. Ama nasıl
kurulur nasıl kullanılır bilmiyordu bile. İşyerinde arkadaşlarından duyduğu chat
hikayelerine kapılmış rüyalarında bile chat yapmaya başlamıştı. Sonunda büyük
özverilerde bulunarak satın almıştı işte. Bilgisayarı Can’a kurdurur ve ondan öğrenirdi
kullanmasını.
Bilgisayarı evine götürdü. Evde herkeste bir heyecan bir sevinç vardı. Sonunda
onlarında bir bilgisayarları vardı ve arkadaşlarıyla chatleşebileceklerdi. Şafak hemen
Can’ı aradı telefonla.
- Can merhaba, senden bir ricam olacak. Seni onun için rahatsız ettim. Bilgisayar
aldım. Kurmama yardım edebilir misin?
Can onu kırmamış hemen gelip kurmuş nasıl kullanması gerektiğine dair ana bilgileri
verdikten sonra wireless aracılığı ile komşusunun internet bağlantısını yakalamış ve
internette girmişti. Daha sonra bir chat sitesine girerek Şafak adına melankoli nickiyle
kayıt bile yaptırmıştı. Tabii bütün bilgileri doğal olarak o da biliyordu. Ama Şafak’ın ona
sonsuz güveni vardı. Hem chat sayfasına giriş şifresini ve msn şifresini ve e-mail
şifresini bilmesi Can’a ne kazandırabilirdi ki...
Can gittikten sonra intenete girerek gazete sayfalarını gezdi. Bunu çok sevmişti.
Gazeteyi bedava okuyabilecekti hem de bütün gazeteleri. Şu İnternet şimdiye kadar
bulunan en önemli icat diye düşündü. Bulana dua bile etti. Gazete sayfalarını gezdikten
sonra msn’e girdi. Tanıdığı arkadaşlarına telefon ederek onların msn adreslerini aldı ve
onlarla msn’de buluşmak üzere telefonu kapattı.
İlk olarak ablası ve eniştesini ekledi. Daha sonra bir kaç arkadaşını ekledi. Sonra
onlarla bağlantı kurmayı dahi başararak sohbete başladı. Ama ne kadar da hızlı
yazıyorlardı arkadaşları. Onların hızına yetişmek imkansız gibiydi onun için. Bu yüzden
ilk gün sadece ablası ve eniştesiyle sohbet etti msn’de.
Vakit ilerlediğinde gece 2 gibi Can’ın kayıt yaptırdığı chat sitesine girdi. Bir kaç bayanla
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sohbet için şansını denedi ama başarılı olamadı. Aklına Can’dan aldığı bir öğüt geldi.
Eğer bir bayanla sohbet etmek istiyorsan onların ilgi alanını iyi bileceksin. Mesela müzik
veya şiir bayanların en büyük ilgi alanıydı. Hemen telefonuna arkadaşından gelen bir
aşk mesajını yazıverdi chat sayfasına.
“Bir gül soldu kitaplarımın arasında
Bir mazi yandı fotoğraflarda
Bir yıldız kaydı semadan
Unutamadığım
Sadece bir rumuz kaldı dudaklarımda,
Sen, melankoli...”
Sadece bir kaç kişi “hmmm güzelmiş” dedi. Bir kaç mesaj şiiri daha yazdı ama ilk gece
eli boş döndü. İş saatini zor etti. Arkadaşlarına bilgisayar aldığını anlattı. Chat sayfasına
girdiğini ama onların anlattıkları gibi bir şeyle karsılaşmadığını söyledi. Arkadaşları ona
sabretmesini zamanla yavaş yavaş öğreneceğini söylediler. İşten çıkışta hemen Can’ı
arayarak kendisine gelmesini istedi. Yarım saat sonra Can Şafak’ın evinde PC’nin
başındaydı. Hemen bir chat sayfasına girerek bir arkadaşıyla chatleşmeye başlamıştı
bile... Can hiç tanımadığı bayanlarla iletişim kurup güzel güzel sohbet ediyordu. Sanki
şeytan tüyü vardı bu çocukta....
Can, Şafak’a “Ben işi şiirle bağlıyorum. Benim yöntemimde bu. Kızlar benim yazdığım
şiirlere bayılıyor. Zaten en önemlisi ilk temas sonrası kendiliğinden geliyor” dedi. Bir
süre daha chat yaptıktan sonra Can, Şafak için chat sayfasında bir özel sayfa açarak
ona aitmiş gibi görünen ama Şafak’a ait olmayan bayanları etkileyecek bilgiler girdi.
İnternet’ten bulduğu güzel resimleri de ekleyerek sayfayı çekici bir hale getirdikten
sonra müsaade isteyerek evine gitti.
Şafak uzun bir süre bekledikten sonra kendisinre bir mesaj geldiğininin farkına vardı.
“Ne kadar güzel şiir size mi ait”. Şafak heyecanlanmış balığa çıkmış balıkçının ilk
balığını yakalaması heyecanıyla, “Hayır bana ait değil ama kendi yazdığım şiirlerim de
var” demişti. Demişti ama hiç şiir bilmiyordu ki. Eyvah ne yapacaktı şimdi? Hemen
Can’ı aradı.
- Can merhaba, rahatsız ediyorum kusura bakma. Şu an netteyim. Şiir yazıyordum
Galiba ilk balığı yakaladım. Ama kız kendi şiirlerim olup olmadığını sordu. Ben de yalan
söyleyip var dedim. Bana bir kaç şiir yazıp göndersen.
- Ayıpsın be Safak, istediğin şiir olsun. Ben hemen msn den yolluyorum. Haydi
görüşürüz.
Can şiirleri göndermeye başlamıştır bile. Şafak okudukça şiirlerden etkilenerek, “Ulan
bu velet bu işi biliyor” diye içinden geçirir. Şafak nete döndüğünde bayan nicki taşıyan
kişinin gitmiş olduğunu görür. Bir süre aradıktan sonra onun özel sayfasını bularak
Can’dan gelen şiiri oraya mesaj olarak yazar;
Gökyüzünde mehtap, yeryüzünde sen
Hanginiz hanginizi kiskandiriyor bilemem
Bülbüller sana aşık olmuş şakıyor
Güller seni kıskanmış, dalında soluyor...
Ve beklemeye başlar, altına da “tamam mı, devam mı? ” diye not düşerek bir süre
beklemeye başlar. Ama cevap filan alamaz. Yatana kadar chat ve oyun sitelerinde
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

dolanır durur. Ertesi günü işten sonra hemen PC’nin başına geçerek chat sitesindeki
kendi sayfasına girdiğinde merak, heyecan ve sevinç içerisinde gözleri fal taşı gibi açılır.
Beklediği mesaj gelmiştir.
Güneş batar, doğar yıldızlar, nerdesin?
Sevdalı yüreğim seni arar, nerdesin?
Semadaki yıldızlardan biriside sen misin, nerdesin?
Bir bulabilsem seni, sen nerdesin?
Altındaki notta “devam” yazmaktadır. Şafak hemen ilk yazdığı şiirin devamını yazar.
Gökyüzünde mehtap değil, gözlerin parlıyor
Bülbülleri kıskandıran o berrak sesin
Bana unutamayacağım su cümleyi fısıldıyor
Seni seviyorum...
İkinci dörtlüğü yazarken içinde biraz utanma ve korku duygusu da geçmişti ama o kız
Şafak’ı nereden tanıyacaktı ki. “Amaaaan boş ver sanki karşılaşacak mıyız ki ” dedi
kendi kendine. Ve göndermek için bilgisayarın “Enter” tuşuna heyecanla bastı.
Beklemeye başladı ama içi içine sığmıyordu. Heyecandan gezinmeye bile başlamıştı.
Bilgisayarın evlerine girişinden beri Şafak’taki davranış değişiklikleri Şafak’ın eşi
Beyza’nın gözünden kaçmıyordu.
- Ne oldu deli danalar gibi ne dolanıp duruyorsun?
- Yok bir şey, bir arkadaşı nette bekliyorum ama gelmedi hala. Herhalde işi çıkmış
olmalı.
- Bilgisayar geldi geleli sana bir haller oldu, Allah sonunu hayır eylesin.
- Takma kafana ne olacak bilgisayardan ya. Ha netten başka bir karı bulup beni boşar
diye korkuyorsan o başka... diye eşine takıldı Şafak.
Beyza, “Aman seni kim naapsın. Anan bile ben evlendirir kurtulurum ya, vay ona varan
kızın başına deyip durmuyor muymuş...”
- “Unuttuğun bir şey var kızım, her kötü malın bir kör alıcısı daima vardır. Mesela
benim seni almam gibi...” deyip kahkahayı koyuverdi.
- Aman seninle çene yarıştıracak halim yok. Seni bütün köyü susturan anan
susturamamış ben mi susturacağım.
- Baksana apık sapık konuşup da asabımı bozma durup dururken.
-Aman ne halin varsa gör. Ben komşuya gidiyorum. Akşama da yemek memek yok. Git
dürüm al, bu akşam da dürüm yiyelim.
- Olur başka bir emriniz hanımefendi...
- Yanına da ayran alsan iyi olurdu ama evde yoğurt var. Neyse ayranlar da benden
olsun bari.
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Şafak kızgınlıkla kafasını sallayarak “Çek git ya, moralimi bozup durma” diye kızgınlıkla
bağırır Beyza’ya.
Beyza söylene söylene komşuya doğru yollanırken Şafak öfkeden odanın içinde ileri geri
volta atıyordu. Tekrar bilgisayarın başına geçti. Beklediği mesaj gelmişti. Ama bu kez
Menekşe nickli bayan da PC’sinin başındaydı. Çünkü onun nickini monitörden
görüyordu. Mesaj kutusunda gelen cevap şu şekildeydi.
“Tan ağarır, şafak söker, nerdesin?
Aldığım hava verdiğim nefes misin, nerdesin?
Gözlerim takılır bir kuşa, nerdesin?
Kanat açar sonsuzluğa, o sen misin?
Nerdesin, nerdesin?
Bir bulabilsem seni, ah sen nerdesin? ”
Ne diyeceğini ne söyleyeceğini şaşırmıştı. Aklına ilk yine Can geldi. Hemen onu aradı.
-Merhaba Can yine ben. Şu sıralar biraz fazla rahatsız ediyorum ama yardımına
ihtiyacım var.
Şu netteki kız bayağı bir şair çıktı. Harika şiirler yazıyor. Nasıl cevap vereceğimi
şaşırıyorum. Biraz daha şiir gönderebilir misin bana?
-Hemen msn’den gönderiyorum Şafak’çığım. Bakıyorum işi ilerletmeye başladın. Dikkat
sonrası tehlikeli olur. Ben bu şekilde başlayıp yıkılan nice yuvalar gördüm. Hem sonra
her bayan nickli kişilere de inanma.
- Merak etme ya, biraz eğleniyoruz o kadar. Yuvamızı yıkacak kadar cahil miyiz? Aşk
olsun.
- Şiirler birazdan gelir. Yine de dikkatli ol.
- Merak etme sen, teşekkürler.
Şafak şiirleri alır almaz Menekşe’ye cevap yazar.
“Nar çiçeği gibisin
Nazlı ve narin...
Kadife saçlarınla gül gibisin
Sevdanın timsali ama sevdaya adak
Papatya gibisin, sevda fallarına kurban
Sanki ben gibisin
Ben sana tutsak...”
- İnanamıyorum ne kadar güzel şiirler bunlar, size mi ait?
- Öğünmek gibi olmasın ama biraz yazarım.
- Süper şiirler, ayrıca sitedeki sayfanızda mükemmel. Duygusal ve romantik bir
kişiliğiniz var. Eşiniz ne kadar şanslı.
- Şey şanslıydı ama o şansını benden ayrılarak boşa harcadı. Neyse o konulara girmek
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istemiyorum. En azından sizin eşiniz şanslıdır sizin gibi biriyle evli olduğu için.
- Aman sormayın, inanmayacaksınız ama bende sizin gibi dulum. Eşim beni bir
Hollandalıyla aldatınca bende bastım tekmeyi.
- Sizin adınıza üzüldüm. Ama siz sakın üzülmeyin, mademki sizin değerinizi bilmeyen
biri unutun gitsin. Sonuçta kaybeden siz değil o.
- Teşekkür ederim ama unutmak kolay olsa çoktan unuturdum. Onun için harcadığım
yıllar bir yana iki çocuğuma acıyorum. Bu kadar hayırsız bir babalarının olduğunu
onlara nasıl anlatabileceğimi bilemiyorum. Şu an o kadar küçükler ki... Gerçekleri
anlatarak onların kafalarındaki baba imajını silmekle onların içine düşecekleri psikolojik
durumlarını düşünmek bile istemiyorum. Şu an ki en büyük sorunum bu. Tabii insan
yine de erkeğinin evinde olmasını istiyor ama bana bu ihaneti yapan birisine de
erkeğim demek içimden gelmeyeceği içi boşandım. O kendi yoluna ben kendi yoluma...
- Ya gerçekten çok üzücü bir durum. Özellikle de dediğiniz gibi çocuklar açısından. İnan
ne diyeceğimi bilemiyorum. Diyebileceğim onun için dökeceğin bir tek damla gözyaşına
bile yazık olacağıdır.
- Ya neyse boş verelim şu hayırsızı. Onun ismi bile şu ortamımızı bozmaya değer mi?
Peki ya siz, siz neden boşandınız.
- Ya hiç sormayın, benim evliliğim de biraz anne-baba zoruyla oldu. Okul bitip bir işe
girdikten sonra özellikle de annem “Yavrum bak büyüdün, eh bizler de genç değiliz
artık. Senin mürüvvetini görmek bizim hakkımızdır. Ne olur bize bunu çok görme”
demeye başladı. Ben “Anne daha gencim bırak biraz hayatımı yaşayayım daha sonra
evlenirim” dediysem de aldırış eden olmadı.
Bir gün annem, “Ben Türkiye’ye gitmek istiyorum. Kardeşlerimi rüyamda gördüm,
başlarında bir şey mi var acaba? ” diye hayıflanarak ağlamaya başladı. Hemen
halamları ardık ama annem tutturdu “İlle de gideceğim“ diye. Bizde çaresiz gönderdik.
Gitti aradan iki hafta geçmedi halamlardan bir telefon geldi. Annem rahatsızlanmış
hastanede yatıyormuş. Haydaa, aldı mı bizi bir telaş. Apar topar atladık uçağa ver elini
Türkiye. Vardık ki ne annem hasta ne de bir rahatsızlık geçirmiş. Maşallah turp gibi.
Anne nedir bu oyun demeye gerek kalmadan, annem bir solukta her şeyi anlattı. Meğer
uzaktan bir akrabamızın kızını daha önceden aklına koymuş olan annem bu oyunla bizi
baş göz etmek için fırsat yaratmış. O kadar itirazlarıma rağmen aldırış eden olmadı.
Dönüş içinse üç hafta beklemek zorundaydım. Çaresiz görücü olarak gittik. Kız Allah
için güzeldi. Annem zaten kızı seviyor, babamda kızı beğenince beni sadece nasıl
buldun gibisinden formalite bir soru sordular. Yok evlenmem dediysem de dinleyen
olmadı. Sonuçta ben Türkiye’den nişanlanmış ve hatta nikahı yapılmış olarak döndüm.
Bir yıl sonrasında da eşimin vize işlemlerini tamamlayarak düğünü yapmak üzere
Türkiye’ye gittik. Hollanda’ya düğün yapılmış ve biz dünya evine girmiş olarak eşimle
birlikte döndük.
İlk günler yani cicim ayları güzel geçti. Bu arada eşim dil kursuna gitti. Ama maalesef
Hollandacayı bir türlü öğrenemedi. Daha doğrusu Hollanda’ya bir türlü alışamadı.
Devamlı olarak “Hollanda’nın sanki bir gönüllü hapishane” olduğundan yakınıp durdu.
Bir yere kadar haklıydı da belki. Evet iklimi o kadar güzel değildi. Sosyal hayatı bizim
sosyal hayatımıza benzemiyordu ama ne yapabilirdik ki. Adamları Türkleştirecek
halimizde yoktu ya..!
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Eşime Hollandacayı öğrenmeye biraz gayret göstermesini, şayet Hollandacayı öğrenirse
yaşamının daha da kolaylaşacağını anlatmaya çalıştıysam da pek oralı olmadı. Annem
gelinini alarak eşe dosta gidiyor onun arkadaşlar edinmesine gayret gösteriyordu.
Bazen çarşı, pazara gidiyorlar ama bu gezmelerin sonunda evde hep benim başımın
etimi yemesiyle bitiyordu.
Neymiş efendim annem onun beğendiği elbiseyi fazla açık bulmuş almamışta, hep
annemin istediği yerlere girip çıkıyorlarmış da gönlünce çarşı pazar gezemiyormuş da...
Yani senin anlayacağın daaa daaa da da daaa....
Neyse ayrı bir eve ayrıldık, eşimin şikayetleri biter sanıyordum ki, tam tersine daha da
arttı. Evde bütün gün canı sıkılıyormuş. Annem ne zaman gelse evde eşyaların yerine
karışıyormuş. Kendi evini istediği gibi yerleştiremiyormuş. Şikayetler bitecek gibi değil.
Bu kez de babasının maddi durumunun iyi olmadığını ve her ay ona biraz harçlık
göndermek istediğini söyledi. Ben itiraz etmedim. Ama bunu bir şekilde bizimkiler
öğrenince biraz itiraz ettiler.
“Çok sıkıntıdaysa tabii gönderin, hatta bayramlarda harçlıklarını yine gönderin ama bu
her ay olur mu? Siz de gençsiniz, hem yeni evlisiniz. Yarınlarınızı düşünmek
zorundasınız” diye öğüt verince bizimkinin zoruna gitmiş. Bu sefer de başladı mı “Vay
onlara neymiş? Anne-babasına harçlık gönderemez miymiş? Gönderiyorsa kocasının
parasını gönderiyormuş da miş muş da miş muş... Ben de ona “Üzülme biz yine
göndermeye devam ederiz, ama bundan bizimkilerin haberi olmasın” dedim. Bu konuyu
da böylece hallettik.
-Ya Menekşe ben bunları anlatarak kafanı şişiriyorum. Özür dilerim dalmışım ha bire
yazıyorum da yazıyorum. Umarım sıkılmamışsındır?
- Hiç olur mu öyle şey, sanal alemde dertleşiyoruz. Hem ben kendi sorunlarımı
anlatarak sizin kafanızı mı şişirmiş oldum. Eğer öyleyse özür dilerim. O halde sizi daha
fazla sıkmadan ben müsaade isteyeyim.
- Yok ya olur mu öyle şey? Ben sadece kendi geçmişimi anlatarak sizin başınızı
ağrıttığımı düşünerek söylemiştim. Ayrıca sizin sorunlarınızı benimle paylaşmanız
hoşuma gitti. Demek ki bütün bunları bana anlatmaya değecek kadar yakın buldunuz
kendinize...
-Peki aynı şeyleri benim açımdan da aynı olacağını düşünemediniz mi. Bende sağlam
bir arkadaşlık kurmaya başladığımı sanmıştım. Sanırım gerçek hayatta olduğu gibi yine
yanılmışım. Zaten hayat benim için yanılgıdan başka bir şey olmadı ki...
Bu sözlerden sonra ekranda kısa bir şiir belirdi,
Hazan rüzgarları yine sert esiyor
Hayat ağacından can
Gönül ağacından umut yapraklarını döküyor
Ruhlar yalnızlık okyanusunda sevgi arıyor
Sevgi, bir beyaz güvercin
Hayat gibi uçup gidiyor üzerimizden
Geriye bize kalan
Bile bile içerisine kendimizi hapsettiğimiz
Koca bir yalan...
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- Böyle düşünmene neden olduğum için çok özür dilerim. Bunları söylemekle beni de
çok üzüyorsun. Tabii ki seninle arkadaşlığımızı sağlam bir temele oturtmayı bende
isterim. İnşallah böyle de olacak. Ayrıca yazdığın şiir çok güzel. Buna uygun bir şeyler
de ben yazmayı isterdim. Ama aklıma şu an hiç bir şey gelmiyor. Ama emin ol
yazacağım sana. Biraz müsaade edersen tabii...
Hemen Can’ın msn’de olup olmadığına baktı. Şansı vardı, Can’ın msn’i açıktı. Hemen
selam verip ondan yardım istedi. Can kızın yazmış olduğu şiiri kendisine yazmasını
istedi. Şafak şiiri Can’a yazdı. Can biraz bekledikten sonra istediği şiiri gönderdi. Şafak
okuduğunda bu şiirleri gerçekten Can’ın yazıp yazmadığını merak etmeye başlamıştı.
Ama bu arada Menekşe ondan hala cevap beklemekteydi.
Can’a teşekkür ettikten sonra hemen Menekşe’ye dönerek, “ Senin yazdığın kadar güzel
olmasa da bir şeyler karalamaya çalıştım” dedi.
- Merak ve heyecanla bekliyorum.
Şafak “yazıyorum” dedi.
Kristalden süzülen ışık gibisin
Rengarenk...
Düşen yağmur damlası gibisin
Saf ve berrak...
Akvaryumda seyrettiğim balık gibisin
Hayata tutsak...
Bir bebek gibi
Sevilmeye muhtaç...
İçtiğim su, aldığım nefes gibi
Vazgeçilmez ihtiyaç...
Bir kuş kadar ürkek
Bir bahar kadar taze
Çiçekler kadar mis kokulu
Gecenin görünmeyen yüzü
Huzursun sen...
-Wuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaavvvvvvvvvvv, harika bir şiir ya
Şafak sadece “Teveccüh buyuruyorsunuz” diyebildi.
- Bunu şu anda nasıl yazdınız? Gerçekten harikasınız, tebrik ederim.
Şafak’ın aklına hemen Can’ın her zaman söylediği bir cümle geldi.
- Teşekkür ederim. Siz güzel görmek istediğiniz için size güzel geliyordur. Ben şair
değilim ama arkadaşlar yazdığım şiirleri güzel buluyorlar. Onlara söylediğimi size de
söyleyebilirim. Ben şair olarak doğmadım ama yaşadığım hayat beni şair yaptı...
-Cevabınız da şiiriniz kadar güzeldi. Eğer sizce bir mahsuru yoksa hikayenizi kaldığınız
yerden devam etseniz.
- Madem istiyorsunuz anlatayım. Eşimin annemle olan çekişmelerine birde bizim evde
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sohbet edecek konu bulamayışımız konunun dönüp dolaşıp anneme gelmesine neden
oluyordu. Ona evde bir çok kitap olduğunu onları okuyarak vakit geçirebileceği gibi bu
kitaplar ve konusu hakkında konuşabileceğimizi, bunun aynı zamanda onun dünyaya
bakış açısını da değiştireceğini söyledim. “Kitap okurken uykusunun geldiğini”
söyleyerek sıkıldığını söyledi. O halde vakit buldukça sinemaya gidelim dedim.
Karanlıktan korktuğunu ayrıca sinemadaki filmlerde hep Hollandaca alt yazı geçtiğini,
kendisinin de Hollandacadan anlamadığı için sıkıldığını söyledi. Ne söylesem her şeye
bir kulp buluyordu. Yavaş yavaş bende gerilmeye başladım. Arkadaş gezmelerinden
döndüğümüzde “Vay onların şusu busu varmış da bizim neden yokmuş? ” gibi
şikayetlerin yanı sıra kadınlar arasında konuşulan dedikoduları bana anlatınca bu sefer
de ben sıkıldım.
Eşimle aramda tek bir ortak nokta bulamıyordum. Eşim Hollanda’da da Türkiye’de
olduğu gibi yaşamayı istiyordu. Kültürel farklılıklara bir türlü alışamadı, ya da alışmak
istemedi. Onu bir şeyle meşgul etmek gerektiğini düşünerek onu ehliyet kursuna
yazdırdım. Akşamları teori imtihanına hazırlamak için yardımcı olmaya çalışıyordum.
Ama gel gör ki ne kadar anlatsam fayda etmiyordu. Sonuçta teori imtihanını 6.
defasında alırken aldığı direksiyon dersi 100’ü bulmuştu. Kurs öğretmeni dahi şaka
yollu yılda senin gibi 10 tane müşterim olsun yeter demişti. Bütçemi zorlamasına
rağmen yarıda bırakmamak için ona destek olmaya devam ettim. Ancak 10’cu
girmesinde ehliyeti alabildi. Ama çok şükür almış ve bende kurtulmuştum, ya da ben
öyle sanıyordum. Bu kez de araba diye tutturmaz mı? Neyse ona da peki deyip küçük
bir araba aldım. Keşke almaz olaydım. Bu seferde kadın evde durmuyordu. Ya bir
arkadaşına ya çarsıya, pazara ya da kadınlar matinelerine takılmaya başladı. Artık evde
ağzımızın tadı tuzu kalmadı. Annem uyarmaya çalıştı, ikaz etti anlamadı. Annem biraz
da tehdit varı böyle devam ederse kendisini Türkiye’de babasının evinde bulacağını
söylemiş.
Aradan bir kaç gün geçti akşam işten eve geldim, eşim evde yok. Bekledim bekledim
gelen giden yok. Annemlere gitmeyeceğini bildiğim için önce bir kaç arkadaşını aradım,
onlarda da yoktu. Sinirden ileri geri volta atarken üzerimi değişmek için yatak odasına
çıktığımda makyaj masasının üzerinde bir mektup buldum. Kendisini aramamamı
söyleyerek polise sığınacağını yazıyordu. Onu hiç bir kuvvetin Türkiye’ye
gönderemeyeceğini yazmıştı. Bir zamanlar beğenmediği, kültürüne havasına
alışamadığı Hollanda’yı eşim şimdi terk etmek istemiyordu. Annemin aklını başına
alması için söylemiş olduğu tehditti gerçek sanıp evini barkını terk etmişti. Durumu
telefonda aileme anlattım. Hemen yanıma geldiler. Durumun değerlendirmesini
yaptıktan sonra durumu eşimin ailesine anlatmamızın doğru olacağını düşünerek onlara
telefon ettik. Onlarla annem konuştu. Annem, kayınvalidemle olan konuşmasını
bitirdiğinde şaşkınlık içerisindeydi. Kayınvalidem bizi kızına karşı esir muamelesi
yapmakla suçlamış ve kızını haklı bulmuştu. Annem, “Oğlum bu işi fazla uzatmanın
faydası yok. Durduk yere senin başını yaktığımız için senden çok özür dilerim. Biliyorum
biraz geç kalmış bir özür ama buna bir de zararın neresinden dönersek kardır
düşüncesiyle bakalım. Allah’tan çocuğunuz yok. Bir de çocuk olsaydı ne yapardık sonra”
dedi.
Sonuçta eşimden boşandım. Bir daha da ne aradım ne sordum. Şeytan görsün yüzünü.
Kusura bakmayın biraz uzattım galiba.
- Çok yazık olmuş size. Onunla geçmiş olsun. En azından siz benden şanslısınız. Benim
iki tane çocuğum var. Bakın kadın başıma kala kaldım ortada. Allah bu devlete zeval
vermesin. En azından maaş bağladılar da geçinip gidiyoruz iste.
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- Siz öyle düşünüyorsunuz ama bu devlet bu kadınlara bu kadar kucak açarken mağdur
olan erkekleri neden düşünmez bunu anlayamıyorum.
- Orası tartışmaya açık bir konu. İsterseniz bunu başka bir gün konuşalım. Şimdi sizden
müsaadenizi istirham etsem, malum iki çocuk var haliyle sabah erken kalkmam gerek.
- Estağfurullah, müsaade sizin. En kısa zamanda görüşmek umuduyla Allah’a emanet
olunuz.
- Sizde Şafak bey, iyi geceler efendim.
Şafak “İyi geceler” deyip bilgisayarı kapattıktan sonra yatağına uzandı. Karısının hala
komşudan dönmemiş olduğunu görünce sinirlendi. Söylene söylene uykuya daldığının
farkında bile değildi.
Ertesi günü işe gittiğinde Can’ın kendisini dört gözle beklediğini gördü.
-Eeee Kazanova nasıl geçti dün akşam. Bağlayabildin mi kızı?
Şafak “Kaçar mı? ” diyerek göz kırptı.
- Neler konuştunuz?
- Hayat hikayemizi anlattık birbirimize. Dul bir bayan, iki tane de çocuğu var. Üstelik
buraya da yakın sayılır. Altmış beş kilometre uzakta bir şehirde oturuyor. Hele zaman
geçsin, ilişkimiz biraz olgunlaşsın onu yemeğe çıkarmayı bile düşünüyorum.
- E hadi hayırlısı, sen benden de hızlı çıktın. Ama yine de dikkatli olmanı tavsiye
ederim. Böyle bayan nickiyle girip de erkekleri oynatan bir sürü erkek oluyor. Sonrada
arkadaşlarına anlatıp dalga geçiyorlar.
- Ya sonuçta bizde kafa buluyoruz ama onun bayan olacağını sanmıyorum.
- E hadi hayırlısı ama dediğim gibi dikkatli olmanda fayda var.
Can’ın söyledikleri Şafak’ın moralini bozmuştu. Tanımadığı biri kendisini oynatmakla
eline ne geçecekti ki? Besbelli ki Can onu kıskanmıştı. Bir daha Can’dan şiir istememeye
karar verdi. O gün iş bitmek bilmedi. Her saniyesi sanki ay oldu. Ama sonuçta o gün ki
mesai de bitmişti işte. Eve nasıl gittiğini bilemedi. Hemen bilgisayarın başına geçerek
Menekşenin bilgisayar başında olup olmadığına baktı, yoktu. “Hay Allah” diyerek iç
geçirdi. Ama aklına internette şiir aramak geldi. Şiir sitelerine girerek şiirler aradı bazı
şiirleri not aldı.
Şafak bilgisayarda şiir sitelerini dolanırken eşinin sesini duydu.
- Şafak yemek hazır. Soğutmadan yemeğini ye istersen.
- Tamam geliyorum.
Yemek masasına oturduğunda eşi ona söylenip duruyordu.
- Ne anlıyorsun şu netten anlamadım gitti. Nerden aldık şu bilgisayarı, keşke
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almasaydık. Bilgisayar eve geldi geleli evi, çocukları beni unuttun. Önceleri
yemeğimizin bir tadı tuzu vardı, şimdi o da kalmadı. Bu ne kadar devam edecek daha?
- Ne yapıyorum ben, kahveye gidip çarsı pazar gezip para harcayacağıma evimde
yanınızda oturuyorum. Ne var bunda?
- O bakımdan iyi ama bazıları nette buldukları kızlar yüzünden evini barkını bırakıp
gidiyormuş. Bununla ilgili bir sürü hikayeler duyuyorum.
Eşinden bu sözleri duymak Şafak’ı için için sevindirirken bir yandan da çapkınlığa yeni
başlamışken bu şikayetlere hazırlıklı değildi. Gülerek eşine,
- Oooo bakıyorum kıskanmaya da başladın. Bak bu hoşuma gitti. Kıskanmakla kendine
olan güvensizliğini de ortaya koymuş olmuyor musun?
- Hadi be oradan, ne diye güvenmeyecek mişim kendime? Nasıl olsa nikah cüzdanın
bende. Hem seni kim naapsın? Ben kendime güveniyorum da sana güvenemiyorum.
- Demek bana güvenemiyorsun ha, aşk olsun benim gözüm senden başkasını mı görür
bir tanem...
- Bir tanem mi, sen kesin bir şeyler çeviriyorsun durup dururken şimdiye kadar bana
bir tanem demedin. Kesin bir şeyler var...
- Dedim ya sen bana değil kendine güvenemiyorsun güzelim. Senden güzel biri çıkar da
beni, Şafak’ı kaybederim diye korkuyorsun, bunun başka bir nedeni olamaz...
- Haydi oradan be kim ne yapsın seni...
- Bak eğer birini bulursam kızmak yok o zaman.
- Hele bir dene, çocukların yüzünü gösterirsem sana bana da Beyza demesinler.
Hayatının hatasını yaparsın. Demek hemen birisini buldun nette ha. Bundan sonra o
bilgisayarın başına bile geçmeyeceksin, yoksa karışmam.
- Ne bulması kızım ya millet kafa buluyor, Bayan nickiyle girip bende arkadaşlarla kafa
buluyorum. Bilsen nasıl dalga geçiyorum onlarla. Gülmekten katılırsın. Bu arada bazı
bayanlar da gelmiyor değil. Bazılarıyla öylesine yazışıyorum. Ne var bunda? Ama
istemiyorsan karım kendisine güvenemediği için bayanlarla chatleşmeme yasak koydu
der kapatırım.
- Şafaaaak, sen baya gıcıklaşmaya başladın. Ne halin varsa gör, karışmayacağım
bundan sonra sana.
- Gülüm ben senin üzerine başka gül koklar mıyım? diyerek eşinin gönlünü almaya
çalıştı.
- Aman yağ çekmeyi bırak ta yemeğini ye.
Şafak yemeğini kısa sürede bitirerek hemen bilgisayarın basına geçti. Menekşe’nin gelip
gelmediğine baktı ama yoktu yine. “Nerede bu kız ya? diye geçirdi içinden. En iyisi ona
mesaj yazmaktı. Menekşe ona bir şiir yazmıştı. Ona bir cevap yazmalıydı. Şiir sitelerini
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gezindi ve sonunda istediği gibi bir şiiri mesaj olarak yazıp gönderdi.
Hayallerim senden uzaklara gitmiyor
Afet nolur bu kalp sensiz olmuyor..
Aynaya her bakışımda seni görüyorum
Bende yaşayan senmişsin meğer
Ruhum yapayalnız
Sensiz üşüyorum
Nerdesin ey canımdaki can…
Bulutlar mı ağlıyor benim yerime ne
Durmak bilmiyor, yüreğim gibi gözlerimde
Kırıldı kanadım kolum
Sensiz uçamıyorum…
Bütün bunları istediğim için değil
Mecbur kaldığım için yazıyorum
Başka türlü duygularımı anlatamıyorum
Beni ya anlamak istemiyor, ya da anlayamıyorsun
Sana, seni seviyorum diyemiyorum
Ama sen biliyorsun
Her gün kalbimi tırmalıyor
Gül yaprağına kan damlatıyorsun
Kınalı koç misali
Hem başımı okşuyor
Hem kurban ediyorsun…
“Bu kadar sıkıntı arasında seni ve sohbetini özledim. Nerdesin be Menekşe nerdesin? ”
yazıp mesajı gönderdi. Beklemeye, beklerken de şiirler aramaya bulduklarından
beğendiklerini not etmeye devam etti. Ama sıkılmaya başlamıştı, nerde kalmıştı bu kız,
hala neden girmiyordu ki nete?
Sabırsızlanmaya başlamıştı ki kendisine bir mesaj gelmiş olduğunun farkına vardı.
Mesajda uzun bir wuaw çektikten sonra “harikasın” yazılıydı.
Şafak nette bulduğu şiirlerden özlem konulu bir şiiri daha yazmaya başladı.
Gökkuşağıydın, yağmurdan sonra açan
Mehtabımsın, karanlık gecelerime doğan
Baharımsın, sevda güllerimi tomurcuk tomurcuk açtıran
Bulut oldun gözlerimde
Yağmur oldun düştun ellerime
Mutluluğun resmiydin geldiğin zaman
Çaresizliği, acizliği yaşardım senden ayrılırken
Gece olup sarardın ruhumu çepeçevre
Her rüzgarda kokunu duyarım
Özlerim seni
Sen bendeki kördüğüm
Sen, bendeki bilmece...
Biliyor musunuz sizin kocaman zengin bir kalbiniz var. Bu şiirleriniz karşısında ne
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diyeceğimi bilemiyorum. Gönlünüze sağlık.
Şafak bu sözlerin altında kalmamalıydı, Hemen cevabını yazdı, sizinle yazışmalarımdan
çıkardığım sonuç kadarıyla sizde kocaman bir yürek bulunmakta. Hem ben bir aynayım.
Bizden akseden sizin görüntünüzdür. Aksederken hatalarımız oluyorsa affınıza
sığınırım.” diye yazarak mesajı gönderdi. Cevabını almakta gecikmedi.
- Çok teşekkür ederim, teveccüh buyuruyorsunuz. Bu kadar güzel sözleri hak
etmediğimi düşünüyorum.
- Estağfurullah, ben yanılmadığım kanaatindeyim. Şey sizden bir şey istirham etsem
ukalalık yapmış olur muyum?
- Estağfurullah, rica ederim. Elimden gelen bir şeyse neden yapmayım, buyurun ne
arzu etmiştiniz?
- Sizinle tanışalı fazla bir zaman olmadı biliyorum ama bana msn adresinizi istirham
etsem verir misiniz?
- Tabii neden olmasın, ama bazı şartlarım var. Bunlara uyacağınıza söz verirseniz. Ben
sizi tam olarak henüz tanımıyorum, dolayısıyla temkinli davrandığım için kusura
bakmayacaksınız.
- Bu en doğal hakkınız, neden kusura bakayım. Şartlarınız nelerdir?
- Birincisi etik kuralların dışına çıkmayacaksınız. İkincisi web cam veya mikrofonla
konuşmak isterseniz bende olmadığı için mümkün olamayacaktır.
- Her türlü ahlaksızlığa bende karşıyım. Web cam ve mikrofon olayına gelince, mümkün
olsaydı çok sevinirdim. Hem birbirimizi tanımamız ve sağlam bir arkadaşlığın temellerini
atmamız açısından iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama madem ki yok sağlık olsun ne
yapalım. Peki ama en azından bir fotoğrafınızı görme imkanım da mı yok?
- Bakın bu mümkün olabilir ama kısa bir süre için. Sonra yine kaldırırım küsmece yok.
- Peki dediğiniz gibi olsun, şimdi msn ninizi rica edebilir miyim?
- Msn adresim menekse28hotmail.com.
- Hemen ekliyorum, sizde kabul buyurunuz efendim. Tabii bir resminizi de eklemeyi
unutmayınız lütfen.
Şafak büyük bir heyecanla Menekşe’nin msn adresini irtibatlar listesine ekleyerek karşı
tarafın kendisini irtibatlar listesine kabul etmesini bekler. Aradan 1 dakika geçmeden
irtibatlar listesine eklendiğini ve karşı tarafın kendisini kabul ettiğini anlar. Hemen,
“Selam” yazar. Menekşe’nin cevabı gecikmez, “Selam”. Ama yandaki pencerede bir
bayan resmi vardır. Şafak kendisini hayran hayran fotoğrafa bakmaktan alıkoyamaz.
- Yandaki fotoğraf sizin olmalı?
- Evet
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- Aman Allah’ım bu ne güzellik. Ben melekleri gökyüzünde sanırdım, nasıl oldu da biri
benimle cahtleşerek beni onurlandırıyor?
Gelen cevapta bir gülümseme resmi vardı ve hemen yanında “Teveccüh
buyuruyorsunuz” yazılıydı. Şafak heyecan içerisindeydi. Karşısında böylesine güzel bir
bayan olduğuna inanamıyordu. Birden aklına Can’ın söyledikleri geldi. Bunu
Menekşe’yle paylaşmak istedi.
- Bugün bir arkadaşım nette chatleştiğin insanlara dikkat et, bazı erkekler bayan
nickiyle girerek insanları kandırıp eğleniyorlar dedi. Şu an sizin resminizi görünce bu
kadar güzel bir bayanla chatleşme mutluluğunun gerçek olamayacağını düşündüm bir
an. Sizde sakın erkek olmayasınız?
- Aaaaaa aşk olsun. Neden böyle düşünüyorsunuz. Madem inanmıyorsunuz o halde beni
engelleyerek msn adresimi silebilirsiniz.
- Durun, ne olur lütfen hemen küsmeyin. İçimde böyle olmasını istemediğim bir
korkuyu dile getirdim sadece. Eğer cüretimi bağışlarsanız sizinle tanışmak sesinizi
duymak istiyorum.
- Bunun mümkün olmayacağını söylemiştim size. Benim web camım ve mikrofonum
yok.
- Bu ne cüret demez ve kabalık olarak adlandırmazsanız şayet telefon numaranızı rica
etsem.
- Özür dilerim ama internette yeni tanıştığım birine telefon numaramı vermemi
bekleyemezsiniz. Benim yerimde siz olsaydınız siz verir miydiniz?
- Şey yalan söylemek istemiyorum, sizden çok etkilendim ve geleceğe yönelik bir ilişki
düşünüyorum. Sizde benimle aynı fikirdeyseniz sizinle reel ortamda buluşup konuşma
imkanımız olabilir mi?
- İlerde şartlar müsait olursa neden olmasın. Ama şu an için imkansız gibi görünüyor
ama ben bir fırsat bulur müsait olursam size haber veririm olur mu?
Şafak, “Dört gözle bekleyeceğim” diyebildi sadece.
Birbirlerine iyi akşamlar dileyerek vedalaşırlar. Şafak menekşeyi düşünürken onun
hayali canlanır gözlerinde. Belli ki bayağı etkilenmiştir. Menekşe’nin hayali gözlerinde
yatmaya gider. Uyuması biraz zor olmuştur ama uyur uyumaz da Beyza tarafından
uyandırılması da bir olur.
- Safaaaaaaaaaaaaaaaaaak, kimmiş bu Menekşe hanım. Ne sayıklayıp duruyorsun sen.
- Şafak ne Menekşe’si ne sayıklaması ya diyerek uyku sersemi bir şekilde toparlanmaya
çalışır.
- Ne bileyim ne Menekşe’siyse. Uykunda Menekşe hanım deyip sayıklıyordun. Kim bu
Menekşe?
- Ya rüya görüyordum, o Menekşe de senin beni arkamdan çekiştirdiğin kızın adı. Ha
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bire beni çekiştirip duruyordun elin tanımadığım kadınına. Bende tanımadığım için
Menekşe Hanım diye hitap ediyordum. Hem söyle bakayım elin tanımadığım kadınlarına
beni ne diye çekiştirip duruyorsun?
- Şafaaaak manyaklaşma yine. Ne diye çekiştireyim seni. Hem Menekşe diye benim hiç
arkadaşım yok ki.
- Ya neyse sonuçta rüya. Hayır diyelim hayır olsun inşallah.
- Hadi öyle olsun bakalım ama bunun altından bir çapanoğlu çıkacak gibi...
- Ya yat Allah aşkına, seninle mi uğraşıcam gece vakti. Haydi Allah rahatlık versin.
Sabahleyin kalktığında Beyza’yı sokrana sokrana kahvaltı hazırlarken buldu.
- Biz beyimize elimizden geldiğince iyi hizmet etmeye çalışalım. Bir isteğini
ikiletmeyelim, beyimiz rüyasında Menekşe’ler sayıklasın. Bana bak Şafak sen bir haltlar
karıştırıyorsun ama çıkar bunun kokusu. O zamanda ben sana yapacağımı bilirim. Ona
göre ayağını denk al.
- Oooooooooooof ya of, gün geçtikçe kıskanç bir kadın olup çıkıyorsun başıma. Sabah
sabah güler yüz tatlı dil göstereceğine kıskançlık yapıp duruyorsun. Gece anlattım ya
ne olduğunu. Seninle mi uğraşıcam ben işe geç kalıyorum. Kahvaltıyı ağzımızdan
burnumuzdan getirdin. Yemiyorum ya yemiyorum, otur kendin ye. Haydi bana
eyvallah...
Şafak yol boyunca nasıl böyle bir hata yatığını düşünür durur. Ben galiba abartmaya
başladım diye düşünür. Ama o kadar da güzel ki. Olmaz böyle bir şey diye iç geçirir.
İşyerine geldiğinde Can’la karşılaşır. Can Şafak’ın selamını aldıktan sonra, chat işi nasıl
gidiyor diye sorar. Şafak gerçekleri söylemek yerine yalan söyleyip konuyu kapatmak
ister.
- Ekildik, ne de olsa bizim ağzımız senin kadar iş yapmıyor. Bir bayanla ne konuşulur
onu bile bilmiyorum ki daha.
- Zamanla öğrenirsin. Hem neden ekildin ki? Senin gibi adam ekilir mi hiç?
- Ne bileyim ya. Baktı iki kelime laf edemiyoruz, kız da bu odunla mı uğraşıcam deyip
ekti her halde.
- Ağabeycim yardım istedin de geri mi çevirdik, yazsaydın da. Elimizden geldiğince
dilimizin döndüğünce yardım etmeye çalışırdık.
- Sağ olasın Can, biliyorum yardım edeceğini ama ben senin kadar becerikli değilim işte
ne yapalım. Gelecek sefere yardım isterim senden tabii o gelecek sefer olursa...
- Takma kafana, gün gelecek sende bu alemin kurdu olacaksın. O zaman bu hallerini
hatırlayıp kendi haline kendin bile güleceksin.
- Ama biliyor musun ben bu kızı arayacağım, öylesine alışmıştım ki ona. Ama ne
yapabilirim ki? Evliyim, ona bir gelecek vaat edemem ki. Galiba en doğrusu ayrılmaktı,
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o da onu yaptı. Sanırım her ikimiz içinde en doğrusunu yaptı.
- Oooooooo beyimiz aşık olmuşta haberimiz yok. Şafak kendine gel aslanım. Sen
bayağı bir kaptırmışsın kendini.
- Yok be, benim ki öylesine işte...
-Senin dediğin gibi olsun ama ben pek hayırlı görmedim bu işin sonunu..!
Şafak akşamı zor etti. İşten nasıl eve geldi, yemeğini nasıl yedi farkında değildi. Hemen
bilgisayarın başına geçti. Ama Menekşe yoktu. Ne yapacağını şaşırdı. Kendi kendine
sormaya başladı.
- Oğlum nooluyor sana? Yaptığın doğru mu? Evli barklı adamsın, kendine gel...
Dediyse de gönlüne söz dinletemiyordu. Hemen bir şiir bulup mesaj yazmalıydı. Bir şiir
sitesine girerek şiirler kopyaladı. Msn’den Menekşe’ye not yazmaya başladı.
Menekşe seni görmediğim her dakika bana acı vermeye başladığının farkına vardım.
Birisine böylesine bağlanacağım aklımın ucundan geçmezdi. Seninle dakikalar nasıl
geçiyor farkına dahi varamıyorum. Sen gidince sanki zaman duruyor, her saniye bir asır
olup beni yüreğimden vuruyor. Bunun adına aşk mı derler, sevda mı bilmiyorum ama
bildiğim tek şey varsa oda sensiz olamadığımdır. İyi ki şu an kapalısın. Açık olsaydın
bunları sana yazmaya cesaret bulamayabilirdim.
Bunları yazdıktan sonra içinde bir heyecan, bedeninde bir titreme vardı. Menekşenin
her an bilgisayarını açmasından korkup panik içerisinde bilgisayarı kapattı.
- Allah’ım ya ben ne yaptım. Bir daha onun yüzüne nasıl bakarım. Ulan salak ilanı aşk
etmenin sırası mıydı? diye kendi kendine söylenmeye başladı.
Ama içi içine sığmıyordu. Kalbi sanki davul çalıyormuşcasına güm güm vuruyordu.
Lavaboya gitti, elini yüzünü yıkadı, biraz su içti ama heyecanını yenememişti. Başının
döndüğünü hissetti. Gidip koltuğa uzandı, televizyondaki dizilere takıldı ama hiç
birinden bir şey anlamıyordu. Sadece görüntüler ardı ardına ekrandan geçiyordu ki
eşinin ikazıyla kendine geldi.
- Şafak yeter artık, zaplayıp durma. Bir kanalda kal da beraber seyredelim.
- Aman ya ne var ki ne seyredeceksin.
- İyi de böyle yapmakla da hiç bir şey seyredemeyeceğiz. Hem sen internettinin başına
geçsene, netteki kızlar yolunu gözlüyordur.
- Ya seninle de iki dakika oturulmuyor. İşin gücün laf sokmak. Sanki ben keyfimden mi
internette giriyorum. Hepsi senin yüzünden. İki dakika oturup bir şey konuşamıyoruz.
Varsa yoksa dizilerin. Hiç beni düşündüğün oldu mu? Benim ne istediğim, ne
düşündüğüm senin umurunda mı? Beni ne kadar yalnızlığa ittiğinin farkında mısın?
Beyza bir an kendini sorguladı. Evet Şafak haklıydı ama Şafak’ta Beyza’yı düşünüyor
muydu ki sanki. Şafak sekiz saat işte çalışıyor ondan sonra evinde krallar gibi
yaşıyordu. Evin bütün işi, çocukların bakımı, çocukları okula götürüp getirme hepsi
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onun üzerindeydi. Beyza daha fazla dayanamadı,
- E Şafak ne diyeyim sana. Seni yalnızlığa ben mi itiyorum. Evin bütün işi üzerimde,
çocuklar dersen yine benim üzerimde. Hangi gün çocuklarınla oynadın. Hangi gün bizi
alıp bir yere gezmeye götürdün. Sen kendine hanım değil hizmetçi almışsın. Sen
kendini yalnız hissediyorsan söyle ben kendimi nasıl hissedeyim. İyi ki bir çalışıyorsun.
Sen sekiz saat fabrikada çalışıyorsun doğru ama ben bütün gün evin içinde çalışıyorum.
Üstüne üstlük senin aşağılamalarına katlanıyorum. Elini vicdanına koyup söylesene,
hangimiz daha yalnız? Hangimiz daha çok çalışıyoruz..?
Beyza’nın bir anda sinirleri boşalmış ağlamaya başlamıştı. İki göz iki çeşme ağlarken
diğer yandan da yakınmalarına devam ediyordu.
- Ya Allah’ın bir günü de şu internette konuştuğun arkadaşların kadar olsun bana ve
çocuklarına biraz değer ver. Çok mu şey istiyorum senden. Peki bu hep böyle mi devam
edecek. Bu gidişatımızın sonu ne olacak söyler misin?
Şafak bir anda ne diyeceğini şaşırmış, Menekşe’ye yazdığı notun heyecanından bir anda
sıyrılmıştı. Beyza haklıydı, eşine gerekli ilgiyi göstermemiş gösterememişti. Buna bir
neden de Beyza’nın kendisiydi. Şafak haber programları seyrederken biraz siyaset
konuşmak istemiş ama Beyza ben bu konulardan anlamam deyip konuyu kapatmıştı.
Spor, edebiyat anlamazdı. Sinema ise, eski Yeşilçam filmleri ve artistleri olursa
konuşurdu. Ama günlük dizileri kaçırmazdı ama bu dizilerde Şafak’a hitap etmiyordu.
Hatta gösterilen diziler bir ailenin yıkımını hazırlayan en önemli nedenlerden biriydi.
Çünkü dizilerin çoğunluğunda toplum tüketime yönlendiriliyordu. Ve kimin eli kimin
cebinde belli değildi. Beyaz camdan çamur fışkırıyordu. Peki geriye ne kalmıştı ki...
Aralarındaki kültür farkı burada çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştı. Eşiyle başka
konularda konuşmayı denemiş fakat bu seferde arkadaşlarının, komşularının
dedikodularını yaparken bulmuştu kendisini. Ve Şafak bu tür sohbetlerden kesinlikle
haz etmiyordu. Evet eşi de en az kendisi kadar fedakarlıkta bulunuyordu. Belli ki bir
bunalımın eşiğindeydi. Ona anlayışla yaklaşmasının gerektiğini anlamış bulunuyordu
ama eşi de kendisini anlamaya çalışmalıydı.
Ne yapacağını bilememenin verdiği sıkıntıyla tekrar bilgisayarı açtı. Chat sitesine
girdiğinde bir mesajı olduğunu gördü. Menekşe gönderdiği mesajda Şafakı daha iyi
tanıyabilmek amacıyla bir buluşma teklif ediyordu.
Şafak heyacanla buluşmanın yerini ve saatini sordu Menekşe’ye. Aldığı cevapta, “
Cumartesi saat 14:00’da Hengelo tren istasyonunun önünde” yazıyordu.
Cumartesi bir türlü gelmek bilmiyordu. Öyle heyecanlıydı ki dalıp dalıp gidiyor kendisine
söylenenleri duymuyordu bile. Şafak’ın bu esrarengiz hali Beyza’yı tedirgin ediyor, bir
başka kadının varlığından şüpheleniyor ama cesaret edip Şafak’ın üstüne gidemiyordu.
Sonunda Cumartesi gelmişti. Şafak, “Bugün fabrika eğlencesi olduğunu” bahane edip
güzelce traş oldu. Traştan sonra kullandığı aşırı losyon ve parfümle sanki bir parfüm
fıçısına düşmüş hissini uyandırıyordu. En güzel takım elbisesini giyip evden nasıl
çıktığını bilmiyordu bile.
Hemen bir çiçekçiye uğrayıp çok güzel bir buket yaptırdı. Sonra da arabaya atladığı gibi
doğruca Hengelo tren istasyonuna gitti. İstasyon hafta sonu olması dolayısıyla bayağı
bir kalabalıktı. Heyecandan içi içine sığmıyordu. Elinde çiçek bir sağa bir sola yürüyüp
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

durdu. Sigara kullanmamasına rağmen gidip bir paket sigara aldı. Heyecandan
sigaraları ardı ardına yaktığının farkında bile değildi.
Saat 14:30 olduğu halde gelen giden olmamıştı. Bu işte bir aksilik olmalıydı. Acaba
treni mi kaçırmıştı? Yoksa fikrini mi değiştirmişti? Aklında bin bir tane soru ama
gerçekleşmeyen randevunun verdiği sıkıntıyla ne yapacağını bilmeden ama umudunu
yitirmeden beklemeye devam etti.
Şafak heyecandan istasyonda volta atıp sigaraları ardı ardına yakarken onu bir gizli el
fotoğraf makinesiyle görüntülendiğinden habersizdi.
Saat 15 oldu, 15:30 derken 16 ama gelen giden kimse yok. En son 16:30 olduğunda
ayrılmaya karar verdi. Can sıkıntısıyla eve döndü. Eve geldiğinde çiçeği arkasına
saklayarak Beyza’ya sürpriz yaptı. Fabrika eğlencesinde sıkıldığını eve dönerkende eli
boş gelmek istemediğini söyledi. Beyza, “İsteyince ne kadar güzel centilmen
olabileceğini” belirterek çiçekler için teşekkür etti. Şafak Bilgisyarı açıp chat sitesindeki
kendi sayfasını açtığında az daha küçük dilini yutacaktı. Kendi sayfasaında Hengelo tren
istasyonunda elinde çiçekle bekleyen Şafak’ın fotoğrafları duruyordu.
Hemen altında kısa bir not, “Bir müsibet bin nasihatten iyidir. Sevgilerimle Can”
yazılıydı...
Şafak sadece dişlerini sıkıp “Caaaaaan” diyebildi...
©
2006

Enschede

Not: Öyküde yer alan şiirler de Seyyid Burhaneddin Kekeç’e aittir.
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Olamadık
Aynı türkülerle ağladık
Aynı filmlerle güldük
Aynı halaylarla coştuk
Kız aldık kız verdik
Etle tırnak olduk sanıyordum ki
Yazık ki bir bile olamamışız
İçimizde hep ayrık otları
Hep ihanet tohumları ekilmiş
Üzerimize oynanan oyunları görememişiz
Dilimiz, şivemiz, tenimiz farklı olsa da
Aynı yaratanın kullarıydık
Böyleyken neden bunca hırs bunca kin, ihtiras
Kim olursan ol gel diyen
Haydi canlar bir olalım diyen kültürden değil miydik
Bir oyunla dağılacak kadar değerlerimizden uzak mıydık
İçimizde dinmeyen bir hırs, kin, öfke
Sönmeyen bir intikam ateşi
Haydi durma vur, kır, dök
Kan aksın oluk oluk
Gözyaşları nehirleri sulasın
Ey müslümanım diyen kardeşim
Sen kime hizmet ettiğinin farkında mısın...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Ömür Boyunca Yanacak Ateş
Ne zaman senden bir haber alsam yüreğim cız eder.
Kaçırdığım fırsata
Ve o fırsat anında
Yaşadığım çaresizlik içerisinde
Duygularına karşılık verememiş olmanın
Pişmanlık ateşi ruhumu yakar kavurur
Sanırım bir ömür boyunca yanacak bir ateş bu...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Ömür Kanayan Ben
Beni uykusuz bırakan
Gecemi sabaha bağlayan
Beynimi açmaz problemlerle çıldırtan
Ruhumu ayartan
Kalbimi kanattan
Uykularımı kabusa bağlayan
Seni bu kadar ulaşılmaz zannederken
Üç kuruş için bedenini satarken görünce
Kendini nasıl savunacaksın
Ya da nasıl kandıracaksın, nasıl
Akıl kanar, ruh yanar da
Gerçekler nasıl saklanır
Dil yalan söylüyorsa
Gönül yolunu şaşırmış demektir
Şaşıran senin gönlün olur ama
Bir ömür kanayan ben…
©
Şiirin yazılış Tarihi : 12 – 07 – 2020
Şiirin Yazılış Saati : 05 : 37
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Ses Ver
İçerisinde sen olmayınca
Hayallerimin uzun yolculuklara gücü yetmiyor
Bir ses ver duyayım
Hayata tutunmaya bir dalım olsun
Çağırmasan da olur, yaşadığını bileyim
Atiye dair umudum olsun…
En büyük yalanı kişi kendisine söyler
Kendi kendisini inandırırmış
Tıpkı kendime söylediğim sen gibi
Bir ses ver, yalan olmadığını bileyim…
Anlayamayıp anlatamadığım
Dünyadaki sırlar içinde ufacık sırrım
Çözemem çözülemem
Sensiz kördüğümüm, açmazdayım
Bir ses ver umudum olsun…
Bu kadar mı hain olur notalar
Hep yalnız kalınca mı vurur
Yaraya tuz basarcasına yakar kavurur
Bir kere abalı gelmişiz dünyaya
Hani sebep aramaya gerek yok vurulmaya
Artık ses vermesen de olur
Seni hatırlatan bir nota bazen de bir mısra
Yetiyor, yetiyor da artıyor bile…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
19 - 07 – 2018
10 : 17
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Sevda Kurbanı Daha
Otopsi yaparken kanayan yaramı görmüşler
Hemen ardından göz izini bulmuşlar kalbimde
Sebebini anlamışlar not düşmüşler
Bir sevda kurbanı daha…
18-07-2019
23:57
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Sevda Türküsü
Bir sevdanın türküsünü yazmak niyetim
Bir sevda ki, sevince yürekten
Bir sevda ki, bağlanınca ölümüne
Bir sevda ki, sevdasında yok olmalı insan
Yanmalı ateş gibi
Erimeli mum gibi
Var olanda yok olmalı, ruh gibi
Aşkla yansa da ısıtmalı çevresini, güneş gibi
Gerektiğinde coşup, çağlamalı
Çoruh gibi, Fırat gibi
Gözyaşlarını akıtmalı, yağmur gibi
Anlatmalı sevdasını, Yunus gibi
Sayıklamalı aşkını, Mecnun gibi
Sevdasına sığınmalı
Fırtınadan limana sığınan gemi misali
Fırtınalardan yorgun düşen denizin durulup
Gözpınarlarının coştuğu an
Ufukta güneşin korlaşıp
Yürekteki sevdanın alevlendiği an
En büyük ve en güzel aşka
Rahman’a ve onun resulüne selam…
©
1999
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Sevda Yüzünden
Kabuslara mahkum uykulardan,
Hıçkırıklarla uyanmak…
Bir sevda yüzünden
Uykular firarda,
Huzur firarda,
Ruhum cananda,
Ben isyanlarda
Kaybolmuşum güneşin karanlığında
Yönümü yolumu bilmeden
Yürüyorum bir meçhule…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir sevdiği Olmalı insanın
Olmalı işte, biri olmalı yanında
Oldu mu doksan altmış doksan olmalı
Gözleri okyanusu andırmalı
Bakınca gözlerine kâinatı izlemeli insan
Teni süt beyazı olmalı ki
Masumiyetin saflığını yüzünde görebilmeli
Saçları nehri andırmalı
Sürüklemeli insanı akıntısında
Elleri narin olmalı
Pamuk yumuşaklığında
Pamuk niyetine basmalı yürek yarasına
Allah korkusu olmalı kalbinde
Şifa sunmalı eşine dostuna
Buldun mu böyle birini
Kaybetme korkusuyla seveceksin ki
Titreyesin üstüne, sakınasın
Sakınasın, gülün değil dikeni yaprağından bile
Neme lazım sonra gül kıskanıp da
Kokusunu onun teninin kokusuna benzetmeye kalkmasın
Yokluğunda aklını kaybetmeli insan
Varlığında kendisini bulmalı
Yağmur gibi olmalı
Aşık’ın ruhuna her daim yağmalı
Aşktan sırıl sıklam olmalı insan
Dünyada cennet hurisi bulduğuna inanmalı
Her tavrında bir asalet olmalı ki
İnsanları, karizmasında esen fırtınada sürükleyebilmeli
Amma, güzelliğinin farkında olup kibirden uzak durmalı
Asla ama asla etik değerlerden ödün vermemeli
Böyle birini bulursa insan elbette ki uğruna ölmeli
Sevdayı doya doya yaşamalı…
Ya bulamazsa mı
O zaman kaderine razı olacaksın arkadaş
Yıkıp başını gönlünü
Kaderin sana verdiği ile yetineceksin
Hani öyle fazla hata da aramayacaksın mutlu olmak için
Hem sen, hem o kanaat edecek
Hayatı basit yaşayacaksın
Olsa olsa mutluluğun formülü bu olmalı…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
18 – 08 – 2017
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Sevgi Aradım
Bir sevgi aradım,
Taşlaşmış kalblerde,
Duygusuz gönüllerde,
Zulüm gürdüm her seferinde,
Ömrüm geçti sefalet içinde,
Fark eden olmadı, bu kim diye,
Tanımaz oldu eski dostlar,
Böyle bir arkadaşım yok diye,
Bayram oldu, seyran oldu,
Günler, aylar, yıllar, doldu,
Yüreğim acıyla durdu,
Hayatım hüsranla son buldu...
1989
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Şarkı Nasılsa Olur
Bir gün yani bir gün işte
Oturup içelim konuşmadan
Bir şarkı olur nasıl olsa duygularımızı anlatan
Bir deli çıkar
Bir kaç mısra yazar
Bir başka deli çıkar notaya döker
Sonra kuşlar ya da rüzgar kulaklarımıza fısıldar
Dil susar gözler konuşur
Yani bir şarkı olur nasıl olsa...
Bir ‘Islak mendil’
Bir ‘Okul yolu’ geçer kulaklarımızdan
‘Gelin olmuş gidiyorsun’
Sonra ‘Kaderimin oyunu’
Yani bizi anlatan
Bir şarkının yolu geçer hatıralarımızdan
Kadehlere de gerek yokmuş
Gözlerin yetiyormuş ve bir şarkı...
06-10-2014
03: 45
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Şarkıyla Hüzüne Vurulmak
Bir şarkıyla vurulmak varmıydı böyle
Kanamak sessizce
Gecenin hüznünü akıtmak yüreğe sessizce
Ağlamak, hıçkıra hıçkıra ağlamak
Yüreğindeki melankoliyi savurmak
İçinde bir şeyler kıpır kıpır ederken
Binlerce sözcük geçerken kalbinden
Bağlanmak yine çaresizce hüzüne
Var mıydı böyle acizcesine ağlamak
Vurulmak apansız bir şarkıyla
Dökebilmek yüreğini geceye ulu orta
Binlerce sevda sözcüklerinde binlerce isyan
Gelir durur diline
Bir tek kelime edemezsin, edemezsin işte
Yine yüreğimde kopuyor kızılca kıyamet
Hiçbir şey değilde
Bilerek vurulmak yok mu
İşte o canımı acıtıyor
06-09-2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Şey Unutmadın mı Bende
Bir Şey Unutmadın mı
Sen giderken ayak izlerin yakıyor yüreğimi
Mıh gibi çakılıyor beynime topuk seslerin
Bir şey unutmadın mı
Kendini de aldın mı benden…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
14 – 07 – 2017
02 : 08
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Şey Var
Bir şey var bir şey
Umutla umutsuzluk arası
Mutlulukla hüzün ortası
Bir şey var işte adını koyamadığım
Marjinallikle radikallik arasında
Tezatlar içerisinde çırpınırken
Yalnız kalacağını bile bile
Kendi doğrularımı savunmak adına
Ukalalıkla kibir arasına sıkıştırılmak istenen ruhuma
İsyan bayrağı açtıran bir şey…
Artılarımla eksilerimle
Doğrularımla yanlışlarımla
Değer ve yargılarımla
Sizin gibi etten kemikten ve ruhtan ibaret insanım işte
Değiştirmeye kalkışmayın
Kendi doğrularınızı bana onaylatmaya çabalamayın
Karşı tezler koyarım kırılırsın
Sivri diline gül takmaya kalkarım bozulursun
Bir şey var işte bir şey
Ya da olmalı
Adına sevgi diyeceğimiz
Ve uğruna bir birimize tahammül göstereceğimiz
Bir ortak payda bulmalı
Yoksa sevgisizlikten terör batağında
Nefes alamadan boğulmaya mahkûmuz
Bir şey var işte adına sevgi dediğimiz bir şey
Mesele, onun için senin kalbinde yer var mı...
©
30 – 06 - 2019
07:32
Kayseri
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Tanem
Gönlümü gönlüne katsam da gelsem
Ömrümü ömrüne adasam da gelsem
Ne olursa olsun seni seviyorum desem
Yine de inanmaz mısın be bir tanem…
Canımın içinde cansın sen
Gözlerimden akansın sen
Ne olursa olsun seni seviyorum desem
Yine de inanmaz mısın be bir tanem…
©
2000/Losser
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bir Yudum Serap
Güneş ışıkları oynaşırken dalgalarla,
Okşar bir rüzgar gül yapraklarını,
Doğaya seranat gibidir kuş sesleri,
Ve ufukta güneş denizle birleşir,
İki sevgili gibi...,
Masmavi denizde kızıl dalgalar
Görenler denizde yangın var sanırlar,
İnsana yürekteki sevdanın yangınını,
Çağrıştırır kızıl dalgalar...
Düşmanıdır bu anın kısa dakikalar,
Işıklar kaybolur ve gece başlar,
Üzerinde inci yakamozlarıyla,
Lacivert tuvaletini giymiştir deniz,
Seslenir gibidir mehtaba,
Sen ve ben bu güzelliğimizle,
Bir çok insanı sarhoş ederiz daha.
Dalgalar vururken sahile köpük, köpük
Bir yıldız kayar semadan,
Korkak bir röntgenci gibidir,
Bu güzelliğe izinsiz bakan...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Biraz Eksiğiz Biraz Yarım
Biz seninle bir şehir gibiydik
Sen Avrupa yakası ben Anadolu
Sen Karşıyaka’ydın ben Göztepe
Hiç bir zaman bir araya gelemezdik seninle
Senle ben olmadan
Koca şehir eksikti
Koca şehir yarım
Manasıydık sevdanın
Bunu herkes anladı
Bir sen bir ben anlayamadık
Şimdi her ne yapsak da seninle
Biraz eksiğiz biraz yarım…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Biri Olmalı Seni Tamamlayan, Tanımlayan
Biri olmalı hayatında insanın
Can kırıklarını sarıp sarmalayacak
Özleyecek özlenecek
Saçları aşk kokan
Gözlerinden sevgi okunan
Her nefesi aşığın tenini yakan
Teninin kokusundan sarhoş olmalı aşık
Şehvetin doruklarında kıvranmalı
Sevdanın ateşinden gece yanmalı
İnsanın ruhunda fırtınalar koparmalı
Olmalı işte biri
Adına sevgili mi dersin
Yoksa kadınım mı dersin
Adını her ne koyarsan koy
Yanında seni tamamlayan biri olmalı işte
Şiir gibi, türkü gibi ezberinde olan biri
Her halinden ruhunu okuyabilmelisin
Mutlu mu mutsuz mu
Öfkeli mi sakin mi
Sıkıntılı mı anlamalısın bir cümlesinden
Sesinin tonundan
Teninin renginden
İşte böyle ezberinde biri olmalı yanında seni tamamlayan, tanımlayan…
©
07-05-2021
04:38
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Birileri Bir Şeyler Anlayacak
Bir gün saçmalasam
Delice bir şeyler yazsam
Biliyorum ve hatta yemin ediyorum
Birileri kendilerince bir şeyler çıkartacak
Bütün saçmalığına rağmen
Birileri bir şeyler anlayacak…
© Seyyid Burhaneddin kekeç
05-07-2019
16:18
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Birisi Olsun İstiyorum Yanımda
Birisi olsun istiyorum yanımda
Güvenebileceğim
Canımı gözü kapalı emanet edebileceğim
Ve uğrunda ölebileceğim birisi...
Birisi olsun istiyorum yanımda
Bütün çiçekleri feda edebileceğim
Ve bütün çiçekleri onda koklayabileceğim
Suyun saflığını bulabileceğim birisi...
Birisi olsun istiyorum yanımda
Saçlarında gökkuşağının renklerini görebileceğim
Kayan yıldızları gözlerinde seyredebileceğim
Her sabah güneşin doğuşunu gözlerinde seyredebileceğim birisi...
Birisi olsun istiyorum yanımda
Coşkun bir nehir olan
Beni metaforunda sürükleyen
Ruhumu yanında özgür hissedebileceğim birisi...
Birisi olsun istşyorum yanımda
Yanında soluklanabileceğim bir nefes
Asırların yorgunluğunu üzerimden alacak
Beni dizinde uyutacak, huzur verecek
Beni geliştirecek, yön gösterecek
Yarınlarımı inşa edecek birisi...
Birisi olsun istşyorum yanımda
Son nefesimde yanımda olmalı
Ve istetmeli
Bir kez daha dünyaya gelsem
Yine onunla yaşlanmayı istetecek birisi...
Bakınca maziye
Hayat trenini kaçırmış olmanın hüznünü yaşıyorum...
26-05-2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Biz Hep Kavga Ederek Sevdik
Biz bir birimizi hep kavga ederek sevdik
Çükü biz hayat kavgası içerisinde yetiştik...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Biz Olmalıyız
Yaşadığım hayat benim mi
Hayat dediğimiz üç perdelik tiyatroyu
İstediğimiz gibi yazıp istediğimiz gibi oynayabilir miyiz
Peki ya çevremiz
Annemiz, babamız eş dost akrabalarımız
Onların hayatında var mıyız yok muyuz
Ya da onlar bizim hayatımızda var mı yok mu
Birbirimizi ne kadar etkiliyoruz
Düşünebildiğimiz kadar mı üretebildiğimiz kadar mı varız
Yoksa her ikisi de mi
Aslında insanlara yardımcı olduğumuz kadar varız
Yani yaşadığımız hayat, bütün insanlığın
Bu durumda benlik egosundan kurtulup biz olmalıyız…
©
05 - 07 - 2019
01 : 19
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Boş
Boğazdan bir sandal geçer
İçi boş
Yoldan bir otobüs
Bir taksi geçer
İçi boş
Yoldaki adamın kalbi
Sınıfta öğrencinin
Beyni boş
Radyoda şarkılar
Şiirde mısralar
Kitapta kelimelerin
İçleri boş
Tüm boşlar içinde
Sen geçersin aklımdan
Doldurursun bütün dünyamı
Gerisi boş...
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Boşmuş Boş
Yüreğine seslendi yüreğim, duymadı
Sessizce geçip gittin yanımdan
Bir yaralı bakışı vardı ardından
Bukle saçlarının her teline
Bin hayal kurmuş
Bir adamdı geride kalan
Her şey yalanmış işte
Boşmuş, boş...
©
2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Boşuna Kaçıp Saklanma
Kaçıp boşuna saklanma
Bulurum seni her nasıl olsa
O kadar dağınıksın ki
Aşk kırıkları
Can kırıkları
Hüzünler bırakıyorsun ardında
Gözyaşlarını takip ederek bulurum seni nasıl olsa
Kaçıp boşuna saklanma…
©
26 – 07 - 2020
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bozuk Para Gibi Aşklar
Bozuk para gibi aşklar
Para enflasyona, aşk ihanete dayanamıyor
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bu Gece Seninle Geçen Son Gecem
Şöminede hatıralar yanıyor,
Duvarlar dile geldi,
Yokluğunda seni anlatıyor,
Bu gece seninle geçen son gecem,
Ya da ben kendimi aldatıyorum...
Her yudum şarap sanki senin busen,
Ne kadar içsem doyamıyorum,
Karşımda fotoğrafın,
Odam tenin kokuyor,
Hatıralar canlanıyor dört bir köşede,
Bu gece seninle geçen son gecem,
Ya da ben kendimi aldatıyorum...
Mutluluğun adı senmişsin,
Yanında huzur doluymuşum,
Canım yanıyor, kalbim acıyor,
Kulağım zil sesinde, gözüm kapıda,
Her an gelecekmişsin gibi hazırlık var odamda,
İtinayla tıraş oldum,
En güzel elbiselerimi kuşandım,
Tenimi çok sevdiğin parfümlerle süsledim,
Masamızda mum ve şampanya,
Bu kadar acı yeter,
Haydi gel artık vur kapıya,
Bak müzik setinde sevdiğin parçalarla dans ediyor hatıralar,
Bu gece seninle geçen son gecem,
Ya da ben kendimi aldatıyorum...
Özlemmiş geceyi bitmez kılan,
Aşkınmış kadehleri tatlandıran,
Senmişsin evimi taçlandıran,
Gel artık yüreğim darda,
Nefes alamam sensiz bu dünyada,
Tek kurşun sürdüm namluya,
Yemin ediyorum,
Bu gece seninle geçen son gecem,
Yalvarıyorum haydi gel artık, vur kapıya,
Yoksa....
Bu şiiri sana miras bırakıyorum, elveda....
© Seyyid Burhaneddin Kekeç

Deze nacht is de laatste nacht met jou
In de open haard branden de herreneringen
Muren beginnen te praten
Zij vertellen in jouw afwezigheid jou
Deze nacht is de laatste nacht die ik met jou zal doorbrengen
Of ik bedrieg mezelf ...
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Elke teugje van de wijn is alsof je kusje
Hoeveel ik ook drink ik wordt niet zat
Je foto staat tegenover mij
Mijn kamer ruikt naar je huid
De herinneringen rijzen op in alle hoeken in leven
Vanavond is de laatste nacht die ik met jou zal doorbrengen
Of ik houd mezelf voor de gek...
U bent de naam van het geluk
Bij jouw ben ben ik tot mijn bedaren
Mijn hart brandt, mijn hart doet pijn
Mijn oren luistern naar de beltoon, mijn ogen staren naar de deur
Mijn kamer is voorbereid alsof je elk moment zal arriveren
Ik heb me zorgvuldig geschoren
Ik heb de beste kleding stukken aangetrokken
Ik heb mijn lichaam ingesmeerd met je favoriete parfums
Kaarsen branden en champagne staat klaar op onze tafel
Zoveel pijn is nu wel genoeg
Maak aan, kom nu!
Zie de herinneringen dansen naar je favoriete nummers in de muziek set
Deze nacht is de laatste nacht die ik met jou zal doorbrengen
Of ik houd mezelf voor de gek ...
Jij was degene die gemiste nacht eindeloos maakte,
Jou liefde was de borreltjes zoetmaker
Jij was degene die mijn woning bekroonde
Kom nou, ik heb een beklemmeng gevoel op mijn hart
Zonder jou, kan ik niet meer ademen in deze wereld
Ik heb maar een kogel in de loop geschoven.
Ik zweer bij God
Deze nacht is de laatste nacht die ik met jou zal doorbrengen
Ik smeek je toe nou, kom, klop aan de deur
Anders...
Ik laat dit gedicht voor jou achter als een ervenis, Tot ziens....
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bu Kaderi Yeniden Yaz
Bir dolu bardağım
Gül yaprağıda konsa üstüme, taşıyorum
Dertler med cezir olmuş
Dalga dalga vuruyor yüreğime
Bam teli olmuşum hayat sazında
Gelen vuruyor giden vuruyor
Gözyaşlarıma karışıyor figanlar
İnleyen bir yürek
Ağlayan bir çift göz var
Duyan yok gören yok
Bir garip yalnızlık taht kurmuş yüreğime...
Yüreğim yanıyor
Ruhum donuyor
Bu ne büyük acıdır ya rab
Bu ne büyük açmaz
İsyan deyip günah saymazsan şayet
Diyeceğim bu kaderi yeniden yaz
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bu Yüzdendir Bunca Saçmalamam
Ne kadar çoktum hayatta
Ama ne kadar yoktun en önemli anlarımda
Bir vardım
Bir yoktun
Sen vardın ben nefes kadar yakınındaydım
Ben seni aradım
Aradığımla kaldım
Yoktun işte
Yokluğuna alışamadım
İşte bu yüzdendir bunca saçmalamam…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bu Yüzdendir Suskunluğunuz
Dumanın başından çıkıyor
Gözyaşların sel olmuşl akıyor, görüyorum,
Leyla, Aslı, Şirin olmuşsun, biliyorum
Ama sevdan sana öyle güzellikler katmış ki,
Karanlığa meşale, durgun nehirlerin sonuna cağlayan oluyor
Bize binbir güzellikler sunuyorsun.
Olsa olsa bu yüzdendir suskunluğunuz...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bulmak İstersen Beni
Arayıp bulmak istersen bir gün beni,
Uzaklarda arama.
Bir kırık kalbte,
Sevgiyle çarpan yürekte,
Yaralı bir ceylanın gözyaşlarında,
Bir ananın gözyaşlarıyla süslediği dûasında,
Emeğin alınterinde,
Zulme uğramış mazlumun isyanında,
Mücahidin ruhunda,
Al kanlara bulanmış şehidin leblerindeki gülümsemesinde bulursun beni.
Yok yine de bulamam dersen eğer, mezarımda,
Olur ya yinede bulamam dersen,
Mahşerde, mizanda,
Aklın iflas noktasında buluşuruz seninle...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bulursun Beni Yanında
Bulursun beni yanında
Zalim düzene karşı her isyanında
Anarsın beni
Zalime sıktığın her kurşunda
Dillerde isyan
Kalblerde hicran
Gözlerde nem
Yüreklerde öfke
Bekleyin;
Sel olup geliyoruz
Getireceğiz zalimleri dize…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bunca Kanadığım Yetmez mi Daha
Zırvalamak istiyorum yine
Olabildiğince saçmalamak
Söküp atabilmeliyim kalbimdeki huzursuzluğu
Dünyada her şey emanetken
Emanete ihanet etmek neden
Neden kalp kırmak
Neden kendimi bu kadar suçlu hissedişim
Melankoli mi mazoşizmin dorukları mı
Sevinçle coşkuyla koşarken bu tökezlemek neden
Suçlu muyum, değilim
O halde neden kendimi bu kadar kötü hissetmem…
Hiç bir zaman beceremedim bu insan ilişkilerini
Kimine ya çok güvendim
Ve darbeleri hep onlardan yedim
Kimisine dilim dönmedi
Bir şeyler tuttu işte söyleyemedim
Güneşi kovalamak mı kaderim
Neden her güzel şeye geç kalışım
Ben neden yaşamasını öğrenemedim…
Mutlu olmak bu kadar mı zor
Umutla bakmak yarınlara neden imkansız
Neden her yaptığım yüzüme gözüme bulaşır
Bu kadar mı sakarım bu kadar mı işe yaramaz…
Bir günde sordun mu derdin ne
Neden bunca isyanın
Neden dünyayı yüklenmiş omuzların
Neden hep bir yanın yarım bir yanın eksik
Neden dünyaya boş vermişliğin
Nedir o sahte gülüşlerinin ardına gizlediğin
Neden hep bir maskeyle yaşıyorsun yeryüzünde
Göğsünde yanan cehennem ateşi midir
Bir güle bir güneşe neden bu kadar hasretsin
Bu kadar mı susadın sevgiye
Kim kırdı gönlünü böyle
Kim yıktı hayallerini
Kim çaldı hedeflerini
Boğulur gibisin dipte nedensiz
Neden her hareketin beceriksizce
Yaşamak bu kadar mı zor
Ya da neden zorlaştırıyorsun her şeyi nedensiz
Sordun mu bir kez olsun
Hangi şarkıları severim
Hangi şiirleri hangi yazarları okurum
Zevklerim neler, hobilerim neler
Hangi yemekleri severim
Hangi renk en sevdiğim
Uğurlu rakamım ne
Hangisidir en sevdiğim çiçek
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Hayalim ne
Arzularım isteklerim ne
Neden bu aylaklık
Yoksa insan kimliğimden mi sıyrıldım
Sordun mu bir kez neden bunca isyanım
Nedendir sonsuz suskunluğum
Ya da neden durmadan yazıyorum
Konuşmayı mı beceremiyorum anlatmayı mı
Yoksa ben adam gibi sohbet etmesini mi bilmiyorum
Sordun mu bir kez bunca şeyin nedeni ne
Korkuyorsun belki de sonsuz sukutla karşılaşmaktan
Yeter mi, yeterince saçmaladım mı..?
Acılarla dolmuş
Her gün ölmekten yorulmuş
Her seferinde acıyan bir gözle karşılaşmaktan
Her sözün ardında kendime bir mesaj çıkarmaktan yoruldum
Bıktım usandım içime içime kanamaktan
Mazide yaptığım hataların bedelini her gün yaşamaktan
Mutlu gördüğüm her insana imrenerek bakmaktan
Şizofrenice hayaller içinde yaşamaktan yoruldum
Bunca kanadığım yetmez mi daha…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bülbül
Ötme bülbül ötme öyle,
Sende yanarsın işte böyle,
Sen hasretsin, ben hasretim,
Sen sevdiğine, ben sevdiğime...
Kışlar uzadı gelmez bahar,
Açmaz oldu tomurcuklar,
Her günüm kara, gözümde yaş var,
Sabret, daha bahara çok var...
Sayılı günler çabuk geçer,
Sende görürmüşsün gülü meğer,
Eğer ömrün yeter, ömrün yeter,
Benim ömrümse burda biter...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bütün Çiçekleri Sana Adıyorum
Her mevsim sensin diyorum
Sen hep sonbaharı yaşatıyorsun
Her ne kadar güz gülü olmak istesende
Sende hep papatya falına bakıyorum
Mimoza gibi alıngan
Ağlayan gelin gibi asi
Gül kadar asilsin
Nergiz gibi elit
Orkide kadar özelsin
Köklerini saldığın toprağın
Beyaz Krizantemin ben olayım
Sana hayat veren su
Güneşin ben olayım istiyorum
Sen bana lavinyam diyorsun
Daha ne diyeyim sana
Bütün çiçekleri sana adıyorum...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Bütün Lavinyaları Sevdama Adıyorum
Kış geldi mi ölümün soğuk yüzü yansırdı dağlara
Baharda reyhan koklar papatyalar toplardım
Yazla gelincik bezenirdi bütün yayla
Ömrü kısa hercai çiçekler açardı sonbaharla
Ben çiçeklerle içli dışlı olurken
Bilmiyordum hayatımın çiçeğini soldurduğumu
Şimdiyse bütün lavinyaları sevdama adıyorum…
©
24 – 11 – 2020
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Bütünün Ayrı Parçası
Dilbilgisindeki vurgu heceleri gibisin
Bir bütünün parçası ama hep ayrı
Sende benim bir bütünümsün
Ama hep benden ayrı yazılıyorsun
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Büyük Hata
Nedense biz hep dostlarımızı cezalandırıyoruz unutmakla
Düşmanlarımızı onurlandırıyoruz yüreğimizdeki kinle onları yaşatmakla...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Cahilim
Sorma beni bana
Kendini unutmuş bir kimseyim işte
Neden yaşadığını bilmeyen
Hayatın akışına kapılmış
Yaprak misali rüzgara savrulan biriyim işte…
Doğarken adımı koymuşlar
Sonra da ne arayıp ne sormuşlar
Unutmuşlar
Her gün kanamaktan yorgun düşmüş biriyim işte…
Dünya denen hayat çok uzun
Bana göre göre değil
Bense bir yudumda
Cenneti görmeyi arzulayan cahilin biriyim işte
Hayat dediğin soldan sağa yukarıdan aşağıya bir bilmece
Cahilim, kanarım her yüzüme gülene
Koşuşturmaktan yoruldum anla işte
Düşe kalka hayatı öğrenmeye çalışan bir cahilim işte…
Bunca sene koşturup durdum
Bir hayale kapıldım, yoruldum
Neyim var neyim yoksa
Bir hayal uğruna soyuldum
Oynama benimle
Cahilim, kanarım gülen yüzüne…
Hayat tek sermayem
Sevgi servetim oldu
Peşindeki hırsız çokmuş
Cehaletim sebebim oldu…
©
Şiirin yazılış Tarihi : 07 – 06 2020
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Can Çiçekleri
Hiç duymamıştım can çiçeklerinin canhıraş hıçkırıklarını
Hele ki hiç görmemiştim gözyaşlarını nehir gibi akıtışlarını
Yürekte depremler olurken kelebekler gibi ölüme uçuşlarını
Daha önce hiç duymamıştım ölümden beter ayrılıkları…
Ruhum bir açmazda bir kanıyor bir yanıyor bir donuyor
Kalbimde bir fırtına bedenimi içine katmış savuruyor
Suskun feryatlarım boğazımda düğüm düğüm
Bilirdim ölüm dünyadaki en adil şey
Ama bilmezdim bu kadar özlenebileceğini…
Can çiçeğim ruh ikizim
Sesim nefesim yaşama sebebim
Sana yaşanmışlıkları bırakarak gidiyorum
Gidene mi kalana mı zor işte onu bilmiyorum...
Ruh cananda yaşarmış adı kara sevdaymış
Geçip gidiyorum işte
Geride kalan bir hoş sedaymış
Her şey gibi yaşamın da bir sonu varmış
Ölüm ne kadar da kolaymış sonunda ayrılık olmasaymış…
©
15 – 09 – 2020
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Can Evimde Özüm Ağlar
Ana beni bekleme,
Atım sürdüm gurbet ele,
Seneler geçti, kar yağdı tepeme,
Hasret vurdu, yel savurdu,
Yangın yeri yüreğim anne...
Hem gece, hem gündüz,
Hüzün vurur yüzsüz yüzsüz,
Mazi gözlerimde pürüzsüz,
Can evimde özüm ağlar...
Duvarı nem, yiğidi gam yıkar,
Sevda yüreğimde kor hala,
Bıçak kemiğe dayandı,
Can evimde özüm ağlar...
Hem gece, hem gündüz,
Hüzün vurur yüzsüz yüzsüz,
Mazi gözlerimde pürüzsüz,
Can evimde özüm ağlar...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Can Kırıkları
Öylesine kırılıp dökülmüşüm ki
Her bir parçam savrulmuş çevreye
Hüzünlerim bir tarafta
Kalp kırıklarım bir tarafta
Bir can kırıklarımı saklıyorum kendime
Adı üzerinde can kırıkları
Anlatılmıyor işte
Sancıyarak inceden kanıyor…
Mazinin kirli yapraklarından yorgun misafirler düşüyor
Ben unutmak istedikçe onlar hatırlatıyor kendilerini
Cılız omuzlarıma ne yükler binmiş meğer
Vefa borcu minnet borcu
Öde öde bitmiyor
Ben tükeniyorum borç bitmiyor…
Duygularımı kelimelere aktarabildiğim kadar şairim
Kahkahaların arkasına saklıyorum acılarımı
Maskelerle gezmekten yoruldum
Sırlarımın açığa çıkmasından korkuyorum
Sonsuzluğun sessizliğinde kendimi yargılıyorum…
Dünya bir handı han içinde
Tükettim bütün yalanları
Bir yalan içerisinde
İstemem kalmasın, maziden hiçbir şey geriye
Can kırıklarımı topladım doldurdum kalbime
Sayılı günlerimi tükettim gidiyorum…
©
19 : 09 : 2020
04 : 28

Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Can Vermek Kadar Zor
Can Vermek Kadar Zor
Gecenin yalnızlığı kamçı gibi inerken yüreğime,
Acısından bir kaç damla gözyaşı dökülürken gönlümdeki güle
Anladım ki;
Can vermek kadar zordu senden vazgeçmek…
Gidiyorum, dönüşü olmayan yollara
Gidiyorum, alev alev yanan bir yürekle
Yürüyorum...
Sensizliğin vurgunu yüreğim
Yönümü bilmeden gidiyorum
Geceyi ağlatan
Çileyi dağlatan gözlerimle gidiyorum…
Geceler; meçhul okyanuslara yol alan gemi
Yüreğim sevda çıkmazında
Çaresizliğin, acizliğin vurgunu
Haykırmak istiyor, yapamıyorum
Kapıları, duvarları yumrukluyor
Okyanusun binlerce metre derinliğinde boğuluyormuş gibi oluyor
Son bir gayretle yüzeye çıkmak ister gibi yüzercesine
Koşuyor, koşuyor koşuyor
En son liman
Gözyaşlarıma sığınıyor, ferahlıyorum
Ve o an anlıyorum ki
Can vermek kadar zormuş senden vazgeçmek…
©
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Canan
Biricik kızım CANAN’ıma ithaf ediyorum
Canımda cansın, kanımda kan,
Adını yüreğime kazıdığım sevdam,
Suyum, aşım biricik yavrucuğum CANAN,
Sevmeyi yeniden öğrendim senden,
Vefanın saflığını tattım senden,
Ahlak matematiğindeki formülü keşfettim yeniden,
Sevgi artı sadakat artı vefa eşittir CANAN,
Kırıp incitmişsem seni istemeden,
Bilmelisin ki her ne yapmışsam,
Hepsi sana olan sevgimden,
Bir de şunu sakın unutma,
Bana her ne olursa olsun,
Bana ihtiyac duyduğun an,
Gözlerini kapat beni düşün,
İşte o an kalbindeyim ben,
Saçlarını okşuyor,
Ve seni seviyorum yavrucuğum diyor olacağım,
Seni seviyorum yavrucuğum,
Baban...
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Canım Yanıyor İsyan Ediyorsam Bu Yüzdendir
Herkesin her şeyi bildiği
Gerçeklerin ustaca üstü örtüldüğü
Korkuların dağ olup gerçeklerin gizlendiği
Yalakalığın dalkavukluğun zirve yaptığı
Mazlumun ezildiği zalimin kahraman ilan edildiği
Medyanın yalancı olduğu
Kalemlerin satıldığı
Düşüncelerin inadına puştlaştığı
İnançların ranta çevrildiği
Herkesin dürüst bir o kadar da sahtekar olduğu
Değer ve yargıların taban yaptığı
Egoizmin her şeyin önüne geçtiği
Fırsatçılığın şans sayıldığı
Alime kibir yaftası yapıştırıldığı
Cahilin maddiyatına göre adam sayıldığı
Adaletin kişiye göre değiştiği bir dönemde yaşıyoruz…
Şeytanın özgür Hak’kın mahkum olduğu
Yalanın dolanın kahpeliğin puştluğun sosyal medyada taht kurduğu
Doğruların haber kirliliği içerisinde ezildiği, kaybolduğu
Kalemin kaleme kalbin kalbe düşman olduğu
Gözün göze yalan söylediği
Bin yeminin bir pula satıldığı
Kimsenin kimseyi anlamak istemediği
Bir dönemde yaşıyoruz
Dilim susmuyor canım yanıyorsa
Devamlı isyan ediyorsam bu yüzdendir…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Canımı Acıtan Nedir Biliyor musun
Canımı acıtan nedir biliyor musun
Sana bu kadar mecburken
Sevdana sürgün
Hasrete mahkum yaşamak...
Duygular kalb kafesinde mahpus
Dil lal gönül n&#515; r içinde kor
Şarkılar türküler halimi anlatmaya bizar
Sürgünde hasreti yaşamak can yakıyor, can...
Gözlerin semada dolunay
Ruh bedende med ceziri yaşıyor
Yakamozların titriyor bedenimde
Köpük köpük sen vuruyorsun gönül sahilime...
07 – 01 - 2015
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ceasret Edemedim Seni Sevdiğimi İtiraf Etmeye
Esen her rüzgara ismini verdim
Kuşlarda hep sesini dinledim
Çiçeklerde hep seni gördüm
Onları güzelliğinle soldurdun
Ama cesaretim yoktu sana gerçekleri söyleyemedim...
Maziden koşup gelen hatalarımın kıskacındayım
Yarınlarım karanlık kuyu
Atamam seni ateşlere, kıyamam
Bana ister vefasız de ister duygusuz
Yapamam bunu sana
Cesaretim yok sana gerçekleri söylemeye...
Değer verdiğim ne varsa dünyada
Sen varsın eş anlamlı manasında
Bilmiyorum daha imleteceksin beni
Anla ki cesaretim yok sana gerçekleri söylemeye...
Okumadıım mı sanıyorsun şiirlerini
Farketmedim mi sanıyorsun imalı dizelerini
Bilmez miyim bana olan sevgini
Gel gör ki yarınlarım ateş, kıyamam
Cesaretim yok sana gerçekleri söylemeye
Sevmek ille de kavuşmak değilmiş anladım
Seni mutlu gördülçe
Mutluluğunla acılarımı dağladım
Hasretinmiş sevdamı böylesine harlandıran
Kavuşunca sevdamı kaybetmekten korktum
Ceasret edemedim seni sevdiğimi itiraf etmeye....
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Cemrem
Farksızım bir neyden
Acılarım hep hasretten
Binlerce yılın özlemi
Asırların feryadı gizlidir yüreğimde
Kerem benim, Mecnun benim, Ferhat benim
İnlerim duyan olmaz
Rüzgara karışır feryatlarım
Ağlarım yağmurlar gizler gözyaşlarımı...
Hayat dediğin iki nefes arası
Yaşadığın gördüğün gerçek hayal arası
Sevmek sevilmek varken
Neden bunca hasret bunca acı...
Cemrem oldun
Önce yüreğime düştün
Sonra nefeslendiğim havaya
Daha sonra gözyşlarıma düştün
Toprağa ancak benim bedenimde düşeceksin...
Haydi durma sende terket
Arama, sorma, yanayım
Hasretinden kül olup, savrulayım
Sen sarı lale,
Ben melankoli
Sen git ben hüzünlerde boğulayım...
Hayatta eğilmedim
Ama sen
Hem boynumu hem yüreğimi eğdin Cemrem...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Cevabı Kendi İçinde
Fal bakar gibi sevda yaşanmaz
Ya sever sevilirsin
Ya sever terkedilirsin
Terk eden sensen eğer
Demek ki hiç bir zaman sevmemişsin
Sadakat değilse de en azından vefa adına
Yaşanmışlıklar uğruna katlanabilmelisin cefaya…
Kaderden kaçmak da kaderse
Ve kader bilinmeyen gelecekse
Neden kalbe pusu kurulsun
Mutluluk varken, neden mutsuzluk üzerine olsun…
En güzeli sevmek sevilmek de
Peki ya mümkün değilse
Sevilmek mi güzel
Yoksa karşılıksız sevmenin güzelliğini yaşamak mı
Cevabı kendi içinde…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Cevap Ellif'te Saklı
Bir Elif'te koca kainat sır olmuş
Yine bir Elif'te koca kainatın sırrı çözülmüş
Ama herkes kapasitesi kadar vakıf olmuş
Herkesin gönlünde ve beyninde bir hesap
Ne kadarı hak ne kadarı haram
Cevap yine Elif’te saklı…
©
14 – 11 - 2020
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ceza
Bedduayla, sitemle, kinle neden eziyet ediyorsun kendine
Bunların hepsi bir değer belirtir
Sevmeyenin için en büyük ceza
Kolayca unutulabilecek kadar hiç olması
Bu bile çok ona...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Çaldık
Geceden çaldık
Gündüzden çaldık
Uyanık olduğumuz her anı
Hayattan çaldığımızı sandık
Ömrümüz kendimizi kendimizden çalmakla geçti
Ya farkına varmadık
Ya da bile bile kendimizi kandırdık...
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
29 – 06 - 2019
22 : 40
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Çamur
İnsanın mayası çamur
Kendisi çamur yapmış çok mu…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Çapkın (öykü)
Kerata hovardanın tekiydi. Bir kızı gözüne kestirdi mi ne eder eder tavlardı. Kız tavlama
sanatı isimli bir kitap yazmayı bile düşünüyordu. Ta ki başına aşağıda anlatacağım olay
gelene kadar.
Bizimkisi Mc Donalds’da hamburgerine yumulmuş mideyi doldurmaya çalışırken arada
bir de kolasını yudumluyordu. Bunları yaparken de gözü her zaman ki gibi çevrede
güzel bir kız var mı diye aranıyordu. O sırada kapıdan bir genç bayan girer. Yaşı 20
desen çok, 18 desen az, yaptığı makyajla kendisini daha da güzel gösteren, üzerinde
pembe bir T-şört altında beyaz bir etek ama öyle bir etek ki beli incecik ama etek
aşağıya doru indikçe bollaşıyor. Ayaklarında ise yüksek ama ince ökçeli pembe bir
ayakkabı giymiş. Öyle bir yürüyüşü varmış ki bizimkinin tabiriyle, o yürürken çevredeki
erkeklerin güm güm eden kalp atışları salonda yankılanır olmuş ya da bizimkisine öyle
gelmiş imiş. Hiç kimse gözlerini ondan ayıramıyor hatta bazı bayanlar eşlerini
çimdikliyor bazıları ise “Ben bunun hesabını evde sorarım” dercesine tehditvari baş
sallıyorlarmış.
Tabii bizim Don Juan’in gözünden de kaçacak değil ya. Tam hamburgerini ısıracak,
hamburger ağzında ısırdı ısıracak ama ağzı açık donup kalakalmış. Bir süre öyle sanki
tren seyrediyormuş gibi bakan Don Juan nasıl olduysa kendine gelmiş. Kendine gelir
gelmez de yemek tabağını aldığı gibi soluğu bayanın masasında almış.
Önce genç bayana arkadan yaklaşarak parmaklarıyla genç bayanın omuzlarına
dokunur. Genç bayan gayri ihtiyari döner bakar.
- Ama bunlar bizim kollarımız gibi etten ve kemikten, oysa ben bunları bir meleğin
kanatları sanmıştım.
Genç bayan oralı bile olmaz önüne döner. Ama bizimkisi ısrarcıdır.
- Şey özür dilerim sizden bir ricada bulunabilir miyim?
- Buyurun ne istemiştiniz?
- Şey sizden bir imzalı fotoğrafınızı isteyecektim, ama siz o değilsiniz ki... Aman tanrım
ne kadar da size benziyor ama o sizin güzelliğinizin yanında karanlığa mahkum bir gece
gibi kalır. Sizse gündüz kainatı aydınlatan güneş, geceyse bütün dünyaya ayrı bir
güzellik katan mehtap gibisiniz.
- Komplimanlarınızdan vıcık vıcık yağ damlıyor. Dikkat edin üzerine basmayın
maazallah ayağınız kayar düşersiniz bir yerinize bir şey olur sonra.
Demeye fırsat kalmadan bizimkisi masaya oturmuştur bile…
- Özür dilerim ama bir arkadaşımı bekliyorum, müsaade ederseniz yalnız oturmak
istiyorum.
Bizimkisi hiç oralı bile değildir.
-Özür dilerim ama şu güneş gözlünüzü yanınızda bulunduğum süre içerisinde ödünç
olarak kullanabilir miyim?
Kızcağız biraz sinir birazda şaşkınlıkla
- Ama neden…?
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- O kadar güzelsiniz ki güzelliğiniz gözümü alıyor, en azından gözlerim sağlam kalsın…
Kızcağız başını, sinirden gülerek masaya doru eğer. Sonra o uzun saçlarını hızla geriye
doğru atarak doğrulur.
- Bakın ama siz çok oluyorsunuz…
Diyecekken bizimkisi başlar yalancıktan ağlamaya.
- Ne oldu yine, neden ağlıyorsunuz?
Bizimkisi,
- İlk görüşte aşka inanır mısınız?
- Hayır!
- O zaman ben gidip tekrar geleyim…
- Ama siz gerçekten çok oldunuz..!
-Bir şey daha soracaktım.
-Sormadan defolup gitseniz nasıl olur..?
- Bir yer var ama ben oraya giden yolu o kadar aramama rağmen bulamadım, siz
biliyor musunuz?
- Neresiymiş orası?
- Kalbinize giden yolu tarif eder misiniz?
Kızcağızın sinirleri bozulmuştur ve sinirden gülmeye baslar. Bizimkisi kalkar ve iki
kahveyle geri döner.
- Özür dilerim biraz kabalık ettim ama o kadar güzelsiniz ki… Dayak yemeyi bile göze
alarak yanınıza geldim. Benim adım Can.
Kızcağız başından savamayacağını anlamıştır. Delikanlının karşısına oturmasına sessiz
kalır.
- Siz de isminizi bahşetme lutfunda bulunur musunuz?
- Pekala, benim adım Dilara.
- Ooooo ne kadar güzel bir isim, gönül süsleyen anlamında. Ama siz güzelliğinizle
bulunduğunuz her mekanı zaten süslüyorsunuz.
Bayan kahkahalarla gülmeye başlar. Ama bizimkisi sözlerine devam eder.
- Biliyor musunuz benim böyle sağlıklı göründüğüme aldanmayın. Aslında daha geçen
gün hastaneden çıktım. Ancak yeni ayağa kalkabiliyorum.
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- Öyle mi, ne günahım vardı ki Azrail kendi işini bana havale etmiş.
Bizimkisi duymazdan gelir devam eder.
- Geçen hafta yolda yürürken birden fenalaştım. Allah’tan yanımda bir arkadaşım vardı.
Hemen beni hastaneye götürmüş. Beni acil serviste hemen yoğun bakıma almışlar.
Gözlerimi açtım ki göğsümde bir sürü kablo, parmağımda nabzımı ölçmek için bir başka
alet…
Ne oluyorum yahu yaksa ben ölüyor muyum diye etrafıma şaşkın şaşkın bakınırken
arkadaşım,
- Merak etme geçti. Doktorlar iki saat sonra gidebileceğimizi söylediler ama önce
eczaneden şu ilaçları almam gerekiyormuş. Ben hemen gidip dönmeye çalışırım. Sen
rahatına bak.
- Sa ğol, sana da zahmet verdim…
Arkadaşım göz kırparak,
- Ne zahmeti ya eziyet ettin eziyet…
Diye gülerek gitti. Hemen döneceğini sandığım arkadaşım 3 saat geçmesine rağmen
dönmeyince başına bir kaza mı geldi diye bende meraklanmaya başladım. Aradan 1
saat daha geçtikten sonra benim arkadaş geldi.
- Ya aslanım seninki de amma ilaçmış ha, bütün şehirde uğramadığım eczane kalmadı
desem yeridir ama hiçbir eczanede doktorun yazdığı ilacı bulamadım. Senin
anlayacağın ilaç milaç yok.
- Nasıl olmaz ya, yani şimdi ben taburcu olamayacak mıyım?
- Bilmiyorum, doktor da mübarek bir yazı yazmış bir türlü okuyamıyorum. Eczacılar
nasıl okuyorlar ben de şaşırıyorum. Sanki eczacılar ilaç satmak için değil de sadece
doktorların el yazılarını okuyup tercüme etmek için kurulmuş tercüme büroları…
- Ya ver bakayım şu reçeteyi, merak ettim ne yazıyor?
- Al oku, çözebilirsen bana da söyle. Çünkü bütün eczacıların kimisi yüzüme güldü,
kimisi de kızarak dükkandan kovdu. Ben de merak ettim nasıl bir ilaçmış bu?
-Reçeteyi elime aldım, alır almaz ilacı bir ömür boyu almam gerektiğini okuyunca
durumumun çok ciddi olduğunu anladım ve çok üzüldüm. Ama ilacın adını okuyunca
adeta sevinçten havalara uçtum…
Genç bayan,
-Şimdi ben de merak ettim, ne yazıyordu reçetede, bir ömür boyu kullanmanız gereken
ilaç da neymiş?
- Ama inanmazsınız ki...!
- Aaaa niye inanmayım ki canım…
- Söylim mi, söylim mi...?
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-Merakta bırakmayın insanı, söylesenize!
- Dilara…
- Efendim,
- Doktorun reçeteye yazdığı ilacın adı Dilara…!
-…! ? ? ?
- Ne o şaşırdınız mı?
- Kafa mı buluyorsun sen benimle?
- Niye kafa bulayım, sizi gördüğüm andan beri elektriğe tutulmuş gibiyim. Bakın kalbim
güm güm atıp duruyor. Sizinle bir ömür geçirmeye razıyım. Alın bu can uğrunuza feda
olsun!
- Sen ciddi misin?
- Evet gayet ciddiyim.
- Yooo ben o kadar süre kimseye katlanamam. Ama istiyorsan seninle 2 saat beraber
olurum bu da sana 1000 euroya mâl olur.
- …? ! ? Ne, nasıl yani…?
- Söyledim ya 2 saati 1000 euro. Ne oldu niye sustun?
- Şey, şey ben sandım ki…
- Ne sandın, her kadın kolay kafeslenebilecek bir kuş mu? Benim yerimde senin kız
kardeşin olsa ve bir başkası ona aynı şeyi yapsa sen ne yapardın? Aslan kesilir, namus
bekçiliği taslardın değil mi? Ama aynı şeyi sen bir başkasına rahatça yapma hakkını
kendinde görebiliyorsun değil mi? Çabuk kalk git benim tepemi daha fazla attırma. Seni
aleme ibret olsun diye senin gibi bir eşek sudan gelinceye kadar döverim. Unutmadan
şunu da söyleyeyim ben hayat kadını filan da değilim. Sen beni işlettin ya benimkisi de
sana cevabı oldu. Ha bir şey daha, her kadın ya da genç kız önce ya annedir ya da
anne adayıdır. Sen kendi annene kendi kız kardeşine yapılmasını istemediğini başkasına
yapma!
Bizim Don Juan avlanmaya çıkan aslanın avcılara yakalanması misali fena avlanmıştır.
Söyleyecek bir tek kelime söz bulamaz. Şaşkınlık ve utancın verdiği kızgınlık içerisinde
kapıya yönelir. Arkasına bile bakmadan kapıdan kaybolur….
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
Not: Hollanda Türk Yazarlar Birliğinin açmış olduğu öykü yarışmasında üçüncülük
ödülüne layık görülmüştür.
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Çaresiz
Bir şeyler gelir düğümlenir boğazına
Çaresiz bakarsın gözlerine
Dilim lâl, yüreğim nâr, gözlerim konuşuyor
Ne olur anla demek istersin
Çaresizliğin kıskacında kıvranır ha kıvranırsın
Söküp atamazsın boğazından o düğümü
O düğüm sanki ömrüne vurulmuş bir zincir
Ya da en doğrusu
İdam edileceğin darağacın olur
Çaresizlik içerisinde kıvranır ha kıvranırsın...
12 – 09 - 2015
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Çılgın
Çıldıran ve çıldırtan gecelerde,
Çıldırtan yalnızlığımla başbaşa kaldığımda,
Çılgınca duygular kaplar yüreğimi,
Çıldırmaya ramak kalmış beynimde,
Çıldırtıcı bir hayal,
Çıldırtan gözlerin, çıldırtan güzelliğin,
Ve malesef onların esiri,
Çıldırmaktan eriyen benim...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Çılgın ,sorular İçinde Bocalıyorum
Beden yaşlanır da ruh neden yaşlanmaz.
Sahi nedir ruh
Nefsi duyguları içinde barındırır da
Sevgi neden her ruhta durmaz
Kin ihtiras hırs öfke barınır da
Merhamet şefkat sadakat vicdan neden her ruha sığmaz
Yine çılgın sorular içinde bocalıyorum
Şizofreni miyim mazoşist mi paranoyak mıyım deli miyim ben neyim
Neden hep derinlerde boğuluyorum
Yaşamayı mı bilmiyorum
Nedir bu samimiyetsizlik neden hep riya
Sevmek için nedenler aramak neden
Neden hep nedenler içinde boğuluyorum
Emperyalizm insanı temel ihtiyaçlarıyla sömürürken ruhunu çalıyor
Bir ruhsuzlar ordusu yeryüzünü istila etmiş
Çalınmadık hiç bir şey kalmamış
Çaldırdıklarımı arıyorum
Bulanların insaniyet namına...
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
25-08-2019
02 : 24
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Çırpıntılarda Yüreğim
Ne kelimeler anlatıyor duygularımı,
Nede yıldızlar sana olan özlemimi,
Bir ben var bende,
Bende bilmiyorum şimdi nerde,
Yüreğim onunla gitti,
Kalbim her gün asi,
Her gün isyankar,
Ne olur gel artık,
Hayatıma bir yön ver,
Sensiz ben bir hiç,
Sensiz bir divaneyim,
Öldürmekse niyetin,
Sensiz olmasın,
Seninle mutluluktan öleyim....
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Çiçek Gibisin
Gece karası gözlerinde yolculuk ederken
Şimşekler çakıyor yüreğime
Bir şeyler eriyor
Bana bir hal oluyor
Adını koyamıyorum
Yağacak aşk yağmurundan korkup
Islanmak istemesem de
Farkında değilim
Aşkını ten olarak giymişim üzerime
Kalbimde ruhumda bu tenin içerisinde
Yani senin ellerinde
Ya al götür yarınlarına
Ya da idam niyetine
Sal beni sensizliğe...
Çiçekler gibisiniz,
Ağlayan gelin gibi asi
Gül kadar sevgi dolu
Hanımeli kadar sadık
Papatya gibi temiz kalpli
Akasya kadar zarif
Karanfil gibi saygı timsali
Yasemen kadar çekici
Orkide kadar özelsiniz
Ama benim için galiba
Bir sarı lalesiniz
Bir nefes kadar yakın
Ama bir yıldız kadar ulaşılması imkansız....
©

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Çilelerle Yandım İhanetlerle Piştim
Kapılmışım bir poyraza
Sürükleniyorum yaprak gibi oradan oraya
Ruhumda yaram var
Kanıyorum içime içime
Ölüyorum
Gören yok, halden anlayan yok
Söyletmeyin daha fazla söyletmeyin
Korunma duvarlarım yıkılıyor birer birer
Asırlık türkülerde kanayan yarayım
Feryat figan gözyaşı sevda benim...
Çilelerle yandım ihanetlerle piştim
Vurula vurula ayakta kalmayı öğrendim
Hiç kimse canımı yakmadı acıtmadı
Sevdiklerimin acıtıp kanattığı kadar…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
25- 11- 2018
3:: 45
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Çizgiler
Alındaki çizgiler
Yaşanan hayatın izleriymiş meğer
Bomboş, çizgisiz bir alın
Kaygısız geçen hayatın belirtileriymiş...
05 – 07 - 1998
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Çocuk Kalmak
İmkanı olsa da hep çocuk kalsak,
Dünyayı umursamasak,
Çocuklar için gerçekler,
Bir varmış,bir yokmuş
Diye başlar ve devam eder,
Keloğlanlar, pamuk prenses ve yedi cüceler,
Hepsi güzel hikayeler,
Ve sonları hep mutlulukla biter,
Çocuklar dinlerken biraz üzülür,
Ama sonunda sevinirler,
Çünkü çocuklar çiçek gibidirler
Sevgi gösterdikçe açar güzelleşirler,
Sevgi görmeyen çocuk ise,
Solmuş güle benzer,
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Çok Dağınıksın
Ne kadar da dağınıksın
Ardını toplamaktan yoruldum
Hatırlar dağılmış dört bir tarafa
Fotoğraflar, yaşanmışlıklar bırakmışsın ardında
Umutlarımız hayallerimiz kalp denen tabutta
Her şeyi unutsam, yırtıp atsam
Peki ya dostlarımız, sahi ben ne söyleyeceğim onlara
Of ya of çok dağınıksın işte
Üstelik dağıtıyorsun beni de
Yoruyorsun beni ardında bıraktıklarınla
Aklımla kalbimle oynuyorsun, yoruyorsun işte…
26 – 05 - 2017
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dağlara Gardaş
Dağlara gardaş yolum dağlara,
Üzeri dumanlı, zirvesi karlı o yüce dağlara,
Anlayanım olmadı beni bu dünyada,
Önce Allah’a sığındım sonra dağlara...
Dağlara gardaş yolum dağlara,
Üzeri dumanlı, zirvesi karlı o yüce dağlara,
Yolu patika, sonu uçurum,
Sessizliğinde ölüm kollayan,
Gecesinde korku barınan dağlara...
Dağlara gardaş yolum dağlara,
Üzeri dumanlı, zirvesi karlı o yüce dağlara,
Barınamadım şu vefasızlar arasında,
Önce Allah’a sığındım sonra dağlara,
Ne zaman yüreğimdeki sevda küllenirse,
O zaman belki dönerim beton yığınlarının arasına,
Dağlara gardaş yolum dağlara,
Önce Allah’a sığındım sonra dağlara...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Daha Ne Kadar Mahkum Olabiliriz Korkularımıza
Kalbimdeki işkencelerle yaşamak
Belki de benim beceremediğim bu
Hayata mağlup olduğumu hissetmek
Hayata hep geç kalmak bilmiyorum bilemiyorum...
Biliyor musun bazen Azrail’i özlüyorum
Ama çaresizce sıramı bekliyorum
Acı bir itiraf ama gerçek bu
Konuşacak o kadar çok şey varken
Susarak anlatıyoruz anlatacaklarımızı
Umutları, hasretleri şarkılara bağlamak
Fal açar gibi umuda umutlanmak...
Susmak bazen çok basit anlamlar taşır
Bazende en imkansız duyguları gözler yüklenir
Yazık değil mi gözlere,
Yazık değil mi bize....
Olümden başkası yalansa
Nedendir duygulara gem vurmak
Hep çevrenin bize ne diyeceğini
Bize ne gözle bakacağının hesabını yapmak
İflasın, kendimize güvensizliğimizin göstergesi değil midir
Daha ne kadar kaçabiliriz duygularımızdan
Daha ne kadar susturabiliriz yüreğimizin sesini
Hayat uçup giderken elimizden
Daha ne kadar mahkum edebiliriz kendimizi yüreğimizde
Daha ne kadar mahkum olabiliriz korkularımıza...
Yarınlar bizim elimizde
Seçim bizim
Ya biz varız yarınlarda çift beden tek ruh
Ya da yokuz
Zafer korkunun
Tercih bizim ama tercih yapmaya bile korkuyoruz
Zafer korkunun....
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Darağacı
Yine darağacımı suluyorum gözyaşlarımla
Özledim gelmedin, canım yandı bilmedin...
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Değer yargılardan Kaçılamayacağını Unuttum İşte
Kaçmak vardı senden
Uzaklara gidip kurtulmak
Ama ne kalacaktı benden geriye
Değer ve yargılardan kaçılamayacağını unuttum işte...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Değmezmiş
Sensizliğinde buldum seni
Kaybedince anladım kıymetini
O kadar hoyratça harcamışız ki birbirimizi
Şimdi anlıyorum, değmezmiş
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Deli Kırmızım
Gece sarhoş melankoli yine,
Şarkılar ağıt olmuş sen yağıyor,
Kadehler sen olmuş,
Yüreğimden vuruyor,
Yokluğuna alışamadım hala,
Hatıralarını da götürseydin ya,
Neden bıraktın sanki geride,
Yaşadığım her an ölüp dirilmekteyim,
Cancağızım, damarlarımda akan deli kırmızım,
Ya seninle ya seninle geçecek ömrüm,
İkinci bir tercih ancak ölüm olur deli kırmızım...
Umuduma hazan düştü
Beklemeye sebebim yok
Kalbim kırık dökük
Kelimelere mana yüklemeye yüreğim yok
Gözlemekten yorgun düşem gözlerimin
Gözlerine bakmaya cesareti yok...
Bülbülün çilesi çok,
Ağlar inler, gözyaşlarının sonu yok,
Ben ne bülbülüm nede gül
Neden feryadı figanımın sonu yok...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Deli Sevda
Ağladığımı duyma istemem,
Gözyaşlarımı yüreğime gömdüm.
Bu senden tek hatıra,
Deli sevda eser durur başımda...
Unutmak,
Ne yaman kelime..!
Sana kolay geldi de,
Bir deli sevda, eser durur yüreğimde hala...
Saçların yıldızlardan şelale,
Gözlerin aşkıma meşale,
Ellerimde bir kırmızı gülle,
Eser durur ruhumda deli sevda...
Acı söz söyleyipte,
Hicranıma kan damlatma,
Firakın yeter bana,
Eser durur ruhumda hala bir deli sevda...
Sen bendesin ben sende,
Bulamayız bu sevgiyi başka kalblerde,
Leyla, Mecnun misali dillerde,
Söylenir durur bu deli sevda...
Cihanı yakar bir tek ahın,
Neden hüzünde karar kılarsın,
Söyle nedir günahım,
Sinemin başında bir volkansın,
Sen bende hala kor, o deli sevdasın...
Yeter bunca gam, bunca keder,
Dillerim hep seni söyler,
Gözlerim seni özler,
Bir bengisusun bende,
Yakar durur bu deli sevda...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dem
Demliği ateşe koydum
Gamı kederi kattım çay diye
Demlendi ha demlendi
Öyle ki;
Katran karası yalnızlığım döküldü bardağa...
17-04-2015
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Demokrasi
Satranca benzedi hayat
Şahlar hep geride
Piyonlara kuklalar verdik birde
Kan akıtıyoruz canice yeryüzünde…
Emperyalizmin adı oldu global ekonomi
Gücü yeten yeteni soyuyor
Orman kanunu geri geldi
Gücün varsa dilediğin ülkeyi işgal et
Adı demokrasi
Sanki gerçekte varda yeryüzünde…
Demokrasi oyunu oynuyoruz
Seçilmişleri seçiyoruz
Kanun dediğin ne ki
Diledikçe keserle yontup
İstediğimiz şekle getiriyoruz…
Meclisler kukla dolmuş
İpler derin devletin elinde
Derin devlet nedir diye sorma
Onun ipi de siyonizmin belinde
Diledikçe ayı oynatır gibi oynatıyor düyayı
Halklar uyutuluyor sporla dizililerle…
Bir bebek için dokuz ay gerek
Bir gecede örgütler türüyor
Kimse de sormuyor
Bunun anası kim babası kim
Aslında adres belli
Kimin yatağındaysa
Kimse hizmet ediyorsa
Olan bitenden kim karlı çıkıyorsa
Döl onun dölü…
Dünya yetmedi uzayı sömürüyorlar
Nüfus artmış kıyamet hızlanıyormuş
Ha bire hastalık üretiyorlar
Ana rahminde cenini öldürüyorlar
Medya ile beyinleri yıkıyor
Diledikleri gibi hüküm sürüyorlar
Birde buna demokrasi diyorlar…
Şeytan keyif ederken
Melekler gözyaşı döküyor
Bu nasıl olur diye düşünürken
Beynim yandı
Yandıkça aklım imana vardı
Herkesin bir planı var ama
En üstün olan Hak
Firavunun son yılanını bekliyor…
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat
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Deniz Kadar Yalnızsın
Deniz kadar yalnızsın
Gözlerinde keder var
Ruhunu efkar kaplamış
Yüzünden hüzün okunuyor
Bir hayalet gemide
Hayal dünyasına yol alıyorsun
Yolun gizemlerle dolu ama
Görünmüyor bu sisin sonu…
Gökyüzü kızmış şimşekler çakarken
Kopan fırtınada sen kalıyorsun
Sorumsuzca işlenen günahlara adanmış
Kınalı kurban gibisin…
Bin kez öldün bin kez dirildin
Herkesi kendin gibi bildin
Dost bildiğin diller silah oldu
Sayamazdın ve saymadın
Kaç kez sırtından vuruldun…
Bilemem, kaç kez alıp başını kaçmak istedin
Ama yapamazdın, yapmadın
Hatıralar pranga gibi geçmişken yüreğine
Kanaya eksile yarım halinle
Kala kaldın öylece…
Deniz kadar ıssız
Deniz kadar yalnızsın…
©
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Derdim
Benim derdim ölmek değil
Benim derdim öldüğümde;
Sana verilen ömrü nasıl harcadın
Sorusuna cevap verememek...
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dert Babası
Acılarla doğmuşum,
Çilelerle yoğrulmuşum,
Doğarken baba olmuşum,
Dert babası...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dertleşme
Bu dünyayı anlayamadım,
Kahrını, cefasını çektim,
Sevgiyi tatmadım,
Dünya yıkıldı, altında ben kaldım,
Yine insan halinden anlayanını bulamadım,
İhanetler gördüm, nankörlük etmedim,
Dost için canımı,
Sevgili uğruna;
Yüreğimi yerlere serdim...
Nedense hep hor görülen, çiğnenen bendim,
Ben bir yerde hata ettim,
Ama nerde bunu bende bilemedim…
Yıllar bir sel misali geçti ömrümün üzerinden,
Selden geriye ne kalırsa,
Bendende geriye kalan oydu işte,
Alında çizikler, saçlarda aklar,
Hamallık yapmaktan yorulmuş bir kalp,
Sanki savaştan çıkmış bir beden,
Ve işte ben…
Güvendiğim dağlara karlar yağdı,
O dağlar ki,
Yürek depremlerimde sığınaklarımdı,
Şimdi onlarda beni yalnız bıraktı,
Yarınlarım dibi karanlık kuyu gibi...
Azrail’in gölgesinde geçirdim geceyi,
Gölgesi göründü, kendisi gelmedi,
O kadar istemiştim ki onunla yüzleşmeyi,
Gelmedi işte, ne yapayım ki gelmedi,
Hayat dediğin acı, keder,
Ölüm dediğin bir son değil,
Ah, o kıl kadar imanım da olmasa,
İntihar hiç zor değil...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Deyim
Bizde bir deyim vardır bilir misin?
”Şüpheli etten uzak dur” derler,
Ruhu gitmiş beden gibisin sende.
Oysa ben, ne bir kasabım,
Ne de şehvet düşkünü,
Erkek bir fahişe,
Ben, sevgiye sevdalı bir insanım sadece...
Sevgi dedin mi,
Süt gibi ak,
Su gibi berrak,
Şelale gibi çağlamalı ki,
Sevmenin tadına varasın...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dil Ayrı Söyler Kalp Ayrı
Dil Ayrı Kalp Ayrı Söyler
Saraylar yapılmış büyük büyük
İçinde yaşayan kalpler küçük
Gafil, kalkar şeriata küfreder
Sonra da utanmadan Müslümanım der…
Şeytanın işi malum, fitne fesat
Benim derdim Müslüman ile
Dilde şeriat ister
Gel gör ki bak kalbine
Şeytanla pazarlık eder…
Kendime hem kızar hem yanarım
Dilimdekini kalbime indirmekten bizarım
Hedefim rahmanı cemal
Gel gör ki şeytanla iş tutarım…
Amenna, Rahman her yerde
Ama günahlar olmuş perde
Gönül, kanma geç diyor her güzele
Serseri hovardayım kanıyorum her seferinde…
Çirkinliklere kekeç olsam
Güzelliklere pervasız
Yansam ha yansam
Kalmasa bir günahım ahrete…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dilimin Sefası
Her ne cefa çekmişsem
Dilimin sefasındandır...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Doğum Günümüz
Bugün doğum gününmüş
Yollarımız kesişmese de
Benimse seni tanıdığım gündü
Doğum günümüz kutlu olsun...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Doğum Günün
Ve yine geldi çattı doğum günün
Doğduğun güne sevinsem mi üzülsem mi bilmiyorum
Seviniyorum çünkü Rabbimin bir lütfusun
Üzülüyorum çünkü
Sana senin kadar güzel bir hediye bulamayacağımı biliyorum….
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dokunmak Yüreğe
Dokunmak yüreğe, bazen gözle bazen de bir sözle…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dost
Can köledir dost uğruna
Değilmi ki gösterdiği
Sadakat, şefkat vefa
Kölelik nedir böyle dost uğruna
Can feda, can feda...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dost Dedim
Dost dedim
Sırdaş dedi
Dost dedim
Hızır, ilk yardım dedi
Dost dedim
Yaslanıp ağlayacağın omuz dedi
Dost dedim
Kötü gününde yanında olan dedi
Dost dedim
En kötü anında seni dinleyen dedi
Dost dedim
Kimse yokken senle ağlayan dedi
Dost dedim
Candan öte canandan beri yoldaş dedi
Dost dedim
Yarin yanağından gayri her şeyini seninle paylaşan dedi
Dost dedim
Yeri gelince ölüme bile seninle gidecek candaş dedi
Dost dedim
Varlığım yetmedi mi dedi
Susmak zorunda kaldım
Çünkü ötesine gerek kalmadı...
25-07-2015
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dostluk Dinlemektir Bazen
Dostluk dinlemektir bazen
Dostunun içini kavuran zehrini sabırla dökmesini beklemektir
Yoksa sazına da ses olur
Notasına da düet yapar
Rakısına buz olur
Yüreğindeki ateşine kömür olur tutuşur inadına...
25-07-2015
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dostuma
Şair olamadım şu dünyada
Yüreğimden geçenleri yazdım
Herkes payına düşeni aldı
Kalanı bana kaldı
Aşk sevda kısmetmiş
Yoksa kısmetimde
Dostlarım bana nimetmiş
Dostum bana gel dese gelmez miyim
Dağları düze çevirmez miyim
Yüreğimi yüreğine katar gelirim
Sen anlat, ağzımı açamam dinlerim
Sitemde olsa söylediklerin
Çayın demi der içerim
Sen varken şekerde istemem
Hani olur da yağmurda yağarsa
Dosttun bereketi derim
İstemem ne şemsiye ne de ceket
Yağan sevgidir der
İliklerime kadar ıslanayım isterim...
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dön Gel
Gönül sahralarında vahayım
Aradığın yitik, gözlerinden dökülenim
Dön gel...
Maziye savurduğun hasret çığlığıyım
Yapamazsın, kalamazsın bensiz
Dön gel...
Avuçlarından kayıp giden hayat gibiyim
Hayatı oyun gördün, her şeye boş verdin
Oysa hayatındaki tek doğruyum
Dön gel...
Ruhundaki hırs, gözlerindeki öfke
Yüreğindeki hıncın, kinin benim
Dön gel...
Adımı her ne kadar suya yazsan da
Resimlerimi ateşe atsan da
Aynada gördüğün benim
Dön gel...
Ne yakamozum deryada
Ne kayan yıldızım semada
Sen kabul etmek istesen de istemesen de
Göğsünde sıkışan nefes
Beynini sancılarda boğan girdap
Seni uykusuzluğa mahkum eden benim
Dön gel...
Ama sen dönmedin...
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dön Gel 2
Kalbinin sahibini bulmak sevmek,
Sevgiyi bulmuşken,
Onu ve kendini sevdiklerine kurban etmek,
Sevgini, sevdiğini söyleyememek,
Aşk bir kuş gibi uçup giderken avuçlarının arasından,
Bilirsin onu bir daha yakalayamayacağını,
Çaresizliğin acısı çöker yüreğine,
Duymayacağını bile bile,
Çaresizce seslenirsin arkasından
Dön gel, yakacağım bütün günahlarımı dönüşünle,
Dön gel...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dördüncü Gurbet
Birinci gurbet
Cennetten ayrılış
İkinci gurbet
Ana rahminden ayrılış
Üçüncü gurbet
Memleketten, vatandan ayrılış
Dördüncü gurbetim sen olma...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dört Mevsim Gibisin
Dört mevsim gibisin
Gülüşün bahar gibi
Yarınlara açan umutlar doğurur
Gözlerin yaz güneşi gibi
Yakar kavurur insanı
Kızıp öfkelendin mi
Zemheri gibi dondurursun
Hüzünlendin mi sanki sonbahar
Bulutlar gözlerinde hapsolur
Sen gül yeter ki bahar olsun
Ben zaten can atıyorum gözlerine bakmaya
Hazırım özleminle yanmaya
Unut sonbaharı kışı
Sen gel ömrümüz baharla yazla dolsun
©
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Dûa
Buzları merhametiyle eriten,
Taşları merhametiyle pamuğa dönüştüren,
Bulutları rahmet seline çeviren,
Bütün olmazlar içinde olur eden,
Sen ey büyük Allah’ım,
Sevgi fakiri,
Bu taş kalbimi sevginle süslesen...
11-06-2001
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dûa (2)
Ben bende emanetim,
Tek sahibim sensin efendim,
Bırakma beni bana,
Batîla meyl eder nefsim,
Asrî ebedisin,
Zaman sende başlar sende son bulur,
Bildiğim, bilmediğim herşey,
Sende başlar, sende son bulur,
Benim için tek hakikat ve imân budur,
Bu aciz kulunu afet,
Hâk ölçüsüne uydur,
Nefs dizginleri eline almış kudurur,
Ruh, kafeste kuş gibi çırpınır durur,
Ey Hâk inayet et, rahmet etmezsen şayet,
Bu nefsi cehennem ateşi ancak durdurur,
Bilirim merhametin sonsuz,
Kimse yetişemez sana,
Günahlarım o kadar çok ki, korkuyorum...
Sen bizi korktuklarımızdan emin,
Akıbetimizi hâyır kıl (amin)
02-03-1999
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dûa (3)
Hayal peşinde koştuk, gerçeği unuttuk,
Güzele aşık olduk, güzeli yaratanı unuttuk,
Yaşantımızı günahlar üzerine kurduk,
Bata çıka bataklıklarda kaybolduk,
Bütün acizliğimizle ve cahilliğimizle,
Biz insanlar,
Rahmet yerine gazaba talip olduk,
Ve sonra gerçeği, Hâk’kı bulduk...
Bin bir nedametle huzurunda tövbeye durduk,
Ne edersen haktır bize,
Cehennem azabı bile azdır bizim gibi densizlere,
Bu dünyada insanlığımızdan olduk,
Rahmetin yetişmezse şayet,
Ahretimizde de mahvolduk,
Ya Râb sen acı bizlere,
Doldur göz pınarlarımızı su ile,
Öyle aksın, öyle aksın ki,
Taşlaşmış vicdanımızı ancak rahmetin yumuşatır,
Eğer ki mühürlemedinse...
Senden bir şey istemeye dilim varmıyor,
Verdiğin nimetlerin bile hakkını veremedim ben,
Muhakkak ki farklısın sen herkesten,
Hakim’sin, Gafur’sun, Rahman’sın, Rahim’sin sen,
Ben bile davacıyım kendimden,
Bütün acizliğimle sana sığındım,
Şayet ki sende af etmezsen,
Cehennem kuyularından kuyuda beğensem,
Yine de yareme olmaz merhem,
Değil mi ki senden geldi her şey
Gazabında olsa, öpüp başıma koyarım ben
Ama ne olur acı bize,
Büyüklüğünü göster de,
Huzuruna varmaya utandığımız,
Kötü amellerimizi af eyle,
İmânımızı daim ve kabul eyle (amin)
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dûa 4
Vücudumla ve kalbimle döndüm kıbleye,
Dilim tek büyük sensin dedi,
Kalbim dilimi tasdik etti,
Kuluna ne eğilir ne eyvallah ederim,
Yalnız yaratana secde ederim,
Yalnız Allah ve Resulünü tespih eder dilim,
Bilirim ki, tek ve alemleri yaratan,
İnsanları ve cinleri yalnızca kendisine ibadet etsinler diye var kılan,
Ne doğuran, ne ortağı ne de eşi ve benzeri olan,
Bir şey diledi mi, ona sadece ol buyuran,
Azameti, merhameti sonsuz,
Rahmeti gazabına galebe çalan,
Celle ve Celal olan,
İlmi sonsuz, adaleti hak ve benzersiz olan,
Bildiğim ve bilmediğim bütün sıfatlarıyla,
Beni, varlıkları ve alemleri yaratan,
Yalnız sana ediyorum secde,
Sana yöneliyorum bütün kalbimle,
Yalnız senden istiyorum dileğimi,
Bilmiyorum ümmetliğine layık mıyım o habibinin,
O alemlere rahmet olan,
Kalbinde ne bir kin, ne bir nefret,
Sadece Allah sevgisi olan,
Rabbinden dileği ille de ümmeti olan,
İzin verirse rabbim ve lutuf buyurursa o yüce sultan,
Bizlere de şefaatçi olacak olan,
Ümmetinin selam ve salatı onun üzerine olan,
Bütün mü’minlerin kalbinde taht kuran,
Onun hasretiyle yanan kalplerimize,
Zemzem suyuyla biraz olsun ferahlık sunan,
Yüce Râbbime sonsuz şükür ve hamd,
Onun resulüne sonsuz selam ve salavat,
Bir Hz. Ebubekir’in tırnağı olamadım ki,
Bütün vucudum cehennemi kaplayacak kadar olsun diye dûa etsem,
Bir Hz. Ömer bir Hz. Osman’ın kesip attığı tırnağı olamadım ki,
Şehitlik mertebesine erişsem,
Bir Hz. Ali’nin tırnağı olamadım ki,
Öğrendiğim ilimle kullarını sana yöneltebilsem,
Eyvah ne kadar da gafilmişim,
Senin rızan olmazsa şayet,
Haktır bana azap ve cehennem,
Bildiğim ve bilmediğim her türlü şerden,
Sana sığınıyorum ya Râb,
Rahmeti gazabını geçen ey Hâk,
Bu kulunu da kulluğuna kabul rahmetine nail et... (Amin)
18 – 02 – 1997 / Losser
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Duamsın
Zemzemle yıkanmış kabul olunmuş duamsın…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Duy Beni Seni Seviyorum
Yokluğunda buğu çöküyor gözlerime
Özlem doluyor sözlerime
Bulutlar resmini çiziyor semaya
Dünya seninle süsleniyor
Esen rüzgarda kokun var
Duyduğum her ses senin tının
Hayallerimi dolduruyorsun
Ruhum ruhunla sarhoş
Yokluğunda seni yaşıyorum
Özgürlüğünü ilan ediyor
Yüreğime hapsettiğim o iki kelime
Duy beni
Bağıra çağıra sana sesleniyorum
Seni seviyorum, seni seviyorum…
Mutlulukta mutsuzluk da yaşam üzeri
Mutsuz olacaksam da bu seninle olmalı
Kavga edelim, bağır çağır bana
Tabak bardak fırlat arkamdan
Sinir krizlerine girelim
Gözyaşlarımız fora
Küselim ayrı kalalım özleyelim birbirimizi doyasıya
Sonra barışmak için vesileler arayalım
Sen bana sofra hazırla mum ışığı altında
Ben sana papatyalar toplayayım
Süklüm püklüm geleyim kapına
Sen kapıyı aç
Tek kelime etmeden öylece bakışalım
Gözlerimiz konuşsun kollarımız sarmalasın ruhumuzu
Nefesin nefesime karışsın, sabahlar olmasın
Sırf barışmak için bahane kavgalar edelim ara sıra
Yüreğimizden kopup gelen coşkuyla
Bağıra çağıra aşkımızı söyleyelim birbirimize gözyaşları içerisinde
Seni seviyorum, seni seviyorum…
Saflığına şefkatine
Körü körüne bağlanışın, sadakatine
Davranışlarındaki nezaketine
Sözlerindeki saygınla hayranlığımı artırıyorsun sana
Ve anlıyorum ki mecburiyetimsin
Anlıyorum ki hayatıma mana kazandıransın
Böyle olunca bir kaybetme korkusu kaplıyor ruhumu
Bir şey saplanıyor tam da göğsüme
Tepeden tırnağa titreye titreye üşüyorum
Gözyaşlarımın tuzlu tadı ulaşıyor titreyen dudaklarıma
Yüreğimdeki hapis o iki kelime
Duy beni
Bağıra çağıra sana sesleniyorum
Seni seviyorum, seni seviyorum…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Duygu
Duygularymy saklayamam,
Ynanmazsan bak gözlerime,
A?kymy anlatyr herkese,
Ya?mur gibi gözya?y döke döke...
Unutulur geçer bu günler,
Ya?anmaz olsada bu dertler,
Buram buram a?k dolu gözler,
Bo?alacak kavu?urken...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Duygular Yine Melankolik
Gece ansızın bir pus çöker yüreğine
Bulutlar peydahlanır gözlerinde
Burun kemiklerin sızlar
İçine ılık ılık bir şey akar
Yüreğinin acıdığını hissedersin
Tarifi imkansızdır
Mazi canlanır gözlerinin önünde
Geçmişten fotoğraflar sıralanır bir bir
Nefes alamazsın, soluksuz kalırsın
Göğsüne bir ağırlık oturur
Hıçkırıklar düğümlenir boğazında
Konuşsan konuşamazsın
Gecenin bir vakti anlatmaya kalksan
Dinleyecek kimseyi bulamazsın
Bu melankoliye vuruluşunun nedenini sende bilmezsin
Adını dahi koyamazsın
Hasret mi sevgi mi olduğunu kavrayamadığın bu ateşte kavrulur gidersin…
Kaç yakarışta hıçkırıklarım boğulmadı
Kaç duada sesim hıçkırıktan kısılmadı
Yüreğim paramparça olurken gözyaşlarım sel olmadı
Yalnızlığı sormayın bana, bende bilmiyorum ki
Kişi bilmediği bir şeyi nasıl anlatır
Yalnızlık rutinim olmuş kendimi kalabalıkta sanmışım
Bunu da ancak üç beş dostun muhabbetinde anlamışım
Oysa ben o kadar kalabalıkmışım ki
Hiç bir yere sığmamışım
Hiç kimseyi geride bırakmamışım
Onları da kalbimde kendimle yarınlara taşımışım
Yarınları mazimin gölgesinde hazırlamışım
En büyük hatam olmuş farkına varmamışım…
©
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Duygularımı Kaybettim
Şiirde yazmıyorum artık,
Mısralara da küstüm.
Çünkü duygularımı kaybettim.
Önceleri seviyor, seviliyordum,
Şimdiyse yalnızca seviyorum,
Sevilmeyi kaybettim...
Karşılıksız kalınca duygular,
Gücünü kaybediyor insan,
Ne yapacağını bilemiyorsun.
Dedim ya, ne yapacağını şaşırıyor insan,
Ne yapacağını bilmiyorsun...
Artık hiçbirşey yazamıyorum,
Duygularımı kaybettim.
Ya kelimeler bana küstü,
Ya da ben konuşmayı, yazmayı unuttum.
Hiçbirşey gelmiyor aklıma,
Galiba duygularım da öldü.
Belki de ruhumdu ölen, bilemiyorum...
Kapkaranlık bir dünyada,
Kapkara bir hayatı yaşıyor gibiyim...
Bilemiyorum, hiçbir şey bilmiyorum
Söz veriyorum!
Artık kimseye seni seviyorum demeyeceğim.
Çünkü o cümleyi söylediğin an, o sözün esiri oluyorsun.
Ve karşındaki ruhsuz, duygusuz, sevdadan anlamayan biriyse
Onun elinde bir oyuncak gibi hırpalanıyorsun...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Duyguların Hapis Olduğu Bir Bahar
Kelimeleri eskittik suskunluğa vurduk kendimizi
Maziden birkaç anı kaldı günümüze
Farkında değildik ömrümüzden yılları çaldığımızın
Kelimelerimiz de bedenlerimiz de soldu çiçekler gibi…
Yarınlardan yana, umutları korkularına karışmış bir gençliği yaşadık
Bize öğretilmek istenen bir çok şey vardı
Yarınların temelini attığımız o yıllarda
Toyca heyecanlar yaşadık
Elimize geçen fırsatları kimimiz değerlendirdik
Kimimiz farkına dahi varmadan
Hayat rüzgarında savrulduk gittik…
Sevda, bahçemizde açmayan hiç tanımadığımız bir çiçekti
Ne biz su vermesini bildik
Ne de bize su vermesini öğrettiler
Ömrümüzün baharında bir sevdaya kapılmak
Neden ayıptı neden günahtı hiçbir zaman öğrenemedik
Hayatımızın en masum en güzel yılları gençliğimiz
Duyguların hapis olduğu bir baharda bahar gibi geçti gitti…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dünüşümüz Ancak Sanadır
Yılların yorgunluğu omuzlarımda
Derman kalmamış dizlerimde
Gözlerimin feri sönmüş
Duygular paramparça
Umutlar kördüğüm
Yarınlar çıkmaz sokak
Öyle bir açmaz ki
Yüreğim darda
Anlatamıyorum, zordayım zorda
Halimi anlatmaya ne kelimeler yetiyor
Ne de dinleyen bir dost var
Olsa da nerde bende anlatacak o yürek
Aldığım her nefes koca bir yalnızlık
Verdiğim her nefeste koca bir efkâr var
Göğsümde tonlarca basınç
Nefesler düzensiz
Gözlerde uyku ya yok ya da sonsuz
Gece gündüz yer değiştirmiş
Ben gibi karma karışık
Dünya koca bir uçurum
Ve ben düştükçe düşüyorum
Şarkılar türküler zehirli hançer
Saplanıyor yüreğime birer birer
Özleyecek bir sevenim yokmuş
İflasın ta kendisi buymuş
Sevgi dilenmekten vazgeçtim
Bir selam verenim yok
Yalnızlar yalnızıyım dünya içinde
Kapına geldim ey sonsuz rahmet sahibi
Bilirim merhametin kuşatır bütün alemi
Kapına geldim sana sığındım
Beni de sar sarmala sonsuz merhametinle
Dünya adına ne varsa geceye soyundum
Varlığında yok olmak istiyorum
Acı merhamet eyle bana
Yalnızlığı dünyada bıraktım
Sonsuzluğunun kapısında huzurundayım
Tek büyük sensin ey Allah’ım
Tek büyük sensin
Allah’u Ekber Allah’u Ekber
Beni kendine yar eyle Allah’u Ekber Allah’u Ekber
Biliyorum ki dönüşümüz ancak sanadır ancak sana
Allah’u Ekber Allah’u Ekber
İnna lillahi ve inna ileyhi raciun
Dönüşümüz ancak ve ancak sanadır…
©
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Dünya
Uzaydan bakınca,
Dünya döner durur tek başına,
Altı milyar filimlik,
Altı milyar macera...
Kime sorsan hayatı filim olur ya güya,
Yanıyor, ve yanmakta d&#369; nya,
Üzerindeki altı milyar insanla...
Aldırış eden yok,
Kim kime, dum duma...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dünya (2)
Daha ne bilirdim ki yürümeyi konuşmayı,
Daha yürüyemeden tattırdın acı lokmayı,
Dünya dünya yalan dünya,
Vurdun bana daha çocuk çağımda,
Dünya dünya fani dünya,
Yaktın beni daha genç yaşımda,
Biraz mutlu olmaktı muradım,
Yemin olsun,
Sevgiye her şeyde daha çok muhtacım,
Ağlamak bahtım olmuş,
Gülmeyi hiç bilmedim,
Bakanlar acıyla baktı,
İnan, sevgiyi çok özledim,
Dünya dünya yalan dünya,
Vurdun bana daha çocuk çağımda,
Dünya dünya fani dünya,
Yaktın beni daha gençlik çağımda,
Elbet bir gün öleceğim,
Tam kalbine gömüleceğim,
Seni Rabbime şikayet edeceğim,
Çekeceksin sende ettiğini dünya...
Bir gün gonca olup toprağında açacağım,
Seni ta can evinden vuracağım,
Kalmayacak ne bir kinin ne de bir nefretin,
Adını sevgi koyacağım...
Dünya dünya yalan dünya,
Vurdun bana daha bebek çağımda,
Dünya dünya fani dünya,
Yaktın beni daha gençlik çağımda,
Şimdilik sana elveda,
Devamı..?
Henüz bitmedi daha...
Mayıs / 1996
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dünyanın Tadı Tuzu (anne şiiri)
Yemeğin tuzu
Çayın şekeri
Yani
Ağzımın tadı senmişsin be anne…
Senden sonra
Ne yemeklerin
Ne de
Dünyanın tadı tuzu var anne…
Baharımdın yazımdım
Sen gittin
Gözlerim sonbaharı
Ruhum kışı yaşıyor
Donuyorum anne…
©
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Dünyanın Yükünü Çeken Kalp İle Gözler İmiş
Yüreğinizdeki dalgaların izi var gözlerinizde
Kâh coşan kâh durulan
Bazense akmakla akmamak arasında bocalayan
Gözler,
Dalıp dalıp giden
Her dalışında dile bir ah
Yüreğe binlerce efkâr yükleyen
Sevda ayrı bir dünyaymış
Anlayan anlamayan herkes bir rol üstlenmiş
Kimi hain kimi vefasız kimi kadersiz isyankâr
Gerçek olan ise bu dünyanın yükünü çeken kalp ile gözler imiş....
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Dünyası Başına Yıkılmak
Bir insanın dünyası başına nasıl yıkılır iyi bilirim
Nedeni ne olursa olsun o anda hissettiğiniz şey
Gözünüzün karardığını sanır
Dünyanın ayaklarınızın altından kaydığını hissedersiniz
O an ne düşüneceğinizi ne yapacağınızı bilemez
Kendinizi boşlukta sallanıyormuş gibi hisseder
Tutunacak bir dal arasınız
İnsanda akıl düşünce filan da kalmaz
Ölseniz ölüm değildir
Yaşıyor olsanız da nefes almakta zorlanırsınız
Sanki ölümle yaşam arasındaki
O ince çizgi, ecel noktasında gidip gelirsiniz
Ne ölüsünüzdür ne de canlı
Göğsünüz sıkışır heyecanla inip kalkar
Daldaki kurumuş bir yaprak gibisinizdir
Düşmek için bir söz yeter
Sonrasında savrulup durursun esen rüzgarda…
Hatıralar canlanır nemli gözlerde
Bir hıçkırık gelir
Tam boğazında takılır
Burun direğin sızlar
Dilin damağın kurur
Başın gövdene ağır gelir
Çevrende her şey dönmeye başlar
Dönen dünya mıdır yoksa başın mı anlayamazsın
Sonrasında salya sümük hıçkırıklara boğulursun
Yarım bir insan kalmıştır geride
Kanaya kanaya ağlarsın ha ağlarsın işte…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Düş
Her taraf Lale
Her taraf gül
Bu çiçek bahçesinde bir gül
Sen eksiksin
Ey büyük kurtarıcı ey resul
15 – 05 – 1997
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Düşümdeki Yarınlar
Rüya değil serapda olsa da göreyim bir kez,
Ümitleneyim, imkansız olsan bile,
Yarınlarım ol tut ellerimden,
Aşkın adı sen olsun,
Mutluluklara yelken açalım seninle...
Misal olmaz güzelliğinize,
Üzülsem mi, ağlasam mı yokluğunuza
Neden ve niçinsiz sevmek istiyorum,
İlle de, ille de sen diyorum,
Resimlerin avutmuyor artık,
Ezelden ebede giden yolda ruhum sen ol istiyorum
Gitme, gidersen de umutlarımı, hayallerimi,
Kalbimi de alıp gitme,
Sevdanla dolu bir kalp kalsın bende,
Gözlerin resmeylesin çaresizliğimin resmini,
Gideceksen de haber verme, sessizce git,
Seni görebilme ihtimaliyle olsun avunayım,
Çok görme bunu bana, çok görme...
Seni yazmıştım yarınlarıma,
Sen vardın resmeyleyemediğim aile fotoğraflarında,
Gitme ne olur gitme,
Gideceksen de haber verme, sessizce git,
Çaresizliği anlatan gözlerim kalsın belleğinde...
Ne gülü ne beni kıskandırma ne olur,
Gülün bülbülü var,
Feryadı figan eder durur,
Bense bir garip serçe,
Ne arayanım ne sevenim bulunur...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Düşüp Yollara Gidesim Var
Düşüp Yollara Gidesim Var
Yol bilmeden iz bilmeden
Nereye gideceğimi düşünmeden
Elimde sigaram
Dilimde beynimin sancıları kelimeler
Kanaya kanaya düşüp yollara gidesim var...
Kalmakta kader gitmekte kaderse
Kaderi kadere yükleyip
Kaderin kederini yüklenip
Yollara efkar saçarak
Kanaya kanaya düşüp yollara gidesim var…
Selamım kalsın eşe dostta
Mirasım şiirlerim olsun
Hoş bir seda gök kubbede
Adım anıldıkça yüzlerde bir tebessüm olsun…
Hayırlarım eşe dostta
Günahlarım gıybetimi yapanlara
Sevgi bütün insanlara
Şiirlerim talip olanlara armağanım olsun…
Eşe dosta görünmeden
Kimsenin vebalini yüklenmeden
Kul hakkı, mihnet ve minnet borcu üstlenmeden
Kendi selamı kendim okuyup
Bir dağ başında çınar ağacının altına gömülesim var…
©
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Düşüyorum
Yürekte boran kar fırtına
Donuyorum zemheri ayazında
Sol yanım eksik
Diğer yanım yaralı
Göğsümde bir ölüm boşluğu
Düşüyorum…
Ne ayaklarım duruyor ne ellerim
Kaldırımlarda volta atıyorum
Sağ elim yumruk
Sol elim kum torbası, yumrukluyorum
Gözlerimde mağlubiyetin izleri
Sözlerde bir uçurum boşluğu
Düşüyorum…
Bu kadar mı kötüymüşüm
Bu kadar mı vicdansız
Nasıl da kibir denizinde boğulmuş
Ukalalık ateşinde kavrulmuşum
Hiç mi sevenim olmamış
Karşımda koca bir ayna boşluğu
Sonsuza düşüyorum…
Yüreğimde mahkeme kurulmuş
Kendi kendimi yargılıyorum
Hakim ben, davacı ben davalı ben
Şahitlerim gözlerimdeki günahlarım
Dilimdeki yalanlarım
Sıratı müstakimdeyim
Düşüyorum…
Düşmanın gözünden nefretle kinle
Dostun dilinden vefayla saygıyla
Yarın kalbinden sevgiyle şefkatle
Mazinin sayfalarında unutula unutula
Düşüyorum…
Yürekte boran kar fırtına
Donuyorum zemheri ayazında
Sol yanım eksik
Diğer yanım yaralı
Göğsümde bir ölüm boşluğu
Düşüyorum…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ecel Kadar
Kınalı koçum, sevdaya adak.
Güneşim tutsak, olmuyor sabah.
Sen, ruhuma kurulmuş tuzak.
Ecel kadar yakınsın,
Ecel kadar uzak...
Nereye kadar diye sorma bana,
Yüreğimin götürdüğü yere kadar gider bu sevda.
Bildiğim tek şey varsa,
Ecel kadar yakınsın,
Ecel kadar uzak bana...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ego
Varlık ve yokluk savaşında
Ben olmaya çalışan
Biz olamadıkça yok olmaya mahkumdur…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ekmek Parası
Ne pahalıymış bu ekmek be arkadaş
Her ne yaptıksa ekmek parası uğruna dedik
Rızkın yaratandan olduğunu unutup
Ekmek parası uğruna emir kulu olduk
Kimisinin yatı oldu villası oldu
Adı ekmek parası
Zevklerimiz ihtiraslarımızın da adı ekmek parası…
Oysa ekmek fakirin derdiydi
Çocuğunun defter kitap okul parası
Anasının hastane masrafı
Babasının ilaç parası
Hepsinin adı ekmek parası oldu
Bir yare gül parası olamadı…
Odun kömür parası oldu
Tüp gaz parası oldu
Efkar efkar
Duman duman cigara parası oldu
Yeri geldi altı delik ayakkabıyla gezdi
Fakirin bir keyif parası olamadı…
Vay anasını arkadaş ne pahalıymış bu ekmek
Ne zormuş bu ekmeği kazanmak
Kimine kürk kimine araba
Kollarda bilezik gerdanda kolye
Sırf hava olsun diye parmağında tek taş
Sonra sorsan, tek derdi ekmek parası…
Ekmeği aslanın ağzına koyduk
Onu kazanmak için
Canımızı ortaya koyduk
Yarını düşünmeden elhamdülillah bugün de doyduk
İhtiras ve arzularımızın adını ekmek parası koyduk…
Besmeleyi şükrü unuttuk
Selamı hayrı terk ettik
Dini kendimize uydurduk
Rızkın Allahtan olduğunu unutup
Kula kul olduk
Hep felancaya filancaya göre yaşadık
Adına düzen dedik
Düzeni bozan biz olduğumuzu unuttuk
Sonra da şikayet üstüne şikayet
Biz sitemlerimizle Allah’tan razı değildik ki
Allah bizden razı olsundu
Allah’a hep isyan hep şikayet
Oysa biz ne ektiğimizi unuttuk
Hayat tarlasına ne ekersen
Dünya ve ahiret harmanında da onu biçeceğiz elbet
Konumuz ekmekti değil mi
Vay be ne ekmekmiş
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ekmek eşittir dünya olmuş
Ya biz ekmeği çok ucuzlattık
Ya da ekmek çok pahalanmış…
19-08-2016
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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El Aman Be Güzel
Görüyorum ki bakışların sıradan,
Ama o kadar da güzelsin ki,
Gönül tahtında sultan!
Şeytana davetiye çıkartan,
Bu yüz, bu beden,
El aman be güzel, el aman...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ela Gözlüm
Ela gözlü ceylan gibi sekersin dağlarda,
Saf berrak sular içersin kaynaklarda,
Gülün güzelliği yüzüne vurur da,
Feryadı figana salarsın bülbülleri baharda...
Koyun, kuzu meler önünde,
Rüzgar, türküler söyler seninle,
Turnalar yuvasına döner gelir de,
Bir selamın bile gelmez ela gözlüm...
Baharımsın, yazımsın,
Sevda bahçemde nazlımsın,
Ahu gözlü sevdiceğim,
Gönül tahtımın sultanısın...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Elbet Bir Gün Buluşacağız
Gül yağmuru var dışarıda
Ve ben gözlerine, sana susuyorum
İsmin dilimde nağme nağme
Haykıra haykıra senin şarkını söylüyorum
Elbet bir gün buluşacağız…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Elveda
Bir eylül akşamı veda etmiştin,
Giderken elveda demiştin,
Gözyaşlarını gizlemek için,
Dönüp geriye bakmaya cesaret bile edemedin,
Git, durma…
Kaç kaçabildiğin yere kadar,
Nasıl olsa vicdanın senide yakar,
Hiçbir yerde bulamazsın,
Söyle, seni benim kadar kim anlar..?
Beraber ıslanmıştık,
Yürürken şehrin caddelerinde,
Paramızda olamazdı ekseriyette cebimizde,
Gidemezdik bile bir pastahaneye,
Gezerdik,
Şehrin bütün parklarını deli divane,
Beraber üşümüştük, soğuk kış günlerinde,
Binmezdik otobüse, yolumuz uzasın diye,
Bu yüzden soğuk kapmıştık ikimizde,
Çok sesli koro gibi,
Bir sen öksürürdün, hemen ardından ben,
Neler paylaşmadık ki seninle,
Yokluğu, kini, nefreti, hasreti,
Ve en önemlisi
Sevgi yoksulu şu dünyada,
Sevgimizi...
Binbir gece masalları gibi,
Çok fazla uzun sürmedi bitti,
Görüyorsun ya,
Olmuyor hiçbir şey dilediğince,
Nedense bağımlıyız hep birilerine,
Fark etmedim sanma sakın,
İçine gömdüğün hıçkırıklarını,
Sevgi paylaşmakmış ya,
Ne kadarda doğruymuş,
Elveda derken bile,
Gözyaşlarımızı paylaştık seninle,
Bundan sonra birbirimizi görmesekde,
Paylaşmaya devam edeceğimiz çok şey var geride,
Mazimiz, hasretlerimiz, özlemlerimiz,
Ve en önemlisi sevgimiz,
Biliyorum;
Seveceksin sen beni,
Bense seni,
Söylemeye bir türlü dilim varmıyor,
Bu aşkın bittiğini,
Elveda…
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Elveda(2)
Bir yaz yağmuru gibiydin,
Bir anda yağdın,bir anda bittin,
Senden geriye kalan,
Bir bulut misali nemdi,
O da hafif bir rüzgarda uçup gitti...
Yer yok sana gönül sayfamda,
Sen rüyalarımın bir hatasıydın,
Uykudan uyanmamla birlikte,
Bütün rüyalar gibi sona erdin...
Beraber yürüdük bir süre bu hayat yolunda,
Bazan sırdaş oldun, bazan yoldaş,
Ettiğin ihanet, attığın iftira,
Ne sana yakıştı ne de,
Boşver neyse...
Sana olan umudlarımı yıkma ne olur,
Bunca sitemi, bunca nazı çekemem çok olur,
Benim sana son sözüm,
Kuru bir elveda olur,
Elveda...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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En Güçlü Olduğum Yerden Vurur Canlarım
En güçlü olduğum yerden vurulurum
Çünkü en zayıf yerim orasıdır, savunmasız…
Ve bunu en iyi can bildiklerim bilir
Sanki inadına
Canıma kastı varmışçasına oradan vurur
Düşmanım olsa bu kadar canımı yakamaz
Çünkü, canım bildiğim kadar bilemez
Canımın yanacağı yeri…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
12 – 06 – 2019
04 : 07

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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En Kötüsü ve Güzeli
Ben hayatımdan memnunum
En kötüsü hasretindi
Onda bile seni yaşamanın güzelliğini yaşadım
En güzel yanıysa
Ne olursa olsun seni tanımaktı
Gözlerinde dünyayı yaşamaktı...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Engeller Koyacaksan Gelme
Engeller koyacaksan gelme
Yokluğunda dilediğimce yaşarım seni kalbimde
Nedenim olursun başlamak için yeni güne
Engeller koyacaksan gelme
Umuduma zehir ekme...
Bazen bir türkü bazen bir şiir olursun dilimde
Islık ıslık çalar söylerim dilediğimce
Engeller koyacaksan gelme
Türkülerin şiirlerin, nefesimin sonunu getirme...
Hayallerle avunuyorum diye kınama
Hayata tutunmak için bir dal arıyorum
Herkesin bir kızıl elması var anla
Engeller koyacaksan gelme
Sarı laleler basarım yüreğime...
Sevda dediğin iki hece
Yanmaktan korkuyorsan
Neden uzatıyorsun elini ateşe
Engeller koyacaksan gelme
Ömrümle küllensin bu ateş bu bedende...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Erkekler Ağlamaz
Kim demiş erkekler ağlamaz
Erkeksem ne olmuş yani
Ağlamaktan utanmam
Bir gün gelir
Ağlayamamaktan korkarım
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Esaret
Güle esaret yakışmaz
Sen gibi
Esaret bülbülün görevi
Ben gibi...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Esir Gözler
Hani almayacaktın gözlerimi
Bakışlarım yollarına esir kaldı…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
14- 07 – 2017
14 : 36
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ettiğini Buldun
Zümrüt yeşili gözlerinde,
Pırlanta parlaklığında kayan iki yıldız,
Dilinde kekeleyerek söylemeye çalıştığın,
Ama söyleyemeyip, yüreğinde saklamak zorunda kaldığın,
O halin anlatıyordu çaresizliğini.
O yüzden hiçbirşey sormadım sana.
Çünkü bir kişiyi tanımak için,
Önce onu anlamak gerek.
Oysa ben seni anlamanın ötesinde,
Ruhumda yaşadım...
Bir yıldız gibiydin,
Dünyama ansızın giren.
Tam umutlarım yeşerirken,
Hayallerimi yıkıp giden.
Oysa bilmediğin bir nokta vardı.
Ben bir okyanustum sense bir sahra,
Ben olmadan yeşeremezdin asla,
Sen tezgahsın kilim dokunan,
Ben patronum sana desen veren,
Sevdayı, hasreti ilmek ilmek üzerine işleyen...
Bilirmisin bilmem,
Kaybetme korkusu olmayan sevgi,
Ana sevgisi gibidir.
Pınardan su içer gibi her daim sevgi içersin.
Peki ya yar sevgisi...
Yar sevgisinde kaybetme korkusu olmalı ki,
Tazeliğinden hiçbirşey kaybetmesin.
Her daim artsın, eksilmesin.
Ben seni hep kaybetme korkusuyla sevdim.
Bulutlardaki gizemi ağlayınca anladım,
Onlar rüzgarda sürükleniyor,
Ben çile fırtınalarında,
Bazen öyle vuruyor ki dertler insana,
Dökülüyor hicran meyveleri damlalarla.
Mesimleri ağlattın bahar ve sonbaharda,
Bulutlar ağlamıştı sen beni terk ederken.
Yazları hasretin yaktı, kavurdu beni,
Kışınsa dondurdu yokluğun...
Yere düşen her damla vurur beni,
Şeytan gıptayla seyretmişti ihanetini,
Ve melekler ağlamıştı sevdama,
Çünkü onlar şahitti sana olan aşkıma,
Yüreğimde yanan ateşe,
Sensiz geçen her anıma nasıl kahrettiğime.
Hani beni terkedişin vardı ya,
Neler çektiğimi bilemezsin o an.
Gözlerim karadı, görmedi dünyayı,
Kulaklarımda bir uğuldama,
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Her taraf zifiri karanlık,
Karanlık dönüyor etrafımda,
Bütün herşey bir yana,
Birşeyler kayıyordu ayağımın altında,
Sanki gaipten sesler geliyordu kulağıma,
Zangır zangır titriyordu bedenim,
Ben bende değildim, çldırmıştım galiba
Geçmişteki hatalarımı vurmak elimde olsaydı o an
İlk seni vururdum,
Sevgimi anlayamadığın ve bana çektirdiğin acılara nisbet.
Ama biliyorum ki,
Seni vurmakla aşkım ebedileşir,
Sense ulaşılmaz olurdun benim için...
Umudumdun kayboldun,
Baharımdın, hazanım oldun.
Gönül bahçemde ne bir gül kaldı nede bir çiçek,
Hepsini soldurdun.
Sevdamı sevdanla vurdun.
Ne yazık, ama ne yazık ki,
Beni en iyi anlayan yine sen oldun.
Silahların en korkuncuyla vuruldun.
Ateşlerin en şiddetlisinde kavruldun.
Aşkın bir nefes kadar yakınken sana,
Sen susmaya mecbur,
Kendi kalbinde, sevdana mahkumdun.
Oysa beddua etmemiştim ki sana,
Allah’tan muradım, beni sevmendi daima,
Oysa sen...
Oysa sende karşılıksız bir aşkla vuruldun..
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ev
Ev dediğin
Bir çatı altı değildir
Sahibi olduğun bir gönül yoksa
Bu dünyada evin ancak kabirdir…
06-01-2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Evlat
Rabbim verdi bir emanet.
Benim canıma minnet.
Bin tane canım olsa
Hepsi de uğruna feda…
Adını umut koydum
Canımı canında buldum
Sabah akşam yolunu gözler oldum
Gurbette ananı unutma olur mu
Tez gel oğul tez gel…
Yolların ardı gurbet
Umudumun umuduysa gurbet
Bağrıma taş basar beklerim elbet
Yeter ki umudum meyveye dursun
Ben nasılsa sabrederim
Ama sabır da ateşten göynekmiş meyer bilmedim…
Umudumu gurbete yolladım
Gözlerimi hasretle dağladım
Geceyi gündüze bağladım
Yüreğimi umut diye dağladım
Aç mısın tok musun haber vermeyi unutma oğul…
©
2020
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Eyvallah
Kaderin her hükmüne boyun eğmişiz
Her şeyine eyvallah deyip geçmişiz
Sende kaderin cilvesisin be gülüm
Seni reddetmek sana isyan etmek olur mu
Her cefana her gönül hicranına
Boynumuz kıldan incedir
Eyvallah be gülüm eyvallah…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ezan
Yeryüzünde dinmez bir nidadır,
Hep yankılanır.
Yüzyıllar ötesinden davettir inananlara,
Kalbler onla huzur bulur.
Davete icabet eden.
Rahmete kavuşur…
Şu lâl yüreğimde bir nida oldun,
Koşturdun beni davetinle Mirâc’a...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Fakirlik Dedikleri İşte Böyle Bir Şey Beyim
Fakirlik Dedikleri İşte Böyle Bir Şey Beyim
Sen fakirlik nedir bilir misin beyim
Bir potinle dört mevsim geçirmeyi
Kışları kat kat elbise giyip
Yorgan, battaniye altında bebeleri teselli etmeyi
Bir urbayı, kumaşı pes edinceye kadar giyinmeyi
Sahi beyim sen hiç soğan ekmek yedin mi
Fakirlik dedikleri işte böyle bir şey beyim...
Yaz ayları en sevdiği aydır fakirin
Sebzesi, meyvesi bol olur bostanın
Ne ayakkabı ister ne palto
Bir pantalon bir göynek, geçer gider günler
Sonbaharla başlar korkularımız
Odun kömür altın değerindedir, el yakar
Vitrinden bakar gibi bakarız oduna kömüre
Tezek için hayvan pisliği toplarız
Sahi bey sen hiç altı delik ayakkabı giydin mi
Fakirlik dedikleri işte böyle bir şey beyim...
Beyim gecesi uzun olur kışların
Dışarıda esen rüzgarın ayazı ta yüreğimizi vurur
Çoluk çocuk üşüyoruz deyip gözümüzün içine baktıkça
Zemheri ayazında ter basar çaresizlikten
Allah göstermesin ama beyim
Senin zatüreden ölen çocuğun var mı hiç
Fakirlik dedikleri işte böyle bir şey beyim...
Evde köroğlu tuz der, bizim yüreğimiz cız
İşte beyim fakirin durumu budur
Devlet dairesine gitsen adam yerine koymazlar
Ye kürküm misali
Allah kimseyi hastaneye düşürmeye
Artık sıran ne zaman gelirse
Sahi beyim sen hiç akşama dek doktor sırası bekledin mi
Fakirlik dedikleri işte böyle bir şey beyim...
Beyim sen hiç çocuğunu okutmak için geceni gündüzüne kattın mı
Mum ışığında ders çalışmak nedir bilir misin beyim
Sen okul, defter, kitap parası için
Hiç evdeki baba yadigarı eşyanı sattın mı beyim
Hastan olsa, doktora yetiştiremezsin
Cenazen olsa, kaldıramazsın
Çocuğun olsa, okutamazsın
İşte fakirlik böyle bir şey beyim…
Bizim lüksümüz mü ne
Biz televizyon filan bilmeyiz beyim
Bizim dizilerimiz, bir bardak demli çayın yanında
Battal Gazi, Köroğlu, Hekimoğlu hikayeleridir beyim
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Siz sporu sağlık için yaparsınız
Biz mecbur olduğumuz için
Ne dolmuşa, ne de otobüse verecek beş kuruşumuz olmaz
Onun için tabana kuvvet
Kimbilir dinçliğimiz ondandır belki de
Beyim zengin parasıyla, fakir karısıyla derlermiş
Daha biz bir boğazı doyuramazken
Bir de köroğlunu ortak ettik sefaletimize...
Tek muradım var, o da çocuğumun okuması
Öğretmen olsun istiyorum
Hiç ama hiç kimse cahil kalmasın istiyorum
Çünkü ne çekmişsem, hep cehaletten çektim beyim
Değil çocuklarımın
Düşmanımın bile benim yaşadıklarımı yaşasın istemiyorum beyim...
Aha bak yine güz geliyor işte
Güzle birlikte yağmurlarda başlar
Bizim toprak dam bozuk musluk misali akar da akar
Şıp, şıp, şıp
Sinirden uyku girmez gözlerine
Yastığı başına çeker yatarsın
Nafile uyuyamazsın
Sahi be beyim sen hiç kış ortasında dam kürüdün mü
Fakirlik dedikleri işte böyle bir şey beyim...
En çok neyi mi özledim
Çocukluğumu
Köydeki deremizde çıplak ayakla koşmayı
Yarınları hiç düşünmeden
Çocuk yüreğimle hayaller kurmayı
Bilir misin beyim
Hayal kurmak bizim en büyük zenginliğimizdir
Bir tek orada sonsuz özgürüz
Bir tek orada Karun kadar zengin
İşte fakirlik böyle bir şey beyim...
Söylesene bey bu hayat hep böyle mi sürecek
Devlet baba görmez mi halimizi
Ona da laf söylenmiyor ki
Vergi üstüne vergi
Arzuhalimiz, yazısız pulsuz dilekçemizle tek sahibimize...
©
2007

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Farkında
Hayat diyoruz ama
Yaptığımız Azrail’in nöbetini tutmak
Başka bir şey değil
Ama kimimiz farkında
Ama kimimiz gırgırında...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Farkındasın
Terk edip gitmektesin seziyorum
Geçtiğin yerleri ateşe veriyorsun
Ve sen de bunun farkındasın…
Depremler yaratarak
Bentleri yıkıp taşırarak
Gözlerden gönülden isyan fışkırtarak
Ruhu bedende aciz bırakarak gitmektesin…
Yazıklar olsun ki her şeyin farkındasın…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
15-07-2019

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Farkındayım
Sen farkında olmasanda sevgimin
Ben farkındayım sana olan mecburiyetimin...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Felek Senden Bir Mûrad Alamadım
Felek senden bir mûrad alamadım
Gençliğimi çaldın,sevdiğimi aldın
Beni boynu bükük bıraktın da
Felek senden bir mûrad alamadım
Sel gider kum kalır
Yangın biter kül kalır
Yiğit göçer iz bırakır
Benden geriye hiç kalır
Baba verdin,toprak aldı
Yar sevdim,el aldı
Söyle bende kimin âhı kaldı da
Felek senden bir mûrad alamadım
Acılar yaşandı,yok gibi
Çileler çekildi,boş gibi
Ömür geçti,çok gibi de
Felek senden bir mûrad alamadım
Gençlik gitti,bel büküldü
Yüreğimin yangını gözlerimden döküldü
Ömür bitti gül döküldü de
Felek senden bir mûrad alamadım....
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Fettan Güzel
Sen ne afeti fettan bir şeysin böyle
Bu güzellik karşısında
Gel de çıldırma
Gel de aşık olma arkadaş
Ya gel ömrüme ortak ol
Ya da gözüme görünme
Varlığını bilmeyeyim
Mecnun olup diyar diyar gezmeyeyim
Anladım güzelliğine güzelsin de
Bizleri bülbül gibi figan ettirmen nedendir
Ateşsin yakarsın da
Kelebekler gibi bizleri çevrende pervane etmen nedendir…
©
15 – 10 - 2020
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Furkan Fetihcan Kekeç
Oğluma...
Hoşgeldin evlat hoşgeldin,
Sevgisizlikten kavrulan gönül bahçelerimize,
Yağmur olup serinlik verdin,
Hoşgeldin evlat dünyamıza hoşgeldin.
Evlat,
Hayatta Hak’kı batıldan,
Doğruyu yanlıştan ayırtedebilesin diye FURKAN,
Gönülleri sevgiyle fethedesin diye FETİH,
Yalnızların, kimsesizlerin kimi olasın diye CAN, diye CAN,
Çirkin kelimeleri kullanmayasın diye KEKEÇ,
İşte evlat hayata başlangıç noktan,
Adın soyadın; Furkan Fetihcan Kekeç
Rabbimden niyazım; adınla yaşayasın,
Rabbine kul, peygamberine ümmet,
Dünya insanları için hayırlı bir insan olasın...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gaflet
Odun diye ateşe atsam, yanarsın vallahi,
Hemi de odundan daha iyi,
Allah’ı anmadıktan sonra,
Odundan ne farkın var ki,
Belki odun bile zikr eder Hüda’yı,
Hem gece hem gündüz,
Sense gaflettesin,
Dertsiz, tasasız, hüzünsüz...
Belki odun senden daha evladır,
Sana odun demekle,
Belki sana iyilik, ama oduna zulum olur inan ki...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Galiba Ben Sevmeyi Özledim
Bir umuda bin hayal yükledim
Ve onu kalbimin en ücra köşesine gizledim
Uzanablirmisiniz hayallerime
Bir ışık yakabilir ya da pusula olabilirmisiniz geleceğime
Galiba ben sevmeyi özledim...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gamlı
Selden sonra geriye ne kalırsa,
Benden de kalan oydu işte,
Hamallıktan yorulmuş kalb,
Sanki savaştan çıkmış bir beden,
Ve işte bütün tükenmişliğimle ben…
Güvendiğim dağlara karlar yağdı,
O dağlar ki,
Yürek depremlerinde tek sığınağımdı,
Onlar da birer balonmuş meğer,
Söndüler birer birer...
Dalgalarda yok olan damla misali.
Karışmışım insan seline.
Dalgalar sahile vurur.
Oysa bilinmez, hayat mi bize vurur,
Yoksa biz mi bize vururuz...
Neyle avutalım kendimizi,
Kelimeler bile aciz,
Düştüğümüz uçurumları anlatmaya,
Asırlık çınarmısın be mubarek yürek,
Halen şaşarım,
Nasıl dayanırsın bunca depreme...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gayemiz
Kelimetullahu dünyaya yaymak gayemiz
Vatanı dinde farz biliriz
Nasılsa bir gün öleceğiz
Yaşarsak gazi ölürsek şehit
Gayemiz cennet değil cemalullahtır biliniz
Dünyaya yalan der gurbet biliriz
Bedende canda sahibinindir
Kimse ölümle korkutmaya, geçiniz...
23-09-2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gece Ve İnsan
Geceyi özledim, gündüzün karanlığında,
Görünce, vicdanları gibi yüzleri de kapkara insanları,
Hayret, ne kadar günahı,
Ne kadar kiri örtermiş,
Ten denilen incecik tül perde...
Kaçış yok yarınlardan,
Güneşin aydınlığında karanlığı yaşamaktan,
Boğuluyorum, bırakın artık yeter!
Bu bana işkence, evet kısa iki hece,
Ama bu bir işkence,
Nereye kaçsam, nereye gitsem,
Karşımda hep o incecik tül perde,
Anlayabilsem, görebilsem arkasındakini,
Dost mu, düşman mı?
Karşımdaki iki yüzlü bir gece....
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gece, Zifiri Karanlık
Gece, zifiri karanlık,
Gözden yaş düşer, elden kalem,
Yürekten bir sevda düşer,
Dolu, dolu yaşanmış,
Bir yerden sonra karşılıksız kalmış,
Ve en son dizden derman düşer, gözlerden fer…
Gece, zifiri karanlık,
Örtüyor nerde varsa ahlaksızlık,
Çöküyor gündüzün üzerine matem havası gibi...
O geceler ki,
Bir bardak suda yıldızları yakalardık,
Ve sonra şebnemlere dönerdi o yıldızlar,
Avuçlarımızdan bir bir kayardı damlalar,
Dedirtir sonra insana,
Gerçek yoksa serap mı bu yaşananlar..?
Gece, zifiri karanlık,
Bir baykuş öter,
Ardından bir nara,
“Heeeyyyt ulaaaan! ”
Yine sessizlik,
Bir kaç gözyaşı düşer toprağa,
Sokak ortasında bir genç adam,
Bazen çaresizliğin, bazen güce gitmişliğin,
Bazen de gücü kendine yetmişliğin meyveleriyle,
Sular kader çiçeğini derin ve ince hıçkırışlarla…
Gece, zifiri karanlık,
Burnumda tüter memleket yanık, yanık,
Bahar gelir, meralarda kuzular meler,
Dağlar tezgah olur,
Her bayırında bir kilim dokur,
Ovada bir keklik öter,
Uzak diyarlardan bir yorgun misafir, leylek göçer
Rüzgar bulutları yiteler,
Dağların başına bir pus çöker,
Bereketin sembolü yağmur ince ince çiseler...
Gece, zifiri karanlık,
İnce tiz bir düdük sesi gelir,
Asayiş berkemal gelen bekçi amca,
Bazen düşünürüm de onun ki de iş mi?
Bir ekmek parası adına,
Dolanır durur mahalle aralarında,
Gözler uykuya hasret yürek yarene,
Bir bardak sıcak çay çeker can,
Gerisi bahane…
Gece, zifiri karanlık,
Tüyleri ürperten bir sessizlik,
Birden bir siren sesi kaplar geceyi,
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Ve ardından acı bir fren sesi,
Sanırım ambulansla giden,
Bizim yetmişlik hacı emmi...
Gece, zifiri karanlık,
Çoğu millet uykuda,
Amma bazı kalbler var ki,
Gözleri hala açık,
Ve ardından bir nur sağanağı,
Alan alır alamayan,
Gaflet uykusunda kalır...
Gece, zifiri karanlık,
Bir bebek ağlar,
Ardından bir lamba yanar,
Yanan odanın lambasıdır amma,
Parıldayan; şefkat, merhamet, vicdan,
Artık adını sen ne koyarsan...
Gece, zifiri karanlık,
Korkular dolaşır,
Bazı yüreklerde alık alık,
Damda bir kedi miyavlar,
Çöplükte bir köpek havlar,
Ve ufukta bir çizgi,
Bir tarafı aydınlık,
Diğer tarafı karanlık.
Hâk gelince batılın zail olduğu gibi,
Karanlığı aydınlık boğar.
Rahmet anı yakındır artık,
Zikre başlar bir büyük orkestra,
Melodilerin en güzeli söylenir,
Yaratılanın yaratana sevgisidir,
Kalbden kalbe sessizce akıverir,
Tan yeri ağarmıştır artık,
Seher vaktidir artık,
Ve gökte bir nidâ yankılanır,
Allah’u ekber!
Haydi mü’minler kurtuluşa!
Allah’u ekber! , Allah’u ekber!
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Geceler
Geceler sarın beni,
Sessizliğin kollarıyla,
Geceler örtün beni,
Karanlığın sırlarıyla,
Karanlıklar yağın üstüme yağmur gibi,
Gizleyin ruhumla kirlenen bedenimi,
Ana şefkatiyle sarın beni kaldırımlar,
Yorganım yıldızlar olsun,
Rüyalarım hasret kaldığım duygularla dolsun...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Geceler 2
Bilmem kaçıncı geceyi bağladım sabaha,
Bilmem kaçıncı fırtınayı dindirdim yüreğimde,
Gecenin sessizliğinde,
Geceye döktüm yüreğimi,
Karanlıklarla dertleştim kendimce...
Geceler, kabir karanlığı beni kendine çeker,
Geceler, yüreğim sessizliğinde ölümü heceler,
Kimsesizliğinde vefayı arar ruhum bütün yalnızlığıyla,
Geceler, sığınaktır insanların ihanet bombardımanında bana,
Bir ben varım gecelerimde bir de yaratanım,
Vuslat, vuslat diye yalvarırım...
11 - 03 – 1999
06: 50
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Geceye Dair
Gündüzün laneti mi çöküyor gecenin üzerine
Yoksa gecenin laneti mi gündüzün üzerine
Hangisi daha aydınlık ya da karanlık
Gece mi gündüz mü…
Bütün gün koşturup dururken gafilce
Gece yalnız kalınca ruhumun yaraları çıkar ortaya
Ağlar kanarım yazar kanarım
Duyan olmaz anlayan olmaz
Gözyaşlarım sel olur
Ben o selde boğulurum….
Gecenin bir yarısı vurulunca melankoliye
Bir çok şey gelir dilime
Ama nedense hapsolur hepsi yüreğimde
Yüreğimde kanayan kırık dökük duyguları anlatırken
Doğru kelimeleri bulamamanın
Ya da kelimelerin yetersiz kalışıyla
Yarım bir mektup gibi kalırım
Ne alıcısı vardır ne okuyanı…
Yazmak kanamakmış
Yazdıkça harf harf kanıyorum
Bu yüzden vazgeçtim
Artık yazmıyorum…
©
17. 12. 2020
23 : 20
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Geceye Sığınıyorum
Geceye sığınıyorum
Bir ananın şefkat dolu kollarına sığınır gibi
Çünkü biliyorum
Karanlığı gözyaşlarımı gizler
Sefaletimi anlatmaz kimseye
Ve hatta bulutlu havalarda ağlar benimle birlikte...
Geceye sığınıyorum
Yaşlı bir kalbin sevgiyi
Şefkati, sadakati bulacağından emin olduğu
Hayat arkadaşına sığınır gibi...
Düğüm düğüm, ilmek ilmek işlediğim
Beynimdeki düşüncelerin sancısından
Geceye sığınıyorum
Bencil olmak ne kadar kolay
Bir o kadar da zor mesele....
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Geceye Soyunmalı
Geceye soyunmalı hüznü
Gün doğarken
Hayata yeni başlıyormuş gibi
Heyecanlı, umutlu, tutkulu olmalı
Geceye bırakmalı
Dert adına efkar adına ne varsa...
04 – 04 - 2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Geçmişe Asılı Kalmak
Geçmişe asılı kalarak
Ahiri büyütmeye çalışıyoruz gözümüzde…
Geçmişe asılı kalmak
Yaşadığımız güzelliklerden mi
Yoksa unutmak istemediğimiz sevgilerden mi
Öyleyse neden geleceği geçmişin gölgesinde bırakmak
Geçmişe asılı kalmak neden
Korkuyor muyuz yeni başlangıçlardan
Korkuyor muyuz yeni sevdalardan
Cesaretimiz mi yok, gücümüz mü yok
İkisi olsa dünya değişir zaten de
Bir varken diğeri yok
Diğeri varken öbürü yok
Bir yanlışlık var
Hep bir şeylere asılı yaşıyoruz
Hep bir şeylere takılı kalarak
Sonra isyan, sonra figan, bağır, çağır dur
Neye niçin..
Aslında kendimize değil mi kızgınlığımız
Korkaklığımıza değil mi
O halde bunca sitem bunca öfke kime neye
Kendine edeceksin sitemini
Kimseye değil
Boşuna sitem etme
İlenme kimseye, sitem etme...
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gel
İster sevinerek
İster hüzünle dolu
İster koşarak
İster pişmanlıklar içerisinde sürünerek
Gel işte, yeter ki gel…
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gel de Bayramım Olsun
Yorgun akşamların kızıllığında sahilde beklerdim seni
Deniz tutuşup kızıla çalarken
Seni görmenin heyecanıyla
İçim kıpır kıpır
Gözlerimde sevinç
Yüreğim neşeyle dolar
Ne de çok özlemişim seni
Sanki asırlık hasreti tüketiyorum yüreğimde
Haydi gel daha fazla bekletme
Gel de bayramım olsun…
©
20 – 10 – 2020
04 : 54
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Gel de yanma
Her gün kanamak
Dertlerin sorunların bir yana
Dünyadaki adaletsizliği görüp
Ciğerin yana yana içine içine kanamak
Tuzlu gözyaşlarını kanayan yaralarına akıtmak
Her an her saniye yapılan haksızlar karşısında aciz kalmak
İnsanı en çok yıkan da bu olsa gerek…
Ölen bunca çocuk öldürülen bunca insan
Birilerinin cebi dolsun diye
Yapılan bunca katliama seyirci kalmak
Bir damla kan mı bir damla petrol mü daha değerli
Birileri bunun muhasebesini yaparken
Müslümanların birbirlerinin kanında boğulmasını izlemek
Milliyetçilik mezhepçilik tuzağında beslenen kan okyanusunda
Boğulmamak için çırpınıp durmak
Yakmaz mı birilerinin canlarını kanatmaz mı vicdanları
Utandırmaz mı insanları insanlıklarından…
Medya kör, satılmış kalemler vitrinlerde
Hepsi tiraj reyting peşinde
Ne kadar traj ne kadar reyting o kadar para
Bütün bunların yanı sıra
Amaç toplumu uyutmak yapılan zulme perde olmak
Bir futbolcu milyon insandan daha değerliyse
Bir artist oynadığı hayali karakterle kahramansa
Biz neyin derdindeyiz hala
Her gün 7 milyar insan
Kendi senaryosunu yazarak
Kendi rolünü oynamakta
Hem de oskarlık performansla
Her şeyin başı gördüğünü anlamak ama
Akıllar farklı mecralarda…
Bütün olan biteni gör
Yapılan zulüm karşısında aciz kal
Sonra da gel yanma, içine içine kanama…
22 – 05 - 2017
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Gel Desem Gelir misin
Sevda
İkimizin de yaşamak için mecbur olduğumuz
Bir damla su
Ben çok susadım
Sakın geç kalma…
Kelebekler gibisin
Üç günlük ömründe
Güzelliğin zarafetin dillerde destan
Rüzgardan bile incineceksin sanırım
Sitemli tek bir söz söylemeye kıyamam
Seni çok özledim
Gel desem gelir misin…
Rüzgar ol kokunla gel
Yağmurum ol hayat ver baharıma
Sararan başaklara yağan yaz yağmurları gibi
Sakın geç kalma
Erken gelsen de olur
Ama sakın zemheride yalancı güneş gibi olma
İnanırım kanarım gülüşündeki sıcaklığa
Her bir dalımda çiçekler açar ama
Ya çekip gider, tek edersen
Zemheri soğuğunda çiçek açmış dal gibi donarım yokluğunda…
©
06. 02. 2021
10 : 34
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Gel Diyor Bir Ses
Bir ses var duyuyorum
Gel diyor, gel
Neyin varsa bırak gel
Ama ruhunla gel
Maddeyi ardında bırak
Ruhunla gel
Dönüşü düşünmeden
Menfaat gözetmeden
Varlıkta yok olacağını hiç olacağını bilerek gel
Gel diyor işte gel
Ne olduğun kim olduğun fark etmez
Soyun soyunabildiğin ne varsa
Çırıl çıplak yalnız ve yalnız ruhunla gel
Unut riyakarlığı
Unut malını mülkünü
Unut eşini çoluğunu çocuğunu
Dünyada sana yük olan ne varsa kurtul da gel
Mümkünse ölmeden öl öyle gel
19-10-2016
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gel Ey Sevgili
Kalbimde Nuh tufanı
Göşyaşlarım sel olup gönül okyanusunu beslerken
Adresini arıyor,
Pusulası bozuk aşk gemim...
Gece esir olurken melankoliye
Yüreğim kederler içerisinde
Yüzyıllardır beklediğim yitiksin
Gel ey sevgili, gel ey yaşama sebebim gel...
Bak kelimeler kırık dökük
Cümleler sefil, aciz
Anlamsız bir terörü yaşıyor sensiz
Gel ey sevgili, gel ey yaşama sebebim gel...
Sıcaklığınla serinlet yanan kalbimi
Sen kadar güzel, cümleler kuramam
Seni anlatan her şey eksik
Her şey ben gibi yarım
Gel ey sevgili, gel ey ruhumu tamamlayanım gel...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gel Sen Sevdaya Mana Kazandıran Ol
Yüzyıllardır söylenen anlatılan benim
Kerem’im, Mecnun’um, Ferhat’ım
Sen gel Aslı ol, Şirin ol
Şarkılarda türkülerde şiirlerde ben anlatılırım
Sen gel ilmek ilmek işlenen sevda ol…
Kilimlerde oyalarda desenim
Ovada yaylada ılık ılık esenim
Kızılırmak’ta Ceyhan’da Dicle’de Fırat’ta akan benim
Anadolu’ya ilmek ilmek işlenen kilim benim
Sen gel, nağme nağme söylenen türkü ol
Kardeniz’de horonum Elazığ’da çayda çıra Ege’de efeyim
Benle çağlar benle coşar Anadolu
Mehmet’in gönlünde Fatma’nın kalbindeyim
Rengarenk çiçekler derlenir uğruma
Sen gel aşkla motif motif işlenen halı ol, kilim ol
Veysel’in sazındayım çobanın kovalında
Ressamın fırçasında aradığı yitik benim
Sinan’ın Mihri Mah’da bulduğu ben
Bütün dünyanın gözündeyim sözündeyim
Aşk benim sevda ben
Sen gel Leyla ol, Züleyha ol
Gül olmadan bülbülün anlamı olmaz
Gel sen sevdaya mana kazandıran ol
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Geleceğini Benimle Birlikte Yaz
Seni buralara getirmek hiç kolay olmadı
Aslında söylemek istediğim o kadar çok şey var ki
Korkma, sana uzunca hayat hikayemi anlatmayacağım
Ona ne zamanım ne de benim kelime dağarcığım yeter
Sana umutlarımı hayallerimi anlatmak isterdim
Dinlemekten sıkılmazdın çünkü çok kısa
Sadece sen…
Hayatta istediğim her şeye sahip olamadım
Hatta sahip olduklarım ya yarımdı
Ya da bir tarafında bir hasar vardı
Hayatta eksiksiz tek bir şeyim oldu
Onu da kaybetmek istemiyorum
Onun için diyorum ki sana
Al şu silgiyi
Mazi defterindeki her sayfanı sil
Al bu defterle kalemi
Geleceğini benimle birlikte yeniden yaz...
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Geliyorum
Geliyorum, elimde çiçekler
Yüreğimde henüz gonca sevgilerimle
Geliyorum, yalnızlıklarını paylaşmaya
Dilimde dost muhabbetle
Geliyorum, yalnızlığını paylaşmaya
Sırlarına gözyaşlarına dertlerine ortak olmaya
Geliyorum, haksızlık adına ne varsa
Bir kadeh aslan sütünde boğmaya
Korkma, vedalarım olmaz benim sen kovmadıkça
Geliyorum, yüreğimde ve dilimde merhabalar çiçek açmakta
Tek korkum seni evde bulamayıp elimde çiçeklerimle kapıda kalmak….

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gençliğim
Ey benim gençlik çağım,
Ki başımda kavak yellerinin estiği,
Kanımın damarlarımda dikine dikine aktığı,
Korkunun cesaretimden korkup,
Semtime uğramadığı,
Gözükara delidolu doludizgin yaşadığım,
Ömrümün en kısa çağı,
Gençliğim…
Ah gençliğim ah,
Hiçbir şeye yanmadım ve yanmamda,
Seni kaybettiğime yandığım kadar,
Sevinin mevsimler sevinin aylar,
Artık saçlarımda beyazlar var,
Beni benden çalan hey gidi yıllar,
Bir yıldız misalı kaydı gençliğim...
Heyecanla titreyen yüreğimin,
İlk aşkı tattığı an,
Gözlerimden aşk uğruna,
İlk yaş aktığı zaman,
Duyguların doruk noktasında yaşandığı an,
Meğer ne kadar da kısaymış zaman,
Bir gül misali soldu gençliğim...
En çok ilkbaharı severdim mevsimlerden,
Haz duyardım,
Nisan yağmurlarında ıslanmaktan,
Ağaçların çiçek açmasından,
Gonca gülleri koklamaktan,
Baharlarda kısaymış gençliğim gibi,
Yaz gelmeden hazanı yaşadı gençliğim,
Sevinin mevsimler, sevinin yıllar,
Beni benden çalan hey gidi yıllar,
Bir nehir misali aktı gençliğim...
Rüzgarlarda savruldu,
Güneşlerde kavruldu,
Zamansız hayat selinde kayboldu,
Bir buz misali eridi gençliğim...
Bir
Bir
Bir
Bir

yıldız mısalı kaydı gençliğim,
gül misali soldu gençliğim,
nehir misali aktı gençliğim,
mum misali eridi gençliğim...
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Gençlik
Gençlik, öyle bir ateş ki
İçerisinde aşk heyecan ve hareket barındırıyor
Her kim ki, gençlik ateşi yüreğinde yanıyorsa
Ne başı beladan
Ne kalbi aşktan ne de heyecandan kurtuluyor…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gerçek Özgürlük
Mizanda ameller tartylynca,
Kitabyn da sa? tarafyndan verildiyse e?er,
Süzül cennete,
Kelebekler gibi,
Özgür ve hür…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gidebiliyorsan Canımdan da Çekip Gitsen ya
Canını canıma kattım da sevdim
Seni bir gözümden diğerine güvenmedim
Dünyadaki cennetimsin
Gitme, dünyamı cehenneme çevirme…
Gidiyorsun kimseye aldırmadan
Ardına dahi bakmadan
Haydi bulunduğun mekandan ve hatta dünyadan gittin
Gidebiliyorsan canımdan da çıkıp gitsen ya…
Hayatta hiç bir şeyim tam olmadı
Sana olan sevdam sana olan hasretim kadar
İmkansıza bağlanmak yordu düşlerimi
Hayale bile umutlanamaz oldum…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Giden Sensin, Hırs Değil Bu
İnsan, ruha giydirilmiş mintan,
İki göğüsten süt emmiş,
Biri dostluk sadakat,
Diğeri ihanet,
Artık ruhta hangisi ağır basarsa…
İntikam uğruna kaybettim insanlığımı,
Varsa yoksa ille sen, ille de sen
Duygulara gem vurulmuyor, vurulamıyor,
Gözü hep yükseklerde olmak,
Her ne pahasına olursa olsun tepeye tırmanmak,
Nasıl bir duygu söylesene...
Aşkımı tartmaya kalp ister,
Hasretini çekmeye yürek,
Bende sevmiştim deme bana
Senin gözünde sevda,
Chat sayfalarında,
Bit pazarına düşmüş bir meta...
Bu şehrin sokaklarına kan dökeceğim,
Güllerle yıkayacağım,
Kan ihanetinin bedeli,
Gül, aşkımın gözyaşları olacak....
Bebeğin annesinde aradığı şefkat,
Benim sende bulamadığım,
Dostun, dostta aradığı vefa, sadakat...
Unuttuğum bir nokta var,
Her bitiş yeni bir doğuştur aslında...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gidesim Gelir
Başı dumanlı dağ gibiyim
Dert binmiş omuzlarıma
Efkar çökmüş yüreğime
Bir de sevdiklerimden sitem gelince
Ruhu tenden çıkartıp gidesim gelir…
©
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Gidişin Kıyamet Olur
Esme, rüzgar gibi apansız
Yakma, ateş gibi aymazsız
Bakma, soldurdun bahçemdeki çiçekler hazansız
Hasretin ateşe benzin dökmek gibi, özletme
Gitme, gidişin kıyamet olur ne olur gitme...
Gözlerin cehennem
Gönüllü atlıyorum bil diye
Yarınlarım buzdan çiçek
Eriyor sen benden gittikçe
Gitme, gidişin kıyamet olur ne olur gitme...
Gözlerinde inciler sıralanmış
Saçlarında yıldızlar göz kırpıyor
Dilin sussa gözlerin şakıyor
Yüreğime nakış nakış desen dokuyor
Gitme, gidişin kıyamet olur ne olur gitme...
Gözlerime bakışın yok mu
Uzayı keşfediyorum gözlerinde
Çiçekleri kokluyorum teninde
Kainat oluyorsun, dünya sende sır
Gitme, gidişin kıyamet olur ne olur gitme...
05-10-2014
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Gidişin Ölümüm Olur
Sende buldum sevgiyi,
Sende buldum ben her şeyi,
Bırakıpta gitme beni,
Gidişin ölümüm olur…
Elvan elvan çiçeğimsin,
Sen benim gözbebeğimsin,
Bırakıpta gitme beni,
Gidişin ölümüm olur…
Seni görünce gözlerim parlar,
Görmesem, hasretten ağlar,
Bırakıpta gitme beni,
Gidişin ölümüm olur...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gidiyorsun
Gidiyorsun
Ve gidiyorsun işte
Hem de omuzlar üzerinde
Bir daha geri dönmemecesine
Gidiyorsun…
Bizlerden yüreğimizi çalarak
Herkesten bir şeyler alarak
Hatıralarda bıraktığın izlerden silinmeyerek
Gidiyorsun…
Bir veda bile etmeden
Geride bıraktıklarını düşünmeden
Egoistçe ama isteksizce
Apansız gidiyorsun…
Çocuk ruhumla
Camların içindeki esrarı ararken
Sense o esrarı çözerek
O’na doğru gidiyorsun...
Gidiyorsun
Seni son bir kez olsun göremeden
Sana son sözümü söylemeden
Gitme kal diyemeden, apansız gidiyorsun...
Hoş söylemiş olsam da beni dinlemezdin ya
Bilir misin, sevdalar yakar insanı
Vurur hasret zincirlerine de
Ateşlere atar adamı
Geceler sabahı vurur
Bazen zaman durur
Hülyalar sel olur da
Söndürmez yürekteki yangını
Ve sen ateşe benzin dökerek apansız gidiyorsun...
Söyle, yalnız bırakmak var mıydı böyle
Ne konuşmuştuk, nasıl anlaşmıştık seninle
Kurt kapanlarının arasında
Bizi böyle yalnız bırakmak yakışır mı sana, söyle
Ama dinlemeden hiç bir şeye aldırış etmeden
Apansız gidiyorsun işte…
Damarlarımda kanım yanıyor
Yüreğimi yakıyor
Bak göz yaşlarım bile sıcacık
Hani kıyamazdın, dayanamazdın sen
Damla, damla akan gözyaşlarıma
Taş yürekli sende…
Aldırmadan gidiyorsun işte
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir veda bile etmeden hem de
Peki öyle olsun
Vur, vur be babalık
Bir de sen vursan ne olur
Bu beden yürek yangınlarında kavrulur
Gurbet denen dünyanın
Meçhul karanlıklarında kaybolur
Madem ki gidiyorsun, öyle istiyorsun
Ne diyeyim, senin dediğin gibi olsun
Ama unutma ki sen giderken
Böyle apansız terk ederken
Vefasızlara, yılan yüzlü yalanlarla
Vurulmaya terk ettin bizi
Bütün bunlardan sonra
Sana söyleyebileceğim tek söz
Yolun açık olsun, güle güle...
©
Şubat 2000
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Git
Git, üç harf
Manasında dağlar ezilir
Yürekleri yıkarak
Fırtınalar kopararak
Hayattan ve birilerinden bir şeyler çalarak
Bazen isteyerek
Bazen istemeden
Bazende istenmemenin acısını yüreğinde duyarak
Git...
Bazen bir mekandan
Bazen bir gönülden
Bazen gözden düşerek
Bazende isyanları oynayarak hayattan sessice
Git...
Gururu kırılmışlığın
Onuru yıkılmışlığın
Ölümüne bağlanmışlığın
Hayatta anlamlı bir soruya cevap olmak varken
Bir soru dahi olamamışlığın hüsranıyla
Git...
Her son yeni bir başlangıçtır anlayışıyla
Hayat anlamını yitirmeden
Hayata yeni bir başlangıç için
İster sessice
İster feryadı figanla
İster ruhunda kopan fırtınaları ifşa ederek
Becerebiliyorsan kendinden koparak
Git...
Hesaplaşmaların bittiğinde
Yarım bıraktığın bir şey kalmadığında
Artık sana ihtiyaç duyulmadığını anladığında
Pişman olmayacaksan
Ve pişmanlıkların sona erecekse
Git...
Demişya şair
Giderken kal demiyorsa kalan
Terk edilmişsindir zaten
Kalmakla acı vereceksen
Ve çekeceksen acısını
Yüreğini kavuran şey her neyse
Git...
Kalmak anlamını yitirdiğinde
Hayata geç kalmamak adına
Belki de geç kalmışlığın acısıyla
Yüreğindeki ateşin külünü yollara savura savura
Git...
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Çare olacaksa acına
Yeni bir başlangıç olacaksa hayatına
Ve vazgeçebiliyorsan arkanda bırakacaklarından
Gitmesini bileceksin adam gibi
Yada kalacaksın
Adam gibi susup
Kurban olacaksın değerlerin uğruna
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gitme
Gitme diyemem sana,
Seninde umutların, hayallerin var atiden yana.
Benimse önüm, karanlık dipsiz bir kuyu,
Düşmüşüm içine, düştükçe düşüyorum...
Dahası hiçbir şey göremiyorum,
Ne bir kıvılcım olsun ışık, nede bir umut,
Ne olur bari ellerimden sen tut.
Bir kıvılcım ol dünyama,
Hayat bulayım seninle yeniden bir daha...
Kaçıp gitmek en kolayı,
Tut ellerimden götür beni yarınlarına,
Mehtabı seyredelim kayan yıldızların altında,
Ateş yakalım sahilde, batan güneşe karşı ufukta...
Çıplak ayak sahilde yürüyelim,
Okşasın ayaklarımızı çılgın yakamozlarıyla dalgalar,
Sen sus, hiçbir şey söyleme,
Sana sevdamı söyleyeyim,
Daha hayat bulmamış mısralarla...
Dudakların kadeh olsun,
İçeyim aşk şarabından,
Gözlerinde boğulayım,
Ellerin kelepçe olsun, geçir bileklerime,
Ben bir uçurtma, ipim ellerinde,
Sal beni lacivert mavisi gökyüzüne,
Sus, sakın gideceğini söyleme...
Aç saçlarını, sal buğday tenli yüzüne,
Bir kır çiçeği takayım aralarına,
Ve bir buse kondurayım heyecandan al al olan yanaklarına.
Dur bırakma ellerimi, kaçma,
Bir düş, bir hayal, bir serap mısın yoksa?
Dur kaçma diyorum, kaçma!
Sana, seni sevdiğimi söylemedim ki daha....
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gitme İşte
Gitme be gitme işte
Bak gözlerimdeki çaresizliğe
Bak şu göğsümün korkudan kalkıp inişine
Gör kalbimin dilimde hapsoluşuna
Anla halimden, anla da gitme işte gitme…
Bak gözlerim yalvar yakar
Gözyaşlarımı saklıyorum
Dilim suskun gözlerim feryat içinde
Boğaz dediğin dokuz boğum
Bir kelime bile çıkmıyor
Gitme işte gitme
Yine kime kızdın kime öfkelendin
Neden böyle deli deli esersin
Biri bir şey mi dedi
Ya da hangi kendini bilmez seninle alay etti
Bilirim insafın da yok senin
Kızdın mı delirdin mi hiç bir şey görmez gözlerin
İyi ama bunda benim suçum ne
Ya götür beni de ya da sen de gitme
Gitme işte be gitme
Bak gözlerim yalvar yakar feryat içinde
Anla halimi gör, gör de gitme gitme…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
09 – 11 - 2017
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gitsem Diyorum
Uzaklara ama çok uzaklara gitsem diyorum
Dünyaya boş vermişliğin aymazlığında
Sorumluluklardan kaçarcasına
Geride bırakacaklarımı düşünmeden
Uzaklara ama çok uzaklara gitsem diyorum
Sonra oğlumun sözleri geliyor aklıma
‘Baba, sen benim büyüdüğümü görmek istemiyor musun? ’
Sanki kalbime bir bıçak saplanıyor
Yetmiyor bir de o bıçak içimde dönüyor
Olduğum yere mıh gibi çakılıp kalıyorum…
©
09 – 07 - 2019
22 : 11
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gittiğin Her Yer Yine Ben
Yine hicaz makamından vuruyor bu gece sazlar
Oysa dertlerim hüzzam makamından
Başıbozuk sekiz nota
Koca bir ordu olmuş
Bombalıyor, kırıyor döküyor
Katlediyor duygu adına ne varsa
Sevda nehri gözlerimden bendini yıkmış coşuyor
Dudağım dişlerim arasında
Dilimde çığlıklarım can çekişiyor
Sağır olsun bütün kulaklar
Duymasınlar canhıraş feryatlarımı
Görmesin hiç kimse
Bu kadar güçsüz aciz kalışımı
Bir çift buğulu göz karşısında…
Müptela olmuşum gül cemaline ey afitap
Esarete gönüllüyüm, hücrem olacaksa kalbin
Gülizarımda en nadide gülsün
Endamın yeter ömürden ömür çalmaya
Kabul et bu canı eş eyle cananına…
Saçının her teline bin hayal dizdim
Hayal denizinde yüzüyorum
Ama sen halimden bihaber hep gülümsüyor
Yanan sevda ateşine odun atıyorsun…
Oysa bilmiyorsun
Sesinin yüreğimi yumuşattığını
Varlığının huzurum olduğunu
Bilmiyorsun, okyanuslardan kurtulan bu kalbimin
Senin bir damla gözyaşında boğulduğunu
Sen sarı lale
Ben müzmin melankoli
Senle ne yapacağımı bilmiyorum ki…
Gitmektesin, seziyorum
Görmüyor musun bulutlar semaya resmini çiziyor
Çiçek bahçeleri rayiha rayiha tenin kokuyor
Akıl da bırakmadın bende
Sanma gidiyorsun
Gittiğin her yer yine ben...
©
18 – 01 - 2016
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gittin ya
Gittin ya, günlerin de anlamı kalmadı artık
İsimleri bile aynı
Ya senden öncesi ya senden sonrası
Sen gittin gideli saatler de durdu
Akrep yelkovan gittiğin anı gösteriyor
Takvimle küsüştük
Gittin gideli bir tek yaprak düşmedi
Mevsimler dondu çakıldı kaldı
Her mevsim artık sonbahar
Hazanı yaşıyor ömrüm
Umutlarım kurumuş yaprak gibi dökülüyor
Beynim düşünceler girdabında can çekişiyor
Herkes herkesleşmiş farkları yok birbirinden
Bütün renkler gri
Müzikte notalar sadece es vuruyor, suskun
Sessizliğin ve sensizliğin çığlıkları yankılanıyor salonda
Maziden fotoğraflar film şeridi gibi geçiyor duvarlarda…
Şehir ıssız mı ıssız
Caddeler sokaklar bomboş
Yada herkes soyutlaşmış
Sanki şehrin de ben gibi ruhu çalınmış…
Sen gittin gideli kulağım çınladı durdu
Beni kimle çekiştirdin
Arkamdan neler düşündün
Neler söyledin bilmiyorum
Bildiğim tek şey
Sen gibi günahlarım döküldü…
Bir ruh hep mi üşür
Hep mi yalnız hisseder kendisini
Isınmak için resimlerimizi yakıyorum
Sonra dayanamıyor avuçluyorum ateşi
Yanan avuçlarımdan mazinin külleri dökülüyor …
Yıllar geçse de
Bekliyorum hala aynı yerde elimde çiçekle
Gelsen diyorum, gelsen yılların acısını çıkartsak seninle
İlkbaharıma yetişemedin
Sonbaharımda olsun yanımda ol
Sonsuzluğa uğurla beni, sonsuzluğa…
©
29 – 10 – 2020
16 : 37

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gonca
Sen bilmecem,
Sen dilimdeki hecem,
Gece karanlığında,
Gündüz aydınlığındaki ecem,
Neyin kaldı ki bende,
Dönüyorsun hiçbir şey olmamış gibi...
Yetmedi mi bunca çektiklerim,
Maskara oldum el alem içinde,
Çıkamadım insan içine,
Seni sevmekti tek suçum, o da gizliden,
Nerden bilirdim ki ateşe gül uzattığımı..?
Melankoli sevginden bahsettin,
Ve korkularından, kimselere anlatamadığın duygularından,
Nasılmış yanmak?
Aşkı, tuzlu su içer gibi içip,
Susadıkça yanmak,
Anlaşılamazsan bir de ya...
Beddua etmedim ki,
Bilirsin kıyamam sana.
Daha bir goncasın sen,
Açmasanda güzelliğin bilinir,
Uğruna nağmeler dizilir,
Bülbüller feda olur yoluna,
Biri ben oldum ama,
Artık sende sevdaya adak goncasın...
Çünkü güller de sevdaya adaktır...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gökkuşağı
Ruhum gökkuşağı bedenim yansıması
Tabii görmesini bilene…
Nedense ruhum hiç büyümedi
Ya da ben öyle sandım farkına varamadım
Dünyada ulaşılamayacak çok az şey var
Ama gökkuşağına hiçbir zaman ulaşılmaz
Siz ona ulaştığınızı sandığınız anda bile
Sizden çok uzaklardadır
Ama yine de
Herkese mutluluğu hatırlatan renkleriyle sarmalar gökyüzünü…
Mutluluk da insan hakikatinin perdesinde dolaşan gölge gibidir
Görünmek için yağmur sonrası güneşi bekler…
23 Haziran 2016
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gökkuşağı Gibi Aşklar
Gökkuşağı gibi oldu aşklar
Hayatın renkleniyor
Görebiliyorsun
Sanki tutabileceğini sanıyorsun
Peşi sıra gidiyorsun
Hiçbir zaman ulaşamıyorsun...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gökkuşağı Gibisin, Ulaşılamıyorsun
Dilinde bir diken bir sopa
Ya dövüyor ya diken batırıyorsun
Gözlerin güzel ama her görene bir kelepçe takıyorsun
Dudakların aşk kadehi gibi
Ama sen hep zehir içiriyorsun
Nefesin fırtına, ulaşanı yakıp yıkıyorsun
Saçların dalga dalga, yakaladığını her bir zülfüne asıyorsun
Vücudunun kıvrımları sarhoş ediyor göreni
Ya tökezleyip düşürüyor
Ya da bir ömür süründürüyorsun
Boynunun zarafetinde ayrı bir sır
Aşkına düşeni kolye gibi takıyorsun oraya
Sevdanın celladı gibisin
Güzelliğine kapılana pranga takıyor
Sonra o zarif kulaklarında küpe gibi sallandırıyorsun
Mutluluk huzur sende saklı
Ama sen gökkuşağı gibisin, ulaşılamıyorsun…
©
2019
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gölge
Gölgem gibisin
Öne de gitesem geriye de dönsem
Sana ulaşamayacağım
Bende başlayıp uzuyorsun sonsuzluğa
Oysa gölgen benim
Öz olan beden, ruh sende
Sen olmadan ben olamam sevdiceğim...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gölgede Kalmasın Aşk
Günahsa günahımsın
Sevapsa sevabımsın
Hep mutluluk olacak değilya
Mutsuzluksa sevmenin bedeli
Gel mutsuzluğumda seninle olsun
Yarınları hep ilerilere attık
Çünkü korkuyorduk anı yaşamaktan
Duyguları açığa vermekten
Umudumuz hep yarınlarda
Ama korkuyorduk
Elimizde olanı da kaybetmekten...
Sevgilerimiz hep yarınlarda
Umutlarımız yarınlarda
Ama yarınlar o kadar uzakta ki
Her doğan gün yarının arefesi
Gayesiz geçen zaman
Hayatın gölgesi
Bitip tükenip yalnızlığı hissetmek
Çaresizliğin öncesi
Duyguları olabildiğince salıvermek
Aşka düşmenin arefesi
Sevmek, sevilmeyi düşünmeden sevmek
Umudun penceresi
Sevdikçe yanmak
Yandıkça yok olduğunu anlamak
Özgürlüğe uçuşun bileti...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gölgem İle Avut Kendini
Sana bağlanmak sana tutunmak
İnsanın darağacında hayata tutunması gibi bir şey…
Başkaları için yaşamaktan yoruldum
Benden sana bir ben kaldı
Gölgem ile avut kendini
28 Mart 2016
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gönlü Kalırdı
Ceylan gibi ürkek bakışlarınla
Gönlümün bam telini öyle bir titretişin vardı ki
Sevmeseydim şayet
Gözümün, sözümün, gönlümün gönlü kalırdı...
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gönül Gözünüzle Bakın
Dilde ne beyler vardır
Gönülde nefret edilen
Yüzüne gülünen arkasından küfür edilen
Çok şükür anlamayız
Ne dalkavukluktan ne riyakarlıktan
Sevdiğimizi gönülden sever
Yerdiğimizi yüzüne söyleriz
Gözümüz ne makamda ne koltukta
Gönlümüz Hak’ta, gözümüz rızasında
Gel gör ki biz de kuluz
Mutlak olacaktır hatamız
Bilen gören varsa söylesin yüzümüze
İstemeyiz, girmesin vebalimize
Sevmeyenimiz de olsa leş eti yemesini istemeyiz
Her ne kadar kendisi istese de
Para pul gelir geçer
Birbirimize bakmaya yüzümüz olsun yeter
Bütün kırgınlıklar bir gün nasılsa biter
Bizim niyetimiz, gönüllerdeki sevgi okyanusunda
Var olabilmektir bir damla da olsa
Sizden tek istirhamımız
Bize nasıl bakarsanız bakın
Ama yeter ki gönül gözünüzle, sevgiyle bakın…
©

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gönül Hamalı
Ben sevmekten yorgun düşmüş gönül hamalıyım
Sevgi taşınmaz yük dediler
İnadına talip oldum
Şimdiyse inleye inleye gafletimin cezasını çekmekteyim…
Özlemek bile bir başka güzelmiş
Hayaller kurmak bambaşka güzel
Umuda umutlanmakmış sevmenin diğer adı…
Körü körüne bağlanmak
Seviyorum diye avazın çıktığı kadar bağırmak
Hiç bir şey düşünmeden sevgiyi yaşamak…
Evet ben bir gönül hamalıyım
Sevmeyi seviyorum
Sevmekten başka seçenek düşünmek dahi istemiyorum
Seviyorum ve sevmekten başka seçeneğim yok...
©
26-01-2014
.
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gönül Kahvesi
Gönül kahvesiydi ikramım
İçmeseydin gönlüm kalırdı
İçtin
Bu kez de gönlüm kaydı…
©
08 – 07 – 2020
16 : 47
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gönül Melankoli Okyanusunda
Yine kürek çekiyorum hırçın dalgalara karşı melankoli okyanusunda,
Yüreğim naar, duygularım tarumar,
Gözlerim pınar, dilim lal,
Özlemler gönül boyu,
Kelimeler, notalar kifayetsiz bendeki yangını anlatmaya,
Yunus'un dediği gibi
Bir ben var benden içeri,
Tanımaz hiç kimse o bendeki beni,
Sevmeyeni zaten hiç düşünmeden vururda
Peki neyin nesi dostumun sitemi...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gönül Yangınına Yakıt Lazım
Oyuncağı elinden alınmış çocuklar gibi ağlama
Nihayetinde terk edildin işte
Oysa sen ne de çok terk etmiştin
Arkandan dökülen incilerden
Haberdar bile değildin
Haydi vur kadehe
Gönül yangınına yakıt lazım…
©
09 – 07 – 2020
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Gönül Yorgunu
Yine yüreğim kuş misali
Yere göğe sığamıyorum
Bir hal var bende
Bir şey
Adını koyamıyorum
Galiba itiraf etmekten korkuyorum
Ama seni hala seviyorum
Sen zor kadın, gönlümü yoran
Ben, bir garip gönül yorgunu...
Sonbaharda
Son demini yaşarken ömrün
Ölüme kafa tutan çiçekler gibisin
Zor kadınsın vesselam
Sen gönlümü yordun
Ben, bir garip gönül yorgunu...
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gördüm
Kimileri inim inim inleyip,
Kadere atarken vebalini,
Hayatın fahişelerin gözünde,
Ne kadar basite indirgendiğini gördüm,
Keyif çatarlarken kimileri,
Diskolarda, barlarda, havuz başlarında,
Bir lokma ekmek için,
Harcanan nice canlar gördüm,
Bütün acımasızlığıyla yaşarlarken insanlar hayatı
Adı müslüman, aslı ne olduğu anlaşılmayan
Nice insanlar gördüm...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Görebilseydin
Keşke birazcık görünüşüne göre değil de
Benim gördüğüm gibi görebilseydin
Aramızda sorun diye bir şey kalmayacaktı
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gözler
Gözler
Gözler
Gözler
Gözler

var
var
var
var

a?lar,
güler,
duygu seli olu?tururlar,
ne gözler...

Neler anlatmaz ki o gözler,
Yeni yeni ümitler,
Ye?eren sevgiler,
Gözlerde ba?lar,
Kalblerde ye?erirler...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gözlerime de mi İnanmıyorsun
Bana inanmayıp
Papatya falına mı bakıyorsun
Sözlerime inanmadın
Gözlerime de mi inanmıyorsun…
Fallarda arama boşuna
Kayıplar bulunamıyormuş
Tecrübeyle sabit, öyle bir kaybettim ki seni
Ne ben kaldı ne de başka bir şey senden geri…
©
16 – 10 – 2020
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Gözlerimi Okuyamıyorsun ya
Okumam yazmam var diyorsun
Gönül insanıyım diyorsun
Gözlerimi okuyamıyorsun ya
Daha ne diyeyim sana...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gözlerine bakarak Ölsem
Ölüm anı geldiğinde tutsan ellerimden
Ve ben gözlerine bakarak ölsem…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
14 – 07 – 2017
03 : 41
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Gözlerine Teslim
Beni düşmanın görmekten vazgeç
Bilemezsin kaç kez yüreğimi gönüllü teslim ettim gözlerine...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gözyaşı
Kinlerin doruk noktasına varıp,
İntikamın gazap olarak yağacağı an,
Sessiz sessiz gözlerden akan,
Ateşin üstüne yağmur misali yağan,
Kini öfkeyi bastıran,
Rahmet merhamet simgesi,
Gözyaşı…
Günahların taşıp sel olduğu,
Nedamet duygularıyla ruhun kahrolduğu,
Yaratılanın tövbede acizlikle,
Yaratana sunduğu,
Rahmet merhamet simgesi
Gözyaşı…
Aşkla yanan gönüllerin,
Pişmanlıktan kavrulan dillerin,
Hasretle özleyen gözlerin meyvesi,
Rahmanın kuluna hediyesi,
Rahmet merhamet simgesi,
Gözyaşı…
Gecelerini zikr ile geçirenlerin,
Secdede mü’minlerin,
Gözleri yüreğiyle birleşenlerin döktükleri,
Rahmet,merhamet simgesi,
Gözyaşı…
Nice fırtınalardan geçtik,
Yüreklerdeki buzu sevgiyle erittik,
Utanıp saklanılan gözyaşlarını,
Merhamet seline çevirdik,
Tadında tuz,
Ruhunda;
Sevgi, merhamet, şefkât olan
Rahmet merhamet simgesi
Gözyaşı…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gözyaşlarım
Bazen için dolukur
Dertleşecek bírisini ararsın
Sigaralar arka arkasına yanar
Sanki bütün efkarını sigara dumanlarına yükler
Ve içinden atarcasına bütün gücünle üflersin havaya
Oysa konuşmaktır istediğin
Seni anlayacak birisidir aradığın...
İçtiğin her kadeh yoldaş olur sana
İçtikçe anlatmak, anlattıkça unutmak ister
İçer içer içersin
An gelir dünyayı bir pula satmak ister
Sonra bir sarhoş aymazlığında hıçkırıklara boğulursun...
Ancak bir başkasını dinlediğinde anlarsın
Senin derdinden büyük dertler olduğunu
O zaman biraz utanır, biraz sıkılır
Acizliğini anlar
Gözyaşların sel olur
Ve sen o selde boğulursun...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gurbet
Gurbet iki hece,
Eşittir hasret!
Ömür tüketirde,
Kendisi bitmezmiş hayret…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gurbet be Anne
Haber göndermişsin gelsin diye
Yollarım bağlanmış
Gurbet bırakmıyor beni anne
Özlemler dağ oldu yüreğimde
Yüreğim yanıyor anne
Kalbimi yanın da bıraktım
Gurbet ne kadar da soğukmuş
Üşüyorum anne...
Şefkat, merhamet bunlar sana mahsusmuş
Burda yağmur gözlerimden yağıyor anne
Güneş açmıyor dünyama
Kara bulutlar sa hep semada
Yağmur suyu gözkapaklarımda
Zayıf anımı kolluyor insanlar gibi
Havada yağmur, yüreğimde hasret
Çok yalnızım üşüyorum anne...
İhtiyacım var şefkatle saran kollarına
Saçımı okşayıp, sırtımı sıvazlamana
Yavrum deyip sevgiyle bağrına basmana
Hoş beni anlayamasanda
Sevgin, şefkatin vardı ya
O bana yetiyordu ana
Gelemiyorsam ne olur kızma bana
Yollarım bağlanmış
Gurbet bırakmıyor beni ana
Boğazıma düğümlendi lokmalarım
Aklıma sen geldin yine annem
Bir kez daha saplandı, yalnızlığın acısı yüreğime,
Bir sigara yaktım
Dumanlarında seni aradım anne
Yıkılmaz sandığın oğlun ben var ya
Yıkıldı, gurbet benide yıktı anne
Tek renk hakimdi saçlarıma
Daha genç yaşta karlar yağdı anne
Gelemiyorsam ne olur kızma bana
Yollarım bağlanmış
Gurbet bırakmıyor beni anne
Senin sağlık haberinde yetiyor bana
Dûalarını eksik etme üzerimden ne olur ana
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gurbetçi
Avrupadaki 1. nesil göçmen Türk insanına ithaf olunmuştur...
Bir destandır Anadolu insanının Avrupaya göçü
Yüreğiniz burkulur, içiniz acır
Öğrendikçe de sessiz sessiz kanarsınız
Avrupa el kapısıdır, sonu bilinmeyen macera
Artık memleketınde de yabancıdır
Hor görülmek kaderidir adeta
Gurbette yabancı vatanında Almancı
Çekilen hasret yaşanan acı
Kendisinden başka herkese yabancı
Tarif edilemez, yaşanmadan çekilen acı...
Irk yabancı, kültür yabancı, dil yabancı
Yabanlar içerisinde bazen kendisine bile yabancı
Alay konusudur, en kolay hakaret edilen insandır
Her gün gururu kırıla kırıla
Her gün yüreği kanaya kanaya
Ya sabır diye gözyaşlarını yüreğine akıta akıta
Bitmesini bekler hasret ve çile dolu günlerinin
Her gün bin kez dönmeye niyetlenir
Ama yokluğun ama gururun pençesinde dönemez
Hem dönse de nereye
Gurbette yabancı vatanında Almancı
Çekilen hasret yaşanan acı
Kendisinden başka herkese yabancı
Tarif edilemez, yaşanmadan çekilen acı...
Sevda hasret türküleri nakarat olur dilinde
Saçlarına düşer gri gri gurbetin rengi
Sigarası arkadaşı, sırdaşı olur
Yüreğinin ateşinin dumanını üfler her solukta
Gurbette bayramlarda hüzün bahçesindeki gül gibidir
Ana kokar, baba kokar, evlat kokar dahası yar kokar
Gözlerinden akıtamadığını yüreğine çisil çisil damlata damlata
Gurbette yabancı vatanında Almancı
Çekilen hasret yaşanan acı
Kendisinden başka herkese yabancı
Tarif edilemez, yaşanmadan çekilen acı...
Hep bir hayale dalar
Dağlara, yaylalara, tırpan tuttuğu tarlalara
Bütün saf çocuk haliyle çimdiği ırmaklara gider gelir
Vatan kalbinin bir köşesinde daima yanan bir ateştir
Aslında her yürekte aynı özlemler yanar
Ama dillendirmekten korkulur
Erkekliğe sığmaz yaşanan acıyı dillendirmek
Dillenirse gururu kırılır
Herkes birbirinin aynıdır
Har har yanan alevdir
Demli çayın yanında çekilen her sigara
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Yürekte yanan ateşin dumanıdır aslında
Gurbette yabancı vatanında Almancı
Çekilen hasret yaşanan acı
Kendisinden başka herkese yabancı
Tarif edilemez, yaşanmadan çekilen acı...
12-12-2013 Enschede
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gurbete İlk Yolculuk (öykü)
Toprağı mı küstürmüştük nedendir bilmiyorum artık ekip biçtiğimizle geçinemez
olmuştuk. Üç çocuk bir de bizim Köroğlu buna sen anamı da ekle etti mi altı nüfus.
Zaten tarla bağ bahçe de kısıtlı. Babadan kalan tarlaları gardaşlar arasında pay etmiş,
ekip biçerek hayatla cebelleşiyorduk. Ha bu arada ben adımı söylemeyi unuttum, ben
Muhlis.
O sıralarda duyduk Almanya işçi alıyormuş. Hatta bir kaç köylü de gitmişti. Bir gün
Almanya’ya giden çorapsızların Veli yazın birinde izine geldiydi. Adam bir geldi ki
baştan ayağa değişmiş. Görünce tanımakta zorlandık. Başına bir föter şapka geçirmiş.
Föter şapkanın arkasına da bir tavuk tüyü yerleştirmiş. Elinde bir de radyo, dinleye
dinleye köy yollarında gezinip durdu.
Kahvede otururken millete Almanya’yı bir anlatıyor ki arkadaş millet radyo tiyatrosu
gibi ağzı açık dinliyor. Almanya’da Köln diye bir şehirde kalıyormuş. Şehir o kadar
güzelmiş ki tam ortasından bir nehir geçiyormuş. Üzerinden kocaman kocaman yük
gemileri gidiyormuş. Kenarlarında insanlar balık tutup yüzüyorlarmış. Şehir ben deyim
Ankara sen de İstanbul kadar büyükmüş. Caddelerinde son model arabalar cirit
atıyormuş. Yollar hep asfaltmış. Yağmur yağdığında sokaklarında ne çamur olurmuş ne
de su birikirmiş. Çünkü yollar hep asfalt kaplıymış. Her evde televizyon denen
görüntülü radyo varmış. Bir nevi televizyon alan herkes sinemayı evine alıyormuş.
Evlerinde televizyondan sinema seyrediyorlarmış. Hem bu televizyonlar renkliymiş de.
Bir kaç dalga da yayını varmış. Hepsinde değişik şeyler oynuyormuş. Bir dalgayı
beğenmeyen başka dalgaya geçebiliyormuş. Köln de birçok fabrika varmış. İnsanlar bu
fabrikalarda çalışarak para kazanıyorlarmış. Köylülerin tarlada akşama kadar çalıştıkları
gibi değilmiş oraları. Fabrikada insanlar en fazla sekiz saat çalışıyorlarmış. Eğer
fazladan mesai yapmak zorunda olurlarsa fabrika ekstradan fazla ücret ödüyormuş.
Bayağı da iyi para kazanıyormuş herkes. Eğer böyle giderse şehirden bir ev bir dükkân
almam fazla sürmez diyordu. Adam bir anlatıyor ki bütün köylü gözlerini kapatıp onun
anlattıklarının hayalini kura kura ağzı açık dinliyor. Çok da para kazanmış. Bir kaç kez
tüm kahveye gazoz ısmarlamış. Millette bir Almanya’ya gitme isteği uyandı ki hiç
sorma.
Bütün dinlediklerimi bende eve dönüp hanıma anlatıyorum. O da duydukları karşısında
şaşırıp kalıyordu. En çok da televizyonu anlattığımda, “Görüntülü radyo ha” diye
şaşkınlığını gizleyemiyordu. Ben de dayanamayıp sordum hanıma, “Acaba ben de mi
Almanya’ya gitsem” ha ne dersin? Hanım hemen korkularını sıraladı. Çoluk çocuğa nasıl
bakacakmış? Oraya gittiğimde bir Alman kadınına kapılırsam kendisi ne yaparmış? Tabii
ben ona her türlü teminatı vererek korkularını gidermeye çalışıyordum. Sonunda hanım
asıl soruyu sordu. “Hem sen nasıl gideceksin Almanya’ya? Ne yol bilirsin ne iz? Elde yok
avuçta yok, hangi parayla gideceksin?
-Ya hanım yapma, Veli daha burada gider sorarım. Belki bakarsın bana da yol yordam
gösterip yardım eder.
Hanım çok sinirlenmişti. “Aha kapı aha da yol kimseyi zorla tutamam ben” deyip restini
çekti.
Ben de can sıkıntısıyla lastik ayakkabıyı giydiğim gibi çıktım evden. Yolda avare avare
dolanırken şans bu ya Veli’yle karşılaştım. Hemen selam verip vardım yanına.
-Ya Veli gardaşım memleketin halini biliyorsun. Tarlalar verimsizleşmeye başladı. Hoş
ne kadar verimli olsa da altı baş horanta. Çocuklar şimdilik ufak ama büyüdükçe onların
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da dertleri artacak. Sen iyi ettin Almanya’ya gitmekle. Düşünüyorum da galiba bende
gitsem iyi olacak. Şöyle on-on beş dönüm daha tarla alırsam çoluk çocuğumun rızkını
çıkarırım diye düşünüyorum. O zamanda döner gelirim ama nasıl gideceğim daha onu
bilmiyorum. Allah rızası için yardımcı olur musun?
-Ne demek gardaş, tabii ki yardımcı olmaya çalışırım. Almanya’ya gitmek için önce
şehirdeki İş ve İşçi Bulma Kurumuna Almanya gitmek için yazılacaksın. Ondan sonrası
kendiliğinden gelir. Sonra seni Ankara’ya sağlık kontrolü için çağıracaklar. Peşin peşin
söyleyim bütün vücuduna dikkat ediyorlar. Hatta ağzının içine bile bakıyorlar. Eğer bir
hastalığın filan varsa o kadar uğraşmadan hemen vazgeç.
-Yok gardaşım, Allah’a şükür turp gibiyim. Taşı sıksam suyunu çıkartırım.
-Maşallah, zaten sağlık kontrolünü geçtikten sonra sana ya bir tren ya da uçak bileti
gönderiyorlar. Sen de hemen pasaportunu çıkartıp düşüyorsun yola. Oraya vardığında
sana çalışacağın fabrikayı kalacağın yeri gösteriyorlar. Adamlar her şeyi ayarlamışlar.
Bir şey olursa tercüman var onun sayesinde derdimizi anlatıyoruz onlarda bize ne
yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Mesele oraya gidene kadar işte. Pasaport çıkartman
lazım. Şehire gidip İş ve İşçi Bulma Kurumuna yazılman lazım. Sonra bir de Ankara’ya
gideceksin. Bunlar hep para, var mı o kadar birikmişin?
-Dedim ya gardaş, karnımızı doyurduğumuza şükrediyoruz. Nasıl para biriktirebilirim ki.
Çok para gider mi bütün bunlar için?
-Eh işte birkaç yüz lira gider.
-Ney birkaç yüz lira mı? Abooo ben nerden bulucam o kadar parayı.
-Valla orasını bilmem. Tarla mı satarsın ne yaparsın bilmem ama gittikten sonra kat be
kat fazlasını kazanacağından emin olmalısın.
-Ben tarlanın birine bir müşteri bakayım o zaman. Ondan sonra işlemlere başlarım.
-Hangi tarlayı satmayı düşünüyon?
-Valla en ufak tarlalardan birini satarım herhalde. Köyün yamacındaki tarlaya herhalde
bir müşteri bulurum.
-Ne kadar eder ki o tarla?
-Geçen yıl abim orayı istediydi ama parasını peşin ödeyemeyeceği için satmadıydım. Bir
sorayım bakayım. Varsa parası ona satarım.
-İyi, bir sor bakalım. Alamazsa ben alayım. Hem senin işin görülsün hem de ben bir
tarla almış olayım. Abinle konuş almazsa para konusunda anlaşırız. Hem sana
işlemlerinde yardım da ederim. İşçi bulmaya filan beraber gideriz.
-Vallaha mı diyon?
-He ya valla
Hemen Veli’yle ısmarlaşıp abim Duran’ın evinin yolunu tuttum. Vardığımda Duran
evdeydi. Ona durumu anlatıp, “Abi alabilirsen sen al. Baba yadigârı yabancıya gitmesin”
dedim. Ama Duran’ın durumu da benden farklı değil.
-Gardaşım iyi diyon doğru diyon da gel gör ki benim de senden kalır yanım yok. Param
olsa tarlayı sattırmam da almam da. O parayı sana borç olarak veririm ama gel gör ki
yokluğun gözü kör olsun işte. Mademki bu kadar istiyon gitmeyi tarlayı Veli’ye sat.
Belki ilerde ondan geri alırsın.
Abimle biraz daha hoş beş ettikten sonra müsaade isteyip ayrıldım. Veli’yi nerede
bulacağımı düşünürken birden aklıma geldi. Köy dediğin birkaç sokaktan ibaret bir yer.
Veli gitse gitse nereye gidecek. Ya evinde olur ya kahvede. Kahvenin yolunu tuttum.
Veli Kahvede yoktu. Evine varıp kapıyı çaldım. Kapıyı karısı açtı. Selam verip Veli’yi
sordum. “Evde abi, içeri buyur.”
Veli’yle pazarlığımızı yapıp tarlanın fiyatında anlaştık. Ondan da eğer sıkışıp satmak
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zorunda kalırsa ilk bana soracağına dair de söz aldım. Ertesi günü satış ve pasaport
işlemlerini başlatmak üzere anlaştık.
O gece sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Bir yerde baba yadigârı tarlayı satmış
olmanın üzüntüsü diğer yanda Almanya için işlemlere başlayacak olmanın heyecanıyla
sabahı sabah ettim. Sabah erkenden soluğu Veli’nin evinde aldım. O da uyanmış
hazırlanmıştı. Yürüye yürüye köyün 5 km kadar yakınından geçen şehirlerarası oto yola
kadar geldik. Yoldan geçen bir otobüsü durdurarak önce kasabaya gittik. Tarla satış
işlemleri için resmi dairelerdeki işimiz bitince bana tarlanın parasını verdi. Sonrasında
Veli beni bir kırtasiyeciye götürdü. Bazı evraklar aldık. Benim okuma yazmam olmadığı
için onları beraber doldurduk. İşlemler bitince tekrar köye döndük. Muhtarı bularak
kırtasiyeciden aldığımız evrakların bazı yerlerine mühür bastırdık. Artık o gün dönmeye
başlamış şehire gitmek için geç kalmıştık.
Ertesi gün yine önce kasabadaki kaymakamlığa nüfus dairesine uğradık. Uğradık ama
neye uğradığımızı sormayın vallaha ben de bilmiyorum. Sağ olsun Veli’nin başından
önceden geçtiği için o her şeyi biliyordu. Sonra bir otobüse binerek vilayete vardık.
Önce bir fotografçıya gidip vesikalık fotoğraf çektirdik. Sonra İş ve İşçi Bulma
Kurumuna giderek Almanya’ya işçi olarak gitmek için yazıldım. Oradan Emniyet
Müdürlüğüne gidip pasaport müracaatı yaptım. İşte o zaman anladım Veli’nin neden o
kadar resmi dairelere gidip evrakları mühürlettiğini. Veli bütün belgeleri hazırlayıp
gelmişti. Veli evrakları verdi görevli memura verdi. Memur evrakları inceledikten sonra
bir hafta sonra gelip pasaportunu alabilirsin dedi. Her şeyi bir gün içinde bitirmiştik.
Ben sevinçten ne yapacağımı bilemiyordum.
Dönüşte bir lokantaya girip kebap yedik. Sağ olsun Veli elimi cebime attırmadı. Senin
paran sana daha lazım olacak. Şimdilik para zamanın değil dedi. Akşama köye döndük.
Köyde herkes benim Almanya’ya müracaat için şehire gittiğimi öğrenmişti.
Karşılaştığımız herkes, “Haydi hayırlı olsun. Tez zamanda işin hallolur inşallah” diyordu.
Bu arada Veli’nin izin süresi de dolmuştu. Bir hafta sonra ben pasaportu almaya şehire
giderken Veli’de benimle gelmişti. Ben pasaportumu aldıktan sonra Veli’yi uğurlamaya
tren garına gittim. Birkaç saat bekledikten sonra Veli’nin treni de gelmişti. Veli trene
binmeden, “Almanya’ya geldiğinde mutlaka buluşalım. İşte benim adresim. Gittiğimde
sana bir telefon numarası da gönderirim. Hangi saatlerde araman gerektiğini de
yazarım. Sana yazacağım numara bir Türk Kahvesinin telefon numarası olacak. Orada
bulunacağım saatleri yazarım. Sende ona göre ararsın” dedi.
Veli’ye her şey için teşekkür edip hayırlı yolculuklar dileyip uğurladıktan sonra bende
köyün yolunu tuttum.
Aradan bir ay geçmişti ama bizim Almanya işinden bir ses soluk yoktu. Ama bu arada
Veli bana bir mektup yazmış ve telefon numarası göndermişti. Almanya’ya gittiğimde
kendisini mutlaka aramamı yazıyordu. Mektubu pasaportumun arasına koyup sakladım.
Hele gelir deyip beklemeye devam ettik. Aradan iki ay geçmişti ama hala bir ses seda
yoktu. Artık köylünün diline düşmeye başlamıştım. Baktım olmayacak bir otobüse
atlayıp şehirdeki İş ve İşçi Bulma Kurumuna gittim. Oradaki memura durumu anlatıp
bir haber gelmediğini söylediğimde memur çıkışarak, “Bu iş senin bahçende beslediğin
tavuk işi mi ki sabaha yumurta versin? Sabredip bekleyeceksin arkadaş” deyince
çaresiz köyün yolunu tuttum. Köyde yavaş yavaş alay konusu olmaya başlamıştım.
Köylüye göre hem bir sürü para harcamış hem de elimdeki tarlayı kaptırmıştım. Bende
ise yavaş yavaş bir umutsuzluk başlamıştı.
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Neyse müracaatımın üçüncü ayında nihayet bir mektup geldi İşçi bulma kurumundan.
Mektubu kaptığım gibi soluğu muhtarın yanında aldım. Muhtar mektubu okuyup
içindekileri söyledi. Mektupta belirtilen tarihte Ankara’daki İş ve İşçi Bulma Kurumunda
olmam gerektiği söyleniyordu. Sevinçten ne yapacağımı şaşırmıştım. Elimde mektup
köyün meydanında bir sağa bir sola koşturarak bağırıyordum. “Geldi, mektubum geldi
Ankara’ya gidiyorum” diye bağırıyordum. Köylüler daha önce alaylı tavırlarının
mahcubiyeti içerisinde hayırlı olsun dediler.
Birkaç gün sonra ben soluğu Ankara’daki İş ve İşçi Bulma kurumunda almıştım. Benim
gibi yüzlerce insan sıra bekliyordu. Sırayla bize gelen mektupları görevliye veriyorduk.
Görevlinin gösterdiği yere gidiyorduk ama oraya giren geri çıkmıyordu. Ne oluyor orada
diye herkesi bir merak almıştı. Görevliye sorduğumuzda bekleyin siz de göreceksiniz
diyor başka da bir şey demiyordu. Sonra bizi yirmi beşer kişilik gruplar halinde bir
odaya soktular. Bir yer gösterip donumuz kalana kadar soyunmamızı istediler. Herkes
biraz mahcup biraz utanarak soyunuyordu. Sonra bizi bir odaya aldılar. Hepimiz tek sıra
dizilmiştik. Odada iki tane beyaz önlük giymiş doktor vardı. Onların yanında birer tane
de tercüman. Tercüman vasıtasıyla daha önce bir rahatsızlık geçirip geçirmediğimizi
soruyordu. Sonra ellerindeki aletlerle kalbimizi dinleyip tansiyonumuza bakıyorlardı.
Daha sonra ağzımızın içine kadar bakıp vücutlarımızı iyice kontrol ettiler. Daha sonra da
elimize bir kâğıt verip bu kâğıtla devlet hastanesinde röntgen çektirmemizi söylediler.
Muayenesi biten grup üstünü giyinmeye gidiyor onların yerini bir başka grup alıyordu.
İşçi Bulma Kurumundaki kaosu önlemek için de giriş çıkışları farklı kapılardan
yapmışlardı. Muayenem bitince hemen üstümü giyip soluğu devlet hastanesinde aldım.
Röntgenim çekildi da sonra beni bir labaravatuara gönderdiler. Kan ve idrar örneği
aldılar. Daha sonra oradaki bir görevli bizlere evlere gidebileceğimizi söyledi. Biz
bundan sonra ne olacak dediğimizde, “Sizlerin röntgeninizi, kan ve idrar tahlillerinizi
Avrupa’dan gelen sağlıkçılar inceleyecek. Çalışmasında sağlık yönünden bir sorunu
olmayanların evlerine uçak ya da tren biletleri gönderilecek. Uçak ya da treninizin
kalkacağı tarihte de Avrupa’ya yolculuğunuz başlıyor arkadaşlar”.
Ankara’dan köye dönüyordum ama içimde korkunun bin bir hali vardı. Ya röntgende ya
da kanda bir şey çıkar da gidemezsem? Bunca emek bunca harcadığım para bunca
zaman boşa mı gidecekti? Bildiğim duaları yol boyunca içimden okuya okuya köyün
yolunu tuttum.
Sıkıntılı bir bekleyiş süresi daha başlamıştı. Her gelen ne oldu, ne zaman gideceksin
diye yine sormaya başlamıştı. Her günüm korku ve endişeyle geçiyordu. Yüzmüş
kuyruğuna gelmişken bir sağlık raporunun her şeyi mahvetmesinden korkuyordum.
Neyse ki korktuğum başıma gelmedi. Bir gün öğle üzeri kahvede otururken postacı
elinde bir mektupla yanıma geldi. “Gözün aydın Muhlis. Senin Almanya işi oldu galiba.
Eğer olduysa bak müjdemi isterim ona göre” dedi. Ben sevinçle hele bir olsun dile
benden ne dilersen deyip sevinçle mektubu zedelemeye korkarak itinayla açtım. Zarfın
içinde uçak biletim vardı. Yanında da bir mektup vardı. Postacıya hemen bir gazoz
söyleyip yanıma oturtup mektubu okuttum. Bir hafta sonra Ankara’dan uçağım
kalkacaktı. Mektupta kaçta hava alnında olmam gerektiği kaç kilo yük hakkım olduğu
filan yazıyordu.
Ben sevinçten havalara uçuyordum ama hanımı kara bir düşünce almıştı. Bütün bir
hafta boyunca gelen gidenden başımızı alamamıştık. Sadece yatakta baş başa
kalabiliyorduk. Orada da, “Aman gözünü seveyim oraya gidince arkanı unutma. Alman
karıları güzel olurmuş. Onlara kapılıp da yavrularını boynu bükük bırakma. Gider gitmez
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mektup yaz. Bizi habersiz koyma. Sen bizim evimizin direğisin. Sen benim gören
gözüm tutan elimsin. Ne yaparsan yap beni sakat bırakma” deyip gözyaşlarına
boğuluyordu.
Sayılı günler çabuk geçermiş. Altı gün sonra Ankara’ya yolculuğuna hazırlanmıştım.
Bavulum evraklarım her şeyim hazırdı. Evden çıkmadan hanımı karşıma alıp,
-Halime’m, karakaşlı kara gözlüm yârim. Ben gözümü açtım seni gördüm. Yar diye
senden başkasının elini tutmadım. Senden ayrı kalmak bana kolay mı sanırsın. Ben
gidiyorum ama ruhum kalbim burada sizinle kalıyor. Ne mutlu ki bana senin gibi bir
eşim var. Biliyorum yavrularımı en iyi şekilde bakıp gözetirsin ama yine de aklım fikrim
sizde olacak. Siz ne kadar iyi olursanız ben de orada o kadar iyi olucam. Alman
karısından bana ne. Benim aklımda fikrimde gönlümde sen varsın. Bütün Alman
kadınları bir araya gelse senin kesip attığın tırnağın olamazlar. Sende beni mektupsuz
koyma olur mu? Yavrularımı anamı sana seni de Allah’a emanet ediyorum.
Hanımla öyle bir kucaklaşmıştık ki sanki tek beden haline gelivermiştik. Halime
ağlıyordu, ben de gözyaşlarımı tutamamıştım. Anadolu yerinde erkeğin ağlaması hoş
karşılanmazdı. Bu yüzden evden çıkmadan elimi yüzümü iyice yıkadım. Kapıda anamla
da vedalaştım. Anam ağlayınca bu kez yine dayanamayıp göz pınarlarının bentlerini
yıktık. Anamın elini öpüp helallik diledim. Bacım ve eniştem gelmişti. Onlarla da
ısmarlaştım. Evin önünde hüzünlü bir veda sahnesi sergileniyordu. Abim yengem ve
yeğenlerimle de vedalaştım.
Elimde tahta bir bavul başımda sekiz köşe bir kasket köy meydanından oto yola doğru
yürümeye başladım. Yolda karşılaştığım köylülerle bir kez daha vedalaşarak yürümeye
devam ettim. Abim ve yengemle evde vedalaşmamıza rağmen abim yalnız bırakmadı.
O da benimle birlikte oto yola kadar geleceğini söyledi, itiraz etmedim. Yolda abime
işlerimi yoluna koyarsam kendisini de Almanya’ya götüreceğime söz verdim.
Uzun bir yolculuktan sonra Ankara’ya daha sonra bindiğim uçakla nihayet Almanya’ya
gelmiştim. Orada bizi Alman yetkililer bizi bir sürprizle karşıladılar. Bir folklor ekibi
gelmiş Anadolu’nun değişik bölgelerinin halk oyunlarını sergiliyorlardı. Biz bir süre halk
oyunlarını izlerken birkaç Alman folklor ekibine katılıp halay çekmeyi denediler. Bu
bizim için sürpriz olmuştu. Bir süre sonra isimler okunarak bizleri otobüslere bindirdiler.
Otobüsler başlangıçta birlikte hareket ettiler ama daha sonra yolda dağıldık. Otobüsler
işçilerin kalacağı şehirlere göre dağılmaya başlamışlardı.
Muhlis’in içinde bulunduğu otobüs Duisburg şehrine gelmişti. Otobüs bahçesi geniş
büyük bir binanın önünde durmuştu. Herkes otobüsten inip binanın yemekhanesine
gitti. Orada kendilerine yemekler hazırlanmıştı. Ama hiç kimsenin eli yemeğe
gitmiyordu. Yetkililer bir terslik olduğunu anlamışlardı. Tercüman aracılığı ile neden
yemek yemedikleri soruldu. Alınan cevap yüzlerinde tebessüm oluşturmuştu. “Biz
Müslümanız, yemeklerin içinde domuz eti olmadığından emin olmadığımız için
yemiyoruz” demişlerdi. Yetkililer, “Beyler korkmayın, siz gelmeden biz sizin
kültürünüzle ilgili araştırma yapmıştık. Dolayısıyla yemeklerinizde domuz eti yok. Gönül
rahatlığı içerisinde yiyebilirsiniz. Bundan sonraki yemeklerinizde de kesinlikle domuz eti
olmayacak”.
Herkes besmele çekip yemek yemeye başladı. Onlar yemek yerken bir yetkili onlara
bilgi vermeye devam ediyordu. “Çay kahve gibi ihtiyaçlarınızı bu yemekhanede
bulabilirsiniz. İleriki zamanlarda kendi evinizi tutup orada yaşamak isterseniz size yine
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yardımcı olmaya çalışacağız. Uyum süreci boyunca sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.
Daha sonra ise nerede kalacakları ve nerede çalışacakları konusunda bilgi vermeye
başladı. Tabi onların anlattıklarını yine bir tercüman Türkçeye çeviriyordu.
Yemekten sonra herkesi kalacakları odalara yerleştirdiler. Odalar genişti ve odalarda
altlı üstlü olmak üzere ranzalar ve dolaplar vardı. Her bir odada dört kişi kalacak şekilde
dağıtım yaptılar. Geldikleri ilk gün Cuma idi. İki gün sonra yani Pazartesi günü iş başı
yapacakları söylendi. Kendilerine birer zarf dağıtıldı. Bu zarflarda bir miktar para vardı.
Bu verilen paraların daha sonra maaşlarından taksitle kesileceğini söylediler. Bu şekilde
yeni gelen işçiler ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdi. Sonra herkese iyi istirahatler
dileyerek yanlarından ayrıldılar.
Herkes bir odaya girip bir yatak seçip üzerine uzanıyordu. Ne kadar yorulduklarının
farkına ancak yatağa uzandıklarında hemen uyuduklarında anlamışlardı. Ertesi gün
uyandıklarında binada kendilerinden başka işçilerin de olduklarını anladılar. İşçiler
vardiya usulü çalıştıkları için yemekler de ona göre çıkıyordu. Herkes kendi
memleketinden birini arıyordu. Bulamayınca da bir masaya oturup çevresini
inceliyordu.
Muhlis masada yanında oturan işçiye ne zamandan beri burada olduğunu sordu. Adam
bu binada kalanların en eskisinin 4-5 yıllık olduğunu zamanla şehri tanıyıp öğrendikçe
buldukları bir kiralık eve taşındıklarını söyledi. Şehir büyük bir şehirdi. Savaşta binalar
yerle bir olmuştu. İnsanlar ellerinden geldiği kadar tadilat yapıp oturulacak hale
getirmeye çalışıyorlardı. Yeni binalar yapılmaktaydı ama kirası çok pahalı olduğu için
Türkler genelde savaşta hasar almış daha sonra tadilat yapılan evleri kiralıyorlardı. Bu
evler çok ucuz oluyordu. İnsanlar en azından evlerinde istedikleri gibi yaşıyorlardı.
Pansiyonun bazı sıkıcı kurallarından kurtulmuş oluyorlardı. Hafta sonları kendi evlerinde
diledikleri gibi yaşıyorlardı.
Pansiyonda yemek filan veriliyordu ama hafta sonları için kısıtlayıcı kuralları vardı. Belli
bir saatten sonra pansiyona giriş yapamıyorlardı. Geç kalan işçiler dışarda sabahlamak
zorunda kalabiliyorlardı. Ayrıca bütün işçiler yoğun ve ağır işlerde çalıştıklarından dolayı
uyuduklarında horlamaya başlıyorlardı. Doğal olarak bazı işçiler uyumakta
zorlanıyorlardı. Ama bir süre sonra onlarda yorgunluktan bitap düştüklerinden uykuya
dalıp horlamaya başlıyorlardı.
Şehir Köln kadar olmasa da Duisburg’da büyük bir şehirdi. Şehrin çevresinde birçok
fabrika bulunmaktaydı. Oberhausen Düsseldorf Essen gibi şehirler de çok yakındı. Bu
bölge tam bir sanayi bölgesiydi. Muhlis o gün pansiyonda eski olanlardan Bekir’le
birlikte dışarı çıktı. Birlikte şehri gezdiler. Veli’nin anlattığı Köln gibi Duisburg’un da
ortasından bir nehir geçiyordu. Yalnız Duisburg Veli’nin anlattığı Köln’ün tersine bayağı
bir eski evlerle doluydu. Şehir ikinci dünya savaşı yaralarını henüz saramamıştı.
Bekir’le gezerlerken üzerinde Karstad yazan bir binaya girdiler. Muhlis hayatında ilk
defa bu kadar büyük ve çok katlı bir alışveriş merkezine giriyordu. Burada her şey
satılıyordu. Elbisesinden mutfak malzemelerine, radyo televizyonundan bazı yiyecek ve
içecek maddelerine kadar her şey satılıyordu. Bekir, bir kalem bir defter bir de
içerisinde birçok zarf olan bir paket aldı. Muhlis’e de almasını tavsiye etti. Muhlis neden
diye sorunca Bekir, “Memlekete mektup yazmayacak mısın? Bu defter yapraklarına
yazar sonra da bu zarfa koyar postaya atarsın. Bunun için milletten kâğıt kalem
dilenmeyeceksin herhalde”. Muhlis, “Doğru diyon gardaş dur ben de alayım” deyip onun
aldıklarının aynısından aldı. Aldıklarını kasada bir poşet içerisine koyup öyle vermişlerdi.
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İki arkadaş uzun süre şehri gezdikleri için yorgun düşmüşlerdi. Arkadaşı Bekir burada
bekle deyip bir markete girdi. Elinde iki içecekle geri döndü. Birini Muhlis’e uzatıp,
“Haydi şu nehir kenarındaki banka oturup birer kola içelim dedi”. Kolanın ne olduğunu
Muhlis anlamamıştı ama uzatılan kolayı da “Sağ ol” deyip aldı. Sonra nehir kenarındaki
bir banka oturdular. Arkadaşı içeceğinin kapağını açıp bir yudum aldı. “Oooh be, içim
yanmış” dedi. Muhlis de kolanın kapağını açıp şişeyi kafasına dikmesiyle püskürtmesi
bir oldu. Arkadaşı onun haline katıla katıla gülüyordu. İçerken genzi yanmıştı. Genzi
yanınca da püskürtmeye çalışmış bu arada da sallantıdan etkilenen kola kabarmış bir
kısmı burnundan çıkmıştı. Muhlis bu yüzden bir öksürük nöbetine yakalandı. Bekir
Muhlis’in sırtına vurarak, “Helal, helal” diyordu.
Bir süre sonra sakinleşen Muhlis kolayı bu kez daha temkinli yavaş ve ufak yudumlar
halinde içmeye devam etti. Kola dedikleri siyah bir içecekti. Sallandığında içindeki
gazdan dolayı köpürüyordu. Köpüğü tatlıydı. Ağızda önce yakıcı bir tat oluşturuyordu
ama tatlıydı. Boğazını yakarak mideye doğru yol alırken ağızda bambaşka bir tat
bırakıyordu. Muhlis çok sevmişti kolayı. Hem kola içip hem konuştular. Muhlis kolasını
bitirdiğinde, “Geçmişlerinin ruhu şad olsun, ziyade olsun” dedi. Arkadaşı Bekir, “Afiyet
olsun” diyerek karşılık verdi.
Daha sonra geldikleri gibi yavaş yavaş pansiyona döndüler. Döndüklerinde yemek
vaktine daha vardı. Muhlis odasına gidip eşyalarını dolabına yerleştirdi. Odada bulunan
arkadaşlarıyla o gün neler yaptıklarına dair konuştular. Bir süre sonra yemek vakti
gelmişti. Hep birlikte yemeğe inip yemeklerini yediler. Daha sonra orada bulunanlardan
okuma yazma bilen birini bulup rica ederek karısına mektup yazmasında kendisine
yardımcı olmasını istedi. Adam halden anlayan biri olmalıydı ki onu kırmadı. Önce birer
bardak çay aldılar. Sonra sakin bir masa seçip sandalyelere oturdular.
Mektup da herkesin adını anarak selam yazdırdı. Bu yüzden mektubun yarısı selamla
dolmuştu. Sonra Ankara’dan bulundukları pansiyona gelene kadar başından geçenleri
özetlemeye çalışarak yazdırdı. Sonu kestane kebap yemesi sevap acele cevap beklerim
diye bitirmişti. Mektubu yazan arkadaşından utandığı için eşine çocuklarına duyduğu
hasreti dile getirememişti. Daha sonra mektubu yazan kişi pansiyonun adresini deftere
ve zarflardan birinin arkasına yazdı. Ön tarafına da evinin adresini yazdırıp cebine
koydu. Ertesi günü dışarı çıktığımda atarım diye düşünüyordu ama Pazar günü
Almanya’da her yerin kapalı olduğunu tabii ki bilmiyordu. Pazar günü her tarafın kapalı
olduğunu öğrendiğinde ertesi günü çarşıya çıkacak arkadaşlarından birine posta pulu
parası verip mektubunu atmasını rica etti. Böylece ilk mektubunu yazdırıp göndermiş
oluyordu.
Pazartesi günü çalışacağı fabrikaya servis otobüsleriyle gittiler. İşçileri çalışacakları
bölümlere dağıtıp yapacakları işi tercümanlar aracılığı ile anlatıyorlardı. Yaptıkları iş
genelde teknik beceri gerektirmeyen beden işleriydi. Muhlis ilk günden pür dikkat
kesilerek işini öğrenmeye çalıştı. Bir kaç saat sonrasında kahve molasına gittiler. Sigara
eşliğinde kahve içtiler. Bu Almanların kahveleri de farklıydı. Kahvenin içine süt ya da
süt tozu ve şeker katıp karıştırarak içiyorlardı. Muhlis sigarayı kahveyle içtiğinde
damağında farklı bir tat hissetti. O günden sonra bir daha kahvesini sigarasız içmedi.
Günler günleri kovalıyordu. Muhlis işine dört elle sarılmış elinden gelenin en iyisini
yapmaya çalışıyordu. Yemekleri sorun olmuyordu. Üst başın yıkanması için de
pansiyonda çamaşır makinaları kurulmuştu. Herkes sırasıyla esvaplarını yıkıyorlar
kuruması içinde odalarındaki ranzalarının kenarlarına asıyorlardı. Aradan bir ay geçmiş
ilk maaşlarını almışlardı. Fabrikada beraber çalışmak zorunda kaldıkları Ali adında bir
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gençle tanışmıştı. Ali yaşı genç ve bekar olmasına rağmen rızkını yurt dışında arayanlar
kervanın katılmıştı. Ali de aynı pansiyonda kalıyordu. Aynı işte çalıştıkları için
pansiyonda da haliyle daha da yakınlaşmışlardı. Zamanla işçiler arasında oda
değiştirmeler yaşanmaya başladı. Ali de Muhlis’in bulunduğu odaya taşındı.
Hafta sonları birlikte dışarı çıkıyor gezip tozuyorlardı. Ali’nin bekar ve yakışıklı olması
Hitler’in dul kalmış kadınlarının da dikkatinden kaçmadığı için Ali hafta sonları kapanın
elinde kalıyordu. Muhlis yapma etme dese de Ali dinlemiyordu. Ali bazen kadınların
evinde kalıyor pansiyona bile gelmiyordu. Muhlis Ali’ye nasihatler etmeye çalışıyordu.
Ama Ali her seferinde abi evlenince mecburen bırakacağız. Bırak o güne kadar
bekarlığın keyfini süreyim diyordu. Ali’nin boş zamanlarını yakaladıkça da hanımına
mektup yazdırıyordu. Ali bir bıkmadan usanmadan Muhlis ne derse yazıyordu. Muhlis
mektuba köyü memleketi nasıl özlediğini yazdırıyordu ama eşini çoluğunu çocuğunu
özlediğini yazdırmıyordu. Bir defasında dayanamayıp sordu.
-Yahu abi sen yengemi hiç seviyor musun? Hiç çoluğunu çocuğunu eşini özlemiyor
musun? Memleketin dağını taşını kuşunu özlediğini yazdırıyorsun da neden onları
özlediğini onları ne kadar sevdiğini yazdırmıyorsun?
-Özlemem mi gardaşım. Burnumda tütüyor hepsi. Ama gel gör ki biz köy yerinde
yetişmişiz. Biz hiçbir zaman sevgimizi dile getirememişiz ki. Evde ana babaya saygıdan
mektupta yazdırırken senden hanım başkasına okuturken okuyandan utanır o yüzden
yazdıramam sevdamı hasretimi. Dağa taşa uçan kuşa yazdığım hasreti eşim kendine
olduğunu anlamaz mı sanırsın. Amma velakin biz böyle görmüşüz böyle yetişmişiz.
-Tamam, öyle görmüş öyle yetişmişsin ama öyle de gidecek diye bir kural yok. İçinden
ne geçiyorsa sen söyle ben yazacağım. Yoksa senin ağzından ben yazarım ona göre.
Muhlis hafifçe kızarıp başını öne eğerken, “Tövbe estağfurullah” dedi gülerek. Ama
Ali’nin zorlamalarına dayanamayarak içinden ne geçiyorsa söylemeye başladı.
-Karakaşlı kara gözlüm, yüreğimin sevdası ay yüzlüm. Hasretin öyle sardı ki ruhumu
yanıyorum. Yanıyorum ama kimseye bir tek kelime diyemiyorum. Yanımda getirdiğim
fotoğrafını gizli gizli öper koklarım. Daha önceki mektuplarımda utanıp yazdıramadığım
için sanma seni özlemedim. Ama gel gör ki cahallığın gözü kör olsun işte. Okumam
yazmam olsaydı sana kalbimden geçenleri anlatmaya kalksam buradan oraya yol
olurdu. Dağa taşa uçan kuşa olan hasretlerimin sen olduğunu bilirim sen de
anlamışsındır. Ama kusuruma bakma işte herkese gönlümüzden geçeni söyleyip
yazdıramıyorum. Sağ olsun birlikte çalıştığımız Ali adında genç bir arkadaşım var. Onun
sayesinde söyleyebiliyorum bu satırları. Yavrularımı kuzularımı çok özledim. Her birini
benim için öp kokla sar sarmala. Hasretiniz ok gibi saplandı kalbime. Çıkarsam kanar
çıkarmasam acıtır. Ama kader gülüm. Çoluk çocuğun geleceği için katlanacağız. Bu
günler de geçecek inşallah. Almanya’nın bu sisli akşamlarında kalbimin bütün saflığıyla
sevgilerimi gönderiyorum sana. Allah’a emanet olun. Kestane kebap acele cevap
beklerim.
-Hah işte şöyle abi ya. Sevgini hasretini söyleyesin ki yengem senden umudunu
kesmesin. Sen onun yüreği yanmaz mı sanırsın. Birbirinize sevginizi söyleyeceksiniz ki
sevginiz yaralarınıza melhem olsun.
-Allah razı olsun gardaşım. Ne bileyim işte, cahallık.
Mektubun yazımı bitmişti. Zarfın üzerine adresler de yazılıp mektup zarfın içine konulup
kapağı kapatıldı. Muhlis dilinin ucuyla zarf kapağının iç tarafını ıslatarak zarfın kapağını
yapıştırıp postaya atmak üzere cebine koydu.
Muhlis mektubunu göndereli üç hafta geçmemişti ki cevabı geldi. Cevabında yazdığı
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sevgi dolu sözlerden memnuniyetini dile getiriyor o da Muhlis’e olan sevgisini hasretini
dile getiriyordu. O da mektubu komşu kızı Gülizar’a okutup yine ona yazdırdığını
söylüyordu. Ali’de Gülizar’da Muhlis ve Halime hakkında her şeyi öğrenmişlerdi. Artık
onlar da aileden biri olmuşlardı.
Mektubun birinde Ali mektubun sonuna Gülizar için bir not yazdı. Ali notunda Gülizar’a
aynen şunları söylemişti.
Gülizar Hanım el yazınız o kadar güzel ki sanki her harfi dantel gibi ilmek ilmek
işlemişsiniz mektuplara. Kalbinizin ve yüzünüzün güzelliği adeta yazılara dökülmüş. Ah
bir bilseniz sizi görüp tanımayı o kadar çok isterdim ki. Gelin görün ki arada gurbet var.
Fırsat bulup mektubun sonuna bana da iki kelam ederseniz bu fakiri gurbet ellerinde
sevindirir bahtiyar edersiniz.
Gülizar da bu kendisine yazılan kısımları okumuş. Gelen mektupta kısa bir cevap
yazmıştı.
Ali Bey güzel sözleriniz için teşekkür ediyorum. Hiç görmediğiniz birine böylesi güzel
sözler yazmak kolay olmasa gerek. Güzelliği görmek için kalbin güzel olması ve güzel
bakmasını bilmesi gerek. Ne mutlu size ki güzel bakmayı bilen bir kalbiniz var. Bu
vesileyle selamlarımı gönderiyorum.
Artık mektup yazmak için Muhlis acele etmiyordu. Gurbetin o hüzünlü matemi
yüreğinde kök salmaya gurbete ve hasrete alışmaya başlamıştı. Ama nedense Ali iki
haftada bir gelip, “Eee Muhlis abi mektup yazdırmayacak mısın?” diye sorar olmuştu.
Muhlis buna bir anlam veremiyordu. “Ama madem sordun müsaitsen haydi yazalım”
deyip başlıyorlardı mektup yazmaya.
Ali’yle Gülizar’ın birkaç satırla başlayan yazışmaları mektubun yarısını oluşturmaya
başlamıştı. Birbirlerine kendi özelliklerinden bahsederek kendilerini karşı tarafa
tanıtmaya çalışıyorlardı. Boylarından poslarından kilolarından neleri sevip nelerden
hoşlandıklarını anlatmaya çalışıyorlardı. Tabii bunlardan ne Halime’nin ne de Muhlis’in
haberi oluyordu.
Bu yazışmalar zamanla aşk mektubuna dönüşmeye başladı. Sevdasını dile getirip
yazıya döken ilk Ali oldu. Ali mektupta aşkını şiirle anlatmaya çalışmıştı.
Gülizar seni hiç görmedim ama senin o gönül zenginliğine gönül güzelliğine aşık oldum.
Seni hayalimde canlandırmaya çalışıyorum. Ama adın gibi sen de benim bahçemin en
nadide gülü oluyorsun. Sonra seni güllere benzetmekten korkuyorum. Çünkü onların
ömrü ancak bir bahar kadar kısa. Oysa ben ömrümün sonuna dek seni gönül bahçemin
en nadide gülü olarak görmek istiyorum.
Henüz göremedim diye korkma sanma meçhuldeyim. Çok iyi bildiği bir yerde,
kalbindeyim. Şu an yoksam yanında bil ki yolundayım. Geç kalırsam meraklanma. Son
nefesim de olsa bil ki seninleyim…
Ne umutlar biriktirdim geleceğe dair bir bilsen. Her gün bir kâğıda bir umut yazıp
pandora kutuma atıyorum. Kaç mektup oldu bilmiyorum. Sensiz geçen günlerim gibi
mektupları da saymadım…
Gönlümün gülü gözümün sefası beynimin cefası. Ruhumu esir almakla bu sevdadan sen
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suçlusun. Sanma şikâyetçiyim ama anla artık. Sensiz yarımım, eksiğim. Gel artık gel
bütünleyenim…
Ali’nin yazmış olduğu son sözler Gülizar’ın kalbindeki şüphe engellerini yıkıp yerle bir
etmişti.
Ali gelecek mektubun cevabını merak ve heyecan içinde beklemişti. Gelen mektupta
Gülizar da güzel bir cevap yazmıştı.
Sevdalı bir kalbin çektiği acizliği anlatamamanın acizliğini yaşıyorum. Seni düşünmek
seni yaşamakmış diyor kendimi kandırıyorum. Sesin kulaklarıma dolmadan, ellerin
ellerimi tutmadan gözlerinde kaybolmadan seni yaşamanın yalan olduğunu anlıyorum…
Kocası ölen bir komşumuz yarım kaldım demişti. Şimdi daha iyi anlıyorum. Seni
tanıdığım günden beri yarımım…
Ali o kadar heyecanlanmıştı ki Muhlis bile farkına varmıştı. Ne oldu birine bir şey mi
olmuş diye sordu. Ali o an bir karar vererek ne olacaksa olsun deyip her şeyi Muhlis’e
anlattı.
Muhlis şaşkın şaşkın onu dinlemişti.
-Vay uyanık vaaay. Ben de sanıyorum hanıma mektup yazdırıyorum. Ben de diyorum
yav söylediğim iki satır adam yazıyor da ha bire yazıyor diye şaşırıyordum. Madem öyle
benim hanıma yazalım Gülizar’ın annesine durumu açsın. Yazın da Allah kısmet ederse
birlikte izine gideriz. Senin düğünü yapar geliriz. Onlar da iki elti bizi beklerler artık.
Kim bilir günün birinde belki onları da yanımıza alırız ha ne dersin?
-Allah derim ağabey Allah derim! Sen bana bu babalığı yap dile benden ne dilersen.
Muhlis gevrek gevrek gülüp, “İlk oğluna benim adımı vereceksin” dedi.
-Abi onu söylemene bile gerek yok. Mutluluğuma vesile olmuş birinin adını seve seve
çocuğuma isim olarak veririm. Emrin başım gözüm üstüne.
-Dur aslanım coşma, ben şaka yaptım. Siz mutlu olun yeter. Bir yuva kurmuş olmanın
sevabı yeter bize.
-Abi o zaman bir mektup daha yazmamız gerekiyor. Sen durumu yengeye izah et. Ben
de Gülizar’a evlenme teklifi edeyim. Artık cevabına göre hareket ederiz.
Oturup bir mektup daha yazdılar. Muhlis durumu eşine de anlattı. Mektubun sonuna da
Ali yine bir şiirle evlenme teklifini yaptı.
Acemi bir ressam becerisiyle
Bir tablo çizmek istiyorum
Üstü karlı engin zirvelerin hemen üzerinden
Bulutların hemen kıyısından,
Ürkek bir çocuğun nazlı bakışları gibi
Işıklarını dünyaya ileten güneş
Ve o an gözlerin geliyor aklıma
Buğulu buğulu bakan,
Bana nazarı her ulaştığında
Heyecanlanan,
Sanki on şiddetinde depreme tutulmuşçasına sarsılan kalbimle,
Hemen orada ölesi gelen ben...
Bakışların bir mum gibi eritirken beni
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Sesinden başka sese sağır olan ben
Sana her seslenmek isteyişimde
Heyecandan dili tutulan,
Utanıp kızaran yüzüm,
Ve eylemsizlik kararı almış
Taş bir heykel bedenim
İşte bu anda istediği tek şey
Zaman, mekân mefhumlarından sıyrılmış lığımla
Ruhumdan ruhuna akmak istiyorum...
Özür dilerim,
Söylemek isteyip de
Nedeni her ne olursa olsun
Adını koyamadığım
Korkularımdan sıyrılıp
Söyleyemediğim için
Sana, seni seviyorum demek istiyorum...
Önünde diz çökmüş, gözlerim gözlerinde
Ve soruyorum
Ruhumu ruhunda
Ruhunu ruhumda yaşatır
Bir ömür sonrasında bile
Beni sevebilir misin?
Benimle evlenir misin?
Cevabını sabırsızlıkla bekliyorum.
Mektup biter bitmez postaya attılar. Günler ikisi için de geçmek bilmiyordu. Her gün
hayaller kuruyorlardı. Eşlerini getirmişlerdi, herkes kendi evinde oturuyordu. Evleri yan
yana komşulardı. Birlikte alış verişe gidiyorlar birlikte gezip tozuyorlardı. Sonra Ali’nin
ilk çocuğu kız oluyordu. Çocuklar büyüyor Ali’nin kızını Muhlis’in oğluyla evlendirip
gerçekten akraba oluyorlardı. Ama içlerinde yine de bir korku vardı. Ya gurbetçiye kız
vermeyiz deyip kızı vermezlerse ne yapacaklardı? Ali heyecan içerisinde yemin billah
edip kaçırırım abi diyordu. Muhlis onun bu haline gevrek gevrek gülüyordu.
İki hafta sonra bekledikleri mektup gelmişti. Kız tarafı olumlu yaklaşıyordu. Damat
adayı bir gelsin görelim tanışalım. Bakalım nasıl biri demişlerdi.
Aradan tam otuz yıl geçmişti. Duisburgta Ren Nehrinin kenarındaki bir restoranda bir
kaç masanın bileştiği masada kalabalık bir aile akşam yemeği yiyorlardı. Muhlis ve
Ali’nin hayallerindeki gibi iki ailenin çocukları evlenmiş ve adını Gülnihal koydukları bir
kızları olmuştu. Gülnihal’in ilk yaş gününü kutlamak için bir araya gelmişlerdi.
Ali otuz yıldan beri Muhlis’in hanımı Halime’den kendisine gönderdikleri aşklarının
doğmasına vesile olan mektupları isteyip durmuş ama her defasında olumsuz cevap
almıştı. Halime, “O mektuplarda sizin aşkınız olduğu kadar bizim de aşkımız hasretimiz
var. Ancak ben öldükten sonra alırsınız” demişti.
Ali bir punduna getirip yine sordu. “Yenge hani şu mektupları diyordum.”
Halime konuşmasına dahi fırsat vermedi. “Ali abi senin mektubun bak orada. Al
Gülnihal’i kucağına istediğin kadar oku yaz sev okşa. Ne istiyorsan onu yap. Başka da
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mektup filan karıştırma” dediğinde herkes kahkahalarla Ali’ye gülüyorlardı…
©
Yazılış tarihi : 15 – 06 – 2020
Yazılış Saati : 04 : 16

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gurbeti Vatan Hasreti Kader Edindik
Gurbeti vatan, hasreti kader edindik
Umutlarımız hayallerimiz uğruna
Ateş ektik yüreklere
Dert küpüne döndük
Kimselere bir şey söyleyemedik
Ne vatana ne gurbete sığabildik
Hatta öyle ki kendi içimize bile…
Evlatlar yetiştirdik
Değer ve yargılardan uzak
İki kültür arasında sıkışmış
Kimlik sorunu yaşayan
Çağlayı yiyen biz olduk
Dişleri kamaşan evlatlarımız…
Mutluluklara uzak kaldık paylaşamadık
Acılara yetişemedik, acımıza acı ekledik
Ana öldü baba öldü gömemedik
Bacıyı gardaşı akrabayı memnun edemedik
İki tokat atsalar unutur geçerdik
Dilleriyle dövdüler yutkunduk
Hatır için bir şey diyemedik
Yüreğimizdeki ateşe benzin döktüler, bilmediler
Ateşte yana kavrula köz olduk, görmediler…
Kimdik, nereden ve neden geldik
Kimliğimizin ve nedenlerimizin bir önemi kalmadı
Vatanda alamancı olduk sonra gurbetçi
Gurbette hep yabancıydık
Ne İsaya yaranabildik ne Musaya
Gurbette gökyüzü bile küs yeryüzüne
Ne güneş açar ne yıldız görünür
Güne çöken pus yürekteki gamın türküsünü söyler
Hep bir yağmur yağar
Gökten mi yürekten mi bilinmez…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
27-29 Aralık 2018
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gurbetin Muhasebesi
Hangi yürek ansızın gelen,
Bir ölüm haberiyle yanmadı?
Hangi yürek hasretle dağlanmadı?
Hangi arzularımız yarınlara kalmadı?
Hangi yiğit bu gurbet ellerde,
Gözyaşlarıyla tanışmadı ki?
Kimisi anasını, babasını,
Kimisi can yoldaşını,
Hangimiz yüreğimizi vatanımızda bırakmadık ki..?
Umuda yolculuktu bizimkisi önceleri,
Umudun yorulup,
Hasretin kök saldığı yüreğimizde,
Vatan zirve değil miydi san ki,
Artık yarınlardan da korkuyorum,
O yarınlar ki herkese umut,
Benimse korkulu rüyalarım...
Bu diyarı küffarda ölürsem ya,
Üzerini ezanların süslediği,
O topraklara gömülemezsem ya...
Korkular bir değil ki...
Ya neslimi kaybedersem,
Bin bir türlü nefs tuzaklarında,
Bir yanda korku, bir yanda hasret,
Hiç çekilir mi böyle gurbet?
İşte yine güneş doğuyor,
Ezana hasret toprakların üzerine,
Yeni bir gün başlıyor,
Hasret ve korku dolu yüreğimde,
Beynimde her an bir muhasebe,
Kazancım mı çok kaybettiklerim mi...
Korkuyorum öyle ki;
Cehennemi kazanıyor gibiyim,
Yüreğimde büyüttüğüm,
Bunca yıllık korlaşan hasretimle,
Ya Râb tek sığınağım sensin,
Bu dünya denen gurbette,
Ancak sana sığınıyor,
Ve senden yardım bekliyorum,
Akibetimizi hâyır kıl,
Korkularımızdan emin eyle (Amin)
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gurur
Gözlerimden akan yaş sel,
Dudaklarımdan çıkan her kelime dûa olsa,
Yine de kavuşamayız sevgilim,
Sende bu kibir,
Bende bu gurur oldukça...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gül-i rana
Gülizârımda gül-i rana’sın,
Mest eylersin duruşunla beni,
Bense kıskanırım seni,
Üzerindeki dikenlerinden beri,
Dikenlerin batarmış, varsın batsın.
Sevdan yüreğimi yakar dağlarmış,
Varsın yansın, dağlansın.
Ama ne olur, senden mahrumiyet olmasın...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gülün Ömrü
Aşkın mürekkebi gözyaşıdır
Her bir damlasında hasret saklıdır
Kimseye anlatmaya çalışmıyorum
Anlayan zaten anlar halimden
Anlamayana sivri sinek saz…
Bazen en kalın en kuvvetli olduğumu sandığım yerden kırılırım
Canım yanar dilime isyan kelimeleri dolar
Dudaklarımı kanatırcasına ısırır haykırmak ister
İnadına sessiz çığlıklarımı yüreğime gömer
Ama tutamam esaret tanımayan gözyaşlarımı
Ve o gözyaşlarım
Yüreğimde solmaya yüz tutmuş sevda çiçeğini sular...
Gülü çok sevdim
Güle sen dedim
Ben dedim
Sevdam dedim
Sevdama kurban ettim
En önemlisi
Ömrümü gülün ömrüne benzettim
Bir bahar kadar kısa...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gülün Rengi Neden Kandır
Bilirmisin gülün rengi neden kandır
Gülde feryad, gülde figan vardır
Gülü gül yapan çiledir ızdıraptır
Gülün rengi bu yüzden kandır...
Bilirmisin gülün rengi neden kandır
Gülde masum, mahzun güzellik vardır
Tecavüzdür ona uzanan her el
O utanır, kızarır, feryad edemez
Kan rengini alır
Gülün rengi bu yüzden kandır...
Bilirmisin gülün rengi neden kandır
Gül aşıktır bülbüle, bülbülse güle
Gülse tutsaktır dikenlere
Sevdasını yüreğine atar
Aşkla yanar kızarır
Gül aşkla kan rengini alır
Bu yüzden gülün rengi kandır...
Bilirmisin gülün rengi neden kandır
Sonsuzluk saklanır içinde
Bilir ömrünün uzun olmayacağını
Bilir bir sevdaya kurban olacağını
Duaya açılan eller gibi açılır yaprakları
Namazda Azrail’e yakalnmış gibidir
Gülün rengi bu yüzden kandır...
1998 / Losser
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Gün
Gecenin mateminden doğan gün sarhoş
Hüzne mahkum gündüzler,insanlar bir hoş
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Günah
Günah günah,
Beni böyle ağlatman günah,
Sevmiyorsan ümit verme,
Saygı göster sevgime,
Beni böyle ağlatman günah...
Günah günah,
Beni böyle ağlatman günah...
Sevmeye kâlb gerek,
Anlatmaya söz görmeye göz gerek,
Sevmiyorsan da alay etme,
Beni böyle ağlatman günah...
Günah günah,
Beni böyle ağlatman günah,
Kâlbsizsin demiyorum,
Sen sevmesini bilmiyorsun,
Duygularımla oynuyorsun,
Beni böyle ağlatman günah...
Günah günah,
Beni böyle ağlatman günah,
Oyuncak değilim ki atamazsın,
Mal değilim ki satamazsın,
Sen insanlıktan da anlamazsın,
Beni böyle ağlatman günah...
Günah günah
Beni böyle ağlatman günah...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Güz Gülü
Baharlara küskün gönlümde açan güz gülüydün,
Senden önce hayata küs gibiydim,
Güldün umudum oldun,
Ağladın hüznüm,
Ben seni kaybetme korkusundan,
Sevgimi bile söyleyemedim güz gülüm...
Sevgileri paylaştık seninle,
Şarkıları, şiirleri,
Ölümle ağladık,
Dostluklarla neşelendik,
Ama bilemedik bizi ayıran kurşunun,
İki yüzlü dosttan geleceğini,
Ve ayrıldık işte...
Bulutlar sitem olmuş gönlüme yağmış,
Yeşeren çile başakları bire bin vermiş,
Dostum, düşmanım, gelen, giden,
Hepsi gönlümde bir yara açmış,
Kalbim çile kaynağı, sözlerim dert pınarı,
Gözlerimden dökülenlerse ihanet kanları...
Sen ömrümün sonbaharında hayatıma giren güz gülüydün,
Sen solmadan ben tükendim,
Sana karşı beddua gelmez dilimden,
Gönlüme güzellikler kattın,
Dileğim hayatın mutluluk, bahtın açık olsun,
Elveda sevdiğim, dostum, arkadaşım, her şeyim elveda...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hala Bir Şansımız Var mı
Acı hüzün ve dramla yoğrulmuş hazin bir hikâye bizimkisi
Yazayım, anlatayım istiyorum
Ama yüreğimde yarım kalmış kırık duyguların hüznü var
Bir eşya çalar gibi
Birbirimizin hayatını çalmanın vebalini nasıl yükleneceğiz
Nasıl katlanacağız bunca günahın ağırlığına…
Taşlaşmış bir kalbin sevgiye durması
Kaya parçasında papatyanın kök salmasına benzer
Gerçekten taşlaştı mı kalplerimiz
Yoksa korkularımız mı var
Sahi, hala bir şansımız var mı dersin…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
18 – 01 – 2018
04 : 25
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hala Bitiremedim Bendeki Seni
Bir bilsen ne çok düşler biriktirdim sana dair
Umutlarım nasır bağladı sabırdan…
Gözlerime bak, en yalın halinle
Varsa gönül gözün okuyacaktır
Gerek yok sözcüklere...
Takılıp kalmışsam
Bir yere gidemiyor suskun kalmışsam
Bir nedeni olmalı değil mi
Neden diye neden sormuyorsun
Cesaretin mi yok
Yoksa cevabımdan mı korkuyorsun…
Yine yüreğimin ufkunda güneş batıyor
Gözlerinin esareti altında bir gönül dağlanıyor
Havada inadına bir yas bin sitem var
Sen gibi bir hırsız beni benden çalıyor…
Dünya kayıyor ayaklarımın altından
Deprem mi oluyor ne
Kulaklarımda bin bir çığlık bin bir feryat
Nice aşık yalnızlık okyanusunda boğuluyor…
Ne kış kaldı ne bahar
Şaşırdı mevsimler
Şimdi her yürekte hazan mevsimi var
Ne kardelen kaldı ne güz gülü
Tüm umutlar gibi sarı lale de soldu…
Anılar damlıyor mazinin yapraklarından
Senle olduğum günlere takılıyorum
Bir ah düşüyor dilimden
Anlıyorum ki hala seviyor özlüyor kavruluyorum
Sevdamın gazabı şefkatimi geçti bende
Acılardan zevk alan mazoşiste dönüştüm sayende…
Rüzgar ayrılığın bestesini yapıyor
Dünya susmuş yasta boğuluyor
Her şey eksik tatsız tuzsuz
Ben gibi, sensiz öksüz
Gel de bir kez olsun sevindir
Ya ömrümü ömrüne kat
Yada melankoli okyanusunda işkencelere sal…
Hayallerimi Zümrüdü Anka’nın kanatlarına yükledim
Umutlarım Kaf dağının ardında
Yol alıyor sonsuza doğru…
©
Şiirin Yazılış Tarihi : 1 – 12 – 2019
Şiirin Yazılış Saati : 03 : 37
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Hamal
Sevgiler ölmez sanırdım,
Kalbimde hep o’nu taşırdım,
Meğer ben enayi bir hamalmışım,
Bunca yıl kalbimde boşuna taşımışım.....
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hangisi Ağır Basar
Düşünce mi ağır basar terazide duygular mı
Daha da önemlisi düşüncelerimiz ne kadar özgür
Duygularımız ne kadar hür
Hayatta her şey etkileşim içerisindeyken
Ne kadar bağımsızız
Ne kadar özgür
Soruları terazinin bir kefesine koysak
Cevapları diğer kefeye
Hangisi ağır basar…
©
09 – 11 - 2020
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hani Arkadaşım Diyorsun ya
Hani arkadaşım diyorsun ya
Gözlerime her bakışında
Yani kül olduğumu göre göre
İçin için eridiğimi bile bile
Hani arkadaşım diyorsun ya
Kolumu kanadımı kırıp
Ne yapacağımı bilememezliğin acizliğine salıp
Yalvaran bakışlarımı okuyamıyorsun ya
Daha ne deyim sana söyle daha ne deyim
Al hançeri sapla kalbime
Olmadı kardeş de
Sıktığın kurşun tam hedefini bulsun be arkadaşım...
Gülleri boynu bükük mahzun, yetim bırakırken
Beni sarı laleye mecbur kılıyorsun
Aşkıma, yarınlarıma mezar kazıp
Üzerine lavinya bırakıyorsun arkadaşım...
05 – 03 – 2015
03: 35
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hani Birisi De Çıkıp Dese İşte
Birisi haydi çık gel dese
Bırak derdi gamı kederi
Bırak yalnızlığı da yalnızlığa
Boş ver her şeye
Geçen geçti, giden gitti yarınlar önünde
Ne gerek var onu da hüzünle doldurup melankolinin dibine vurmaya
Haydi uzat elini tut elimden
Çık o yalnızlık çukurundan
Gel sahilde yürüyelim
Bayır çayır dere tepe gezelim
Günü beraber batıralım, doğuralım
Dolunayı seyredelim
Yağmurda ıslanalım rüzgarda savrulalım
Güneşte yanıp kavrulalım
Yanımda unut her şeyi
Ya da unuttururum ben sana
Kim bilir kısmetse
Belki de beraber çıkarız gelecek yolculuğuna
Yeter ki sen niyet et
Ben hazırım sana her türlü arkadaş olmaya
Hani birisi de çıkıp dese işte
Özledim özlemeyi özlenmeyi…
28-07-2016
07: 15
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hani Daha İçilecek Çayımız Vardı
Hani Daha İçilecek Çayımız Vardı
Kaç gönül yaptım şu dünyada bilmiyorum
Ama kırdığım bir gönül var ki
İstemeden, kazayla kırdığım gönül
Dünyada yaptığım bütün güzellikleri sildi götürdü…
Bütün maskelerden soyunarak sokulmuştu
Acıları vardı hüsranları vardı
Biliyorum, mutluluğa susamıştı
Tanıdığı her dostunda
Hayata tutunacak bir dal bir neden aramıştı
Vefaydı aradığı, bir yudum sevgi
Biliyorum bir tutam saf tebessümdü isteği
Kahretsin ki istemeden de olsa
En nadide çiçeklerle dolu vazoyu düşürdüm, kırdım…
Şimdi inanır mı bir daha bana
Konuşur mu maskesini indirmeden
Çıkar mı gün yüzüne o taş duvarların ardından
İnanır mı bir daha insanlara
Kulaklarımda bir uğuldama
Sanki o sesleniyor
Arkadaşlığımı verdim
Helal olsun
Dostluğumu hatta bazı sırlarımı verdim farkında olmadan
Helal olsun
Ama insanlara olan güvenimi çaldın ya
İşte o haram olsun…
En kurak toprakta açmaya çalışan hercai papatyaydı
Çimende gezinen fil gibi ezdim farkında olmadan
Hani daha içilecek çayımız vardı
Daha birbirimize söylenecek sözlerimiz
Sahi var mı daha…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
24 – 07 – 2017
00 : 38
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hapisteyim
Paylaşamam dertlerimi, anlatamam kimselere,
Bir garip kimsesizliğin acısı çöker yüreğime,
Tutsak oldu yüreğim yine hüzüne,
Melankoli bir halde gezerim divane,
Kalbim kuş olup uçmak istese de,
Hapisteyim şu yeryüzünde...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Haraç
Ömürden gün çalıyor
Efkara haraç veriyoruz…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Haramsın Bana
Kaderim yazılırken daha,
Sen yazılmamışsın bana,
Bakma öyle sitemli bakma,
Ellerin ellerime,
Gözlerin gözlerime,
Ne yapayım ki;
Her şeyinle sen haramsın bana..!
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hasret Can Yakıyor
Nasılsın dedin
Özledim dedim
Karşılığı var mı hiç bilmedim
Sense hasretin can yaktığını bilmedin...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hasret Okyanusu
Yüreğim dantel işlemekte
Umutlarımı hayallerimi işliyor ilmek ilmek
Sevdaya dair motifler üzerine
Yüreğim coşuyor, sevdan nur oluyor
Aydınlatıyor ruhumu
Yaşama sebebim oluyorsun
Bir ressam olup seni çizmek istiyorum tualin sınırlı yüzeyine
Senin eşsiz güzelliğini tuale aktarmanın imkansızlığı
Ve renklerin seni ifade etmekte yetersiz kalacağını anlıyor vazgeçiyorum
Bütün ukelalığımla şiir yazıp
Dile getiremediğim duygularımı açığa vermek
Sana sesimi duyurmak istiyorum
Ve haykırıyorum, seni seviyorum...
Sevmenin aslında hasret okyanusuna dalmak olduğunu anladım
Manasız, karanlık ömrümün güneşi oldu gözlerin
Yüreğimde duygular, dilimde kelimeler hapis
Yüreğimde mevsimler sana göre ayarlanmış
Öylesine ateşlerde ki yüreğim dinlemiyor beni
Bir sarhoş cesareti ve bütün çaresizliğiyle haykırıyor yüreğim
Seni seviyorum...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hatır
Bir kahve ikram ettin
Kırk yıl hatırı var dedin
Bense bir ömür bekledim
Kahvenin hatırı için olsun gelmedin...
13-01-2015
01: 45
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hatırlamak
Hatırlamak için nefes almak bile yetiyormuş…
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayal misin
Sen varken yıldızların da lafı mı olurmuş
Mehtabı bile kıskandırıyor gözlerin
Yüzünün saf güzelliği su gibi
Kendimi çimdikliyorum
Hayal misin yoksa gerçek mi?
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hayal ve Gerçek
Aslında bir arayış belkide
Nerde karşılaşacağını bilmediğin birisini arıyor gibi
Her an onunla karşılaşacakmış hissiyle yaşamak
Her yüzde bir yitik aramak
Yanında en çok olmasını istediğini,
Ruhunun diğer yarısını
Tamamlayanını, seni bütünleyeni bulmak
Belki hayal belki gerçek
Kimbilir belki de bir ömür boyu sürecek bir arayış...
Onsuz her şey eksik olacak
Çevreden kopuk
Yemeklerin tatsız tutsuz
Uykuların huzursuz
Geçen zamandan habersiz
Dünyadan soyutlanmış
Varlığın, varla yok arası
Hayalde yaşıyormuş gibi
Ne gecen ne gündüzün belli
Her şey boş ve anlamsız
Biraz şizofreni biraz melankoli geçirirsin günlerini
Ama hiç beklemediğin bir anda çıkıverir karşına
Bu kez heyecandan ayakların yerden kesilir
Biraz başın döner, için titrer
Göğsün sıkışır, nefes alamaz hale gelir
Ve hatta mutluluktan hıçkırıklara boğulurken
Her şey bir anlam kazanmaya başlar
Bir anda dünyan aydınlanmaya başlarken
Kalbinden milyonlarca kez aynı dua geçer
“Ya rab hiç bitmesin bu an...”
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hayalleri de Tükettik Kendimizi de
Dile dökülemedik duyguların hüznü var yüreğimde
Hep bir şeylere tutuklu kalmanın melankolisi
Geleceği, geçmişin gölgesinde kurmanın sıkıntısı
Belki de bunların hiç biri
Ben sadece yaşamayı beceremiyorum …
Haftanın sekizinci gününde gecenin yirmi beşinci saatindeyim
Yüreğimde bir huzursuzluk
Nedensiz bir keder
Hayatın yorgunluğu var üzerimde
Arzular hep bir yarım kalmışlığın içerisinde
Amaçsız hedefsiz sürükleniyorum işte…
Hapsolmuşuz hayatın bir karesine
Nefes almaya korkuyoruz
Sevdiğimizin gözlerinde kaç kez boğulduk
O gözlere bakıp kaç kez seni seviyorum diyebildik
O kısa günleri yorgun hayallerin gölgesinde uzatan bizdik
Şimdi hayalleri de tükettik kendimizi de…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
28- 09 – 2017
01 : 10
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hayat
Yarınlara umutlarımızı saklıyoruz,
Beklentilerimiz yüreğimizde sır.
Korkularımızdan dillendiremiyoruz
Hatta korkularımızı bile.
Duygularımızı gizlemişiz kalb dediğimiz pandora kutusuna
O kadar ki birisi anlayacakta alay edip açığa verecek sanıyoruz
Hep bir şeylere mahkum ama
Sevgiye mecbur yaşıyoruz hayatı.
Tabii hayat diyebiliyorsak bu üç perdelik tiyatroya...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hayat Arkadaşım
Sevgileri çoktan aştık,
Canlarımızı,
Cananımızla birbirine kattık...
Ne olursa olsun,
Biz hayatımızı birbirimize adadık...
1988
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hayata Dair
Hayatta vazgeçebildiğin kadar özgürsün olursun
Takılıp kaldığın kadar tutsak…
Sırrını insandan gayri her şeye anlat
Taşır sırrını hem de hiç de gocunmadan…
Kork insanın öfkeli anından
Kendisi de dahil yıkılmadık hiç bir şey bırakmaz…
Bir hedefin yoksa
Nereye neyle nasıl gittiğinin ne önemi var…
Bir gün ölmek için yaşıyoruz farkında değiliz
Biz sadece ayrıntılarda kayboluyoruz…
Neyi sevmişse insan bütün yollar ona çıkar
Ama bazı yollar çıkmazdır
Bu kez insanın umudunu yıkar…
Çilesi çekilmeden mutluluk olmaz
Hayatta hiç bir şey bedelsiz olmaz…
Her geçen gece bir rüyayı
Her biten rüya bir umudu bitirirmiş...
En değerli şeydir sağlık
Ama unutma, ölmek için sağlıksız olmak da şart değildir…
Paha biçilmeyecek tek şey zamandır
Çünkü daha ne kadarına sahipsin bilemezsiniz…
Yaşlandıkça mı güzelleşir hayat
Yoksa hayatın kısalığının farkına varıldıkça mı…
Bugün ne olursanız olun
Bir gün hiç olacaksınız…
Her neyden yanarsan yan
Ama pişmanlıktan yanma
Çünkü telafisi yoktur asla
Olsaydı adı pişmanlık olmazdı…
Allah’tan başka hiç bir şeye güvenme
Herkes gibi bir gün sende öleceksin
O halde bu tasa bu telaş endişe niye…
©
28 – 06 – 2020
02 : 52
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hayata Geç Kalmak
Hayatı birileri için yaşarken
Kimseyi mutlu edemeyip
Kendi yalnızlığında boğulmak
Ne yapacağını bilemeden çaresizlik içerisinde kıvranmak
Yüreğine yüreğine kanarken
Hayata geç kalmak
Ruhum üşüyor…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hayata Hep Bir Geç Kalmışlık Hissi Var Üzerimde…
Bir kırık gönlüm var
Bir ucu yanık yarım sitemleri var eşe dostta herkese
Yarım kalmış bir şiir gibiyim
Yarım kalmış bir beste
Hep bir yanım eksik, eksik işte
Sevinçlerim mutluluklarım yarım, hüzünlerim tam
Hayata hep bir geç kalmışlık hissi var üzerimde…
Bütün suçların günahların vebali var sanki üzerimde
Tarifsiz bir hüzün tarifsiz bir melankoli içerisindeyim yine
Olan biteni görüyorum
Haini suçluyu biliyorum
Bilinmezlere vakıf olmanın acısını yaşıyorum
Anlatsam dinleyen yok
Dinleyen bulsam inanan yok
Dünyayı ben ateşe vermişçesine bir azap
Ateşe düşmüşçesine bir can yangınının içerisindeyim
Hayata hep bir geç kalmışlık hissi var üzerimde…
13-11-2016 / Enschede
16:40
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hayata Neresinden Tutunsam Elimde Kalıyor
Hayata tutunmak için sebepler arıyorum
Neye tutunsan elimde kalıyor
Herkes de bir kin
Gözlerde nefret
Hareketlerde şiddet
Kan seli akıyor sokaklarda
Bombalar yağıyor masum insanlara
Neresinden tutunayım bu dünyaya
Tutunduğum her parça elimde kalıyor
Sevgi, dilimizde pelesenk olmuş
Ama biz sevgi fakiri
En çok vurulduğumuz yer kalbimiz
Saygı, göstermelik bir kaç ibare
En ufak bir şeyde hakaretin bini bir cümle içinde
Az çok bir inancımız var
Ama meydan din tüccarı dolu
Allah’tan korkmadan Müslümanı Allah’la korkutuyor
Helal haram iç içe geçmiş kimse aldırmıyor
Besmelede ayrı bir riya, şükür kayıp
Her sözde bin bir gözyaşı
Elhamdülillah’ın içi boşaltılmış
Kullar paraya kul olmuş
Sağlık eğitim güvenlik paran kadar
Devir ye kürküm devri
Ederin kıyafetin kadar
Bilgi tutsak beyinlerde
İlim Allah’a ihanette
Sanat ne kadar nü olursan o kadar
Çaldılar değer ve yargı adına ne varsa
Soyuldum, çırıl çıplak bıraktılar
Ne maneviyat kaldı ne ahlak
Maddiyat dersen vampir sömürücülerin elinde tutsak
Yöneticiler birer kukla
Demokrasi emperyalizmin silahı
Ne dilimde söz kaldı
Ne beynimde düşünce
İflas noktasındayım işte
Hayata neresinden tutunsam elimde kalıyor…
11 - 12 - 2016
02: 43
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hayata Sırtımı Döndüm Gidiyorum
Eşim dostum akrabamdan
Canımı canımdan çalanlardan
Çile yumağı hayattan
Sırtımı döndüm gidiyorum...
Yüreğimde yanan bir ateş var
Tarif et dediler
Tarifi tarifsizliğindeki talihsizliğinde bocaladım, kayboldum
Sustum, acılarım da boğuldum
Her şeye son verdim
Hayata sırtımı döndüm gidiyorum...
Mevsim hazan
Yağan yağmurda bile hüzün var
Sararan yapraklar mı hayat mı
Hüzne bulandım yine
Hüznümü dertlerimi yüreğime gömdüm
Hayata sırtımı döndüm gidiyorum...
Yârin gül yüzüne
Dostun tatlı diline
Düşmanımın barış için uzattığı güle
Bütün çocukların masumiyetine
Güzellik adına hayatta her ne var ise
Hayata sırtımı döndüm gidiyorum...
28-10-2016
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hayatı Bile Umutlarım Gibi Hep Hayalde Yaşadım...
Seneler, müebbet gibi binmiş sırtıma,
İstesemde kurtulamıyorum, kurtulamıyorum işte,
Dönülmez bir yoldayım sanki,
Biri çağırıyor,
Bir şeyler çekiyor beni doğduğum yerlere,
Dönemiyorum geriye, dönemiyorum işte,
Unutmak istiyorum her şeyi,
Kaçtığım mazi mi, sevgili mi,
Unutulmuyor ki, unutulmuyor işte...
Kaçmak, kaçmak, ama nereye..?
Hayatın kendisi bir hapishane değil mi sanki?
Umutlarımı bir bir kaybediyorum,
Yarınlardan korkuyorum,
Milyarlarca insan mücadele ederken hayatla,
Ben tükenmişliğin son perdelerini oynuyorum...
Hayatı hep ıskaladım,
Ne fırsatları değerlendirebildim,
Nede yaşamayı öğrenebildim,
Bazen kendimi çok akıllı sandım,
Ama hep saçmaladım,
Hep hayata tutunmak istedim,
Hep hayal kırıklığı, hep hüsran,
Hep bir şeyler eksikti, bir şeyler yarım,
Hayatı bile umutlarım gibi hep hayalde yaşadım...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hayatı Hep Miş Muş Gibi Gölgede Yaşadık
Birçok yanlışlarım
Birçok hatalarım oldu
Belki de tek doğrumdun şu yaşamda
Hayatı hep miş muş gibi gölgede yaşadık
Gayret göstermedik birbirimizi anlamaya
Unuttuk, gurbeti yaşamak için mesafelerin gerek olmadığına
Anlamıyorsun, anlaşılamıyorum ya
Gurbetin hazin ayazı çöküyor içime
Zemheride suya düşmüş it gibi titriyorum…
Doğru zamanda
Yanlış topraklarda açan
İki farklı çiçektik
Ne kokularımız ulaştı birbirimize
Ne rüzgar birleştirdi ne arılar
Ölüme beş kala
Bir buket içerisinde yan yana geldik
Sonsuzluğa severek birlikte gidiyoruz...
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
25 – 11 - 2018
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hayatı Iskalıyoruz
Oyna da sıran geçsin misali yaşıyoruz hayatı
Hayatı ıskalıyoruz farkında değiliz
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hayatı Öğrendim
Artık anlıyorum ki
Cesaretin kadar yaşıyorsun hayatı
Bağlılıkların kadar özgür kalıyor
Sorumlulukların kadar tutsak oluyorsun…
Ahlaksızlığın kadar ihtiraslısın
Hayallerin kadar hayat dolusun…
Yenilgilerle büyüdüm
İhanetlerle olgunlaştım
Yediğim darbelerle belki düştüm
Ama her seferinde kalktım
Düşe kalka hayatı öğrendim
Anladım ki davanın çilesi acısı yaşanmadan hedefe ulaşılmıyor…
İnsanoğlunun zaafı
Herkesi kendi gibi bilmekmiş
Suçu, inanmak
Nefsine ektiği tohum, isyan
İsyanın meyvesi, çile
İlacı, sabırmış
Sabrederken hayat fırınında pişmeyi öğrenir
Pişerken de kimisi sevgiyle yanar aşkla coşar
Kimisi kinle nefretle içindeki ateşi körükler
Kendi kendisini bitirir…
Vefa, isyanını anlamakla başlar
Pişmanlıkta gözyaşlarıyla secdeyi bulur
Yaratana yaratılışından dolayı şükrandır bu
Her şeyde onu gözetir onu arar…
Sadakat, ahde vefadır
Yaratanın rızası için kendisini parçalar…
Bunca isyana ve nisyana rağmen
Verilen her nimet rahmettir, şefkattir…
Dünyanın varoluş nedenidir sevgi
Yaratılanın yaratanı yüceltmesi…
©

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hayatı Yaşamadan Öğrenemezsin
Tenini yakmadan ateşi
Yüreğin kavrulmadan aşkı
Sırtından vurulmadan ihaneti
Terkedilmeden vefasızlığı
Sana küfredilip onurun yara almadan ahlaksızlığı
Olmadığın yerde savunulmadan
Ağladığında yaslanacak bir omuz bulmadan dostluğu, arkadaşlığı
Yalanı dolanı duymadan, bir şeyin çalınmadan
Ve can korkusu duymadan güveni
Gözlerin bir çift göze değdiğinde
Yere çakılan gözleri
Ve kızaran yanakları görmeden hayayı, edebi
Yani kısaca hayatı yaşamadan öğrenemezsin....
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hayatımda İlk Defa Böylesine Korktum (makale)
Zemheri soğuğunu ciğerlerime çeke çeke gezindim. Beynimde mazinin puslu
sayfalarında hatıralar film şeridi gibi birer birer geçti gözlerimin önünden. Kendisi
yanımda olmamasına rağmen onu ilk görüşüm geldi aklıma. Yeşil, uzun ve bol bir
mintan. Beyaz, paçaları uzun İspanyol paça bir pantolon, topukları bir hayli yüksek
beyaz bir ayakkabı giyinmiş uzun dalgalı saçları omuzlarını kapatarak beline doğru
doğru uzanmıştı.
Onu ilk gördüğümde nefesimin kesildiğini, başımın döndüğünü hissetmiştim. Sanki
zaman durmuş ve ben zaman içindeki zamanda yolculuk ediyor, bulutların üzerinde
uçuyordum. Kalbim güm güm vuruyordu. Adeta çevremden soyutlanmıştım. Gözlerimin
önünde kalbimin hedefinde sadece ama sadece o vardı. Daha hissettiğim duygunun
adının ne olduğunu bilemeyecek kadar toydum. Günlerce ama günlerce gece gündüz o
bir anlık gördüğüm tablo süsledi hayallerimi. Aşk dedikleri böyle bir şey miydi?
Ne oldu nasıl oldu ya da kaderim olduğu için miydi bilmiyorum ama sevdiğine kavuşan
şanslı şansızlardan birisiydim artık. Şanslı şansızlardandık diyorum çünkü hoyratça
harcadık sevgimizi. Sevgimizde eriyip yok olmak varken biz bir birimizi eritip yok
etmeyi tercih ettik karşılıklı hatalarımızla. Tanıyanların gıpta ettiği insanlarken böyle
olmayın diye örnek gösterilen bir çift olarak sevgi denilen o muhteşem duyguyu
katletmeyi aşka ihanet etmeyi becerdik. Sonuç kaçınılmaz son hüsran yani ayrılıktı, biz
de ayrıldık.
Ayrılığın adı var. Her ne kadar ayrılsak da bir zamanlar yaşadığımız aşkın meyveleri
çocuklarımız varken ayrılığın adı sadece lafta kalıyordu. Sonuçta bir şekilde yine
görüşüyor ve maalesef her görüşmemizde yine bir birimizi inadına bir birimizde
öldürmeye gayret ediyorduk. Sevgiyle dolu kalplere öfke tohumları serpiştirirken
gelecekte kin ve nefret hasat edeceğimizi unutuyorduk. Birbirimize kustuğumuz
öfkemizle belki de sevgimizi gizliyorduk. Öfkemiz, sevgimizin nedeni miydi bunu ikimiz
de hala anlayamadık.
Günler günleri aylar ayları yıllar yılları kovaladı. Bir zamanlar aşık olduğum ve o
zamanlar için yarınlara umudum olan, mutluluğumu mutsuzluğumu sevincimi kederimi
paylaştığım zaman zaman bana hayatımın en büyük psikolojik işkencelerini yaşatan, acı
tatlı hatıralarla kalbimi beynimi dolduran ve inadına kendisini unutturmamak adına
bana her türlü işkenceyi yaparak beni yoran insanın hastalık haberini aldım. Yüreğimde
yeri doldurulamayacak sonsuz bir boşluk oluştuğunu hissettim, korktum
Hayatımda ilk defa korktum, hem de ölümüne korktum. Göğüs kafesimle karın
boşluğumun birleştiği noktaya yumruk gibi bir şey oturdu. Oturdu dediğime bakmayın
saplandı. Sanki hançer saplanmışçasına bir şeyler aktı durdu yüreğimden. Ne gören
oldu ne duyan.
Dilime kelepçe vuruldu. Kalbimden geçen korkularımı birisi duyar da dillendirir diye
sustum. Susmanın ne büyük bir azap ne büyük bir işkence olduğunu o zaman daha iyi
anladım.
Gözyaşlarımı içime akıtmayı öğrendim. Yüreğimde yanan ateşi söndürür ümidiyle
yüreğime akıttım gözyaşlarımı. Hiç durmadan içime içime akan buğulu gözlerle
gezindim. İçime akıttığım gözyaşlarımı birisi görür de bir şey sorar korkusuyla kimseyle
göz göze gelmemeye çalışarak rast gele sokaklarında avare gezindim koca şehrin.
Aradığım huzurun bir damlası bile yağmıyordu koca şehire.
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Üşüdüğümü hissettim hem de iliklerime kadar üşüyordum. Sıtmaya yakalanmışçasına
tir tir titreyerek üşüyordum. Hemen eve döndüm. Üzerimi değişip pijama yerine kışlık
kazaklarımdan birisini giyindim. İki tane antibiyotik içip odamın kaloriferini yakıp
kendimi yorganın içine adeta gömdüm. Titremem geçmek bilmiyordu ve ben inadına
hala üşüyordum. İşte o an anladım ki üşüyen bedenim değil ruhumdu.
Ben hayatımda ilk defa kaybetme korkusuyla bırakın iliklerime kadar üşümeyi,
ruhumun üşüdüğünü hissettim.
Dileğim ve temennim halen kalplerinde sevi adına bir kıvılcım dahi taşıyorsanız ona
sahip çıkın. Uzun vadeli plan yapmak yerine, yaşadığınız zamandan zevk alarak
mutluğu kovalamak yerine mutluluğu ruhunuzda yaşayarak geçirin günlerinizi.
Hayattaki en büyük hatam, sahip olduğum mutluluğun farkında olmadan bir uyuşturucu
müptelası aymazlığında sahte mutlulukları kovalayarak sevgiyi katledip aşka ihanet
ederek geçirmiş olmam. Bunun cezası olarak da sevgisizliğe mahkum edilmiş bir şekilde
mutsuz ve huzursuz bir hayatı idame ettirmeye çalışıyoruz. Tabii bu daha bu dünyadaki
cezamız. Ahiret içinse yüce Mevla’nın gazabından yine onun merhametine sığınıyoruz.
Ya Rab akıbetimizi sen hayreyle. Senin her şeye gücün yeter… (amin).
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
05 – 12 – 2017
03 : 50

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hayatın Matematiği
Cesaretin kadar yaşarsın hayatı
Doğruların kadar mutlu olursun
Hataların kadar acı çeker
Bir o kadar mutsuz
İhanetlerin kadar vefa görürsün
Aldattığın kadar sadakat
İsyanın kadar rahmet hak eder
Acımasızlığın kadar merhamet
Gösterdiğin kadar saygı alırsın
Kullandığın kelimeler kadar ahlaklısın
Değer ve yargılardan uzaklaştığın kadar ahlaksız
Zulmün kadar adalet görürsün
Verebildiğin kadar sevgi alırsın
Öfken kadar hırslısın
Kırıp döktüğün kadar şefkatli
Cesaretin kadar zengin olursun
Korkaklığın kadar fakir
Paylaşabildiğin kadar cömertsin
Verebildiğin kadar pinti
Kinin ve sevebildiğin kadar yaşam dolusun
Hedefinde ne varsa osundur aslında
Peşinde koştuğun şey ne ise
O şey kendileştirir seni
Hayata ne verirsen onu alırsın
Bu kadar basittir hayatın matematiği...
07 – 05 - 2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hayatla hayat Arasına Sıkışıp kalmışım
Hayatla hayat arasına sıkışıp kalmışım
Seni terk edip hayatıma dönsem ölürüm
Sensiz de yaşayamam
Ne yapsam da hayattan hayata dönsem bilmiyorum…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
07 – 02 – 2019
21 : 23
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Haydi Canım Sende
Ateşle barut arkadaş mı olurmuş
Hemi de bu kadar yakınken
Haydi canım sende...
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Haykır
Ne kadar isyanları oynasanda,
Tek başına bir hiçsin,
Bağır, haykır ki isyanını kinini,
Duyulsun sesin,
Unutma, yoksa,
Tek başına bir hiçsin...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hazan
Hazanı yaşar her an yüreğim,
Şimşekler çakar, yağmur yağar,
Islanır gözlerim,
Ölenle ölür, sevenle severim...
Sevmek için yaratılmışım,
Sevgi gıdasıdır kalbimin,
Varsa bir kalbde, bir damla sevgi?
Gözlerden yakalar, yüreğimde hissederim...
Sevgi mahkum yeryüzünde,
İhtiras, öfke okunuyor gözlerde,
İntikam ateşi yüreklerde,
Sevgi bağında hazan var,
Soluyor kırmızı güller bile...
Kaderim yazılırken daha,
Sen yazılmamışsın bana,
Bakma öyle sitemli bakma,
Ellerin ellerime,
Gözlerin gözlerime,
Ne yapayım ki;
Her şeyinle sen haramsın bana..!
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Helal Olsun
Helal olsun,
Varsa senin insanlığın var olsun,
Her şeyin üzerine bir çizik çektin,
Ömrümü çaldın,bana bir hiç bıraktın,
Yetmedi,posamın üzerinden yürüyerek ezip geçtin,
Sana beni soranlara,
Ona söyleyecek bir selamım bile kalmadı demişsin,
Ne diyeyim helal olsun,
Varsa senin insanlığın var olsun...
Soğuk,kar,yağmur demeden seni beklediğim,
Kaldırımlar, duraklar, ağaçlar en önemlisi,
Sevgime Allah´tır şahidim,
Seni hayal ettiğim sarhoş gecelerde,
Beni bir sensizlik birde sigarasızlık vururdu,
Ama sen öyle bir vurdun ki,
Kendime gelemedim bir daha,
Yanımdayken bile hasretimdin,
Yokluğunsa öldürüyor,
Seni sevdiğimi hep bildin,
Gurur yapıp sana söyleyemedim,
Seni ölesiye özledim, sevdim,
Sense beni öyle bir ezip geçtin ki,
Açmamış gül goncasındaki bal özümü,
Sirkeye çevirdin,
Ne diyeyim helal olsun,
Varsa senin insanlığın var olsun...
Atomlar parçalanırken patlarmış,
Benim yüreğimi paramparça eden sen,
Patlamaya ramak kalan ben,
Beynim durmuş, yüreğim isyanda,
Ve ne yapsamda sen varsın,
Aldığım nefes, içtiğim suda,
Bütün bunları bile bile sen,
Beni terk ediyorsun öylemi,
Ne diyeyim helal olsun,
Varsa senin insanlığın var olsun...
Ah yıldızlar ne diyeyim size,
Bu gece de küsülürmüydü bana böyle,
Araya kara kedi gibi girdiniz bulutlar,
Yağmur olup sırılsıklam ıslatmadınız ya beni,
Ne diyeyim sizede helal olsun...
Yeter artık,
Hasretinle her gün ölmektense,
Yağmur ol yağ üstüme,
Sırılsıklam olayım sevginle,
Hava ol, çekeyim ciğerlerime,
Sen bende ol, ben sende,
Yaşanmıyor aşk hasretle,
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Halende anlayamıyorsan beni,
Ne diyeyim helal olsun,
Varsa senin insanlığın var olsun...
Biliyorum yalan söylüyor, numara yapıyorsun bana,
Becerebilirsen şayet,
Gözlerinede dilin gibi yalan konuşmayı öğretsene,
Birde şunu unutmamalısın,
Bilmelisin ki sen ne yapsan da ne etsende,
Düşemezsin yüreğimden ve gözümden,
Düşemezsin dilimden düşemezsin sen,
Düştüğün zaman bilki ölmüşümdür ben...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hem Biz Gurbetteyiz Hem Gurbet Bizim Ruhumuzda
Gurbeti içimizde büyüttük
Ana baba dedik yar dedik dost dedik
Ekmek parası uğruna ömrümüzü heba ettik
Yine de kıymetimiz bilinmedi
En yakın bildiklerimiz
Bizi dilleriyle dövdü…
Vatanda gurbetçi olduk
El diyarında yabancı
Ne İsa’ya yaranabildik ne Musa’ya
Arafta, ayazda kaldık
Ruhumuza kadar donduk
Ne kadar kazanırsak kazanalım
Kaybeden her zaman biz olduk…
Mutluluklarımız hep buruk
Sevinçlerimiz yarım kaldı
Gözyaşımızdaki tuz dilimize aktı
Ne yediğimiz lokmada tat
Ne de yaşadığımız hayatta huzur hiç olmadı
Yalan dostlukların yalan sözlerine kandık
Öyle bir hayat ki
Her anında hem biz gurbetteydik hem gurbet bizim ruhumuzda…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
28-05-2019
02 : 32

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hep Bir Yanım Sende Kaldı Sevdiceğim
Yorgun düştüm maziyi yaşamaktan
Yarınlara ümitle bakmaktan
Hani çok seversin ciğerin yanarya
Habersiz vurgunu yersin
Daha ne olduğunu anlayamadan
Tükenir gidersin
İşte öyle bir şey
Kaç kere çekip gittim
Kaç kere bozdum yeminimi bilmiyorum...
Müjde verin o zalime
Tükendim tükendim işte
Kınalar yaksın eline
Tükendim tükendim işte...
Sabaha ermesin ömrüm
Doğan güneşi görmesin gözlerim
Yalnızlığa mahkum bir ömür
Yaşasa kaç yazar
Ölse kaç yazar
Ve müjdeler olsun bütün sevmeyenlerime
Ve nihayet tükendim işte
Ne yazacak takatim kaldı
Nede, her neyse boşver...
Ne kalemler kırdım ne gemiler yaktım
Kaç kere bozdum yeminimi bilmiyorum
Olmadı işte olmadı
Hep bir yanım sende kaldı sevdiceğim...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hep Hayallerde Yaşadım Ben Hayatı....
Hayallerde yaşadım ben seni,
Umutlarımı, aşklarımı,
Senle kurduğum dünyamı,
Hep hayallerde yaşadım ben hayatı....
Acıyı, hüznü güneşte,
Sevgiyi, mutluluğu düşte,
Menfaatperestliği, ihaneti güneşte,
Sevgiyi, şefkati düşte.
Sensiz her anı güneşte,
Sensiz geçmeyen her anımı düşte,
Ben seni hep hayallerde yaşadım sevdiğim...
O kadar çok üşüyorum ki güneşte,
Sıcacık odam,
Çünkü sen varsın hayallerimde,
Sen bilmesende,
Ben seni bende yaşadım,
Hem düşlerimde hem gündüzümde...
Gerçek olan ise ben bende hep seni yaşadım.
Aldığım nefes, bedenimdeki ruhumdun,
Ben sensiz hiç yaşamadım ki...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hep Sen
Titrek ellerim ismini yazdı kağıda,
Sevgimi yazamadım.
Bu beni terk edişinin ilk haftasında,
Sana olan hasretimi anlatmaya,
Kifayetsiz kalıyor kelimeler,
Oysa sen,
Çok zalimce çekip gitmiştin,
Giderken;
“Sevgiler dilde kaldı,
Gösterilenler sahte,
Gülüşlere sakın kanma,
Onlar sadece birer maske,
Galiba gerçekte sevilen,
Aynaya akseden görüntüdür belki de”
Derken egoistliğini belli etmiştin...
Ama bir şey gelmiyor elden,
Ferman dinlemiyor ki gönül denen,
Hep sen, hep sen diyor,
Çiçekler hep sen kokuyor,
Bülbüller hep adını söylüyor,
Rüzgar hep sen esiyor,
Güneş hep sen doğuyor,
Nehirler hep sen akıyor,
Nereye gitsem, nereye baksam,
Hep sen, hep sen varsın vefasız yar...
Sigaramdaki dumanım,
Çayımdaki demim,
Gözlerimdeki nemim,
Gökyüzündeki yıldızım,
Yüreğimdeki sevgimsin vefasız yar...
Varlığın ateş, yokluğun volkan,
Gözünde gönlünde hep ben, hep ben olsam,
Hiç bir şey yetmiyor bana,
Sevda anlatılmıyor anlasana...
Canımın içinde cansın,
Damarlarımda akan kansın,
Yeminim olsun sana,
Canımda, kanımda sana feda...
Güller sevdaya adanmış kurban,
Hasretinse hazan,
Gel bu bülbüle kıyma canan,
Feryadı figanla bahar geçti...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hepsi Geceye
Hissediyorum, her gün biraz daha eksilmekteyim
Duygular kan ağlarken
Notalar ağıt dizerken
Hasret sel olup geceye taşarken
Damla damla erimekteyim
Nedir bu hal
Bende bilmiyorum
Salıyorum bütün sitemlerimi geceye
Hüzünlerim, sevdalarım, özlemlerim
Hepsi ama hepsi geceye…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hepsini Sana Adıyorum
Ne geceler gece
Ne gündüzler gündüz
Dolanıyorum bir ben mecnun
Bir ben uykusuz
Gel, yokluğunla değil
Savuracaksan varlığınla savur
Gel, sensiz zaten mutsuzum
Kavuracaksan mutsuzluğunla kavur...
Geceye matem giydirdin, gündüze yas
Yaz kalemim mürekkebin yeterse
Yüreğimin acısını da yaz
Gözlerim uykuya hasret, kalbim huzura
Gel sevdiğim gel de
Bu mecnununa bir nefes huzur ihsan et…
Sadece gözyaşlarımı helal ediyorum sana
Onlar yaşattığın acıların meyveleriydi
Şimdi ölmem için gözlerine ihtiyacım var
Gel acılarıma son ver
Son bir kez olsun bak gözlerime
Ruhumu ruhuna teslim edeyim
İzin ver huzur içinde öleyim….
Hayatın rüzgarına kapılmış gidiyorum
Günah benim, çilesini çekiyorum
Senden artık hiçbir şey beklemiyorum
Sevgimin gazabını biçiyorum
Sararan bir yaprak gibi
Hayatın rüzgarına direniyorum….
Binlerce sevda sözcükleri
Binlerce isyan durur dilime
Bir tek kelime edemem, söyleyemem işte...
Sevdaya dair söylenmemiş sözler daha var ise
Hepsini ama hepsini sana adıyorum …
©
18 - 11 - 2020

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Her An Beni Yaşamalısın
Ne baş ucunda bir bardak su
Ne dilinden düşürmediğin bir kelime
Ne de yanından ayırmadığın telefonun
Ya da bir metâ olmak istemiyorum
Ben senin ruhunda olmak istiyorum
Her an beni yaşamalısın ki
Seni ne kadar çok sevdiğimi anlayabilesin...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Her Bir Damla Gözyaşı
Gözyaşı bu kadar mı yakışır bir göze
Ağlama ne olursun ağlama
Her bir damla gözyaşında
Saflığın güzelliğin daha bir artıyor
Her bir damla gözyaşında
Milyon kere aşık oluyor
Her bir damla gözyaşında yeniden ölüyorum…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Her Dağın Kendine Göre Karı Olur
Her yürekte derinden derine kanayan yara var
İnceden inceye acıtıyor sancıtıyor
Herkes kendi derdini dağ sanıyor
Ne zaman ki bir başkasını dinledi
O zaman anlıyor derdinin hiç olduğunu
Her dağın kendine göre karı olduğunu...
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
20 - 01 - 2019
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Her Gece Bir Ömür Tüketiyorum
Her gece bir ömür tüketiyorum,
Nefes nefes sen,
Duman duman efkar tütüyorum,
Hayat bir gece,
Ben bir mum,
Ateşte eriyorum…
İçimin yangını, yüreğimin sesi gel ne olursun,
Gururumla yaptığım savaşta mağlubum,
Yokluğun en büyük ceza, en büyük silahmış,
Artık vurma, gel ne olursun,
Sensiz nefes bile alamıyorum…
Ömürden gün çalıyorum,
Onu da efkara haraç veriyorum,
İçkiler nehir olup akarken,
Her yudumunda seni arıyorum,
Sen gönül hırsızı, ben zaman,
Ömürden çaldığım zamanı da heba ettin ya,
Helal olsun ulan,
Peki ya benim çalınan gönlüm..?
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Her Gemi Bir Gün Uğrar Ayrıldığı Limana
Ayrılan her gemi
İhanet etmiş olur mu limana
Ya da vefasız mıdır…
Ne zaman bir fotoğrafınla karşılaşsam
Bir sızı hissederim sol yanımda
Sitemim sana olamaz, asla
Benim sitemim çalınan hayatıma
Zamansız karşıma çıkmana
Göz göre göre kayıp giderken avuçlarımdan
Gitme kal deme cesaretinden yoksun kalışıma
Şimdi sen kendi dünyanda ben kendi zindanımda
Tesadüfte olsa gördüğüm mutlulukların mutluluğum oluyor
Sen bilmiyor duymuyorsun
Ne zaman ki yanında bir başkasını görsem
Sol yanım sızım sızım sızlıyor
Ben can çekişiyordum
Sen bilmiyordun
Belki de tutunacak bir dal arıyordun
Bir umut, gözlerime baktın
Dilinde bir şeyler vardı, anlıyordum
Ama ölmekte olan biri ne umut verebilirdi ki sana
Yapabileceğim tek şey vardı
Seni kırmadan yolunu açmaktı
Bu yüzden sana herkes aslında kendine aşık
Ruh ikizini bulduğunda ayakları yerden kesilir
Ne zaman ki sevdiğine kavuşur
Farklılıklar ortaya çıkar
Sevdalar biter birliktelikler başlar dedim
Senin umudun tükendi ve gittin..
Sahi doğru mu evliliklerin aşkı öldürdüğü
Yoksa umudu yıkılmışların sığındığı bir avuntu mu
Her gemi bir gün uğrar ayrıldığı limana
Ya sen…
Güneşe gölgen düşmüş
Haydi benim ruhumu donduruyorsun da
Bari güneşi üşütme…
Sen vazgeçsen de
Ben vazgeçmeyeceğim…
©
25 – 03 -2017
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Her Nefeste Ölüyorum
Cılız kanatlarımla taşımaya mahkum olduğum sevdaydın
Sen ki benim en güzel yanımdın
Gittin ya, gönlümden düşen gözyaşı oldun
Kırıldı dalım, her nefeste ölüyorum…
Sabah olur mu bilmem
hüzün yağıyor geceye
Sesin çınlıyor kulaklarımda
Kurduğumuz hayallerimiz geliyor aklıma
Adı üzerinde hayal işte, hayalmiş…
Sana dair umutlar beslemeye hep korktum
Çünkü ürkek bir kuştun
Sevmeye korkan ama sevilmeye tutsak
Kafeste tutamazdım
Yüreğimi kafese koydum seni özgürlüğüne saldım
Cılız kanatlarımla taşımaya mahkum olduğum sevdaydın
Sen ki benim en güzel yanımdın
Gittin ya, gönlümden düşen gözyaşı oldun
Kırıldı dalım, her nefeste ölüyorum…
©
26 – 10 – 2020
23 : 34
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Her Şey Bir Yalandan İbaret mi
Güzel olan her şeyin ömrü neden bir yalan kadar kısa.
Yoksa güzel olan her şey bir yalandan ibaret mi...
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
22 :12
27 - 06 - 2019
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Her Şey Sensin
Başımı alıp gitsem
Kalbimin götürdüğü yere
Diyeceğim ama boş bir kalple nereye
Ya Rab iyi ki sana inanıyorum
Yoksa kime sığınırdım
Dünyaya sığmayan ruhumla
Bir kez daha anlıyorum ki
Herkes terk etse
Sen terk etmezsin
Kimsesizlerin kimsesi
İlk ve en son noktada her şey sensin…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Her Şeyim Yarım
Yeni bir haber aldım yardan
Yüreğim kanadı durdu
Gözlerim görmez dizlerim tutmaz oldu
Dilim damağım kurudu
Yarım yürek yaşanır mı gayrı
Dostum sorar dilim lâl
Halim perişan yüreğim nâr
Dünya yanıyormuş kim duyar
Sormayın dostlar sormayın
Gizli gizli sızlayan yaram var
Dünya dar mekan
Yüreğim zindan
Kalbim sığmıyor bedenime
Notalar darağacı
Güfteler yağlı ilmek
Kalbim idama mahkum
Ölüyorum nefes nefes
Hiç bir şeyim tam olmadı
Sevdalarım yarım
Umutlarım yarım
Hayallerim yarım
Her şeyim yarım
Yarım kaldım
Dünyam yarım…
02 – 21 – 2017
04: 15
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Her Yanım Aşk
Bata çıka bulandım yine
Üstüm başım her yanım aşk...
İçime içime akıyor, ruhumu titretiyor
Dünya, insanlar bir başka güzel
Hayat deniz, deniz aşk
Aşk içinde yüzüyorum...
Güneş aşk, yağmur aşk
Ruhum aşkla sarmaş dolaş
Tepeden tırnağa her yanım aşk...
Saatim aşkı vuruyor
Doğu, batı, kuzey, güney aşkı gösteriyor
Pusulam aşk...
Aşkı soluyorum,
Alıp verdiğim her nefes aşk
Seviyorum, seviyorum, seviyorum
Aşkı yaşıyorum
Hayatın anlamı aşk...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hesaplaşma
İhanet sarmalı geceyi
Bütün intikamlar alınmalı
Aldatan görmeli cezasını
Yerde bir kırmızı gül kalmalı
Yaşanmışlıkların anısına
Siyah kuşatmalı geceyi çepeçevre
Olan olmalı, biten bitmeli
Ve giden gitmeli arkasına bakmadan...
Ne yatakta ne sokata kan
Ne de yürekte intikam kurumalı
Adaleti bulmak adına
Kuruyacaksa göz pınarları kurumalı...
Aldatan çekmeli cezasını
Korku sarmalı yüreğini
Vicdanı yanmalı
Gözyaşları akmalı
Pişmanlık alev alev sarmalı ruhunu
Adım atmaya mecali kalmamlı
Cellada teslim olur gibi hazır olmalı
Geceyi melankoli bir melodram sarmalı
Ortaya bir ateş düşmeli
Ve herkes bu ateşten payını almalı...
Havada hiç bir söz kalmamalı
İhanetin bedeli elbetteki ağır olmalı
Yaşamak için değil ölmek için yaşamalı
Her şeyi bir gecede bitirip
Yol almalı karanlıktan aydınlığa
Vicdan rahatı, ruh huzuru bulmalı
Yavaş yavaş yürümeli karanlıktan aydınlığa
Her şey bir gecede bitmeli
Bütün hesaplar görülmeli...
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hırsız
Beni kullanarak
Benden bir şeyler çalarak
Bir şeyler kazandığını sanıyorsun ya
Sana yanılıyorsun bile demiyorum
Benden çaldığın ancak kalbinin kirliliği
Benimse kalbimin temizliği kadardır
Gerisi de senin kendi kayıbındır
Ara dur bulabilirsen…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hırsız mı Gafil mi
Hep birilerinin gazına geldim
Daha çocukluğumda başladılar sormaya
“Büyüyünce ne olacaksın?”
Oysa ben büyümek istemiyordum ki
Ne büyük hırsızmış zaman
Önce çocukluğumu sonra gençliğimi
Fark ettirmeden ömrümü çaldı
Ya da ne gafilmişim ben
Ömrüm uykuda geçmiş…
©
17 – 07 – 2020
20 : 43
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hicret
Yaşıyoruz sahte çiçeklerle,
Şebnemleri görmeden,
Hasretiz gül kokularına,
Bülbüller bile terk etmiş bu diyarları,
Hiçbir şeyden habersiz,
Gaflet uykusunda,
Bir biz kalmışız geriye…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hiç Kendi Şiirim Olmadı
Şairim ama hiç şiir yazmadım
Çünkü bendeki önceki şairler
Benim şiirlerimi çaldılar
Bana söyleyecek söz bırakmadılar
Benim yazdıklarım gelecekteki şairlerden çalıntılardı
Bu yüzden hiç güzel şiirim olmadı
Çünkü hiç kendi şiirim olmadı
Ya geçmişten ya gelecekten çalıntılardı…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hiç Olduğunuzu Anlamadan Mutluluğa Eremezsiniz
Zordur sorularım cevap veremezsiniz
Hayatın anlamını üç beş kelimede izah edemezsiniz
Huzur aradıkça ondan uzaklaştığınızı göremezsiniz
Sevgiliye gözü kapalı kandıkça
Yanmaktan kurtulamazsınız
Sonsuz olana teslim olmadan
Hiç olduğunuzu anlamadan mutluluğa eremezsiniz…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
10 – 02 - 2019
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hiçbir Şey Bildiğin Gibi Değil
Ne sevdalar geçer bu gönülden
Ne yaşlar akar gözden
Ne duyarsın ne anlarsın
Hiçbir şey bildiğin gibi değil…
Bir ömür yanar uğruna
Sevdalar yaşanır sessizce
Söylesem kaybetme korkusu
Söylemesem yüreğimde cehennem
Yüzüme gülüp geçersin
Halim perişan, göründüğüm gibi değil
Hiçbir şey bildiğin gibi değil…
Geceleri kaldırımları mı saymadım
Yıldızları yorgan mı yapmadım
Yakamoz ışıklarında hayallere mi dalmadım
Bilmiyorum kaç gece evinizin önünde sabahladım
Beni uykusuz gördüğün her günü hastayım sandın
Gecemi sabaha bağlayan sendin, bilmedin
Hiçbir şey bildiğin gibi değil…
Sen geçip giderken yanımdan
Bir şeyler kopup peşin sıra gider ruhumdan
Ne sevdalar geçer bu gönülden
Ne yaşlar akar gözden
Bir gençlik kaybolur
Bir ömür söner
Ne duyarsın ne anlarsın
Hiçbir şey bildiğin gibi değil
16-12-2016
00: 25
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hiçliğe Ulaşmadan Hayatın Anlamını Bulamazsın
Yine beynimde cevapsız sorular
Derdi çeken benim çilesini çeken ben
Nedendir sorular içinde çırpınmak
Hayatın anlamını arayanlara tek soru
Ne yaşadın ki neyin cevabını arıyorsun
Hayatın sırrını iki kadehte bulamazsın
Daha derine dalacaksın
Eğer boğulmadan durabilirsen
Cevabın daha ilk basamağındasın
Sırtından vurulup ihanetin acısını tatmadan
Gözyaşların diline ulaşmadan
Çözemezsin hayatın sırrını
Eğer ki pişmanlık ateşinde kavrulup hiçliğe ulaştınsa
Yürek yangınına kadeh kadeh yakıt taşıdınsa
Hoş geldin aramıza dostum
Kaybedecek bir şeyin kalmamış demektir…
©
08 – 08 - 2020
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Huzur
Bir boşluk var yüreğimde bu gece
Yalnızlık bile dolduramıyor onca büyüklüğüyle
Hüzünden uzağım
Neşe mutluluk benden uzak
Aşk dersen zaten ruhuma tuzak
Bu gece keder gasavet kapımı bile çalmadı hayret
Adını koyamadığım bir boşluk
Yuvarlanayım istiyorum rüya alemine
Bütün duygulardan uzak
Gel gör ki bırakmıyor bu boşluk
Adını buldum huzur yok huzur
Nerdesin ey huzur
Bir tutam olsun kapıma bırak...
Bütün dert ve duygulardan soyutlanmışken
Şimdi bu huzursuzluğunda anlamı ne..?
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hürriyet
Tutsağım şu dünya denen kafeste,
Lütfedip ihsan edersen eğer,
Al ruhumu koy,
Rahmetinle, nurunla boğulmuş ebedi bahçene,
Gerçek özgürlüğü tadayım,
Senin koyduğun sınırlar içinde....
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hüsran
Bir yalanmış yaşadıklarım,
Bir masalmış aşklarım,
Sevildiğimi sandığım anda,
Bir depremle yıkılan zavallı tafralarım,
Yazıklar olsunki seni sevmişim,
Lanet olsunki sana gönül vermişim,
Sensiz geçen her anıma kahretmişim,
Yine lanet olsunki ey vefasız,
Sensiz hayatı yok bilmişim,
Ha sensizlik, ha ölüm,
Her ikiside beni hayattan çalan şeyler,
Kahretsin anlamıyor musun hala?
Ben beni senle bilmişim,
Sensiz bir dünya hiç düşünmemişim,
Ama artık YETER!
Çok kırıldım, ama çok kızdım sana,
Ben seni ölesiye seveceğim,
Her gün hasretinle ölüp ölüp dirileceğim,
Ve sen başka kollarda gezeceksin ha,
Yok öyle yağma,
Vururum ulan,
Allah’ıma yemin olsun vururum seni,
Her gün bin kez vurulmaktansa,
Seni bir kez vurur,
Başım dik, sol yanımda bir yangınla,
Yürür geçerim cesedinin üzerinden,
Ama vurduğum sen değil yine ben olurum,
Anlasana zalim, ulan alçak,
Hiçbir şey söylemeye gerek yok,
Sen beni sevsende, sevmesende,
Ben seni sevdim,
Ve ne yazık ki hala da seviyorum,
İşte hakikat,
İşte acı gerçek…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hüsran(2)
Hüsran hüsran,
Hayat koca bir hüsran,
Aşksız gecen geçen ömrün ardından,
Ne söylesen, her şey yalan...
Ne yağmur olup yağdın,
Ne çiçek olup açtın,
Sanki asi bir fırtınaydın,
Estin, savurdun, savruldun,
Kavurdun, kavruldun...
İsyandı senin diğer adın,
İsyan, isyan, isyan,
Ve sonuç;
Koca bir ömür hüsran...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hüzün
Bir alemi koynunda saklayan deniz,
Bir kainatı aydınlatan güneş,
Ve karanlık geceye kandil, milyarlarca yıldız,
Anlıyor musunuz halimi,
Ne kadar da yalnızım, yalnız...
İsterik arzuların peşinde koşa koşa,
Farkında olmadan hayatın anlamını kaybettik,
İhtirasın çıkmaz sokaklarında,
Kendimizi koca bir yalnızlığa bırakıverdik....
Ah aynalar,
Hiçte dost değilsiniz insana,
Ne olurdu,
Birazcık olsun yalan söylemeyi becerebilseydiniz ya....
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hüzüne Esaret
Gecenin bir yarısı
Hüzüne yenik düşmüşken
Sevda depremleriyle yerle bir olan kalblerin
İsyan çığlıklarını bastırmak için
Açacaksın bir halk türküsü
Yanına da yakacaksın bir cigara
Çekeceksin derin derin
Nikotin işgal ederken ciğerlerini
Sen ister of çek
İster doya doya ağla...
Esaretin başlamıştır artık
Bazen sevdaya, bazen hayata
Bazen de olur olmadık anlarda
İsyana sürüklenirken ruhun
Hüzün selinde boğulmaya...
02-10-2014
04:10
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hüzünlü Bir An
Yine sazımın bir teli kırık,
Yine nağmeler kırık dökük,
Anlatmak istenileni anlatamıyor leblerim,
Yüreğimdeki hicran büyüyor ha büyüyor...
Goncasız gül fidesiyim şu kırık kalbimle,
Ne olur laf etmeyin bana,
İstemem değmesin dikenlerim sizlere,
Bırakın beni kendi halime...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hüzünlü Gül
Çözemedim güldeki esrarı,,
Yüzünüzdeki hüznün sırrı gibi,
Yılların acısı çöreklenmiş yüreğinize,
Aradığınız vefaydı belki de...
Herkezden gizli bir tükenişi yaşamak,
Depremlerle yerle bir olurken gönül haneniz,
Yüzünüzde sahte gülücüklerle
Sahte bir mutluluğun tablosunu çizmek,
Belki de en usta ressamlık burada,
Gül yüzünüzdeki hüznün esrarında...
Bir ömür boyu bağlanmak birine,
Kendini feda etmek,
Yok olurken sevginde
Sevdiğinde tükendiğini görmek
İhanet olmasa da,
Dayanamaz hiç bir yürek bu vefasızlığa,
Gül yüzüne düşen hüzün bundandı bekli de....
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hüzzam Sevdam
Tebessümündeki sırrı çözmek için yaklaştım sana,
Bir sır vardı buğulu gözlerinde, çözemediğim...
Hareketlerinde bir ürkeklik,
Belli ki sende kaçıyordun birilerinden,
Adına kader mi desek tesadüf mü,
Nasıl oldu bilmiyorum,
Beni buldun uçurumun önünde...
Her tükeniş yeni doğumlara gebeymiş,
Bunu anladım sende,
Tükenmişliğimin son raddesinde yakaladın beni,
Acıyarak bakmış, zorraki tebessüm etmiştin,
Sanki sadaka niyetine merhaba demiştin,
Oysa nerden bilebilirdin ki senle yeniden doğacaktım hayata,
Adını hüzzam sevda koydum,
Çünkü en melankoli anımda yakalamıştın beni,
Tam hayata veda edeceğim anda
Yani cinnet noktasında,
Yoksa tam tersi ben seni mi yakalamıştım,
İşte sendeki sır nokta...
Mevsimsiz açan çiçek gibisin,
Hasret yaşıyorsun baharlara,
Bazen gözyaşlarını kalbine akıtıp,
Bazen ince hıçkırıklarla boğulurken,
Dilinde hüzzam bir şarkı,
Melankoli yaşıyorsun hayatı,
Sen benim hüzzam sevdam,
Sen deli sevdam...
Ve aylar sonra yine beraberiz seninle,
Bir kez bile sormadım neden oradaydın diye
Belki sende tükenmiştin, bende...
Gerçek olan bir şey varsa,
Yeniden doğduk birbirimizde,
Unut artık mazini salıver kendini bendeki sevda okyanusuna,
İzin ver,
Dudakların kadeh olsun,
Yudum yudum tadayım aşk şarabından,
Derya mavisi gözlerinde boğulayım,
Ellerin kelepçe olsun,
Geçir parmaklarıma parmaklarını,
Ben bir uçurtma ipimse ellerinde,
Sal beni laciver mavisi gökyüzüne,
Ne olur, gideceğini sakın söyleme...
Aç saçlarını,
Sal buğday tenli yüzüne,
Bir kır çiçeği takayım aralarına,
Ve bir buse kondurayım,
Heyecandan al al olmuş yanaklarına,
Sen benim hüzzam sevdam,
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Sen deli sevdam...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Hüzzam Sis Çöker Yüreğime
Matemin ağlatırken geceyi
Dolunay inadına aydınlatır dünyayı
Hüzün bulutları kaplar
Bir hüzzam sis çöker yüreğime
Hüzzam makamından nağmeler dökülür geceye
“Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun
Çünkü seni çok sevdiğimi biliyor gelmiyorsun…”
©
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Isıt Beni Sevginle
Sen yaralı
Ben kimsesiz serçe
Yaralı avcuna sığındım
Ne olur
Birazcık ısıt beni sevginle
©
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Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İçimde Başkaldıran Biri Var
Eylülüm olma gel nisanım ol
Hazanı vurmuş yüreğime
Bereketli yağmurlarınla dol
İçimde başkaldıran biri var
Duyda gel, canıma canan ol…
Hoyratça harcadım koca ömrü
Hatalarım günahlarım oldu
Bir kez de sen gel sevabım ol
İçimde başkaldıran biri var
Duyda gel, canıma canan ol…
Günlerden hep sen olsun
Saatler hep seni vursun
Aylar ismin olsun
Çiçekler rayiha rayiha sen koksun
Nota sen güfte sen ol
Gökkuşağı senin renklerinle dolsun
İçimde başkaldıran biri var
Duyda gel, canıma canan ol…
Sen anlarsın beni
Sarıp sarmalarsın yaralarımı
Sevmende şart değil hani
Beni birazcık anla
Birazcık şefkat yeter
O kadar susamışım ki sevgiye aşka
İçimde başkaldıran biri var
Duyda gel, canıma canan ol…
Her şey sıradan olsun
Basit ama sevgi dolsun
Küçük bir ev
İçinde yalnız sen ve ben
Mutluluk sen sevinç sen
Hayat senle dolsun
İçimde başkaldıran biri var
Duyda gel, canıma canan ol…
Eylülüm olma, gel nisanım ol
Bir kez gel sevabım ol
Çiçekler rayiha rayiha sen koksun
O kadar susamışım ki aşka
Hayat senle dolsun
İçimde başkaldıran biri var
Duyda gel, canıma canan ol…
Yapraklar mı sarardı
Güller mi soldu
Mevsimler hazanı mı vurdu
Bir davet mi var bilmediğim
Ömrün zamanı mı doldu
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İçimde başkaldıran biri var
Duyda gel, ölüm gelecekse seninle gelsin…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
21 – 07 – 2017
02 : 57
Er is iemand die in opstand is, in mij
Wees niet mijn september, kom wees mijn april
De herfst van september heeft mijn hart verwolken
Kom wees mijn april die gevuld is met vruchtbare regen
Er is iemand die in opstand is, in mij
Hoor hem en kom, wees de minnaar van mijn ziel ...
Ik heb het lange leven op een grove manier verspild
Mijn fouten waren mijn zonden
Kom maar een keer wees mijn goede daad
Er is iemand dei in opstand is in mij
Hoor hem en kom, wees de minnaar van mijn ziel ...
Wees jij de alle dagen altijd van mij
Alle klokken zullen jou luiden
De maanden zullen jou naam worden
De bloemen zullen met jou aromageur ruiken
Wees jij de noten zijn van de muziek, wees jij de compositie,
De regenboog zal zich met je kleuren vullen
Er is iemand die in opstand is in mij
Hoor hem en kom, wees de minnaar van mijn ziel ...
Jij, alleen, begrijpt mij
Jij zult mijn verwondingen binden en omwikkelen
Jij hoeft niet van mij te houden, het is niet noodzakelijk
Begrijp me een beetje
Een beetje affiniteit is voldoende
Ik snak zoveel naar liefde
Er is iemand die in opstand is in mij
Hoor hem en kom, wees de minnaar van mijn ziel ...
Ik heb kiever dat alles gewoon is
Eenvoudig maar vol met liefde
Een klein huisje,
İn het huisje, jij en ik alleen,
Jij bent de geluk, je bent de vreugde
Het leven zal met jou gevuld zijn,
Er is iemand die in opstand is in mij
Hoor hem en kom, wees de minnaar van mijn ziel ...
Wees niet mijn september, kom wees mijn april
Kom een keer, werd mijn goede daad
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De bloemen zullen met jou aromageur ruiken
Ik snak zoveel naar liefde
Het leven zal met jou gevuld zijn,
Het zal met jouw gevuld zijn
Er is iemand die in opstand is in mij
Hoor hem en kom, wees de minnaar van mijn ziel ...
Zijn de bladeren geel geworden
Zijn de rozen verwolken,
Zijn de seizoenen herfst geworden
Is er een uitnodiging die ik niet weet,
Is de tijd van het leven voorbij,
Er is iemand die in opstand is in mij
Hoor hem en kom, ook al komt de dood laat hem met jouw komen ...
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
21 – 07 – 2017
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İçime İçime Kanar Yüreğim
Sorma gardaş sorma
Nasıl bir derdim var benim
Gönlüm el vermez dilim söyleyemez
İçine içine kanar yüreğim
İçime içime kanar yüreğim…
Ne paradır ne puldur derdim
El dilinden kurşun yedim
Kahretsin ki kahrımdan ölmedim
İçime içime kanar yüreğim
İçime içime kanar yüreğim…
Bir suskun volkan yanar yüreğimde
Ağıtların bini bir feryat gönlümde
Her damlasında bin isyan gözlerimde
Cihanı ateşe salar derdim
İçime içime kanar yüreğim
İçime içime kanar yüreğim…
Kime el uzattımsa kırıldı bileğim
Düşmanımı goynumda beslemişim
Ya Rab bu nasıl dert güvenip kime söyleyim
Yok haldan anlayanım neyleyim neyleyim
İçime içime kanar yüreğim
İçime içime kanar yüreğim…
Yılanın adı dolanmış dile
Bu kahpenin namı yedi iklimde yedi iklimde
Nasıl bir yılan herkes bilir edepten susar
Kahpe bu ne edepten ne ardan anlar
Er zindana mahkum
Kahpe cihanda taht kurmuş neyleyim
İçime içime kanar yüreğim
İçime içime kanar yüreğim…
Değil dünyada ahirette kahrolasın…
12-11-2015
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İçine İçine Kanamak
Kanamak, içine içine kanamak
Bir şeyler gelip tam göğsünde sıkışırken
Boğazında adını dahi koyamadığın bir şeylerin düğümlenmesi
Yüreğinde tedirgin bir huzursuzlukla
Ağlamak isteyip ağlayamamak
Sebepsiz, nedensiz canın acıyarak içine içine kanamak
Mazi film şeridi gibi geçer gözünün önünden
Mutlu anların kısalığından yakınırken
Melankoli denizinde boğulmak
Aslında her şey basitken inadına zorlaştırmak
Ama nereye kadar
Ütopyalarımızı şizofrenice yaşarken
Gerçekle yüzleşince hırçınlaşmak
Depresyon krizlerinde
Hıçkırıklara boğulurken kendimizden korkmak
Yalnızlığın depreştirdiği duygularla sığınacak bir dost ararken
İnsanların o korkunç alışkanlıklarından korkup kaçmak
Evet kolayı insanlardan koşar adım kaçmak
Kendinden geçmiş çılgın gibi koşarken
Bir an kendine geldiğinde
Ulu orta salya sümük ağlamak için gizlenecek yer aramak
Sonrasında hıçkırıklarınız özgürlüğüne kavuştuğunda rahatlamak
Kimseye ne gücünün ne nazının geçmemesini sigarada bulmak
Asırlarca hasretini çektiğin sevgilinin kokusunu içine çekercesine
Ciğerlerini sigara dumanıyla doldurmak
Kimseye güç yetirememişliğin acısını sigaradan çıkarmak
Duygu erozyonunda uğradığın güç kaybıyla tükenmişliği yaşamak
Göğsün bir körük gibi inip kalkarken
Her şeye kızıp öfkelenip eline geçen ne varsa sağa sola fırlatmak
Hırsını öfkeni bir şeylerden çıkarmak
Depresyon kıskacında yalnızlık furyasına kapılıp yine kendinde yok olmak
İçine içine kanamak, içine içine ağlamak
Bir çoğumuzun aslında her gün yaşadığı yalnızlığı açığa vurmak
Ne kadar zormuş değil mi..?
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İflas
Sevdiğin çoluğun çocuğun uğruna
Bir ömür, koca bir ömür feda edersin
İstekleri arzuları emir olur
Var mı yok mu bilmezler ya da anlamak istemezler
Sen kocasın dahası babasın
Bulur buluşturur yaparsın
Ezilirsin, yıpranırsın gören olmaz
Ne isteklerin sonu gelir ne arzuların
Her gün biraz daha artar
Ve sen her gün biraz daha ezilirsin
Derdin olur, anlatmak istesen anlayan olmaz
Kalen sandığın yuvanda koca bir yalnızlığa mahkum olursun
Artık hep ikinci planda görünmeyen adamsın
Ya bir banka kartı ya da teknik eleman
Kimse anlamak istemez duygularını
Düşünemez senin de bir şeye ihtiyacın olacağını
Sen babasın, kocasın
Sarsılmaz yıkılmaz kayasın
Öyle olmadığını anlamaları için illa ki ölmek mi lazım
Evde bir dizi kadar kıymetin olmadığını dizi vaktinde anlarsın
Amaaan ya sende konuşmak için dizi saatini mi buldun
İyi de hiç bitmez ki diziler
Gündüz iş, kadınlar altın gününde çocuklar okulda
Akşam eve gelirsin
Kadın mutfakta çocuklar bilgisayar başında
Yemekte konuşulmaz, sessizlik hüküm sürer
Malum sofrada konuşulmaz
Yemek biter herkes kendi dizisini izlemek için farklı odalarda
Elektrikler kesilse akıllı telefonlar devrede
Derdin sıkıntın mı var
Soran olmaz anlayan olmaz
Koca bir yalnızlık duygusuyla oturursun o sihirli monitör başına
Halden anlayacak dertleşecek birisini ararsın
Buldun mu soyunur dökülürsün içinde ne varsa
Ne baba babadır, ne anne annedir ne de çocuklar çocuk
İflasa sürüklenen bir kurum feryat eder duyan olmaz
Ve bir gün ansızın üzerimize yıkılır çatı
Ancak acılar etrafında birleşiriz
O da üç gün beş gün
Sonra kabuk bağlar yaralar
Telefonlar alınır ele
Boğuluruz sanal bir alemde
© Seyyid Burhaneddin Kekeç

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İhanet Etme
Kurşunlar girsin bedenime,
Al kanlarım dökülsün yerlere,
Güzelim ihanet etme sevgime,
Sana helalimsin dedim bir kere…
Kendimce bende bir yiğidim,
Sevgim, şerefim namusumdur benim,
İhanet etme sevgime güzelim,
Uğruna can alır, can veririm...
Kahır ederim sevgime,
Kahır ederim bahtsız kaderime,
Güzelim ihanet edersen sevgime,
Yakarım dünyayı, içinde seninle...
Yakarım dünyayı, içinde seninle...
İhanet edersen aşkıma,
Yıkılır kahır olurum ama,
Senide yaşatmam güzelim...
Kurşunlara da gelsem,
Kara topraklara da girsem,
Eğer sevgime ihanet edersen,
Seninle hesabım mahşerde güzelim...
Temmuz – 1999
Enschede
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İhanetin Acısı
Nezaket sizin isminizle başlar,
Letafet, sevgi gönlünüzde,
Saygı, kurduğunuz her cümle,
Hal, tavır ve hareketinizde,
Hal böyleyken bile,
Anlaşılamıyor ve aldatılıyorsanız,
Yıllar bir anlık heyecanlar için gömülüyorsa mezara...
Biliyorum tesellisi bile zor ama,
Söyleyecek tek şey,
Üzülmeyin o vefasıza,
Ama ağlayın sevdanıza,
O tertemiz sevgiyi, koca bir ömrü,
Bir hayırsıza harcadığınıza,
Ama inanın o hayırsız,
Değmez sizin bir damla gözyaşınıza...
Yaşamayınca bilinmiyor elbet,
Gecelerin kıskacında yaşanan yalnızlıklar,
Resimlere bakarken canlanan anılar,
Bir zamanların büyük sevdası,
Ve o aşkın meyvesi çocuklar...
Hele onlara hiçbir şey anlatamamak,
İhaneti mezara gömer gibi yüreğinize gömmek,
Yanardağ olup, onun ateşinde kendi kendinize erimek,
Allah’ım ne büyük acı,
Düşünmesi bile kavuruyor insanı...
Unutun onu demek,
Yaşamayana söylemesi kolay geliyor,
Ama farz edin ki öldü o,
İhaneti onun cenazesiydi,
Bitsin artık çileler,
Mutlulukları yaşayın,
Özlediğiniz sevgiler,
Bir okyanus gibi açılsın önünüzde...
27 - 06 - 2007
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İhtiyacı Var
Hayattan yorgun kalbimin
Sıcacık sözlerine ihtiyacı var
İhanetler gören gözlerimin
Sevgiyle bakan gözlerine ihtiyacı var
Uzattığım bir çok dosttan boş dönen ellerimin
Vafalı ellerine ihtiyacı var
Yalnızlıktan donan ruhumun
Sadakatle şefkatle saran kollarına ihtiyacı var
Terk edilmiş üşüyen bedenimi
Sar desem sarar mısın..?
Savurma sitemlerini geceye
Geceler yorganım
Sarılıyorum sen diye
Sonra sitemlerin geliyor aklıma
Üşüyorum, yüeğim donuyor...
13-10-2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İki Dakika
Hayatı hep iki dakikalarla harcadık
Ya iki dakika geç kaldık hayata
Ya da iki dakikayla kaçırdık aşklarımızı
Vaktinde yakalayanlarsa
İki dakikalık kavgalarda harcadı aşklarını
Mutlu olanlarınsa hep iki dakikalık şikayetleri oldu hayattan
Aslında ne uzun bir zaman dilimiymiş iki dakika
Ve hatta uzun bir ömürmüş bazen kıymeti bilinmeyen…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
17 – 10 – 2017
17 : 28
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İkram
Bir bardak suyla birlikte sunduğum kalbimdi
Kana kana içtin
Hatta sonunda derin bir oh çektin
Kalbim ah ah diyordu duymadın, bilmedin...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İlk Aşk
Bütün herşey;
Karlı bir dağ yolu üzerindeki çeşme başında başladı.
Beni sana çeken, halen de ne olduğunu bilemediğim,
Gizli bir cazibe, kimbilir kaderdi belkide.
Sen bilmesende ve hatta unutup gitsende,
Benim unutamayacağım,
Kalbimde yaşayan bir sen olarak hep kalacaksın.
Gençliğe ilk adım attığım o günlerde,
Pervasızca kapılarını açtığım yüreğime giren ilk sendin.
İsteksiz ve ürkekçe…
Bir heves sanmıştım önceleri.
Sonra aşka dönüştü hislerim.
Ama ya sonrası...
Aşktanda öte bir tutkuya dönüştün benim için.
Çoğu zaman yolunu gözlerdim.
Bazı geceler evinizin önünde gezerdim.
Ümit Besen’in söylediği,
“Takıldı gözlerim birden gözüne,
Bir ateş ilişti sanki gönlüme,
Yağmurla boşandı gökten üstüme,
Ben aşkı sevgiyi senden öğrendim.”
Mısralarını dinlerken hep seni hayal ederdim.
Ve sen bunların hiçbirisini dahi bilemezdin
Sen, gecenin bilmem kaçıncı uykusunda,
Ben gecenin soğuğunda üşüyerek mahallenizde gezerdim.
Bir şekilde duygularım ulaştığında sana,
Bana söylediğin sözlerin var ya…
İşte o sözlerin yetti bana,
Sanki dar geldi dünya.
Hakaret edip bağırsan, hatta tokat vursan,
İnan bu kadar koymazdı bana.
Ama kardeş kalalım demen yokmuydu ya...
Hançeri alıp yüreğime saplasan,
Beni al kanlara boyasan,
Yakmazdı yüreğimi sözlerinin yaktığı kadar...!
Sırf bu yüzden sürgüne vurdum kendimi,
Terki diyar ettim senin bulunduğun yerleri,
Sensizliğe vurdum kendimi.
Ne olur bağışla af et beni,
Ne yaptımsa unutamadım,
Terk edemedim sana olan sevgimi.
Sen ilk aşkımsın, ismini herkesten gizlediğim.
Ve son aşkım olarak kalacaksın,
İsminin baş harfi olan alfabenin son harfi gibi.
Son yolculuğuma çıkarken dahi,
Yüreğimde götüreceğim bana yasak olan sevgini.
Sen yüreğimin güzeli,
Bahtın açık,mutluluklar hep senin olsun.
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Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İlk Aşk (öykü)
Burhan bir gün oğlunu almaya okula gitti. İlkokula giden oğlu okuldan çıkışta babasını
görünce çok sevindi. Sırtında sırt çantası olduğu halde kollarını açıp koşarak babasına
sarılırken ağzında sevinç nidası ‘baba’ sözcüğü vardı. Oğlunu arabaya bindirip
kemerlerini taktıktan sonra koltuğuna oturan Burhan oğluna sordu.
-Nasıl geçti okul, var mı bir sorun?
-Bir sorun yok baba. Yalnız bugün güzel bir şey oldu. Bugün benim bir sevgilim oldu.
Burhan heyecanlanmıştı, oğlu ilk kez âşık oluyordu ve bunu kendisiyle paylaşıyordu.
“Eee nasıl oldu bu bakalım, anlatmak ister misin?” diye sordu.
-Sınıfımızdan bir kız çantama bir mektup koymuş. Teneffüste yemeğimi almak için sırt
çantamı açtığımda mektubu buldum. Beni sevdiğini yazıyordu. Aslına bakarsan ben de
onu beğeniyordum ama utandığım için söyleyemiyordum. Hemen kabul ettim.
-Neler yapacaksınız, var mı bir planınız?
- Şimdilik okulda görüşüp telefonlaşacağız. Sonrasına bakarız artık.
-Peki, adı neymiş bu kız arkadaşının_ Benden saklamayacaksın herhalde.
Fetihcan bir an bocaladı. Söylemekle söylememek arasında kararsız kaldı. Burhan bunu
fark etmişti.
-Bak oğlum biz seninle baba oğul değil aynı zamanda arkadaşız da. Beraber top
oynuyor yüzmeye, sinemaya gidiyoruz. İnsan hem babasından hem arkadaşından kız
arkadaşının ismini saklar mı?
Fetihcan biraz utanarak hafifçe de kızararak ‘İclal’ dedi.
-Eğer İclal’in ailesi de izin verirse okul saati dışında ve hafta sonları seni istediğin
zaman onlara onu da senin yanına getiririm. Sen arkadaşınla konuş ne zaman isterse
ben gerekeni yaparım. Hatta birlikte sinema ve yüzmeye de gidebiliriz.
“Sahi yapar mıyız baba” diye sevinçle haykırdı Fatihcan. Burhan, “Tabii yaparız neden
yapmayalım?” diye umut verdi oğluna.
Bir hafta sonu oğlunu ve arkadaşını alıp sinemaya gittiler. Sinemada bir çocuk filmi
seyrettiler. Daha sonra dünyaca ünlü fastfood restoranlardan birine gidip karınlarını
doyurdular. Çok güzel vakit geçirmişlerdi. Çocukların eğlendikleri yüzlerinden belli
oluyordu. Onları mutlu görmek Burhan’ı da mutlu etmişti. Burhan buradan kendisine de
bir ders çıkarmıştı. Demek ki insanoğlu ancak mutluluk verebildiği kadar mutlu
olabiliyordu.
Aradan birkaç ay geçmişti. Henüz 9-10 yaşlarındaki minik âşıklar günlerini çok mutlu
geçirmişlerdi. Okula sevinçle ve istekle gidiyorlardı. Okul dönüşlerinde ailelerinin onlara
müsaade ettiği süre kadar telefonla görüşüyorlardı.
Ama bir gün Fetihcan okuldan mutsuz ve ağlayarak dönmüştü. Annesi nesi olduğunu
sormasına rağmen konuşmak istemediğini söylemişti. Burhan eve geldiğinde eşi
Fetihcan’ın durumundan bahsetti.
-Kendisini odasına hapsetti kimseyle konuşmak istemediğini söyledi. Ben birkaç kez
konuşmak istedim ama konuşmayı başaramadım. Oğlunla konuşmayı dene bakalım,
derdi neymiş?
Burhan, Fetihcan’ın odasının kapına kadar gelerek kapıya birkaç kez hafifçe vurdu.
İçerden ses gelmiyordu. “Girebilir miyim” diye sordu ama yine cevap alamadı. Yavaşça
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kapıyı açarak oğlunu görebilecek kadar araladı. Fetihcan yatağının üzerinde sırtını
duvara vermiş dizlerini karnına doğru çekmiş be başını da dizlerinin üzerine kapamış bir
şekilde duruyordu. Burhan, yavaşça Fetihcan’ın yatağının yanına ilişti. Eliyle oğlunun
sağlarını okşayarak, “Bir şey mi oldu paşam? Neden ağlıyorsun” diye sordu.
Fetihcan hiç beklenmeyecek bir hareketle aniden babasına sarılarak “canım acıyor
baba” diyerek ağlamaya başladı. Burhan ona büyük bir şefkatle sarıldı. Sırtını
sıvazlayarak “Ağla oğlum ama bil ki ağladıkça canın daha çok yanacak. Hiç susmak
istemeyeceksin belki ama senin de gözyaşların bir yerde tükenecek.” Şimdi neden
ağladığını anlatmak ister misin?
Fetihcan, hıçkırıkları arasında zorla “İclal okuldan ayrılıyor” diyebildi. Burhan oğlunun
aşk acısı çektiğini anlamıştı.
-Neden ayrılıyor, biliyor musun?
Fetihcan çocukluğun verdiği o masumane saflıkla ağlamasını durdurmak istemesine
rağmen hıçkırıkları biraz daha artarak, “Başka şehire taşınacaklarmış. Babası uzun
süredir işsizmiş. Şimdi bir başka bir şehirde iş bulmuş. Her gün gidip gelemeyeceği için
oraya taşınacaklarmış. Bir daha onu göremeyecek miyim baba?” diye sordu.
Burhan bu kez oğluna daha da sıkı sarıldı. Fetihcan’ın başını okşayarak ‘şşşşştt,
büyüyorsun artık bir genç oluyorsun. Biliyorum canın yanıyor. Ama büyümek işte böyle
bir şey oğlum. Ben ne söylersem söyleyim biliyorum ki seni teselli etmeyecek. Ama
sana yemin ederim ki ve maalesef sen İclal’i ömrünün sonuna kadar unutmayacaksın.
Aynı şekilde o da seni unutamayacak. Çünkü ilk aşklar hiç bir zaman unutulmaz.”
-Tabi ki de unutmayacağım. Onu mutlaka bir gün bulacağım.
-O biraz kader yavrucuğum. Geleceğin bizlere neler getireceğini hiç birimiz hiç bir
zaman bilemeyiz. Yazarlardan birisi, “Biz planlar yaparken başımıza gelen şeye hayat
diyoruz” demiş.
Babasının gözlerinin içine bakan Fetihcan o çocuk saflığıyla anlamadığını ima edercesine
“yani” diye sordu.
-Yani biz gelecekte neler yapacağımızı düşünüp ona göre hareket edip gerekli adımlar
atmak isterken bizim hiç beklemediğimiz şeyler olur ve bu yaptığımız planlar
bozulabilir. Yapmak istediklerimizin dışında bir hayat yaşayabiliriz. İşte biz buna hayat
diyoruz oğlum. Ama sana söz veriyorum istersen yemin de edebilirim değişik
zamanlarda önüne daha pek çok kız çıkacak ve sen bunlardan birine hatta bir kaçına
bile farklı zamanlarda yine âşık olacaksın.
-Hayır, ben İclal’i seviyorum. Ondan başkasına da âşık olmak istemiyorum.
Diye itiraz etti Fetihcan.
-Bu senin elinde olan bir şey değil yavrum. Duygulara yön vermek ya da onları kontrol
altına almak herkesin başarabileceği bir şey değil. Hatta bunu biz büyükler olarak da
başaramıyoruz kaldı ki sen. Şimdi, ben sana ağlama ya da üzülme demeyeceğim.
Biliyorum ki kalbinde yanan bir ateş var ve bu sana acı veriyor. O ateşi ancak gözyaşı
dökerek ve zamana bırakarak söndürebilirsin. Zaman her şeyin ilacıdır. Acıların
zamanla azalacak. Şimdi ağlamak istiyorsan ağlayabildiğin kadar ağla. Yanında
durmamı ister misin?
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-Sadece sarıl bana baba, sadece sarıl.
Burhan’ın dudaklarında buruk bir tebessüm belirdi. Oğluna sımsıkı sarılıp sırtını
sıvazladı. Bir süre öylece kaldılar.
Ertesi sabah Fetihcan okula isteksiz bir şekilde hazırlanmıştı. Hatta ilk defa ödevlerini
bile yapmamıştı. Bunu babasına söyledi. Babası, “bir defalığına mahsus öğretmeniyle
konuşacağını öğretmeninin ona kızmayacağını ümit edeceğini” söyledi. Fetihcan servis
aracıyla okula doğru giderken Burhan oğlunun öğretmenini arayarak kısaca olayı
anlatıp öğretmenini haberdar ederek sanki haberi yokmuş gibi davranmasını ve bu
defaya mahsus olmak üzere ödevlerini yapmadığı için Fetihcan’a ceza vermemesini rica
etti. Öğretmen anlayışla karşılayarak bu sorunu atlatmasında Fetihcan’a elinden
geldiğince yardımcı olmaya çalışacağını söyledi.
Servis aracı okulun önünde durduğunda Fetihcan okula baktı. Okul bomboş geliyordu
ona. Okul bir anda anlamını kaybetmişti sanki. Servis aracından indi okula doğru
yürümeye çalışıyordu ama ayakları bir birine dolanacakmış gibi hissediyordu. Sanki
ayakları geri geri gidiyordu. Kapıda sınıf arkadaşlarıyla karşılaştı. Onlara hiçbir şey belli
etmemeye çalışarak sınıflarına gittiler.
Okulda İclal’siz ilk gün zor geçmişti. Arkadaşlarından uzak durmuş derslerde suskun
kalmıştı. Öğretmeni ona ödevini neden yapmadığını sormamıştı. Fetihcan’ın bu dahi
dikkatini çekmemişti. Okul bitti, eve vardığında İclal telefonla aramıştı. Ona yeni şehrini
yeni okulunu sordu. İclal’de yeni okula ve semtlerine alışmakta zorluk çektiğini ve
Fetihcan’a özlediğini söylemişti.
Aradan zaman geçmişti. Bir dönem her gün süren telefonla konuşmalar yerini iki üç
günde bire bırakmıştık. Daha sonra hafta da bir konuşmaya başlamışlardı.
Taşınmalarından birkaç ay sonra İclal, Fetihcan’ı son kez aramıştı. Bu konuşmalarında
İclal tüm çocuk saflığı ve masumiyetiyle, yeni okulunda çok yakışıklı bir çocukla
tanıştığını galiba ona âşık olmaya başladığını söylemiş ardından da hemen eklemişti.
“Seni hiç unutmayacağım Fetihcan. Kendine iyi bak” deyip telefonu kapatmıştı.
Fetihcan kalbinin bir köşesinde bir şeylerin kırıldığını hissetmişti. Bir süre elinde
telefonla öyle kalınca babası bir şeylerden şüphelenip, “Bir şey mi oldu yavrum. Neyin
var, neden öyle donup kaldın. İclal’e bir şey mi olmuş”
Fetihcan’ın elindeki telefon adeta masanın üzerine sert bir şekilde düşmüştü. Fetihcan
bir kabullenememezlik yaşıyordu. Duyduğu sözlerin etkisiyle donup kalmıştı. O uğruna
gözyaşı döktüğü ağladığı kız ona bir başkasına âşık olduğunu söylemişti. Kendisini
ihanete uğramış gibi hissediyordu. Birden olduğu yerden doğrulup hızla odasına doğru
koşar adım gitti.
Fetihcan’ın durumundan bir terslik olduğunu anlayan baba oğlunun arkasından gitti.
Fetihcan odasında yatağa ağız üstü uzanmış ağlıyordu. Bu sefer ki gözyaşları kırılan
kalbinin derinliklerinde çağlayan ihanete uğramışların akıttığı gözyaşı nehrinden
geliyordu.
Burhan yine yavaşça oğluna yaklaştı. Hemen yanına diz çöküp sırtını sıvazlamaya
başladı. Fetihcan, kuzum ne oldu? Seni böylesine üzen şey ne anlatmak ister misin?
Yine iki arkadaş gibi sohbet edelim mi?
-Hayır, baba bu sefer iki arkadaş gibi olmaz. Baba oğul gibi sohbet edelim. Bu kez
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senin tecrübelerine ihtiyacım var.
-Tamam, baba oğul gibi sohbet ederiz yavrum. Sen ne sormak istiyorsan sor ben de
anlatmaya izah etmeye çalışayım.
-Ayrılınca sevgiler ölür mü baba? Neden tazeliğini korumaz. Neden hala ilk gün ki gibi
sevemez insanlar?
-Ne olduğunu anlatacak mısın? Ne olduğunu söyle ki ben de sorularına cevap vermeye
çalışayım.
Kekeleyerek, “Şey İclal” dedi sonra durdu. Burhan üsteledi, “Ne olmuş İclal’e?” diye
sordu.
-Şey işte şey…
Yeni okulunda benden daha yakışıklı bir çocuk varmış ona âşık olduğunu söyledi. Hem
beni hiç unutmayacağını hem de bir daha aramayacağını söyledi. O bunu söyleyince
içimde bir şeyin kırıldığını hissettim baba. İçimde sıcacık bir şey aktı. Kalbimde bir şey
hayır bu olamaz diyordu baba.
-Seni gayet iyi anlıyorum oğlum. Bir hayal kırıklığı yaşıyorsun. Terk edilmeyi
kabullenemiyorsun. Bunu kendine yapılmış bir ihanet olarak algılıyorsun. İsyan etmek
istiyorsun. Bağırıp çağırmak kırıp dökmek istiyor içindeki kızgınlığını atmak istiyorsun.
Fetihcan babasının yüzüne şaşkınlıkla bakıp, “Aynen öyle, ama sen nasıl bilebildin
bunu? Sende mi daha önce ihanete uğradın?”
-Hayır yavrum, Allah öyle de bir şey göstermesin zaten. Ama her insan hayatta bazen
istemeyeceği kabullenemeyeceği durumlarla karşılaşabilir. Bu tür sorunlarımızı daha
önce yaşadıklarımızdan elde ettiğimiz ders olarak nitelendirebileceğimiz ama biz
büyüklerin adına tecrübe dediğimiz birikimlerimizle üstesinden geliriz. Bazen biz de
yetersiz kalırız. O zaman da en yakınımızdan anne-baba ya da dostlarımızdan biriyle
konuşarak onların tecrübelerinden faydalanarak üstesinden gelmeye çalışırız. Hani
konuşmamızın başında da demiştin ya bana tecrübelerini anlat. İşte bu yaşıma kadar
edindiğim tecrübelerden edindiğim bilgiye dayanarak diyorum ki, İclal’i hiç bir zaman
unutmayacaksın. Şu an kendini ihanete uğramış hissetmen gayet normal. Bunu kabul
etmeyen ve isyan eden kalbinin kızgın olduğunu da anlayabiliyorum. Şimdi seninle bir
şey yapacağız, var mısın?
-Ne yapacağız baba? Ben bu haldeyken ne yapmamı istiyorsun? Kafam beynim kalbim
allak bullak. Her şey bir birine karışmış durumda. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu
bile seçmekte zorlanıyorum.
-Bu gayet normal kuzum. Şimdi ben senin kafanı toparlamana yardım edeceğim. Şimdi
derin derin nefes alacağız. Nefesimizi burnumuzdan alıp karnımız şişene dek içimize
çekip sonra var gücümüzle bağıracağız, tamam mı?
-Tamam.
-Tamam, o halde şimdi dediklerimi yap. Burnumuzdan nefesimizi alıyoruz. Çek nefesini
içine, çek çek çek. Karnın olabildiğince şişsin. Şimdi var gücünle aaaaaa diye bağır.
Aynen Tarzan’ın bağırdığı gibi. Bütün gücünle haydi…
Babasının talimatlarını bire bir uygulayan Fatihcan var gücüyle aaaaaaaaaaaaa diye
bağırmaya başladı. Mutfakta yemek yapmakla meşgul olan Fetihcan’ın annesi Nadide
Hanım oğlunun sesiyle irkildi. Öylesine korktu ki Fetihcaaaaan diye koşarak oğlunun
odasına gitti. Baba oğlun yanına vardığında heyecan ve korkudan Nadide hanımın
bütün bedeni tir tir titriyordu.
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-Ne var neden böyle bas bas bağırıyorsun oğlum. Şu halime bak, korkudan sinirlerim
boşaldı.
Burhan sadece hanımına göz atarak susmasını işaret etti.
-Oğlumla stres nasıl atılır onun talimini yapıyorduk. Bir daha yapmak ister misin
oğlum?
-Fetihcan’ı bilmem ama şimdi benim böyle bağırmaya ihtiyacım var. Bu ne canım, insan
böyle de korkutulmaz ki. Ben bağıracağım aaa diye de komşular delirdiğimi sanacaklar.
Ama oğlunun bir derdi olduğunu anlayan Nadide Hanım daha fazla üstelemenin bir
faydası olmayacağını anladığından olacak arkasını dönüp mutfağına döndü.
Aradan yıllar geçti. Fetihcan lise son sınıfa gelmişti. Burhan yine oğluyla futbol oynuyor,
yüzmeye sinemaya gidiyor evde çeşitli oyunlar oynuyordu kendince zevkli dakikalar
geçiriyordu. Oğlunun da bu durumdan memnun olduğunu sanıyordu. Baba oğul gibi
değil de sanki onlar iki arkadaştı.
Geçen zaman içerisinde Fetihcan, İclal’in adını hiç ağzına almadı. Ama unutmamıştı da.
Fetihcan artık ortaokulun son sınıfına gelmişti. Var gücüyle derslerine konsantre olmaya
çalışıyordu. Bu nedenle babasıyla daha az vakit geçirmeye başlamıştı. Babası ne zaman
bir yere gidelim ya da şunu yapalım mı dese derslerini bahane edip babasını kaba
deyimle ekiyordu.
Oğlundaki bu değişikliğe bir anlam veremeyen Burhan bir gün oğlunu karşısına alıp
konuşmaya başladı.
-Oğlum ne zaman seninle bir şeyler yapmak istesem beni atlatıyorsun. Anlıyorum
derslerin önemli ama okul hayatına devam ederken hayattan da zevk almaya çalış.
Çabuk büyümek için gayret gösterme. Çünkü büyüdüğünde senin tahmin
edemeyeceğin kadar büyük sorunların zaten olacak. Onun için hangi yaşta olursan ol
sorumluluklarını yerine getirirken mutlaka hayattan da keyif almaya gayret etmelisin.
-Biliyorum baba, büyüdükçe sorumluluklarımın arttığının farkındayım. Ama benim asıl
farkına vardığım şey senin tahmin ettiğinden daha önemli. Eğer zamanında İclal’in
babası eğitimini tamamlayıp güzel bir meslek sahibi olsaydı buradan başka bir şehire
taşınmak zorunda kalmayacaktı. Eğitimini kapasitesi ölçüsünde en üst seviyede
tamamlamış olsaydı bu gün yüksek gelirli güzel bir işe hatta kendi iş yerine sahip
olabilirdi.
-Hala unutmadın mı İclal’i?
-Unutmak mı, bunu sen mi söylüyorsun? Sen dememiş miydin Ömrün boyunca
unutamayacaksın diye. Ben bu güne kadar hep İclal’i suçluyordum ama asıl suçlu
İclal’in babasıydı baba. Çünkü o meslek sahibi olmayan işsiz bir adamdı. Nerede hangi
işi bulduysa onu yapmak zorundaydı. Ve o başka bir şehirde ancak torpille bulduğu işi
kaçırmamak için ailesini de taşımak zorunda kaldı. Yani bizim ayrılmamızdaki en büyük
suçlu oydu.
Hayır, ben onun gibi olmayacağım. Elimden geldiğince kapasitem yettiğince okuyup iyi
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bir meslek sahibi olacağım. Belki de ilerde kendi işyerimi açacağım. Eğer bir gün
evlenip çocuklarım olursa onlara en geniş imkânları sunmaya çalışacağım. Benim
çocuklarım benim yüzümden istemedikleri bir şehirde istemedikleri bir okulda yine
istemeyecekleri küçücük fakir semtlerindeki küçük bir evde oturmalarına müsaade
etmeyeceğim. İşte ben bunları anladığım için derslerime bu kadar önem veriyorum.
Biliyorum baba, sana yeterince zaman ayıramıyorum. Bunun için özür dilerim. Ama
benim bütün gayretim bir gün oğlunla gurur duymanı sağlamak için. Ama sana söz
veriyorum okul tatilinde istediğin kadar birlikte vakit geçiririz. Ama şimdi müsaadenle
idealimdeki mesleği edinene kadar derslerimle ilgileneyim.
Burhan kulaklarına inanamıyordu. Oğlu hala İclal’i unutamamış ve bu ayrılığın suçlusu
olarak İclal’in babasını görüyordu. Ama oğlunun söylediklerine hak veriyordu.
Fatihcan’ın yanına geldi.
-Bak oğlum ben senin eğitiminde istediğin başarıyı yakalayacağına bütün kalbimle
inanıyorum. Benim buna inandığım gibi senin de buna inandığını biliyorum. Kendine
olan öz güvenine her zaman hayran kalmışımdır. Sendeki bu öz güven gençliğimde
bende olsaydı şimdi çok daha farklı bir hayat sürüyor olabilirdik. Söylediklerinde o
kadar haklısın ki. Bu söylediklerinin bilincinde olmayan o kadar çok insan var ki. Belki
de bunlardan birisi de benim. Belki de şansım yaver gitti ben bir meslek sahibi
olabildim. Kazancımla sana sunduğum imkânlar da oldukça çok gibi görünse de yine de
kısıtlıydı. Ama sen sahip olduğun şuur ve çalışma azminle bütün zorlukların üstesinden
gelmeyi başardın. Bu bile seninle gurur duymam için başlı başına bir neden. Seninle
gurur duymam için bir meslek sahibi olmanı beklememe de gerek yok. Annen bana
sana hamile olduğunu söylediği ilk günden beri seninle gurur duyuyorum. Çünkü sen
benim geleceğimsin. Sen bir doktor da olsan ya da bir ayakkabı tamircisi de olsan ben
seninle gurur duyarım. Çünkü sen benim oğlumsun ve ben seni çok ama çok
seviyorum. İyi varsın paşam ve iyi ki benim oğlumsun…
©
Öykünün yazıldığı Tarih : 29 – 03 – 2020
Öykünün Bittiği Saat: 05 : 00
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İlla ki
İlla ki kanatacaksın yüreğimi
İlla ki kanatacaksın bir yerlerimi
İlla ki geceyi hüzne boğacaksın
Bir gün de gel bayramım olsun…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İlla ki Saçları Aşk Kokacak
İlla ki saçları aşk kokacak
Acılardan yoruldum büyümek istiyorum
Biri olsun istiyorum yanımda
Yaşı aşkı öğretecek kadar bana yakın
Gözleriyle beni büyüleyecek
Sözleriyle eğitecek
Hamur gibi beni yoğuracak
Ve kendisini de o hamura katacak
İlla ki saçları aşk kokacak
Gözleriyle tutabilecek yüreğimi
Dilerse uçuracak ruhumu
Dilerse serseri divane savuracak...
Acılardan çilelerden yorulduğumda
Kaçıp sığınabileceğim bir liman olmalı
Konuşmasa da sevgiyi huzuru sunmalı gözleriyle
Yaratandan duam, şükretme sebebim olmalı
Bir damla su gibi olmalı, saf
Herşeye rağmen toprak gibi olmalı, mütevazi
İlla ki saçları yıldız yıldız parlamalı yani aşk kokmalı
Her okşadığımda yüreğimdeki ateşe benzin olmalı
Daha bir yanmalıyım
Yokluğunda cehennem ateşini tatmalıyım
Yanmalıyım öyle yanmalıyım ki
Kendimde onu bulmalıyım
Sevdiğim ben olmadan
Aldığım her nefeste onu solumadan
Ölmeden önce onda ölmeliyim
Sevgiyi, sevmeyi öğretebilmei bana
Çünkü ben hala sevgi acemisiyim...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İlle
Gözlerinde sonsuzluğa akmak istercesine baktım gözlerine
‘Sevdim’ dedim sessizce
O oralı bile değildi
‘Oooo haydi hayırlı olsun’dedi tebessüm ederek
‘Ama seni’ dedim.
Birden ciddileşti, yüzü sertleşti
‘Bana mı sordun, haydi başka kapıya’ dedi döndü gitti
‘Yazık değmezmişsin’ dedim, vazgeçtim
Bana değilse de sevgiye saygı göstermeyene
Sevgiye dilenci muamelesi yapanı sevemezdim
Beynim vazgeçti
Kalbim ille dedi ille...
22 – 08 - 2015
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İlle de Sen
Kaçtım bunca yıl senden,
Sensiz olan köşe bucak aradım,
Yanılmışım, ismini kalbime,
Resmini beynime kazımışım,
Ben sadece kendimi aldatmışım…
Sensiz geçen yıllarımda,
Yüreğimde kaynayan hasret pınarıydın,,
Ufka bakarken her akşam,
Gözlerimden akan yaşlardaydın...
Bak seneler geçti,
Saçlarıma aklar düştü,
Sensiz geçen her günümde,
Yüreğime hasretinle matem havası çöktü...
Bazen bir şarkıya takılır ya insan,
Durur söyler, döner yine söyler,
İşte bende öyle takılmışım sana,
Ne söylesem sen,
Nereye baksam hep sen,
İllede sen, illede sen...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İlmin Cahili Oldum Senin Alimin
Ne çok okudum ne çok gezdim
Ben sadece seni çok sevdim
İlmin cahili oldum senin alimin
Her gün okuduğum kitap gibi şiir gibi ezberimdesin…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
02 – 05 – 2019
05 : 40
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İman
Aklın iflas noktasında inanıyorsan hala,
Artık iman etmişsindir, anla...
1999
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İman Meselesi
Bir gül-i râna ki mest eder,
Kokusuyla etrafını,
Bülbüller feryadı figan eder,
Onun firakıyla,
Mü’min olan anlar,
Bu neyin kokusu,
Bu neyin feryadı,
Münafıklarsa bir şey anlamaz,
Aval aval bakar,
Bu neyin rahmeti,
Bu neyin nağmesi...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İnanmayın Bana, Kanamayın
Her günüm sanki son gün
O yüzden uykularım yarım
O yüzden ha bire yazıyorum
Yazmak istediğim mi çok, değil
Özlediğim sevgilim mi var, söylemem ki
Ama hasret kaldığım o kadar çok güzellikler var ki
Sevmenin güzelliği
Hayatın güzelliği
Ve bir çift gözün güzelliğinde sarhoş olmanın hasreti
Yaşamdan zevk almak istiyorum
Ama sevmeden sevilmeden de olmuyor ki…
Sahildeyim, ufukta güneş denizi alev alev tutuştururken
Bir ateşin kenarında
Bir gitarın tınısında
Bir sesin buğusunda
Şarap tadında bir güzelin karşısında
Sarhoş olmak istiyorum…
Şarkılar söyleyip şiirler yazarken
O şiirleri yıldız yıldız parlayan gözlere bakarak okumak
Aşık olmak istiyorum
Mehtap yakamozlarını hoyratça salıp göz kırparken dünyaya
Bir şarkı yapsam
Güftesi sen notası sen olsan
‘Canım senle gitti
Cananım ona iyi bak
Geride kalan ölü bir beden
Can senle gitti
Cananım ona iyi bak…
Canımdan can gidiyor
Gitme
Dünya kayıyor ayaklarımın altından
Başım dönüyor, döndürme
Gidişin ölüm gibi, korkuyorum
Korkutma
Sevda ateşi köz olmuş
Ellerimde tutuyorum, yanıyorum
Yakma demiyorum
Yak yakabildiğince yak
Çıraya dökülmüş benzin gibi yanmak istiyorum…
Zümrüt, elmas çamura saplanmış taş
İnci, midye sandığında saklı define
Acılarım, sırlarım gizli yüreğimde
Ne olur çalmayın yerinde kalsın
İncilerim, zümrütlerim, elmaslarım
Kanamasın akmasın gönül nehirlerim gizlice…
Kimse anlamaya çalışmasın
Kendisini arayan bir şaşkınım işte
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Ne, ne aradığımı biliyorum
Ne de kendimi tanıyabiliyorum
Anlamsız dertleri kederleri
Ve bitmeyen geceler boyu melankolileri
Yükleyip hayatın seline
Hayat değirmeninde öğütüyorum…
Aldırış etmeyin bakmayın bana
Hem sizi hem kendimi kandırıyorum
Duygular dile gelirken nara nara
Kulaklarım sağır, gözlerim kör kalbim dursun istiyorum
İnanmayın bana, kanmayın
Satır satır yalan bir sevdanın destanını yazıyorum…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İnat
Bak gökyüzüne kararmakta,
Sanki kararan bahtıma inat...
Bak solmakta güller,
Şu solan umutlarıma inat...
Kalbim kırık, paramparça,
Tuz buz olmuş camlara inat...
Bedenim kalabalık içinde,
Kisesiz, yapayalnız ruhuma inat...
Ölümü özlemekte yüreğim
Yaşama inat...
Rabbime yönelmektir dileğim,
Bütün şeytanlara inat...
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İnsan
Kadınlar feminizm tuzağında,
Gençler star olma hayalinde,
Çocuklar yarınsız,
Yeryüzünde savaş, kan, gözyaşı,
Depremler hem fiziki hem siyasi ve kültürel,
Sarsılan dünya ama yıkılan insanlık,
Değer ve yargılar adına ne varsa,
Sıfıra doğru bir büyük yarışta,
İnsan düşünen hayvandır diyenler,
Nihayet haksız çıkacak sonunda,
Hayvanda bile vicdan vardır,
Kıyamaz yavrusuna, anasına, babasına,
Ya insan..?
Dünya denen gurbette dört bir yana,
Harman misali savrulmuşuz,
Acıyla, çileyle pişmişiz,
Dünyaya yalan deyip,
Koca bir yalanda,
Kendimizi gerçeğe mahkum etmişiz,
Yalan olamaz yaşadıklarımız,
Ahreti bir yalan üzerine kuramayız,
O halde nedir insanların birbirlerine reva gördükleri,
Gözlerde hüzün bulutları gezerken,
Nedir insanları sevgisizliğe iten,
Dünya ahretin tarlasıysa eğer,
Attığımız ve atacağımız adımlara dikkat,
Gazap biçmeyelim sonra.....
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İntikam
İntikam, intikam, intikam,
Titriyor bedenim intikam,
Başka bir şey görmüyor gözlerim, intikam,
Bu nasıl bir kin, almıyor beynim,
Bir öfke ki çağlayan gibi,
Bir kükreyiş, bir haykırış ki,
Sanırsın titretiyor yeri göğü,
Bu intikam hırsı kahrediyor beni,
Yeyip bitiriyor bedenimi,
Yine de dinmiyor beynimdeki çığlıklar,
Haykırıyor, intikam, intikam..!
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İntikam Almak
İntikam ölümlüyü öldürmekle olmaz
Çünkü sonunda zaten ölecek
Ve cezasını Müntekim olan verecek
Onun hayatını kısaltmak
Kendini cezaya, azaba gönüllü atmaktır
İntikam almak istiyorsan eğer
Becerebiliyorsan unutmaktır
Unutulmak bazıları için en büyük cezadır
Beceremiyorsan şayet
İntikam;
Ona karşı dimdik durarak
Sevda, mutluluk ve huzur dolu bir yaşamla
Onu hergün kahırdan öldürerek almaktır...
12-01-2014
11: 45
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İntizar
Zirvede hırçın eser rüzgar,
Sen, kalbimin zirvesindeki intizar,
Ayazı yüzümü değil, yüreğimi yakar,
Jilet gibi keser nefesimi,
Sana dair hayallerimi yıkar,
Gözlerden iki damla yaş akar,
Her damlasında sevda yüklü kervanlar,
Yol alır güneşe doğru,
Yüreğimde bir büyük ateş,
Tarifi ancak güneş...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İstek
Terk etsede bu can bu bedeni,
Beden toprağını özler,
Naşının üzerinde bile,
Ezan ve Hilal ister...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İstemem
Bilirsin sevmem sitem etmeyi
Ama artık yeter
Kanıma ekmek doğradın
Bahtıma güneş olsan, doğma istemem…
Sana şiirler mi yazmadım
Bildin mi hiç
Hasretinden kaç gece ağladım
Sarı laleme su olsan
Solsun sarı lalem istemem…
Sahi yüreğin yandı mı hiç
Bilir misin sevda çekmeyi
Bir imkansıza körü körüne bağlanmayı
Elinde sevdiğinin fotoğrafı
Yüreğin dağlana dağlana
Sevda türkülerinde boğuldun mu hiç
Artık bedenime ruh olsan istemem…
Dört duvar arasında yalnız kalıp
Duvarlarla konuştun mu hiç
O duvarları sevdiğinin hayaliyle süsleyip
Her hayale bin umut yükleyip
Kadeh kadeh boğuldun mu hiç
Hayatıma sevda oldun da canıma eş olmadın ya
Yarınıma güneş, bedenime ruh olsan istemem…
Bahtıma güneş olsan
Sarı laleme su olsan
Bedenime ruh olsan
Yarınıma güneş olsan
İstemem….
29-12-2015
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İstesen de Gidemezsin Zaten
Gözyaşlarıma aldırma
Görebiliyorsan yüreğimdeki yangını gör yeter
Taş taşımıyorsan göğsünde
Anlarsın neler çektiğimi
O zaman istesen de gidemezsin zaten
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
14 – 07 – 2017
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İstiyorum
Hatırası var şehirde her yerin,
Gençliğimi çalan sokakların, caddelerin,
Sevginin değerini bilmeyen şerefsizlerin,
İstiyorum, bana kalbimi geri verin!
Mehtaptı en yakın sırdaşım,
Mehtabın doğmadığı günlerde,
Bulutlarla ağladım,
Sessiz şehrin kirli caddelerini,
Göz yaşlarımla yıkadım,
Şimdi o şehir bensiz,
İçinde sen, kimsessiz,
Gülüşler sahte, sevdalar sahte,
Ağlıyor koca şehir,
Zaman bu kadar mı kahpe...
Aldınız beni benden,
Çaldınız sevgimi yüreğimden,
Şimdi kin, öfke doluyum ben,
İstiyorum, duygularımı geri verin…
Terk ediyorum bu şehri,
İstiyorum, geri verin gençliğimi,
İstiyorum,geri verin sevgi dolu yüreğimi,
Alın, sizlere miras bıraktığım kin ve nefreti…
Hep yalnızları oynadım ömrümce,
Sevgi yüreğimde, ben ateşlerde,
Terk ediyorum şehri bu gece,
Sizi size bırakıyorum bütün kalleşliklerinizle…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İsyan
Yüreğimde kopan ihtilallereden kendine pay çıkartmaya kalkma
O ihtilaller, yüreğimde anlamsızca kopan fırtınalara isyandır...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İsyan Çiçeğim
İsyan çiçeğim, isyan çiçeğim,
Nisan yağmurları gibi boşalan gözlerinde,
Yüreğinde kopan fırtınaları seyrettim,
O kadar acı çekmişsin ki hayatta,
Kapatmışsın kalbinin kapısını bütün sevdalara,
O kabında sığmayan ruhunda,
İnsanlardan kaçışını gördüm...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İsyan-ı Aşk
Gerilla duyguların aşk ideolojisiyle
Sevda ülkesini kurmak için
Başkaldırışının adıdır isyanı aşk...
Göz silahından atılann kurşunlardan korkmadan
Gönül hücresinde hasret işkencelerine
Katlanmanın adıdır isyan-ı aşk
Leb adlı lav silahının
Püskürttüğü ateşlerle yanmanın
Geceyi sevgilinin hayaliyle
Sabaha bağlamanın adıdır isyan-ı aşk
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İsyanım Var
Ayağımda prangalar,
Bileklerimde kelepçeler,
Zincire vurulmuş, esir bir köleyim,
İşte isyanım bu esarete,
İsyanım var doğan güne, karanlık geceye,
Yaşanana iki yüzlülüklere,
İsyanım insanların sadistliğine,
Bencilliğine, cahilliğine,
Beni arkamdan vuran kahpeliğe,
Ferasetsizce söylenen sözlere,
İsyanım futursuzca hareket edenlere,
Ey insanlar isyanım sizlere,
Kibirlenenlere, saygısızlara, sevgisizlere,
İsyanım bütün insanlara,
Onların içinde bende olduğuma gore,
En büyük isyanımda kendime,
Mahkumum günahlarımın getireceği bütün veballere,
Raziyim ya râb göstereceğin büyük adalete,
İhtiyacım var;
O erişilmez sonsuz rahmetine ve de mağfiretine...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İşkencelerdeyim
Yüreğim yaralı serçe, dokunmayın
Bir dal arıyor sığınacak
Hergün ölüp ölüp dirilmek nedir bilir misiniz
Dört duvarla konuşmadan yalnızlığı anlayamazsınız
Bir yangın hep yanar yüreğinizde
Kalb yanar can yanar
Çaresiz ruh yanar
Kimse anlamaz halinizden
Hayal bile kuramazsınız
Çalınmıştır hayatınız gibi
Yüreğinizde dinmeyen ateşten bir kin
Durulmak bilmeyen öfkeyle
Her gün doğumunda yeniden ölürsünüz bin kere
Acılarınızı depreştirir diye
Güneşe düşman olursunuz
Anaya sarılır gibi sarılırsınız geceye
Gözyaşlarınız sel olur
Siz o selde boğulursunuz
Yeter, birazcık vicdanınız varsa gelmeyin üstüme
İşkencelerdeyim,
Ruhum alev alev, yanıyorum
İçime içime tütüyorum
Yüzümde sahte bir maskeyle yaşamaktan bıktım
Her şey bitsin istiyorum
Ne bitiyor ne sönüyor yüreğimdeki ateş
Hergün bin kez ölmeye devam ediyorum
Dokunmayın, söylenen her söz
Ateşe dökülen benzin oluyor
Alev alev yanıyorum
Hergün ölmekten yoruldum
Artık sadece bir kez tam ölmek istiyorum
Belki acılarım durulur
Ruhum huzuru bulur...
09-11-2014
03: 15
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İşsiz Kalma Korkusu (öykü)
Avni birçok gurbetçi gibi köy yerinde geçim derdi yüzünden çoluğunu çocuğunu arkada
bırakıp Avrupa’nın yolunu tutanlardan biriydi. Hollanda’ya geldi geleli çalışıp para
biriktirerek hem de çoluk çocuğunun rızkını çıkarmaya çalışıyordu.
Hollanda’ya geleli on beş yıla yaklaşmıştı. Geçen zaman zarfında ailesini yanına almış
hem kendisi hem de çocukları dil öğrenmeye gayret etmişlerdi. Avni dil öğrenmenin
yanı sıra işçi hakları ile ilgili yasaları öğrenmeye gayret etmişti.
Avni bir tekstil fabrikasında çözgüde çalışıyordu. Dokuma tezgâhları için çözgü
hazırlıyorlardı. Dokumadaki arkadaşları ilk başta dört makinaya bakıyorlardı. Daha
sonra kendilerine bir makineye daha bakar mısın diye sorduklarında itiraz etmemişlerdi.
Fabrika da bu sayede on kadar işçiden tasarrufta bulunmuştu. İşçi başına düşen
makine sayısı her yıl birer tane daha artırılmış şimdi bir işçi on makineye bakar
olmuştu. İşçiler başlarına geleni bazı arkadaşlarına çıkış verildikçe anlamaya
başlamışlardı.
Avni onların bu hikâyelerini bazen camide bazen kahvede çok dinlemişti. Yine bir gün
fabrikada çalışırken ustabaşı Avni’nin yanına gelerek ertesi günü bir işçinin izinli olduğu
için gelemeyeceğini bir günlüğüne onun makinesine bakıp bakamayacağını sorduğunda
Avni düşünmeden hayır cevabı vermişti. Ustabaşı, “ya bir gün idare etsen ne olur’
dediğinde Avni, ‘bugün bir günlüğüne dersiniz ama yarın o makineyi de bana
yüklersiniz. Ama o makineye yetişmek için akıttığımız teri, nasıl çalıştığımızı
görmezsiniz’ diyerek kabul etmemişti.
Seksenli yıllarda Avrupa’da işsizlik oldukça yükselmiş umutla getirtilen davul zurnayla
karşılanan misafir işçiler istenmeyen insanlar ilan edilmeye başlanmıştı. Ekonomik kriz
nedeniyle birçok fabrikada işçi kıyımı yapılıyordu. Bu yüzden işçiler her gün işsiz kalma
korkusuyla işlerine gidiyorlar büyük bir stres altında var güçleriyle çalışıyorlardı. Hatta
bazıları hasta olmalarına rağmen çıkış verirler de işsiz kalırım korkusuyla hasta hasta
çalışıyorlardı.
Avni de aynı korkuyla çalışıyordu. Yalnız Avni çalışırken hasta kalındığı zaman çıkış
verilemeyeceğini öğrenmişti. Ama hasta kalmak için geçerli bir sebebi olmalıydı. Avni
önce midem ağrıyor diyerek hasta kaldı. Hasta kaldığı için mecburen doktora gitmesi
gerekiyordu. Ev doktoruna midesinin ağrıdığını söyledi Ev doktoru Avni’yi midesinden
röntgen çekilmesi için hastaneye gönderdi. Avni röntgende yalanının ortaya çıkacağını
anlamıştı. Hemen bir çare bulmalıydı. Düşündü taşındı hatta gece uyku bile tutmadı.
Sonra aklına şeytani bir fikir geldi. Hemen mutfağa gidip 6 tane zeytin yedi. Bu altı
zeytinin çekirdeklerini de yuttu. Böylece röntgen çekildiğinde midede zeytin çekirdekleri
görünecek doktor da onun ne olduğunu anlayana kadar Avni bir başka hasta kalma
nedeni bulması için zaman kazanacaktı. Avni hastaneye gidip midesinin röntgenini
çektirdi. Bir hafta sonra ise ev doktoruna sonucunu öğrenmeye gitti. Doktor röntgen
sonuçlarına göre Avni’de ülser hastalığı teşhisi koydu. Yaranın büyük olduğunu
söyleyerek evde istirahat etmesini söyledi. Reçeteye yazdığı ilaçlara da muntazam
olarak riayet etmesini söyledi. Avni doktordan sonra hemen eczaneye gidip ilaçlarını
aldı ama tabii ki hiç kullanmadı.
Evine hastalık sigortasının doktoru geldi. Ona rahatsızlığını ve kullandığı ilaçları sordu.
Avni doktorun yazdığı ilacı göstererek “ülserim varmış” dedi. Doktor kendisini nasıl
hissettiğini sordu. Ağrılarının olduğunu söyledi. Hastalık sigortası doktoru Avni’ye ev
doktorundan hastalığı hakkında bilgi alabilmek için müsaadesi olup olmadığını sordu.
Avni bu kez de Hollandacayı yeterince bilmediği için doktoru anlamadığını söyledi. Avni
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böyle deyince doktor daha fazla konuşmanın bir anlamı olmayacağını anladı ve
ziyaretini bitirdi. Giderken de Avni’ye yakında onu kontrol için Hastalık sigortası
binasına çağırabileceğini söyledi.
Doktor gittikten 4 hafta sonra Avni’ye bir mektup geldi. Mektupta Avni kontrol için
çağrılıyordu. Avni verilen gün ve saatte hastalık sigortasının binasına geldi.
Resepsiyona giderek mektubu gösterdi. Resepsiyondaki memur mektubun üzerindeki
adrese baktıktan sonra Avni’ye bir miktar para vererek bir kâğıt imzalamasını istedi.
Verilen bu para Avni’nin kontrol için geliş gidiş yol ücretiydi. Avni şaşırmıştı, teşekkür
edip parayı cebine koydu. Görevli ona gitmesi gereken katı ve oda numarasını söyledi.
Avni doktorun odasını buldu, sekreterine kendisine gönderilen mektubu gösterdi.
Sekreter ona bekleme odasında beklemesini sırası gelince çağrılacağını söyledi. Fazla
bir süre geçmeden de Avni kendisini doktorun odasında bulmuştu zaten.
Doktor Avni’ye durumunu nasıl olduğunu sordu. Avni de ağrılarının devam ettiğini
söyledi. Doktor telefona uzanıp birkaç numara çevirdikten sonra birisiyle konuştu. Daha
sonra da telefonun sesini dışarı verdi. Aranan numara kendisinin yeminli tercüman
olduğunu doktorun ve Avni’nin söylediklerini birbirlerine tercüme edeceğini söyledi.
Daha sonra doktor Avni’nin ev doktoru ile sağlık durumu hakkında iletişime geçmek
istediğini bunun için de Avni’nin müsaadesi gerektiğini bunun için de bir izin belgesi
imzalayıp imzalayamayacağını sordu. Avni durumun kendisi açısından çatallaşmaya
başladığını anlamıştı. Ama mecburen izin belgesi vermesi gerektiğini yoksa sigorta
doktorunun hastalığına inanmayıp işbaşı verebileceğini düşünerek gerekli belgeyi
imzalayabileceğini söyledi. Doktor Avni’ye bir kâğıt uzatarak imzalaması gereken yeri
gösterdi. Avni imzalayarak doktor geri verdi kâğıdı. Doktor yeminli tercümana teşekkür
ederek telefonu kapattı. Bir sonraki randevuda görüşmek üzere diyerek Avni’ye
gidebileceğini söyledi.
Avni ilacı bittiğinde yine ev doktoruna gitti. Ev doktoru bir kez daha röntgen çektirelim
durumunuz nasıl onu görmüş oluruz dedi. Avni röntgen için giderken yine altı tane
zeytin yedi ve çekirdeklerini yuttu. Röntgenini çektirdikten birkaç gün sonra ev
doktoruna gitti.
Ev doktoru röntgen sonuçları karşısında şaşkınlık içerisindeydi.
-Sizin midenizdeki yara aynen duruyor ama yer değiştirmiş durumda bu nasıl oluyor
anlayamadım. Bir önceki röntgende midenizin sol tarafında bulunan çekirdekler bu
filmde sağ tarafınıza geçmiş. Bu nasıl olur bilmiyorum. Sol tarafınızdaki yaraların bu
kadar kısa sürede iz bırakmayacak şekilde iyileşip bu kez sağ tarafınızda oluşması da
çok ilginç. Siz yine aynı ilacı deneyin birkaç hafta sonra yine bir röntgen filmi daha
çektirelim.
Avni doktora teşekkür edip giderken kendi kendisine kızıyordu. ‘Ulan salak kafa
yatarken sol tarafına yatmıştın yine sol tarafına yatsaydın ya. Neyse gelecek sefer
unutmayım da sağ tarafıma yatayım diye geçiriyordu içinden.
Aradan iki hafta geçmişti ki sigorta doktorunun daveti geldi. Sigorta doktoru da ev
doktorundan gerekli bilgileri almış ev doktoruyla işbirliği içerisinde hareket edeceklerini
söyledi. İlaçlar bitince Avni yine doktora gitti. Doktor onu röntgene gönderdi. Avni yine
altı adet zeytin yiyip çekirdeklerini yuttu ama geçen sefer yaptığı hatayı bu kez
yapmadı. Bütün gece sağ tarafına yatmıştı. Röntgende zeytinler yine sağ tarafında
çıkmıştı. Doktor birkaç farklı ilaç kullanıp yarayı iyileştirip iyileştiremeyeceklerini
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görmek için farklı bir ilaç yazacağını bundan da bir netice alamazlarsa Avni’yi ameliyata
alacaklarını söyledi. Ameliyat deyince Avni korktu. Hem yalanı ortaya çıkacaktı hem de
durup dururken vücudu kesilecekti. Doktora ameliyattan korktuğunu ilaç tedavisi ile
sonuç almaya çalışabilir miyiz diye sordu. Doktor da deneyelim dedi. Doktor bu kez
farklı bir ilaç yazdı. Bir ay sonra yine röntgene gönderdi. Avni bu kez röntgene
gitmeden önce altı olan zeytin sayısını dörde düşürdü. Gece yine sağ tarafına yattı.
Röntgenini çektirip ev doktorunun karşısına geldiğinde doktordan müjdeyi almıştı.
Hastalık ilaçla iyileşme yoluna girmişti, yara küçülüyordu. Bir ay sonra bu kez zeytin
sayısını iki ye düşürdü. Röntgenden sonra ev doktoru neredeyse iyileştiğini yaranın
küçüldüğünü söyledi. Hastalık sigortası doktoru da ev doktoru ile iletişimde olduğu için
hastalığın iyileşme sürecinde olduğunu öğrenmişti. Birkaç hafta sonra hastalık sigortası
doktoru Avni’ye çalışabilir raporu vermişti. Avni uzunca süren bir hastalık tatilinden
sonra mecburen işbaşı yapmak zorunda kalmıştı.
Avni işine döndü ama bu kez işyerindeki makinesinde kullandığı ipliklerin ebadı
değişmişti. Çok büyük makaraları makinaya asmak zorunda kalmıştı. Aslında bu Avni’yi
yıldırma politikasıydı. Uzun süre hasta kalınca ağır makaralardan oluşan iplikleri onun
makinasına vermişlerdi. Avni çaresiz ‘ya sabır’ çekerek çalışmaya devam etti. İki ay
geçmemişti ki bir olan çözgü makinası iki ye çıkmıştı. Avni’nin bir süre önce reddettiği
makineye şimdi mecburen bakması gerekiyordu. Daha sonra bu makine sayısı üçe
çıkmıştı.
Avni neredeyse bir yıldan beri hasta kalmadan var gücüyle çalışmaya başlamıştı. Ama
bu çalışma temposu Avni’nin sinir sistemini bozmuştu. Daha önce gülen yüzle rica
edilen bir iş şimdi oldukça kaba bir şekilde emredilerek söylenir olmuştu. Avni fabrikada
son günlerine geldiğini hissediyordu. Onlar çıkış vermeden bir hastalık bulup hasta
kalması gerektiğini düşündü.
Yine bir gün bütün gücüyle çalışırken vardiya şefi Avni’nin yanına gelerek çözgüde çok
fazla israf yaptığını yapılan çözgülerde hatanın normalin üzerinde olduğunu kızgın bir
dille söyleyerek daha dikkatli çalışması gerektiğini söyledi. Avni ise normalde bir
makineye bakması gerektiğini şimdi ise üç makineye birden yetişmesi gerektiğini
dolayısıyla da hataların normal olduğunu anlatmaya çalıştı. Ama vardiya şefinin onu
anlamaya hiç niyeti yoktu. Avni’ye, ‘Maşını tam alıyorsun tam olarak da randıman
vermeye mecbursun’ deyip gitti. Söylenen sözler Avni’nin çok zoruna gitmişti. Bir anda
beyni döndü. Eline geleni fırlatıp atmaya bağırıp çağırmaya başladı. Onun bu halini
görenler yanına yaklaşmaya korktular. Vardiya şefi dahi yanına yaklaşmadı. Avni
vardiya şefinin yanına varıp, “Benim psikolojim bozuldu ben hastalandım Ben doktora
gidiyorum. Beni hasta olarak gerekli mercilere bildir. Bir an önce doktora gitmeliyim”
dedi.
Vardiya şefi Avni’nin durumundan korkmuş kendisine saldıracağı endişesi taşımıştı.
Avni’ye sakin olmasını söyleyerek tamam gidebilirsin ama dönecek bir işin olacak mı
bilmiyorum diye tehdidi yapıştırıvermişti. Avni artık iş başı yaptığı an çıkış verileceğini
anlamıştı. Hemen ev doktoruna gitti. Randevusu olmadığı için doktor ya günün sonuna
kadar beklemesi gerektiğini ya da ertesi gün erken saate randevu verebileceğini
söyleyince Avni ertesi sabah erken saate randevu almıştı.
Avni evine gitmişti ama göğsünün tam ortasına kocaman bir öküz oturmuş da
kalmıyormuş gibi bir baskı hissetti. Göğsünü açtı, daha hafif bir şeyler giydi ama bir
türlü huzur bulamıyordu. İşsiz kalırsam bu ekonomik krizde ben nasıl yeni bir iş
bulurum üstelik de tekstil fabrikaları birer birer kapanırken. İşsiz kalırsam ben ne
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yaparım? Evime barkıma aileme nasıl bakarım diye düşünmeye başlamıştı. Eşi, ‘neyin
var bey neden erken geldin, bir şey mi oldu?’ dediyse de o eşini bile duymuyordu.
Bütün gece gözünü uyku tutmadı. Yatakta bir sağa bir sola döndü durdu, sabahı zor
etti. Sabah hemen ev doktoruna gitti. Fabrikada yaşadıklarını anlattı daha sonra
göğsündeki baskıyı ve uyku uyuyamadığını anlattı. Doktor sinirlerinin bozulmuş
olabileceğini her çalışanın dönem dönem iş stresinden dolayı depresyona girebileceğini
söyledi. Ona bir sakinleştirici reçete yazacağını bir süre dinlenmesi gerektiğini söyledi.
Doktor bunları söylerken Avni’nin gözlerinde bir kıvılcım parlamıştı ama bunu kimse
görmedi. Avni aradığı hastalığı bulmuştu. Avni bundan sonra müzmin depresyon
hastası olacaktı. Hemen eczaneye gidip ilacını aldı. O an için gerçekten ilaca ihtiyacı
olduğunu biliyordu. Hemen evine gelip ilacını alıp salondaki koltuğa uzandı.
Avni eşinin dürtmesiyle uyandı. Kalk bey sabah oldu. Kahvaltı masası hazır, çocuklar
seni bekliyor. Avni mahur gözlerini ovuştururken bir yandan da olanı biteni hatırlamaya
çalışıyordu. Sanki kafasının içinde ağır bir yük varmış gibi hissetti. Başı vücuduna ağır
geliyordu, başını taşımakta zorlanıyordu. Ayağa kalmayı denedi ama daha kalkarken
yalpaladı yine koltuğun üzerine düştü. Onun bu halini gören hanımı da çocukları da
korktu. Hemen yanına koştular. “Neyin var iyi misin baba? Seni doktora götürelim mi?”
diye sordular. Avni, “gerek yok birazdan düzelirim. Haydi, siz oturun yemeğinizi yiyin.
Ben biraz daha uzanacağım” dedi.
Avni’yi bir işsiz kalma korkusu sarmıştı. İşsiz kalırsa işsizlik ya da belediyenin sosyal
yardım kasasından bir ödenek alacağını biliyordu ama resmi prosedür ve evraklardan
nedense çok korkuyordu. O kendisine devletin herhangi bir organından mektup dahi
gelmesini istemiyordu. Çünkü nedensiz bir mektup gelmezdi ve gelirse büyük bir
ihtimalle ya bir ceza ya da vergi borcu gelirdi. Bu yüzden de devlet kademeleriyle hiçbir
işi olmasın istiyordu. Bu yüzden de geçen on beş yıl boyunca işine dört elle sarılmış
fabrikada hep örnek işçi olmuştu. Geçen on beş yıl boyunca bir kez hasta kalmıştı o da
kendi uydurduğu hastalıktı bu ikincisi oluyordu. Ama bu kez gerçekten kendisini iyi
hissetmiyordu. Son dönmelerde aniden bastıran bir baş ağrısı gözünün önünün
kararması göğsünde ağrılar hissediyordu. Zamanlı zamansız yemek yeme ihtiyacı
hissediyordu. Bazen yemek yemeyi unutuyor bazen de aşırı derecede yemek yiyordu.
Uykuları dahi yarım yamalaktı. Düzensiz bir uyku düzeni oluşmuştu. Ailesini çocuklarını
bu yüzden ihmal eder olmuştu. İşten dönünce kendisini yorgun hissediyor hemen yatıp
uyumaya çalışıyordu. Bazen deliksiz ta ertesi gün ki iş saatine kadar uyuyor bazen de
gecenin bir yarısı uyanıyor bolca yemek yiyor ama bir daha da uyku uyuyamıyordu.
Hayatındaki bu düzensizlik doğal olarak işyerinde hatalar yapmasına neden oluyordu.
Hele işyerinde üç makineye bakmak zorunda bırakılması Avni’yi iyice yıpratmıştı. Üç
makineye birden iplik yetiştirmek zorundaydı. Bir çözgünün ipliğini hazırlayıp diğerine
yetişmek zorundaydı. Yaşı da artık elliydi. Evet, yaşlı değildi ama artık genç de değildi.
Bir gençten beklenen performansı vermesi de imkânsızdı.
Hasta kaldığının ikinci gününde hastalık sigortası doktoru evinde kontrole geldi. Bu kez
geçen sefer ki hastalık sigortası doktoru değil bir başkası gelmişti. Durumunu,
kullandığı ilaçları sordu. Avni ne hissediyorsa olduğu gibi anlattı. Ev doktorunun
söylediklerini anlattı. Hastalık sigortası ev doktoruyla iletişime geçerek hastalığı
hakkında bilgi alıp alamayacağını bunun için gerekli müsaade belgesini imzalayıp
imzalayamayacağını sordu. Avni de gerekli müsaade belgesini imzaladı. Hastalık
sigortası doktoru gerekli bilgileri not etti. Hastalık sigortası ev doktoru bundan sonra
hasta kaldığı sürece düzenli olarak kontrol için çağrılacağını söyleyerek gitti. Avni
kendisi için gerçekten zorlu bir süreç başladığını anlamıştı. Bundan sonra neler
yapabilirdi bunu düşünmeye başladı.
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İlacı bitince yine ev doktoruna gitti. Ev doktoru durumunu sordu. Durumunda bir
değişiklik olmadığını söyleyince doktor isterse onu bir psikiyatra yönlendirebileceğini
söyledi. Bunun nasıl bir fayda sağlayacağını sordu. Ev doktoru, en azından bu konuda
uzman birisinin kontrolü altında tedavisine devam etmesinin kendisi açısından daha
faydalı olacağını söyledi. Avni, ‘ bir süre daha ilaç tedavisine devam edelim eğer ki bir
iyileşme sağlanamazsa alternatifleri o zaman düşünelim. Şu an için kendimi bir psikolog
yada bir psikiyatra hazır hissetmiyorum’ dedi. Ev doktoru, ‘peki öyle olsun bakalım”
diyerek tekrar aynı reçeteyi yazdı. Ev doktorundan ayrılan Avni eczaneye gidip ilacını
alıp evine gitti.
Avni’nin durumu ev hayatını da etkilemeye başlamıştı. Evinde eşiyle sorunlar baş
göstermişti. Eşi, Avni her gün evde olduğu için günlük işlerini yapamadığından şikayet
etti. Avni uyanacak diyecek elektrikli süpürgeyi çalıştıramadığını çamaşır makinasını
çalıştırmaya korktuğunu söyledi. Hatta her gün evde olduğu için arkadaşlarının artık
ziyarete gelmediğini aynı nedenden dolayı da kendisinin arkadaşlarına gidemediğinden
şikayet etti. Avni, ‘bu durumda ben ne yapabilirim?’ diye sordu. Eşi, ‘çık gez kahveye
git camiye git ne bileyim bir yerlere git işte. Akşama kadar ne başımı bekleyesin ki’
dedi. Avni, ‘iyi de eve kontrol için gelirlerse ve evde bulamazlarsa ne olacak? O zaman
ben cevap vereceğim?’ dedi. Karısı, ‘Ne bileyim sıkıldım hava almaya dışarı çıktım
dersin. Olmadı alış verişe gittim dersin. Bir şeyler dersin işte. Her gün evde kadınlar
gibi işin ne?’ Avni bu son söz üzerine çok sinirlendi. ‘Hanım kendine gel ağzından çıkanı
kulağın duysun. Abuk subuk konuşup benim kafamın tasını attırma’ diye adeta bağırdı.
Hanımı Avni’nin sinirinden ürkmüştü. Hiçbir şey demeden arkasını dönüp mutfağa gitti.
Günler sıkıntılı bir şekilde geçmeye devam ediyordu. Avni için evde de huzur yoktu.
Önce camiye gidip gelmeye başladı. Bu şekilde namazlarını eda edip namaz sonrasında
arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Ama kısa sürede buradaki sohbetlerden rahatsız
olmaya başladı. İnsanlar cami cemaatine yakışmayacak şekilde başka insanların
arkasından konuşup resmen dedikodu yapıyorlardı. Bazen de siyasi tartışmalar baş
gösteriyor olmadık yere birbirlerinin kalplerini kırıyorlardı. Siyaset yüzünden cemaat
arasında da gruplaşmalar başlamıştı. Bundan rahatsız olan Avni cami yerine kahveye
gitmeye başladı. Kahvede günlük gazetesini okuyor arkadaşlarıyla sohbet ediyordu.
Arkadaşları ona birkaç oyun da öğretmişler bazen de kağıt oyunları oynayarak vakit
geçirmeye başlamıştı.
Bir süre sonra sigorta doktorundan kontrol için çağrı mektubu aldı. Kontrole gitti. Son
sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ev doktoru ile aralarındaki konuşmayı anlattı. İlaçla
tedavide bir ilerleme olmazsa ev doktorunun kendisini psikiyatra göndereceğini söyledi.
Sigorta doktoru ‘bir sonraki randevuda görüşmek üzere i geçiş olsun’ diyerek Avni’yi
yolcu etti.
Avni her geçen gün biraz daha içine kapanıyor, her geçen gün biraz daha
sessizleşiyordu. İşsiz kalma korkusu bir yana işsiz kalınca düşeceği boşluğu görmüş
olmak onu iyice korkutmuştu. Evde hanımıyla yüz göz olmamak için her gün dışarı
çıkıyor bazen kahveye bazen camiye uğruyordu. Kahve biraz masraflı olmaya
başlamıştı. Bu arada kahveye giden arkadaşları onu kötü alışkanlıklara da alıştırmaya
başlamışlardı. Hiç sigara kullanmayan Avni artık sigara içer olmuştu. Sigara kokusu
üzerine sinmeye başlamıştı. Giysileri sigara kokuyordu. Hatta gece yatakta eşi ona
sırtını dönüp yatmaya başlamıştı. Nedenini sorduğun da ağzının çok kötü sigara
koktuğunu bundan da rahatsız olduğunu söylemişti eşi.
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Avni resmen bocalıyordu. Bugüne kadar çalışmaktan başka bir şey bilmeyen Avni boş
kalınca ne yapacağını bilemez olmuştu. Evin arka bahçesini ekip dikmeyle uğraştı. Bu
biraz iyi gelmişti. Evinin ön bahçesini çiçeklerle donatmıştı. Onun sokağında ön bahçesi
çiçeklerin güzelliğiyle hemen göze çarpıyordu. Arka bahçeye ise ufak bir sera yapmış
bolca biber yetiştirmişti. Domatesler de vardı ama yeterince güneş olmadığı için
domatesler yeşil kalıyordu. Maydanoz ve rokası boldu. Günler bu şekilde geçiyordu.
Sonra bir çiftlik sahibinden biraz tarla kiraladı. Burasını tarıma elverişli hale getirdi.
Tarlanın bir köşesine ufak bir kulübe yaptı. Kulübenin yanına tarım aletlerini koymak
için bir depo yaptı. Sonsa bir bölümünü yine sera yaptı. Bir bölümüne tavuk
besleyebilmek için kümes yaptı. Sonra içinde arılarıyla beraber üç adet kovanı satın
aldı. Tabii bütün bunlar baharla birlikte olmuştu. Evde uzun süre kalmadığı için eşiyle
sorunları da bitmişti. Tarlaya bolca biber, domates, yeşil fasulye, barbunya, maydanoz,
roka, marul ve yeşil soğan dikmişti. Günler geçtikte ürün almaya başlamıştı. Ürün
ihtiyacından çok fazla olduğu için ilk günler komşulara dağıttı. Komşular biber domates
ve yeşil fasulyeyi çok beğenmişlerdi. Zamanla kendileri ister oldular. Bu durum
karşısında Avni bir bedel karşılığında satmaya başladığını arzu ederlerse onlara da elde
ettiği ürünlerden satabileceğini söyledi. Komşular ilk başta biraz yadırgadılar ama
Avni’nin de o ürünleri elde etmek için bir masrafı olduğunu bir emek harcadığını
düşündüklerinde Avni’ye hak vermek zorunda kaldılar. Avni artık yumurtasını balını
evinin ihtiyacı olan sebzeleri kendisi yetiştiriyor bir kısmını da satıyordu. Bundan hatırı
sayılır bir gelir elde etmeye başlamıştı. Onu örnek alan bazı arkadaşları da Avni’nin
kiraladığı tarla sahibinden tarla kiralamışlar Avni’ye tarla komşusu olmuşlardı. Avni
aradığı huzuru tarlada bulmuştu. Ama bir an önce de hastalık sorunu çözüme
ulaştırmalıydı.
Ev doktoruyla konuştuğu gibi psikiyatra gitmeye başlamış ama onun verdiği ilaçları
kullanmaz olmuştu. Çünkü ilaçları aldığı zaman yastıktan başını kaldırmaz hale
geliyordu. Ama psikiyatra giderken yine de bir tane alıyordu. Psikiyatr Avni’nin
iyileşmesi için uzun bir zamana ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Muayyene sırasında
Avni’yle sorunlarını konuşmayı denemiş ama Avni sessiz kalmıştı. Nedenini sorduğunda
Avni, ‘Doktor biz Anadolu insanıyız. Ne sevgimizi ne de bir derdimizi bir başkasıyla
konuşamayız’ demişti. Doktor, bunun yanlış olduğunu ‘acıların paylaşılarak azalacağını
mutlulukların ise yine paylaşılarak çoğalacağını’ söyledi. Avni ise, ‘Ağzımdan çıkan
sözlerin bir gün bana silah olarak dönmeyeceğinin garantisini kim verebilir? Bizim
atalarımız gözüne diline beline sahip ol demişler. Sakın beni konuşturmak için uğraşma
doktor konuşamam’ demişti. Psikiyatr bu durumda ona daha fazla yardımcı
olamayacağını ancak konuşursa yardımcı olabileceğini söyledi. Konuştuklarının da
doktor hasta ilişkisi mahremiyetinden dolayı aralarında kalacağını kesinlikle bir
başkasının bilmeyeceğini söylediyse de Avni’yi konuşmaya ikna edemedi. Bu durumda
ilaç tedavisinden başka bir çıkar yol kalmamıştı. Ama Avni her kontrole gidişinde biraz
daha içine kapanık bir tavır ortaya koymuştu. Gerek ev doktoruna ve gerekse sigorta
doktoruna yazdığı raporda Avni’nin durumunda bir ilerleme kaydedilmediğini gelecek
birkaç yılda da bir ilerleme beklemediğini belirtmişti. Aynı şeyleri Avni’nin yüzüne de
söylemişti.
Avni sigorta doktoruna karşı artık ketumu oynuyordu. Sigorta doktorunun sorularını
adeta duymazdan geliyor cevapsız bırakıyordu. Artık Avni’nin malulen emekli olması
için son vuruşu yapması gerekiyordu. Avni yine sigorta doktorundan kontrol çağrısı
almıştı. Ani güzel dil bilen bir arkadaşı Timuçin’den yardım istedi. Avni, Timuçin’e
kontrol sırasında yapacaklarını anlatıp onun nasıl konuşması gerektiğini anlattı.
Timuçin, Avni anlatırken kahkahalarla gülmekten kendisini alamamıştı. Sonra ‘peki sana
yardım edeceğim’ dedi. Kontrole gitmeden bir gün önce Avni eczaneye uğrayıp altına
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kaçıran yaşlıların kullandığı alt bezinden aldı. Sonra bir markete gidip ekmeğe sürülen
çikolatadan aldı. Ertesi sabah arkadaşı onu almaya gelmeden önce duş aldı. Sonra
çikolatayı bolca alt bezinin iç kısmına bolca sürdü. Sonra o alt bezini sanki külot
giyiyormuş gibi giydi. Sonra da elbiselerini giydi. O hazırlığını bitirmişti ki arkadaşı
Timuçin geldi. Birlikte sigorta doktorunun karşısına çıktılar. Timuçin kendisini tanıtarak
Avni’nin tek başına gelemeyecek kadar durumunun kötüye gittiğini bu yüzden
kendisinin gelmek zorunda kaldığını söyledi. Sigorta doktoru Avni’nin durumu hakkında
bilgi sordu. Timuçin bildiği kadarıyla Avni’nin durumunun daha kötüye gittiğini,
davranış bozukluğu göstermesinden dolayı bir çok arkadaşıyla arasının bozulduğunu
söyledi. Tam o esnada Avni yellendi. Doğal olarak ortaya hiç de hoş olmayan bir koku
yayılmıştı. Avni kokuya hiç aldırış etmeden sanki normal bir şey yapıyormuş gibi elini
pantolonun arka kısmından kalçasına sokup çıkardı. Eline alt bezindeki çikolatalar
bulaşmıştı. Elini çıkarttıktan sonra parmaklarını yalamaya başladı. Bu durumu gören
Timuçin gülmemek için dudaklarını ısırırken doktor gerek ortaya çıkan kokudan ve
gerekse gördüğü manzara karşısında şaşkınlıktan ağzı açık bir şekilde Avni’ye
bakakalmıştı. Avni’nin arkadaşı fırsatı kaçırmayıp hemen noktayı koymuştu. ‘İşte durum
aynen gördüğünüz gibi doktor bey. Onun bu durumu yüzünden ailesi bile kimseyle
görüşmez oldu. Kimse Avni’yle konuşmuyor. Bazen bunca yıllık komşuluğumuza ve
dostluğumuza rağmen ben bile kaçıyorum. Ama ne yapayım ki bugün buraya onu
getirecek kimse olmadığı için ailesinin ricası karşısında mecbur kaldım.’
Sigorta doktoru gördüğü manzara karşısında adeta şok olmuştu. Avni gelmeden önce
psikiyatrdan gelen raporu da incelediği için Timuçin’e, ‘Gerek Avni beyin psikiyatrının ve
gerekse ev doktorunun verdiği raporlar ve gerekse bugün benim burada gördüklerim
doğrultusunda Avni beyin bundan böyle kontrole filan gelmesine gerek görmüyorum.
Biz onu bugün itibarıyla malulen emekliliğe ayırt ediyoruz. Artık durumunda bir
değişiklik olup olmadığını görmek için beş yılda bir kontrole çağırırız. Zaten kendisine
de bir rapor gönderilecektir. Kendisine geçmiş olsun diyor ailesine sabır diliyorum,
gidebilirsiniz”. Avni ve Timuçin odadan çıkarken doktor pencereye koşmuş odayı
havalandırmak için camları açıyordu.
©
Öykünün Yazılış Tarihi: 12 – 03 – 2020
Not: İki ayrı gurbetçiden dinlediğim iki ayrı olay bir öyküde birleştirilmiştir. Gerçek olup
olmadığı hakkında benim de bir bilgim yok. Ama anlatanlar öyle bir anlattılar ki olayın
gerçek olduğuna dair neredeyse yemin edeceklerdi.
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İşte Böylesine Muhtacım Sevginin Bir damlasına
Bir küçük çocuğum daha, oyuncaklarımı kırdılar
Umutlarım yıkıldı
Hayallerim çalındı
Yarınsız yarınlara mahkum kaldım
Ağıtlarım evreni sardı
Kulaklar sağır gözler kör
Çocuk ruhumu anlayan çıkmadı…
Sevgi kaf dağının ardındaki masal olmamalı
Güneş gibi aleni, sen gibi gerçek olmalı
Sarmalamalı ruhu, ruh tende sarhoş
Ten kendini sende bulmalı
Gözler mey, kadeh dudak olmalı
Tatmalı aşkın şarabını
İçtikçe, gözlerinde sarhoş olmak için yeniden ayılmalı…
Ben seni bir çocuğun oyuncağını sever gibi sevdim
Ben seni bebeğin saflığında
Gençliğin deli dolu heyecanında
Deli deli akan kalbin kaynağında
Yani göğsümün sol yanında sancıyan yaramla sevdim…
Hayaller kurdurmaya kalkma bana
Hayallerim bile seninle sarhoş
Uykularımda rüyalar tarifsiz bir hoş
Hiç böyle olmadım bundan önce
Kollarını açıp gelme öyle sevgiyle şefkatle
İnanırım, inanırım da bile bile atlarım ateşine
Yanarım görmezsin
Feryat ederim duymazsın
Anlatsam dinlemezsin
Dünyada cehennem ateşine salarsın, bilmezsin
Dünyaya boş vermişliğin aymazlığında geçip gidersin
Bir kurban daha yatar ayaklarına
Celladım olur, anlamazsın
Yetmez mi bunca feryat figan
Gönül kapına kilit mi asılı
Yoksa göğsünde taşıdığın taş mı
Sevda oyunları oynama
Milyon kez yalan söylesen ve ben bilsem
Yine de inanırım sana
Anla artık ne olur anla
İşte böylesine muhtacım sevginin bir damlasına…
Yağlı ilmeğim gözlerin
Darağacım zülüflerin
İster çek as, öldür
İstersen indir yüreğinin cennet bahçesine sal beni…
Bu can yüreğinin kapısında gülüm
İster ölüme terk et
İster seninle sonsuzluğa bilet kes…
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İşte Öyle Bir Şey
Bazen oyundur sevgi
Nasibini almamışların elinde oyuncak
Bir avcı aymazlığında oynar seninle
Ne gurur bırakır ne onur
Ezilir seven
Yanar, yandıkça coşar
Oysa bir şey istememiştir ki
Sevmenin güzelliğini yaşamaktan başka
Sevgiye küsse küsemez
Onun için sevmek hayatın anlmıdır
Yanar yanar yanar
İşte ööyle bir şey...
Gitmek istese gidemez
Cesaretını toplayıp söylese
Tamamen kaybetmekten korkar
Korkulara tutsak yaşar sevdasını
Bir bakışta erir
Uzaklaşsa üşür
Yürek nar
Dil lal
Gözler kördür başkasına
Yanar yanar yanar
İşte öyle bir şey...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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İşte Sana Böyle Hasret Doluyum
Bu gece duygularım firari.
İçim kıpır kıpır.
Gece uykularımda gündüz hülyalarımdasın.
Ruhum bulutların üzerinde ruhunla dans ediyor.
Aşkınla sarhoşum yokluğunla bedbaht
Ama kavuşma umuduyla hayat doluyum.
Gecemi gündüze bağlayan her geceye minnet
İşte sana böylesine hasret doluyum…
©
Şiirin Yazıldığı Tarih : 21 – 11 – 2019
Şiirin Yazıldığı Saat :05 : 18
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kabullenmek
Gece günah gibi çökerken
Yalnızlık fırtınalarında savrulurken
Melankoli okyanusuna yelken açar
Ya boğulur gidersin kadeh kadeh
Ya savrulursun yangınlarda...
Acizliği yaşarken isyanların doruk noktasında
Gözyaşların dinsin, yürek yangınların sönsün istersin...
Bitti deyip üzerine küller örttüğün
Eski bir masal deyip unutmak isterken
Hala acıtıyorsa kalbini
Beyninde çakılı paslı çivi gibi kanatmaya devam ediyorsa
Anlıyorsun ki bitmemiştir hiç bir şey
Hala sıcak sıcak kanıyordur
Fark sadece kabullenmek istemeyişindir
Etine kıymık batmış gibi hep acıtır...
23 – 03 - 2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kaçıp Gitsem Diyorum
Bir yer arıyorum bir yer
Kaçıp gitsem diyorum
Çok uzaklarda bir yere kaçıp gitsem
Hiç kimsenin olmadığı
Bir dağ başı ya da herhangi bir yer
Suçun günahın olmadığı
Kimsenin kimseye muhtaç duymadığı
Yaptığı hatalardan pişmanlıklardan kahrolmadığı
Hiçbir şeyden utanç duymadan olabildiğince özgür yaşadığı
Öldüğünde üzerini rüzgarın toprakla örteceği bir yer
Güneşin gökyüzünü aydınlattığı
Bulutların ve yıldızların semayı cömertçe donattığı
Çiçeklerin kokularını doğaya hoyratça saldığı
Güneşte kavrulup yağmurda ıslanıp soğukta üşürken
Hiç kimseyi ve hiçbir neden düşünmeden
Olabildiğince sorumsuz olabildiğince özgür olabileceğim bir yer
Kaçıp gitsem diyorum
Çok uzaklarda bir yere
Hiç kimsenin olmadığı
Öyle ki kendimin bile olmadığı
Sahi mümkün mü insanın kendinden kaçması…
©
15 – 10 - 2020
02 : 24
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kaçırdığımız Fırsatların Acısını Çekiyoruz
Kaçırdığımız Fırsatların Acısını Çekiyoruz
Bahaneler ararken hayata tutunmak için
Kaçırdığımız fırsatların farkına varamıyoruz bazen
Sevgi bir rüzgar gibi esip geçerken üzerimizden
Fark edip belki biraz serinliyoruz
Ama hiç bir zaman yakalayamıyoruz
Sonrasında gelen yağmurda da donup kalıyoruz
Bedenimiz titriyor ruhumuz üşüyor
Biz sadece kaçırdığımız fırsatların acısını çekiyoruz…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
24 – 01 – 2018
21 : 22
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kader diyorum
Adın hasret oluyor yakıyor kavuruyorsun
Gözlerine baktıkça huzur doluyorum
Adın huzur olsun diyorum
Sesinin tınısını duydukça
Kalbime sıcacık bir şeyler akıyor
Sekiz nota gırtlağında mahkûm olmuş
Sen konuştukça kelimeler özgürlüğe uçan kelebekler gibi
Notaların sonuna es gelmesin istiyorum
Adını melodi koyuyorum
Tenin bembeyaz, saflığı anımsatıyor insana
Bu kez masumiyet koymak istiyorum
Ama beni sonsuz sükûtla sabırla dinlemeni görüyor
Bu olsa olsa şefkattir diyorum
Neden beni sabırla dinliyorsun diye soruyorum
Sende benim yaralarımı sardın diyorsun
Bu kez tamam bu vefa diyorum
Dostun dostu dinlemesi için neden mi lazım
Meraklanma kanaman bitmeden gitmem diyorsun
İşte sadakat diyorum
Sonra sana anlattığım yaralarımı sarmalamak
Teselli etmek için hikâyeler anlatıyorsun
İnsan ancak bu kadar insan olur diyorum
Sana daha çok bağlandığımı hissediyorum
Kalbimden geçenleri gözlerimden okumandan korkuyor
Gözlerimi yere çiviliyorum
Biliyorum, yaraların o kadar taze ki
Sana sevgimi söylemeye korkuyorum
Zaman diyorum zaman
Bazen kardeş bazen kalleş olan zaman
Belki de kader, olduğu kadar
Bazen bir dost bazen bir kardeş gibi
Bizi birbirimizi sarmalamaya mecbur kılan
Sevgili olamayacağımızı anladığımda
Kader diyorum işte kader
Elimden ne gelir
Her şey olduğu kadar, olmadığı kader…
©
Şiirin Yazıldığı Tarih : 14 – 07 – 2020
Şiirin Yazıldığı Tarih : 03 : 37
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kadere Sitem
Nedendir bunca isyanın bunca sitemin
Çektiğin dert midir gideceğin yerin yanında
Sefasına da cefasına da sabır göster Rabbinin
Belki de cennetindir bu dünya
Kaderine sitem etme boşuna....
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kadın
Kadın ürkek bir kuş gibidir. Sanki sonsuzluğa uçmak ister gökyüzünde. Bütün gözler
onun üzerinde olsun, güzelliği takdir ve kabul edilsin ister. Bütün güzelliğine rağmen
korunmasızdır. Onu vuracak taş yine onu zaaflarından vurur. Bu yüzden hep tutunacak
sadık vefalı bir dal arar onu koruyacak, gözetip kollaayacak...
Gizemli bir kitap gibidir kadın. Okudunkça gizemlerinden bir bir kurtulur. Okudukça
tanır, tanıdıkça daha bir seversiniz. Çünkü hiç bir varlıkta bulamazsınız ondaki sadakati,
şefkati vefayı. Çünkü her şeyden önce anadır kadın ve cennetin kokusu onların ayakları
altındadır. Bu lütfu hiç bir varlığa vermemiştir yaratan.
Çiçekler nasıl ki suya muhtaçsa kadında güzel söz duymak ister sevdiğinden. Çiçek
misali güzel sözlerle suyla sulanır gibi kopliman yağmurlarında ıslanmak ister. Güzel
söz ve takdirle daha bir güçlenir kadın. Yuvasına bütün varlığıyla sahip çıkar.
Yuvayı dişi kuş yapar demiş atalarımız. Çünkü onlar bilirler ki erkeği vezir de yapan
kadındır rezil de yapan kadın. Bu yüzdendir ki kadına karşı kaba güç hiç bir işe
yaramaz. Çünkü kadın bedende boyun gibidir. Farkına dahi vardırmadan erkeği dilediği
yöne çevirir.
Cilvelidir, işvelidir sevdiğine. Tabiri caizse köle olur erine. Ama her şey yerli yerince.
Değer verir sevdiğine ve değer verildiğini görmek ister sevdiğinde. Unutmaz sevdğinin
doğduğu günü ve unutulsunda da istemez dünyayı onurlandırdığı günü. Bir beklentisi
olmaz güzel bir kaç cümleden başka ama olurda bir kırmızı güle de yok demez hani
sevgilerinin anısına. Evlendiği gün hayatının ikinci doğum günüdür onun için. İstemez
ve affetmez unutulmasını. Sevdiğinde yeniden varolmuş yeniden dirilmiştir sanki. Nasıl
ki unutmuyorsa kendisi unutmamalı o kutlu günü sevdiceği.
Doğurduğu her bebek canından bir parçadır. Muştudur istikbale dair umutlarına. Dişi
bir aslan gibi korur, kol kanat gerer yavrularına. Eri de öyle olsun ister. Muhtaç
etmemeli ailesini değil namerdine, merdine bile...
Her erkeğin Rabbinden dileyeceği duadır kadın. İzzeti, erdemi, edebi ve bilgisi ile yıllar
geçtikçe olgunlaşır. Olgunluk güzeliğine bir başka güzellik katar. Huzur arandığında
sığınılacak kale gibidir.
Şiir gibidir kadın. Doğuşta ve batışta ufuktaki güneştir. Gece karanlığa doğan mehtap.
Bülbülleri güzelliğiyle sarhoş eden güldür. Saf ve duruluğu ile su gibidir kadın.
Benzetmeler bir yerde biter ve kadının kendisi kadar güzel bir benzetme bulmak
imkansızlaşır. Dünyadaki bütün şiirler ve şarkılar onlara ithaf edilir.
Kadın ister ki bu şiir ve şarkılardaki inceliği, nezaketi erkeği de göstersin. Güvenilsin
ister kendisine. Bilinsin ister mukaddes değerlerini canı pahasına koruyacağını. Bütün
özellikleriyle bir mücevherdir kadın. Bu nedenledir ki sahiplenilsin ister. Her türlü kem
gözlerden korunsun sevdiğince. Aslında kadını anlamak zor değildir ama zor görünmek
ister. Çünkü kolay elde edilen her şey sanki değerinden bir şey kaybeder.
Kadın sadece sevilmek istemez. Sevgiyi anlaşılmakla perçinlemek ister. Anlayan ve
seven erkeğine kul ve köle olur. Kadın erkeğinin arkasında değil iyi ve kötü günde hep
yanında olmak ister.
Ve en önemlisi güvenmek ister kadın. Körü körüne inanbileceği, yalansız dolansız,
hilesiz olabildiğince saf düşünceyle güvenmek ister. Terk edilmeyeceğinden,
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aldatılmayacağından emin olmak ister. Bu duygunun sevdiği tarafından kendisine
aşılanmasını bekler. Güvenmeden ileriye dönük bir adım atmak istemez
Neyi var neyi yoksa bölüşür. Ama hiçbir zaman erkeğini bir başka kadınla bölüşemez.
Çünkü aşk bölünemeyecek tek meyvedir. Bölünse bölünse aşk yuvalarındaki
meyveleriyle, bebekleriyle çoğalarak bölünür...
Selam ve saygılarımla
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kadın II
Asalet akar yürüyüşünden
Cesaret koklarsınız parfümünden
Dünyaya meydan okuyuş vardır giyiminde kuşamında.
O özgüvenle haykırır adeta
‘Bu dünya dönüyorsa sebebi benim
Ne yiğitler doğurdum dünyaya yön veren
Ve ne güzeller doğurdum dünyaya yön verenlerin başını döndüren’
Sevdi mi köle olur sevdasına
Ama nefretinden de korkulmalı
Dünya dursa unutmaz kendisine yapılan ihaneti
Ve affetmez sadakatsizliği
Vefa bir semtin adı olmaktan uzaktır onun taşıdığı değerler yanında.
Her ne kadar açık saçık olsa da bazen
İffet ve edep abidesi meydan okur dünyaya…
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kalb
Söyleyin anama,
Dalmasın gözü yollara,
Beklemesin beni,
Ne balkonda,
Ne pencere kenarlarında,
Galiba benim yolum,
Ahirete bağlandı be ana,
Hazan yaşanır her an,
Sevgisiz yürekte,
Dünyaları sığdırsa da o çılgın deliye,
İmân ve sevgi sığmadıktan sonra,
Bağdat’ta Babil bahçesi olsada boşuna...
1998 Losser
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kalbimdeki Seni Öldürdün
Bir anlık heveslerin uğruna
Yüreğimdeki senin katili oldun
Ve bunu bile bile isteyerek yapıyorsun
Beni isyana sürüklüyor acizliği yaşatıyorsun
Bilmiyordum ölümün bu kadar güzel
Bir o kadar da adil olduğunu
Ben hala ölmüş kalbimle yaşadığıma yanıyorum…
Ben sana sevdamı da anlatmayacağım
Çünkü hiç bir zaman inanmamışsın yeni anladım
Ama bunca yıl yaşanmışlıklar
Arkamızda bıraktığımız acı tatlı hatıralar
Onların da mı bir hatırı yoktu, nasıl yaptın…
Bir bakış bir kıvılcımla başlayan sevdaya
İhanet karası leke sürdün
Beynimde isyanın bin bir çeşidi
Dilimin ucunda küfrün en çirkef hali
Ama gel gör ki çıkmıyor ağzımdan
Çünkü sen o küfre bile layık değilsin
Ne yaparsam yapayım
Senin kadar küçülüp alçalamıyorum…
Biliyor musun, hala inanmak istemiyor kabullenemiyorum
Sevmenin bedeli bu kadar ağır olmamalı
Bana binlerce kez yalan söyledin
Bense bile bile kandım
Çünkü sevdim seni, sana inandım
Körmüşüm, göremedim
Ben sende yıllar önce ölmüşüm
Ve bu gün benle beraber kalbimdeki seni de öldürdün
Değdi mi bari, değdi mi…
İhanetine mi yanayım
Benden çaldığın ömrüme mi
Yüreğimde öfkenin bin bir hali
Başka zaman olsa duvarları yumruklar
Boğazım yırtılırcasına bağırır çağırır öfkemi kusardım
Gördüm ki ona da değmezsin
Ömrümü çaldın haydi neyse
Bunca yıllık hakkımda helal olsun
Aman bende çaldığın güven duygum var ya
İşte o haram olsun…
Biliyor musun, hala inanmak istemiyor kabullenemiyorum
Bu gün benle beraber kalbimdeki seni öldürdün
Değdi mi bari, değdi mi…
©
Şiirin Yazıldığı Tarih : 25-11-2019
Şiirin Yazıldığı Saat : 02 : 52
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Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kalbimdeki Zehir (roman)
Oyun oynadığı otomatiğe var gücüyle vurdu. “Ulan şerefsiz alet bir seferde ver be!
Bugün 500 Euro’mu yedin beş kuruş vermedin. Ne şerefsizmişsin, şerefsizin malı.”
Hırsla otomatiğin start düğmesine sert bir yumruk vurdu. Otomatik yine boşa döndü.
“Allah’ım deli olacağım ya” diye iç geçirdi.
Kenan hiç bir şey yemeden çıkmıştı evden. Aslında Hollanda’nın doğusunda bir şehirde
oturuyordu. Eşi ve bir kızı burada yaşadığı için dün akşam gelmişti buraya. Gece eşi ve
kızıyla güzel vakit geçirmiş ama sabahleyin eşi Rumeyza ile kavga etmişlerdi.
Evden hırsla çıkmış doğruca kahvehaneye gitmiş yakın bir pizzacıdan pizza siparişi
vermişti. Pizzasını beklerken bir 20 Euro bozdurmuş şans denemek için otomatiğin
başına geçmişti. Otomatik başlangıçta biraz puan vermiş daha sonra sayı verecekmiş
gibi naz yapmaya başlamıştı. İki bölmeye jackpot düşüyor ama üçüncü bölmeye bir
türlü düşmüyordu. “ Ne gıcık makinaymış ya” diye söylendi. Otomatik verdiği sayılarla
birlikte 20 Euro’yu da yemişti. Pizzası bir türlü gelmek bilmiyordu. Bir 20 Euro daha
bozdurup otomatiğe attı. Bir kahve söyledi. Kahvenin yanına bir sigara yaktı. “Aç
karnına da içilmiyor zıkkım” diye mırıldandı. Yine otomatiğin start düğmesine basmaya
başlamıştı ki pizzası geldi. Sayıları otomatiğin üzerinde bırakıp kahve içmekten de
vazgeçip pizzasını yemek için masanın yanındaki sandalyeye oturup bir kola söyledi.
Yemek yerken düşünmeye başladı. Evliliğinin ilk yıllarını hatırladı. Sabah beşte işe
gitmek için erkenden kalkardı. Eşi o saatte uyuyor olurdu. Kenan sabah vardiyası
çalışırken Rumeyza gece yatmadan önce eşinin işyerinde yemesi için sefer tasına
yiyecek koyar sonra da eşinin kahvaltı yapması için masaya bir şeyler hazırlar öyle
yatardı. Kenan’da sabah erken kalktığında bunları yer işine giderdi. Bu rutin bir gelenek
halini almıştı. Bu duruma Kenan da alışmıştı. Hey gidi günler diye iç geçirdi Kenan.
Kenan pizzasını yerken derin derin düşünmeye dalmıştı. O gençliğe ilk adımını attığı
yılları hatırlamaya çalışıyordu. Bir anda yıllar öncesine gidivermişti.
Okul yeni bitmişti ama sürekli bir işte çalışmıyordu. Özel istihdam bürosu vasıtasıyla bir
fabrikada iş bulmuş çalışıyordu. Hollandalıların uitzendbüro adını verdikleri özel
istihdam bürosu ne zaman işçiye ihtiyaç duysa onu çağırır 3-5 ay çalıştırır sonra işlerin
yoğunluğu bitince de onu bir anda işsizler ordusunun içerisine atıverirdi. Bazen altı ayı
doldurduğu zamanlar oluyordu. İş imkânı var ise kısa vadeli iş kontratları aldığı da
oluyordu. Kontrat aldığında sanki iş yerinde kendisine kadro verilmişçesine seviniyordu.
Çünkü işyerinde dahi günlük yaşamda insanların arasında olduğu gibi sınıf ayrımı
yapılıyordu.
Uitzendbürodan(Özel İstihdam Bürosu) çalışanlar köle gibi çalıştırılıyorlardı. Fabrikada
hangi bölümde işçiye ihtiyaç varsa o bölüme gönderiliyor ses çıkarmadan kendisine
verilen görevleri yapmaları isteniyordu. Benim mesleğim şu ben bu iş için işe alındım
filan geçerli mazeret değildi. Özel İstihdam Bürosundan çalışan insanlar her gün işlerine
acaba bugün nerde çalışacağım merakı içerisinde gidiyorlardı. Birde günlük iş erken
bitecek olursa . Özel İstihdam Bürosundan çalıştırılanlar evlerine gönderiliyor o günkü
kazançları o gün çalıştıkları saate göre yani düşük ödeniyordu. . Özel İstihdam Bürosu
işçisi demek Avrupa’nın göbeğinde Tom amca olmak demekti. Yani gayrı resmi kölelikti.
Hemen hemen istisnai durumlar haricinde hiç bir fabrika kolay kolay hiç bir Özel
İstihdam Bürosu işçisine kontrat filan vermezdi. Fabrikada altı ayını dolduran işçi
yasalar gereği üç ay dinlendirilir sonra yeniden işe alınırdı. Bu şekilde bir işçi aynı
fabrikada en fazla üç yıl çalışabiliyordu. Bu süre sonunda fabrika ya o işçiye kadro
vermek zorunda kalacak ya da bir daha geri almamak üzere Özel İstihdam Bürosu
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vasıtasıyla çıkış verecekti. Her giden işçinin yeri hemen bir başka yeni gelen sistemin
köleleriyle dolduruluyordu.
Kenan yıllarca özel istihdam büroları aracılığı ile çalışmaktan bıkmıştı. Ertesi günü
çalışıp çalışmayacağının garantisi olmadan yıllarca stres içerisinde çalışıp durmuştu.
Kenan, yavaş yavaş yemeğini yerken bir yandan da mazinin yapraklarından dökülen
anılar beyninde yeniden canlanıyordu. Kenan ergenlik ve gençlik dönemlerimde
yaşadığı zorlukları hatırladı. “Ne yıllardı ama” diye düşündü.
Okul yıllarında yaptığı sorumsuzluklar yüzünden tahsilini tamamlayamadan okuldan
ayrılmak zorunda kalmıştı. Kenan’a göre öğretmenler Kenan’a kafayı fena halde
takmışlar, yabancı olduğu için ayrımcılık yapmışlardı. Okuldayken bazı Hollandalı
öğrencilerin ‘Pis Türk” diye hitap etmeleri yüzünden birçok kez okulda kavgaya
karışmıştı. Nedense öğretmenler Hollandalı öğrencilerin ‘Pis Türk’ sözcüklerini
duymuyorlar ya da duymazdan geliyor her defasında da Kenan suçlu bulunuyordu. Bu
kavgalardan birinin sonucunda okulun disiplin kuruluna gönderilmiş ve okuldan
uzaklaştırılmıştı. Okulda uğradığı ayrımcılık yetmezmiş gibi ailesi içerisinde ve yetiştiği
Türk toplumu içerisinde iki kültür arasına sıkışıp kalmıştı. Türk toplumunun esneklik
kabul etmeyen gelenek ve göreneklerini sanki dinin içerisinde varmış gibi yaşamalarını
kabullenemiyor bu yüzden de en başta kendi ailesiyle ters düşüyordu. Babası her
defasında “gâvur olacak bu velet” diye Kenan’a kızmıştı.
Hollanda toplumu içerisinde yetişmiş olmasına ve Hollandacayı ana dili Türkçeden daha
iyi konuşmasına rağmen Hollandalılar tarafından kabul görmüyor sık sık Hollandalı
arkadaşları tarafından ekiliyordu. Bu ise Kenan’da Hollandalılara karşı kalbinde bir kin
beslemesine neden oluyordu. Hollandalı çocuklar ile Türk çocukları arasında aynı
büyüklerde olduğu gibi farkına dahi varılmadan kutuplaşmalar oluşmuştu.
Zaten Hollanda toplumu içerisinde misafir işçi olarak adlandırılan Türk işçiler zamanla
ülkelerine dönmeyip ailelerini de yanlarına almaya başlayınca sorunları da yanlarına
almış oldular. İlk önce dil sorunu yaşamaya başlamışlardı. İlk gelenlerden dil sormadan
hatta onlara dil öğretmek yerine onlarla iletişimi yeminli tercümanlar aracılığı ile kuran
Hollanda bürokrasisi onların çocukları da Hollanda’ya gelince problemin büyüklüğünün
farkına varmışlar özel dil kursları açmışlardı. Bu kurslar semt evlerinde dahi verilir
olmuştu. Dileyen herkes bu kurslara gidiyordu. Ama okul için gerekli dil bambaşkaydı.
Belki Hollanda toplumu içerisinde ilk 10-15 yıl içerisinde ne yabancı işçiler ne de onların
çocukları tepki çekmemişti. Ama 1980’li yıllarda başlayan ekonomik krizle pek çok
insan işsiz kalınca krizin suçlusu yabancılar oluvermişti. Dolaysıyla sokakta ve okulda
yabancı çocukları hep bir dışlanmışlık içerisinde yaşamaya başlamışlardı. Yeniden
başlayan yeni ekonomik kriz toplum içerisindeki yabancı düşmanlığını su yüzüne
çıkarmıştı.
Türkler evlerinde kendilerini en kolay ifade edebildikleri dil olan Türkçe konuşuyorlardı.
Hollandalı çocuklar ise doğdukları andan itibaren evlerinde Hollandaca konuşulduğu için
doğal olarak anadillerini beşikten öğrenmeye başlayarak okul hayatına atılıyorlardı.
Okula başlayan her yabancı çocuk otomatik olarak bir Hollandalı çocuktan Hollandacası
dört yıl geri olarak başlıyordu. İşin tuhaf yönü ise dil geriliği olan Türk öğrencilerinden
de Hollandalı çocukların gösterdiği başarının aynısının bekleniyor olması idi. Bilim
adamları ana dilini iyi öğrenen çocukların Hollandacayı öğrenmelerinin daha kolay
olduğunu söylüyor olmalarına rağmen hükümet ana dil derslerinin okullardan
kaldırımasında ısrar ediyordu. Okuldaki dil yetersizlikleri yüzünden pek çok Türk çocuğu
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düşük seviyeli meslek okullarına gidiyorlardı.
Kenan’da bu eğitim sisteminden üzerine düşeni yaşamıştı. Kenan daha 4 yaşındayken
babası okula çağrılmış ve oğlunun zekâ seviyesinin diğer çocuklardan geri olduğu için
derslerde başarılı olmadığı söylenmişti. Kenan’ın babası ‘Nerden çıkardınız” diye
sorduğunda ise ‘Söylediklerimizi anlamıyor’ cevabını almıştı. Sinirlenen Kenan’ın babası,
“Asıl geri zekâlı olan sizlersiniz. Bu çocuk bu yaşına kadar evde sadece Türkçe öğrendi.
Tek kelime Hollandaca bilmeyen bir çocuğun sizi anlamasını nasıl bekleyebilirsiniz”
demişti. Kenan’ın babası belki de kendi hatalarını okula ve öğretmenlerine bulma
kolaylığına kaçmıştı. Dört yaşına basan Kenan’ın Hollandaca öğrenmesi için hiç bir çaba
göstermemişlerdi. Sonuçta ilk iki yılı Kenan çift dikiş okumuştu. Okul haricinde aldığı
ekstra logopedi (Hollandaca) dersleriyle dilini geliştirdikten sonra ancak normal
eğitimine başlayabilmişti. Kenan hayata iki yıl gecikmeli başlayabilmişti.
Bu arada Hollanda’da bir gettolaşma başlamış bunun neticesinde Hollanda eğitim
terminolojisine siyah-beyaz okul kavramı girmişti. Bunun ana nedeni Türk ailelerinde
çalışan sadece erkekti. Ama Hollandalılar karı koca açalışıyorlardı. Yani onlarda bir eve
iki maaş girerken Türk toplumunda sadece bir kişi çalışyordu. Ve genelde de düşük
ücretli işlerde çalışıyorlardı. Bir başka nedeni ise işsiz aileler sosyal ödenekle geçinmek
zorunda olmalarıydı. Bu nedenle Türk kökenli aileler düşük ücretli kiralık evleri tercih
ediyorlardı. Doğal olarak Hollanda’da pek çok şehirde Türk mahalleleri oluşmuştu.
Ekonomik kriz nedeniyle bir anda dışlanan Türk toplumu, cami cemiyetleri ve kültür
dernekleri etrafında birleşerek Hollanda’da kendi küçük Türkiyelerini oluşturmuşlardı.
Selamlaşma dışında ve mecbur kalmadıkça Hollandalılarla konuşmaz olmuşlardı.
Kenan, işte bu ortam içerisinde eğitim hayatını tamamlamaya çalışmış ama maalesef
pek çok Türk çocuğu gibi eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Yaşının
küçük olması nedeniyle düşük maaşla çalışacağı için ilk dönemlerde iş bulma sıkıntısı
yaşamamıştı. Bir iş yerinden diğer iş yerine koşturup durmuştu. Yirmi yaşına
yaklaştığında babası onu bedelli olarak askere göndermek yerine Türkiye’de askerliğini
yapması taraftarı olmuştu. 15 ayda askerliğini yapıp gelirdi. Askerlik için ödeyeceği
bedeli evlenmesi için kullanabilirlerdi. Kenan buna çok kızmıştı. Kenan askerde
geçireceği 15 ayı hayatından çalınmış zaman olarak görüyordu. Hükümet yurt dışındaki
işçileri için bir kolaylık düşünmüş ve bedelli askerliği çıkarmıştı. Kenan’a göre birinci
nesil adını verdikleri ilk gelenler çok paragözdü. Hatta pek çok istikbal vaat eden Türk
genci ailelerinin bu paragözlülüğü yüzünden okullarından olmuş istikballeri karartılmıştı.
Birinci nesile göre çocukları okuyup da adam mı olacaklardı sanki.
Kenan bu düşüncesinde pek de haksız sayılmazdı. Türk toplumunda baba genelde
fabrikada çalıştığı için işine gidiyor işten sonra evinin alışverişinden sonra kahveye
giderek kâğıt oynayarak vakit geçiriyordu. Pek çoğunun yeterli Hollandacası olmadığı
için bürokratik işleri için çevrelerindeki en yakın dil bilen kim var ise ondan yardım
umuyorlardı. Pek çoğunun çocuğunun kaça gittiğinden hangi okula gittiğinden haberi
bile yoktu. Bazen yılda bir kaç kez yapılan ebeveyn toplantılarına bile yanlarına
tercüman bulamadıkları için katılmıyorlardı bile.
Türk ebeveynlere göre çocuklarının bir an önce bir fabrikaya girip iş hayatına atılmaları
yani para kazanmaları daha iyiydi. Artık hiç bir aile oğullarını kendileri evlendirmez
olmuştu. Toplum içerisinde farkına varılmadan bir kural oluşuvermişti. Evlenme çağına
gelen ve evlenmek isteyen genç ancak çalışıp evlenmek için gerekli parayı biriktirdikten
sonra evlenebilirdi. Bu para da evin reisi baba olduğu için onda birikirdi. Bu sayede
evlatların kazançlarıyla Türkiye’de bir kaç ev sahibi olmuş aileler çoğunluktaydı ama
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tapular hep babanın üzerindeydi. Sanki babanın malı kim içindi? Baba ölünce mal mülk
çocuklara kalmayacak mıydı? Ama bu daha sonraları çocuklar arasında benim malımdı
senin malındı kavgasına dönecek ve kardeşler miras yüzünden kanlı bıçaklı hale
geleceklerdi.
Kenan babasıyla askerlik konusunda ters düşmüştü. Babasını evi terk etmekle tehdit
etti. Babası küplere bindi. ‘Terk edeceksen defol, görünme gözüme’ dedi. Kenan bazı
kişisel eşyalarını toplayıp evi terk ederken annesi gözyaşları içerisindeydi. Babası, “Bu
kapıdan çıkarsan bir daha bu eve giremezsin” tehdidini savurdu. Kenan oralı bile
olmadı. Evi terk edince nereye gideceğini düşündü. Birkaç arkadaşı aklına geldi. Önce
niyetlendi sonra babasının daha çok kızacağını hatırlayıp vazgeçti. İlk gün bir otele gitti.
Ertesi gün işyerinde arkadaşlarına durumu söyledi. Bir arkadaşı ona pansiyon tavsiye
etti. Onun tanıdığı bir pansiyon vardı. İşten çıkışta birlikte pansiyona gittiler.
Pansiyoncu anahtar parasını ve ilk aylığı peşin istiyordu. Bir kaç arkadaşı yoklayarak
parayı tedarik edip pansiyoncuya ödedi. Daha sonra oteldeki eşyalarını alıp pansiyona
bıraktıktan sonra babasının evinde kalan eşyalarını almak üzere bir arkadaşının
arabasıyla birlikte babasının evine gitti. Şansına babası da evdeydi. Babası onun
döndüğünü sanarak, “Bu kapıdan çıkarsan bir daha dönemezsin demedim mi sana” diye
gürledi. Kenan, “Merak etme dönmedim sadece eşyalarımı almaya geldim” dedi.
Odasına çıkıp eşyalarını toplarken annesi yanına geldi. “Yapma yavrum, gitme kurban
olduğum. Babanın siniri saman alevi gibi birazdan söner.”
Kenan kararlıydı,
- Anne beni merak etme ben kalacağım yeri filan ayarladım. Zaten bir iki aya kalmaz
kiralık eve de çıkarım.
- Yapma oğlum nasıl düşünmem. Dünden beri aklım başımda değil. Bütün gece seni
düşünüp durdum. Gözüme dirhem uyku girmedi. Hem babanın öyle konuştuğuna filan
bakma. Oğlanın üstüne fazla mı gittik ne diye mırıldanırken duydum.
- Onu beni evden kovmadan önce düşünecekti. Ok yaydan çıktı bir kere. Geriye
dönmem artık.
Konuşurken eşyalarını da toplamıştı. Anasının elini öptü ama annesinin gözyaşlarına
aldırmadan eşyalarını aldığı gibi babasının evinden ayrılmıştı. Çocukluğunun ve
gençliğinin geçtiği evden ilk ayrılışıydı. Ama artık kuş kanatlanmış ve kendi kanatlarıyla
uçabileceğini ispatlama zamanı gelmişti. Eşyalarını pansiyona taşıdı.
İlk günler biraz zorlandı. Daha sonra yavaş yavaş alışmaya başladı. Bu arada
arkadaşları onu yalnız bırakmıyor her gün ziyaretine geliyorlardı. Zamanla bu ziyaretler
pansiyondaki diğer pansiyonerleri rahatsız etmeye başlayınca Kenan kiralık bir eve
çıkmaya karar verdi. Gidip sosyal konutları kiralayan ev bürosuna yazıldı. Bir kaç hafta
geçmeden ev çıkmıştı. Büyüklüğüne küçüklüğüne pahalı ya da ucuz oluşuna aldırmadan
hemen evi kabul edip kiraladı. İş saati dışındaki ilk haftasını evini düzenlemekle geçirdi.
Baba evinden yatağını getirdi. İkinci elden düşme bir gar dolap, koltuk takımı, fırınlı
ocak buzdolabı çamaşır makinesi ayarladı. Bunlar için bankadan kredi çekti. Çalıştığı
için kredi alırken bir sorun yaşamadı. Alacaklarını aldıktan sonra elinde hala bir miktar
parası kalmıştı. Gidip eksik olan televizyonunu aldı. Kalan parayla da pansiyonu
kiralarken aldığı borçlarını kapadı.
Rahatlamıştı, hem kimseye borçlu kalmamış hem kendi evi olmuştu. Ama bu kez de
geleni gideni eksik olmuyordu. Hafta içi çalıştığı için gelen giden fazla kalmasa da hafta
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sonu olduğu zaman ev tıklım tıklım oluyordu. Hatta bazen gelenler yatıya kalmaya da
başlamıştı. Hafta sonları mangal yapıyorlar mangalın yanında alkol almaya da
başlamışlardı. Alkolü genelde misafirler arada bir tek atarız diye getiriyorlardı. Ama bu
sonraları basbayağı rakı masasına dönüşmüştü. Gelenler temizliğe de yardım ettikleri
için Kenan zorlanmıyordu. Daha sonraları vakit geçirmek amacıyla evde arkadaşlar
arasında iskambil oyunları oynamaya başlamışlar zamanla bu kumara dönüşmüştü.
Başlangıçta Kenan kazandığı için gözüne hoş görünmüştü. Ama bir süre sonra kayıp
etmeye başlamış arkadaşlarına kumar borcu olmuştu. Bu yüzden oyunlara seyirci
olmaya başlamıştı. Kumar partilerinde miktar büyümeye başlamış bazı arkadaşları
yanlarında getirdikleri esrarı da içemeye başlamışlardı. Kenan itiraz etti. “Ben evimde
esrar içirmem” dedi. O zamanda esrar içenler ona bir teklifte bulundular.
- Arkadaş oynadığımız her oyunun saati için sana bir miktar para ödeyelim. Biz buna
mano diyoruz. Her oynanan oyunun bir saati için oyunda dönen paranın %10’nu biz
sana verelim ama sende bizim yediğimize içtiğimize karışma.
Kenan zaten borçlanmıştı. Biliyordu ki her ne kadar itiraz ederse etsin arkadaşları bir
şekilde içmeye devem edeceklerdi. Bari üç beş bir şey alır borçlarını kapatırdı, kabul
etti. Kısa zamanda borçlarını kapattı. Hatta para biriktirmeye başlamıştı ki yine kumara
oturdu ve yine kaybetti. Kaybetmekle kalmayıp üstüne üstlük yine borçlandı. Devamlı
kaybetmenin verdiği üzüntü ve hırsla hem alkol almaya başlamış arada bir de esrar
içmişti. Esrarı içtikçe onun verdiği yalancı keyifle ve sahte cesaretle yine kumara
oturmuş borcu daha da katlanmış ödenemeyecek hale gelmişti. Artık arkadaşlarını
istese de evden kovamaz hale gelmişti. Çünkü onlara olan kumar borcu bir hayli
büyüktü.
Kenan’ın evinde dönen kumar partileri diğer aileleri de zor duruma sokmuştu. Aileler
çocuklarını Kenan’dan uzak tutmaya çalışıyorlardı. Hatta bazı anneler önce Kenan’ın
annesine gidip Kenan’dan şikâyetçi olmuşlardı. Fakat böyle kötü meziyetleri oğluna
yakıştıramayan Kenan’ın annesi, “Benim oğlum öyle şeyler yapmaz” diyerek itiraz
etmişti.
Bu şekilde bir sonuca gidemeyeceklerini anlayan aileler bu kez Kenan’ın Babası Mustafa
efendiye şikâyetlerini ilettiler. Mustafa Efendi duyduklarına inanamadı. Hemen o akşam
oğlunun evine baskına gitti. Baskına vardığında gördüğü manzara karşısında şok
olmuştu. Bağırıp çağırmıştı, Mustafa efendiyi karşılarında gören arkadaşları hemen
kaçışmışlardı.
Çektiği esrarın etkisiyle kafası bulanık olan Kenan alkolünde verdiği sahte cesaretle
babasına karşı çıktı.
- Sen bana karışamazsın, ben artık çocuk değilim. O evinden kovduğun günü de
unutmadım. Bak şimdi sen benim evimdesin. İstersem ben seni kovarım ama
babamsın, atamsın. Başımın üstünde yerin var.
Oğlunun o halini gören Mustafa Efendi alttan almayı uygun buldu.
- Yerim kumarbazların, alkoliklerin ve esrarkeşlerin yanı mı?
- Estağfurullah baba biz sadece kafa dağıtıyorduk. Bir arkadaşın yanında tesadüfen
varmış. O içerken bizde dumanından etkilendik. Kumar oynadığımız filan yok. Sadece
vakit geçirmek için arada bir kâğıt oynuyoruz sen onun üzerine geldin.
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- Ulan eşek sıpası millet geldi seni şikâyet ediyor. Senin oğlun yüzünden evimizde
huzur cebimizde para kalmadı diyorlar. Millet nerdeyse senin yanına gelmesin diye
çocuklarını evlerine bağlayacak senin dediğin şeye bak.
- Aman göndermezlerse göndermesinler. Bende sanki kırmızı halı serip dört gözle
onların gelmelerini bekliyorum. Gelmesinler daha iyi ya bende başımı dinlerim.
- Bundan sonra burada kumar oynandığını duymayacağım. Bir duyayım yaşına başına
bakmam değneği aldığım gibi sırtında kırarım ona göre. Hemen buraya çeki düzen
veriyorsun. Bir daha görmeyeceğim başka uyarmam.
Kenan babasının huyunu bildiği için alttan aldı.
- Peki, baba bir daha yapmam.
Mustafa Efendi Kenan’ı biraz daha azarladıktan sonra tatlı dille öğüt vermeyi de ihmal
etmedi. Kenan verilen öğütleri duymuyordu bile. Nerdeyse uyuyacaktı. Mustafa Efendi
oğlunun ayakta duramayacak halde olduğunu görünce,
- Hiç, kime söylüyorum. Söylediğim laflar bir kulağından girip öbüründen çıkıyor.
Orada daha fazla durmanın anlamsızlığını anlayan Mustafa Efendi Kenan’ı yatağına
yatırıp evine döndü. Aldığı alkol ve içtiği esrarın etkisiyle uyuya kalan Kenan işe
gidemedi. Zar zor öğleye doğru ancak uyanabilen Kenan koştura koştura işyerine
gitmiş hasta olduğunu söylemişti. Onu gözleri kanlı ve şiş gören vardiya şefi “Geçmiş
olsun, git evine dinlen” demişti.
Gece sabahlara kadar süren oyunlar yüzünden dengesi bozulan Kenan sık sık işe geç
kalmaya başlamıştı. Kenan’ın evinde dönenleri fabrikada işçiler konuşurken kulak
misafiri olan vardiya şefi öğrenmişti. Bir kaç işçiyle yaptıkları görüşmelerden sonra olanı
biteni öğrenmişlerdi. Kenan’ın işe geç kalmadığı tek gün yoktu artık. Yine Kenan’ın işe
geç kaldığı bir gün vardiya şefi Kenan’ı yanına çağırarak onu personel şefinin görmek
istediğini söylemişti. Personel şefinin yanına giden Kenan işten çıkarıldığını
öğrendiğinde şok olmuştu.
Bir an göğsünde bir boşluk olduğunu hissetti. Elleri iki yanında tonluk yük gibi
geliyordu. Sanki vücudunu taşıyamaz haldeydi. Aletlerini nasıl teslim etti, eşyalarını
nasıl toplayıp fabrikadan nasıl ayrıldı bilemiyordu. Şimdi ne yapacaktı? Dünya kadar
borcu vardı. Eve gitti, hiç bir şey düşünmemeye çalışarak uyumaya çalıştı.
Babasının baskınından sonra bir kaç gün gelen giden olmadı. Tabii bu arada Mustafa
Efendi ziyaretlerini sıklaştırmış her gün gelir gider olmuştu. Aradan bir kaç gün
geçtikten sonra kumarbazlar yine gelmeye başladılar. Ama bu kez oyunlarını salon
yerine yatak odalarında oynuyorlar aşağıya en az iki nöbetçi bırakıyorlardı. Yatak
odalarının camlarını ışık geçirmeyen kalın perdelerle örtmüşlerdi. Kumarbazlar Kenan’a
alkol ve esrar yasağı getirmişlerdi. Tekrar olası bir baskında Kenan babasına karşı
ayakta, dik, dinç ve ayık olmalıydı ki onlar oyunlarına rahatça devam edebilmeliydiler.
Mustafa Efendi geldiği zaman kapıyı açmadan hemen Kenan’a haber veriyorlar o da
aşağı inerek kapıyı açıyordu. Aşağıda sadece 2-3 kişiyi kola içerken gören Mustafa
Efendi hiç bir şeyden şüphelenmeden geri dönüyordu. Kenan’ın evi Mustafa Efendinin
kontrolü altında olmasına rağmen şikâyetlerin ardı arkası kesilmiyordu. Mustafa Efendi
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buna bir anlam veremedi. Bir hafta sonu erkenden arabasıyla oğlunun evinin sokağına
gitti. Oğlunun evine yüz metre uzaklıkta arabasını park edip evi gözetlemeye başladı.
Bütün gün boyunca arabada sabırla bekledi. Gireni çıkanı gözetledi bir süre sonra da
oradan ayrıldı. Akşam saat on civarında arabasıyla oğlunun evinin önüne gidip arabayı
park edip kapıyı çaldı. Kapının açılması epey bir zaman aldı. Kapıyı açan yine Kenan’dı.
- Oooo baba yine mi sen? Buyur hoş geldin.
- Ne o rahatsız mı ettik beyefendi.
- Estağfurullah baba o nasıl söz, ev senin evin.
İçeri girdiğinde 3 kişiyi gören Mustafa Efendi şaşırmıştı. Gözlemlerine göre evde 12 kişi
olması gerekiyordu. Ama salonda 3 kişi vardı.
- Sadece üç kişi misiniz?
- Evet baba, üç kişiyiz kim olacaktı daha.
- Şimdi anlarız diyen Mustafa Efendi hole geçerek yatak odası merdivenlerine yönelince
Kenan ve arkadaşları birden telaşlandı.
- Hayrola baba napıcan yukarıda?
- Ev senin demiyor muydun? Evimi gezeceğim bakayım kaç odaymış, büyüklüğü
nasılmış bir göreyim.
- İyi de baba ev gezmek için vakit biraz geç değil mi?
- Ev gezmenin zamanı olmaz. Hem lamba diye bir şey var değil mi?
Oğlunun ve arkadaşlarının itirazlarına aldırış etmeden yukarı çıkan Mustafa Efendi yatak
odalarında gördüğü manzara karşısında şaşkına dönmüş, küplere binmişti. “Bre
densizler bre izansızlar ne halt ediyorsunuz burada” diye öfkeyle bağırınca herkes yine
darmadağın olmuştu.
Herkes gidince oğlunu karşısına alıp bağırıp çağırmadan konuşmayı denedi. Kenan işten
çıkarıldığını ve borç batağı içerisinde yüzdüğünü babasına söyleyemedi. Babasını sonsuz
bir sukut içerisinde ne yapacağını bilememezliğin verdiği çaresizlikle dinledi. Babası
epey bir süre nasihat daha etti. “Bak oğlum Bir insanın varlığı yokluğunu aratıyorsa var
sen o insanları hayatından sil. İnan kaybeden sen olmayacaksın. Bundan emin
olabilirsin. Bu akşam buradaki arkadaşlarının hayatında olmaması senin için daha iyi
olur”. Mustafa Efendi biliyordu ki anlattıkları oğlunun bir kulağından girip diğerinden
çıkıyordu. Sözlerinin sonunda, “Allah’ım kulaklarından önce yüreği sağırlaşan
insanlardan sana sığınıyorum” deyip evden ayrıldı.
Son sözü Kenan’ı çok etkilemişti. Ama kendisini o kadar çaresiz hissediyordu ki. Ne
konuşacak bir can arkadaşı ne de onu anlayacak bir dosttu vardı. “Güneşe gölge
doğramakmış çaresizliğin adı” diye mırıldanmıştı babasının ardından…
Kenan ertesi günü işsizlik ödeneği için müracaat etti. Oradan yakın olan kahveye gidip
bir arkadaşının yanına oturdu. Onun evinde kumar oynayan aynı zamanda da esrar
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

çeken bir arkadaşı Kenan’ın düştüğü çaresizliği biliyordu.
Kenan’a
- Biraz konuşabilir miyiz?
- Tabii olur, buyur otur. Ne içersin, çay kahve?
- Burada olmaz gel açık havada yürüyelim hem konuşur hem de hava alırız.
- Peki, öyle olsun.
Kenan’la arkadaşı kahveden çıktılar. Bir süre konuşmadan yürüdüler.
-Bak Kenan senin durumunu az çok biliyorum. Seni bu borçtan kurtaracak bir teklifim
var.
- Hâyır, ola, nasıl kurtaracaksın beni bu borç batağından.
- Teklifime hemen itiraz etme, iyice düşün ondan sonra kararını ver.
- İnsanı merakta bırakma da söyle neymiş teklifin.
- Bak arkadaşım senin durumunu biliyorum. İşini kaybettin, üstüne üstlük bir dünya
kumar borcun var. Bunları babana da diyemiyorsun.
- Ya uzatma da saadete gel, teklifin nedir?
- Teklifim şu, gel senin evinde ot yetiştirelim.
- Ot mu?
- Evet ot
- İyi de ben otdan motdan anlamam ki. Nasıl yapacağım.
- Bak Kenancığım ot için gerekli malzemeyi sana ben bulacağım. Gerekli elektrik
tesisatını, filtreyi filan ben getireceğim. Parayı da yarı yarıya kırışırız. Tamam mı?
- Nasıl yani bütün rizikoyu ben alacağım sen benimle yarı yarıya mı paylaşacaksın?
Olmaz öyle şey. Senin ki düpe düz fırsatçılık.
- Peki, %60’a %40 olsun.
- Bütün rizikoyu ben alacaksam %80 isterim. O da zor durumda olduğum için kabul
ediyorum. Peşin peşin söyleyim borcum bitince de sen sağ ben selamet.
- O zaman 65’e 35 olsun. Suyunu çıkartma. Hem merak etme senin borcunu kısa
sürede sıfırlarız. Onun için bu işi en az bir buçuk yıl yapacağız. Bir buçuk yıldan önce
caymak yok.
- Tamam anlaştık.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

- O zaman malzemeleri bu gece senin evine getiririm. Gerekli elektrik tesisatını ben
çekerim. Su ve filtreyi de yapar gelecek hafta kısmetse ilk fideleri dikeriz.
- Tamam, o halde bu gece ben malzemeleri getiriyorum.
Akşam görüşmek üzere deyip ayrıldılar.
Adı Altan olan arkadaşı o gece sözünde durmuş malzemeleri getirmişti. Ertesi gün
hemen elektrik sayacının altındaki mührü kırarak çatı ve yatak odalarına kaçak elektrik
tesisatı çekti. Daha sonraki günlerde lambaları ve her odaya filtre ve gerekli su
malzeme işlerini de hallettiler. Hafta başı gibi gece ilk fideleri diktiler ve beklemeye
geçtiler.
Artık Kenan evde fazla bulunmuyordu. Sık sık babasının evine gidiyor hatta bazı
akşamlar babasıgilde kalıyordu. Böylece babasının evine sık sık kontrole gelmesini
önlemiş oluyordu. Böylece günler su gibi akıp geçti. Aradan yedi hafta bir zaman
geçmiş diktikleri fideler büyümüş ilk ürünü toplama zamanı gelmişti.
Yedi hafta sonra ilk ürünü topladılar. Arkadaşı ürünün satışını üstlendi. Şehirde
caffeschoop işleten bir Türk’le anlaşarak malı satmıştı. Yaklaşık beş kilo ürün elde
etmişlerdi. İlk ürünü satıp parayı ellerine aldıklarında iş paylaşmaya geldiğinde Altan,
“Bak Kenan paranın % 65 senin tamam ama getirdiğim malzemenin de %65’ni
karşılaman lazım. Yoksa iş adil olmaz. Bunun için ilk üründen malzeme paramı alırım”.
Altan, yirmi bin Euro’dan Kenan’a beş kuruş vermeden bütün parayı alıp gittiği gibi
Kenan yine biraz borçlu kalmıştı. Kenan çaresiz susmak zorunda kalmıştı. İkinci ürün
aldıklarında Kenan’ın eline hatırı sayılır para geçmişti. Bu parayla borçlarının bir kısmını
kapattı. Aradan bir buçuk yıl geçmişti, şansları yaver gidiyor her iki ayda bir hasat
alıyorlardı. Kenan borçlarından kurtulmuş biraz da para sahibi olmuştu. Ot yetiştirirken
yavaş yavaş da otun bağımlısı olmaya başlamıştı.
Başta anlaşılan süre dolduğunda Kenan artık bırakmak istediğini söyledi. Altan’da
anlaşmaya sadık kalacağını söyleyip malzemeleri ne yapacağını sordu. Kenan da şu an
için artık ot yetiştirmeyi düşünmediğini isterse malzeme parasının % 65’ni öderse
malzemeyi Altan’a verebileceğini söyledi. Altan, “Malzeme parasının tamamını
ödeyemem. O zaman sen benim % 35 hakkımı al malzemeler senin olsun. Hem benim
hakkımö sanin hakkına göre daha az tutar. Sıkıştığında da elinde malzemen olduğu için
yine ekim yapabilirsin.” dedi. Kenan öneriyi kabul etti. Altan’ın % 35’ni ödedi.
Tabii bu arada babası-annesi ve kız kardeşi Nurdan yaz dönemlerinde Türkiye’ye tatile
gitmişlerdi. Bu tatilde de Mustafa Efendi hiç beklemediği bir şeyle karşılaşmıştı. Kızını
gören beğenenlerden bir kaç dünürcü çıkmıştı. Kızını kimseye vermek istemezken nasıl
olduysa birine nasip deyip evet demişti. Nurdan’ı nişanladılar. Daha sonra ise resmi
nikâh işlemleri tamamlandı. Bir yıl sonra da düğün yapmak için anlaştılar.
Türkiye’de bunlar olurken Hollanda’da babasının baskısından kurtulan Kenan ot yani
kenevir yetiştirmeye devam ediyordu.
Aradan bir kaç ay geçti. Kenan borçlardan kurtulmuştu ama yine kumara bu kez para
otomatiği oynamaya başlamıştı. Kısa sürede biriktirdiği paralar suyunu çekti. Çaresiz
yine ot yetiştirecekti.
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Bu arada Kenan’ın kardeşi Nurdan evlenmiş ve eşini de Hollanda’ya getirmişti. Kenan
hem kardeşinin ev işlerine yardım ederken diğer yandan da eniştesine yardımcı olmaya
çalışıyor çevreyi tanıtıyor ve onun bürokratik işlemlerinde tercümanlık yapıyordu.
Aradan yaklaşık üç yıl kadar zaman geçti. Kenan bu arada bol bol ürün aldı ve bunları
satarak büyük paralar kazandı. Bu kez parasına sahip çıkmıştı. İlk iş olarak askerlik
bedelini ödemişti. Üç yılın sonunda elinde çok büyük miktarda para vardı. Hatta istese
ev bile satın alabilirdi ama bu kadar parayı nasıl kazandığını ne devlete ne de babasına
izah edemezdi.
Artık yakalanmadan bu ot işine son vermenin zamanı geldi diye düşündü. Son bir kez
daha dikti, ürünü sattı. Daha sonra bir daha yapmamak için yatak odalarındaki tesisatı
söktü tavan arasına kaldırdı. Fakat tavan arasındaki tesisata dokunmadı.
Yine yaz gelmişti, babası Mustafa efendi izine memlekete gideceklerini söyleyerek
Kenan’ın da onlarla gelmesini istedi. Kenan da sıkılmıştı. Bir değişiklik olur anlayışıyla
kabul etti. Kenan babasıgille Türkiye’ye tatile gitti. Tatilde Kenan Rumeyza’yı gördü.
Âşık oldu ve annesine onunla evlenmek istediğini söyledi. Annesi durumu babaya iletti.
Baba gerekli araştırmalardan sonra oğlunu karşısına alıp konuştu.
-Bak oğlum tamam evlenme çağın geldi de geçiyor. Evlendirelim ama Hollanda’da
olanları unuttum sanma. Evlendikten sonra elin kızını oraya götürüp de rezil rüsva
edeceksen hiç evlenme daha iyi. Ne elin kızının başını yak, ne de bir olan sorunumuzu
ikiye üçe belki de dörde çıkart. Ailene babalık yapabileceksen evlen yoksa evlenme
daha iyi. Bana kalsa sen evliliğin sorumluluğunu üstlenecek düzeyde değilsin daha. Yani
bir süre daha bekle derim.
- Baba eninde sonunda evlenmeyecek miyim? Rumeyza temiz bir kız, gönlüm de kaydı.
Gerisini sen bilirsin. Ha masraftan korkuyorsan biraz birikmişim var. Kendi düğünümü
yaparım ben.
- Nasıl biraz birikmişimiş o. Hem birazcık hem de düğününü yapacak kadar? Senin
birazcığın farklı galiba. Ya da sen birazcıkla düğün için gerekli paranın arasındaki farkı
bilmiyorsun.
Kenan ayağa kalkıp odasına kadar gidip geldi. Babasına bir tomar para uzattı. Kenan
biriktirdiği paranın dörtte birini veriyordu babasına. Paranın dörtte üçünü kendisine
ayırmıştı ama babasına o paradan bahsetmedi.
- Baba benim birazcığım işte bu. Düğün için yeterli olsa gerek diye düşünüyorum.
Şaşkınlık içinde paraya bakan Mustafa Efendi,
- Oğlum nerden buldun bu kadar parayı? Kumar parası filan değil, değil mi?
- Yok baba, bunlar kumardan kurtarabildiklerim. Bunca yıl çalıştım. Onları har vurup
harman savurmadım. Kara günler için lazım olur diye saklıyordum.
- Oğlum senin ölçülerin bayağı bir farklıymış. Peki, madem istiyorsun gidip isteyelim.
Görücü işini, söz kahvesini, nişanı, nikâhı ve düğünü altı hafta içerisinde halletmişlerdi.
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Şimdi Hollanda’ya döndüklerinde vize işlemlerine başlayacaklardı.
Kenan Hollanda’ya döndüğünde büyük bir sürprizle karşılaştı. Altan, Kenan’ın ot dikip
Türkiye’ye gittiğini düşünmüş Kenangilin gidişinin beşinci haftasında mahsul alırım
umuduyla Kenan’ın evine girmeye çalışırken Kenan’ın komşusu tarafından görülmüştü.
Daha arka bahçeye bakan mutfağın kapısının kırdığı camından içeri giremeden kaçmak
zorunda kalmıştı.
Gelen polis evden bir şeyin çalınıp çalınmadığını kontrol amacıyla eve girince tavan
arasındaki kurulu tesisatı ve malzemeleri bulmuştu..
Kenan Hollanda’ya döndüğünde komşularından olan biteni öğrenmişti. Polis hemen en
kısa zamanda onu karakola bekliyordu. Çaresiz gitti. Ona, o malzemeleri ne zaman
aldığını ne zamandan beri yaptığını filan sordular. Kenan malzemelerin ikinci el
olduğunu ve tesisatı yeni çektiğini şayet babasının zoruyla izine gitmemiş olsaydı ilk
üretimini yapacağını ama buna fırsat bulamadan polis tarafından bulunduğunu söyledi.
Polis her ne kadar inanmamış olsa da elinde kesin kanıt olmadığı için ceza
veremeyeceklerini fakat malzemelere el koyacaklarını, elektrik sayacının mührünün
kırılmış olmasından dolayı durumu elektrik kurumuna ve evin de ev bürosuna ait olması
dolayısıyla da ev bürosuna da haber vereceklerini buralarda yaşayacağı sorunlara
hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.
Ev bürosu durumu öğrenmiş ve evi hemen boşaltması için ihbarname göndermişti bile.
Elektrik bürosu ise tesisatın ne zaman çekildiğini bilmediklerinden dolayı üç bin Euro
ceza keseceğini belirtmişti. Cezaya itiraz etmeden hemen ödemiş ama evden atılmaya
engel olamamıştı.
Çaresiz eşyalarını baba evine taşıdı ve adresini de yine babasının evine aldı. Uzun bir
süre boyunca aynı ev bürosundan ev kiralayamayacağını biliyordu artık. Hemen diğer
ev bürolarına yazıldı.
Bütün bunlar olup biterken babasının yine hiç bir şeyden haberi olmamıştı. Evin
anahtarlarını da ev bürosuna teslim ettikten sonra yorgun argın baba evine geldi.
Babası onu evinde görünce yine kalmaya geldiğini sanmıştı. Bir şey de konuşmadı
zaten. Kenan babasının yanında fazla kalmadan odasına çıktı. Baba hanımına seslendi.
-Yine nesi var bu oğlanın. Yüzünden düşen bin parça.
-Ben nereden bileyim bey. Bana bir şey anlattığı mı var.
-Neyse yakında kokusu çıkar. Anlarız nasılsa.
Kenan odasına çıktığında yatağa uzandı. Kısa sürede o kadar güzel şeyler yaşamıştı ki
başına gelen bunca kötü olaylara aldırmıyordu bile. Gözünün önüne Rumeyza geldi.
Kalbi bir kuş gibi pır pır ettiğini, kalbinin göğsünden fırlayacakmışçasına attığını
hissediyordu.
Rumeyza’nın o kocaman iri gözlerini düşündü. O bir çift göze bir ömür boyu hayran
hayran bakıp o gözlerde boğulmayı istiyordu. Rumeyza ile evlendi evleneli dünyayı
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tozpembe görüyor kendisini bulutların üzerinde uçuyor hissediyordu.
Kenan’a her şey bir başka güzel bir başka hoş görünüyordu. Ne zaman Rumeyza’yı
düşünse kendini sarhoş gibi hissediyordu. Rumeyza’nın teninin kokusu Kenan’ın
ayaklarını yerden kesiyor bulutların üzerinde uçuruyordu. Midesine kramp giriyor,
dudakları kuruyor aklı karışıyor sözcükler dilinde yerlerini karıştırıyordu. Nereye baksa
sanki halüsinasyon görüyordu. Her yerde Rumeyza vardı. Duyduğu her ses sanki
Rumeyza’nın sesiydi.
Türkiye’den döndü döneli Kenan sudan çıkmış balık şaşkınlığındaydı. Gözünün önünde
Rumeyza ile yaşadığı o kısa anlar canlanıyordu. Sanki bir şey gelip tam göğsüne
saplanıyordu. Bu anlarda nefes almakta zorlanıyor yutkunamaz bir hale geliyordu. Geldi
geleli içi buruk ama anlaşılmaz bir halde gözleri hep buğuluydu. Bu halde birisine
yakalanmak korkusuyla insanlardan kaçıyordu. Hiç âdeti olmadığı halde bir kâğıt kalem
bulup bir şeyler karalamaya başladı.
Hoş geldin
Hoş geldin canımın içi, gözümün nuru
Susuzluktan çöl olmuş gönül haneme hoş geldin
Bereketinle geldin yuvama
Hoş geldin gören gözüm, duyan kulağım
Hoş geldin nefesim
Hoş geldin hayatımın anlamı, hayatı sebebim
Hoş geldin doğan güneşim, geceme doğan mehtabım
Hoş geldin yaşama sevincim
Hoş geldin bereket timsali Nisan yağmurum
Gözlerin Temmuz güneşi gibi
Yakıyor hem ruhumu hem ahiretimi
Hoş geldin tüm çiçekleri özünde toplayan gülüm
Hoş geldin ruhuma giydiğim sevgim
Hoş geldin geçmişim geleceğim
Hoş geldin doğum günüm, bayramım
Hoş geldin üzüntüm, umudum, sevincim
Hoş geldin sütümdeki kaymağım
Hoş geldin çayımdaki demim, sigaramdaki nikotinim
Hoş geldin hayatım merhaba varlığım
Hoş geldin dünyam, yıldızım uzayım
Hoş geldin rüzgârım, yağmurum, gökkuşağım
Hoş geldin ezberimdeki şiirim, dilimdeki nakaratım
Hoş geldin özümdeki varlığım
Hoş geldin hayatımı zorlaştıranım, kolaylaştıranım
Basitleştirenim imkânsızlaştıranım
Hastalığım, çığlığım
Arının milyarlarca çiçekte aradığı bal özüm
Kelimelerdeki letafetim
Hal ve tavırlardaki nezaketim
Ârım, namusum şanım şerefim, onurum
Yokluğun yüreğime zulüm
Sensiz her anım sürgün
Senden ayrı kaldığım her gün ölüyüm
Sana sığındım, kana kana sevgi içmek istiyorum
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Asırların hasreti var ruhumda
Dizlerinde uyuyarak dindirmek istiyorum
Merhaba özüm, hoş geldin...
Yazmayı bıraktığında kendi yazdıklarına kendisi de inanamıyordu. Bunları ben mi
yazdım dedi kendi kendine. Madem başladım bir de mektup yazayım bari diye düşündü.
Kalemi tekrar eline alarak yazmaya başladı.
Merhaba Rumeyza
Beni hiç tanımadığım iklimlere çektin. Daha önce hiç tatmadığım ve tanımadığım
duyguları yaşattın. Senden önce bomboş olan dünyamı varlığınla doldurdun. Bomboş
geçen hayatıma bir anlam katıp mana kazandırdın.
Bu satırları sana ben mi yoksa içimde sayende doğan çocuk mu yazıyor bilmiyorum.
Çünkü senden önce hesap yapmak haricinde elime kalem almış değildim. Bugünse
içimde, heyecanlı mı heyecanlı coşkulu kabına sığmayan bir çocuk var. Yüreğimde
anlamsız bir heyecan dinmek bilmeyen ve her gün biraz daha şiddetlenen bir özlem
var. Senden önce özlemenin bu kadar güzel olduğunu da bilmiyordum.
Şarkıları türküleri eğlenmek amacıyla dinlerdim. Seninle anladım ki her türkü yaşanmış
bir gerçeğin meyvesi. Seninle birlikte türkülere saygı duymasını öğrendim.
Ben hayal kurmasını da bilmezdim. Maddiyata teslim olmuş ruhum sayende sevgi
denen asalet karşısında beyaz bayrağı çekmenin huzurunu yaşıyor. Sayende sevmenin
güzelliği ile tanıştım. Sevmenin insana neler kattığını bizzat yaşayarak öğreniyorum.
Duvarların ancak senin resimlerinle daha güzelleştiğini görüyorum. Kalbime
doldurduğum sevginle dünyaya daha farklı bakabiliyorum. Yarınlara giden yoluma
meşale oldun. Yolumu aydınlatıyor ruhuma güzellik katıyor bana güç veriyorsun.
Bu gece duygularım firari. İçim kıpır kıpır. Ruhum bulutların üzerinde ruhunla dans
ediyor. Aşkınla sarhoşum yokluğunla bedbaht ama kavuşma umuduyla hayat doluyum.
Gecemi gündüze bağlayan her geceye minnet doluyum. Gece uykularımda gündüz
hülyalarımdasın. İşte sana böylesine hasret doluyum.
Anlamsız geçerken ömrüm, kalbimi delen bakışların gönül bahçemde ihtilal yaptı. Ne
hasreti bilirdim senden önce ne feryadı. Taşlaşmış kalbimi pamuğa döndürdün. Şimdi
her gün hasretinle yanıyorum.
Şimdiye kadar kimse bana aşkında bir matematiği olduğunu söylememişti. Sayende
aşkın matematiğini de öğrendim. Ey sevdiceğim, hayatı sebebim. Beni kendinle
toplayabilirsin. Bir artı bir eşittir bir yani iki beden tek ruh. Beni kendinle çarpabilirsin.
Bir çarpı bir eşittir sen ne kadar istersen. Yani sevgimizi, aşkımızın meyveleri
çocuklarımızla çoğaltabiliriz. Beni kendinle bölme, iki bölü bir eşittir biz. Çünkü bölünen
her parçamda sen olacaksın, bil. Beni senden çıkartmaya sakın kalkma, iki eksi bir
eşittir sıfır. Yani ben sensiz bir hiçim...
Sevmeyi sevdim gözlerinde. Ben olmayı istedim dudaklarından çıkan her kelimede.
Hasretin olmayı istedim her gece. Ruhunda fırtınalar koparmayı isterdim ömrünce.
Gülüm, ben sende seni sevmeyi sevdim...
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Yüreğim dantel işlemekte. Umutlarımı hayallerimi işliyor ilmek ilmek sevdaya dair
motifler üzerine. Yüreğim coşuyor, sevdan nur oluyor aydınlatıyor ruhumu. Yaşama
sebebim oluyorsun. Bir ressam olup seni çizmek istiyorum tualin sınırlı yüzeyine. Senin
eşsiz güzelliğini tuale aktarmanın imkânsızlığı ve renklerin seni ifade etmekte yetersiz
kalacağını anlıyor vazgeçiyorum. Bütün ukalalığımla şiir yazıp dile getiremediğim
duygularımı açığa vermek sana sesimi duyurmak istiyorum ve haykırıyorum, seni
seviyorum...
Sevmenin aslında hasret okyanusuna dalmak olduğunu anladım. Manasız, karanlık
ömrümün güneşi oldu gözlerin. Yüreğimde duygular, dilimde kelimeler hapis.
Yüreğimde mevsimler sana göre ayarlanmış. Öylesine ateşlerde ki yüreğim dinlemiyor
beni. Bir sarhoş cesareti ve bütün çaresizliğiyle haykırıyor yüreğim, seni seviyorum...
Satırlarıma hüzünle son verirken ömrümü ve gönlümü sana açmanın mutluluğunu
yaşıyorum. Özlemlerimizin bir an önce bitmesi duasıyla sevgimle kal.
Eşin Kenan
Kenan yazdığı mektubu şiirle birlikte bir zarfın içerisine koydu. Sonra zarfın kapağını
diliyle yalayarak yapıştırdı. Kenan ne yazdığı mektuba ne de şiire inanabiliyordu.
Demek ki aşk bambaşka bir şeymiş. Sen nelere kadirsin ey aşk deyip yatağa uzandı.
Pembe düşler içerisinde sabahı etti.
Uyandığında henüz erkendi. Hemen yabancılar bürosuna gidip evlendiğini beyan edip
gerekli evrakları teslim ederek aile birleşimi için işlemleri tamamladı. Bundan sonra
yapılacak hiçbir şey yoktu. Rumeyza’ya aile birleşimi için gerekli vize müracaatını
yapmıştı. Beklemekten başka yapabileceği iş yoktu.
Aradan bir ay geçmişti ki yabancılar polisinden aile birleşimi müracaatının işsiz ve
gerekli miktarda geliri olmadığı için iptal edildiğine dair mektup aldı. Morali bozulmuştu.
Hemen bir işe girmesi gerekiyordu hem de kadrolu ya da en az bir yıl kontratlı bir iş.
Halen hatırı sayılır miktarda parası vardı. Döner dükkânı olan bir arkadaşının yanına
gidip kendisini kontratlı olarak yanında gösterip gösteremeyeceğini sordu. Arkadaşı,
Kenan’a malum nedenler dolayısıyla güvenip güvenemeyeceğini kestiremiyordu.
Kenan kısaca ona durumunu anlattı. Onu kesinlikle hiçbir zarara uğratmayacağını hatta
bir yıl için kendisine ödenmesi gereken maaşı bir seferde eline sayacağını söyleyince
arkadaşı ikna oldu. Kenan arkadaşına yirmi beş bin avroyu peşin olarak ödedi. Arkadaşı
ona her ay asgari ücretten biraz fazla şekilde maaş olarak ödeyecekti. Bu sayede
arkadaşı da kendisi için ödediği masrafları vergiden düşeceği için bir kazanç
sağlayacaktı.
İlk maaş kağıdını ve iş kontratını da evraklar içerisine koyan Kenan bir ay sonra aile
birleşimi için müracaat etmek üzere yine yabancılar polisindeydi. Bu kez işleri rast
gitmiş ve eşine gerekli vize verilmişti. Kenan bir yıl kendi parasıyla kendi maaşını
ödeyecekti ama bu arada bir iş arayışına da girmişti.
Kenan’ın devamlı baba evinde kalması babasının dikkatini çekmişti.
-Oğlum madem kendi evin var neden kendi evinde kalmıyorsun diye sordu bir gün
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Kenan’a.
Kenan yine yalana başvurmak zorunda kaldı.
-Baba, ben evi izin öncesinde ev bürosuna geri teslim ettim. İçindeki eşyaları da
satmıştım. Düğünde kullandığımız paranın bir kısmı onun parasıydı.
-Yani bundan sonra burada kalacaksın öyle mi. Haydi hayırlısı bakalım. Ne yaptın vize
işlemlerini, tamamladın mı?
-Evet, bitti baba. Yakında vize için başkonsolosluktan mektubu alırlar herhalde.
-Bak oğlum evlenmeden önce bir şeyler yaşadın. Biz bunları gençliğine verip
unutuyoruz. Ama bundan sonra bu tür şeyler tekrarlanmasın. Bak dün birdin yarın iki
Allah da nasip ederse öbür gün üç-dört olacaksın. Bundan sonraki hatalarında sırf sen
değil eşin çoluğun çocuğun da toplumun gözünde kötü olacaklar. Zaten biz sayen de
yeterince kötü olduk. Bizi düşünmedin ama bundan sonrasında eşini ve doğacak
çocuklarını düşün ona göre hareket et.
Kenan babasının nasihatlarını sessizce dinledikten sonra sadece onaylar şekilde başını
salladı. Babasının haklı olduğunu biliyordu. Geçmişi hatırlamak bile istemediği için
sessiz kalmayı yeğlemişti.
Birkaç ay içerisinde Rumeyza vizeyi almış Hollanda’ya gelmişti. İlk zamanlar kutlama
amaçlı birçok gelen giden olmuştu. Artık gelen giden de azalmaya başlamıştı. Arada bir
Kenan'a ne zaman kendi evlerine taşınacaklarını soruyordu. Kenan’da her seferinde,
“Hayatım ev bürosuna yazıldım. Ev çıkar çıkmaz kendi evimize taşınırız ama önce bir ev
çıkması gerekiyor.” Rumeyza sabretmesi gerektiğini öğrenmişti. Zaten uysal bir kişiliği
vardı. Kayın validesine ve kayın pederine elinden geldiğince saygılı davranıyor bu
haliyle de onların sevgisini kazanıyordu.
Aradan birkaç ay geçti. Kenan’ın babasının evine yakın bir yerden ev çıkmıştı. Derhal
kabul ettiler. Kenan elinde olan parasıyla evi çok güzel şekilde restore ettirip eşyalarını
almıştı.
Baba evinden sadece elbiselerini alarak yeni evlerine geçtiler. Bu kez hayırlı uğurlu
olsuna bir sürü gelen giden olmuştu. Ama Rumeyza mutluydu. Eşine elinden geldiğince
iyi davranıyor onu kendi evinde huzurlu hissetmesi için elinden geleni yapıyordu.
Günler bir su gibi akıp gidiyordu. Rumeyza semt evinin açmış olduğu dil kursuna
yazılmıştı. Derslerini titizlikle takip ediyor kısa sürede Hollandacayı öğrenmeye
çalışıyordu. Öğretmenleri de Rumeyza’dan memnundu. Kısa sürede günlük alış verişini
yapabilecek şekilde Hollandacasını ilerletmişti.
Kenan ise bir kahvede kaçak iş bulmuştu. Mecbur olmadıkça dönerciye gitmiyordu.
Rumeyza’nın oturumunu alabilmek Kenan’a bir hayli tuzluya maal olmuştu. Ama
mutluydu bu da her şeye değer diye düşünüyordu.
Kenan çalıştığı kahvede gece çalışıyordu. İnsanlar kahveye gece kumar oynamaya
geliyorlar o da bu kumarcılara servis yapıyordu. Bol bahşiş aldığı için şikâyet
etmiyordu. Ama Rumeyza geceleri yalnız kaldığından şikâyetçi olmaya başlamıştı.
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Kenan da Rumeyza’ya, “Hayatım resmi olarak bir dönercide çalışıyor göründüğüm için
başka bir işe bakamıyorum. Kontratımın süre bitimine doğru iyi bir iş bakacağım.
Olmadı bir meslek kursuna gider bir meslek öğrenirim. Sen sadece sabırlı ol.”
Kenan’ın kontratının süresi dolmuştu. Artık resmi olarak bir iş aramaya başladı. Bir
arkadaşı bizim fabrikada işçiye ihtiyaç var. Ama özel istihdam bürosundan alacaklar.
Çalışmak istersen müracaat etmeni tavsiye ederim demişti. Kenan hemen müracaat
etmiş işi kapmıştı.
Kenan’ın gençlik yıllarının tam tersi bir şekilde huzurlu ve mutlu bir hayatı vardı.
Elindeki yirmi beş otuz bin avro kadar parası kalmıştı ve bundan kimsenin haberi yoktu.
İşe başlayınca gidip sıfır bir araba aldı. Parayı nereden buldun diye soranlara kredi
çektim dedi.
Babası da önce kredi ile araba almasına kızmıştı ama en azından eskisi gibi kumar
oynamasından filan iyidir. Hem bizim de işimize yarar diye oğluna bir şey dememişti.
Kenan otdan kazandığı son parayı da arabaya yatırmıştı. İyi mi yapmıştı kötü mü
yapmıştı kendisi de bilmiyordu.
Bir gün işten geldiğinde evini ve eşini farklı bulmuştu. Evde alışılmışın dışında bir süs
vardı. Evde mumlar yakılmıştı. Kendi kendine, “Acaba farkında olmadan ben bir şey mi
kaçırdım diye düşünmeye başladı. Evlilik yıldönümleri değildi. Ne kendisinin ne de
eşinin yaş günü de değildi. Peki, bu hazırlık ne için diye düşünmeye başlamıştı. Sonra
dayanamayıp sordu,
-Hayatım ben farkında olmadan bir şey mi kaçırdım. Ne senin ne benim yaş günüm.
Evlilik yıldönümümüz de değil. Ben neyi kaçırıyorum Allah aşkına söyler misin?
-Bir şey kaçırdığın yok aşkım tam tersine birlikte yakalıyoruz.
-Neyi yakalıyoruz?
-Mutluluğu bir tanem mutluluğu.
-Ben o mutluluğu seninle evlenerek çoktan yakaladım. Bunun için sana müteşekkirim
hayatım. İyi ki varsın ve iyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum ve ömrümün sonuna
kadar da seveceğim.
-Ben de seni seviyorum aşkım. Sana söz sen beni sevmekten vazgeçmedikçe seni her
şartta sevmeye devam edeceğim. Ama beni aldatmaya kalkarsan benden vazgeçtiğini
hissedersem bir saniye yanında durmam bunu da bilmiş ol.
-Seni aldatmak mı? Senden vazgeçmek mi? Allah yazdıysa bozsun. Seninle öyle
mutluyum ki. Senden önce ben ne kadar karanlık bir dünyada yaşıyormuşum şimdi
daha iyi anlıyorum.
Rumeyza salonun lambasını söndürdü. Daha sonra müzik setini açtı. Kenan eşinin
hareketlerini gözünü kırpmadan takip ediyordu. Müzik setinde slov bir parça çalıyordu.
Hemen gidip eşinin belinden kavrayıp dans etmeye başladılar. Dans ederlerken Kenan
eşinin gözlerinin içine bakarak,
Gökyüzünde mehtap
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Yeryüzünde sen
Hanginiz hanginizi kıskandırıyor bilemem
Bülbüller sana âşık olmuş şakıyor
Güller seni kıskanmış dalında soluyor
Gökyüzünde mehtap değil gözlerin parlıyor
Bülbülleri kıskandıran o berrak sesin
Bana unutamayacağım şu cümleyi fısıldıyor
Seni seviyorum...
Seni düşünmek seni yaşamakmış diyor kendimi kandırıyorum.
Sesin kulaklarıma dolmadan
Ellerin ellerimi tutmadan
Gözlerinde kaybolmadan
Dudaklarından aşk şarabını tatmadan seni yaşamanın yalan olduğunu anlıyorum…
O kadar zaman olmuş ki sevdiğim biriyle yağmur damlaları altında ıslanmayalı. Sevgi
yağmurlarını özledim. İyi ki hayatımdasın ey sevdiğim…
Duyduğu güzel cümlelerden Rumeyza adeta büyülenmişti. Bu mutluluğun gerçek
olamayacak kadar güzel olduğunu düşünmeye başlamıştı. Kenan’ın gözlerine öyle bir
baktı ki Kenan adeta yüreğinin titrediğini hissetti. Kenan o gözlerde sanki sarhoş
olmuştu. Titreyen sesiyle, “Sahi seviyor musun beni Rumeyza?”
Rumeyza,
-Sevdiğimi biliyorsun. Hem ben sana senin tahmin edemeyeceğin kadar mecburum.
Hem mecbur olan bir ben değilim. Bir başkası da sana mecbur.
-O da nereden çıktı. Kimmiş bana mecbur olan bir başkası.
-Merak mı ettin? Tamam, o halde seni daha fazla merakta bırakmayım. Açıklayacağım
ama önce gözlerini kapayacaksın.
Kenan gözlerini kapatırken Rumeyza Kenan’ın kollarından sıyrılıp mutfağa gitti.
Hazırlamış olduğu pastanın üzerine bir bebek figürü yerleştirmişti. Pastanın üzerindeki
mumları yakıp salona doğru yürürken eşine seslendi,
-Sakın gözlerini açayım deme, sürprizimi bozarsan bu geceyi ağzından burnundan
getiririm ve geceyi de salondaki kanepede geçirirsin ona göre.
-Ooooo bu kadar tehdidin üzerine istesem de açamam. Haydi, gel artık çok merak ettim
dayanamayacağım.
Rumeyza pastayı getirip yemek masasının üstüne koydu. Eşinin elinden tutup masanın
yanına getirdi.
-Artık gözlerini açabilirsin.
Kenan gözlerini açtığında şaşkındı. Pasta ve üzerindeki minik bebek heykeli beyninde
bir şeyler çağrıştırıyordu ama anladığının doğru olup olmadığını Rumeyza’nın teyit
etmesi lazımdı.
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-Ne, ne yani şey mi? Doğru mu anlıyorum?
Diye kekeledi.
-Doğru anlıyorsun hayatım. Yakında baba olacaksın. Ben gibi çocuğumuzla sana
mecburuz.
Kenan kendisini bir tuhaf hissediyordu. Heyecanlı ve içi kıpır kıpırdı. Hemen
Rumeyza’ya sıkıca sarıldı. Ne kadar sıktığının farkında bile değildi. Rumeyza’nın ikazıyla
kendine geldi.
-Yavaş yavaş, daha doğmadan beni de çocuğunu da öldüreceksin.
-Özür dilerim hayatım. O kadar sevindim ki ne diyeceğimi ne yapacağımı bilmiyorum.
Şu an dışarı çıkıp baba oluyorum diye bas bas bağırasım var. Beni o kadar mutlu ettin
ki anlatamam. İyi varsın iyi ki hayatımdasın ve iyi benimsin. Seni bana veren Allah’ıma
sonsuz şükürler olsun.
-İyi ki sen de varsın ve iyi bizim babamızsın. Kızım da ben de seni çok seviyoruz.
-Kız mı? Nereden biliyorsun kız olacağını?
-İçime öyle doğuyor, sanki kız olacak.
-Amaaan ne olursa olsun yeter ki sağlıklı olsun da.
-Haklısın hayatım, yeter ki sağlıklı olsun da kızmış oğlanmış fark etmez.
Sonra birlikte pastanın üzerindeki yanan mumları üfleyerek söndürdüler. Birbirlerine
pasta yedirdiler. Ama Kenan çok heyecanlıydı. Yerinde duramıyordu. Hemen Türkiye’ye
Rumeyza’nın anne-babasına telefon etti. Hal hatır sordu biraz konuştular. Sonra,
-Aslında ben size bir müjde vermek için aramıştım ama bu müjdeyi Rumeyza’nın
vermesi daha doğru olur. Telefonu ona veriyorum.
Rumeyza annesine hamile olduğunu söyledi. Türkiye’de de bir bayram sevinci
yaşanıyordu. Telefonu kapattıklarında Kenan, “Haydi annemlere gidip onlara da
söyleyelim” dedi. Pastanın kalan yarısını alıp Kenan’ın anne ve babasıgile gittiler.
Kenan’ın babası kapıyı açtığında Kenan koşarak babasına sarıldı. “Baba gözün aydın
dede oluyorsun dedeeeee” dedi.
Kenan’ın sesini duyan Kenan’ın annesi Melahat Hanım kapıda belirdi. Onun da yüzünde
gülücükler vardı. Evlerinde tarifsiz bir mutluluk kalplerinde tarifsiz bir heyecan
başlamıştı. Baba’da anne de hem oğullarını hem gelinlerini öperek tebrik etmişlerdi.
Kenan işine dört elle sarılmıştı. O eski Kenan gitmiş yerine bambaşka bir Kenan
gelmişti. Bu yeni Kenan’dan herkes memnundu en başta da Mustafa Efendi tabii…
Günler su gibi akıp geçiyordu. Melahat Hanım gelininin elini sıcak sudan soğuk suya
değdirmeyi bırakın hiç bir iş yaptırmıyordu. Erkek evlattan olacak ilk torun olacağı için
gelininin üzerine titriyordu. Kendi evinin işini yaptıktan sonra gelininin evine gidiyor
gelinin evinin işlerini yapmaya kalkıyordu. Bundan rahatsız olan Rumeyza akşamdan
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bütün işlerini görüyor kayın validesine yapacak iş bırakmıyordu.
Mustafa Efendi her fırsatta gelinine canının bir şey isteyip istemediğini soruyordu.
Markete ya da manava gittiğinde mevsimine göre meyvelerin en güzellerini elleriyle
seçip gelinine getiriyordu.
Günler su gibi akıp geçiyordu. Rumeyza’nın karnı büyümüş gebeliği artık iyice belli
olmuştu. Artık sonbahar gelmişti, ağaçlar yapraklarını döküyor tabiat ilkbahara için
hazırlanmak için derin bir uykuya dalmak üzereydi. Ama Kenanların evindeyse adeta
ilkbahar yaşanıyordu. Kenan’ın nur topu gibi bir kızları olmuştu. Bebeğe aile
büyüklerinin de rızası alınarak Özlem ismi verilmişti.
Kenan’ın yeni hayatı bir rutin üzerine oturmuştu. Mutlu bir yuvası vardı. Anne-babası
onları sıklıkla ziyaret ediyor torunlarıyla bol bol vakit geçiriyorlardı. Bir süre sonra
Kenan hayatın monotonlaştığından şikâyet eder olmaya başlamıştı. Yani Kenan’a rahat
batar olmuştu.
Bir gün arkadaşı Tarık ailesiyle oturmaya geldiler. Hanımlar kaynaşmış kendi aralarında
sohbet ederken Kenan, “Haydi biraz dışarı çıkalım. Hem biz biraz açılmış oluruz hem de
bayanlar rahat hareket ederler” dedi. Tarık ve Kenan yakın bir kafeye gidip bara
oturdular. Tarık bir bira Kenan’da viski kola sipariş etti. İçeceklerini yudumlarlarken
Tarık bilardo masasını görünce, “Var mısın bir maça” dedi. Kenan, “Olur ama ben o
kadar iyi bilmiyorum, en azından senden biraz öğrenmiş olurum” dedi.
Tarık ve Kenan üç top bilardo oynamaya başladılar. Ama Kenan gerçekten bilardoyu
Tarık kadar iyi bilmiyordu. Kısa sürede Tarık Kenan’a fark atmıştı. Bu arada Tarık iki
bira Kenan’da iki viski kola daha içmişti. Tarık çakır keyif bir hale gelmişti. Geride
kalmış olmanın da sıkıntısıyla Kenan,
-Abi ben bu işi beceremiyorum. İstersen sen kendi kendine antrenman yap. Ben şu
otomatikte bir şans deneyeceğim.
-Kenancığım sıkıldınsa eve de dönebiliriz. Bence para mara atma şu otomatiğe. Paran
cebinde kalsın.
-Nasıl istersen onu yaparız kardeşim. Sadece bir yirmi avro şans deneyeceğim. Verirse
ne ala vermezse çeker gideriz.
-Peki, sen bilirsin.
Kenan otomatiğe bir yirmi avro attı. Otomatikte her dönüş en az yirmi centti. Bu
miktarı bir, iki ve ya dört avro da yapabiliyordu. Otomatikte yer alan meyve figürleri
dönüyor onların durdukları sıralamaya göre ya kazanıyor ya da kaybediyordu.
Otomatiği bir avroya ayarladı. Sonra basmaya başladı. Bir kaç kez boş döndü. Sonar
ufak bir miktar kazandı. 20 avroyla yaklaşık on-on beş dakika kadar oynadı. Otomatikte
şansı iyi gitmemiş hepsini kaybetmişti. Göz ucuyla Tarık’a baktı. Tarık bilardoya
dalmıştı. Ona fark ettirmeden bir 20 avro daha attı. Bir akaç el döndükten son otomatik
120 sayı vermişti. Kenan bir kaç el daha bir avrodan bastıktan sonra oynama miktarını
iki avroya çıkardı. İki kez daha bastı. Bu sırada Tarık’ta bilardoyu bırakıp yanına
gelmişti.
-Nasıl gidiyor, kazanıyor musun bari?
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Kenan attığı ikinci 20 avroyu söylememişti, bilinsin de istemedi.
-Arada bir veriyor. Şunu iki iki oynayayım. Verirse verir vermezse gideriz. Kenan
otomatiği iki avro oynamaya başladı. Bir kaç kez boş geçti. Daha sonra iki yüz puan
verdi. Kenan bir kaç kez daha 2 avro bastı. Daha sonra otomatiği dört avroya çevirip
dörder avro oynamaya başladı. Otomatik bir kaç oyunda sekiz yüz sayı vermişti.
Kenan, “Kısa günün karı deyip” otomatikten kazandığı parayı döktürdü. Yüz altmış avro
kazanmıştı ama bunun kırk avrosu kendi parasıydı. Kenan aldığı bozuk paraları kasaya
tümletmeye götürdü. Bu arada da hesabı ödedi. Eve dönerlerken bir dönerciye uğrayıp
herkese dürüm döner aldılar. Eve vardıklarında hanımlar televizyondaki diziye öylesine
dalmışlardı ki geldiklerinden sanki haberleri olmadı ya da onlara ilgisiz davrandılar.
Kenan,
-Hayatım gelirken döner dürüm aldık. Haydi, sende bize ayran yap hep beraber yiyelim.
-Tamam, canım, hemen hazırlarım ben şimdi. Ama dizinin en heyecanlı yerindeyiz.
Birazdan reklama girecek, o zaman yapsam olur mu? Rumeyza’yı Tarık’ın eşi de
destekledi. Ama demeye kalmadı diziye reklam arası verilmişti bile. Rumeyza ayranları
hazırladı. Yemeklerini yediler sofra kalktı ama televizyondaki reklam hala devem
ediyordu. Artık televizyonlarda film arası reklam değil reklam arası dizi oynatılıyordu.
Dizi tekrar başladığında kimseden ses çıkmıyordu. Herkes hipnotize edilmiş gibi
televizyon ekranlarına kilitlenmişti. Kimseden ses çıkmıyordu.
Bu durum aslında aile oturmalarının tipik şekli haline gelmişti. İnsanlar birbirlerinin
ziyaretine gidiyorlardı ama hal hatır sorduktan sonar herkes televizyon ekranlarına
kilitleniyordu. Hatta televizyon kanallarında oynayan dizilere göre misafirliğe gidilecek
aileler seçiliyordu. Çünkü hangi aile hangi diziyi seyrediyor artık herkes az çok biliyor
ve o gün seyredilecek diziye göre misafirliğe gidiliyordu.
Başka kanallarda oynayan diziler ise internet üzerinden daha sonra seyredile biliyordu.
Bayanlar bu konuda şanslılardı. Çünkü onlar gündüz de seyredebiliyorlardı ama
erkekler bu konuda biraz şanssızdı. Ya gece dizinin tekrarını seyrediyorlar ya da yine
gece yarısı internet üzerindeki dizi sitelerinden kaçırdıkları dizileri seyrediyorlardı. Bu
durum aile yapısının da yavaş yavaş çökmesine neden olmaya başlamıştı.
Aile ilişkileri artık sekteye uğramaya başlamış insanlar kendilerini bir yalnızlığa
hapsetmeye başlamışlardı. Biraz abartılı olacak ama aynı ev içerisinde yaşayan eşler
birbirlerini unutur hale gelmişlerdi.
Dizilerin yanı sıra internet üzerindeki sosyal paylaşım siteleri müthiş bir rağbet görmeye
başlamıştı. Kendini eşine beğendirmek için uğraşan eşlerin yerini sosyal paylaşım
sitelerinde daha fazla beğeni toplama peşinde koşan insanlar almıştı.
Bu sosyal paylaşım sitelerinde yazılıp, çizilenler söylenenler aslında herkesin bildiği ama
yapamadığı şeylerdi. İnsanları yazılıp çizilenlere özendiren şey ise yazıp, çizip
söylediklerini yaşamadıklarının farkında olmalarıydı. Güzel paylaşımları gerçek hayatta
farkında olarak yaşayanlar başarıya ulaşırken farkına varmadan yaşayanlar hayat
treninin arkasından bakıyorlardı...
İnsanlar yedikleri yemekleri giydikleri elbiseleri hatta bazen en mahrem resimlerini bu
sosyal paylaşım sitelerinde paylaşır olmuşlardı. Normalde bir insanın evini gözetlemek
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ayıp sayılır hatta kavga nedeni olurdu ama insanlar sosyal paylaşım siteleriyle yirmi
dört saat birbirlerini gözetler hale gelmişlerdi. Hatta bir televizyon kanalında başlayan
yarışma formatında insanlar bir eve girerek bütün gün boyunca kameraların gözetimi
altında yaşıyorlar ve bu televizyondan canlı yayınlanıyordu.
Gerek teknolojinin gerek internet ve gerekse televizyon kanallarının bu kadar gelişmesi
toplumu geriletmeye başlamıştı. Teknoloji ve sosyal medya ne kadar gelişiyorsa toplum
da kendi kültüründen kopmaya başlamıştı.
İnsanlarda artık ego had safhaya ulaşmıştı. Aslında insanlar yaşadıkları anın
güzelliklerini kaçırır olmuşlardı. Oysa bugünü kaçıranların yarınlara hangi umutlar
besleyeceği başka bir konuydu. İnsanların hayatı hep umuda umutlanmakla geçiyor
olmuştu ama kimse bunun farkında değildi…
Aileler evleriyle eşyalarıyla otomobilleriyle bir birlerine nispet etmeye başlamışlardı.
Artık insanların ne istedikleri değil de el alemin ne istediği ne dediği daha çok
önemliydi. Filanca filan marka arabaya biniyordu kendilerinin ondan geri kalan ne
yanları vardı. Neden onların da olmasındı gibi bahanelerle toplum çok hızlı bir şekilde
tüketim toplumu haline getirilmeye başlanmıştı. İnsanlar en son çıkan telefon
modellerinin sahibi olmayı sanki bir üstünlük olarak görmeye başlamışlardı.
İnsanların sahip oldukları ilim, genel kültür ya da karakter yapısı toplum içerisindeki
yerini belirlemez olmuştu. İnsanların toplum içerisindeki yerini sahip oldukları maddi
varlıkları belirliyordu.
Toplumda amaçlar ve araçlar yer değiştirmişti. Allah yeryüzündeki her şeyi insanların
mutluluğu için bir araç olarak yaratmışken insanlar bunları amaç haline getirmişlerdi.
Bir ev bir araba insanların hedefleri halini almışlardı.
Toplumun bu derece dejenerasyona uğraması artık korkutucu bir hal almıştı. Artık
insanlar birbirlerine sevdikleri için değil sanki mecbur kaldıkları için katlanıyorlardı. Bir
menfaati olmadan kimse kimsenin kapısını açmaz olmuştu.
Toplumda farkında olmadan sınıflar oluşmuştu. Artık Avrupa’daki Türk toplumunun da
bir burjuva sınıfı vardı. İşveren Türkler bu kısmı oluşturuyordu. Para bunlarda olduğu
için nereye gitseler özellikle de medya mensupları bunların peşindeydi. Çünkü verdikleri
reklamlarla medya araçlarını sponse ediyorlardı. Bu kesimdeki insanlar toplum
içerisindeki en yalnız insanlardı. Bu insanlar bir şeyi unutuyordu. Yalnızlığın tahtıydı
zirve. Ve zirvede olan insanlar dertlerini sorunlarını bir başkasına ne söyleyebilir ne de
kimseden yardım isteyebilirlerdi. Zirvedekiler kendi yalnızlığında beden mezarına
gömülen insanlardı…
Daha sonra bir akademisyenler sınıfı oluşmuştu. Yüksekokul okuyan gençlerin
oluşturduğu bir kesimdi. Bunlar arasında bekarlık son derece yaygındı. Çünkü kimseyi
kendi seviyelerinde görmediklerinden dolayı ve gerekse kriterlerine uyacak insanların
çok az olmasından dolayı evlenmeye korkuyorlardı. Bunlar da toplumun gelişmesine
yardımcı olmak amacıyla bazı sivil toplum örgütleri oluştursalar da aslında kendi
reklamlarının peşinde koşan ve kendilerini pazarlamaya çalışan insanlar olmuşlardı.
Daha sonra esnaf kesimi ve işçi kesimi sınıfları kendiliğinden oluşmuştu. Toplumdaki bu
sınıf ayrımı sadece cami ve cenazelerde ortadan kalkıyor bireyler ancak buralarda
birbirlerinin insan olduklarını hatırlıyorlardı. Büyüklerin anlattıkları bazı gerçek olaylar
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sanki başka yüzyılda yaşanmış bir olay ya da inanılması imkânsız bir hikâye gibi
geliyordu yeni nesile.
Bu dejenerasyondan Kenan ve Rumeyza’da farkında olmadan nasiplerini almışlardı.
Artık ikisi de farkında olmadan kendi yalnızlıklarında boğulmaya başlamışlardı.
Rumeyza her gün annesiyle görüntülü olarak konuşuyor hasret gideriyordu. İnternet
üzerindeki chat imkânı olan radyolara takılıyor eşiyle konuşamadığı sorunlarını hislerini
duygularını hiç tanımadığı insanlarla konuşuyordu. Bir defasında insanlara nasıl güvenip
de konuştuğunu soran birisine, “Nasılsa gerçek hayatta karşılaşmayacağım. En azından
bu şekilde içimdeki sıkıntılarımı atıyorum” demişti.
Kenan ise sosyal medya ve dizi sitelerinin müdavimi olmuştu. İşten gelince bazen dışarı
çıkıyor biraz içtikten sonra otomatiğe takılıyordu. Farkında olmadan yavaş yavaş eski
Kenan’a dönüşmeye başlamıştı.
Otomatik oynadıkça kaybetmeye de devam ediyordu. Kahvede geceleri kumar da
oynanıyordu. Kenan da bazen kumara takılıyor bazen kazansa da genelde
kaybediyordu. Bazı aylarda maddi sıkıntıya girdiği de oluyordu.
Bir gün Rumeyza Kenan’la konuşmaya karar verdi. Kenan yine geç saate eve girdi.
Rumeyza beklemişti onu, onu beklerken kanepeye uzanmış uyuya kalmıştı. Kenan onu
kanepede görünce usulca uyandırdı.
-Rumeyza haydi hayatım kalk yatağımıza gidelim.
Rumeyza uykulu gözlerini yumuk elleriyle ovuştururken,
-Hangi yatağımızdan bahsediyorsun Kenan? Yatağımız mı kaldı? Vakte bak neredeyse
sabah oluyor. Bu saate kadar evli bir insanın dışarıda olması ne kadar doğru?
-İyi de evde olsam sanki senin yüzünü mü görüyorum. Kendi evinde kocası yüzünden
seyredemediği diziyi kadın gelip benim evimde izliyor. Kendi evimde düpe düz yabancı
gibi yaşıyorum. Evde kimse olmasa bile internete takılıyorsun. İnternete ayırdığın
zamanın binde birini bana ayırmıyorsun. Evimde huzur arıyorum. Sen bana evde huzur
vermezsen ben de huzuru dışarıda aramak zorunda kalıyorum.
-Bulabildin mi bari aradığın huzuru. Ben ne yapıyorum da sana huzur vermiyorum.
Buraya ilk geldiğim günlerde senin geçmişini bana anlattıklarında inanmamıştım. Benim
eşim melek gibi bir insan o kumarla uyuşturucuyla işi olmaz demiştim. Ama son aylarda
sanırım sen eski günlerine dönüyorsun. Her gün gözünün önünde soluyorum. Bir gün
de bir sıkıntın bir derdin var mı diye sordun mu?
-Ne soracağım Rumeyza, yediğin önünde yemediğin arkanda. Evinde bir eksiğin gediğin
mi var? Aç mısın açıkta mısın? Sana elimden gelen her şeyi vermeye çalıştım. Senin
mutluluğunla mutlu olmaya çalıştım. Ama ya sen? Her gün komşun Adviye Hanım
evimin içinde. Benden çok onun yüzünü görüyorsun. Gündüz kadınlar bir aradasınız
bari akşam olunca bana biraz zaman ayır. Ne mümkün hanım efendinin beyi başka
diziye bakıyormuş da kendi dizisini seyretmeye her akşam bize geliyor. Ben mecbur
muyum ona katlanmaya? Artık buna dur demenin zamanı geldi. Sen söylemezsen ben
kovarım onu bu gidişle.
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-Ya tamam, belki haklı olduğun taraf var ama tanrı misafirine de git diyemem ki. Elin
kadını şuradan çıkıp geliyor, ne diyebilirim ki?
-Bu akşam müsait değiliz diyebilirsin mesela.
-İyi de bu sefer küser bir daha da gelmez. Benim burada kimim var? En azından onunla
günümü geçiriyorum. Bir gün de beni dışarı çıkardığın mı var? Düpe düz gönüllü
hapishane burası. Bunaldım artık, bunu birazcık olsun gör!
-Ooooo sende mazeret bol. Ben kendime vakit ayırabiliyor muyum da sana vakit
ayırayım. Görmüyor musun evden çıkıp işe, işten eve geliyorum.
-Ya ne demezsin, sabahın bu saatinde işten mi geliyorsun kumardan mı? İnkâr gelme
kumar oynadığını duydum. Hem eve icra geldi. Sağlık sigortası primleri ödenmemiş.
İcradan kâğıt geldi. Beş gün içinde ödememizi istiyorlar. Yoksa faiz binecekmiş.
-Dert etme sen onu ben hallederim. Dalgınlığıma gelmiş, unuttum. Hem kumar
oynadığımı nereden çıkardın?
-İsmini söyleyemeyeceğim biri seni kumar oynarken görmüş karısına söylemiş. Hatta
esrar ve içki de çekiyormuşsun.
-Kim o şerefsiz? Bir de millete iftira atıyor. Sen onu bir söyle hele, kim onu söyleyen?
Ben hesabını sormasını da bilirim.
-Bir o kalmıştı, milletle kavga etmediğin. Kenan mutlu bir evliliğimiz vardı? Ne oluyor
bize? Biz neden bu durumdayız? Senin de hatan var benim de. Artık kendimize bir çeki
düzen verelim.
-Tamam verelim, önce sen şu Adviye hanıma söyle de evimizin içine bu kadar girmesin.
Bu tartışmayı daha fazla uzatmayalım. Yatıp uyumam lazım. Öğlen işe gidicem.
Kenan yavaş yavaş yukarı çıktı. Üzerini değişip yatağına uzandı. Beyni meşguldü,
uyumakta zorlanıyordu. Zor da olsa uyudu. Rumeyza’nın onu dürtüklemesiyle uyandı.
Giyindi elini yüzünü yıkayıp kahvaltısını yapıp işe gitti.
Akşam evine geldiğinde yine Adviye Hanım evdeydi. “Hoş geldiniz” deyip yemek
masasına oturmadan önce televizyon kumandasını alıp bir tartışma programını açtı.
Aslında hiç sevmezdi ama sırf Adviye Hanıma gıcıklık olsun diye yapmıştı. Adviye
Hanım, “Kenan dizi seyrediyorduk. Bitmesine az kaldı, ondan sonra seyretsen” dedi.
Kenan daha da içerlemişti. Ne yüzsüz kadın diye düşündü. “Kusura bakma Adviye abla
bu tartışma programının tekrarı yok. Bunu kaçırmamak için eve erkenden geldim. Sen
dizinin tekrarını nasılsa seyredersin ama bunu kaçırmak istemiyorum”. Adviye Hanım
seyredemeyeceğini anlayınca müsaade isteyip kalktı.
Rumeyza,
-Ayıp ettin ama Kenan. Dizinin bitimine az bir şey kalmıştı. Ne olurdu sanki dizi
bittikten sonra açsaydın programını?
-Yooo, ayıp filan etmedim hatta geç bile kaldım. Bundan sonra böyle evime erkenden
gelirim istediğim kanalı izlerim. Hanım efendi rahatsız oluyorsa gelmesin.
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Kenan bu akşamı takip eden diğer günlerde de aynı şeyleri yaptı. Adviye hanım artık
istenmediğini anlamıştı. O da bu kez başka bir yol buldu. Akşam olunca Rumeyza’yı ve
Özlemi alıp Rumeyza’nın kayınvalidesi Melahat hanımlara gidip orada dizi seyretmeye
başladılar. Mustafa Efendi de rahatsız olmaya başlamıştı ama elinden bir şey
gelmiyordu.
Bir süre sonra bu dizi seyretme işi sıraya girdi. Bir akşam Rumeyzalarda bir akşam
Adviye hanımlarda bir akşam da Melahat hanımlarda seyretmeye başladılar. Kenan üç
gün de bir de olsa sıra kendilerinde olduğu akşam yine istediği kanalı açıyor milletin
isteğine kulak tıkıyordu.
Artık Kenan’ın annesi Melahat Hanım da katılıyordu onlara. Bir kaç kez Kenan’a bir şey
diyecek oldu. Kenan, “Kahveye mi gideyim anne? Gidip içip içip kumar mı oynayayım?
Kendi evimde de mi rahat edemeyeceğim?” deyince çaresiz o da susmuştu. Susmasına
susmuştu ama bu kez de evde tek başına kalmaya başlamıştı. Akşam oldu mu
Rumeyza ya kayınvalidesine ya da komşu Adviye hanımlara gidiyor gece on ikiye doğru
eve geliyordu.
Kenan bir Cuma akşamı işten geldiğinde annesini ve Adviye hanımı yine evinde buldu.
Rumeyza yemeğini masaya hazırlamıştı bile. Kanalı değiştirecek oldu hemen annesi
araya girdi. “Ölümü öp eğer değiştirirsen. Evde baban seyrettirmiyor burada sen. Ben
nasıl seyredeceğim” deyince Kenan çaresiz katlanmak zorunda kaldı. Yemeğini yedi
koltuğa oturdu. Rumeyza çay getirdi. Çayını yudumlarken bu defa da gerek Adviye
Hanım olsun gerekse annesi olsun dizi hakkında yorum yapmaya başladılar. Dizinin
senaryosunu sanki kendileri yapmış gibi resmen dizi oyuncularına nasihat etmeye
kalkıyorlardı. Kenan, “Anne onlar sizi duymaz. Senarist nasıl yazdıysa öyle oynuyorlar.
Boşuna konuşuyorsunuz. Susun da diziyi izleyelim” dese de bayanları susturamadı.
Baktı olmayacak, ”Ben çıkıyorum deyip” kahveye gitti.
Kahvede yine oyun vardı. Önce bir viski kola söyledi. Sonra otomatiğin arkasına geçip
önce bir on avro attı. O bitince yirmi avro daha attı. Cebinde parası bitmişti. Kahveciye
ben geliyorum otomatikte kimse oynamasın deyip en yakın para çekme otomatiğine
gidip iki yüz elli avro çekti. Maaşı yeni gelmişti. Kahveye döndü otomatiğe elli avro
daha attı. Yarım saat sürmemişti ki elli avro da bitmişti. O sırada kumar masasından
Kenan’a seslendiler. “Kenan oynamak istersen masada yer açıldı. Coşkun oyunu
bırakıyor istersen onun yerine oturabilirsin.” Kenan, “olur” dedi.
Masada Teksas Poker adını verdikleri oyun oynanıyordu. Herkese kapalı iki kart
dağıtılıyor sonra yere önce üç kart açılıyor oyuna girenler masaya para sürüyor ya da
elindeki karta göre oyuna girmiyorlardı. Daha sonar yere iki kart daha açılıyor oyuna
girenler ellerindeki kartlarına göre ya para sürüyor ya da “Bop” diyerek para
artırmadan masadaki paraya oynayacaklarını beyan ediyorlardı. Genelde blöf yapan çok
oluyordu. Oyundaki para miktarı az olursa genelde görüyorlardı. Ama miktar yüksek
olunca herkesi bir düşünce alıyordu. Oyundaki parayı artıranlar genelde oyuncuları
kaçırmak için yüksek miktarda para sürüyorlardı. Bazen yakalanınca da büyük kayıpları
oluyordu.
Kenan sabaha kadar poker oynadı. Şansı yerindeydi bütün gece boyunca kazanmıştı.
Sabaha doğru kalkmak istedi. Oyundakiler itiraz ettiler. “Kazanıp kaçmak yok. En az bir
saat daha oynayacaksın. Bir saat sonra istediğin yere git” Kenan çaresiz kabul etti.
Kenan kartlarına bakıp oyundan uzak durmaya çalışıyordu. Verilen sürenin bitmesine
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on dakika kalmıştı. Kenan kendisine verilen kâğıtlara baktı, Maça Papazı ve Maça onlu
vardı. Sırası gelen masaya on avro atıp oyuna katılıyordu. Oyun açılışı on avro idi.
Oyuna masadaki beş kişi de girmişti. Yere üç kart açıldı. Maça ası ve maça sekizli ile
sinek as vardı yerde. İlk konuşan yirmi avro daha dedi. Ondan sonraki “Ben yokum”
deyip kartlarını attı. Bir sonraki varım deyip yirmi avro attı masaya. Kenan kararsız
kalmıştı. Yerde iki maça vardı. Elinde de iki maça vardı. Yere daha iki kart açılacaktı.
Bunlardan birisi maça gelirse masadaki parayı kazanabilirdi. Kenan bu yirmi artı otuz
daha dedi. Kendinden sonraki masaya elli avro atarak oyuna girdi. Sonra sırasıyla
sordular. Oyuna üç kişi girmişti. Paralar masaya koyulduktan sonra masaya iki kart
daha açıldı. Yere karo as ve maça yedili açılmıştı. Kenan rengi yakalamıştı. Heyecanını
belli etmemeye çalıştı. Kendinden önceki “Bop” dedi. Kenan, “Yüz daha” dedi ve
masaya yüz avro attı. Kenan’dan sonraki var dedi masaya yüz avro daha attı. Sıra yine
“Bop” diyene gelmişti. O oyuncu, “Yüzünüzü gördüm artı resttim” deyip önündeki tüm
parayı saymaya başladı. Para sayması bittiğinde “Yani sekiz yüz elli daha” dedi. Kenan
heyecanlanmıştı, “Rölans deyip düşünmeye başladı. Kendisinde renk vardı. Rakiplerinin
ellerini düşünmeye çalıştı. Ama öyle bir kâğıt dağıtılmıştı ki ortadaki kâğıtlar her çeşit
versiyona müsaitti. Kenan önünden sekiz yüz elli avro saydı masaya attı. “Bu senin
sekiz yüz ellin artı benim kendi restim. Kenan önündeki parayı saydı. “Beş yüz seksen
daha” dedi. Kenan’dan sonraki oyuncu varım deyip önce sekiz yüz elliyi masaya beş
yüz sekseni de ayrı koydu. Diğer rakibin tüm parası sekiz yüz elli olduğu için üçü de
sekiz yüz elliyi girmiş Kenan ve diğer oyuncu beş yüz seksen avroları yani toplam bin
yüz altmış avroyu ayırmışlardı. Kenan ve beş yüz sekseni gören oyuncu dört bin altmış
için oynarken diğer oyuncu iki bin dokuz yüze oynayacaklardı. Oyunu ilk restini süren
kazanırsa iki bin dokuz yüz alacak kalan bin yüz altmışı da Kenan ve diğer oyuncudan
hangisinin kartı iyiyse o kazanacaktı.
Paralar sayıldı sonra bin yüz altmış ayrı konuldu. Herkes aynı anda açsın denildi. Kartlar
masaya açıldı. Kenan’ın sanki heyecandan kalbi duracaktı. Kenan’dan sonraki oyuncuda
iki papaz vardı. Yerde de iki as olduğu için asdoper yakalamıştı. Kenan’ın yüzü güldü.
Kenan’ın elinde renk vardı ve renk doperi geçerdi. Bir sonrakinin elinde de renk vardı
ama kart sıralamasına bakıldığında Kenan’ın elindeki papaz rakibini geçtiği için oyunu
Kenan kazanmıştı. Kenan masadaki parayı kazanmıştı.
Masadaki parayı önüne çekerek hem saydı hem kâğıt paraların büyüklüklerine göre
sıraya dizdi. Sonra masaya bahşiş olarak elli avro bıraktı. “Bugünlük müsaadenizi rica
ediyorum beyler. Verdiğiniz süre zaten dolmak üzere. Ben gidecektim siz tuttunuz
sayenizde dünya kadar para kazandım. Teşekkür ederim. Rövanşını bir başka akşam
yaparız. Herkese hayırlı sabahlar”. Restini verenlerden biri Kenan’ın yanına gelerek bin
avro borç vermesini istedi. Parası bittiği için oynayamayacaktı. Kenan, “Abi biliyorum
çok kaybettin ama benim de bir ödemem var. Sana bin değil de beş yüz vereyim. Paran
olunca ödersin tamam mı?” Adam çaresiz razı olmuştu.
Adama beş yüz veren Kenan doğruca evine gitti. Rumeyza yine koltukta uyuyakalmıştı.
Olabildiğince korkutmadan Rumeyza’yı uyandırdı,
-Haydi, kalk yatağımıza gidelim.
-Saat kaç?
-Saat sabahın altısı
-Saat sabahın altısı ve sen daha yeni mi geliyorsun evine? El insaf be adam el insaf.
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Kenan yeni bir kavganın eşiğinde olduğunu anlamıştı. Sessiz kalmayı yeğledi.
-Yine kumar oynadın değil mi? hem kendine hem bana hem kızımıza yazık ediyorsun
Kenan. Haram paradan kimin yüzü gülmüş söyler misin? Bak icradan kâğıt geldi sen
hala kumar oynuyorsun. Bir daha yaparsan babama söylerim.
Baba lafını duyan Kenan biraz irkildi. Babasından çekiniyordu.
-Hayatım kumar oynamadım. Oynayanları seyrettim. Hem maaşım da gelmiş. Sen
şimdi şu icradan gelen mektubu ver ben yarın hallederim. İlk işim internet bankacılığı
yoluyla ödemek olacak. Hatta getir şimdi ödeyeyim. Rumeyza mektubu getirdi. Kenan
cebinden akıllı telefonunu çıkartıp sağlık sigortası primini yatırdı. Sonra cebinden iki yüz
avro çıkartıp Rumeyza’ya verdi. Al hayatım bunla kendine bir şeyler al. Epeydir seni
ihmal ediyorum. Erken kalkarsam çarşıya beraber çıkarız geç kalkarsam sen başka
zaman kendine bir şeyler alırsın.
-Bu kumar parası değil mi? İstemiyorum ben bu parayı. Kumar parasını sakın evime
sokma. Evimin betini bereketini kaçırma. Çocuğumun boğazından haram lokma
geçirmem ben.
-Yahu hayatım dedim ya maaşım yeni geldi. Akşam iki yüz elli avro çekmiştim. Bu o
para. İnanmazsan göstereyim.
Kenan akşam ki çektiği iki yüz elli avroyu internet bankacılığı aracılığıyla cep
telefonundan gösterince Rumeyza inandı ve parayı alıp teşekkür etti.
Günler böyle geçiyordu ama Kenan’ın evinde huzur bir kere bozulmuştu. Artık her
akşam Adviye Hanım Kenangile Melahat Hanımı da alarak geliyor ve geç saatlere kadar
dizi izliyorlardı. Melahat hanımdan dolayı Kenan hiç bir şey diyemiyor onlar gelince
Kenan kahvenin yolunu tutuyordu.
Kenan oynamak istemese de şeytan dürtüyordu. Bazen kazansa da genel de
kaybediyordu. Eve döndüğünde Rumeyza ile her zaman ki günlük kavgalarını
yapıyorlardı. Ama artık Rumeyza’nın canın atak etmişti.
Kenan pizzasını ne zaman yediğinin farkında bile değildi. Yıllar gözlerinin önünden sanfi
film şeridi gibi geçmişti. İçinde bir pişmanlık bir acı vardı ama kendisini de bir o kadar
çaresiz hissediyordu. Tekrar otomatiğin başına döndü.
Hafta sonuydu ve Kenan elinde yüklü bir miktarla kahveye gelmişti. Ama bu para
bankadan kredi olarak alınmıştı, yani borç parayla otomatik oynuyordu. Gece geç
saatlere kadar oynamaya devam etti. Otomatik bazen vermişti ama genelde
kaybetmişti. Otomatiği bıraktığında bin avro zarardaydı. Daqha sonra yeni başlayan
kumar masasından onu çağırdılar. O da gelen davete olumlu cevap verdi, kredi çektiği
parayla kumar masasına oturuyordu. İş yerindeki arkadaşlarıyla bir kaçakçılık işi
yaparak para kazanmayı düşünmüşlerdi ama o işi de ellerine yüzlerine bulaştırmışlardı.
Kalan parayla zararı kapatmak amacıyla kumar oynamayı düşünmüştü. Aldığı alkolün
de tesiriyle elinde avucunda ne varsa kaybetmiş üstüne de yüklüce borçlanmış ve borç
senedi imzalamıştı. Her şeyini kaybetmiş bir halde evin yolunu tutmuştu.
Eve girdiğinde Rumeyza yine kanepede uyuyakalmıştı. Onu uyandırmadan yatak
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odasına gitmenin doğru olacağını düşündü. Salon kapısını açık bırakıp sessizce
parmaklarının üzerinde merdivenleri tırmanmaya başlamıştı ki alkolünde etkisiyle
merdivenlerden yuvarlanıp düşmüştü. Düşme esnasında çıkan gürültü Rumeyza’nın
uyanmasına neden oldu. Eşini alkollü bir halde karşısında gören Rumeyza, alkollü
olarak eve gelen Kenan’a içinde biriken bütün hıncını döktü.
-Yeter artık yeter ya. Bir gün değil üç gün değil her gün aynı şey. Ben artık
katlanamayacağım.
-Sus hatun sus çocuğu uyandıracaksın.
-Çocuğunu düşünsen bu hallere düşmezdin Kenan. Beninle evlenebilmek için ne diller
döktün hatırlıyor musun? Benim ne günahım vardı da bana bunları yaşatıyorsun.
Kenan, sen kendini olduğundan nasıl farklı gösterirsin. Ben sana güvendim. Ben seni
sevdim de geldim buralara. Ben geleceğimi emanet ettim sana. Oysa senin her şeyin
yalanmış. Mektubunda yazdıklarını hatırlıyor musun? Bana umudum yarınlarım
demiştin. Ama sen benim yarınlarımı çalmakla kalmadın kendi yarınlarını da çalmışsın.
Ben sana güvenmekten seni sevmekten başka ne yaptım. Bak sana gül gibi bir evlat da
verdim. Haydi, ben kendimden de geçtim. Yavrunun rızkını nasıl kumara gömersin?
Nasıl yaparsın bunu bize? Hiç mi yüreğin sızlamaz. Parayı kumara basarken yavrun
Özlem hiç mi aklına gelmiyor?
-Bu sabah değil Rumeyza. Bu sabah üzerime gelme. Zaten canım sıkkın. Dünya kadar
para kaybettim. Bu sabah üzerime gelme.
-Ooooo beyimiz her haltı yiyecek biz üzerine gitmeyecekmişiz. Doğru ya şehzademiz
padişah oğlu. Kimse ona karışamaz tek kelime edemez. O ne güzel dünya be! Yok öyle
yağma beyefendi, madem evlendin madem çocuk yaptın üzerine aldığın
sorumluluklarını da yerine getirmesini bileceksin. Benim ne günahım vardı da kanıma
girdin buraya getirdin o zaman? Yukardaki sabinin ne günahı vardı da bu günahkâr
dünyana getirttin. Bizim ne günahımız vardı da bizleri günahkâr dünyana ortak
ediyorsun?
-Yaptık bir hata işte daha üzerime gelip durma. Görüyorsun ki alkollüyüm. Alkolden hiç
bir şey düşünemedim. Şeytan kanımda canımda beynimdeydi sanki. Oyna
kazanacaksın diyordu beynimin içinde. Ben kaybettikçe alkol geliyordu önüme. İçtikçe
oynuyor oynadıkça kaybediyordum. Şeytan öylesine istila etmişti ki beynimi, ne Özlem’i
ne seni düşünebiliyordum. Ben kendimi kaybetmişim, sonunda bir de borç senedi
imzaladım. Her şeyimi kaybettim. Hiç bir şey düşünemiyorum. Sen haklısın,
düşüncesizce yarınlarınızı çaldım. Ama yemin ediyorum ki mektuplarımda yazdıklarım
yalan değildi. Ben seni ben gibi sevdim. Ne yaptımsa da bu yüzden yaptım.
Kenan, hemencecik durumunu düzeltebilmek amacıyla iş arkadaşlarıyla giriştiği işi
kısaca Rumeyza’ya orada anlatıverdi. Rumeyza duyduklarına inanamıyordu.
-Sevme Kenan, sen ne beni ne de kızını kendin gibi sevme. Çünkü sen kendini bile
sevmiyorsun. Kendini sevmeyen biri karısını kızını kendisi gibi sevse kaç yazar. Çekip
kumara yatırdığın hatta kumarda kaybedip imzaladığın senet yeminle gözümde değil.
Canın sağ olsun, çalışır biraz da sıkışır öderiz ama senin kumarın hiç bitmiyor. O
kumarbaz arkadaşlarından kurtulmadığın sürece de bitmeyecek. Kumardan kim hayır
görmüş bana gösterebilir misin? Ben seni af ettikçe sen aynı hataları yapmaya devam
edeceksin. Ben seni af etsem Özlem beni af etmez.
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-O daha bebek, hiç bir şeyden anladığı yok. Neden af etmesin ki?
-Sen sarhoşsun Kenan. Daha ne dediğimi ne demek istediğimi anlayamıyorsun. Şu an
tartışmanın bir anlamı yok. Lütfen git yat uyu artık. Sanki daha kötü şeyler olacakmış
gibi bir his var içimde. Ama sakın seni af etmemi bekleme.
-Af etmezsen etme. Ne yapayım istiyorsun, canıma mı kıyayım? İstediğin bu mu?
Tamam, o halde istediğini yapacağım.
Kenan gerçekten çok sarhoştu. Ne yaptığını ne ettiğini bilmiyordu. Hem kredi çekmiş o
krediyi kaybettiği gibi üstüne de o yetmezmiş gibi bir de kumar masasında
borçlanmıştı. Silahlardan arta kalan bir el bombası kalmıştı. Onu sakladığı yerden
çıkartıp,
-Tamam, bundan böyle kurtulacaksınız benden. Hem ben ölürsem senden de hiç kimse
bir şey isteyemez. Reddi miras yapar borçları kabullenmezsin.
-Saçmalama Kenan, kaldır onu. Çoluk çocuğun var, bir kaza maza olur patlar hepimiz
birden ölürüz.
Rumeyza bir türlü Kenan’ı ikna edememişti. Hemen Kenan’ın eniştesi Burhan’ı aradı.
-Burhan abi yetiş! Kenan hepimizi öldürecek! Ne olur hemen gelin. Kenan çok kötü, laf
söz dinlemiyor. Telefonda anlatamam, ne olur hemen gelin.
Burhan, Kenan’ın eniştesi oluyordu. Öğle vardiyasında çalışmıştı. İşten gelmiş
banyosunu yapıp yemeğini yiyip yatağa uzanmıştı ki telefon gelmişti. “Hayda bu da
nereden çıktı şimdi. Kenan durup dururken ne diye karsını çocuğunu öldürmeye
kalksındı” diye düşündü. Eşine seslendi,
-Nurdan, galiba abinle yengen kavga etmişler. Rumeyza telefonda yalvararak beni
çağırıyordu. Ben bir gidip geleyim.
Nurdan duydukları karşısında şaşırıp kalmıştı.
-Neden kavga etmişler ki. Bende seninle geleyim. Belki benim de bir yardımım olur.
Hem kız yeni uyudu. Sabaha kadar da uyanmaz.
-Peki, sen bilirsin. Haydi, gel bakalım.
Burhan’la Nurdan Kenan’ın evine vardıklarında açık kapıyla karşılaştılar. İçeride ise
trajedik bir manzara vardı. Rumeyza kucağında kızı olduğu halde tir tir titriyordu.
Rumeyza olup biteni kısaca özet geçti hemen.
-Burhan abi elinde bomba var. Hem kendini hem bizi öldürecekmiş. Cinnet geçiriyor
olmalı.
Burhan hemen Kenan’ın yanına gidip koluna yapıştı.
-Deli misin aslanım sen. Bunlar için insan canına mı kıyar? Para dediğin ne ki, bu gün
var yarın yok. Haydi, ver şimdi o bombayı. Bak karın da kızın da korku içerisinde.
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Yazıktır günahtır haydi ver o bombayı.
-Git yanımdan Burhan, vallahi çekerim pimi sizde bizimle birlikte pisipisine ölmeyin.
Bütün bunlar olup biterken Kenan’ın kankisi Salih’te kapıdan göründü. O da ne olup
bittiğini anlamaya çalışırken Rumeyza ona da kısa bir özet geçti. O da nasihat etmeye
kalktı ama Kenan’ın nasihat dinleyecek hali yoktu. O durmadan, “Gidin, gidin yoksa
çekerim bombanın pimini” deyip duruyordu.
Burhan hemen mutfağa gidip bir bardak su aldı. Kenan’ın yanına geldi. Kenan ona
bakıp gayrı ihtiyari güldü.
-Ben kaç kadeh içtim bilmiyorum. İçki içen adama su mu verilir.
-İç diye vermiyorum. Bırak o bombayı da şu suyu yüzüne dök. Vücudundaki negatif
elektrik bir gitsin. Sen de kendine gel.
-Ya beni bir rahat bırakın. Gelmeyin yanıma vallahi çekerim pimi.
Bu noktada Burhan da bayağı sinirlenmişti.
-Sen fazla oldun artık. Pimi mi çekeceksin. Çek ulan, haydi çek.
Kenan bir elinde bomba diğer eli ise bombanın piminde
-Çekemem mi sanıyorsun. Bak vallahi çekerim billahi de çekerim.
Bunun üzerine Burhan kendinden beklenmeyecek bir şey yaptı. Kenan’ın kolunu iki
koluyla birlikte sarmaladı.
-Tamam, ulan çekeceksen çek. Ölürsek de beraber kalırsak da beraber. Hem unutma
ölürsek kardeşini dul yeğenini de yetim bırakırsın. Bu günah da sana yeter.
“O zaman rahat bırakın beni, gelmeyin benimle” deyip bombanın pimini bir anda sinirle
çekti.
Sol elinde bombanın pimi vardı. Sağ eliyle de el bombasının mandalını sıkı sıkıya
kavramıştı. Mandalı bıraktığı an havaya uçabilirlerdi.
-Kenan, abiciğim gel şu pimi yerine geri tak. Elinden düşer, parmağın kayar hepimizi
havaya uçurursun. Haydi, o pimi yerine geri tak.
-Taksam bile patlama tehlikesi hala olabilir.
Salih, “Ne yapacağız o zaman?”
Burhan, “Abim sen o pimi yerine tak. Sonra birlikte ormana gidelim. Gözümüzün
seçebileceği bir aydınlıkta bombayı atarız. Patladı ne ala, patlamazsa bombayı alır
döneriz. Hem arabada bir el lambası olması lazım.”
Kenan bir türlü ikna olmuyordu. Arada sırada parmağım uyuştu deyip el bombasını bir
elinden diğer eline alıyordu. Asıl tehlike de burada doğuyordu. Sarhoş olduğu için hata
yapma ihtimali yüksekti. Bir buçuk saat kadar dil döktüler. Sonun da ikna etmeyi
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başardılar.
Kenan elini mandaldan çekmeden bombanın pimini tekrar yerine taktı. Sonra yine elini
mandaldan çekmeden Burhan’ın arabasına binip ormana gittiler. Kenan bombayı
kaybetmek istemediği için öyle uzağa fırlatmadı. Her biri kendisine bir ağacı siper alıp
beklediler. Allah’tan bomba patlamamıştı. Patlasaydı üçü de mutlaka yaralanırlardı.
Çünkü Kenan bombayı en fazla 10 bilemedin 15 metrelik bir mesafeye atmıştı.
Bombanın patlamadığını gören Salih hemen gidip bombayı kaptı. Kenan geri istedi ama
Salih, “Ayıldığın zaman gel al” deyip vermedi.
Eve döndüklerinde Nurdan Rumeyza’yı sakinleştirmişti. Kızları Özlem de annesinin
kucağında uyuyup kalmıştı. Eve geldiklerinde Salih sabah işe gideceğini söyleyip
“müsaadenizle” deyip gitti. Ortama bir süre sessizlik hakim oldu. Sessizliği Kenan’ın
hıçkırıkları bozdu. Bir süre daha ağlayan Kenan bir süre sonra sızıp kalmıştı. Rumeyza
kalkıp bir battaniye getirip Kenan’ın üzerine örttü. Daha sonra Burhan’a ve Nurdan’a
teşekkür üstüne teşekkür etti.
-Siz gelmeseydiniz biz sabahı görmezdik. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa onu
versin.
-Sen onu bunu bırak da kendinde misin onu söyle. Biz evimize gitsek bu kendine
geldiğinde aynı sorunu yaşar mısınız?
-Sanmıyorum abi, o alkolün tesiriyle yaptı bunları. Ayık olsa zaten yapmazdı. Bu gece
ne geldiyse başımıza hep bu alkolün yüzünden oldu.
-Sahi olayın aslı astarı nedir?
-Abi bunlar fabrikadan da birkaç arkadaş bir araya gelmişler. Hepsi de bankadan 50 bin
avro para çekmişler. Sonra o parayla gidip Belçika’dan silah almışlar. Sonra da bunu
götürüp Rotterdam’da satmaya çalışırlarken adamlar silahları alıp kaçmışlar. Hani biz
bunu Rotterdam’daki hastaneden almaya gitmiştik ya. Meğer bunlar oraya silah
satmaya gitmişlermiş. Adamlar da Kenan’ın başına vurup bayıltıp silahlarla beraber
kaçmışlar. Yani silahları kaptırmışlar. Kenan’da silahtan artan para varmış. Bari zararı
telafi edeyim diye gitmiş kumara oturmuş. Kumar oynarken bir iki bardak içki içmiş.
Kenan bu, iki bardak içkiyle durur mu? İçmiş de içmiş, içtikçe de kaybetmiş. Sonra
buna senet filan imzalatmışlar. O kafayla buraya nasıl geldi ben de bilmiyorum.
-Allah akıl fikir versin başka ne deyim. Hele bir yarın olsun. İşe gitmeden uğrarım ben.
İstersen Nurdan burada kalsın.
-Gerek yok abi, sağ olasın. Bunun yarın akşamdan önce de uyanacağını sanmıyorum.
Yarın iş yerini arar hasta olduğunu söylerim.
Rumeyza’nın gerçekten sakinlediğini gören Burhan ve Nurdan evlerinin yolunu tuttular.
Zaten gün ağarmak üzereydi. Burhan da uykusunu almalıydı ki yarın işine gitsindi.
Kenan kendine geldiğinde gece olan bitenleri hatırlayıp kendi akılsızlığına isyan
ediyordu. Bir de kumar masasında 17 bin Euro borçlanmıştı. Onu nasıl ödemeyi
düşünüyorsun diye sordu Rumeyza.
Kenan bir süre durdu, sonra birden gözleri parladı.
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-Arabayı satarım, daha birkaç yaşında araba.
-İyi de kimse ona o kadar para vermez ki. Araban etse etse en fazla 12-13 bin eder.
Geçen ay arabaya vurmasaydı o komşu bu gün nereden baksan bir 18-20 bin ederdi
ama şimdi vermezler o parayı.
-Onlar, daha onu aldıklarına dua etsinler.
O gün öğleye doğru Kenan gitti. Akşama doğru Rumeyza’ya telefon etti.
-Hazırlan akşama seni sinemaya götüreceğim. Dün sinirlerin gerildi. Hem sinemadan
önce dışarda bir akşam yemeği yeriz.
-Herif sen delirdin mi? Ne yemeği ne sineması? Dünya kadar borç açtın başımıza şimdi
kalkmış bir de dışarıda yemek ve sinema diyorsun. Delirdin mi sen?
-Ya hatun sen ne yapacaksın. Ben hallettim o borçları. Hem onu kutlayacağız.
-Ne hallettin mi, nasıl?
-Üzümünü ye bağını sorma sen.
-Madem istiyorsun, peki senin dediğin gibi olsun. Ben hazır olurum akşama.
Akşam üzeri Kenan eve geldi. Üstünü değişti, hazırlanmış olan Rumeyza’yı da alarak
şehrin tanınmış Türk Restoranlarından birine gittiler. Akşam yemeğinde fazla
konuşmadılar. Yemekten sonra arabalarına atlayıp sinemaya gittiler. Önce arabayı
otoparka park ettiler. Sonra Kenan parkmetre ödemesini banka kartıyla yaptı. Daha
sonra sinemaya gidip bir komedi filmine iki kişilik bilet aldılar. Film bittiğinde pek
beğenmemişlerdi ama bunlar morallerinin bozuk olmasına verdiler. Evlerine gitmek için
arabalarının yanına vardıklarında arabanın yerinde olmadığını gördüler. Arabaları
çalınmıştı.
Kenan hemen polisi aradı. Polis gelip tutanak tuttu. Daha sonra da Kenan ve eşini
evlerine kadar bıraktı. Kenan, polisten aldığı evrakları sigortaya gönderdi. Arabası
kasko sigorta olduğu için arabanın değerini kâğıt üzerindeki günlük değer üzerinden
ödemek zorundaydılar.
Aylar önce bir akşam Kenan, işten evine gelmiş arabasını evin önüne park edip evine
girmişti. Bir süre sonra evin önünde bazı sesler duyulmuştu. Ne olduğuna bakmak isten
Rumeyza’ya Kenan, “Ya ayıptır akşam akşam komşu mu gözetlenir. Belli ki bir şey var.
Sanki dinlesen anlayacaksın. Kapat perdeyi de ayıp olmasın” demişti. Ama ertesi gün
işe gitmek için arabasının yanına vardığında arabasına arka taraftan vurulduğunu
gördü. Ne yapacağını bilemedi. Aklına akşam ki olay geldi. Komşusunun arabasına
baktı. Komşusu iş yerinin arabasını kullanıyordu. İşyeri arabasının ark tarafında da
hasar vardı ama kendi arabasının rengi yoktu. Bir de Arabanın temizlenmiş olduğu
dikkatini çekti. Hemen komşusuna gidip akşam arabasına birisinin çarptığını ama
kendisinin bilmediğini söyledi. Komşusuna olayı görüp görmediğini sordu. Komşusu hiç
bir şeyden haberi olmadığını söyleyerek, “Acele etmem lazım işe geç kalıyorum. Size iyi
günler” deyip Kenan’ı başından savdı. Kenan olayı komşusunun yaptığını anlamıştı.
Akşam tartışan komşuların konusu da kendisiydi bunu da anlamıştı. Gidip diğer
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komşulara da olayı görüp görmediklerini sorduğunda hepsi ağız birliği etmişçesine
görmediklerini söylemişlerdi. Belki de Kenan ömründe ilk defa dışlanmışlığı ve yabancı
düşmanlığını iliklerinde hissetmişti. Her şey gün ışığı gibi ortadaydı ama bir tek şahidi
yoktu. “Yazıklar olsun” dedi içinden. Lanet okudu ama elinden bir şey gelmiyordu.
Allah’tan kasko sigortası vardı arabasının. Oraya müracaat edecekti ama işe geç
kalıyordu. Polis çağırıp rapor tutturması gerekiyordu ama zamanı yoktu. Nereden
bakılsa 3-5 bin Euroluk hasar vardı ama zamanı olmadığı için polis raporu tutturmamış,
sigortaya da haber verememişti.
Ama şimdi otomobil çalındığı için araba sıfır gibi sayılacak parasını tam alacaktı. Eğer
bulunursa da hırsızlar vurmuş diyecekti.
Aradan on gün geçmemişti ki Kenan’ın banka hesabına on sekiz bin dokuz yüz Euro
ödeme yapıldı. Kenan ilk iş olarak kumarda imzaladığı kâğıdı aldı. Kalanıyla da işe gidip
gelebilmek için ucuzundan ikinci el bir araba aldı.
Kenan bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltme yoluna gitmişti. Arabasının çalınmasını
kendisi ayarlamıştı. Polonyalı bir hırsızlık çetesiyle anlaşıp kendi arabasını çaldırmıştı. O
akşamda Rumeyza ile özellikle sinemaya gitmişti ki arabasının çalındığına şahitler
bulunsundu. Her şeyi düşünmüştü. Her şey de Kenan’ın planına göre yürümüştü.
Ama iş arkadaşlarıyla giriştikleri kısa yoldan çok para kazanma umuduyla yaptıkları iş
batmıştı. Arkadaşları Kenan’ı suçluyor silahları onun dikkatsizliği yüzünden
kaptırdıklarını söylüyorlardı. Aslında silah işin de de Kenan ve diğer dört arkadaşı
kullanılmış sadece birisi hem parasını hem de dört kafadarın silahlar için ödediği iki yüz
binden elli bin avrosunu almıştı.
Kenan’ı çıkmaza sürükleyen olay bir tuzaktan başka bir şey değildi. İş yerinde beraber
çalıştıkları Leon her seferinde hayatın ne kadar acımasız olduğundan ve hayat
şartlarından şikâyet edip dururdu. Bir pauzede arkadaşlarıyla aynı masada otururlarken
Leon yine,
-Bu fakir hayattan kurtulmanın bir yolunu biliyorum ama çok biraz tehlikeli.
“Nasıl kurtulacakmışız ki” dedi Kenan.
-Den Haag’da bazı tanıdıklarım var. Bunların bazı insanlarla irtibatları var. Bunlar
buradan bulabildikleri kadar silahı toplayıp bu adamlara satıyorlar. Bu adamlar da yurt
dışına özellikle Afganistan, Irak, Suriye ve bazı Afrika ülkelerine bazen de ambargo
uygulanan ülkelerde satıyorlar. Dediğim gibi biraz tehlikeli. Fabrikadan ve silah
tüccarlarından silah alamıyorlar, çünkü hepsi kontrol altında. Adamlar silahları takip
edebiliyorlar. Belçika’da bir dostum vasıtasıyla silah kaçakçılığı yapan bir adamla
tanıştım. Den Haag’dakilerden haberi yok. Benim yapmam gereken ilk başta ufaktan
başlayıp kazandıkça işi büyütmek. İlk etapta en az İki yüz elli bin avroluk silah almam
gerekiyor çünkü adamların en ufak partisi bu. Bu parti zamanla silahların çeşidine göre
artacak tabi. Biz ilk etapta tabanca ve el bombası türü şeyler alıp Den Haag’daki
adamlara satıp paramı alacağım. Nerden baksan yüzde yüz kar elde edeceğim de İki
yüz elli bin avro az gibi görünse de büyük para. Nereden bulacağım kardeşim ben bu
parayı.
Kenan ve masadakiler bir süre birbirlerine baktılar. Sanki aynı anda aynı şeyi
düşündükleri birbirlerinin gözlerinden okunuyordu. Pauze bitmek üzereydi. Herkes bir
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birine kolay gelsin deyip işlerinin başına yöneldiler. İşten sonra Kenan, Sertaç, Sercan
ve Orkun bir araya geldiler. Leon’un dediklerini uzun uzun tartıştılar. Leon’a
güvenebilirler miydi? Kimse bir şey diyemedi. Yapmak isteseler 250 bini toplayabilirler
miydi?
Sertaç, “Aslında 250 bin büyük para değil. Beşimiz gidip ayrı ayrı 50’er bin Euro kredi
çeksek beşimizin ki 250 bin eder. Adam başı 50 koyup 100 kazanmış oluruz da bu
adama güvenebilir miyiz? Bu adam 5-6 aydır bizimle çalışıyor. Herkes gibi gidip geliyor
ve biz bunun hakkında hiç bir bilgiye sahip değiliz. Ne kadar güvenebiliriz?
Orkut, “Arkadaş onu bunu bilmem adam doğru söylüyor. Altta kalanın canı çıksın bir
sistemde yaşıyoruz. Çalışmakla ne uzuyor ne kısalıyoruz. Ancak karnımızın doyduğu
gözümüzün gördüğü ile kalıyoruz. Bu nasıl bir şeydir ya. Önümüzdeki yaz hanım tatile
gitmek istiyor. Uçakla gitmeye kalksak çocuklarla beraber en az iki bin avro uçak bileti
tutuyor. Arabayla gitmeye kalksam araba külüstür. Orada eşe dostta rezil oluruz. İyi bir
araba da nereden baksan 15-20 binden başlıyor. Valla siz he derseniz ben bir kumar
oynarım. Kazanırsam tatilim bedavaya gelir gider bir de Türkiye’den yazlık bir ev alırım.
Kaybedersem de kumar der geçerim. Ama sizi bilemem tabii.”
Sercan, “Aslına bakarsan doğru söylüyorsun da kaybedersek 50 bin de çok büyük para
abicim. Şahsen geri ödemem beni çok zorlar. Gerçi Orkut’un tuzu kuru sayılır. Hanımı
da çalışıyor kendi de ama ben öyle değilim. Elli bini geri ödemem yıllarımı alır. Hem
sonra hanıma nasıl izah ederim. Çok iyi düşünmemiz lazım.”
Sertaç, “Arkadaşlar 50 bin herkes için büyük para. Siz iyice düşünün. Biz bu adamı bir
denememiz lazım. Bakalım dürüst mü, güvenilir mi? Bunu bir sınava sokalım. Babam
anlatırdı, eskiden Kayseri’de bir esnaf yanına çırak alınca mahsustan sağa sola ya para
koyarmış ya da düşürür gibi yaparmış. Çocuk parayı bulur geri verir zaten dürüst derler
ona güvenirlermiş. Yok, parayı cebe atıp görmedim derlerse çocuğa yol verirlermiş. Biz
de böyle bir şey deneyebiliriz. Mesela birimiz bir miktar para düşürürüz. Ama bu
meblağ ufak olursa geri verebilir. Ama adam başı 100 avro koyalım, 400 avro eder. Bu
parayı Kenan onun göreceği şeklide düşürsün. Alır cebine atarsa biz sonra senin aldığını
gördük der alırız. Ama söyleyip geri verirse de ona güvenebileceğimizi anlarız. Hepsi
buna razı oldu. Herkes Kenan’a 100 avro verdi. Ertesi günü işyerinde buluşmak üzere
ayrıldılar.
Ertesi günü işe başladılar. Kenan biraz sıkıntılıymış gibi görünüp cebinden telefonunu
çıkartıyorken parayı düşürdü. Diğer üçü de gözleri para da Leon’un ne yapacağını
gizliden gözetlemeye başladı. Leon’da görmüştü paranın düştüğünü. Ama acele etmedi.
Çalışıyormuş gibi yapıp çevresini gizlice gözetlemeye başladı. Bir anda Sertaç’ın gizliden
kendisini takip ettiğini hissetti. Gerçekten takip mi ediliyordu yoksa kendisine mi öyle
gelmişti, bilemedi. Paradan habersiz davranmaya devam ederken Sertaç’ı da gizliden
gözaltına aldı. Fakat tuhaftır bu kez de Sercan’le göz göze geldi. Gözleriyle bir selam
verdi. Sonra işine devam etti. Kontrol altında olduğunun farkına varmıştı. Sonra parayı
görmüş gibi yapıp paranın yanına geldi. Orada bulunanlara seslendi.
-Arkadaşlar biriniz para düşürmüş. Para kaybeden var mı?
Herkesin eli cebine gitti. Kenan hemen atıldı.
-Ya galiba ben telefonu çıkartırken düşürmüşüm. Bugün bir ödemem vardı. Onun için
yanıma almıştım. Orada sekiz adet ellilik olması lazım.
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Leon yerden aldığı paraya baktı.
-Evet, sekiz adet ellilik, buyur al arkadaşım. Dikkatli ol, bugün biraz sıkıntılısın. Bir
derdin mi var?
-Teşekkür ederim, sağ olasın. Bizim dertsiz günümüz mü var. Bir arkadaştan ödünç
almıştım onu verecektim.
Pauzede bir araya gelen arkadaşlar Leon’a yakalandıklarından habersiz Leon’un güven
testini geçtiğine hükmettiler. İlk fırsatta Leon’ la silah işini konuşmaya karar verdiler.
Kenan pauzenin sonuna doğru Leon’un yanına giderek müsait bir zamanında onunla
konuşmak istediklerini söyledi. Leon’da işten sonra bir kafeye oturup
konuşabileceklerini söyledi.
İşten sonra Leon ’la bir kafede bir araya gelen beş kafadar Leon’dan kafasında
tasarladığı işi detaylı bir şekilde anlatmasını istediler. Leon’da aynı şeyleri tekrarladı.
Beş kafadar adına Sertaç konuştu Leon’ la.
-Bak Leon biz senin bu kafandaki işi yapabiliriz. Ama kaybetme şansımız ne kadar.
Nasıl güvenebiliriz.
-Nasıl varsınız? O kadar paraya nereden bulacaksınız? Kaybetme riski her zaman az da
olsa var. Çünkü silah alacağımız ve silahı satacağımız adamları ben de tam olarak
tanımıyorum. Tesadüfen tanışmıştım. Eğer siz bu iş de ciddiyseniz ben detaylıca
araştırmaya çalışırım. Antwerpen’da ve Den Haag’daki arkadaşlarıma onları
araştırmalarını isteyebilirim. Bizim adımıza isterseniz bir randevu yapar gider
konuşuruz. Ama para konusunu nasıl çözeceğiz asıl mesele burada.
-Biz dört arkadaş bankadan ellişer bin avro kredi çekeceğiz. Ama kaybedersek
mahvoluruz. Sonunda yuvalarımız dahi dağılabilir. Ama hepimizin de ciddi şekilde
paraya ihtiyacımız var. Sen adamları bir araştırt. Biz de kredi için müracaatlarımızı
yapalım. Sen gerekli araştırmayı yaptıktan sonra tekrar bir araya gelir konuşuruz. Ama
sen de kendi payın olan elli bini koymak zorundasın. Sen de kredi çekebilirsin herhalde.
-Ya benim zaten yirmi binim var kalanını da kredi çekerim. Yeter ki siz kalan iki yüzü
tamamlayıp getirin. Benim elli de ne var, ben onu hemen şimdi koyarım.
-Tamam, o zaman senden haber bekliyoruz.
Kafadarlar hemen müşterisi oldukları bankalara gidip kredi başvurusunda bulundular.
Banka bunlardan bazı belgeler istedi. Aylık kazancını gösteren bir belge. Çalıştıkları
yerde kadrolu olup olmadıklarını filan sordu. Maaş kâğıtlarının fotokopisi. Bunlar hemen
hepsini bir araya getirip bankalarına sundular. Bir kaç gün içerisinde kredi onayı geldi.
Kenan hariç hepsi de ellibin avroyu almışlardı. Sadece Kenan elli beş bin istemişti, elli
beş bin krediyi de aldı.
Bir hafta sonra Leon onlarla konuşmak istediğini söyledi. Yine aynı kafede buluştular.
Leon,
-Adamlar karanlık insanlar, sonuçta bunlar mafya. Bunlar güvenilir olmasa bu işi
yapabilirler mi? Araştırmasını istediğim arkadaşım bana tanıştırdığı adamı kahveden
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tanıdığını ama araştırma yapamayacağını söyledi. Çünkü mafya bunlar araştırıldıklarını
duysalar gelip beni sorguya çekecekler. Konu ortaya çıkana kadar anamdan emdiğim
sütü burnumdan getirirler. Başka birisine sorsam onlar da aynı nedenden dolayı onları
soruşturmaya yanaşmayacaklarını söyler. Onlardan mal almak sorun değil. Sonuçta
paramız elimizde olacak. Malı alırsak ödeme yaparız alamazsak döner geliriz. Siz ne
yaptınız, kredi alabildiniz mi?
-Bizim paralar hazır. Gelecek ay ilk taksiti bile ödeyeceğiz. Şu işi bir an önce bitirelim
de daha fazla faiz ödemeden borcu kapatalım.
-Tamam, o halde, önce Den Haag’daki arkadaşımı arayayım da bize müşterileri
ayarlasın. Gidip önce onlarla anlaşalım. Ne tür silah istiyorlar gidip konuşalım.
Önümüzdeki hafta sonu için randevu yapayım ben. Kim kim gideceğiz? Beş kişi biraz
dikkat çeker.
Sertaç,
-Ben sen ve Kenan gidelim. Üç kişiye de bir şey demezler sanırım.
-Tamam, ben randevu yapayım o zaman. Leon, Den Haag’daki müşteri bulacak
arkadaşını aradı. Elimizde nar ve çeşitli meyvelerden var. Bunları elimizden çıkarmak
istiyoruz. Müşteri ayarlayabilir misin? Gelip konuşabilir miyiz onlarla? Arkadaşı nar ve
meyvelerin şifre olduğunu anlamıştı. Hiç bozuntuya vermeden “Tabi ki bulurum siz bu
hafta sonu gelin konuşalım” dedi.
Hafta sonu üç kafadar müşterilerle bir sayfiye yerinde buluştular. Adamlar
arkadaşlarıyla mangal yapıyorlardı. Bunlar da oraya varınca arkadaşı diğerlerinden
ayrılıp yanlarına geldi. Hangi tür silah istediklerini ve bu silahlara parça başı
verebilecekleri parayı söyleyerek bunlarda ne tür silah olduğunu ve kaça satacaklarını
sordu. Bunlar silahların yakın zamanda ellerinde olacağını ama bunların parti olacağını
bir seferde hepsini satmak istediklerini söyledi. Fiyat olarak da biraz pazarlık payı
bırakarak 600 bin istediklerini söylediler. Adam, çok acil silaha ihtiyaçlarının olduğunu
ama 600 binin de çok olduğunu söyledi. 500 bine zaten razı olan kafadarlar sıkı pazarlık
sonucu parti malı 450 bine bırakmaya razı oldular. Bu da adam başı kırk bin avro
kazanmak demekti. Orada adamların sundukları yemeklerden yedikten sonra neşe
içinde geri döndüler.
Leon, Anwerpen’daki arkadaşını da aradı.
-Antwerpen’da gezmeye geleceğiz ama o toptancı arkadaşla da konuşmak istiyoruz.
Biraz meyve sebze alıp bunu bizim oradaki bakkallara satacağız. Bize bir randevu
alman mümkün mü?
Arkadaşından gelen cevap olumluydu. Üç kafadar hafta sonu Antwerp’e gidip adamla
otoban kenarında bulunan restorantların birinde buluştular. Adam, “Silah kolay, o bizim
elimizde olan bir şey. Sizin paranız var mı? Bir de ne tür silah istiyorsunuz? Bunlar
paranın yanlarında olduğunu mümkünse malı alıp dönmek istediklerini söylediler.
-Hazırlarız ama zaman alır. Siz saat 15:30 gibi şu adrese gelin deyip bir kağıda yazılı
adresi verdi. Size karışık çerez hazırlayacağız. Ama fiyatı biliyorsunuz. Bir sent aşağı
vermem.
Adamla verdiği adreste saat üç buçukta buluştular. Adres meskûn bir yerdeki deponun
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adresiydi. Hafta sonu olduğu için de in cin top oynuyordu. Üç kafadar gittikleri dolmuşu
arka arka depoya yanaştırdılar. Önce içeri gidip önce silahları gördüler. Hatta ellerine
alıp incelediler. Kaleşnikofta vardı tabanca da vardı el bombası da vardı. Bunlar tahta
sandıkların içerisindeydiler. Yanlarında getirdikleri parayı adamlara verdiler. Adamlar
silahları dolmuşun içerisine yükleyip üzerlerine meyvelerle dolu kasaları koydular.
Bu arada Kenan merakından dolayı silah kasasından küçük bir el bombasını yürütmüş
montunun cebine atmıştı. Aslında silah satan adamlar Kenan’ı görmüşlerdi ama satıp
parasını aldıkları içinde kendilerini ilgilendirmediği için sessiz kalmayı yeğlemişlerdi.
Kenan bombayı bir kağıda sarıp yanında parayı taşımak için getirdiği çantanın içine attı.
Hafta sonu olduğu ve vakit on yediyi geçtiği için millet evine doğru dönüş yolundaydı.
Dolayısıyla trafik bir hayli yoğundu. Trafiğin böylesine yoğun olması onların da işine
geliyordu en azından gümrükte arama ve bekleme filan yapmazlardı. Bekledikleri gibi
de oldu. Gümrükte arama filan olmadan geçmişlerdi çünkü Avrupa Birliği ülkeleri
arasında eskisi gibi sıkı bir kontrol yapılmıyordu. Sınırdan geçer geçmez dolmuşu Den
Haag’a sürdüler.
Den Haag’a vardıklarında hava henüz kararmak üzereydi. Adamlar da bunları
bekliyorlardı. Hemen kendi kamyonetlerini getirip dolmuştaki silahları kamyonetlere
yüklediler. Sonra hem silahları denemek hem de ödeme yapmak için içlerinden sadece
bir kişinin kendileriyle gelebileceğini söylediler.
Bu hesapta yoktu diye itiraz edecek oldular ama adamlar, ‘Madem öyle buyurun
mallarınız geri yükleyin. Biz güvenliğimizi düşünüyoruz. Silahlarınızı bizim özel ses
yalıtımı yapılmış yerimize götüreceğiz. Onlarla ateş edip test yapacağız. Test
yapmadan para vermeyiz. Ya silahlar kuru sıkıysa? Ya da hatalı imal edilmişse?
Elimizde mi patlasın yani…
Bunlar ne diyeceklerini şaşırmışlar üstelik içlerini bir korku kaplamıştı. Hatalı mal ve
kuru sıkı silah olma ihtimali fena halde canlarını sıkmıştı. Sertaç, “Ben arabanın başında
kalayım. İkinizden biri gitsin” dedi. Daha sonra Kenan’da “Ben de seninle kalayım
istersen” dedi. Ama Leon, “Hayır ben gitmek istemiyorum. Bence sen git Kenan” dedi.
Kenan’la Sertaç göz göze geldi. Sertaç sen git anlamında gözlerini kapatıp açtı. Çaresiz
Kenan gidecekti.
Kenan adamların yanına vardığında adamlar önce Kenan’ın gözlerini bağlayıp
kamyonetin kapalı olan dorsesine oturttular. Yahu zatenakşam karanlığı çökmüş dorse
de kapalı bir de gözümü niye bağlıyorsunuz diye itiraz edecek oldu ama duyan bile
olmadı. Yarım saat kadar gittikten sonra kamyon dorsesinin kapağının açıldığını duydu
Kenan. Geldik mi demeye kalmadan kafasında bir acı hissetti. Kulakları zonkluyor
başında müthiş bir ağrı hissediyordu, Kenan bayılmıştı.
Kenan gözlerini açtığında başında müthiş ağrı hissediyordu. Neredeyim diye etrafına
bakındığında hastanede olduğunu anladı. Kendisine sorulan soruları duymuyor
anlamıyordu. Şaşkın şaşkın etrafına bakınarak,
-Ne oldu bana, ben neredeyim diye sordu.
Bir hemşire kendisine, “Hastanede olduğunu kendisini bir yol kenarında baygın halde
bulan bir vatandaşın ihbarıyla alıp hastaneye getirdiklerini söylediler. Kenan’a tomografi
yaptıklarını ama korkulacak bir durum olmadığını sadece kafatasında çatlak
bulunduğunu söylediler. Kenan’a “Kim olduğunu, ne oldu da bu hale geldiğini” sordular.
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Kenan “Hiç bir şey hatırlamadığını” söyledi.
Kenan’a üzerinden hiç bir şey çıkmadığını, soyulmuş olup olamayacağını” sordular.
Kenan yine, “Hiç bir şey hatırlamıyorum” dedi. Bunun üzerine hemşire polise haber
vereceklerini söyledi.
Durum polise intikal etmişti. Polis geldi aynı soruları sordu. Kenan, olan biteni yavaş
yavaş hatırlamaya başlamıştı ama korkusundan hiç bir şey hatırlamadığını söyledi. O an
için polise nasıl bir yalan söyleyeceğini bulamamıştı. Sabaha kadar Kenan’ı uyutmayıp
müşahede altında tuttular. Arada bir de bir şey hatırlayıp hatırlamadığı soruldu.
Sabahleyin Kenan uyumuştu.
Akşama doğru uyandığında yanında eşi Rumeyza ve Burhan’ı görünce şaşırdı.
Rumeyza, Kenan eve gelmeyince Kenan’ın eniştesi Burhan’ı aramış birlikte polise gidip
kayıp başvurusunda bulunmuşlardı. Verdikleri eşkâl ile Kenan’ın eşkâli tutunca polis
onları Den Haag’a yönlendirmişti Onlarda soluğu Den Haag’da almışlardı.
Kenan olanları hatırlıyordu ama yalan söylemek zorundaydı. Biz üç arkadaş gezmeye
gelmiştik. Ben bir ara sigara almak için onların yanından ayrıldım. Sonra marketin
bulunduğu sokağa girerken başına bir darbe aldığını gerisini hatırlamadığını söyledi.
Sonra oradakilere, “Peki beni arayan soran olmadı mı” diye sordu.
-Hayır, sizi kimse arayan soran olmadı. Öğleden sonra eşiniz ve enişteniz olduğunu
söyleyen iki kişi geldi. Sizi görünce hemen tandılar. Şimdi polis gelecek ve ifadenizi
alacak. Ondan sonra evinize gidebilirsiniz. Ama en az beş hafta dinlenmelisiniz.
Daha sonra aynı şeyleri polise de anlattı. Polis bu kadarcık bir bilgi ile bir şey
yapamayacaklarını söyledi. Olay yerini araştırmışlardı. Gören duyan olmamıştı. Polis,
”Olayın kaçırılma ve gasp olduğunu söyledi. Önce başına vurdukları sert bir cisimle
bayıltılıp sonra kaçırıldığını ve soyulduğunu söylediler. Dolayısıyla somut bir bilgi elde
edemediklerini bir şey hatırlarsa tekrar kendilerine bilgi vermesini istediler. Doktorların
da izni varsa gidebileceklerini” söyledi.
Burhan, Kenan ve Rumeyza’yı evlerine bıraktı. Yapabileceği bir şey olup olmadığını
sordu. Onlar da teşekkür edip şimdilik bir şeye ihtiyacımız yok dediler.
Kenan evine girdiğinde ev telefonunun çaldığını duydu. Hemen koşup kendi açtı.
Arayan Sertaç’tı. Heyecan içerisinde, “Oğlum kaç saat orada ağaç olduk. Ne oldu,
parayı aldın mı? Neden yanımıza gelmedin?”
-Sertaç şu an konuşacak durumda değilim, soyuldum. Adamlar kafama sert bir şeyle
vurup silahları da alıp kaçmışlar. Daha yeni hastaneden geliyorum. Sağ olsun eniştem
taaa Den Haag’a gelip de aldı Yoksa hala orada olacaktım.
Sertaç, “Yeme şimdi beni, ne soyulması oğlum. Parayı almadın mı adamlardan. Bak
parayı aldın da üzerine yatmaya çalışıyorsan o parayı sana yedirmezler aslanım.
Azrail’in biz oluruz bilmiş ol.”
-İster inanırsınız ister inanmazsınız ama olan bu. İnanmazsan gel evime halimi gör.
Başım sargı içinde, kafatasımda çatlak var. Doktor beş hafta rapor verdi. Yarın
fabrikaya da hasta olduğumu bildireceğim.
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Sertaç, Kenan’ın anlattıklarına inanmamıştı. Hemen diğer arkadaşlarının arayarak
durumu onlara da anlattı. Hepsi de Kenan’ın paranın üstüne yattığına inanıyorlardı. Asıl
işi tezgâhlayan Leon’du ama iş Kenan’ın başına kalmıştı.
Aslında silahı satan da alan da aynı dolandırıcı çetesinin elemanlarıydı Leon önce
Kenan’ların güvenini kazanıp sonra Antwerpen’daki ve Den Haag’daki adamları
ayarlamıştı. Birkaç gün sonra gidip Den Haag’dan kendi payına düşen avroları almanın
hayalini kuruyordu. Hiç beklemediği şekilde işler Kenan’ın başına yıkılmıştı. Aradan
birkaç ay geçince de işten çıkartılmıştı zaten. Hemen bir başka fabrikada umut satın
alacak başka kerizler aramaya başlamıştı. Hiç kimse de kendisinden şüphelenmemişti.
Ertesi günü arkadaşları Kenan’ın ziyaretine geldiler. Yanlarında para taşımak için
kullandıkları Kenan’ın çantası da vardı. Çantada bomba olduğundan habersiz çantayı
Kenan’a verdiler. Kenan’ın o yaralı hali ve anlattıkları durumu açıklasa da kaybettikleri
para çok büyük olduğu için kabullenmek istemiyorlardı.
Sercan, “Öyle ya da böyle parayı almak senin sorumluluğundu, bu senin hatan. Ya o
parayı bulursun ya da en azından bizim paramızı ödersin. Ben anlamam arkadaş” deyip
kalktı. Diğerleri de aynı fikirdeydiler ve onlar da paralarını istiyorlardı.
Kenan,
-Arkadaşlar inanır ya da inanmazsınız bu sizin bileceğiniz bir iş. Ben az daha canımdan
oluyordum. Siz daha ne yalanından ne sorumluluğundan bahsediyorsunuz? Madem
güveniniz yoktu beni değil de güvendiğiniz bir başkasını gönderseydiniz. Zaten yakında
polis sizi de arayabilir. Kimle Den Haag’a geldiğimi sorduklarında sizin isminizi verip
gezmeye geldiğimizi söylemiştim.
“İyi halt ettin diye” diye çıkıştı Sercan.
-Durup duruken ortalığı ne karıştırıyorsun aslanım. Tek başıma geldim deseydin ya
-Ne bileyim ya, zaten yaralıydım aklıma o an başka bir şey gelmedi.
Arkadaşları tartışmanın bir sonuca ulaşmayacağını görmüşler ve Kenan’ı yine tehdit
edip gitmişlerdi. Bir süre sonra Kenan’ın isimlerini verdikleri arkadaşları polis
tarafından aranmışlardı. Onlarda daha önceden söz birliği ettikleri için “Kenan’ın sigara
almak için yanlarından ayrıldıklarını ama bir daha da yanlarına dönmediklerini”
söylediler. Neden aramadıklarını ya da polise haber vermediklerini sorduklarında da,
“Kenan’ın kendilerinden utandığı için yanlarında hovardılık yapamadıklarını
düşündüklerini onun kendilerini ekerek çapkınlık yapmaya gittiklerini düşündükleri için
polise haber vermeyi düşünmediklerini” söylediler.
Polis’in onları araması olan biteni sorması arkadaşlarını hem ürkütmüş hem de Kenan’a
inanmalarını sağlamıştı ama olayda yine de Kenan’ı suçlu buluyorlar zararlarının Kenan
tarafından karşılanmasını talep ediyorlardı.
Beş hafta boyunca bir daha da Kenan’ı rahatsız etmediler. Ama Kenan iyileşip tekrar
işbaşı yapınca işyerinde kavgaya varan münakaşalar yaşandı. Pauzenin birinde Sertaç
ve Kenan yumruk yumuruğa kavga ettiler. Fabrika olayı araştırdığında diğer arkadaşları
Sertaç’ı haklı çıkaran ifade verdiler. Fabrikanın personel şefi de daha önce bir kaç uyarı
cezası bulanan Kenan’a çıkış verdi.
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Olayların iç yüzü aradan iki yıl geçtikten sonra gazetede yayınlanan bir haberle
aydınlanacaktı.
İki yıl sonra birgün Sercan elinde bir gazeteyle koşarak Sertaç’ın yanına geldi.
Heyecanla gazeteyi okuması için Sertaç uzattı. Sertaç okudukça, “Vay anasını” deyip
sinkaflı bir küfür savurdu.
-Ulan biz Kenan’ın boşuna günahını almışız ya. Çocuk da bizim gibi kurbanmış, az daha
bir de canından olacaktı. Hay Allah bir de bizim yüzümüzden işinden gücünden oldu. Bir
de dünya kadar borcun altına girmişken. Şimdi acıdım çocuğa ya, Hay Allah…
Gazetede bir dolandırıcılık çetesinin çökertildiği haberi birinci sayfadan bir fotoğrafla
verilmişti. Fotoğraftakilerin hepsi de Sercan ve Sertaç Kenan ve arkadaşlarını
dolandıranlardı, aralarında Leon’da vardı.
Habere göre, kısa yoldan zengin olmak isteyenlere önce kaçak silahı ticareti yapma fikri
yavaşça aşılanıyordu. Bu iş Leon’un du ve bunda da son derece başarılıydı. Daha sonra
bu kişilere bozuk silahları satıyorlardı. Alıcı da yine kendi adamlarıydı. Silahları kendi
yalıtılmış depolarında deneme bahanesiyle bir kişiyi yanlarına alıp daha sonra onu
bayıltarak önce üzerinde ne maddi değeri olan ne varsa alıp sonra da yol kenarına atıp
kaçıyorlardı. Sonra bu silahlar bir sonraki kısa yoldan zengin olmak isteyenler için
kullanılacaktı. Dolandırılanlar yasa dışı iş yaptıkları için polis’e de gidemiyorlardı.
Ama nasıl olduysa dolandırılanlar kendi aralarında kavgaya tutuşmuşlar iş birbirlerini
yaralamaya kadar gidince iş polise intikal etmiş sonrasında da çorap söküğü gibi
gelişmişti. En son olarakda polisler fabrikaya işçi gibi girmişler Leon’un tuzağına
düşüyormuş gibi yapmışlar Belçika polisiyle yaptıkları eş zamanlı ortak operasyonla da
suçüstü yakalamışlardı.
Gazetedeki haberi okuyan diğer kurbanlar da Kenan’a haksızlık yaptıklarını
anlamışlardı. Üstelik Kenan’ın yuvası da dağılmıştı. Bununla da kalmamış, ayrılmış
olmasına rağmen Kenan’ın eşi Rumeyza’ya da olmadık sözler söylemiş tehditlerde
bulunmuşlardı. Hepsi de büyük bir vicdan azabı yaşıyordu ama olan olmuştu bir kere.
Kenan’a çıkış verilmesi durumunu daha da kötü hale getirmişti. Kenan hem çektiği
krediyi ödemek zorundaydı hem de işinden olmuştu.
Ertesi günü işsizlik ödeneğine müracaat etti. Çıkış verilmesinde suçlu olduğu için
alacağı maaşta yüzde otuzluk bir kesintiye uğramıştı. Yani Kenan bir de işsizlik kasası
tarafından cezalandırılmıştı.
Bir akşam hiç sevmediği ama hanımların iyi arkadaş oldukları için katlanmak zorunda
kaldığı adı Murtaza olan arkadaşı ailesiyle misafirliğe geldi. Murtaza kendi iş yeri olan
varlıklı biriydi. Varlıklı olmasına rağmen bazı kötü alışkanlıkları da vardı. İçkisi kumarı
olduğu gibi karısını da aldatan biriydi. Murtaza sohbet esnasında kumarın hangi
kahvelerde oynandığını anlattı. Daha sonra o kahvelerin birinde oynadığı kumarı anlattı.
Poker masasına beş yüz avroyla oturup onu nasıl yirmi bin avro yaptığını ballandırarak
anlattı.
Kenan,
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-Haydi canım sende, bir gecede o kadar parayı nasıl kazandın. Kimde varmış o kadar
para?
-Oooo aslanım yirmi bin ne ki. Ben daha fazla kalamadığım için erken kalktım. Yoksa o
yirmi bin ufak meblağ. Adamlar çanta dolu parayla gelip gidiyorlar. Yirmi bin onlar için
çerez parası.
-Vay canına, demek asıl para kumarda dönüyor ha.
-Hem de ne para dönüyor. Bir gün şansını denemek istersen seni de götürürüm.
-Tamam, anasını satayım. Bu hafta sonu gidelim.
Hafta sonu gitmek üzere anlaştılar. Hafta sonu Murtaza Kenan’ı almaya geldi. Kenan,
kredi parasından arta kalan 5 bin avroyu da alarak evden çıktı. Kahveye vardıklarında
iki masada oyun oynayan insanlar vardı. Birinde okey diğerinde ise batak oynanıyordu.
Selam verip içeri girdiler. Murtaza doğru kahvecinin yanına gidip yukarısının dolu olup
olmadığını sordu. Kahveci oyun olduğunu ve dün geceden beri devem ettiğini söyledi.
Murtaza Kenan’a göz kırparak kendisini takip etmesini söyledi.
Yukarı çıktıklarında altı kişinin poker oynadıklarını gördüler. Yaklaşık yirmi dakika kadar
seyrettikten sonra oyunculardan biri, “Ben kesildim, benden bu kadar” deyip masadan
kalktı. Murtaza oturup oturmayacağını sordu. “Buyur otur” dediler. Murtaza çok dikkatli
oynuyordu. Oldukça da sağlamcıydı. Eline güzel kâğıtlar gelince önce ufaktan giriyor
sonra bir anda oyundaki para miktarını büyütüyordu. Yarım saat içerisinde iki bin avro
kazanmıştı.
Bu arada oyunculara durmadan içecek geliyordu. Genelde de alkollü içeceklerdi.
Masaya içecek gelirken izleyenlere de istedikleri içecekler geliyordu. Murtaza kahveciye
Kenan’ı göstererek, “Arkadaşımı boş bırakmayın, ne istiyorsa verin. Kendisi benim
misafirimdir. Beni mahcup etmeyin” dedi. Kahveci, “Ayıpsın abi, senin misafirin bizim
misafirimizdir” deyip Kenan’a ne istediğini sordu. Kenan bir meyve suyu istese de
Murtaza, “Sen arkadaşıma bir viski kola ver” dedi. Kenan gerek yok dese de önüne
gelen viski kolayı yudum yudum içti. Bu viski kola üç olduğunda Kenan hafif çakır keyif
olmuştu. Kenan’ın önü içkiden yana hiç boş kalmıyordu.
Kâğıtlar dağıtılıp konuşmaya başlanınca Murtaza, “Bop” deyip masaya bir miktar para
sürdü. Yanındaki, “Pas” dedi. Oyuna 2 kişi daha girdi. Herkes ne kadar kâğıt istediğini
söyleyip atacağı kâğıtlar atıldıktan sonra Murtaza, ortaya “İki yüz” dedi ve o miktardaki
parayı masanın ortasına attı. Sonraki adam, “bu senin iki yüzün. Üstüne de bin daha”
dedi. Murtaza ’nın canı sıkılmıştı. Fena yakalanmıştı. Adamın eli ya gerçekten iyiydi ya
da blöf yapıyordu. Ama konuşma sırası henüz kendisinde değildi. Üçüncü olan oyuncu
bombayı patlattı. “Şu sizin bin iki yüzünüz artı rest” deyip önündeki bütün parayı
masaya sürdü. Sıra Murtaza’daydı. “Rölans” deyip bir kâğıdına bir önündeki paraya bir
de masadaki paralara baktı. Bir süre daha düşündükten sonra “Pas” deyip elindeki
kâğıtları masaya attı.
Murtaza’dan sonra miktarı artıran oyuncu, “Restine varım, ne kadar restin?” diye sordu.
Diğer oyuncu önündeki parayı sayıp, “Restim yedi bin altı yüz” dedi. Resti gören oyuncu
önündeki paradan yedi bin altı yüz avroyu sayıp masaya attı. “Buyur restin, bol şans.
Neyin varmış görelim”. Adam, “Ful onlu” dedi. Resti gören, “Geçmiş olsun, Elin
güzelmiş ama yemez bendeki ful papaz” deyip elindeki kâğıtları masaya açtı.
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Kaybettiğini anlayan oyuncu kâğıtlara okkalı küfürler ederek ayağa kalktı. “Benden bu
kadar, dün geceden beri 60 bin kaybettim. Bugün benim şanssız günüm. Daha fazla
zorlamanın anlamı yok. Size bol şanlar” deyip masadan kalktı.
Oyuncu masadan kalkınca beş kişi oynamaya devam ettiler. Birkaç el sonra Murtaza
Kenan’a göz kırparak
-İstersen masaya oturabilirsin
Kenan,
-Bilmem ki, hem benim yanımda o kadar fazla para da yok
-Ne kadar var
-Üç beş bin bir şey var
-Yeter ya hem kaybedeceğinin garantisi mi var. Belki kazanırsın, sıkışırsan ben destek
çıkarım.
-Tamam, o zaman bir şans deneyelim bakalım. Ama masadan kalkmak istersem nasıl
oluyor. Sonra kazandı da kaçtı demeyin.
Masadaki oyunculardan biri,
-Oyuna süre koyarız. Süre dolmadan kazanan kimse oyundan ayrılamaz. Kaybeden de
keyfi bilir. Ne zaman isterse kalkabilir.
Diğer oyunculardan biri,
-Tamam, o halde her bir saat sonunda dileyen oyundan kalkabilir. Sana uyarsa buyur
otur, bol şans.
-Tamam, kâğıtları dağıtın bakalım, herkese bol şans.
Diğerleri de bol şans dileyerek oyuna başladılar. Kenan çok dikkatli olmaya çalışıyordu.
İlk ellerde kazanmaya da başlamıştı. Bir saat dolduğunda önünde on yedi bin avro
civarında para olmuştu. Kenan içinden “Çok iyi para ama yetmez ki en az otuz kırk
yapmam lazım. Yoksa kazandığım on iki bin yaramı kapatmaz diye düşündü. Bir saat
dolduğunda kalkmak isteyen olup olmadığı sorulduğunda herkes oyuna devem
ediyordu.
Kâğıtlar dağıtıldığında Kenan kâğıtlara baktı İki kız iki dokuzlu vardı bir de bacak vardı.
Kenan oyuna girdi ve tek kart istedi. Gelen tek kartı gördüğünde bir anda kalbi sanki
güm güm vurmaya başlamıştı. Gelen kart kızdı ve Kenan ful kızı yakalamıştı.
Heyecanını göstermemeye çalışarak sıranın kendisine gelmesini bekledi. Kendisine
gelene kadar masadaki pot bir anda yükselmiş beş bin olmuştu. Kenan’a sıra gelince
Kenan önündeki parayı saydı, “Bu pot beş bin ve beş bin de ben artırıyorum” deyip
masaya on bin avroyu koydu.
Herkes elindeki kâğıda bakıyordu. Kenan’ın blöf yapıp yapmayacağını ve oyun şeklini az
buçuk çözmüşlerdi. Kenan’ın sağlamcı biri olduğunu anlamışlardı ama elindeki kâğıdı
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düşünüyorlardı. Kenan’ın elinin güçlü olduğuna kanaat edenler pas geçtiler. Sıra
Murtaza’daydı ve Murtaza,
-Kazanacaksa arkadaşım kazansın, ben varım. Buyur bu da artırdığın beş bin artı
masada biriken kadar yani yirmi bin de ben artırıyorum.
Bu sefer Kenan’ı bir düşünce almıştı. Potu artırmış oyuncuları kaçırmıştı ama
Murtaza’da nereden çıkmıştı şimdi. Pas geçse on bini kaybetmiş olacaktı. Sürse önünde
yedi bin avro parası kalmıştı.
-Restimi vereyim ama yirmi binim yok.
-Senin canın sağ olsun. İstersen restine oynarız istersen senet imzalarsın yirmi bine
oynarız seçim senin.
Kenan alkolün de tesiriyle artık terlemeye başladı. Önce borçlarını düşündü. Masada şu
an kırk bin avro para vardı. Resti ya da yirmi bini görürse altmış bine çıkacaktı. Ne borç
kalırdı ne tasa. Ya bir de kaybedersem diye düşündü. Kâğıtlara baktı. Bu el insana
binde bir gelirdi. Bu fırsatı kaçırmamalıyım diye düşündü.
-Tamam, getir senedi imzalayalım
Orada bir kâğıt üzerine Murtaza’ya 13 bin avro borçlu olduğunu beyan eden bir yazı
yazıp altını imzaladı. Masadaki iki oyuncu da şahit olarak imzaladı.
Murtaza,
-Bol şans arkadaşım. Kaybedeceksem de arkadaşıma kaybedeyim, yabancıya gitmesin
param. Bol şans, neyin var arkadaşım?
-Teşekkür ederim, sana da bol şans. Buyur önce sen elini göster, neyin var?
Murtaza bir süre sessiz kaldı. Masada buz gibi bir hava hakimdi. Herkes ikisinin de elini
merak ediyordu. Herkesin gözü kâğıtlardaydı. Sessizliği Murtaza bozdu.
-Bak sana bir iyilik yapacağım. Gel masadaki parayı fifti fifti paylaşalım. Ne sen benim
elime bak ne ben senin eline bakayım.
Aslında bu teklifle Murtaza Kenan’ı bir karakter testine sokmuştu. Onun açgözlü, fırsatçı
olup olmadığına karar verememişti. Ne kadar güvenilir biriydi onu anlamaya
çalışıyordu.
Murtaza’nın teklifine masadaki diğer oyunculardan itirazlar geldi.
-Siz bizi mi düdüklemeye geldiniz. Bizi oyundan kaçırtıp masadaki parayı mı
paylaşacaksınız. Siz anlaşmalı mı oynuyorsunuz?
Murtaza,
-Tabii ki öyle bir şey yok. Ama ben arkadaşıma bir kıyak geçmek istedim. Madem öyle
diyorsunuz ben zaten parayı atmışım. Kenancığım da kâğıdı imzalamış. Açalım ellerimizi
ama ben Kenan’ın cevabını merak ediyorum. Var mısın paylaşmaya?
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-Aslına bakarsan paylaşmaya varım. Ama madem yanlış anlaşılacak gerekeni de zaten
yapmışız. Haydi, açalım ellerimizi de yanlış anlaşılmayalım. Bende ful kız var.
Herkes merakla Murtaza’nın kâğıdına bakıyordu. Oyun dışından biri kâğıda bakmak için
uzanacak oldu, Murtaza hemen eline vurdu.
-Gazozuna oynamıyoruz burada. Masa dışından kimse karışmasın.
Murtaza gözlerini Kenan’ın gözlerine dikmiş ruh halini anlamaya çalışıyordu.
-Keşke elini açmakta bu kadar acele etmeseydin. Ben teklifimde ciddiydim Kim ne
düşünürse düşünsün ben paylaşma düşüncesindeydim. Ama benim teklifim halen
geçerli. Paylaşmak istersen yine da paylaşabiliriz. Kimse karışamaz çünkü oyun artık
seninle benim aramda.
Bütün gözler Kenan’ın üzerine dönmüştü. Herkes merakla Kenan’ın ne diyeceğini
bekliyordu.
Kenan bir an Murtaza’nın elinin kötü olduğundan dolayı paylaşmayı teklif ettiğine karar
verdi. Sonra yoksa beni mi denemek istiyor diye aklından geçirdi.
-Paylaşmaya tabii ki varım. Sonuçta sen de benim bir arkadaşımsın. Madem öyle
istiyorsun paylaşalım.
Masada oynayan oyuncular itiraz ettiler. “Siz zaten birlikte geldiniz. Bizi oyundan
kaçırtıp masadaki parayı paylaşacaksınız öyle mi? Bizi keriz yerine mi koyuyorsunuz?
Oynuyorsanız doğru dürüst oynayın, paylaşmanıza biz razı olamayız o zaman herkes
parasını geri alsın.”
Aslında haklı olmasına rağmen kurallara da aykırı bir itirazdı bu. Çünkü eline güvenen
oyuna girmiş güvenmeyende katılmamıştı. Ama işin içinde blöf yaparak diğer
oyuncuları kaçırtmak da olunca diğer oyuncular da haklı oluyordu bu durumda.
Murtaza,
-Sanırım arkadaşlar bizim anlaşmalı oynadığımızı sanıyorlar ama durum hiç öyle değil.
Gördününüz gibi Kenan biraz önce borçlanma senedeni dahi imzaladı. Anlaşmalı olsak
imzalar mıydı?
Oyuncular ikna olmamışlardı. Ya herkes parasını geri alacaktı ya da ellerini açacaklardı.
Kenan elini zaten açmış olduğu için herkes Murtaza’nın eline bakıyordu.
-Madem öyle istiyorsunuz ben de elimi açayım o halde. Dostum kusura bakma ben
elimden geleni yaptım ama senin elin de güzelmiş. Ammaa maalesef deveden büyük fil
varmış benim elimde ful as var.
Murtaza elini masaya açmıştı. Elinde üç tane as iki tane dokuzlu vardı.
Kenan’ın kafasından aşağıya kaynar kazan dökülmüşçesine titremeye başlamıştı.
Gözleri kâğıtlara saplanıp kalmıştı. Kulakları zonklamaya gözlerinin önü kararmaya
başlamıştı. Dili damağı kurumuş sanki yüreğine inme inmişti. Eli ayağı titriyordu.
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Kenan zar zor önündeki paraları toplayıp “Benden bu kadar” deyip oyundan kalktı.
Gidip yan taraftaki masaya oturdu. Elindeki paraları saydı. Yedi bin beş yüze yakın para
vardı. Beş binini alıp götürüp Murtaza’in önüne koydu.
-Buyur burada beş bin var. Kalanını da en kısa zamanda öderim.
- Ne demişler, kumar borcu namus borcu. Ödeyeceğini ben de biliyorum arkadaşım.
Acele etmene gerek yok. Ne zaman müsait olursan o zaman ödersin.
-Eyvallah
Kenan biraz daha oyun seyredip birkaç kadeh daha viski kola içtikten sonra müsaade
isteyip eve gelmişti. Alkolün de tesiriyle kendisini bir çıkmazda görmeye başlamıştı.
Arkadaşlarının getirdiği para çantasındaki bomba aklına geldi. Çantayı bulup bombayı
aldı. Evden gidip intihar etmeyi düşünüyordu ama Rumeyza ile tartışmaya
başlamışlardı. Tartışmanın sonunda malum olan olmuştu.
Bomba olayından sonra evde maddi kriz hissedilmeye başlamıştı. Aldığı işsizlik maaşı
zaten cezalı ödendiği için giderlerine dahi yetişmiyordu. Ev kirasını da ödeyemedikleri
için ilk uyarı geldi. Daha sonra sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemez olmuşlardı.
Kenan kaçak iş bulmayı denedi. Ama zaten küçük bir şehirde yaşıyorlardı ve çoğu işsiz,
kaçak iş aramaya başlamışlardı. İşsiz kalanlar işsizlik maaşı alırken aynı zamanda
yapacak işler bulup çalışıyorlardı. Bunu da işsizlik ödeneği aldıkları yerden gizledikleri
için bir ek gelir elde etmiş oluyorlardı. Böylece kaçak iş terimi Hollandalı Türklerin
hayatına girmiş oldu.
Bir süre sonra eski iş arkadaşları Kenan’ı sıkıştırıp tehdit etmeye başlamışlardı. Kenan
çareyi Rotterdam’da oturan bir akrabasında buldu. Onun yanına gidip kendisine iş
bulmasını istedi. Bu arada eşi Rumeyza’dan da anlaşmalı olarak boşandılar. Kenan
bütün borçları üstüne alıp evi terk etti. Rumeyza ise eşinden ayrıldığı için belediyenin
sosyal yardım kasasına müracaat etti. Kısa sürede maaşı bağlandı. Artık bir ekonomik
bağımsızlık elde etmişti. Başka türlü bir çıkar yol bulamamışlardı.
Kenan bir özel istihdam bürosunda geçici olarak iş buldu. Önceleri akrabasında
kalıyordu ama zamanla bir pansiyondan oda kiraladı. Artık hem işi hem başını sokacak
pansiyon da olsa bir evi vardı. Bu arada Rumeyza ile sık sık telefonda görüşüyor ayda
bir de olsa yanlarına gelip hafta sonları ailesiyle birlikte kalıyordu. Bir süre sonra
Rumeyza’nın ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrendiğinde sevinse mi üzülse mi
bilemedi. Özlem’in doğumuna ne kadar sevinmişti. Doğduğunda kurban kesmiş mevlit
okutmuştu. Ama şimdi böyle kötü bir durumda sevinse mi üzülse mi bilemiyordu.
Rumeyza ise mutluydu. Olan bunca kötü olayın üzerine hamile olduğunu öğrenmesine
sevinmişti. Kenan bir defasında “Hata mı ettik” diye sordu.
Rumeyza,
-Neden hata olsun. Ağılda doğan kuzunun derede rızkı bitermiş. Bana da biraz moral
olur. Hem belediye iş ara diye sıkıştırıyor. Hamile olduğum için en azından doğuma
kadar bir şey demezler.
Bu arada Kenan’ın eski arkadaşları bir kaç kez Rumeyza’nın yanına gelmişler Kenan’ı
sormuşlardı. Rumeyza’da, ”Eşimden ayrıldım, bir alacak vereceğiniz ya da bir
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sorununuz varsa gidip Kenan’la halledin. Bir daha kapıma gelirseniz sizi polise şikâyet
ederim” deyip başından savmıştı.
Kenan Rotterdam’a gitmekle eski iş arkadaşlarının baskılarından kurtulmuştu. Ama
eşinden ayrı kalmasına çok içerlemişti. Bulduğu her fırsatta Rumeyza’nın yanına
gidiyordu bol bol eşiyle ve çocuğuyla hasret gideriyordu. Sonra bu gidip gelmeler
azalmaya başladı. Rumeyza hamileliğinin yedinci ayına gelmişti ama Kenan artık ne
arayıp ne sorar olmuştu.
Kenan, Rotterdam’da bir başka sevdaya yelken açmıştı. Olan buydu ama Rumeyza’nın
bu olup bitenlerden haberi dahi yoktu. Kenan artık telefon numarasını da değişmişti.
Rumeyza sorduğunda telefonum kırıldı deyip yalan söylemişti.
Rumeyza ikinci çocuğunu da dünyaya getirdi. İsmini Rana koydu. Kenan çocuğunu
görmeye geldiğinde elleri dolu dolu gelmişti. Özlem babasını gördüğünde çok
sevinmişti. Babasının getirdiği oyuncaklara dalmış Kenan ise Rana’yı kucağına alıp
hasret gidermişti. Kenan Rana’yı çok sevmişti. Onu görmek için en azından ayda bir
gelmeye gayret gösteriyordu. Rumeyza, Kanan’a Rana’nın nüfus işlemlerini de
Başkonsoloslukta halletmesi için baskı yapıyordu ama Kenan her seferinde çalıştığını
zamanı olmadığını söyleyip buna başka mazeretler bulup erteliyordu.
Kenan, Rana’yı kendi nüfusuna kayıt ettirmediği için Rumeyza bulunduğu şehrin
belediyesine gidip Rana’ya kendi kızlık soyadını vermişti.
Rumeyza baba bölümüne Kenan’ın ismini söylemesine rağmen memur kabul etmemişti.
Memur, “Kabul edebilmesi için babanın kendisinin gelip çocuğun kendisinden olduğunu
onaylaması gerekiyor. Ya da sizin gidip bir babalık davası açmanız gerekiyor. Mahkeme
kararıyla yapılacak DNA testinden çıkacak sonuca göre mahkemenin kararı esas alınır.
Bu durumda da babanın ismini buraya yazabiliriz. Kanunlar böyle olduğu için de şu an
benim yapabileceğim bir yok” demişti. Rumeyza da çaresiz Rana’ya baba kısmı boş
kalan bir nüfus cüzdanı çıkartmıştı.
Yaz geliyordu ve Rumeyza tatile babasının yanına gitmek istediğini söyledi. Kenan
zorluk çıkarmadan, “Tamam, ben biletlerini ayarlarım” dedi. Kenan Rumeyza ve
çocuklar için uçak biletlerini almış ve biraz da cep harçlığı vermişti. Rumeyza da boş
durmamış dişinden tırnağından artırıp harçlık biriktirmişti.
Yaz geldiğinde Rumeyza çocuklar ile Türkiye’ye giderken görümcesi ve kocası
Burhan’da arabalarıyla Türkiye’ye yollarına düşmüşlerdi. Tabii Kenan’ın annesi babası
da bu yaz Türkiye’ye gidenler arasındaydı.
Bu yıl Türkiye tatili Burhan’lar için olaylı geçmişti. Burhan mahallenin gençlerini
kırmayarak arabasıyla bir hafta sonu onları denize girmek için Mersin’e götürmüştü.
Mersin dönüşünde ehliyeti olan gençlerden biri arabayı kullanmak istemişti. Ehliyetini
de gösterince Burhan genci kırmamış arabayı kullanmasın izni vermişti. Ama Burhan
yorgundu ve uykusu vardı. Burhan, “Ben uyuyacağım” deyip arkaya koltuğa geçti.
Hemen de uyumaya başlamıştı. Gözlerini açtığında kendisini hastanede bulmuştu.
Arabayı kullanmak isteyen delikanlı mıcır yani taşlı yola girmişti. Ama mıcır yolun ne
gibi tehlikelere gebe olduğundan hakkında yeterince bilgi sahibi değildi. Genç şoför
viraja girdiğini anladığında süratini düşürmek için geç kalmıştı. Hemen frene köklemişti
ama minik taşlardan oluşan mıcır yolda araba kaymış ve takla atarak şarampole
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yuvarlanmıştı. Arabada beş kişi vardı. Ama gel gör ki arka koltukta oturan delikanlı
hem ani frenin etkisi hem de arabanın takla atması sonucu hayatını kaybetmişti.
Burhan hafif sıyrıklarla atlatmıştı kazayı.
Ölen gencin yakınları hastaneyi birbirine katmıştı. Burhan’a tehditler yağdırıyorlardı.
Burhan arabayı kullananın kendisi olmadığını anlatmaya çalışsa da dinleyen yoktu.
Burhan’ın suçsuz olduğu polis kayıtlarına da geçmişti ama ölen ailenin vicdanına suçlu
olarak geçiyordu. Burhan gelmeseymiş çocukları yaşıyor olacakmış. Oğullarını Mersin’e
götürmese evlatları yaşıyor olacakmış. Bunlar Burhan’a dokunmamıştı. Sadece kader
demişti.
Ama aile, madem götürdün arabayı neden acemi bir çocuğa teslim ediyorsun. Madem
teslim ettin neden yanında durup onu uyarmıyorsun dediklerinde yüreğinin cız ettiğini
hissetti. Ama kimse Burhan’a şoförün acemi olduğunu söylememişti. Kendisi bile gence
güvenip uyumuştu. Yani kendi canını da tehlikeye atmıştı. Ama bunu çocuklarını
kaybeden aileye anlatmak mümkün olmamıştı.
Burhan hemen bilet aldığı firmayı aramış dönüş tarihlerini değiştirip apar topar tatilden
dönmüştü. Daha doğrusu kaçmıştı. Yanında getirdiği polis tutanaklarını sigortasına
götürmüş hem ölen genç için hatırı sayılı bir tazminat almasını sağlamakla kalmayıp
hem de o gencin ailesine bir miktar maaş bağlanmasını sağlamıştı. Ama bu yaptıkları
Burhan’ın hissettiği vicdan azabını gidermeye yetmemişti.
Bütün bunlar olurken Kenan aşk yaşadığı adı Keriman olan kadının da hamile olduğunu
öğrendi. Kenan kendisini iki kadın arasında sıkışmış gibi hissediyordu. Keriman,
çocuğunu evlenmeden dünyaya getirmek istemediğini söyleyerek Kenan’ın kendisiyle
evlenmesi için baskı yapıyordu.
Kenan, kadının haklı olduğunu biliyordu ama kadına kaç kez korunup korunmadığını da
sormuştu. Keriman, her defasında korunduğunu bu nedenle de meraklanmaması
gerektiğini söylemişti. Ama Kenan’ın korktuğu başına gelmişti. Aslında Keriman Kenan’ı
kendisine bağlamak için böyle bir yolu seçmişti. İçinde hep bir terk edilme korkusuyla
yaşıyordu. Eğer Kenan’dan hamile kalırsa kendisini terk edemeyeceğini düşünüyordu.
Rumeyza tatilden dönmüştü. Çocuklarını özleyen Kenan hasret gidermeye çocuklarının
yanına geldi. Olan biteni öğrendiğinde Burhan’a da uğrayıp geçmiş olsun dedi. İki gün
daha kaldıktan sonra tekrar Rotterdam’a döndüğünde Kerman’ı sinir krizleri içerisinde
buldu.
Keriman hamilelik hormonlarının da etkisiyle kıskançlık krizine girmişti. Zaten evlilik dışı
bir ilişki yaşadığını bundan dolayı gerek ailesinin gerekse çevresinin kendisine karşı
tavır takındığından şikâyet ediyordu.
-Bütün bunlara rağmen ben senin çocuğunu taşırken beyimiz kalkmış tatilden dönen
eski karısıyla kırıştırmaya gidiyor.
-Lafını bil de konuş, kırıştırmak da neyin nesi? O benim dinen hala karım ve
çocuklarımın anası. Bu şekilde konuşamazsın.
-O senin dinen hala karın da ben neyin oluyorum. Bana neden dini de olsa bir nikâh
kıymadın?
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-İyi de senin şimdiye kadar öyle bir talebin olmadı ki. İsteseydin bir camiye gider dini
nikâhımızı bir imama kıydırırdık. Bunu mu dert ediyorsun yani.
Dini de olsa nikâh lafını duyan Keriman bir anda yelkenleri indirmişti.
-Sahi kıydırır mısın? Yemin et, kıydırır mıydın?
-Ya neden kıydırmayım. Madem birlikte yaşıyoruz ve mademki benim çocuğumu
taşıyorsun neden sana nikâh kıymayayım.
-Tamam, o halde en kısa zamanda dini nikâhımı kıydırmanı istiyorum.
Kenan bulunduğu semte en yakın bir Türk camiine giderek imamla konuştu.
İmam,
-Dini nikâhtan önce resmi nikâhınızı kıydırdınız mı?
-Yok hocam, eşimde bende duluz. Birlikte yaşamaya karar verdik. Bu yüzden dini nikâh
kıydırmak istiyoruz.
-Hollanda’da bu tür beraberlikler normal görülüyor olabilir ama devletimiz bizden dini
nikâh öncesi resmi evlilik cüzdanını görmemizi istiyor. Ancak resmi evlilik cüzdanını
gördükten sonra dini nikâhınızı kıyabilirim. Aksi takdirde ben devletimizin yasaları
nazarında suçlu duruma düşmüş oluyorum. Bu durumda bir şikâyet olursa mesleğimi
dahi kaybedebilirim. Lütfen önce resmi nikâh akdinizi yaptırın daha sonra gelin seve
seve dini nikâhınızı kıyarım.
-Hocam şimdi müracaatımızı yapsak resmi nikâh için gün almak aylar alır. Siz şimdi dini
nikâh yapsanız ne olur ki?
- Dedim ya eğer biri şikâyet ederse bir daha imamlık yapamam. Lütfen mazur görün.
-Peki, anladım hocam. Hayırlı günler size.
Diyanete bağlı camii imamından beklediği yardımı alamayan Kenan bu kez Faslı
vatandaşların yaptırdığı camii imamından yardım istedi. Faslı imam da, eşinin ya da
eşinin vekâletini alan biriyle yanına gelmesini söyledi. Komşu Türklerden birisinden
ricada bulunarak dini nikâh için eşinin vekâletini üstlenmesini istedi. Vekâlet alan
komşuyla birlikte imamın yanına gittiler. İmam camii cemadatından iki kişi bularak
onları şahit yaptı. Vekilden Mehir olarak ne istediğini sordu. Adam kadının Mehir olarak
Türkiye’den ev alacak kadar bir bedel istediğini bunda yaklaşık 25-30 bin Euro
olduğunu söyledi. Kenan şaşırıp kalmıştı. Böyle bir emri vaki beklemiyordu ama şimdi
Faslılara karşı da mahcup olmamak vardı. Hem nasılsa gerçekten vermeyeceğim diye
düşünerek hem de mahcup olmamak için “olur” dedi. İmam da şahitlerin huzurunda
nikâh akdini gerçekleştirdi.
Dini nikâhla biraz da olsa gönlünü aldığı Keriman Kenan’ı adeta sahiplenmişti.
Rumeyza’yı artık eski eşi olarak görüyor Kenan’ın eski eşinin yanına yalnız gidip
gelmesine tepki göstermeye başlamıştı. Ne var ki Rumeyza’da artık Kenan’ın yanına
dönmesini istiyordu. Kenan iki kadın arasına sıkışıp kalmıştı.
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Kenan arada bir de olsa bir buket çiçekle Rumeyza’nın yanına çocuklarını görmeye
gidiyordu. Bu zamanlarda Keriman kıskançlık krizlerine giriyordu. Yine böyle bir
ziyaretlerinden birinden dönüşünde büyük bir kavganın kendisini beklediğinden
habersizdi. Keriman, Kenan eve geldiğinde sudan bahanelere bile tepki gösteriyordu.
Kenan’ın her yaptığı hareket gözüne batıyordu. Kenan daha fazla dayanamadı,
-Hayatım biraz ileri gitmiyor musun? Çocuklarımı görmeye gittiğim için bu kadar tepki
göstermeni kusura bakma ama kabul edemiyorum.
-Hadi ya, kabul edemiyormuş! Neden beyefendi, biz burada neyiz? Biz kimin çocuğunu
taşıyoruz? Oooh ne güzel, beyefendimizin bir eli yağda bir eli balda. Allah bilir arada
başka hatunlar da vardır. Bilmediğimiz başka çocuklarınız veya bebek bekleyen başka
hamile eşleriniz de var mı beyefendi?
-Yok artık, mübalağa yapmıyor musun Keriman? Ne başka kadını ne başka çocuğu? Ben
seninle birlikte yaşamaya başladığımda eşimi ve çocuklarımı saklamadım ki. Sen
benimle her şeyi bile bile birlikte oldun. Yanlış anlama ben seni suçlamak için
söylemiyorum ama senin yaptığın da kıskançlıktan başka bir şey değil. Lütfen sakin ol
da ağzımızın tadı bozulmasın.
-Rahatsız mı oldunuz beyefendi. Evet, eşini çocuğunu biliyordum ama ben seni eşinden
ayrılmış olarak biliyordum. Bir elin yağda bir elin balda yaşamak istediğini bilmiyordum.
-La havle vela kuvvete, yapma Keriman. Onlar benim ailem, onları nasıl bırakırım.
Rumeyza sırf benim için doğduğu yerleri terk etti. Anasını babasını bırakıp gurbete
geldi. Ben onu nasıl terk ederim. Bazı hatalar yaptım evet ama benim hatalarımın
acısını çoluk çocuğum çekmemeli.
-Öyle mi beyefendi, şimdi de hata mı oldum. Ben senin peşinde koşmadım, beni
tavlamak için arabamın üzerini güllerle donatan sendin. Böylesine güzel bir komplimanı
senin gibi bir öküz yapsın istediğini de aldıktan sonra hata desin. Oh be ne güzel,
dünya sana güzel.
Kerman’ın haklılık payı vardı. Kenan, Kerman’ı gördüğünde beğenmiş onunla tanışmak
için araya arkadaşlarını koymuştu. Daha sonrasında onu takip etmişti. Keriman bir alış
veriş merkezine gitmişti. Kenan hemen bir çiçekçiden bolca gül almış sonra bu gülleri
arabayı içerisine alacak bir çerçeve şeklinde yere sermiş daha sonra arabanın üstüne
camına ve motor kapısının üstüne özenle yerleştirmişti. Hiçbir şeyden haberi olmayan
Keriman arabasının yanına geldiğinde karşılaştığı sürpriz karşısında ağzı açık kalmıştı.
Kimin yaptığını anlamaya çalışsa da anlayamamıştı.
Takip eden günlerde ise her gün arabasının ön camında bir gül bulur olmuştu. Bir gün
yine arabasıyla markete gitti. Arabadan inip markete girerek arabasını gözetlemeye
başladı. Gülleri kimin bıraktığını merak ediyordu. Kimdi bu gizli hayranı mutlaka
öğrenmeliydi. Keriman arabasını gözlerken arabanın gözetlendiğinden habersiz olan
Kenan yine bir kırmızı gülü ön cama yapıştırıp kaçacaktı ki, arkasından gelen sesle
irkildi. “Demek o gizli centilmen sizdiniz?”
Kenan utançtan kıpkırmızı olmuştu. Daha sonra Keriman’la bir kafeye gitmişler birlikte
bir kahve içmişlerdi. Kenan’la Keriman ilerleyen günlerde daha sık görüşmüşler
birbirlerine olan ilgileri karşılıklı olarak artmıştı.
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Kenan, Keriman’ı bir akşam yemeğine davet etti. Yemekte ikisi de alkol aldılar. Kenan
kısaca özgeçmişinden eşinden ve kızından bahsetmişti. Ama detaylarına girmemişlerdi.
Vakit ilerledikçe ikisi de alkolün etkisi altına girmişlerdi. Kenan, Keriman’ı evine
bırakırken Keriman Kenan’ı içeri davet etmişti Eve girdiklerinde Keriman müzik setine
basmış, slov bir müzik sesi odayı doldurmuştu. Kenan’a ne içersin diye soracaktı ki
Kenan Keriman’ı kucakları arasına almış dans etmeye başlamışlardı. Gerek Kenan
gerekse Keriman kendisini bulutların üzerinde hissediyordu. Bir anda Kenan ve
Keriman’ın dudakları birleşti. Her ikisinin de göğüsleri körük gibi kalkıp iniyordu. Sabah
olduğunda Keriman’da Kenan da içinde bulundukları manzara karşısında şaşkındılar.
Keriman biraz utanmış kızı oynuyordu.
Kenan,
-Galiba alkolün etkisiyle ne yaptığımızın farkında değildik.
-Pişman mısın Kenan?
-Pişman olmasına pişman değilim ama sana dün akşamda söylediğim gibi benim
sorumlu olduğum bir ailem var. Gel gör ki onlar başka şehirde bense burada yaşamak
zorundayım. Ama seni görünce sana karşı da kayıtsız kalamadım. Dersen ki ailenden
vazgeçme ama burada da benimle bir aile kur. Buna da varım, sahi beni böyle kabul
eder misin?
Keriman, ailesinin zoruyla Türkiye’de ikamet eden kuzeniyle evlenmek zorunda
bırakılmıştı. Daha sonra Keriman’ın eşi Hollanda’ya gelmiş ama Hollanda’ya fazlasıyla
uyum sağlamıştı. Hatta öyle çabuk uyum sağlamıştı ki kısa süre sonra Keriman’ı
aldatmaya başlamıştı. Eşini yakalayan Keriman kıskançlık krizlerine girmiş durumu
anne-babasına anlatmıştı. Damatlarını uyaran Keriman’ın babası kızına, “Kızım her
evlilikte böyle şeyler olur. Hem erkek adam, bir daha yapmaz”. Deyip kızının gönlünü
alacak konuşmalar yapmaya çalışmışsa da eline yüzüne bulaştırmış Keriman’ı ikna
edememişti.
Keriman hemen eşinden ayrılma işlemlerini avukatı aracılığı işleme koymuş ilk celsede
de boşanmıştı. Keriman’ın eşi henüz sürekli oturum hakkını kazanamadığı için de yurt
dışı edilmişti.
Babası kızının kendisini dinlememesine içerlemişti. Bu arada kardeşiyle de kötü
olmuştu. Kardeşi oğlunun suçunu görmek yerine gelinine ve ağabeyine kızmıştı.
Telefonda ağabeyi ile konuşurken, “Hem oğlumu götürdünüz hem de rezil edip
gönderdiniz” diye sitem de bulununca Kerman’ın babası telefonda kardeşine ağzını açıp
gözünü yummuştu. Hakarete maruz kalan kardeş de telefonu ağabeyinin yüzüne
kapatmıştı. İki kardeşin arası artık bir daha düzelmeyecek şekilde bozulmuştu.
Aslında gurbetçiler arasında yoğun olan akrana evlilikleri kurbanlarının arasına Keriman
da katılmıştı. Hollanda’da yapılan bir araştırmanın sonuçları ise bir hayli
düşündürücüydü. Bu araştırmanın sonuçlarına göre evlilik yoluyla Hollanda’ya gelenler
arasındaki boşanma oranı yüzde altmış dörttü. Gerçi oranın bu kadar yüksek olmasının
ana nedeni oturum alabilmek için yapılan sahte evliliklerdi ama boşanma oranı yine de
çok yüksek çıkmıştı.
Keriman eşinden ayrılınca ailesinin yanına dönmedi, kendi evinde kalmaya devam etti.
Bir süre belediyenin sosyal yardım kasasından yardım almış daha sonra iş bularak
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çalışmaya başlamıştı. Tabii bu arada babasını dinlemediği için onu da küstürmüştü.
İş yerinde çalışan arkadaşlarıyla çıkıyor gönlünce eğleniyordu. Artık anne-baba baskısı
da üzerinden kalktığı için son derece serbest hareket ediyordu. Bazı akşamlar
arkadaşlarıyla şehirdeki Türkü-Bara gidiyor eğleniyorlardı.
Bir akşam yine arkadaşlarıyla gittiği Türkü-Barda içmişler sonrasında bir erkek
arkadaşının yatağında uyanmıştı. Keriman bir süre “ne yaptım ben” diye bunalıma girse
de bir süre sonra arkadaşlarının etkisiyle normal hayatına dönmüştü. Artık ne
eğlenmeye gidiyor ne de alkol alıyordu. Anlamıştı ki alkol aldığı zaman kısa süre de
kendisini kaybediyordu. Alkol şişede durduğu gibi durmuyordu. Uzun süre sonra ilk defa
Kenan’la çıkmış yine olan olmuştu. Ama bu kez Kenan kaçmıyor ona birlikte yaşamayı
teklif ediyordu.
-Daha tanımıyorsun beni. Ben de seni tanımıyorum. Nasıl olacak bu iş?
-Bir birbirimize zaman verelim. Tanıyalım birbirimizi.
-Peki tamam, zaman verelim bakalım.
Bu şekilde başlamışlardı birlikte yaşamaya. Zamanla babası da Kenan’la yaşadığını
öğrenmiş eve baskın yapmıştı. Fakat Kenan, “Niyetimiz ciddi, evlenmeyi düşünüyoruz”
deyince babası,
-Önce evlenin sonra ne halt edecekseniz edin. Adamın elini kana bulamayın. Önce
Kenan’ın üzerine yürümüş hatta Kenan’a yumruk bile atmıştı. Daha sonra kızının
üzerine yürüdü. Ona da bir tokat attı. Keriman birden çok sinirlenmişti.
-Sen çok oldun artık baba. Ben o eski Keriman değilim. Ekmeğimi sen vermiyorsun.
Kendi evimde dilediğim gibi yaşarım karışamazsın.
Bu sözleri duyan babanın gözleri dönmüştü. Kendini tutamadı bir anda iki tokat daha
attı kızına. Keriman, hemen telefona sarılıp polisi aradı. Kısa süre sonra gelen polis
Keriman’ın babasını tutuklamıştı. O geceyi nezarette geçiren baba daha sonra tutuksuz
yargılanmak üzere salı verilmişti. Yapılan ilk duruşmada da iki yüz kırk saat çalışma
cezasına ve bir yıl içerisinde bir suç işlerse altı ay yatmak üzere hapis cezasına
çarptırılmıştı. Zaten bir gece nezarette kalan baba bütün gece diğer çocuklarını ve
karısını düşünmüştü. Ertesi gün salıverildiğinde ise Keriman’ı defterden silmişti. Onun
için artık Keriman diye bir kızı yoktu.
Keriman korktuğu için polisi aramıştı ama babasının aldığı cezayı öğrenince de yüreği
cız etmişti. Önce davasından vazgeçtiyse de dava kamu davasına dönüştüğü için
babasının ceza almasına engel olamamıştı. Bundan böyle artık ne babasının evine
gidebilirdi ne annesiyle ne de kardeşleriyle görüşebilirdi.
Babası her aklına geldiğinde yaşadığı pişmanlık yüzünden göğsünde sanki tonlarca
ağırlık hissederdi. Annesini ve kardeşlerini çok özlemişti. Arada sırada evlerini aramış
ama konuşmaya cesaret edememişti.
Aradan geçen zaman içerisinde yaralar sanki kabuk bağlamıştı. Kimse kimseyle
görüşmüyordu. Sanki Keriman hiç doğmamış sanki unutulmuştu. Keriman bu şekilde
ailesinden de kopmuştu. Artık sırtını yaslayabileceği bir tek Kenan vardı. Onu da
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kaybetmek istemiyor hatta kaybetmekten korkuyordu.
Aradan bir buçuk yıl geçmişti. Kenan kendi halinde işinde gücünde bir adam olarak
görünmüştü Keriman’a. Ayda bir de olsa Annemi babamı görmeye gidiyorum deyip
Rumeyza’nın yanına gidip geliyordu. Keriman bir seferinde, “Artık annen-babanla
tanışma zamanım gelmedi mi?” diye sorduğunda Kenan, “Sabret, daha zaman var
demişti.”
Kenan, Rana’nın doğumunu Keriman’dan gizlemişti. Çünkü Keriman Kenan’ı sadece
çocuklarını görmeye gidiyor sanıyordu. Kenan’ı bir başka kadınla paylaşma düşüncesi
Keriman’ı çileden çıkartıyordu. Kenan her gidişinde anne-babasının yanında kaldığını
yani yalan söylüyordu Keriman’a
Keriman’a Rana’yı açıklamakta hayli zorlanmıştı. Keriman nihayet sonun da öğrenmişti.
Keriman hamilelik hormonlarının da tavan yapmasıyla sinir krizleri geçiriyordu. Kenan’a
tokat bile atmıştı.
-Ben artık senin yalanlarına katlanamıyorum anlıyor musun beni katlanamıyorum. Artık
karar vermek zorundasın. Senin evin orası mı burası mı? Karar verene kadar bu evde
duramazsın. Şimdi defol, eski eşine her şeyi anlat bir daha da boşuna beklemesin seni.
Ya da bir daha bu eve gelme.
Deyip Kenan’a kapıyı göstermişti. Hafta sonu olduğu için Kenan arabasına atlayıp
Rumeyza’nın yanına gitti. Kenan’ın yolculuğu üç saate yakın sürmüştü. Eşini
gördüğünde sahte bir tebessüm etti. Ne edeceğini ne yapacağını bilemiyordu. Rumeyza
Rana’yı Kenan’ın kucağına vermişti. Rana’nın güzelliği, o masum bakışları Kenan’ın
dilini bağlamıştı. Rumeyza Kenan için banyoyu hazırlamıştı. Kenan sıcak suyla duş aldı.
Bu banyo Kenan’a da iyi gelmişti.
Rumeyza Özlem ve Rana’yı uyutmuştu. Aşağıda kanepede oturan Kenan’ın yanına
geldi. Göğsünden bir mektup çıkardı. Kenan’a gösterip,
-Bu ne biliyor musun?
-Nereden bileyim.
-Hani yeni evlenmiştik de sen buraya geldikten sonra bana bir mektup göndermiştin ya.
İşte bu o mektup. O kadar güzel yazmışsın ki okumaktan bıkmadım. Mektubu da
gözüm gibi hala saklıyorum.
-Keşke en azından oradaki kadar masum kalabilseydim.
-Ne demek en azından oradaki kadar masum kalmak?
-Ya hayatım bunca yaşananlardan sonra daha ne kadar masum olabilirim ki. Çok
çalkantılı bir dönemden geçtikten sonra seninle evlendim ben. O yazdığım mektubun
her bir satırı doğruydu. Ben seni hayatımın merkezine yerleştirmiştim. Nasıl oldu bu
kadar kirlendim bende bilmiyorum. Kendi hatalarımın sonuçlarına seni de ortak ettim.
Hiç hak etmediğin bir hayatı yaşatıyorum sizlere. Bunun için senden ve çocuklarımdan
özür dilesem de af edilmeyi hak etmediğimi biliyorum. Ama yine de af diliyorum
senden.
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-İşte burada haklısın Kenan. Bize hak etmediğimiz bir hayat yaşatıyorsun. Analı babalı
yavrucaklara yetim hayatı bana dul kadın hayatı yaşatıyorsun. Çocukların seni affeder
mi bilmem hatta ben bile af eder miyim artık bilmiyorum. Bu konuları konuşmayalım
istersen. Konuşursak ikimizin de canı sıkılacak. Olanları unutmak hiç de kolay değil.
Çünkü hala o olayların etkisini yaşıyoruz. Dilerim gerekli dersi alıp aklın başına
gelmiştir.
Kenan, Keriman’ı anlatamayacağını bildiği için sessiz kalmayı yeğledi. Kenan bir gün
daha kaldıktan sonra ertesi günü işbaşı yapacağını söyleyerek öğleden sonra yola çıktı.
Keriman’ın yanın geldiğinde Keriman koşarak Kenan’a sarıldı. Kenan’a hem kızıyor hem
de sıkıca sarılıyordu.
-Salak, beni bu halde nasıl bırakıp gidersin? Benim senden başka kimim kaldı. Karnım
burnumda, ha doğurdum ha doğuracağım. Beni böyle bırakıp nasıl gidersin. Seni nasıl
sevdiğimi hala anlayamadın mı?
Derken sıkıca sıktığı yumruklarını Kenan’ın göğsüne vurup bir yandan da ağlıyordu.
Keriman’ın yine sinirleri bozulmuştu. Kenan alttan alıp onu yatıştırmaya çalıştı.
Keriman’a,
-Senden ayrı kalmak bana kolay mı geldi sanıyorsun. Sana hamilelik iyi gelmedi. Senin
sinirlerin bozulmuş. Bende seni seviyorum aşkım. Artık ağlamayı kes bak sonra
oğlumuza bir şey olursa seni asla af etmem.
-Oğlumuz mu? Oğlan olacağını nereden çıkardın. Sanki kız olursa sevmeyecek misin?
-Tabii ki seveceğim hayatım. Ama benim içime oğlan doğuyor. Bizim oğlumuz olacak.
-Sağlıklı olsun da ne olursa olsun ben razıyım.
“Amin” diye onu tasdik etti Kenan. Günler haftaları kovaladı. Keriman zor bir hamilelik
süreci geçirdi. Bu sürecin çoğunu yatarak geçirmesi gerekmişti. Bu süre boyunca haliyle
Keriman’ın en büyük yardımcısı Kenan olmuştu. Ama hamilelik süreci boyunca Keriman,
Kenan’a “Beni ne zaman anne-babanla tanıştıracaksın?” diye sorup durmuştu. Kenan
zor geçen hamilelik sürecini ve uzun seyahatin Keriman ve doğacak çocuk için tehlikeli
olacağını söyleyip devamlı ertelemişti.
Keriman sürecin sonunda nur topu gibi bir erkek evlat dünyaya getirmişti. Keriman’ın
ve Kenan’ın sevinçleri mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Hele ki doğan çocuğun
erkek olması Keriman’ı anne–babasına anlatmasını kolaylaştıracağını düşünüyordu.
Keriman ve Kenan yeni doğan bebeğe Yağız Efe ismini verdiler.
Keriman’ın hamilelik süreci boyunca Kenan Rumeyza’nın ve çocuklarının yanına çok az
gidebilmişti. Gittiğinde de Rotterdam’daki hayatından hiç bahsetmiyordu. Çünkü Kenan,
Keriman’ı Rumeyza’ya nasıl izah edeceğini bilmiyordu. Keriman yedi aylık olduktan
sonra doğum yapana kadar Kenan ne anne-babasının ne de eşi ve çocuklarının yanına
uğradı.
Keriman çocuk doğduktan sonra resmi nikâh için Kenan üzerinde baskı kurmaya
başladı. Kendisine soyunu devam ettirecek bir evlat verdiği halde neden hala çocuğu
ismine geçirmemişti? Keriman bir erkek evlat vermesine rağmen neden resmi olarak eşi
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görünmüyordu gibi sözlerle Kenan’a baskı yapıyordu. Kenan bu baskıların sonucunda
Keriman’la Rotterdam Belediyesinde resmi nikâh kıydı.
Rumeyza yaşanan olaylardan sonra Kenan’ın arkadaşlarının baskılarından ve Kenan’ın
arkada bıraktığı borçlardan kurtulmak için Kenan’dan Hollanda hukuku önünde
boşanmıştı ama bu boşanma henüz Türk makamlarına bildirilmemişti. Yani Kenan ve
Rumeyza Hollanda’da boşanmışlar ama Türk makamlarına göre halen eski eşleri ile
evlilerdi. Bu nedenle Kenan ve Keriman ancak Hollanda’da evlenebilmişlerdi.
Bir hafta sonu akşama doğru Keriman’ı ve Yağız Efe’yi arabaya bindiren Kenan
anne-babasının evine doğru yola koyuldu. Hesabına göre göre anne-babasının evlerine
vardığında hava kararmış olacağından Rumeyza’da akşamları dışarı çıkmayacağı büyük
ihtimalle de Adviye hanımı misafir edeceğinden Rumeyza ile karşılaşma ihtimalleri çok
zayıftı. Bu yüzden seyahati anne –babasının evine akşamın ilk saatlerinde varacak
şekilde ayarlamıştı. Tahmin ettiği gibi de oldu. Arabadan hızlı bir şekilde inip eve hızlı
bir şekilde babasının evine girmişlerdi. Böylelikle Kenan kimseye görünmemeye gayret
etmişti.
Akşamın ilk saatlerinde oğlunu kucağında bir çocuk ve yanında daha önce hiç
görmedikleri bir kadınla gören Mustafa Efendi’ de Melahat Hanım şaşkınlıkla buyur
etmişlerdi. Keriman önce Mustafa Efendinin daha sonra da Melahat hanımın ellerini
saygıyla öptükten sonra bir kenara çekilmiş ve ayakta beklemeye başlamışlardı.
Bir Kenan’a bir çocuğa bir de Keriman’a bakan Mustafa Efendinin, “Geçin oturun”
komutuyla Kenan kucağındaki çocukla üçlü kanepenin bir ucuna hemen yanına da
Keriman ilişivermişti.
Kenan kısaca Keriman’ı tanıttı.
-Baba bu Rotterdam’da evlendiğim eşim Keriman. Kucağımdaki de torunun Yağız Efe.
Mustafa Efendi ve Melahat Hanım bir şok yaşıyorlardı. Ortaya bir sessizlik çökmüştü.
İğne düşse sesi duyulacak gibiydi. Mustafa Efendi de Melahat Hanım da ne diyeceklerini
bilememenin şaşkınlığı içerisindeydiler.
Mustafa Efendi önce genzini temizledi. Sonra zor duyulur bir sesle, “Nasıl oldu bu iş?”
diye sordu.
Kenan gözlerini yerden kaldırmadan olayları biraz da kendi işine geldiği şekilde anlatma
başladı.
-Baba biliyorsun buradan malum sebeplerle Rotterdam’a gittim. Orada bir süre Ahmet
amcalarda kaldım. Bir iş bulunca onlara daha fazla yük olmamak için bir pansiyona
taşındım. Keriman’la çalıştığım iş yerinde tanıştım. O da tek başına yaşayan yalnız bir
bayandı. İlk sıralar benden çok kaçtı. Bir gün çalıştığım işyeri bana çıkış verdi. Bir süre
işsiz kaldım. İşsiz kalınca pansiyonun parasını ödeyemediğim için oradan atıldım.
Oradan atılınca tekrar Ahmet amcalara gitmeye utandım. Allah razı olsun Keriman bana
kapısını açtı, iş buluncaya kadar beni misafir etti. Bana sahip çıktı. Tekrar iş buldum
çalışmaya başladım. Ama bu sırada çevrede yayılan dedi kodular yüzünden Keriman’ın
anne-babasıyla arası bozuldu ve Keriman’a küserek onu evlatlıktan reddettiler. Durum
böyle olunca bende neden olduğum bu durumu düzeltmek ve çevrede dönen
dedikodulara bir son vermek adına Keriman’la hem dinen hem de Hollanda kanunlarına
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göre evlendim. Bu evlilikten de bir oğlumuz oldu. Dünya gözüyle torununuzu ve
gelininizi görün diye size getirdim.
Mustafa Efendi bir Keriman’a bir Kenan’ın kucağındaki bebeğe baktı. Ne yapacağını ne
söyleyeceğini bilemiyordu. Zor bela ağzından, “Ya buradakiler ne olacak?’ diyebildi.
-Ben de bilmiyorum baba.
-Oğlum sen daha Rana’yı nüfusuna geçirmemişsin şimdi kucağında bir bebek yanında
bir kadınla geliyorsun. Ben ne diyeyim sen onu söyle? Sen benim yerimde olsan ne
yapardın. Daha Rumeyza ile evlenmeden ben sana söylemedim mi? Altından
kalkabileceksen evlen. Bir olan derdimizi 2-3 etme demedim mi? Şimdi bir olan
derdimizi beş yaptın. Ben Rumeyza’ya ne diyeceğim. Türkiye’deki dünürlerin yüzüne
nasıl bakacağım. Burada millete ne diyeceğim? Haydi, geç onları buradaki el kadar
sabilerin yüzüne nasıl bakacağım?
Keriman, Mustafa Efendinin Rumeyza tarafını tutmasına çok içerledi. Yüreğine bir ağırlık
oturdu. Rumeyza ismi kulaklarında yankılanmaya başlamıştı. Oysa ne umutlarla
gelmişti buraya. Onlara soylarını devam ettircek bir torun sunuyor ama onlar hala
Rumeyza tarafını tutuyorlardı. İçinde büyük bir kıskançlık fırtınası esiyordu. Gözleri
doldu, ağlayacaktı ama ağlamamak için yumruklarını sıkmış dudaklarını ısırıyordu.
Onun duygularından hissettiklerinden ne Kenan’ın ne Mustafa Efendi’nin haberi
oluyordu. İçindeki güven kaleleri yıkılmış büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Mustafa
Efendi’nin yanında çaresizlikten susuyordu.
Kenan ise tek kelime söylemeden suçluluk duygusu içerisinde gözlerini yere mıhlamış
susuyordu. Mustafa Efendi devam etti,
-Sen nasıl bu kadar sorumsuz olabilirsin. Nasıl bu kadar kolay başka insanların
günahına girebiliyorsun? Tamam, buradaki eşinle sorunlar yaşadın büyük bir borcun
altına girip kaçıp gittin. Sahi o borçları ödedin mi? Ne oldu o borçlar? Burada
karıştırdığın haltlar yüzünden arkadaşın olacak adamlar Rumeyza’ya demediklerini
bırakmadılar. Kızcağız ancak polis çağırdı da öyle kurtuldu onlardan. Sen ödedin mi bari
borçlarını.
-Şey baba, biliyorsun Rumeyza’dan boşanırken onu rahat bıraksınlar diye bütün borçları
ben devralmıştım.
-Tabii sen alacaktın, borçları o kızcağız mı yaptı. Hepsi senin kumar borcun eşek sıpası.
Akşam akşam beni kızdırma şimdi.
-Şey işte baba, ben Rotterdam’a gidip bir işe girdikten sonra bir schuld saniering
(Borçları yapılandırma) dairesine başvurdum. Biraz orada sıkıntı çekmem o yüzden
oldu. Borç yapılandırma dairesi bütün maaşıma el koydu. Bana sadece cep harçlığı
verdiler. İşte Keriman’la tanışmam tam o sırada oldu. Sağ olsun bana çok yardım etti,
destek çıktı. Borç yapılandırma bürosu işlerimi halletti. Yani borç morç kalmadı. Hiç
kimse o borçlar yüzünden Rumeyza’yı rahatsız edemez.
-Sen borcu morcu boş ver. Geçen geçti de şu durumu ben Rumeyza’ya, onun
anne-babasına konu komşuya nasıl izah edeceğim. Özlem’le Rana’nın yüzlerine nasıl
bakacağım onu söyle. Sen nasıl bir insansın? İnsan nefsine biraz sahip olur ya.
Menfaatlerin uğruna herkesi kullanıyorsun. İki gün sonra kucağındaki yavruyu bu
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

kızcağızı bırakıp gitmeyeceğinin garantisini kim verecek?
Kenan, “Olur mu öyle şey baba, bunlar benim ailem” dedi. Bu söz üzerine Mustafa
Efendi daha çok sinirlendi.
-Rumeyza neyin peki? Özlem, daha nüfusuna dahi kayıt ettirmediğin Rana neyindi?
Kenan diyecek tek kelime aklına gelmiyordu bu yüzden de gözlerini yere dikip susmayı
tercih etti.
Melahat Hanımın ana yüreği ağır basmış Kenan’ın kucağından Yağız Efe’yi alıp hem
sevip hem ağlamaya başlamıştı. Bu sefer Mustafa Efendi hırsını Melahat Hanımdan aldı.
-Şımartarak büyüttüğünün hali işte Melahat Hanım. Bunlar hep senin o ana şefkatin
yüzünden oldu. Okulda, okuldan kaçtı benden sakladın, sigara içti benden sakladın,
kumar oynadı benden sakladı. Uyuşturucu kullandı benden sakladın. Uyuşturucu
yetiştirdi benden sakladın. Sonuçta böyle sorumsuz nefsinin esiri hiçbir işe yaramaz bir
mahlûkat yetiştirdin. İnsan demeye dilim varmıyor. Hangi insan yapar bu senin oğlunun
yaptıklarını. Gurur duy eserinle.
Yılların birikimiyle dolmuş olan Melahat Hanım Yağız Efe’yi Keriman’a uzatırken bu kez
suskun kalmayacağının sinyallerini vermişti.
-Bey bunca yıldır susuyorum, hepsi senin korkundan. Okuldan kaçtığında sana
söylesem çocuğu dövecektin. Kendimden biliyorum elinin ayarının olmadığını. Az mı
dayağını yedim. Konu komşu morluklarımı görecek diye kadınlar arasında dahi
başörtümü çıkaramadım, kısa kollu entari giyip oturamadım. Söyleseydim de çocuğu
dövüyorsun diye elimizden mi alsalardı. Seni hapse atsalardı da oğlunu gâvurlar mı
yetiştirseydi. Tamam, benim suçum var senden sakladım. Bir de neden sakladım diye
kendine hiç sordun mu?
-Biz babamızdan böyle gördük. Bir gün birine mi muhtaç ettim sizi. Bir gün de haram
lokma mı yedirdim size. Gün geldi on iki saat çalıştım, gece demedim gündüz demedim
ekmeğimin peşinde koşturdum durdum. Ben arkamda sen varsın diye sana
güveniyordum. Ben ekmeğimin peşinde koşturuyorum ama evde çocuğuma hanımım
terbiyesini veriyor diye düşündüm hep. Meğer sana güvenmekle de ben hata etmişim.
Meğer koynumda yılan beslemişim. Bir oğluna sahip çıkamadın be, yazıklar olsun sana!
Melahat Hanım bu sözlere dayanamamış hıçkırıklara boğulmuştu. Kenan yeni bir aile
faciasına neden olmak üzere olduğunu gördü.
-Yaptıklarımdan dolayı annemin hiçbir suçu yok baba. Annemin bırak Hollandacası
oku-yazması bile yok. O yüzden annemi hep kandırdım. Sen gece gündüz çalışıp aileni
ihmal ettiğinin farkında bile değildin. Bunun suçunu anneme atamazsın.
-Ulan sıpa, ben koşturdumsa sizler için koşturdum. Bir gün de birinizi birine muhtaç
ettim mi? Her yıl izninize gittiniz, orada arkadaşlarınıza hava atarken o harcadığınız
paraların nerelerden geldiğini düşündünüz mü? Bir gün açlık çektin mi? Bir gün
karanlıkta oturdun mu? Bir gün de soğuktan üşüdün mü? Biz elektriği bile kaç
yaşımızdan sonra gördük. Kışları yakabilmek için çocukken hayvan pisliği toplayıp tezek
yapardık. Gün gelirdi kuru ekmeğin yanına katık bulamazdık. Bunları siz yaşamayın
diye buraya geldim. Benim çektiklerimi siz çekmeyin diye gece gündüz demeden
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çalıştım. Şimdi böyle mi teşekkür edeceksiniz bana. Bir insan suç işledi mi cezasını da
görür. Biz babamızdan kemerle, kürek sapıyla dayak yerdik. Biz babamızdan böyle
gördük. Yaptıklarımız yanlışmış öğrendik ama çok geçti. O kadarcık hata da benim
olsun. Ne yapayım ben bu kadarını biliyordum. Benim senden önce çocuğum mu vardı.
Ben ilk babalığı senle öğrendim. Ama bu benim yaptıklarım sizlere mazeret olamaz. Ben
annene sana kızıma güvendim. Size güvenmeyip te kime güvenecektim ya. Siz milyon
kez bana yalan söylediniz ben milyon kez inandım. Çünkü siz benim canlarımdınız,
ciğerimdiniz. Benimde hayallerim vardı. Ama öyle bir hayat kavgasına girdik ki unuttuk
hepsini. Ben hayallerimi umutlarımı sizlerde yaşattım. Benim yapamadıklarımı sizler
yapacaktınız. Okuyacak adam olacaktınız. Herkes size saygı duyacaktı ben sizlerle
gururlanacaktım. Ama dön şu yaptıklarına bir bak. Kaç kez başımı önüme eğdirdin.
Evini kumarhaneye çevirdin insanların yüzüne bakamadım. Yıllarca ot yetiştirmişsin
haberim olmamış. Camide insanlar konuşurlarken duymuş dünyam başıma yıkılmıştı.
İşte o zaman anlamıştım Türkiye’de düğün için verdiğin paranın uyuşturucu parası
olduğunu. Ben sizlere bunları hak edecek ne yaptım be oğlum.
Mustafa Efendi konuştukça sinirlenmeye sinirlendikçe sesi gür çıkmaya başlamıştı.
Mustafa Efendinin sesine Yağız Efe uyanmış ağlamaya başlamıştı. Mustafa Efendi birden
ayağa kalktı.
-Şimdi her nereden geldiyseniz oraya gidin. Benim senin gibi bir oğlum yok artık.
Ölürsem ölüme bile gelmeyin. Haydi, şimdi çıkın gidin.
Melahat Hanım itiraz edecek oldu. Mustafa Efendi ona dönerek,
-Eğer istiyorsan sen de oğlunla birlikte gidebilirsin hanım. Artık sırtımdan vurulmak
istemiyorum. Yüreğim de sırtım da nasır bağladı. Artık evimdeki hanımıma güvenmek
inanmak istiyorum. Gitmek istiyorsan aha oğlun aha işte kapı işte yol. Yeterince başım
yerde gezdim bundan sonra da gezmeye devam ederim. Napalım bu da benim
kaderimmiş.
Kenan ve Keriman Mustafa efendinin bu sert tepkileri karşısında mecburen
ayaklanmışlardı. Keriman tekrar el öpmek isteyecek olunca Mustafa Efendi yüzünü
pencereye dönmüştü. Ne Kenan ne de Keriman Mustafa Efendinin elini öpebilmişti.
Onları Melahat Hanım geçiştirirken,
-Ona zaman verin oğlum, sonuçta o da bir baba. Hem nur topu gibi bir de oğlun olmuş.
Zamanla kalbi yumuşayacaktır. Ama asıl sen Rumeyza ve çocuklarına ne diyeceksin
onu düşün.
Kenan ve Keriman Melahat Hanımın elini öpüp geri dönüş yoluna düşmüşlerdi. Bu
gidişin bir daha dönüşü olmayacağını bir de birbirlerini göremeyeceklerini hiç kimse
bilemezdi.
Yolda ikisinin de ağzını bıçak açmıyordu. Keriman arabada arka koltuğa oturmuş acıkan
Yağız Efe’yi emziriyordu. Yol boyunca hiç konuşmadılar. Evlerine vardıklarında Keriman
ilk defa eşinden ayrı yattı. Oğlunu alıp misafirler için her zaman hazır olan misafir
odasında uyudu.
Mustafa Efendi zor durumda kalmıştı. Arada bir gelinin yanına uğruyor onların
ihtiyaçlarını görmeye gayret ediyordu. Rumeyza ise ona saygıda kusur etmiyor hep
baba diye sesleniyordu. Hepsinin de yüreklerinde bir gün Kenan’ın geri döneceğine dair
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bir umutla yaşıyorlardı.
O akşam Mustafa Efendinin bu umutları yıkılmış tamamen yok olmuştu. Bu olup biteni
Rumeyza’nın öğrenmesinin de hakkı olduğunu düşünüyordu. Bunu Melahat Hanım
aracılığı ile haber etmeyi düşündü. Ama Melahat Hanım söylemeye yanaşmadı. Hatta
Melahat hanıma göre onun olan biteni öğrenmesine de gerek yoktu. Öğrenecek olursa
bir daha torunlarını onlara göstermeyebilir hatta torunlarının başına bir babalık dahi
getirebilirdi. O yüzden Mustafa Efendiye itiraz etmişti.
Ama Mustafa Efendi Melahat Hanımdan farklı düşünüyordu. Madem Kenan kendi
kaderine bir başka yön vermişti bundan Rumeyza’nın da haberi olmalıydı. Eğer o da
kendi hayatına bir yön vermek isterse bu da onun hakkıydı. Ne kendisi ne Melahat
Hanım buna karışamazdı.
Günler günleri kovalarken Mustafa Efendinin gözleri uykuya hasret kalmıştı. Sofrada
iştahlı olan Mustafa Efendi gitmiş zar zor iki lokma yiyen biri gelmişti. Kimseyle
konuşmuyor, evden camiye camiden eve gidip gelirken ki düşünceli hali çevrenin
dikkatini çekmişti. Birkaç arkadaşı nedenini sormuş ama Mustafa Efendi onlara da bir
şey dememişti. En çok da Rumeyza’nın yanında sıkılıyordu. Sanki Rumeyza’dan
utanıyordu. Onunla karşılaşmamak için elinden geleni yapıyordu. Bu durumu fark eden
Rumeyza bir akşam üzeri çocuklarını da alıp Mustafa Efendilere geldi. Mustafa Efendi
onu görünce odadan çıkmak için ayaklanmıştı ki,
-Eğer zamanınız varsa sizinle konuşmak istiyorum baba.
Mustafa Efendi kısa bir süre ayakta sessizce bekledi. Daha sonra usulca kalktığı koltuğa
oturdu.
-Buyur kızım, bir derdin bir sorunun mu var?
-Baba, Kenan gitti gideli bizi her gün yoklar eksiğimiz gediğimiz olup olmadığını
sorardın. Kaç gün oldu gelip gittiğin yok. Torunlarını çok severdin. Onları görmeden
geçirdiğin bir günün olmazdı. Bilmeden bir saygısızlık mı yaptım. Bilmeden sizi kırıp
üzecek bir şey mi söyledim. Eğer öyle bir şey yaptımsa çok özür dilerim. Ben de senin
bir kızınım, hatamı af edemez misin?
Rumeyza’nın bu sözleri karşısında Mustafa Efendi duygulanmıştı. İhtiyarlığında verdiği
duyguyla gözyaşlarını tutamadı. Mustafa Efendi titrek bir sesle gözlerini yere indirip
konuşmaya başladı.
-Kızım bu güne kadar senden ne kırıldım ne gücendim. Aksine sen benim iftihar ettiğim
ikinci kızım oldum. Ha kızım ha sen, benim için aranızda bir fark yok. Hatta benim
yanımda sen ondan daha üstünsün. Ama oğlum Kenan yüzüden de sana bakacak
yüzüm yok.
-O nasıl söz baba, olur mu hiç öyle şey?
-Oluyormuş kızım oluyormuş. Benim gibi bir baba ve de onun insan demeye bin şahit
isteyecek bir oğlu olursa oluyormuş. Oğlum evlenmek istediğini söylediğinde ona iyi
düşün aileni yönetebileceksen evlen. Yoksa bir olan derdimizi ikiye üçe dörde çıkartma
demiştim. Seni gelin aldığım günden beri sana bir gün dahi gücenmedim. Bana
gösterdiğin saygı ve hürmeti Allah şahidim benim çocuklarım göstermedi. Hal
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böyleyken benim eşek oğlumun yüzünden senin yüzüne bakamaz hale geldim. Sana
gelip gitmeyişimin nedeni bu yüzdendir. Senden utandığım için yüzüne
bakamayışımdandır.
-Estağfurullah baba, o nasıl söz. Kenan Rotterdam’a gitti gideli her gün kapımı çaldın.
Benim olsun çocuklarımın olsun ihtiyaçlarımızı sordun. Allah şahit bir gün dahi elin boş
gelmedin. Senin bu yaptıklarını benim öz babam yapar mıydı bilmiyorum. Hem bu
gurbet ellerde benim sizlerden başka kimim var. Bana bir şey olsa yavrularıma bir şey
olsa kimden yardım isteyeceğim. Allah utanacak iş vermesin. Sen neden
utanacakmışsın? Kenan da en kısa zamanda döner inşallah. Bizde ailece o eski mutlu
günlerimize döneriz inşallah.
Rumeyza’nın bu sözleri karşısında Mustafa Efendi, olanları daha fazla saklamanın
Rumeyza’ya haksızlık olacağına hükmetti. Artık her şeyi anlatmanın zamanı gelmişti.
Mustafa Efendi ağlıyordu hem de çocuklar gibi elini yüzüne kapatmış ağlıyordu.
Rumeyza, “Babacığım lütfen ağlamayın. Hem ortada ağlanacak bir şey yok ki” derken
aklına birden kötü olasılıklar gelmeye başladı.
-Yoksa yoksa Kenan’a bir şey mi oldu da bizden saklıyorsunuz?
-Keşke olsaydı be kızım. Keşke boynu altında kalsaydı da beni senin karşında bu
duruma düşürmeseydi. Allah verdi, Allah aldı der avunurdum. Ama ben şimdi sana ne
diyeyim nasıl anlatayım ben de bilmiyorum.
-Ne diyeceksiniz, ne anlatacaksınız babacığım?
Mustafa Efendi, Kenan’ın iki hafta önce yaptığı ziyareti gözyaşları içerisinde Rumeyza’ya
anlattı. Dinledikçe Rumeyza’nın gözlerinin önü kararmaya başlamıştı. Ayakta zor
duruyordu. Yığılır gibi en yakın koltuğa adeta düşüverdi. Gözyaşları da bentlerini yıkmış
sessiz sessiz kanamaya başlamıştı.
Mustafa Efendi sözlerinin sonunda,
-Bak kızım, ben Kenan’ı evlatlıktan reddettim ama sen hala benim kızımsın. Kenan’ın
bu evde yeri yok. Zaten kendisini evimden kovarken de söyledim. Vasiyetimdir,
ölürsem ölüme gelmesini istemiyorum, gelirse de almayın. Ama bu ev her zaman senin.
Seni aha bu sol o yorulursa da bu sağ omuzumda taşırım. Sen beni baba bilip bana
baba dedikçe sen ne istersen yaparım. Ama Kenan kendisine bir başka yol çizerken ben
sana sen hep böyle kal diyemem. Bu en başta sana büyük haksızlık olur. Ama sen
dersen ki madem o kendisine bir başka yol çizdi ben de kendi yolumu çizmek istiyorum
dersen de sana bir şey diyemem yoluna çıkamam. Ama ne yaparsan yap bizi
torunlarımızdan mahrum koma. Bak yine diyorum, beni baba bildikçe bu ev yine senin
evin.
Rumeyza ne diyeceğini ne yapacağını bilmiyordu. Daha fazla dayanamayıp hıçkırıklarını
ve gözyaşlarını özgürlüğüne salıverdi. Artık katıla katıla ağlıyor ve hıçkırıkları gittikçe
daha da şiddetleniyordu.
Onlar konuşurken Melahat Hanım çocukları mutfağa götürmüş onlara bir şeyler
yediriyordu. Rumeyza’nın hıçkırıklarını duyan Melahat Hanım da mutfaktan koşa koşa
gelmiş gelinini o halde görünce her şeyi öğrendiğini ağlamıştı. Bir ana şefkatiyle
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gelinine yaklaşıp hemen yanına oturdu. Başını göğsüne yaslayıp sırtını sıvazlarken
başını okşuyordu.
Zaman su gibi akmaya devam ediyordu. İnsanları değirmen gibi öğütürken en büyük
düşman olan zaman şimdi onulmaz yaralar için en büyük ilaç oluyor yürek yaraları
kabuk bağlıyordu. Ya da dışardan görene öyle geliyordu. Hem ne demişlerdi atalarımız,
“Bilen bilir bilmeyen bilmez. İçi beni yakar dışı eli yakar”.
Günler geçtikçe ara sıra da olsa Mustafa Efendi Rumeyza’nın evine kadar geliyor ama
artık içeri girmiyordu. Kapıdan torunlarını görüyor bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyor
sonra dönüp evine gidiyordu. Mustafa Efendi yine torunlarını görmek için Rumeyza’nın
evine gitmişti. Kapının önüne kadar gelmiş zile bacaktı ki içeriden Özlem’in sesini
duymuştu.
-Anne babam ne zaman gelecek. Okulda çocuklar benimle alay ediyorlar. Mustafa’nın
babası babamı Rotterdam’da görmüş. Yanında başka bir kadın bir de çocuk varmış.
Dediğine göre o kadın babamın yeni karısıymış, çocukta oğlu. Yalan söylüyorlar değil mi
anne. Babam bizi seviyor, o bizi terk etmez değil mi anne. Hem ben babamı çok
özledim. Onu düşündükçe sanki kalbim acıyor. Sahi özlemek böyle bir şey mi?
İçeride ne olup bittiğini bilmiyordu ama Mustafa Efendi kapının hemen önüne yığılıp
kalmıştı. Hıçkırıkları boğazında düğümlenmiş nefes alamaz hale gelmişti. Mustafa
Efendinin elindeki çanta yere düşmüş içindeki meyveler kapı önüne dağılmıştı. Mustafa
Efendi kalp krizi geçiriyordu ama çevrede onu görebilecek ne de duyabilecek biri vardı.
Mustafa Efendi son nefesini gelinin kapısında kahrından vermişti.
Mustafa Efendi’nin naaşı yapılan ufak otopsiden sonra şehir hastanesinin morguna
kaldırıldı. O gün Mustafa Efendinin evi taziye ziyaretçileriyle dolup taştı. Cami de
Mustafa Efendinin ruhuna Yasin-i Şerif okundu. Yatsı namazını müteakiben arkadaşları
yetmiş bin Kelime-i Tevhit hatmi yaparak sevabını Mustafa Efendinin Ruhuna
bağışladılar. Ertesi günü Camii imamı tarafından yıkanan Mustafa Efendinin naaşı bir
metal tabut içine kondu. Naaşın toprağa verilinceye kadar bozulmaması için tabutun
içine özel bir gaz sıkılıp tabut kaynak yapılarak kapatıldı. Tabut Türkiye’ye vardığında
naaş topraktan çıkartılıp cenaze namazı kılındıktan sonra toprağa verilecekti. Ama
öncesinde Hollanda’da cenaze namazı kılınmış sonrasında Hollanda Diyanet Vakfının
cenaze vakfı aracılığı ile Türkiye’ye gönderilmişti. Tabi Mustafa Efendi’nin kızı Nurdan
damadı Burhan ve Melahat Hanım da Türkiye’ye gitmişti. Görümcesinin çocuklarına
bakmak Rumeyza’ya düşmüştü. Babasının ölümünden Kenan’ın haberi olmamıştı. Aynı
Mustafa efendinin vasiyetinde olduğu gibi Kenan cenazeye gelememişti. Aslında
Kenan’ın baba evini o ziyareti son ziyareti olmuştu.
Eşinin ölümünün üzerinden birkaç geçmişti. Ama Melahat Hanım da inanılmayacak bir
değişiklik olmuştu. Kocasının ölümünde Rumeyza’yı suçlu buluyordu. Mustafa Efendi
Rumeyza’ya geldiğinde Allah bilir Rumeyza ne dedi de Mustafa Efendi Kalp krizi
geçirmişti. Rumeyza bin türlü yeminle Mustafa Efendiyi görmediğini söylese de Melahat
hanımı kendisine inandıramıyordu. Melahat Hanım Rumeyza’ya düşman kesilmişti.
Rumeyza artık o şehirde huzur bulamayacağını anlamıştı. Bu yüzden başka bir şehre
taşınmaya karar verdi. Hem iş imkânının geniş olması hem de Hollanda’da merkezi bir
yer olması nedeniyle Utrecht’e taşınmaya karar verdi.
Utrecht’ten ev çıkması yılları almıştı. Bu geçen yıllar boyunca kayınvalidesinin birçok
hakaretine suçlamasına maruz kalmıştı. Geçen zaman içerisinde Rumeyza ehliyetini
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almış ve bir fabrikada işe girmişti. Ama bu iş uzun süreli olmamıştı.
Bu arada Özlem ve Rana ilkokula başlamıştı. Özlem Kenan’ın soyadını taşıyordu ama
Rana’yı Kenan nüfusuna kayıt ettirmemişti. Bu yüzden kızlık soyadına dönen Rumeyza
kızına da kızlık soyadı olan Gülsever’i vermişti. Aradan bir buçuk yıl geçmiş nihayet
Rumeyza’ya beklediği haber gelmişti. Bir buçuk yıldan beri Utrecht’teki ev bürolarına
internetten kayıtını yaptıran Rumeyza yine internet üzerinden beğendiği bir evi
kiralamaya aday olmuş çekilen kura sonucunda da ev kendisine çıkmıştı.
Rumeyza ev eşyalarını taşıyabilmek için hemen bir ev taşıma firmasıyla anlaşmıştı. Evi
teslim aldığı gün çocukların okulundan izin alan Rumeyza yeni evinin temizliğini yapmış
bir perdeciye de perde siparişi vermişti Perdeleri üç gün içerisinde takılacaktı. Hemen
evine dönen Rumeyza ev eşyalarını paketlemiş eşyalarını taşınacak hale gelmesini
sağlamıştı. Bunda çevre komşuların da büyük katkısı olmuştu. Rumeyza yolda
karşılaştığı komşularıyla vedalaşıyor helalleşiyordu. Son gününde de şirket gelmiş
eşyalarını yüklemişler birazdan yola çıkacaklardı. Kenan’ın kız kardeşi Nurdan onları
uğurlamaya gelmiş yeğenlerini gözyaşları içerisinde öpüp koklayıp yolcu etmişti. Ama
Melahat Hanım son kez olsun torunlarını görmeye dahi gelmemişti.
Rumeyza kısa sürede Utrecht’te alıştı. Bir süpermarkette kasiyer olarak işe başladı.
Çalışırken çocuklarını bir kreşe bırakıyor işten sonra alıp evine gidiyordu.
Eşinin ölümüyle yalnız kalan Melahat Hanım iyice sessizliğe gömülmüştü. Zamanla
elden ayaktan düşmeye başlamıştı. Aslında Melahat hanımın durumu pek çok yaşlıda
karşılan bir durumdu. Eşini kaybeden yaşlılar yaşama arzusunu da kaybettiklerinden
hemen elden ayaktan düşüyor bakıma muhtaç hale geliyorlardı. Bir süre sonra tek
başına yaşayamayacağı anlaşılmıştı. Kızı da damadı da çalışıyordu. O yüzden mecburen
bir bakım evine taşınmak zorunda kaldı.
Melahat Hanım burada kendisini daha çok yalnız hissetmeye başladı. Çevresinde dilini
anlamadığı kültürünü bilmediği insanlar vardı. Hafta sonları kızının evine gittikçe biraz
mutlu oluyordu o da kısa süreliğine. Melahat Hanım yalnızlık hissinin getirdiği
duygularla psikolojik buhranlar geçirmeye başladı. Bu buhranların birinde geçirdiği kalp
kriziyle de dünyaya gözlerini yumdu. Ve o da Türkiye’de, eşi Mustafa Efendinin
yanındaki mezara gömüldü.
Aradan yirmi yıl geçmişti. Bu yirmi yıl boyunca Rumeyza’ya pek çok talipler çıkmış ama
o çocuklarına babalık dayağı yedirmemek için hepsini reddetmişti. Özlem ve Rana
serpilmiş büyümüş kocaman kızlar olmuşlardı. Özlem Utrecht’te tanıştığı bir Türk
avukatla evlenmişti. Özlem evlenirken eşine tek şart koşmuştu o da evlerinin annesine
yakın bir yerden olması şartıydı. Damat adayı kayın validesinin hikâyesini Özlem’den
dinlediği için hiç itiraz etmeden razı olmuştu. Kısa zamanda düğünlerini yapıp dünya
evine girmişleri. Özlem, eğitim hayatında büyük başarı göstererek Diş Hekimi olmuştu.
Şimdilik bir başka diş doktorunun kliniğinde çalışıyordu ama en kısa zamanda kendi
kliniğini kurmanın hayallerini yapıyordu.
Rana ise hukuk fakültesi ikinci sınıfına gitmektedir. O da ablası gibi annesinin neler
yaşadığını bildiğinden onu mutlu etmek için ellerinden ne geliyorsa yapıyordu. Ama
Özlem’de Rana’da biliyordu ki annelerinin mutluluğu yine onlardan geçiyordu. O yüzden
var güçleriyle derslerine çalışıp başarılı bir öğrenci olmaya çalışmışlardı.
Özlem eğitim hayatını tamamlamıştı ama bir de Rana eğitimini tamamlayıp avukat
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olabilseydi Rumeyza çok mutlu olacaktı. Ama Rana’nın avukat olmaktaki amacı daha
farklıydı. Bir gün babasının karşısına çıkıp ondan hesap soracaktı. O hesap soracağı
anın hayaliyle derslerine daha sıkı sarılıyordu.
Rana derslerinde başarılı olmak için çok çabalıyordu. Ama son zamanlarda her genç
kızda olduğu gibi onun da kalp kapısını bir çalan Efe adında bir garson delikanlı vardı.
Bir akşam arkadaşlarıyla bir restorana yemeğe giden Rana telefonunu vestiyerde
pardösüsünü giyerken unutuvermişti. O sırada oradan geçmekte olan Efe telefonu
görmüş masaya yemek servisi esnasında Rana’nın elinde gördüğü telefonu tanımıştı.
Aslında Efe, Rana’nın restorana girdiği ilk andan itibaren Rana’nın çekim gücünün dışına
çıkamamıştı. Başka bölüme bakmasına rağmen hemen Ranaların masasına bakan
arkadaşıyla yer değiştirmiş bütün gece onların hizmetine koşturmuştu. Elinden
geldiğince onların konuşmalarına kulak misafiri olmuş Rana’nın okuduğu okulu dahi
öğrenmişti.
Vestiyerdeki telefonu alarak Rana’nın peşinden koşmaya başladı. Fazla uzaklaşmadan
Rana ve arkadaşlarını yakalamıştı. Rana’nın arkasından seslenerek,
-Bakar mısınız?
Rana ve arkadaşları hep birlikte geriye dönmüşlerdi. Rana garsonu tanımıştı ve birisinin
bir şey unuttuğunu anladı ama bu unutanın kendisi olacağı aklına gelmez.
-Buyurun
-Sanırım telefonunuzu vestiyerde unutmuşsunuz.
Bütün telefonlar genelde bir birine benzediği ve gecenin de karanlığından olsa gerek
telefonunu tanıyamaz. Daha doğrusu o telefonunu çantasına koyduğuna o kadar
inanmıştır ki itiraz eder.
-Ben mi, sanmıyorum ben çantama koydum ama yine de bir bakayım.
Çantasını karıştıran Rana telefonunu bulamayınca şaşkınlıkla garsona ve elindeki
telefona bakar. Garson daha pratik zekâdır. Rana’ya gülümseyerek,
-Çantanızı karıştırmak yerine telefonu elinize alıp açıp kapasaydınız zaten anlardınız.
Sonuçta açmak için ya sizin parmak iziniz ya da şifreniz gerekecekti.
-Haklısınız ama ben telefonuma yanıma aldığıma o kadar emindim ki, bu benim için
sürpriz oldu. Demek ki bende bir şeyler unutabiliyor muşum. Zahmet oldu size, çok
teşekkür ederim.
-Estağfurullah.
Telefonunu alan Rana “İyi akşamlar” dileyip yanından ayrılırken Efe arkasından dalgın
dalgın bakakalır. Efe kendi kendine, “İçimden bir his seninle daha çok karşılaşacağız
diyor küçük hanım” diye mırıldanır.
Daha sonraki günlerde Efe sık sık Rana’nın okulunun civarında dolanarak Rana’yı takip
etmeye bazen tesadüfmüş gibi yaparak karşısına çıkmaya başlar. Daha sonrasında bu
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karşılaşmalar sıklaşınca bir fırsatını bulup Rana ile tanıştı. Kendisini ekonomi okuyan bir
üniversite öğrencisi gibi tanıttı Rana’ya. Daha sonraki günlerde bu tesadüfi
karşılaşmalar sıklaştı. Rana’nın ders aralarında birlikte kahve içip arkadaşlıklarını
ilerletti. Sonra ünlü bir Türk sanatçısının konserine birlikte gittiler. Bunu başbaşa yenen
yemekler takip etti. Efe burada genelde bayanların uyguladığı bir kuralı uygulamıştı. Bu
kural ‘Birisine ne kadar yakın olursan kafasını o kadar meşgul edersin’ kuralıydı. Bu
kural etkisini kısa zamanda ikisi üzerinde de göstermişti. Birbirlerini görmedikleri
zamanlarda sık sık telafon görüşmeleri yapıyor mesajlaşıyorlardı.
Bir gün Efe Rana’yı bir akşam yemeğine davet etti. Rana agendasına bakarak hangi gün
müsait olduğunu söyledi. Ama Efe özellikle şehirde bütün restorantların kapalı olduğu
Pazartesi akşamına denk getirmek istiyordu. O gün restorantlar kapalı olduğu için
çalıştığı restorantta Rana’ya istediği gibi bir akşam hazırlayacaktı. O nedenle Efe
gelecek hafta başı Pazartesi gününe Rana’yı ikna etmişti.
Efe pazartesi günü geldiğinde sabahleyin restoranta giderken çiçekçiye uğramış bolca
gül almıştı. Birkaç gün öncesinden müzisyen arkadaşını aramış o akşam için
ayarlamıştı. Restorantta birlikte çalıştığı ahçı arkadaşını ve garson arkadaşını o gün için
özel olarak ayarladı. Özel günler için kullanılan kırmızı halıyı restoranın malzeme
deposundan çıkardı. Pazartesi öğleden sonra restoranta giderek dışarıdaki
merdevinlerden başlayarak oturacakları masaya kadar kırmızı halıyı yere serdi. Halının
kenarlarını kırmızı güllerle donattı. Bir elektrikçi arkadaşına giderek beyaz bir karton
üzerine led lambalarla “Hoş geldin Rana” yazdırdı. Bunu da restoranın hemen giriş
kapısının üzerine astı. Rana ve Efe kırmızı halı üzerinden merdivenleri çıkarken lamba
yanacaktı.
Rana’nın sevdiği müzik parçalarını araştırıp öğrenmişti. Müzisyen arkadaşına o akşam
çalınmasını istediği müzik parçalarının isimlerini verdi. Kapıdan girdiklerinde “Kalbimin
tek sahibine” parçasıyla karşılanacaklardı. Daha sonra sırasıyla “Al ömrümü koy
ömrünün üstüne - Oy karagözlüm başımın belası – Sen benden gittin gideli” gibi slov
parçalar birbirini takip edecekti.
Pazartesi günü akşamında şık bir takım elbise giyerek arkadaşından ödünç aldığı
otomobille Rana’yı almaya gitti. Reorantın hemen önünde kırmızı halının başladığı yere
kadar otomobille geldi. Arabadan hızla inerek Rana’nın kapısını açıp onun inmesine
yardımcı oldu. Rana arabadan indiğinde ayakları kırmızı halıya basıyordu. Şaşkınlıkla
merdivenlerden restoranta doğru uzanan ve üzeri güllerle kaplı kırmızı halıya
bakıyordu. Efe otomobilin kapısını kapatıp Rana’nın elinden tutarak merdivenlerden
yürümeye başladılar. Restoranın kapısına birkaç metre kala ışıklı tabela yandı. Rana
tebessümle Efe’ye baktı. Yürümeye devam ettiler. Restoranın kapısından girmişlerdi ki
birden kapının üzerinden bir gül yaprağı yağmuru başlamasıyla birlikte “Kalbimin tek
sahibine” isimli parça çalmaya başlamıştı.
Efe restoranın ortasına kadar Rana’nın elinden tutarak gelir. Restoranın ortasına
geldiklerinde Efe Rana’nın belinden tutarak dans etmeye başlar. Rana ve Efe göz göze
dans etmektedirler. Slov romantik parçalar birbirini takip ederken Efe Rana’nın kulağına
şiir fısıldama başlar.
Bata çıka bulandım yine
Üstüm başım her yanım aşk...
Kristalden süzülen ışık gibisin
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Rengarenk...
Düşen yağmur damlası gibisin
Saf ve berrak...
Akvaryumda seyrettiğim balık gibisin
Hayata tutsak...
Bir bebek gibi
Sevilmeye muhtaç...
İçtiğim su, aldığım nefes gibi
Vazgeçilmez ihtiyaç...
Bir kuş kadar ürkek
Bir bahar kadar taze
Çiçekler kadar mis kokulu
Gecenin görünmeyen yüzü
Huzursun sen...
Şiirlerin biri bitiyor bir diğeri başıyordu.
Nar çiçeği gibisin
Nazlı ve narin
Kadife saçlarınla gül gibisin
Sevdanın timsali ama sevdaya adak
Papatya gibisin, sevda fallarına kurban
Sanki ben gibisin
Ben sana tutsak…
Sen her şeysin
Her şey sen
Güneş sen olup doğuyor
Esen her rüzgarda kokun var
Yağan her yağmur damlasındasın
Kelimeler sende buluyor anlamını
Şiirde kafiye
Müzikte ahenk
Doğadaki yedi renk
Hayatın anlamısın
Sen sevdasın...
Ve ben Nisan yağmuruyum
Ne kadar kaçarsan o kadar çok ıslanacaksın aşkımla
Gönül sahralarında vahayım
Geleceksin bana aşka susayan çatlamış dudaklarınla
Çünkü ben senim...
Efe, Rana gözlerinin içine bakarak; “Seni ilk gördüğüm anda tutuldum. Güzelliğine öyle
bir kapıldım ki gündüz hülyalarımda gece rüyalarımı süsledin. Baktığım her yerde seni
görüyorum. Ruhum seninle sarhoş. Sensiz olduğum her anımda sanki sarhoşum. Ben
sende seni yaşıyorum Rana. İster al bu canı canına kat ister fırlat at yerlere ölüme terk
et”.
Rana sarhoş gibiydi. Hayatında kendisini böylesine mutlu hissettiğini hatırlamıyordu.
Yer ayaklarının altından kayıyor bulutların üzerinde dans ediyordu. Restoranın ortasında
gençlerin dudakları birbirine kenetlenmişti. Rana yaptığının doğru mu yanlış mı
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olduğunu yargılayamıyordu bile. Bir büyünün rüzgarına kapılmış gidiyordu.
Yemeklerini ne zaman yediler ne zaman Efe’nin evine geldiler hatırlamıyordu bile.
Uyandığında kendisini hiç bilmediği bir evin yatak odasında buldu kendisini. O sırada
Efe elinde bir kahvaltı tepsisiyle odaya girdi. Tepside bir bardağın içerisinde bir gül
yanında bir bardak portakal suyu bir tabak içerisinde bir parça peynir birazcık zeytin ve
iki adaet tost vardı.
-Uyandın mı, günaydın aşkım.
Rana ne diyeceğini bilmiyordu. Şuursuzca, “Biz buraya ne zaman nasıl geldik?” diye
sorabildi sesi titreyerek.
-Şaka yapmıyorsun değil mi? Ama sende haklısın, o kadar güzel bir akşamdan sonra
evime geldik ya. Hatta sen hiç itiraz bile etmedin.
Rana, hatırlamaya başlamıştı. Gittikleri restoranı dans ettiklerini hepsini hatırlıyordu.
Ama yemek sırasında hiç alışık olmadığı bir şey yapmıştı. Yemeğin yanında kırmızı
şarap içmişler ve Rana’da bir yerden sonra ipler kopmuştu ve ondan sonrasını
hatırlamıyordu.
Rana bir anda hıçkırıklara gömüldü.
-Efe bunu bana nasıl yapabilirsin. Ben sana güvendim, senin beni gerçekten sevdiğini
sandım. Beni sarhoş ettikten sonra beni nasıl çirkin emellerine alet edebilirsin. Benim
hayallerimi beni sevenlerin hayallerini nasıl yıkabilirsin. Senin sevmekten anladığın bu
mu? Ben şimdi annemin kardeşimin yüzüne nasıl bakarım?
-Aşkım sen benim duygularımı geçici bir heves mi sandım. Dün ben sana ne dedimse
sözlerimin arkasındayım. Seni deliler gibi seviyorum. Her ne yaşamışsak beraber
yaşadık, hiç bir itirazın olmadı. Ben sandım ki…
-Ne sandın Efe? Beni basit bir kız gibi yatağa atıp sonra da kullanıp fırlatıp atacağını mı
sandın?
-Hiç öyle şey olur mu Rana, yemin ediyorum seni deliler gibi seviyorum. Öyle ki senin
için ölmeye razıyım. Eğer benim sorumluluk almaktan korkup seni yalnız bırakacağımı
sanıyorsan yanılıyorsun. Hemen bir an önce evlenelim.
Rana evlilik sözünü duynca biraz olsun rahatlamıştı ama yine Efe’ye kızarak,
-Evleneceksek de böyle olmamalıydı Efe. Annemin benim için yıllardır kurduğu
hayallerini yıkmadan, ana evinden o saflığın timsali beyaz gelinliğimle çıkarak bütün
saflığımla gelmeliydim sana. Böyle kirlenmiş bir halde değil.
-İnan aşkım sen benim gözümde hala saf ve tertemizsin. Bu aramızda sır olarak
kalacak ve kimse bilmeyecek. En kısa zamanda da evleniriz. Sen şimdi o güzel gözlerini
sil kahvatını yap. Ben en kısa zamanda annemi dünürcü olarak size göndereceğim.
O sırada Rana’nın telefonu çalar, arayan annesidir. Annesi o gece Rana’nın ders
çalışmak için arkadaşında kalacağını sanmaktadır. Rana telefonu açıp annesine yine
yalanlar söylemek zorunda kalır.
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O gün Rana için oldukça kötü geçmiştir. Bütün gün ne yüzü gülmüş ne ders
dinleyebilmiştir. Ama bütün gün boyunca aralıklarla Efe telefonla Rana’yı arayarak
moralini düzeltmek için konuşmalar yapar.
Efe de yaptığından pişmanlık duymaya başlamıştı. Evet Rana itiraz etmemişti ama itiraz
edecek ne hali ne de gücü vardı. Kızcağız gecenin ve şarabın etkisiyle sarhoş olmuştu.
Belliydi ki şarabı da ilk kez onunla içmişti. Kızcağızın bu halinden resmen faydalanmıştı.
Ama bunu yapıp yapmamayı da çok düşünmüştü. Çünkü Rana gibi yüksek tahsil yapan
bir kız kendisi gibi garson biriyle evlenmezdi. Rana ile evlenebilmenin başka yolunu
kendi kafasında bulamamıştı. Bu yüzden de Rana’nın sarhoş halinden istemeye
istemeye faydalanmıştı. Ama Efe gerçekten çok seviyordu Rana’yı öyle ki uğruna canını
verecek kadar.
Efe, Rana’yı okuluna bıraktıktan sonra annesini arayıp bir kızı sevdiğini onunla bir an
önce evlenmek istediğini söyler. Annesi,
-Dur oğlum bu ne acele? Bir araştıralım, bakalım kimin nesi kimin fesi bu kız? İyi mi
kötü mü araştırmadan evlenilir miymiş? Yangından mal mı kaçırıyorsun sen?
-Ya anacığım bu kız üniversite okuyan saf tertemiz bir kızcağız. Babası yok, annesi iki
kızını da okutmuş. Ablası diş doktoru Rana’da hukuk fakültesinde okuyor. Senin garson
oğluna hukuk okuyan kızı veriyorlar da sen daha ne araştırmasından bahsediyorsun.
Bırak sen onları araştırmayı dua et onlar bizi araştırmasın. Yoksa babamın yediği
naneleri bir öğrenirlerse ben bu kızı rüyamda bile göremem. Sen hazırlığını yap bu
haftasonu gidip kızı isteyelim.
-Oğlum nerede oturuyor bu kız, ailesi nereliymiş?
-Anne kız ve ailesi Utrecht’e oturuyor. Ben bu kıza vuruldum tamam mı. Yani sen
istesen de olacak istemesen de olacak!
-Adı ne demiştin kızın?
-Rana
-Annesinin babasının adı ne?
-Ya anne ahiret sorusu sorup durma bana. Dedim ya kızın babası yok, annesinin adını
bilmiyorum. Daha sonra öğrenir dünürcü gitmeden söylerim. Sen hazırlan ben hafta
sonu erkenden gelir seni alırım. Cumartesi bende kalırsın Pazar sabahı da seni evine
bırakırım yine.
-Evlenmek istiyorsun tamam anladım da oğlum hangi parayla düğün yapacaksın? Var
mı paran pulun, biliyorsun baban elimizdeki avucumuzdaki her şeyi kumarda kaybetti.
Düğünü, nişanı nasıl hangi parayla yapacaksın.
-Ya her şeyi yokuşa sürmeyi de ne kadar seviyorsun. Söyle kocan olacak adama da tek
oğlunun düğününe de yardım etsin bir zahmet. Sonuçta onun soyunu devam
ettireceğiz. Bari bu kadarcık olsun babalık görevini yerine getirsin. Hem söyle kız
istemeye o da gelsin. Bari yalandan da olsa haberi olsun da gelmezse de kendisi bilir
yine de.
-Tamam, ben babana ulaşıp söylemeye çalışırım. Sen kız tarafına haber ver bakalım ne
diyecekler.
-Tamam orasını ben hallederim. Siz hafta sonuna hazır olun yeter. Masraftan filan
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korkmayın, çiçeğini çukulotasını ben hazırlarım.
Efe annesiyle görüştükten sonra hemen Rana’yı arayarak hafta sonu kendisini istemeye
geleceklerini söyler.
Artık bu evliliğe mecbur olan Rana annesinin uygun bir anını kollamaya başlar. Akşam
yemeğinde, sofranın toplanmasında bulaşıkta annesine yardım eder. Sonra bir çay
demleyip annesiyle televizyonun karşısına geçerler. Rumeyza televizyondaki diziye
dalıp gitmiştir. Rana annesine, “Anneciğim seninle bir şey konuşmak istiyorum” der.
-Acelen yoksa diziden sonra söyle. Çok heyecanlı bölümüne geldi dizi.
-Anne onun heyecanlı olmayan bölümü mü var Allah aşkına. Her bölümde yoktan bir
heyecan yaratıp millete seyrettiyorlar işte.
Kızından kurtulamayacağını ve onun halinden bir şey olduğunu anlayan Rumeyza
televizyonu kapatıp kızına döner.
-Anlat bakalım ne anlatacaksan, beni de merakta bıraktın.
Önce lafa nasıl başlayacağını düşünen Rana başını yerden kaldırıp merakla kendisini
süzen annesine,
-Şey anne, görüştüğüm biri var. Bu hafta sonu ailesi gelip hem seninle tanışıp hem de
beni istemek istiyorlar.
Kızına dünürcü geleceğini duyan Rumayza’nın birden rengi atar. Kızlarını büyütüp
evlendirme hayalleriyle hayatın her türlü yüküne göğüs germiştir ama kızını da bu
kadar erken evlendirmeyi düşünmemektedir.
-Kızım eninde sonunda biriyle evleneceksin tamam da daha erken değil mi? Bari
üniversiteyi bitirip ablan gibi altın bileziğini koluna taksaydın.
-Anneciğim bende biliyorum ama karşı taraf tanışıp adını koymakta ısrar ediyorlar, ama
tabi yine de de sen bilirsin. Sen ne dersen o olur anneciğim.
Rumeyza, kızını bir süre sözdükten sonra,
-Söyle bakayım sen seviyor musun bu delikenlıyı?
Rana’nın yanakları al al olmuştur. Utancından başını yerden kaldıramaz. Rumeyza
hanım cevabını almıştır.
-Anlaşıldı, şimdi söyle bakalım kimmiş benim kızımın kalbini çalan delikanlı.
-Adı Efe.
-Ne iş yapıyor?
-Hem okuyor hem de bir restorantta garsonluk yapıyor.
-Aferin delikanlıya, hem okuyor hem çalışıyor. Bak bunu sevdim işte. Annesi babası
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kimlermiş?
-Valla onu ben de bilmiyorum, geldiklerinde birlikte tanımış olacağız. Ama bildiğim
kadarıyla annesi babası Rotterdam’da oturuyormuş galiba. Efe buraya okumaya gelmiş.
-Peki anlat bakalım nasıl biri bu Efe, nerede nasıl tanıştınız?
Rana yine utanmış yanakları ala al olurken gözlerini yere indirmiştir. Rumeyza yapacak
bir şey kalmadığını anlamıştır. Ama yine de bu evliliğe karşı çıkmaktadır.
-Kızım ben senin okulunu bitirmeden evlenmeni istemiyorum. Çevremizde evlendiği için
okulunu bırakan o kadar çok genç kız var ki. Bunların arasına senin katılmana gönlüm
razı değil. Bu evliliğe kesinlikle karşıyım. Okulun bitmeden önce seni gelin etmeyi
düşünmüyorum. Önce diploma sonra evlilik.
Rana annesine hak vermiyor değildi ama evlenmekten başka çaresi kalmadığını
annesine nasıl söyleyeceğini bilemiyordu. Sesini olabildiğince kısarak “mecburum anne”
diyebildi.
Rumeyza’nın aklına binbir düşünce geldi bir anda. Kızının bir hata yapmış
olabileceğinden korkarak, “Ne demek mecburum, yoksa siz bir halt mı karıştırdınız?”
Rana gözyaşları içerisinde olanı biteni annesine anlatmak zorunda kaldı. Rumeyza
duydukları karşısında sinir krizleri geçiriyor vücudu zangır zangır titriyordu. Sinirle
kalkıp odanın içinde gezinmeye başlamıştı. Rana daha lafını tamamlamamıştı ki yüzüne
iki tokat yedi.
Rumeyza sinirden ağlıyordu.
-Ben sana hiç mi bir şey öğretemedim. Her akşam yatmadan önce ablana sana kaç
defa öğütler verdim. Hiç mi biri aklına gelmedi. Oysa sana dair ne hayaller kurmuştum.
Bugünlere kadar yemedim yedirdim giymedim giydirdim. Birgün de bir arkadaşınızdan
geri mi kaldınız? Sizin her ihtiyacınızı karşılamak için yeri geldi iki işte birden çalıştım. O
da yetmedi evde örgü, oya işleri yapıp sattım. Sizin bir eksiğiniz oldu mu? Bana böyle
mi teşekkür edecektin.
Rana yediği tokattan sonra annesinin yanında durursa daha vahim şeyler olacağını
düşünerek odasına kaçtı. Kendisini yatağına atıp hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Tam bu
sırada Efe’den telefon geldi. Rana, Efe’ye annesine her şeyi anlattığını annesinin sinir
krizleri geçirdiğini söyledi. Efe, isterse Rana’yı gelip alabileceğini hatta birlikte yaşamayı
teklif etti. En kısa zamanda da nikah için belediyeye başvurumuzu yaparız dedi.
Rana, “Zaten bir hata yaptım bu hatayı telafi etmek yerine annemin rızası olmadan
seninle yaşamaya başlarsam bu annem için ikinci bir yıkım olur, bunu yapamam.
Eninde sonunda annemde evlenmemizin en doğru alduğunu anlayıp onay verecektir.
Sen benden haber bekle” dedi.
Rumeyza bütün gece uyumadı. Gece boyunca mazinin tozlu yapraklarını araladı durdu.
Rana’nın doğuşunu, kayınpederini kayın validesini Hollanda’da yaşadığı acı tatlı anıları
bir film şeridi gibi geçti gözlerinin önünden.
Sabaha doğru gün ağarmadan kalktı abdest aldı. Sabah namazını kıldıktan sonra bol
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bol Allah’a dua ederek kızı ve kendisi için Allah’tan af edilmeyi diledi. Göğsünün tam
ortasına bir ağırlık gelip oturmuştu. Nefesleri düzensizleşmişti. Kalktı pencereyi açıp
odayı havalandırdı ama nefeslerini düzene sokmaya kafi gelmemişti.
Kalkıp su ısıtcısıyla bir bardak su ısıttı. Sonra bir papatya çayı alarak suyun içerinde
sallandırdı. Bardaktaki su koyulaşınca çayını alıp salona geçti. Yudum yudum çayını
içtikçe sakinlemeye ve olaya çözüm aramaya başladı. Sonra evlenmelerinden başka
kendisi de çare bulamamıştı. Allahtan kızının erkek arkadaşı kaçmamış sorumluluğu
üzerine alarak evlenme teklif etmişti. Yoksa çeverede duyduklarını hatırlayınca
“Allah’ım sana sığınıyorum, kızımı sen koru” diye dua etti.
Bütün gece uyku uyumuyan Rana’da gelip salondaki koltuğa ilişiverdi. Annesinin
yüzüne bakamıyordu. Gözlerini yere çivilemiş öylece duruyordu. Gözlerinden bütün
gece ağladığı belli oluyor. Rumeyza kızını sözdü. Kızını öyle görmek onu da çok
üzmüştü. Yavaş yavaş konuşmaya başladı.
-Madem olan oldu çaresiz evleneceksiniz. Bu sağda solda duyulmadan hemen gelip
istesinler o zaman. Bu konuda kimseye tek kelime etmeyeceksin hatta ablana bile. Bu
bizim aramızda sır olarak kalacak. En kısa zamanda da nikahınız kıyılır evlenirsiniz.
Ama tekrar söylüyorum evlendim diye okulu bırakmak yok. Bu konuda bana söz
vereceksin. Dünyanın binbir türlü hali var. Kocana güvenip de okulu bırakmak yok.
-Sana söz veriyorum anneciğim. O diplomayı alıp sana getireceğim. Ama ne olur affet
beni anne. Yüzüne bakmaya senden özür dilemeye bile utanıyorum. Ama sen benim
annemsin senden hiçbir şey saklayamam ben. Bu yaşattıklarımı hiç hak etmedin. Sırf
bunun için ben kendimi kendim bile af edemezken senden af etmeni istiyorum.
Biliyorum ki senin ana yüreğin benim üzülmeme dayanamaz.
Sonra olduğu yerden kalkıp annesinin önünde yere çöküp annesinin ellerine kapandı,
ağladı ağladı ağladı…
Rumeyza da ağlıyordu, elleriyle kızının saçlarını okşadı. Uzun süre konuşmadılar. Gün
ağarmıştı, açık olan pencereden yoldan geçen araçların sesleri geliyordu. Rumeyza
kızının saçını okşarken tane tane konuşmaya başladı.
-Bak tekrar söylüyorum bu aramızda sır kalacak, ablana dahi söylemeyeceksin. Bu
hafta sonu gelip istesinler seni. Ben eniştene söyleyeyim de onlarda anne-babasını alıp
gelsinler. Hem dünürlerin de burada olması iyi olur. Evliliğin için yarım ağızda olsa
onlara da sorup hatırlarını almak lazım, Sonra gönül mönül koyarlar durduk yere bir de
küslük çıkmasın ortaya.
-Peki anne sen nasıl istersen. Müsaade edersen ben şimdi okula gitmek için
hazırlanayım.
-Eğer sınavın filan yoksa sen de bugün okula gitme. Gözlerinden seninde bugün
uyumadığın anlaşılıyor. Git biraz uyu dinlen sende.
-Yok anne ben gideyim hem Efe’le konuşayımda o da ailesine söylesin. Akşam erken
gelir dinlenirim.
“Peki kızım sen bilirsin” derken kızını süzen Rumeyza yaşadığı yılları hatırlayarak gözleri
dolar. En azından yavrularının kaderi gülsün istemektedir. Bunları düşünürken ağzından
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kısık sesle, “Rabbim bizi Allah’tan korkan kuldan utanan iyi insanlarla karşılaştırsın”
cümlesi dökülüverir.
Rana kısık sesle “Amin” derken Rumeyza’da bu amine katılmıştır. “Amin”
Her iki tarafta da yoğun bir hazırlık başlamıştır. Rumeyza hanım evi baştan sonra
temizler, bayramlık perdelerini takar. Misafir kalabalık olacak düşüncesiyle konu
komşudan sandalye ayarlar.
Diğer tarafta Efe’nin annesi kocasını arayarak oğlunun söylediklerini kelime kelime
söyler. Son olarak da “Eğer baba olduğunu unutmadınsa, babalık vazifeni yapmak
istiyorsan istemeye gel. Gelmeyeceksen de sen bilirsin” der.
Hafta sonu gelmiştir. Rumeyza hanım konu komşularının da yardımıyla sarmalar tatlılar
börekler yapmıştır. En güzel elbiseleriyle misafirlerini karşılamaya hazırlanmıştır. Özlem
ise Rana’yı gündüzden alıp bir kuaföre götürmüş saçlarını başlarını makyajlarını güzelce
yaptırmışlardır. Kuaförden sonra Özlem arabayı kendi evine sürmüştür. Kardeşine çok
güzel bir abiye takım almıştır. Ablasının bu sürprizi karşısında Rana duygulanır gözleri
dolar. Ama araya giren Özlem, “Aaaa, kızıcam şimdi, ben minik cimcimeme bir elbise
almışım çok mu? Nesine ağlıyormuşsun bunun” derken aslında kendisi de ağlamaklı
olmuştur.
Ablasının sürpriz hediyesini giyen Rana bir peri kızı güzelliğindedir. Onu gören Özlem
duygusallaşıp gözyaşları içerisinde kardeşine sarılır. Bir süre öyle kalan iki kardeş
Özlem’e gelen telefonla kendilerine gelirler. Özlemin eşi Vedat nerede kaldıklarını
sormaktadırlar. İşlerinin bittiğini arabaya yürüdüklerini söyleyip evden çıkarlar.
Eve vardıklarında Özlemin eşi ve eşinin anne babasının geldiğini görürler. Ama
kızlarının güzelliklerini gören Rumeyza duygusallaşmış gözyaşlarına hakim olamamıştır.
Onu bu halde gören Vedat’ın annesi de duygusallaşmış o da ağlamaya başlamıştır.
Vedat ve babası ne oldu şimdi bunlara deyip birbirlerine bakarken Vedat’ın annesi,
“Aman siz erkek milleti değil misiniz? Ne anlarsınız kadınların ruh halinden” diye çıkışır.
Rumeyza hanım hazırlıkları son bir defa denetlemek için mutfağa girmiştir.
Bu esnada kapının zili çalar, belli ki gelen erkek tarafıdır. Evin erkeği olmadığından
misafirleri karşılamak Vedat ve babası Orhan Beye düşmüştür. Mutfağa antreden
girilmektedir. Misfirler ve onları karşılayanlar yüzünden antre dolduğu için Rumeyza
hanım mutfaktan çıkamaz kısa süre hapis kalır. Bu süre içerisinde Orhan Bey ve Vedat
kendilerini misafirlere tanıtmışlar onları salona buyur etmektedirler. Misafirler salona
geçip tam oturcakları sırada Rumeyza salondan içeri girer. İçeri girmesiyle Orhan Bey,
“İşte Rana kızımızın Annesi Rumeyza Hanım da geldi” der.
Rumeyza ismini duyan damadın babası olduğu yere mıhlanmıştır. Gözlerini
Rumeyza’dan ayıramaz. Başı döner gözlerininin önü kararır arkasındaki kanepeye
yıkılırcasına düşer. Onun oturuşundan kanepe bile geriye doğru sürüklenir.
Rumeyza da Kenan’ı tanımıştır ama damadın nesi olduğunu bilmemektedir. Ama elinde
çiçek olan damat adayının, “Ne oldu baba neyin var, betin benzin bir anda attı, iyi
misin?” sorusuyla kızını istemeye gelenin eski eşinin oğlu olduğunu anlar. Onun da beti
benzi atmıştır. Bilmeden kardeş kardeşle aynı yatağa girmiş olduğu gerçeği Rumeyzayı
zor duruma sokmuştu. Gözlerinin önünün karardığını hisseti. Rumeyza, bir anda yere
yığılıp kaldı.
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Kenan, Rumeyza’ya bakakalmıştı. Karşısında eski eşi ve kendisini onun uğruna terk
ettiği karısı Keriman ve oğlu Yağız Efe vardır.
Herkes Kenan’a ne oldu diye düşünürken Rumeyza’nın bayılmasının şaşkınlığı
içerisindedir. Özlem ve Rana “anne diye atılıp annelerinin hemen yanına gelirken Vedat
kolanyayı kapmış ama kime yetiştireceğinin şaşkınlığını yaşamaktadır.
Kenan eline dökülen kolonyayla yüzünü sıvazlarken gözü yanar ama yüreğinin yangını
daha büyüktür. Annesini ayıltmaya çalışan kızları Özlem ve Rana’ya bakar bir de
Rumeyza’ya bakar. Yıllar Rumeyza’yı yıpratmıştır ama hiç değiştirmemiştir.
Rumeyza’nın kendine gelmeye başladığını gören Kenan, Rumeyza’la karşılaşmaya ne
yüreğinin ne de gücünün yetmeyeceğini anlar. Panik içerisinde “Bu iş olamaz” deyip
hızla yerinden kalkıp ayakkabısını giydiği gibi dışarı çıkar.
Yıllar Kenan’ı da yıpratmıştır. Saçlarına kırlar düşmüş biraz kilo almış içtiği alkolün
tesiriyle de teni biraz kararmıştır. Aradan geçen zaman içerisinde Kenan, adeta
atasözlerinin boşuna söylenmediğinin ispatlamaya çalışmıştır. “Can çıkar huy çıkmaz
atasözünü doğrularcasına bir süre sonra yine aldığı alkol sonucunda kumar masasına
oturmuş o zamana kadar biriktirdiği ne varsa hızla kaybetmeye başlamıştır. Onun
kumarına katlanamayan Keriman boşanma yolunu seçmek zorunda kalır. Ayrılmasına
rağmen Kenan’dan da vazgeçememiştir.
Bu arada Yağız Efe de büyümüş yüksek Mavo (lise) son sınıftadır. Ama Yağız Efe okulda
yaptığı yanlış arkadaş seçimlerinin kurbanı olmuştu. Yakışıklı olan Yağız Efe okuldaki
arkadaşlarının giyim kuşamlarından bol para harcamalarından etkilenmiştir.
Arkadaşlarına, “Aslanım sizlerin anne-babası da benimkiler gibi orta halli insanlar. Siz
nasıl oluyor pahalı arabalara binip marka elbiler giyebiliyorsunuz?” diye sorduğunda
arkadaşları, “İstersen sana yardımcı oluruz ama ağzını sıkı tutman şartıyla” demişlerdi.
Yağız Efe de onlara, “O konuda sorun yok. Biz gerektiği zaman çenemizi sıkı tutmasını
da biliriz” demişti.
Yağız Efe bir süre Belçika’ya Almanya’ya uyuşturucu kuryeliği yapmıştı ama farkında
değildi. Birinde az daha polise yakalanacaktı ama ucuz atlatmıştı. Uyuşturucu taşıdığını
bir kaza sonucu taşıdığı paket yere düşüp patlayınca öğrenmiş ondan sonra da bir daha
yapmamıştı.
Daha sonra bir loverboys çetesine dahil olmuştu. Bu çete yakışıklı genç delikanlılara bol
paralar veriyor onların lüks içerisinde yaşamalarını sağlarken okullarındaki ya da
çevrelerindeki kızları tavlamalarını istiyordu. Genç kızları tavlayan gençler kızları sarhoş
ederek koyunlarına giriyor bunları filme alarak kıza şantajda bulunup kızları
pazarlamaya başlıyorlardı. Bu tür gençler ailelerin başların bela olmuşlardı. Kaçıp
kurtulmak isteyen kızlara çektikleri filmleri ailelerine göstermekle tehdit ediyorlardı.
Kurtuluş yolu bulamayan pek çok genç kız intihar yolunu seçmişti.
Yağız Efe, Mavo’yu (lise de diyebiliriz) bitirmiştir. Yüksek tahsil için Utrecht’e taşınmıştır
ama bir süre sonra okulda gördüğü ayrımcılıklara katlanamadığı için gerek öğrencilerle
gerekse zaman zaman öğretmenleriyle yaptığı tartışmalar kavgaya kadar uzayınca
okuldan atılmıştı.
Okuldan atıldığını ailesine söyleyemediği için Utrecht’te bir iş bulup çalışması gerekirken
bir loverboys çetesinin içine düşer. Çete içerisinde bir süre her şey Yağız Efe’den
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saklanır. Yağız Efe’ye bol imkanlar sunulur, lüks arabalarla gezdirirler. Amaç, onu lüks
hayata alıştırıp kızları tuzağına çekmesini kolayca istemektir. Bir süre bu lüks hayat
içerisinde yaşayan Efe bir gün merak içerisinde arkadaşına sorar.
-Ya Allah razı olsun günlerdir beni arabanızla gezdiriyor marka hediyelerle gönlümü
alıyorsunuz. Her şey için müteşekkirim ama bunları neden yapıyorsunuz? Kara kaşım
kara gözüm için değil herhalde.
-Üstüne bastın dostum ayağını kaldır. İşte tam da bunun için yapıyoruz.
-Nasıl yani?
-Bak arkadaşım yakışıklı delikanlısın. İstediğin kızı rahatça tavlayabilir onun koynuna
girebilirsin. İşte senin yapman gereken tek şey bu. Kızları tavlayıp onları kendine
mecbur bıraktıktan sonra onlara istediğini yaptıracaksın.
-Ya kusura bakmayın ama benim zekam yeterli değil galiba halen ne dediğinizi
anlayamadım. Bu kızları kendime mecbur bırakıp da ne yaptıracağım.
-Bak dostum sen bir kızın koynuna girerken videosunu çekersin. O kız senin koynuna
girmişse hele ki bu bir bir Türk kızıysa zaten sana mecburdur, ailesine de söyleyemez.
O kıza borcum harcım var kredi çekemiyorum deyip kredi çektrirebilirsin. Parayı sen
alırsın borcu kız öder. Yanaşmazsa görüntülerle tehdit edersin. O zaman tıpış tıpış
istediğini yapar. Parasız mı kaldın, kızı hemen pazarlarsın. Cebinde her daim paran
olur. Çalışmak istemezse yine görüntülerle o kızı tehdit edersin. Daha nasıl anlatayım
sana ben de bilmiyorum. Umarım anlamışsındır.
Efe duydukları karşısında adeta küçük dilini yutacaktır. “Ama, ama bu sizin yapıtığınız
şerefsizliğin adiliğin pezevenkliğin ta kendisi. Birisi sizin kardeşinize yapsa siz ne
yapardınız” diye cevap verir. Orada bulunanlardan biri hemen üzerine atlayıp iki
yakasını toplayarak.
-Sen biçim konuşuyorsun lan bizimle. Kaç gündür bu nimetin zenginliklerinden
faydalanırken bir şey demiyordun.
Efe sinirli bir şekilde yakasını tutan elleri yakasından söküp atarak,
-Bilseydim zaten yanınıza bile gelmezdim, midemi bulandırıyorsunuz. Benim sizinle işim
olmaz, olamaz artık. Sakın ha bir daha beni ne arayın ne de sorun. Benim sizin gibi
arkadaşım filan yok artık. Haydi bana eyvellah.
-Yok ya, çekip gitmeyi kolay mı sandın? Biz sana o kadar yatırım yaptık aslanım. Bunun
karşılığını almadan bırakmayız seni.
-Öyle mi, haydi alabiliyorsanız alın. Yoluma çıkar üzerime gelmeye kalkarsanız hepinizi
polise ihbar ederim. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Beni neyle korkutacağınızı
sanıyorsunuz siz. Haydi buyurun kim beni engelleyecekse çıksın karşıma.
O zamana kadar arkadaş sandığı insanlara sırtını dönüp yürümeye başlar. Biri
arkasından koşup yakalamak ister ama diğerleri onu omuzundan tutup engel olurlar.
“Yolun başında öğrendiğimiz iyi oldu. En azından hakkımızda fazla şey öğrenmedi. Bırak
gitsin uğraşmaya değmez”.
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Bu şekilde loverboys çetesinden kurtulan Efe karnını doyurmak için şimdi çalıştığı
restoranta girer. Yemeğini yedikten çevresine bakınırken camda yapıştırılmış olan
“Eleman aranıyor” ilanını görür. Hesabı ödeyen Efe iş müracatını da yapar. Şartlarda
anlaşırlar ve Efe restorantta çalışmaya başlar ve ta bugünlere kadar da çalışmaya
devam derek gelir.
Rumeza ile karşılaşmamak için evi panik halinde terk eden Kenan hızla aşağı inmeye
başlamıştır. Hatta asansörün gelmesini bile bekleyememiştir.
Bir süre şaşkın bakışlarla babasını izleyen Yağız Efe hemen kendine gelir ve babasının
peşinden koşar. Apartmanın giriş kapısında babasını yakalar. Kenan oğlunun pelinden
gelmesine aldırmayarak yürümesine devam eder. Ama Efe sırarcıdır, o da babasının
peşinden yürümeye ve onunla konuşmaya çabalar.
-Ne demek bu iş olamaz? Sen istesen de olacak istemesen de olacak.
-Oğlum bu iş olamaz diyorsam olamaz. Ben istemişim istememişim önemli değil ama
bu iş ben istesem de olamaz!
-Ama neden baba, neden olamaz? Biz birbirimizi deliler gibi seviyoruz. Şimdi sen
istemiyorsun diye neden ayrılalım? Ya bir gün de baba ol da oğlunun mutluluğunu iste!
Sen ne biçim bir insansın ya.
-Nedenini karıştırma, olamaz diyorsam olamaz.
-Baba, sen ister kabul et ister kabul etme ama biz evlenmek zorundayız. Çünkü biz
Rana ile birlikte olduk. Senin anneme yaptığın gibi onu böyle ortada bırakıp kaçamam.
Biz evlenmek zorundayız!
Kenan’ın kulaklarında “Biz birlikte olduk” cümlesi çınlayıp duruyordu. Gözyaşları
içerisinde Kenan’ın üzerine yürüyüp şiddetli bir tokat atarak, “Ne yaptın sen?” diye
bağırdı.
Bu bir kabus olmalıydı, her taraf kararmıştı. Sanki hiç bir şey duymuyordu. Gözyaşları
içerisnde sokakta koşuyurdu. Durduğunda daha doğrusu yere yığılıp kaldığında nefes
nefeseydi.
Bütün hayatı boyunca hata üzerine hata yapmıştı. O hataları, günahların en büyüğüne
iki kardeşin aynı yatağa girmesine sebep olmuştu. Yıllarca hem Özlem’i hem Rana’yı ne
aramış ne sormuştu. Yerden kalkarak yavaş adımlarla kanal kenarındaki banka oturdu.
Bugüne kadar yaşadığı ve yaşattıklarıyla her türlü cezayı hak etmişti. Bunu kabul
etmişti ama öz çocuklarının işledikleri günahın vebalini taşıyamayacağını hissediyordu.
Yavaş adımlarla kanalın kenarına kadar geldi. Gecenin karanlığında kendini kanalın kirli
soğuk sularına bıraktı.
Efe babasının kesinlikle karşı çıkmasına bir anlam verememiş Ranaların evine geri
dönmüştü. Döndüğünde herkes Rumeyza’nın kendisine gelmesini bekliyordu. Rumeyza
ayıkmış eline yüzüne sürülen kolonyalarla sakinleşirken kızlarına ne diyeceğini
düşünüyordu. Olan bitenlere hiç kimse bir anlam verememişti.
Annesinin kendisine geldiğini gören ilk Özlem oldu.
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-Ne oldu anne, neden bayıldın sen?
Rumeyza her şeyi anlatmanın zamanının geldiğini anlamıştı. Olayları en başından
başlayarak gözyaşları içerisinde anlattığında Efe ve Rana’nın dünyaları başlarına
yıkılmıştı.
Evde ağlamadık kimse yoktu. Keriman bile yıllar öncesine gitmiş kocasına Rumeyza’ya
gitmemesi için yaptığı baskıları hatırladıkça bu aile faciasında kendi payının da
olduğunu düşündükçe kahroluyordu.
Anlatılanları dinleyen Yağız Efe geldiği gibi tekrar sokaklara dönmüştü. Efe şuurunu
kaybetmişti. Şuursuzca gözyaşları içerisinde bazen yürüyor bazen koşuyordu. “Allah’ım
ben ne yaptım? Allah’ım bu büyük günahı nasıl işledim” diye söylene söylene koşarken
çevresinden akan trafiğin farkında değildi. Anayolda delice koşan adama arabalar korna
basıyorlar ama o hiç birini duymadan koşuyordu. Çok uzun sürmeden olan oldu. Efe
hızla gelen bir kamyonetin altında kalıp pişmanlık ve vicdan azabı içerisinde son
nefesini verdi.
Efe’nin son nefesini verdiği sıralarda Rana da kendinde değildi. Kardeş olduklarını
öğrendiğinden beri hiç kimseyi görmüyor duymuyordu. Herkes Rumeyza ile ilgilenirken
odadan ne zaman nasıl çıkmıştı kendisi de bilmiyordu. Asansöre binerek binanın son
kat düğmesine bastı. Asansörle çıkarken hıçkırıklarla ağlıyordu. Asansör son kata
vardığında kapısı açıldı. Asansörden son kata çıkan Rana binanın yangın merdiveni
bölümüne geçip kendisini boşluğa bırakıverdi…
SON
©
09 – 09 – 2020
Enschede - Hollanda
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kaldırım Çocukları
Kaldırımlar, evim, barkım,
Kaldırımlar, gözyaşımı akıttığım,
Sırdaşım, dert ortağım,
Kaldırımlar, halimi anlayan can yoldaşım,
Evet, ben bir kaldırım çocuğuyum,
Sizin deyiminizle sokak çocuğu,
Bana çok görülen sevgiyi, ilgiyi,
Kaldırımlarda ararım,
Bulamam…
Bu yüzden en iyi arkadaşlarım
Sigara, tiner, uyuşturucu ve kaldırımlarım...
Yarınlarım yoktur benim,
Bu günüm vardır ve bu günü yaşarım,
Sizler için daima tehlikeli,
Ve de zavallı bir çocuğum,
İsyan damarlarımda dolaşır,
Dün aileme, bu gün çevreme,
Yarınlarda ise toplumadır isyanım,
Sizler bilir misiniz soğuğu, açlığı, horlanmayı,
Her gün gururu kırıla, kırıla onursuz yaşamayı,
Bizleri istemez mi sanırsınız,
Yarınlara umutla bakmayı...
Sizler mayanızda bir kez yoğruldunuz çamurda,
Bizler se her gün,her saat, her saniye yoğruluruz,
O çamur denen hamurda,
Bizler biliriz sizin dertlerinizi,
Her gün bizde yaşarız onlarla,
Ta yüreğimizde duya duya,
Onlarla her gün biraz daha batarız çamura...
Ya sizler bizim halimizden ne anlarsınız,
Her gün geçer gidersiniz yanımızdan,
Ya bir kaç kuruş para sıkıştırırsınız avucumuza,
Ya da kızar, azarlar, bir tokatta siz vurursunuz,
Biraz daha gömersiniz bizi çamura,
Nedense kimse görmek istemez,
Belki de sizler için bizler,
Bataklıkta biten sivrisinekleriz,
Size göre toplumun kanını emen, asalak serserileriz,
Unutmayın ki bir zamanlar biz de,
Daldaki gonca gül kadar tazeydik,
Bilir misiniz, gülü koruyan dikenler vardır,
Sizler bir diken bile olamadınız,
Şimdi söyler misiniz sizler,
Bizlerin omuzlarına basarak yükselen sizler
Sizler kimlersiniz..?
Hayatın kuralı derler,
Birileri batarken, birileri hep yükselir,
Ama nedense batan hep biz oluruz,
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Hayat sadistleştirir bizi,
Bizim için hep biz varız,
Hayata kafamızdaki at gözlükleriyle bakarız,
Kültürden, ahlaktan, siyasetten bir şey anlamayız,
Bizler için, hep biz varız,
Sizler için bizler,
Toplumun yüzkarası,
Uğraşılmaya değmez, asalak, serseri yaratıklarız,
Bazen hayvanlar bile şanslı bizden,
Onlar için koruma dernekleri var,
Ya bizler için..?
Söyler misiniz ne yaptınız bizler için?
Bizler Allah’a emanet canlarız,
Yalnız bu günü yasayan,
Yarınlara korku ve şüpheyle bakan insanlarız...
Kaldırımlar, evim barkım,
Kaldırımlar, gözyaşımı akıttığım,
Sırdaşım, dert ortağım,
Kaldırımlar, halimi anlayan can yoldaşım,
Ben serseri, ben kaldırım çocuğu,
Ben sokak çocuğu,
Artık ne sayarsanız,
Unuttuğunuz bir şey var,
Bizde bir insanız...
15-10-1998
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kaldırımlar
Kolay mı yılların acısını bir anda unutmak,
Yüreğimizde biriktirdiğimiz sırları,
Bir anda atmak..?
Kolay mı yıllarınızı verdiğiniz insanların vefasızlıklarını tatmak,
Kolay mı bir kenara atılıp unutulmak,
İstemem vefasızların bir çöpünü,
Önüme dünyaları yığsanız da nafile,
Mihnetim ve de minnetim olamaz,
Sevgiden nasibini almamış kimselere,
Kaldırımlar, insanlardan daha dost,
İnsanların yüreğinden daha yumuşak bana...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kanama Ne Olur, Kanama
Sahi gözyaşları neden tuzludur
Yürekteki yangına basmak için mi
Ağladıkça neden susuzluk hisseder insan
Yüreğindeki ateşi söndürmek için mi…
Ağlama, güneşin gözyaşlarını toplayamam
Elim yanar
Kanama ne olur, kanama
Melhem olamam yaralarına
Bu kez de ben kanarım durduramazsın sonra…
Rüzgara kapılmış gelincik çiçeği gibisin
Hayata tutunmaya çalışıyorsun
Bu da bir yere kadar
Sen de biliyorsun
Rüzgarda savrulacak yaprakların birer birer
Sevda canda can imiş
Bin yıllık türkülerde
Dinmeden kanayan yara imiş…
©
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Kapına Geldim
Nefs fırtınalarında sürüklenen fahişe ruhların
Kadere isyanı ne kadar anlamsızsa
Günah okyanusunda yüzen bedenimin
Senden başka sığınağı olmadığı o kadar açık ki ya Rab
Kapından başka gidecek kapım yok
Hepsi kapanırken tek tek yüzüme ve yüreğime
Bilirim, bir tek senin kapın açık
Ve bir tek sen serinlik sunabilirsin kavrulan ruhuma...
Günahlarımın hamalı olmuşum
Kambur üstüne kambur gibi hatalarım
Dünya ahiret tarlası demişler
Gazap tohumları ekmişim
Senin rahmetin ve merhametin yetilmezse
Nice olur benim halim...
Bir insan kurtarmak bir dünya kurtarmaksa
Bütün ümmetin kurtulması için
Bize şefaatini yetiştir sevgilinin
Çaresizim, acizim
Yok senden başka sığınacak yerim
Yüzümü yere indirdim
Merhametine, rahmetine sığındım kapına geldim
Artık sen ne dilersen o dur halim...
26-08-2014
03:14
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Kar
Kar, pamuk kadar yumuşak,
Azrail kadar acımasız,
Beyazlığında doğum gizlenir,
Beyazlığında ölüm saklanır,
Yağmayın karlar, başıma yağmayın,
Renginiz masumiyeti belirtir,
Başımdaki karlarda çektiğim acılar gizlenir.
Ne olur yağmayın saçlarıma,
Yağmayın yollarıma, yağmayın bahtıma,
Yeterince yalnız ruhumu,
Birde siz dondurmayın masum renkli soğukluğunuzla...
Kar korkutur beni,
Çünkü karlı bir günde öğrendim kaybetmeyi,
Karlı bir günde öğrendim,
Çaresizliği, yudum yudum zehir içer gibi içmeyi.
Ve susmayı öğrendim,
Ne olursa olsun susmayı,
Acıyı, kederi yüreğime gömmeyi,
Gözlerimdeki yaşları yüreğime akıtmayı,
Yüreğimde volkanlar patlarken,
Taş gibi bir yüzle yaşamayı öğrendim…
Yüreğimde hapsolmayı öğrendim,
Yüreğinde hapsolmak,
Ne kadar zor bir duygu,
Kalbindekini anlatmak ister, anlatamazsın,
Birşeyler gelir diline,
Heycanlanır, için içine sığmaz,
Bir kuş gibi çırpınır yüreğin,
Bir şey tutar seni, dilin dolanır,
Anlaşılamamak korkusuyla,
Hiçbirşey anlatamazsın…
Yüreğimde hapis yaşarım hayatı,
En acısı sevgimi, sevdiğimi söyleyemedim.
Herkes duygusuz derken bana,
Oysa ben yaşarken ölmeyi öğrendim,
O korkunç yalnızlığımla...
Ey saçlarıma yağan karlar,
Yüreğimede yağsanız ya,
Söndürebilirseniz sayet,
Söndürseniz ya yüreğimdeki yangını da,
Ve erirken sizler, içinizde beni de eritseniz ya...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kara Sevda
Bir elbise değilim ki,
Çıkartıp atamazsın.
Herhangi biri değilim ki,
Unutamazsın...
Saçının tellerine tek tek yağan,
Kır çiçeğiyim ben.
Gece gündüz beynini yoran,
Kalb atışlarında her daim vuran,
Her ne etsen de, ne yapsanda,
Unutamazsın...
Çünkü sende yaşayan benim.
Benim adım kara sevda...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kara Toprak
Hiç bir gönül kabul etmedi
Hiç kimse beni senin kadar sevmedi
Bilmiyorum kaç kapıdan kovuldum
Sense bağrını açtın sadık dost kara toprak...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Karagözlüm
Bir çift karagöz uğruna
Bir ömür feda edilir mi
Ettim işte pervasızca…
Bir bakışında dünya kayar ayaklarımın altından
Dilim lal gözüm bir şey görmez olur
Yüreğimi koyasım gelir avuçlarına…
Dünya dediğin nedir ki gülüm
Sen olmadıktan sonra
Varsın kıyamet kopsun
Umurumda mı ki sanki…
Sen yoksan ben de yokum
Bir bunu anlayamadın
Ben sana ömrümü verdim
Bir gülümsemeyi çok gördün bana…
Ne olacaksa olsun
Varsın dünya son bulsun
Kavuşamayacaksam ben sana
Ne fark eder
Ha bu ömrüm ha bu dünya son bulmuş…
Çek o kara gözlerini bahtımdan
Ezelim de seni istedim ebedim de seni
Çok görme bana sevgini
Sensiz ebedim yok anla sevgili…
Yüreğimi açtım sana
İstedim ki gel yüreğimin kapısını arala
Ne var ne yoksa bu dünyada
Her şey sensin
Senden sonrası kıyamet anla…
Duyuramıyorum sana kalbimin sesini
Anlıyorum ki hiç sevmemişsin beni
Sitemler savururken kendime
Gitme, ne olur gitme bırakma sensiz beni…
Bir garip divaneyim
Sevda yolunda yorgun düşmüş biçareyim
Sevmekten başka bir şey bilmem
Farz et yüreğim ayaklarının altında
Ya sev ya cehenneme mahkum et beni…
Benzin içtim sevdandır diye
Yandım kandım ateşe
Bir seni sevdim
Azrail’im sensen hazırım ölüme…
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat
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Kararsızlıktayım
Gitmek, yeni başlangıçlar demek
Kalmak, sorunlara göğüs germek
Yeni sorumluluklar demek
Şimdi gitmek korkaklık mı?
Gitmek mi cesaret ister kalmak mı?
Sahip olduğum tek zenginlik, evlatlarım
Onlar uğruna kurban olmak mı zor
Her şeyi silip yeni bir başlangıç mı?
En zor durumda kararsızlıktayım…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Karışığım Yine Karma Karışık
Karışığım yine karma karışık
Duygular hisler birbirine karışmış
Elbisem bedenime dolanmış
İçinde ben karma karışık…
Gözümde yaş var
Yüzümde hüzün
Dudaklarımda tebessüm
Gülsem mi ağlasam mı bilmiyorum
Bir yanımda sevinç var diğer yanım hüzün
Birleştiği noktadayım geceyle gündüzün
Vesselam yine karma karışık gönlüm…
Bir yanım git diyor diğer yanım kal
Muhasebesini yapıyorum gitmekle kalmanın
Topluyor çarpıyor çıkarıyorum
Ama bölünen hep ben oluyorum, paramparçayım…
Gözümün önünden akıp giden bir ömür var
Ellerimden kayıp giden bir hayat
Çile yumağında yoğrulmuş bir kalp
Hayat değirmeninde öğütülmüş bir beden
Tükenme faslının sonundayım…
Karışığım yine karma karışık
Duygular hisler birbirine karışmış
Elbisem bedenime dolanmış
İçinde ben karma karışık…
16-11-2016
00:00
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Karşılıksız Sevilmeyi Özledim
Öylesine dar kalıpların içerisinde sıkışıp kalmışım ki
Kör olmuşum farkında değilim
Bağnaz baskılar altında çırpınıp durmaktayım
Hayat diye yaşadığım kaosun içinde boğulmaktayım
Ellerimden değil yüreğimden tutuver
Gözlerinle inanç aşıla, güvenebileyim sana
O kadar çok ihanete uğradım ki, korkuyorum
En çok da sevgiyle vurulmaktan…
Değişimin kapısındayım
Hemen yanındayım
Götür beni her nereye götüreceksen
Aklım fikrim senle meşgulken
Sana böylesine takılıp kalmışken
Bana hayatı yeniden öğret
Seninle keşfedeyim yeni ufukları
Melhem ol
Sar sarmala yaralı yüreğimi
Sadece sev yeter
Başka da bir şey istemiyorum
Öylesine özledim ki karşılıksız sevilmeyi
Çatlamış toprakların suyu özlemesi gibi...
©
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Kavanoz Dipli, Dibi Delik Dünya
Kavanoz Dipli, Dibi Delik Dünya
Hey gidi kavanoz dipli, dibi delik dünya
Dolduramadım, dolduranı da görmedim seni
Veriyormuş gibi yaptın kandırdın
Umutları, sevgileri hep sen çaldın
Bize geriye kalan
Pişmanlık ve sonsuz bir yalnızlıktı...
©
.
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Kavga Edeecek Kimsem Bile Yok
Hayatla ölüm arasında sıkışıp kalmışım
Cennetle cehennem arasında araftayım
Beynimde çılgın düşünceler
Cevabını arayan sorular
Ama ben cevaplardan korkmaktayım
Akşamdan kaldım
Geceye daldım
Her şeyi doldururum sandım
İçtim içtim, sabahtı uyandığım
Bir baktım her şey yine boş
Kendi kendimle kaldım…
Hayaller başka gerçekler başkayken
Kendimce umutlar beslemek boşaymış
Şimdi öylesine yalnızım ki
Kavga edecek kimsem bile yok…
©
30 – 09 - 2020
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Kayıp Nesil
Kimim, neyim, nerden geldim, aslım ne?
Bir yabancı sordu,
Kendini tarif et?
Düşündüm, diyebildiğim sadece,
Kayıp bir nesilim ben...
Karnım tok, sırtım pekti ya,
Başkada bir şey verme ihtiyacı duymamıştı büyüklerim bana,
Ve bir başkası inancımı sordu bana,
O na sadece İslâm dedim,
O da kimliğimde yazdığını bildiğim kadarıyla,
İnancını tarif et dediler,
Cevabım, büyük bir sukut ve hüsran oldu.
Utandım…?
Ebeveynlerimin yerine ben utandım,
Onlar için geçim derdi herşeyden önceydi,
Evleri vardı kat kat,
Paraları vardı bankalarda mark mark,
Ve altınları, ve altlarında arabaları….
Öğünme unsurlarıydı bunlar onlar için,
Ama ya bedelleri...?
Kayıp bir nesil!
İşte o benim!
Anlatmak istedim soruları soranlara,
Düşündüm, sonra sustum,
Anlatsamda anlayamazlardı ki,
Aynen büyüklerim gibi,
Ve bizler onların meyveleri,
Bedeni onlar gibi, maneviyati boş,
Kayıp bir nesil…
Söyleyin bize, kim kurtaracak bizi,
Söyleyin!
Bize yazık değil mi…
Ocak 1999
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kayseri
Anadolu’nun göbeğinde
Erciyes’in eşiğinde
Erenlerin himmetiyle
Şehitleriyle vatanın nöbetinde
Geçmişten geleceğe ışık saçıyor Kayseri…
Halka hizmet Hakka hizmet anlayışıyla şahlanan
Halkının göğsünde iman gözünde vatan
Bütün insanlığa sevdasıdır Kızılırmak’tan akan
Varsa da yoksa da ille vatan ille vatan
Geçmişten geleceğe ışık saçıyor Kayseri…
Tüccarı başka esnafı bir başka güzel
Fakiriyle zengini bir arada gezer
İşçisi alın teriyle temizler koca şehri
Geçmişten geleceğe mihmandarlık yapar Kayseri
Kayseri’de bilim yarışta
Tıpta İbni Sina
Mimarlıkta Sinan
Hak yolunda coşan
Somuncu baba Yaman dede Cemil baba
Hepsine kucak açmış yatıyor Seyyid Burhaneddin
Geçmişten geleceğe ışık saçıyor Kayseri…
©
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Kazanırken Dahi Kaybettim
Kaybetmeyi karlı bir günde öğrendim
Ondan sonra da hep kaybettim
Hatta kazandığımı sandığım anlarda bile
Kavgada kazanırken kırdığım kalplerle
Nefsimin kıskacında kıvranan ruhumun yaptığı hatalarla
Bir yardım ederken dahi gösterişe kaçan tavırlarla
Kızgınlık anımda ağzımdan çıkan kelimelerle kırdığım insanlarla
Ve hatta ekmek peşinde koşarken ayağımın kaydığı haramlarla
Günlük yaşamımda egomu tatmin etmek uğruna söylediğim yalanlarla
Ne çok kaybetmişim ve kaybetmekteyim
En acısı en ağırı Allah’a olan isyanlarımla ahiretimi kaybetmekteyim
Düşündükçe kayıplarımın farkına varıyor
Pişmanlık ateşinde yanıyorum…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kelebeğin Ömrü Kadar Sürmez Mutluluğun
Her şey bir bakış bir kıvılcımla başlar
Zaman durur sanki büyülenirsin
Bambaşka bir boyuta geçersin
Dünyan değişir
Her yer güneş
Her yer bembeyaz olur
Dünya ayakların altından kayarken
Bedenin iliklerine kadar titrer
Ruhun kayıp bir yitiği bulmuş gibi sevinir
Gözlerin bir noktada sabitlenir
Kirpiklerini dahi kırpamazsın
Heyecandan tek kelime edemez, göğsün sıkışır
Ellerini uzatmak ister
Lakin hareket edemezsin
Bitmesini hiç istemediğin bir zamana takılır kalırsın
O hayatının geri kalan kısmını da alır gider
Ne arkasından gidebilirsin ne de tek kelime edebilirsin
Bir hayat kayar gider avuçlarından
Bir kelebeğin ömrü kadar sürmez mutluluğun
Ve sen melankolide boğulursun…
©
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Kelime
Kelimeler bazen öyle hafif ki,
Milyarı değmez bir pula,
Bazende bir kelimeyi,
Tartamazsın grostonluk kantarlarla…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kelimeler ve Kavramlar
Bir kavram kargaşasına yakalandık,
Ne neydi şaşırıp kaldık,
Hepimiz, bir kelimeden bir başka mana çıkardık,
Sonunda cümleleri kördüğümle öyle bir bağladık ki,
Hiçbirimiz bir şey anlayamadık…
Hep aynı oyun, hep aynı hikaye,
Dobra dobra söyleyemediklerini gizliyorlar,
Sözcüklerin arkasına…
Sonra da çağdaş, medeni ve mert diyorlar kendilerine,
Söyleyeceklerinizi açık açık söyleseniz de,
Millet gerçek yüzlerinizi görse birde…
Cesareti olan varsa,
Buyursun, işte hodri meydan size...
18-12-1998
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kendi Üzerine Basmak
Her gün toprağa basan insan
Aslında kendi üzerine bastığını hiç düşünüyor mu acaba…
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kendimden Şikayetçiyim
Yüreğinde duyguları mahkûm edip yaşamak
Hep bir tedirginlik hep bir korku içinde
Ne yapacağını bilmeden
Kendini aciz hissederek yaşamak
Birileri seni anlayacak korkusuyla
Göz göze gelmekten dahi sakınıp
Dertleşmekten korkup
Saçma sapan konuların arkasına saklanmak
İzlediğin bir filmde
Dinlediğin bir şarkıda kendini aramak
Bazen yüreğini yakan duyguları anlatmak istediğinde
Yapayalnız olduğunu anlamak
Dostlarına sevdiklerine ağır gelmemek adına
Yüzünde sahte gülücüklerle Polyanacılık oynamak
Yüreğinde volkanlar patlarken
Buz gibi bir yüzle vakur görünmek adına
İnadına susarken
Gözyaşlarını yüreğine akıtmak
İnsanlar içerisinde yapayalnız
Tek başına içi içine sığmamak
Kalem ve kâğıttan medet umum inadına yazmak
Sonra birileri görür okur korkusuyla
Kâğıtları yakarken içinde kendini yakmak
Kendince kutsal değerler uğruna
Körü körüne bilerek kurban olmak
Beklenmedik anlarda gelen fırsatları
Vicdan muhasebesinden korkup
Elinin tersiyle itip atmak
Birilerinin umudu olmak varken
Yüreğinde sevgilerini yaşar, yaşatırken
İnadına umutsuzluğa, mutsuzluğa yelken açmak
Başkaları için yaşarken hayatı ıskalamak
Bunca melankoli içerisinde nefessiz kalıp boğulmak
Ölmüşken yaşadığını sanmak
Hayata tutunmak için bir neden aramak
Fakirliğin daniskası değil de nedir
Yüreğimde sevgilerimle zengin
Onca dostlarım arasında fakirim
Yok kimseden şikayetim
Ben kendimden şikayetçiyim
Kendimden kendimin azadını talep ediyorum
Tek istirhamım hakkınızı helal edin...
25-17-2016
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Kendimize Ağlayacak Halimiz Kalmamış
Duvarı nem yiğidi gam yıkarmış
Farkında olmadan damla damla yıkılmışız
Akacak bir damla gözyaşımız kalmamış
Kelimeleri tüketmiş duyguları köreltmişiz
Değil başkasına, kendimize ağlayacak halimiz kalmamış…
©
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Kendini Sorgula
Ne kadar güzel olursan ol
Eğer ki geride bırakmışsam
Eğer ki seni terk ediyorsam
Elbet görmüşümdür bir çirkinliğini
Ve bunu yüzüne söyleyemiyorsam
O da benim asaletim
Bu gidişime bir mana arama
Kendini sorgula göreceksin nedenini…
©
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Kınalı Koç
Hayallerim senden uzaklara gitmiyor,
Afet nolur bu kalb sensiz olmuyor..!
Aynaya her bakışımda seni görüyorum,
Bende yaşayan senmişsin meğer,
Ruhum yapayalnız,
Sensiz üşüyorum,
Nerdesin ey canımdaki can!
Bulutlar mı ağlıyor benim yerime ne?
Durmak bilmiyor, yüreğim gibi gözlerimde...
Kırıldı kanadım kolum,
Sensiz uçamıyorum!
Bütün bunları istediğim için değil,
Mecbur kaldığım için yazıyorum.
Başka türlü duygularımı anlatamıyorum.
Beni ya anlamak istemiyor, ya da anlayamıyorsun...
Sana,seni seviyorum diyemiyorum,
Ama sen biliyorsun,
Her gün kalbimi tırmalıyor,
Gül yaprağına kan damlatıyorsun,
Kınalı koç misali,
Hem başımı okşuyor,
Hem kurban ediyorsun!
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kınalı Koç (II)
Ben kınalı koçum sevdaya adak,
Güneşim hapis, olmuyor sabah.
Bir hüzzam şarkı çalıyor,
Gözlerimden sevdiğim,
Yüreğimden sevgi geçiyor,
Yeryüzü sıkıyor beni,
Ruhum bir başkasında geziyor.
Bırakma, tut ellerimden ne olur,
Yalnızlık o kadar derin uçurum ki
Sen olmadan bu kalb, bu beden
O uçurumda yok olur.
Susmak ne kadar zor,
Susma konuş, bir şeyler söyle,
Sevmek dediğin, sevdiğini mutlu görmektir bence.
Eğer mutlu olacaksan ben ölünce,
İşte hançer,
İşte ben, kınalı koç...
Sana boynum kıldan ince,
İndir hançeri!
Biliyorum, zorla sevgi olmuyor,
Ama gel gör ki sevgiliden de vaz geçilmiyor...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kınalı Kuzundum Hani
Hani kınalı kuzundum daha,
Hani hiç büyümeyecektim gözlerinde,
Hani gözlerimden anlardın derdimi,
Hani hiç terk etmeyecektin beni,
Şimdi çok yalnızım, üşüyorum anne...
Nerdesin ciğer parem,
Nerdesin canıma can katan,
Nerdesin beni karakter hamurunda yoğuran,
Kalbim acıyor, nerdesin annem nerdesin...
Ömrüm bir büyük yasta şimdi,
Bulutlar gözlerimde,
Akan nehir mi, ben mi bilemiyorum,
Hayat hiç bitmeyen tuzak,
Anne, kınalı kuzun var ya,
Sensiz bu tuzaklara kurban şimdi...
Her telefonun bir bayramdı,
Her dûan bir kalkandı,
Bilirdim, kalbin sonsuz pınardı,
Söylesene beni bırakıp gidecek ne vardı...
Hemen yanı başına bir gül diktim,
Kokun güle sinmiş,
Gül sen kokuyor anne,
Gül sen kokuyor anne,
Ama sen yoksun an...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kırmızı Karanfilin Manasında Ara Duygularımı
Ne çok kurcalıyor ne çok karıştırıyorsun aklımı
Yokluğun bile olmadık hayallere salıyor
Hep çift kişilik veriyorum siparişlerimi
Bir çift dolunayın yakamozlarında
Love story’nin tınısında
Sarhoş olarak yemek istiyorum yemeğimi
Ama yoksun işte, gelmiyorsun
Küs müsün bilmiyorum
Bir merhabana bin umut dizeceğim, bilmiyor gelmiyorsun…
Talan ülkesi yüreğim
Savaştan çıkmış mağlup ordu gibiyim
Kaç sevda kalem düştü
Kaç sevda şehidi verdim bilmiyorum
Bakma öyle bakma karşımda, oklarına direnemiyorum
Göz göre göre hayatımı bakışlarına feda ediyorum…
Kelimeler dilimde tutsak, lal
Gözlerim yalvar yakar
Yüreğim hep bir zelzele içerisinde
Bin korku var sonsuz heyecan
Elimde sana adanmış bir kırmızı karanfil
Kırmızı karanfilin manasında ara duygularımı
Bilmiyorsan sor soruştur…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kısaca Cahilmişim
Kıvılcım değdi bedenime
Cehenneme düştüm sandım
Ne ateşler varmış ki habersizmişim
Yananı görmeden
Ateşi bilmeden
Dünyanın halini görmeden
Hep ben demişim
Yani kısaca cahilmişim cahil
19-10-2016
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Kıskanmak
Bıktım artık bu kıskançlıklarından
Yeter artık
Kıskançlık yapma, vazgeç
Yoksa ben bir kıskanırım
Kıskanırsın…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kıyamete Kaç Var Daha
Daha kaç parçaya bölünmeliyim
Kaç geceyi sabaha bağlamalıyım
Yüreğimdeki korkuları nasıl dindirmeliyim
Sessiz çığlıklarımı nasıl susturmalıyım
Çatlayan bu kaçıncı sabır taşı
Dayanır mı buna yürek dayanır mı gözyaşı…
Bütün dünyayı omuzlamış gibiyim çatırdıyor kemiklerim
Günahlarım rahmete perde
Nur doğmuyor ne geceme ne gündüzüme
Pişmanlık ne büyük ateşmiş
Kanıyorum yanıyorum tütüyorum
Feryadım geceyi boğuyor
Gözlerde kulaklarda bir büyük perde
Ne duyan var ne gören
Ölüm uykusuna mı yattı bunca insan
Yoksa onların feryatları da mı karışıyor feryadıma
Kör sağır olan ben miyim yoksa…
Kanayan bir ben miyim
Yoksa bütün insanlık mı
Her yerde kan her yerde savaş
Ne zaman bitecek bu çile bu gözyaşı
Kin nefret öfke kök salmış yüreklere
İnsanoğlu farkında değil ama
Herkes biraz merhamet biraz sevgi peşinde…
Uyutulmaktayız dakika dakika
Yüz binlik beşikler inşat yarışında
Kumar içki fuhuş artık sokak ortasında
Bata çıka bulandık her türlü günaha
Ey İsrafil, kıyamete kaç var daha
Üfle artık şu sura
Şeytan zaferini ilan edecek yoksa…
©
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Kıyı Göründü
Ateşin, ateşe düşmüş haliydim sana olan sevgimde
Hiç bir şey fark etmeden yanıyordum sadece
Denizde susuzluk çekmek gibiydi senle yaşamak
Yavaş yavaş öldürüyordun
Acı olanı ise her şeyi görüyor biliyordun
Ama artık kıyı göründü...
©
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Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kıymet Bilmez
Sevgiyi yürekte,
Duyguları dilde hapsettik.
Sevdik, gurur yapıp söyleyemedik,
Erkekler ağlamaz deyip,
Gözyaşlarımızı gösteremedik,
Altun, bir nefes kadar yakınken,
Biz çöplükteki tenekelerin peşinde gezdik…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kızılcık Şerbeti
Dillerde sahte tebessüm, yüzlerde maske
Kelimeler eziliyor utancından
Yalan, riya akıyor dudaklardan
Herkesin kısmetine mey düştü
Nedendir bizim kızılcık şerbetine mahkum oluşumuz…
©
03 : 04
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Kızılırmak Türküsü
Kızılırmak bulanık akıyor,
Mehmedimi çekmiş de bağrına, caka satıyor
Anası oturmuş ağıt yakıyor
Ayşe gelinse yürekler dağlıyor…
Kızılırmak sende kahrolasın
Kuruyasın, bir damla suya hasret kalasın
Nice yiğitler aldın, yarınları yaktın
Sende yarınsız kalasın...
Kızılırmak akar gider
Gözyaşlarımı suyuna katar gider
Gayrı bizim evde bacamı tüter
Kızılırmak, sende murat alamayasın!
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kibrit
Ben yanmaya hazır kibrittim
Gözlerin kıvılcımım oldu…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kime Ne
Geceyemi bulandım ben yoksa gecemi bana
Ben beddua mı aldım yoksa beddua mı ettim bilmiyorum
Oysa sitem bile etmemiştim ben sana
Söylemedim sana bir tek kelime sevgimden başka
Yanıyorum, her nefesimde bir ah var dilimde
Tütüyorum ama gören yok
Bir magma gibi için için yanıyorum
Bazen bir volkan olup patlamak istiyorum
Nefesim tükeniyor
İçime içime eriyorum
Feryat mı, figan mı, nerde ne var duyan yok beni
Çıkmıyor sesim, tükeniyor nefesim, tükeniyorum
Buz misali damla damla eriyorum...
Bir benmiydim bu dünyaya fazla
İsyan edesim geliyor ama korkuyorum
Kime, neye isyan
Oysa biliyorum
Hata benim günah benim kime ne diyeyim
Hata benim günah benim kime ne diyeyim...
Aradığım belki bir yudum sevgiydi
Ama hakkını vermek gerekiyormuş, veremedim
Çabuk kaybettim
Sevgi o kadar ürkek bir kuşmuş ki
Bir uçtu mu, bir kaçırdın mı elinden
Ömür boyu tutamıyorsun bir daha
Sen olduğunla kalıyorsun
Pişmanlıklar, ahlar, ah keşkeler
Sana kalan hatıra kalıyor
Dilinde sermayen demiş ya şair
İşte bir o ah kalıyor, bir ah
Koca bir ah kalıyor...
Zamansız depremlerle vurulmak niye böyle
Ansızın çalan bir şarkı, bir nota, bir şiir alır götürür seni senden
Yaşanmışlıklara inat yeniden gelmek istersin dünyaya
Mutsuzmuyum, bilemem ki
Pişmanmıyım yaşadıklarımdan, söyleyemem ki
Hayat zor be usta, hayat zor...
Gözyaşım yüreğime, yüreğim dilime bağlanmış
Dökülüyor, futursuzca dökülüyor hemi de
Kurşun gibi, top gibi tüfek gibi vurarak dökülüyor
Kime ne, kime ne!
Kimseye bir şey etmemişim
Figanım da kendime, sitemim de, isyanım da kendime
Kime ne, kime ne...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kimiz Biz
Ben, benim ama duygular benim değil,
Bu yüzden ağlatır hep özümü,
Gözden bir damla yaş akar,
Ama samimi değil,
Bir kalb var göğsümde,
Her gelen girer içeri,
Ayırt edemez, kötüyü güzeli,
Güzeli sever ama gerçek değil,
Bir el var bu gövdemde,
Ayırt edemez, uzanır harama, helale,
Kesilse ta bileklerinden,
İnan ki gam değil…
Bir ayak var gövdemin dibinde,
Gider kahveye oradan camiye,
İnsana hayır mı getirir şermi,
İnan hiç belli değil...
Bir çift göz var kellede,
Görür nerde ne yasak varsa,
Uyandırır uyuyan nefsi şehveti,
Hiç farkında değil…
Bir kulak var kellede,
Duyar nerde varsa giz sır,
Bir gün bu başı belaya sokar,
Ama hiç farkında değil...
Bir dil var ağzımda,
Kemiksiz ya döner her yere,
Karışır her söze,
Hele edepli hiç değil,
İşte uzuvlar işte biz,
Onlar neyse o da biziz,
Bir biz varız amma,
O biz, bizmiyiz değilmiyiz?
Peki öyleyse neyiz, kimiz biz..?
21-09-1998 / Losser
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kimlik
Gelin, gelin üzerime
Ey izimler ey sağcılar ve solcular
Gelin ki geröeği arayayım
Gelin ki kendimi bulayım
Heba olan bunca yıldan sonra
Çınlayınca çanın sesi şakaklarımda
Sorular takıldı aklıma
Ben kimim?
Kimliğim ne?
Hani gerçek nerede?
Bulmak için gerek yok uzaklara gitmeye,
Kimliğim ismimde saklı
SEYYİD...
11 – 06 - 1997
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kin
Yansın bu dünya,
Yıkılsın önümde engel ne varsa,
Bir çiğ gibi yıkayım,
Bir fırtına gibi savurayım,
Nasıl olacaksa olsun,
Bu kinimi, bu hırsımı susturayım,
Yoksa ne olur bilemem,
Nasıl, bir mikrop bir insanı öldürürse,
İçimdeki bu öfke bu kin,
Değil yalnız beni,
Belki bir toplumu mahfedebilir,
Oysa biliyorum ki ben
Sevgiye mahkumum…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kinim Sevgimi Geçti Bende
Hayatın çığlıklarını duyuyorum
Kulaklarımı yırtarcasına çınlatıyor
Kollarımla kulaklarımı bastırıyorum
Nafile...
İnadına inadına çığlıklar beynimin içinde
Gözlerim yerinden fırlayacakmış gibi
Bağırmak, haykırmak,
İmdat diye çığlık atmak istiyorum
Nafile...
Sanki gizli bir el ağzımı kapatıyor
Korkuyorum,
Evet korkuyorum ama çıldırmaktan korkuyorum
Çünkü beynimi zonklatan hayat çığlıkları senin sesin
Sanki ağzımı kapatan el, senin elin
Oysa öldürmüştüm ben seni,
Gömmüştüm mazi denen mezarın en ücra köşesine,
Her ismini duyuşumda milyarlarca sitem,
Milyarlarca kahır yüklenirdi her kelime,
Lanetler yağdırdım ardın sıra...
Neden döndün, neden..!
Sana ulaşan her nazarımda ateşe dönen ben
Ve bu sevgimi zalimce kullanan sen...
İhanetin, kar beyazı tenine kömür karası gibi yapıştı
Adın untuldu, ihanetin kaldı dillerde...
Hep o kız dediler, hep o
Utandılar, ne ismini nede ihanetini söyleyebildiler...
Ne olur sakın dönme
Bunca sene bir başkasını sevmedim
İnat ettim ismini bir kere olsun söylemedim
Bakma,
Sakın gözlerime bakıp
Sana döndüm deme bana
Korkuyorum,
Aşkım nefretimi bastırır da
Oyuncak olursam avucunda...
Hayır, sakın görünme bana,
Yemin ediyorum
Sen daha ağzını açmadan vururum
Sonra bende kalmam bu dünyada,
Anla artık ve sakın dönme
Kinim sevgimi geçti bende...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kir
Ey din düşmanları,
Almayacağım adınızı ağzıma,
Kirlenmesin,
Temiz kalsın dudaklarım,
Sizin kirli ruhunuzun,
Temiz, mubarek adıyla…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kirlendim
Yarınlar bilmece çözemiyor, korkuyorum
Aynada gördüğüm ben miyim, tanıyamıyorum
Gölgemmi ruhsuz yoksa sahibi bedenimmi bilmiyorum
Nefsim bir uçurum, dütükçe düşüyorum...
Dünyanın ihtiras çamuruna bulandım
Dünyanın şehvet çamuruna saplandım
Yalanı, dolanı öğrendim
Kirlendim...
Dostumu sırtından vurmayı
Sevdiğimi aldatmayı, ihaneti
İnsanları kullanmayı
Paraya kul olmayı öğrendim
Kirlendim...
Saf tertemiz duygularla alay etmeyi
İyi niyeti suistimal etmeyi
Egoizmi, hep ben, hep ben demeyi öğrendim
Kirlendim...
Sevgiyi silah olarak kullanmayı
Duygu sömürüsü yapmayı
Menfaati, çıkarcılığı öğrendim
Kirlendim...
İçkiyle cesaretlenmeyi
Kumarla ocaklar söndürmeyi
Uyuşturucuyla körpe hayatlar öğütmeyi öğrendim
Kirlendim...
Dünya bir handıö bense bir hancı
Benim gibi bu dünyadaki yolcuları
Üçkağıtla, yalanla soymayı öğrendim
Kirlendim...
Kendimi insan sandım
Dönüp yaptıklarıma bir baktım
Pişmanlıktan başka bir şey değildi duygularım
İnsanlığımdan utandım
Ağladım ağladım ağladım...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kitap
Okuduğum bir kitabın unutulmuş bir sayfasısın sadece
Kendini hatırlatman bana kitabı hatırlattı sadece
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kopliman - Sitem
Bu gece bir şey öğrendim
Hiç kimseye hak etmediği sözler söylemeyeceksin
Koplimanlar bazen ödünç bir elbise gibi bol gelebilirken
Bazende dostça edilen bir sitem dar gelebiliyor insana...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Korktuk
Biz fırtınalarda piştik
Zaman denen mefhuma Kendimizi hapsettik
Herkes bir damla sevgiye muhtaçken
Biz sevda okyanusunda sevgiye hasret yetiştik
Korktuk sevgimizi itiraf etmekten
Korktuk sevdiğimizi iki cümle sözle onurlandırmaktan
Korku öylesine yüreklerimizde kök salmış ki
Cesaretimizi kaybettik
Şimdi korkulara tutsak yaşıyoruz her ne yaşadığımızı sanıyorsak...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Korku
Korkuyorum, ya yolumu şaşırırsam diye,
Sonra nasıl çeker bu yükü bu cılız omuzlar,
Korkuyorum, Ya umutlarım tükenirse diye,
Ya hüsrana uğrarsam,
Sonra uzarda uzarsa bu kısacık ömür,
Hedefsiz, gayesiz, başıboş...
Nasıl yaşanılır bu dünyada?
Korkuyorum, göz yaşlarım tükenirse diye,
Çünkü biliyorum ki,
Taşı delen su,
Vicdanı yumuşatan, kalbi ferahlatan gözyaşı...
Korkuyorum, bir daha ağlayamazsam...
Korkmuyorum, ne insanlardan,
Ne dert çile çekmekten,
Koruyorum, hedefsiz, gayesiz başıboş,
Basit bir hayatı yaşamaktan...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Korku Zenginliğin Göstergesiymiş
Korku sinmiş odamın duvarlarına
Yarınlar korkusu
Yalnızlık korkusu
Kaybetme korkusu
Her an aklımdayken
Unutma korkusu
Dünya sınavını kaybetme korkusu
Ne de çok korkuyormuşum meğer
Sahip olduğum ne çok şey varmış
Korkunca anlıyorum zenginliklerimi
Korkmaktan korkmayın
Korkunca kendinizi zengin hissedeceksiniz
Neyi kaybetmekten korkuyorsanız zenginliğiniz oymuş
Korktukça daha iyi anlıyorum
Korku zenginliğin göstergesiymiş…
©
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Korkulara Mahkum Yaşamak
Nedensiz bir ağıt var yüreğimde
Hıçkırımlarım dilimde lal
Yüreğimde feryat figan
Kimsenin bilmediği duygularıma tercüman....
Korkularla yüzleşmekten korkup
Korkuya mahkum yaşamak
En büyük mahkumiyet olsa gerek...
Hayatın ne ekersen onu biçtiğin
Bir tarla olduğunu bildiğin halde
Hatada ısrar ederek yaşamak neden..?
Her şey açık olmalı hayatta
Çevrenden kaçıp saklanabileceğin renkler belki olabilmeli
Ama yalan dolanların hakim olduğu siyah asla...
Bir yalana mahkum yaşamanın hayata kazandırdığı ne olabilir ki
Bir yalan her zaman hatırlamak zorunda olduğun
Koca bir yük getirir beynine, kalbine
Ve her geçen gün ezilirsin o yalanla birlikte...
Kalbim buruk
Yüreğim kor alev içinde
Korkuyorum, endişelerim büyük
Korkularım endişelerim kendim için olsa
Belki bir parça kolay olur da
Seni anlamayan ve dinlemeyen
Anlayıp ve dinlemek istemeyenler için olunca
Onlar anlamadıkça sen anlatamadığını düşünüyor
Bir de acizlik hissini yaşıyorsun korkularını besleyen...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Korkularımızın Kurbanıyız
Bir idam mahkumu gibi gidişin
Bir kınalı kuzunun adanmışlığında yürüyüşün
Her tebessümünde saklı içine kanayışın
Acizliğini çaresizliğini gözyaşlarını kalbine gömüşün
Bazen bir töreye bazen çevreye
Ya da gelecekte seni bekleyen
Yalnızlığın korkusunadır kurban edilişin…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Korkuyorum
Yıldızlar gözlerinde sıraya dizilir
Saçların nehir misali
Kıvrım kıvrım süzülür
Ellerin şefkat misali
Yağmurun güle değmesi gibi
Yanaklarımda gezinir
Sesin kulaklarımda dinmeyen senfoni
Seni gördüğüm an dünya kayar ayaklarımın altından…
Gelmekte olan felaketi seziyorum
Sana söylemeye de korkuyorum
Her şeyi unutuyorum…
Seni kaybetmek en büyük korkum
Ama en korkuncu
Gözlerinde yok olduğumu görmek
Sende tükendiğimi hissetmek
Sözlerinde yalanı hissetmek
Ey sevdiğim bana rol yapma
Bana olan sevgin tükendiği anda
Söyle ki bana
Maskara olmayayım gözünde gönlünde
Ne de eşe dostta…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kördüğüm
Sevgisizlikten çorak düşmüş gönüllerde sevgi aramak
Yalnızlığa yelken açmakmış
Sinemden kopup gelen canhıraş hıçkırıklarımı yastıklara gömerken
Ağa takılan balığın çaresiz çırpınışlarında
Kadere boyun eğme esaretini tadarken
Boğazım sayısız düğümlerle ilmek ilmek düğümlenir, yutkunamaz
Göğsüm sıkışır, nefes alamaz hale gelirken
Hıçkırıklarımda kaybolan sessiz çığlıklarım
Mazinin en keskin nedamet uçurumlarına yuvarlanıyordu
Ve ruhum
Dört bir yandan esen fırtınalar girdabında boğuluyordu…
©
13 - 11 - 2008
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Körsün Sen
Kalbim kalemim oldu, sevdam kağıt,
Üzerine hicranımı yazdım,
Gözyaşlarımla süsledim,
Belki özlemişsindir diye,
Tenimin kokusuyla parfümledim,
Ama özleyen benmişim,
Özlenen her zaman olduğu gibi yine sen,
Kendi silahıyla vurulansa ben...
Şehri terk ettim,
Resimleri yaktım,
Seni hatırlatan her kelimeyi,
Lugatımdan çıkardım,
Ama ya kalbim...
Onu söküp atamadım...
Demir ateşte erir şekillenir,
Kalbim demir değil ki ateşlere salasın,
İstediğin şekle sokasın,
Unuttuğun ise benim kalbim zaten ateş,
Yüreğim volkan,
O volkandan patlayan sevdayı göremeyecek kadar körsün sen...
Aşk çöplüğü mü senin kalbin,
Kelebek gibi çiçekten çiçeğe konmaktasın,
Herkes baharı yaşarken,
Sen, sevgisizlikten hep yastasın,
Dikkat et kendine,
Sevgisizlikten boğulmaktasın...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kötü Günlerin Kötü Dostu
Dost dediğin kara tahtaymış
Dertlerini sırlarını üzerine yazar
İnce hesaplarını karalar
Rahatlayıncaya kadar zırvalar
Hırsını hıncını öfkeni ondan çıkartır
Sonra her şeyin orada kalacağından emin çeker gidersin
Emin olmasan adı dost olmazdı zaten
Hem de hiç eskimeyecek dost
Birileri eskitirmiş orasını bilemem…
Acıya bulansan
İçin dışın her yerin keder dolsa
İçin içine sığmaz olsa
Gözlerin her an akmaya pınar olduğunda
Ağlayacak bir omuz aradığında
Sende adın gibi biliyorsun ki
Bir telefon kadar yakınım sana
İyi gününde mutlaka birileri zaten vardır yanında
Unutma, kötü günlerin kötü dostu ben hazırım burada…
Sırrını paylaşamadıktan sonra
Dostunun göğsünü yumruklayarak
Gözyaşlarını akıtamadıktan sonra
Yeri gelip bağırıp çağırarak
Hırsını öfkeni atamadıktan sonra
Yardıma ihtiyacın olduğunda
İlk onun ismi gelmiyorsa aklına
Dost denir mi ona
Bir de eskimeyen dosttan düşman olmazmış, unutma…
©
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Köylü Güzeli
Ela gözlü ceylan gibi sekersin dağlarda,
Saf berrak sular içersin kaynaklarda,
Güllün güzelliği yüzüne vururda,
Feryadı figana salarsın, bülbülleri baharda...
Baharımsın, yazımsın,
Sevda bahçemde nazlımsın,
Ahû gözlü sevdiceğim;
Gönül tahtımın sultanısın...
Koyun, kuzu meler önünde,
Türküler söyler rüzgar seninle,
Turnalar döner yuvasına gelirde,
Bir selamın bile gelmez ela gözlüm...
Baharımsın, yazımsın,
Sevda bahçemde nazlımsın,
Ahû gözlü sevdiceğim,
Gönül tahtımın sultanısın...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Köz Olur
Gönül çağlar durur
Gözyaşı aşkla beslenen nehire kaynak olur,
Ben sevda nedir bilmem,
Aşk acısı çekenleri görür sevmemek için yüreğim taş olur.
Bilse ki o yürek
Mazojistçesine yaşanan aşklarda bile ayrı bir tad ayrı bir letafet var.
Sevmek için odun olur, kömür olur.
İlla ki yanar kavrulur aşk uğruna köz olur.
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kriz
Çıldırmak üzereyim,
Kimbilir çıldırdım belki de,
Beynimde bir nesne,
Kemiriyor beynimi derinlemesine,
Düşünmüyor, düşünemiyorum,
Hiç bir şey algılamıyor beynim,
Akıl, mantık göç etmiş,
İflas etmiş bir haldeyim,
Ah bir bağırabilsem,
Bir haykırabilsem, bir atabilsem içimdekini,
Sanki bir kunduz gibi kemiriyor beynimi,
Bense ona bir isim bile veremiyorum ki,
Bir ses, tutma kendini bağır diyor,
Gırtlağımda bir çift el, bir başka ses,
Sakın ha, yoksa boğarım diyor,
Geceyle gündüz, akla kara gibi,
Günahla sevap, şeytanla melek gibi,
Kalbim nefsimle mücadele ediyor,
Nefsime kalsa belki bir parça adam olur ya,
Amma şeytan durmuyor, kışkırtıyor,
Sen ne dersen o olur, kral sensin diyor,
Ve zavallı ruh,
Beden denen hücrede,
Çırpınıyor, çırpınıyor…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kukla
Şekilde kandık
Manada yandık
Sanki bir kuklaydık
Onlar der hürsünüz
Biz zannederiz
Gerçekten özgürüz
Ama ya ipler?
Hep birilerinin ellerinde
Bu nebiçim özgürlükse...
17 – 05 - 1997
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kumarbazın Aşkı
Sen hayatımın kumarı
Sanki bob dercesine
Dikince gözlerini gözlerime
Bense rest dedim
Kumarbaz cesaretiyle
Ve varım yoğum
Kalbimi sürdüm önüne
Şans numaram sen ol istedim
Yirmi bir
Aşk ruletinde dönen top
Hep sıfıra düştü nedense
Kılıç çektim
Ve maça kızını
Yani hep seni istedim
Gelmedin gerçek hayatta olduğu gibi
Bir kere bile
Ve zar attım istikbalime
Çünkü ölümden ötede hasret
Candan ötesi canan
Sensizliği sorma bana
Senden gerisi yalan
Ve gelen zarım inadına hep yek
Yani sen ve ben
Tek mermi sürdüm tabancaya
Çevirdim, çevirdim
Ve namluyu kalbime
Tık
İkinci el sıra sende
Tık
Üçüncü el sıra yine bende
Parmaklarım titriyor
Ne zor oyunmuş bu Rus ruleti be
Bastım tetiğe
Tık
Sıra yine sende
Doğrulttum silahı kalbine
Gözlerimi gözlerine
Parmaklarım sara nöbetinde
Tir tir titriyor
Ve birden bir gümleme
İlk defa kazanıyorum sana karşı
Karşımdaki hayalin olsa bile
Dayanamam ölümüne
Sensizliğin acısıyla
Bazen melankoli
Bazen hercai
Duygularında kaybolmuş bir serseriyim
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Doldur bütün mermileri boşalt kalbime
Farz et ki Rus ruleti oynuyoruz
Ve sıra bende
Durma bas tetiğe
Ölümüm senin elinden olsun be dünyam...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kur’an-ı Kerim
Sendedir bütün güzellikler,
Sendedir bütün hazineler,
Sende toplanır,
Ezelden ebede, bütün ilimler.
Garip geldin garip gideceksin,
Gariplerin gönlünde yer edineceksin,
Bu dünyada elbet bir gün,
Sende, sende güleceksin...
Büyük mucizesin Rasurullah’tan,
Rahmet hislerini taşıyorsun Rahman’dan,
Ebedi sadete erecek,
Sana tabi olan...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kurban
Sorumsuzca işlenen günahlar karşısında yürekler parçalanırken,
Kahrolan biz değildik aslında,
Bir zamanlar yaşanmış sevdaların meyvesi,
Tükenmiş sevdalara adanmış kurban, yavrularımızdı...
Duygularımızı yalan iki kelimeye sattık,
Geleceğimizi uçurumlara attık,
Sorumluluk denen duygulardan uzak,
Kendimizi nefsimize oyuncak yaptık...
Pembe hayallerimizdeki bahçeli ev,
Zindan oldu oldu bir anda,
Parmağımızdaki yüzük kelepçeye döndü,
Sevmeyi bilmedik,
Sadakat, vefa, saygı gibi değerleri katlettik.
Kurtuluşumuzu kaçmakta gördük,
Günahlarımızın kurbanı yine yavrularımızdı...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kurşun Gibi Notalar
Kurşun gibi notalar
İnsanı en olmadık yerde tam kalbinden vuruyor
Sonrasında gözyaşları içerisinde kana dur…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kurtul Maskelerinden
Ağzında argo kelimeler
Hareketlerin tavırların erkeksi
İçinde kanayan yaralarına
Maske takmaya kalkma
Her şey sırıtıyor üzerinde
O saklamaya çalıştıkların
İki kadehle döküverecek gibi dilinden…
Yaptıkların hayata boş vermekten
Kendini kandırmaktan başka bir şey değil
Hal ve tavırların
Yaşadığın acılarını hayal kırıklıklarını
Umut bağladığın insanlardan yediğin kazıkları unutturacak sanma…
Yeri ve zamanı gelince
Yalnızlığı iliklerine kadar hissedecek
Gözyaşlarını fora ederken
İçine gömdüğün hıçkırıkların firar ederken
Sen, kimse duymasın diye başını yastığa gömeceksin
Pişmanlıkların, ah keşkelerin
Şimdiki aklım olsaydı avuntusunun arkasına gizlenirken
Bütün yıkılmışlığınla küllerinden yeniden doğarcasına
Hayata dört elle sarılacaksın
Zamanı ilaç bilip
Yavruların için sevdiklerin için düşmanlarına inat
Dimdik duracaksın hayata karşı…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Kurtuluşun Yok Yanacaksın Çaresiz
Çalan bir türküde hüzne boğuluyorsan
Sevgilinin yokluğunu yüreğinde yaşayarak
Gözlerin dolu yaşıyorsan
Yârin varlığı yakıyor yokluğu donduruyorsa
İçin içine sığmayıp kendini kadehlere vuruyorsan
Her parçada paramparça oluyorsan
Özledikçe sevgiliyi şizofrenice yaşıyorsan
Umutsuzca ateşlerde kavruluyorsan
Acizliği dibine kadar yaşıyorsan
Duygular nehir misali akarken
Yârin bakışları, yakamoz ışıkları gibi gönlünde parıldıyorsa
Sevmenin güzelliğini yaşıyorsun
Kurtuluşun yok yanacaksın çaresiz…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Küstü mü Kırmızı Gül ya da Karanfil
Küstü mü Kırmızı Gül ya da Karanfil
Güneş yakarken gökyüzünü
Saçların kızıla çalar
Tebessüm ederek bakma öyle
Yıkılır gönlümün bütün bentleri
Ruhumu ateşten ateşe atar…
Gül yaprakları gibi tenin
Yumuşak ve narin
Ellerini tutmaya kıyamam
Ben yanarım
Senin ellerin kirlenir
Ama ya o gözlerin
Bilemem, cennetim mi cehennemim mi…
Yaklaşma çiçeklere yaklaşma
Bir bahar kadar kısa ömürlerini güzelliğinle tüketme
Hepsi sana özenir
Senin isminle bezenir
Küstü mü kırmızı gül ya da karanfil
Neden bana gelince
Sarı lale ya da lavinia oluyorsun…
©
Şiirin yazılış Tarihi : 13 – 06 – 2020
Şiirin Yazılış Saati : 04 : 50
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Labirent
Labirentte kayboldun mu hiç
Yönünü,yolunu bilmeden kayboldun mu hiç
Aşkta labirent gibidir
Kendi ruhunda kaybolursun
Aslında aradığın biraz sevgi, biraz şefkat biraz ilgidir
Ama birde bakmışşın senin olan hiç bir şeyin kalmamış
Sen kendinde iflas etmişsindir
Kendi ruhunda yolculuk eder durursun
Yolun yönün hep aşk olur
Ama sen labirentte kayıp...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Lâle Olsaydım
Kırlarda bir lâle olsaydım,
Bir rüzgarda dağılsaydım,
Yeryüzü yatak,
Gökyüzü yorgan,
Ben yaratana sığınsaydım...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Lokomotif
Lokomotif gibisin
Binlerce insanı peşinden sürüklüyor
Kahrını, cefasını, nazını çekiyorsun
Bir ben fazla geldim, taşıyamadın
Söküp attın gönül vagonundan...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Mahkum
Ateşe mahkum olmuşum,
Dünya ateşi neyler bana...
Yüreğime od düşmüş,
Kul sevgisi ne ki yanında...
Eylül 1997
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Mahkumsunuz
Ey insanlar sizlerde ölüme mahkûmsunuz
Yaşarken öleceksiniz hem de bin kere
Kahpeliği tadacaksınız sırtınızdan vurula vurula
Kalbinize göme göme sevgiyi tadacak
Gözyaşlarınızla ihaneti görecek
Nefretle yaşamayı öğreneceksiniz...
Kimbilir lanet okuyacaksınız belki de kadere
Ama mahkûmsunuz
Hayat denen üç perdelik rezaleti yaşamaya
Yokluk içinde arzularla
Varlık içinde yalnızlıkla kıvranmaya
Derdinizi anlayacak, sırlarınızı paylaşacak
Gerçek dost aramaya mahkûmsunuz...
Elindeki değerlerin kıymetini bilmeyen
Küçük dağları ben yarattım dercesine kibirlenen
Ey zavallı insanlar, sizler
Hafif bir rüzgârda kurumuş bir yaprak gibi düşmeye
Oradan oraya savrulmaya mahkûmsunuz...
Hiç beklemediğiniz anda en yakınınızdan yiyeceksiniz son darbeyi
Sevginizi ve birçok duygularınızı kalbinize gömecek
Birçok arzulara özlem duyacak
Hayata sımsıkı sarıldığınız anda
Dünya avuçlarınızdan kayacak
Kısa da olsa sizin de bir sultanlığınız olacak
Herkes önünüzde el pençe divan duracak
Ve omuzlarda taşınacaksınız
Siz hiç düşünmemiş olsanız bile
Mahkûmsunuz en yakınınız tarafından gömülmeye...
Evet, ey zavallı insanlar, sizler
Emellerinin sonu gelmeyenler
Kendilerine, pop, top daha bilmem ne ilahı edinenler
Ve zavallı ben
Ne zaman kurtuluşa ereceğiz bilemem
Ya Rab sen bize yardımcı ol
Bize güç ver şeytana karşı
Bize kuvvet ver nefsimize karşı,
Kalbimize hidayet ver, irşat et
İzmlere, zulümlere ve batıla karşı
Dönüşümüz ancak sanadır
Senin her şeye gücün yeter...
(Amin)
©
24 – 06 – 1998 / Losser
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Mahrumiyet Nereye Kadar
Toprak bile hasretti sana,
Teninden akan bir damla yaşa,
Sen gittin gideli,
Ümmetin bir garip öksüz...
Her taraf lâle,
Her taraf karanfil, menekşe, sümbül,
Bu çiçek bahçesinde bir gül,
Sen eksiktin ey büyük kurtarıcı ey resul...
Ey sevgili, ey yâr,
O eşsiz nurdan, mahrumiyet,
Nereye kadar...?
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Mana
Leyla,
Bir insan,
Ben
Ruhunda kayıp oldum
Gül,
Bir madde,
Ben
Manasında boğuldum
Güneş,
Bir varlık,
Ben
Sıcağında dondum
Ölüm,
Bir perde,
Ben
O’nda Hâk’kı buldum...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Maralın Ruhu
Dalgalı saçlarınız gibi ruh haliniz
Bazen durgun bazen fırtınalı
Gözleriniz hava durumu gibi
Neşeliyken açık güneşli
Üzgünken durgun kasvetli
Kızgınken fırtınalı, korkulmalı
Hayat gibi hep kavgada gözleriniz…
Bir şeyler var sizde, belki de bir sır
İçinizde ukde kalan bir özlem
Belki bir başka tür sevgi
Dile getirmekten ürktüğünüz
Ama yüreğinizin bir kenarında köz olup yanan
Hırçınlığınızın belki de başarınızın nedeni
Adını sadece sizin bildiğiniz…
Bir hüzün gizleniyor gülen yüzünüzün ardında
Çok kırılmış çok üzülmüşsünüz
Belki bir kabullenmeme, bir güce gitme
Yüreğinizde ateş yanarken
Kimseye bir şey anlatamamanın sıkıntısı içerisinde
Gücü kendine yetme
Bütün bunları unutmak için inadına kendini işe verme
Kazanılan her başarı aslında bir perde yürekte yanan ateşe…
Belki susamışsınız sevgiye
Ama bir korku var içinizde nedensizce
Korkar gibisiniz aşık olmaktan
Adına aşk denilen sevgiyle vurulmaktan
Duvarlar örüp hapsetmişsiniz kendinizi
Arkadaşlıklarınız dostluklarınız sanki hepsi bir bahane
Yapmanız gereken tek şey teslim olup gerçeğe
Kader denen hayat piyesindeki rolünüzü oynamak sadece…
Hep bir fırtınanın içerisindesiniz
Ama sığındığınız yer size o kadar güvenli geliyor ki
Korkuyorsunuz kafanızı uzatıp dışarı bakmaya
Ama kim bilir belki de sizin için en doğru ve en güzel olanı da bu…
Hayat denen bilmeceyi çözmüşsünüz
Hayat denen bilmecedeki hangi soruya cevap olduğunuzu biliyorsunuz
Ama kendi içinizdeki sorulara cevap bulmakta zorlanıyorsunuz
Kendi kendinizde kayıpsınız
Ruhunuzda sorularla boğuşmaktan yorulmuşsunuz
Korkularınızdan sıyrıldığınızda anlayacaksınız
Hayatın bilinmezlerle güzel olduğunu
Her şeyi anlamanın insana en büyük yük olduğunu…
Ne olur kızmayın bana
Ben bir aynayım
Ne görmüş ne duymuş
Ne hissetmişsem onu yazdım
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Yanılıyorsam ki temennim bu
İnsanları tanıyamamışım demektir hala
Dileğim bahtınız açık hayatınız mutluluk huzur dola…

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Marifet
En aydınlık anlarımı,
Karanlıkta yaşadım,
En karanlık anlarımı aydınlıkta,
Marifet,
Karayı, kara görmekte değil,
Marifet,
Karanlıkta bile,
Karayı ak yapabilmekte…
1996 Losser
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Masal Anlatma
Masal Anlatma
Ben serseri
Ben bu hayatın fedaisi
Bir izmarit gibi
Yerelere fırlatıp atamazsın beni
Sen bu kahpe hayatın fahişesi..!
Güzelliğinin ve sahte nezaketinin arkasına sakladığın
Kaçamazsın! senin gerçek kimliğin
Bakışların günaha davetkar
Gülüşlerin şeytanca
Ne kadar saklamaya çalışsan da
Yaptığın iş ortada
Seni gidi yılların eskitemediği yosma…
Anlatma, ne olur bana masal anlatma
Biliyorum hayallerin vardı
Tatmadığın duygular üstüne
Sevdaların vardı, yüreğinde sakladığın
Ve hayallerini çalanlar vardı
Mazinden silmek isteyip, silip atamadığın
Ve şimdi diyorsun ki bana
Hayat, en kötü zamanlarda umuda bağlanmaksa
Sen umudum ol
Götür beni yarınlara
Bende soruyorum sana
Bu sözlerin ne kadar gerçekçi acaba...
Gözlerin kalbime düşen gölge
Sevdan kalbime perde
Bedenin bana haram bir nesne
Ruhun...?
O bile terk etmiş seni sende
Yalvarıyorum, bırak yakamı
Ruhum, kalbim, bedenim kirlenmesin seninle
Acırım senin haline
Ateş söner köz kalır
Yaprak solar dal kalır
Sendense ne bir iz ne de bir söz kalır...
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Masal Perisi
Kaf dağının ardından
Zümrüdü Anka’nın kanatlarında gelen
Masal perisiydin
Sahraya dönmüş kalbimi
Vahaya çevirdin
Sen, gerçek olamayacak kadar güzel
Sen, ulaşılamayacak kadar gerçek
Dedimya sen masal perisiydin rüyalarımı, hayallerimi süsleyen
Ben umuda, yani sana yelken açmış bir çocuk...
Ah bir de çocuk aymazlığında boş verebilsem dünyaya...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Matematik Kuralı
Matematikte bir kural vardır
Eksiyle eksinin çarpımı eşittir artı olur
Senin yokluğunu yokluğunla çarpıyorum
Neden varlığın olmuyor
Demek ki matematik kuralı aşkta geçmiyor...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Matematikte Toplama Gibiyiz
Yanındayken bütünüm
Senden ayrılınca
Ruh cıkıyor beden kalıyor
Yarımım...
Matematikte toplama gibiyiz
Sen artı ben
Yada
Ben artı sen
İki eşittir bir
Olmasa da olmak zorunda
Başka çarem yok
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Matematikten Hep Zayıf Alırdım
Hayatın tanjantını hep aradım durdum
Aşkın kosinüsünü hesaplayamazdım
Aşk ile hayatın birleştiği açının sinüsünü hiç bulamadım
Yalnızlığın aşkla birleştiği noktanın kotenjantında hep takıldım kaldım
Acının karekökünde boğuldum
Rasyonel sayılarla çarpılıp durdum…
Matematikten hep zayıf alırdım
Bu yüzden olsa gerek
Hayat okulunda sınıfta kaldım…
29 – 05 – 2017
03: 38
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Mazi Yüreğimde Yara
Bu gece mazi geçit yapıyor gözlerimin önünden
Resimler damlıyor gittiğin günkü takvimin yapraklarından
Mutluluklar sevinçler yıldız kayar gibi kayıyor
Sonunda her şey bir melodrama bağlanıyor
Bir hasret oturuyor göğsümün tam ortasına
Sancıyor ha sancıyor
Mazi yüreğimde yara
Kanıyor ha kanıyor…
Her bulduğumu sandığımda
Benden ne kadar çok uzaklaştığını anladım
İçimdeki yangınları söndürmek istedikçe
Özlem ateşinde daha çok yandım
Hiç bir zaman yalnız değildim
Şarkıların vardı şiirlerin vardı
Hatıraların, resimlerin vardı
Sensiz bir günüm bile geçmemiş
Bunu anladıkça acılarım çoğaldı
Bir imkansıza, sarı laleye su vermenin anlamsızlığında
Hıçkırarak başımı yastığa gömüp
Ağladım, ağladım ağladım…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
01-08-2019
22:52

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Mazlum Mahzun
Adım Mazlum, soyadım,Mahzun
Mazlum Mahzun, Mahzun mazlum,
Hayatıda adım gibi,
Mazlum ve mahzun
Kalbim sevgiden mahsun olmuş
Bütün suçlar bana mâl olmuş
Ama ben Mazlum
Dünya bir abalı aramış
Beni bulmuş
Vurun abalıya misali
Gelen vurmuş, giden vurmuş...
Cemiyetin işlediği suçların
Acısını çekmekteyim yüreğimde
Camii avlularına bırakılan yavruların
Ağıtlarına ortak olmakta gözyaşlarım
Sorumluluklarını omuzlarımda hissetmekteyim
Batakhaneye düşmüş Ayşelerin Fatmaların
Kardeş katili adamın
Kanı ellerime bulaşmış
Ben hazımsızlık çekmekteyim
Açlık içinde kıvranırken din gardaşlarım
Ben kumara yatırmaktayım,
Giymeye elbise bulamazken akrabalarım
Ben yaşamak sanmaktayım
Her türlü ahlaksızlığı
Allah uğruna şehid olurken mücahid din gardaşlarım...
Daha işlediğim suçları saymaya ne hacet
Bu suçların hepsi üzerimdedir elbet
Çünkü öğrenmedim, öğretemedim
Yaşamadım,yaşatamadım ben İslâm’ı
Bütün bunlar olmuşsa şayet
Adın Mahzunda olsa, Mazlumda
Suçlusun çekeceksin cezanı elbet
O eşsiz Hâk ne hükmederse artık...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Mecbur
Gözlerinle mühür vurdun kalbime,
Kimseler silemezler, isteselerde
Sen beni sevsende, sevmesende
Mecburum gözlerine, mecbur...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Mecburiyetimsin
Kalemin kağıda sevdası gibi sana olan mecburiyetim,
Kalemin kağıda sevdası gibi sana olan sevgim...
Toprağın suya, dünyanın güneşe mecburiyeti gibi
Benim sana olan mecburiyetim...
Sen benim mehtabımsın
Beni med-cezir kıskacında çıldırtan...
Sen olmadan kelimelere küskünüm
Kelimeler anlamsız, dilim lal
Kalem kağıda küs...
Sen aşktaki iki kuralsın
Kuralsızlık ve mantıksızlık
Ben seni tüm kurallara inat sevdim...
İsyana örgütlenen gerilla yüreğim
Bir senin gözlerine esir oldu gülüm...
Yürek coğrafyamda keşfedilmemiş kıtamsın...
Sen arının çiçeğe, çiçeğin toprağa
Toprağın suya olan mecburiyetisin
Mutluluğum sana mecbur bilmelisin...
Yasakların cazibesi isminden gelir
Senin caziben yaratandan...
Ve ben tüm yasaklara inat sevdim seni...
Sevdamı anlatmaya çalıştıkça anlıyorum
Sevginin yaşanmadan tarif edilemeyeceğini...
Ve her şey anlamını kaybediyor
Sen geliyorsun gözlerimin önüne
Sevginin lugattaki tarifi olarak
Her şey anlamını sende buluyor...
05-12-2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Mecnun Benim, Kerem Ferhat Ben
Mecnun benim, Kerem Ferhat ben
Şirin olsan Leyla olsan anlardın
Feryad eden kalbte yankılanan ismi duyardın
Duyardın da kendinden utanırdın belki…
Yüreğim kanar gözyaşlarım içime içime akar
Her yürek kendinde eseni fırtına sanır
Ta ki kasırgayı tanıyana kadar
Ben sana beddualar yollayamam
Sitemlerim bile içime oturur
Olsa olsa
Ben sana dua ederim mutluluğun üzerine...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Meçhullerde Kayboldum Anne
Öğütlerin altınmış, bilemedim
Duaların kalkanmış seni kaybedince anladım
Sevdiklerim sırtımdan vurdu
Dünya dediğin menfaat yurdu
Sensiz bahtımı pus bürüdü
Genç yaşımda gül gibi soldum kurudum anne…
Ne umdum ne buldum
Hangi dala tutundumsa kırıldı
Büküldü boynum
Yıkıla yıkıla dağ oldum
Dertlerden yıldım anne…
Sevgi şefkat ana pınarı
Ne kadar içtimse kanmadım anne
Yalan dünyanın yalanına kandım
Meçhullerde kayboldum anne…
Bahtımı pus bürüdü
Hangi dala tutundumsa kırıldı
Büküldü boynum
Yalan dünyanın yalanına kandım
Meçhullerde kayboldum
Hakkını helal et anne…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
01-01-2019
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Mektup
Mektuplar var zamansız, mekânız
Mektuplar var her satırı sevda pınarı
Mektuplar var yazısız pulsuz
Mektuplar kâğıtsız mürekkepsiz
Dostun gönlünden dostun gönlüne
Bir üç nokta anlatır ruh halini
Arık sen ne anlarsan anla…
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Melankoli
Melankoli fırtınalarında meçhule doğru yol alırken,
Yüreğim yalnızlık uçurumuna sesizce kayıyordu.
Ve ben hayatta kendini kaybetmiş,
Ruhsuzlaşmış ruhunu arayan biriydim aslında...
Timsah gözyaşları döker gibi ağlama,
Beni vuran sendin unutma,
Yılanın dişleri gibi, gözlerini geçirdin ruhuma,
Zehri kalbimde, etkisi ruhumda...
İsterdim ki;
Güller açsın yüzünde,
Hilaller olsun yüzünde gamze gamze,
Mehtap kıskansın seni,
Bir tek ben doldurayım rüyalarını....
Olmuyor işte, ne yapayım ki sensiz olmuyor,
Olmuyor ama, ya sen...
Mayan çamur senin,
Sen çamur yapsan kaç yazar,
Sevgi, vefa senin neyine
Sen insan kılığına girmiş yılansın,
Anlamadın ya beni,
Anlayamadın ya beni....
Neler yapmadım uğruna,
Gölgen oldum yollarda,
Heykel oldum aylarca kapında,
Öylesine muhtaçtım ki bir kez olsun gülümsemene,
Sense yüreğimden vurdun ihanetinle....
İnsanoğlu, hayallerinin gittiği yere kadar yaşarmış,
Hayaller, bir hedef bir amaçmış,
Öyleyse ben yaşamıyorum,
Benim hayallerimde, amaçlarımda sen varsın,
Oysa sen ruhunla, benden çok ama çok uzaklardasın...
Biliyor musun, ulaşabildiğim her sevgili,
Gerçek leyla olmaktan uzak bana,
Benim sevdama, benim leylama ulaşılmaz,
Ulaşılsaydı sevda anlamını kaybederdi...
İşte halim;
Kalbimin dinmeyen yaraları,
Beynimin bitmeyen sancılarıyla birleşince,
Bunlara birde ruhumun yalnızlığı eklenince,
İşte sana patlamaya hazır bir bomba,
Pimini çekmek için bir çift söz yeter.....
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Melankoli (2)
Şöyle bir gezdim,
Kayseri’nin ıssız köşelerinde,
Karanlık caddelerinde,
Düşündüm koskoca şehir,
Ne için ölüm sessizliğinde,
Nerde o şen cıvıl cıvıl insanlar,
Nerde o neşe mutluluk saçanlar,
Hayal mi oldu o güzel yıllar...
Orada, şurada dolaşırken şuursuzca,
Aklımda hep bu soru,
Yaşamak mutsuzluksa,
Neden yaşanıyor bu dünyada…
Kayseri / 1983
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Melankoli Kardeşiymiş Yalnızlığın
Gamlı bir gönül penceresinden
Hüzün akan geceye merhaba
Boşlukta sallanmakmış yalnızlık
Ne sırrını anlatacak
Ne de konuşacak bir dost bulamamakmış
Yalnızlıkta yalnızlığımı paylaşırmısınız
Melankoli vurdu yine derinden
Kalleş bir dost gibi...
Suskun ve kanayan bir yürekle geldim
Ne olursa olsun konuşmak istiyorum
Yalan dolan da olsa
Akla gelmeyecek şekilde saçmalamak istiyorum
Anladım ki kimse yalnızlığı paylaşmak istemiyor
Hoş paylaşılsa adı yalnızlık olmazdı
Ve ben kendi kendimle konuşmaya
Dilediğimce saçmalamaya devam ediyorum
Gökte mehtap var ama
Mehataba inat kar yağıyor lacivert geceye
Yakamozlar kar üzerinde üşüyor...
Kirpikler ıslak
Notalar bile dost değil bu geceye
Şaraba konmuş zehir tadında
Ve ben bile bile içiyorum
Yalnızlık çaresizlik öylesine sarmış ki dört bir yanımı
İnadına yazıyor inadına saçmalıyorum işte
Gözümde uyku yok, yüreğimde huzur
Uyuyamıyorum...
Kimbilir belkide en doğrusunu siz yapıyorsunuz
Susmak, ne olursa susmak
Duygularını, hissettiklerini kendine saklamak
Belki de en doğru olanı
Yazdığım her harf kurşun oluyor
Vuruyor en mahrem yerimden
Geceye döküyorum gözyaşlarımı
Duyan yok gören yok
Renklerin en karasında
Geceye sarılıyor, şefkati vefayı buluyorum
Anlıyorum ki melankoli kardeşiymiş yalnızlığın...
Kaldırımlar en yakın dostum oluyor
Dinliyor ne söylersem
Hatta küfür bile etsem çıtı çıkmıyor
Vitrinler aynalar gibi düşman olmuş
Yansıtıyor bütün tükenmişliğimi yalnızlığımı
Ve ben bütün tükenmişliğimle saçmalamaya devam ediyorum
Kelimeler feryat figan
Kan damlıyor harf harf
Canhıraş feryatta heceler
Bütün bunlar olurken
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Geceye saklanmakmış yalnızlık
Sevdalarını, hüsranlarını, umutlarını
Geceye soyunur gibi
Karanlığa anlatmakmış yalnızlık...
©
02 – 02 - 2015
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Melankoli Yağmurları
Sebebi her ne olursa olsun
Sevgiden sınıfta kalmışların,
Kendilerini ama bilerek ama isteyerek
Hasret okyanusuna salarken
Ve bundan adeta mazojistçe hazlar duyarak
Belki bir elinde içkisi
Diğer elinde sigarası ile
Havaya üflediği efkar dumanında boğulurken,
Dinlenilen yalnızlık senfonisine
Çığlık çığlığa eşlik ederken
Belki kalblerde var olan sevgilerini gizlemenin acısıyla
Ya da inadına yaşanan bir ayrılığın sancısıyla
Kimbilir belki de
Mazide yaşanan mutluluklara duyulan özlem kırıntılarının sonucu
Döktükleri gözyaşlarının genel adıdır melankoli yağmurları.
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Melek
Hayat bir sınavmış,
Benimkisi bir nefes kadar kısaymış,
Ecel, bir hakikat bir gerçek,
Ha yedisinde ha yetmişinde...
Sevdaların en güzeliyle süslenmişim,
Gelinliğim kefenim,
Ben rabbime yönelmişim
Anne baba ne olur arkamdan ağlamayın,
Sonra gittiğim yerde huzur bulamam,
Beni bekleyen bir cennet var,
Allah’ıma çok dua edeceğim,
Ahrette sizinde cennette olmanızı isteyeceğim,
Biliyorum daha çok küçüktüm,
Bana dair hayalleriniz, umutlarınız vardı,
Büyüyecek güzel bir genç kız olacaktım,
Beni gelinlikle görmek en büyük muradınızdı,
Ama kefende beyaz anne,
Farz edin ki gelinlik giydim,
Anne, baba ben şimdi beyaz bir meleğim,
Her gece rüyalarınızı süsleyeceğim,
Rüzgar olup saçınızı, teninizi okşayacak,
Anneciğim babacığım siz farkına varmasanız da,
Yağmur olup yanaklarınızdan öpeceğim,
Mezar soğuk diye sakın üzülme anne,
Her gelişinizde ettiğiniz dualar,
Okuduğunuz Yasin’ler Fatiha’lar,
Beni ısıtıyor, yattığım yer sıcacık oluyor anne,
Mezarıma diktiğiniz o menekşeler, güller,
Siz gibi koksa da sizin yerinizi tutmuyor…
Melekler geldiler,
Bani allayıp pullayıp süslediler,
Hele bir tanesi bana imrendi,
Ceylan gibi güzel gözlerimin olduğunu söyledi,
Sahi ceylanların ömrü neden kısa anne...
Anneciğim ne olur her gün ağlama,
Göz yaşlarınla mezarımdaki çiçekleri sulama
Sonra göz yaşların ateş olup ciğerimi dağlıyor anne,
Ne olur ağlama baba,
Nasıl ki kıyamazdın sen bana,
Bende dayanamıyorum senin ağlamana,
Sana söz veriyorum,
Seni her gün ziyaret edeceğim,
Sen farkına varmasan da,
Senin koruyucu meleğin artık benim,
Her gün o gül yanaklarından öpeceğim,
Mahşer günü herkes susuzluktan kıvranırken,
Ben size zemzem ikram edeceğim...
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Anne, annem, anneciğim
Baba, babam, babacığım
Size seslenmeyi ne kadar çok özlemişim
Anne, annem, anneciğim
Baba, babam, babacığım
Sizleri çok seviyorum…
Sizleri her gün görmeme rağmen,
O sıcacık şefkatinizi çok özlüyorum
Anne, annem anneciğim
Baba, babam, babacığım
Gül teninize düşmesin hüzün,
Ben artık cennette bir beyaz meleğim...
5 Nisan 2008
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Memlekete Mektup
Hasretle yoğrulan ruhumla
Sisli bir geceydi, memleket düştü aklıma
Bir seslensem duyar mı feryadımı acaba
Olur mu melhem yarama
Bizim için bitmeyen hasretsin, bitmeyen sevda...
Ana, vatan, yâr
Gezdirir ekmek parası insanı diyar, diyar
Gurbeti yazan kalem
Vuslata daha ne kadar var...
Çobanın kavalında hasretsin
Ozanın sazında sevda
Köroğlu’nun mertliği
Karacaoğlan’ın sevgisi
Mevlana’nın gel diyen sesi
Yunus’un aşkla çağlayan yüreği
Kalbimin feryadı, gözümün seli
Ne olur bu kadar inletme beni
Sevda, hasret anlatılmaz ki
Yaşanır, ancak yaşayan bilir...
Ağlarsam çok görme ne olur
Taş değil, bizde bir kalp taşırız
Sevdaya, Hâk’ka aşığız
Yürek depremlerine dayanamaz ağlarız...
Hasreti bir tek yakınlarımıza sanma
Burada ne ezan var, ne selâ
Çan çınlar durur kafamızda
Halimizi hiç sorma
Bizi damdan düşen anlar...
Bir yudum kaynak suyuna
Yağmurdan sonraki toprak kokusuna
Salına, salına akan çayına, ırmağına
Dağına, taşına, toprağına
Elleri nasırlı, yüreği sevdalı insanına
Yiğidin harman olup savrulduğu Anadolu’ma
Ne kadar da hasret kalmışım vatanıma...
Bir gün geçip gideriz buralardan,
Arayıp, soranımızda olmaz arkamızdan
Ne adımız kalır ne şanımız
Hiç yaşanmamış gibi silinir hatıralardan
Buraya gurbet derler gardaşım...
Hasret türküleriyle avunurken
Bir şeyler erir yüreğimizden
Yaş olur gelir gözlerimizden
Eriyen o şey gençliğimizdir gardaşım...
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Can gibi canımdasın
Yar gibi aklımdasın
Bayrak gibi şerefim
Ana gibi sevgilisin
Mevlamın büyük lütfu
Benimse ilk ve son evimsin memleketim...
Çobanın kavalında hasretsin
Ozanın sazında sevda
Köroğlu’nun mertliği
Karacaoğlan’ın sevgisi
Mevlana’nın gel diyen sesi
Yunus’un aşkla çağlayan yüreği
Kalbimin feryadı, gözümün seli
Ne olur bu kadar inletme beni
Sevda hasret anlatılmaz ki
Yaşanır, ancak yaşayan bilir...

Ocak 2000
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Memlekete Selam
Erciyesine, Kılzılırmağına,
Evliyasına, şehidine,
Taşına, toprağına, havada uçan kuşuna,
Yerde gezen karıncasına,
Elleri nasırlı ekmek peşinde koşan insanına,
Selam sana Kayserim,
Selam sana ey memleketim!
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Memleketim
Şimdi o dağlar yetim
Üzeri puslu kaldı
Duydum baharda gelmezmiş
Ben o diyarlardan ayrılalı
Gayri güller kan kırmızısı açmazmış
Bülbüller bir başka öter olmuş ben duymayalı
Çağlaya, çağlaya akan Kızılırmak durulmuş
Gelin gibi,süzülerek akar olmuş…
Ya da öyle gelirmiş anama
Öyle diyor bana yazdırdığı son mektubunda
Kim bilir, memleket küsmüşümüş belki de bana
Terk ettim diye memleketi yabana…
Kolay mı be anam
Hiç kolayına terk edilir mi memleket
Hiç kolayına çekilir mi gurbet
Değil yiğidinde, namerdinde bile
Ne bilek bırakır ne de yürek..!
Beni özlemez mi sanırsın oraları
Üzeri puslu dağları
Buram, buram çiçek kokan yaylaları
Bilmem kaç kurban alan Kızılırmağı
Yazları kayan yıldızları seyrettiğim
Üzeri çimen dolu, papatya dolu
Kerpiçten evlerin toprak damlarını
Burada her şey sahte be anam
Sevgileri, duyguları, insanları
Ve hatta her insanda bol olan umutları
Nerde benim memleketim nerde buraları
Söyle, beni özlemez mi sanırsın hiç oraları…
Bazı şeyler var ki unutulamaz
Yürekten söküp atılamaz
Damarımda geziyorsun
Yüreğimde atıyorsun sen memleketim
Nasıl unuturum
Gözümün nuru, ana ocağı, baba diyarı
Şehit yatağı yüreğimin sevdasını..?
Toprağın bağrını çapalarla deşti ninelerim
Üzerinde at koşturdu senelerce akıncı dedelerim
Her karış toprağını kanlarıyla korudu cetlerim
Benimse senden uzaklara
Sürgüne, gurbete düşmekmiş kaderim..!
Ah anam ah!
Yine yüreğimi kanattın
Yine özlemlerimi ağlattın
Sanırdım bir sana hasretim
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Buna birde sen yüreğimin sevdası memleketimi kattın..!
Ah yaramı deşme yine
Acı, acı inletme beni yüreğimde özlemlerimle
Ah memleketim ah
Seni görmeyeli öyle özledim öyle özledim ki
On sekizinde yavuklum gibi
Gözümde tüttün memleketim
Şunu bil ve inan
İnanmazsan
İşte sana Kur’an!
Kadın gibi, silah gibi namusumsun
Yiğitliğin gereği mertlik gibi vebalimsin
Dinimin bir emri de farzımsın sen memleketim
Hele bekle, birazcık sabret
Hasretimi, toprağının bağrında yatarak dindireceğim
Bu da benim son vasiyetim..!
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Merhaba
Alır gamı, kederi,
Gördümü bir candan sevenini,
Asıl olan güler yüz, tatlı dil değil mi?
Merhaba dostlart, merhaba...
Gözler sevgi sunar,
Gönüller sevinçle dolar,
Çay kahve bahane,
Gönül sohbet arar,
Merhaba dostlar, merhaba...
İsteğimiz ne paradır, ne pul,
Selamı rüşvet sanıp ta etmemezlik yapma kabul,
İster yalıda, ister çalıda otur,
Biz kalbinize talibiz,
Merhaba dostlar, merhaba...
Nice sultanlar geçti bu diyarlardan,
Başını alıp çıkamadı dalkavuklardan,
Malı çok, sevgiyi de çok vermiş yaradan,
Yüreğimizi size açtık,
Merhaba dostlar, merhaba...
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Merhaba Hayat
Hayatın getirdiği yorgunluk çökmüş gözlerinize.
Derde gama kedere dosttan gelen siteme
Eyvallah edişin tebessümü var yüzünüzde
Dilersem dünyayı ateşe salarım deyiminin açılımı var saçlarınızda
Yaşananlar yaşandı ve beni olgunlaştırdı
Acısıyla tatlısıyla
İyi günüyle kötü günüyle
Tecrübe denen hayat defterime çentik attı
Geçmiş yaşandı ve bitti
Gelecek ise önümde
Hayata merhaba demenin barışıklığı var üzerinizde…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Merhaba Özüm
Merhaba canımın içi, gözümün nuru
Merhaba gören gözüm, duyan kulağım
Merhaba nefesim
Merhaba hayatımın anlamı, hayatı sebebim
Merhaba doğan güneşim, geceme doğan mehtabım
Merhaba yaşama sevincim
Merhaba bereket timsali Nisan yağmurum
Gözlerin Temmuz güneşi gibi
Yakıyor hem ruhumu hem ahiretimi
Merhaba tüm çiçekleri özünde toplayan gülüm
Merhaba ruhuma giydiğim sevgim
Merhaba geçmişim geleceğim
Merhaba doğum günüm, bayramım
Merhaba üzüntüm, umudum, sevincim
Merhaba sütümdeki kaymağım
Merhaba çayımdaki demim, sigaramdaki nikotinim
Merhaba hayatım merhaba varlığım
Merhaba dünyam, yıldızım uzayım
Merhaba rüzgarım, yağmurum, gökkuşağım
Merhaba ezberimdeki şiirim, dilimdeki nakaratım
Merhaba özümdeki varlığım
Merhaba hayatımı zorlaştıranım, kolaylaştıranım
Basitleştirenim imkansızlaştıranım
Hastalığım, çığlığım
Arının milyarlarca çiçekte aradığı bal özüm
Kelimelerdeki letafetim
Hal ve tavırlardaki nezaketim
Ârım, namusum, şanım, şerefim, onurum
Yokluğun yüreğime zulum
Sensiz her anım sürgün
Senden ayrı kaldığım hergün ölüyüm
Sana sığındım, kana kana sevgi içmek istiyorum
Asırların hasreti var ruhumda
Dizlerinde uyuyarak dindirmek istiyorum
Mehaba özüm, hoşgeldin...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Merhaba Sevgilim
Merhaba canımın içi, gözümün nuru
Merhaba gören gözüm, duyan kulağım, sesim nefesim,
Merhaba hayatımın anlamı, hayatı sebebim
Merhaba doğan güneşim, geceme doğan mehtabım
Yaşama sevincim, bereketin timsali nisan yağmurum
Gözlerin Temmuz güneşi gibi
Yakıyor hem ruhumu hem ahiretimi...
Merhaba tüm çiçekleri özünde toplayan gülüm
Merhaba ruhuma giydiğim sevgim
Merhaba geçmişim, geleceğim,
Merhaba doğum günüm, bayramım
Merhaba üzüntüm umudum sevincim
Sütümde kaymağım, çayımda demim sigaramda nikotinim
Merhaba hayatım, merhaba bütün varlığım tek hazinem
Sensiz her anım sürgün
Senden ayrı kaldığım her an ölüyüm...
Merhaba dünyam merhaba uzayım
Merhaba arının milyarlarca çiçekte aradığı bal özüm
Merhaba ezberimdeki şiirim, dilimdeki şarkım, nakaratım
Merhaba özümdeki varlığım
Hayatımı zorlaştıranım, kolaylaştıranım, basitleştiren, imkansızlaştıranım
Kelimelerdeki letafetim, hal ve tavırlarımdaki nezaketim
Merhaba namusum, şerefim, onurum
Senin benim için ne olduğunu ifade etmekte ne kadar zorlanıyorum anla
Aslında bu kadar cümle boşa
Merhaba sevgilim...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Mermi Sürmek Gibi
İntihar edeceğim silaha mermi sürmek gibi
Sana "Seni seviyorum" demek
Hep onikiden yüreğimden vuruyorsun...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Mevlana Yunus Misali
Çiçeğin özünde döner durur ya,
Cırcır böceği misali.
Tadından bir şey anlamaz,
Cır cır eder durur,
Ukela misali,
Özünden anlayanlarsa,
Bal yapar,
Mevlana, Yunus misali
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Mevsim Bahar Yani Yine Sendi Sendi
Bulunduğun şehri gezdim
Ayaklarının bastığı yerlere basarım belki diye
Alışveriş merkezlerini, mağazaları, marketleri
Sonra da bir kafeye oturup kahve içtim
Dudak izlerini aradım fincanda
Milyonlarca ayak izlerinde aradığım gibi
Deliceydi biliyorum
Ama gel gör ki aşk akıllı işi değildi ki
Kalbimle beraber çaldığın aklımı geri de vermedin
Gezindim deli divane
Kar yağmıştı ve buz gibi ayaz vardı
Şehirde mevsim bahara dönmek üzereydi
Ama yanan yüreğime inat kar vardı bulunduğun şehirde…
Gezindiğim her yerde tanıdık bir yüz aradım
Kimseye sormadım, soramadım
Kimse bilmesin istiyordum sırrımı
Aynı seni sevdiğimi senin bilmediğin gibi
Şehirde mevsim bahar, yani yine sendi…
Geldiğimden haberin var mıydı bilmiyorum
Anlamsız bir sessizlik içerisindeydin
Yanan, feryat eden yüreğime inat
Lal olan dilim gibi
Deli divane gezdim şehrin her semtini
Hemi de çarşı Pazar
Şehirde mevsim bahar, yani yine sendi...
Alışveriş yaptım kendimden bihaber
İşportacılarla sohbet ettim
Bir Can Yücel kitabı satın aldım
Yüreğime tercüman olacak bir şiir aradım
Anladım ki acım tarifsizdi
Can Yücelin mısraları bile kifayetsizdi
Sonra kordon boyu yürüdüm
Sonra semtinde gezindim
Anlattığın acılarını paylaşmak istercesine dolandım durdum
Yürüdüm yürüdüm yürüdüm
Şehirde mevsim bahardı, yani yine sendi...
Şehirdeki son günümde yüksek bir yere çıkıp
Dürbünle şehri seyrettim
Güneş ufuktaydı ve kızılcaydı
Beton yığını binaları gemileri denizi martıları ve insanları seyrettim
Biliyorum her şey anlamsızdı
Gelirken getirdiğim sevgi dolu kalbimi orada bırakıp ayrılacaktım
Şehirde yanan yüreğime inat kar vardı
Ve hava buz gibi ayazdı
Şehirde mevsim bahar yani yine sendi...
Mevsim bahardı çünkü sen vardın o şehirde
Sen büyütüyordun şehri gözümde
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Seninle bir anlam kazanıyordu şehir
Ve yine seninle bütünleşiyordu
İşte o an her şeye rağmen bir yabancı olduğumu hissettim
Yerim yurdum orasıydı ama sen imkânsız
Kalamazdım, ayrılmalıydım ve dönmeye karar verdim
Sonra bir çiçekçiden bir sarı lale bir beyaz birde kırmızı gül aldım
Yapraklarını kopardım
Yürüdüğüm şehrinin kaldırımlarına yaprak yaprak bıraktım
Şehirde kar vardı ve buz gibi ayazdı
Şehirde mevsim bahar yani yine sendi...
Sonra anlamsızlığını anladım bütün bu yaptıklarımın
Sen bir imkânsızdın ve ben bir imkânsıza kapılmıştım
Kimsenin ne suçu ne günahı vardı
Suç aşık olmaya aşık olan kalbimdeydi
Laf söz dinletemediğim kalbimde
Zaten hayata geç kalmış bir ömrü
Sensiz tamamlamak zorunda lığımı hissettim
Yüreğime inat sustum
Yürüdüm yürüdüm yürüdüm
Şehirde kar vardı ve buz gibi ayazdı
Şehirde mevsim bahar yani yine sendi...
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mezar
Bir oda,
Kapısı yok, dört duvar...
Her şey var orada,
Görünürde hiç bir şey yok ortada...
Sağda rahmet, solda azap,
Tartılıyor mizanda....
Ya mizandan sonrası..?
İki yol var,
Acaba gideceğin yer hangisi?
Düşündünmü hiç, ne olacak acaba?
Hazırladın mı kendini oraya?
Sordun mu hiç kendine?
Ne götürüyorsun yanında can simidi...?
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Mezar Sessizliğine Gömdün Beni
Yüreğimdeki acının adı ismin
Rengi gözlerin, kokusu tenin
Sözlerini söylemiyorum bile
Çünkü zehir, yenilir yutulur gibi değil
Kabul edilebilir gibi değil ihanetin
Ne zaman, hangi ara böyle kirlendin
Sana bir ömür verdim
Koca bir ömür
Bu yüzdendir kabullenemeyişim
Kimseye bir şey anlatamadan susmak zorunda kalmak
Yüreğimde hapis olmak
Çocuğun elinden alınan oyuncak gibi
Yaşama nedenimi elimden çalmak
Suskunsam zannetme mecburiyetten
Ömrümü verdiğim sevdada gördüğüm ihanetten
Tebrik ediyorum seni
Ne güzel de öldürdün
Koca bir mezar sessizliğine gömdün beni…
©
Şiirin Yazılış Tarihi : 12 – 02 -2020
Şiirin Yazlış Saati : 01 : 27
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Misal
Dalgalarla eridim,
Dalgalardaki bendim,
Tuz misali,
Ateşlerde yandım,
Ateşteki bendim,
Günahlarım misali,
Sevdalarda özlemdim,
Özleyense bendim,
Kerem,mecnun misali,
Bir zerreydim kainatta,
Kaya ise bendim dünyada,
Eridim ateşteki demir misali,
Dağ gibi günahlarım,
Bilinmez ahiretteki yerim,
Kalpteki niyet misali,
Katil bendim,
Ölende ben,
Ölümle öldürdüm ölümü,
Davacı bendim,
Davalı yine ben,
Nefsimin günahlarından ötürü...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Muhasebe (1)
Sevgileri tükettik,
Saygıyı kaybettik,
Gözümüzü hırs bürüdü,
Kinimizi namlulara sürdük,
Kahpelik demedik,
Aldırış etmedik,
En yakınımızı can evinden, yüreğinden vurduk!
Kaybedecek neyimiz kaldı daha?
Üçbeş kuruş uğruna insanlığımızdan olduk…
Yaktık, yıktık haykırdık,
Pişmanlık fayda etmedi,
Son liman,
Gözyaşlarımızla Hâk’ka sığındık!
Ağladık, ağladık, ağladık...
01 Mart 1999
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Muhasebe (2)
Mahşer günü mü bu gün ya Râb,
Beyazlara bürünmüş bütün cemaat,
Kabeyi kılıyorlar tahaf,
Alemlerdeki putlara ve nemrutlara inat,
Bitmiş burada dünya,
Yalnızları oynuyor her bir fert mahşeri kalabalıkta,
İman pompalanıyor boşalmış yüreklere,
Bir insan seli boşalıyor yeryüzüne dalga, dalga,
Ne ırk var ne renk,
Ne isim var ne cisim,
İstek tek,
Af et bizi ya Râb…
Biz ki asırları üst üste istifledik,
Sanki bir saniyelik olaylarmış gibi,
Hiç ders almadan insanlık tarihini izledik,
Hilelerle desiselerle,
Güle oynaya ne günahlar işledik,
Sanki nefsimizin emrinde bir köleydik,
Ne zaman ki yaş erdi kemâle,
Dizlerin dermanı gidip,
Gözlere bir perde çökünce,
Son bir gayretle koştuk Kâbe’ne,
Medet ya Râb,
Pişmanız yaptığımız bütün günahlara...
Şu aziz belde ki ne müslümanlar gördü,
Ne hatıralar gömülüdür şu topraklarda,
Halen bir uğultu gelir Uhud’dan,
Ne şehitler yatar, İslâm’ı mü’min yaşayanlardan,
Hatıralar bile utandırıyor bizi,
Emanetlerine sahip çıkamadık ki,
Bak saray kondurmuş zalimin biri,
Adeta sana nisbet eder gibi,
İnsanlarsa susmuş, korkunun esiri,
Şu yalan dünyada canlarını koruyorlar hemi..?
Sonrada elhamdülillah müslümaniz öyle mi?
Şu acizliğe bak ya Râb...
Canı veren sen, alacak sanki bir başkası,
Gelde ağlama ne hallere düşmüşüz,
Bana öyle geliyor ki,
Resulünün ölümüyle ağlamaya başlamış Kâbe,
Halende ağlıyor öylece,
Ve daha çok ağlayacağa benziyor,
Bugün kü müslümanların halini gördükçe…
Lebbeyk diye seslenenler,
Sana mı yoksa nefislerine mi sesleniyor,
Bilinmez ki,
Dillerde hep sen varsın,
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Ya yüreklerde?
Lebbeyk diye bağıranlar,
Üçün beşin ticaretini yapanlar,
Kendilerini kandırıp ta,
Başkasını kandırdık sananlar,
Biz bu halimizle müslümanız öyle mi..?
Dünyada iken veremediğimiz üç kuruşun hesabını,
Mezarda nasıl vereceğiz bilinmez ki,
İşte halimiz ya Râb,
Tanıyorsun bizi bizden iyi,
Senin rahmetin o kadar sonsuz,
Merhametin o kadar büyük ki,
Yine de boş döndermiyorsun bu halimizle bizi,
Sen acı bütün ümmeti Muhammed’e,
Kalblerini irşad et, hidayet ver,
Utandırma kulluğumuzla bizi,
İhsan buyur lutfet,
Son nefeste Kelime-i Şehadet’i...
Temmuz 1999
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Muhasebe (3)
Mazlumların ahı yükselirken semaya,
Günah yağmurları ıslatır insanları,
Fahişelerin kakahaları çınlatırken sokakları,
Yalnızlık bir kamçı gibi iner yüzüme,
Dertleşecek kimsede olmaz yanımda her nedense,
Yüreğimi dökerim geceye,
İşlenen günahların yükünü hissederim omuzlarımda…
Sokak lambaları sıra sıra,
Bedenleri ufak kocaman gölgeler duvarlarda,
Ruhsuzlaşmış bedenler yaşar,
Gölgelerin sahiplerinde,
Bulutlar bile ağlar halimize de
Görmeden halimizi yaşar gideriz rezilce…
Bu ruh halimle göz yaşlarımı saklarken geceye,
Bir şiire takılırım,
Nakarat gibi söylerim bütün gece,
Garip ağlar, yetim ağlar,
Ağalar sofrada ağaları ağırlar,
Maraba aç, sefil gezer kim duyar,
Afiyet olsun yeyin ağalar,
Yalnız unutmayın ki;
Kefenin cebine yalnız amel sığar,
Zıtlıklar ülkesi yüreğim,
Sevgiyle kini,
Savaşla barışı bir anda yaşıyor,
Bazı şeylerin ölmediğine inanmak istiyorum,
Dostluğun, kardeşliğin, sevginin,
Her şeyden önemlisi,
İnsanlardaki şeref ve haysiyetin,
Zaman en büyük hırsızmış,
Çala çala bize en son pörsümüş bir ceset bırakmış...
Hani derler ya;
Çivisi kopmuş bu dünyanın,
Bırakın kopmayı, temelinden sarsılıyor dünya,
Sarhoş kusmuğu yerlerde,
Zina sokak köşelerinde,
Hırsızlar, gaspçılar saygı görüyor her yerde,
Kur’an’sa tozlanmış raftaki yerinde,
Rahman’ın ismi sadece yalan yemin veren dillerde,
Yada riyakarca ibadet edenlerde,
Kalplere girilmiyor ki bilesin,
Gerçek iman nerede...
E söyleyin ne kaldı geriye,
Para, pul, şöhret isteyenlerin olsun,
Benim istediğim rabbimde...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Muradım
Dünyadaki en büyük muradım deyip susuvermiştin
İstemiştim ki yavrumuzun ismi olsun
Sen bir ev bir araba dedin
Bense gözlerine bakarak
Allah ne muradın varsa versin dedim
Amin, Allah senin de muradını versin dedin
Bilmeden sevdamıza dua ettin
Canı gönülden amin...
13-01-2015
03: 55
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Mutsuz Huzursuz Melankoli Platonik Bir Yalnızlık
Bir kuş olup açılsam gökyüzüne
Seyreylesem dünyayı bütün keşmekeşiyle
Biliyorum yer yok benim gibiler için
Huzur var mıdır ahirette
Bırakır mı günahlarım, bırakır mı
Bunca ateş nasıl yanar bir yürekte
Nasıl köz olmaz
Nasıl olur da sönmez
Besleyen nedir ateşi, hatalarım mı
Her şey döner de zaman neden dönmez geriye
Çocuk saflığında ekilen tohum
Neden yaşlılıkta hasat edilir…
Bütün günahlar parayla satın alınırken
Neden beleş sevaplar için kimse sıraya girmez
Sağcılar solcular neyi paylaşamazlar
Ölüm var ölüm var mı daha ötesi…
Dağların hırçın zirvesinden rüzgar topladım
Nisan’dan yağmur, Temmuz’dan güneş
Eylül’den hazan topladım
Zemheriden ayaz
Bir torbada karıştırdım ha karıştırdım
Dökülen yalnızlığım oldu
Mutsuz huzursuz melankoli platonik bir yalnızlık
Gören kaçtı, duyan döndü bir daha baktı
Ortada ibretlik bir ölüm vardı…
Ölümü öldüren ölüm
Dirime neden bir faydan yok
Omuzlarımda amel defterim
Büyüdükçe büyüyor, altında ben eziliyorum
Feryatlarım çığlık çığlığa
Duyan yok, gören yok anlayan hiç yok
Ateş içinde yanarak ataşe doğru yürüyorum
Gitme diyen yok, tutan yok…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
12 – 08 – 2017
04 : 10

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Mürekkep mi Sandın
Bir başkasıylaydın
Rüyamda gördüm
Biliyorum rüyaydı
Ama yine de canım yandı
Yüreğim kanadı durdu
Bunları yazmak için kullandığım kanı mürekkep mi sandın
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Naat
Alemlere Rahmet, Büyük Nebi Hz. Muhammed (s.a.v.)’e
Kâinat yaratılmadan ismin yazıldı cennete
Lütuf buyurdu Habib’ine yüce Rahman
İsmin yaratanla anıldı Kelime-i Tevhid’de
La ilahe ilallah Muhammeden Rasurullah
Tevhidin yüzü suyu hürmetine
Söylese bir can, bir kez olsun candan
La ilahe ilallah Muhammeden Rasurullah
Allah’ın rahmetine kavuşacak mahşerde...
İlk ve sonuncuydun nebiler içinde
Kâinatı senin nuruna yarattı Bâis
Olmayacaktı ne Adem ne Musa
Ne İsa ve ne de biz
Nebi Musa(as) bile sana ümmet olmak istedi
Adem (as) bile affedildi
Senin ismi şerifinle Gâfur’a...
Doğumunla devrildi putlar, söndü şirk ateşi
İnsanlığa bayram, cehillere zindan oldu dünya
Seni görenler nura boğuldu
Bir necm oldu semada,
Göremeyenlerse hüsran
Yüreğimde yanan özlemsin her an...
Çocukken bile bir başkaydın
Yaşıtların oyun oynarken
Sen hep Hakk’ı aramaktaydın
Olmadı batılla bir işin
Dikişsiz mucize ameliyatla temizlenmişti kalbin
Ve Hira’da görev sahibine teslim
Zaman içinde zaman yarattı senin için Bâri
Burak ile Refref ile ziyaret ettin Müheymin’i...
Çilelerle yoğrulan hep sendin
Merhameti dünyaya sen öğrettin
Hep şahikalardasın, o yer ancak senin hakkın
Bizlerse azat kabul etmez köleniz
Dua ederken Rahiym’ine
Muhtacız söyleyeceğin bir tek söze
Şefaat, şefaat ya Rasurullah şefaat...
Ravza-i Muahharda bir avuç toprağın olsaydım
Mahşere dek sana doya doya sarılsaydım
Namaz kılarken seccade diye kullandığın torağın olsaydım
Her rekâtta seni alnından öpüp okşasaydım
Ayağında bir çarık olsaydım
Dikenlere sen değil, ben batsaydım
Altında atın olup cihada koşsaydım
Bedir’de, Uhud’da, Hayber’de
Attığın bir ok da ben olsaydım
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Seninle cihadı tatsaydım
Uhud’da, Hayber’de bulunup
Bir şehit de ben olsaydım
Elindeki yeşil sancağın olup
Mekke’nin fethinde bulunsaydım
Gözlerinin ulaşıp nur akıttığı
Sararmış bir tutam ot yahut bir taş
Ya da gözlerinden Allah için akıttığın
Bir damla yaş da ben olsaydım...
Seni görmeden geçirdiğim ömrümde
Hep yas içindeyim yas
Tek tesellim var benim
Şükür ve hamd ediyorum
Her gün Macid’ime
Beni kendine kul
Sana ümmet olarak yarattı diye
Sen Hakk’a yürüyeli beri
Bu dava hor, bu dava garip
Ümmetinse boynu bükük yetim...
İsminin delisi oldum
Davanın bir neferi
Latif’im şehitlik mertebesini
Bilmem bana ihsan eder mi
Gafur’um bağışlar mı bunca günahlarımla beni
Şefaat eder misin bana
Ey büyük Resul ey kurtarıcı Nebi...
©
12 - 05 – 1997 / Losser

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Namaz
Seccadeni göz yaşlarınla yıka,
Ruhun ulaşsın Kabe-i Muazzama’ya,
Secde et Allah’a,
Resurullah’ın ruhunun imamlığında...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Namaz ve Huzur
Senden başka büyük yok dediğin anda
Ruh kanatlanır
Aklın alabileceği en uzak mesafe sıfırlanır
Kendini bir anda Sırat köprüsünün üstünde
Karşında Mescidi Haram’ı bulursun
Cennet sağ yanında cehennem sol yanında
Ve arkanda Azrail
Sanki son rekat namazını kılıyorsun
Cehennemi tahayyül ettikçe korkular
Cenneti düşündükçe umut sarar ruhunu
Sonra seni o sonsuzun izlediğini düşünür
Kendini el pençe divanda düşünürsün
Ayetler dökülürken dilinden
Huzuru bulursun
Binbir şükürle secdeye kapanırsın
Duaların Allah’a ulaştığı en uygun noktadasındır
Her şeyin sonsuza aktığı
Ruhunun en mutlu olduğu andır o an
Hiç bitmesin istersin
Rukuda esselamü aleyküm derken için burkulur
Bir sonraki vakti iple çekersin...
http://seybukec.blogcu.com/namaz-ve-huzur/19909820
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Narsist
Paranoyakça takıntılıyım sana
Şizofrenice seni yaşıyorum yokluğunda
Hasretin ateş olup yanarken bağrımda
Sense narsizmin doruklarında
Megolomanizmi sonsuz yaşayabilmek için ruhunda
Arkamdan atıp tutup satıyordun beni
Üç beş güzel kopliman uğruna...
Çok kibirlisin çok
Nedeni güzelliğin mi bilemem
Hep küçük dağları ben yarattım havasındasın
İnsanlar etrafında tahaf yapsın istiyorsun
Sevenlerini üzebileceğini hiç düşünmüyorsun
İstediğin hep pohpohlanmak hep pohpohlanmak
Dünyanın merkezi ben, çekim gücü ben olayım istiyorsun
Nasıl bir “ben egon” var anlayamıyorum
Ama sende farkındasın ki
Kalbimi çok kırıyor beni üzüyorsun
Ruhumu sanki bir oyuncağınmış gibi hırpalıyorsun
Artık çok kızıyorum kendime
Gönül verdiğim için senin gibi sevgi fakiri birisine...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Nasılsın Diye Sorma
Nasılsın diye sorma
Senin gibi
Açmamış gül goncasındaki
Bal özüyle
Şifa bulmaya çalışan
Kırağı çalmaz bir acı patlıcanım ben...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Nasır Bağladı Yüreğim
Hayat yolunda kilometre taşı olmayı hedeflerken
Rüzgarda savrulan toprağa döndük
Kendi ruhumda boğuldum
Kendi kendimde kayboldum
Acılar o kadar yordu ki
Nasır bağladı yüreğim
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Nasihat
Biz tam bir çelik bilektik,
Her türlü derde, kedere eyvallah dedik,
Düşmanımızı düşman bilip,
Dost uğruna can verirdik.
Ama ihaneti bir türlü hazmedemedik,
Hayatımızıda bir kahpe kurşunla değil,
Can dostumuzun ihanetiyle verdik...
Bir yanardağ, bir volkan patlaması sanki,
Yakıyor, yıkıyor, tanımıyor hiçbir engeli,
Öyle bir nefret, öyle bir öfke ki,
Can alıp, can verirse,
Ancak durulur, o da belki...
Sebebini neden diye sorma,
Biz bu hayat fırınında piştik,
Ekmek aş yerine,
İhanet kurşunlarıyla yetiştik..!
Bir dost nasihatı sana,
Bu kahpe dünyada,
Güvenme, sakın ha kimseye,
Kardeşine bile sırtını dönme,
Öyle bir dünya ki,
Şeytanı bile ağlatıyor,
İster inan, ister inanma,
İnsanoğlu şeytana bile kazık atıyor...
28-10-1998
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Nasip Değilse Gerisi bahaneymiş
Bir umuttu benimkisi
Belki çıkar diye fala bakmak gibi
Ama gerçeğin kendisi kadermiş
Nasip değilse gerisi bahaneymiş...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Nazar Boncuğumdun
Her gün ardından ah çektiğim
Pişmanlığımsın hiç bitmeyen
Korkaklığımın resmisin
Hafızamdan silinmeyen
Kanayan yaramsın dinmeyen
Yüreğimde baki kalan
Hasret fırtınalarımın başlangıcısın
Henüz yeni yeni filizlenen sevgimin can suyuydun bilmeden
Söylemiyor, itiraf edemiyordum sana
Ayaklarımda pranga, ellerim bağlı
Yüreğim sana doğru özgür uçuşta
Sen bir ışık bekliyordun
Bense anlatamıyordum sonsuz sukutla
Olan oldu ve gittin
Bense sadece baktım ardından…
Herkesten sakladığım
Nazar boncuğumdun
Göze geldik
Sen kırıldın
Ben öldüm…
14-07-2016
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Nazlı Tambur
Ne naz dinler ne nazar,
Çalar durur nazlı tambur,
Gam, keder ne kadar varsa dert tasa,
Alır gider nazlı tambur...
Bulutlar arasından süzülen güneş gibi,
Gül yaprağında şebnem gibi,
Yağmur sonrasındaki gökkuşağı gibi,
Sarar evreni nağmelerle nazlı tambur...
Kulak ver yüreğinden gelen sese,
Sevgi dolu buselerle coşuyor nameler bile,
Çağrımız var, arkadaşlığa, dostluğa, sevgiye,
Coştukca coşuyor nazlı tambur...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ne Güzel Sığınakmış Gözyaşı
Ne beyhude inat edersin ey deli gönül
Sevdadan kaçılır mı hiç
Her gün gam çekip efkara bulanmak neden
Sevginin, sevmenin güzelliğini yaşamak varken…
Son otobüste kalktı oto gardan
Yetişeceğim ne bir araç ne bir kimse kaldı hayata
Zaten koşuşturmaktan da yoruldum
Bir nefeslik canım kaldı
Bir ananın yerini tutmasa da
Ne güzel sığınakmış gözyaşı…
©
06 – 09 – 2017
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ne Hayaller Biriktirdim Sana Dair
Dalma öyle derin derin
Hüzünlenirsen
Güneş küser
Mehtap küser
Bahar küser
Sonra bütün suçu benden bilir
Bütün dünya bana küser
Ne hayaller biriktirdim sana dair
Neler olduğunu bilseydin
Bir dakika duramaz koşar gelirdin
©
15 – 10 - 2020
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ne Kadar İnsanız
Her şey tesadüf mü hayatta
Hep tesadüfen mi girer birileri hayatımıza
Unuttuğumuz, ancak biz izin verdiğimiz kadar…
Her baktığımızı görür müyüz
Yoksa gördüğümüz dikkatimizi çeken kadar mı…
Farkında değiliz ama karanlıkta aydınlıktır
Sorun, bizim hangi açıdan baktığımızda
Yarım bardak su misali…
Üretebildiğimiz kadar mutluyuzdur
Tembelliğimiz kadar mutsuz…
Kanaat ettiğimiz kadar zenginiz
Aç gözlülüğümüz kadar fakir…
Günahlarımız hatalarımız kadar insansınız
İyiliklerimiz, yardımlarımız, etik olduğumuz kadar şeytan…
Hatalarımız kadar tecrübeliyiz
Ders çıkardığımız kadar öğretmen
Ancak bildiğimiz kadar cahil…
Şeffaflığımız kadar gizemliyizdir
Sırlarımız kadar şeffaf..
Farkına varamadığımız
Kördüğüm olduğumuz kadar çözüme yakınız
Sorunsuz ve sorumsuz hissettiğimiz kadar sorunlu…
Farkına vardığımız kadar yaşıyoruz
Hırslarımız kadar ölü…
İnandığımız kadar güvendeyiz
İnançsızlığımız kadar korkak…
Aşkı aramanın, peşinde koşmanın anlamı yok
Aşk uzaklarda değil hep bizimle
Ve her daim içimizde…
Nöbettir hayat
Vatan bekler gibi bekleriz
Zamanımız tükenir çeker gideriz…
Günahlar sıraya girmiş cehenneme yol olurken
Dünyaya bunca bağlanmanın manası ne
Üç günlük dünyada nefes verildiği kadar misafiriz
Bütün bunların toplamı kadar insanız…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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29- 07 – 2017
06 : 19
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ne Oldu ki...
Denizsin ama sahradan farkın yok
Bir damla suyun içilmiyor
Sahrada rüzgar gibisin
Ferahlık vermiyor inadına kavuruyorsun
Ayrılığın adına siyah dedin
Beni geceye hapsettin
Gülleri hep sevdin
Sitemleri diken eyleyip yollarıma serdin
Feryat etsem anlarsın
Sussam anlarsın halimi
Peki nedendir bu hal hatır sormak şimdi
Maksadın duymak mıdır kalbimin isyanını
Bir an olsun susmadı ki...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ne Olur Beni Yalnız Bırakma Anne
Hayat labirentlerle dolu
Kaybettirme bana yolumu
Büyümemişken daha
Ne olur, ne olur anne beni yalnız bırakma anne gitme…
Kimse tanımaz kimse anlamaz beni senden iyi
Bilirsin, konuşamam anlatamam derdimi
Sende gidersen kim sarar kim kucaklar beni
Gitme, gitme bu koca girdapta yalnız bırakma beni anne gitme…
Sevgiye doymamışken daha
Koptum yaprak gibi dalımdan
Hayat acımasız bir fırtına
Sürüklenirim ayazda kalırım donarım
Sen olmadan yaşamam ki anne
Ne olur, ne olur beni yalnız bırakma
Gitme anne gitme…
Bakma böyle boyuma posuma
Yaşamasını öğrenemedim daha
Kanatlarım yetmiyor uçmaya
Hayat avcı dolmuş be ana
Düşer giderim hayattan bir avcının saçmasında
Ne olur beni yalnız bırakma
Gitme anne, beni yalnız bırakma gitme…
©
Şiirin Yazılış Tarihi : 05 – 01 – 2020
Şiirin Yazılış Saati : 23 : 18
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ne olur Fazla Bekletme
Parkta oturduğumuz bankta boş kaldı.
Aynı ben gibi
Sabırsızlıkla bekliyor döneceğin günü
Ne olur daha fazla bekletme
Ömrümün sonbaharındayım
Beklenen vakit gelmek üzere…
©
12 – 10 – 2020
12 : 36
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ne Olur Savurma Sitemlerini
Yaralı bir gönlüm var
Ne olur savurma sitemlerini
Sözlerin diken olur
Kanatır bilmezsin
İnsanım, bin bir türlü derdim var
Ben de hataya düşerim
Yüreğim pandora kutusu
Mücevheratım sırlarım dertlerim
Kutunun dışı güzeldir imrendirir
İçinde alev alev ben yanarım bilen olmaz…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
14- 07 – 2017
15 : 46
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ne Sen Kalırsın Ne Ben
Bir sevgiliyi beklemek
Bazen sonsuza kadar sürecek sanırsın
Bir gelir bir çift sözünde kırılırsın.
Vazgeçmek kolaydır lakin
Ona verdiğin değere
Harcadığın ömre yanar kalırsın…
Ne kadar güzel olursan ol
Eğer ki geride bırakmışsam
Vardır bir çirkinliğin
Taşırma sabrımı
Fırtınaya çevirme kahrımı
İkimizde kapılır gideriz
Ne sen kalırsın ne ben…
©
11. 12. 2020
00 : 12
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ne Zaman Duyacaksın Beni?
Taşıdığım kanarya kalbi
Yüklenme
Ağır yükler taşıyamaz
Sen kadar okyanus kalbe sahip değilim
Her sözümün sonuna bir ünlem koyuyorum
Ben kül olup savrulurken
Ne zaman duyacaksın beni?
Yalan konuşabilse gözlerimiz
Her şey ne kadar kolay olurdu değil mi?
Seni kendime saklarken yokluğumu sana miras bırakıyorum…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Nedamet
Günahlar üzerine kurduk hayatımızı,
Nedametler boş,
Ateş kaçınılmaz,
Vuslatsa sana kalmış ey hâk...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Neden Hala Gözlerimde Bu Sır
Sevdanın rengi oluyorsun
Sana bulanıyorum
Üstüm başım sevda...
Gecenin bir yarısı
Odamın duvarları oluyorsun
Bütün gece seninleyim
Dünyamı dolduruyorsun...
Sonra bir sigara yakıyorum
Dumanında sen varsın
Sevdanda hasret okyanusuna dalıyorum
Tüteni sigara sanma, yüreğim...
Bulutların gizemi çözüldü
Neden hala gözlerimde bu sır...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Neden Hep Sevda Şiirleri
Sordular;
Yazdıkların neden hep sevda şiileri
Cevabı basit;
Sevmekten vazgeçmeyen inatçı bir kalbim var, yetmez mi..?
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Neden Yazıyorum (öykü)
Seyit liseye yeni başlamıştı. Birkaç ay içerisinde yapılan yazılılarda hiç zayıf not
almamıştı ama notları vasatın da üzerinde değildi. Dersi derste öğrenmeye gayret eder
anlamadığı konuyu ta ki öğreninceye kadar sorardı. Dersi derste öğrendiği için de ev
ödevi yapmamak gibi bir huy edinmişti. Ta ki bazı öğretmenler öğrencilerin ev
ödevlerini yapmalarını sağlamak için ev ödevlerinden de not vereceklerini söyleyinceye
kadar. Bu kez de ödevlerini aceleyle baştan savma yapmasına rağmen konuyu daha iyi
anladığı için notları da hafifçe yükselmeye başlamıştı.
Seyit, yetim bir çocuktu. Annesi üç ayda bir aldığı dul ve yetim maaşıyla geçimlerini
sağlamaya çalışıyordu. Ama Seyit çok yaramaz bir çocuktu. Zor bir çocukluk dönemi
geçirmişti. Ergenliğe ilk adım attığı yılların başındaydı henüz. Seyit’in arkadaşları
genelde sanayide çalıştıkları için onların hafta sonları her zaman paraları olmuştu. Bu
yüzden hafta sonu geldi mi onlar sinemaya gider bazen Seyit’i de davet ederler onun
sinema parasını ortaklaşa öderlerdi. Bu Seyit’i çok yaralardı ama onun da yapacak bir
şeyi yoktu. Yokluk acı bir şeydi.
Bazen de arkadaşlarına yük olmak istemediği için onlara görünmeden ortadan kaybolur
ya da bir mazeret uydurup onlara katılmazdı. İşte böyle zamanlarda Seyit hırsını hıncını
öfkesini spordan çıkartırdı. En önemli oyuncağı olan yegane basketbol topunu alır
evlerinin hemen yanlarındaki İmam Hatip lisesinin basketbol sahasında alırdı soluğu.
Başlangıçta bazen turnike bazen şut çalışır ama bol bol dripling çalışırdı. O kadar
mükemmel top sürerdi ki elinden top kapmak imkansız gibi bir şeydi. Onun bu
konudaki becerisi hem kendi okulunda hem İmam Hatip lisesindeki basketbol meraklısı
öğrencilerinin takdirini toplamıştı. Kendi okulunda basketbol takımına seçmelere
katılmadan arkadaşlarının öğretmenlerine tavsiyesiyle girmişti. Okul takımında ilk
yılında olmasına rağmen takımın ilk beşinde daimi yer edinme başarısını göstermişti.
Seyit aslında bütün hayatı boyunca olduğu gibi kendisini bir şeylerin arkasına
gizliyordu. Ergenliğinin ilk yıllarında bu basketbol olmuştu. Maçlardaki kazanma hırsı
aslında Seyit’in isyanının sesiydi. Çünkü kendisini çok yalnız hissediyordu. Evet devamlı
arkadaşlarının arasındaydı ama onu anlayan bir Allah’ın kulu yoktu.
Annesinin tek umuduydu. Bunu o da biliyordu ama gençliğin de verdiği heyecanla hep
bir kadere isyanın içerisindeydi. Annesi Hatice Hanım, hayatın meşakkatiyle üç ayda bir
aldığı üç kuruş dul yetim maaşıyla hem evini geçindirmeye hem de yavrularını
yetiştirmeye gayret ediyordu. Ama bazen Seyit’in yaramazlıkları o dereceye varıyordu
ki komşulardan laf söz gelmeye başlamıştı. Bu durumlarda Seyit eve gelince bazen
terlikle bazen de oklavayla fena halde dövüyor sonra da oğlunu dövmüş olmanın
üzüntüsüyle iki göz iki çeşme bir ağıt tutturuyordu.
Seyit yine bir gün okuldan gelmiş ders kitaplarını masanın üstüne koyup okul kıyafetini
çıkarmak için yatak odasına gitti. Üstünü değiştikten sonra acıkmış olmanın da verdiği
açlık duygusuyla mutfağa yönelerek yürümeye başladı. Oturma odasında Seyit’in
geldiğini anlayan Hatice Hanım sedirin altına saklamış olduğu oklavayı kaptığı gibi
Seyit’in peşine koştu. Seyit’i antrede yakalayan Hatice Hanım elindeki oklavayı var
gücüyle Seyit’in omuzuna indiriverdi. Oklava ortadan ikiye ayrılıp kırıldı. Seyit ise
omuzunda hissettiği acıyla “Anam vay” diye inledi. Elini omuzuna atıp annesine dönüp,
“Yav anam daha yeni okuldan geldim. Yeminle ne kimseyle kavga ettim ne bir
yaramazlık yaptım. Durup dururken bu dayağın aslı astarı nedir ya?”
Hatice Hanımın cevabı karşısında gülse mi ağlasa mı kendisi de bilememişti. Hatice
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Hanım,
-Ben seni şimdi elim ayağım tutuyorken döveyim de sen büyüyüp evlendiğinde karının
ağzına bakıp beni nasıl olsa döveceksin. Oh ediyorum gücüm yetiyorken en azından o
günlerin intikamını şimdiden alıyorum.
Bu sözler karşısında omuzuna inen oklavanın acısından gözünden yaş gelen Seyit
birden gülmeye başlar. Seyit’in gözlerinde yaş vardır ama annesinin sözlerine de
kendisini gülmekten alamaz.
Seyit annesini anlıyordu. Annesi hayatın getirdiği stres altında eziliyordu. Kardeşleri
bacıları olmasına rağmen kimse onları arayıp sormazdı. Bu yüzden Hatice Hanım da
kendi içerisinde büyük yalnızlık yaşıyordu. Bu durumlarda öfkesini oğlundan
çıkartıyordu. Allah var oğlu da o güne kadar annesine ne bir karşılık ne bir kötü söz
söylemişti. Aslında Seyit de annesinin çaresizliğini anlıyor ama elinden bir şey
gelmiyordu. Bu yüzden de annesinin sinir krizlerinde elinden geldiğince annesine
yakalanmadan evden kaçmaya çalışıyordu. Bu durumlarda Hatice Hanım kendini ağıta
veriyordu. Kendi kendine hem ağlıyor hem söylüyordu…
Daha sonraları Seyit annesinin bu ağıtlarını not almamanın pişmanlığını yaşayacaktı.
Ama onun da yapacak bir şeyi yoktu ya dayak yiyecekti ki bu kez de annesi hırsını
ondan çıkaracaktı. Evden kaçınca da annesinin ağıtlarını kaçırmış oluyordu.
Yine bir gün Seyit okuldan geldi. Elindeki kitapları masanın üstüne koymuştu ki
annesinin elinde oklavayla geldiğini görünce hemen yatak odasına kaçıp kapısını
kilitledi. Hırsını öfkesini alamayan Hatice Hanım oğluna, “Aç şu kapıyı, kapının camı
kırdırma bana” diye bağırdı. Seyit yine dayak yiyeceğini anlamıştı. O an aklına nerden
geldiyse bir şey geldi. O günlerin popüler bir şarkısını değiştirip şarkı gibi söylemeye
başladı.
-Bakışların bana biraz cesaret versin
Korkuyorum dışarı çıkmaya ben
Döveceksen ne olur suçumu söyle
Söyle söyle kaçıp giderim bu odadan ben…
Oğlunun verdiği bu cevap Hatice Hanım bir anda kahkahalara boğulmuştu. Öfkesinden
kızsa mı yoksa oğlunun korku ve çaresizlikten söylediği şarkıya gülse mi bilmiyordu.
Sonra gidip sedire oturdu. Oturduğu yerden oğluna seslendi
-Sarı Seyidim kınalı kuzum çık. Bak vallaha dövmücem. Ahan da bak sedire oturdum
bile. Gine komşular kızdırdı beni. Hem evime geliyorlar yemeğimi yiyorlar sonra da
arkamdan laf edip dedikodumu yapıyorlar. Onlara öfkelendim hırsımı senden almaya
kalktım. Çık kuzum çık yavrum senin hiç bir suçun kabahatin filan yok.
Seyit alışmıştı annesinin bu kriz anlarına. Annesi hırsını hıncını Seyit’ten çıkartıyordu
ama Seyit hıncını kimden çıkartsındı. Seyit de büyük bir harita metot defteri almış bazı
zamanlar yüreğinden geçenleri gizli gizli deftere şiir olarak yazmaya başlamıştı. Gençlik
yıllarında parasızlıktan bir kız arkadaşı dahi edinemiyordu. Buna ne bütçesi ne de
kıyafetleri müsaade etmiyordu. Bu yüzden ortaokulda aşık olduğu kızı bile elinden gelse
kendisinden gizleyecekti.
Kıza ortaokulda âşık olmuştu. Okullar arası basketbol müsabakaları sırasında kızı
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görmüş beğenmişti. Okullarının o günkü maçını oynayıp maçtan galip çıkmışlardı. Seyit
diğer rakip takımları izlemek için tribüne çıkmış Zeynep’i görüp bir süre hayran hayran
ona bakmıştı. Sonra cesaretini toplayıp kızla arasında iki koltuk boşluk bırakacak
şekilde mesafe bırakıp oturmuştu.
Zeynep yan tarafına kimin oturduğunu görmek için dönüp baktığında Seyit’le göz göze
gelmişlerdi. Kız Seyit’i biraz önce ki maçtan tanımıştı. Gülerek, “Merhaba, tebrikler
güzel maç çıkardınız” dedi. Seyit’in içinde o an fırtınalar kopuyordu. İlk sözün kızdan
gelmesi biraz cesaretlendirdi onu.
-Merhaba, teşekkür ederim ben Seyit
-Merhaba, bende kız lisesinden Zeynep.
-Memnun oldum, sizin de maçınız var mı?
-Evet, bu maçtan sonra biz oynayacağız.
-Siz de takımda mısınız, oynayacak mısınız?
-Evet, takımdayım bir aksilik çıkmazsa herhalde ilk beşte çıkarım.
-O halde ben de sizin maçınızı izleyeceğim.
Bu sırada kız oyunculardan biri Zeynep’e seslenir.
-Zeynep bu maçtan sonra bizim maçımız. Soyunma odasına gidip formaları giyip
aralıkta ısınma hareketleri yapacağız. Hoca bütün oyuncuları çağırıyor. Haydi gidelim.
-Tamam geliyorum.
-Bol şanslar…
-Teşekkür ederim, size de iyi günler…
Tanışmaları bu şekilde olmuştu. Daha sonraki okul maçlarında da bir araya gelmişler
bol bol sohbet etmişlerdi. Kız Seyit’i devamlı okul eşofmanları içerisinde görüyordu.
Seyit ancak eve geldiğinde eşofmanlarını çıkartıyordu ki sefaletini kimse görmesindi. Bu
yüzden Zeynep’i hiçbir yere davet edememişti.
Bir gün Zeynep’le otururlarken gençlerden biri, “Zeynep çiğim haftaya Gençlik Şöleni
varmış. Müsaitsen birlikte gidelim mi?” diye sordu. Zeynep dönüp Seyit’in gözlerine
manalı baktı ama Seyit’te tık yoktu. Zeynep Seyit’in gözlerinin içine bakarak
-Şu an bir şey diyemem. Daha sonra konuşuruz, şimdi maça konsantre olmalıyım.
-Unutma ama senden cevap bekliyorum.
Zeynep Seyit’in yanından kalkıp giderken, Seyit yaşadığı mahcubiyetten hemen oradan
uzaklaşmıştı. Bir daha da Zeynep’in yanına gidemedi. Onu hep uzaktan köşelerden
seyretti. Zeynep’in gözleri bir süre Seyit’i aradı ama nafileydi. Bir süre sonra Seyit
Zeynep’i hep o çocukla gördü. Her gördüğünde biraz kıskançlığın bir çaresizliğin biraz
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fakirliğin büyük oranda da talihsiz kaderine isyanı yaşadı Seyit. O anlarda ne hissettiyse
üşenmeden yanında bulundurduğu deftere yazdı. Akşamları da ders yapıyormuş gibi
harita metot defterine geçiyordu.
Yine bir akşam duygularını satırlara dökmüştü. Onun şiir yazarken ki hüzünlü halini
gören Hatice Hanım meraklanıp sordu.
-Seyit, bir şey mi oldu oğlum. Neyin var senin, yüzün soluk duruyor biraz. Okulda bir
şey mi oldu.
Seyit annesine yakalanmış olmanın sıkıntısıyla, “Bir şey yok anacağım, her şey
yolunda. Dersler yoğun geçiyor, gördüğün gibi ders çalışıyorum biraz yoruldum
herhalde ondandır”.
-Dikkat et kınalı kuzum, sen benim umudum yarınlarımsın. Sana bir şey olursa ne
yaparım ben. Rabbim benim ömrümden alıp sizlere versin.
-Sağ ol anam, Allah razı olsun. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Asıl sana bir şey
olursa biz ne yaparız?
Ana-oğul kucaklaşmış ağlıyorlardı.
Ertesi gün Hatice Hanım oğlunun akşam ki yazdığı defteri masanın üstünde gördü.
Oğlunun defterini unutup okula götürmediğini sandı, soluğu komşusunda aldı.
Komşusunun ortaokula yeni başlamış bir oğlu vardı. Komşusundan ricada bulunup
defteri Seyit’e yetiştirmesini rica etti. Komşu oğluna seslenip, “haydi oğlum bunları
Seyit abine yetiştir de ödevinden zayıf almasın”.
Kış günü soğukta okula gidecek olmanın kızgınlığı içerisinde homurdanarak kapıya
gelen çocuk bir deftere bir Hatice Hanım’a baktı. Anası yaşında kadın, yok da diyemez.
Uzanıp defteri eline alıp sayfalarını hızlıca bir taradı. Bir şey dikkatini çekti. Rastgele bir
sayfayı açıp okudu sonra diğer sayfaya geçti. Böyle iki sayfa okuduktan sonra Hatice
hanıma dönüp, “Hatice Teyze bu Seyit abimin ders defteri değil galiba. Senin oğlun bu
deftere şiir yazıyormuş”.
Hatice Hanım bir an şaşırır. Hatice hanımın okuma yazması dahi yoktur. Köy yerinde
yetiştiği için babası kız çocuğu diye onu ilkokula bile göndermemiştir. Şaşkınlıkla sordu,
“şiir mi o da ne ki?”
-Yani Seyit abi duygularını hissettiklerini bu deftere yazıyormuş.
Hatice hanımda büyük bir merak uyanmıştı. Komşu oğluna dönüp, “Yavrum sen bi
zahmet şunlardan biraz bana okur musun? Gel hadi bize gidelim.”
Okuduklarını ilginç bulan komşu oğlu hemen kabul etti. Hatice Hanımlara geçtiler.
Çocuk okudukça Hatice Hanım iki göz iki çeşme ağlıyordu. Çocuk da okuduklarından
etkilenmiş, acaba daha neler yazmış merakı içerisinde okumaya devam ediyordu.
Gamlı bir gönül penceresinden
Hüzün akan geceye merhaba
Boşlukta sallanmakmış yalnızlık
Ne sırrını anlatacak
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Ne de konuşacak bir dost bulamamakmış
Yalnızlıkta yalnızlığımı paylaşırmısınız
Melankoli vurdu yine derinden
Kalleş bir dost gibi...
Suskun ve kanayan bir yürekle geldim
Ne olursa olsun konuşmak istiyorum
Yalan dolan da olsa
Akla gelmeyecek şekilde saçmalamak istiyorum
Anladım ki kimse yalnızlığı paylaşmak istemiyor
Hoş paylaşılsa adı yalnızlık olmazdı
Ve ben kendi kendimle konuşmaya
Dilediğimce saçmalamaya devam ediyorum
Gökte mehtap var ama
Mehataba inat kar yağıyor lacivert geceye
Yakamozlar kar üzerinde üşüyor...
Kirpikler ıslak
Notalar bile dost değil bu geceye
Şaraba konmuş zehir tadında
Ve ben bile bile içiyorum
Yalnızlık çaresizlik öylesine sarmış ki dört bir yanımı
İnadına yazıyor inadına saçmalıyorum işte
Gözümde uyku yok, yüreğimde huzur
Uyuyamıyorum...
Kim bilir belki de en doğrusunu siz yapıyorsunuz
Susmak, ne olursa susmak
Duygularını, hissettiklerini kendine saklamak
Belki de en doğru olanı
Yazdığım her harf kurşun oluyor
Vuruyor en mahrem yerimden
Geceye döküyorum gözyaşlarımı
Duyan yok gören yok
Renklerin en karasında
Geceye sarılıyor, şefkati vefayı buluyorum
Anlıyorum ki melankoli kardeşiymiş yalnızlığın...
Kaldırımlar en yakın dostum oluyor
Dinliyor ne söylersem
Hatta küfür bile etsem çıtı çıkmıyor
Vitrinler aynalar gibi düşman olmuş
Yansıtıyor bütün tükenmişliğimi yalnızlığımı
Ve ben bütün tükenmişliğimle saçmalamaya devam ediyorum
Kelimeler feryat figan
Kan damlıyor harf harf
Canhıraş feryatta heceler
Bütün bunlar olurken
Geceye saklanmakmış yalnızlık
Sevdalarını, hüsranlarını, umutlarını
Geceye soyunur gibi
Karanlığa anlatmakmış yalnızlık...
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Bu şiir bittiğinde yine rastgele bir sayfa daha açıp okumaya başladı,
Ben arka sokakların çilekeş çocuğu
Kalbinde bir çiçek açmamış sevgi mağduru
Karşında hırçınlaşıp kızarıyorsam mazur gör
Ne birisine sevgilim dedim
Ne yar diye elini tuttum
Dilim alışkın değil sevda sözcüklerine
Neden diye sorma, utanırım söyleyemem
Ne kalbimi okşayan bir sevda rüzgarı esti
Ne de bir çift göz mest etti
Ta ki gözlerini görene kadar…
Dilim suskun gözlerim yere çakılıysa cehaletimdendir
Bakamam gözlerine, kıyamam
Kirlenir sanırım gözlerin bakışlarımdan
Tutamam ellerini, korkarım
Ellerimin ateşinden ellerinin yanmasından
Duygular yüreğimde çağlar, dilim sus pus
Beceremem sana güzel cümleler kurmayı
Sana dair biriktirdiğim hayallerimi anlatamam
Korkarım bana karşı duygusuz kalmandan
Bir acemi şaşkın aşığım işte anla halimden…
Komşu oğlundan geçtik annesi bile oğlunun başka bir yüzüyle tanışıyordu. Oğlunun bu
kadar duygusal olabileceği hiç aklının ucundan geçmemişti. Bir süre daha dinledikten
sonra komşu oğluna birazcık harçlık verip gönderdi. Komşu oğlu annesinin yanına
vardığında komşu kadın merakla sordu.
-Ne yazmış Seyit abin?
-Anne Seyit abinin bu kadar güzel şiir yazdığını yeminle bilmiyordum. Bazılarında
ağlamamak için kendimi zor tuttum. Meğer ne kadar güzel bir kalbi varmış Seyit abinin.
Ben okudukça Hatice Teyzenin gözleri çeşme oldu aktı. Ben gelirken de hala ağlıyordu.
Hatice Hanım oğlunun yazdığı şiirlere ağlıyordu. Oğlunun isyan sesini sevdiği kıza
seslenişlerini duymuştu. Onun isyanına o da katılıyordu. Oğlunun yüreğinde açan sevda
çiçeğinin henüz çok taze olduğunu ve ömrünün uzun olmayacağını umuyordu. Gençlik
ateşi diye düşünüyordu. Ama oğlunun kaderine bu kadar isyan dolu olduğunu
bilmiyordu. Onunla konuşması gerektiğini anlamıştı. Oğlunun okuldan dönmesini
sabırsızlıkla bekledi. Beklerken oğluna yemek hazırladı, gelmesine yakın sobayı yaktı.
Nihayet Seyit okuldan gelmişti. Eve geldiğinde yemeğini hazır bulmuş ve annesinin onu
beklediğini anlamıştı. Kitaplarını masaya koyup sedire hazırlanmış yemek sofrasına
annesiyle karşılıklı oturdular. Seyit bütün gün bir şey yememiş olmanın verdiği açlıkla
büyük lokmalar atıyordu ağzına.
Seyit, okula yetişebilmek için sabahleyin yedide evden çıkıyor okul bittikten sonra eve
dönüyordu. Bu da on yediyi buluyordu. Mevsim kış olduğu için karanlıkta okula gidiyor
yine karanlıkta eve giriyordu. Yani bütün gününü okulda bir şey yemeden geçiriyordu.
Annesi ilk önce bir şeyler hazırlayıp oğluna vermek istemiş ama Seyit reddetmişti.
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Sefaleti üstünden başında akıyordu bari yedik içtiklerini arkadaşları görmesin istiyordu.
Bu yüzden de okulda kantinden hep uzak durmuştu. Kantincinin belki de hiç tanımadığı
öğrenciydi Seyit.
Anası oğluna hayranlıkla bakarken gözlerinden sevgi okunuyordu. Seyit annesinde bir
farklılığın olduğunu anlamıştı. Ama neyse ki kızgın değildi. Kızgın olsaydı elinde oklavası
hazır bekliyor olurdu. Bir lokma daha aldıktan sonra annesinin gözlerinin içine manalı
baktı. Göz kırparak,
-Hayırdır anam yine sende bir şey var, ne iş?
-Yok, kuzum kötü bir şey yok.
-Kötü olmadığını elinde oklava olmayışından anladım zaten. Sen asıl konuya gel,
mesele ne?
-Yok, yavrum vallahi de billahi de bir şey yok. Bugün senin şiir defterini buldum. Bizim
komşunun oğluna okuttum. Yavrum bu kadar mı isyan dolusun. Kaderimiz böyleymiş
ne yapalım.
Seyit özelinin karıştırılmış olmasından duygularının açığa çıkmasından çok rahatsız
olmuştu. Çok sinirlendi,
-Ya anam benim özelime neden hiç saygı göstermezsin. Onlar benim hiç kimsenin
bilmesini istemediğim duygularımdı. Gönül kanamalarımı yazıyordum o deftere. Eğer
bilmeni isteseydim sana zaten okur ya da söylerdim. Yani duygu düşünce ve
hissettiklerimi bir deftere yazıp evimde tutamayacak mıyım? Bu ev benim de evim değil
mi? Madem öyle bende yakıyorum o zaman o defteri.
Sofradan kalkan Seyit şiirlerini yazdığı harita metot defterini annesinin gözleri önünde
yanan sobanın içine attı. O ana kadar meraklı gözlerle oğlunu seyreden Hatice Hanım
kendisinden beklenilmeyecek bir çeviklikle hemen kollarını sıvayıp yanan sobanın
içerisine atılmış olan şiir defterini kaptığı gibi sabodan dışarı çıkartıp yere vurarak
defterin tutuşan sayfalarını söndürdü.
Seyit’in gözleri fal taşı gibi açılmış annesine bir şey olacak korkusuyla annesini
izliyordu. Annesi kolunu sobaya soktuğunda “anne ne yapıyorsun sen” diye bağırıp
hemen kolunu çekmek istemişti.
Defteri söndüren Hatice Hanım oğluna dönüp,
-Ben bir eşeklik yapıp senin özelini okuttum diye kızıp yazmayı bırakırsan hakkımı sana
helal etmem. Bu konuda sonuna kadar haklısın. Unuttuğun ise ben bir anayım. Senin
neler hissettiğini bilmek isterim. O yüreğinde yeşeren sevgi fidanından ben de mutlu
olurum. Biliyorum okumam yazmam yok diye beni çoğu cahil görür. Belki sen de öyle
görüyorsun. Ama unuttuğun ise senin şu an içinde yaşadığın ergenlik döneminden
bizimde geçtiğimiz.
-Biliyorum hayatı sorguluyorsun. Daha çocuk yaşta yaşadığın bunca acıya bir cevap
arıyor suçlu olarak sümme haşa kadere bağlıyorsun. Evet, hayata belki bir sıfır belki iki
sıfır geriden başladın. Bu senin şansızlığın gibi görünse de aslında senin gelecekte
başarılı olabilmen için büyük şanstı. Yani eksiklerin belki de senin en büyük şansın
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olmalıydı. Çünkü sen çok erken yaşta babasızlığı fakirliği, çaresizliği yaşadın. Gelecekte
başarılı olabilmek için hep böyle kalmamak için daha çok çalışmalısın. Çünkü sen zaten
sefaletin içerisindesin. Eğer kurtulmak istiyorsan okumaktan ya da hangi işi yapıyorsan
o işte başarılı olmaktan başka yolun yok.
Seyit ilk defa annesinin bilge yüzünü görüyordu. Hatice Hanım, Seyit’in gözünde
kendisinin de söylediği gibi hiçbir şey bilmeyen cahil bir kadındı. Ama şu an Hatice
Hanım konuştukça Seyit’in gözünde büyüdükçe büyüyor ulaşılması imkansız bir zirve
oluyordu. Bir süre susup oğlunu süzen Hatice Hanım sözlerine devam etti.
-Bak yavrum, bazı insanlar hayatta aradığını bulmuş olmanın mutluluğunu yaşarken
bazıları da hayatta aradığını bulamamanın hüznüyle senin yaptığın gibi hayatın anlamını
arar durur. Unuttuğumuz ise hayatın anlamı; hayatın bize ne kattığı değil bizim hayata
ne kattığımız ve hayata ne kadar katıldığımıza bağlı. Unutma ki hayattaki sır da mana
da bizde saklı. Bu sır ve manayı kimde ve nerede bulacağımız yine bize bağlı. Biz ne
kadar sır isek hayatta o kadar sır oluyor. İnsanoğlu kendisini bulduğunda hayatın
manasını da sırrını da bulmuş olur.
-İşte bu yüzden hayatı ıskalamamak hayata geç kalmamak için, ne zaman ve nerede
olursa olsun bir an önce hayata tutunmaya çalışmalısın. Çünkü her zaman hayata
tutunmak için bir neden vardır. Bu sevgili olabilir, evlat olabilir, Allah olabilir. Sonuçta
hayatın nedeni de sensin sırrı da sensin. Sen benim cevabını en iyi bildiğim en büyük
sırrımsın.
-Bak kınalı kuzum sende bir alem saklı olduğunu unutma. Sen bir çekirdeksin, gelip
geçtiğiniz yerlere tohum atmaktasın “Sevgi tohumu, kin nefret tohumu, bilgi ilim
tohumu cehalet tohumu artık adını sen ne koyarsan yavrum”. Önemli olan bunun
farkında mısın değil misin? Sen benim yarınlarımsın sen benim insanlığa serptiğim
umut tohumusun.
-Şimdi var git ne halin varsa gör. Tekrar söylüyorum o defteri yakarsan hakkımı sana
helal etmem. Şimdiye kadar yazdığın gibi bundan sonra da yazmaya devam edeceksin.
Sana söz veriyorum bir daha da yazdıklarını kimseye okutmayacağım. Ama mümkün
olursa senin seçtiklerinden bazılarını arada bir de olsa senin ağzından dinlemek isterim.
Şimdi bana söz vereceksin yakmayacağına dair.
O ana kadar pür dikkat ve hayranlıkla annesini dinleyen Seyit birden annesine
sarılarak, “Sana söz veriyorum anne yakmayacağım. Artık ilham perileri gelir mi gelmez
mi bilmiyorum ama gelirlerse de yazmaya devam edeceğim. Senin için yazacağım
anne, senin için…”
Seyit’in yazdığı şiirler apartman sakinlerinin kulaklarına da gitmişti. İmece usulü
apartmanın merdiven aralığı temizlenirken komşular Hatice Hanıma takılıyorlardı.
-Hu Hatce bacı senin oğlan güzel gazel yazıyor diyorlar hemi. Neler yazmış hele bi de
de biz de öğrenek.
Hatice Hanım dersini almış olmanın olgunluğu içerisinde,
-Aman komşum o yavrumun kendine özel duygu ve düşünceleri. Eğer paylaşmak
isteseydi herhalde saklamaz kendisi söylerdi. Ben bir eşeklik edip birkaç sayfa okuttum.
Çocuk da haklı olarak kızdı. Sonra da defteri tuttuğu gibi yanan sobaya attı. Defteri
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yanmaktan son anda kurtardım. Oğlana da söz verdim bir daha kimseye
okutmayacağım diye. Ama şunu öğrendim ki benim yavrum sol tarafında bir altın
taşıyor. Amaaan sen şimdi benim oğlanı bırak da asıl haber sende. Hani senin kıza
dünürcü gelecekti ne oldu o mesele sen ondan haber ver…
©
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Nedendir
Ey kalbim
Nedenini, doğruluğunu bilmeden
Dilden düşen her söze
Gözden akan her sele
Gözü dili susup
Haliyle ağlayan herkese
İnanıp gözyaşı dökmek nedendir...
Ey gönlüm
Her güzel mısrada
Coşup çağlayan her notada
Evrene bakıp hiçliğini anladığında
Kendini yürek aynanda yargıladığında
Akıbetinden korkup ağlaman nedendir...
08-06-2014
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Nedensiz Sevdim
Neden diye sorma
Boşa bahaneler ürettirme
Nedensiz düştüm bu derde
Sevdim sadece...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Nedir Derdin Bilemedim
Neden gözlerinde bulut gizli
Birisi canını mı incitti
Gören de sanır ki dünyayı tufana gark ettin
Kimi öldürdün kalbinde
Her nefesin sanki bir kasırga
Sanırsın dünyayı savuracaksın dört bir yana
Dudakların büzülmüş sesin titrek
Kolların iki yanına düşmüş
Kanatların ağır geliyor gibi bedenine
Kanadı kırık bir kuş gibisin
Dizlerinin ayaklarının kantarı kaçmış
Terazi gibi tartamıyor bedenini
Sanki her an tökezleyip düşecekmiş gibisin
Ağzındaki kelimelerin ağırlığını kaldıramıyor ne kalbin ne dilin
Tuhaf bir hal var sende nedenini bilmediğim
Kötü bir haber mi aldın
Kötü bir şey mi duydun
Biri kötü bir şey mi söyledi
Nedir bu öfkeli bir o kadar da hüzünlü halin
Dokunsam ağlayacak gibisin
O nefesindeki alevle dünyayı ateşe mi vereceksin
Dünya yıkıldı altında ben kaldım der gibi oflayışın var
Sahi nedir senin derdin
Yoksa sende birisini benim seni sevdiğim gibi mi sevdin…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Nehir gözlüm
Seni tanıdığım günden beri
Dinmedi ne hüznün nede gözlerin
Sevincinde de, hüzününde de hep aktı gözlerin
Ben seni bu halinle sevdim nehir gözlüm…
Derdinle dertleneyim
Sevincinle sevineyim istedim
Sense hep bir şeyler gizledin
Sana kır dedim şu gönlünün zincirini
Sense hep gözlerininkini kırdın
Neydi derdin a be nehir gözlüm...
Nereden bilebilirdim ki
Kalbinin zaten kırık
Sevgine mezar olduğunu
Hiçbir şey anlatmadın
Hep dudaklarında sahte bir tebessüm
Gözlerin her an akmaya hazır çeşme
Karşımda öylece durdun
Halimi, hatırımı sorup beni dinledin
İmalı aşk sözlerimi hep anlamazdan geldin
Daha önceleri nerelerdeydin a be nehir gözlüm...
Hep bir yerleri gezmek istiyordun
Anlıyorum, sevdiğini özlüyordun
Üzülme, belki bir gün döner dediğimde
İmkansız kelimesi dudaklarında yarım kalıp
Hıçkırıklara boğuluyordun
Sevmeyi ben senden öğrendim nehir gözlüm…
Anlamadığım neden imkansızdı
Hani filimlerde, masallarda aşk her engeli aşmaz mıydı
O halde neydi bu çaresizliğin, ümitsizliğin
Sanki kader çiçeğine su yetiştirmek bir senin mi görevin
Söylesene nedir gizlediğin a be nehir gözlüm...
Önce gözlerime baktın
Sonra ufuklara daldın
Çocukluğundan başladın anlatmaya
İlkokul, ortaokul derken lise
Sevginiz sığmamış dizelere
Ağaçlara isimlerinizi kazımışsınız
Sonra bir çınar ağacı dikmişsiniz
Sevdanızın anıtı olsun diye
Derken üniversite yılları gelmiş
Vatan kurtarma hayalleri uğruna yapılan eylemler
Ve bir gün bir kör kurşun bütün hayallerin sonunu getirmiş
Bir çınarı daha büyümeden yerle bir etti deyip hıçkırıklara boğulurken
Bir teselli bile veremedim sana.
Sevdana saygı duymaktan başka bir şey gelmez ki elimden.
Ne kızmışsın be...
Beni de kendine benzettin a be nehir gözlüm…
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Neler Gördüm Hayatta
Neler gördüm hayatta
Anlatsam inanmazsın
İhanetler gördüm en çamurlusundan
Vefasızlıklar yaşadım en yağmurlusundan
Sevgiler yaşadım en kanlısından
Özlemlerimde bile mutluydum
Çünkü biliyordum ki
Hasret sevginin şubesiydi
Çaresiz katlandım
Sonuçta
Zirvelerin getirdiği büyüklük altında ezilen
Yorgun bir yürek kaldı bende
Her rüzgar bir şeyler alıp götürdü
Her yağmur bir şeyler eritti yüreğimden
Kalmadı artık ne dilimde fermanım
Ne dizimde dermanım…
Dertler med - cezir olmuş vuruyor yüreğimi
Bam teliyim hasret sazında
Gelen vurmuş giden vurmuş
Gözyaşlarıma karışmış feryatlarım
Paramparça bir yürek var
Onu ne gören ne duyan nede anlayan var…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Neleri Feda Etmedik Ki
Neleri feda etmedik ki bomboş hayaller uğruna
Emeğimizi, maddiyatımızı ve her şeyden önemlisi
Hayatımızın en güzel yılları, gençliğimizi…
Neleri feda etmedik ki bomboş hayaller uğruna
Kalbimizi doldurduğumuz sevgiye karşı gősterilen vefasızlıklarla
Umud bağladığımız insanların kahpelikleriyle
Kaç sefer arkamızdan vurulup, yıkılmadık ki...
Duygu denen insanı yücelten hislerin
Zalimlerin elinde oyuncak gibi kullanılmasıyla
Kaç kez devrilip bataklıklara saplanmadık ki
Koca bir ömrü ahlarla vahlarla geçirmedik mi
Neleri feda etmedik ki ha...
Neleri feda etmedik ki bomboş hayaller uğruna
Aşkmış, sevgiymiş, onlarsız yaşanılamazmış
Ne kadar da boşmuş, ne kadar hayal
Onlarla yaşanıldı da ne oldu sanki
Yine hayal kırıklıkları yine hűsran
Biz farkında olmasak da bak geçiyor devran
En iyisi geçmisi unut, geleceğe umutla bak sen ey can..
©
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Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Nerde Kalmıştık
Bir gün ansızın geri dönsen
Aymazsızca nerde kalmıştık desen
Elime bir kitap alsam orta yerinden açsam
Ve desem ki
Beni sevdiğini okumuştun en son
Devam et istersen desem..?
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Nerdesin
Güneş batar, doğar yıldızlar, nerdesin?
Sevdalı yüreğim seni arar, nerdesin?
Semadaki yıldızlardan biriside senmisin, nerdesin?
Bir bulabilsem seni, sen nerdesin?
Tan ağarır, şafak söker, nerdesin?
Aldığım hava verdiğim nefesmisin, nerdesin?
Gözlerim takılır bir kuşa, nerdesin?
Kanat açar sonsuzluğa, o sen misin?
Nerdesin, nerdesin?
Bir bulabilsem seni, ah sen nerdesin?
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Neyleyim
Yar dilinden yaralandım
Kırıldım, yıkıldım
Ne söylenir ne yutulur neyleyim
Anlatsam bir dert
Anlatmasam içimde yara
Bir değil
İki kolum omuzumdan kırılmış neyleyim...
21-07-2019
02:53
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nice 20. Yıllara
Mutluluk ne diye sorsalar,
Boş bir çerçeveyi dolduracağın resimdir der,
O çerçeveye sizin resminizi koyarım,
Evlilik ne diye sorsalar,
Temeli sevgi ve saygıya dayanan bir çınarın,
Gelişen yeni dallarıyla,
Sevgi yumağı oluşturarak,
Ebediyete yelken açması der ve sizi gösteririm,
Aile nedir diye sorsalar?
İyi ve kötü günde birlik ve beraberliktir der,
Yine sizi gösteririm,
En lezzetli yemeği sorsalar,
En sıkıntılı günlerde,
Suyunun sevgi, içerisinin saygıyla dolduğu,
Tuzunun sadakat, baharatının vefa olduğu,
Evinizde pişen yemeği gösteririm,
İnsanların maddiyatlarıyla değerlendirildiği şu dünyada gerçek dostu sorsalar,
Tereddütsüz sizi gösteririm,
İnsanın sevebildiği sürece yaşayabildiğini unutan şu dünyada,
Birbirinize olan sevgi ve saygınızın sonsuz olması dileğiyle nice 20. yıllara
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Nişan Yüzüğü
Bakarken aynaya nişan yüzüğümü gördüm,
Saçlarımın arasında…
Duyurun herkese, nişanımız var Azrail’le!
Daha ben doğmadan sözümüz kesilmiş,
Haberim yoktu benim,
Evlilik ne zamana mı?
Onu da bilen ancak râbbim…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Niye
Dilim sus pus
Gözlerim pınar
Halim hayattan bizar
Tek söz etmeden anlaşılmayı bekliyorum
Her yürekte koca bir ateş
Ama koca bir hasret ama koca bir sevda
Yalnızlık kök salmış yüreklere
Kavuruyor ama yanmadan hiçbir şey anlaşılmıyor…
Bir garip Kekeç’im
Ne dilim döner
Ne duygular söner
Ateş harmanında savrula savrula yanarım…
Dünya üç beş gün
Zaman üç beş saniye
Sevmek sevilmek varken
Kedere talip olmak niye…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
03 – 08 - 2018
00 : 47
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Not Düşüyorum
Not düşüyorum tarihe,
Demokrasi, Demoklas’ın kılıcı gibi,
Sallanırken zayıfların tepesinde,
Kan emici vampirlerin sofrasında baş köşede...
Humanizim nutukları atılırken meclislerde,
İnsan onuru üç paraya satılıyor sokak köşelerinde,
Barış nutukları atanlar,
Silah satıyor, kan nehirlerini besliyor nedense...
Kuzu postunu kaybetti, çıplak kaldı,
Meydan kuzu kaynıyor şimdi,
Hukukun üstünlüğü kişiye göre...
Demokrasi medyanın elinde silah,
Medya patronların elinde oyuncak,
Serbest Pazar dedikleri çağdaş emperayalizim,
Emperyalizmi besleyen,
Gözyaşı, kan, etten ve kemikten oluşmuş zavallı insan...
İnsan hakları, eğitim, sağlık lafta,
Kurtla kuzu, olacak şey mi,
Nasıl durur aynı safta,
İnanç hürriyeti, eşitlik, özgürlük lafta,
Dinler arası diyalog yafta,
Yaşam hakkı yok,
Hiçbir ideolojinin karşı inançta,
Bir de insanlığa huzur vaad ediyorlar nasıl olacaksa...
Ya rab büyüksün,
Nerde kaldı tufan?
Göz görüyor beyin düşünmüyor, sade seyrediyor,
Kalb şehvet ve ihtiras oklarıyla vurulmuş gaflette...
Dünya çöktü çöküyor,
İnsanlık rahmetine muhtaç,
Sen bizi af et ya rab...!
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Notalar İdam Sehpasında
Notalar İdam Sehpasında
Notalar idam sehpasında
Çıkan feryatlar ince ve yanık
Vurduğu gönüllerden habersizce
Keman telleri hıçkırıklarını dökerken ulu orta
Bir meltem eser ılık ılık
Gül yapraklarını okşar bülbüle inat…
Notalar İdam Sehpasında
İnsanı en olmadık yerde
Tam kalbinden vuruyor
Sonrasında gözyaşları içerisinde kana dur…
05-08-2016
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Nöbetçi
Gözyaşlarımı,
Nöbetçi bıraktım kalbimin kapısında,
İzinsiz içeri giren sen,
Eğer ki firara yeltenirsen,
O iki damlayı görür de,
Vazgeçersin belkide...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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O Dilemeden Ben Bir Hiçim
Doruklarında gezdim yalnızlığın,
Bakışları altında ezilmedim aşağılanmışlığın,
Adımı mürteci koydular,
Nedeniyse imanım,
Kinimi büyüttüm yüreğime gömdüm,
Hırsımı körükledim ateşe döndüm,
Zulmü gördüm çılgına döndüm,
Hiçbir şey yapamadım,
İsyanımı dağlara haykırdım,
Hasretimi, sevdamı yalnız yaratana adadım,
Yalnız ona sığındım,
Soğuk kış gecelerinde yalnız ondan yardım diledim,
Çaresizliğimi görünce,
Hep onu yalnız onu andım,
Adını yüreğime akan kanımla yazdım,
Dünyadaki aşkların soysuzlaştığını görünce,
Anladım ki, ben her şeyimle ona muhtacım,
Damarımda akan kanım,
Gören gözüm, söyleyen dilim, tutan elim,
Ağaç gövdesinden farksız bedenim,
Söyleyin, söyleyin ben neyim?
Ancak o dilemeden ben bir hiçim
30 – 08 – 1998
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Oğula Ağıt
Evlat yüce dağ başından kopup düşen çığ gibi
Apansızın koptun hayattan
Çığın altında kalan biz olduk...
Anan oğul der ağlar,
Bacıların gardaş der ağlar
Ya ben..?
Yan ben gözyaşlarımı kime akıtayım
Derdimi kime söyleyeyim oğul..!
Umudumdun, yarınlarımdın
Bütün geleceğim senin üzerineydi, geleceğimdin
Ne diyeyim bilmiyorum ki ne diyeyim?
Yüreğim yangınlarda
Gel gör ki dilim bu yangını anlatmaktan aciz
Hasretin yüreğimize kök saldığı bu gurbet ellerde
Yuvamızda açan saadet gülüydün
Üç kırmızıdan sonra açan
Can kırmızısıydın
Ama apansızın koptun hayattan,
Erkendi be oğul daha çok erken...
İstedikki ezan hiç susmasın üzerinden
Oyüzden memlekete defnetik
Sen şimdi gerçek memleket ahirette
Biz dünya gurbetinde
Ama can bu oğul
Seni çok özlüyorum
O buz gibi taşını yanan yüreklerimizle ısıtıyoruz
O bedenini sarmalayan
Kıskandığım, imrendiğim toprakların üzerine diktiğimiz gülleri
Kanlı gözyaşlarımızla suluyoruz
Evlat, oğul, ciğerim, ciğerparem
Seni çok özlüyorum ama sen yoksun...
Yokluğun hançer yarası gibi
Yüreğimde derinleştikçe derinleşiyor
Dayanamaz oldum oğul, dayanılmaz oldu
Elbet bir gün, elbet bir gün yanına geleceğim...
Yaratanın biçtiği ömür amma uzunmuş
Ey ecel gel diyorum
Artık yeter diyorum
Göçeyim, konayım
Ciğerpareme bir an önce kavuşayım istiyorum
Ama, aması var oğul
Kocaman bir ama
Anan, gardaşlarında olmasa
Araftayım oğul
Senle olmak cennet sensiz hayat cehennem
Arafta kaldım oğul
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ne mazardayım ne hayatta
Arada kaldım oğul arada
Ah oğul ah
Yanıyorum tütüyorum ama
Kimse görmüyor benden çıkan dumanları
Ah oğul ah...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Oğula Mektup
Yollara küskünüm sen gittin gideli,
Dağlara küstüm seni görmeyeli,
Dön gel oğul, dön gel
Yaralı yüreğim dayanmıyor gayri...
Sensiz bayramların tadı tuzu kalmadı,
Oğul, hal hatır soran da kalmadı,
Dört duvar sanki mezar,
Yüreğim daralıyor,
Dön gel oğul, dön gel,
Son bir kez göreyim,
Seni gözlerinden doya doya öpeyim!
Evlat can gibidir anaya,
Canımda canın var, unutma!
Cennet anaların ayakları altında,
Benimse canım sana feda,
Tez gel oğul, tez gel,
Ananı daha fazla ağlatma!
Dünya bir yana sen bir yana,
Oğul, anan gurban olsun yoluna,
Razı değildim parmağına bir diken batmasına,
Böyleyken sesine hasret kaldım oğul,
Dön gel oğul, dön gel,
Yüreğime basayım seni,
Koklaya koklaya öpeyim seni...
Resimlerim şimdi en değerli hazinelerim,
Oğul keşke hiç büyümeseydin,
Gözü, gözü çıksın şu gurbetin,
Dön gel oğul, dön gel,
Gözlerim yollarda kaldı,
Bu gurbete bu yürek dayanmaz gayrı,
Bu gidişle bilmem ama,
Görüşmek,galiba mahşere kaldı…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Olgunlaşmışsınız
Dağıla dağıla toparlanacak
Melankoli duygularla boğuşarak
Sevgi denen duygunun ateşinde
Küllerinizden yeniden doğarak dirileceksiniz
Dimdik duracaksınız hayata karşı
Dostlarınıza gurur, düşmanlarınıza gıbta olacaksınız
Bileceksiniz mutluluğun ancak acılarla tutunarak geldiğini
Hiç bir zaman vazgeçmeyeceksiniz sevmekten
Çünkü yüreğimizi besleyen tek kaynak olduğunu unutmayacaksınız
Acılarla dağıla dağıla
Sevdiklerinizin yüreğinde çoğalacaksınız
Hayatta yenilen kazıkların tamamına verilen adın tecrübre olduğunu anlayacak
Ve farkına varacaksınız ki olgunlaşmışsınız...
27-01-2014
17:40
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Olmalı, Bir Şeyler Olmalı
Umutlarımı üflüyor
Baloncuktan yeni dünyalar yaratıyorum kendine
Hayal olmasalar keşke
Doldurabilsem bütün alemi seninle
Hep bir fırtınanın içerisindesin
Ama sığındığın yer sana o kadar güvenli geliyor ki
Korkuyorsun kafanı uzatıp dışarı bakmaya
Ama kim bilir
Senin için en doğru ve en güzel olanı da bu belki de
Olmalı, bir şeyler olmalı
Hayata mana kazandıracak
Birisi, bir şeyler olmalı
Bir yudum sevgim kaldı
Onu da hak edecek birisini bulmalı…
24-11-2016
05:50
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Onuncu Köyün Delisiyim İşte
Hiç düşündünüz mü
Ateşin ateş olmaktaki suçu neydi
Hangi günahı işlemişti
Devamlı cayır cayır yanmak için
Ya da devamlı yanmaktaki muradı neydi
Var mıydı sevdiği, hasretini çektiği
Neydi devamlı yanmakla çektiği çilenin nedeni
Nedendi cehennemde kalıcı olmasının nedeni
Nasıl bir günah ki, cehennemde ebedi kalıcı
Var mı bir cevabı
Arıyorum arıyorum ve sonunda buldum
Şeytan evet şeytan, ateşten yaratılan şeytan
Kibir batağında saplanan şeytan
Bakmayın bana böyle saçma sorular sorduğuma
Onuncu köyün delisiyim işte…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Öğrenmek
Acılar yaşanıldıkça öğreniliyor
Öğrendikçe olgunlaşıyor
Olgunlaştıkça daha az konuşuyor
Susmayı, susmanın ne büyük fazilet olduğunu anlıyorum...
Son olarak öğrendiğim
İnsanlar kendi içlerinde yalnızlığın hazzını yaşamak isterken rahatsız etme..!
15-08-2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Öğretmen
Öğretmen tarih öğreten değil
Tarihler yazdıracak nesiller yetiştirendir...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Öldüm
Kalbime sevdanın gölgesi düştü
Zaman dursun istedim
Ama gidişin
Beklenmeyen misafirin ansızın kapıyı çalması gibiydi
Öldüm…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Öldürdün Bendeki Seni
Gerek var mıydı bunca yalana dolana
Söyleseydin ya sevmiyorum diye
Öldürdün bendeki seni de
Şimdi bir avuç toprak atıyorum mezarının üstüne…
Seni öylesine severken
Ömrümü ömrüne katmak isterken
Hasretinle ciğerimi dağlarken
Öldürdün bendeki seni, bilmedin
Şimdi bir avuç toprak atıyorum mezarının üstüne…
Baharda goncaydım, kopardın
Yazda güneştim, kararttın
Güz gülü oldun
Ben sana sen bana geç kaldın
Kardelen oldum, boynum hep bükük kaldım
Öldürdün bendeki seni, bilmedin
Şimdi bir avuç toprak atıyorum mezarının üstüne…
Gençtim, fırtınaydım duruldum
Bahardım, hazanım oldun
Bir gün yüzü göstermedin
Başaktım sarardım
Güldüm soldum
Ateştim köz oldum
Duymadın görmedin
Öldürdün bendeki seni, bilmedin
Şimdi bir avuç toprak atıyorum mezarının üstüne…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
13-01-2019

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Öldüreceksen Durma Devam Et, kanat Yüreğimi
Aşkından sırılsıklam kapındayım işte
Sakın kovmaya kalma
Ne senden başka ne yolum var
Ne de gidecek yerim
Ne yapacağını bilmeyen bir serseriyim işte…
Acılarla doğup çilelerle yoğrulmuşum
Her yüzüme gülene umut bağlayıp
Her kalbimden vuruluşumda kahrolmuşum
Kaç kez vurulacağım daha ben de bilmiyorum,
Ama gerçek sevgiyi bulana kadar
İnanmaktan başka yok bir çıkar yolum…
Sevgiye susadım diye
Kaç kez vurulup kaç kez öleceğim daha
Ağlaya kanaya tükendim
Bir kez olsun
Kader gülmez mi bana…
Her gün içip her gün sarhoşsam
Her gün bir şeyler unutmak için çabalıyorsam
Her gün kanıyorum demektir
Ne olur hatırlatma unutmak istediklerimi
Kanatma sancıyan yerlerimi
Hayat zaten zor bana
Bir de sen gelme üstüme
Kaldıramam dayanamam
Belki de ölürüm…
Öldüreceksen durma devam et, kanat yüreğimi…
©
Şiirin Yazılış tarihi : 07 – 06 – 2020
Şiirin Yazılış Saati : 05 : 22
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Öldürüyorsun, Farkında Değilsin
Öldürüyorsun, Farkında Değilsin
Olur olmadık çıkma karşıma, heyecanlandırma
Dünyayı ayağımın altından kaydırma
Biliyorsun sana olan duygularımı
Çay kaşığı gibi
Karıştırdıkça karıştırma kalbimi, beynimi
Eritme yüreğimi…
İntikam almak mı muradın
Neden bunca işkence edersin
Sana mı geç kaldım, hayata mı
Suçlu muyum, anlayamadım bilemedim ki
Resimlerin o kadar haince ki
Kurşunlarının sonu yok
Her bakışında kanatıyor sancıtıyor
Ben söyleyemiyorum da
Sen neden bilmezden geliyorsun…
Bakışlarında ateş var
Sözlerinde bin bir sitem
Tavırlarında isyan
Bu kadar yüklenme bana
Bilsen içimde yanan ateşi
Acırsın, acırsın da
Yana yana hak verirsin bana..
Bakma öyle bakma
Nefesim tükeniyor
Bir can gidiyor
Dünya ayaklarımın altından kayıyor
Toprak çekiyor toprak
Sen farkında değilsin
Ben aslıma dönüyorum
Dudaklarından çıkacak tek kelimeye bakıyorum
Gitme, kal demiyorsun ya
Sen kalıyor
Ben kanaya kanaya son nefesimi veriyorum
Dilimde veda niyetine tek cümle
Seni seviyorum, seni seviyorum…
Hiç merak etmez misin
Kime bunca bunca şiir
Neden sormazsın
Yoksa sende korkar mısın…
Ben bir mehabanı kaybetme korkusundan söyleyemiyorum da
Senin korkun ne..
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
30 – 08 – 2017
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Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ölen Sadece Sen Değilsin
Sevdanın cehenneminden geliyorum
Kimse aşkı anlatmaya kalkmasın bana
Sevgilinin elinde oyuncak oluşumu
Gecenin zifiri karanlığında
Şizofrenice sevgilinin hayaline dizdiğim methiyeleri anlattırmayın
Gündüzün karanlığında yaşadığım
Hasretin cinnet nöbetlerindeki hıçkırıklarımı söyletmeyin
Gökyüzündeki bütün yıldızların aslında tek yıldız olduğunu
Gökyüzünde parlayan güneşin sevgilinin gözü olduğunu
Mehtabın sevgilinin yüzüyle bütünleştiğini
Yakamozların yârin lüle saçları olduğunu
Ya da neden niçin delirdiğimi söyletmeyin işte
Ben böylesine severken
Bir hiç uğruna terkedilişimi söyletmeyin
Ey sevgili hani bugün terk ediyorsun ya beni
Hani bugün sen içimdeki seni öldürüyorsun ya
Ölen sadece sen değilsin bilesin…
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ölüm
Günlerden ölüm
Saatlerden ölüm
Ölümü gösteriyor akrep yelkovan
Yaşamı kovalıyor zaman
Ölüme kaç var bilmiyorum ama
Hissediyorum fırtına gibi esiyor çevremde Azrail
Sen bizi ölümün gölgesindeki gaflet uykusundan uyandır Allah’ım
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ölüm Gibi Sende Yeniden Doğmak İstiyorum
Sanma terk ediyorsun
Beni değil kendini
Dökülen her damla göz yaşımda sen ağlıyorsun
Paramparça kalbin
Lalezarda hazan var
Bir kırmızı güle hasret geçer mi bir ömür…
Seni dünümde bırakmak isterken
Farkında olmadan yarınlarıma taşımışım
Yalnızlığımı yalnızlığınla ısıtır mısın
Ölüm gibi sende yeniden doğmak istiyorum…
En büyük günahlarım gibi resimlerini ateşe attım
Yandım ha yandım
Zamanın tam ortasına oturdun
Hiç bir şey geçmiyor
Yüksek topukların hançer gibi
Bastığın her yer kalbim, delik deşik…
20-11-2016
04:12
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ölünce Sevgiler
Bitmez oldu karanlık geceler,
Geçmez oldu bomboş günler,
Çekilmez oldu anlamsız dertler,
Ölunce kalblerde yaşayan sevgiler...
Solunca dalında güller,
Acmaz oldu çiçekler,
Uçmaz oldu kelebekler,
Ölünce kalblerde yaşayan sevgiler,
Geçmez oldu zaman,
Durdu sanki dönen dünya,
Akmaz oldu ırmaklar,
Yüzmez oldu balıklar,
Sustu bütün kuşlar,
Ölünce kalblerde yaşayan aşklar...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ömrüm Uğruna Müebbet
Seni öyle sevdim ki
Sığdıramadım kalbimden başka hiç bir yere
Seni bir gözümden bir gözüme güvenmedim
Beni attığın bu hasret ateşi
Ölüm mü cehennem mi bilemedim...
Aşkına müebbet yemişim
Gönül bahçemde gül de kalmadı
Gözlerin hücrem
Kirpiklerin hançer
Saplanıyor yüreğime birer birer
Ömrüm uğruna müebbet...
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
20 - 01 - 2019
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ömrümün Bedeli
Kelebeğin kanadında uçacak kadar hafifsin
Güneş kadar aleni güzelliğin
Uzay gizemini gözlerinde kaybeder
Bir ateş gibi nefesin
Gül yaprağı sanki tenin
Duymak istemem sesinden başka ses
Görmesin gözlerim, gözlerinden başka göz
Yüreğimin yarasına merhemdir bir cümle söz
Seni seviyorum demen ömrüme bedel...
Sesin sanki rüzgar
Her seslenişin yüreğime değer
Gönlümün bam teline
Yeni güfteler, yeni besteler dizer
Gözlerin benim dünyam
Bütün ömrümü içerisine hapseyler
Yüreğinin dile gelmeyen sözlerini yüreğime nakşeder
Ey sevdiğim
Bir cümle sözün bütün ömrüme bedel
Seni seviyorum, seni sevi...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ömür
Lalezarımda, lalelerim solmuş
Güllerim daha dalında gonca iken solmuş
Sevinçlerim yüreğimde hapis olmuş
Sizin ömür dediğiniz nedir ki
Bir rüya gibi
Daha sabah olmadan son bulmuş...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
14 Şubat 1998 / Losser
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Öyle Bir Hayat Yaşıyoruz ki
Hayal kurmak güzel şey,
Gerçeğe ulaşamayınca,
Hele birde sevgisiz kalınca,
Çekilmiyor bu dünya...
Kör oluyor gözler,
Paslanıyor temiz kalbler,
Unutuluyor tertemiz maziler,
Sanki mezara gömülüyor,
Bütün taze ümitler...
Öyle bir hayat yaşıyoruz ki,
Sanki her şey sahte,
Tıpkı mutlulukları para,
Gülüşleri sahte insanlar gibi...
Bazen imrenerek seyrediyorum uçan kuşları,
Belki küçükler ama,
O küçücük yüreklerinde,
Bir sevgi vardır daima,
Bunu biliyor ve hissediyorum...
1995 Losser
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Öyle Yorulmuşum ki Hayattan
Melankoliye vurulmuşum
Dertleri kadeh kadeh içiyorum
Öyle yorulmuşum ki hayattan
Nefes alırken boğuluyorum
Kadeh üstüne kadeh
Şarkı üstüne efkar elem
Beni bu hale getirenlere
Sadece selam olsun diyorum, selam...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Özledim
Baharları özledim,
Tazeliği, çiçeklerin tomurcuklanmasını,
Umudun filizlenmesini özledim...
Nisan yağmurlarıyla yeşermesini özledim.
Menfaatperestlik, çirkeflik,
O kadar sarmış ki dört bir yanımızı,
Canımdan bezmiş halimle,
Hayattan soyutlanmayı özledim.
Çocukluğumu özledim,
Hiç bir şeye aldırmadan,
Dünyaya boş vermişcesine,
Oyunlar oynayarak akşamlamayı özledim.
Günahlarla kirlenmiş dünyamda,
Çocukluğun saflığını,
Kalpten gelen duygularla,
Sevmeyi, sevilmeyi özledim.
Bunca pisliğin içinde,
Kirlenmeden temiz çıkmayı isterdim,
Ben, bende adam gibi adam olmayı özledim…
Güneş ışıklarının dünyayı kucakladığı gibi,
Sevgi denen duygunun insanları kucaklamasını özledim,
Sonuçta duygularımız o kadar köreldi ki,
Özlemeyi bile özledim...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Özledim be Gel İşte
Özledim be gel işte
Ama cevabını bildiğin sorularla gelme bana
Arkadaş olarak gel
Dost olarak gel
İstersen sevgili olarak gel
Her şekilde kabulümsün
Gel de nasıl gelirsen gel
Ama sakın cevabını bildiğin sorularla gelme bana...
Haydi naz yapma
Özledim be gel işte…
©
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Özledim Gel
Artık yetemiyorum kendime
Canımda hiç bir şey istemiyor
Sanki bir şeyler eksik bende
Ama sanmaki bedende
Galiba ruhumda
O eksik olan şey her ne ise
Bilirsin sevmem beklemeyi
Ve sevmem bekletmeyi
Sadece gönülden
Özledim gel de yeter...
13- 03 - 2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Özledim gel işte
Bir günde aklımdan çıkıp
Ruhunla bedeninle gel
Özledim gel işte
Söyletmeden söylenmeden gel...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Özledim İşte
Desem ki çok özledim yağmur gibi
Yağmur berekettir, sen gibi
Desem ki hasretin rüzgar gibi
Rüzgar rahmet imiş
Yüreğime yağan bereket yağmurları yani sen gibi
Tebessümün merhametmiş, aynı yüreğin gibi…
Desem ki özledim
Hasretin gökkuşağı gibi sarmalamış ruhumu
Şefkatin kendisiymiş gökkuşağı
Sarıp sarmalayıp kalbinin en ücra
En gizli köşesinde saklamakmış sevgiliyi
Yaşadığını bilmek umuda yelken açmak
Onunla aynı havayı solumak
Yaşadığını anlamakmış desem de, yalanmış
İlle de senden bir parça
İllaki senden bir nefesmiş
Özledim be özledim işte…
©
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Özledin mi Diye Sorma
Evimin direği
Gözlerimin feri
Yüreğimin ateşi
Dilimin, kalbimin süsü
Gönlümün adresi
Tenimin ilacı
Özledinmi diye sorma
Hiç özlemedim ki
Ruhunda seni yaşayan hiç özler mi
Bir an bile ayrılmadım ki senden
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Özlem
Bir yıldız da ben olmak isterdim gökte,
Bir çift nemli gözün, buğulu bakışıyla.
Bir gonca gül de ben olsaydım,
Bir damla terden açan fidede,
Ya Rab özlemlerime özlem ekleme,
Ya al beni de, ya da göster o'nu,
Rüya da olsa bir kere.
Bir garip oldu dünya,
Hanı Kur'an'da anlattın ya,
Aynıyla vaki, birlikte insanlarıyla,
Korkuyorum;
Boğulursam diye bu isyan denizinde.
Sahte olmayan ne kaldı, satılmayan ne,
Duygular, insanlar ve hatta;
Beyaz veya renkli camlarda imanlar,
Yaksa da yanan gönülleri olan olaylar,
Ama bir hakikat, bir gerçek bütün bunlar.
Bu devirde bir insan olmaktansa,
Asrı sâdet'te bir hurma ağacı olup,
Yıldızları gölgemde serinletseydim yeter.
Ey sen varlık sahibi Hâk olan yar,
Bu yeryüzünde esaret nereye kadar.
İman zincire bağlanmış, zindanda.
Cehalet, kibir kol kola taht kurmuş dünyada.
Korkuyorum;
Ya bende katılırsam bu isyana.
Ya Rab korkularıma korku,
Özlemlerime özlem ekleme.
Ya al beni de,
Ya da göster sevgilini,
Rüya da olsa bir kere.
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Özlem Ve Sevgi
Özlemek buysa eğer,
Özledim seni bütün kalbimle,
Bir resmin olsa bende,
Öper, öper saklarım kalbimin üzerinde,
Sevmek buysa eğer,
Sevdim seni bütün kalbimle,
Sabah akşam, gece gündüz,
Dönmeni bekledim,
Sense dönmedin,
Seni ne kadar çok sevdiğimi bile bile,
Alay ettin sanki kalbimle,
Senin için çektiğim ızdırabı bile bile...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Özlüyorum
Özlüyorum...
Hasretin yüreğimi acıtıyor.
Ağlıyorum...
Hiçbir şey döndürmüyor seni bana,
Çaresizlikten kıvranıyorum.
Sana diyemem ki,
Dünyanın en güzeli sensin,
Güneş gözlerinde tutulur,
Mehtap seni görünce yasa boğulur,
Abartamam güzelliğini.
Ama ya ruhun...?
Somut kavramları herkes görür,
Soyut kavramları görmeye ise yürek ister.
Hasret bulutlarının,
Bir kıvılcımla yağmura döndüğü an,
Bedenlere kenetlenen kollar,
Ve tek yürek olup atan iki can,
Sen ve ben...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Özümsün Sen
Kristalden süzülen ışık gibisin,
Rengarenk...
Düşen yağmur damlası gibisin,
Saf ve berrak...
Akvaryumda seyrettiğim balık gibisin,
Hayata tutsak...
Bir bebek gibi,
Sevilmeye muhtaç...
İçtiğim su, aldığım nefes gibi,
Vazgeçilmez ihtiyaç...
Bir kuş kadar ürkek,
Bir bahar kadar taze,
Çiçekler kadar mis kokulu,
Gecenin görünmeyen yüzü,
Huzursun sen...
Güzelliğine güzellik katan gözlerin gül gibi,
Kadife yapraklarında şebnemler var,
Ne olur doğmasın güneş,
Dökülmesin şebnemler,
Ağlamana dayanamam...
Sen ki dilim, sen ki gözüm,
Ekmeğim, aşım, suyum,
Yüreğimdeki sevdam,
Bendeki sen, sendeki ben,
Kısaca özümsün sen...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Özür Dilerim
Özür Dilerim
Ömür boyu beklediğim mutluluğum
Zalimce çalınan yarınlarım
Ümitlerimi sıralayıp çektiğim tespih
Resimlerini yakmaya kıyamadığım
Geçmiş ve gelecek günlere ismini verdiğim
Senden öncesi senden ertesi
İlmek ilmek düğüm düğüm yüreğime işlediğim sevdam
Leylakları yaseminleri gülleri kıskançlıktan solduran
Ellerini bir ömür boyu tutmak isteyip tutamadığım
Ruhuma kattığın güzelliklerden acılardan bihaber
İsteksizce yüzüme gülüp geçip gidişlerine rağmen
Mustarip edip, mutsuz etmişsem seni seni özür dilerim…
©
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Pamuk ipliğine Bağlı
Sitemlerim geceyi boğar
Efkarım hüznüm beni
Kimse duymaz kimse bilmez
Hani anlamak istemezler de halden
Herkes de bir benlik savaşı, bir ego
Sevgiler dostluklar yaşam gibi pamuk ipliğine bağlı
Kanamaya alışmışım bir kere
Ağzımdan kaçan söz döner yine beni vurur
Ne ben kalır ortada nede benden bir parça…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
Ekim 2017
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Papatya Gibisin
Papatya gibisin
Narinsin ama
Tutunduğun her toprakta açacak kadar savaşçı
Sevdam gibisin
Güzelsin ve yalnız bana özelsin
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Pencerem
Pencerem;
Kapısız evimin dünyaya açılan kapısı...
Pencerem;
Bedenimin ruh dünyasını dışarıya yansıtan aynası...
Pencerem;
İsyanlarımda benimle ağlayan bir çift mercan taşı...
Pencerem;
Camı şeffaf, dışarısında koyu bir perde,
Görmek istediklerim,
Hep karanlık gözüküyor gözüme,
Bir kar yağıyor,
Beyaza inad simsiyah,
Sanki yarıştalar ruh dünyamla,
Ben bir kıvılcımla aydınlanmak istedikçe,
Kararıyor ufuktaki güneş bile,
Hiç bir beklentim yok kimseden,
Ama onlarda zahmet vermesin bana,
O kadar dolmuş ki yürek hanem,
Kabul etmiyor,
Gelen bir damla sevgide olsa,
Pencerem;
Kapısız evimin dünyaya açılan kapısı...
Pencerem;
Bedenimin ruh dünyasını dışarıya yansıtan aynası...
Pencerem;
İsyanlarımda benimle ağlayan bir çift mercan taşı...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Pişmanım...
Öksüze verilen sadaka gibiydin
Leyla, Şirin olmaya hazır kalbinle
Allah’ın lütfu gibiydin
Seninle yeniden doğabilirdim
Nankörlük ettim
Özür dilerim
Kıymetini bilmedim
Biliyorum ikinci bir şans için artık çok geç
Kendime ettiğim en büyük ihanetimsin
Pişmanım...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Pişmanlık
Yarınlardan kesilmişse umutlar,
Geçmişin özlemiyle yürekler yanar,
Tatlı bir nostaljiden başka bir şey değil,
Geçmişten geriye kalanlar...
Ağla, ağlayabildiğin kadar,
Ne giden gelir,
Ne de gençliğin döner sana,
Olanlar olmuş,
Yaşanacaklarsa var daha...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Piyango
Piyangodaki büyük ikramiye gibiydin
Umutlanmış bilet almıştım
Sonuçta bir amorti
Yani bende bir ben bile kalmadı…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Rabbime Dilekçem
Bu dünyada bir yerim yurdum yok
Öyle ki evimde bile huzursuzum
Sığamıyorum, ne koca şehre ne de kendi kendime
Korkularım kaplıyor mavi gökyüzünü
Bir yağmur başlıyor yağmaya
Ve ben korku yağmurunda iliklerime kadar ıslanıyorum…
İnsan Azrail’ine aşık olur mu
Nasılsa bir gün kaybedeceğini bile bile
Onunla savaşa girer mi
Ama bir savaşın içerisindeyiz işte
Kaybedeceğimiz bir savaşı nasıl zafere çeviririz
En büyük soru işte bu…
Dediler ki; öyle bir hayat yaşa ki
Öldüğünde, düşmanın bile ağlasın ardından
İyi de bunun yolu katil olmaktan
Ölmeden önce, nefsi öldürmekten geçmiyor mu…
Neden haddini bilmez insan
Dağların altında ezildiği yükü neden sırtlanır
Nedendir bunca kibir bunca riya
Bir hiç olduğunu bile bile
İhtiras içerisinde ihtişam peşinde koşmak nedendir…
Ya Rab bana her daim haddimi bildir
Oyuncak eyleme beni nefsimin elinde
Dilimin döndüğünce kalbimi zikrinle zenginleştir, güzelleştir
İlk ve son kapımdır kapın
Sen rahmeti sonsuz olan
Sen ki bağışlamayı seversin
Bizleri de bağışla
Bağışlamazsan muhakkak ki kaybedenlerden oluruz
Cennet kapısının üzerinde yazan isim hürmetine
Dualarımızı geri çevirme, bağışla bizi…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ramazan
Ramazan, bir başka bahar ayı,
Yağar sağanak sağanak rahmet nur yağmuru,
Günahlar içinse hazan mevsimi,
Dökülür kurumuş yapraklar gibi,
Yeşerir rahmet ve mağfiret çiçekleri...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Rastgele
Ne kadar imkansıza umutlanmak
Yüreğinde depremlerle gözyaşına gark olmak
Yarınım desem değilsin
Hayalsin
Birtanem, yüreğimin süsü desem
Yalan olmaz
Ben böyle melankoli de mutluyum
Bir hayale bağlanıp
Yarınlara umut yelkeniyle açılmak
Haydi kalbim yelkenler fora, rastgele...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Renkliler Arasına Karışmış Beyaz Gibisin
Renkliler arasına karışmış beyaz gibisin
Yıkandıktan sonra rengarenk
O kadar çok şey yaşamışsın ki
Hayatın rengine bulanmışsın
Buna rağmen nasıl bu kadar vicdansız olabilirsin
Yoksa kalbin mi köreldi
Seni sevmenin bedelini
Yalnızlık uçurumlarına atarak mı ödetirsin…
©
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Resim Fırçam
Geceler tuzak bana,
Mutluluk uzak bana,
Dertler yüreğimde çile çile,
Yalzınlık dağ gibi bedenimde,
Ruhum en büyük işkencelerde,
Ölüm çok kolay,
Bir o kadar da zor mesele,
Mazide büyük hatalar,
Atide ne bir umut ne bir ışık var,
Kimbilir yaşanacak daha ne dertler var,
Taşıdığım kalb değil sanki sabır taşı,
O da çatlamaya ramak kaldı,
Duygular çalınmış, sevgiler menfaat üzeri,
Bir ben var sanıyordum kendime dost,
Meğer en büyük düşmanıymışım bu benin,
Sevgiydi insanoğluna beslediğim,
Vurulmaya en kolay hedefmiş, bilemedim...
İhanet kurşunlarıyla vuruldum ki,
Bir daha kendime gelemedim,
Biliyorum, sevgi benim tek silahım,
O da gül kusmaktan usandı...
Dikenleri hep bana battı,
Yüreğimde onulmaz yareler açtı,
Birde dönüp baktım ki geriye,
Çaresiz, derbeder bir haldeyim...
Ah çocukluğum desem,
Hiç yaşamadım ki özleyeyim,
Gençliğim desem, ama nasıl geçti hiç bilemedim,
Vasiyetim mezar taşıma yazılacak bir cümle,
“O zaten hiç yaşamamıştı ki...”
Kaderi ben yazmadım ama,
Hata dolu resimleri hep ben çizdim,
Akıl denen, o akılsız resim fırçamla,
Hatalarım kaderim oldu,
Ortaya çıkan tablo rezalet,
Bense doğduğuna bin pişman,
Yeter artık bitmeli bu hayat,
Ama nasıl ne zaman...
Kimin bende bir hakkı varsa gelip alsın,
Eğer ki birini de kırmışsam,
Artık özür de dilemiyorum ondan
Ezilip hor görülmekten öyle bir hale geldim ki,
Bu hayatı artık kaldırmıyor,
Viran olmuş bu yürek hanem...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ressam
Bir tablonun ortak ressamıydık
Rengarenkti aşkımız.
Mutluluk tablosu yapmak varken
Ne gerek vardı ayrılık tablosu yapmaya...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ruh da Temizlenir mi
Ölürsün, imam cenazeni yıkar
Beden temizlenir de
Ruh da temizlenir mi hocam
Ruh temizlenmeyecekse beden kirli kalsa kaç yazar
©
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Ruhsuzlar
Ruhsuzların içinde
Ruhumu şeytana pazarlamakla meşguldüm bütün gece,
Bana göre değilmiş, anlaşamadım şeytanla…
Ama gördüm ki, kimsenin satacak bir şeyi kalmamış
O an oradakiler için
Onur, iffet, gurur çok ama çok yükseklerde
Şehvet uğruna yapılan koplimanlarla
Yükseliyoruz sanmışlar yerin dibine battikça…
Ve bu gece bir şey daha öğrendim
Kimseye hak etmediği sözler söylemeyeceksin
Bazen iltifatlar bile
Ödünç bir elbise gibi iğreti durabiliyor,
Bazende edilen bir kaç sitem söz dahi
Bol gelebiliyor ruhta karekter olmayınca
Vesselam ne söylersen söyle her şey boşa…
Yapacak tek şey vardı,
Oradan kaçmaktı,
Arkama dahi bakmadan kaçtım….
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ruhum Sende Kaldı
Seni düşünmek seni yaşamakmış
Hasretini yaşarken anladım
Biliyorum inanmayacaksın ama
Ben sensiz hiç nefes almadım
Sol yanım sende kaldı...
Hayat iki nefes arası
Yokluğunun her anı asırlık zaman
Manasız hayatıma varlığındır mana kazandıran...
Sol yanım sende kaldı
Gözümün bayramı gül yüzün
Gönlümün neşesi bülbül sesin
Ruhumun aynasıdır varlığın
Sol yanım sende kaldı...
Sen kendine benim gözümle baktın mı hiç
Titretemezsin yüreğini
Bir imkansıza bağlanmak ne demektir bilemezsin
Kendine benim gibi bakmadan gerçeği göremezsin
Ne sol yanımı ruhum sende kaldı...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ruhumdaki Hayal
Ruhumdaki hayaldin
Seni ben bilmişim
Yokluğunla çıldıran beynim
Halisinasyonlarla avutuyor kalbimi...
Güneşe yönelen çiçekler gibiyim
Yönüm yolum sana doğru
Suyum ekmeğim kadar vazgeçemediğimsin
Bir yudum seraptır güzelliğin
Görsemde görmesemde mahvolurum...
Gözlerin kalbimin umut güneşi
Sözlerin yüreğime ilmek ilmek işlenen dantel
Taş kadar katı da olsa kalbin
Ne olur tutunup açmak için bir fırsat ver
Ne de olsa idam mahkumuna son arzusu sorulur...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ruhun Sarhoş Hali
Güneş dans ederken gözlerinde
Üşüyen ruhumdan iki damla ateş düştü ellerime
Hasret çığlıklarımın feryadıydı
Seninse ruhunun sağır olduğu…
Mor akşamlar dönüşürken lacivert geceye
Gerilla yüreğim isyanlarda ihtilaller yaparken
Kızıl şarap kadehlerinde sitem oldun geceye
Bağırdım çağırdım salya sümük ağladım
Küfür ettim kahır ettim yine de duymadın
Ne yapayım ki
Ya yüreğin ya da ruhun sağır olmuştu bir kere…
Anason kokusu yayılırken geceye
Uyuşmuş beyinlerden süzülen
Aşk devrimlerinin düşüncesi hakim oluyordu geceye
Fecrin kızıl ışıkları vururken dağların karlı zirvelerine
Her şey son buluyordu
Mutlu mutsuz isyankar dertli sitemli hüzünlü
Duygunun bin bir halinin yaşandığı gönüller
Farkında olmadan uykunun ölüm koyuluğuna teslim oluyordu…
©
03. 01. 2021
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Rumuz
Bir gül soldu kitaplarımın arasında,
Bir mazi yandı fotoğraflarda,
Bir yıldız kaydı semadan,
Unutamadığım,
Sadece bir rumuz kaldı dudaklarımda,
Sen, melankoli...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Saçmalamak Geldi İçimden
Derdim var deyip de söyletme beni
Bir anlatırsam ağırlığından dağlar çöker
Ya da bana öyle gelir
İnlerim melül melül
Gözyaşlarım çatlak topraklar suları
Bu gece de konuşmayacaksan
Sus, vur diline prangayı
Konuşma, istersen sen sus
Ben anlatayım
Dökülüp soyunayım içimdeki zehri…
Kaçıp gitsem diyorum
Hani plansız programsız
Adını duymadığım, bilmediğim yerlere
Bir gökyüzü bir deniz yeterdi hani
Ay ışığında yakamozlarla dans eden denize gireyim anadan üryan
Bir ben bir gökyüzü bir de deniz
Sular alıp götürsün içimde keder efkar adına olan ne varsa
Sonra bir şişe şaraba da hayır demezdim hani
Bir deniz kızı görsün
Merak edip yanıma gelsin
Güzel olmasın
Neme lazım aşık olurum belki
Dinlesin sadece
Dünyada bazı değerlere kurban olmak nasıl bir şey anlatsam
Bir ömür için bir nesli nasıl yaktığımızı
Üç beş günlük dünya için
Cehenneme nasıl odun taşıdığımızı
Hırs ve ihtiraslarımız uğruna
Kurban olan yavruların masumiyetini nasıl çaldığımızı
Her şeyin parayla değer kazandığı dünyada
Nasıl sevgiye hasret yasadığımızı
Sizler acı çekiyorsunuz
Bense hem çilesini hem ıstırabını ruhumda yaşayarak
Hele ki anlaşılmıyorsanız
Soruyorsunuz kendinize ben neyin çilesini çekiyorum
Neyin nöbetini tutuyorum
Bir çocuk için bir ömür gidiyor
Uğruna kurban olduklarınız sizi düşman görmeye başlarsa ya…
Sahi be deniz kızı
Deniz nasıl bir şey
Bilir misin gökyüzünü
Bilir misin özgür olmanın ne demek olduğunu
Geçti mi ayağına prangalar
Ayağa olsa iyi de
Bir de yürekte olursa
Ne sevmek için şansın vardır
Ne de sevilmek için
Ağırdır gözyaşı
Yerinde durmaz
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Sahi tartabilir misin gözyaşlarının ağırlığını
Ne kadardır bir damlacığın ağırlığı
Derdin büyüklüğü kadar mı yoksa ederi kadar mı…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
12 – 08 – 2017
01 : 04
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sadece Seni Sevdim...
Günahlarda boğuldum
Bir tek sevapla yundum
Sadece seni sevdim...
Sana imkansızım dedim
Sarı lalem dedim
Ulaşamadığım mutluluğum
Gökkuşağım dedim
Ama olmadı
Unutamadım
Ne yapayım ki unutamadım
Suçluyum
Sadece seni sevdim...
Sürükleyemem peşim sıra
Yarınlarım ateş benim
Ama gel gör ki
Taşıdığım da kalp benim
Suçluyum
Unutamadım, bu divane gönlümü avutamadım
Suçluyum sadece seni sevdim...
Günahlarda boğuldum
Bir tek sevapla yundum
Sadece seni sevdim...
©

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sadece Seviyorum De Yeter
O kadar dolandırma sözleri
Başı döner kelimelerin
Aşk denen duygu sarhoş etmiş zaten
Sadece seviyorum de yeter...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sahabenin Türküsü
Ölümlere göğüs gerdik,
Yardan, serden vazgeçtik,
Ya Râb senin rızan uğruna,
Ne şehitler verdik,
Ne cehiller ezdik…
Muştu olsun bizlere,
Kutlu olsun bizlere,
Ne mutlu bizlere,
Mü’min olarak göç ettik…
Çağlar kalplerden iman,
Sel olur yıkar zulmü,
Bir tekle başlayan ordu,
Zaman oldu, cihana hükmetti…
Önderimiz o yüce insan,
Dilimizde Kur; an,
Ve yüreğimizde imanla,
Bu diyarlardan göç ettik...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sahi Duyar mısın Sesimi
Yazılara sığınmak
Kelimelerin dizelerin arkasına saklanmak zorunda kalmak
Ne kadar da zor
Sana hiçbir şey söyleyemiyorum
Öyle bir söz ettin ki
Kolumu kanadımı kırdın
Duygularımı itiraf edemiyorum
Bir kısır döngüde çırpınıp duruyorum….
Kaf dağının ardından
Masal diyarından sana sesleniyorum
Sen padişah kızı prenses
Ben keloğlan
Duy beni duy yüreğimin sahibi
Dana sesleniyorum
Seni seviyorum
Ama biliyorum böyle bir kavuşma ancak masallarda olur
Oysa ben kapalı kapılar ardından sana sesleniyorum
Sahi duyar mısın sesimi
Umut olur musun yarınlarıma
Tutar mısın ellerinden
Götürür müsün gittiğin yere…
©
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Sahi siz hiç sevdiniz mi?
Sahi siz hiç sevdiniz mi?
Zaman, mekan tanımadan yüzyıllar gerisinden gelip kıyamete kadar sürecek olan
evrensel bir öyküdür sevgi. Sadakat, merhamet, vefa ve saygı gibi ahlaki değerlerle
beslenmedikçe insanoğlunu aç bırakan duygunun adıdır sevgi.
Sahip olduğumuz ama nedense hep ihtiyaç duyduğumuz, daima peşinden koştuğumuz
duygudur sevgi. Öyle ki eksikliğini hissettiğimizde yalnızlığımızı ve hatta üşüdüğümüzü
hissettiren duygudur sevgi.
Aşıkın maşukta kendisini bulmasıdır sevgi.
Bazen kaçtığımız, bazen vurulmaktan korktuğumuz belki de şimdiye kadar keşfedilen
silah ya da ilaçların en etkilisidir sevgi.
Çoğu zaman birbirimize çok gördüğümüz, ama bir şiirle ama bir şarkıyla paylaştığımız
ortak duygudur sevgi. Yedisinden yetmişine insan ömrünün her gününde hava gibi, su
gibi ihtiyacını hissettiğimiz duygunun adıdır sevgi.
Merhamet, vicdan gibi duygu kaynaklarının ve hatta varoluşumuzun tek nedenidir
sevgi. Bazen hoyratça, bazen nankörce harcadığımız, bazen de gurur kalelerinde
hapsettiğimiz duygudur sevgi.
Altın bir nefes kadar yakınken bize,
Biz çöplükteki tenekelerin peşinde koştuk.
Sevdik, gurur yaptık söyleyemedik,
Sevildik, kıymetini bilemedik.
Sahi siz hiç sevdiniz mi? Eşinize, dostunuza, arkadaşınıza onu sevdiğinizi hiç söylediniz
mi? Söylemedinizse nedenini hiç düşününüz mü?
Birgün bir yerde sevgiyle karşılaşırsanız kalbinizin kapısını sonuna kadar açmaktan
korkmayın ama sevgiyi de uzaklarda aramayın. Kimbilir belki de size bir nefes kadar
yakındır. Sevmekten korkmayın ama sevgiyle vurulmaktan korkun.
Unutmayalım ki ısmarlama duygularla, sahte mimiklerle ikiyüzlü bir hayatı yaşayanlar
zaten çivisi çıkmış olan dünyada kaybetmeye mahkumdurlar. Buz dağında yol alan
insanlığın sevmekten başka şansı yok. Ya sevecek, ya sevecek ya da bir ömür boyu
üşüyeceksiniz.
Yine unutmayalım ki, riyakar, ikiyüzlü sevgiler karanlıkta çakan anlık kıvılcım gibidir.
Kıvılcım sonrası yine koyu karanlıktır.
Sevmeye, önce kendinizden başlamaya ne dersiniz?
Bütün insanlığa sevgi dolu ömür temennisiyle...
Güllere vurgunum, güllere sevdalı,
Rengindeki nara, sevdaya sevdalı,
Kimseler anlamasa da kaç yazar sanki,
Sevdalar bende, ben aşka belalı.
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Saygılarımla
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Saklambaç Gibi Aşk
Saklambaç gibi aşk
Seviyorsun sobeleniyorsun
Ebe oluyorsun
Ara ki sevgilini bulasın...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Salıver Gitsin
Dert üstüne dert eklenirde
Hüzün çökerse yüreğine
Boşver aldırma
Bir nefes gibi salıver gitsin...
Gönül yaran hiç durmadan kanasada
Özlem içinde boğulsanda
Dünya yıkılsa altında sen kalsanda
Boşver aldırma
Yüreğini rüzgara salıver gitsin...
Güvendiğin dağlara karlar yağsada
Eşin dostun sitemden dem vursada
Kemanın teli ne kadar içli vursada
Boşver aldırma
Yüreğini kadehlere,
Kadehleri hayatın seline salıver gitsin...
Cebinde olmasada paran pulun
Sevmesini biliyor ve seviliyorsan
Sağlığında yerindeyse eğer
Gerisine boşver aldırma
Gamı kederi azadlık kuş gibi gökyüzüne salıver gitsin...
Hiç bir şeyi dert edinme
Bir nefes gibi salıver gitsin...
Dert gördüğün ne varsa
Boşver aldırma
Yüreğini rüzgara salıver gitsin
İzin verme gönlüne gölge düşmesine
Yüreğini kadehlere,
Kadehleri hayatın seline salıver gitsin...
Yarını unutmadan anını yaşa
Gamı kederi azadlık kuş gibi gökyüzüne salıver gitsin...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sana Ulaştım
Sevmenin hazzına hiç bu kadar varmamıştım
Çünkü bu kez sana ulaşmıştlm...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sanma Vazgeçtim
Senden vazgeçtiğimi düşünüp
Bana sitemler ediyormuşsun
Kızgınlığını şarkılara şiirlere vurup
Bana küfürler ediyormuşsun
Sanma senden vazgeçtim
Acılar içinde sana şiirler yazmanın anlamsızlığını gördüm
Sedece harflere acı çektirmekten vazgeçtim...
Dile gelmiyor, gelemiyorsa duygular
Hapisteyse yürekte
Neye yarar kıyamet kopsa
Sonuçta mahkum işte...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sar Sarmala Ruhumu Sana Ait Beden İçerisinde
Kelimelerim dolanmaktan ben anlatmaktan yoruldum
Sonunda bocaladım kördüğüm oldum
Yardım dilenircesine bakıyorum gözlerine
Anla be anla işte
Sar sarmala ruhumu sana ait beden içerisinde…
Alışkın değil sevgi dilime
Sanki bilmediğim yabancı bir kelime
Ama bir fidan olup yeşeriyor kalbimde
Bakma öyle masum bakma gözlerime
Dizlerim titriyor yüreğim eriyor
Oku gözlerimi anla beden dilimi de
Sar sarmala ruhumu sana ait beden içerisinde…
Kavga etmek inan hiç zor değil de
Seni seviyorum diyebilmek
Ne yaman mücadele
Oku gözlerimi anla beden dilimi de
Sar sarmala ruhumu sana ait beden içerisinde…
05 – 03 - 2017
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sarı Lale
İhtiraslarla kavruldum,
Şehvet fırtınalarında savruldum,
Bilemezsin,
Sana hiç bu kadar mecbur kalmamıştım Sarı Lalem…
Gittin işte, terk ettin,
Ve ben ayaktayım,
Ne yıkıldım ne viraneyim,
Damla damla hasret,
Oluk oluk sevda çağlayan şelaleyim,
Hatıralarım yaşatır beni,
Her köşede seni koklar,
Bütün duvarları hayalin süsler,
Sevgisizlikten kuruyan alemde,
Sarı Lalem ben senin sevginle yaşarım...
Hicranıma tuz basma ne olur,
Feryadı figan eden gönlümü bir duy,
Gözlerim yüreğim sende kaldı,
Sensiz her yer soğuk, üşüyorum,
Bazen nehir olup gözlerimden akıyorsun,
Bazen yıldız olup yüreğime kayıyorsun,
Bazen ateş olup yakıyor,
Bazen poyraz olup yokluğunla titretiyorsun,
Sarı Lalem, aldığım nefes, içtiğim her yudumda sen varsın…
Seni anlatmaya kelimeler aciz kalıyor,
Sensiz notalar suskun,
Aşk sensiz biçare zavallı sarhoş,
Sevda seninle anlam kazanıyor,
Ateş yanında sönük,
Çünkü sen bedeni değil, ruhumu kavuruyorsun,
Sensiz kanadım kolum kırık,
Sarı Lalem anladığım tek şey,
Sen hala bende yaşıyorsun….
Bir meçhuldeyim şu alemde,
Hayatın anlamını arıyorum,
Zavallı ruhumla,
Sarı Lalem ben sende bizi arıyorum…
Sen imkansız sevdamdın,
Adını Sarı Lale koydum,
Sarı Lalem, ben seni sulayamadım,
Sen boynun büktün, sarardın soldun,
Ah bir bilebilsen Sarı Lalem,
Ben sana ne kadar mecburdum…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Selimiye
Neden böyle mahzunsun?
Cihat erlerini mi özledin?
Cihat kapısı şehrinin eşsiz mabedi,
Hıçkırıklarını duydum sessizliğinde,
İç çekişlerine ortak oldum,
Hayasızca giyinmiş misafirlerini görünce,
Kusura bakma sahip çıkamadım,
Ne sana nede ecdadımın hatıralarına,
Daha senin gibi niceleri,
Tutsaktır, elimden çalınan sancak boylarında!
Boynum bükük,
Alnımda büyük bir kara,
Mahşerde nasıl çıkarım bunca suçla,
O büyük huzura...
1997 Eylül
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sen
Bir şarkı çalar, her notası sen
Bir sigara yakarım
Efkar efkar içime çektiğim sen
Dumanı üflerimö odama dolan sen
Nedir senden çektiğim
Her yerde her şeyde sen
Kadeh kadeh, yudum yudum
Seni içen, sende sarhoş olan ben...
Paramparçayım, bütünleyenimsin
Sur’a üflenmek üzere
Ama sen kıyametim olduğunu bile bilmiyorsun...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sen Aşkı Ne Sandın
Sana sevgimi söylediğimde,
Önce alay ettin, sonra sevdin,
Yanar döner oldun,
Bir kaçtın bir sevdin...
Ruhunu saracağım,
Ateş olup yakacağım,
Sesin titreyecek,
Gözlerin özleyecek,
Zaman hiç geçmeyecek,
Acılar içinde kıvranırken,
Seni seviyorum deyip ağlayacaksın...
Aşkı sen oyun mu sandın?
Ruhunu şeytana mı sattın?
Kömür bile ak kalıyor yanında,
Söylesene, sen aşkı ne sandın..?
Ruhunu saracağım,
Ateş olup yakacağım,
Sesin titreyecek,
Gözlerin özleyecek,
Zaman hiç geçmeyecek,
Acılar içinde kıvranırken,
Seni seviyorum deyip ağlayacaksın...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sen Benim İçin
Sen benim için hiç bitmeyen neş'esin,
Sen kalbimde taht kurmuş prensessin,
Ben senle varım, senle yaşarım,
Sensiz bir dünyada, bilmem nasıl yaşarım...
Bak yalnızım işte,
Ağaçlar bile ağlıyor, benim bu halime,
Döküyorlar yapraklarını sessizce,
Akıtıyorlar gözyaşlarını benim, benim kalbime,
Sen yoksun bir tanem, üşüyorum...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sen Bile Yalan
Her şey yalan
Hayat yalan
Dünya yalan
Sevgiler yalan
Duygular yalan
Gerçek adına bildiğim ne varsa hepsi yalan
Bütün yalanlar içerisinde
Bir tek gerçek sensin
Sen de benim için ulaşılamayan hayal
Sonuçta sen bile yalan…
Bütün yalanlar içinde bir gerçeği yaşıyorum
Kendimi ve seni
Yani yalan içinde yalan yaşıyorum
Koca bir yalan…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sen Daha Sevmeyi Bilmiyorsun
Sen daha sevmeyi bilmiyorsun,
Sana sevmeyi de öğretirim...
Güneş olsan yakarım,
Ruhunu aşkımla boğarım,
Melankoli fırtınalarında savurur,
Hüznün doruklarında,
Hasretin çıldırtan yalnızlığında,
Gözlerinde hüzün bulutlarıyla isyanları oynarken,
İsmimi sayıklayarak,
Nerdesin bendeki ben derken,
Seni hıçkırıklara boğarım,
İşte sevmek böyle bir şey güzelim...
Dilenci olacaksın aşk uğruna,
Yar uğruna kahrolacak,
Gençliğini kaybederken,
Kalbin acıyacak,
Tek taraflı bir aşkı yaşamanın,
Izdırabını yaşayacaksın
Sevmek işte böyle bir şey güzelim...
Gökkuşağını salıncak yapıp,
Hayallerini uyutacaksın,
Hayalindeki rüyalarında bile
Hep sevdiğin olacak,
Onu kalbine çakılmış çivi,
Beynindeki saplantı,
Ruhuna isyan eden duygularının giyotini bilecek,
Ama anlaşılamamanın acısını ruhunda duyacak,
Ağlayacak, ağlayacak ağlayacaksın,
Sevmek işte böyle bir şey güzelim...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sen Gittin ya
Yüreğimden geçenleri anlatsam birilerini kırarım
Anlatmasam yüreğime kanarım
Bilmiyorum daha yaşanacak kaç baharım kaldı
Sen gittin ya
Ben artık sonbahar ve kışları sayarım
Sensizliğe de alışırım belki ama
Unutamam gönül kırmalarını…
©
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Sen Hala Bugün ki Gibisin…
Antika bir radyoda çalan eski bir parça gibisin
Hiçbir zaman değer kaybetmiyor daha da bir anlam kazanıyorsun
Sevdalar anılar geçmişin gölgesinde kalsa da
Yüreğimde yaşayan sevdamla sen hala bugün ki gibisin…
19-08-2016
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sen Her Şeysin, Her Şey Sen
Sen melankoliydin
Ben melankoli
Sen nedensiz ağlardın
Ben çekinir soramazdım
Gözyaşların içime damlardı
Yıkılırdım...
Nar çiçeği gibisin
Nazlı ve narin
Kadife saçlarınla gül gibisin
Sevdanın timsali ama sevdaya adak
Papatya gibisin, sevda fallarına kurban
Sanki ben gibisin
Ben sana tutsak…
Sen her şeysin
Her şey sen
Güneş sen olup doğuyor
Esen her rüzgarda kokun var
Yağan her yağmur damlasındasın
Kelimeler sende buluyor anlamını
Şiirde kafiye
Müzikte ahenk
Doğadaki yedi renk
Hayatın anlamısın
Sen sevdasın...
Ve ben Nisan yağmuruyum
Ne kadar kaçarsan o kadar çok ıslanacaksın aşkımla
Gönül sahralarında vahayım
Geleceksin bana aşka susayan çatlamış dudaklarınla
Çünkü ben senim...
©
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Sen Kendini Terk Ettin
Benim için ne yaptın diye soruyorsun ya
Senin uğruna her şeyden vazgeçtim
Öyle ki kendimden bile
Ruhunu ruhumda yaşattım
Ben diye bir şey kalmadım
Hani terk edip gittin ya
Sen kendini terk ettin...
©
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Sen Kırıldın Ben Öldüm
Sana demet demet dizeler topladım
Demet demet notalar
Her bir dizesinde yürek sancım
Her bir notasında hasretim var
Okur dinler misin
Yoksa duymadan el gibi geçip gider misin…
Sol göğsünde ülke kurmak istiyorum.
Gözlerine bakıyorum heyecanlanıp susuyorum...
Sonra bir deli cesareti geliyor tekrar niyetleniyorum
Tavırlarından ürküyor, ihtilaller yapmandan korkuyor vazgeçiyorum…
Atiye dair umudum
Yüreğimdeki sevgim
İçimdeki hırsım
Yaşama tutunduğum dalımdın
Sen kırıldın ben öldüm…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sen ki Benim En Zayıf Yanımdın
Sen hep imkansız oldun, ulaşamadım...
Dilime kelepçe vurdum,
Adını hiç söylemedim,
Halbuki bütün dünyamdın,
Senle yatıp senle kalktım,
Sen ki benim en zayıf yanımdın!
Belki de sırf bu yüzden,
Seni sadece kendime sakladım...
Adına bazen sema dedim,
Bazen rüzgar bazen yağmur,
Ama sen hep gökkuşağımdın,
Ulaşamadığım mutluluğum...
Sen ki benim en zayıf yanımdın!
Belki de alay edilmekten korkup,
Adını hiç söyleyemedim,
Seni kalbimde sadece kendime gizledim....
12 - 01 - 2009
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sen Olmadan Geçmiyor
Geçmiş olsun deme boşuna
Sen olmadan geçmiyor
Doktor aşkın hastalıktan öte bir şey olduğunu söyledi
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
04 – 02 - 2019
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sen Öldün Alem Öldü
Canımdan can koptu
Toprağa düştü
Evlat ben ölseydim neyseydi de
Sen öldün alem öldü...
Bedende can kalmadı
Yandı yürek köz oldu
Anan oğul yavrun baba dedikçe
İçimde kıyamet koptu...
Ben doymamışken sana
Kara topraklar doyar mi ola
Mezarına diktiğim çiçekler
Buram buram sen kokar mı ola...
İlahi takdir böyleymiş
Tövbe isyan değil
Kırıldı kanadım kolum
Muradım yarım kaldı, ben yarım...
©
16 Nisan 2021
Enschede
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sen, Ben
Ben toprağım, toprak ben,
Sen topraksın, toprak sen,
Sen bensin, bense sen...
Fark ruhlarda,
O nasıl bir ruh ki,
Soyut içinde soyut,
Duygular, inançlar öylesine,
Bir yere sığdırmaya kalksan,
Yetmez feza bile,
Eğer alabilirsen,
Al duygularımı ruhtan,
Ruhum sende rehin kalsın,
Bana duygularımı ver,
Onların güzelliği bana yeter...
29-12-2001
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sende Yeniden Doğmak Nedir, Bilebilir misin
Sen de Yeniden Doğmak Nedir, Bilebilir misin…
Her gün kanamaktan yoruldum
Ya da kanayacak gücüm kalmadı
Anlatsam hikayemi dinler misisiniz
Kanar mısınız benimle birlikte ağlar mısınız…
Anlatmaktan yoruldum
Ya da inanan kalmadı bana
Aslında ben her yudumda kanıyordum
Ama inanan olmadı bana
Ya da ben öyle sanıyordum…
Kaçıncı kadehte kanadım
Kaçıncı kadehte yıkıldım ben de bilmiyorum
Mazinin seline kapılmış giderken
Neden ve nasıl çıktın karşıma ben de bilmiyorum…
Adına kader mi demeliyim
Yoksa şans mı bende bilmiyorum
Her şey bitti deyip ölümü beklerken
Neden ve nasıl çıktın karşıma ben de bilmiyorum…
Üzülmeli miyim yoksa sevinmeli miyim ben de bilmiyorum
Hayat denen sahnenin kaçıncı perdesinde çıktın karşıma bilmiyorum
Bildiğim tek şey tükenmek üzereydim
Neden ve nasıl çıktın karşıma ben de bilmiyorum…
İflas nedir nasıldır anlatsam anlayabilir misin
Her şeyin varlığında sevgilinin yokluğu nasıldır, söyleyebilir misin
Tükenmişliğe, ölüme ramak kalmışken
Sen de yeniden doğmak nedir, bilebilir misin…
Acizim diyorsam
Sevginde yok oldum
Ne olur gör beni diye yalvarıyorsam
İflasın son noktasındayım
Anlayabiliyor musun..
İnlemekten yoruldum
Aslında yaralı bir kuştum
Vicdan sahibi birini arıyordum
Seni buldum, sende yeniden doğdum
Ama sen anlamadın
Beni azat kuşu sandın
Beni kapıp koyu verdin
Çektiğim acıyı çektiğim hasreti azabı bilemedin
Sen azat ettin, ben öldüm…
©
07 – 06 – 2020
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Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Senden Alacağım Var
Kanıma girme, şeytanım olma ne olur,
Acı çekmekten yorgun düşmüş yüreğimde,
Bir yarada sen açma,
Ya adam gibi sev,
Ya da yok ol...
Güzel gözlerini yüreğimin ufkundan çek,
Sevdan kor, hasretinse ölümden beter,
Vicdansızlık yapma ne olur,
Sevgime bir ümit, bir ışık ver,
Şu hazan olmuş kalbime,
Bir gül olsun sun yeter...
Gözlerinin esiri oldum,
Senden gayrısına,
Gönlüme zincir vurdum,
Dağa,taşa, uçan kuşa seni sordum,
Leyla diye diye mecnun oldum...
Rüzgar ol, kokunla gel,
Mehtap ol, güzelliğinle gel,
Güneş ol, aydınlat kalbimi,
Sakın yağmur olma,
Çünki gözyaşları yakışmıyor gözlerine,
Gelmiyor aklıma hiçbir şey gelmiyor,
Nereye baksam hep sen varsın,
Bir ses duysam ismini sanıyorum,
Bu kadar ruhuma işlemekle,
Bu sevdadan sen suçlusun,
Senden alacağım var...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Senden mi sandın
İzin ver
Artık ait olduğum yere, vatanıma
Kalbine dönmek istiyorum...
Sahip olduğun gönlündeki sevgiyi
Sen senden mi sandın..?
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Senden Önce... Sonra
Sevgi insanı değiştirmeli diyorsun
Ve soruyorsun
Sevgim sende ne değiştirdi
Sana neler verdi
Senden neler çıkardı...
Aslına bakarsan hiç düşünmedim
Bence sevgide hesap olmaz ki
Matematik gibi toplama çıkarma yapılamaz ki
Sevdanın sonunu düşünürsen adına aşk diyemezsinki
Seveceksen karşılıksız, yanacaksan karşılıksız yanmalısın...
İllede soruyorsan, söyleyeyim
Özlerken bacasız dumansız yanmayı öğrendim
Hayata daha sevecen
Hoşgörülü bakmayı öğrendim
Zor olanı becerdim
Düşmanlarımı af etmeyi öğrendim
Anladım ki sevgi olan gönülde kin barınamaz...
Karşılıksız sevmeyi öğrendim
Duyguğum, gördüğüm, hissettiğim her şeyde
Sevginin varlığını gördüm
Dünyanın sevgi üzerine yaratıldığını öğrendim
Binlerce kez kırılmış olsada umutlarım
Yarınlara umutlanmayı öğrendim...
Boş bir bedenin doluşunu
Taş bir kalbim yumuşamasını
Kurumuş pınarların çağlamasını gördüm
Yanımda olmasanda seni ruhumda yaşatmasını öğrendim...
Nasıl ki alfabe bilmeyen okuyamazsa kitabı
Ben aşkın alfabesini öğrendim sende
Hece hece kelime kelime seni yazdım seni okudum
Zor olanı,
Seni anlatmayı öğrendim her ne kadar tarifsizsende...
Sana ne kattım diye sorma
Daha ne katacaksın
Ruhunu kattın
Ruhuma sevgi kattın
Güzellik adına ne varsa senin eserin
Neleri çıkardın diyorsan
Kötülük adına ne varsa çıkardım hayatımdan...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sendeyim Seninleyim
Seni sensiziğinde buluyorum hep
Hatıraların öylesine kök salmış ki bende
Soruyorum nerdesin
Cevabını sendeki ruhum veriyor
Biliyorsun her zamanki yerimdeyim
Sendeyim seninleyim...
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Seni Ömrüme Değil Ahiretime Yazdım
İyi günde sevincim gülen yüzüm olup mutluluğumu paylaşır mısın
Kötü günde elim ayağım ağlayan gözüm olup mutsuzluğumu paylaşır mısın
Hastalandığımda ilacım olup acılarımı azaltır mısın
Aynı şeyler için sen de hazır mısın diye sorma
Ben senin her haline hazırım
Seni ömrüme değil ahiretime yazdım…
©
26 – 02 - 2019
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Seni Sensiz Yaşamak
Seni Sensiz Yaşamak
Gözyaşlarım yine firari bu gece
Yalnızlık, bir kamçı gibi iniyor yüreğime
Adına gurbet dediğimiz
Özlem yüklü hırsız duygu
Ruhumdan yine bir şeyler çalıyor....
Geceler çok uzun sabah olmuyor
Özlüyorum kalbim acıyor
Karanlık sarmış dört bir yanımı
İçinde boğuluyorum,
Sevgimi, sevdamı arıyorum
Onu bazen bir kuşun kalbinde
Bazen bir gülün özünde
Bazen bir damla gözyaşında arıyor
Sevda okyanus olsun
İçinde ben boğulayım istiyorum....
Gözlerinden bahar dökülüyor
Dudaklarından çıkan her kelimede nezaket
Ses tonunda bir başka letafet
Güzellik dersen,
Rabbim överek yaratmış
Kaşlar keman
Gözler birer derya
Saçlar, kıvrım kıvrım akan nehir misali
Her şeyinle sen başlı başına bir gönlü bela
Kaçan kurtuluyor ama
Ben severek düştüm ateşine
Sen benim için var olan
Yaşanacak tek dünya
Ama sen yoksun
Büyük bir gurbeti yaşıyorum ruhumda...
Hayaller sevdayı süsler
Hasret ateşi körüklermiş
Ruh sevdiğinde gezer
Canansız bir dünya zindan olurmuş insana
Of be sevgili, ne kadar zormuş seni sensiz yaşamak...
Hani kalbinin en derinliklerinde bir yerde
Bir yara vardır
Kanar durur
Unutmak ister unutamazsın
Canını acıtır durur
Hiçbir şey avutmaz
An gelir konu oraya dokunur
Renk vermez
İlgilenmez görünürsün
Oysa canın yanar
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yüreğine gömdüğün gözyaşlarınla
Yaranı tımar eder
Yeni bir umutla başlarsın doğan her yeni güne
Of be sevgili, ne kadar zormuş seni sensiz yaşamak...
©

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Seni Seviyorum
Gökyüzünde mehtap,
Yeryüzünde sen,
Hanginiz hanginizi kıskandırıyor bilemem,
Bülbüller sana aşık olmuş şakıyor,
Güller seni kıskanmış dalında soluyor,
Gökyüzünde mehtap değil gözlerin parlıyor,
Bülbülleri kıskandıran o berrak sesin,
Bana unutamayacağım şu cümleyi fısıldıyor,
Seni seviyorum...
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Seni Seviyorum Demenin Ne Anlamı Var
Seni Seviyorum Demenin Ne Anlamı Var…
Beynimi bu kadar meşgul ederken
Sen araya hep anlamsız nedenler koyarken
Kalbime söz geçiremez
Sana mutsuzluktan başka şey vaat edemezken
Seni seviyorum demenin ne anlamı var…
Anlam anlamını kaybediyorsa
Saniyeler hep seni vuruyor seni gösteriyorsa
Ruhum yalnızlık içerisinde kıvranırken
Kalbim sen diyorken
Sense anlamsız ayrılıklar sunarken
Sana seni seviyorum demenin ne anlamı var…
Zamanın rüzgarına kapılmış sürüklenirken
Yarınlara dair umutlarımı tüketirken
Her doğan yeni güne sen güneş olup doğuyorken
Yüreğimde yeşeren umutları bile bile bana kardeş derken
Sana seni seviyorum demenin ne anlamı var…
Yalnızlık içerisinde boğulmaya alışmışken
Her gün kulağım sesini duyup
Beynim seninle meşgul oluyorsa
Yalnızlığıma bir arkadaş
Sırlarıma bir sırdaş aradığımın bile farkında değilken
Sana her şeyimi anlatmış
Karşında çırılçıplak kalmışsam
Duygularımı anlatmak için
Sana seni seviyorum demenin ne anlamı var…
Asırlık türkülerin acılarıyla yoğrulmuşum
Her nota her dize yalnızlığımı kanatmış
Şiirlerin her hecesi her dizesi
İçimde kanayan yarada yer bulmuşken
Sana seni seviyorum demenin ne anlamı var…
Şiirlerin ardına gizlenmekten yoruldum
Biliyorum ardına bakmadan gideceksin bir gün
Bense yalnızlığıma bir de sensizliği ekleyeceğim
Hal bu durum böyleyken
Sana seni seviyorum demenin ne anlamı var…
İkimizde geleceği geçmişin gölgesinde yaşayıp
Geçmişin acılarıyla kanarken
Birbirimizi avutup teselli verirken
Hayal kırıklıklarımıza ilaç olurken
Unutmuşuz ateşle barutun yan yana olmayacağını
Seni seviyorum demenin seni kaybetmek olacağını bile bile
Sana seni seviyorum demenin ne fanlamı var…
Evet itiraf ediyorum
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Sazımdaki tek türküsün dilediğimce çalıp söylediğim
Cılız kanatlarımla taşımaya mahkum olduğum sevdamsın
Anlaman ve bilmen gereken tek şey
Mutluluğumun ya da mutsuzluğumun sana olan mecburiyeti
İster kabul et sev
İster kabul etme terk et
Tüm yaşadıklarıma inat sevdim seni...
©
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00 : 44

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Seni Sevmedim Desem Yalan Olur
Seni sevmedim desem yalan olur
Gel gör ki, kalbime gömmek zorundayım seni
Her gün öleceğini bile bile sevmek kolay mı
Kolay mı
Her gün hasretini çekmek
O okşayamadığım yanağındaki gözyaşlarını silmek
O ellerini tutamamanın acısı,
Söylesene kolay mı
Bir de bana sorsana kolay mı…
Herkes başka şeylerden bahsederken,
O esrarlı bakışlarında kaybolmak,
Kömür karası gözlerinde boğulmak kolay mı
Maskara olmaktan korkup,
Sevgini kalbinde saklamak kolay mı…
Kolaysa, kolay diyorsan eğer
Rabbimden dileğim seni de düşürsün bu derde…
Sen kağıtsın, ben kalem
Üzerine yazıyorum sevdamı görünmeyen mürekkeple
Kimseler ama kimseler bilmesin diye
Sen benim dile düşürmediğim yüreğimdeki sırrımsın
Sakın ha, sakın sitem etme
Dayanamam senden gelecek gülün dikenine bile
Sitem etme ne olur sitem etme
Elimde değil, anlasana elimde değil...
©
2013
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Seni Sevmekle Mutlu Oluyorum
Aynı masalın kahramanlarıydık
Ama Menekşeyle Kardelen gibi
İki ayrı mevsimin çiçekleriydik
Karşılaşmamız imkansızdı sevdalanmamız imkansız…
Ne sen prensestin ne ben beyaz atlı prens
Ne sen zengin kızdın ne de ben fakir çocuk
Ortak noktamız bir şarkıydı
Bir nakaratta birleştik
Söyleyemem derdimi kimseye
Derdime derman olmasın diye…
Dilde kelimeler
Gözümde yaşlar çağlıyor
Yürek kanıyor gül ağlıyor
Duymaz hissetmez görmez misin be zalim
Bir ömür ellerinde yanıyor…
Anladım sevmiyorsun
Belki bir sevdiğin var
Sen de için için kanıyorsun
Anla halimi de bari sitem etme…
Gözlerin ateş
İçinde ömrüm eriyor farkına bile varmıyorum…
Yüreğimde bin bir nağme
Her bir notası seni söylüyor
Biliyorum duymak istemiyorsun
Ama ben haykırmak istiyorum
Seni seviyorum seni seviyorum
Seni sevmekle mutlu oluyorum…
22-11-2016
22:10
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Seni Sevmekten Başka İşim Yok ki
Sinirlendirince, git başımdan
Başka işin yok mu senin diyorsun ya
Benim seni sevmekten başka işim yok ki gülüm…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Seni Tarif Etmek İşte Bu Kadar İmkansız
Seni Tarif Etmek İşte Bu Kadar Zor, İmkansız
Gökyüzünü seyretmek seni seyretmek gibi
Gözler güneş, saçlar yıldız, yüzün mehtap
Sesinde bülbüller raks ediyor
Tenin gül yaprağı gibi kadifemsi
Nefesin rüzgar gibi
Yüreğimi serinletiyor
Ellerin pamuk gibi
Yürek yarama bastırasım geliyor
Bütün şiirler dilinde toplanmış huzur sunuyor
Yanında durduğun her şey anlamını kaybediyor
Sen her şey oluyorsun
Evim barkım, sokağım, şehrim
Kısaca bütün dünyam
Sen doluyorsun yüreğime nefes nefes
Sana dönüşüyorum farkında olmadan
Ruhum sende geziyor, seninle güzelleşiyor
Bütün kainat seninle sarhoş seninle güzel
Seni tarif etmek işte bu kadar zor
İşte bu kadar imkansız
İstiyorum ki, tutsan ellerimden
Çekip götürsen yüreğinin götürdüğü yere
Duyar mısın beni
Tutar mısın ellerimden…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Seni Terk Ediyorum
Ekmeğim, suyum, aşım...
Beynimdeki sancım, kalbimdeki ağrım,
Gözümdeki yaşım, dualarımdaki niyazım,
Dilimde takılıp kaldığım şarkımdı adın.
Ve ben seni gözümden, sözümden sakınırken,
Ne oldu da bilmiyorum,
Bir şimşek hızıyla vazgeçtin benden.
Ah bir de ben seni atabilsem,
Kalbimden ve beynimden...
Dalından kopartılmış gül gibiyim,
Ufukta batarken güneş,
Ayrılık türküsünü söylüyor rüzgar.
Ben hazanı yaşarken,
Yollarına dökülmekteydi yapraklarım,
Ve sen çiğneyip geçtin üzerimden...
Ama artık yeter,
Silahlara veda,
Gözlerine veda,
Yalçın tepelerden kopup gelen çığ gibi,
Düştün yüreğimden...
Akyuvarlarla, alyuvarlar gibi bir damla kanda,
Hidrojenle, oksijen gibi bir damla suda,
Ayrılmaz ikiliydik bir kalıpta,
Silahtan ayrılan mermi gibi bir anda,
Seni terk ediyorum...
Sahile vurmuş balık gibiyim,
Can çekişmekteyim,
Denizim, nefesim sendin,
Hayattan kopan can misali,
Hem seni hem kendimi terk ediyorum...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Seni Unutacağım
Yok artık resimlere bakıp dalmak
Hepsini yakacağım
Kulaklarımdan sesini, gözlerimden hayalini
Silip atacağım, seni unutacağım...
Yok artık aşk uğruna maskara olmak
Hergün kadehlere sarılıp isyanları oynamak
Sana dair bende ne varsa yakacağım
Sileceğim maziyi hayata yeniden başlayacağım
Söz veriyorum ölüm pahasına da olsa seni unutacağım...
Seni ya unutacağım ya da unutacağım
Yok başka çarem, yok kaçar yanım,
Mezar gibi yüreğime gömdüğüm sevdam açığa vuruldu
Gurur mu aşk mı?
Unutmak mı yoksa onu onsuz yaşamak mı?
Ah ne yaman soru
Cevabını zaman verecek...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Seni, Ben Diye Sevdim
Ömrüm tek mevsim.
Her şey tek renk.
Unuttum bütün güzellikleri,
Sen gibi, sevdalar haram,
Yani yaşamak yasak,
Yalnızlığı giyinmişim urba diye ruhuma...
Günahkar bedenimin yere düşen ruhsuz izleri,
Çileyi çeken benim,
Beni ruhsuz yansıtan gölgeler,
Su akar yatağını bulur,
Gönül arar dermanını bulurmuş,
Ya ben seni nerde bulacağım...
Çok istedim kendimden kaçabilmeyi
Kendimden kaçmak..?
Anladım ki senden kaçmakmış
Başaramadım...
Gecenin karanlığı yağmur olup yağarken üstüme
Ben sensizliğin bilmem kaçıncı krizlerinde
Paralanırken sessizce
Feryadlarımdaki ismindi sadece
Yine her zaman ki gibi
Narsizmin doruklarındasın ve yalnızsın...
Ben gibi yalnızlık uçurumuna atlayıp
İstenmeyen ecel gibi çekip gidemezsin yüreğimden...
İsyanla canhıraş feryad ederken duygularım
En keskin sözcükler taht kurar dilime
Yine de kifayetsiz kalır
Sana olan duygularımı anlatmaya
Hayır, belki de tek cümle bedel bu bütün şiire
Seni bütün ruhumla
Ben diye sevdim...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Senin İçin Basit Olan Benim İçin Ömürdü
Sana göre basit bir yalandı söylediğin
Hatta basit bir oyun
Oysa ben sevmiştim
Bir hayale bin bir umut dizip
Ömrümü sana endekslemiştim
Senin için basit olan
Benim için bir ömürdü
Hiç bir zaman bilmedin, bilemeyeceksin…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Senindir
Ağlamak istersen
Göğsüm senindir
Gel sen yine gülmeyi seç
Ömrüm senindir
Nefesimi nefesine kat
Al dilediğince harca
Kalbim senindir...
Boşver aldırma hayata
Dertler benim mutluluklar senindir
Sorgulama sakın beni
Beni ben yapan her şey senindir...
Çekme gözlerini gözlerimden
Orada ne görüyorsan senindir
Kalbimde ne buluyorsan kötülük adına
Hepsi benimdir
Gönlüme güzellik katan ne varsa hepsi senindir
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Seninle Olmama Kaç Var
Varlığınla çoğaldım
Yokluğumu ver bana
Yalnızlığımda seninleydim
Varlığınla gölgedeyim
Bir kez de ışık ol gel bana
Bende bensizliğe beş var
De bana, sen sende misin
Sende seninle olmama kaç var?
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sensiz Kalabilme İhtimali
Çiçek için toprak, su, güneş ne ifade ediyorsa,
Benim için sende osun,
Köklerimi saldığım toprağım,
Suyum güneşim, canım,
Kısaca hayatsın...
Erişilmez değilsin,
Hemen yanı başımdasın,
Elimi uzatsam tutuvereceğim,
Nefesini nefesimde hissedecek kadar yakın,
Ama ben çaresizliğin kıskacındayım...
Sana olan duygularımdan habersiz,
Gözlerime bakıp gülmelerin yok mu?
Beni hem mutlu ediyor,
Hemi de beni sana biraz daha kelepçeleyip,
Melankoli fırtınalarına savuruyorsun,
Sana seni seviyorum diyeceğim,
Gel gör ki,
Seni ebediyen kaybetmekten korkuyorum...
Gül kurudu, bülbül sustu,
Gönlüm yaralı,
Hicran bütün acısıyla çökmüş yüreğime,
Gecenin bir vakti kürek çekerken yalnızlığa,
Ne bilinmeyen yarınlar, nede ecel,
Hiçbir şey korkutamaz beni,
Sensiz kalabilme ihtimalinin korkuttuğu kadar...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sensiz Olamam Ki
Sensizlik ölüm,
Sensizliği düşünmek zulüm,
Beni bu kadar incitme gülüm,
Sen benim gözümde, sözümde, yüreğimdesin...
Güneş altında kar gibi,
Ateş içinde can gibi,
Bakışlarındaki nârınla,
Yak beni, erit beni,
Sakın sensizliği söyleme,
Ben sensiz olamam ki...
Tende can, bedende kan,
Ya da kalbde ruh olmadan yaşanır mı?
Bende sensiz yaşayamam ki,
Sakın sensizliği söyleme,
İşte o zaman ölürüm ben…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sensiz Üşüyorum
Dışarısı ayaz mı ayaz,
Sokakta yalnızım,
Bir ben ayvaz,
Yok gidecek yerim
Üşüyorum………
Yalnız divane bir çareyim,
Bir kar yağıyor hafiften,
Üşüyor yüreğim ta derinden,
Gezerken çaresizliğin doruklarında,
Yalnızlığı içtim yudum yudum,
Söyleyemedim derdimi kimselere,
Sonunda kendime ettim, her ne ettimse...
Üşüyen bedenim değil ruhum,
Seni giymişim urba diye ruhuma, tenime
Bilemezdim bu kadar ince olacağını,
Hic düşünmemiştim,
Bir ruzgarda ruhundan ruhumu savuracağını
Ama anlayamadığın sensiz üşüyorum...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sensiz Yarımım, Eksiğim
Kaç gece sabaha bağlandı saymadım
Yüreğim senle doluyken unutuyordum her şeyi
Ne zaman ki ufukta tan çizgisi belirse
Güneşin kızıllıklarını saçlarına benzetirim
Yine sen doğuyorsun dünyamı dolduruyorsun…
Uykusuz gözlerle sahile iniyor
Kayıp bir yolcuyu bekler gibi denize dalıp gidiyorum
Denizden esen tuzlu meltemlerde kokunu arıyorum
Seni ne kadar da çok özlemişim daha iyi anlıyorum
Ha çölde kalmışım ha denizde ne fark eder ki
Yanımda suyum yani sen olmayınca…
Ne umutlar biriktirdim geleceğe dair bir bilsen
Her gün bir kâğıda bir umut yazıp pandora kutuma atıyorum
Kaç mektup oldu bilmiyorum
Sensiz geçen günlerim gibi mektupları da saymadım…
Sevdalı bir kalbin çektiği acizliği anlatamamanın acizliğini yaşıyorum
Seni düşünmek seni yaşamakmış diyor kendimi kandırıyorum
Sesin kulaklarıma dolmadan
Ellerin ellerimi tutmadan
Gözlerinde kaybolmadan
Dudaklarından aşk şarabını tatmadan
Seni yaşamanın yalan olduğunu anlıyorum…
Gönlümün gülü
Gözümün sefası
Beynimin cefası
Ruhumu esir almakla bu sevdadan sen suçlusun.
Sanma şikayetçiyim ama anla artık
Sensiz yarımım, eksiğim
Gel artık gel bütünleyenim…
©
Yazılış Tarihi : 12 – 12 – 2019
Yazılış Saati : 08 : 12
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sensizlik
Sensizlik
Umutlarımı tükettin gidişinle
Hayallerim bile yarım kaldı
Öyle bir terk ettin ki beni
Senden gayrı dünyadaki tüm kadınları çirkinleştirdin gözümde…
Pişmanlıklar fayda etmiyor
Getirmiyor kaybedilen günleri
Onarmıyor kırılan kalpleri
Yapılan söylenen hiç bir şey unutulmuyor işte…
Bir sokak çalgıcısının gitarının tınısında buluştuk yine seninle
Bizim parçamızla inledi bütün sokak
Hatıralara ihanet etme
Ağlatma inletme
Ahı bile yakıp kavuruyor işte…
Acıların kaynağı var yüreğimde
Ben huzuru aradıkça içimde bir şeyler kırılmakta
Hiçbir şey ama hiç bir şey rast gitmiyor nedense
Kol kırılsa iyileşiyor da ya ruh kırılırsa…
Her şeye rağmen yine de özgürlüğüm ellerinde
Yüreğime kelepçeler geçirmiş gözlerin
Yarınlarım bir karanlık hücrede
Zindan bütün karanlığıyla ruhumda
Ne güneş ne bir ışık
Her şey tek renk
Uçurum derinliğinde koca bir siyah...
Fallarda mı aramadım
Dilek paraşütleri mi uçurmadım
Adaklar mı adamadım
Ne yapacağımı şaşırdım
Yoksa kaderime mi yazılmadın
Allah’ım hangi büyük günahı işledim
Neden bu cezaya uğradım…
Temmuz güneşinde karanlıktayım
Zemheri ayazında yanıyorum
Körüm sağırım, dilim lal
Hiçbir şey görmüyor duymuyorum
Dön gel gözlerime fer
Dizlerime derman ömrüme mana ol
Dön gel ruhuma can hayatıma renk kat...
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
03 – 02 – 2018
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Sensizlik Kolay mı?
Gül ateşmiş,
Ateş tenin,
Dokununca anladım,
Bağlandım kaldım,
Ateşlerdeyim...
Sicilime seni yazmışlar,
Suçum sevmekmiş,
Hasret dolu zindan yılları sırtıma vurmuşlar,
Volta atarken deniz gözlerinde,
İdam halatımı ipek saçlarından yapmışlar,
Sonra da beni darağacına asarcasına,
Sensizliğe vurmuşlar
Her gün ateşlerde yanarken,
Her tebessümünde hülyalara dalarken,
Gönlümde açanın sarı lale olduğunu unutup,
Yarınlar için hayaller kurarken,
Ellerinin elerime, gözlerinin gözlerime,
Haram olduğunu bilmek kolay mı?
Yaşarken ölmek bu olsa gerek...
‘’Delicesine severken,
Göz yaşlarınla gönlünde ki kırmızı gülü sularken,
Sevdiğini kaybetmekten korkup,
Kırmızıyı beyaza çevirmeye çalışmak
Söylesene kolay mı? ’’
Sen olsan hala su verir miydin sarı laleye?
‘’Artık silah da aramıyorum intihar için,
Yokluğun yetiyor ey sevdiğim,
Sahrud’un hikayesi nedir ki
Sarı lalem için hissettiklerimin yanında’’
Bütün bu olmazlara rağmen,
Gönlüm, kanadı kırık bir serçe,
Bütün acizliğimle şefkatine sığınıyorum,
Ömrümü bir hovarda aymazlığında harcadım,
Farzet ki senden önce hiç yaşamadım,
Sen ki en son limanım,
Sana sığınıyorum....
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sessiz Şehir
Koca bir şehir çığlıkların sessizliğinde uyur,
Her gün bir kaç gurbetçi döner yurduna da,
Giden olmaz bir daha burdan dışarıya,
Milyarlarca esrarın,
Gizemli tek sırrının ifşasına varmışlardır amma,
Anlatamazlar, anlatsalarda anlayan olmaz,
Bir vurdum duymazlıkla geçip gider herkes kendi yoluna,
En büyük nedametler sessizliğin çığlıklarında gizlenir,
Amma velakin mesele bu çığlıkları duymada,
Azapların en zorluları yaşanır,
Filistin askısı, Çin işkencesi halt etmiştir yanında,
Çığlıklar belki arşa yükselir amma,
Nerde onları duyacak kulak,
Nerde olanları kavrayacak kalb,
Bir bakar kör ordusu yürür kendi yolunda,
Farkında değillerdir;
O esrarlı, sessiz şehre bilet adıklarından,
Ya da oraya davet edildiklerinden,
Çünkü davetsiz kimse giremez bu şehre,
Kişi doğmadan davetiyesi gönderilmiştirde,
Farkında bile olmadan yola düşer, hedef menzile,
Yol çok uzun gibi görünse de,
Bir rüzgar gibi geçer,
Ve uğurlayanlar onu,
Bir sultan edasıyla omuzlar üstünde yolcu ederler,
Girdikten sonra bu sessiz şehre,
Nedametlerinde, bayramlarında en büyüğü burada yaşanır,
Ne mutlu o bayramı yaşayanlara...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sev ki
Başkaldırıyorum sevgi ülkesinin anayasasına
Değişmeli ilk maddesi
Koşulsuz seveceksin diyor ya hani
Ben daha görmedim öyle sevenini
Olmayan bir şeyi kanunlaştırmak da neyin nesi
Seveceksin öyleyse seni seveni…
Bir şeyler kazandıkça
Dünyanın merkezine ben egosu koyuldukça
Herkesin gözünde gönlünde ben oldukça
Gururum okşanarak komplimanlara boğulup
Alkışlarla baş tacı yapıldıkça
Bende lütfedip sevmeye gayret edeceğim birilerini
Tabi bu arada yalnızlıktan sevgisizlikten boğulmadımsa…
Tezatlarla teşbihten vazgeçtim
Söylemek istediklerim açık ve net
Koşulsuz şartsız seveceksin
Aşkta akıl oyunları olmaz
Bir savaş esiri gibi teslim olacaksın
Sevgide sevmekten başka kural olmaz
Koymaya kalkanı da tanımayıp reddeceksin
Bütün hiçliğinle
Sevgi karşısında diz çöküp boyun eğeceksin…
Sevgide isyan da olur karşılık görmezsen
Gözyaşların yağmur olur
Feryatların çığlık çığlık rüzgarla savrulur
Gecen gündüzüne karışır
Mevsimlerin birbirine dolanır
Yedi kat mintanla donarken
Üzerindeki tek göynekle yanarsın
Gün gelir utançtan başın yerden kalkmaz
Milyonlar içinde esirken
Sen sevginle doldurduğun hayallerinde özgür olursun
Sevmenin güzelliğini bilmeyene anlatmaya kalkma
Bu kez de sen harap olursun…
Ne olursa olsun sev
Karşılıksız olsa da
Şartsız koşulsuz sev
Sev ki, kalbinin attığını anlayasın
Sev ki, hayatın anlam kazansın
Sev ki, kalbinde güzellikler yaşasın
En azından seviyormuş gibi yap ki
Bari sevgiye talip olduğun anlaşılsın…
Haylaz bir öğrencisiydim sevdanın
Karşılıksız sevmekten on
Sevdiğini mutlu görmekten on
Hasret ateşini yürekte küllendirmekten on aldım
Ama yine de sevda dersinden sınıfta kaldım
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Bu yüzden olsa gerek
Herkes sevdi muradına erdi
Bana edebiyatı düştü…
©
28 – 06 – 2020
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Sevda
Sevda, gözlerimden akan yaştı,
Gözyaşlarımla suladığım,
Çileli bir aşktı,
Bende yaşayan can değil, canandı...
Ömrümü uğruna adadığım gül,
Dikenleriyle beni yaktı...
Güllere vurgunum,
Güllere sevdalı,
Rengindeki nâra,
Sevdaya sevdalı,
Kimseler anlamasa da kaç yazar sanki,
Sevdalar bende,
Ben aşka belalı…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevda Çekmek Çok Zor Be Can...
Sen hiç aşık oldun mu Can
Kalbin hiç pır pır etti mi senin
Göğsünden fırlayacakmışcasına attığını hissettin mi hiç
Bir çift gözde boğulmayı istedin mi
O bir çift göze doyasıya bakabilmeyi
Bakarken ellerini tutabilmeyi
Aşk dedikleri böyle bir şey olsa gerek can...
Dünya toz pembe görünüyor
Bulutların üzerinde uçuyorsun daima
Her şey bir başka güzel
Bir başka hoş
Duygular sevgi okyanusunda sarhoş
Ne dert ne tasa
Hiç bir şey düşünemiyorsun
Nereye baksan sevdiğini görüyor
Her söylenen kelimeyi onun ismi sanıyorsun
Sevmek çok güzel şey be Can...
İyi giderken her şey çok güzel be Can
An gelir bir yanlış anlaşılma ya da sudan sebeple bir kavga
Birde bakmışsın ayrılmışsınız,
Sudan çıkmış balık şaşkınlığında
Bir ama gelir dudaklarına
Ama kocaman bir ama...
Gözünün önünde hatıralar canlanır
Bir şey gelir tam göğsüne saplanır
Nefes alamaz, yutkunamazsın
İçin burkulur, ağlamak ister
Çevrenden utanır, gözyaşlarını ulu orta salamazsın…
Gözyaşların gibi sende tutsak yaşarsın hüznü
Yüzün güler için ağlar
Düşmanın fırsat ararken
Doyasıya ağlayamazsın….
Sevda çekmek çok zor be Can...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevda Çıkmazı
Kaçan kovalanırmış
Ben hep peşinde koştum
Küçük gördün değer vermedin
Oysa sen nasıl sevildiğini bilmedin...
Hatırlarsın
Hiç bir zaman gözlerine bakamadım
Çünkü güneşti
Tenin kadife yumuşaklığındaydı
Ve hep gül kokardı
Koklamaya korkardım
Ellerin her zaman ateşti
Ne zaman elin elime değse
Kül olurdum
Nasıl bir sevda çıkmazında kıvrandığımı bilemezsin...
Gözümün nuru
Ay parçam, gönül süsüm
Dilimin tadı
Sözümün balı
Ceylan gözlüm
Biraz ürkek, biraz korkak
Sokuldum yanına
Ne olur ret etme beni
Sana dair hayal kurmaya hep korktum
Çünkü sen yoksan ben zaten yoktum
Nasıl bir sevda çıkmazında kıvrandığımı bilemezsin...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevda Çilesi
Güz yağmurlarıyla toprağa verdiğim sen
Bahar yağmurlarıyla dönecek misin bilemem
Bir mahzunluk hüküm sürüyor yüreğimde şimdi
Gözyaşlarım onun emrinde hiç dinmiyor ki...
Lâlenin hilaline, gülün kan rengine
Öylesine alışmışım ki
Bendeki senin ruhumda esmesine
Anlasana, dayanamıyorum sensizliğe..!
Yine hiçbir şey dindirmiyor yalnızlığımı
Şişeler boş, kadehler paramparça
Hayalinse karşımda gülüyor kalleşçe bana
Öylesine saldın ki beni yalnızlık deryasına
Boğuluyorum, anlasana
Sevdanın esaretinde aşka hasret
Okyanusta fırtınalara gark olmuş yüreğim
Eylül yağmurları gibi şimdi gözlerim
Ama sen meleğim
Gece vurur, ayaz vurur
Birde senin hasretin vurdu mu
Bu deli yürek kudururda kudurur...
Sevdayı, kalp ağrısı iki damla gözyaşı zannedenler
Beni anlayamaz ki gülüm
Seni görmeden yapamıyorum
Anlamını sende buluyor hayat
Damarlarımda kanım ateş olup
Bütün bedenimi yakar
Hasret denen, özlem denen o şey
Beni benden alıp deryalara salar
Dile düşürmediğim
Yüreğime gömdüğüm sevdam
Beni diri diri mezara koyar
Gece, çeker beni içine
Ben geceyi yüreğime
İçine düştüğüm yalnızlık kuyusunda
Beni ısıtacak bir gözlerin, bir sözlerin vardı
Ama sen yoktun gülüm
Saatler sabahı vurdu
Sana hasret gözlerime uyku girmedi gülüm…
Gülüm sen
İçtiğim suyum, yediğim aşım
Aldığım nefes, yüreğimde sevdam
Sevdamda hasretim, dilimdeki sözüm
Bendeki özümsün sen
Ateş ateşi yakar mı
Ateş neyler bana
Ben yanmışım senin aşkına
Ancak sensizlik beni yakar, yıkar
Artık bunu anlasana…
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Sen aldırma bana
Yürü kendi yolunda
Benim gözyaşım ekmeğime katık
Yalnızlıkla yoğrulan çileli hayat kaderim
Sevdayla, hasretle iç içe geçmiş gurbeti yaşar giderim...
Aklın son noktası
Cinnetin kapısındayım
Hayatla ölüm arasındaki, o ince çizgi
Ecel noktasındayım
Artık ne ezel kaldı, ne ebet
Sıfır noktasında buluştuk Azrail’le
Şunu da bilmelisin ki
Sevginden değil, sevgimdendir ölümüm…
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevda gülüm
Orda, surda, burada,
Aradym yyllarca,
Hep yeni bir ümit vardy kalbimde,
Bulacaktym, ama nerde?
Bir gül kokladym,
Neredeydi hatyrlayamyyorum,
Deliye döndüm birden,
Atmak istedim atamadym,
Gülün ismini sordum,
Bilen çykmady,
Sonradan ben koydum adyny,
Sevda gülümdün sen benim,
Hiç solmayacak sevda gülüm...
Kayseri /1985
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevda Yanığı
Güneş yanığı değil bu gelip geçsin
Sevda yanığı bu
Kök salar yürekte
Gitsen gidemezsin
Sevsen, kaybetme korkusundan söyleyemezsin
Hasret çöreklenir yüreğine
Burun kemiklerin sızlar
Göğsünün tam ortasına bir ağırlık oturur
Nefes alamaz, panik atak krizlerinde isyanlara dalarsın
Dilinde sevgilinin ismi gözlerinde yağmur yüklü bulutlarla
Nereye gitsen sığamazsın
Güneş yanığı değil bu iki günde geçsin
Bu sevda yanığı
Ahrette ya cehennem ateşine yada Firdevs ırmaklarına gebe
Artık nasıl yanarsan işte öyle…
©
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Sevdam
Böyle yaratılmışım ne yapayım
Gözyaşımı, yüreğimdeki sevdama bağlamışım
Bu yüzdende dinmiyor gözpınarlarım...
Ahdettim
Sevdamı hor göreni
Hor göreceğim
Nefreti sevmem ama
Sevdama küfür edene
Kin besleyeceğim
Şiddeti sevmem ama
Gerekirse sevdam uğruna
Can alıp can vereceğim
Amma sevdama gönül vereni
Kardeş bilip seveceğim...
©
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Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevdamdandır Çektiğim Acı
Dikene sormuşlar
Hiç canın yandı mı senin
Dikenin cevabı
Herkes bülbülü aşık zanneder güle
Aynı pınardan aynı kaynaktan beslenirken
Kalbim nasıl uzak kalabilir ki böyle bir güzellikten
Onun gölgesinde ona hasret yaşayan benim
Benim acımı kim tartabilir
Çektiğim çileyi kim bilebilir ki...
Kıskançlıktır yaptığım bilirim
Ama sevdamdandır güle uzanan her eli kanatmak
Çünkü kanayan yüreğimi görsünler,
Anlasınlar isterim güle olan sevdamı...
Güle uzanan her eli kıskandığımı bilsinler isterim
Güle besteler düzen her bülbülü kıskandığımı bilsinler isterim
Belki de kıskançlığımdandır
Ya da çektiğim acıdandır
Gülden önce kuruyup solmam...
©
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Sevdamı Yazamadım
Ben dedim, sen dedim, yutkundum kaldım
Devamına heyecanım el vermedi
Elim titredi, gözüm karardı
Kelimeler birbirine girdi
Yüreğim daraldı
Cümlem yarım kaldı
Sevdamı yazamadım…
©
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Sevdanın Gazabı
Günah yağmurlarında ıslandın yine
Feryatlar yükseldi semaya
Sen ruhunu satarken şeytana
Melekler ağladı dört bir yanda…
Uykusuz bir gecenin ardından
Güneşin rengi dağlara vurduğunda yanıldığını anlayacaksın
Kayaları bağrına basan dağlar gibi
Sende yüreğine taş basarak
Sevdanın hasret merdivenlerini yavaş yavaş tırmanacaksın...
Yarınlardan da korkmalısın
Hasretin tohumunu yüreğime eken sen
Sevdanın gazabını ne zaman biçeceksin bilemem
Ölümü özleyeceksin
Dört gözle Azrail’i gözleyeceksin
Kurtuluşun olmayacak elimden
Ruzi mahşerde hesap soracağım senden…
©
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevdanın Kapısını Aralıyorum
Uçurtmalar uçururken daha çocukça ruhumla
Yelken açtırma bana
Sonu bilinmeyen sevdalara
Dayanacak yürek kalmadı
Korkuyorum
Kırılırsa tamir olmaz bir daha...
Sevdanın Kapısını Aralıyorum
Yabancısıyım kalp denen ülkenin
Sel olup gözlerinden aksam
Şiir olup yüreğine dolsam
Şarkı olup nağme nağme dudaklarından dökülen olsam
Yağmur olup seni aşkımla ıslatsam
Yalnızlıktan donan kalbim
Yanında volkana döndü gülüm...
Baharını arayan tohum gibiyim
Topraktayım
Doğum sancısı çekmekteyim
Çiçek olup açmak muradım
Ama biliyorum ki
Sonum, bir sevdaya kurban olmak...
Menekşenin çiğsisinde sevdim seni
Çünkü gözlerin menekşe güzelliğinde
Sarhoşa döndüm
Gül yaprağı yumuşaklığındaki buselerinle
Allah’ım bu ne mutluluk
Ne büyük saadet
Sanki düşteyim
Bu yaşanması imkansız gerçek…
Aşk fırtınalarında alabora olmuş kalbim
Ayaklarına sığındı gülüm
Al yaralı kalbimi
Ya kalbinle tedavi et
Ya da sal açık denizlere
Ölüme terk et...
©
Dost bir kalem
Düşte olsa, seni sarsam kollarıma
Bırakmamacasına, doyasıya..
Varsın o gece yanında öleyim
Ölümüm kollarında olsun isterim...
Nuran Üçer
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevdanın Ömrü
Sevdanın Ömrü
Sevdaya ömür biçebilir misin
Ben biçemediğim için seni sevdim
Sevdada ölümsüzlüğü seçtim
Çünkü sevdalar ölmezmiş…
©
04 – 02 - 2019
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevdanın Rengi Kokusu
Sevdanın da kokusu varmış, öğrendim.
Bazen vatan bazen ana bazen yar kokarmış
Rengi ateşe çalan sarıymış
Hüzün vurur hazan vurur
Kavurdukça kavururmuş...
©
27 - 10 - 2018
23: 50
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevdanın Sarhoşluğunda
Akarsuyun kaynağında
Gurbetin kucağında
Hasretin ocağında
Bir ateşe düştüm
Sevdanın sarhoşluğunda...
Kışın ayazında
Güneşin yakıcı sıcağında
Nisan yağmurlarının altında
Bir ateşe düştüm
Sevdanın sarhoşluğunda...
Ana’nın dûasında
Bebeğin ağlamasında
Damla, damla akan gözyaşlarında
Bir ateşe düştüm
Sevdanın sarhoşluğunda...
Çobanın kavalında
Ozanın sazında
Dervişin Hû’sunda
Bir ateşe düştüm
Sevdanın sarhoşluğunda...
El emeği, göz nurunda
Helal olan bir lokmada
Gelinin ak duvağında
Bir ateşe düştüm
Sevdanın sarhoşluğunda...
Mehmetçiğin tekbirinde
Ezan’ın şehadetinde
Erenlerin zikr’inde
Bir sevdaya düştüm
Sevdanın sarhoşluğunda...
Gündüzün aydınlığında
Akşamın sefasında
Gecenin sabahında
Kayan her yıldızda
Bir ateşe düştüm
Sevdanın sarhoşluğunda…
Seher vakti kuş sesinde
Bir kuzunun melemesinde
Yaratanın sonsuz rahmetinde
Bir ateşe düştüm
Sevdanın sarhoşluğunda...
©
Temmuz 1999
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Losser
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevdaya Düşmek
Zaman durur dünya durur
Zaman içinde yolculuk edersin
Gözlerin bir çift ahu gözde takılı kalır
Dünya ayaklarının altından kayar
Sevdanın çekim gücünde
Bulutların üzerine taht kurarsın
Dünya ayaklarının altındadır amma
Sen ondan başkasına kör olursun
Güneş o
Işık o
Ses o
Kısaca o hayat olur
Aldığın nefes
İçtiğin su olur
Olduğun yere mıhlanıp kalırsın
Kulaklar sağır
Dil lal olur
Heykelden farksızlaşırsın
Düştüğün duruma isim dahi koyamazsın ama
Düştüğün ateş sevda ateşidir bilmezsin
Ciğerin yanar
Yüreğin kanar
Dumanın başından çıkar
Ne biri görür ne de halden anlar
İşte buna sevda derler
Ama kimseye söyleyemezsin
Öyle ki kendine bile itiraf edemezsin
Miden bulanır
Başın döner
Göğsün sıkışır
Nefes almakta zorlanırsın
Bir alemden bir başka aleme geçersin
Farkına dahi varamaz, bilemezsin
Hoş geldin sevda ülkesine
Hoş geldin yüreği talan olanların hanesine
Hoş geldin yüreği viranların mahallesine
Hoş geldin sevdadan mecnunlar diyarına
Sonra yüzüne iki tokat gelir
Kendine gelirsin amma
Ahu gözler pınarından içtiğin aşk şarabıdır
Sarhoş gibisindir
Kimse halinden anlamaz
Sadece düştüğün bu duruma şaşkınca bakar kalırsın
Sevdaya düşmek işte böyle bir şeydir azizim
Ancak mecnun olanlar anlar…
©
Şiirin Yazıldığı Saat : 00 : 32
Şiirin Yazıldığı Tarih 28 – 08 - 2020
Seyyid Burhaneddin Kekeç
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevdayı Güle Benzetmek
Gül yaprakları sarmalar ya birbirini
Aynen sevdalıların bir birini sarmalaması gibi
Bu yüzden olsa gerek
Sevdayı güle benzetmek…
©
08 – 07 – 2020
16 : 14
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevdiğimi Anlasana
Sürgünlerde kaldım
Ateşlerde yandım
Beni seviyorsun sanmıştım
Yazık ki acı aldandım...
Umudumu, pamuk ipliğine bağlamışım
Söyle, sensiz nasıl yaşayacağım
Öylesine bağlanmışım ki sana
Öylesine mecburum ki sana
Anlasana be güzelim seni sevdiğimi anlasana...
©
19 – 06 – 1999
Hengelo
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevdik İşte
Doğru zamanda
Yanlış topraklarda açan
İki farklı çiçektik
Ne kokularımız ulaştı birbirimize
Ne rüzgar birleştirdi bizi ne de arılar
Ölüme baş kala
Bir buket içerisinde yan yana gelebildik
Ömrümüzün son demi de olsa sevdik işte
En azından sonsuzluğa
Birbirimizin gözlerine bakarak gittik...
©
13-01-2015
03: 05
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevdikçe Hiç Olduğumu Anladım
Sönen bir mum değil hayat gidiyor,
Yüreğindeki sevgisini söyleyeme cesaret gösteremeyen,
Hayatta yalnızlığı seçiyor,
Gözlerdeki bir kıvılcımla ümitlenen,
Sırf sevgi dolu bir canım...
Yokluğumda buldum,
Varlığında kayboldum,
Küllerimden yeniden doğdum,
Yaşama gayem kulluktu,
Gafletle kulluğumu unuttum...
İhtirasların kamçılandığı,
Şehvetin şaha kalktığı,
Etik değer ve yargıların yerle bir oluğu bir dünyada,
Sevdikçe hiç olduğumu anladım,
Hiç oldukça sevdim,
Sevgimde eridim,
Yaratanda yok olmayı öğrendim...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevdim
Ben seni hiç sevmedim
Sevdiğim, akşam güneşi kızılının saçlarında batışıydı
Ve doğuşuydu gözlerinde hasret kaldığım duyguların
Yüreğimden yüreğine akan duyguları okuyabilmeni sevdim
Nedensiz, sorgusuz sualsiz beni sevmeni sevdim
İki beden tek ruhta biz oluşumuzu sevdim
Sevdim işte, seni ben diye ben gibi sevdim...
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
21 – 06 – 2017
01 : 48
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevebildiği Kadar Mutlu Oluyormuş İnsan
Bazen bir mendilde saklanır sevdalar
Biri görür anlar diye diye korkulur
Bazen de kaderine razı olunur
Yürekte soldurulur...
Sevgi yol alırken zamanda
İstemeden de olsa sarardı soldu iste.
İnsanoğlunun bozmadığı ne kalmıştı ki elimizde…
Sevgi, ne engel tanır ne renk
Sevgi fakiri değilseniz sevin sevebildiğiniz kadar
Çünkü sevebildiği kadar mutlu oluyormuş insan...
©
01 – 12 – 2020
13 : 27
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevgi 2
Sevgi;
Özlemdir, hasrettir, sevdadır
Rüzgarın çiçekleri, gül yapraklarını okşamasıdır
Sevgi;
Gözyaşıdır, ağıttır, gazeldir, şiirdir
Yüreğin en derin kaynaklarından kopup gelen fırtınadır
Sevgi;
Aşıkın maşukta,
Maşukun aşıkta yok olmasıdır
Sevgi;
Aşıkın kendisini maşukta bulmasıdır
Sevgi;
Düşünceleri karıştırmaksızın
Kâr, zarar ayrımı yapmadan
Sevgilinin menfaatlerini gözetmektir
Sevgi;
Patladı mı püskürtüğü lavlarla
Dokunduğunu yakan bir volkandır
Sevgi;
Fedakarlıktır, merhamettir
Sevgiliyi kaybetme korkusudur
Sevgi;
Yağmurun toprağa yağması
Güneşin dünyayı kucaklamasıdır
Sevgi;
Yaratanın yaratılana rahmeti, merhametidir
Resûlün ümmetine şefaat gözyaşlarıdır
Sevgi;
Kulun yaratanda yok olması
Sevdiğini Allah için sevmesidir
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevgiliye
Bir od ki sinesinde yüreğimin,
Firakıyla kavrulur habibinin
Sayıklar gibi zikreder ismini leblerim
Emret de bitsin
Hem firakım hem de egganım benim...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevgiliye Arzuhalimdir
Yanmak kavrulurcasına yanmak,
Ateşte gül kokusunu duymak,
Nedir, nasıldır bilir misin?
Işık olmak karanlığa,
Masalda yaşar gibi yaşamak,
Duyguları çılgınca salıvermek,
Aşkı yaşamak,
Yani sende yok olmak,
Kader denen bilinmeyen geleceği,
En güzel yerinden seninle yakalamak,
Ne zamanı nede mekanı düşünmeden,
Başbaşa sonsuzluğa akmak,
İşte sana dair hayallerim,
Lakin anlamamakta direnen sensin,
Ey canıma can katan,
Hüzün dolu gecelerimi aydınlatan,
Alev, alev kalbimi yakan, beynimi çıldırtan,
Sel olup bedenimden taşan,
Ruhumu hasret kıskacında boğan,
Eylül yağmurları gibi gözyaşlarımı akıtan,
Taştan daha katı kalbli sen,
İçimda yanan ateşi nerden bileceksin,
Mağrur bakışlarınla,
Dolunayı kıskandıran gözlerin,
İçimde kanayan yarayı görebilir mi?
Nehrin serin sularına karışmış volkan misali,
Yanan, kavrulan kalbimi nerden göreceksin?
O zeytin karası saçlarını okşayan rüzgarı,
Kıskandığımı nerden bileceksin?
Lavanta kokulu tenini okşayan güneş ışıklarını,
Uçuk haşarı gönlümün kıskandığını nereden bileceksin?
Gönlünü gönlüme kat,
Uzat narin ellerini, yüreğimden tut,
Nazlı tavırlarınla,
Sendeki özüme kat,
Anlamamazlıktan gelme ne olur,
Ölesiye özledim, hasretin kor,
Lafla sözle anlatılmıyor,
Duygular gönül kafesinde,
Ümit olmadan salıvermek zor...
Resimlerinle dertleştim,
Ümit ışığıydı beklediğim,
Yorgun, uykusuz gecelerde dûamdın rabbımdan istediğim,
Oltaya takılan balık misali,
Resmeyledi kaderim çaresizliğimi,
Serseri uçarı kalbimi,
Esir ettin, hasret cehennemine yol eyledin,
Nasıl böyle umarsız olabilirsin?
İşkence çektirmek midir senin sevgin?
Seni rabbime havale eyledim,
En tarifsiz hasret acıları çekesin,
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Vebalim boynunda asılı gezeceksin,
Değil mi ki hasretinle bana eza, cefa çektirdin,
İsmini bilmediğim dertlere düşesin,
Gündüzlerin gecelere dönsün,
İsmimi her anışında yüreğin kavrulsun,
Manasız bu ayrılığa bir son ver artık ne olursun,
İsmin rüzgarlarla söylensin dursun,
Bulutlar gözlerinde hapsolsun,
İsyanımı birazcık olsun anla,
Laf, söz yetmiyor anlatmaya,
Dil denen kemiksiz ukela,
İsmini sayıklar durur hala,
Narına yandığım sen,
Gurur yapar, iki kelime söylemez bana,
Unutmak kolay mı sanki?
Rahat bırakır mı vicdanın seni..?
Umarsız ateşlerde yanmak kolay mı?
Rucu et artık şu inadından?
Yâd ellerde her gün biraz daha mahvolmadan…
Afitabım, ceylan gözlüm,
Pişmanlık yenmeyen en acı meyve,
Issız köşelerde boşa gözyaşı dökme,
Paşa gönlün isterse,
Sevdiğini söyleyebilirsin pekâlâ sende,
Ama sende o cesaret nerde..?
Nasıl olsa benim gibi keriz avcunun içinde,
Atamazsın, atmak istesende,
Seviyor, ama gurur yapıp söyleyemiyor biliyorsun sende,
Öyleyse neden hala bu işkence,
Yok öldürmekse niyetin,
Lahit mezar isterim sevdama sembol,
El alem ne der diye düşünme,
Yok olan eriyen benim,
El alemden sana ne,
Mağrur ok bakışlarını çek yüreğimden,
Eline silah al vur beni sinemden,
Devrileyim yaşlı bir çınar gibi,
İsmim kalsın dillerde,
Mecnun misali sevmişti desinler,
Bahar görmedi hiç ömründe,
En güzel çağını, gençliğini geçirdi sürgünde,
Mezarıda bilinmez ki, kimbilir nerede?
Ümitlerini miras bıraktı sevenlere,
Değer miydi, nasıl kıydın benim gibi birine,
Üzerine bir çizgi çekebilir misin geçen günlerin?
Rahat bırakırmı vicdanın seni,
Söyle, birazcık olsun dahi sevmedin mi beni?
Ellerinle sunduğun zehri,
Nasılda içivermişim bir dikişte oysa,
İçimde yanan ateşi görmüyorsun neyleyim,
Ölüp ölüp dirilmekteyim,
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Lakin hepsi boş biliyorum zavallı biçareyim,
En acı işkencelerdeyim,
Sevmek ölmekse,
İllede senin uğrunda öleceğim,
Yangınları gül bahçesine çevirip,
Ellerimle sana kan kırmızısı güller dereceğim,
Ölümü gözlerinden yudum yudum içeceğim...
Ziynetim yüreğimdeki sevgim,
Lafla sözle anlatılmaz,
En kolayı kalbime girde bir bak,
Dünya küçücük, yüreğim büyük mekan,
İşkencelerin en acısı yaşanır sen olmadan,
Mezartaşımda Fatiha’dan önce iki kelime,
Mahkumdu sevdaya…
Hollandacasi
Open Brief Aan Mijn Geliefde
Branden, branden tot dat, alsof je geroosterd wordt
De geur van een roos in een brand waarnemen
Weet jij wat dit zijn en hoe ze zijn?
Het licht zijn in het duisternis
Leven alsof je in een verhaal leeft
Gevoelens op een dol en dwaze manier loslaten
Het liefde meemaken
Dus, in jou ten gronde gaan
De onbekende toekomst die de noodlot heet,
Van de beste plek met jou te pakken krijgen,
Noch denken aan de tijdstip, noch denkend aan de ruimte.
Met jou naar de eeuwigheid stromen met ons tweeen
Hier heb je mijn dromen die ik over jou heb,
Echter jij bent degene die voet bij stuk legt om niet te begrijpen,
Heey, degene die mijn ziel de kracht geeft.
Degene die mijn hart in vlammen doet branden, mijn hersens doet doordraaien,
Die een overstroming wordt en van mijn lichaam overloopt.
Die mijn ziel in een heimweeklem laat stikken,
Die als september regen mijn tranen doet vergieten.
Jij die een hart heeft harder dan een steen,
Hoe kun je de vuur die in mij brand weten.
Met je hoogmoedige blikken.
Met je ogen die de volle maan doet benijden
Kan de wond die in mij bloedt wel zien?
Als een vulkaan die zich heeft gemengd in de koude water van de rivier,
Hoe kun je mijn hart zien die aan het branden is en geroosterd wordt.
Die wind die jou olijvenzwarte haren aait, hoe kun je weten dat ik hem benijd.
De zonnestralen die je lavendelgeurige huid aait,
Hoe kun je weten dat mijn dolle ondeugende hart ze benijdt.
Voeg je hart aan mijn hart toe,
Strek je slanke handen uit, pak mijn hart vast,
Met je aanstellerige gedrag
Voeg je hart aan mijn kern/kiem die zich in jouw beindt
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Doe niet zo als of je mij niet begrijpt alsjeblieft,
Ik mis jealsof je heimwee mijn dood zal veroorzaken, je gemis is een goed.
Dit kun je niet met woorden of uitlatingen duidelijk maken.
De gevoelens bevinden zich in het kooi van het hart
Zonder de hoop is het moeilijk om vrij te laten…….
Ik heb mijn hart met je foto’s gelucht
Het was een lichtpuntje waar ik zat op te wachten
In mijn vermoeide, slapeloze nachten was jij
mijn gebed die ik van god wilde.
Als een vis die aan de hengel ging bijten. Mijn noodlot heeft mijn uitzichtloosheid
beschilderd
Mijn zwervende, dwaze hart,
Heb je gegijzeld, je hebt een pad van mijn hert gemaakt die naar de hel van het
heimwee leidt
Hoe kun je zo onverschillig zijn?
Betekent je liefde iemand martelen
Ik laat jou over aan mijn god. ik hoop dat je meest onbeschrijfelijk leed zult verduren.
De verantwoordelijkheid van mijn misère zul je altijd aan je hals dragen
Jij bent toch de gene die met haar heimwee mij liet straf uitzitten en laten verduren.
Ik hoop dat je ziektes krijgt waarvan ik de namen niet ken
Je dagen zullen in nachten veranderen
Telkens als je aan mijn naam noemt zal je je hart geroosterd worden
Zet eens een punt achter deze onzinnige scheiding alsjeblieft.
Je naam zal met de winden geroepen blijven worden.
De wolken zullen in je ogen opgesloten worden.
Begrijp mijn revolte een beetje
De woorden en de uitdrukkingen zijn niet genoeg om het duidelijk te maken
De tong is een betweter zonder botten
Blijft nog steeds van je naam mijmeren
Jij, de gene ik afgebrand ben aan haar liefde
Gedraagt zich hoogmoedig, zegt niet eens twee woorden tegen mij.
Denk je vergeten zo makkelijk is?
Laat je geweten je met rust?
Denk je dat het machteloos verbranden in een vuurzee makkelijk is?
Zie alsjeblieft af van je koppigheid voortaan
Voordat wij in vreemde landen nog meer te gronde gaan.
Mijn schoonheid, mijn gazelleogen hebbende
Spijt is een meest bittere fruit die je niet kunt eten
Giet geen tranen tevergeefs in afgelegen hoekjes
Als je Pascha ego het wilt
Natuurlijk kun jij ook zeggen dat je bemint
Echter waar haal je de moed vandaan om dat te zeggen?
Hoe dan ook een stommerd zoals ik heb je toch in je handpalmen.
Je kunt hem niet weg smijten ook al wil je het zo graag
Hij houd van je, maar hij vertelt het niet om zijn trots niet te breken dat weet jij toch
ook.
En als dat zo is waarom nog steeds deze marteling?
Neen, Als je bedoeling mij laten doden is
Dan wil ik een sarcofaag als een symbool voor mijn liefde
Denk niet wat de anderen ervan zullen denken
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Ik ben de gene die ten gronde gaat en steeds aan het smelten is
Wat gaat jou dat nou aan wat de anderen ervan vinden
Haal de hooghartige doorborende blikken weg van mijn hart
Pak een pistool in je hand schiet mij bij mijn boezem
Ik zal omver vallen als een oude plataan
Mijn naam zal overleven in de tongen
Hij beminde als Mecnun* zullen ze zeggen
Hij heeft nooit een lente gezien in zijn leven
Beste periode van zijn leven, zijn jeugd heeft hij doorgebracht in ballingschap
Zijn graf is ook onbekend, wie weet waar zijn graf zich bevindt.
Hij heeft zijn hoop als erfenis achtergelaten aan zijn liefhebbers.
Was het moeite waard, hoe heb je zo’n iemand als mij kunnen missen
Kun je over de dagen die je hebt doorgemaakt een streepje trekken
Laat je geweten je wel met rust
Zeg eens, heb je mij ook al is het klein beetje, heb je niet van mij gehouden.
De gif die je met je handen hebt aangeboden, hoe heb ik het kunnen drinken
daarentegen
Je ziet het vuur niet die in mij aan het branden is ik weet ook niet hoe ik het je kan
kenbaar maken
Ik overlijd en herrijs telkens
Maar alles is te vergeefs ik ben armzalig en machteloos
Echter alles is niets waard, ik weet het, ik ben armzalig en zielig
Ik bevind mij in het bitterste martelingen
Als beminnen overlijden is,
Hoe dan ook ik ga voor jou sterven
Ik zal de branden veranderen in rozentuinen,
ik ga met mijn handen jou bloedrode rozen plukken
De dood ga ik van je ogen slok bij slok opdrinken
Mijn al gehele bezitting is jou liefde die in mijn hart zit
Je kunt het niet met woorden en gezegden vertellen.
Het makkelijkste is dat je in mijn hart binnenkomt en kijk eens even,
De wereld is een kleine, mijn hart is een grote ruimte,
De bitterste martelingen worden daar meegemaakt zonder jou,
Op de grafsteen twee woorden voor (de sura) Fatiha**:
“Hij is veroordeeld wegens zijn liefde”
Mecnun: is een personage in een Turkse legende. De man die heel veel van Leyla
(vrouw houdt) alles doet om haar te krijgen maar hem lukt het nooit om bij elkaar te
komen..
** Fatiha is een verzen uit de Koran die men voor de doden aanwijdt.
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevgimi Kalbime Gömüyorum
Biri var onu arıyorum,
Gözlerine bakıyorum,
Dünya ayaklarımın altından kayıyor,
Yüreğim kıpır kıpır,
Heyecandan kalbim güm güm vuruyor,
Dilim dolanıyor,
Allah’ım ne büyük heyecan,
Yalvarırım güç ver,
Söyleyebileyim o iki kelimeyi,
Ama ya ret ederse,
Yıkılır bütün dünyam,
Umutsuzluklarda boğulurum,
Sussam mı acaba?
Yanında olmak bile,
Büyük mutluluk, en büyük saadet,
Ey sevdiğim!
Sevgimi kalbime gömüyor,
Sevgimi senden habersiz,
Seninle yaşamayı tercih ediyorum...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevginde Küllendim
Şiirler şarkı olur ben notasında boğulurum,
Gece melankoliye vurulur,
Göz yaşlarım çaresiz sel olur,
Aşkın hala kor bende,
Ama ben sevginde küllendim,
Hasretindir hayatıma mana kazandıran,
Sen hedefim olursun,
Bütün yollar sana çıkar,
Sen bir sarı lale olursun, ulaşamam,
Göz yaşlarım yakamoz olur,
Sen gibi kayar gider avuçlarımdan,
Çaresizliğin acısından,
Kıvranır, kıvranır, ölümü özler,
Azrail’i bir sevgiliyi bekler gibi bekler,
O da senin gibi gelmedikçe,
Kendimi kadehlere vurur,
Çaresizlikten ne yapacağımı bilemez,
Haykırışlarım gecenin sessizliğinde kaybolur,
Ne olur bitsin artık bu azap,
Ya sen gel ey sevgili,
Yada sen gel ey Azrail’im...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevginin Kıvılcımı
Ne filozofum ne şair
İki kitap okumakla
Kendimi bir halt sandım
Hayat bir vurdu savruldum ha savruldum
Sevginin kıvılcımı değdi
Yandım anam diye bağırdım
Sebep yanmak değilmiş
Eksiğimin farkına varmakmış
Bunu anlayınca ateşten değil
Sevgisizlikten canım yandığı için haykırmıştım
Yoksa ne yandım ne piştim
Benim ki kelimelerle oyundu
Gerçek şairleri okuyunca anladım…
19-10-2016
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevginin Laneti
Kırılmışsındır, gönül koymuşsundur
Ama sevgi hırçınlaştırır insanı
Nefret etmek istersin
Bağırır çağırır hakaretler yağdırır kavgalar edersin
Sevgini kalbinden söküp atmak için mücadele eder
Ama her seferinde yenik düşersin
Çünkü onun adı sevgidir
Kaybetme korkusuyla ruhun donacakmış gibi hissedersin
Elinden bir şey gelmediğini görür acizliği yaşarsın
İsyan eder gözyaşlarında boğulursun
Bir kişi de seni anlasın istersin
Ama sevginin de katili vardır, ihanet
İhaneti gördüğün an kabullenemez
Bunları hak edecek ne yaptım
Bunca yıl ömrümü bu insana nasıl verdim dersin
Pişmanlık içerisinde kendine kızarken
Yaşanmışlıklar adına beddua bile edemezsin
Kalbin kırık gözlerin pınar dilin lal
Ya ölmeyi diler ya da kaçıp gitmek istersin
Ama bir şey tutar seni
Mıh gibi olduğun yere çivilenirsin
Kimileri buna kader der
Kimileri sevginin laneti
Ama hiçbir zaman sevgini katleden kendi hatalarını görmezsin…
©
Şiirin Yazılış Tarihi : 26 – 02 – 2020
Şiirin Yazılış Saati : 09 : 27
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevgiyle Bakan Gözlerine İhtiyacım Var
Gece uzadı da uzadı
Yalnızlığın ruhuma akışı var
Alışkın değilim melankoli vurulmalara
Bilmelisin, sıcacık sevgiyle bakan gözlerine ihtiyacım var…
Şimdi yanımda olsan
Dizini başıma yastık yapsam, uzansam
Sen o titrek parmaklarınla saçlarımı okşarken
Ben gözlerinde hülyalara dalsam
Bilmelisin, sıcacık sevgiyle bakan gözlerine ihtiyacım var…
On sekiz yaşında gencin heyecanı üzerimde
Toyluğu, tavır ve hareketleri sözlerimde
Aşktaki acemiliğim sesimin titreyişinde
Mahcubiyetim yüzümün aldığı renkte
Çaresizliğim alnımdaki soğuk terde
Görürsün bu hallerimi de anlamazsın işte, anlamazsın
Bilmelisin, sıcacık sevgiyle bakan gözlerine ihtiyacım var…
Ne zaman ellerin bir şekilde tenime değse
Kor mu ateş mi bir şey yakar beni
Ilık ılık içime bir şey akar
Heyecandan yutkunurken
Nefes alış verişimi şaşırır öksürüklere boğulurum
Sen halimden anlamaz sırtımı yumruklarsın
Bilmelisin, sıcacık sevgiyle bakan gözlerine ihtiyacım var…
Tutuver ellerimden
Çek götür yarınlarına
Duygular nehir olup gözlerden gözlere aksın
Aşk mey, dudaklar kadeh olsun
Sevdadan sarhoş ruhlarımız birbirine karışsın
Bilmelisin, sıcacık sevgiyle bakan gözlerine ihtiyacım var…
©
13-08-2019
05:04
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Sevgiyle Kal
Gökte mehtabında etkisiyle
Lacivert geceye bir cam kırığı sesi düşer
Can evinden vurulmuşluğun feryadıyla
Umutların, hayallerin tükenmişliğin
Sevgiliye, sevgiye tutunamamışlığın sancısıyla
Hayatta bir çok şeye geç kalmışlığın acısıyla
Sessizce çekip gitmek vaktidir
Kimse duymadan
Özellikle de o
Elveda, sevgimle sevgiyle kal...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevilmeyi Özlemek
Yegane özleyenimi sevenimi
Sevgi pınarımı annemi kaybedeli
Özlendim mi hiç bilmedim
Hayatım özlemekle geçti
Seni seviyorum cümlesini duymayalı sanki asırlar olmuştu
Oğlumun seni seviyorum deyişi
Yerin binlerce kilometre altından çıkartılmış diamant
Yada sanki bir sadaka gibi oldu
Sevilmeyi özlemek...
Fakirleştiğimi hiç bu kadar acı hissetmemiştim....
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Seviyorsa Şayet
Ey gönlüm
Seviyorsa şayet,
Acıları da hasretleri de çarmıha gerip gelecektir,
Seviyorsa sayet,
Sevda okyanusuna yelken açacak,
Yönünü, yıldız gözlerinde bulacak
Sevdaya ulaşacaktır sonunda...
Ey gönlüm
Seviyorsa şayet,
Kendisi de yap bozdan farksızdır senin yoklugunda,
Bir yanı hep eksik, hep yarım,
Hedefi hep sen olacaksındır tabii ki seviyorsa sayet...
Sevmiyorsa..?
Giden gitmistir,
Sana düşen sevdana ağlamak...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevmedim Desem Yalan Olur
Seni sevmedim desem yalan olur,
Gel gör ki, kalbime gömmek zorundayım seni.
Her gün öleceğini bile bile sevmek kolay mı?
Kolay mı? Hergün hasretini çekmek,
O okşayamadığım yanağındaki gözyaşlarını silmek,
Üzüm karası saçalarını okşayamamanın,
O ellerini tutamamanın acısı, söylesene kolay mı?
Bir de bana sorsana kolay mı?
Herkes başka şaylerden bahsederken,
O esrarlı bakışlarında kaybolmak,
Kömür karası gözlerinde boğulmak kolay mı?
Maskara olmaktan korkup,
Sevgini kalbinde saklamak kolay mı?
Kolaysa, eğer kolay diyorsan,
Rabbimden dileğim seni de düşürsün bu derde...
Sen kağıtsın, ben kalem,
Üzerine yazıyorum sevdamı görünmeyen mürekkeple
Kimseler ama kimseler bilmesin diye.
Sen benim dile dile düşürmediğim yüreğimdeki sırrımsın.
Sakın ha, sakın sitem etme,
Dayanamam senden gelecek gülün dikenine bile.
Sitem etme ne olur sitem etme,
Elimde değil, anlasana elimde değil,
Seni seviyorum işte...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevmek
Seninle sahilde dolunayı izlemekti sevmek…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevmesini Biliyor ve Seviyorumya...
Bir damlayken daha
Okyanus olmaya kalkışmanın
Sancısı var yüreğimde
Kendime yeten
Kırık dökük sevdamla
Dünyaya meydan okumanın
Ukelalığı var üzerimde
Sıfır olsamda birilerinin gözünde
Sevmesini biliyor ve seviyorumya
İşte o her şeye yetiyor...
Dikleniyor meydan okuyor
Ukelalık ediyorsam
Anlaşılamamış olmanın isyanıdır bu
Yoksa benim kimseye ne gücüm ne sözüm yeter
Benim cesaretim sevgimdendir
Sevgimden güç alır
Sevgisizlikte ölürüm ben...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sevmeyi Bilmiyorsun Dedin
Sevmeyi bilmiyorsun dedin.
Oysa ben sadece seni taklit eden bir çocuktum daha…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sıcacık Merhabana İhtiyacım Var
Kıracaksın kollarımı
Biliyorum, bağlayacaksın yollarımı
Ama bir umuda tutunmak istiyorum
Hayatıma neden ol ki mana kazansın
Hercai yaşamaktan usandım
Bir gün aniden gelsen
Tek kelime dahi etmeden gözlerimizde sarhoş olsak
Hayatın girdabına kapılmış giderken
Hayata tutunmak adına nedenler ararken
En savunmasız anımızda vuruluruz
Adına herkes bir şey der ama sonuçta vuruluruz işte
Ateşle barut gibiydik biz seninle
Birlikte olamazdık ama ayrılsak da olmuyor işte
Mehtap göz kırparak yansırken dünyaya
Kadehe düşmüş gözlerinde
Düştüm ateşine bile bile
Temmuz gecesinde hasretten üşümedin mi hala
Özledim sesini o sıcacık merhabana ihtiyacım var
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
27 – 07 – 2017
01 : 33
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Sıkıntı ve Kurtuluş
İçimde bir sıkıntı var,
Ruhum hapsetmiş sanki bütün duygularımı,
Düşünmüyor düşünemiyorum,
Hiçbir şey algılamıyor, anlayamıyorum,
İçinde bulunduğum gaflete,
Ağlamıyor ağlayamıyorum,
Derdimi bir türlü anlatamıyorum,
Sanki her şey yabancı bana,
Dünyadan soyutlanmışım,
Var mıyım, yok muyum bilemiyorum,
İçimde bir sıkıntı,
Ama neden bilemiyorum...
Yaşadığım tekdüze hayata mı?
İnsanların riyakarlığına mı?
Aradığımı bulamadığıma mı?
Ama ne arıyorum ki ben?
Hayret, sorular gelince sıkıntı da gitti,
Şimdi ardı arkası gelmeyen sorular, sorular, sorular...
Sorular, sorunların dile gelmiş hali,
Öyleyse nedir çözümleri,
Ama önce sorunlar tespit edilmeli değil mi?
Kim tespit edecek, kim dile getirecek?
Sorunlar dolayısıyla sorular o kadar çok ki,
Sanki sonsuza uzayacakmış gibi,
Bütün bunlardan kurtulmak için,
Tek şey yeter,
Allah’a inan, onu sevdiğin kadar da kork,
Kur’an’a sarıl, Allah resulünü sev,
Bütün bunları yaparsan eğer,
Müjdeler olsun sana,
Ne dert kalır ne tasa,
Kurtuluşa ermişsindir inan bana...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sırat-ı Mustakim
Bir köprü ki yolu kalp üzeri,
Bir düştün mü yanarsın ebedi…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Silahım, Gözlerin
Alışkındım başkaları tarafından vurulmaya
And içmiştim aşık olmamaya
Bilerek, isteyerek sıktım mermiyi kalbime
Silahım gözlerin oldu...
Bırak nehir olayım kalbinde
Sel olup taşayım gözlerinden
Her damlası ateş olsun
Düşeyim ellerine
Senide yaksın benimle birlikte...
Dinmiyor yürek sızım
Dinmiyor acılarım göz yaşlarım
Geceler uzun, hiç bitmiyor
Sensizlik vurdukça vuruyor
Ah o gözlerin, sonumun başlangıcı
Şikayetçide değilim
Bilerek, isteyerek düştüm ateşine
Var mı ötesi seni seviyorum be güzelim...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Simitçi
Haydi taze bunlar
Sıcak simitlerim var
Yüreğimde gizli yaralarım var
Bir simit alın
Hem siz doyun
Hem de yaralarıma melhem olun...
Haydi sıcak simitlerim var
Arkamda elime bakan
Üç kardeş bir anam var
Bir simit al
Hem sen doy
Hem onları doyur...
Haydi sıcak simitlerim var
Önümde nice uzun yıllarım var
Ve bu yıllara ait nice büyük umutlarım
Umutlarım halka halka
Elimdeki değneğin ucunda...
İşte bir oklu önü daha
Burada ne satış olur ama...
Haydi taze simitlerim var
Benimde oklua gitmeye yüreğim can atar
Ama ne çare ki
Bu cılız omuzların sırtında
Dört garip nufus var
Yedikleri her lokmada
Bilek gücü, helal kazanç
Alın terim var
Kazancımdan artmıyor ki
Bir tek olsun defter kalem parası
Duyurun herkese, bu ülkede eğitim eşitliği var...
Haydi taze simitlerim var
Kimine göre basit şeyler bunlar
Sağlığı bozar
Bir simitle ancak bir garip doyar
Haydi taze simitlerim var
Daha taze bunlar
Ah yandık!
Zabıta amcalar!
Bir yakalarlarsa bugün yine açız
Ben neyse ama ya evdeki fukaralar...
Onlara yine fırındaki bayatlamış bayat umutlar
Suda papara yapıp doyarlar
Size de aşk olsun
Biraz da el insaf be zabıta amcalar....
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sitem
Gecenin matemi sinmiş üstüme,
Ruhumda yine kendimi öldürdüm,
Bilmem kaçıncı kere,
Ah şu hayat, ah şu insanlar,
Her gün yeniden doğup,
Bin kez ölenler,
Birbirlerine bir nefes kadar yakın,
Bir yıldız kadar uzak olanlar,
Ruhsuz biçare yaşayanlar,
Söyleyin;
Çiçek açar mı bahçenizde,
Güneş doğar mı gözlerinizde,
Ümit verebilir misiniz sözlerinizle,
Umud olabilir misiniz yarınlara,
Ya da;
Mutluluğu tarif etsenize bana,
Sevgi nedir, nerde parlar anlatsanız ya,
Ve ya;
Nedir hoşgörü denen şey,
Nedir merhamet vicdan,
Ya da ne değildir anlatsanız ya,
Cevaplarınız varsa bu sorulara,
Ne mutlu sizlere,
Ama ya yoksa…
Bir aynaya bakın isterseniz
Ruhu ölmüş beden göreceksiniz orada...
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sitemim de Şikayetim de Kendime
Sitemlerimin hedefi yine kendim
Dilimde ahlar gözümde yaşlar yüreğimde pişmanlıklar
Titreye titreye inleyen bir beden
Pişmanlık cehenneminde kavruluyorum
Gören yok duyan yok
Hoş, halden anlayanım olsun istemiyorum
Günahlarımla yana yakıla kavruluyorum...
21-07-2019
02:46
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Sitemlerim Var sağır Gönlüne
Hayaller ülkesinin bir garip yolcusuyum
Salma beni olmayacak hayallere
Uyanırsam, hüsranlarımda kıyamet kopar
Sende yanarsın bende…
Bir canhıraş feryat var yüreğimde
Duyar mısın bilmem
Sitemlerim var sağır gönlüne
Bilirim anlamazdan gelir, duymazsın
Kanarım görmezsin
Ağlarım bilmezsin
Ölürüm hissetmezsin
Bir yabancı gibi bakıp geçersin
Söylediklerim bir yabancı sözcük gelir sana
Anlamaz geçip gidersin…”
O kadar doldum ki
Her şeye boş verip çekip gitmek geliyor içimden
Her şeyin boş olduğunu görüyorum
Umut bağladığım ne varsa
Tutunduğum hangi dalsa
Kırılıp elimde kaldığını görüyorum
Ve birileri buna yaşamak diyorsa
Her şeyin boş olduğunu anlıyor
Yaşadığım her an kanaya kanaya ölüyorum…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Siz Hiç Üşüdünüz mü
Siz hiç üşüdünüz mü
Üşümek deyince soğuktan anlamayın
İnsan en çok sevgisiz ilgisiz kalınca üşürmüş
Hem de ruhu titreye titreye
Hele ki annemi kaybettikten sonra bir daha hiç ısınmadım
Sadece bir ara ısındığımı sandım
Tarifi üzerinde, sanmak işte
Sanmak, hiç bir zaman hissetmek bilmek değilmiş…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sokağa Açılan Kapığ - Öykü
Kaan yine sıkıntılı bir iş gününden sonra evine dönmüştü. Evinde her zaman ki gibi
yemeği hazırdı. Yemeğini yedi, televizyonun karşısına geçip seyretmeye başladı. Eşi
gününün nasıl geçtiğini sordu. Baştan savıcı kısa cevaplarla geçiştirdi. Her an işi sona
erebilirdi. Sıkıntısını eşine ve evine yansıtmak istemiyordu. Bu yüzdende konuşmak
yerine televizyon seyretmeyi yeğledi. Fakat sıkıntısı yüzünden okunuyordu. Televizyon
seyretmiyor habire kanaldan kanala atlayıp duruyordu. Eşi de bir şeylerin yolunda
gitmediğini anlamıştı. Eşini daha fazla sorularla bunaltmak yerine çok yakınında oturan
babasının evine gitmeyi yeğledi. Döndüğünde Kaan’ı hala bir kanaldan bir kanala
zapping yaparken buldu. Bir kez daha eşine destek olabilme ümidi içerisinde bir sorunu
olup olmadığını sordu. Kaan, “yok bir şey sadece iş yorucu geçti” diyebildi.
Ertesi gün işe yine işsiz kalma korkusuyla gitti. Gün boyunca stres içerisinde
olabildiğince bütün dikkatini işine vermeye çalışarak koşturdu durdu. Mesai bitiminde
kendisini bitkin hissediyordu. Adeta uçarcasına evine gitti. Yine yemeğini yedi,
televizyonun karşısına geçip yine kanaldan kanala atlamaya başladı. Eşi Selcan,
“Bugünde pek tadın yok. Bir hal var sende, anlatmayacak mısın? ” dedi.
Kaan durumu daha fazla saklayamayacağını biliyordu. “Fabrikada işler durgun çıkış
verebilirler. O yüzden biraz tedirginim” dedi. Selcan, “Canın sağolsun herşey olacağına
varır. Fazla kafana takıp da üzülme” dedi. Kaan içinden, “Kolaydı gelde kafana takma”
diye geçirdi. Eşinin yalnız kalmak istediğini anlayan Selcan, “ben annemlere gidiyorum”
deyip gitti.
Kaan eşinin nasıl bu kadar duyarsız kaldığını anlayamıyordu. Eşi döndüğünde vakit bir
hayli geç olmuştu. Kaan’ın üzüntülü ve kaygılı hali devam etmekteydi. Kaan’ın bu halini
gören Selcan, “Üzülme gerekirse bende çalışırım” dedi.
Günler bu halde devam edip gitti. Kaan hergün işten kaygılı geliyor iş hayatındaki stresi
derin bir sessizliğe bürünerek evine taşıyordu. Onun bu hali Selcan için normal bir
durum halini almıştı. O durumda eşinin yanında fazla kalmıyor hemen babasının evine
gidiyor gece geç saatlerde de dönüyordu. Kaan nerdeyse kendisini koca bir yalnızlık
okyanusunun içerisinde bulmuştu. Eşi nerdeyse başbaşa kalamaz olmuşlardı.
Yine işten geldiği bir akşam karısı Selcan, “Biliyor musun bugün Münevver ablagil arka
tarafımızda boşalan bir eve taşındılar. Ne iyi oldu, bize de komşu olmuş oldular” dedi.
Kaan sadece “hayırlısı olsun” dedi.
Aradan iki hafta geçmişti ki Kaan’ın korktuğu başına geldi. Fabrikadaki işlerin
durgunluğu nedeniyle işsiz kalmıştı. Can sıkıntısıyla evine girdiğinde yeni taşınan
komşuları Münevver hanımın misafirleri olduğunu gördü. Hoşgeldiniz, hal hatır
sohbetinden sonra kadınların arasında sıkılan Kaan dinleneceğim deyip müsade
isteyerek yatak odasına çekildi. Fakat sıkıntıdan gözüne dirhem uyku girmiyordu.
Komşuları gittiğinde saat 24’ü geçiyordu. Selcan kocasının uyumamış olduğunu
görünce, “Bütün gece burada niye yalnız başına kaldın, aşağıya gelseydin ya akıllım”
dedi. Kaan, “Elin kadını rahat oturamaz diye inmedim” cevabını verdi. Selcan, “Vay
benim kocacığım, misafirinin rahatını da düşünürmüş” diyerek kur yaptı. Fakat Kaan’ın
bu kura tepkisiz kalışı bir şeylerin ters gittiğine işaretti.
Ne oldu, yaramaz bir durum mu var?
Maalesef var, işten çıkarıldım.
Amaaaan canın sağolsun. Düşündüğün şeye bak. Bir kapıyı kapatan Allah diğer
kapıyı açar nasılsa.
Ya bu devirde iş bulmayı kolay mı sanıyorsun. Bu bölgece iş imkanı zaten sınırlı.
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Bunun üstüne birde yabancıyız.
Şimdi fazla düşünme bunları yarın ola hayrola
diye cevap verdi Selcan.
Evet yarın ola hayrolaydı ama gel gör ki Kaan’ın gözüne uyku girmiyordu. Bütün gece
yatakta bir sağa bir sola dönüp durdu. Ancak gün ağarırken uyuyabilmişti.
Ertesi günü belediyenin sosyal hizmetler bölümüne giderek sosyal ödenek için
müracaatta bulundular. Gerekli formülleri eşi Selcan’la birlikte doldurup yine birlikte
imzalayarak teslim ettiler.
Akşam olduğunda Selcan, “babamlara gidiyorum” dediğinde Kaan ilk kez itiraz etti.
Hergün hergün babanlardasın. Benim tek başıma evde canım sıkılıyor.
O zaman beraber gidelim, hem seni sorup duruyorlardı.
Ya Selcan ben babanın yanında istediğim gibi oturamıyorum, sigara içemiyorum.
Ben orada rahat edemiyorum. Ne olur bu akşamda evimizde otursan.
Selcan, “peki öyle olsun deyip evinde kaldı.”
Ne içersin, çay kahve ne yapayım?
Valla canım bir şey istemiyor. Sen ne istersen yap bende bir bardak bir şey
içerim.
Selcan çay demledi. Kaan her zaman ki gibi 1-2 bardak çay içti. Selcan Kaan’a sitem
etti.
Koca çaydanlık çayı demliyorum içtiğin 1-2 bardak çay. Gerisi arıya gidiyor,
yazık değil mi bunca çaya?
Yahu hatun sende az demle. Biliyorsun ki ben en fazla 2 bardak çay içerim.
İyi de ben seviyorum çayı.
O zaman şikayet etme iç, sana afiyet olsun.
İyi de tek başına da içilmiyor ki. Yanında birisi daha içecek ki tadı çıksın. Hem
maşallah senin sohbetine de doyum olmuyor yani.
Tamam hanım konuşalım ama ne konuşalım. Bana konu komşunun
dedikodusunu yapma, biliyorsun sevmem. Siyaset konuşalım desem anlamıyorum
diyorsun. Kitaptan konuşalım beraber kitap okuyalım desem sevmiyorsun.
Televizyondaki televole programlarını konuşacaksak onu da ben sevmiyorum. Haydi gel
o zaman seninle film seyredelim.
Seninle ne zaman konuşuldu ki zaten. Sen bana gelince konuşacak konu
bulamazsın ama arkadaşların geldi mi bülbül kesilir susmazsın.
İyi de onlarla siyaset konuşuyoruz, spor konuşuyoruz onların ilgi alanlarını filan
konuşuyoruz. Benim ilgi alanım dışına çıkıldığı zaman dikkat et ben yine susuyorum,
konuşmuyorum.
Tartışma devam edecekken kapı zili çaldı. Gelen yine Münevver hanımdı. Kısa bir süre
hoşgeldin faslından sonra Kaan kadınları başbaşa bırakmak amacıyla yine odasına
çekilip kitap okumaya başladı. Ne kadar kitap okudu bilmiyordu ama bildiği bir şey
varsa gecenin ilerleyen vakitlerinde eşinin yanına geldiği idi.
Münevver hanımın Kaan’lara geliş gidişleri sıklaşmış nerdeyse hergün Selcan Münevver
hanımla birlikte ya annesigilde ya da Münevver hanım Selcan’ın annesiyle birlikte
Kaanlardaydılar.
Kaan bu durumdan son derece rahatsız olmaya başlamıştı. Onların her gelişlerinde
yanlarında rahat edemediği için artık kahvehaneye gitmeye başlamıştı. Her akşam her
akşam kahvenin yolunu tutmaya başlamıştı.
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Yine kayınvalidesinin ve Münevver hanımın Kaanlarda olduğu bir akşam Kaan yine
kahveye çıktı. Hafta sonu olduğu için kahve çok kalabalıktı. O zamana kadar kahve
hayatı bilmeyen Kaan kısa sürede bir sürü arkadaş edinmişti. Birlikte kağıt oyunları,
okey oynayarak vakit öldürüyorlardı. Fakat bu haftasonu gecesi arkadaşları oyunu kısa
tutmuşlardı.
Bu son oyun arkadaşlar. Bu elden sonra uçuyoruz.
Kaan şaşkın şaşkın bakarak,
-

Hayrola nereye uçuyoruz?
Gelirsen sende gel ZG şehirindeki diskoteğe gideceğiz.
Yok sağolun ben almayım. Size iyi eğlenceler.
İyi ya sen bilirsin

Bu durum aylarca böyle devam edip durdu. Bir hafta sonu bir arkadaşı diğer
arkadaşları tarafından ekilmişti. Bu onun çok zoruna gitmişti. Arabası olsa belli ki tek
başına gidecekti. Kaanın yanına gelerek birlikte gitmeyi teklif etti. Kaan gitmek
istemiyordu fakat arkadaşı üsteledi. Arkadaşının diğer arkadaşları tarafından ekildiği
için kalbinin kırıldığını gören Kaan arkadaşının moralini düzeltebilmek için razı oldu ama
fazla geç kalmamak şartını da ileri sürdü. Arkadaşının şartı kabul etmekten başka
çaresi zaten yoktu. Kaan eşini arayarak geç geleceğini arkadaşlarıyla diskoya gideceğini
söyledi. Onun bu davranışını arkadaşı bıyık altından gülerek izledi.
O gece beraber diskoteğe gittiler. İlk defa gittiği yerde yabancılık çekti. Kimi insanlar
müzik eşliğinde dans ederlerken kimileri de barda hep içkilerini içip hem sohbet
ediyorlardı. Beraber gittiği arkadaşı kısa sürede bir bayanla sohbete başlamıştı bile.
Kaan için sıkıcı bir gece olacağa benziyordu. Nitekim öyle de olmuştu. Belli bir vakitte
döneceklerine dair anlaşmalarına rağmen aldığı alkolünde etkisiyle arkadaşı dönmek
istemiyordu. Kaan’da çaresiz arkadaşını beklemek zorunda kalmıştı. Sabah 4 gibi
diskotek kapanırken Kaan’ın arkadaşı Kaanla dönmeyeceğini barda tanıştığı bayanın
evine gideceğini söyledi. Kaan fena halde kızmıştı. “Ne halin varsa gör deyip” onu orada
bıraktığı gibi evinin yolunu tuttu.
Eve geldiğinde eşinin uyumuş olduğunu gördü. Kalktığında kendisini bekleyen
kavgadan habersiz sesizce pijamalarını giyip yattı. Geç yatmasına rağmen evde bir
gürültüyle uyandı. Selcan süpürge makinesini çalıştırmış yatak odalarını süpürüyordu.
Ya şunu biraz ertelesen, ben kalktıktan sonra yapsan olmaz mı?
Ooooo beyimizin keyfinin olmasını mı bekleyeceğiz yani temizlik yapmak için?
Erken gelip erken yataydın. Benim işim var, öğleden sonra misafirim gelecek. Kadınlar
bizde toplanacağız. Daha yapacak bir sürü işim var. Senin keyfinin olmasını
bekleyemem.
Kaan, “La havle” çekerek doğruldu. Uyuyamayacağını anlamıştı.
Kadınlar gelecekte ben ne yapacağım, nereye gideceğim.
Her zaman ki gibi git kahvehanene. Sana birşey diyen mi var?
Ya hatun yapma, ben hergün hergün kahvede ne yapıcam? Orada söğüt
gölgesinde oturmuyorsun. Her kahveye gidişim masraf.
Bugünlük masrafından birşey olmaz. Hergün gidiyorsun masraf olmuyor da
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bugün gidince mi masraf oluyor?
Ya zaten bende bu konuyu seninle konuşmam lazım. Siz kadınlar hergün evde
oturuyorsunuz iyi hoş da ben evimde niye oturamıyorum. Biz neden birlikte vakit
geçiremiyoruz?
Sen demiyor muydun biz seninle konuşacak konu bulamıyoruz diye. Git kahveye
arkadaşlarınla dilediğin konuyu konuş.
Kaan işin sonunun kavga olduğunu görünce üstünü giyindiği gibi soluğu kahvede aldı.
Oyuna dördüncü arayan bir masadan çağırdılar. Masaya oturup akşama kadar kağıt
oynadı. Kimseyle fazla konuşmadı. Eve döndüğünde şiddetli bir kavga ettiler. Kavgaları
misafir yüzünden kısa kesildi ya da o öyle sanmıştı. Misafir gelince bu kez hiç bir yere
gitmedi. Onlarla salonda kaldı. Hatta televizyon kumandasını eline alıp habire zapping
yaptı.
Münevver hanım, “X kanalda filanca dizi var onu açar mısın? Benim herif bana
seyrettirmiyor. Ne olur ona bakalım.”
İyi de başka kanalda da benim dizim var. Kusura bakmayın ben kendi dizimi
izleyeceğim.
Selcan hemen atıldı.
O diziye bende bakacağım. Biz onu izlemek istiyoruz. Hem birazdan annemde
gelecek. İstersen sen babamın yanına git orada bak.
Ya iyi de babanda başka diziye bakıyor. Onun yanında da bakamam ben dizime.
Tam o sırada Selcanın annesi de geliverdi. Doğal olarak Kaan ya kahveye gidecekti ya
da sessizce onların dizisini seyredecekti. Kaan sabırla onlarla aynı dizi seyretmeyi seçti.
Bütün gece Selcan gözlerinin içine imalı imalı bakıp durdu. Ama Kaan oralı bile olmadı.
Ertesi günü Kaan serbest istihdam bürolarını gezerek iş aradı. Akşam eve geldiğinde
eşini yine telaş içerisinde buldu.
Ne oldu yine ne var?
Korkma korkma bu akşam evinde, televizyonunda senin. Bu akşam annem, ben
ve Münevver abla yengemlere oturmaya gideceğiz.
Ya sen benim yerime Münevver ablanla evlenseydin ya? Ya da hiç evlenmeyip
evinde kalsaydın her akşam yine Münevver ablanla birlikte olurdunuz. İstersen yatağa
da benim yerime Münevver ablanı al!
Tövbe estağfurulah tövbe tövbe, o nasıl söz Kaan. Ayıp ayıp duymamış olayım.
Yav duy, bir kerede duy ne olur. hergün hergün bıktım artık. Birgün de evimde
ailemle bir akşam geçirmek istiyorum. Çok mu şey istiyorum Allah aşkına ya?
Söz yarın baş başa kalıcaz. Bugünde evi de televizyonu da sana bırakıyoruz.
Hem bak gitmezsek onlar yine buraya gelirler.
Tehdidi duyan Kaan, “Ne haliniz varsa görün” diyerek isteksizce kabullenmek zorunda
kaldı. Tesellisi dilediğince televizyon seyretmek olmuştu.
O günden sonra birkaç gün gelen giden olmadı. Kaan akşamlarını evinde ailesiyle
geçirdi. Hatta bir akşam eşiyle karşılıklı oturup bunun böyle devam edemeyeceğini bu
durumdan huzursuz olduğunu eşine söyledi.
Selcan,
Şuradan çıkıp geliyor. Tanrı misafirine gelme mi diyeyim? Siz böyle mi
öğrendiniz? Kusura bakma ben bir şey diyemem. Utanmaz sıkılmazsan sen kendin
söylersin.
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La havle çeken Kaan susmak zorunda kaldı. Bir kaç gün gelen giden olmadı. Cumartesi
akşamı kapı çaldı. Gelen tabii ki Münevver hanımdı. Kaan kendisine kahve yolunun
gözüktüğünü anlamıştı. Sessizce çeketini alıp evden çıkıp kahvenin yolunu tuttu.
Kahve haftasonu olduğu için yine kalabılıktı. Gece 23’e kadar oyunlar oynandı, biraz
şamata yapıldı. Saat 23 gibi haydi gidelim dediler. Kaan bön bön onlara bakıp “nereye”
diye sordu. “Geçenlerde senin de geldiğin diskoya. Sen nasıl olsa alkol almıyorsun bizim
şöförümüz ol” dediler. Kaan gitmek istemedi ama ısrar üzerine kabul etmek zorunda
kaldı. Evini arayarak, “Arkadaşlar zorla diskoya götürmek istiyorlar. Gecikirsem merak
etme, sen yat uyu”
Gecenin uzun olduğunu düşünen Selcan “Peki canım git” dedi.
Arkadaşlarının şöförlüğünü yapan Kaan diskoda bütün gece insanları inceleyip durdu.
İnsanlar nasıl bu kadar eğlenebiliyorlardı? Birbirini tanımayan insanlar birbirleriyle ne
konuşurlardı? Nasıl bu kadar çılgınca eğlenebiliyorlardı? Bunların hiç mi sorunları yoktu?
Her hafta diskotekte harcayacak parayı nereden buluyorlardı? Bütün gece düşündü
durdu.
Artık Kaan her hafta sonu arkadaşlarının şöförlüğünü yapıyordu. Diskotekde bir köşeye
çekilip arkadaşlarının ısmarladığı kolasını içerken insanları gözlemliyordu. Bir gece yine
Kaan içeceğini içerken bir kadın yanına kadar gelerek dans edelim teklifinde bulundu. O
güne kadar dans nedir bilmeyen Kaan teşekkür ederek teklifi geri çevirdi. Teklifi geri
çevrilen kadın şaşırmıştı. 48’li yaşlarda olmasına rağmen gayet alımlı,şuh, hoş güzel bir
bayandı. Reddedilmeye belli ki alışkın değildi. Daha sonraki haftalarda şansını bir kaç
kez daha denedi ama her seferinde geri çevrilince nedenini sordu. Aldığı cevap
karşısında önce şaşırıp daha sonra kahkahalarla güldü. Kaan kadına dans etmesini
bilmediğini söylemişti. Bu kez kadın oturup beraber bir şeyler içelim deyince Kaan
yeterli Hollandacasının olmadığını söyledi. Kadın Kaanın kendisini baştan savmak
istediğini sandı. Kaanın yanından uzaklaştı ama Kaanı göz hapsinde tutmaya da devam
etti. Kaanın Türklerden başka kimseyle konuşmadığını görünce de inandı.
Aylar böyle geçip giderken Kaan diskonun müdavimleri arasındaki yerini almıştı. Artık
hiç kimse onu rahatsız etmiyordu. Herkes onu içine kapanık biri olarak görmüştü ve
onu kendi haline bırakıyorlardı.
Diskotekte haftlar böyle geçip giderken birgün diskoteğe bir Türk bayan geldi. Kısa
sürede bütün Türk erkeklerinin gözü onun üzerine çevrilmişti. O ise bütün Türk
erkekleriyle adeta oynuyordu. Her hafta biriyle çıkıyor, biriyle dans ederken de bir
başkasını kesmeye başlıyordu. Nerdeyse diskotekde bulunan bütün Türk erkekleriyle
çıkmıştı. Gözü Kaanın üzerindeydi. Kaanla tanışmak için fırsatlar kollamış, dans ederken
guya kazara Kaana çarpmış filan ama hiç biri işe yaramamıştı.
Kaçan kovalanır sözü misali adeta Kaanı göz hapsine almıştı. Kaanda kendisine olan
ilginin farkındaydı. Farkına dahi varmadan bir başka bayan tarafından beğenilmiş
olmanın nefsine verdiği bir gurur ve kibir içerisine düşmüştü. Bir gece arkadaşı Kaanın
yanına gelip kendisini takip etmesini istedi. Kaan şaşkınca arkadaşını takip etti.
Arkadaşı Türk bayanın yanında durunca kendisini bayanla tanıştırdı.
Kaancığım bu Mehtap hanım. Mehtap hanım arkadaşım Kaan. Haydi siz biraz
sohbet ederken benim bir işim var. Yalnız kalmamış olursunuz. Kaanla Mehtap kısa bir
süre sessizce durdular. Sessizliği Mehtap bozdu.
Nerede oturyorsunuz?
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XY şehrinde, ya siz?
Bende E şehrinde kalıyorum. Tanıştığımıza memnun oldum.
Sağolun, bende memnun oldum.
Kısa süren bir sessizlikten sonra Mehtap Kaana dönerek,
Genelde erkekler sorar ama dans edelim mi?
Kaan kızarmıştı. Onun bu mahcup hali sanki Mehtabı daha çok kamçılıyordu. Elinde
olmadan içinde Kaanı elde etme isteği beliriyordu. Kaan özür dileyerek dans etmesini
bilmediğini söyledi.
Aaaa dans etmesinde ne var canııııım. Olduğun yerde sağa sola sallan işte sana
dans.
Kaan çaresiz kabul etmek zorunda kalmıştı. Tam onlar dansa kalkarken hızlı çalan
müzik birden slova dönüşmüştü. Mehtap hiç çekinmeden kollarını Kaanın boynuna
dolamış Kaanda çaresizce iki eliyle Mehtabın belinden tutmuştu. Onları bu halde dans
ederken gören arkadaşları birbirlerini dürterek göz işaretiyle Kaanı bir birlerine
gösteriyorlardı.
Kaanın bu çekingen tavırları 3-5 hafta devam etti. Arkadaşları Kaana daha atik
davranması konusunda taktikler verdiler. Ama bu taktikler Kaana pek yardım etmedi.
Sonunda bir gün Mehtap,
Senin kaldığın şehir benim oturduğum şehre yakınmış. Birgün buyur gel bir
kahvemi iç.
Kısmetse neden olmasın.
O halde birbirimize telefon numaralarımızı verelim. Uygun olduğum bir gün seni
ararım. Sen ne zaman istersen beni arayabilirsin.
Birbirlerine telefon numaralarını verdiler. O güne kadar telefonunda eşi ve
akrabalarından başka hiçbir yabancı kadının ismi olmamıştı. İsmi nasıl kayıt edeceğini
düşünürken aklına Deniz ismi geldi. Hem erkek hem bayan ismi idi. Selcan imkanı yok
anlayamazdı. Gecenin sonunda tekrar görüşmek dilekleriyle ayrıldılar.
Ertesi günü Pazardı ve Kaan biraz geç kalkmıştı. Eşi çoğu zaman olduğu gibi yine evde
yoktu. Bu sırada telefonu çaldı. Arayan Mehtaptı. Kısa bir hal hatırdan sonra Mehtap
onu kahve içmeye evine davet etti. Öğleden sonra akşam üzeri 5 gibi sözleştiler.
Telefonu kapattığında dış kapının sesini duydu. Selcan eve dönmüştü. Selcan eşinin
kalkıp kalkmadığını kontrol için yukarı çıkmıştı. Eşini gören Kaan,
Ne var ne yok
İyilik, sana bir müjdem var.
Hayırdır ne mujdesi?
Beni işe çağırdılar. Pazartesi işbaşı yapacağım ne diyorsun? Hem sosyaldan da
kurtulmuş oluruz. İnşallah kısa zamanda sende iş bulursan eve çift maaş girmiş olur.
Fena mı olur?
Karısının belki Münevver hanımla olan gel gitlerinde azalma olur ihtimaliyle rıza
gösterdi. Hem eşi yanlış bir şey de söylemiyordu. Kendisi de bir an önce iş bulmalıydı.
Bu böyle devam edemezdi. Eşi kahvaltı hazırlarken Kaan duşunu yaptı. Kahvaltısını
yapıp randevusuna gitmek için kahveye gider gibi evden çıktı. Yolda telefon ederek
adresi aldı. Adresi bulmakta zorluk çekmedi. Gittiğinde kahvesi hazırdı. İlk anlar biraz
mesafeli olsa da daha sonra yakınlaşmalar başladı. Mehtap ona cesaret verici şekilde
davranıyordu. Ama Kaanda yine bir çekingenlik vardı. Mehtap daha cesur davranarak
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Kaanı dudaklarından öptü. Kısa süren bir öpüşmeden sonra Kaan kızarmış bir şekilde
sessizce öylece kalakaldı. Bir süre daha havadan sudan bahsettikten sonra Kaan
müsade isteyip tekrar görüşmek dilekleriyle ayrıldı.
Pazartesi günü Selcan işe başlamıştı.Kaan da o gün erkenden uyanıvermişti. Sabah 10
gibi Mehtapdan telefon geldi. Sabah kahvesini birlikte içmeyi öneriyordu. Kabul etti,
hemen üstünü giyerek yola koyuldu. Mehtaba vardığında mehtabı şefaf pembe bir
gecelik içerisinde vucut hatları belirgin halde buldu. Göğüs boşluğundan aşağıya doğru
ılık ılık bir şeylerin aktığını hissetti. Mehtap daha kapıyı kapar kapamaz Kaanı
duadaklarından öpmeye başladı. İkisi de arzulu ve şehvetli bir şekilde öpüşmeye
başlamışlamışlardı. Mehtabın üzerindeki gecelik bir tüy hafifliğinde üzerinden aşağıya
doğru kayıvermişti. Sanki ikisi de şehvetin peçesine tutulmuş gibi hareket ediyorlardı.
Birden Kaan kendisini geri çekip Mehtaba baktı. Mehtap karşısında çırılçıplak
duruyordu. Bir an ne yapacağını bilememezlik içerisinde donup kaldı. Mehtap,
-

Ne var, ne oldu? Neden durdun?
Kusura bakma yapamayacağım.
Ne? ? ?

Soru dolu bakışlarla Kaanı izlemeye koyuldu. Kaan usulca koltuğa oturdu. Mehtabın
gözlerine bakmaya cesaret edemeden ve gözlerini yere dikerek usulca konuşmaya
başladı.
-Kusura bakma yapamayacağım. Ben bugüne kadar eşimi hiç aldatmadım ve eşimi çok
seviyorum. Ben bugün buraya gelene kadar hep şu soruyu sordum. Ben ne yapıyorum
ve ne yapmaya gidiyorum?
- Canım sende fazla kurcalama. Beni beğenmiş beni sevmiş olamaz mısın? Yada ben
seni beğenmiş seni sevmiş olamaz mıyım?
Sevmek mi? Seni mi? Bırak Allah aşkına ya. Sen sevgiden ne anlarsın ki. Ben sana
değil ben kendime soruyorum senin yanında ne aradığımı?
Eeee buldun mu bari cevabını?
Sanırım buldum. Bir başkası tarafından beğenilmiş olmanın nefsime verdiği
sarhoşluk, gurur ve kibirden başka bir şey değil. Biliyor musun şu an yüreğim yanıyor.
Göğüs kafesim kalbime dar geliyor!
Dar mı geliyor? O da ne demek ya?
Şu an şu saatte eşim işte. Eşim evimizin nafakasını kazanabilmek için şu an
alınteri dökerken ben burada seninle sevişmeye geliyorum. İşte bunun için yüreğimde
sonsuz bir ateş, nefsimle vicdanım arasında sonu gelemeyecek bir hesaplaşma ve bu
hesaplaşmanın altında kalan ben varım. Kusura bakma ben seninle beklediğin şeyi
yapamam.
-

Bu devirde böyle erkekler var mıymış ya?

Var mı, yok mu bilemem. Ama bildiğim bir şey varsa duyduğum vicdan
azabından dolayı her an öleblirim. Biz bugünü hiç yaşamadık farzedelim. Ne sen beni
tanıdın ne ben seni tanıdım. Aman Allahım hala inanamıyorum. Eşim orada rızkımızın
peşinde koşarken ben burada nasıl senin koynuna girerek onu aldatma gafletıne
düşebildim. Ne olur kusuruma bakma, verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum.
Aman Allahım bu nasıl bir ateş böyle! Göğsüm yanıyor, göğsüm yanıyor...
21 - 08 - 2014
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Son
Ne sabaha erdi ömrüm ne de bahara,
Tükendi nefesim gecenin yarısında,
Artık umutlar da tükendi,
Hiç bitmeyecek sanılan ufuklarda...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Son 2
İhtiraslarım silah oldu,
Arzularım mezar,
Feryadı figanlar çare olmuyor,
İşte böyle bitab ve de harap düşüyor,
Nefsinin arzularına uyan…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Son Bir Kez Arayıp Sormaz mısın
Günler günleri kovaladı
Bu serserimi başımı sardı bir hasret dalgası
Milyon kez söz verdim kendime aramayacağım diye
Gel gör ki özledim, özledim işte
Şimdi desem ki özledim
Son bir kez arayıp sorar mısın…
Merak etmez miyim sanırsın seni
Biliyorum kanadı kırık bir serçe gibisin
Bir yanın eksik, yarım bir elma gibisin
Sanma ki kendini özlenmez mi sanırsın
Şimdi desem ki özledim
Son bir kez arayıp sorar mısın…
Neye sinirlendirdin neye kızdın hala anlamadım
Biliyorum sen kendince terk etmeye sebepler aradın
Ama kalmadı benim de bir arayanım soranım
Yalandan da olsa özlemez misin
Şimdi desem ki özledim
Son bir kez arayıp sorar mısın…
Kime anlatırsın dertlerini
Kime kanarsın gecenin bir yarısı
Merak etmez miyim sanırsın
Şimdi kim siler gözyaşlarını
Şimdi desem ki özledim
Son bir kez arayıp sormaz mısın…
Ya hiç girmeyecektin ömrüme
Ya da alıştırmayacaktın beni kendine
Kendimce kanayıp dururken sessizce
Bilmecemi çözmeyecektin hece hece
Unuttuğun ben de bir insanım
Dilim inkar gelse de
Kalbim özledim diyor, özledim
Arayıp sormayacak mısın
Son bir kez ben ölmeden önce
Yalan yok, özledim be özledim işte…
Hayallerin de hepsi yalan oldu
Ne bahçeli bir gecekondu kaldı
Ne de ömürde yaşanacak bir bahar
Hayat devam ediyor olsa da
Ruhumda esiyor hazan denen rüzgar
Dileğim, her şeyin en güzeli senin olsun
Yaşama tutunmak için bir neden yeter bana...
©
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Son Kapı
Mehtabın gözlerine akışını seyrettim
Gül kokusunu teninde
Çağlayan nehirlerin su seslerini sesinde
Yedi rengi sekiz notayı
Sende gördüm sende duydum
Anladım ki sen olmadan bütün dünya suskun
Sen olmadan dünya renksiz, siyaha bile hasret
Senmişsin dünyaya, dünyama mana kazandıran...
Hayatta kaç kapı çaldım bilmiyorum
Hepsi kapandı yüzüme bir bir
Çirkin miydim, fakir mi yoksa nasipsiz mi
Biemedim, bilmiyorum...
Bir sen kaldın henüz çalmadığım son kapım...
Ama çalmaya korkuyorum
Bir hayat var bu kapıda
Korkuyorum çünkü yarınlarım bu kapının ardında...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sonsuzluğa Göm Beni
Aşkınla öldürdün
Sonsuzluğa, gözlerine göm beni…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sonuç Hep Sen Çıkıyor
Hesaplamasını yapıyorum hayatımın
Topluyor çarpıyor çıkarıyor bölüyorum
Sonra doğrumu diye sağlamasını yapıyorum
Ama hesap doğru
Sonuç hep sen çıkıyor
Hayatım eşittir sen…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sonuç Neden
Yüreğimizin amansızca kanaması
Kelimelerin dilimizde hapis olması
Gözyaşlarımızı içimize akıtmamız
Yaşadığımız acizliğin belirtisi olsa da
Bizi bu hale düşürene
Beddua bile edemeyişimiz de neyin nesi…
Çok mu seviyoruz ki kıyamıyoruz
Yoksa bedduanın bize dönmesinden mi korkuyoruz
Yaşadığımız acı hatalarımızın meyvesi mi
Pişmanlığımızı böylesine yaşamamız
Yaptığımız hataların büyüklüğünden mi…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sorumluluk
Borçları bunaltmıştı
Bütün gece uyuyamadı
Sabahı zor etti
Kalktı üstünü giydi
Evde kimse uyanmamıştı
Pencereden dışarı baktı
Sicim gibi yağmur yağıyordu
Sonra uyuyan çocuklarını kontrol etti
Hanımı kahvaltısını hazırlamıştı ama iştahı yoktu
Hanımının yüzüne baktı
Yüzünde mahcubiyetin izleri vardı
Sadece buruk bir tebessüm etti
Mecburiyeti vardı
Yağan yağmura aldırmadan dışarı çıktı
İliklerine kadar ıslana ıslana işyerine yürüdü
İşyerine vardığında ıslak haliyle kuru bir selam verdi
Oradakiler selamı aldı
Biliyordu, herkesin kendince bir sıkıntısı vardı
Aylak gezenle çalışan arasında insan olarak bir fark yoktu
Fark, boş vermişlikle mecburiyet arasındaki
Farkındalık gerektiren sorumluluktaydı…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sorun Beni
Susukunluğumu taş duvarlardan sorun benim,
Gözyaşlarımı, hıçkırıklarımı yastıklardan,
Kanayan her yarama merhemcesine yudumlayıp,
Sonra olanca hıncımla yerlere fırlattığım kadehlerden sorun....
Uykusuz gecelerimi saatlerce arşınladığım sokaklardan,
Hırsımı kaderin olanca düşmanlığına rağmen hayata asılışımdan,
İsyanımı, yalnızlığın zirvesinde
İçimden gelen bütün hırs, hınç ve kinin beslediği haykırşlarımı paylaştığım dağlardan
Hasretimi rüzgarlardan, şiirler ve türkülerden
Sevdamı güllerden sorun
Sevincimi, mutluluğumu gözyaşlarımdan
Gaflete dalıp kulluğumu unuttuğum dünyada
İhanetimi yaratandan sorun
Ve mağlubiyetlerimi nefsimden sorun...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Soykırım
Yeter artık ne olur yeter
Toplu soykırımlar yapma yüreğimde
Sevgiyi öldürdün tamam da
İtimat, güven, saygı, vefa, sadakat gibi
İnsana umut veren duyguları da öldürme
Git, sadece git sessizce...
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Soyutlandım Bütün Dertlerimden
Sevdim dedim
Kıymetim bilinmedi
Dostunum dedim
Hadi sende dedi
Bu can senindir dedim
Ne yapayım kuru bedeni dedi
Ruhsuz birini sevdim
Neyleyim ya Rab, neyleyim…
Ne anlatacak bir derdim kaldı
Ne çekecek bir çilem
Soyutlandım bütün dertlerimden
Kapına geldim ey Allah’ım…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Söyle, Neden Beni Sarı Laleye Mecbur Edişin
Sonbaharda yıldız topladım avuçlarımda
Baharda dalga dalga vuran bendim gönül sahiline
Yetmedim, yetemedim sana
Omuzlarıma dünyayı yükledin
Saldın beni hasretin dikenli yollarına…
Taş olmak varmış dünyada
Şizofreniyi melankoliyi bilmeden
Paranoyakça yaşamayı görmeden
Sevdadan dertten bihaber yaşamak
İyi de, cehennemde yanmak neden taşın cezası..?
Gece yine günahlara gebe
Şehrin ışıkları vururken göğe
Kaç masumun canı yanacak
Zifiri karanlıklarda hangi hain pusular kurulacak
Nefsin kıskacında yine hangi sevdalar bataklıklarda boğulacak..?
Sordurma bana bunca cevapsız soruları
Bocalıyorum, gözlerin karşısında olduğu gibi
Beni bir şehrin ayyaşları anlıyor
Birlikte atlıyoruz şarabın o gizemli rehavetine
Bir gözlerin geliyor aklıma bir sözlerin
Nefes nefes seni soluyorum
Sigaramda yanan benim
Duman duman tüten sen
Günahıma günah efkarıma efkar katma
Duymuyor musun göğe yükselen çığlıkları
Bakışlarının esrarlı feryadı
Sağır ediyor kulaklarımı
Ne yamanmış o iki kelime
Köz olmadan söylenemiyormuş…
Daha kaç gece işkencelere sürükleyeceksin böyle
Daha kaç gecemi sabahlara bağlayacak
Gündüzlerimi dağlayacak
Beni melankoli fırtınalarında şizofrenice yaşatacak
Yana kavrula dünyada cehennemi yaşatacaksın
Daha kaç gün kaç ay kaç yıl işkence edeceksin bana..?
Gözünü yıldızlara yüzünü mehtaba benzetmekten vazgeçtim
Güller neden kan kırmızısı düşünmez misin
Gelincikler papatyalar neden hep asi
Her toprakta neden açar bilmez misin
Menekşeler neden hep hercai
Bunca güzel çiçek varken
Söyle, neden beni sarı laleye mecbur edişin…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
23 – 07 – 2017
04 : 51
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Vertel me, waarom je mij tot gele tulp hebt verplicht
Ik
Ik
Ik
Je
Je

heb sterren verzameld in de herfst in mijn handpalmen
was degene die als de golven in de zee aan de branding van je hart sloegen
was niet voldoende, ik kon je niet completeren
laadde de wereld op mijn schouders
liet me gaan op de doornige wegen van heimwee ...

ik had graag een steen geweest in de wereld
Zonder schizofrenie, melancholie te kennen
Zonder het paranoïde leven te zien
Leven zonder liefde en lijden te kennen
Wel goed, waarom is het straf van het steen in de hel, afbranden?
De nacht is weer zwanger van zondes
Tijdens het raken van het nachtlicht tegen de hemel
Hoeveel onschuldigen zullen gaan pijn lijden
Welke gemene vallen zullen opgezet worden in het duisternis
In de greep van de ego, welke soort liefde zal weer in de moerassen verstikken..?
Laat mij zoveel vragen, die niet te beantwoorden zijn, niet stellen
Ik raak in verwarring, zoals t’ tegen over je ogen gebeurt
Ik word alleen door de verslaafden van de stad begrepen.
We springen samen in de mysterieuze lethargie van de wijn
Ene keer komen je ogen andere keer komen de herinneringen in mijn gedachte op
Ik inhaleer jou adem voor adem
Ik ben degene die in jou sigaret aan het afbranden is
Jij bent degene die als rook en wasem verdampt.
Voeg geen zonde aan mijn zonde en geen verdriet aan mijn verdriet toe
Hoor je de kreten niet die tot de hemel stijgen
De mysterieuze kreet van je blikken
Verdoven mijn oren
Wat voor heftige woorden waren die twee woorden.
Die waren niet uit te spreken voor dat je gloeiende as werd…
Hoeveel nachten nog zal je mij tot de martelingen verslepen?
Hoeveel nachten nog zal je verbinden met de ochtenden?
En de hellichte dagen zal je brandtekenen
Die mij in melancholie stormen met schizofrenie zullen laten leven
Je zal de hel op aarde brandend en poffend laten beleven
Hoeveel dagen, hoeveel maanden, hoeveel jaren nog zal je me martelen ..?
Ik gaf op om je ogen de sterren en je gezicht op de maanlicht te laten lijken
Waarom denk je niet na waarom de rozen zo rood als het bloed zijn
Waarom zijn viooltjes en madeliefjes altijd opstandig
Weet je niet waarom ze op alle soorten grond bloeien
Waarom zijn de viooltjes altijd wispelturig
Terwijl er zo veel mooie bloemen zijn
Vertel me, waarom je me tot gele tulp hebt verplicht ……..
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Söyle, Sen Bir Kiralık Katil misin
Kaç faili meçhul cinayetin var bilmiyorum
Kaç ruhu çalınmış cesed bıraktın ardında
Yüksek topuklarınla kaç yürek delip geçtin
Sesinin büyülü tınısında kaç kalp fethettin
Nefesinin poyraz ayazında kimleri titrettin
Dudaklarının ateşinde kaç yürek kavruldu kül oldu
Gözlerinin namlusunda kaç beden düştü yerlere
Teninin parfümleri kıskandıran efsunlu kokusunda
Kimleri sarhoş ettin
Kaç beden astın saçının zülüflerinde
Vücudunun kıvrımlarında kaç mezar var
Kendin biliyor musun
Sevdaya adanmış kaç kurbanın var
Kaç kalbi yerle yeksan ettin
Söyle, sen bir kiralık katil misin
O saf masum görünüşünün ardında hangi günahlar yatar
Kaç lanet var üzerinde kaç beddua…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Vertel me eens, ben je een huurmoordenaar?
Ik weet niet hoeveel onopgeloste moorden je begaan hebt
Hoeveel lijken met gestolen zielen je achtergelaten hebt
Hoeveel harten heb je met je hoge hakken doorgestoken?
Hoeveel harten heb je veroverd in je magische sound van je stem
Wie heb je laten rillen in het kille noorderwinderige blies
de gietende regen van de adem
Hoeveel lichamen vielen dood in de lopen van je ogen
in de magische geur van je huid, wie heb je allemaal laten bezuipen
Hoeveel lijven heb je opgehangen aan je haarlokken
Hoeveel graven zitten er in de rimpels van je lichaam
Ken je jezelf wel?
Hoeveel offers heb je toegewijd aan liefde
Hoeveel harten heb je laten vermorzelen?
Vertel me, ben je een huurmoordenaar
Welke zonde ligt achter die pure onschuld
Hoeveel vloeken zijn er op hoeveel verdoemenissen ...
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sözlük
İçi boş bir sözlük gibiyim
Acılar tarifsiz
Duygular karşılıksız
Yüreğim sessiz çırpınışlarda
Dilim mecburi sürgünde, lâl
Gece bütün melankolisiyle duygularımda
Bunca elem bunca kederle
Doğar mı güneş, olur mu sabah..?
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sözümüz Olsun
Ey ay gözlü sevdiceğim,
Gel sözümüz olsun seninle,
Kuracağımız yuvamız üzerine,
Sevgi aşımız, saygı suyumuz olsun,
Derdin derdim, derdim derdin olsun,
Mutluluk yağsın gökten üzerimize,
Mü’minlerin dertleriyle hüzün dolsun evimize,
Ananı anam, babanı babam bildim,
Annemle babamdan bir tek fark gözetirsem, namerdim,
Sende böyle bilmessen,
Mahşerde iki elim yakandadır, bilesin!
Eğer ki şüphen olursa,
Eve getirdiğim bir lokmadan,
Vebali boynunadır eğer ki sorgulamazsan,
Mevla şahittir ki hakkımı helal etmem,
Kaçınmazsan müsrif olmaktan!
Olur ya eğer ki,
Allah rızası dışında bir şey yaparsam,
Cehennemlerde yanasın eğer ki uyarmazsan,
Başta dediğim gibi,
Sevgi aşımız,s aygı suyumuz olsun,
Ve boy, boy çocuklarımız olsun,
Kur’an’ın izinde, Rasurullah’ın izinde
İnşaallah güldürsünler yüzümüzü mahşerde…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Su Gibisin
Duru güzelliğin oksijen, yakıyor
Hasretin hidrojen, melankoli patlamalarına salıyor
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Suçlayamıyorum...
Duygular cam kırıkları gibi yüreğimde
Kanatıyor, sancıtıyor
Kanı gözlerimden
Acısı dilimden boşalıyor
Haykırıyor can çekişen yüreğim
Kırdığın bir kalb değil ey vefasız
Öldürdüğün bir insan...
Kırılan gururumun
Yerle bir olan onurumun
Hesabını kim verecek
Bir suçlu arıyorum
Biliyorum suçluyu ama gel gör ki
Sana kıyıp suçlayamıyorum...
28-05-2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sus
Gözlerin ateş
Kalbin taş
Sözlerin buz
Sus,
O korktuğum cümleyi söyleyip de
Katlime ferman buyurma...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sus, Söyleyeceğin Son Sözü Söyleme
Sus, söyleyeceğin son sözü söyleme
Sen vuracağın yeri biliyorsun
Oysa bilmediğin
Benim içime içime kanadığım
Sen sözlerini söyler geçersin
Bilmezsin, düşünmezsin
Kanatır mı sözlerin, inletir mi
Dayanamam birkaç söz söylerim
Kırarım kalbini sen küser gidersin
Haberin olmaz yine ben kanarım
İnleye inleye ağlarım…
© Seyyid Burhaneddin kekeç
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Susarım
Yürek yanar dil susar
Gözler dersen pınar
Sorma halimi bir çıkmazdayım
Dilimin ucuna gelir kelimeler
Lakin o kelimelere mahkum olmamak için
Yüreğim yana yana
İçime kanaya kanaya susarım…
Sanki dünyayı sırtımda taşıyormuşçasına
Dünya yıkılmış da altında ben kalmışçasına
Güvendiğim dağlara karlar yağmışçasına
Tutunduğum her dal kırılmışçasına
Yüreğim yana yana
İçime kanaya kanaya susarım…
Derdim kendime sitemlerim kendime
Dünyanın aradığı suçlu benmişçesine
Günahların veballerin en büyüğünü yüklenmişçesine
Yüreğim yana yana
İçime kanaya kanaya susarım…
Geceye kızar susarım
Gündüze kızar susarım
Kimseye gücüm yetmez kendime kızarım
Sözlerle vurulur
Yüreğim yana yana
İçime kanaya kanaya susarım…
Zamanı dolduramayan
Ömrünü harcarmış
Her şeye mazeret arayan
Sonunda pişmanlık yaşarmış
Zamanı hırsız ettik
Koca bir ömrü tükettik
Hala bir ders almadan günümüzü gün ettik
Boşa geçirdiğim her ana yana yana
İçime kanaya kanaya susarım…
©
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Suskun Korkular
Sevdiğine aşkını itiraf etmek keşke kolay olsaydı keşke
Büsbütün kaybetmekten korkuyorum
Her gördüğümde sarhoş olduğum gözleri
Bir daha göremezsem ya
Herşeyimsin, dünüm bugünüm yarınlarımsın
Yarınlarımı da yakma ne olur dediğimde anlaşılamazsam ya
Korkular bir değil ki
Ya bana bunları nasıl dersin diye terslerse
Bütün korkularımdan
Mazide taşıdığım bütün yüklerden
Kurtulup sana geldim demek isterken
Geç kaldın cevabını duymaktan korkuyorum
Korkular bir değil ki
Ayık iken söyleyemediklerini
İçkininde verdigi sahte cesaretle kalbimi ulu orta ortaya serip
Sonra bu söylediklerim karşımdaki tarafindan
Bir silah olarak kullanılmasından korkuyorum...
Aşkımı itiraf edememenin nedenleri çoğaltabiliriz
Asıl sevildiğini gözlerimden okuyamıyor ya
İşte en acısı da budur çünkü başlamadan bitmiştir.
Kimbilir belki de bu yüzdendir
Bitti sözünü duymaktan korkup dilimin lal kulağımın sağır oluşu
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Suskunluğumun Nedeni
Bana hep neden susuyorsun biraz konuşsana diyorsun ya
Aslında sana dünyanın en güzel sözcükleriyle seslenmek isterken
Her defasında gözlerinle karşılaşıyorum ya
Nutkum tutuluyor
Bundan daha ne güzel ne olabilir diye soruyorum kendime
Ve sonra susup bu güzelliği seyre dalıyorum
Ama sen devamlı sitem ediyorsun
Bu sözleri söylerken
Gözlerimin neden yere çakılı olduğunu da anladın sanırım...
09 – 08 - 2015
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sustur Şu Gözlerini Sustur
Sustur şu gözlerini sustur
Çığlıkları gözlerimi sağır ediyor
Görsene yalvar yakar olmuş gözlerim
Sustur diyor şu gözlerini sustur
Hayatımı ayaklarına seresim geliyor…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Susuzluğumsun
Susuzluğumsun
Kanamadım bir türlü...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Suya Hapsolmak
Sana hayat veren bir damla suda hapsolmak isterim…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sürgün
O sonsuz gerçek mekandan,
Zevk ve heves peşinden koşulduğu,
Üç günlük yeryüzüne indiriliş,
İşte bütün hayat bu beş harfte gizli sanki,
Sürgün...
Sürgünüm yeryüzünde,
Sürgünüm eşim dostum içinde,
Sürgünde de sürgünüm,
Uçsuz bucaksız sanılan yeryüzünde de...
İdrakine yeni varmaktayım bu sürgünün,
Yaratana isyandan dolayı sürgün,
Ya Rab! Sen ne merhametlisin,
Dileseydin en büyük sürgüne de gönderirdin,
Ateşi taşlar ve insanlar olan,
Bazıları için ebedi o büyük ve en acı sürgüne,
Ve Hala şükretmiyoruz verdiğin bütün nimetlere,
Hele ki bizleri Müslümanlardan olarak yarattığın o büyük nimete,
Meğer ne kadar da layıkmışız bizler her çeşit sürgüne,
Ne kadar da gafilmişiz hayret,
Bu yaştan sonra idrakine vardı bu beyin,
Anlıyorum şimdi hayatı ve amacı,
Görevi sadece Allah’a ibadet olan insan,
Bile bile yaratana karşı isyanda her an,
Ve sürgünde büyük imtihan,
Ya Rab, sen bizlere acı, yardım et,
Bilirim kimseye etmezsin zulüm,
Ama bizim günahlarımız o kadar çok ki,
Gazabı çağırıyor bütün şiddetiyle üstümüze,
Her yerde, her an geliyor ve gelmekte üzerimize,
İşte sürgündeyim hem de sürgünde bile...
Sürgün, kendi inançlarımın peşinde sürgün,
Sürgünde Hâkkı buluş, Hâkka sarılış,
Sürgünde Hâkka yakarış,
Sürgünde Hâkka iltica,
Ve sürgünde hak dava,
Şaşarım neden korkar bu insanlar ölümden,
Ama sevmeye başladım ben,
Sanki bir sevgili gibi,
Özlemeye başladım bin beş yüz yıllık dost gibi,
Ya Rab, sen bana yardımcı ol,
Sürgündeki bu büyük imtihanda,
Sana sığınıyorum vücudumun bütün zerresiyle,
Ya Rab, bitsin artık bu sürgün,
Seninde yardımın ve izninle,
Dönelim geldiğimiz yere...
04 – 05 – 1996
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Sürgün (2)
Karadan daha kara bir kalp,
Üzerinde kilitsiz mühür,
Hidayet vermezse râbbim,
Kilidi açmak ne mümkün,
Rahmet etmezse Rahiy’mim şayet,
En büyük mahkumiyet,
Cennete sürgün..
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Şair
Yine duygulanır çağlar mı yüreğim eskisi gibi?
Yoksa pörsümüş susmuşmu ölü gibi..?
Yine sevdalara hasretmi sürecek bu hayat?
Yoksa bahar yağmurlarıyla filizlenen başak gibi,
Umudumu bir başka bahar yağmurlarına mı bağlayacağım..?
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Şairlerden Mısralar Çaldım Sana
Bazen Mevlanayım
Gel diyen bir davetim var cihana
Ama bir sen gelmiyorsun
Neyleyim dünyayı
Bazen Yunusum
Sevmekten ölsen de vazgeçme
Aşk için yaşa diyorum dinleyene
Her zaman ki gibi beni yine dinlemiyorsun
Bazen Köroğluyum sen Bolu beyi
İsyan ediyorum gördüğüm her haksızlığına
Oralı bile olmuyorsun aldırmıyorsun yaşadığıma
Bazen Neşet abdalım
Kanıyorum dünyanın gülen yüzüne
Acımıyor yazımı kışa çeviriyorsun
Bazen Mahzuni oluyorum
Bağlanıp kalıyorum senin bir zülfüne
Bazen Orhan Veli oluyorum
Kelimeler kifayetsiz kalıyor
Ben bile yetmiyorum kendime
Bazen Faruk Nafiz oluyorum
Bir de bakmışım ben hancı
Geçip giden sevdalar sen gibi yolcu
Ve hep bir şeyler karalamışlar
Bir çentik açmışlar gönül denen han duvarıma
Bazen Necip Fazıl oluyor
Seni kalbimden çıkaramadığım gibi
Çıkaramıyorum beyazdan beyazı
Ve bir incir ağacı dahi bulamıyorum
Bazen Can Yücel oluyorum
Misafir ediyorum kendimi kendime
Ben bile beğenmiyorum
Benden beni defedip kovacağım elimden gelse
İşte o zaman anlıyorum seni
Ben bile sevmedikten sonra beni…
Atila ilhan oluyor seviyorum
İçimi sevgilimle ısıtırken anlıyorum sana olan mecburiyetimi
Nazım oluyorum
İçindeki çekirdeğinim yeşil eriğim diyorum
Hiç bir şey anlamıyor saf saf yüzüme bakıyorsun
O zaman Ahmed Arif oluyorum
Hasretinden prangalar eskitiyorum
Yanında sana hasret yapayalnız yaşıyorum, anlaşılamıyorum
Cemal Süreyya oluyorum
Sayıların boynunu bükük bırakmak istemezken
Kal demiyorsun ya giderken terkedildiğimi anlıyorum
Benim boynum bükülüyor
Ve sen Canseverin dediği gibi
Gül oluyorsun en öfkeli en pembesinden
Gül kokuyorsun nefes nefese
Ancak Özdemir Asaf olunca anlıyorum
Sana ne az şey anlatmışım şu ana dek
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Susmak gerekiyormuş çok şey anlatmak için
Ben şimdi susuyorum
Ne olur sende biraz anlayış göster de beni anla…
13 – 08 - 2016
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Şarkılardan Şiir Yazdım Sana
Yıldızların altında ayrılmış,
Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlardan biri olmuştun,
Ve ben o gece bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul’un,
İnleyen nağmeler sararken ruhumu,
Kadehler paramparça yerlerdeydi,
Elveda meyhaneci kalamıyorum derken,
Avuçlarımda bir damla gözyaşı vardı,
Hatırla sevgilim beni hatırla derken göz yaşlarımdaydın,
Batsın bu dünya nidalarıyla isyan ederken sensizliğe,
Yine de bir duam vardı tanrıdan,
Kırsın diye gönlünün zincirlerini,
Herkes Heybelide mehtaba çıkarken,
Bense ellerinin ellerimde olduğu,
O ağacın altını hatırlıyordum,
Dertler derya olup taşarken yüreğimde,
Neredesin ay yüzlüm diye ağlıyordum...
Kimileri bir ilkbahar sabahı güneşle uyanıp kırlara açılırken,
Ben gönlümde sonbaharı yaşıyordum.
Dertleri zevk edindim sayende,
Sakın aklından bile geçmesin seni unuturum diye,
Can bedenden çıkmadıkça seni seveceğim,
Çünkü zehirim de panzehirimde sensin...
Canım dedim sana, canımı aldın,
Artık ne duamsın ne de bedduam desem de yalan,
Seni sevmekten kim usanır ki, sana doyum olmaz,
Gül dökerim yollarına,
Senede bir gün dönecek olsan
Sen bensiz, ben sensiz bu dünya bomboş,
Koca bir yalan,
Şu göğsüm yırtılıp bir baksan
Neler neler göreceksin....
Bak yine sazlar çalınıyor Çamlıcanın bahçelerinde,
Ama gel gör ki, sayende gül hazin bülbül perişan,
Artık ağlamaya da korkuyorum,
Düşeceksin sanıyorum göz yaşlarımla birlikte,
Batan her gün kana benziyor ve yıllar yağıyor saçlarıma,
Neyleyim ki bir kere aldandım çocuksu mahzun yüzüne...
Kader diyemezsin sen kendin ettin
Sonsuz bir sevgiyi katlettin,
Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım hiç bilemedim,
Çile mi hasret mi adını sen her ne koyarsan koy
Gülüm hasretinden prangalar eskittim
Bir gün kavuşacağız hayaliyle,
Kıskandım seni kalbimden bile
Yürüdüm dikenlerin üzerinde,
Nisan yağmurlarında ıslandım,
Durdurun dünyayı diye bağırdım,
Belki sende bende masum değildik
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Fikrimin ince gülü,
Beni ya anlamadın ya da anlayamadın,
Her gün isyanım var sayende kadere...
Bu ne sevgi ah bu ne ıstırap
Ne olur dön artık ne sensiz ne de onursuz olmasın aşk
İtirazım var kaderin böylesine,
Prangalar geçmiş hayallerime,
Yıldızlar bile kayamıyor iznin olmadan gözlerimden
Sensiz, yaralıyım dertliyim divaneyim,
Yuvasız kuşlar gibi avareyim,
Sen yoksan eğer, dünya benim olsa neyleyim,
Hala da anlamadınsa,
Öğren artık ben sana kelepçeliyim...
İki büyük nimetim vardı,
Bir anam diğeri sen,
Karaymış bahtım kara,
Kaybettim her ikinizi birden,
Özlediğim iki vazgeçilmez sevdam
Gel gör ki kara sevda yazılmıyor kağıda,
Şimdi duyar mısın feryadımı,
İsmin her an dilimde,
Bilmem çınlıyor mu kulakların,
Ve papatyalar solarken ben gidiyorum gündüz gece...
Gittiğin o yerlerde bir tanrıyı bir de beni sakın unutma
Çünkü unutamadım seni ben hala,
Şarkılardan şiir yazdım,
Neyleyim kavuşamazsam sana,
Toprak alsın muradımı,
Gerisi yazısız pulsuz dilekçemle mevlama...
14 - 07 - 2007
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şehit
Ölümü öldüren, ölümsüzlüğe giden,
Sevgilerin en yücesine,
Mertebelerin en yükseğine,
Allah’ın rahmetine erişen,
Cennet karşılığında,
En değerli varlığını kaybeden,
Mahşerde yetmiş kişiye şefaat ederken,
Bu garibi de unutma ey aziz şehit...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez
Yer şehit gök şehit
Yerde beden yatıyor
Şehadet şerbeti içmenin hüznüyle
Gökte ruh süzülüyor
Cennetle müjdelenmiş olmanın mutluluğu yansımış tebessümlere
Gözlerde iki damla yaş
Geride bıraktıklarını Allah’a emanet etmenin hüznüyle
Anne babanın tek tesellisi
Oğullarının şehadet şerbeti
Dillerde, “Vatan sağ olsun” nidası
Gönüllerde şehit emanetlerinin endişesi
Bütün ihanetlere ve şerefsizliklere inat
Dillerde bayraklaşan slogan
Şehitler ölmez vatan bölünmez...
Ant olsun ki
Kana susamış topraklar kana kanmadıkça
Tek dişli canavarın son dişi de kırılmadıkça
Milletin son neferi de şehit olmadıkça
Al sancak gökten inmez, vatan bölünmez…
Cephede asker, abdestiyle hazır şehadete
Al sancağı kefen diye sarmış bedenine
Eda ettiği her rekat son vazifesiymişçesine
Namus bildiği silahı elinde gözü siperde
Bekliyor canına susayan son şeytanı
Kalbinde iman dilinde tekbir
Gelsin, vatanıma göz diken
Canına susayan hain her kimse
Allahu ekber Allahu ekber…
©
Şiirin Yazılım Tarihi : 28 – 02 – 2020
Şiirin Yazılım Saati : 22 : 17

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Şeytan Kim
Kimseyi beğenmeyiz
Her harekete her lafa bir kulp bulur
Arkasında bir art niyet ararız
Hoş görüden uzak
Kişi ve olaylara önyargıyla yaklaşırız
Her şeyin en doğrusunu en güzelini biz biliriz
Dilimiz her ne kadar bir kaç çirkin söz söylese de
Millet kalbimize bakmalı
Çünkü onu zikr yerine kibirle yıkayan yine biziz
Başkasını da
Sırf doğruları göstermek için
Onun iyiyliği için eleştirir
Bu yanlışlarını göstermek içinde
Hep açığını kollayan yine biziz
Yalan, küfür gönüle sığmaz dilde durmaz
Gıybet ile sofradan hiç kalkmayız
Bunca yemiş yemiş semirmiş sonra da kalkıp ulema kesilmişiz
Ne haddimizi bilir ne de haklıya hakkını teslim ederiz.
Ramazan gelmiş şeytanlar bağlanırmış da
Biz bizi nasıl bağlarız bilemem
Sen bizi bize bırakma Ya Rab..! (amin...)
29-06-2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Şeytan Meleği Oynarmış
Şeytan kandırmak için meleği oynarmış, bilemedim
Öyle bir sevdim ki seni
Hakkında hiç kötü düşünmedim
Bin kez yalan söyledin
Ve ben hep inandım hep güvendim
Şeytan yüzünü göremedim
Sonunda öyle bir öldürdün ki beni
Bir daha ölecek kalp de bırakmadın
Bir daha görmek ister misin beni
Mutlu olmak ister misin eserinle…
©
Şiirin Yazıldığı Tarih : 22 – 04 - 2020
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Şeytan Tüyü
Somutlardan soyutlanmadan
Kirlerinden arınmadan
Ruhunda kopan fırtınalar durulmadan
Gel
Günahına günah katayım
Cenettime giden yolun üzerine oturmuşsun
Her halinde ayrı bir şuhluk
Her halin ayartıcı...
04 - 03 - 2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Şeytansın
Bin sitemi bir şakaya yükleyip sana sundum
Anlamazdan gelip yüzüme gülüp pişkinliğe vurdun
Komploları da, zıtlıkları da en güzel sen yazarsın
Çünkü bütün güzelliklere inat
Zıtlıklarla uyum kurmuş bir şeytansın...
Umutlarımın tükendiği bir anda
Güneş gibi doğdun bahtıma
Umudum oldun yarınlarıma
Sana endekslendim
Bilemezdim iki yüzlü yılan olabileceğini
Anlayamıyorum
Bir insan nasıl bu kadar karaktersiz olabilir
Vefa, sadakat senden sıyrılmış
Ahlaksızlık çökmüş yüreğine
İnsanlık senin neyine...
Şıpsevdi, maymun iştahlısın
Sevgi fakiri, şehvet dilencisisin
Sanma devran böyle döner
Unutma rüzgar eken fırtına biçer
Yarınlarda seni bekleyen
İhanet, koca bir yalnızlık
Ve sana bu hayattan kalan
Basit bir ders, hüsran....
Sahi onca maskeyle nasıl yaşıyorsun
Hasretlerini sevgilerini
O korkunç yalnızlığını nasıl gizliyorsun
Neden küssün aynalarla
Kendinle yüzleşmekten mi korkuyorsun
Yoksa korktuğun soru mu bu…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
05 : 13
12 – 06 - 2018
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Şımarmak İstiyorum Sevginle
Ben ne Kerem'im ne Mecnun ne de Ferhat
Seveceksen beni ben diye sev ismimle
Örnek gösterme efsane sevdaları
Yaşaycak ve yaşatacaksan kendi sevdamızı yaşayalım
Olmasın dillerde
Sır kalsın yüreğimizde
Ama yeterki bir kez olsun sende sevdiğini söyle
Her ne kadar her daim gözlerin ikrar etse de
Yine de gönül duymak istiyor
Birazcık olsun şımarmak istiyorum sevginle
Çok görme sevgiye susamış yüreğime
Seni seviyorum demeyi çok görme...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Şifadır Dostun Muhabbeti
En büyük şifadır dostun muhabbeti
Bırkamaz derdi alır gider gamı kederi
Dünya bir mekan ucu sonu belli
Dosttun yeri kalblerdir. ne ucu ne sonu belli...
25-07-2015
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Şiir Yazmak
Döktürmek diye bir şey yoktur
Sadece bir olay karşısında
Bir filmden aldığın duyguyu
Okuduğun herhangi bir şey hakkında
Hissettiğimizi kağıda dökmek
Ama her şeye güzel bakarak
Yüreğimizde gizlediğimiz
Dile getirmeye cesaret edemediğimiz
Kızgınlıklarımızı, hırslarımızı, hayal kırıklıklarımızı,
Umutlarımızı, umutsuzluklarımızı
Ya da aklımıza ne geliyorsa
Onu kağıda dökmeye gösterdiğimiz gayret ve cesarettir şiir.
Yazmaktan hiç bir zaman vazgeçmeden.
Beğenilme kompleksi yada beğenilmeme korkusundan uzak
Sadece kendimiz için yazmak
Kimse beğenmese kaç yazar sanki
Beğenilse de beğenilmese de
Onlar Bizim duygularımız.
Bizim kendi güzelliklerimiz
Zamanla çocuğumuz gibi olur, vazgeçemeyiz
Yazmak böyle güzel
Bir o kadar tuhaf bir şeydir işte…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
02 – 08 – 2017
00 : 46
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Şiirlerim
Beynimdeki sancıların en dayanılmaz anında,
Bir kıvılcımla başlayan,
Kelimelerle devam eden,
Duygularımın tercümanı,
Şiirlerim…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Şiirlerimde Yaşayacaksın
Önce ismini yazdım kağıda
Kırgınlığımı yazamadım
Bin kez öldürmeyi denedim bendeki seni
Beceremedim, lanet olsun ki beceremedim…
Biliyorum unutmam imkansız seni
Ama şiirlerimle vururum seni
Şiirlerimde anlatırım sevgimi
Şiirler okurum sevdalar üstüne
Ben sevdaya hasret, yüreğim seninle
Çağlar aşk meyveleri göğsümde ve gözümde
Gözyaşlarım mürekkebim olur
Bedduaya niyetlenir, sevdamı yazarım
Hasretlerimi, hayallerimi anlatamam kimseye
Hayallerimde hasretlerimde tutsaktır
Benim sana olduğum gibi...
Ne olursa olsun unutamıyorum seni
Unutamıyorum, yüreğime sapladığın hançer sözlerini
Sözlerini doğuya semaya yazdım
Her şafak vakti seni gördüm seni andım
O tarifsiz acıyı her gün artarak yaşadım…
Bulutlar bile dize geldi
Yağmur olup toprağa geçti
Sense güzelliğinin verdiği kibirle
Bilemem, benimle birlikte kaç yürek ezdi…
Ben sarrafım, altından gümüşten anlamam
Amma velakin gözlerimden düşen yakutları zümrütleri saklayamam
Mücevheratım değerlidir benim
Her gidenin peşinden ağlayamam…
Ama biliyorsun sen farklısın
Sen ki sevdiğim, sen ki hasretini çektiğim
Saçları yıldız yıldız
Gözleri çakmak çakmak
Güldün mü dünya güler seninle
Ağladın mı bulutlar hapsolur gözlerinde
Her tutuşunda ellerimi
Dünya erir kaybolur avuçlarımın ateşinde
Ve sen bütün bunları bile bile elveda diyorsun öyle mi…
Haydi git, aldırma gözyaşlarıma
Dökülür yüreğimden hisler
Gazeller ağıtlar yakılır
Bir kırmızı gülle sevdalar anlatılır
Sen git, ben sevdama ağlarım
Sen git…
Biliyorum öldürmeliyim bendeki seni
Yok etmeliyim
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Kırıntısı bile kalacak olursa
Kıvılcım, kıvılcım tekrar sarar ruhumu
Cehennemden farksız olur dünya
Ama unuttuğumuz bir şey var galiba
Sevdalar ölmez gülüm sevdalar ölmez
Volkan olur patlar gönüllerden
Sel olur taşar gözlerden
Nağme nağme dökülür dillerden
Sevdalar ölmez gülüm sevdalar ölmez
Öldüğü gün dünyada bitmiştir zaten
Ve hatta sen bile ölsen
Şiirlerimde yaşayacaksın bütün bunların hiçbirini bilmeden...
Bilir misin sevdalar yakar insanı
Vurur hasret zincirlerine de ateşe atar adamı
Geceler sabahı vurur
Bazen zaman durur
Hülyalar sel olur da
Dindirmez yürekteki yangını
Ve sen ateşe benzin dökerek gidiyorsun….
©
8 Nisan 2001 / Losser
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şizofreninin Halüsinasyonu
Şizofreninin halüsinasyonu sahrada seraba benzer
Gerçek olan hiç bir şey yoktur ama bilmez
Gerçekçesine yaşar gider
O yüzden ne acıları ne kederi biter
Onun için umut, umuda umutlanmaktır, hayaldir
Sevgi, bazen bir tebessüm bazen bir merhabayla gelir
Halüsinasyonu hayat gerçeğinden ayıramaz
Bu yüzdendir hayata hep geç kalışı
Bu yüzdendir hep içine içine kanayışı
Gözyaşı neden hiç akmaz ya da hiç dinmez kimse bilmez…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
27 – 07 – 2017
05 : 07
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Şu İnsanlar
Sonbaharla birlikte göçmeye başladılar,
Yağan yağmur, sararan yapraklarla hazanı yaşadılar,
Yüreğimdeki duygularımı çaldılar,
Hazan mevsiminde beni ağlattılar,
Ah şu insanlar, ah şu insanlar...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Talan Ülkesi Yüreğim
Emperyalist sevdanın yağmaladığı
Bir talan ülkesi yüreğim
Duygularım gerilla hissiyatıyla isyanda
Kırıyor döküyor
Mermi niyetine sevda sözcükleri saydırıyor
Yaralı yüreğim kanını gözlerimden akıtıyor
Ağaran saçlarım teslim niyetine beyaz bayrak sallıyor
Tamam sen kazandın, teslimim
Sen bilmesen de zaten sana kelepçeliyim
Haydi indir son darbeni hançer sözlerinle yüreğime
Adım, varlığım mazine yadigar kalsın
22-04-2016
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Tanımadığım Bir Güzele
Birazcık vicdanın varsa,
Bir daha sakın çıkma karşıma,
Esir olmuşum gözlerine,
Korkuyorum, uğruna kul köle olurum diye…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Tanışma
Merhaba
Ben Seyyid
Kendinizi tanıtmanıza gerek yok
Ben sizi o kadar iyi tanıyorum ki
Ruh ikizimsiniz
Yani elmanın diğer yarısı
Yani ben…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Tarifsizsin
Ya rab seni anlatan her şey eksik her şey yarım
Seni yazmıyor, yazamıyorsam
Nedeni
Seni anlatacak kelimelerin
Dünya lügatlarındaki yerini almayışından...
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Taş
Aşkım deyip bağrıma bastığım taş çıktı
Gönül fırınıma atıyorum,
Benimle har olup yansın istiyorum
Belki biraz ısınıyor ama hiçbir zaman yanmıyor...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Taş Kalbli
Yılların acısını çeken şu yüreğim,
Yorulmuş, yorulmuş çekemez olmuş,
Bir demet gül gibi kalbine sunduğum sevdam,
Hazanı yaşıyor,
Kururmuş, solmuş,
Vicdanın rahat bırakırsa seni,
Nereye istersen git artık,
Yorgun şu kalbimin mezarı,
Sevmesini bilmeyen taştan katı kalbin olmuş,
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Taşıyorsun İşte
Kınalıkoç olmak kolay değildir
Bilerek, isteyerek kurban olursun bazen
Hayattaki tek çile hamalı benmiyim dersin
Bin kez isyan edersin
Ama için yana yana
Ama kalbin kırıla kırıla
Yeri gelince onurun ayaklar altında
Gururun kırıla kırıla
Çevrenden utana utana
Her gün bin kez öle öle
Omuzlarında tonlarca yük varmışcasına
Ezile ezile taşıyorsun işte...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Tatlı Rüyalar
Gecenin huzuru çökerken yüreğine
Sevda güllerinin yaprakları okşasın göz kapakçıklarını
Düşlerinin prensi dalıversin
Rüyalar aleminin gönül kapısından içeri
Hasret kaldığın, özlediğin, duymak istediğin
Sevgi sözcüklerini fısıldasın kulaklarına
Sanki gül yapraklarının kadifemsi dokunuşu gibi
Dokunuversin dudakları alnına
Sen rüyalar aleminin prensesi olurken
Zaman dursun göz kapakçıklarında
Açarsan gözlerini
Biliyorsun
Kaybolup gidecek masal perisi gibi
En pembesinden en güzel tatlı rüyalar diliyorum sana
11-01-2015
23: 05
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Tecrübe
Zorlama fazla kendini ayakta kalabilmek için
Hayatta düşmek de var kalmak da var
Düşmelisin ki ayağa dimdik kalkmasını öğrenebilesin
Dostlarına gurur düşmanlarına gıpta olabilesin
Yaşadığın zorluklardan ders çıkarmasını öğrenebilesin
Gerçek dost ve düşmanlarını tanıyabilesin
Yaşadığın vefasızlıklar gördüğün ihanetler
Hayat defterine çentik çentik kazınırken
Adına tecrübe dediğimiz artı değerin
Geri kalan hayatında sana yol çizeceğini bilesin
Bütün bunlardan sonra, geçen geçti
Hiçbir şey yapamazsın giden günler için
Gelecek henüz bir bilmece
Bunun için yaşadığın anın kıymetini bilip
Geçmişten ders alarak
Geleceğin yol haritasını çizebilesin
Düşmekten korkma
Korkacaksan düştüğünde yalnız kalmaktan kork
Çünkü düştüğün an anlayacaksın
Kimin dost kimin düşman olduğunu
Unutma
Karanlık olmadan güneşin
Beyaz olmadan siyahın
Düşmanın olmadan dostun kıymetini anlayamazsın…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
10 - 06 - 2017
02 : 48
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Tek Kişilik Sevgi
Tek kişilik sevgi olsaydı
Adı aşk olmazdı
Olsa olsa
Adı narsis olurdu
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Tek Zenginliğim Gözyaşlarımmış
Gönül zincirlerini kırmak gerek bazen
İhtiraslardan arınıp
Kibir denen düşmandan
Şehvetin yalancı zevklerinden kurtulup
Riyanın yalanından sıyrılıp
Mütevaziliğin dinginliğinde gözyaşlarımızla kendimizi sorgulayıp
Ben kimim sorusuna cevap aramamız gerek...
Ben kimim nereden geldim nereye gidiyorum
Amacım hedefim ne
Bir yudum sevginin dilenciliğini yapıp
Daha kendimi tanımazken
Kendimi diğer insanlardan üstün görmenin ükelalığı neden...
Tek zenginliğim gözyaşlarımmış
Onu da ancak ağlayınca anladım
Melankolinin dibine vurmuşken
Ya ağlayamasaydım ne yapardım...
© Seyyid Burhaneddin kekeç
06 – 09 – 2017
21 : 49
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Tekrar Başlıyorum Yanmaya
Üşüdükçe sen geliyorsun aklıma
Gidişindeki yürek yangınım geliyor
Tekrar başlıyorum yanmaya
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
04 – 02 - 2019
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ten Belalı Ruh Sefalı
Aşk ile yanmak varken kandık dünyanın rengine
Sevgi, yaratanın yaratılana hediyesi
Yaratana sunmak varken
Kandık iki badem göze…
Sevda hamalı olmak zormuş
Yanmadan şifa bulunmazmış
Yalan dünyanın yalanına kandık
Unuttuk tevazuyu nefsin emellerine daldık
Kendimizi bir büyük ateşe attık…
Her şeyin bir sırrı varmış
Piştikçe sırra varılırmış
Menzil ne kadar uzaksa
O kadar yanmak lazımmış…
Sır, adı üzerinde sır
Sırrın sırrına varmak için
Sır olanda yok olmak varmış
Sırrın sırrında kaybolduk
Ne yandık ne piştik…
Dildeki dikeni, görmedim gülde
Gözdeki haramı, görmedim başka yerde
Ne göz doydu ne gönül
Sırtımızda kömür taşıdık cehennem ateşine…
Güller gördüm kokusuz
İnsanlar gördüm kaygısız
Yalan dolan hile her işimizde
Bu dünyada pişmek zor mesele…
Sevda, ateşe gönüllü atlamakmış
Hasret, sevda ile yanmakmış
Ne hasretle yandık ne de sabırla piştik
Ne de ateşte gül kokusu hissettik
Nefsin elinde kendimize zulmettik…
Bir garip kekecim sevdaya sevdalı
Gözleri buğulu başı dumanlı
Ne yere sığar bedeni ne göğe
Sonsuzda yok olmak ister
Gel gör ki
Ten belalı ruh sefalı…
©
Şiirin Yazılış Tarihi : 21 -11 – 2019
Şiirin yazıldığı Saat : 07 : 47
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Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Terör
Bir kıvılcımla başladı her şey,
Ardından bir mayın patlaması ve kalleşnikof sesleri,
Ve yerde üç beş ceset,
Her yerde silah sesleri,
Susmakta bilmedi,
Herkesin eli tetikte,
Ve herkes o an hedefte,
Can pazarında o an her insan,
Nedir hedef?
Gaye ne, amaç ne?
Neden öldü ve ölmekte bu insanlar,
Devrim dedikleri sosyalizm, diğer adıyla kokuşmuş kominizm için mi?
Hayret nasılda yıkanmış beyinler...
Anasının, atasının sözünü dinlemeyenler,
Üç buçuk soysuz bir delinin emrinde,
Nerede görülmüş böyle bir cehalet, söylesenize...
Bunun adı sizce devrimse,
Bana göre terör, irtica...
Öğretmedikçe İslam’ı atideki nesillere,
Daha çok canlar yanacak, yuvalar yıkılacak,
Kısaca yazık olacak, yazık...
1998
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Tezat
Bugünü kaçıranın yarınlara umutlanması neden
Hayat hep umuda umutlanmakla mı geçecek
Hayal, umut, gerçek
Neden bu kadar tezattayız…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Toparlanmak Zorunda Kalıyorsun
Ne kadar kırılsan da
Toparlanmak zorunda kalıyorsun
Yeni kırılmalar için…
13-07-2019
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Toprak
Toprak,
Islatınca çamur,
O dileyince hamur,
Bazan engin bir sofra,
Doyurur insanoğlunu,
Ana edasıyla,
Sonrasında yatak yorgan,
Mahşere dek sinesinde saklayan
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Trafik Kuralı Gibi Bu Aşk
Trafik kuralı gibi bu aşk
Soldan gelip vurduğun için ben haklıydım
Ama aynı zamanda da çok hasarlı...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Tufan
Bir okyanus ki,
Yumruk kadar,
Şeytana ayarlanmış rotalar,
Bir tufan yarat ki ya râb,
Nuh tufanına denk,
Kalsın,bu okyanuta yalnız iman...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Tutkulu
Tutkular vardır ölümüne…
Tutkular vardır bir kalemde silercesine.
Tutkular vardır bir ömür boyu,
Tutkulu olduğunu sananlar vardır,
Suresi bir saniye,
Tutkulu vardır tutkusuna tutsak.
Tutkulu olduğunu sananlar vardır,
Kelebek misali çiçek çiçek dolaşır
Peki sen hangisisin?
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Tutsak
Sevdamı bir kuşun kanadına yükledim bakışlarımla,
İstedim ki yakalanmasın,
Tutsak olmasın, yaratandan başkasına,
Çünkü ben tutsağım yeryüzünde,
Herkese normal olan bana suçtu,
Kimliğimden dolayı...
Kimliğim mi ne?
Boşver o suç bana yeter,
Durduğun yerde seninde başın girmesin derde,
Sana suç olarak benimle konuşman yeter...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Tükendim
Ve tükendim işte,
Ne adım atacak dermanım kaldı,
Nede nefes alacak gücüm,
Bir kemik torbası bedenim,
Ve onun içindeki acılarla kıvranan ruhum,
Yalnızlığın doruk noktasındayım yine,
Çektiğim acıları anlatamıyorum kimseye,
Kurt gibi kemiriyor beynimi derinden derine,
İçimden bir ses diyor,
Haydi son versene hayatına,
Korkuyorum, cesaretim yok,
Cesareti bulsam da ya Rahman,
Kıvranıyorum, Allah’ım nasıl bir acı bu,
Varlığını bilmesem ne kolay olurdu son,
Sana iman ediyorum,
Huzuruna günahkar bir kul olarak gelmeye korkuyorum,
Ama;
Bu üç perdelik hayat tiyatrosunda oynamaktan yoruldum,
Yarınlardan kalmadı umudum,
Yüreğimi dağlara vurdum,
İşte budur durumum,
Kendimi sana havale ediyorum Allah’ım,
Akıbetini hayır eyle bu kulunun (amin)
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Tükeniş
Yeryüzü günahlarla kirlenirken,
Yağmur bütün günahları temizlemek istercesine,
Şiddetini artırarak inadına yağıyordu.
Gökyüzü delinmiş,
Semalardaki okyanus olanca hızıyla yeryüzüne dökülüyordu.
Ve ıslanan yalnızca bendim bu yağmurda.
Hayattan bıkmış halimle,
Seni yani Azraillimi arıyordum.
Nerdesin ecelim nerdesin...
Hep oyuncak oldum,
Hep teselli sundum,
Kalbimdeki acıya rağmen,
Zehir içip, bade sundum,
İşte iki kelimeyle benim hayatım,
Duygularına mahkum...
Bilemezdim o günleri arayacağımı...
Her şeye boş vermişliğin kaygısızlığında,
Avare dolaşıp her gün yeni sevdalara yelken açarken,
Bir gün ansızın hayal kırıklığı içerisinde,
Pişmanlık duyacağımı...
Şimdi tükenen bir kalbin hıçkırıklarıyla geliyorum,
Artık gözyaşlarımda akmıyor,
Kimseden ne sevgi dileniyor,
Ne de özür diliyorum,
Benim için kalan tek şey,
Beynime bir kurşun sıkıp gitmeden önce
Dostlarıma veda etmek...
Onlara, onlarla olan hatiralarımızı miras bırakıyorum...
19-06-2007
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Uçakta Damat kahvesi (öykü)
Alperen çiçeği burnunda damattı. Evleneli henüz iki haftayı geçmemişti. Eşiyle bir
Temmuz ayında tanışmıştı. Her şey iki ay içerisinde olup bitmişti ve şu an uçakta
Hollanda’ya doğru yol alıyordu…
Alperen eşiyle Türkiye’de tanışmış sonrasında ilişkileri mektupla devam etmiş bir
sonraki tatil döneminde Türkiye’ye geldiklerinde Alperen durumu önce annesine
açmıştı. Annesi önce aileyi tanıyanları araştırmış onlardan kız hakkında biraz bilgi
toplamıştı. Topladığı bilgiler genelde olumlu şeylerdi. Ama ailenin kızlarını hiç bir şekilde
Türkiye’de bırakmaya niyetleri olmadığını da öğrenmişti. Her anne gibi evladını gurbete
göndermek istemediği için önce oğlunu vazgeçirmenin yollarını aradı. Oğluna gelin
adayı hakkında pasaklı olduğunu ev işi bilmediğini söyledi.
-Yahu anam gelin alınca sen yemek yapmasını öğretirsin bende temizlik konusunda
biraz sıkılarım. İki haftaya kalmaz Allah’ın izniyle sen onu muma çevirirsin. Senin gibi
kaynananın eline geçip de kadın olmayacak kız tanımıyorum ben.
Bu sözler karşısında Elmas Hanımın gururu okşanmıştı.
-Eh tabi öğretmesine öğretirim de bu kız Hollanda’da yetişmiş. Baskıya sıkıya
dayanamaz sonra evde kavga nizah eksik olmaz. Hem bunlar kızlarını Türkiye’de
bırakmazlarmış. Eğer kısmet olur da Türkiye’den biriyle everecek olurlarsa damadı da
alıp Hollanda’ya götüreceklermiş. Seni iç güveyisi gibi elini dilini kültürünü bilmediğim
yerlere, gurbete göndermek için mi büyüttüm ben.
-Benim güzel anam sen hiç sevmedin mi yahu? Ben bu kıza abayı yaktım. Anla birazcık
halimden. Sen babamla severek evlenmedin mi sanki? Bak şu yaşıma geldim hala
babam gözünün içine bakar. Biz de birbirimizi böyle sevdik. Gadasını aldığım anam ne
olur biraz halden anlasan. Hollanda’ya gitme meselesine gelince rızkımız neredeyse
elbet oraya gideceğiz. Allah o rızkı Hollanda’da yazdıysa zaten kimse engel olamaz ki.
Bak birkaç aya kalmaz askerliğim de var. En azından adını koyarız. Askerden sonra da
evleniriz Allah’ın izniyle.
Oğlunu vazgeçiremeyeceğini anlayan Elmas Hanım uygun bir zamanda münasip bir
şekilde durumu eşi Osman Efendi açtı.
-Ne acelesi varmış eşek sıpasının? Önce gidip askerliğini yapsın ondan sonra üzerimize
düşen neyse biz de yapacağız. Eşek değiliz ya.
Gelin adayını oğluna kötüleyen Elmas Hanım bu kez de Osman Efendiye gelin kızın
huyunun ahlakının güzelliğinden ev işlerindeki maharetini anlatarak kızın
kaçırılmayacak bir kısmet olduğunu anlattı.
Kimmiş bunlar, neyin nesiymiş? Siz bana bu kızın babasının adını akrabaları kimler
onları bir deyin hele bir de ben bakayım sonrasına bakarız.
Elmas hanım gelin adayının akrabalarından bir kaçının ismini söyleyince babanın gözleri
parladı.
-Yav bu bizim Fikri’nin yeğeni miymiş? Eğer babası da Fikri gibiyse ben güle oynaya
istemeye giderim. Dur hele bi yarın olsun ben Fikri’nin dükkana gider ağzını ararım.
Fikri mahallede dürüstlüğü ve ahlakıyla nam salmış adam gibi adam denilen mahalle
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esnaflarından biriydi. Ertesi gün Osman Efendi Fikri Efendinin dükkânına uğradı. Olacağı
bu ya Fikri’nin Hollanda’dan gelen eniştesi de dükkâna uğramış oturmuş hem sohbet
ediyorlar hem çay içiyorlardı.
Osman Efendinin dükkâna girdiğini gören Fikri Efendi hemen ayağa kalkarak,
-Oooo Osman Ağa hoş geldin. Şöyle buyur hele.
Sonra yanındaki çırağa dönerek, “Durma koş bir çay kap gel Osman Amcana”. Çırak
dışarı fırlarken Osman Efendide Fikri Efendinin gösterdiği yere çökmüştü bile
Daha sonra Eniştesi Durmuş Efendiyle Osman Efendi tanıştırdı. “Bu benim Hollanda’daki
eniştem Durmuş. Enişte bu da bizim mahallenin değerli insanlarından Osman Ağa.
Yüzüne diye demiyorum ama kendisi hakikaten çok değerli bir insandır. Güngörmüş,
kimin bir yardıma ihtiyacı varsa Osman Ağayı orada bulursun. Fakir babası bir adamdır.
Allah ondan razı olsun.”
Bu güzel sözler karşısında gururu okşanan Osman Efendi teşekkür ederek, “Şu üç
günlük dünyada kimimiz var gardaşım. Bütün mahalle aile gibi olduk. Muhtaçlarımıza
yetimlerimize sahip çıkmayıp da ne yapacağız. Hem bana diyene bak. Sen sanki
yapmıyon mu? Ramazan ayı boyunca mahallenin zenginlerini toplayıp fakirlere yardım
etmek için onları organize edip kumanya dağıtmadınız mı? Kış ayında odunu kömürü
olmayana yine aynı şekilde odun kömür yardımı yapmadınız mı? Mahalle hepimizin
gardaşım. Allah senden de razı olsun. Hep birlikte mahallemize sahip çıkıyoruz. Fakir
fukaralarımızı da kimseye muhtaç etmiyoruz. Ne mutlu ki bana benim böyle güzel
dostlarım var”.
-O mutluluk hepimizin Osman Ağa. Ne mutlu bize. Koca şehire örnek mahalle olduk. Bu
onur hepimizin.
Duydukları karşısında Durmuş Efendi de şaşkınlığını gizleyememişti. Dayanamayarak o
da söze girdi.
-Yav enişte sizin böyle hayır işleriniz var da niye bize haber vermezsin. Biz de karınca
kararınca bir yardımda bulunurduk. Bundan sonra beni de listene yazmazsan hakkımı
helal etmem bilesin.
Tam o sırada çırak çocuk çayı getirmiş Osman Efendinin önüne koyup dışarı çıkmıştı.
Ustasından büyükler konuşurken yanlarında durmaması gerektiğini öğrenmişti.
Çocuğun çıktığını gören Durmuş Efendi elini hızla cebine sokup bir hayli yüklü görünen
meblağı Fikri Efendinin eline sıkıştırarak, “Hatta o kadar beklemeye de gerek yok. Bu
da benden olsun” dedi.
-Yav enişte acelesi ne verirsin hele. Hem ne kadar verdiğini bir say. Bizde bilelim ki
kimin ne verdiği bilinsin.
-Ya Fikri öyle şey mi olur? Sağ elin verdiğini sol el bilmemeliymiş. Biz öyle öğrendik.
Cebimdeki neyse verdim işte. İnşallah Rabbim kabul eder.
Orada bulunan herkes, “Amin, inşallah. Allah razı olsun” derken Fikri hemen lafı alarak,
“Enişte sen öyle diyon da senin verdiğin para cebimdeki paraya karışırsa ben ne kadar
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vereceğimi nereden bileceğim. O yüzden saymadan olmaz.”
Fikri efendi aldığı parayı sayıp masanın gözünden çıkardığı bir deftere para miktarını,
parayı aldığı tarihi ve verenin ismini yazdı. Sonra Osman Efendiye dönüp, “Osman Ağa
paraya miktarına şahitsin. Yarın bizim Bekir Efendilere odun kömür alacaktık. Bak
büyük Rabbim nereden gönderiyor parasını.
-Şu oğlu vefat eden iki torununa ve gelinine bir emekli maaşıyla bakmaya çalışan Bekir
Efendiye mi odun kömür alacaksınız?
-He ya ona alacağız. Allah yardımcıları olsun. Bir emekli maaşıyla beş nüfusa bakmaya
çalışıyor garibim. Bilirsin kimi kimsesi de yok. Bir oğlu vardı o da takdiri ilahi işte. Biz
de elimizden geldiğince yardımcı olalım istedik.
-Çok iyi düşünmüşsünüz Fikrim çok iyi düşünmüşsünüz. Eğer yardım edenlerin
isimlerini söylemeyecekseniz benim de üç-beş bir katkım olsun isterim gardaşım.
Bu kez de elini cebine atma sırası Osman Efendiye gelmişti. Cebinden çıkardığı elindeki
paraları sayan Osman Efendi bu paranın bir kısmını alıp Fikri Efendiye uzattı. Durmuş
Efendi de yaptığı gibi parayı sayıp deftere kayıtını yaptı.
Oturdukça muhabbet koyulaşmıştı. Osman Efendi ile Durmuş efendi sanki kırk yıllık
ahbapmış gibi sohbet etmişlerdi. Bir süre daha oturduktan sonra Osman Efendi
müsaade istedi. Tam kalkacakken Fikri efendi, “Osman Ağam yarın eniştemgil bize
oturmaya gelecekler. Eğer bir manin yoksa sizde gelin. Hep birlikte oturup sohbet
ederiz ha ne dersin?” Osman Efendi içinden sevinirken teklifin hemen üzerine atlamış
olmamak için ağırdan almayı istedi.
-Ya gardaşım ne manisi olacak. Sen yeter ki iste. Sen istersin de ben gelmem mi? Lakin
bak enişten bunca yoldan gelmiş. Bacınla yeğenlerinle hasret gidermek istersiniz biz
araya girip rahatsızlık vermeyelim. Bir başka gün bir başka sefere hatta Durmuş Efendi
de dönmeden bizde toplanırız ha.
Osman Efendinin bu ağırdan alışı hem Fikri hem de durmuş Efendiyi etki altında
bırakmıştı.
Önce Fikri efendi sonra da Durmuş Efendi ısrarla Osman Efendinin de ailesiyle
kendilerine katılmasını istemişti.
Osman Efendi onları kırmayarak, “O zaman yarın görüşmek üzere. Haydi, Allah’a
emanet olun” deyip yanlarından ayrılmıştı.
Osman Efendinin gözü Durmuş efendiyi tutmuştu. Evine vardığında o gün ki olanları
karısına da anlattı. “Yav adam cebinden bi tomar para çıkardı saymadan al bu da
benden olsun dedi. Adamdaki cömertliğe bak. Adamdaki gönül zenginliğine bak. Böyle
bir adamla kim dünür olmak istemez. Yarın da gider kızı da görmüş oluruz.
-O zaman yarın oraya gideceksek ben de bir baklava açayım bir tepsi de börek
yapayım. Elimiz boş gitmek olmaz. Zaten adamların misafiri çok bir de biz yük
olmayalım.
-İyi düşündün hanım. Sen ne lazımsa söyle Alperen’e yarın gidip alalım.
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Ertesi gün erkenden Alperen’le birlikte çarşıya çıkan Osman Efendi siparişleri alıp
Alperen’le eve gönderirken Fikri Efendinin dükkanına uğrayıp Tatlı ve böreği
kendilerinin yapacağını yenge hanımların varsa başka işleriyle meşgul olmasını söyledi.
Fikri Efendi, “Yav gardaşım ne gerek vardı da bacımı sen zahmete sokuyorsun.
Bizimkiler zaten yapacaklardı. Hiç zahmet etmesinler söyle de”.
-Yav gardaşım zahmeti mi olurmuş. Hem alışverişi yapıp eve gönderdim bile. Sen
bacıma söyle başka işlerini görsünler. Haydi akşam görüşmek üzere. Allah işini gücünü
rast getirsin…
-Peki gardaşım, Allah razı olsun, selametle…
Akşam Fikri Efendilerin evlerinde tam bir düğün havası vardı. Misafirler kaynaşmış
muhabbet koyulaşmıştı. Osman Efendi hem sohbeti dinleyip bazen katılırken suskun
kaldığı zamanlarda gelin kız adayını gözetliyordu.
Hande o akşam oradan oraya koşturuyordu. Sofra hazırlanmasında sofranın
toplanmasında sonrasın çay servisinde hep o koşturuyordu. Gören onu evin kızı ya da
gelini sanırdı. Kızlarının bu koşuşturmasına ne Hande’nin annesi ne de babası bir anlam
verememişti. Ama onun böyle işçiman olması diğer insanların yanında göğüslerini
kabartmıştı.
Çaylarla birlikte sohbet iyice koyulaşmış konu askerlik anılarına kadar gitmişti. Askerlik
anıları bitince bu sefer Durmuş Efendi Hollanda’ya nasıl gittiğini anlatmaya başladı.
-Gardaşım ben o zamanlar Sümer’de dokumacılık yapıyorum. O zamanlar evimiz taa
Yazı Bağlarında. Sümer neresi Yazı bağları neresi. Yazın neyse biraz kolay da kış oldu
mu hiç çekilmiyor o yol. Askerden sonra tam 7 yıl çektim o yolu. Sona duydum
Avrupa’ya işçi kayıtları başlamış. Ben de yazıldım. Bizi Ankara’ya muayene çağırdılar.
Bir çoğu Avrupa’ya gidebilmek için ağzındaki eksik dişini bile yaptırdı. İnsanlar o kadar
korkuyor yani. Ben hiç oralı bile olmadım. Kısmetimde nasibimde varsa seçerler dedim,
girdim. Demek ki kurban olduğum rızkımızı orada yazmış. Nasibimiz oradaymış. Neyse
gittim, önce Almanya’ya indik sonra bizi Hollanda’ya gönderdiler. Vardık pansiyonlara
dağıttılar bizi. Biz bir çalışıyoruz ki hiç sorma, günde on iki saat. On iki saat çalışıyoruz
ama Allah var iyi de kazandık.
Çoluk çocuk benim gözümde tütmeye başladı. Bir yıl çalıştıktan sonra ben döneceğim
dedim. Vazgeçirmeye çok çalıştılar ama benim gözüm karardı bir kere. Neyse ben bir
yıl sonra memlekete döndüm geldim. Yine eski işime Sümer’e girdim ama bu sefer de
milletin çenesi durmuyor ki kardeşim. Allah bilir ben yapmışım da oralarda
duramamışım. İyi işçi olsaymışım geri gönderirler miymiş. Kimse benim kendi isteğimle
döndüğüme inanmıyordu. Baktım millet susacak gibi değil. Hanıma dedim, hanım
milletin konuşması benim ağrıma gidiyor. Ben geri döneceğim Hollanda’ya. Bizim kör
oğlu, herif çoluk çocuk büyüyor ben bunlara nasıl bakıyım tek başıma dedi ama bi defa
ben tekrar Hollanda’ya gideceğim dedim ya, sözümden de dönmüyorum. Sonra orada
birlikte çalıştığımız arkadaşa bir mektup yazıp dönmek istediğimi söyledim. O da
fabrikayla konuşmuş. Şef zaten yana yakıla işçi arıyor. Bir de fabrikaya işçi getirene
yüz gulden para veriyorlar. Benim uçak biletimi göndermişler, arkadaşa da yüz gulden
para vermişler. Garibanım o da çok sevindiydi o paraya. Sene altmış sekizdi gittiğim
de. Gidiş o gidiş, bi daha da dönemedik. Sene yetmiş üç müydü ne orada bir ev tuttum.
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Sona da çoluk çocuğu da aldım yanıma. Allah’ıma şükürler olsun kimseye muhtaç
etmeden yaşayıp gidiyoruz işte. Çocuklardan ikisi evlenip Türkiye’de kaldı. Oğlanı da
evlendirdim. Kız da nasip işte. Rabbim hayırlı kısmetler versin, hayırlı insanlarla
karşılaştırsın.
Hep birlikte amin dediler. Her güzel şeyin sonu gibi o akşamın da sonu geldi, herkes
evine dağıldı gitti. Osman Efendiler evlerine döndüklerinde birbirlerine kızın ne kadar
işçiman olduklarını anlatıyorlardı. İkisi de kızı beğenmişlerdi. İstemeye karar verdiler.
Anne oğluna müjdeyi verdiğinde Alperen sevinçten çığlık atıp annesini kucaklamış
döndürüyordu. Annesi oğlunun sevincine ortak olmuştu ama oğlunu da yatıştırmaya
çalışıyor.
-İndir oğlum beni, yeter gayri döndürme başım döndü, Gözümün önü kararıyor.
Sevinmede fazla ileri gittiğini anlayan Alperen annesini divana oturturken bir bardak da
su kapıp gelmişti. Elmas hanım oğlunun bu haline güldü. Alperen, “Ne var, niye güldün
anam bilmediğim bir şey mi var?”
-Yok oğlum, bilmediğin ne olacak. Normalde bir bardak su istesem bin dereden su
getirirsin de bir bardak su getirmezdin. Şimdi bi el kızı için kendiliğinden su getirdin de
ona gülüyorum.
-Aşk olsun anam ya. Sen iste ben Ferhat olur dağ deler istediğin suyu kaynağından
buraya getiririm.
Elmas hanım yine gülerek, “he he baban da öyle diyordu”.
-Ne diyordu babam?
-Oğlum ben takılıyorum sana. Babanın bir şey dediği yok. Var sen işine git.
Hafta sonuna doğru Osman Efendi Fikri Efendiye uğrayarak hem Fikri Efendileri hem
Durmuş Efendileri hafta sonu misafir etmek istediğini söyledi.
-Yav gardaşım daha geçen gün bizdeydik. Hele biraz zaman geçseydi bari.
-İyi de gardaşım senin eniştengil ne zaman dönecek bilmediğim için onlar dönmeden
bir de ben misafir edeyim istedim. İtiraz filan istemem bu hafta sonu bekliyoruz ha. Ha
gelirken de hiç bir zahmete kapılmayın konu komşu şimdiden hazırlığa başladılar.
Mantılar içli köfteler filan hazırlıyorlar. Yav bu Durmuş beylerin gelmesi ne iyi oldu
midemiz bayram ediyor. Yoksa biz istesek bin nazlan yaparlardı.
Deyip gevrek gevrek gülerken Fikri Efendi de Osman Efendiye gülerek, “Vallahi doğru
söylüyorsun. Bizim enişteye söyleyelim her yıl gelsinler de bari en azından yılda bir
defa da olsa bizim midemiz bayram yapsın”. İkisi birden kahkahaları koyuvermişlerdi.
Hafta sonu geldiğinde Elmas hanımın hazırladığı sofrada bir kuş sütü eksikti. Hande
Osman Efendi’nin evinde de her şeye koşturmuş Elmas hanıma yardım etmişti. Elmas
hanım normalde sen otur kızım misafirsin deyip karşı çıkardı ama bu sefer Hande’nin
yardım etmesinden büyük bir keyif alıyordu.
Yemekler yenildi çaylar içildi sohbetler edildi kahveler içildi. Misafirler müsaade isteyip
ayrılırlarken Durmuş Efendi Osman Efendiye dönüp, “Ya Osman ağa gardaşım seni geç
tanıdım ama inan çok sevdim seni. Allah arzı olsun evini yüreğini açtın. Gönlünün ne
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

kadar zengin olduğunu izzet ikramınla bir kez daha gösterdin. Biz dönmeden sizi biz
misafir edelim isterim. Haftaya da biz de toplanalım mı gardaşım ne dersin?”
-O senin gönül güzelliğin Durmuş Efendi. Gönlün güzel her şeyi güzel görüyorsun. Ben
Hafta içi Fikri Efendiye uğrar söylerim. Ondan duyarsın olur mu?”
-Peki ama arayı öyle fazla uzatmayalım. Biliyorsun bizim günlerimiz sayılı. Zamanımız
da kısıtlı. Bir de bizim haneyi böyle şenlendirelim inşallah.
-Oooooo daha neler yaparız neler. Zamanımız bol yeter ki kurban olduğum nefes,
sağlık versin.
Herkes neşe içerisinde evine dağılırken Osman Efendinin evinde yine gelin kızın
maharetleri konuşuluyordu.
Ertesi günü Osman Efendi Fikri Efendinin dükkanına uğradı. Fikri efendiye Yeğeni Hande
için dünürcü olmak istediklerini bunun içinde Dursun Efendilere ziyarete gitmek
istediklerini söyledi.
-Bilirsin kız isteme farklı olur yemekli misafirlik farklı olur. Eğer onlar bizi dünür görüp
onurlandırırlarsa biz onlarla bir ömür ekmeğimizi bölüşürüz. Hem dostluğumuz
gardaşlığımız da pekişmiş olur.
-Vallahi ne söyleyim Osman Ağa. Kız yeğenim olur ama önünde anası var babası var.
Ben teklifinizi iletirim.
-O zaman senden haber bekliyorum Ağa.
-Ben eniştemle bir konuşayım haber veririm gardaşım. Haydi şimdilik selametle.
Osman Efendi gittikten sonra Fikri Efendi de eniştesinin yanına gitmek için dükkandan
ayrıldı. Eniştesinin evine vardığında eniştesinin evde olduğunu öğrenince sevindi.
-Enişte bu kez elçi olarak geldim.
-Yav gardaşım gelmen için sebep mi lazım. Burası senin bacının evi, senin evin.
İstediğin zaman gelirsin. Ama bu elçilik dediğin ne ola ki.
Fikri Efendi, Osman Efendinin söylediklerini aynen Dursun efendiye aktardı.
Dursun Efendi bir an dona kaldı, gözleri doldu. “Demek o gün geldi ha” dedi.
Fikri Efendi bir şey anlamamıştı Dursun Efendinin söylediklerinden. “Hangi gün enişte”
diye şaşkınca sordu.
Yahu Fikri bu kız ne zaman büyüdü de şimdi istemeye geliyorlar. Şimdi sen isteyecekler
deyince yüreğim cız etti. Ben onu kendi gözümden bile kıskandım. Benim evimin
gönlümün en değerli en nadide gülü o. Ben onu bir gün gelin edeceğimi bilirdim da
gözümün önündeki kızımın o kadar büyüdüğünü bilmiyordum ki.
-Enişte kızlarımızın büyüdüğünü hep bir başkaları hatırlatır biz babalara. Siz bacımı
istemeye geldiğiniz de benim babam sanki senden farklı duygular mı yaşadı? Bacım
hala babamın canı ciğeri. Sen onu Hollanda’ya götürdün götüreli anamın babamın
gözyaşı diner mi sanırsın? Kız çocuğu böyle iste. Gözünün önünde büyür serpilir ama
sen farkına varmazsın. O senin gözünde hep küçük kızındır, canındır ciğerindir. Ama
elin oğlu gelir senin canını ciğerini kanata kanata götürür ama sen hiç bir şey
yapamazsın. Dünyanın kanunu bu. Nasıl ki sen bizim canımızı ciğerimizi söküp
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götürmüşsen birileri de senin canını ciğerini sökecekler. Bunu da sen bizim ciğerimizi
söktüğüne sayacaksın. Bundan kurtuluş yok enişte. Ötesi kızının kısmetiyle oynamak
olur. Bu vebal altında da hiç bir ana baba kalmak istemez. Şimdi sen bacımla konuş.
Cevabınız müspet olsa da olmasa da Hande’yle de konuşun. O kızın da fikrini alın.
Sonuçta hayat onun hayatı.
-Fikri ben bu adamı senin dükkanında tanıdım. Görünüşte iyi biri ama içi nasıldır ailesi
nasıldır bilmem. Senin bunca yıllık komşun. Mutlaka sen bizden daha iyi tanırsın. Adam
nasıl biri çocuk nasıl biri? De hele senin fikrin ne?
-Enişte Osman Ağa aynen gördüğün gibi biri. Dışı neyse içi de o dur. Bunca yıllık
komşumdur bir yanlışını görmedim. Oğlu dersen okudu. Zanaat mektebini bitirdi.
Babası ona dükkan açacaktı çocuk istemedi. Askerliği yakın, gidip geldikten sonra
açarız baba dedi. Şimdilik mesleği daha iyi öğrenmek için bir ustayla birlikte çalışıyor.
Mahallenin radyo televizyon tamiri hep onların ellerinden geçer. O çocuğun bu
mahallede girmediği bir ev yoktur. Birinden de bir gün dahi bir laf gelmedi. Ben bu
kadar bilir bu kadar söylerim. Gerisi sizlerin bileceğiniz bir iş enişte. Hande benim de
canım ciğerim, öz yavrumdan farkı yoktur benim için ama anası babası sizsiniz. Siz ne
derseniz o.
-Sağ ol gardaşım, bi de ben bacınla konuşayım. Bir de Hande’nin fikrini soralım. Her
şeyin hayırlısı olsun.
-Amin enişte amin, o halde ben sizden haber bekliyorum. Onlar da benden cevap
bekliyor.
Durmuş Efendi duygusallığın verdiği üzüntü içerisinde baş salladı.
Aradan bir kaç gün geçmişti. Nihayet Osman Efendilerin beklediği cevap “Buyursunlar”
gelmişti. Gümüş tepsi içerisinde gümüş bir tabağın içi çikolata ile doldurulmuş yanına
da tamamı kırmızı güllerden oluşan bir buket yaptırılmıştı. Herkes süslenmiş
püslenmişti.
İki haftadır yemekte buluşan kadro bu kez Durmuş Efendi’nin evinde ama hayırlı bir iş
için bir araya gelmişlerdi. İlk defa herkes de bir çekingenlik vardı. Hoş geldin faslından
sonra ortada bir sessizlik olduk. Osman Efendi konuşma ihtiyacı hissederek söze
başladı.
Durmuş bey gardaşım bu kadar kısa bir sürede sizi o kadar çok sevip o kadar kaynaştık
ki istedik ki bu gardaşlığımız bir ömür boyu sürsün. Sen de bilirsin biz ana babaların
evlatlarımız üzerinde hakkı olduğu kadar onların da bizim üzerimizde hakları var.
Birincisi doğduklarında onlara güzel bir isim vermek. İkincisi onları en güzel ahlakla,
İslam Ahlakıyla eğitmek. Üçüncüsü onlara helal lokma yedirmek. Dördüncüsü, güzel bir
meslek edinmelerini sağlamak ve onları evlendirmek. Maşallah, Rabbim hayırlı uzun
ömür versin. Hande kızımızı da siz en güzel şekilde yetiştirmişsiniz. Biz de her yetişkin
oğlu olan anne baba gibi böyle değerli bir mücevherin bizim olmasını isteriz. Eğer siz de
uygun bulup münasip görürseniz şayet Allah’ın emri Peygamber efendimizin kavliyle
kızınızı oğlumuza istiyoruz.
Durmuş Efendi kayınbiraderi Fikri Efendiyle görüştüğünden beri duygusallaşmıştı.
Konuyu hanımıyla görüşmüştü. Onun konuşmasından olaydan kendisinden önce haberi
olduğunu anlamıştı. Kızıyla konuşmuş, Hande’de her genç kız gibi babasına sadece
“Sen nasıl münasip görürsen babacığım” demişti. Her baba gibi o da kızının asıl
düşüncesini yani onun da bu işe gönlü olduğunu eşinden öğrenmişti. Kızı da bu işe
gönüllüyse bu işin önünde durmanın yanlış olduğunu kendisi de biliyordu.
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Durmuş Efendi yavaş yavaş konuşmaya başlayınca herkes daha net duyabilmek için bir
anda susmuştu. Salonda sadece Durmuş Efendinin yüreği parçalanarak çıkarmaya
çalıştığı kısık bir ses vardı. Teklifinizle bizleri gururlandırdınız. Allah sizlerden razı olsun.
Ben sadece hayırlısı neyse o olsun diyorum.
Bu sözlerden kimse bir şey anlamamıştı. Osman Efendi, “Yani” diye fısıldadı.
-Yani si şu ki, kızım benim canım ciğerim, göz bebeğim. O olmadan ben nefes alamam.
Bilirim herkesin evladı kendisine böyledir. Herkesin evladı kendisine özeldir. Ama
istediğiniz benim canım. Biliyorum günün birinde canımı söke söke götürecekler. Bu her
kız babasının kaderi. Her ne kadar canımı sökseler de kızım da damadım da gözümün
önünde olmasını isterim. Kızım yurt dışında büyümüştür. İki kültür arasına sıkışıp
kalmıştır. Biliyorum ki burada kalacak olursa kızım uyum sorunu yaşayacaktır. Bunun
altından kalkabileceğini sanmıyorum. Evet demem için tek şartım vardır. Kızımı verecek
olursam oğlunuz bizimle birlikte Hollanda’da yaşayacak. Çocukların evini barkını
kurmak benim boynumun borcu olsun. Ne istiyorlarsa alacağım. Kız kısmı bünye olarak
hem zayıf olduğu kadar duygusal olarak daha da zayıftır. Ama erkek kısmı daha
güçlüdür. Öğrendiğim kadarıyla maşallah Allah bağışlasın oğlunuzu her türlü şekilde
güzel bir eğitim vermişsiniz. Güçlü kişiliği sağlam karakteri ile uyum sorununu kızımdan
daha kolay çözeceğini düşünüyorum. Bu nedenle eğer çocukların Hollanda’da
yaşamalarına siz de evet derseniz benim cevabım da müspet olacaktır.
Durmuş Efendi topu Osman Efendinin kucağına bırakmıştı ama Osman Efendi ve hanımı
bu konuları daha önceden konuşup anlaştıkları için hazırlıklıydı. Onlarında ciğerleri
yanıyordu. Bunca yıl üstüne titreyerek yetiştirdikleri yavru kuşları artık kendi
kanatlarıyla uçmaya hazırlanıyordu. Her türlü acıya evlatları için çaresiz katlanacaklardı.
Gardaşım sen can pareni yavrunu oğluma teslim edersin karşılığında da bizim can
paremizi de sen istersin. Dediğin gibi, biz ana-babalar yavrularımızın mutluluklarını
isteriz. Madem ki oğlumun rızkı yurt dışındaymış kaderin önüne geçilemezmiş.
Yavrularımızın mutluluğu için bizde yeri gelince yaramıza tuz basmasını öğreneceğiz. O
zaman hayırlı uğurlu olsun.
Durmuş Efendi erkek tarafının onun şartını kabul ettiğini duyunca yüreğinde bir ferahlık
hissetti. En azından kızı yanında olacaktı ve dilediği zaman görebilecekti. Bu sevinçle o
da o kısık sesi bırakıp buruk bir sevinç ses tonuyla hayırlı uğurlu olsun dedi.
Gençler sevinçle orada bulunan büyüklerin hepsinin ellerini öptüler. Hande daha sonra
mutfağa geçip herkese şekerli kahve yapıp bunları servis etti.
Alperen’in kahvesi en sona yapılırken evdeki diğer genç kızlar kahvenin içine bol tuz
koyarken işi abarttılar. Tuzun yanı sıra acı toz biber de doldurdular. Kahve pişince de
Hande kahveyi bir fincana doldurup Alperen’e sundu. Alperen’e hiç kimse bir şey
anlatmadığı için o sözlenmenin de vermiş olduğu heyecanla kahveden öyle büyük bir
yudum aldı ki nerdeyse bir fincan kahveyi bir yudumda yutmuştu. Fakat kahveye tuzun
yanında acı toz biber de kattıklarından ağzı fena halde yanmıştı. Bir den öksürmeye
başladığında herkes kahkahalarla ona gülüyordu.
Durmuş Efendi Hollanda’daki iş yerini arayarak tatilini üç hafta daha uzattı. Yine aynı
şekilde Hande’nin işyerini arayıp durumu anlattıklarında izin almakta zorlanmadılar. Bir
hafta içerisinde nişan yapıp ikinci haftaya nikâh ve düğün yaptılar. Herkes mutluydu
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ama gençler her şeyin bu kadar hızlı olup bitmesine inanamıyorlardı. Düğün sabahı yani
gerdek gecesi sabahı Alperen kapı zili sesiyle uyandı. Evde kimsenin olmadığını
biliyordu. Sabah sabah kim bu münasebetsiz diye öfkeyle sabahlığını giyip kapıyı
açtığında kapıda postacıyla karşılaştı. Elinde bir celp kâğıdı vardı. Teslim aldığına dair
imzayı atıp zarfı açtığında bir hafta içerisinde Manisa-Kırkağaç Jandarma Birliğine teslim
olması gerektiği yazıyordu. Alperen’de Hande’de şaşırıp kalmışlardı. Hemen kalkıp
duşlarını aldılar. Hande ortalığı düzeltip kahvaltı hazırlarken Alperen ne yapacağım ben
şimdi ya deyip duruyordu.
Öğleye doğru Elmas Hanım ve Osman Efendi eve geldiklerinde celp kâğıdını
gördüklerinde onlarda şaşırıp kalmışlardı. Osman Efendi celp kâğıdını alıp Fikri
Efendinin dükkânına gitti. Fikri Efendi çırağı Durmuş Efendiye göndererek dükkâna
gelmesini rica etti. Biraz sonra Durmuş Efendi geldiğinde durumu on anlatıp celp
kâğıdını göstererek düşüncesini sordular.
Durmuş Efendi, “Askerlik her Türk evladının mukaddes borcudur. Gerekirse can
vermesini bilir. Amenna, buna bizim bir itirazımız olmaz olamaz da. Hatta askerlikten
kaçan kanı bozuk da bizim evladımız olamaz. Ama bunlar daha genç. Gözlerini yeni
açtılar. Askerlik uzun süre. Araya soğukluk filan girer, ne bileyim başka şeyler olur.
Buna da mahal vermemek lazım. Yurt dışında olanlar askerliklerini dövizle borçlanarak
yapabiliyor. Eğer bir imkân bulur da Alperen’in askerliğini bir süre tecil ettirebilirseniz
biz onun vize işlemlerine hemen başlar bir an önce Hollanda’ya götürürüz. Ondan sonra
da askerliğini bedelli olarak yapar. Çocuklarda ayrılmamış olurlar. Buradaki asıl soru siz
onun askerliğini tecil edebilecek misiniz?
Osman Efendi, “Benim astsubay bir tanıdığım var. Hele ona bir danışalım ne diyecek?”
Osman Efendi tanıdığı astsubayın yanına gidip durumu anlattı. Astsubay, Osman
efendinin yüreğine su serpti.
-Osman abi, oğlun meslek lisesi mezunu. Lise mezunları askerliklerini bir yıl tecil
edebiliyorlar. Ben bir dilekçe yazayım. O altını imzalasın bağlı bulunduğu askerlik
şubesine versin. Büyük bir ihtimalle sorun çıkmayacaktır.
Astsubay hemen bir tecil dilekçesi yazıp onu Osman Efendiye verdi. Osman Efendi
astsubaya nasıl teşekkür edeceğini şaşırmıştı. Astsubayın yanından büyük bir minnet
borcuyla ayrıldı. Hemen oğlunun yanına gidip dilekçeyi ona imzalattırıp Alperen’i
askerlik şubesine gönderdi.
Alperen dilekçesini görevli askere verdi. Asker, “Binbaşıya imzalatıp getir” dedi. Alperen
binbaşının yanına saygıyla varıp, “Efendim sizin imzanızı talep ediyorlar” deyip dilekçeyi
binbaşıya uzattı. Dilekçeyi okuyan Binbaşı, “Neden tecil ediyorsun evladım” diye sordu.
-Evlendim, yurt dışına gideceğim komutanım.
Binbaşı, “Oh be birinden daha kurtuluyoruz” diyerek dilekçeyi imzalarken Alperen acaba
binbaşı ne demek istedi diye meraktan kıvranıyordu. İşlemlerini yaptırmak için görevli
askerin yanına vardığında binbaşının sözlerinin anlamını sorduğunda, “Seninle bir ilgisi
yok kardeşim. Bu dönem asker fazlamız var. Asker eksikliği kadar asker fazlası da
devletin bir sorunudur, sen takılma. İşlemlerin tamam, gidebilirsin.
Alperen eve döndüğünde sorunlar çözülmüştü. Evde bir bayram havası vardı. Ertesi gün
Alperen pasaport çıkartmak için işlemlere başladı. Bir hafta sonra pasaportu elindeydi.
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Pasaportu elinde olmasına elindeydi ama ciğeri yanıyordu. Çünkü eşinin ve ailesinin
tatil süresi bitmiş ertesi gün Hollanda’ya gideceklerdi. Ertesi gün onları hava limanından
yolcu edip dönerken herkes de bir burukluk vardı ama Alperen dudaklarını
kanatırcasına ısırıp ağlamamaya çalışmasına rağmen esaret tanımayan iki damla
gözyaşı yanaklarından akıyordu.
Aradan üç ay geçmişti ki Alperen’in vize davetiyesi gelmişti. Hemen Hollanda
Başkonsolosluğuna gitmiş vize işlemlerini de tamamlamıştı. Hande’ye telefon açıp
durumu anlatmıştı. Hande hemen bir uçak bileti göndereceklerini söyledi. Bir hafta
içerisinde Uçak bileti Alperen’in eline geçmişti. Üç gün sonra uçağı kalkıyordu. Elmas
hanım oğluna her fırsatta sarılıp kokluyordu. Bol bol nasihatler ediyordu.
Son güne kadar hiç konuşmayan Osman Efendi oğlunu karşısına alıp konuşmaya
başladı.
-Bak oğlum sana bugüne kadar elimden geldiğimce babalık etmeye çalıştım.
Doğrularım oldu biliyorum ki yanlışlarım da oldu. Ama senden önce baba olmadığım için
bir çok şeyi ben de seninle birlikte öğrendim. Yanlışlarımın ana nedeni de bu. Biz
babamızdan ne görmüşsek sizlere de onu yapmaya çalıştık. Ama unuttuğumuz
babalarımız aslanın midesine inen ekmeğin peşinde koşarlarken cahil kalmışlardı. Bu
cahilliğin üstüne kültürümüzdeki bazı bidatler da eklenince ortaya benim gibi yarı cahil
bir baba çıktı. Ben babalığı annen anneliği seninle öğrendi. Bizler başımıza gelen
olaylarla pişip tecrübe kazanırken hatalarımızın farkına vardık. Hata yaptık ama
hatadan dönmesini de bildik. Yaptığımız bunca hataya rağmen doğru yaptığımız tek şey
oldu. Sana hiç haram lokma yedirmedik oğlum. Eğer sende evlatlarının sana sahip
çıkmasını istiyorsan, sözünü dinlemelerini istiyorsan onlara ne pahasına olursa olsun
mutlaka helal lokma yedir. Haramlardan uzak dur. Gün boyunca eşinle ne yaparsan yap
ama sakın yatağa küs girme. Seçtiğin arkadaşlarına dikkat et. İyi huylu arkadaşın seni
camiye kötü huylu arkadaşın seni çamura götürür. Yediğin lokmaya ihanet etme.
Yaşadıkça öğrenecek öğrendikçe hatalarını görecek, hayat fırınında pişip tecrübe
kazanacaksın. Ne zaman ki evladın oldu ancak o zaman anne baba ne demek daha iyi
anlayacaksın. Ben seni acemi bir baba olarak yetiştirdim ama sen usta bir evlat çıktın.
Beni her zaman gururlandırdın. Rabbimde sana seni gururlandıracak evlatlar versin.
Gittiğin yerde her zaman çalışkan ol azimli ol. Dinini kültürünü unutma. Camiden
uzaklaşma elinden geldiğince abdestsiz dolaşma. Çünkü abdest mü’minin silahıdır. Seni
her türlü kötülükten koruyacaktır. Allah’ın emrine uymayan hiç bir buyruğa boyun
eğme, bu buyruk benim buyruğum olsa bile. Ben senden evlat olarak memnunum
razıyım Rabbim de senden razı olsun. Gideceksin belki dönüşünde ben olmayacağım.
Gidip dönmemek dönüp görmemek var. Ben sana babalık hakkımı helal ediyorum.
Sende bir evlat olarak bana hakkını helal eder misin?
Alperen dudaklarını ısırarak ağlamamaya çalışıyordu. Ama babasının son sözleri
karşısında, “Sen bir baba olarak hakkını helal ederken ben bir evlat olarak nasıl etmem.
Tabii ki helaldir babam” derken gözyaşlarını tutamamış babasına sarılmıştı. Baba oğul
bir birine sımsıkı sarılmış ağlaşıyorlardı…
Alperen ne annesinin ne de babasının hava limanına gelmesini istemedi. Çünkü
gelirlerse ne kendisi ne de onlar dayanamayacaktı. Ayrılık daha da zor olacaktı.
Hava limanına vardığında bagajlar alınmaya başlanmış olduğunu gördü. Bineceği uçak
Hollanda Kraliyet Hava Yollarına aitti. Bagajını verip koltuk numarasını aldı. Daha sonra
pasaport kontrolden geçip uçağının kalkacağı perona gitti. Yarım saatlik bir beklemeden
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sonra yolcular sırayla uçağa binmeye başladılar.
Bir saat içerisinde uçak havalanmış Hollanda’ya doğru yol almaya başlamıştı bile. Uçak
oldukça genişti. Kenarlarda ikişerli koltuklar ortada ise birbirlerine karşılıklı bakan
dörtlü koltuklar vardı. Yani bir sırada sekiz yolcu seyahat ediyordu. Alperen kafasından
yolcu sayısını hesaplamayı denedi sonra bir de uçağın üst katı olduğunu görünce
hesaplamaktan vaz geçti.
Bir süre sonra hostesler bazı mini poşetleri ve bardağı yolculara dağıtmaya başladılar.
Alperen’e de aynı mini poşetlerden verdiler. Biraz sonra bir hostes çay kahve servisi
yaptı. Alperen tercihini kahveden yana kullanmıştı. Yanında yaşlı bir Türk adam
oturuyordu. Alperen üzerinde ne yazdığını bilmediği mini poşetlere baktı ne yapacağını
bilemedi. Yaşlı adama sormaya çekindi. Yaşlı adam ne yaparsa onu yapmaya karar
verdi ama adam poşetlerin hiç birini kullanmıyordu. Kahveyi öyle geldiği gibi koyu ve
şekersiz içiyordu. Kendisi de öyle içmeyi denedi. Aldığı ilk yudumda bile kahve ağır
geldi. Utandığı için yanındaki adama da soramıyordu. Hostesler Hollandalı olduğu için
dil bilmiyordu. Sonra ya herro ya merro deyip bütün poşetleri kahve bardağına
boşaltmaya başladı. Poşetleri boşalttıktan sonra karıştırdı. Ağzına aldığı ilk yudumda
neredeyse geri püskürtecekti ama utandığı için yutkundu. Kahveyi geri göndermeye
utandı. Yanındaki adamın göz ucuyla kendisini takip ettiğini bıyık altından kendisine
güldüğünü sezinliyordu. İnadına adamla tek kelime konuşmadı. Ama içerisinde şeker,
tuz, baharat bulunan kahveyi yudum yudum içmeye devam etti. Yarım saat sonra
kahvesi bitmişti. Aradan bir süre daha geçmişti. Bu kez menüsü tavuk pirinç pilavı ve
salatadan oluşan yemek geldi. Adam mini poşetlerin üzerini okuyup sadece birini
kullandı. Yemeği bittiğinde kullanmadığı mini poşetleri de tabağın içine koydu. Alperen
yemeği tuzsuz acısız ve baharatsız yedi.
Hostesler boş tabakları topladıktan sonra yaşlı adam Alperen’e dönerek, “delikanlı biraz
önce tuzu şekeri süt tozunu ve baharatı kahvenin içine döküp kahveyi öyle içtin. Her
zaman böyle mi içersin kahveni” dedi.
-Onun öyle olduğunu tatdınca ben de anladım. Ben ilk defa yurt dışına gidiyorum.
Üzerindeki yazıların ne anlama geldiklerini bilmediğimden oldu. Geri göndermeye
utandım size sorup sizi rahatsız etmeye de çekinince durum böyle oldu. Madem öyle
yanlış yaptığımı gördünüz niye uyarıp ikaz etmediniz de bize damat kahvesi içirdiniz?
-Aynen dediğin gibi evlat, damat kahvesi içmeni seyrettim. Artık senin kaderin
Hollanda. Sen Hollanda ile evleniyorsun. Madem evleniyorsun damat kahveni de iç.
Onun için sessiz kaldım…
Alperen adamın ne demek istediğini ancak yıllar geçtikçe anlayacaktı…
©
09 – 06 – 2020
08 : 20
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Uğur Böceğimdin
Beni için için öldüren
Uğur böceğimdin
Ben güzelliğine kandım
Uğuruna inandım
Sonunda yandım ha yandım…
©
08 – 07 – 2020
17 : 23
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Umud
Asılacağım ağacın köküne,
Kendi elimle büyütüp hizmet verdim,
Bu gün idamımı isteyen zihniyete,
Yargılandım, ama önce kendimi yargıladım,
Güneş varken, neden hep sahte ışıklara kandım,
Kalbdeki sevda yakarken sevdalıları,
Damarlarımdaki kanın donduğunu sandım,
O anki duygularımı yokladım, sorguladım,
Nedametti duygularım,
Neydi amacım, nasıl yaşadım, neye inandım,
Kalbim hep ikrar etti, vucudum isyan,
Nefsimse hükmetti beynime her an,
Bilmem kaçıncı mahşer savaşını yaşadı ruhumla nefsim,
Bilmem kaçıncı hırs, şehvet, menfaat bombardımanıyla,
Yerle bir oldu kalbim,
Her şey bitti dediğim anda bile,
Yeni bir umudla mücadele dedi kalbim,
Davam, Hâk’tı,Hâk’kı üstün tutmaktı,
Helali, haramı gözetmekti,
Yoksa ne onu ne de bunu övmekti,
Ne haram kaldı çiğnenmedik ne mekruh,
Haramı da helal saydık, mekruhu mübah yaptık,
Bunca olanlardan sonra birde irtica ile yargılandık,
Yeter artık el insaf be!
Şeytan bile korkar oldu uğramaz yanımıza,
Bu aziz dini savunacak bir biz günahkar mı kaldık,
Biz bu yaptıklarımızla değil rahmeti,
Kazansak kazansak ateşi kazandık,
Sizin vereceğiniz ceza hepsi boş ama,
Ya Hâk’kın vereceği ceza…
Bütün bunları düşündükçe çıldırıyorum,
Bütün ağaçları darağacım olarak görüyorum,
Af olunacağım umuduyla,
Bir gül fidesini sular gibi suluyorum,
Kalbimde bir umudla;
Ya ateşimi körüklüyor,
Ya da bayramım olacak vuslatı bekliyorum...
28-04-1999
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Umuda Bile Umutlanmayaı Yaşatmayın Bana
Çarpmayın hüznün kanatlarını yüzüme
Ağlamak için sebep aramama da gerek yok hani
Kaç kere düştüm daha dibi yok sanarak
Her defasında daha fenasını yaşayınca
Vazgeçtim yukarılara bakmaktan
Halime hamt etmeyi öğrendim
Sabır ateşinde kavrularak…
Kimseye vermeyeceksin sırrını
Anlatmayacaksın bir derdini
Dost sandığın biliyor nereden vuracağını
Vuracaksa el vursun
Bu kadar sancımaz, kanatamaz yüreğimi
Kızmak için bile bir şeyler hissetmek gerekiyormuş
Yaşayarak öğrendim kırıla kırıla kızarak
Nefret duygularımı isyana sürüklemeyin yalvarırım
Semeye sevdalı biri olarak…
Yüreğimde mevsimler şaştı
Her gün hazan mı olur
Nisan y6ağmuru mu yağar yüreğe
Zemheri ayazını yaşar gibi üşür mü ruh
Tir tir titrer mi beden
Kelimeler bu kadar vicdansızca kullanılır mı
Neler yıktığını neler öldürdüğünü bilerek
Tek zenginliğim yüreğim
Onu da çalmayın kalbime dost gibi girerek…
Umut Kaf dağının ardında
Ne olur umuda bile umutlanmayı yaşatmayın bana
Ey yüreğimdeki çocuk
Umut topla Kaf dağından benim için…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
13 – 07 – 2017
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Umut
Gökyüzüne saldım hayallerimi,
Umutlarım bulut olmakta,
Sevgisizlikten kuruyan gönül sahralarına,
Yağmur olup yağacak bir gün...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Umut (hikaye)
Umut
Umut babasını daha küçük yaşlarda kaybetmişti. Babası bir devlet kuruluşunda
çalışırken amansız bir hastalığa yakalanmış karısını ve iki çocuğunu yetim bırakıp
ahirete göç etmişti. Annesi Halime hanıma ancak ve ancak karınlarını doyurabilecekleri
kadar bir dul yetim maaşı bağlanmıştı.
Zor yıllardı, benzin ancak karneyle alınabiliyordu. Yağ, sigara ve bazı hububat ürünleri
kara borsaya düşmüştü. Bir margarin yağ alabilmek için saatlerce sıra beklemek
zorunda kalıyorlardı. Bazen saatlerce sıra bekledikten sonra sıra daha kendilerine
gelmeden almak için sıraya girdikleri ürün tükeniyor ve eli boş dönmek zorunda
kalıyorlardı.
Bu zor dönemde karaborsacılıktan köşeyi dönen çok olmuştu. Parası olan gayet kolay
para kazanabiliyordu. Ülkede enflasyon almış başını gitmişti. İşte bu zor dönemlerde
yetişmişti Umut. Her bayramda annesi camın kenarına oturur genç yaşta dul kalışına
ağıtlar yakardı. Bu yüzden Umut hiç bayram gelmesin isterdi.
Her akşam evlerine mutlaka misafir gelirdi. Evde erkek olmadığı için kadınlar rahatça
Halime Hanıma misafirliğe gelirler gece geç saatlere kadar dedikodu yaparlardı. Bu
yüzden Halime Hanım çocuklarıyla pek ilgilenemezdi. Zaten zar zor okuma yazma
öğrenmişti. Gündüzleri kimin yardıma ihtiyacı varsa koşardı. Bazen gündelikçiliğe
temizliğe giderdi. Ne verirlerse teşekkür eder alırdı. O paraya saatlerce şükrederdi.
Yazları iyiydi ama kışları gerçekten başlı başına bir sorundu. Kış gelmeden herkes
odununu kömürünü hazırlamak zorundaydı. Çünkü yaz aylarına odunda kömür de kuru
oluyordu. Eğer sonbahar ya da kış ayında kömür alınmaya kalkılırsa hem odun hem de
kömür yağan yağmurdan ıslanmış olduğu için daha ağır çekiyor yaz ayında alınan odun
kömüre oranla daha az yakacak evlere girmiş oluyordu. Bu yüzden herkes yaz ayında
odununu kömürünü almaya gayret ederdi. Umut okul tatilinde mahallede kimin odun
kömürü gelmişse taşır eline ne verirlerse az çok bakmaz cebine koyardı. Mahalleli
bazen para yerine bir torba kömür ya da odun da verirlerdi.
Umut ve annesi için en bereketli ay Ramazan ayıydı. Mahallenin zenginleri fakir
fukaraya yakacak giyecek yiyecek yardımı yaparken Halime Hanımı da unutmazdı. Ama
bu ay Umut için çok sıkıcı geçerdi.
Bazen tanıdığı biri ya da hiç tanımadığı hatta bazen bir akrabası yanına çağırır Umut’a,
“Bak ben şimdi sana fitremi ve zekâtımı vereceğim. Ben sana üç defa aldın kabul ettin
mi diye soracağım sende aldım kabul ettim diyeceksin tamamı” diye sorar fitre ve
zekâtlarını verirlerdi. Umut küçükken bu durumu anlamadığı için bu adamlar bana
neden para veriyorlar ve neden böyle soruyorlar diye içinden geçirir ama kimseye
soramazdı.
Yıllar geçip büyümeye başladıkça dini bilgileri de öğrendikçe bu durum ona zül gelmeye
başlamıştı. Bu nedenle birisi onu çağıracak olsa duymazdan gelip kaçmak istiyor ama
ısrarlı seslenmeler ve araya başkalarının da girmesiyle Umut’a ulaşılıyordu.
Umut artık kimsenin fitre ve zekâtına ihtiyacı olmadığını söyleyerek çekip gitmek istiyor
ama zorla da olsa cebine bir şeyler koyuluyordu. Bu durum Umut’un gururunu onurunu
kırıyor kendisinin diğer insanlara karşı aşağılanmışlık duygusuna kapılmasına neden
oluyordu.
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En çok ağrına gidene ise annesinin maddi durumları iyi olan bazı akrabalarının da aynı
şeyleri Umut’un yaşıtı çocuklarının yanında yapmaları idi. Bu durum Umut’u içten içe
insanlara karşı kinlendiriyordu.
Din böyle bir şey olmamalıydı. İnsanların onurlarıyla açıkça oynanmamalı guruları
kırılmamalıydı. Dinin yardımlaşma dayanışma olan fitre zekât bölümü insanların
vicdanlarını rahatlatmak için rezilce kullanılmamalıydı. Umut, kendisini aklı yetmezken
insanlara karşı borçlu hissederken büyüdükçe kalbi her geçen gün daha çok kinle
doluyordu.
Akrabaları tarafından Ramazanda hatırlanan Halime Hanım on bir ay unutulurdu. Umut
büyüdükçe bir daha kimseden para almamak kendi harçlığını kendisi kazanmak için
önce yaz aylarında su sattı. Akşamları buzdolabının derin dondurucu bölümüne tas tas
suları koyar ertesi günü öğleyin o tasın içinde oluşan buzları derin bakraçlara koyar
sonra bakraçları suyla doldurur insanların yoğun halde bulundukları çarşıda pazarda
terminallerde satardı.
Yaz aylarını bu yüzden seviyordu. Cebi parasız kalmıyordu. Kış aylarında ise bir
fırıncıdan aldığı simitleri satmaya çalışırdı ama simitte hep zarar ederdi. Çünkü kış
aylarında Simit’in üstünü örtmesi gerekiyordu. Oysa Umut daha kendi sırtını
örtememişti ki Simit’in üstünü örtsündü. Bu nedenle simitler hemen ıslanır ve hemen
bayatlarlardı. O yüzden kimse de onun bayat simitlerini almaya yanaşmazdı. Fırıncıyla
yaptığı anlaşmaya göre satılmayan simit geri alınmazdı. Bu yüzden Umut simit işinde
iflas etti.
Arkadaşlarıyla oynanan oyunlara katılmak ister ama nedenini hiç bilmediği bir şekilde
dışlanırdı. Umut ömrü boyunca o günleri hiç unutmadı. Çocukluğunun en acı dersini
küçük yaşlarda öğrenmişti. Çocuklar dünyanın en acımaz ve pişmanlık duymaz
insanlarıydı. Sanki yetim olmak bir suçtu ve Umut bu suçu omuzlarında taşımakla
cezalandırılmıştı.
İlkokulu bitirdiğinde gerek maddi yetersizlikten ve gerekse annesi onun hayatı bir an
önce öğrenmesini istemesinden dolayı onu bir meslek öğrenmesi için sanayiye çırak
olarak vermek istemişti.
Girdiği işyerlerinde ustaları devamlı küfürlü konuşuyordu. Bir hata yaptığı zaman
hemen ya bir tokat ya da bir küfür geliyordu. Umut defalarca işten kaçmayı düşünüyor
ama işten kaçarsa bir de annesinden dayak yiyeceğini çok iyi bilen Umut her gün biraz
daha kinlenerek sabrediyordu.
Sanayide toz toprak içinde çalışmak zorunda kalan Umut cilt hastalığına yakalandığı için
sıcaktan vücudu devamlı kaşınıyordu. Umut’u gören ustaları huylanıyor, “uyuz olmuş
gibi ne kaşınıyorsun lan. Kaşınmayı kes yoksa dayağı yersin” diyorlardı. Elinde olmayan
bir nedenden dolayı kaşınan Umut önce okkalı bir küfür ve ardından dayak yiyor bir
süre sonra da işten kovuluyordu.
Annesi ise Umut’un bunu işten kaçmak için yaptığına inanıyordu. Bir kaç işyerinden
daha kovulunca günlük hayatın stresiyle de iyice sinirli hale gelmiş olan Halime Hanım
Umut’u feci bir şekilde dövdü. Öyle dövmüştü ki eline geçirdiği oklavayı Umut’un
omuzunda kırmıştı. Siniri yatıştıktan sonra oğluna sıkıca sarılan Halime Hanım bu kez
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pişmanlık gözyaşları dökmeye başlıyordu.
Oğlunun sanayide çalışamayacağını anlamıştı. Bari İmam Hatip okuluna vereyim de
hem geçmişlerimizin ruhuna okur hem de belki bir imam olur diye Umut’un karşı
çıkmasına rağmen İmam Hatip okuluna yazdırdı.
Okullar açıldığında Umut heyecanlıydı. Hastalıkla zor geçen bir yaz mevsiminden sonra
heyecanla okula başladı. Başlangıçta her şey iyi gidiyordu. Ama Umut çok yaramaz bir
çocuktu. Evde sokakta yaşadığı aşağılanmışlık duygusu onu hırçınlaştırmıştı. Okulda her
ders öncesi okul numarası yaramazlık yapanların başında kara tahtada yer alıyordu.
Bazı öğretmenler onların bir çocuk olduklarını bildiklerinden daha hoş görülü
yaklaşıyorlardı.
Ama askerden henüz yeni gelmiş Kur’an-ı Kerim öğretmeni hiç hoş görülü
yaklaşmıyordu. Derste önce askerdeyken komutanlarının onları nasıl dövdüğünü
anlatıyor sonra da yaramazlık yapanları tahtaya çıkartıyor aynı komutanlarının onu
dövdüğü gibi o da öğrencileri sırayla dövüyordu.
Sıra Umut’a gelmişti. Öğretmeni Umut’a dahi bakmadan avucunun içi Umut’un yüzüne
gelecek şekilde kolunu hiç eğmeden yere paralel olarak vurdu. Bu yumruk mu tokat mı
olduğu belli olmayan dayak karşısında Umut gözlerinin önünün karardığını hissederken
bu kez ani dayak karşısında sersemleyerek başını sınıfın duvara asılı olan kara
tahtasına çarpıp yere düştü. “Bundan sonra yaramazlık yapmayacaksınız. Yaramazlık
yapan herkes bu dayağı yer. Ayağınızı ona göre denk alın. Şimdi haydi yerlerinize”.
Umut yediği dayağın tesiriyle bütün ders boyunca sersem kaldığı için anlatılan dersten
de bir şey anlamadı. Bu dayak her Kur’an derslerinde devam etti. Umut yediği dayağa
rağmen yaramazlığa devam ediyordu. Aslında içinde biriktirdiği kini kusuyordu ama
kimse onu anlamıyordu.
Yediği dayak sonucunda dersini anlamadığı için Kur’an –ı Kerim ödevlerinde de
başarısız oluyor ve yine dayak yiyordu. Bir kaç kez annesine söylemek istedi ama her
defasında annesi, “Etin onların kemiğin benim. Öğretmenin dövüyorsa sen rahat
durmadığın içindir” deyip öğretmeninden yana tavır alıyordu. Umut daha 12 yaşında bir
çocuğun yaşadığı çaresizlik içerisinde kıvranıyordu.
O yıl İmam hatip okullarında kolay karşılanmayacak bir durum oldu. Umut Arapça
dersinden sınıf geçerken Kur’an-ı Kerim’den sınıfta kalıyordu. Kur’an-ı Kerim temel ders
olduğu için sınıfta kalmış sayılıyordu. Umut İmam Hatip Okulunda eğitimine devam
edemeyeceğini anlamıştı.
Umut on iki yaşında bir travma yaşıyordu ama kimse bunu görmüyor anlamıyordu.
Umut kendisini çok yalnız hissetmeye başlamıştı. Her geçen gün daha çok içine
kapanıyor daha çok hırçınlaşıyordu. Umut annesine normal bir ortaokula gitmek
istediğini söyledi. Annesi, “gitmek istiyorsan işte İmam Hatip yoksa doğru sanayi
diyerek” Umut’a rest çekiyordu. Hatta o sırada onlarda misafir bulunan bir komşu
kadın, annesine de gaz vererek “senin bu oğlun okumaz anam. Okusun adam olsun
ben başımı keserim” diye iddiaya birle giriyordu.
Umut çaresizdi, sokakta her gün kavga ediyor annesine devamlı şikâyet geliyordu.
Annesi onu yine sanayide bir ustanın yanına çırak vermeyi denedi. Kaportacının
yanında çalışmaya başlayan Umut bol bol zımpara yapmak zorunda kalıyor bu kez de
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tozlanmadan dolayı kaşınmaya başlıyor ve cilt hastalığı azıyordu.
Halime Hanım oğlunun çalışamayacağını bir kez daha anlamıştı. Çaresiz oğlunun okul
kayıtını bir başka ortaokula yaptırmak zorundaydı. Mahallelerindeki ortaokulun kayıtları
dolduğu için bir hayli uzakta olan bir başka okula kayıt yaptırmaya gittiler.
O okul müdürü de kayıtların dolduğunu söyleyince kendisini çaresiz hisseden Halime
Hanım Umut’un yüzüne ani bir tokat patlattı. “Sana okul beğendiremedik. Bu okulunda
kayıtları dolmuş, şimdi doğru sanayiye. Seni ancak sanayi paklar”. Umut başkalarının
yanında annesinden yediği tokat karşısında yere oturmuş dizlerini karına doğru çekmiş
sessiz ağlamak istese de hıçkırıklarını tutamıyordu.
Başkalarının yanında dayak yemek her gün kırılan onuruna bir çentik daha açmıştı.
Umut’un durumunu gören okul müdürü acımıştı. “Dur hanım dur, ne yapıyorsun sen?
Böyle çocuk dövülür mü?” deyince Halime Hanım da gözyaşlarını tutamayıp durumunu
okul müdürüne anlattı. “Normalde okul kayıtlarımız doldu ama madem öyle oğlunu bir
yere sıkıştırırız artık” deyip Umut’un kayıtını okula yaptı.
Umut, istediği bir okula yazılmanın da etkisiyle kendisini derslerine vermeye başlamıştı.
Evle okul arası yaklaşık 4-5 kilometre olmasına rağmen hiç usanmadan sıkılmadan yaz
kış demeden o yolu yürüyerek okuluna gidiyordu.
Ortaokulda kendisini spora vermişti. Arkadaşları arasında ufak tefek sıska bir çocuk
olan Umut yeni okulunda yaptığı sporla gelişmeye başlamıştı. Önce beden dersinde
yaptıkları koşulardaki hızıyla beden öğretmeninin dikkatini çekmişti. Ama Umut
Basketbol oynamak istiyordu. Bir gün öğretmeni Umut’a, “Basketbol oynamak
istiyorsan önce okul atletizm takımında koşacaksın. Eğer bunu yaparsan sana söz seni
basketbol takımına alacağım”. Bu sözü alan Umut şehirdeki ortaokullar arası atletizm
müsabakasına hazırlanmaya başladı.
Yarışmadan bir gün önce okul Müdürü atletizm takımını toplayıp, “Çocuklar evinize gidip
dinlenin. Yarın ki yarışmaya hazır bir şekilde gelin. Yarın yarışma yerinde buluşmak
üzere deyip” takımı evlerine gönderdi.
Umut eve gelmişti ama heyecandan evde duramıyordu. Umut biraz hava almak için
dışarı çıktı. Biraz ilerde ana caddenin genişlediği bir yol ve yolun kenarında bir elektrik
direği vardı. Bu direğin belirli bir yükseklikteki deliği pota kabul edilmiş ve çocuklar
burada basketbol maçları yaparlardı. Arkadaşları orada basketbol oynuyordu. Umut da
onlara katıldı.
Karşılaşma heyecanlı geçiyordu. Umut topu kapıp zıplayıp şut atacakken arkadaşları çil
yavrusu gibi dağıldılar. Daha Umut ne olduğunu anlayamamışken bir kamyonun arka
kasası hafiften Umut’un böğrüne çarptı. Umut yere düştüğü anda da parmaklarının
ucundan kamyonun arka tekerleği geçti. Kamyon sürücüsü paniğe kapılıp durmadan
hızla olay yerinden uzaklaştı.
Umut böğrünü tutuyordu ama parmaklarının da üzerinden teker geçmişti. Umut,
“Allah’ım ne kadar şanssız insanım. Tam da zamanıydı sanki” diye inledi. Arkadaşları
hemen etrafında toplanıp bir şeyi olup olmadığını sordular. Umut böğrünü tutarak
ayağa kalktı. “Biraz ağrım var ama geçer birazdan” deyip böğrünü tutarken seke seke
eve doğru yol aldı.
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Eve varır varmaz dolaptaki soğuk su şişelerinden birini alıp böğrüne tutarken ayağını da
banyoda soğuk suyun altına tuttu. Bir süre öyle kaldı. Böğründe biraz morarma
oluşmuştu. Parmaklarında ise şişme vardı. Ertesi güne hazır olmak için kendisini sadece
dinlenmeye verdi.
Ertesi günü yarışma yerine yürüyerek gittiği için kaslar ısınmış ağrısı biraz zayıflamıştı.
Ama böğründe morluk vardı. Bunları kimse görmesin diye okulun verdiği atletizim
formasını evde giyinip gelmişti. Arkadaşları takım formalarını giyinirken Umut sadece
formasının üzerine giydiği elbiselerini çıkardı. Sonra bir otobüs geldi. Atletlerin hepsi
otobüse binerek startın verileceği yere gittiler. Atletler yerlerini aldı ve koşu startı
verildi. Umut heyecanla sanki yüz metre koşuyormuşçasına hızla çıktı. Bir süre sonra
vücudundaki ağrıların da artmasıyla hızı düşmeye başladı. Ama Umut bir ritim
tutturarak o ritmi korumaya gayret etti. Yarışı orta sıraların üzerinde tamamlamıştı.
Kendisinden beklenilen performansı karşılayamamıştı ama yine de takım halinde şehir
birinciliğini kazanmışlardı.
Daha sonra şehirlerini temsilen bir başka şehirde yapılan grup yarışmalarına katıldılar.
Dramatik bir şekilde takım halinde ikinci oldular. Eğer takımdan biri yarışmayı bir
atletin daha önünde yarışmayı tamamlamış olsaydı grup şampiyonu olacaklardı. Bu
üzüntüyle şehirlerine geri döndüler.
Ama Umut okul basketbol takımının 12 numaralı formasını giymeyi hak etmişti.
Kendisini tamamıyla basketbola vermişti. Okula erken gidiyor bol bol basketbol
oynuyor, kendi kendine dripling yapıyor bazı basketbol hareketlerini çalışıyordu. Hiç
kimsenin beklemediği bir şekilde kendisini geliştiriyordu. Boyu uzamaya vücudu ve
kasları gelişmeye başlamıştı.
Okullar arası basketbol müsabakaları başladı. Umut, heyecanla müsabakalara
hazırlanıyor, antrenmanlarda elinden geleni yapmaya gayret ediyordu. İlk maçına
çıktığında bacaklarının titrediğini hissetti. Bir süre sonra yerini kazanma hırsına
bırakmıştı. Okul takımı maçlarını birer birer kazanarak şampiyonluğa doğru ilerliyordu.
Yarı finalde karşılarına şampiyonluğun en güçlü adayı okul çıktı. Yarı final maçında
karşılarındaki okul, özel bir Anadolu Koleji idi. Oyuncularının hepsi bir basketbol
takımında oynuyordu. Dolayısıyla da hakemleri hepsi tanıyordu tabii hakemlerde onları.
Maç çok çekişmeli geçti. Kritik zamanlarda hakemlerin taraflı kararlarıyla maçı
kaybettiler.
Şampiyonluk hayalleri suya düşmüştü. Umut o yıl sınıfı doğrudan geçen öğrenciler
arasındaydı. Derslerinde vasat bir not ortalaması tutturmuştu. Yaz geldiğinde yine su
satarak konu komşunun odun kömürlerini taşıyarak cep harçlığını çıkardı. Ramazan ayı
geldiğinde kimse Umut’u görmedi. Umut, ya evde kalıyor dışarı çıkmıyor bol bol kitap
okuyordu. Ya da başka semtlere gidip oradaki parkta yanında götürdüğü kitabını
çimenlere uzanarak okuyordu. Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun tarihi roman serisinin
tamamını okumayı başarmıştı.
Bir gün mahalleden hızla uzaklaşmak isterken bir ihtiyar kadın onu yanına çağırdı.
Yardıma ihtiyacı vardır diye yaşlı kadının yanına vardı. “Buyur teyze, senin için ne
yapabilirim” dedi. Bu sırada yaşlı kadının yanına bir kaç çocuk daha geldi. Yaşlı kadın,
“yavrum sen Halime’nin oğlu değil misin?” diye sordu.
-Evet, oyum teyze. Bir şey mi var? Yoksa anneme bir diyeceğin mi var?
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-Yok yavrum yok. Anana diyecek bir şeyim yok. Allah yardımcısı olsun. Böyle bir
zamanda iki yavrusuna dul başına bakmaya çalışıyor. Ben sana şey diyecektim.
-Buyur teyze, yapabileceğim bir şey varsa çekinme söyle yardım edeyim.
-Yavrum biliyorsun Ramazan ayındayız. Ben sana fitre zekâtımı vermek istiyorum. Ben
sana üç defa fitre zekâtımı verdim kabul ettin mi diye soracağım sen de kabul ettim de.
Al şu parayı da.
Deyip parayı Umut’un avucuna sıkıştırmak istedi. Umut mahcubiyetten utanıp yüzü
kıpkırmızı oldu. Çocukluk çağından ergenliğe adım atıyor olmanın da psikolojisi içinde
kadının verdiği parayı tekrar kadının eline koyup, “gerek yok teyze, başkasına verirsin
deyip” kaçar adım kadının yanından uzaklaştı.
Kadın Umut’un bu hareketine bir anlam veremedi. Sadece arkasından, “Yetimin
kucağına sıcak kavurga koymuşlar vay pipim yandı diye yere dökmüş. Bunun ki de o
hesap” diye söylenerek evine dönerken yanındaki çocuklar kahkahalarla onun bu
sözlerine gülüyorlardı.
Umut bir kez daha aşağılanmışlık duygusunun ezikliği içerisinde bir süre koştu. Koşu
esnasında hep, “Neden Allah’ım neden hep beni buluyor böyleleri. Yetim olmak benim
mi suçum sanki” diye söylenirken gözyaşlarını içine akıta akıta yoluna devam etti.
Ramazan bitmiş bayram gelmişti. Annesi onu erken saate kaldırır. “Haydi oğlum,
bayram namazına camiye git. Evimizin erkeği sensin artık”.
Umut aslında bayram namazlarını sever. Çünkü bayram namazlarında ayrı bir huzur
bulur. Hele hoca hutbeye çıkıp salavatı şeriflere başlayıp da cemaat de ona eşlik
ederken Umut da şevkle katılır. Hatta öyle ki camiden evlerine dönerken dahi yolda
salavatı şerifleri okuyarak döner.
Ama her bayram olduğu gibi bu bayramda da annesi yine camın önüne oturmuş dilinde
bir ağıt kara yazgısına isyan etmektedir. Umut her zaman yaptığı gibi gidip annesine
sarılmadan köşedeki yatak odasına geçip önce yorganı başının üstüne sonra da sesini
bastırsın diye yastığı kafasının üstüne çekti sonra o da gözyaşlarını ve hıçkırıklarını
salıverdi. Öylece de uyuyakaldı.
Annesinin sesiyle uyanır Umut. Annesi onu çağırmaktadır. “Haydi kuzum, bir gelen
giden olmadan gel de yemeğimizi yiyelim” der.
Anadolu’da bayram yemeği aslında her evde aynıdır. Pirinç pilavı ve bol soğanla yapılan
nohut yahnisi yemeğidir. Evlerde pişen yahnideki fark ailenin gelir durumuna göredir.
Kimisi bol etli kimisi etsiz.
Bayramda çocuklar hep aynıdır. Sevinçleri neşeleri mutlulukları aynıdır. Çünkü hepsine
yeni bayramlık elbise ve ayakkabı alınmıştır. Birbirlerine nazire yaparlar. “Benimkisi
daha güzel hem de daha pahalı. Benim elbisemi babam filanca mağazadan aldı” gibi
iddialaşmalar olur. Umut bu tür çekişmelerden hep uzak durur. Çünkü onun bayramlığı
genelde olmaz. Umut’un bayramlığı genelde annesinin bayramda temiz görünsün diye
yıkayıp ütülediği gündelik elbisesidir.
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Çocuklar apartmanın önünde toplanıp önce apartmanda oturanların bayramlarını
kutlarlar sonra da tanıdıklarla bayramlaşmaya gideler. Ama Umut artık bu
bayramlaşma faslından da sıkılmıştır. Arkadaşları bayramlaşmaya giderlerken onlara
seslenir. “Bebeler gibi hala mı şeker toplamaya çıkacaksınız aslanım. Siz ne zaman
büyüyeceksiniz” der.
Öğleden sonra arkadaşları apartmanın önünde toplanmaya başlarlar. Hepsinin cebinde
şeker çikolata ve bol bol da bayram harçlıkları vardır. Çocuklar bayram sevinci
içerisinde bu harçlıklarıyla çeşitli oyuncaklar bazen de yiyecekler ve gazoz alırlar. Umut
genelde seyircidir. Çünkü annesi zar zor oğlunun cebine ne koymuşsa bayram harçlığı o
kadardır. Ve genelde bir gazoz dahi alamayacak kadar azdır.
Arkadaşları mahalle bakkalına giderken o apartmanın önünde bekler. Onun yaz kış
bayram seyran dinlemediği tek şey vardır o da top. Oynayacak kimse olmasa dahi
bazen ayağında top sektirir bazen direğin deliğini çember sayıp basketbol oynar. Yine
sıkıntıdan top sektirip oynarken topa birden kontrolü dışına çıkar ve topa istek dışı sert
bir şekilde vurur. Kontrolsüz bir şuta dönüşen top gider bir arkadaşının elindeki gazoz
şişesine çarpar. Şişe yere düşer ve şişe kırılır. Elindeki gazozu yere düşen çocuk buna
sinirlenir. “Napıyosun aslanım dikkat etsene. Bak senin yüzünden gazozum düştü şişesi
de kırıldı. Bakkal amca benden şişenin parasını da ister. Hem gazozun hem de şişenin
parasını sen ödeyeceksin. Yoksa gider anneme söylerim” der.
Umut hırçınlaşır, zaten yok denecek kadar bir bayram harçlığı vardır. Ona da gazoz
almaya kalksa şişesini ödemeye yetmez. Kırılan şişeyi ödemeye kalksa gazoz alamaz.
Çaresizlikten itiraz eder. “isteyerek mi yaptım aslanım. Hem sen de bakkalın orada
içseydin. Ne diye gösteriş yapar gibi buraya kadar getiriyon ki. Ben ödemem git kime
şikâyet edersen et” der.
Umut ödemeye yanaşmayınca çocuk da hırçınlaşır. Alırdın almazdın derken bunlar
birbirleriyle kavgaya tutuşurlar. Gazozu kırılan çocuk sinirle bir de küfreder. Edilen
küfür kırılma noktası olmuştur. Umut dayanmaz hemen bir yumruk atarak kavga
etmeye başlar. İkisi de yerde toz toprak içerisinde kalmıştır. Elbiselerinde yırtıklar
oluşmuştur. Bu yırtıkları gören çocuk biraz da annesinden dayak yiyeceğini düşünerek
ağlayarak evlerine annesine Umut’u şikâyet etmeye gider. Umut için artık bu bayram
gününde de dayak yemek kaçınılmaz bir hal almıştır. Çareyi kaçmakta bulur.
Çocuğun annesi oğlunu da yanına alıp Halime Hanımın yanına gelmiştir. Ağza
alınmayacak sözler söylemiş Halime Hanımın onurunu kırmıştır. Zaten duygusal bir
durumda olan Halime Hanım fıldır fıldır Umut’u aramaya başlar. Bulamayınca daha da
sinirlenir. “Akşama elbet geleceksin eve. O zaman nasıl ki benim bayramımı ağzımdan
burnumdan getirdiler ben de senin ağzından burnundan fitil fitil getirmezsem ne
olayım” der.
Umut üstü başı toz toprak içerisinde şehri gezer. Herkesi biraz kıskanarak seyreder.
Her zaman ki gibi yine Allah’a sitem eder. “Ya Rabbi benim suçum günahım neydi de
beni böyle yetim bıraktın. Hiç mi yüzümüz gülmeyecek” der. Şehirde avare avare
gezerken bir lokantanın camında “Bulaşıkçı Aranıyor” ilanını görür. Aklına işe girmek
düşer. Lokantaya girer kendisinin bu işi istediğini söyler. Umut’un üstüne başına bakan
lokanta sahibi, “Oğlum sen daha çocuksun, yapamazsın” hem şu üstünün başının hali
ne?” diye sorar. Umut çekinmeden o günkü yaşadığı olayı anlatır.
-Eve gidince annem mutlaka beni dövecek. Ama bir işe girdiğimi söylersem belki
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dövmez be amca. Şu işi bir denesem ne olur ki? Belki üstesinden gelirim.
-Peki, öyle olsun yarın gel başla. Bakalım üstesinden gelebilecek misin?
Umut iş bulmuş olmanın sevinciyle bir süre daha dolanır, dolanırken acıkmıştır da. Biraz
da açlığın tesiriyle çaresiz evin yolunu tutar. Eve vardığında annesini gözyaşları içinde
bulur. Halime Hanım fena halde sinirlidir. Komşu kadının söylediği sözlerle de onuru
kırıldığı için fena halde de içerlenmiştir. Umut’u görür görmez hazırladığı oklavayı aldığı
gibi Umut’un kafasına geçirir. Sonrasında ise artık Halime Hanım nereye vurduğunun
farkında bile değildir.
Umut daha tek söz söyleyemeden çok fena halde dayak yemiştir. Annesinin elinden
kurtulur kurtulmaz hemen yatak odasına kaçar. Önce yorganı üzerine sonra da yastığı
başının üstüne çekerek hıçkıra hıçkıra ağlar.
Umut, ertesi günü sabah erkenden kalkar. Üstünü giyinip doğruca işe gider. Lokanta
sahibi ona yapması gereken işi gösterir. “Dikkat edeceksin, bardak tabak
kırmayacaksın. Kırdığın her tabağın parasını yevmiyenden keserim ona göre” diye de
sıkı sıkı tembih eder. Sabah erken olduğu için önce Aşçı’ya yardım edecektir. Bunun için
soğan soyulacak, pirinç ayıklanacaktır. Soğan soyar sonrasında pirinçleri temizler.
Masalardaki su kavanozlarını doldurur. Sonra ekmekleri dilim dilim keser ve ekmek
sepetlerine doldurup masalara dağıtır. Aşçının yemek yaparken kullandığı tencereler
artık yıkanmayı beklemektedir. Elinden geldiğince güzelce yıkamaya çalışır.
Çorbalar pişip hazır olduğu için artık sabah servisi başlamıştır. Sabah çorbası yemeğe
gelenlerin çorba tabaklarını yıkayarak başlar işe. Öğlen sonuna kadar başını kaşıyacak
vakit bulamaz. Çok acıkmış olmasına rağmen yapacak hiç bir şeyi yoktur. Hemen ilk
fırsatta masadaki ekmek sepetinden bir dilim ekmek alıp atar ağzına. Yoksa gözlerinin
önü kararacak duruma gelmiştir.
Öğleyin 16.30 gibi döner kebap biter. Dönerin bitmesi demek o saatten sonra işlerin
azalacağı anlamına gelmektedir. Ama Umut henüz acemi olduğu için anlamamıştır. Ama
anladığı andan itibaren de dönerin bitmesini dört gözle bekleyecektir.
Akşama doğru fırsat bulan garsonlar sırayla yemeklerini yerler. Umut’a bir şey söyleyen
olmamıştır. Umut da çekindiği için kimseye ne sorabilmiş ne de bir şey isteyebilmiştir.
Sadece arada bir kendisine en yakın masaya gidip birkaç dilim ekmek alıp gizlice
yemiştir. Akşam 19 gibi lokanta sahibine, “Usta artık gidebilir miyim” diye sorar.
Mutfakta işerin bitip bitmediğini soran usta işlerin bittiğini öğrenince gidebileceğini
ertesi gün erkenden gelmesini tembih eder.
Umut evlerinin kapısına vardığında inanılmaz derecede aç olduğunu hisseder. Kapıya
vurur, kapıyı sinir krizleri içerisinde açan annesidir. “Kuzuuuum” diye hemen boynuna
sarılır. Umut sabah erkenden hiç bir şey demeden evden çıktığı için annesinin aklına bin
bir türlü fikir gelmiştir. Umut’un yediği dayağa kızıp evden kaçmış olabileceği aklına
gelmiş fena halde korkmuştur. Hele akşama kadar da gelmeyince çıldıracak gibi
olmuştur. Oğlunu sağ salim karşısında bulan anne Allah’a dualar etmektedir. Umut,
“Anne çok açım, yemek yaptın mı?” diye sorar.
-Ne yemeği oğlum sabahtan beri seni arıyorum. Aklım başımdan gitti. Dur ben sana
hemen pilavla yahni getireyim de karnını doyur. Bu saatlere kadar sen nerelerdesin?
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-İşe girdim anne, bütün gün çalıştım.
-İşe mi girdin? Ne işiymiş bu hem de nerede bu iş?
-Bir lokantada bulaşıkçı arıyorlardı. Dün gittim sordum, işe aldılar. Bugün de işe
başladım. Bütün gün gün çalıştım. Kurt gibi açım.
-Madem lokantada işe başladın niye söylemiyorsun be evladım. Bütün gün aklıma neler
geldi. Az daha delirecektim.
Umut muzipçe gülerek “onu da attığın dayağa sayarsın artık” dedi
-Ama oğlum hak ettin sende. Ben sana kaç kere kimseyle dalaşma demedim mi. Ben
kavga etme dedikçe sanki sen inadına yapıyorsun. Dün o çocuğun annesi geldi bir sürü
laf söyledi. Kavgada oğlunun yırtılan elbiselerinin parasını istedi.
Umut bir anda annesinin karşısına dikilip,
-Sakın ha parasını ödeyim filan deme. Zaten kazara oldu. Üstüne üstlük bir de küfretti
bana. Yoksa ne diye kavga edeyim.
-Annesi öyle mi diyor. Toz kondurmuyor oğluna.
Halime hanım hazırladığı yemek tepsisini oğlunun önüne koyarken,
-Yavrum, kınalı kuzum ben sana dayak atmayı çok mu istiyorum sanıyorsun. Bak evin
her türlü derdi benim üzerimde bunu görüyor biliyorsun. Artık doldum, dolu bardağa su
koysan alır mı? Taşar, bende taşıyorum yavrum. O sinirle hırsımı senden alıyorum.
Sinirlendiğim zaman yanıma gelme. Benden uzak dur ki seni dövmeyeyim. Dün seni
dövdüm diye sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Yokluğun gözü kör olsun. Ben o
çocuğun elbise parasını bir şekilde öderim. O kadının sözlerini yedireceğim ona geri.
Umut da biliyordu annesinin onu isteyerek dövmediğini. Onlar için ne büyük
fedakârlıkta bulunduğunu biliyordu bilmesine ama içindeki kini öfkeyi yenemiyordu.
Öyle ki artık yediği dayakların ya da küfürlerin acısını evdeki kardeşinden çıkartıyordu.
Annesi onu o da kardeşini dövüyordu. Evde gücü yeten yeteneydi. Evde herkesin
psikolojisi bozulmuştu ama kimse bunun farkında değildi.
Karnını doyuran Umut saati sabahın altısına kurdu. Yedide işbaşı yapmak zorundaydı.
Televizyon seyretmek için sedire uzanan Umut yorgunluktan hemen uyuyakaldı.
Oğlunun uyuduğunu gören anne oğlunun üstüne yorgan getirip örttü.
İşe başlamasının üzerinden bir haftadan biraz fazla zaman geçmişti. Herkese maaşını
ödeyen lokanta sahibi Umut’a da emeğinin karşılığı olan parayı vermişti. Umut çok
sevinmişti. Usta, Umut’un beklediğinden fazla para vermişti. Akşamı zor etti Umut.
Akşam olunca koşarak eve gitti. Büyük bir gururla annesine verdi parayı. Annesi
oğlunun getirdiği paradan çok Umut’un büyümeye başlamasına seviniyordu.
Aradan iki ay geçmişti. Umut kendisini herkese sevdirmişti. Artık yemeklerini lokantada
yiyordu. Lokantada pişirilen yemeklerden artan olursa çalışanlar evlerine
götürebiliyordu. Bu artan yemeklerden Umut da evine götürmeye başlamıştı.
Annesinden daha çok kız kardeşi çok sevmişti bu yemekleri. Hatta getirmediği
zamanlar, “Abi bugün lokantadan yemek getirmedin mi bana?” diye sorar olmuştu.
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Bu arada lokantaya ayak işlerine bakması için bir çocuk daha alınmıştı. Yine bir sabah
lokantadaki rutin sabah işerini yapıyorlardı. İşe yeni giren çocuk Umut’un yanına gelip
oturdu. Birlikte soğan soymaya başladılar. Ama çocuğun elindeki bıçak keskin olmadığı
için çocuk zorlanıyordu. Ama başka bıçak da olmadığı için değişemiyordu. Çünkü diğer
bıçaklar usta aşçıların ellerindeydi. Bir süre daha bıçakla soğanları soymaya devam etti.
Daha sonra “tuvalete gidiyorum” deyip gitti. Bir süre sonra geri döndü. Bıçağın keskin
olmayışından mıdır yoksa yapılan iş hoşuna gitmediğinden midir nedir bilinmez Umut’u
kendisine ait olan bıçağı çalmakla suçladı. Umut, “hayır almadım diye itiraz etmesine
fırsat kalmadan çocuk Umut’un elindeki bıçağın sapına yapışıp hızla çekti. Çekmesiyle
birlikte ortalık bir anda kan gölüne dönüştü. Çocuk bıçağı çekince bıçak Umut’un
parmağına oturmuş kemiğe dayanmıştı. Biraz daha çekmiş olsa Umut’un parmağı
kopmuş olacaktı.
Umut sadece “ah parmağım diyebildi”. Kanı gören çocuk korkmuş, “isteyerek
yapmadım diye ağlamaya başlamıştı”. Umut’un parmağını gören ustalar hemen bir
pamuk bulup pamuğu yaranın üzerine bastırdılar. Daha sonra patrona haber verdiler.
Durumu gören patron Umut’u aldığı gibi en yakın hastaneye götürdü. Umut’un eline
dikiş atmışlardı. Umut çekememezliğin kurbanı olmuştu. Ceza olarak o çocuğu bulaşığa
Umut’u da ortalık işine verdiler. Umut artık maslardaki boşları topluyor. Suyu, ekmeği
biten masalara ekmek su veriyordu.
Okulunun açılmasına birkaç hafta kalmıştı. Ama bulaşığa geçen çocuk işi kaldıramamış
olacak ki ertesi günü işi bırakmıştı. Patron Umut’a, “ya evladım eline eldiven alalım. Bir
de öyle dene. Yoksa başka bir bulaşıkçı bakmamız lazım. Bulana kadar idare et” dedi.
Umut, “deneyim usta” dedi. Umut denedi ama elini her sıcak suya sokuşta canı
yanıyordu. Zaman zaman gözlerinden yaş geldiği de oluyordu. Umut anlamıştı,
yapamayacaktı. Patronun yanına gidip, “Usta özür dilerim ama artık yapamayacağım.
Canım çok yanıyor. Parmağım sancıyor, maalesef bulaşığa devam edemeyeceğim” dedi.
-Senin de canın amma tatlıymış ya. Ne vardı akşama kadar idare etseydin. Adam
arıyoruz işte. Bulunca zaten senin de işin bitecek. Zaten yakında okulunda açılacak. Bu
arada bir kaç hafta dinlenirsin.
Umut duyduklarına inanamıyordu. Yeni bir bulaşıkçı bulduklarında Umut’un işine son
vereceklerdi ama Umut’tan fedakârlık yapması isteniyordu. Umut hemen önündeki
önlüğü ve elindeki eldiveni çıkartıp “hesabı kes usta ben gidiyorum” dedi.
Umut’un bu tepkisi karşısında patron da şaşırmıştı. Aslında Umut’un kesilen eli onu
korkutmuştu. Sigortasız bir işçi çalıştırıyordu ve üstelik bu çocuktu. Umut ya da
annesinin sosyal haklarını bilmiyor olmaları patronun işine geliyordu. Hoş bilmiş olsalar
da bir şey fark etmiyordu. Birçok fakir öğrenci okul tatili döneminde bu tür işlerde
sigortasız çalışıyorlardı. Alan razıydı veren razıydı ama böylesi kaza durumlarında
patronlar işçiyi bir an önce işten çıkarmanın yolunu arıyorlardı. Hem olası bir şikâyetten
hem de yaranın pansuman ücretinden kurtulmuş oluyorlardı.
Yapılan muamele Umut’un zoruna gitti. Patron masaya bir miktar para koydu. Parayı
alan Umut, “Haydi eyvallah, işin gücün rast gelsin usta” diyerek lokantadan ayrıldı.
Umut’un eve erken gelmesi annesini merakta bırakmıştı.
-Ne oldu oğlum, neden erken geldin?
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-İşi bıraktım anne
-İyi ama neden?
-Elim bu haldeyken beni bulaşığa verdiler. Sıcak suda elim sancıyor, çalışamıyorum.
Patrona canımın yandığını söyledim. O da birazcık sabret birini bulalım zaten seni
göndereceğiz dedi. Adamdaki yüzsüzlüğe bak ya. Hem elim kesik çalışıyorum hem de
sabret zaten işten çıkarılacaksın diyor. Bende kes hesabı gidiyorum dedim. Zaten
okulların açılmasına şurada ne kaldı ki?
Birkaç hafta sonra açılan okulla birlikte sorunlarda başlamıştı. Ders kitaplarını ve her
ders için ayrı bir defter almak zorundaydı. Neyse ki yaz boyunca çalıştığı paraları
biriktirmiş annesine olabildiğince daha az yük olmuştu.
Okullar başladı ama Umut’un parmağındaki yara yeni yeni kabuk bağlamaya başlamıştı.
Okulların açılmasıyla birlikte Umut yine kendini basketbola vermişti. Eli yaralı olduğu
için tek elle dripling yapmaya çalışıyordu. Biliyordu ki iki aya kalmaz okul basketbol
takımı seçmeleri yapılacaktı. Eğer hazır olmazsa öğretmeni onu takımdan çıkartıp bir
başkasını takıma alabilirdi.
Ama Basketboldan önce yine atletizm müsabakaları vardı. Ama okulun atletizm takımını
oluşturan atletlerin dördü okuldan mezun olup liseye kayıt yaptırmışlardı. Yeni
katılanlar ne onlar kadar hızlıydı ne de onlar kadar tecrübeli.
Beden Eğitimi dersi öğretmeni Umut’a bu yıl mutlaka atletizm takımında koşması
gerektiğini çünkü takımın mezun olanlar yüzünden zayıfladığını söyledi. Umut, “Ama
hocam ben atletizm değil basketbol oynamak istiyorum” diye itiraz edecek oldu.
Öğretmeni, “Atletizm bütün sporların anasıdır. Basketbol için kondisyonun olması şart.
Bunun için de yine koşman lazım. Hem basketbol maçları başlayana kadar sen de
takımda koşarsın. Maçlar başlayınca da en hazır oyuncu sen olmuş olursun” deyince bu
fikir Umut’un da aklına yattı. “Madem öyle peki hocam koşarım dedi.
Umut ikinci sınıfa başlamış olmasına rağmen yaramazlıklarına yine devam ediyor çoğu
derste yine dayak yiyordu. Bu kez yediği dayaklar onu daha kızdırıyor ve onu tahtaya
yazan sınıf başkanıyla teneffüslerde kavga ediyordu. Çünkü bu kez sınıfta kız
arkadaşları da vardı. Kız öğrencilerin önünde yediği dayağın acısını teneffüste sınıf
başkanını döverek kızların önünde onu küçük düşürerek intikamını almak istiyordu.
Ama başkan onu her seferinde yine tahtaya yazıyor öğretmenlere de Umut’u şikâyet
ediyordu.
Matematik dersine girmek üzereydiler. Bu kez Umut nedense alışılmadık şekilde sakin
duruyordu. Ama her nedense ismi yine yaramazlık yapanların arasına hem de en başa
yazılmıştı. Öğretmen derse girdi. Yoklamayı kontrol etti. Sonra derse geçecekti ki kara
tahtaya yazılmış numaraları gördü. Kim yazdı bunları diye sordu. Sınıf başkanı, “Ben
yazdım hocam, yaramazlık yapanların numaraları” dedi.
“Numarası olanlar tahtaya çıkın diye komut verdi” öğretmen. Herkes tahtaya çıkmasına
rağmen Umut çıkmadı. Numara sayısı ile tahtaya çıkan öğrenci sayısı tutmayınca “kim
çıkmadı” diye sordu öğretmen. Başkan hemen atıldı, “Umut çıkmadı öğretmenim”.
Umut itiraz etti.
-Öğretmenim vallahi bir şey yapmadım. Sınıf başkanı bana gıcık gittiği için her ders
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numaramı tahtaya yazıyor.
-Öyle mi başkan? Sen sınıf başkanlığını kötüye mi kullanıyorsun?
-Hayır öğretmenim, Umut yaramazlık yaptığı için ismini yazıyorum. O da numarasını
yazdığım için teneffüslerde benimle kavga ediyor. Bu ders yaramazlık yapmadı ama
teneffüste benimle kavga ettiği için tahtaya numarasını yazdım.
Öğretmen Umut’un yanına gelip, “Doğru mu bu” diye sordu. Umut daha kendisini
savunmaya fırsat bulamadan yediği tokadın etkisiyle yere düştü. Umut’un gözünün önü
kararmıştı. Bu haldeyken beklemediği bir şey daha oldu. Öğretmen, Umut’u dayaktan
kurtulmak için yere düştü sanıp daha da hırslanmış bu kez de tekmelemeye başlamıştı.
Yediği tokadın etkisiyle de olsa gerek Umut’un burnundan kan geldi. Umut hem yerde
yatıyor hem de eliyle kanayan burnunu tutmaya çalışıyordu. Bu kez telaşlanma sırası
öğretmene gelmişti. Ama yine kızmaktan kendisini alamıyordu.
-Biz eşkıya mı yetiştiriyoruz. Her ülkenin her kurumun her okulun bir kuralı var.
Kurallara uymak sınıf kurallarına uymakla başlar. Siz bizi dinlemiyor musunuz? Biz size
kurallara saygı duyulmasını öğretemeyecek miyiz?
Diye kızarken eğilip Umut’u kaldırmayı isterken gördüğü manzara karşısında yüreği cız
etti. Umut’un giydiği ayakkabının altı delinmiş ve o delik ayakkabının içine koyulan bir
kâğıtla kapatılmıştı.
Öğretmen olduğu yerde donup kalmıştı. Umut bu kez yerden kalkmadığı için dayak
yiyeceğim korkusuyla düştüğü yerden kalkmış bir eliyle burnunu tutmaya çalışırken bir
eliyle de ceketinin önünü iliklemeye çalışıyordu. Öğretmen yüreğinde kopan pişmanlık
fırtınasına teslim olmuştu. Kısık sesle, “Durma koş lavaboya git. Ağzını burnunu güzelce
yıka” derken yüreğinde ayaklanan bir vicdanın sesini duyuyordu. “Allah’ım ben ne
yaptım’”
Umut, “Yine mi, yine mi ben” diye içinden söylene söylene lavabonun yolunu tutarken
başını yere yıkmış kimsenin yüzüne bakmıyordu. Çok sürmeden sınıfa geri dönmüştü.
Öğretmen olanlardan dolayı etkilenmiş sınıfın yoklamasını ağırdan alarak yapmıştı.
Umut sınıfa döndüğünde, “Yarın baban gelip beni bulacak. Onunla konuşacağım, hem
ne iş yapıyor senin baban? Kim senin baban, adı ne?” diye sordu. Umut eline aldığı
kâğıt mendille mendilini tutup ağlamamak için dişleriyle dudaklarını ısırarak, “benim
babam yok, öldü” dedi. Tabi kısık sesle çıktığı için öğretmen tam duymamıştı. Bu kez
de, “Doğru dürüst cevap versene evladım” dedi bu kez sesi titreyerek. Umut, eli
burnunda olabildiğince gür sesle cevap vermeye çalışarak cevabını yineledi. “Benim
babam yok öğretmenim. Benim babam öldü”.
Öğretmen aldığı cevap karşısında sendeledi. İçinden bir şey cız etti. Bir yerlere tutunma
ihtiyacı hissetti. Birden şimdiye kadar ders verdiği çocukları sadece bir iş olarak
gördüğünü hissetti. Onları, ailelerini yakından tanımak hiç aklına gelmemişti. Onların
daha birer çocuk olduklarını ve eğitim almak için burada olduklarını hatırladı.
Evet, çocuk bir hata yapıp şiddet göstermişti. Ama kendisi de şiddete şiddetle cevap
vermişti. Bunun çok kötü bir örnek olduğunun farkına ancak çocuk “Babam öldü”
dediğinde varmıştı. Umut’un “babam öldü” sözü öğretmenin kulaklarında yankılanmaya
başlamıştı. Öğretmen kendisini büyük bir vicdan azabı altında hissediyordu.
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“Geliyorum, kimse yerinden kımıldamasın” deyip kendisini sınıftan dışarı attı. Doğruca
lavaboya gidip elini yüzünü yıkarken kulaklarında hala Umut’un sesi yankılanıyordu.
“Benim babam yok öğretmenim. Benim babam öldü.”
Öğretmen babasını kaybedeli birkaç ay olmuştu. Yaşı kırka yaklaşmış olmasına rağmen
o bile babasının yokluğunu hala kabullenememişti. Sanki yüreğinin yarısını babası çalıp
gitmişti. Yıllarca sırtını babasına dayamıştı. Şimdi bir sıkıntıya düşse aklına babası
geliyor ve onun yokluğu kalbini her gün biraz daha çok acıtıyordu. Ama Umut o kadar
kolay söylemişti ki “babam öldü” sözünü, şaşırmıştı. Yıkadığı elini yüzünü cebinden
çıkardığı mendille güzelce kuruladı.
Sınıfa döndüğünde bütün sınıf olanların etkisiyle de derin bir sessizlik içerisindeydi. O
ana kadar sınıftaki hiç bir çocuk bir diğerinin ailesi hakkında bir bilgiye sahip değildi.
Herkes Umut’a acıyarak bakıyordu. Hatta sınıf başkanı çocuk bile bir vicdan azabı
hissetmeye başlamıştı.
Öğretmen yavaşça Umut’un yanına gitti. Oturduğu sıranın yanında diz çöküp, “Ne
zaman öldü senin baban?” diye sordu. Umut doluktu, gözlerinden yaşlar akın etmek
üzereydi ama dişlerini o kadar sıkıyordu ki sonunda dayanamadı, kollarını daire şekline
getirip birleştirdiği ellerinin üzerine başını koyarak içinden gelen bütün hıçkırıklarını
koyuverdi. Yıllarca içine akıttığı gözyaşlarını hıçkırıklar eşliğinde özgürlüğüne
salıvermişti. Artık gözyaşlarını tutacak gücü kendisinde bulamıyordu. Sınıfta öyle hazin
öylesine yürek yaralayıcı bir manzara oluşmuştu ki herkesin yüzünde bir hüzün biraz
gözyaşı vardı.
Öğretmenin içinden ders yapmak da gelmiyordu artık. Ağlayan Umut’un saçlarını
okşamak istedi. Eli Umut’un saçlarının üzerindeydi ama duyduğu vicdan azabı yüzünden
elini bir türlü Umut’un saçlarına değdiremiyordu.
Öğretmen, Umut’un yıllarca içine akıttığı gözyaşlarının ve hıçkırıklarının dinmesini
sabırla bekledi. İşaret parmağını dudağına götürerek sınıfa sessiz olmalarını söyledi. Bir
süre daha ağlayan Umut’un sesi kesilmeye başladı. Bir süre sonra tamamen sustu. Hiç
kimsenin beklemediği bir şey oldu, Umut uyuyakalmıştı.
Öğretmeni bu kez Umut’un kılık kıyafetini inceleme altına aldı. Kolları kısalmış bir ceket,
kumaşı soluk pantolon ve altının delik olduğunu bildiği ayakkabıyı giymiş olan Umut’un
yanında bu kez öğretmen ağlamamak için yumruklarını sıkıp dudaklarını ısırıyordu.
İki ders arka arkaya matematik dersiydi ama ne öğretmende ders anlatacak güç
kalmıştı ne öğrencilerde o dersi dinleyecek dikkat kalmıştı. Ortamı yumuşatmak
gerekiyordu. Umut’a fısıltılarla seslenip saçını okşuyordu. “Umut, haydi uyan oğlum.
Bak dersteyiz senin yüzünden derse başlayamadık daha”. Umut’u hafifçe silkeleyerek
uyandırmaya çalıştı. Sonunda Umut gözlerini açıyordu. Bu kez Umut’a karşı tebessüm
ederek “Haydi beraber gidip şu elini yüzünü yıkayalım” dedi.
Umut’un elinden tutup birlikte lavaboya gittiler. Bu kez öğretmen hiç erinmeden
gücenmeden Umut’un yüzünü yıkadı. Hatta parmakları işe Umut’un burnunu sıkıp
sümkürterek burnunda kalan kan kalıntılarını da temizledi. Sonra birlikte sınıfa
döndüler.
Öğretmen ders yapmadı. Öğrencilerine sırasıyla kendisini tanıtıp annesinin babasının ne
iş yaptığını söylemesini istedi. Öğrenciler sırayla kendilerini tanıtmaya başlamışlardı ki
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teneffüs zili çaldı. Öğretmen isteksiz bir şekilde ağır adımlarla sınıftan ayrıldı.
Umut başı elleri arasında sıranın üzerinde durmaya devam etti. Bazı öğrenciler
isteksizce yerlerinden kalkıp lavaboya doğru gitti. Ama kimsenin içinden bir şey
yapmak geçmiyordu. Gözler Umut’un üzerinde perçinleşmiş acıyarak bakıyorlardı. Umut
biraz daha incinmiş biraz daha gururu kırılmış bir şekilde “ne kadar daha” diyerek
içinden geçirirken yine dudaklarını ısırmaya başlamıştı.
Biraz sonra çalan zille birlikte öğretmen sınıfa girdi. Sınıfa derin bir sessizlik hakimdi.
Öğretmen kaldıkları yerden öğrencilerin kendilerini tanıtmaya devam etmesini söyledi.
Öğrenciler kendilerini tanıtmaya devam etti. Sıra Umut’a gelmişti ama Umut’un başı
elleri arasında sırada yatmaya devam ediyordu. Öğretmen, Umut’un yanında oturan
çocuğa göz işaretiyle yaparak devam etmesini istedi. Ders boyunca bütün öğrencileri
tanımaya ve onlar hakkında bir kanaat edinmeye gayret etti. Sınıftaki öğrencilerin çoğu
orta gelirli ailelerin çocuklarından oluşuyordu.
Dersin sonuna doğru öğretmen Umut’a seslenerek kendisini tanıtmasını istedi. Umut
sessiz kaldı. Bu sefer, “Umut sana sesleniyorum. Öğretmenin sana seslenirken sen
kafanı masaya koyup yatamazsın. Bu senin yaptığın büyük saygısızlık.”
Umut sanki büyük bir güç harcıyormuşçasına yavaşça doğrulup önünü iliklemeye çalıştı.
Zorlukla fısıltı halinde “Öğretmenim çok başım ağrıyor, başımı kaldıramıyorum” dedi.
Öğretmen, geliyorum deyip sınıftan ayrıldı. Döndüğünde elinde bir tane ağrı kesici hap
ve bir bardak su vardı. “Şu hapı şu suyla birlikte yutuver evladım” dedi. Umut, titrek
elleriyle tuttuğu hapı ağzına atıp yine elleri titreyerek bir bardak suyu içti. “Kendini iyi
hissetmiyorsan eve gidebilirsin. Ben okul idaresiyle konuşur senin izinli sayılmanı
sağlarım” dedi.
-Gerek yok öğretmenim ama başım çok ağrıyor. Başımı dik tutamıyorum.
-Birazdan düzelirsin gel bakayım sen benimle biraz.
Umut öğretmenini takip ederek arkasından sınıftan çıktı. Koridorda hiç kimsenin onları
duyamayacağı bir yerde durdu öğretmen.
-Şimdi sana bir şey soracağım ama bana doğru cevap vereceksin. Okula geldiğinden
beri bir şey yedin mi?
-Gerek yok öğretmenim. Okuldan dönmeme annem yemek hazırlamış oluyor. Zaten
şurada son iki ders kaldı ondan sonra evde karnımı doyururum ben.
-İyi de evladım senin başın karnın aç olduğu için ağrıyor. Gel bakalım benimle.
Öğretmen doğruca kantine gitmişti. Kantinciye iki tost bir de gazoz siparişi verdi. Çok
geçmeden siparişler geldi. Öğretmen, başıyla yiyecekleri işaret ederek yemesini istedi
ama Umut kımıldamadan duruyordu. Bu kez öğretmen tosttan bir parça kopartarak
öğrencisinin ağzına zorla sokmaya çalıştı. Umut için yapacak bir şey kalmamıştı.
İstemeyerek de olsa lokmayı ağzına aldı çiğneyeme başladı. Bunu diğer lokmalar takip
etti. Biraz sonra yutkunmakta zorlanmaya başlayınca öğretmeni bu kez eliyle gazoz
içirdi öğrencisine. Sabırla çocuğun yemeğini bitirmesine yardımcı oldu öğretmen.
Umut yemeğini yerken öğretmen yıllar öncesine gitmişti. Babasıyla birlikte bisiklet
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sürmesini öğreniyordu. Babası onu bisikletin arkasından tutuyor o ise önceleri pedal
çevirmeye sonraları ise hem pedal çevirip hem dengede durmayı öğreniyordu. Bu
esnada babası bisikletin arkasında koşturmaktan kan ter içerisinde kalmasına rağmen
oğlunu cesaretlendirecek “Haydi aslan oğlum yaparsın sen. Ha gayret az kaldı
başaracaksın” sözler söylüyordu.
Babası yine bisikletin arkasında koştururken karşıdan gelen otomobil karşısında
oğlunun bocaladığını gördü. Tam direksiyonu tutup sola doğru kaçmaya çalışacakken
bunda geç kaldığını fark etti. Oğlunu bisikleti ile beraber olabildiğince hızla sola doğru
yitti. Oğlu kurtulmuştu ama kendisi arabanın altında kalmıştı.
Çevredekiler korkudan ağlayan çocuğu susturmamışlardı. Çocuk ille de babamı isterim
diye ağlıyordu. Çevrenin haber vermesiyle kısa sürede ambülans gelmiş hem çocuğu
hem babasını hastaneye götürmüştü.
Öğretmen ambülansta geçen dakikaları ömrü boyunca hayatının en uzun saniyeleri
olarak adlandırmıştı. Saniyeler asır oluyor yollar adeta birbirine bağlanıyor bitmek nedir
bilmiyordu. Ambülans hastaneye vardığında acil olarak ameliyata alınmış geçirdiği iç
kanama tedavi edilmişti ama bu süreçte babası için kan aranması gerekmişti. Aranan
kan zor bulunan bir kan grubu olduğu için para talep ediliyordu.
Bazı insanlar kanlarını satarak para kazanıyordu. Hastaneye gelen annesi gereken kan
için gözünü kırpmadan bileğindeki üç bileziğini çıkarıp kan ticareti yapanlara verdi.
Bütün olan biten çocuğun gözleri önünde olmuştu. Babası kurtulmuştu ama yaşadığı
babasını kaybetme korkusundan ömrü boyunca kurtulamamıştı. Bu yüzden olsa gerek
babasına çok düşkündü öğretmen. Birkaç ay önce de emri vaki hasıl olmuş babası vefat
etmişti. Öğretmenin kanayan yarasının hiç bir zaman dinmeyeceğini hissediyordu.
Umut yemeğini bitirince birlikte sınıfa çıktılar. Umut’a sorular sormak istiyordu ama
Umut’un cevaplamak istemediğini anlamıştı. Bu yüzden Umut’a sorular sormaktan vaz
geçti. Zaten dersin de sonu gelmiş teneffüs zili çalmıştı.
Umut günün kalan derslerinde sınıfta hiç olmadığı kadar uslu oturdu. Hatta sıradan
başını dahi kaldırmıyordu. Umut için o gün zor bir gün olmuştu. Okulun bitiş ziliyle
beraber defter ve kitaplarını toplayıp koltuğunun arasına sıkıştırmış evlerine doğru
yürümeye başlamıştı.
Onu birisinin takip ettiğinden habersiz evlerine yürüdü.
Matematik öğretmeni okuldan sonra Umut’u gizlice takip etmişti. Umut o kadar dalgın
ve halsizdi ki yolda güçlükle yürüyordu. Başını geriye çevirse belki de öğretmenin
kendisini takip ettiğini görecekti. Ama Umut başını dahi yerden kaldırmadan yürüdü.
Evlerine geldiğinde kapının ziline bastı. Kapıyı annesi açmıştı. İçeri giren Umut hiçbir
şey demeden kitaplarını masanın üstüne koyup doğruca yatak odasına gidip yatağa
uzanmıştı. Halime Hanım oğlunda bir gariplik olduğunu anlamıştı.
-Oğlum bir şey mi oldu okulda? Keyifsiz ve solgun görünüyorsun.
-Bir yok anne sadece yoruldum. Dersler bugün biraz ağırdı. Kendimi yorgun
hissediyorum.
Umutlar beş katlı bir apartmanın zemin katındaki hemen girişte oturuyorlardı.
Öğretmen okuldan çıktıktan sonra yürüdüğü yola şaşırmıştı. Demek Umut her gün bu
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yolu yaya olarak gidip geliyordu. “Hay ellerim kırılaydı da vurmasaydım yavrucağa”
diye geçirdi içinden. Sonra Umut’un bir apartmana girdiğini görünce hızlanıp apartman
kapısının yan tarafına saklanarak içeri baktı. Umut’un evlerine geldiğini anlamıştı.
Umut eve girince bulunduğu yerden ayrılarak doğruca bir giyim mağazası sahibi olan
arkadaşının yanına gitti. Bir hal hatır sorma faslından sonra o gün okulda yaşadığı olayı
arkadaşına anlattı. Umut’un elbiseye ayakkabıya ihtiyacı olduğunu ve kendisine
yardımcı olmasını rica etti. Umut için bir takım elbise birkaç gömlek iki tane pantolon ve
bir çift ayakkabı almak istediğini ancak bunların tutarının tamamını bir seferde
ödeyemeyeceği için kendisine taksit kolaylığı göstermesini rica etti. Mağaza sahibi,
“para işi kolay sen çocuğun bedenini biliyor musun onu söyle” dedi.
-Ya nereden bileyim. On iki yaşlarında bir çocuk işte. O sırada elinde çay tepsisiyle
çaycı çocuk kapıda belirdi. Çocuk çay getirmişti. Çayları masaya bırakıp gidecekti ki
öğretmen çocuğa seslendi.
-Delikanlı bana biraz yardım edebilir misin? Yardımın karşılığında sana on lira
vereceğim.
Para lafını duyan çocuk,
-Uzun sürmeyecekse yardım ederim. Çay dağıtmak zorundayım, geç kalırsam usta
kızar sonra.
-Elimizden geldiğince çabuk bitirmeye çalışırız.
Çocuk hemen hemen Umut’un boylarında bir çocuktu. Takım elbiseyi pantolonları ve
gömlekleri çocuğun üzerinde denediler. Çocuğun bedenine göre kıyafetleri bir çantaya
kondu. Sonra çocuğun ayakkabı numarasını sordular. Daha sonra öğretmen cebinden
on lira çıkartıp çocuğa verip gönderdiler. Çocuk sevinçle parayı kapıp koşarak
mağazadan ayrıldı.
Şimdi bir ayakkabı eksik kalmıştı. Ama mağazada ayakkabı satılmıyordu. Mağaza sahibi
hemen telefonu eline alıp bir numara çevirdi. Konuşmaya kendisini tanıtarak başladı ve
hal hatır sordu. Daha sonra,
-Bahattin bey, bizim fakir bir çocuğumuz var. Bu çocuğun bazı ihtiyaçları var. Elbise
olarak ihtiyaçlarını biz karşıladık ama biliyorsunuz biz ayakkabı satmıyoruz. Ayakkabı
için müşterilerimizi size yönlendiriyoruz. Acaba sizden istirham etsek bir yazlık ve bir
kışlık olmak üzere bize iki çift ayakkabı gönderebilir misiniz? Artık masrafı neyse biz
karşılayacağız. Sizden ricam fiyatta mümkün olduğunca indirimde bulunmanız.
Telefondaki sesi dinledikçe mağaza sahibinin yüzü gülüyordu. “Efendim sizden
ayakkabıları hediye değil uygun bir indirimde bulunmanızı istirham ediyorum. Bedeli
neyse bizzat ben ödeyeceğim”. Bir süre daha konuştu ve ayakkabı numaralarını
söyledikten sonra mağaza sahibi teşekkür ederek telefonu kapattı.
Öğretmene dönen mağaza sahibi ayakkabıları da hallettik. Birazdan ayakkabılar da
gelecek. Ayakkabılar ayağına olmazsa diye biz içerisine ayakkabı mağazasının bir
kartını koyacağız gerekirse gidip değişecekler. Öğretmen çok sevinmişti.
-Allah razı olsun. Yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben borcumu da öğreneyim
en azından bir kısmı şimdi ödeyim. Kalan kısmını da taksitle öderim.
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-Ayıp ediyorsun hocam. Aramızda bu kadarcık şeyin lafı mı olur. Allah senden de razı
olsun. Bak sayende biz de sevap kazanıyoruz. Bu elbiseler bizim dükkânımızın zekâtı
olsun.
-Mahcup ediyorsunuz beni. Bari en azından yarısını ödeyeyim de benim de bu sevaba
bir katkım olsun.
-Kesinlikle kabul edemem sevgili dostum. Sen zaten gerçek ihtiyaç sahibini bularak
sevabını kazandın. Bırak biraz da biz sevap kazanalım. Ayrıca böyle başka bir kaç çocuk
daha varsa gel yine yardımcı olmaya çalışalım.
Biraz sonra ayakkabılar da gelmişti. Bütün elbise gömlek ve pantolonları birkaç çantaya
koydular. Mağaza sahibi tezgâhtarı yanına çağırdı.
-Bu paketleri hocamın vereceği adrese bırakıp geleceksin. Çantalarla birlikte şu kartı da
ver. Eğer kıyafetler ve ayakkabılar olmazsa buraya gelsinler elbiseleri değiştirelim. Kim
gönderdi diye sorarlarsa bir hayırsever geldi bunların parasını ödedi. Sonra da buraya
getirmem söylendi. Ben mağazanın bir çalışanıyım. Ben sadece bana söyleneni yaptım
dersin.
“Tamam mı”, diye tezgâhtarı sıkıca tembihledi. Öğretmenden adresi istedi. Öğretmen,
“adresi bende bilmiyorum. Bende öğrencimi gizlice takip edip evini öğrendim. En iyisi
biz birlikte gidelim. Ben sana evi göstereyim sen paketleri verip gelirsin ben seni
dışarda bir yerde beklerim”.
Bir taksiye atlayıp Umut’un oturduğu apartmanın yakında bir yerde taksiden indiler.
Öğretmen tezgâhtara apartmanı gösterip evi tarif edip tezgâhtarı gönderdi. Daha sonra
kendisi de apartmanın tam karşısındaki bir dükkâna sanki müşteriymiş gibi girip olan
biteni izlemeye başladı.
Tezgâhtar kapının ziline basıp beklemeye başlamıştı. Kapıyı Halime Hanım açtı.
Tezgâhtar kendisini tanıtıp kendisine tembih edilenleri tek tek söyledi. Halime Hanım
şaşırmıştı. Şaşkın bir şekilde bir paketlere bir tezgâhtara bakıyor ne söyleyeceğini
bilemiyordu. Tezgâhtar elindekileri Halime hanımın eline tutuşturup oradan kaçar adım
uzaklaştı. Halime hanım dışarıya kadar çıkıp tezgâhtarın arkasından baktı ama ona
yetişmesi imkânsızdı. Çaresiz elindeki paketlerle evine geri döndü.
Bir süre sonra tezgâhtarı takip eden öğretmen çok teşekkür ederek patronuna selam
söylemesini isteyip ayrıldı. Öğretmen yaşadığı vicdan azabının yerini her an biraz daha
büyüyen bir huzurun kapladığını hissetmeye başladı. Gözlerinde gayri ihtiyari oluşan bir
kaç damla gözyaşını silerek vicdan azabından kurtulduğu için Allah’a şükretti.
Halime hanım evine girdiğinde Umut hala yatıyordu. Umut’un yanına varıp,
-Umut kalk yavrum, şu elbiseleri bir dene bakalım üstüne olacaklar mı?
Umut uyku sersemliği içerisinde uyandı.
-Ne var anne ne oluyor? İnsana bir rahat vermiyorsun. Bırak da uykumu alayım.
Oğlum uykunu yine alırsın. Önce sen şu elbiseleri bir giy bir dene bakalım üstüne
olacaklar mı? Daha sonra yine uykunu alırsın.
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-Ne elbisesi, yine mi milletin eski elbisesini bana giydirmeye çalışacaksın. Ben onun
bunun eskisini giymem. Götür ihtiyacı olan birine ver.
-Yok evladım yepyeni elbiseler bunlar. Bir hayırsever göndermiş. Eğer üzerine uymazsa
gidip şu mağazadan değiştire bilirmişsin. Getiren adam oranın tezgâhtarıymış, öyle dedi
vallahi.
Umut çantaları açıp teker teker baktı. Gerçekten de yeni elbiselerdi bunlar. İyi de kim
gönderirdi ki bunları. Bu devir de böyle hayırseverler hala var mıydı? Hem de
incitmeden kimseye belli etmeden hayrını gizli yapanlar hala var mıymış diye geçirdi
içinden.
Sonra heyecanla takım elbiseyi giydi. Kollar hafifçe uzundu ama olsundu. Umut gelişme
çağındaydı boyu uzadıkça üzerine tam olurdu. Pantolonların paçaları biraz uzundu.
Gömleklerin de kolları hafif uzundu. Ama olsun ceketin içinde görünmezdi. Sadece
pantolonların paçaları kısalacaktı. “Onu da ben yaparım” dedi Halime Hanım.
-İçine katlarım boyun uzadıkça paçaları açarız. Hem sen de daha uzun süre giymiş
olursun.
Ayakkabıları denedi Umut. Ayakkabılar birer numara büyüktü. Bundan fazla bir şey
olmazdı. Birkaç aya kalmaz ayakkabılar ayağına tam olurdu. Umut’un yüzü gülüyordu.
Okulda ne kadar kötü bir gün yaşamıştı ama şimdi her şey sanki bir anda tersine
dönmüştü. Umut, hala ben uykuda rüya mı görüyorum yoksa gerçek mi bütün bunlar
diye düşünmekten kendini alamadı.
Umut ertesi günü okula büyük sevinçle gitti. Yepyeni elbiselerini yeni ayakkabılarını
giyinmişti. Okulda onu sabırsızlıkla bekleyen bir başkası daha vardı. Öğretmenler odası
penceresinin önünde matematik öğretmeni de Umut’un bu sevincine ortak olmak onun
mutlu olduğunu görmek için can atıyor sabırsızlıkla Umut’un okula gelmesini
bekliyordu. Gözleri sürekli öğrenciler arasında Umut’u arıyordu. Bir süre sonra Umut’u
gördü.
Umut bir köşeye çekilmiş okul zilinin çalmasını bekliyordu. Kimseyle konuşmuyor belki
de ilk defa top oynamak için çağıran arkadaşlarına olumsuz yanıt veriyordu. Elbiseleri
kirlensin istemiyordu. Bir süre sonra ders zili çaldı, bütün öğrenciler sınıflarının yolunu
tuttular. Umut’un yeni kıyafetleri sınıftakilerin de gözünden kaçmamıştı. Kaçamak göz
işaretleriyle birbirlerine Umut’u gösteriyorlardı.
O gün Umut okula gittikten sonra Halime Hanım eşarbını bağlayıp paltosunu giyinip
kızını da yanına alıp evden çıktı. Doğruca elindeki kartvizitte ismi bulunan mağazaya
gitti. Orada tezgâhtarı görünce ona yalvardı. “Ne olur şu hayır sahibinin adını söyle.
Gidip bir teşekkür edeyim. Varsa evinin işini yapayım be kardeşim. Ne olur söyle de
borçlu kalmayayım” diye adeta yalvardı. Halime Hanımın durumunu gören mağaza
sahibi geldi.
-Buyurun hanımefendi, size nasıl yardımcı olabiliriz?
-Beyim dün bu mağazadan bu tezgâhtar arkadaş bize bir sürü elbise getirdi. Allah razı
olsun. Bir hayırsever göndermiş. İsmini öğrenip gidip bir teşekkür etmek istedim ama
bu beyefendi hayırseverin ismini vermiyor.
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-Anladım hanımefendi, biz sizin teşekkürlerinizi kendisine iletiriz. Ama arkadaşımın da
dediği gibi hayırsever bilinmek istemiyor. Bu durumda biz de bir şey yapamıyoruz.
Başka bir isteğiniz varsa onu da yapmaya hazırız. Aldığımız emir bu yönde. Şey
yanınızdaki minik yavru da sizin mi?
-Evet, o benim kızım. Ama böyle de olmadı ki. Kendimi minnet altında hissettim. Bari
evine gidip evini barkını varsa yapılacak ev işlerini yapsaydım.
-İnanın o insan öyle biri değil. Ne siz ilk olacaksınız ne de son. Her yıl buraya gelir.
Tespit ettiği yardıma ihtiyacı olan çocuklara elbiseler gönderir. Yardıma ihtiyacı olan biri
gelirse eli boş gönderme diye de sıkı sıkı tembihte bulunur. Madem buraya kadar
gelmişsiniz. Buyurun siz şöyle oturun size bir çay ikram edelim. Bu arada da minik
yavrumuza bir iki elbise bakalım.
Tezgâhtar hemen bir bardak çay getirdi. Daha sonra Halime hanımın küçük kızının
üzerinde bir kaç elbise denediler. Hangilerini sevdiğini sorup sevdiği elbiselerden bir
kaçını çantaya koydular. Daha sonra ayakkabı numarasını sordular. Ona da biri yazlık
diğeri kışlık olmak üzere Umut’a ayakkabı verilen mağazadan ayakkabı getirttiler. Ama
bu kez ayakkabıların parasını da mağaza sahibi üstlenmişti. Minik yavru sevinçten
havalara uçuyor inanamıyordu. “Anne bu elbiseler sahiden benim mi şimdi? Bunları
sonra geri almazlar değil mi anne” diye de korkusunu dışarı vuruyordu. Halime hanım
korkma yavrum kimse almaz. Onlar senin” derken gözyaşlarını tutamıyordu.
Mağaza sahibi Halime Hanım’a kimi kimsesi olup olmadığını sordu. “Olmaz mı beyim,
elbette benim anam babam gardaşlarım var, onlar köydeler. Herkes bir ekmek
kavgasına kapılmış gidiyor işte. Eşim ölünce köye dönmemi istediler. Köye dönsem yine
bir kocaya verecekler. Bu sefer de elin adamı çocuklarımı kabullenir mi kabullenmez mi
nereden bileyim? Çocuklarıma babalık dayağı yedirmek istemiyorum. Kocamdan kalan
dul yetim maaşıyla yavrularıma bakmaya çalışıyorum. Allah’a şükürler olsun ki
oturduğumuz ev de bizim. Kira derdi olmayınca en azından biraz olsun insan rahat
oluyor. Yanlarına dönmedim diye anam babam gardaşlarım pek arayıp sormazlar.
Aman onlar iyi olsunlar da yel esip kokusu gelsin. Napayım beyim, alnımıza böyle
yazılmış çaresiz yaşayacağız. Bu hayırsever her kim ise Allah ne muradı varsa versin.
Onun yavruları da onun sırtını yere getirmesinler. Bir dediğini ikiletmesinler. Allah ona
Kâbe’ye yüz sürmeyi nasip etsin. Bu yetimlerimi sevindirdi ya Allah onun işini gücünü
rast getirsin. Tuttuğunu altın etsin.”
-İnanın bu yaptığınız dualar onu fazlasıyla mutlu edecektir. Bu arada sizin de bir
ihtiyacınız varsa onu giderelim.
-Yok beyim, Allah razı olsun. Bu yetimlerimin yüzleri güldü ya daha ne isterim ben.
Allah razı olsun. İşiniz gücünüz rast gitsin. Biz size daha fazla sıkıntı vermeden gidelim.
-Estağfurullah, sıkıntı ne demek bilakis memnun olduk. Hem sizin sayenizde biz de para
kazandık. Bu aldıklarınızın parası o hayırsever tarafından ödendi. Hem bir de zarf
bırakmıştı onu da size vereyim. İhtiyacı olan biri gelirse bunu ona verirsiniz demişti.
Zarf yazıhanemde kasada, biraz beklerseniz gidip alayım.
-Beyim benim yavrularımın yüzü güldü ya başka ne isterim. Siz o zarfı bir başka
yardıma muhtaç olan birine verin. O gariban da sevinsin. Hem elbiseler hem para çok
olur.
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-Siz başkasını düşünmeyin. Onun zarfı bizde hiç bitmez. Mutlaka arada bir uğrar
bırakır. Lütfen biraz bekleyin ben geliyorum.
Mağaza sahibi yanından ayrılır ayrılmaz Halime Hanım parayı almadan gitmek ister.
Ama tezgâhtar bırakmaz.
-Hanımefendi siz giderseniz azarı ben işitirim. Ne olur en azından patron gelene kadar
bekleyin almazsanız ondan almayın. Ama ne olur benim azar işitmeme neden olmayın.
Halime hanım çaresiz bekler. Biraz sonra mağaza sahibi elinde şişkin bir zarfla geri
döner. Zarfı Halime Hanıma uzatarak “Buyurun efendim. Eğer bir ihtiyacınız olursa yine
bekleriz”.
Halime Hanım duygulanmıştır. Titreyen elleriyle gözyaşlarını silerken, “Allah kimseyi
yetimleriyle ortada koymasın. Babamın gardaşlarımın yapmadığını adını dahi
bilmediğim biri yapıyor. İşte beni kahreden de bu. Çok teşekkür ediyorum efendim.
Size yeterince rahatsızlık verdik. Hakkınızı helal edin. Biz de müsaadenizi isteyelim
artık”.
“Estağfurullah, rahatsızlık yok efendim bilakis çok memnun olduk. Tekrar bekleriz. Güle
güle” diyerek mağaza kapısına kadar Halime hanımı uğurlar.
Halime Hanım yol boyunca gözyaşlarını tutamaz. Oysa yanındaki minik kızının yüzünde
güller açmaktadır. Sevincinden ne yapacağını şaşırmıştır. Elbiselerinin içinde bulunan
çantayı annesine dahi vermeden kendisi taşımak istemiştir. Yolda zorlansa da annesine
vermek istemez.
Halime Hanım evine geldiğinde zarfı açtığında az daha küçük dilini yutacaktır. Hiç
beklemediği miktarda çok para vardır. Minik kızını komşuya emanet bırakıp doğruca
oduncuya gider. Bir ton odunun parasını ve adresini verir. Oduncu hafta sonu evde
olmasını odunun kapısına geleceğini söyler. Oradan bir kömürcüye giden Halime Hanım
bir ton da kömür siparişini verip parasını öder. Odun kömürünü de almış olmanın
rahatlığı içerisinde evine döner.
Hafta sonu Umut’u yorucu bir gün beklemektedir. Sipariş verilen odun kömürü taşımak
işi ona kalmıştır. Hiç söylenmeden hem odunu hem de kömürü taşır. Ama işi bittiğinde
Umut da yorgunluktan bitap düşmek üzeredir.
Umut da büyük bir değişim başlamıştır. Bedenen gelişirken zihnen de gelişmektedir.
Ders notları yükselmiş arkadaşlarıyla arası hızla iyileşmiştir. Ama onun böyle
gelişmesine sevinenler olduğu gibi kıskananlar da olmaktadır. Umut kimsenin ne
dediğinden ne düşündüğünden habersiz hayatını basketbol ve derslerle doldurmuştur.
Okul takımında bir hayli başarılı olmuştu. Birkaç mahalli kulüp haberci gönderip onu
takımlarında görmekten memnunluk duyacaklarını belirtmelerine rağmen Umut hiç
birine gitmez. Mahalleye en yakın okulda arkadaşlarıyla oynadığı basketbol ona
yetmektedir. Hiç bir kötü alışkanlığı da yoktur. Sadece annesinin onun gece yarılarına
kadar kitap okumasından şikâyeti vardı. Oğlum akşama kadar gezip top oynayacağına
otur kitabını oku. Sabaha kadar kitap okumak da neyin nesi, hem gözlerine yazık. Konu
komşu bu kadar fazla kitap okumasın sonra kafayı yer diyorlar”.
-Yahu anam bırak şu konu komşunun ne dediğini. Onlar değil miydi senin oğlun okusun
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ben başımı keserim diyen?
Halime Hanım oğlunun gelişiminden son derece memnundu. Umut ortaokulu bitirmiş
meslek lisesi sınavını onuncu olarak kazanmıştı. Bu hiç kimsenin Umut’tan beklemediği
bir başarıydı.
Umut meslek okulunda da basketbola devam etti. Hatta o seçmelere girmeden onu
daha önceden tanıyan bazı öğrenciler beden hocasına tavsiye etmişlerdi. O seçmelere
katılmadan okul takımına alınmıştı. Kısa sürede okul takımında kendisini göstermişti.
Takımda oyun kurucu görevini üstlenmişti. Elinden top kapmak neredeyse imkansızdı.
Top sürerken çok rahat oyuncu geçiyor ya da birkaç oyuncuyu oyundan
düşürebiliyordu.
Lise ortaokuldan çok farklıydı. Lisenin kendi kapalı spor salonu vardı. Okuldan sonra
okulda kalan öğrenciler ve onlara katılan öğretmenler arasında çok çekişmeli maçlar
yapılıyordu. Okul on altıda bitmesine rağmen maçtan çıktıklarında saat yirmi ikiyi
bulmuş oluyor. İşin tuhafı saat ona kadar maç yaptıkları öğretmenleri ertesi günü
ödevlerinin de hazır olmasını istiyordu. Tabii yapılmayan ödevlerin cezası da
gecikmiyordu. Bu yüzden Umut saat kaça kadar sürerse sürsün ödevlerini bitirmeye
gayret ediyordu.
Liseye başlamıştı ama sefalet devam ediyordu. Annesi her geçen gün hayat şartları
karşısında kendisini biraz daha çaresiz hissediyordu. Umut yine bir gün okuldan eve geç
saate döndü. Kapıyı açıp eve girdiğinde her taraf karanlıktı. Annesi bu saatte yatmazdı.
Hele ki Umut eve girmeden kesinlikle uyumazdı. Acaba komşuya mı gitti diye içinden
geçirirken annesinin sesini duydu.
-Umut, sen mi geldin kuzum?
-Evet anne, ben geldim. Anne siz neden karanlıkta oturuyorsunuz?
-Elektrikler kesildi oğlum. Ödenmemiş elektrik borcumuz varmış. TEK’ten gelip
sordular. “Borcunuzu ödeyin yoksa elektriğinizi keseceğiz” dediler. Benim de param
yoktu ödeyemedim.
-Benim için sorun yok da anne Siz bütün akşam böyle karanlıkta mı oturdunuz?
-Nereye gideyim oğlum. Kime gitsem evinde erkeği var. İnsan rahat oturamıyor. Bu
yüzden evde oturduk kardeşinle.
-Fatma karanlıktan korkmadı değil mi? Benim için sorun yok anne. Sen beni düşünme
ben bir şekilde işimi hallederim de siz ne yapacaksınız böyle karanlıkta?
-Allah büyük yavrum, kul sıkışmadan Hızır imdada yetişmezmiş. Asıl sen nasıl
yapacaksın ödevlerini ben onu düşünüyorum.
-O kolay anne sen meraklanma.
-Nasıl kolay oğlum? Elektrik yok mum ışığında mı yapacaksın ödevlerini.
-Mum ışığı mı kaldı anam. Şimdi hallediyorum ben. Sen yemek yaptın mı onu söyle,
kurt gibi açım.
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-Yaptım oğlum yaptım kuzum. Bulgur pilavı var, yanına da turşu. Hemen ısıtıp
getireceğim de elektrikler kesik, mutfak da karanlık.
-Anam sana zahmet sen ısıtmadan getir ben onu öyle de yerim. Sen yemeğimi
hazırlarken bende şu masamı hazırlayayım da ödevimi yapayım.
-Oğlum bu karanlıkta nasıl yapacaksın ödevini.
-Meraklanma anam ben şimdi hallediyorum. Haydi, sen yemeğimi getir de vakit
kaybetmeyim.
Halime hanım mutfağa doğru giderken Umut masayı balkona taşıyordu. Balkonun
önünde bir sokak direği vardı. Sokak lambası yandığı zaman balkonu da aydınlatıyordu.
Sokak lambasından gelen ışık fazla olmasa da kitabı okuyabiliyordu. Sandalyesini de
balkona götüren Umut ödevlerine başlamıştı bile. Annesi elinde yemek sinisiyle odaya
geldiğinde Umut’u göremeyince şaşırdı.
-Oğlum neredesin?
-Buradayım anne, balkonda. Dur ben geliyorum. Yemeğimi arada yiyeyim. Burada
masanın üstü kitaplarla dolu.
Umut oturma odasına geçti. Karanlıkta yemeğini hem büyük bir iştahla ve hızla yedi.
Annesi, “yavaş oğlum ardından atlı kovalamıyor ya” dediyse de Umut duymadı bile.
Fena halde acıkmıştı. Tabağında ne varsa silip süpürdü. Annesine teşekkür edip hemen
ödevlerinin başına geçti. Annesi, “Biz de yatıyoruz o zaman. Sende kendini fazla
zorlama. Olmadı erken yat uyu. Sabah saati erkene kurarsın. Erkenden kalkıp ödevini
tamamlarsın” deyip yatmaya gitti.
Umut balkonda tek başına kaldığında annesinin yaşadığı çaresizliği düşündü. Bakkaldan
veresiye alıyorlardı. Maaşların büyük bir kısmı da bakkala gidiyordu. Enflasyon almış
başını gitmişti. Halkın cebindeki para her gün durduğu yerde eriyordu. Böyle
olmayacak, bir şeyler yapmalıyım diye düşündü.
Ödevlerini bitirdiğinde hemen yatmaya gitti. Uyandığında okulun başlamasına çok az bir
zaman olduğunu gördü. Hızla giyinip elini yüzünü yıkadı. Hızla koşar adım okula gitti.
Okula vardığında arkadaşından kötü haberi almıştı. Elektroteknik öğretmeni her ders bir
kaç kişiyi tahtaya sözlüye çıkarıyordu. O an mazeretsiz sınıfta bulunmazlarsa ona sıfır
veriyordu. O sabahta piyango tesadüfen Umut’a vurmuştu. Sınıfta olmadığı için
öğretmen sıfırı basmıştı. Hemen parmak kaldırıp söz hakkı istedi. Öğretmen, “söyle”
dedi.
-Hocam sözlü için benim numaramı okumuşsunuz. Sınıfta olmadığım için sıfır
vermişsiniz. Gecikmeli de olsa buradayım, sözlüye kalkabilir miyim?
Elektroteknik dersi gerçekten formüllerle dolu bir dersti. Formülün birini hatırlayamazsa
problemi bitirmesi imkânsızdı. Hoca, “Gel bakalım, boyunun ölçüsü ne kadarmış
görelim” dedi. Hoca önce tahtaya seri ve paralel bağlantılardan oluşan bir karışık devre
çizerek problemi çözmesini istedi.
Umut problemi çözmeye başladı. Formülleri bir bir tahtaya yazıyor sırasıyla aranan
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değerleri buluyordu. Problemi bitirdiğinde neredeyse dersin yarısı bitmişti. Tahtaya
yazılan cevabı inceleyen hoca Umut’un konuyu bildiğini yazılan formüllerden anlamıştı.
Ama Umut farkına varmadan çarpma yaparken bir işlem hatası yapmıştı. O hata direk
sonucu etkiliyor ve cevap yanlış çıkıyordu. Bu yüzden Umut’a sordu, “Problemi doğru
çözdüğünden emin misin?”
Umut yüzünü kara tahtaya dönüp en baştan kontrol etmeye başladı. Hata yaptığı yeri
gördü ve yeniden düzeltmeye başladı. Bütün formüllerdeki değerler değişmek
zorundaydı. Bütün işlemleri yeni baştan yaptı. Sonra sonuçtan emin olduğunda
“bitirdim” hocam dedi.
Hoca yeniden “emin misin” diye sordu. Umut, “eminim hocam” diye tekrarladı. Hoca
gülerek, “Biz seni Umut biliyorduk” dedi. Umut gülümsedi,
“Sonuçtan eminim demek istemiştim” hocam dedi.
-Tamam, otur bakalım. Sıfırın üstüne bir sıfır daha.
Umut bir an şaşırdı. Kekeleyerek “ama hocam doğru yaptım” diyerek itiraz etti.
-Otur lan işte. Sıfır üstüne bir sıfır daha koyunca sekiz olur
Umut’un endişeyle gerilen yüzünü bir tebessüm kapladı. “Teşekkür ederim hocam”
deyip yerine oturdu. Okulda gün güzel başlamıştı ama Umut dersleri değil evin
elektriğini düşünüyordu. Okul bittiğinde her akşam spor yapan kadro yine spor
salonunun yolunu tutmuştu. Ama bu kez Umut yoktu aralarında. Hocalardan biri
öğrencilerden birini gönderip Umut’u bulup getirmesini söyledi. Öğrenci Umut’u
bulmuştu ama Umut’un gitmesi gerekiyordu. “ya gardaş sen beni bulmamış olsan. Ben
senden önce okuldan gitmiş olsam olmaz mı? Bir takılırsam akşam onu buluyor. Bugün
ödevde çok, kalamam. Ne olur bugünlük beni idare ediversen?” Öğrenci, “Tamam,
sorun yok sen git. Ben bulamadığımı söylerim.” Umut teşekkür edip okuldan ayrıldı.
Yürüyerek mahalleye girdi. Bir binanın önünde kömür gördü. Belli ki kömürlüğe ya da
sahibinin balkonuna taşınması gerekiyordu. Bekledi biraz sonra yaşlı bir kadın gelip
kömürün başında dikilmeye başladı.
-Teyze kömür senin mi?
-He benim oğlum. Taşınacak da taşıyacak adam bulamıyorum. Sen taşır mısın? Bak her
gaça taşırsan paranı da veririm.
-Nereye taşınacak teyze, kömürlüğe mi?
-Yok yavrum, üçüncü kata taşınacak. Ben her gün yukarı kömür taşıyamıyorum, artık
yaşlandık. Ne diyon taşıyabilin mi? Ben hemen çuvalınan küreğini getiririm.
-Ne kadar vereceksin teyze?
-Kadın Umut’u toy görüp işi ucuz kapatmak ister. Sana helalinden bir 50 lira veririm.
-Nörüyon teyze ya, senin paran mark mı dolar mı?
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-Kim yitirmiş ki ben bulayım markı doları kuzum.
-Şaka yaptım teyze. Senin paran pek değerliymiş. O paraya bir ton kömür üçüncü kata
taşınmaz. Sen başka birini bul. Haydi, işin gücün rast gelsin.
Umut’un gideceğini anlayan yaşlı kadın, “Dur yavrum dur kuzum, bak yaşlı bir kadınım
yardım et de şu kömür ortadan kalksın. Sen ne istiyon. Tamam, elliyi beğenmedin
madem yitmiş beş olsun.”
-Teyze ya sen paranın değerinden ya da kömürün ağırlığından haberin yok. Gözünü
sevdiğim o dediğin parayla kirlenen sırtımı hamamda keseletemem bile. Nörüyon sen
Allanı seversen.
-Kiminin duası kiminin parası be kuzum. Haydi, yardım et de vakit geçmeden taşıyalım
şu kömürü. Hem sana bol bol dua ederim.
-Allah razı olsun teyze. Sen biraz daha çık da ben de sana dua edeyim. Doğru dürüst
bişi söyle de taşıyalım. Dediğin parayı bayram da çocuğa harçlık versen kabul etmez
valla. Bunu sende biliyon mahsus mu yapıyon ne?
-İyi madem sen ne istiyon onu söyle.
-Teyze işin bitince ben temiz bir üç yüz liranı alırım. Sonra da helalleşir gideriz.
-Çok istedin be kuzum. Sen üç yüz lira ne kadar onu bilmiyon herhalım.
-Bilmem mi teyze. Bu bi ton kömürü taşıtmaya sen bir adam çağırsan en az yedi yüz
elli den aşağıya razı olmaz bunu biliyon ama beni çocuk gördün beleşe taşıtmak istiyon.
İnan paraya ihtiyacım olmasa bedavaya bile taşırdım ama yokluğun gözü kör olsun işte
para lazım.
-İyi, madem öyle diyon gel daşı. Napalım bu seferlik de bööle ossun.
Umut birkaç saat sonra kömürleri üçüncü kata taşımıştır ama üstü başı simsiyahtır.
Kadın gelir önce Umut’un eline iki yüz lira koyar.
-Yavrum biz üç yüze anlaştık ama o kadar param yokmuş. Şu iki yüzü al da hakkını
helal et.
-Vallahi hakkımı helal etmem teyze. Biz seninle ne anlaşmışsak o parayı isterim. Şu
üstümün başımın haline bak da insaf et biraz. Bu paraya kim taşır bir ton kömürü
üçüncü kata.
Kadın o esnada ağzından kaçırır. “1.5 ton”
-Umut şaşkınlık içerisindedir. “Ne 1,5 ton mu? Teyze hakikaten sende hiç vicdan
yokmuş. Ben 1 ton diye 300 istedim sen 1,5 tonu 200’e taşıtmaya kalkıyorsun. Şimdi
ben 400 isterim. Yoksa para mara almadan giderim hakkımı helal etmem.
-Kadın sokrana sokrana göğsünden bir yüz lira daha çıkartır. Al işte anlaştığımız
300’ün. Sen tonuna anlaşmadın gabalasına anlaştın. Ben 400 niyim virmem.
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Kitaplarını ve ceketini alan Umut kadının uzattığı parayı kaptığı gibi kadının yüzüne dahi
bakmadan oradan ayrılır. Umut’un arkasından bakan kadın, “şimdiki gençlerde de hiç
ahlak kalmamış. 300’e anlaş sonra da gel 400 iste. Ben kulundan utanmıyon madem
Allah’tan da mı korkmuyorsun? Diye söylene söylene evinin yolunu tutar.
Umut haksızlığa uğradığı hakkı yendiği için kızgındır. Hakkımı helal etmiyorum. Yorgun
argın evlerine varır. Annesi Umut’u eli yüzü kapkara görünce şaşırır.
-Nu oldu oğlum sana böyle. Bacanın içine mi girdin her tarafın kapkara olmuş.
-Yok be ana, okuldan gelirken biri kömür almış onu taşıdım. Al bu da oradan
kazandığım para. Şöyle birkaç gün daha böyle bir iş bulursam inşallah elektriği açtırırız.
Ben hemen bir duş alayım.
-İyi de oğlum sıcak su yok. Soğuk suyla da hasta olursun. Dur ben güğüme su
doldurup balkona koymuştum bulaşıkları yıkarım diye. O ısınmıştır. Onunla idare
edersin artık.
-Sağ olasın anam. Sen yarın balkona daha fazla su koy. Bari çalışırsam duşumu olsun
alabileyim.
O günden sonra Umut okuldan sonra çevrede taşınacak odun kömür aramaya başladı.
Bir hafta boyunca iki üç tane daha bulmuştu. Şükür ki oradan kazandıklarıyla elektriği
açtırabilmişti.
Böyle olmayacaktı. Hafta sonu spor yapmayı bırakıp bir kömür satış yerinin orada
bekleme başladı. Kömür alan adamlara kömürünü taşımayı teklif ediyordu. Burada
bayağı bir iş çıktı kendisine. Kömür satın alan adamla anlaşıyor, kömürün adamın evine
indirileceği saati öğrenip o gün o saatte kendisine verilen adreste oluyor kömürü taşıyıp
bir sonraki işine gidiyordu. Okulun ilk yılında sınıfı geçmeyi başarmıştı. Artık bütün yaz
boyunca kömürcünün orada durdu. Tatil boyunca kömür taşıdı. Tabii bu arada kömür
tozundan olsa gerek yine cilt hastalığı başladı.
Okulunun açılmasına bir kaç gün kala artık kömür taşıyamayacağını anlamıştı.
Vücudunun her yeri fena kızarmış ve fena halde kaşınıyordu. Doktora gitti, doktor
ekzema yani cilt hastalığı teşhisini koymuştu. Reçete yazıp ilaçlarını aksatmamasını
istedi.
Umut için bereketli bir yaz olmuştu. Hem bayağı bir para biriktirmiş hem de yük taşıdığı
için kasları gelişmişti. Yine okullar açıldı. Umut’un bütün yaz bin bir emekle biriktirdiği
paralar yavaş yavaş defter kitap parası olarak erimeye başlamıştı.
Böyle olmayacaktı, eğer okumak istiyorsa bir de iş bulmalıydı. Mahallede bulunan
marketle bakkalla konuştu. Market sahibi gün boyunca sakin oluyor ama akşama doğru
yoğunluktan müşterilere yetişemiyorum. Akşam saatlerinde yardım edersen eline üç
beş bir şey geçer. Hem bazen meyve ve sebzelerinde çürüklerini ve geçmiş olanlarını
ayıklamak gerekiyor. Çürükleri seçersin yenebilecek olanları da evine götürürsün.
Cumartesi Pazar da bütün gün yardım edersin. Çünkü genelde hafta sonu çok satış
oluyor. Meyve ve sebze de geliyor. Onların taşınması yerleştirilmesi de lazım. Umut
sevinmişti bu işe hemen kabul etti.
Umut hem okula gidiyor okuldan sonra da hemen işe başlıyordu. Çok sevdiği basketbol
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için bile zaman ayıramaz oldu. Okul basketbol takımı antrenmanlara başlamıştı. Hoca
onun da bu antrenmanlara katılmasını söyledi. Umut durumunu öğretmenine anlattı.
Öğretmen de Umut’un durumuna üzülmüştü. Ama Umut okul takımı için vazgeçilmez
oyunculardan biriydi. Onun antrenmanları aksatmaması için bir çözüm buldu. Okulda
her Çarşamba günü öğleden sonra talebeleri sosyal aktivitelere yönlendirmek için bazı
sosyal kolları kurulmuştu. Spor kolu, Trafik kolu, Kitaplık kolu gibi kollar her Çarşamba
öğleden sonra bir sınıfta toplanıp ne tür faaliyetler yapabilirler onu araştırıp bu
faaliyetleri gerçekleştirmenin yollarını arıyorlardı. Umut da sınıfta spor kolu
başkanlığına getirilmişti. Fakat okul takımında olduğu için bu kol faaliyetlerine
katılmayacak okul takımının antrenmanlarına katılacaktı. Hafta sonları da antrenmanları
sabah sekize aldılar. İki saat antrenman yapacaklardı. Umut’un sadece maç saatlerinde
marketten izin alması gerekiyordu. Umut bu düzenlemenin kendisi içinde uygun
olduğunu biliyordu. “Tamam hocam, böyle olursa benim için de sanırım bir sorun
olmaz” dedi.
Umut okul-iş-basketbol üçgeninde koşturup duruyordu. Her Çarşamba öğleden sonra
ve cumartesi sabah takım antrenmanlarına katılmaya başladı. Yine bir Çarşamba
öğleden sonra antrenmanlarını bitirmişlerdi. Herkes sınıflarda olduğu için bunlarda spor
salonundan bahçeye çıkmışlar teneffüs zilinin çalmasını beklemeye başlamışlardı.
Arkadaşlarından birisi, “Şöyle zula bir yer bulalım da birer sigara içelim. Sabahtan beri
bir tane bile içemedim, başım döndü sigarasızlıktan” dedi. Tam bu sırada onlar farkında
değildi ama okulda çalışan bayan memurlardan biri arkalarından geçiyordu ve maalesef
ki söylenen son cümleyi duymuştu. Üzerine hiç vazife olmadığı halde öğrencilere
dönüp. “siz benim yanımda nasıl sigara içelim dersiniz. Ben sizi müdür muavinine
şikayet etmez miyim?” dedi. Onu tanıyan öğrencilerden birisi biraz da lakayıtça, “iyi
ama siz ne öğretmensiniz ne de müdür yardımcısı. Siz sadece okulun evrak işlemlerini
yapan bir memursunuz. Bizim ne yaptığımız sizi ilgilendirmez. Siz gidin kendi işinize
bakın” dedi. Bunu duyan kadın bir anda sinirlendi. “Siz nasıl talebelersiniz. Karşınızda
bir bayan var ve sizden büyük. En azından saygı gereği böyle konuşmamanız lazım”
diye kızınca aynı öğrenci, “Biz size saygısızlık yapmadık. Hatta geldiğinizi ne duyduk ne
gördük. Birden arkamızda belirdiniz. Hem siz kabul etseniz de etmeseniz de bazılarımız
sigara içiyor ve tiryakisi olmuş durumda. Bundan ailelerimiz bile haberdar iken
birilerinin bize bu yasağı dayatmasını anlayamıyorum. Özel hayatımıza olsun biraz
müsamaha gösterseniz ne olur sanki? Sanki siz hiç öğrenci olmadınız mı?” deyince
kadın daha da sinirlenerek, “Şuna bak ya özrü kabahatinden büyük. Ben sizinle
uğraşamam gidip müdür muavinine söyleyim. O size gereken dersi verir nasılsa”
diyerek çocukların yanından ayrılır.
O gider gitmez öğrencileri telaşlanır. Çünkü kadının şikayet edeceği kesinlik
kazanmıştır. Hemen okulun arka tarafına gidip ceplerindeki sigaraları bahçeye saklarlar.
Biraz daha oyalandıktan sonra “haydi hemen dağılalım yoksa yakayı ele vereceğiz der
birisi”. Ama geç kalmışlardır, müdür muavini kapıda onları görmüş yanlarına çağırmıştır
bile. “Hepiniz hemen odama geliyorsunuz” diye emreder.
Müdür muavinin odasından içeri girerler. Müdür muavini, “ceplerinizde ne var ne yoksa
hepsini masanın üstüne koyun” der. Öğrenciler ceplerindeki her şeyi masanın üstüne
koyarken müdür muavini çocukların ellerindeki çantaları almış aralarına mesafe
koyarak çantaları da yere boşaltmaya başlamıştır. Çantalarda spor malzemelerinden
başka bir şey yoktur. Ceplerden çıkanlarda da yasak bir şey bulamaz. “Sigaraları
nereye sakladınız” diye gürler müdür muavini. Kimseden çıt çıkmaz. Kimdi o Lale
Hanıma saygısızca konuşan? Yine kimseden bir ses çıkmaz. “Bakın sinirleniyorum sizin
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için iyi olmaz, söyleyin kimdi o saygısız?”
Bu sırada cam kenarında bulunan kaloriferin altından yaklaşık bir metre uzunluğunda
yedi-sekiz santim kalınlığında bir sopa çıkartır. Öğrencilerin gözü sopaya gitmiştir ama
hiç kimse arkadaşını ispiyonlamayı kendisine yediremez.
Öğretmen sinirlenmiştir, gözüne Umut’u kestirir ve hırsla sopayı Umut’un kalçasına
indirir. Umut’un feci şekilde canı yanmıştı. Umut’un gözünden yaş gelirken öğretmen
sopayı bir diğer öğrencinin koluna bir diğerinin baldırına yani sopayı gözü dönmüş bir
biçimde sağa sola sallamaktadır. Her salladığında da bir öğrenciyi yere devirir. Kısa
sürede öğrencilerin hepsi yerde kıvranmaktadır. Ama müdür muavini hırsını
alamamıştır. “Kimdi o saygısız diye” diye bütün hırsıyla bağırarak sorar.
Onca dayaktan sonra arkadaşlarının kendisi yüzünden dayak yemesine tahammül
edemeyen çocuklardan biri, “bendim hocam” diye inler. Olanlar da o an olur zaten.
Öğretmen hırs ve öfkeyle sopayı öğrenciye öyle bir vurur ki öğrencinin çıkarttığı
feryadın yüksekliğinden müdür muavinin kendisi korkar. Ama çocuk fena halde yerde
kıvranmaktadır. Ne yapacağını şaşıran muavin kendisini dışarı atar.
Çocuklar bir süre müdür muavinin odasında beklerler. Umut ve arkadaşları yerde
kıvranan arkadaşlarını ayağa kaldırmaya çalışırlar ama maalesef çocuk ayaklarının
üzerine basamaz. Çocukların hepsinde hasar büyüktür.
Bir süre sonra bir öğretmen içeri girerek öğrencilerin durumunu kontrol eder. “Çocuklar
çantalarınız alın ve evlerinize gidin. Ailelerinize sakın bir şey anlatmayın. Bu mesele de
burada kapansın” der. Yerlere dökülü eşyalarını çantalarına koyan çocuklar masanın
üzerindeki eşyalarını da ceplerine koyup müdür muavinin odasını terk ederlerken Ferdi
ayağının üzerine basamamaktadır.
Ferdi’nin yardım almadan eve gidemeyeceği anlaşılmıştır da hasarın ne kadar olduğu
bilinmemektedir. Onların bu halini izleyen öğretmen, “Dur bakayım oğlum, şu
pantolonunun paçalarını yukarı sıyır bakalım bacağın ne durumda” Pantolonun paçası
yukarı sıyrıldığında ortaya çıkan manzara karşısında hem öğretmen hem o durumu
gören öğrenciler korku ve şaşkınlıktan az daha küçük dillerini yutacaklardı. Ferdi’nin sol
arka baldırında kocaman bir morluk vardı. Daha doğrusu kan toplanması. Manzarayı
gören hoca gözlerine inanamaz. “Çocuk senin olmayınca dövmesi kolay oluyor. Kendi
çocuğuna bir fiske vurmaya kıyamazsın el alemin yavrusuna kıran girersin. Ne deyim
ben sana be hoca” diye söylenir.
-Ferdi oğlum senin bu halde eve gitmen doğru değil. Yaslan omuzuma da seninle
hastaneye gidelim. Orada da dayak yedim deme, düştüm filan de başımız belaya
girmesin.
Ferdi hastaneye diğer çocuklar ise evlerine giderler ama hiç birinde ne moral ne de
yürüyecek derman vardır.
Eve vardığında kolundaki morluğu annesinden gizlemek için eve girer girmez yatmaya
gider. Oğlunun yattığını gören annesi, “Oğlum bu saatte ne uykusu, bakkal seni bekler.
Haydi yemeğini getireyim sen de ye işine git”. Anne okulda antrenmanda fena düştüm
kolum sancıyor. Sanırım bugün çalışamayacağım. Sana zahmet bakkal amcaya söyle de
kolum iyileşene kadar bana izin versin. Sanırım basketbola da gidemeyeceğim”.
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Anne bir anda telaşlanır, zorla da olsa kolunu açtırır. Kolu gördüğünde Halime Hanımın
öyle bir çığlık atar ki Umut korkar.
-Yavaş anam bağırma öyle. Bir iki güne kalmaz geçer.
-Oğlum bu düşmeye filan benzemiyor. Hangi eli kopasıca vurdu sana böyle? Yolda
biriyle mi kapıştın, kim yaptı sana bunu?
Ama Umut’tan tek laf alamaz. Annesi hemen mahallenin kasabına giderek biraz iç yağı
alır. Biraz soğan doğrar sonra da soğanı içyağın içine koyup üzerine birazcık zeytin yağı
gezdirir. Sonra eski tülbentlerinden birini alarak çaprazlama katlar. Sonra iç yağını
tülbentin içine koyup Umut’un koluna sardı. “Sen uzan kuzum. Ben bakkala söylerim bu
hafta başının çaresine baksın artık.”
Umut bütün gece kolunun sancısından uyuyamadı. Ertesi günü okula gidemedi ama
annesi gidip okula oğlunun kolunun sakatlandığı için okula gelemeyeceğini söyledi.
Müdür muavini, “Tamam hanım, ben onu bir hafta izinli yazıyorum. Bir hafta sonra
okula gelsin ama” dedi.
Öğretmen Halime Hanımın olan bitenden haberi olmadığını anlamıştı. Olay dallanıp
budaklanmasın diye Umut’u raporlu gibi göstermişti. Tabi aynı muamele diğer dayak
yiyen öğrenciler için de geçerliydi.
Ancak Ferdi’nin babası oğlunu o halde görünce dayanamamış durumu Milli Eğitim
Müdürlüğüne haber vermişti. Ayrıca hastaneden 1 aylık rapor almıştı. Çünkü kendisi de
bir öğretmendi. Üstelik oğlunu böylesine döven kişi de yakın arkadaşıydı. Bunun için
kabullenemiyordu.
Müdür muavini araya Ferdinin babasının hatırını kıramayacağı ortak arkadaşlar koyup
özür dilemişti ama Ferdi’nin basının öfkesi dinecek gibi değildi. Müdür muavini çok
güvendiği ağzı sıkı bir dostu aracılığıyla Ferdi’nin bu okulda olduğu müddetçe sınıfta
kalma gibi bir sorun yaşamayacağına söz vermiş el atından da yüklü miktarda para
göndermişti. Ferdi’nin babası aslında vazgeçmeyecekti ama paraya çok sıkışmıştı.
Kooperatif taksiti gecikmişti. Son iki ödemesi kalmıştı. Borç için çalmadığı kapı
kalmamıştı. Hatta oğlunu döven müdür muavinden de istemiş ama olumlu yanıt
alamamıştı. Ferdinin babasının sıkışıklığını bilen kurt müdür muavini onu nazik yerinden
yakalamıştı. Ferdinin babası şikayetini geri çekmiş ama dostlukları da bir daha da hiç
düzelmedi.
Yedikleri dayaklardan sonra okul takımı ikisi as takım oyuncusu 3 yedek olmak üzere
beş kayıp vermişti. Ferdi haricindeki oyuncular ancak üçüncü karşılaşmalara
yetişmişlerdi ama antrenmanları kaçırdıkları için takımda uyum yoktu. Sonuçta o yıl
bütün karşılaşmaları kaybettiler. Ferdi de bir daha okul takımında oynamadı.
Zaman hızla geçiyordu. Umut iki hafta içinde eski haline dönmeye başlamıştı. Bir
haftalık ara ona tatil gibi gelmişti. Hem okul hem iş hem de spor onu fazlasıyla
yormuştu. Bir hafta boyunca bol bol yattı kitap okudu. Bir hafta sonra okula
başladığında takım arkadaşlarından Ferdi hariç diğerlerinin de okula gelmeye
başladıklarını gördü. Onları sağ salim görmek Umut’u sevindirmişti.
Olay aslında bütün şehrin dilindeydi. Ancak Müdür Muavinin güçlü ilişkileri sayesinde ört
bas edilmişti. Yoksa Müdür Muavinin meslekten ihracı kesindi. Bir ay içerisinde her şey
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eskiye döndü. Herkes her şeyi unuturken olayı yaşayanların beynine ise kazınmıştı.
Umut tekrar bakkaldaki işine döndü. Gücü nispetince koşturup duruyordu.
Halime hanım oğlunun gayretini gördükçe çok mutlu oluyordu. “Adını Umut koydum ki
yaşama tutunmama yardım etsin diye. Yavrum ne çocukluğunu yaşayabildi ne de
gençliğini yaşayabiliyor. Ama en güzel tarafı hayatı öğreniyor galiba bu çocuk büyüyor
artık” diye düşünüyordu.
Umut’un derslerden yana durumu da fena değildi. Öyle ahım şahım yüksek not
almıyordu ama zayıf notu da yoktu. Evde önceki zamanlarda olduğu gibi derslerine
çalışmak için vakti olmuyordu. Bu yüzden derslerde çok aktif oluyordu. Anlamadığı
yerleri tekrar tekrar soruyor konuyu derste anlamaya çalışıyordu. Derslerden imtihan
olmaya yakın da bol bol kopya hazırlıyordu. Ders çalışmanın en iyi yönteminin kopya
hazırlamak olduğunu anlamıştı.
İmtihanlardan birinde kopya çeken çocuklardan biri yakalanınca, “Hocam herkes
çekiyor siz bir beni yakalıyorsunuz ama bu haksızlık. O zaman herkesi yakalayın” diye
itiraz edince öğretmen de kimler çekiyor diye sordu. Yakalanan çocuk ilk olarak
Umut’un ismini vermişti. Öğretmen Umut’un üzerini arayınca hazırladığı kopyalar
cebinden çıkmıştı. Umut itiraz etti.
-Hocam, evet ben kopya hazırlıyorum ama kopya çekmiyorum ki? İmtihana
hazırlanmanın en iyi yolu kopya hazırlamak. Kopya hazırlarken konuyu okumak
zorunda kalıyorum. Okurken de bilgiler kafamda kalıyor. Bende kopya çekme ihtiyacı
hissetmeden soruları cevaplandırıyorum. Eğer siz beni kopya çekerken yakalarsanız
vereceğiniz her cezaya razıyım. Ama yemin ederim ki kopya çekmiyorum. Sadece
hazırlıyorum.
-Onu anlamanın en kolay yolu sözlüden geçer. Teneffüste seni sözlüye kaldıracağım.
Verdiğin cevaplarla kâğıda yazdığın cevaplar tutuşursa kaç aldınsa hem sözlü hem de
yazılı notun olacak. Şimdi o kopyaları ver ve soruları cevaplamaya devam et.
Sonra kopya çekerken yakalanan çocuğa dönüp, “sana gelince, bu yazılıdan sıfır
alacaksın. Çünkü seni çekerken yakaladım. Ama bu sıfır telafi etmek istersen seni de
gelecek ders sözlüye kaldırabilirim. Sözlüde ki sorular tabii ki farklı olacak. Ama
istemezsen sen bilirsin. Bir de sen kopya çekerken yakalanmışsın. Ne diye bir başka
arkadaşını ele veriyorsun. Ayıp değil mi, insan arkadaşını satar mı? O da sıfır almış
olsaydı mutlu mu olacaktın. Hoş, henüz sıfır almış olmaktan kurtulmuş da değil. Onu da
teneffüste sözlü de anlayacağız.
Umut sınavı en önce tamamlayanlardan biri olmuştu. Cevap kâğıdını öğretmene teslim
etti. Ders sonunda sınav da tamamlanmış oldu. Öğretmen cevap kâğıtlarını topladı.
Umut’a dönüp, “Şimdi tahtaya gel bakalım Umut efendi. Gel de kopya çekiyor musun
çekmiyor musun onu anlayalım” dedi. Umut tahtaya çıktı ve öğretmenin imtihanda
sorduğu soruları sırayla cevaplandırmaya çalıştı. Verdiği cevaplar neredeyse kâğıda
yazdığı cevaplarla bire bir aynıydı. Cevapların genelde doğru ama eksiklerinde var.
Yazılı ve sözlü notu olarak sana sekiz veriyorum. Ama bir daha imtihana girerken
hazırladığın kopyaları imtihana başlamadan bana vereceksin. Yoksa bundan sonra seni
de kopya çektin sayarım bilmiş ol” dedi. Umut, teşekkür edip yerine otururken kendisini
ele veren arkadaşına da, “beni müzevirlediğine değdi mi bari diye sitem etti”. Arkadaşı
suçluluk duygusu altında başını öne eğdi.
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Günler bu şekilde eriyip gidiyordu. Umut’un kardeşi Fatma’da okula gidiyordu.
Gündüzleri boş zaman bulan Halime hanım zenginlerin evlerine gündelikçiliğe gitmeye
başladı. Aldığı maaşın yanına Umut’un ve kendi kazancını da katınca maddi olarak bir
hayli rahatlamışlardı.
Artık Umut’un okulda son senesiydi. Umut’ta bu yıl apayrı bir heyecan vardı. Çünkü
Umut bu yıl üniversite imtihanlarına katılacaktı. Beklenen gün gelip çatmıştı. Umut’un
heyecanı bir gün öncesinde tavan yapmıştı. Geceleri gözüne uyku girmez oldu. Ne
yapsa da uyuyamıyordu. Sınav sabahı erkenden kalktı. Sınava katılım belgelerini
tekrardan gözden geçirdi. Güzelce kahvaltısını yaptı. Evden çıkacakken halime hanım
Umut’un yanına elinde bir avuç pirinçle geldi. Umut şaşkınca annesine baktı.
-Hayırdı anne, bunlar da ne?
-Okunmuş pirinç oğlum. Cebinde bulunsun.
-Ya anam bırak şu batıl inançları. Benim bilemediğim soruları bu pirinçler mi
cevaplayacak?
-Öyle deme oğlum çarpılırsın maazallah. Hem herkes koyuyor. Hem sana ne zararı var?
İmtihan boyunca yanında dursun çıkınca kuşlara atarsın. Hem de beni üzmemiş
olursun.
Derken pirinçleri Umut’un ceketinin cebine elleriyle koymuştu bile. Umut evden
çıkarken, “şimdilik için rahat etsin diye bir şey demiyorum ama bu batıl inançları
seninle konuşacağız daha” dedi annesine.
-Tamam kuzuuum, sen hele şimdi cebine koy biz sonra konuşuruz seninle. Haydi
Rabbim zihin açıklığı versin. Allah yüzüne baksın, utandırmasın. Haydi, güle güle kınalı
kuzuuum benim.
Umut sınava gireceği okula gitti. Sınav belgelerini verdi. Önce öğretmenler sınavın nasıl
yapılacağı konusunda kısa bir bilgilendirme yaptılar. Daha öğrencilere önce cevap
anahtarını sonra da soru kitapçıklarını dağıttılar. Öğretmenlerin başlayabilirsiniz
komutuyla bütün öğrenciler sorulara gömüldüler.
Umut önce soruyu okuyor, bildiklerinin cevabını hemen işaretleyip hemen bir sonraki
soruya geçiyordu. Bildikleri soruları cevaplandırdıktan sonra cevaplamadığı sorulara
tekrar dönüp cevabı hakkında tekrar bilgilerini gözden geçiriyor iyice düşündükten
sonra cevaplandırıyordu. Sınav bittiğinde umut kazandığından emin bir şekilde bu iş bu
kadar deyip soru ve cevap kağıdını teslim edip evin yolunu tuttu.
Umut eve vardığında annesini büyük bir heyecan içerisinde kendisini beklerken buldu.
Annesi,
-Nasıl geçti yavrum? Zor sorular değildi inşallah.
-Sorular çok kolaydı anne. Beni sınav düşündürmüyor. Sınavı nasılsa kazandım da ikinci
sınavda hangi okulu seçsem onu düşünüyorum. Sahi sen oğlunu ne olarak görmek
istersin? Mesela avukat olsam mutlu olur musun?
-Niye olmayım yavrum, yeter ki sen adam ol. Bir zamanlar senin oğlun okursa başımı
keserim” diyenleri utandır yeter bana.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

-Tamam anam, senin için avukat olacağım. Ama okulu kazanırsam okula hangi parayla
gideceğim? Nerede nasıl kalacağım onu da bilmiyorum ya. Neyse, Allah büyük elbet.
Bugünlere nasıl geldikse onun da bir çaresine bakacağız artık.
Aradan günler geçer. Umut’un okulda ders notları artık ortalamanın da üzerine
çıkmıştır. Umut sınıf geçmeyi garantilemiş gözü kulağı açıklanacak sınav
sonuçlarındadır. Beklenen gün gelip çatmıştır. Umut evden okula diye çıkar ama doğru
bir gazete bayine gider. Hemen bir gazete alıp sınav numarasını kazananlar içerisinde
aramaya başlar. Çok geçmeden de bulur. Okula gitmekten vazgeçip tekrar evlerine
döner. Kapıyı kendisi açmaz kapı ziline basar ve annesinin açmasını bekler. Kapıyı açan
Halime Hanım oğlunu karşısında görünce şaşkındır.
-Oğlum sen okula gitmiyor muydun? Neden geri döndün, bir şey mi unuttun?
-Bırak okula gitmeyi anam sınavı kazandım sınavı! diyerek sevinçle anasına sarılır.
Halime Hanım oğlunun bu sevincine ortak olur. Gözyaşlarını tutamaz, “Şükürler olsun
Allah’ıma bana bu günleri gösterdiği için” diye şükreder. Annesine müjdeli haberi veren
Umut adeta uçarcasına okulun yolunu tutar. Okula vardığında herkesin elinde bir
gazete vardır. Kimi sevinçli kimisi üzgündür. Umut’un geldiğini görenler merakla ona
bakarlar. İçlerinden biri, “Elindeki gazeteye ve yüzündeki mutluluğa bakılırsa kazanmış
anlaşılan” diye fikir yürütür.
Umut arkadaşlarının yanına geldiğinde önüne ilk gelene sarılır. “ heyt be kazandım”
diye bağırır. Kazananlar onun sevincine ortak olurlarken kaybedenlerin yüzünde bir
hüzün vardır. Ama onlar bile kazanan arkadaşlarının sevinçlerine ortak olurlar.
Kazananlar da kaybedenlere, “gelecek yıl da inşallah siz kazanırsınız diye teselli
verirler”.
Okullar kapanmış, Umut okulunu başarıyla bitirip diplomasını almıştır. Diplomasıyla eve
geldiğinde Allah’ın hikmeti ya Umut’a “okuyamaz, okursa başımı keserim” diyen komşu
kadın da oradadır. Umut heyecan ve mutlulukla diplomasını annesine uzattığında,
annesi oğlunu alnından öper.
-Aslan oğlum benim. Sen beni sevindirdin ya Allah da seni sevindirsin. Rabbim
gönlünden geçen yeri kazanmayı nasip etsin.
-Sen böyle güzel dua edersin de kazanmam mı hiç? Hangi ananın duasını Rabbim geri
çevirmiş. Deyip annesine sarılı verir.
Komşu kadın mahcup bir yüzle ana oğulun kucaklaşmasını izler. Ana oğulun
kucaklaşması bitince, “Umut, hatırlıyor musun sana bir çift söz söylemiştim. Beni
yanılttın, aferin oğlum. Tebrik ediyorum. Allah her şeyi gönlüne göre versin. Hakkını
helal et yavrum” der.
Umut komşu kadına dönüp, “Hiç bir zaman unutmadım ki. Eğer senin o sözün
olmasaydı ben belki buralara gelemezdim. Bütün okul yıllarım boyunca senin sözün
kulaklarımda çınladı durdu. O sözlerin bana bir kırbaç oldu. İyi ki de söylemişsin, bak
sayende okulumu bitirip diplomamı aldım. Varsa bir hakkım helal olsun. Ama asıl
üzerimde hakkı olan başta anam sizlersiniz. Siz hakkınızı helal edin” deyince hem ana
hem komşu kadın gözyaşlarını tutamaz ikisi birden “Helal olsun” derler.
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Yerleştirme sınavının da günü gelip çatmıştır. Sınav sabahı yine erkenden kalkınmış el
yüz yıkanmış kahvaltı yapıldıktan sonra sınav belgeleri son kez kontrol edilirken annesi
yine elinde bir avuç pirinçle oğlunun yanına gelmiştir. Umut gülerek, “yine mi anne ya?
Bırak Allah’ını seversen şu batıl inançları” der.
-Öyle diyorsun ama bak ilk sınavda da vermiştim kazandın. Belki bunun da bir payı
vardır ha. Sen yine de şunları cebine koy bakayım. Benim de içim rahat etsin.
Umut itiraz etmenin bir şey değiştirmeyeceğini çoktan anladığı için, “peki öyle olsun
ama sırf senin gönlün olsun diye yoksa inandığım için değil” deyip evden çıkarak sınava
gireceği okulun yolunu tutarken Halime Hanım oğlunu beklemek için camın önündeki
her zaman ki yerini almıştır bile.
Umut sınava gireceğe okula gelir. İçinde bir korku olmasına rağmen oldukça sakindir.
Sınava gireceği sınıfa girer ve sınav belgelerini sırasının üstüne koyar. Öğretmenler
gelir, öğrencilerin sınav belgelerini incelerler. Daha sonra imtihan hakkında bilgiler
verirler. Önce cevap kağıtlarını dağıtarak cevap kağıdı üzerindeki boş yerleri
doldurmaları istenir. Öğrenciler cevap kağıdındaki yerleri doldurduktan sonra soru
kitapçıkları dağıtılır. Öğretmenlerin başlayabilirsiniz komutuyla birlikte soruları
cevaplamaya başlarlar.
Umut baştan başlayarak soruları okuyup önce bildiklerini cevaplar. Daha sonra yine
baştan başlayarak cevaplamadığı sorular üzerinde yine bilgi dağarcığını kullanarak
cevaplamaya çalışır. Cevabından emin olmadığı soruları cevaplamaz. Sınavını bitirmiş
cevap kağıdını teslim edip çıkmıştır ama içinde bir çok korku ve beyninde cevabı
olmayan sorular vardır. Daha sonra hedefi olmadan bir yol tutturur.
Yol boyunca annesini ve kardeşini düşünür. Sınavının iyi geçtiğinden emindir. Okul
tercihlerinde hukuk fakülteleri ön ağırlıklıdır. Umut beyninde sınavı kazanırsam ne
olacak korkusu yer edinmiştir. Annesinin durumu ortadır. Gideceği şehirde nerede
barınır ne yer ne içer? Okul masraflarımı nasıl karşılarım sorularına kalbinde ve
beyninde cevap aramaktadır.
Daha sonra evlerine döner. Annesi heyecanla onu beklemektedir. Pencereden oğlunun
geldiğini gören anne koşarak kapıyı açarak oğlunu karşılar. Merak ve heyecanla
oğlunun yüzüne bakar. Oğlunu düşünceli görünce bir an umudu yıkılır.
-Ne oldu oğlum, yüzün neden soluk? Sınavın kötü mü geçti?
-Yok be anam, sınav gayet iyi geçti. Bir yeri kazanacağımdan yüzde yüz eminim ama
beynimdeki sorulara cevap bulamıyorum.
-Nasıl sorularmış onlar?
-Anne ben galiba boş bir hayale kapılıyorum. Benim istediğim okul burada yok. En
yakını Ankara’da. Orayı kazansam bile nasıl okurum. Senin aldığın maaşınla zaten çok
zor geçiniyoruz. Düşünüyorum da okul parası, kitap parası, kira yeme içme giyim
kuşam anne ben o okulu nasıl bitiririm? Bunca masrafın altından nasıl kalkarız?
-Allah büyüktür be oğlum. Hele sen hayırlısıyla bir sınavı kazan bir çaresine bakarız.
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Aradan bir ay geçmeden sonuçlar açıklanmıştır. Umut beklediği gibi Gazi Üniversitesi
Hukuk Fakültesini kazanmıştır. Eylül ayında kayıtını yaptırması gerekmektedir. Umut bu
süre boyunca yine bol bol odun kömür taşımış kazandığı her kuruşu biriktirmeye
çalışmıştır. Kayıt zamanı gelmiştir. Biriktirdiği parayı sayar ama tedirgindir. Terminale
gider Ankara bir bilet alır. Dönüşte kendi kendine kızmaktadır. Ulan salak kafam ne
otobüs bileti alıyorsun gidip tren bileti alsana diye hayıflanır.
Üniversite kayıtları için istenen evrakları hazırlamaya başlar. Kredi ve Yurtlar
Kurumundan gelen formülü de doldurarak postaya atar. Hem kalabileceği bir yurt hem
de kredi için müracaatını yapmıştır. Sonra gider vesikalık fotoğraf çektirir. Ertesi gün
gece yola çıkacaktır. Ufak bir çanta hazırlar. İçerisine yolda okumak için bir kitap koyar.
Sonra okul için hazırladığı evrakları ve üniversite sınav sonuç belgesini koyar.
Umut, umutsuzca bir karamsarlığa düşmüştür. Gece geç saatlere kadar uyuyamaz.
Ancak sabah ezanını duyduğunda hala uyanık olduğunu hatırlar. O kadar derin
düşüncelere dalmıştır ki kendisini rüyada zannetmektedir. Okunan ezanla kendine gelir.
Kalkıp abdest aldı. Sonra seccadeyi kıbleye doğru serip namaza durdu. Namaz sonunda
içinden geldiği gibi dua etti. Namazını bitirdiğinde annesini gözyaşları içerisinde
kendisini izlediğini gördü.
-Hayırdır anam seni de mi uyku tutmadı?
-Yok oğlum bende namaz için kalkmıştım. Seni böyle namaz kılarken gördüm
duygulandım. Şimdi baban da yaşasaydı da seni böyle görseydi diye düşündüm. Kim
bilir nasıl gurur duyardı? Allah namazını kabul etsin. Haydi sen yat uyu, uykunu almaya
çalış ki bu akşam yola gideceksin. Yolda da kendine mukayyet ol. Ortalık kötü, dost
diye yaklaşırlar paranı pulunu çalıp kaçarlar. Yolda kimseye güvenme oğlum. Sakın
otobüste de uyumaya kalkma. Maazallah sen uyurken paranı maranı çalarlar.
-Anacığım sen orasını düşünme. Başımın çaresine bakarım ben. Haydi kıl namazını,
Allah kabul etsin.
Umut yatmaya gitmiştir. Yatağına uzanır artık yorgun düşen gözkapakları Umut’un
isteklerine kayıtsız kalıp kapanmaya başlamıştır. Biraz sonra Umut derin bir uykuya
dalmıştır. Umut gecenin uykusuzluğundan olsa gerek ancak öğleden sonra uyanır.
Annesinin ütüleyip hazırladığı en güzel elbiselerini giyer. Yalnız odada bir şey eksiktir
ama neyin eksik olduğunu bir türlü çıkaramaz. Kafasına takılıp kalmıştır ama şu anda
buna kafa yoracak zaman değildir. Elini yüzünü yıkar saçlarını tarar ayakkabısını giyip
dışarı çıkar. Mahalleli onun üniversiteyi kazandığını öğrenmiştir. Yolda karşılaştığı
herkes onu tebrik eder ve onunla gurur duyduklarını söyleyerek üniversite hayatında
başarılar dilerler.
Umut akşama kadar şehri gezer. Şehrin her köşesine hatıraları sinmiştir. Çarşısını
parkları alış veriş yaptığı kitapçıları gezer. Mağazaların vitrinlerini seyreder. Akşama
doğru halktaki telaşı izler. Sonra yavaş adımlarla evlerine gelir. Hep birlikte yemek
yerler. Yemekten sonra annesi oğluna bol bol nasihatte bulunur. Umut, “Anacığım
meraklanma yarın olmadı diğer gün olmadı en fazla üç gün içerisinde yine buradayım.
Şimdi ben çantamı ve evraklarımı hazırlayayım” der.
Yol çantası için yanına bir spor çantası almıştır. İçerisine üniversite kaydı için gerekli
evrakları koyar. Sonra okumakta olduğu kitabı eline alır ve bir önceki kaldığı yerden
okumaya devam eder.
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Saat gece yarısına doğru anasının yanına varıp elini öper. Fatma uyumuştur, bacısını
hem koklar hem de öper. “Anam meraklanma dediğim gibi iki üç güne kalmaz gelirim”
der. Halime hanım tam o sırada oğlunun eline yüklü miktarda para sıkıştırır. “Koy
cebine yanında bulunsun. Belki lazım olur” der. Umut, “Gerek yok be anam, bütün yaz
çalışıp biriktirdiğim para var aynımda. Hem sen nereden buldun bu kadar parayı” diye
sorar. Halime Hanım, “Üzümünü ye bağını sorma, koy cebine bulunsun yanında. Lazım
olmazsa geri getirirsin” der. Umut itiraz eder, “Nereden geldiğini bilmediğim parayı
almam. Nereden buldun bunca parayı?”. Halime hanım biraz da gururu kırılarak,
“Çalmadım ya oğlum, konu komşu aralarında toplayıp getirmişler sağ olsunlar”. Umut,
daha fazla karşı gelmenin yararsız olacağını anlamıştır. “Peki ana” deyip parayı cebine
koyar. Çantasını alıp evden çıkarak yavaş adımlarla otobüs terminaline gider. Ankara’ya
gideceği otobüs perondaki yerini almıştır bile. Tek çantası oldu için doğrudan otobüse
biner ve koltuk numarasına oturur.
Sabaha doğru otobüs Ankara terminaline giriş yapmıştır. Çantasını ve üzerini
kontrolden geçiren umut otobüsten inip terminalin çıkış kapısına doğru yürümeye
başlar. Terminalin önünde bulunan taksicilerden birisine “Gazi Üniversitesinin uzak olup
olmadığını sorar. Bak kardeş Anıtkabir’i sol tarafına al sen onun yanından sağa doğru
dümdüz gidersen Gazi Üniversitesine varırsın. Götürelim derim ama mesafe kısa. Bize
bir getirisi olmaz. En fazla yirmi dakikada oradasın. “
Umut bir an önce okula gidip kayıtını yaptırmak için süratle okula doğru yürümeye
başlar. Sabah’ın çok erken saatleri olmasına rağmen kendisi gibi Ankara’nın dışından
gelen öğrenciler de erkencidirler. Okul kayıt yaptırılacak yerler okul idaresi tarafından
hazırlanan yön tabelalarıyla gösterilmiştir. Öğrenciler okul kayıt odasının önünde sıra
olmaya başlamışlardır. Bir süre sonra kayıtlar başar. Öğrenciler sırasıyla kayıtlarını
yaptırırlar. Kayıtını yaptıran tekrar memleketinin yolunu tutar. Çünkü okul açılana
kadar yapacak pek bir şey yoktur.
Umut da öğleye doğru kayıtını yaptırıp fazla oyalanmadan memleketine dönmek için
terminalin yolunu tutar. Şansına on dakika sonra kalkacak otobüste yer bulmuştur.
Hemen otobüsüne biner kısa süre sonra da otobüs hareket eder. Otobüs akşam
saatlerinde memleketine varır. Otobüsten atlayan Umut hızlı adımlarla evinin yolunu
tutar.
Annesi o gittiği andan itibaren pencerenin önüne oturmuş oğlunun dönmesini
beklemektedir. Halime Hanım oğlunun geldiğini görünce heyecanlanır, koşarak kapıyı
açar. “Kınalı kuzuuum” diyerek oğluna sarılır.
-Hemen döndün oğlum, bir aksilik çıkmadı ya inşallah.
-Aksilik olsa bu kadar çabuk döner miydim ana. Dediğim gibi bu basit bir okul kaydıydı.
Şimdi kredi ve yurtlar kurumundan haber bekleyeceğiz. Bir yurt çıktı çıktı, çıkmadı
ayvayı yediğimiz gündür. Okul açılana kadar haber gelmezse kalacak yer aramam
lazım. İnşallah çıkar da yer aramak zorunda kalmam.
Anası oğluna yemek getirir. Umut yemeğini yerken annesinin giderken ona verdiği
parayı Halime Hanıma uzatır. “Sağ ol ana, buna gerek kalmadı” der. Halime Hanım bir
şey demeden parayı alır yanına koyar oğlunun yemek yemesini izler. Umut, yemeğini
yedikten sonra uyuyan kardeşinin saçını okşayarak alnından öper. Daha sonra da bir
duş alıp yatıp uyur.
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Umut, Kredi ve Yurtlar Kurumundan haber beklerken bu arada yine kömürcülerin
bulunduğu civarı mesken tutmuştur. Sabah erkenden gidiyor eve neredeyse gece yarısı
eli yüzü kapkara dönüyordu. Umut bu durumdan pek memnun değildir ama
sızlanmanın da bir yarar getirmeyeceğini bildiğinden sabırla her gün işe koşturuyor ne
kazandıysa bir kitabının yaprakları arasında biriktiriyordu. Bir hayli para biriktirmişti
ama bu paranın okul açılınca nasıl buz gibi eriyeceğini o daha şimdiden çok iyi tahmin
etmekteydi.
Kredi ve yurtlar kurumundan haber gelmiştir. Müracaatı kabul edilmiş hem kalabileceği
bir yurt hem de kredi alacaktır. Özellikle yurt işinin olmasına çok sevinmiştir. Yoksa
Ankara gibi bir yerde ev kiralamaya kalksa kesinlikle altından kalkamayacağını çok iyi
bilmektedir. Gelen belgede yurtların hangi tarihler arasında açık kalacağı yazmaktadır.
Zaman su gibi akıp geçmektedir. Okulların açılmasına dört gün kala annesine artık
gitme zamanının geldiğini söyler. Çünkü gidip hem yurda yerleşmesi hem de okul
kitaplarını alması gerekmektedir.
Annesi o güne kadar metanetli durmaya çalışmıştır. Oğluna bir şey belli etmemeye
gayret etmiş ama gizli gizli gözyaşı dökmeye de devam etmiştir. Bundan Umut’un da
haberi vardır ama annesinin gönlüne söz geçiremeyeceğini bildiğinden yüreği kanaya
kanaya görmezden gelmiştir.
Ankara için terminalden bilet almaya giderken birden aklına tren gelir. “Tabii ya geçen
sefer yaptığım hataya bu kez düşmeyim. Gidip tren bileti alayım der” ve yönünü tren
garının yönüne çevirir. Ertesi akşam Ankara’ya gidecek tren için bilet alarak evinin
yolunu tutar.
Mahalleye vardığında evin önünde birkaç arkadaşıyla karşılaşır. Nereden gelip nereye
gittiklerini sorarlar birbirlerine. Umut, “Bilet aldım yarın gidiyorum” der.
Arkadaşlarından biri, “Demek artık gidiyorsun ha? Seni özleyeceğiz be oğlum. Ama sen
yine de fazla özletme olur mu? Bizi de unutma ama!” diye takılırlar.
Umut çocukluğunu gençliğini birlikte geçirdiği arkadaşlarının bu sözleri karşısında
duygulanmıştır. Gözleri dolmuştur, dokunsalar ağlayacaktır. Arkadaşlarına birer birer
sarılarak vedalaşır. Ayrılmak üzereyken arkadaşlarına dönerek, “Az daha unutuyordum.
Biz hepimiz bu mahallede büyük bir aile gibi yaşadık. Gün geldi ağladık gün geldi
güldük. Birlikte oyunlar oynadık ama birbirimizle kavga da ettik. Kavgalarımız
dostluklarımızın tuzu biberi oldu. Dostluklarımızın pekişmesini sağladı. Kimin bir ihtiyacı
oldu hep birlikte koştuk. Bu güzel kardeşliğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.
Hakkınızı helal edin. Benim bir hakkım varsa o da helal olsun.”
Arkadaşlarından biri bir adım öne çıkarak, “Lan oğlum bizi ağlatmaya mı geldin sen
buraya? Biz kardeşiz aramızda hak hukuk mu olurmuş. Tabii ki bizim hakkımız da sana
helal.” Sonra arkadaşlarına dönüp, “Öyle değil mi arkadaşlar” diye bu kez arkadaşlarına
sorar. Hepsi birden “Helal olsun’ derler. Arkadaşı sözlerine devam eder. “Hem giderken
gözün arkada kalmasın. Anan da bacın da senin bize emanetindir. Halime ana anamız,
Fatma bacımızdır. Sen bizim gururumuzsun. Gittiğin yerlerde yolunu şaşırma yeter.
Allah yar ve yardımcın olsun. Yarın akşam tren garına birlikte gideriz. Yolcu etmeye
mutlaka geleceğiz” dediğinde Umut artık gözyaşlarını tutmakta zorlanmaktadır.
Gözyaşlarını gizlemek için arkasını döner, “Eyvallah, o halde şimdilik müsaadenizle”
diyerek yavaş adımlarla oradan ayrılırken ağlamaktadır.
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Ertesi gün erkenden kalkan Umut işe gitmek ister ama annesi bu kez müsaade etmez.
-Bunca çalıştığın yeter. Akşama yolcusun, git bavullarını hazırla.
Umut annesini kırmaz boyun büker. İçeri geçip bulduğu bir bavula elbiselerini İhtiyaç
duyabileceği bazı şeyleri koyar. Evde durursa kendisini kötü hissedeceğini bildiğinden
annesine bir kaç şey alması gerektiğini söyleyip dışarı çıkar.
Dışarıda birkaç mahalleli kadınlarla karşılaşır. Hal hatır sorduktan sonra ne zaman
gideceğini sorarlar. O da, “akşama” deyip müsaade ister. Kadınlar, “Allah zihin açıklığı
versin” diye arkasından dua ederler.
Umut, mahallelinin çocuklarına örnek gösterdiği, onunla gururlandığı bir delikanlı
olmuştur artık. Bir zamanlar yaptığı yaramazlıkları unutulmuştur. Ama Umut’un yediği
dayaklar yüzünden her gün gurunun, onurunun kırılıp ayaklar altına alındığı gönlünün
ince ince kanadığı yılları unutmaya niyeti yoktur.
Umut, farkında olmadan içinde yaşadığı topluma büyük kin beslemektedir sadece
farkında değildir. Mahalle esnafı da artık Umut’un gideceğini duymuş herkes başarılar
dilemektedir. Mahalleliyle vedalaşma günü olmuştur bugün. Umut vedalaşarak
mahalleden çıkar.
İlk defa paraya kıyıp şehri yüksekten görebileceği yüksek bir yere gider. Buraya
yürüyerek gelmesi ve dönmesi bütün gününü alacağı için belediye otobüsüne binmiştir.
Buradan şehri adeta nefes nefes ciğerlerine çekerek fotoğraflarını beynine işleyerek
şehri seyreder.
Gözlerinin önünde hatıralar canlanır. İlkokuldan başlayarak verdiği hayat mücadelesi
gözlerinin önünden bir film şeridi gibi geçer. Saatlerin hızla aktığının farkına
varmamıştır. Yakınlardan gelen bir ezan sesiyle kendine gelir. İkindi vakti olmuştur.
Camiye yönelir, caminin çeşmesinden abdest alıp ikindi namazını kılar. Namazdan
sonra ilk belediye otobüsüne binerek mahallenin yolunu tutar.
Mahallede biraz daha zaman öldüren Umut akşam üzeri evlerine girer. Eve girer ama
girdiğine bin pişman olmuştur. Oğlunu yolcu etmeye hazırlanan Halime hanım oturmuş
daha oğlu gitmeden Umut’un mintanını koklayıp ağıtlar yakmaya başlamıştır.
Rabbim verdi bir emanet.
Benim canıma minnet.
Bin tane canım olsa
Hepsi de uğruna feda…
Adını umut koydum
Canımı canında buldum
Sabah akşam yolunu gözler oldum
Gurbette ananı unutma olur mu
Tez gel oğul tez gel…
Yolların ardı gurbet
Umudumun umuduysa gurbet
Bağrıma daş basar beklerim elbet
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Yeter ki umudum meyveye dursun
Ben nasılsa sabrederim
Ama sabır da ateşten göymekmiş meyer bilmedim…
Umudumu gurbete yolladım
Gözlerimi hasretle dağladım
Geceyi gündüze bağladım
Yüreğimi umut diye dağladım
Aç mısın tok musun haber vermeyi unutma oğul…
Halime hanım oğlunun geldiğinden habersiz pencerenin önüne oturmuş ağıt
yakmaktadır. Umut anasını dinledikçe antreye çökmüş ağlamaktadır. Umut ellerini
yumruk yapmış işaret parmağının kaba etini ısırarak hıçkırıklarına mani olmaya
çalışmaktadır. Daha fazla dayanamaz ses yapmadan tekrar dışarı çıkar. Doğruca
camiye giderek caminin çeşmesinde elini yüzünü yıkar.
Elini yüzünü yıkayan Umut olabildiğince sakin olmaya çalışarak evin yolunu tutar. Bu
kez özellikle annesinin oturduğu camın önünden geçer ki annesi ağlamasını kessin diye.
Halime Hanım oğlunun geldiğini görünce hemen lavaboya koşarak elini yüzünü yıkar.
Umut eve girdiğinde annesi elini yüzünü yıkamış banyodan çıkmaktadır. Umut soru
sormayı bırakmış tek kelime söz etmeye korkmaktadır. Çünkü dokunsalar ağlayacaktır.
Hoş, Halime Hanım’ın da ondan farkı yoktur. Halime Hanım oğlunu rahatlatmak için
yalan söyleme gereği hisseder. “Abdest aldım oğlum. Akşam namazının vakti geldi. Sen
geç ben geliyorum” der.
Umut son kez çantasını kontrol ederken annesi elinde yüksek meblağda bir parayla
oğlunun yanına gelerek oğluna uzatır. “Al oğlum bu da yanında bulunsun. Yola
çıkacaksın kitap parasıydı defter parasıydı başka şeydir mutlaka lazım olacak.” Para
Halime Hanım’ın oğluna daha önce konu komşu getirdi dediği paradır. Umut elleri
titreyerek parayı ikinci kez alır. “Sağ ol anam, Allah razı olsun” der.
Hep birlikte son akşam yemeklerini yemeye çalışırlar. Ama lokmalar boğazlarında
düğümlenip kalmaktadır. Evde bir ölüm sessizliği vardır. Sessizliği Fatma bozar.
-Abi büyünce bende senin gibi üniversiteye gidecek miyim?
-Tabi ki gideceksin benim minik çingenem. Hem sen benden daha akıllısın.
-Yok ben üniversiteye filan gitmem. Bak sen gidiyorsun diye annem nasıl üzülüyor.
Bugün bütün gün mintanını koklayıp ağladı. Ben annemi bırakıp gidemem.
Fatma’nın son sözleri yüreklerdeki ve gözlerdeki bütün bentleri yıkmıştır. Ne Umut ne
de Halime Hanım artık gözyaşlarını saklayacak durumları kalmamıştır. Umut annesine
sarılıp ağlarken Halime Hanımda oğlunu öpüp koklarken ağlamaktadır. Onları bu halde
gören Fatma ikisine birden sarılıp ağlamaya başlar.
Biraz sonra kapı zili çalar. Kapıyı açan Umut arkadaşlarını kapıda görür.
-Haydi saatin gelmek üzere. Hep birlikte gideriz diye düşündük seni almaya geldik.
-Ya zahmet etmeseydiniz.
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-Ne zahmeti ya, aramızdan her gün biri üniversite kazanmıyor. Seni yalnız başına
uğurlamadan göndereceğimizi düşünmüyordun herhalde?
-Peki tamam, ailemle vedalaşayım geliyorum.
Kapıya gelen annesi.
-Oğlum bizde gelseydik yolcu etmeye. Böyle olur mu?
-Kesinlikle olmaz anam. Sen gelirsen ben seni terminalde bırakıp gidemem. Aklım
sende kalır. Sen evde kal ki yüreğim terminalde değil evde kalsın. Hem orada
dayanamam ağlarım. Arkadaşlarımın yanında beni ağlatma istersen. Ver elini öpeyim.
Hakkını helal et anam.
Umut annesini öper, Halime hanım da oğluna son defa sıkı sıkı sarılır koklar. Sık sık da
tembihte bulunur. Fatma koşarak abisinin boynuna sarılır. Bu kez Fatma da ağlıyordur.
“Çok bekletmezsin değil mi abi” der. Umut gözyaşları içinde “bekletmem çingenem”
deyip kardeşini gözlerinden yanaklarından öper. Biraz daha durursa ayrılmanın daha da
zor olacağını anlayan Umut hazırladığı bavulunu ve ceketini alıp evden süratle kendini
dışarı atar. Açık hava iyi gelmiştir. Arkadaşları bavulunu elinden alırlar birlikte
yürüyerek tren garına doğru yol alırlar.
Tren garına vardıklarında arkadaşları Umut’a bir zarf uzatırlar. Umut, “Teşekkür
ederim, gerek yok yeterince param var. Hem mahalleli de geçenlerde aralarında para
toplayıp anama vermişler. O da getirip bana verdi. Allah hepsinden razı olsun” der.
Ama bu kez arkadaşlarının boyunları yere yıkılmıştır. Umut bir anlam veremez buna.
-Ne oldu niye başınızı yere yıktınız?
Arkadaşlarında sessizlik vardır. Biri başını kaldırıp, “O öyle senin bildiğin gibi değil” der.
-Benim bildiğim gibi olmayan şey ne? diye sorarken merakla arkadaşlarının yüzüne
bakmaktadır.
-Umut sen kayıt için Ankara’ya gitmeden öncesi bir sabahtı. Anneni elinde büyük bir
halıyla çarşıya giderken gördük. Yardım edelim dedik, ettirmedi. Biz de çaresiz geri
döndük. Meğer annen o güzelim el işlemesi halıyı satmış. Büyük ihtimalle sana verdiği
para da o halının parası.”
Umut o günü hatırlamıştı. Uyandığında hatta daha sonraki günlerde oturma odasındaki
eksikliği hissetmiş ama aşırı yorgunluktan mıdır nedir sormayı hep unutmuştu.
-Tabi ya, halı sedirin üzerindeydi. Ama uyandığımda minderler vardı. Ben o yüzden hep
bir eksiklik hissine kapıldım. Odaya her girişimde bir eksiklik hissetmiştim ama sormayı
hep unuttum. Ah canım anam ya. Ne gerek vardı…
Trenin kalkacağı perona gelirler. Tren gelmiştir, yolcuların bir kısmı inerken bir kısmı da
trene binmektedir. Umut, bütün arkadaşlarıyla sarılarak vedalaşıp trene biner. Umut
yepyeni bir dünyaya adım atmak üzeredir. Bir süre sonra tren hareket ederken Umut
trenin açık camından arkadaşlarına el sallamaktadır.
Sabah on gibi tren Ankara tren garına giriş yapmıştır. Çantasını ve üzerini kontrolden
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geçiren Umut trenden inip garın çıkış kapısına doğru yürümeye başlar. Elindeki adreste
yurdun Bahçelievler de olduğu belirtiliyordu. Daha önce geldiğinde Bahçelievler’in
neresi olduğunu öğrenmişti. Valizi elinde yürüyerek yurdun yolunu tutar.
Yurt girişinde Kredi ve yurtlar kurumundan gelen belgeleri ve kayıt yaptırdığı okulun
belgelerini de görevliye verir. Görevli Umut’a ikici katta kalacağını ve oda numarasını
söyler. Umut’un eline üzerinde yurdun bir krokisi ve uyması gereken kuralların yazılı
olduğu bir broşür tutuşturur. Buradaki kurallara uymazsanız yurttan atılacağınızı
bilmelisiniz. Bu nedenle bu broşürü dikkatle okumanızda fayda var.
Umut, ikinci kata çıkar odasını bulur. Odada altlı üstlü beş ranza ve ranzaların yanında
bulunan dolaplar vardır. Odada kimse yoktur. O yüzden kaloriferin yanında bulunan
ranzanın alt tarafına bavulunu koyarak beklemeye başlar. Beklerken de yurdun
krokisini inceler ve kuralları okur.
Yurtta kalacak öğrenciler yavaş yavaş yurda gelmeye başlamışlardır. Umut’un kaldığı
odada kalacak öğrencilerin tamamı gelmiştir. Bazıları yatacakları ranzaları beğenmezler
ve başka bir ranzada kalmak isterler. Bakarlar ki olmayacak birisi bir fikir atar ortaya.
“Ranzalara numara verelim. Kağıtlara bu numaraları yazıp bir torbaya koyalım. Herkes
bir kura çeksin. Başında anlaşalım bu kuraya itiraz hakkı kimsenin olmayacak.” Aslında
en güzel fikir de budur. Çaresiz herkes kabul eder. Umut’a orta sıralarda üst ranza
düşmüştür. Daha önce hiç yüksekte yatmadığı için tedirgindir.
Biraz önce bavulunu koyduğu alt ranzayı çeken öğrencinin yanına giderek durumunu
anlatır. Mümkünse yer değiştirmek istediğini söyler. Öğrenci de yerinden daha doğrusu
alt ranzada olmaktan rahatsız olmuştur ve seve seve değişir.
Umut yatağının hemen yanındaki dolabını açarak eşyalarını dolaba dizmeye başlar.
Aslında bütün öğrenciler aynı şeylerle meşguldürler. Bir süre sonra işerini bitirdiklerinde
herkes ranzasının üzerine oturmuş ne olacak diye beklemeye başlamıştır.
İçlerinden biri, “Arkadaşlar adım Musa. Sivas’tan geliyorum. Gazi üniversitesi elektrik
bölümünü kazandım. Allah’tan bir mani olmazsa okul süresi boyunca hep birlikte bir
kader birliği yapacağız. Şimdiden herkese başarılar diliyorum” der.
Böylece herkes sırayla kendisini tanıtır. Hemen hemen hepsi bir Anadolu şehrinden
gelen orta halli ailelerin çocuklarıdır. “Arkadaşlar burs işini halleden var mı?
Maaşlarımızı nasıl alacağız?”
Yeni gelenlerden Çorumlu Mehmet, üst sınıflarda okuyan bir arkadaşından neyi nasıl
yapması gerektiğini öğrenmiştir ve anlatır.
-Banka hesaplarını önceden gelen formüllerde belirtmemiz gerekiyordu. Banka hesabı
olmayanlar gecikmeden hemen bir banka hesabı açtırıp kredi ve yurtlar kurumuna
bildirsin ki mağdur olmasınlar. Bu yüzden ben gelmeden bir hesap açtırıp banka
numaramı Kredi Yurtlar Kurumunun formuna yazmıştım. Siz de bir an önce gerekeni
yapın derim ben” der.
Banka hesabı olan iki kişi daha çıkar. Diğer beş öğrencinin de banka hesabı yoktur.
Ertesi günü sabaha erkenden bir bankaya gidip hesap açtırmak için kavilleşirler.
Yemekleri nasıl yapacaklarını sorar birisi. Diğer bir öğrenci broşürü okumuştur.
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-Broşüre göre yurtta günde üç öğün yemek çıkıyormuş. Aynı lokanta gibi ne yemek
istiyorsan onu alıyorsun tabii ki bedelini ödemek şartıyla. Odalara yemek çıkarmak,
alkol, bulundurmak filan yasakmış. Sigarayı yurt içerisinde içmemek şartıyla yanımızda
bulundurabilirmişiz. Tabii dışarıdan yemeğini alıp gelebilirsin ama yemeğini yemek
salonunda yemek zorunda. Duşlar ve tuvaletler her katta bulunuyor. İsteyen istediği
zaman duş alabilirmiş. Hatta ben ilk duşumu almaya gidiyorum
Deyip havlusunu alıp duşa gider.
Okullar açılmasına iki gün kalmıştır. Yıl boyunca okutulacak kitapların listesi üniversite
ilan panosuna asılmış listeyi alan öğrenciler kitapları temin etmenin derdine
düşmüşlerdir.
Umut okulun kantinine giderek öğrencilere burada hukuk ikinci sınıfta olan arkadaş var
mı diye sorar. Birisi ayağa kalkarak, “Ben varım hocam, hayırdır” der. Umut öğrencinin
yanına gidip rahatsız ettiği için özür dileyerek meramını anlatır. “Geçen yıl ki ders
kitaplarını satmak ister misiniz?” diye sorar.
Öğrenciler arasında yaygın bir durumdur aslında bu. Bu şekilde hem öğrenciler
kitaplarını daha ucuza alır satan öğrenci de o yıl okuyacağı ders kitapları için bir gelir
elde etmiş olur. Öğrenci, “Neden olmasın, aslına bakarsan benim kitapların tamamı
duruyor. Hepsini mi alacaksın yoksa sadece eksiklerini mi alacaksın” der.
-Ben daha yeniyim. Hiç bir kitabımı almadım. İçlerinde değişen ders kitapları yoksa
hepsini alırım.
-Tamam arkadaşım istersen okuldan sonra birlikte bizim eve gideriz oradan alırsın
istersen yarın okulda benden alırsın. Yani sen nasıl istersen.
-Hocam ben Ankara’nın yabancısıyım. Sana zahmet olmazsa buradan alayım da borcum
ne olacak?
-Bak arkadaşım sen daha ilk müşterisin. ben bu kitapları satıyorum desem bir sürü alıcı
çıkar. Hem ben kitaplarımı yıpratmadım. Zaten neredeyse bazısının yüzünü hiç
açmadım. O yüzden tertemiz duruyorlar. Kitapları normal kitabevi satış fiyatının yüzde
yetmişine sana bırakırım.
-Yapma be hocam sende talebesin. Halimizden anla da biraz daha indirim yap bari en
azından yarı yarıya yapalım.
-Hocam sen biraz fazla uyanıksın galiba. Hem ilk geldin hem tertemiz kitapları alacaksın
bir de yarı fiyatına diyorsun. Ben o kitapları satıp bir üst sınıftan bu yıl okuyacağım
kitapları alacağım. Yani senin anlayacağın ben de senin durumundayım. Yeni olduğun
için sana son % 65 yaparım.
-Hocam % 60 de ver elini anlaşalım.
-Ya % 5 için seni mi üzeceğim. Tamam anlaştık, yarın bu saatlerde gel al kitaplarını.
Öğle arasında seninle bir kitap evine gidip kitap fiyatlarına bakalım. Ona göre
hesabımızı da yapmış oluruz.
Umut kitap işini de halletmenin huzuru içerisinde okulu gezmeye başlar. Sınıfının
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bulunduğu kata çıkar. Sınıfa, tahtaya bakar sonra pencereye kadar gidip oradan
dışarısını izler. Okulun bahçesinde öğrenciler oradan oraya koşturup duruyorlardır.
Kimileri erkekli bayanlı oturmuşlar sohbet ediyorlar kimileri buldukları toplarla voleybol
ve basketbol oynuyorlardı.
Umut da yavaş adımlarla okulun bahçesine çıkıp basketbol oynayanları izlemeye
başladı. Oyun aynı oyundu ama hayatında ilk defa kızlı erkekli basketbol oynayan bir
grupla karşılaşmıştı. Biraz şaşkınlıkla oyunu seyre daldı. Bir süre maçı izledi. Sonra top
tam yanından dışarı çıkıyordu ki topu tutup kendisine gelen oyuncuya attı. Gelen
oyuncu onun bu davranışı karşısında teşekkür ederek, “oynamak ister misin” diye
sordu. “Neden olmasın” diye karşılık verdi. “Zaten karşı takım bir eksik oynuyordu,
onları tamamlarsın. Geç bakalım karşı takımdansın”.
Ceketini çıkaran Umut oyuna katıldı. Oyuna katılmasıyla da maçın rengi değişmeye
başladı. Çünkü Umut bu oyunu çok iyi oynuyordu. Topla ilk buluştuğunda yaptığı
hareketle basketbolu ne kadar iyi bildiğini belli ediyordu. Kısa sürede yaptığı dripling ve
yaptığı pas dağıtımıyla iyi bir oyun kurucu olduğunu gösterdi. Arka arkaya birkaç top
çalıp bunları baskete dönüştürünce karşı takım için korkulacak bir oyuncu olduğunu
göstermişti. Kısa sürede üç top çalıp üçünü de üçlük olarak sayıya çevirmeyi
başarmıştı. Kısa süre içerisinde çevrede maçı izleyenlerin sayısı artmıştı. Takımdan
birisi,
-İsmin ne, sana nasıl seslenelim?
-Umut
-Memnun oldum Umut ben de Mete
-Ben de memnun oldum.
Kısa sürede takımdaki herkes ismini öğrenmiş ona ismiyle seslenip pas istemeye
başlamışlardı. Umut epeydir oynayamadığı basketbolu ne kadar özlediğini hissetmişti.
Oynayamadığı ayların acısını çıkarırcasına mesafe tanımadan şutlar atıyor turnike
yapıyordu. Oyunu biraz da şova dönüştürmeye başlayınca seyircilerinin “Umut, Umut”
tezahüratları kulaklarında çınlamaya başlayınca şaşırdı. İzleyenlere dönüp elini göğsüne
götürüp hafifçe eğilerek teşekkür etti. Maç bittiğinde orada bulunan herkes onu
alkışlıyordu. Herkesle tokalaşarak oyun için teşekkür etti. Oyunculardan biri,
-Bu okuldan mısın? Seni ilk defa görüyorum.
-Evet bu okula yeni geldim. İlk senem daha.
-Okul seçmelerine katılacak mısın? Kazanacağından eminim çünkü bayağı iyisin.
-Bilmiyorum, duruma bağlı. Önce dersler, başarısızlık gibi bir şansım maalesef yok.
Öğrenci gülerek, “Kimsenin öyle bir lüksü yok. Takımda oynamak istersen senin için bir
şeyler yapabilirim. Ama oynamazsan da burada devamlı maçlarımız olur. Aramızda
görmekten mutlu oluruz”.
Umut teşekkür ederken çevresini bir çok bayan öğrenci sarmıştı bile. Hepsi de elini
uzatıp umutla tanışmaya çalışıyorlardı. Umut’u uzaktan seyreden öğrencilerden biri
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arkadaşına başıyla Umut’u işaret ederek, “Renkli bir kişiliğe benziyor. İçimde bir his bu
yıl onu çok konuşacağımızı söylüyor” diyordu.
Umut lavaboya gidip elini yüzünü yıkadı. Saçını kıyafetini düzeltip ceketini giyinip
kantinin yolunu tuttu. Kantinde kitaplarını satan öğrenciyle buluştu. Çocuk Umut’un
yanına geldiğinde, “Herkes seni konuşuyor, ne yaptın ki ayrıldığımız bu kısa süre
içerisinde herkes seni hemencecik tanıdı”. Umut, “sadece birazcık basketbol oynadım.
Haydi gidelim mi” deyip yürümeye başladı.
Kitaplarını satan öğrenciyle en yakın kitapevine gidip listedeki bütün kitapların
fiyatlarını kontrol ederek deftere not ettiler. Bütün kitapların fiyatlarını öğrendikten
sonra okula gelip bütün hesabı çıkardıklarında Umut’un gözleri fal taşı gibi açılır. Ortaya
çıkan meblağ gerçekten çok yüksektir. Ama yeni almaya kalksa % 40 daha fazla
ödeyeceği de kesindir. Çaresiz razı olur.
Umut ertesi günü kitaplar için yanına para alarak okula gelir. İkinci sınıf öğrencisiyle
kantine giderler. Bir plastik çanta dolusu kitap ayrıca dört tane de elinde kitap vardır.
Not aldığı ders kitapları listesini çıkartarak birer birer okuyarak masanın üstüne komaya
başlar. Medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku-aile hukuku), Anayasa hukuku, Hukuk
Başlangıcı, İktisat, Roma Hukuku, Türk Hukuk tarihi, Uygarlık Tarihi, Felsefe, Sosyoloji,
Mantık ve Mesleki Yabancı Dil (İngilizce).
Allah’ım ne çok ders var diye geçirir içinden. Teşekkür ederek kitapların parasını öder
ama beraberinde getirdiği paranın hatırı sayılır bölümü kitaplara gitmiştir bile.
Kitapların bir bölümünü plastik çantaya yerleştirir. Kalanını da koltuğunun altına koyar
ve sınıfına doğru yal alır.
Sınıfının bulunduğu kata gelmiştir. Merdivenlerden hemen sağa dönüp sağdan ikinci
sınıfa girecektir ama merdivenleri çıkıp sağa dönecekken köşede biriyle çarpışır.
Koltuğunun altındaki kitaplar ve çarpıştığı kişinin kitapları yere düşer. Kızgın bir şekilde
yere düşen kitaplarına bakar. Başını kaldırıp, “Önüne bak” der ama cümlesinin sonunu
getiremez. Çünkü karşısındaki bir bayan öğrencidir ve onun elinde bulunan üç kitap da
yere düşmüştür. Bir süre bir birlerine bakakalırlar. İkisi de şaşkındır. Kız öğrenci hemen
eğilip yere düşen kitaplarını toplamaya başlar. Umut da kendi kitaplarını toplayıp kıza
dönecekken kız öğrenci, “acelem var” deyip merdivenlerden hızla aşağı inerek gözden
kaybolur..
Umut kitaplarını toplayıp sınıfına doğru giderken, “O da neydi ya, rüzgar gibi geçti” diye
kendi kendine mırıldanır. Sınıfına girerek sıralardan birisine rastgele oturur. Üniversite
ilk başta sıralarıyla farklılığını ortaya koymaktadır. Lisedeki o iki kişilik sıraların yerini
daha uzun ama aralıklı sıralar almıştır. Bir sınıfta belki de yüz öğrenci ders görebilecek
büyüklüktedir. Bir süre daha sınıfta oturduktan sonra kitaplarını alıp yurdun yolunu
tutar.
Yurttaki odasına çıkıp kitaplarını dolabına yerleştirirken arkadaşları takılırlar. “Oooo
maşallahın var. Dün bir bugün iki ne çabuk kitapları tamamladın?”
-Ne yapalım eninde sonunda alacaktık. Hem bunları ucuza getirdim. İkinci sınıfa geçen
bir öğrenciden aldım bitapları. Kitaplar ikinci el ama yine bayağı cep yaktı. Paramın
yarısından fazlasını vermek zorunda kaldım.
-Geriye de bir şey kalmamış zaten. Bir kaç tane de harita metot defteri aldın mı bu
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seneyi kurtarırsın Allah’ın izniyle.
-İnşallah be arkadaşım. Aslına bakarsan okulu yarım bırakmak zorunda kalırsam diye
çok korkuyorum.
-Al benden de o kadar. Eğer bitirmeden dönecek olursam nasıl bakarım babım yüzüne?
Adamcağız beni buraya gönderebilmek için ineğinin tekini satıp parasını bana verdi.
Şimdi bu parayı harcamaya elim bile gitmiyor. İstiyorum ki bu parayı harcamadan
babama götürüp geri vereyim. Ama ne yapacaksın çaresizlik işte. Biz çiftçiyiz babam da
çiftçilik yapar. O yüzden ziraat mühendisi olmamı çok isterdi. Ben sırf onun yüzünü
kara çıkarmamak için yazıldım Ziraat Mühendisliği bölümüne. Okulu bitirdiğim gün
elimde diplomamla gururla döneceğim babamın yanına. O anın heyecanıyla yaşıyorum.
Babamın köylüler karşısında benimle gururlanışı hayal ederek yaşıyorum.
Umut, arkadaşının bu uzaklara dalıp gitmiş halini dudaklarında tebessümle izledi. “Ne
mutlu sana, inşallah başarırsın.”
-Arkadaşı hayal aleminden uyanıp kendisine gelirken, “Sahi senin baban ne iş yapıyor”
diye sordu.
Umut sadece “boş ver” dedi. Arkadaşı, Umut’un ailesi hakkında konuşmak istemediğini
anlamıştı. Lafı değiştirmek için, “Banka işini hallettin mi” diye sordu bu kez.
-Sahi ya, daha bankaya gidecektik değil mi? Hallettiniz mi siz?
-Yok daha, öğleden sonra hep beraber gidecektik ya!
-Peki arkadaşlar gelsinler hep birlikte gideriz o zaman. Onlar gelene kadar bir duş alıp
geleyim. Okulda maç yaptık, leş gibi ter kokuyorum.
Umut dolabından havlusunu alırken çaktırmadan ceketinin cebinden de parasını alıp duş
almaya gider. Duştan geldiğinde diğer öğrenciler de yavaş yavaş gelmeye
başlamışlardır. Umut ne olur ne olmaz diye bütün evraklarını yanına alır. Diğer
öğrencilerde geldiklerinde bankaya gitmek için yola çıkarlar. En yakın bankaya giderek
hepsi de birer hesap açtırır. Umut annesinin verdiği ve kendi biriktirdiği paradan bir
kısmını cep harçlığı yapmak için yanına alır kalanını da yeni açtırdığı banka hesabına
yatırır.
Daha sonra bu hesap numaralarını bildirmek için Kredi ve Yurtlar Kurumunun
Ankara’daki şubesine giderek banka numaralarını kuruma bildirirler. Bu işleri yaptıktan
sonra üstelerinden büyük bir yük atmışçasına bir huzur hissederler.
Okulun açılış günü gelmiş çatmıştır. Bütün öğrenciler heyecan içerisinde okullarına
giderler. Umut okula vardığında heyecanı yeni kayıt yaptıranlarda da görür. Zaten
yeniler telaşlarından okulda yeni olduklarını belli etmektedirler. Okuldaki kıyafeti saç
sakal serbestisi hoşuna gitmiştir. Ortaokul ve lise yıllarındaki kıyafet ve saç sakal
mecburiyeti gözlerinin önüne gelir ve gayri ihtiyari gülümser. Saçların hafifçe uzun
olması bile başlarında bir tren yolunun açılmasına sebep olan o yıllara. Sanki üzerinden
çok zaman geçmiş gibi “Hey gidi yıllar” der.
Okul çeşitli binalardan oluşmuştur. Her bölüm farklı binalardadır. Umut Hukuk
fakültesinin binasına doğru yönelir. Okulun ilk günü olduğu için bahçe de kalabalıktır.
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Umut yanına sadece tek bir harita metot defteri alarak okula gelmiştir.
Sınıfına doğru gitmek için merdivenlere yönelir. Sınıfının geldiği kata çıkıp tam sağa
dönecekken yine biriyle çarpışır. Bu kez elinde sadece defter olduğu için bir tek o yere
düşmüştür. Ama çarpıştığı kızın hem çantası yere düşmüş hem de bir kaç kitabı yere
düşmüştür. Kız yürürken çantasından bir şey almaya uğraştığı için köşeden birinin
çıkacağını tahmin edememiş hem de çantasının kapağı açık olduğu için bazı eşyaları
sağ sola merdivenlerden aşağıya savrulmuştur.
Umut, defterini alıp tam “Yine mi” diyecekken başını kaldırdığında yine geçen sefer
olduğu gibi aynı kızla çarpıştığını fark eder. Bu kez dayanamaz, “Önüne baksana
kardeşim aynı yerde ikinci çarpışmamız”. Kız da alttan almaya hiç niyeti yoktur. “Ben
dikkatli değilim madem sen dikkatli olaydın da çarpışmasaydık. Senin yüzünden
düştüğüm şu duruma bak” deyip çantasından savrulan özel eşyalarını toplamaya
başlar.
Umut da kızın kitaplarını toplayarak kızın özel eşyalarını toplamasını bekler. Kız özel
eşyalarını toplayınca kitapları kıza uzatır. Kız kitaplarını alırken biraz da mahcubiyet
duyarak “Özür dilerim, sanırım hatalıydım. İkidir çarpışıyoruz biraz film gibi oldu”.
Umut, “Ama bu gerçek diye” diye cevaplandırır. Kız Umut’un bu sözlerini ters bir tepki
gibi algılayarak,
-İsteyerek yapmadık herhalde. Üstelik özür de diledim. Sende biraz nazik ol özürü
kabul et istersen. Yoksa ben de gerektiğinde kabalaşabilirim ama emin ol bunu hiç
istemezsin.
-Tamam ya tamam bir şey demedim.
Kız öğrenci, “Şimdi okul telefon kulübesine kadar gitmem gerek. Zamanında gidip
gelmezsem derse geç kalacağım. Şimdi müsaadenle” deyip Umut’un yanından hızla
ayrılır.
Kız, vücuduna yapışmayan bol ama bel kısmı incecik olan hoş bir pantolon üzerine
beyaz bir gömlek ve gömleğin üzerine de omuzları geniş ama bele doğru incelen siyah
bir mont giymiştir. Saçları omuzlarına doğru dalgalı bir şekilde düşmektedir. Beyaz tenli
yüzü, oldukça bakımlı olduğunu göstermektedir.
Umut kızın arkasından kısa bir süre baktıktan sonra dönüp gidecekken gözü merdivenle
duvarın birleştiği yerde bir anahtara ilişir. Hay Allah bu onun olmalı. Teneffüste kızı
bulursam veririm yoksa idareye bırakırım deyip anahtarı alır.
Sınıfına vardığında öğrencilerin büyük bölümü gelmiştir ve halen gelmeye devam
etmektedirler. Umut, “Herkese selam diyerek içeri girer”. Sınıftaki öğrencilerde,
“Selam” diyerek cevap verirler.
Umut oturabileceği bir yere bakar ve geride kalmayı yeğler. Sınıfın arka kısmına doğru
yürür ve arkadaki sıralardan birine geçip oturarak sınıftaki öğrencileri incelemeye
başlar. Öğrencilerin büyük bölümü kılık kıyafetlerinden de anlaşılacağı üzere maddi
durumları iyi varlıklı ailelerin çocuklarıdır. Umut öğrencileri süzerken içinden, “Sanırım
aramızda uçurumlar var. Yarını düşünmeden para harcayabilmeyi ne kadar isterdim”
der.
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Sınıfta sıralar merdiven usulü yukarıdan aşağıya doğru dizilmiştir. Böylece öğrenciler
uzun yada kısa boylu oldukları fark etmeksizin hangi sıraya otururlarsa otursunlar
öğretmeni ve tahtayı rahatça görebilmektedirler. Ön sıralar Lisede olduğu gibi yine
kızlar tarafından doldurulmuştur. Bazı kız öğrenciler ise arka sıralarda oturmayı
seçmişlerdir ama Umut gibi en geriye oturan kimse olmaz. Sınıf dolmuştur. Artık gelen
öğrenciler mecburen Umut’un yanına oturacaklardır.
Biraz sonra ders zili çalar ve üniversitedeki ilk ders de başlamış olur. Zille birlikte ilk
ders hocası da sınıfa girer. “Merhaba arkadaşlar, günaydın” der. Öğrenciler lise
yıllarından gelen alışkanlıkla “Sağ ol” derler. Öğretmen masasına yürür çantasını
masanın üstüne bırakarak sınıf defterinden yoklama bölümüne bakar. “Arkadaşlar
sanırım bazı arkadaşlar yoklama defterini imzalamamışlar. Bundan sonra bilmelisiniz ki
sınıfa ilk geldiğiniz de yapacağınız ilk iş bu günlük yoklama tutanağını imzalamak
olacaktır. Bunu kesinlikle unutmayın. Derse devam mecburiyeti yok. Ama derslerime
katılımınız benim için dersime verdiğiniz önemi belirtecektir. Bu nedenle sınav
kağıtlarınıza not verirken ben de bu günlük yoklamaları göz önünde bulunduracağımdan
emin olabilirsiniz. Eğer kendinize güveniyor “Ben derslere girmeden de sınıf geçerim”
diyorsanız derslere girmeyebilirsiniz. Ama bu güne kadar böyle bir babayiğit daha
çıkmadı bilmenizde fayda var diye söylüyorum”.
Tam o esnada kapı vurulur içeri üç öğrenci daha girer. Özür dileyerek sınıfı bulmakta
güçlük çektiklerini belirtirler. Öğrenciler arasında Umut’un iki kez merdivende çarpıştığı
kız da bulunmaktadır.
Yeni gelen öğrenciler mecburen en arkaya, yukarıya doğru yürüyerek Umut’un
yanından geçip sıralara otururlar ama Umut’un merdivende çarpıştığı kızın çantası bu
kez Umut’un başına çarpar. Kız da çantasının çarptığını fark etmiştir dönüp bakar ki
yine Umut. “Yok artık” der. Ama konuşmanın ne yeri ne de zamanıdır. Durmaz geçip
sırasına oturur. Oturunca doğrudan Umut’a baktığında Umut’un da kendisine baktığını
görür ve dudaklarıyla sessizce “Özür dilerim” der. Umut tebessüm ederek gözlerini
yumar. Öğretmen ilk ders olduğu için öğrencilere bir hoş geldiniz konuşması yaparak
üniversite öğrencisinin nasıl olması gerektiğini anlatmaktadır.
-Artık lisedeki yıllarınızı unutun. Burada hepiniz kendi kişilik ve karakterinizle özgür
bireylersiniz. Sizler geleceğin hakimi, savcısı avukatı hukukçusu olacaksınız. Öncelikle
kendi düşüncelerinizi özgürce savunabilesiniz ki gelecekte size müracaat edenleri de
savunabilesiniz.
Daha sonra öğrencilere o yıl ki müfredat hakkında bilgilendirme konuşması yaptı.
Sözlerini bitirmişti ki teneffüs zili çaldı. Öğretmen, “Bir sonraki derste görüşmek üzere
hoşça kalın arkadaşlar” diyerek sınıftan ayrıldı. Öğretmenin sınıftan ayrılmasının
ardından öğrencilerden bazıları sınıftan dışarı çıkmaya bazısı da yanındaki arkadaşıyla
tanışıp sohbet etmeye başladı. Umut da yine sınıfı gözlem altına almaya başlamıştı ki
kendisine bir el uzandığını fark etti.
-“Merhaba ben Dilan”. Kusura bakmayın, yerime geçerken yine size çarptım. Biraz da
geç kalmışlığın telaşından oldu”.
-Merhaba, ben de Umut. Nihayet tanışabildik. Bende bir kurban kestirmeyi filan
düşünüyordum. Bütün negatif enerjileri üstüme çekiyorum diye. Şaka yapıyorum tabii
ki, kazadır insanlık hali olabilir. Sorun yok.
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-Demek aynı sınıftayız. Başarılar diliyorum.
-Teşekkür ederim size de başarılar.
Dilan tam sırtını dönüp gidecekken Umut’un seslenmesiyle dönüp tekrar Umut’a bakar.
Umut, “Az daha unutuyordum, sanırım bunu merdivenlerde çarpıştığımız sırada siz
düşürmüş olmalısınız. Dilan anahtarı görür görmez tanır.
-A aaa, çok teşekkür ederim. Arkadaşlarla tuttuğumuz evin anahtarı. Gerçi arkadaşlar
evde olurlardı ama evde yoklarsa da onlar gelene kadar kapıda beklemek zorunda
kalacaktım. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Umut, “Rica ederim” diyecekken Dilan arkasını dönmüş sınıftan dışarı çıkmak için
aşağıya doğru gidiyordu. Umut sadece arkasından bakakaldı.
Dersler birbirini takip edip gidiyordu. Bazısından zevk alıyor bazısı sıkıcı geliyordu. Ama
ne olursa olsun Umut dersi derste anlamaya gayret ediyor Kafasına takılan soruyu
doğrudan soruyordu. Sınıftaki diğer öğrenciler bunu önce öğretmene yalakalık olsun
diye yapıyor sandılar ama sorulan sorulara dikkat ettiklerinde kendilerinin da konuyu
anlamadıklarını fark ediyorlardı. Bazen iyi ki de sormuş diyorlardı.
Umut’un böylesine gayretli olması ders öğretmenlerinin de gözlerinden kaçmıyordu.
Sorulan soruyu cevaplamak isteyenler arasında mutlaka onun eli de havada idi. Bazı
öğretmenler bunu sanki bir saklanma metodu olarak algıladılar. Yani konuyu
anlamayan öğrenci bana soru sorulmasın diye cevaplayabilirmiş gibi elini kaldırarak
saklanıyor sandılar. Arka arkaya sorular sorduklarında aldıkları cevaplar karşısında
yanıldıklarını anlamışlardı.
Umut Öğretmenlerinin gözünde artık idealist kendisini hedefe odaklamış bir öğrenci
olarak görünüyordu. Hem koca sınıfta bütün öğretmenlerini dikkatini üzerinde toplamak
büyük bir başarıydı. Ama Umut bunu başarmıştı hem de inanılmayacak kadar kısa süre
içerisinde.
Umut yurtta odasında kalan arkadaşlarıyla da kaynaşmıştı. Kısa sürede arkadaşlıkları
dostluğa dönüşmüştü. Okulda öğle aralarında bir araya geliyorlar birlikte oyunlar
oynayıp birlikte yemek yiyorlardı.
Ama Umut ne zaman bir basketbol maçı oynandığını görse arkadaşlarından müsaade
isteyip maçı izliyordu. Okul açılmadan önce basketbol maçı yaptıklarında Umut’un nasıl
bir oyuncu olduğunu gören biri mutlaka çıkıyor ve onu da maça davet ediyorlardı.
Öğle arasındaki maçlar okul çıkışına taşındı. Artık maçlar iddialı oynanmaya başlamıştı.
Umut bu maçlarda da kendisini göstermiş hem takdir hem de çoğunluğu bayanlar
olmak üzere ilgi toplamıştı.
Umut, okulda ve yurtta olabildiğince tasarruflu olmaya gayret ediyordu. Günler geçtikçe
parası da bitmeye başlamıştı. Hazıra dağ dayanmazdı, bunu anlamıştı. Anlamıştı ama
bir çözüm de bulamıyordu. Yurt çevresindeki lokanta kafe çay ocağı gibi yerlerde iş
aramaya başladı.
Şansı yaver gitmişti. Okul civarında öğrencilerin sıklıkla gittiği bir kafede iş bulmuştu.
Okuldan sonra hafta içi 17- 22 hafta sonları ise 12-20 saatleri arasında burada
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çalışacaktı. Eline geçecek para asgari ücretin altında da olsa bir öğrenci için önemli bir
miktar eline geçecekti.
Okulda dersleri derste öğrenmesi için bir neden daha çıkmıştı. Çünkü eğer dersi derste
öğrenirse ekstradan ders çalışmasına gerek kalmayacaktı. Sadece ev ödevlerini yapmak
için vakit bulması gerekecekti. Onu da hafta sonları sabah erken kalktığı takdirde
öğleye kadar ödevleri için zaman kalıyordu. Bu zaman dilimi yetecek miydi kendisi de
bilmiyordu.
Günler su gibi akıp gitmeye başlamıştı. Okula gidiyor okuldan sonra hemen iş yerine
gelip çalışmaya başlıyordu. Arada annesine mektuplar yazıyor annesinin mektuplarını
da dört gözle bekliyordu. Fatma ve annesini çok özlemişti. Gözlerinde tütüyordu.
Annesine yazdığı mektuplarda iş bulduğunu okuldan arta kalan zamanlarını çalışmakla
geçirdiği için fazla bir boş vakti kalmadığından yakınıyordu.
Annesi, oğlunun iş bulmasına çok sevinmişti. Fatma’ya yazdırdığı mektuplarda, “Sık
dişini yavrum. Allah’ın izniyle okulunu bitirip hakim ya da savcı olduğunda ömrün
boyunca rahat edeceksin” şeklinde nasihatler ediyordu. Bunu Umut da biliyordu.
Maalesef ki başka bir seçeneği de yoktu. Bu yüzden elinden geldiğince okulu
aksatmadan çalışıp para kazanmaya bakıyordu.
Üniversite de ilk sınavlara vize diyorlardı. Final sınavı ise; bir dersten geçtiğinizi ya da
kaldığınızı belirleyen sınav demek oluyordu. Bir dersten geçmek, okulun kapanacağı
hafta yapılan finallerden geçer not almakla mümkün oluyordu. Yıl içerisinde yapılan vize
imtihanları da final notlarını azımsanmayacak derecede etkiliyordu.
Okulda ilk vizeler gelip çatmıştı. Bütün öğrenciler okulda, bahçede yurtta ya da
kaldıkları yerlerde var güçleriyle derslerine çalışıyorlardı. Ailesinin maddi durumu iyi
olan öğrenciler okul hayatını biraz daha rahat geçiriyorlardı. Maddi durumları orta halli
olan ailelerin çocukları zamanlarını genelde ders çalışarak ve spor yaparak
değerlendiriyorlardı. Bu gençler farkında olmadan ya da gençliklerinden gelen toylukla
bazen bir kıza tutuluyor farkında olmadan derslerini aksatmaya başlıyorlardı.
Umut’un böyle bir lüksü olamazdı. Çünkü aşka zamanı yoktu. Ama bilmediği ise aşk
kapıyı ansızın çalardı. Okul dağılışında okuldan çıkan öğrenciler çevre kafeler giderek
vakit geçirirlerdi. Bazen ders çalışırlar bazen sohbet ederler bazen de bol bol müzik
dinliyorlardı. Hafta sonları birlikte gençlerin takıldığı canlı müzik olan kafelere
gidiyorlardı.
Umut’un sınıf arkadaşlarından bazıları da Umut’un çalıştığı kafeye gidip gelmeye
başlamışlardı. Umut’u orada çalışıyor gördüklerinde “Kolay gelsin” demişlerdi. Umut
yerinmeden alınmadan sınıf arkadaşlarının siparişlerini alıp masalarına bırakmıştı.
Arkadaşları hesabı istediklerinde hesap tamam” diyerek hesap almadı. Arkadaşları,
“Durumun iyi olsa niye burada çalışasın. Senin de paraya ihtiyacın varken bizden hesap
almaman doğru olmaz” deyip hesap ödemek istedilerse de Umut, “O kadar değil,
Arkadaşlarımıza bir şeyler ikram edecek kadar paramız olsun. Hem arkadaşlarıma bir
şey ikram edemeyeceksem çalışıp para kazanmanın ne anlamı kalıyor. Bugün
bendensiniz. Artık gelecek sefere ödersiniz” deyip masanın hesabını kendi cebinden
ödemişti.
Umut’un bu hareketi patronunun gözünden de kaçmamıştı. Umut kısa sürece çalıştığı
kafede de kendisini göstermişti. Tok gözlü efendi çalışkan biri olarak hem kafe
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çalışanlarının hem okul arkadaşlarının takdirini kazanmıştı.
Umut gece geç saatlere kadar ders çalıştığı için sabah uyanmakta zorluk çekiyordu.
Arkadaşları onu yine zorla uyandırmışlardı. Umut uyanınca hemen elini yüzünü yıkayıp
dişlerini fırçaladıktan sonra yemek dahi yemeden vize sınavına yetişmek için koştura
koştura okulun yolunu tuttu.
Tam sınıfa girerken hocayla karşılaşmışlar hoca önde Umut arkada sınıfa girmişlerdi.
Kısa süre sonra sınav başlamıştı. Umut cevap kağıdını ilk verenler arasındaydı. Umut,
yarım saat gibi kısa bir sürede bütün sorulara cevap vermişti. Ders kitabını da yanına
alarak soru cevaplarına bakıyor genelde tebessüm ederken bazen yüzünü ekşittiği de
oluyordu. Yüzünü ekşitmesi soruya verilen cevap ya yanlış ya da cevapta eksiklik
olduğu anlamına geliyordu.
Yürüyerek bahçeye çıkmış halen kitabı karıştırıyordu. Sonra kendisine hitap edildiğini
duydu, kafasını kaldırıp baktı. Basketbol oynayan çocuklar onu oyuna davet ediyorlardı.
“Teşekkür ederim ama birazdan tekrar derse gireceğim” dedi.
-Yahu biz de derse gireceğiz. Ders başlayıncaya kadar oynarız, sınavın stresini atmış
oluruz haydi gel.
-Madem öyle peki o halde.
Kısa ama çekişmeli maç olmuştu. Umut topu rakip sahaya o kadar hızlı ve kolay
taşıyordu ki daha rakip savunma yerleşmeden Umut ya da bir arkadaşı sayı yapmış
oluyordu. Umut’un elinden top kapmak neredeyse imkansızdı. Çok güzel bacak arası
hareketleri yapıyor vücuduyla feyik atıyor topu hızla belinin arkasından geçiriyor bazen
topla birlikte öyle hızlı yön değiştiriyordu ki rakip oyuncu bir anda oyundan düşmüş
oluyordu. Bu yüzden basketbol maçlarında gözler hep Umut’u arıyordu. Ama Umut
genelde çalıştığı için basketbola ayıracak zaman bulamıyordu.
Umut’un şöhreti üniversite basketbol Koçunun kulağına kadar gelmişti. Bir çok kez maç
izleyen çocukları izlemeye almış ama Umut’la karşılaşmamıştı. Ama bu kez uzaktan
Umut’un oyununu izleme fırsatını yakalamıştı. “Bu çocukta iş var. Bu çocuğu mutlaka
takıma kazandırmalıyım” diye düşündü.
Umut maçı bitirmiş ceketini giyinip kitabını aldıktan sonra hiç tanımadığı Koçun
yanından geçip gidecekti ki Koç’un seslenmesiyle durdu. “Hiç fena değilsin delikanlı.
Neden okul takımı seçmelerinde katılmadın?” Umut beklemediği bir soruyla
karşılaşmıştı.
-Maalesef vaktim yok. Basketbolu çok sevmeme rağmen özel durumum nedeniyle vakit
ayıramıyorum.
-Sakıncası yoksa o özel nedeni öğrenebilir miyim?
-Yo, neden sakıncası olsun. Genelde bir çok öğrenci gibi maddi sorunlar. Ailemin maddi
durumu iyi olmadığı için onlardan yardım alamıyorum. Kredi ve Yurtlar Kurumundan
aldığım burs da yeterli olmadığı için okul sonrasında ve hafta sonları bir kafede
çalışmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden de boş zamanım hiç yok. Derslerime çalışmak
için dahi çok kısıtlı bir zamanım kalıyor.
-Bak buna üzüldüm işte. Senin gibi yetenekli bir oyuncuyu takımımda görmek isterdim.
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-Takımımda derken?
-Ah, özür dilerim kendimi tanıtmayı unuttum. Ben okul takımının antrenörü Ahmet
Uzunefe.
Bu isim Umut için bir çok anlama geliyordu. Birden heyecanlandı,
-Bir zamanların meşhur basketbol oyuncusu Uzunefe mi?
-Meşhur muydum bilmiyorum ama bir zamanlar evet milli takıma kadar yükselmiştim.
Şimdiyse bu okulun basketbol antrenörlüğünü yapıyorum. Demek beni tanıdığına göre
basketbolla bayağı ilgilisin.
-Hocam sizi tanımamak mümkün mü? Siz her basketbol oynayan öğrenci gibi bir
zamanlar benim de ilham kaynağım, idolümdünüz.
-Teşekkür ederim, beni şımartman için gelmedim yanına. Neyse, okul takımında
oynamayı düşünür müsün? Senin gibi bir oyuncuya her takımın ihtiyacı vardır.
–Hocam söylediğim gibi maalesef vaktim yok.
-Yok öyle, vaktim yok deyip pes etmek olmaz. Sana o vakti yaratmanın yolunu
bulmalıyız o halde. Hangi bölümde okuyorsun?
-Hukuk birinci sınıftayım hocam.
-Ooooo bu çok iyi işte. Dört yıl boyunca senin gibi bir oyuncuya sahip olmak büyük
şans. Sende aklını kullanabilirsen bu işi profesyonel olarak yapıp para dahi
kazanabilirsin.
-O nasıl olacak hocam?
- Üniversiteler arası maçlarda başarılı olursan mutlaka bir basketbol kulübünün de
dikkatini çekersin. Ama az ama çok bir transfer bedeliyle de o takımda oynarsın. Bu
hem senin okulunu bitirmene de faydası dokunur.
-Sizin gibi bir hocayla bu şansı yakalayabilirim belki. Ama şu sıralar gerçekten hayal
kurmaya zamanım yok hocam.
-Anladığım kadarıyla senin okul takımda oynayabilmen için önce senin maddi durumunu
düzeltmemiz lazım. O halde sana bir burs bulalım ne dersin?
-Burs mu, nereden bulacağız hocam? Ben Ankara’nın yabancısıyım. Burs veren hiçbir
kurumu tanımıyorum.
-Tamam, burs işini sen bana bırak. Şu anda çalıştığın yerde ne kadar kazanıyorsun?
-Çok fazla değil ama bir öğrenci için çok önemli bir miktar diyebiliriz. Biraz asgari
ücretin altında ama yetiyor işte. Çalıştığım için ekstra harcamalarım olmuyor. Bir de
akşam yemeklerimi işyerinde yediğim için o para da yanıma kalıyor. Elhamdülillah
kimseye muhtaç olmuyorum.
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Umut’un böyle gözü tok konuşması Koçun hoşuna gitmişti. “Seninle iyi anlaşacağız
delikanlı. Adını soyadını, sınıfını, okul numaranı bir kağıda yaz bana ver şimdi.” Umut
Koçun dediklerini bir kağıda yazıp hocaya verdi. “Benden haber bekle. Bu zaman
süresince de kendine iyi bak, Sen bana lazımsın” deyip Umut’a göz kırparak yanından
ayrıldı. Umut Koçun ardından, “Görüşmek üzere hocam” dedi.
Umut bütün hafta boyunca başını derslerden ve sınavlardan kaldıramadı. Bütün
öğrenciler için ağır bir hafta olmuştu. Hafta sonu geldiğince bütün öğrenciler derin bir
oh çekmişlerdi. Bazıları böylesine zor geçen bir haftadan sonra eğlenmeyi hak ettiklerini
söyleyerek hafta sonu canlı müziğin olduğu bir kafeye gidip eğlenmeyi teklif ettiler.
Arkadaşlarının çoğunluğu hiç fena olmaz derken o arkadaşlarına sırtını dönmüş çalıştığı
kafeye doğru gitmektedir. Hiç kimse Umut’un yokluğunun farkında değildir. Sadece
Dilan haricinde.
Dilan, Umut’un bir kafede çalıştığını arkadaşlarından duymuştu. Umut’u diğer
öğrencilerden farklı kılan bir şey var diye düşünüyordu. Çarpışmalarını hatırladı,
yüzünde tebessüm oluştu. Bu bir kader miydi yoksa tesadüf müydü? Oysa babası hep
hayatta tesadüflere yer yoktur derdi.
DİLAN
Dilan, zengin bir babanın tek kızı tek göz ağrısıydı. Dilan daha dokuz yaşındayken
annesini bir trafik kazasında kaybetmişti. Babası da eşinin bu ani kaybıyla zor bir
dönem geçirmişti. Kızının kendisine ihtiyacı olduğunu biliyordu ama eşinin acısını
unutmak için o kadar çok içiyordu ki kızını unutuyordu.
Oğullarının bu durumuna dayanamayan anne-baba hemen duruma müdahale etmişler,
Dilan’ı yanlarına alıp bakarlarken oğullarının da bir psikiyatri kliniğine yatırarak tedavi
görmesini sağlamışlardı. Bu süre zarfında Dilan’ın emekli olan dedesi oğlunun ticari
işlerine bakmaya çalışmıştı. Ama işten anlamadığı için işi gerçekten bilen bir uzman
genel müdür bulmuş ve ona hak ettiği maaşı vererek işletmeyi çekip çevirmesini
söylemişti.
Baba kız zor dönemler yaşamışlardı. Dilan’ın babası Oktay Bey ancak bir yıl sonra
işyerine adım atıp şirketin durumunu yani neredeyse kendi işini yeniden öğrenmeye
başlamıştı. Oktay Bey bir yıl sonra toparlanmaya başlamış ancak kızının varlığını
hatırlamıştı.
Bir hafta sonu kızını yanına alıp birlikte bir restorana yemeğe gittiler. Oktay bey yemek
sırasında kızından özür dileyerek, “Biliyorum yavrum sende bende yıkıldık. Annenin
yerini hiç bir zaman hiç kimse dolduramayacak. Ama şundan emin ol ve sana söz
veriyorum seni en az annen kadar seveceğim. Biliyorum, belki annen gibi sabahları
saçlarını öremeyeceğim. Belki sana annenin yaptığı o lezzetli yemeklerden
yapamayacağım. Dahası da var, belki de hiç bir zaman bir annenin kız çocuğunu
anladığı gibi anlayamayacağım ama sana söz veriyorum ne olursa olsun seni çok
seveceğim. Ne zaman bana ihtiyaç duyarsan yanında olmaya çalışacağım. Ama annen
bizi terk etmedi yavrum. Her zaman aklında bulunsun, annen seni her zaman bir
yerlerden izliyor olacak. Sen onu görmeyeceksin ama o seni hep izleyecek. Eminim ki
ne zaman bir yardıma ihtiyaç duysan bir şekilde sana yardım gönderecektir.”
-Baba ben çocuk değilim. Ölümün ne olduğunu anlayacak kadar büyüdüm.
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-Evet kızım, maalesef ki büyüdün.
-O halde bana tutamayacağın sözler verme. Tabii ki hiç kimse annemin yerini alamaz.
Ama annem öldüğü için artık daha çok korkuyorum.
-Neden korkuyorsun yavrum, bak ben yanındayım.
-Seni kaybetmekten korkuyorum baba. Sen kaç zamandır yoktun. Babaannem, bana
senin iş nedeniyle yurt dışına gittiğini söyledi. Madem beni çok seviyordun neredeydin
bunca zamandır?
Oktay Bey bazı şeyleri kızına anlatamamanın çaresizliğini yaşıyordu. Kızının yanına
geldi. Oturduğu sandalyenin önünde diz çöküp onu kucakladı. Daha sonra Dilan’ın
yüzünü avuçlarının arasın alıp gözlerinin içine bakarak, “Seni uzun süre hem de en fazla
ihtiyaç duyduğun anda yalnız bırakıp gittiğim yanında olamadığım için senden çok ama
çok özür diliyorum. Bir daha sen beni bırakıp gitmedikçe seni asla bırakmayacağımı
söylersem beni affeder misin?”
-Söz mü ama? Bir daha asla beni bırakmayacaksın!
-Tamam, söz.
Söz lafını duymasıyla birlikte Dilan babasının boynuna sarıldı. “Ben de seni çok
seviyorum baba” diye fısıldadı Oktay Beyin kulağına. Oktay Bey’in ruhunda fırtınalar
kopuyordu ama kimse görmüyordu. Oktay Bey anlaşılamamanın acısını yaşıyordu. Belki
anlatabilseydi
anlayan olacaktı ama Oktay Bey dertlerini acılarını yalnız yaşamayı seçmişti. Belki de
anlaşılmaktan korkuyordu.
Her gün Dilan’ı kendisi uyandırdı. Kahvaltısını kendi eliyle yedirmeden okul için gelen
servise bindirmedi. Her akşam da kızını yine kendisi yatağına yatırdı. Dilan her akşam
babasına annesini anlatmasını istiyordu. Oktay Bey’de anlatıyordu. Hafta sonu bir
akşam Dilan yine sordu.
-Baba yine annemi anlatır mısın?
-Tabi anlatırım kızım, neden anlatmayım.
-Ama bu kez farklı.
-Nasıl farklı?
-Bu kez nasıl tanıştığınızı anlatacaksın, sahi anlatır mısın baba?
-Peki öyle olsun. Anlatayım ama sen de kimseye anlatmayacaksın. Aramızda sır olarak
kalacak tamam mı? Başkaları öğrenirse sonra annen küser diye çok korkuyorum.
-Peki, söz kimseye anlatmayacağım.
Oktay Bey sanki çok uzaklara gidiyormuş gibi gözleri daldı. Yüzü önce hafifçe aydınlandı
sanki ya da Dilan’a öyle gelmişti. Sonra tebessüm etti ve anlatmaya başladı.
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- Annen o zamanlar gençti daha. Tabii bende gençtim. Dedenler başka bir semtte
oturuyorlardı. Bir gün bizim mahalleye birileri taşındı. Orta halli birkaç küçük çocuğu
olan bir aileydi. Mahallenin gençleri olarak yardıma koştuk. Eşyalarını hemen evlerine
taşıdık. Adamda karısı da çok memnun olmuştu. Karısı hemen bize çay demlemiş
demlikle göndermişti. Biz de apartmanın önünde arkadaşlar ve yeni taşınan komşuyla
birlikte çayı içtik. Adam bize tekrar tekrar teşekkür etti. Çayları içip dağıldık.
Aradan birkaç gün geçmişti. Biz arkadaşlarla yine apartmanın önünde sohbet ederken
uzaktan genç güzel bir kızın geldiğini gördüm. Saçları dalga dalgaydı, esen rüzgarla
saçları gözlerinin önüne geliyor o da saçlarını eliyle geriye itiyordu. Başında saçlarının
üzerinde büyük geniş camları koyu renkte olan bir güneş gözlüğü vardı. Yüzü o kadar
güzeldi ki. Bebeklerin saflığı vardı yüzünde. Teni süt gibi bembeyazdı. Yeşil-beyaz bol
bir mintan giyinmiş pantolonunun üzerine salıvermişti. Gömleğin altına bol paçalı beyaz
bol bir pantolon giyinmişti. Ayaklarında yüksek ökçeli yazlık beyaz bir çift ayakkabı
vardı. O yüksek ökçelerle o kadar rahat yürüyordu ki şaşırmıştım. Onun yüzünü
gördüğüm ilk anda bir şey oldu. Sanki o ana kadar hissetmediğim bir şey.
Sanki yeryüzüne bir melek inmişti. Ben de bu meleğin çekim gücüyle gökyüzüne doğru
uçuyordum. Bulunduğum zaman ve mekandan soyutlanmış çok farklı bir alemdeydim.
Gözümde yalnız annenin rüzgarda salınan saçları ve gülen yüzü vardı. Sanki dünya
ayaklarımın altından kaymıştı. Ben bulutların üzerinde uçuyordum. Öylesine hayal
alemine dalmış öylesine geçmişim ki kendimden, arkadaşlarım bana seslendikleri halde
duymamıştım. Arkadaşım, “Ayıptır ya, yeni gelen komşunun akrabası galiba. Yakışır mı
bize arkadaşım? Ayıp ediyorsun, kendine gel” diyerek beni sarsmasıyla kendime
gelebildim. Utanmış, mahcup olmuştum.
Bu sırada annenin el salladığını gördüm. Neden bilmem bende birden el salladım hem
de neden el salladığımı hiç düşünmeden. Meğer yeni gelen komşu kadın da balkona
çıkmış onlara el sallamış bunu gören annen de ablasına el sallıyormuş. Ben de bir an
boşta bulunup annene el sallamıştım. Arkadaşların kızgın bakışlarıyla karşılaşınca elim
sanki düşer gibi inmişti yan tarafıma.
Anneni annesiyle yanımdan geçip giderken yüzüme bile bakmazken annesi benim
yüzüme biraz kızgın biraz da tuhaf bakmıştı ya da bana öyle gelmişti. Aradan yarım
saat geçmemişti ki annen balkonda göründü. Ben çaktırmamaya çalışarak gizli gizli
bakmaya çalışıyordum ama bu arkadaşlarımın gözünden kaçmıyordu. Ama ben de
elimde olmayarak bakıyordum. Çünkü sanki büyülenmiştim, evet annen beni
büyülemişti. Ona bakmadan duramıyordum. Sonun da arkadaşlardan birisi, “Haydi
şuradan uzaklaşalım yoksa bu Oktay bizim başımızı yeni komşuyla belaya sokacak”
dedi. Bende mecburen arkadaşların peşinden gitmek zorunda kaldım. Arkadaşlarla
epeyce bir vakit geçirdikten sonra tekrar apartmanın önüne geldik. Herkes evlerine
dağıldı. Ben olduğum yere çömelmiş ne yapayım diye düşünürken annenle annesi bu
kez önümden geçip gittiler. Evlerine dönüyorlardı ama annesi yine bana ters ters
bakıyordu. Çaresiz başımı yere indirmiştim.
Onların uzaklaşmalarını bekledim. Sonra ani bir kararla onları gözden kaybetmeden
arkaları sıra yürümeye başladım. Onlarla aramda yüz metre kadar mesafe oluşmuştu.
Dönüp baksalar da beni göremezler diye düşünüyordum ki sanki annesi benim bu
düşüncelerimi okumuş gibi birden geriye dönmez mi. Onun dönmesiyle bende hemen
geriye dönüp geldiğim istikamete doğru yürümeye başladım. Beni görmüş müydü
bilmiyorum. Ama o an çok heyecanlanmış hatta biraz da korkmuştum.. Sonra ilk
binanın köşesine geldiğimde sola dönüp gözlerinden kaybolmuştum Ama takip
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etmekten vazgeçmedim. Hemen bir arka sokaktan onların gittiği yöne doğru yürüdüm.
Bir süre sonra onları gözden kaçırma korkusuyla yine onların bulunduğu sokağa geçip
kaldırımdan yürümeye başladım. Aramızdaki mesafeyi korumuştum. Bu kez caddenin
karşısına geçip onları paralel şekilde takip ettim. Hatta anaannen arada bir geriye
dönüp bakıyordu ama karşı tarafa bakmak aklına gelmiyordu. Onları evlerine kadar
takip ettim. Oturdukları binayı öğrendim.
Sonra herkesten gizli günde bir defa oralarda dolanmaya başladım. Bu dolanmamın
birinde anneni balkonda gördüm. O kadar güzeldi ki. Onu görür görmez her şeyi
unutuyordum. Nerden geldim nereye gidiyorum, neden oradayım her şeyi ama her şeyi
unutuyordum. Sonra bir gün annen yanında bir çocukla geldi ablasına. Onu görünce
ben doğru eve gidip pencerenin önüne bir sandalye çekip onun gidiş saatini beklemeye
başladım. Öğlen sonu 5-6 gibi yine yanındaki çocukla evlerine doğru gittiğini gördüm.
Hemen fırladım, bizim mahalleyi çıkana kadar uzaktan takip ettim. Mahalleyi çıktıktan
sonra aradaki mesafeyi kapatıp yanına vardım. Sağ tarafında elinden tuttuğu çocuk
vardı. Ben sol tarafına yaklaşıp usulca, “Merhaba” dedim. Annenin bembeyaz yüzü bir
anda kıpkırmızı olmuştu. Onun da heyecanlandığı belli oluyordu. Ben tekrar, “Merhaba,
seninle tanışmak istiyorum” dedim. Annen yine tek eklime dahi etmeden yürüyordu.
Ben de onu korkutmamak için geride kalıp onu evlerine kadar takip ettim.
Bu ablasına gelip gitmelerin birisinde ısrarlarıma dayanamayıp benimle konuştu. Adı
Bahar’dı. Ama annen gerçekten de bahar gibiydi. Annene her bakışımda ilkbaharın
bütün çiçeklerini annende görürdüm. Nutkum tutulur tek kelime edemez hale gelirdim.
Zamanla onun için nasıl deli divane olduğumu gördü. Ona ne şiirler yazdım bilemezsin.
Söz büyüdüğünde sana okutacağım o şiirleri.
İşteee böyle tanıştık annenle. Çok sevdik birbirimizi ve evlendik. Allah bize en büyük
hediyeyi yani seni verdi bize. Seninle birlikte mutluluğumuz daha da katlandı. Ama o
trafik lambası kırmızı yanarken durmayan o araba, o trafik canavarı onu öldürene kadar
mutluyduk. O hain adam senin anneni benim de canımı çalıp gitti bizden. İşte yavrum
annenin hikayesi bu.
-Şimdi söz verdiğin gibi yatıp uyuyorsun. Bu anlattıklarımı da kimseye anlatmıyorsun,
anlaştık mı?
-Tamam, anlaştık.
-O halde şimdi sana tatlı rüyalar. Allah rahatlık versin meleğim.
-Sana da babacığım.
Tam Oktay Bey kapıdan çıkacakken Dilan Babasına seslenir.
-Babacığım
-Buyur meleğim bir şey mi oldu?
-Hayır, sadece seni seviyorum diyecektim.
-Ben de seni seviyorum bir tanem. Allah rahatlık versin…
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O günden sonra baba kız hiç ayrılmadılar. Baba kızının her şeyiyle ilgilendi. Gündüzleri
devamlı kızının yanında olamayacağı içinde Oktay Beyin babasının evinde hizmetçilik
yapan ve Bahar’ın ölümünden sonra Dilan’la çok güzel ilgilenen Nazlı Oktay Beylerin
evlerinde çalışmaya başladı. Nazlı’yı tanımalarına ve onun Dilan’a ne kadar iyi baktığını
bilmesine rağmen Oktay Bey Nazlıyla teke tek görüşerek kızının kendisi için ne kadar
önemli olduğunu hata yapsa bile ona karşı müsamahakar davranmasını istedi. Kendisi
evde olmasa bile kızının her isteği ile ilgilenmesini ne olursa olsun onu kırmayıp
üzmemesini söyledi. Zaten Nazlı Bahar Hanımın vefatı sonrası dedesinin evine
geldiğinde Dilan’ın hiç de kaprisli bir çocuk olmadığını görmüştü. Annesini kaybetmiş
olması ve Nazlı’nın çocuk hasreti çekiyor olması Nazlı’nın Dilan’ın üzerine titremisini
sağladı. Nazlı ile Dilan çok iyi anlaşıyorlardı.
Nazlı anne-babasının da zoruyla görücü usulüyle evlendirilmişti. İlk evlendiği yıllar çok
mutluydular. Aradan iki sene geçmiş olmasına rağmen çocukları olmamıştı. Kocası eşini
sevdiği için hiçbir şey söylemiyordu ama kayınvelidesi Nazlı’yı hor görmeye başlamıştı.
Önceleri oğlunu fitlemeyle başladı. Daha sonraları ise doğrudan Nazlı’ya laf sokmaya
başladı.
İki yılın sonunda bir bayanlar oturması sırasında kadınlar arasında konu yine çocuktan
açılmıştı. Komşuları Türkan Hanımın bir yıllık gelini ikiz çocuk dünyaya getirmişti. Konu
komşunun dilinde Türken Hanımın gelini vardı. Tabii bazı komşu kadınlar bunu biraz da
abartarak Nazlı’nın kayınvalidesi Hanife hanımın duyabileceği şekilde söylemişlerdi. Asıl
söylenilmek istenileni sonunda bir komşu kadın dle getirdi. “Hanife Hanım, sizin oğlanla
gelin evleneli kaç yıl oldu. Hala bir çocukları yok. Kendileri mi istemiyor yoksa çocukları
mı olmuyor?”
Hanife Hanım, sinirlenmişti ama bunu açığa vermek istemiyordu. “Ne bileyim anam
oğlanla geninin bileceği bir şey. Bana kalsa ben tabi ki bir torun istiyorum. Hem kim
istemez ki? Aslına bakarsan oğlan da istiyor da gelinde bir sakatlık var herhalde.”
Oturmaya gelenlerden biri, “O zaman bir doktora gösterin anam. Artık tüp bebekti
neydi bir çaresini buluyorlar artık.”
-Haklısın anamda bizim gelin gitmek istemiyor. Bu durumda ben ne yapa bilirim ki?
Bilmiyorum ama galiba biz oğlanın başını yaktık gibime geliyor. Hayırlısı artık, nasip
dieyeceğiz bekleyeceğiz anam. Başka elden ne gelir?
Kayınvalide bu konuşmaları akşam oğlu eve geldiğinde onu bir köşeye çekip tamamen
çarpıratak anlatmıştı. “Bak oğlum millet sana kısır diyor. Seni ben doğrudum, benim
doğruduğum kısır olur mu hiç? Amma milletin ağzı torba değil ki büzesin. Aerık doktora
mı gideceksin yoksa boşayıp başkasını mı alacaksın bir karar ver. Biz artık torun
sevmek istiyoruz. Gözümüzün önünde sslan gibi oğlumuzun meyve vermeyen kuru
ağaç gibi solup gitmesini seyretmek ağrımıza gidiyor. Hele konu komşunun sözleri yok
mu, her gün göğsüme sanki hançeri saplayıp çıkarıyorlar. Artık bunun bir çaresine
bak”.
Annesinin bu kışkırtmalarıyla konu komşunun kendisini kısır gibi görmeleri Nazlı’nın
kocası Ender’in de zoruna gitmişti. Artık yavaş yavaş karısının hareketleri giyim kuşamı
gözüne batmaya başlamış yaptığı her yemeğe bir kup takar olmuştu. Evlilikleri Nazlı
için bir işkence halini almaya başlamıştı.
Bir gün kocası Nazlı’yla birlikte doktara gitti. Hem kendisinden hem de eşinden sperma
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örnekleri alınmış sonuçlarına göre tüp bebek denemeye karar vermişlerdi. Labaravatuar
incelemesinden çıkan rapora göre Nazlı’nın bebeği olamayacağı anlaşılmıştı.
Rapor sonucu kaynanası tarafından konu komşuya sızdırılmış Nazlı’nın kısır olduğu
duyurulmuştu. Artık konu komşu Nazlı’ya bazen acıyor bazen de yarım kadın gözüyle
bakıyordu. En kötüsü de kayın validesi bir gün Nazlı’ya “Sen de kadın mısın? Bir çocuk
bile doğuramıyorsun” dediğinde kocasının annesine hak vermesi olmuştu.
Bunun üzerine bu evliliğin daha fazla yürümeyeceğini anlayan Nazlı eşyalarını toplayıp
baba evinin yolunu tutmuştu. Kızlarını bavuluyla kapıda gören Nazlı’nın anne-babası
hiçbir şey diyememiş kızlarını teselli etmeye çalışmışlardı. Bir süre sonra da Ender
boşanma davası açmış, ilk celsede boşanmışlardı.
Aradan br yıl geçmeden Nazlı’ya talipler çıkmaya başlamıştı. Çocuğu olmadığını
bilmeyen kalmamıştı. Bu yüzden de taliplerin hepsi de yaşlı insanlardı. Onların evlilikten
bekledikleri tek şey de kendilerine bakacak biri yani hizmetçi aramalarıydı. Babası da
çaresiz kalmıştı. Nazlı tek başına çarşıya pazara bakkala çıkamıyordu. Çıksa laf olacak
korkusu vardı.
Bu taliplerden birisine babası vermek istedi. Ama Nazlı babasının bu isteğine karşı
çıkarak İstanbul’a halasının yanına taşınmaya karar verdiğini söyledi. Babası kızının
kalması helinde laf söz çıkmasından korktuğu için buna razı oldu. Nazlı kısa zamanda
İstanbul’a halasının yanına taşındı.
Halasına yük olmak istemeyen Nazlı, hizmetçi arayan zenginlerin evlerinde çalıştı.
Burada da bazı eşlerin kıskançlıkları yüzünden birkaç işini kaybetti. Daha sonra
Nazlı’nın halasının bir tanıdığı vasıtasıyla Oktay bey’in anne-babasının evine hizmetçi
olarak girdi. Orada çalışkanlığı güzel ahlakıyla ev halkının sevgisini ve takdirini
kazanmıştı. Oktay Bey’in eşi trafik kazasında hayatını kaybedince bir yıl boyunca
Dilan’a Nazlı bakmış her şeyiyle ilgilenmişti. Zaten annelik hasreti çeken Nazlı, Dilanı
öylesine sevmiş öylesine sahiplenmişti ki dışardan görenler Dilan’ı Nazlı’nın kızı
zannederdi.
Oktay Bey’in iyileşip kızını alarak kendi evine çıkınca, aile içerisinde yabancı biri yerine
Nazlı’nın Oktay Bey’in evinde çalışması kararı alınmıştı. İşte Nazlı’nın Oktay Beylerin
evinde işe başlaması bu şekilde olmuştu.
Dilan ilkokuldan sonra özel paralı bir orta öğretim okuluna başlamıştı. Babası onun en
iyi şekilde yetişmesini istiyordu. Bunun içinde elinden gelen her şeyi yapıyordu. Dilan
da derslerinde çok başarılı bir çocuktu. Ama annesini hiç unutamıyordu. Sırf bu yüzden
babası bir başka kadınla evlenmeyi düşünmemişti. Dilan’ı hayatının odak noktasına
yerleştirmişti. Her şeyi onun için yapıyordu. Ama Oktay Beyin anne ve babası onun
yeniden bir yuva kurması gerektiği konusunda ısrar ediyorlardı. Bu nedenle bir kaç kez
çevrelerindeki tanıdıkların yetişkin kızlarıyla tanıştırmaya çalışmışlar her seferinde de
Oktay Beyin sert tepkisiyle karşılaşmışlardı. Ama kader ağlarını örüyordu. Günün
birinde gittiğ bir iş gezisi sırasında Figen Hanımla tanışmıştı. Her şey o kadar hızlı
gelişmişti ki Oktay Bey kendisini kısa sürede nikah masasında bulmuştu.
Oktay Bey, Figen Hanımla da Dilan hakkında uzun uzun konuşmuş onun mutluluğunun
her şeyden önemli olduğunu anlamasını istemişti. Figen Hanımdan ayrıca kendisini asla
Dilan’ın annesi yerine koymamasını özellikle rica etti. Dilan’ın onun varlığına alışması
için ona zaman tanımasını ve sabırlı olmasını istedi.
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Figen Hanım da başlangıçta Dilan’a olabildiğince itinalı yaklaşmaya gayret etti. Ama
Dilan’ın babasını bir başka kadınla paylaşmak istememesi ve kıskançlık göstermesi
aralarında bir yakınlık kurmayı zorlaştırmıştı. Oktay Bey kızını anlıyordu bu yüzden
Dilan’ı alıp baş başa konuşabileceği bir yere götürdü.
Gittikleri yer şehire yüksekten bakıyorlardı. Dilan ilk defa geliyordu buraya ve çok
sevmişti. Gördüğü şehir manzarası onu büyülemişti. Oktay bey Dilan’ın yanına gelip ne
zaman kızıyla konuşmak isterse yaptığı gibi Dilan’ın önünde yere çöküp gözlerini
gözlerinin hizasına getirip kızın gözlerinin içine baktı. Dilan babasının kendisiyle
konuşmak istediğini anlamıştı. Sessiz kalıp babasını dinlemeye karar verdi.
Oktay Bey kızının gözlerinin içine bakarak,
-Bak kızım hayatıma kim girerse girsin hiç kimse annenin yerini dolduramaz ve
dolduramayacak ta. Beni bir başkasıyla paylaşmanın sana ne kadar zor geldiğini
görüyor anlıyorum. Ben sana söz verdiğim gibi sen kendin istemedikçe hiç bir zaman
yalnız bırakmadım bırakmayacağım.
-Ben hiç bir zaman beni yalnız bırakmanı istemeyeceğim ki babacığım. Seni de hiç bir
zaman terk etmeyeceğim.
Oktay bey kızının bu saf ve masumca söylediği sözler karşısında tebessüm etti.
-Gelecek kızım, bir gün gelecek sen de beni terk etmek isteyeceksin. Bir gün gelecek
büyüyecek herkesin büyülenerek baktığı çok güzel bir kız olacaksın. Bir gün sende
kendi kanatlarınla uçmak isteyeceksin. Artık gölgem sana karanlık gelecek. Günün
birinde göreceğin bir çift göz senin güneşin olacak, yüreğini ısıtacak ve sen de o güneşi
takip etmek isteyeceksin. İşte o gün geldiğinde ben istemesem de sen beni terk
edeceksin. Bir zamanlar rahmetli annenin anne ve babası da kızlarını üzerine titreyerek
yetiştirmişlerdi. Büyüdü çok güzel bir kız oldu ve ben onu ailesinden kopartıp kendi
yuvamı kurdum. Senin gibi olağanüstü harika bir kızım oldu. İşte sende günü
geldiğinde kendi yuvanı kurmak için beni terk etmek zorunda kalacaksın. Ve ben sana
dur bile diyemeyeceğim. Çünkü sende bir yuva kuracaksın. Allah’ın izniyle senin de
çocukların olacak. Aynı bugün benim senin üzerine titrediğim gibi sen de yavrularının
üzerine titreyeceksin. O günler de benim yalnız kalmamı ister misin?
-O zaman sende bizimle yaşarsın babacığım. Hem böylece ayrılmamış oluruz.
-Bunu ben de çok isterdim yavrucuğum ama senin de özel bir hayatın olacak. Bunu
bugün istesen bile belki o gün geldiğinde istemeyeceksin. Sen istesen bile belki eşin
istemeyecek. İşte o günlerde ben de yaşlanmış olacağımdan belki de huysuz aksi
ihtiyarın biri olacağım. İşte o günler geldiğinde yalnız kalmamak için, hastalandığımda
bana bakacak biri olması için kafamın uyuşabileceği bana uygun biriyle hayatımı
birleştirmem gerekiyordu. Bunun için de Figen Hanımla evlendim. İleriki günlerde yalnız
kalmamak adına verdiğim bu kararı senin de onaylamanı istiyorum. Benim için olsun
Figen hanımla iyi geçinmeyi dener misin?
-Madem öyle istiyorsun madem Figen ablayla mutla olacağına inanıyorsun ben de senin
mutlu olman için her şeyi yaparım babacığım. Ama sende şunu unutma ki bu kızın seni
asla yalnız bırakmayacak. Ama Figen ablaya söyle hiç bir zaman annemin yerine
geçmeye kalkmasın. Odamda bulunan annemin fotoğraflarına karışmasın.
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Oktay Bey kızına sımsıkı sarılmış ağlıyordu. Dilan da babasını bir başka kadınla
paylaşmak zorunda kalacağının kırgınlığı ve gelecek korkusunun yeniden kalbine yük
olmaya başladığını hissetmesiyle kendini tutmaya çalışmasına rağmen göz yaşlarına
engel olamıyordu.
Baba kız bir süre daha bulundukları yerden şehri seyrettiler. Dilan babasına, “Burası
çok güzelmiş daha sonra yine gelelim. Burası ikimizin gizli yeri olsun olur mu
babacığım?” Oktay Bey, “Tabii güzel kızım. Sen ne zaman istersen geliriz. Söz burası
sadece seninle benim yerimiz olacak. Senden başka kimseyi buraya getirmeyeceğim”
dediğinde Dilan yüzünde tebessüm belirmişti.
O günden sonra Dilan’ın Figen Hanıma karşı davranışlarında önemli ölçüde değişiklik
olmuştu. Figen Hanımla alış verişe gitmiş kıyafet alırlarken birbirlerine fikir sormuşlardı.
Oktay Bey de Figen Hanımla konuşmuş Dilan’ın odasına karışmaması ve annesinin
fotoğraflarının bulunmasına sabır göstermesini rica etmişti.
Figan Hanım da biliyordu ki Oktay Beyle evli kalabilmek için en azından çocuğu olana
kadar buna mecburdu. Dilan nasıl istiyorsa bir müddeet daha katlanmak zorundaydı.
Figen Hanım aslında Oktay Beye aşık olduğu için değil sadece geleceğini garantiye
almak için mantık evliliği yapmıştı. Oktay bey çevresinde gelecek vadeden bir iş adamı
olarak görülüyordu. Bu yüzden de gerek sosyete çevresindeki bekar bayanların ve
gerekse magazin dünyasının objektifleri Oktay Beyin üzerindeydi. Figen Hanım Oktay
Beyle evlenerek bazı bayanların umutlarını kırarken magazin dünyası objektiflerinin
Oktay Beyin üzerinden başka bekarlara yönelmesini sağlamış oluyordu.
Aradan iki yıl geçmişti ki bir gün Figan hanım Oktay Beye kendisiyle bir akşam baş başa
akşam yemeği yemek istediğini söyledi. Oktay Bey, Dilan’ı hatırlattı. Figen Hanım,
“Seninle önemli bir konu konuşacağım. Bunun için seninle baş başa kalmak istiyorum.
En azından bu konuda senden anlayış bekliyorum” dedi. Oktay Bey Dilan’la konuşarak
bu akşam dışarıya çıkacaklarını söyledi. Akşam eve geç geleceklerinden dolayı Dilan’ın
uyku saatini kaçırabileceklerini bu yüzden Dilan’ın evde Nazlı’yla kalması gerektiğini
söyledi.
Dilan yıllardan sonra babasından ilk defa gelen bu teklif karşısında sessiz kaldı.
Babasının sözlerinden sonra arkasını dönüp odasına çıktı. Oktay Bey verdiği sözü
hatırladı, “Sen istemedikçe seni asla yalnız bırakmayacağım”. Yüreği daraldı, kendisini
huzursuz ve yalancı biri olarak hissediyordu. “Figen eğer söyleyeceklerin gerçekten
önemli değilse beni böyle hissettirdiğin için seni affetmeye birilim” diye geçirdi içinden.
Şehrin önemli restoranlarından birinde rezervasyon yaptırmıştı. Akşam olduğunda Figen
Hanım da Oktay Bey de oldukça şık giyinmişlerdi. Evden çıkmadan önce Oktay bey
kızının yanına giderek, “ Dilan’ım, kızım biliyorsun seni ilk defa bir akşam evde Nazlı
ablanla baş başa bırakıyorum. Bundan dolayı büyük bir huzursuzluk hissediyorum.
Biliyorum sana verilmiş bir sözüm var. Sanki bu sözümü çiğniyor muşum gibi bir his var
kalbimde. Bu akşam için senden özür diliyorum. Ne olur kızım beni affet. Yemeğini
zamanında yemeyi unutma. Dilediğin her şeyi yapabilirsin ama uyku saatini kaçırma
sabah okula geç kalmanı istemem” deyip kızların yanaklarından öptü.
Dilan babasının bunca konuşmasına rağmen sessiz kalmayı sürdürdü. Oktay Bey
yanından ayrılırken Dilan’ın gözlerinde iki damla yaş vardı. Bu babasının söz verdiği
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günden beri babasından ayrı kaldığı ilk akşam olarak beynine kazınacaktı.
Oktay Bey ve Figen Hanım restoranda siparişlerini vermişler gelmesini bekliyorlardı.
Oktay Beyin her halinden sabırsızlığı belli oluyordu. Figen Hanımsa vereceği haberin
getireceği mutluluktan emin bir şekilde anın tadını çıkartıyor Oktay Beyin hali ona tuhaf
bir keyif veriyordu. Oktay bey daha fazla dayanamadı ve sordu.
-Benimle çok önemli bir şey konuşmak istediğini söylemiştin. Hala hiç bir şey
söylemedin.
-Ne acelemiz var hayatım bütün akşam bizim nasılsa. Yemeklerimizi, tatlılarımızı
yiyelim kahvelerimizi içelim nasılsa konuşuruz.
-Ama ben çok merak ediyorum. Konu ne bilmek istiyorum. Konuyu söylemedikçe de
içime bir huzursuzluk çöküyor. Sanırım ben daha fazla sabredemeyeceğim. Lütfen artık
daha fazla uzatmadan ne söyleyeceksen söyleyiver de beni meraktan kendisni de
yükten kurtar.
-Peki hayatım peki konuşalım o zaman. Gerçekten hazırmısın?
- A aaaa hazırım dedim ya. Uzatma artık.
-Beni yanlış anladın, hazır mısın derken ikinici kez baba olmaya hazır mısın? Artık ben
anne olmak istiyorum. Sende tekrar baba olmak istemez misin? Kimbilir belki bu kez
bir oğlumuz olur.
-Hayatım bunu konuşmak için mi dışarıya çıktık. Hem de Dilan’ı evde bırakarak. Bunu
odamızda da konuşabilirdik. Neden baba olmak istemeyim tabii ki isterim ama sende
biliyorsun ki böyle şeyler nasip işi.
-Sen beni yine anlamadın hayatım. Ben anne sende ikinci kez baba oluyorsun. Bunu
müjdeyi güzel bir ortamda baş başa kalarak kutlamak istedim.
Oktay bey bir an durdu, Hiçbir tepki vermedi, öylece dona kaldı. Sonra birden, “Ne ben
babamı oluyorum” diye ağzından bir şaşkınlık nidası çıktı. Sonra nerede olduğunu
unutup hemen eşinin yanaına varıp eşini kucaplayıp dönmek isteyince çevredeki
sandalye masalara çarptı. Bazı bardakların düşme sesiyle kendine geldi. Bütün restoran
onlara bakıyordu. Bir şeyler söylemek gereği hissetti. “Şey çok özür dilerim. Eşim biraz
önce baba olacağımı müjdeleyince ben de sevinçten ne yapacağımı şaşırdım. Çok
affedersiniz”.
Oktay Bey’in konuşmasıyla birlikte restoranta bir alkış koptu. Oktay Bey geçip yerine
oturdu. Eşine, “Aşkolsuın bunu bu saate kadar sakladın ha. Nasıl dayanabildin ben
olsam hemen söyleyiverirdim. Bütün gün boyunca beni kıvrandırıp durdun”.
-E hayatım hamileyim bırak o kadarcık olsun naz yapayım. Bu kadarcığa da mı hakkım
yok?
-Tamam hayatım öyle olsun. Ama bundan sonra hamileliğin boyunca kendine her
zamankinden daha fazla dikkat ediyorsun. Beklemediğimiz bir sürprizle
karşılaşmayalım.
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Çok güzel bir akşam geçirmişlerdi. Yemekten sonra çalan müzik eşliğinde dans etmişler
sonra arabalarına binerek şehri gezmişlerdi. Eve girdiklerinde saat gece yarısını çoktan
geçmişti.
Figen Hanım hamile kalmasıyla birlikte bir anda çok değişmişti. Kaprisli biri olup
çıkmıştı. Dilan’a artık nezaketin ötesinde basbayağı kaba davranmaya başlamıştı. Bazen
emreder gibi konuşuyor bir hatası olduğunda Dilan’ı azarlıyordu. Dilan bu duruma bir
anlam veremiyor gün geçtikçe sessizleşiyor ve kendisini odasına hapsetmeye
başlıyordu. Ancak babası geldiğinde ortaya çıkıyordu. Figen Hanım Oktay Bey’in
yanında müşfik anne rolüne bürünüyor Dilan’a güler yüzlü bir nezaket içerisinde
davranıyordu.
Dilan artık genç bir kız olma yolundaydı. Genç kızlığa geçerken başına gelen ilk regl
hadiseysdi. Çok korkmuştu, neden olduğunu bilmiyordu. Korkudan çığlık atmış ilk
koşan Nazlı olmuştu. Figen hanım da gelmiş durmu görünce Nazlı’ya sen ilgileniver
demişti. Nazlı Dilan’la özel olarak ilgilenmiş bu durmun normal olduğunu her şenç kızın
bu durumu ayda bir kez yaşayacağını korkmaması gerektiğini anlattı. Bu durumlarda
karnının ağrıyabileceğini bazen ateş basabileceği gibi bazen de tam tersi bir durumla
üşüyebileceğini söyledi. Bu özel durumun bir kaç gün süreceğini ve bittiğinde yapması
gerekenleri anlattı.
Dilan o güne kadar bazı dini terimleri hiç duymamıştı. Gusul abdesti ne demek
bilmiyordu. Neden alması gerktiğini bilmiyordu. Nazlı hanım dilinin döndüğü kadarıyla
Dilan’ın sorularını cevaplamaya çalıştı. Bunu yaparken bir şey fark etti ki Nazlı da
inandığı dinin kurallarını bilmiyordu. Ne yapacağını şaşırdı. Belki Figen hanım daha iyi
anlatır diye düşündü.
Daha sonra Dilan’a neyi nasıl yapması gerektiğini elinden geldiğince anlatmaya çalıştı.
Dilan’a, “Sen şimdi odanda uzan ben de senin için gerekli bazı şeyleri alıp geleyim.
Artık anladın değil mi Dilancığım? Korkmak yok, uzanıp yatıyorsun sadece”. Daha sonra
Figen Hanımın yanına giderek Dilan’ın durumunu anlattı. Sorduğu sorulara
cevaplayamadığı için Figen Hanımın bu sorulara cevap verip veremeyeceğini sordu.
Figen hanımın durumu daha vahim bir haldeydi. “O dediğin şey de ne kuzum, öyle bir
adetimiz mi var? Ben İngilterede yetiştim. Benim çevremdeki insanları çoğu ya
inançsızdı ya da Hiristiyan. Ben Allah var mı yok mu ona inanayım mı inanmayayayım
mı henüz ona bile karar vermiş değilim” dedi.
Nazlı Figen Hanım’ın verdiği cevaplar karşısında şok geçiriyordu. Bir insan Allah’a inanıp
inanmadığını nasıl bilmez diye düşündü. Sonra Figen Hanıma ne yapacağız şimdi diye
sordu? “Amaan canım biz nasıl büyüdüysek o da o şekilde büyüyecek. Eğer Allah’ın
varlığına inanıyorsa araştırıp kendisi öğrensin. Onu da ben öğretecek değilim ya” dedi.
Nazlı duyduğu sözler karşısında ne söyleyeceğini bilememezliğim acizliğini yaşıyordu.
Oktay beyi akşam eve geldiğinde Dilan’ı göremeyince sordu.
-Dilan nerede, neden ortalıkta görünmüyor?
-Ah, söylemeyi unuttum hayatım. Bugün kızının İstanbul’dan halası geldi.
-İyi de Dilan’ın İstanbul’da halası yok ki, nasıl gelsin.
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Figen Hanım buna kahkahalarla gülerken eşinin kulağına eğilip, “Hizmetçiyi
utandırmamak için böyle söyledim” dedi. “Bu bayanlar arasında bir şifredir. Bir bayan
regl olduğu zaman İstanbul’dan halam geldi der bütün bayanlarda anlar”.
Oktay Bey durumu öğrenince önce hemen kızının yanına gitmek ister sonra onu
utandırabileceğini düşünerek Nazlı’yı çağırır. Nazlıdan Dilan’ hakkında bilgi alır. Sonra
yardımcı olup olamadığını sorar. Nazlı yardımcı olmaya çalıştığını ama Nazlı’nın
sorularına cevap veremediğini söyler. Bu durum karşısında çaresiz kalan Oktay Bey
psikiyatr olan bir arkadaşını arayarak ne yapması gerektiği konusunda bilgi almak ister.
Psikiyatr arkadaşı bir bayan meslektaşını hemen onların evine göndermeye çalışacağını
söyler.
Aradan bir saati geçmişti ki kapı ziline basıldı. Gelen, başı türbanlı bayan bir psikiyatrdı.
Oktay Bey ve Figen hanımla tanıştıktan sonra Dilan’ın odasına tek başına gitmesinin
daha iyi olacağını söyledi.
Psikiyatr kapıya vurmasına rağmen içerden ses gelmeyince Dilan’ın odasına girdi. Dilan
utandığı için başını yorganın altına sokmuş öylece yatıyıyordu.
-Merhaba Dilan ben Psikiyatr Doktor Zeynep. Sen şu an için hayatının bir dönüm
noktasını yaşıyorsun. Bunu seninle konuşarak sana yardımcı olmaya çalışacağım.
Soruların olursa çekinmeden sorabilirsin. Şu an senin yaşadığın olay her sağlıklı genç
kızın yaşaması gereken doğal bir durum. Senin başına ilk defa geldiği için korkmuş
olabilirsin. Asıl korkman gereken şey ise senin şu an başına gelen olay gelmezse bil ki
sağlık sorunun var demektir. Yani senin başına gelen şey her sağlıklı bayanaın başına
ayda bir kez gelen bir şey. Bunun için korkmana gerek yok. Bu başına gelen olay
bundan sonra sürekli olarak her ayın bu günlerinde başına gelecek demektir. Bu
nedenle bugünler için hazırlıklı olmanda ve ve çantanda her zaman bir kaç ped
bulundurmanda fayda var. Ben gelirken senin için eczaneden almıştım.
Dilan başını yorgandan çıkartırken,”Çok utanıyorum ama” der.
-Dilancığım utanman çok normal bir şey ama utanman için hiç bir neden yok. Dediğim
gibi sen artık çocukluktan çıkıp genç bir bayan oluyorsun. Her genç bayanda ayda bir
kez regl olur. Bundan sonraki yaşamın boyunca bu özel günlere hazırlıklı olarak
yaşamalısın. Yanında ihtiyaç duyabileceğin bazı şeyleri çantanda bulundurmalısın.
Psikikiyatr Dilan’a tatlı dille yaklaşarak konuyu detaylı bir şekilde anlatıp Dilan’ın merak
edip sorduğu soruları cevaplandırdı. Artık Dilan korkusunu yenmişti. Dilan, “Nazlı’nın
söylediği gusül abdestini ve “Neden alınması gerektiğini sordu”. Zeynep, “Dinin
gereği, Allah’ın bir emri olduğu için yapmalıyız” dedi. Zeynep doktor Dilan’a bir sonraki
regli olabileceği tarihi hesaplamasnı öğretti Zeynep Doktor. Bir sonrakine nasıl bir
hazırlık içerisinde olması gerektiğini ve çantasında neler bulundurması gerktiğini ince
ince anlattı. Ve Dilan’a bu durumdan korkup kendisini odasına kapatmasının doğru
olmadığını anlattı. Tam tersine bol bol açık havada gezip oksijen deplomasını tavsiye
etti. Dilan artık konuya hakimdi ve korkmuyordu.
Zeynep, Dilan’ın korkularını yendiğine emin olduktan sonra artık gitmesi gerektiğini
söyledi. “Çok teşekkür ederim” dedi Dilan. Zeynep Doktor, tebessüm ederek “Rica
ederim, bak şuraya kartvizitimi bırakıyorum ne zaman ihtiyacın olursa beni çekinmeden
arayabilirsin, tamam mı Dilancığım”.
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Dilan, “Tamam olur” diye karşılık verdi.
Doktor Zeynep, Oktay Bey ve Figen Hanımla da konuşup Dilan’ı utandırmadan ona
nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlattı. Oktay Bey’e bir kartvizit uzatarak “Ne zaman
isterseniz arayabilirsiniz” dedi. Oktay Bey, Doktor Hanımı kapıya kadar geçirirken
hazırlamış olduğu zarfı Zeynep Doktor’a uzattı. Doktor teşekkür edip zarfı aldıktan
sonra iyi akşamlar dileyerek ayrıldı.
Oktay Bey kızının yanına gidip nasıl olduğunu gözleriyle görmek istedi. Kapıya
vurduğunda Dilan içeriden, “Şu an kimseyle görüşmek için müsait olmadığını yalnız
kalmak istediğini” söyledi. Oktay Bey çaresiz geriye salona döndü.
Dilan artık genç bir kız olma yolundaydı. Vücudu fiziksel değişimlere uğramaya
başlamıştı. Gençliğe ilk adım attığı bugünlerde Zeynep Doktorla bir kaç kez daha
görüştü. Bu görüşmeler Dilan için çok olumlu olmuştu. Neler yaşayacağını önceden
Doktor Zeynep söylüyordu. Söylenenler gerçekleştikçe de doktor hanına daha fazla
güvenmeye ona inanmaya hatta içerisinde ukde kalan anne özlemini ona anlatmaya
başlamıştı. Zeynep Doktor, Figen Hanımın Dilan’ın öz annesi olmadığını öğrendiğine
nedense hiç şaşırmamıştı. Çünkü Figen Hanım Dilan’ın özel durumu karşısında o kadar
kayıtsız kalmıştı ki bu normal bir annenin yapacağı bir davranış değildi. Zeynep Doktor
ve Dilan çok iyi anlaşmışlardı. Dilan hayatının ileri ki bölümlerinde de Zeynep Doktorla
çok iyi dost olacakmış gibi bir his taşıyordu içinde
Figen Hanımın hamileliği ilerledikçe kaprisleri de artıyordu. Gerek Nazlı’ya gerekse
Dilan’a evde etmediği kalmadı. Özellikle de Dilan evde gözüne batmaya başlamıştı. Olur
olmadık bahanelerle Dilan’a kızıyordu.
Dilan, Figen Hanımla karşılaşmamak için odasından çıkmamaya başladı. Bir gün bir
arkadaşı Figen Hanımın ziyaretine geldi. Nazlı kapıyı açıp misafiri içeri buyur edip Figen
Hanımın yanına bıraktıktan sonra mutfağa misafir için hazırlık yapmaya gitti. Mutfakta
hazırlık yaparken Figen hanım Nazlı’ya seslendi ama Nazlı duymamıştı. Daha sonra
daha yüksek sesle Nazlıyı yanına çağıran Figen Hanım Nazlıya öyle ağır hakaretlerde
bulundu ki misafirin yanında Nazlı’nın gururu kırılmıştı. Nazlı kendisini mutfağa atıp
gözyaşlarına boğuldu.
Akşam Oktay Bey geldiğinde Nazlı, Oktay Beyle özel görüşmek istediğini söyledi. Oktay
Bey, Nazlıyı çalışma odasına alıp Nazlıyı dinlediğinde duyduklarına inanamıyordu.
Severek evlendiği şefkat timsali gitmiş yerine bambaşka bir Figen gelmişti. Nazlı o gün
olanları anlattı. Daha sonra da işten ayrılmak istediğini söyledi.
Oktay Bey dinledikçe ağzı açık kalmıştı. “Öncelikle işten ayrılmayı unut. Sen benim bu
evde sağ kolumsun. Hem Dilan hem ben seni çok seviyoruz. Sen bu evin bir hizmetçisi
değil bu aileninin bir parçasısın. Figen Hanımın hamilelikten dolayı sinirleri yıpranmış
olmalı. Biraz alttan al, onun adına senden ben özür diliyorum. Sonra Figen’in Dilan’a
karşı olan tutumunu merak edip sordu.
-Peki Dilan’a karşı davranışları nasıl? O na da kötü davranıyor mu?”
Diye sordu. Nazlı Figen Hanımın Dilan’a karşı davranışlarında da bir değişiklik olduğunu,
olur olmadık Dilan’ı azarladığını bu yüzden Dilan’ın sırf Figen Hanımla karşılaşmamak
için gerekmedikçe odasından çıkmadığını söyledi”.
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Oktay Bey şaşırıp kalmıştı. Nazlı’ya, “Sen şimdi hiç bir şey olmamış gibi işinin başına
dön. Ben bir süre Figen’i gözlemleyeceğim. Gerekirse Zeynep Hanıma danışırız.
Senden biraz sabır rica ediyor ve Figen adına tekrar özür diliyorum.”
Nazlı istemeye istemeye tekrar işinin başına döndü. Oktay Bey eşinin yanına
döndüğünde bu kez Filiz Hanımın hizmetçi hakkındaki şikayetlerini dinlemek zorunda
kaldı. Oktay Bey eşinin hamiliğini de dikkate alarak, “Sen bunları kafana takma,
kadıncağız evde tek başına her yere aynı anda yetişemiyor olabilir. Aslında ona da bir
yardımcı alsak o sırf seninle ilgilense daha iyi olmaz mı?”
-Ne gerek var hayatım, tek başına da sanki biz ona taş mı taşıtıyoruz? Arada bir
istersek çay kahve. Zaten hamile kalana kadar kendi işimi kendim görüyordum. Onun
baştan savma yaptığı işe mi kaldım. Bilseydim ben eski hizmetçimi getirirdim. Nazlı
onun eline su dökemez.
-Anlaşılan senin sinirlerin bozulmuş. Sen şimdi bunları düşünme. Yemek yedin mi sen?
-Yemek yemeye fırsatım mı oldu hayatım. Misafirim vardı, o da ancak akşam üzeri gitti.
Yemek için de seni bekledik.
-Tamam o halde akşam yemeği için dışarı çıkıyoruz.
Oktay Bey Nazlı’ya seslenir. “Nazlı, Dilan’a haber ver akşam yemeği için dışarı
çıkıyoruz. İkiniz de hazırlanın. Yemeğe hep birlikte gidiyoruz.” Nazlı bir an yanlış
duyduğunu sandı. Şaşkınlıkla, gayri ihtiyari “Bende mi?” diye sordu.
-Evet Nazlıcığım sende bizimle geliyorsun. Hem sen de bu ailenin bir parçasısın. Benim
kız kardeşim, Dilan’ın teyzesisin. Hep birlikte güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Haydi
sen de hazırlan.
Nazlı tereddüt ediyordu. “Oktay Bey beni mazur görseniz, yanımda dışarı çıkmak için
uygun kıyafetim de yok. Gideceğimiz yerde bu kıyafetimle pek uygun görünmem
herhalde” dedi. Oktay Bey, “Mazeret kabul etmiyorum. Filiz hanımın kıyafetlerinden
sana uygun olan birisini giy. O kıyafet de senin olsun. Biz Filiz Hanıma zaten doğumdan
sonra yeni bir gardrop yapacağız.”
İtiraz etmeye hazırlanan Filiz Hanım yeni bir gardrop sözünü duyunca itirazından vaz
geçti. Ama bir hizmetçiyle de yemeğe gitmeyi içine sindiremiyordu. Nazlı’ya dönüp,
“Madem Oktaycığımın içinden böyle bir iyilik yapmak geldi o halde yukarı çıkıp
gardrobumdan istediğin elbiseyi alabilirsin. Ben zaten misaferim için hazırlanmıştım.
Elbisemi değişmeme gerek yok. Aslında bugün ki suçundan sonra seni cezalandırmak
lazım ama bu seferlik biricik aşkımı kırmayacağım.
Nazlı sessiz kalmayı yeğleyerek isteksizce Filiz hanımın odasına doğru yol alırken Filiz
Hanım Oktay Beye sitemde bulunuyordu. “Aşk olsun hayatım, bir hizmetçi parçasıyla
birlikte yemeğe mi çıkılırmış. Bunu da sende görüyorum. Ama senin gönlünden böyle
geçmiş bu seferlik böyle olsun”.
Oktay Bey bu akşam yemeğini o gün olan olayları yatıştırmak, biraz olsun Nazlı’nın
kırılan gururunu onere etmek adına yapıyordu. Ama eşinin sözleri karşısında içinden bir
şeylerin kırıldığını hissediyordu. Buna rağmen, “Hayatım arada bir de olsa yanımızda
çalışan insanları da onore etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu akşam bunun için bir
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fırsat oldu. Hem aranızda oluşan tatsızlıklar da ortadan kalkmış olur” dedi. Filiz Hanım,
“Yooo o konu bu kadar kolay kapatılamaz. Ben o konuyu ayrıca konuşacağım seninle.”
Oktay bey kendisini bir fırtınanın beklediğini anlamıştı. Anlayamadığı o müşfik sevecen
ve saygılı kadın gitmiş yerine kapris dolu bir kadın gelmişti. Hamilelik bir kadını bu
kadar değiştirir miydi bunu anlayamıyordu. Filiz’e bakıp, “Bunları sonra konuşuruz.
Böyle basit şeylerle ne kendi beynini ne de çevrendeki insanları yormaya gerek var mı
hayatım?”
Filiz Hanım haksızlığa uğradığından o kadar emindir ki konuyu kapatmaya hiç niyeti
yoktur.
-Bir hizmetçi parçası nerede nasıl davranacağını, haddini bilmek zorunda. Beni
misafirim yanında küçük düşüremez. Düşürecek olursa da hak ettiği cezayı almalı ya da
işine son verilmeli. Artık ben Nazlı’yla çalışmak istemiyorum. Eski hizmetçime haber
gönderdim. Halen boştaysa onu tekrar yanıma almak istiyorum.
Filiz hanım gerçekten de eski hizmetçisine haber göndermişti. Ama eski hizmetçisi Filiz
Hanımın kaprislerinden bıkmış olduğu için ve aynı gelir imkanına sahip bir başka yerde
iş bulmuş olduğu için o rahatlığı bırakıp Filiz Hanımın kaprislerini çekmek istemez. O
ndenle de Filiz Hanıma olumsuz cevap vermiştir. Ama Filiz hanım bunu eşinden ve
Nazlı’dan saklayıp bunu Nazlı üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmak istemektedir.
Ama Nazlı’nın Oktay Beye istifasını verdiğinden de habersizdir.
Oktay bey ortalığı yatıştırmak için, “Bu tür olaylar her zaman olmuştur bundan sonra
da olacaktır. Ayrıca Nazlı bu evin hizmetçisi değil ailemizden biridir. Senden rica
ediyorum bu konuyu burada kapatıp Nazlı’nın kırılan kalbini tamir etmeye çalışalım”.
Filiz Hanım duyduklarına inanamaz.
-Nasıl yani, bir hizmetçi parçasının kırılan kalbini tamir etmek için yemeğe çıkarıyorsun
ama misafirimin yanında benim kırılan gururum için ona bir ceza vermeye yanaşmıyor
musun? Hayır bunu kabul edemem. Madem öyle ben yemeğe gelmiyorum. Sen kızınla
ve aileden biri dediğin hizmetçi parçasıyla yemeğe çıkabilirsin.
Oktay Bey bu işin bir çıkmaz bir döngüye dönüştüşünün farkındadır. Otoritesini Filiz
hanıma hissettirmenin zamanı geldiğini anlamıştır. Filiz hanımın gözlerinin içine
kararlılıkla bakarak ve sesinin tonu bir üst perdede tutarak “Filiz senden son kez rica
ediyorum. Bu olay burada kapanacak. Çocuğuma ve bana yıllardır hizmet eden birini bir
hata yaptı diye isten çıkaracak değilim. Kaldı ki Dilan onu çok seviyor ve o da Dilan’a
sanki kızıymış gibi bakıyor. Şimdi bu konuyu burada kapatmak için hep birlikte yemeğe
çıkıyoruz. Ama gelmemekte ısrar ediyorsan sen bilirsin. Biz de sensiz çıkarız yemeğe.
Papucun pahalı olduğunu gören Filiz hanım hemen yelkenleri indirmiş ve mecburen
alttan almak zorunda kalmıştır.
-Peki hayatım, bu seferlik sırf senin hatırına sineye çekiyorum ama bu hatasını
tekrarlayacak olursa papuçları değişiriz onu da şimdiden söyleyim.
-Filiz ne olur artık kapatalım şu konuyu. Gerçekten çok uzadı.
Bu sırada Nazlı ve Dilan merdivenlerde görülmüşlerdi. Nazlı Filiz Hanım’ın birkaç kez
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giydiği bir gece abiyesini seçmişti. Tabii seçiminde Dilan’ın büyük etkisi olmuştu. Filiz
Hanım, Nazlı’nın üzerindeki elbiseyi gördüğünde kıskançlık krizine girdi.
-Ay sen benim özel gecelerde giymek için sakladığım en güzel elbisemi mi giydin.
Nazlı şaşırmış hem de utanmıştı. Elinde olmadan tedirgin olmuştu.
-Bilmiyordum Filiz Hanım, çok özür dilerim. Dilan bu elbiseyi giymemde ısrar edince
ben de onu kıramadım. Hemen yukarı çıkıp değiştiriyorum.
Araya hemen Dilan girdi.
-Yaaaa, Nazlı abla bu sana çok yakıştı ama. Bu elbisenin içerisinde melekler gibi
görünüyorsun. Elbise zaten güzeldi ama içinde senle daha da bir güzelleşti. Öyle değil
mi baba? Bir şey söyle Nazlı ablama da çıkarmasın elbiseyi.
Top yine Oktay Beyin kucağında kalmıştı. Oktay Bey Dilan’ı kırmak da istemez.
-Filizciğim hayatım, zaten geç kalıyoruz. Bırak Nazlı’nin üzerinde kalsın. Hatta bu elbise
Nazlı’ya senin bir hediyen olsun. Yarın sen bir alış verişe çıkar kendine yeni birkaç
elbise alırsın. Benden sana açık çek.
-Filiz Hanım yeni elbise ve açık çek sözlerini duyunca bundan kendisinin karlı çıkacağı
için kabullenmek zorunda kaldı.
-Madem Dilan’da sen de böyle diyorsun bu seferlik böyle olsun. haydi o halde çıkalım.
Hep birlikte şehrin en lüks restorantlarından birine gittiler. Oktay Bey rezervasyon
yaptırmamıştı. Ama restoranda o akşam çok yoğun bir kalabalık vardı. Şef garson
Oktay Beyi tanımış boş masa olmadığı için zor durumda kalmıştı. Geri çevirmek demek
lokantanın Oktay bey nezdinde prestij kaybına neden olacağını biliyordu. Bunun için
Oktay Bey’e, “Efendim keşke geleceğinizi önceden haber vermiş olsaydınız sisin için en
güzel masamızı reverve ederdik. Şu an için boş bir masamız yok. Bir masa boşalana
kadar sizi barda misafir edip bir şeyler ikram edelim. Bir yer boşalır boşalmaz sizi
masanıza alalım. Bunun için ne olur kusurumuza bakmayın. Sizin de gördüğünüz gibi
bu akşam her zamankinden biraz daha fazla yoğunuz. Bu durumdan dolayı sizden ve
ailenizden özür diliyorum”.
Garson gerçekten işinin ehli bir insandı. Böylelikle hem müşteriyi kaybetmemiş hem de
müşterinin gönlünü kazanmış oluyordu. Oktay Bey, “Asıl siz kusura bakmayın. Önceden
planlanmış bir yemek değildi. O yüzden rezerbazyonsuz geldik. Eğer uzun sürecekse bir
başka yere gidelim” dedi.
Şef garson, Oktay Bey’in bu anlayışı karşısında rahatlamıştı. “Fazla uzun süreceğini
sanmıyorum. Siz içeceklerinizi içene kadar bir masa boşalacaktır diye düşünüyorum”
deyip Oktay Bey ve aliesine bara kadar eşlik etti.
Onların içecek siparişlerini alıp bir garsonla gönderirken kendisi de restoran salonuna
döndü. Oktay Beyler daha içeceklerini bitirmemişti ki sef garson yanlarına gelerek
kendisini takip etmelerini söyledi. Şef garson onları boğaz manzarası olan bir masaya
götürüp bayanların sandalyelerine oturmalarında yardımcı oldu. Onlar henüz
oturmuşlardı ki barda bıraktıkları içeceklerini bir başka garson masalarına bıraktı. Şef
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garson misafirlerine birer menü takdim ettikten sonra masadan ayrıldı. Böylece
misafirlerini sıkboğaz etmeden yemek seçmeleri için zaman tanımış oluyordu.
Bir süre menüyü incelediler. Daha sonra Oktay Bey, “Eveeeet hanımlar ne yiyoruz?”
diye sordu. Herkes önce içecekleri çorba çeşidini ara sıcağı ve ana yemeği söylüyordu
ama buraların yabancısı olan Nazlı ne yiyeceğine hala karar verememişti. O yüzden ona
Dilan yardımcı olmak istedi. Ama Nazlı, “Bu menüdeki yemek isimlerini pek bilmiyorum.
Ben bir çorba içsem doyarım” dedi. Dilan hemen itiraz etti.
-Yemek seçme işini babacığım sana bırakıyoruz. Bize yemekler hakkındaki bilgilerini
gösterme zamanı geldi. Siparişlerimizi sen yapacaksın.
-O kadar zor değil. Herkesin damak zevkine hitap edecek basit şeyler söyleyelim o
halde. Çorbadan sonra ara sıcak olarak sigara böreği ve su böreği alalım ana yemek
olarak da karışık ızgara yanına da biraz bulgur pilavı ve prinç pilavı söyleyelim ne
dersiniz?
Aslında Oktay bey böyle yapmakla Nazlı’yı rahatlatmak istemişti. Herkes bu teklifi kabul
ederken sadece Filiz Hanım tercihini balıktan yana kullanmıştı. Tatlı olarak da kaymaklı
ekmek kadayıfında karar kılmışlardı ama Filiz Hanımın burada tercihini dondurmalı
şöbiyetten yana kullanmıştı. Daha sonra yemeklerin yanında alacakları içecekleri de
sipariş verdiler. Siparişleri alan şef garson masadan ayrılmış onları baş başa bırakmıştı.
Filiz hanım gözleriyle restorantı tarayarak tanıdık biri olup olmadığına bakıyordu.
Aslında orada neredeyse herkes birbirini tanıyordu. Tanıdıklarla göz göze geldikçe
dudaklarda bir tebessümle göz selamı veriyor hafifçe başını öne doğru eğip
kaldırıyordu.
Oktay Bey’in aklında ise Nazlı’nın gelmeden önce kendisine söylediği sözler vardı. Bu
yüzden hem Filiz Hanımı hem Dilan’ı hem de Nazlı’yı inceliyordu. Sadece bir konuşma
başlatabilmek amacıyla, “Bugün ki misafirin kimdi hayatım?” diye sordu.
-Benim eski arkadaşlarımdan Mukkaddes ayol. Nasıl olduğumu merak etmiş, bir de
hamilelik nasıl gidiyor diye görmeye gelmiş. Malum olaylar yüzünden fazla kalamadı
kadıncağız. Neyse o yaşananları tekrar hatırlayıp da yemeğin tadını kaçırmayalım.
-Neyse olan olmuş bir kere. Olanları unutmak için buradayız. Dilan, aşkım senin günün
nasıl geçti kuzum. Sen neler yaptın bugün?
Oktay bey bu soruyu özellikle sormuştu ve Dilan’ın cevabını gerçekten merak ediyordu.
Dilan soruyu kaçamak bir cevapla geçiştirmek istedi. “Her zaman ki şeyler babacığım.
Okul, televizyon kitap müzik ve ders”.
-Dersler nasıl gidiyor, var mı kırık notun?
Dilan o çocuk masumiyetiyle, “Ben kimin kızıyım hiç kırık notum olur mu? Aşk olsun
babacığım mahsustan soruyorsun değil mi” deyip babasına tebessüm etmişti.
-Tabii ki mahsustan soruyorum aşkım. Yoksa bilmez miyim ben kızımın ne kadar
çalışkan bir öğrenci olduğunu. Her yıl olduğu gibi bu yılda karnenle birlikte
takdirnameni bekliyorum. O zaman seni de bekleyen bir sürpriz olacak.
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Dilan merakta kalmıştı, “Neymiş o beni bekleyen sürpriz” diye sordu. Oktay Bey, “Adı
üzerinde, Sürpriz olmasa adına sürpriz demezlerdi” deyip Dilan’a göz attı. Dilan, “ama
baba ya sen mızıkçılık yapıyor beni merakta bırakıyorsun. Ben karnemi alana kadar
meraktan ölürüm şimdi”.
-Allah korusun yavrum. Ben sen yaşayasın mutlu olasın diye koşturuyorum. Ama
dediğim gibi önce takdirmane almalısın ki sürprizi hak edebilesin.
Bu arada yemekler gelmiş garsonlar servis yapıyorlardı. Servisi yapan garsonlar
çekildikten sonra Oktay Bey, “Herkese afiyet olsun” deyip besmele çekerek yemeğine
başladı. Diğerleri de “Afiyet olsun” diyerek karşılık verip yemeklerini yemeye
başlamışlardı. O sırada Oktay Bey hiç kimsenin beklemediği bir şey yaptı. Ceketini
çıkartıp sandalyesine astı. Sonra mintanının kol düğmelerini çözüp kollarını sıvadı.
Yemeğini yerken çatal bıçak kullanmak yerine elleriyle yemeyi tercih etti. Başta Filiz
Hanım itiraz edecek oldu.
-Oktaycığım ne yapıyorsun Allah aşkına. Bizi sosyeteye rezil mi etmek istiyorsun. Rica
ediyorum yemeğini adabı muaşeret kurallarına riayet ederek yer misin? Herkes sana
bakıyor rezil olacağız.
-Hayatım sen milleti düşünme. Millet ben çalışıp kazanırken de yanımda terlemiyor ya.
Nasıl çalışıyorsam müsade etsinler de kazancımında keyfini süreyim. Bugün içimden
böyle yemek geldi. Hem ne demişler, et balık kelle bunlar yenir elle. Hatta bana
sorarsan sende öyle çatal bıçakla uğraşma ellerinle ye. Bak gör daha çok keyif daha
fazla tat alacaksın.
Aslında böyle yapmakla Oktay bey Nazlı’yı rahatlatmak istiyordu. Onun ola ki çatal
bıçak kullanamayacağını düşünmüş utanıp sıkılmasının önüne geçmek istemişti. Ama
Nazlı gayet düzgün bir şekilde çatal bıçağını kullanıyordu. Ama diğer masalardan Oktay
Beyi gören birkaç kişi de çatalı bıçağı bırakıp elleriyle yemek yemeye başlamışlardı.
Yemek boyunca fazla konuşmadılar. Yemekten sonra tatlılar geldi. Tatlılardan sonra
kahve içerlerken Oktay Bey, eşinin ölümünden sonra Nazlı’nın Dilan için neler yaptığının
altını çizerek anlattı. Nazlı’ya en son olarak, Eğer Dilan bugünler gelmişse bunda en az
kendisinin kadar Nazlı’nın da emeği olduğunu söyleyerek Nazlı’ya tüm hizmetlerinden
dolayı teşekkür etti.
Oktay Bey bunu yapmakla Filiz Hanıma Nazlı’nın kendisi ve Dilan için ne kadar önemli
olduğunu anlatmak istemişti. Nazlı da bunun farkına varmış için için sevinirken Oktay
Beyin vefası karşısında şaşırıp kalmıştı. Söylenenler karşısında, “Ben sadece vazifemi
yaptım. Ama sizler bana yuvanızın kapısını öyle bir açtınız ki. Kendimi ailenizden biri
gibi hissetmeme neden oldunuz. Bana bir ağbey bir kardeş oldunuz. Bunun için ben de
sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” diyebildi.
Oktay Bey buzların eridiğini sanmıştı. Yemekten sonra kalkıp arabayla kısa bir şehir
turu yaptıktan sonra evlerine dönmüşlerdi. Kötü başlayan gün Nazlı için güzel bitmişti.
Filiz Hanım eve döndüklerinde odasına çekilirken Oktay Bey çalışma odasına yönelirken
Nazlı’dan bir kahve rica etmişti. Nazlı “Başüstüne, hemen yapıyorum” deyip mutfağa
giderken Oktay Bey çalışma odasına geçti. Ceketinin cebinden banka çekini çıkarttıp
üzerine bir mebla yazdıktan sonra çeki imzaladı. Çekin üzerinde Nazlı’nın adı ve soyadı
yazılıydı.
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Biraz sonra Nazlı elinde kahve tepsisiyle içeri girdi. Tepside bir fincan kahve yanında bir
bardak su ve bir tnae de lokum vardı. Nazlı yavaş adımlarla Oktay Beyin masasının
yanına kadar gelip tepsidekileri çalışma masasına bıraktıktan sonra afiyet olsun deyip
odadan çıkacaktı ki Oktay bey ona seslendi.
-Nazlı bir dakika beni dinleyebilir misin.
-Tabii, buyurun efendim bir emriniz mi vardı.
-Estağfurullah, Nazlıcığım bugün yemekte söylediklerimde ben çok ciddiydim. Dilan’ın
bugünlere gelmesinde senin emeğini gözardı etmek sana karşı insafsızlık olur. Bu
zaman zarfında verdiğin hizmete karşılık verdiğim maaşın hiçbir şey olduğunu anladım.
Senden şunu kabul etmeni rica ediyorum. Biliyorum bu bile vermiş olduğun hizmetlerin
bir karşılığı olamaz. Ama lütfen izin ver hizmetlerinin karşılığı olarak az da olsa bir
şeyler verebilmiş olayım.
-Efendim siz bana her zaman adaletli oldunuz. Bunun için size müteşekkirim. Benim
hizmetimin karşılığını fazlasıyla verdiniz. Şimdi ekstradan bir ücret ödemenize gerek
yok, bunu kabul edemem.
-Ben hizmetlerinin özellikle de Dilan için yaptıklarının karşılığını istesem de ödeyemem.
Zaten bunu da ben bize vermiş olduğun hizmetlerin karşılığı olarak değil Dilan’dan
ablasına bir hediye olarak kabul etmeni istiyorum. Bundan sonra da Dilan’a aynı
hassasiyetle yaklaşmanı ve ona daha fazla dikkat etmeni istiyorum. Filiz Hanımın
durumu malum. Sanırım hamileliğinde etkisiyle her zamankinden daha fazla
hassaslaştı. Bazen beklenmedik şekilde kırıcı olabiliyor. Onun bu durumuna en azından
şu hamileliği atlatana kadar sabretmeni rica ediyorum. Bunu Dilan benim ve doğacak
bebeğimiz için yapar mısın?
-Oktay bey siz bana bir ağbey oldunuz. Aile içinde her zaman kavga nizah olmuştur
bundan sonra da olacaktırda. O konuda merakta kalmayınız, elimden ne geliyorsa
yapmaya gayret edeceğim. O çeki de lütfen ihtiyacı olan birisine verin.
Oktay Bey sesininin tonuna dikkat ederek olabildiğince yumuşak ve müşfik olmaya
çalışarak.
-Nazlı madem beni bir abi bildin madem bu çeki kabul etmiyorsun o halde senden
Dilan’ın hediyesini reddetmemeni istiyorum. Yoksa bir ağbeyin olarak kızacağım. Eğer
yanındaysa bana nüfus cüzdanını verebilir misin?
Nazlı nedenini sormadan, “Getireyim” deyip çantasından kimliğini alıp getirip Oktay
Beye verdi. Oktay Bey yazdığı çeki Nazlı’nın gözleri önünde yırtıp çöp kutusuna attı.
Sonra kahve için teşekkür edip, “Gidebilirsin” dedi.
Aradan bir hafta geçmişti. Oktay Bey bir akşam Nazlı’ya kimliğini geri verdi. Nedenini
doğum günü gelene kadar Nazlı da anlamamıştı. Nazlı’nın doğum günü gelip çatmıştı.
Filiz Hanımın dışarıda olduğu bir anda Dilan Nazlı’yı odasına çağırmıştı.
-Nazlı abla biraz bana yardım edebilir misin?
Nazlı merakla Dilan’ın odasına geldiğinde Dilan sürprizi patlatmıştı. Dilan’ın elinde
yuvarlak bir rulo kağıt vardı. Ortasından kırmızı kurdelayla bağlanmıştı.
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-Nazlı ablacığım doğum günün kutlu olsun. Bu da benim ve babamın sana doğum günü
hediyesi. Peşin peşin söyleyim babam da bende itiraz istemiyoruz. Babam itiraz
istemiyorum sözünü üstüne basa basa söyledi haberin olsun.
Bu arada Dilan koşarak Nazlı’ya sarılmıştı. Nazlı da Dilan’a kayıtsız kalmamış
birbirleriyle kucaklaşmışlardı. Nazlı eğilip Dilan’ın yanaklarından öpmüş Dilan da aynı
şekilde karşlık vermişti. Nazlı rulo halindeki kağıdı açtığında bunun bir ev tapusu ve bir
banka mevduat cüzdanı olduğunu gördüğünde az daha küçük dilini yutacaktı. Tapu ve
banka cüzdanının yanında kısa bir mektup vardı. Nazlı mektubu okumaya başladı.
Sevgili Kardeşim Nazlı
Dilan’ı senin kucağına verdiğimizde Dilan da ben de çok zor bir dönemden geçiyorduk.
Ailemizin en önemli varlığı Bahar2ımızı kaybetöenin acısını yaşyorduk. Bu zor
günlerimizde Dilan’a destek oldun. Onun iyi gününde kötü gününde hatta genç kızlığa
adım attığı şu günlerde bile yanında sen vardın. Ben işlerimde başarılı olmuşsam
Dilan’ın senin ellerinde emin olduğunu bildiğimden, aklımın Dilan’da kalmamasındandır.
Bana bir kız kardeş Dilan’a bir teyze oldun.
Dilan ve benim için yaptıkların için sana minnettarız. Bu emeklerinin karşılığını mutlaka
ödeyemeyiz. Ama dünyanın bin bir türlü hali var. Bir gün bize bir şey olursa en azından
kimseye muhtaç olmamak adına kafanı sokabileceğin küçük bir evin olsun istedik. Peşin
peşin söyleyim hiçbir şekilde itiraz kabul etmiyoruz. Bizimle daha uzun yıllar birlikte
olacağın için evini kiraya verdik. Kira bedeli de adına açılan banka hesabına yatmış
bulunuyor. Bizimle kalmaya devam ettiğin müddetçe de evinin kirası banka hesabına
yatmaya devam edecek.
Senden son ricam bundan Filiz’in haberinin olmaması. Biliyorsun hamileliği nedeniyle
huyu bir hayli değişti. Öğrenip de olası bir tatsızlığa sebebiyet vermesin.
Ailemiz için yaptığın her şey için sana çok ama çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın iyi ki
hayatımızdasın
Ağbeyin Oktay
Nazlı mektubu okuduktan sonra Dilan’a sımsıkı sarılıp ağlamıştı. Dilan, Nazlı’nın
gözyaşlarına bir anlam verememişti.
-Neden ağlıyorsun Nazlı abla? Babam kötü bir şey mi yazmış?
-Hayır Dilancığım baban çok güzel bir hediye verdi. Mutluluktan ağlıyorum ama bunu
kimseye söylemek yok tamam mı bir tanem. Özellikle de Filiz hanımın bu hediyeden
haberi olmayacak.
-Sen merak etme Nazlı abla, ona bir şey söylemem.
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Umut Dünyası (hikaye)
-Baba bana ne zaman bisiklet alacaksın. Bak ne güzel karne getirdim. Güzel karne
getiren arkadaşlarımın babaları çocuklarına ne güzel hediyeler alıyorlar ama sen bana
hiçbir zaman bir şey almıyorsun.
Tuncay oğlunun elinden tutup yakındaki bir parka gidip boş olan banklardan birine
oturdular. Tuncay mahcup bir şekilde oğlunun gözlerinin içine bakarak konuşmaya
başladı.
-Biliyorum oğlum, bunun için de senden özür diliyorum. Bak çok güzel notların var. O
halde benim durumumu anlayacak durumdasın. Daha evimizin ihtiyaçlarını dahi tam
olarak karşılayamazken sana altından kalkamayacağım bir sözü vermemi nasıl
beklersin? Sana yalan söylememi istiyorsan sana yarın alacağım derim ama bil ki
yarında o bisikleti alacak param olmayacak. İnşallah sen okuyacak büyük bir adam
olacaksın. O zaman bisiklet ne ki kendine araba bile alacaksın. Hem belki o arabayla
bizleri de gezdirirsin değil mi?
Çocuk hayal kırıklığı içerisinde, “Tabii ki gezdiririm ama neden senin hiç paran olmuyor
baba? Bende bunu anlayamıyorum” dedi.
Tuncay olduğu yere çökerek oğlu Mahmut’un gözlerinin içine bakarak,
-Bak oğlum ben sana neden hep oku diyorum anlatayım. Bir zamanlar bende çocuktum
hem de çok yaramaz bir çocuktum. Babam çiftçilik yaparak ailesine bakmaya çalışan bir
adamdı. Kendisi okuyamadığı için bana ‘oğlum sen oku ben sırtımdaki göyneğimi
satarım sana kitap parası yaparım. Ama sen yeter ki oku. Sen benim hayallerim,
umudum yarınımsın. Ben bugünlerimi o çocukluk yıllarımda kaybettim bari sen benim
yarınlarım ol’ derdi.
-Ama onun ne demek istediğini ancak yıllar sonra anlayacaktım. Çocukluk yıllarımda
hep top peşinde koşarak, arkadaşlarımla kuş avlayarak yaz aylarında da babama
yardım ederek geçirdim.
-Babam okumam için bazen kitap alır ama ben babamın yanında şöyle bir yüzünden
bakardım. Babam yanımdan ayrılınca da kitabı atardım bir köşeye. Babam bir defasında
okuduğum kitapla ilgili bir şey sordu bilemedim. O zaman okumadığımı anlamıştı.
Zaten bir daha da kitap almadı.
-İlkokuldan sonra yine de beni ortaokula yazdırdı. Köy yerinde zaten öğrenci azdı. En
yakın kasabaya köyün dolmuşuyla gidip geliyorduk. Kış aylarında yollar kapandığı
zaman ya kasabada bir akrabamızın yanında ya da evimizde mahsur kalıyorduk.
-Şubat tatilinde babam karnemi görünce çok sinirlendi. Karnemde dört tane zayıfım
vardı. Türkçe, Matematik, Fizik, Fransızca notlarım çok kötüydü. Babama karneyi
götürdüğümde beni bir dövdü bir dövdü iki gün yataktan kalkamadım. Zaten mevsim
de kış kalksam babam bana ahırı temizletecekti. İki gün yattıktan sonra babam bana
ceza olarak hayvanların altlarını temizletip hayvanları yemleme işini yaptırdı. Sonra
okullar açıldığında tekrar okula başladık ama ben derslerde yine başarısızdım. Sonuçta
sınıfta kaldım. Babama sınıfta kaldığımı anneme söyletip o akşam ben saklandım.
Korkumdan yatmaya dahi eve gidemedim. Yaz olduğu için hava sıcak oluyordu. Bende
evimizin damında yıldızları seyrederek uyumuştum. Ama o günden sonra babamın beni
okutma hayalleri suya düştü.
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-Bir daha da askere gidene kadar köyden dışarı çıkamadım. Sadece askerlik için
kasabaya oradan da acemi birliği için Manisa-Kırkağaç’a usta birliği için de
Mardin-Midyat’a gittim.
-İlk askerde öğrendim mesleğin ne kadar çok işe yaradığını. Berber, terzi, elektrikçilik
gibi mesleği olanlar çok rahat etmişlerdi. Bizse bütün gün ya talim yapıyor ya da dağda
terörist peşinde koşturup duruyorduk. Askerden sonra döndüm yine memlekete.
-Biz çiftçilikten başka bir şey öğrenmemişiz oğul. Öyle bir kıtlık baş gösterdi ki tohum
için kullanacağımız buğdayı bile yemek zorunda kaldık. Öyle olunca da ben şehire
geldim. Yazları inşaatlarda amelelik ediyor kışları da bu inşaatların birisinde bekçilik
bulursam bekçilik yapıyor bulamazsam mecburen köye babamların yanına
dönüyordum. Yaz boyunca biriktirdiğim kış boyunca nafakamız oluyordu.
-Askerden dönmüş delikanlı olmuştum. Babam, ‘artık seni evermenin zamanı geldi’
dedi. Babama, “Ben daha kendi karnımı doyuramıyorum bir de avradı nasıl doyurayım”
dedim. Babam gülerek, “İstemem yan cebime koy diyorsun yani” dedi. Köyün
fakirlerinden bir adamın kızıyla yani annenle everdiler. Evlendirirken de ne bana ne
annene ‘gönlünüz var mı, evlenmek istiyor musunuz’ diye sormadılar bile.
Yazları babam tarlayı ekerken ben şehirde çalışıyor kış için para biriktiriyordum. Sonra
sen doğdun, Seninle birlikte evimize bir neşe bir bereket geldi. Tarlalar, ekinler coştu
bire on verdi, yirmi verdi. Baktım babam altından tek başına kalkamayacak o yaz köyde
kaldım. Rabbim yüzümüze gülmüştü ilk defa. O kışı rahat geçirdik ama ilkbaharla
birlikte ben şehire geldim yine.
-Artık bir tanıdığım müteahhit vardı ve bana her zaman iş veriyor kışları da
inşaatlarında bekçilik yaptırıyordu. Bende devamlı köye gidemeyeceğim için mecburen
şehirdeki gecekondu bölgesinden bir ev tutup annenle seni buraya aldım.
-Bugünlere kadar o müteahhidin işlerinde çalışarak geldik ama onun işleri de artık iyi
gitmiyor. Yeni bir inşaatı da yok. Elimizdeki avcumuzdakiyle idare etmeye çalıyoruz.
Bak bu yıl bir de kardeşin oldu. Birinize bir şey olacak diye çok korkuyorum.
Hastalanacak olursanız cebimde ne doktor ne ilaç parası var. İşte oğlum sen bana
benzemeyesin benim yaptığım hataları yapmayasın diye senin okumanı istiyorum. Bu
dünya çok tuhaf bir dünya be evlat. Çocuklukta başlıyorsun geleceğin tohumlarını
ekmeye. Hayatının en güzel yıllarını gençliğini de eğitimde harcıyorsun. Eğitimi iyi de
alsan kötü de alsan bir karşılığı ama acı ama tatlı olarak oluyor.
-Sen oku ki gelecekte benim gibi pişmanlık çekmeyesin. Oku ki benim senin karşında
yaşadığım şu mahcubiyeti yaşamayasın. Oku ve güzel bir meslek sahibi ol güzel para
kazan ki çocuklarına istediklerini alabilesin. Benim o yıllardaki akılsızlığımın cezasını siz
çekiyorsunuz. Bunun için senden özür diliyorum. Ama bu böyle gitmez. Bir şeyler yapıp
sizleri bu durumdan kurtarmanın yolunu bulacağım. Sana söz veriyorum eğer bir gün
param olursa sana istediğin bisikleti alacağım.
Mahmut, babasının hikâyesini ilk kez dinliyordu. Babasının hatalarını anlamıştı. Bisiklet
isteyip babasını üzdüğü için pişman oldu. Babasına bakıp, “Üzülme sen baba, sana söz
veriyorum okuyup tam da senin istediğin gibi bir adam olacağım. Yeter ki sen üzülme”
dedi. Tuncay, eliyle oğlunun saçlarını okşadı. Ona sarılıp koklayıp öptü. Daha sonra da
ayağa kalkıp tekrar yürüyerek eve doğru yola çıktılar.
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Günler geçip giderken Tuncay’ın biriktirdiği paralar da hızla suyunu çekmeye başladı.
İlk defa evin kirasını ödeyemedi. Ev sahibine karşı mahcup olup utana sıkıla durumunu
anlatıp bir süre idare etmesini istedi. Ev sahibi de, “evini geçindirmek zorunda
olduğunu buradan aldığı kira olmadan kazandığının yetmediğini eğer ödeyemeyecekse
en kısa zamanda evi boşaltmasını istedi.
İkinci ay geldiğinde Tuncay evi boşaltıp köye döneceğini iki aylık kirayı da ileriki bir
zamanda inşallah ödeyeceğini söyleyip ev sahibinden helallik istedi. Ev sahibi de iki yıl
boyunca kirayı hiç aksatmadan ödeyen Tuncay’la kötü olmanın bir anlamı olmayacağını
anlamıştı. “Peki, ne zaman müsait olursan o zaman ödersin. Bahtın açık olsun. Kusura
bakma durumumu sende biliyorsun. Yoksa idare ederdim ama ben de zor durumdayım”
deyip ayrılmıştı.
Tuncay eşyalarını komşulara bölüştürerek dağıtıp ileride almak için geri geleceğini
söyleyip götürebildiği eşyayla köye babasının yanına göçtü. O kışı köyde geçirdiler.
Mahmut köydeki ilkokula yazılmıştı. Derslerinde de oldukça başarılıydı. Şubat tatilinde
karnesiyle birlikte aldığı takdirnameyi dedesine gururla gösterdi. Dedesi Şakir Efendi bu
kez gururla torununun alnından öptü.
Tuncay baharla birlikte bu kez Antalya’nın yolunu tuttu. Bir otelde iş bulup orada hem
bahçıvanlık hem temizlik işlerinde çalışmaya başladı. Otel beş yıldızlı bir oteldi. Otelin
müşterilerinin tamamı yurt dışından gelen yabancı turistlerdi. Böyle olunca da eğitim
seviyesi düşük temizlik işlerinde çalışan işçiler işlerini genelde gece yapıyorlardı.
Havuzları temizliyorlar bahçelerdeki ağaçlar çiçekler sulanıyordu. Gündüzleri de
müşterilerin odaları temizleniyordu. Biraz okmuş olan ve yabancı dil bilenleri garson
yapıyorlar ve barmenliği öğretiyorlardı. Garson ve barmenler müşterilerden bahşiş
aldıkları için gelirleri de yüksek oluyordu. Bazen tatili bitip ayrılan turistler ayrılmadan
önce odaya bahşiş bırakıyorlardı ama garsonlar ve barmenler kadar kazanamıyorlardı.
Otelde çalışan barmen ve garsonlar çapkınlık da yapıyorlardı. Otele gelen bayan
müşterileri tavlayıp geceyi müşterinin odasında geçiren de vardı para karşılığı yaşlı
kadınlarla birlikte olan jigololar da vardı. Bunlar ertesi günü geceyi nasıl geçirdiklerini
ya da kazandıkları paranın çokluğunu anlatarak böbürleniyorlardı. Tabi bu arada
birbirine âşık olup evlenip yurt dışına giden barmen ve garsonlar da olmuştu. Hatta
bunlardan biri şu an karısıyla beraber tatil için eski çalıştığı oteli seçmiş eski
arkadaşlarına çeşitli hediyeler getirmiş ve onlara bol bahşiş vermişti.
Tuncay duydukları karşısında şaşkınlık yaşıyordu. Bir insan nasıl harama uçkur çözer bir
gecelik zevk için ahiretini nasıl ateşe atar diye düşünüyordu. Ama gündüz mayoyla
sahile inen bayanları gördükçe de Tuncay’ı bir ateş basıyordu. Mayolu bayanlarla
karşılaşmamak için geceleri çalışıyordu ama bazen gündüzleri de havuz kenarlarını ve
sahili temizlemeye çıkıyordu.
Tuncay’ın bir gün yine havuz kenarını temizlerken bayanlardan biri yardım yardım
istedi. Havuz kenarında turistlerin güneşlenmek için kullandığı banklardan biri hem
biraz uzaktaydı hem de üzerinde minderi yoktu. Turist bayan ondan bankı havuz
kenarına getirip onun üzerine bir minder bulmasını beden işaretiyle anlatmıştı. Tuncay
turistin bikinili olmasından dolayı biraz utangaç halde yardım etmişti. Onun bu mahcup
hali turist kadının ilginin cezbetmişti.
Tuncay’ı gün boyunca gözaltına almış onun hal ve hareket ve tavırlarını incelemişti.
Akşam olunca turistler yemek yemeye gitmişlerdi ama o turist kadın Tuncay’ın yanına
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geldi. Bazı sorular sorarak Tuncay ile iletişim kurmaya çalışıyordu. Tuncay ise iki elini
yana açarak yabancı dil bilmediğini anlatmaya çalışmıştı. Kadın bu kez Türkçe
konuşmaya başladı.
-Merhaba, ben Jolanda. Hollanda’da benim çok Türk arkadaşım oldu. Ben burada
yalnızım. Sen bana arkadaşlık eder misin? Senin adın ne?
Tuncay, kadının Türkçe konuşması karşısında şaşkınlık içerisinde kalmıştır. Elini
uzatarak, “Şey benim adım Tuncay. Sizin için yapabileceğim bir şey varsa buyurun
emredin yapayım”.
-Senin bir şey yapmana gerek yok. Biz beraber gezebilir miyiz? Ben buraları
tanımıyorum. Sen bana yardımcı olup buraları benimle birlikte gezer misin?
Tuncay olur anlamında başını salladı.
Ertesi gün Tuncay izinliydi. Turist kadınla Tuncay sabahleyin otelin dışında buluşup
Antalya’ya yakın olan Manavgat’a gittiler. Orada Manavgat şelalesini ve kasabanın
içinden geçen Manavgat nehrinin üzerindeki gemilerden birine bindiler. Gemide birlikte
yemek yediler.
Oradan Side’ye geçip sahil kenarında el ele yürüdüler. Akşama doğru çıplak ayakla
kumsalda yürürken dalgaların ayaklarını sanki okşaması Tuncay’ın çok hoşuna gitmişti.
Bir süre daha yürüdükten sonra Tuncay sahile uzanıp gökyüzünü seyretmeye başladı.
Jolanda da Tuncay’ın yanına uzanıp başını Tuncay’ın omuzuna koydu.
Bir süre dalgaların sesini dinleyerek gökyüzünü seyrettiler. Tuncay başı omuzlarında
olan Jolanda’yı unutup gökyüzüne dalmıştı. Öyle huzurlu bir ortamdı ki Tuncay zamanın
durmasını istiyordu. Sonra ne olduysa her şey bir anda oldu. Jolanda hafifçe doğrulup
başını Tuncay’ın başının üstüne getirip bir anda onu dudaklarından öpmeye başladı.
Tuncay bir anda irkildi, eliyle Jolanda’yı ittiği gibi ayağa kalktı. Heyecanlanmış göğsü
körük gibi kalkıp inmeye başlamıştı. Eliyle dudaklarını siliyordu. Jolanda şaşırmıştı,
kekeleyerek “Yanlış bir şey mi yaptım?” diye sordu.
Tuncay ne diyeceğini bilmiyordu. Jolanda ’ya bakarak, “Ben evliyim, iki tane de
çocuğum var. Şimdi sen beni öpünce ben kendimi onlara ihanet etmiş gibi hissettim.
Sana başka şeyler hissettirmişsem özür dilerim”.
-Ben, ben bilmiyordum. Hem ne var ki bunda, her erkek biraz çapkınlık yapar. Sen
söylemezsen karın nereden bilecek ki.
-İyi de ben biliyorum yetmez mi?
Jolanda üzgün bir şekilde, “Özür dilerim” deyip dolmuş durağına doğru yürümeye
başladı.
Jolanda için belli ki bu basit bir tatil aşkıydı. Ama Tuncay’ı elde edememiş olmak
Jolanda’nın içindeki ihtiras ateşini kamçılamıştı. O an bir karar verdi. Ülkesine
dönmeden evvel mutlaka Tuncay’ı elde edecekti.
Dolmuşla Lara-Kundu’daki otellerine dönerken otobüste Jolanda başını Tuncay’ın
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omuzuna dayadı. Tuncay onun bu hareketine istemeden sessiz kaldı çünkü gezmekten
kendisi bile yorulmuştu.
Otele vardıklarında Jolanda üstünü değişmek için odasına giderken Tuncay’ı arkadaşları
çevirmiş sorular soruyorlardı. “Nasıl geçti, aranızda bir şey oldu mu? Sana para verdi
mi?”
Tuncay sorulardan sıkılmıştı. “Arkadaşlar yorgunum müsaadenizle dinlenmek istiyorum.
Sabahleyin çalışmak zorundayım. Şimdi gidip yatmak istiyorum”.
Tuncay bir şey demeden odasına çıktı. Jolanda ise akşamı ve geceyi yalnız geçirmek
niyetinde değildi. Yemek salonuna inip bir şeyler yiyerek karnını doyurdu. Yemekten
sonra animasyon ekibinin gösterisi vardı. Birçok turist gösteriyi izlemek için otelin
tiyatrosuna yönelirken Jolanda Tuncay’ı aramak için otelin bahçesine yöneldi.
Oteli tamamen gezmiş olmasına rağmen Tuncay’a rastlayamamıştı. Orada çalışanlardan
birisine Tuncay’ı nerede bulabileceğini sordu. Çalışan, Tuncay’ın dinlenmek için odasına
gittiğini söyledi. Jolanda el çantasından bir beş Euro çıkartarak çalışana uzatıp,
Tuncay’a söylemesi gereken bazı şeylerin olduğunu mümkünse onu yanına
göndermesini rica etti. Kendisinin odasında olacağını ve oda numarasını söyledi.
Çalışan aldığı beş euro bahşişe sevinmişti. Hemen Tuncay’ın yanına gidip Jolanda’nın
söylediklerini aktardı. Tuncay istemeyerek Jolanda’nın odasına gitti. Jolanda’nın
odasının kapısının önüne geldiğinde kapıya vurup beklemeye başladı. Kısa bir
beklemeden sonra Jolanda kapıyı açtı. Kapıyı açar açmaz Tuncay’ın kolundan tuttuğu
gibi odanın içine çekti. Tuncay hiç beklemediği hareket karşısında afallamış kendisini
odada bulmuştu. Odanın içi egzotik nefis bir parfüm kokuyordu. Odaya olabildiğince
kısık loş bir ışık hakimdi.
Jolanda’nın üzerinde kırmızı bir kombinezon ve onun üzerinde yine kırmızı uzun bir
sabahlık vardı. Jolanda sabahlığı kollarından sıyırıp yere attı. Tuncay nefesi tutulmuş bir
şekilde Jolanda ‘ya bakıyordu. Tuncay büyülenmiş gibi olan biteni sadece seyrediyordu.
Jolanda yanındaki akıllı telefondan romantik bir müziği açmıştı. Loş ışıkla dolu odada
çok romantik bir müzik eşliğinde dans etmeye başlamışlardı. Jolanda, Tuncay’ı
ürkütmemek için elinden geldiğince yavaş davranmaya çalışıyordu. Jolanda kollarını
Tuncay’ın boynuna dolamış olduğu yerde Tuncay’la birlikte sallanıyordu. Jolanda,
“Gözlerini kapat ve sadece sus” dedi. Tuncay da kendisini geceye bırakmış Jolanda ne
derse onu yapıyordu. Biraz sonra ateşli dudaklar birleşmiş şehvetin emrinde geceye
karışmışlardı.
Sabah olduğunda ilk uyanan Tuncay oldu. Eyvah geç kaldım deyip hemen banyoya
girdi. Sonra hızla giyinmeye çalışırken Jolanda uyandı. Gülümseyerek Tuncay’ın
giyinmesini izledi. Tuncay odadan çıkmadan, “Bugün beni mutlaka bul. Seninle
konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. Diyeceklerime evet dersen artık burada
çalışmana da gerek yok. Benimle Hollanda’ya gelmek istemez misi?” Tuncay
Jolanda’nın dediklerinden bir şey anlamamıştı ama hızla işinin başına gitmesi
gerekiyordu çünkü gerçekten geç kalmıştı.
Hemen odasına gidip otelin çalışanları için verdiği üniformayı giyip oda temizliği için
arkadaşlarının yanına gitti. Arkadaşları odaları temizlemeye başlamışlardı bile. Kapıda
rahatsız etmeyin yazılı kart odanın kapı kulpunda asılı değilse içeri gidip hızla temizleyip
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bir diğer odaya geçiyorlardı. Arkadaşları Tuncay’ın Jolanda macerasını duymuşlardı bile.
Onun geç kalmasına kızmamışlardı bile. Hatta içlerinden biri, “Aslanım gelmeseydin, biz
seni idare ederdik. Gece çok yorulmuşsundur iyice dinlenseydin bari” deyip arkadaşına
göz kırpıp kahkahayı koyuvermişti.
Tuncay utanıp kızarmıştı. “Yav bizimkisi de amma mahcup delikanlıymış. Şuna bak ya
kıpkırmızı oldu adam. Sanki gören de ilk defa kaçak et kesiyor sanır. Neyse sefan olsun
kardeşim bizde bir tane ayarladığımızda sen de bizi idare edersin ödeşiriz. Bu işler
böyle, bu gün sana yarın bana…”
Odaları bitirdikten sonra bir kahve molası verdiler. Molada Tuncay’a geceyi sorup,
“Nasıl ateşli miydi hatun?” Tuncay bu soruya kızmıştı.
-Arkadaşlar şakanın da bir dozajı olmalı ama. İnsana mahrem sorular da sorulmaz ki.
Yatak odası insanın mahremidir. Sizden rica ediyorum lütfen bana bu tür şakalar
yapmayın da söylemeyin de.
-Kız be dostum, takılıyoruz. Kaç zamandır ailenden uzak buradasın. Sende erkeksin,
senin de bazı ihtiyaçların olacaktır. Bari ihtiyacını giderirken de bir şeyler kazan.
Tuncay bir şey anlamamış gibi arkadaşının yüzüne şaşkınca bakarak, “Nasıl yani” der.
-Yanisi şu, Bazı arkadaşlar yaşlı turistlerin gönlünü yapar onlarda bu hizmete karşılık
bir şeyler verir. Demem o ki o kadınının gönlünü yaparken üç beş kuruş bir şeyler de
kazan yani.
Tuncay daha önce başına gelmediği için duydukları karşısında şaşkındır. Kahve
molasından sonra parklardaki olası yerlere atılmış pislikleri temizlemek için bir çöp
torbası alıp bahçeye çıkar. Jolanda da mayosunu giyinip havuzun kenarında ki
banklardan birine uzanmış güneşlenmektedir. Güneşlenen Jolanda Tuncay’ı göz hapsine
almış onu izlemektedir. Tuncay yanından geçerken işinin kaçta biteceğini sorar. Tuncay
kesin bir saat olmamakla birlikte 18 gibi işinin biteceğini söyler. Jolanda, “O halde
akşama odamda bekliyorum” der.
Tuncay, Jolanda’nın bu kadar güzel Türkçe konuşmasına şaşırıp kalmıştır. Onun
Türkçeyi nasıl öğrendiğini merak etmiştir. Akşama doğru işi biter. İşçilerin yemek yediği
salona giderek karnını doyurup odasına gidip duş alır. Daha sonra üstünü değiştirip
sahile iner. Sahil boyu yürümeye bir yandan da akşam ki olayları düşünmek
istemektedir ama Jolanda bir anda yanında belirir.
-Merhaba, birlikte yürüyelim mi? Umarım seni rahatsız etmiyorumdur.
-Estağfurullah, ne rahatsızlığı olacak. Ama gören filan olursa laf edebilirler. Arkadaşlar
arasında beraber olduğumuz duyulmuş zaten. Milletin dilindeyiz bilmiş ol.
-Aman boş ver, milletin dili torba değil ki büzesin. Ne yapalım konuşan konuşsun.
Tuncay aklındaki ilk soruyu sordu.
-Sen bir Hollandalı olarak nasıl oluyor da bu kadar mükemmel Türkçe konuşabiliyorsun.
Ben bile Türkçeyi senin kadar güzel konuşamıyorum.
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Jolanda güldü,
-Komşumuz olan bir Türk aile vardı. Uzun yıllar komşuluk yaptık birbirimize. Bir oğulları
ve bir de kızları vardı. İlk önce kızlarıyla dost olduk. Daha sonra kız arkadaşım abisinin
bana olan ilgisini anlattı. Zamanla ben de ona ilgi duymaya başladım. Birbirimize âşık
olup evlendik. Evlendikten sonra Türkiye’de yaşamaya karar verdik. Kendisi bayan
kuaförüydü. İzmir’e taşınıp bir kuaför dükkânı açtı. Müşterilerimizin hepsi bayan olduğu
için benim yabancı gelin olmam hepsinin dikkatini çekmişti. Hepsi birden bana Türkçe
öğretmeye çabaladılar. Günlük gazetelerle başladım sonra şarkılarla devam ettim.
Sonra o zamanlar yayınlanan fotoromanlar vardı. Onlardan bol bol okudum derken işte
gördüğün gibi bu şekilde Türkçe konuşur oldum. Eşim buraya geldikten sonra çok
değişti. Sonra bir gün beni müşterilerimizden biriyle aldattığını öğrendim takip edip
onlara suçüstü yaptım. Boşanmak için mahkemeye müracaat ettim. Hâkim ilk celsede
boşadı. Daha sonra bende mecburen yeniden kendi ülkeme Hollanda’ya döndüm.
-Peki ya sen, senin hikâyen nedir? Evli olduğunu söylemiştin ama gördüğüm kadarıyla
otelde kalıyorsun. Ailen çocukların nerede?
Tuncay hikâyesini kısaca Jolanda ‘ya anlattı. Hikâyeyi dinleyen Jolanda gülümsedi.
-Ama iyi ama kötü herkesin bir hikâyesi var değil mi? Bazı insanlar şanlı doğuyor
bazıları da şanssız. İstersen senin şansını döndürebiliriz?
-Nasıl döndürecekmişiz şansımı?
-İstersen seni Hollanda’ya götürebilirim. Oturum aldıktan sonra da istersen aileni de
yanına alabilirsin.
-İyi de ben evliyim. Nasıl götüreceksin beni Hollanda’ya?
-İlk etapta eşinden boşanacaksın ve benimle evleneceksin. Ben sana istek gönderip
vize almanı sağlayacağım. Geldikten sonra üç yıl boyunca benimle evli kalmak
zorundasın. Anlatılırken her şey kolay gibi görünüyor ama öyle değil. Üç yıl boyunca
benim yanımda kalacaksın dolayısıyla çalışmak zorundasın. Bu evlilik nedeniyle benim
bazı kayıplarım olacak onları karşılamalısın. Bu süre boyunca nasıl ki sen bana bağlı
kalacaksan ben de sana bağlı kalacağım için bunun da bir bedeli olacak. Yani ayrılırken
bana on bin euro ödeyeceksin. Bu da benim seni Hollanda’ya götürmemin bedeli
olacak. Bu arada peşince söyleyim hiçbir arkadaşıma karışmayacaksın. İstediğimle
istediğim şekilde görüşürüm. Kıskançlık yapmayacaksın. Yaşadığımız süre boyunca da
istediğim zaman benimle birlikte olacaksın. İyice düşün taşın, ben dönmeden de
cevabını ver. Şimdi müsaadenle ben dönüyorum. Gece gelmek istersen bekleyeceğim.
Jolanda, Tuncay’ın yanından ayrılırken dudaklarına hafif bir buse kondurmayı da ihmal
etmedi. Tuncay bir süre daha sahil boyunca yürüdükten sonra otele geri döndü. Bir
bara gidip arkadaşından içki istedi. Arkadaşı yarım olan bir viski şişesini alıp bir kâğıt
poşetin içine koyarak Tuncay’a uzatırken, “Odadan başka yerde içme, yakalanırsan ben
vermedim sen kendin çaldın ona göre”. Tuncay gülerek olur anlamında göz atarak,
“Ayıpsın seni zor durumda bırakır mıyım? Zaten iki duble bir şey atıp uyuyacağım.
Teşekkürler, haydi eyvallah. Sana kolay gelsin” deyip odasına gitti.
Odaya vardığında kendisini yatağa attı. Poşetteki içki şişesini çıkartıp ağzını açıp
tepesine dikmesiyle püskürtmesiyle öksürük nöbetine tutulması bir olmuştu. İçki
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sıcağın etkisiyle ılımıştı. Bir de Tuncay hiç alışkın olmadığı için boğazı yanmıştı. Yatarak
içtiği için de genzine kaçmıştı. Aslında gülünç bir hali vardı ama Allah’tan odada kimse
yoktu. Bütün arkadaşları turist avına çıkmışlardı.
Uzandığı yerden tekrar içmeye başladı. Bu kez daha dikkatli ve daha küçük yudumlarla
içmeye çalışıyordu. Bir yandan içerken diğer yandan Jolanda’nın sözlerini düşünüyor o
ana kadar yaşadığı hayatı gözlerinin önünden geçiyordu. Yarım saat kadar odada
durduktan sonra alkolünde tesiriyle Tuncay’ı sıcak bastı. Yataktan kalkıp dolaşmaya
bahçeye çıktı ama ayakları onu Jolanda’nın odasına götürüyordu. Sabahleyin
uyandığında kendisini Jolanda’nın odasında çırılçıplak bulmuştu. Jolanda da uyanmış
yattığı yerden ona bakıyordu.
Tuncay olanları hatırlamaya çalıyordu ama başında müthiş bir ağırlık hissediyordu.
Ayağa kalkmayı denedi ama aldığı alkolün etkisi henüz geçmiş değildi. Yavaş yavaş
kalkıp banyoya gidip duş aldı. Sonra üstünü giyinip odasına giderek otel üniformasını
giyinip arkadaşlarının yanına vardığında hepsi gülerek, “günaydın çapkın” diyordu.
Tuncay çalıştığı süre boyunca Jolanda’nın anlattıklarını düşündü durdu. Sonra çocukları
ve karısı aklına geldi. En iyisi olan biteni karısıyla konuşmasıydı.
İşi bittikten sonra bir telefon kulübesine gidip köyün muhtarını arayıp karısını telefona
getirmesini rica edip telefonu kapattı. Aradan yirmi dakika geçtiğinde tekrar tekrar aynı
numaraları çevirdi. Karısı telefondaydı. Kısa bir hal hatır sorma faslından sonra karısına
Hollanda’ya gitme fikrini anlattı. Ama gidebilmesi için kendisinin boşanmaya razı olması
gerektiğini anlatarak en kısa zamanda da onları yanına Hollanda’ya götüreceğini ama
boşanmada zorluk çıkarmaması gerektiğini söyledi. Nihayetinde bu bir anlaşmalı
boşanmaydı. Oturum alıp Hollanda’ya yerleştiğinde yine hep birlikte olacaklardı.
Ama karısı bir türlü ikna olmuyordu. İki çocuğuyla ortada kalmaktan korkuyordu.
Hollanda’ya gittiğinde kocası kendisini unutur Hollandalı kadınlara kapılırsa ne yapardı?
Tuncay karısına çoluk çocuğun ailenin geleceği için istemeyerek yapmaya çalıştığını
anlattı. Bu fırsat milyonda bir gelir. Düşün taşın kararını ver deyip telefonu kapattı.
Otele döndüğünde arkadaşları Jolanda’nın onu aradığını söylediler. Tuncay, Jolanda’yı
yemek yerken bulmuştu. Jolanda’ya sahile gideceğini yemeğini bitirdikten sonra onun
da oraya gelmesini söyledi.
Tuncay sahile indiğinde sahilin bomboş olduğunu gördü. Öyle ya akşam yemeği
vaktiydi. Herkes yemek yemeye gitmişti. Tuncay sahilde, kumsala uzanıp gökyüzündeki
bulutları izlemeye başlamıştı ki yanına Jolanda geldi. Hiçbir şey demeden o da kumsala
uzanıp başını Tuncay’ın omuzuna koydu. Sonra yavaşça başını kaldırım Tuncay’ı
dudaklarından öpmeye başladı. Tuncay artık kayıtsız kalmıyor karşılık veriyordu.
Jolanda kalkıp üzerine yapışan kumları eliyle çırptıktan sonra elini Tuncay’a uzatıp onun
kalkmasına yardım etti. Sonra el ele tutuşup Jolanda’nın odasının yolunu tuttular.
Bir saat sonra ikisi de küvettin içerisinde çırıl çıplaktı. Tuncay, Jolanda’ya teklifini kabul
ettiğini onunla Hollanda’ya gideceğini söyledi. Jolanda Tuncay’a gülümseyerek o zaman
işlemlere hemen başla. İlk iş olarak eşinden ayrılmalısın, ondan sonrası bende. Peşinen
söyleyim eğer sözünde durmazsan ilk uçakla soluğu burada alırsın.
Jolanda’nın tatil süresi dolmuş ülkesine dönecekti. Tuncay’a üzerinde telefon ve
adresinin yazılı olduğu bir kâğıt uzattı. Boşanma işlemin bitince haber ver, resmi nikâh
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

için yanına geleceğim deyip Tuncay’ın yanaklarına bir buse kondurarak oteli terk etti.
Tuncay otelde daha fazla kalmasının zaman kaybı olduğunu düşünerek oteldeki işinden
istifa edip köyünün yoluna koyuldu. Köyüne döndüğünde eşini iki göz iki çeşme
ağlarken buldu. Karısı durumu kaynanasına ve kayınpederine açıklamıştı. Onların da
içlerinde bir ümit yeşermiş gelinlerini boşanmaya ikna etme çabasına girişmişlerdi.
Tuncay başka erkeklere benzemez. Bak kaç kez şehire çalışmaya gitti. Antalya’da bile
aklında hep çocukları vardı. Değil Hollanda’ya Amerika’ya bile gitse Tuncay çocuklarını
unutmaz karısına bağlı kalırdı. Korkması için bir neden yoktu. Hem o artık kendilerinin
bir kızı torunlarının annesiydi. Oğulları bıraksa kendileri bırakmazdı. Hem dini nikâhı
duracaktı. Dinen yine evlilerdi sonuçta. Nihayet sonunda gelinlerini sorun çıkarmadan
boşanmaya ikna ettiler. Mahkemede de karşılıklı anlaşmalı olarak boşandılar.
Tuncay hemen Jolanda’ya bir mektup yazarak boşanma işleminin gerçekleştiğini belirtip
Jolanda’nın nikâh için gelebileceğini yazdılar. Birkaç hafta sonra Jolanda Tuncayların
köyündeydi. Jolanda’yı gören Tuncay’ın hanımı Jolanda’nın yaşlı olmasına rağmen
kıskançlık krizlerine girer. Nikâhını verdiğine bin pişman olur. Her ne şekilde olursa
olsun Tuncay’la Jolanda’yı yalnız bırakmamaya çalışır ama resmi işlemler için onlar
vilayete gittiklerinde de içi içini yer. Jolanda ve Tuncay nikâh işlemlerine başlayıp resmi
nikâhı kıyarlar. Nikâhtan sonra Jolanda yeniden ülkesi Hollanda’ya döndü.
Tuncay hemen pasaport işlemlerine başladı. Bir ay içerisinde pasaportunu eline almıştı
bile. Aradan üç ay geçmişti ki Tuncay’ın aile birleşim vizesi geldi. Tuncay Ankara’ya
giderek vizesini aldı. Konsoloslukta kendisine iki ay içerisinde Hollanda’da olması
gerektiğini aksi takdirde vizesinin geçersiz olacağını dolayısıyla bütün işlemlere yeni
baştan başlaması gerekeceği söylendi.
Vizesini alan Tuncay heyecanla Jolanda’yı arayarak vizeyi aldığını sıranın uçak bileti
göndermesine geldiğini söyledi. Jolanda en kısa zamanda bileti göndereceğini söyledi.
Tuncay tekrar köyüne döndü.
Bütün bu olan bitenlere karısı iki göz iki çeşme ağlıyordu. Onun içinden bir his Tuncay’ı
temelli olarak kaybettiğini söylüyordu. Bir türlü içinin yangınını söndüremiyordu.
Tuncay’ın uçak bileti gelmiş ertesi gün yola çıkacaktı. Tuncay karısıyla vedalaşırken
gözyaşları içerisindeki karısı,
-Eğer ki verdiğin sözleri unutur beni burada iki çocuğumla aç açıkta koyarsan iki
cihanda da iki elim iki yakandadır bilesin. Hiçbir şekilde hakkımı helal etmem.
Çocuklarıma yetim bana dul hayatını layık görüp sen orada gavur avratlarıyla gönlünü
eylersen Allah şahidimdir her gün bin bir türlü beddua ederim. Yavrularını sana,
anana-babana düşman yetiştiririm. Hatta imkân bulursam nerede olursan ol gelir senin
canını ben alırım. Gittiğin yerlerde ardını unutmayasın. Benim sözüm bu kadar gerisini
sen bilirsin.
Tuncay karısını, korkularını anlıyor ama ne söylerse söylesin onun kalbinde yanan ateşi
söndüremeyeceğini çok iyi biliyordu. Yine de, “Yahu hatun deli misin? Bana ne elin
gavur avratlarından. Benim yavrularımın anası sensin. Ben oralara çoluk çocuğumun
rızkı için ailemizin geleceği için gidiyorum. Gözü kör olsun şu yoksulluğun. Yoksa ben
seni yavrularımı bırakıp gider miyim? Nerede olursam olayım aklımda fikrimde
gönlümde sen ve yavrularım olacaksın. Şimdi sil o gözyaşlarını. Tez zamanda da sizleri
yanıma alacağım inşallah”.
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Karısı, ana-babası ve çocuklarıyla vedalaşan Tuncay Hollanda yoluna koyulur. Bir sabah
vakti Amsterdam havaalanına iner. Elinde valizi gümrük kapısından çıktığında bir sürü
meraklı gözlerle karşılaşır. Aslında herkes bir yakınını almak için gelmiştir ama bu kadar
meraklı bakış karşısında Tuncay kendisini tedirgin hisseder. Onun çıktığını gören
Jolanda el sallayarak seslenir, “Tuncay! Haydi, bu taraftan gel”. Tuncay, Jolanda’yı
görmüştür. Onun gösterdiği yerden yürüyerek Jolanda’nın yanına varır. Jolanda
kimseye aldırış etmeden Tuncay’ı dudaklarından öper. Tuncay şöyle bir çevresine
bakar. Kendilerini izleyenler olduğunu görünce yüzü utançtan kıpkırmızı olur. Jolanda,
“İşte senin bu haline âşık oldum be adam. Haydi, gidelim” der.
Jolanda, Hollanda’nın doğusunda yer alan Hengelo şehrinde oturmaktadır. Hengelo,
Amsterdam’a yaklaşık yüz kırk kilometre uzaklıktadır. Jolanda’nın kendi arabası vardır.
Arabayla Hengelo’ya doğru yol alırlarken yol üzerindeki Barneveld denen yerde mola
verirler.
Jolanda, “Burasının tavuğu ünlüdür. Evde yemek yok. Yoldan geldin acıkmışsındır.
Burada güzelce karnımızı doyurduktan sonra yola koyuluruz. Doymazsan söyle bir
porsiyon daha sipariş veririz.” Yemeklerini yedikten sonra Jolanda evde yemek için de
iki porsiyon tavuk söyler. Bir süre sonra da tekrar Hengelo yoluna koyulurlar.
Jolanda, Hengelo’da üç katlı bir yer evinde oturmaktadır. Eve girdiğinde Tuncay bir
koku hisseder ve bu kokudan son derece rahatsız olur. Jolanda’ya, “Bu koku da neyin
nesi” diye sormadan edemez. Jolanda, “Esrar kokuyor hayatım”.
-Ne sen uyuşturucu mu kullanıyorsun?
-Esrar hafif uyuşturucuya girdiği için kullanımı Hollanda’da serbest. Esrarı satın
alabileceğin adına kofişop (kofieschop) denilen yerler vardır. Oralardan serbestçe gidip
alabilirsin. Biliyorum kokusu ilk an için kötü gelebilir ama kısa sürede alışırsın.
Ertesi günü yabancılar polisine giderek oturum işlemlerine başlarlar. Jolanda bir
muhasebecinin yanında çalışmaktadır. Şehrin önemli zenginlerinin muhasebesini
tuttukları için pek çoğunu tanımaktadır. Esrar alışkanlığı olduğu için pek çok kofişop
sahiplerini de tanımaktadır. Aslında Jolanda’nın da esrar içmeye başlamasında
arkadaşlarının etkisi olmuştur. Arkadaşlarıyla bir araya geldikçe ona da ikram etmişler
o da arkadaşlarını kıramadığı için içmiş zamanla da tiryakisi olmuştu.
Esrar yüzünden de gün geçtikçe başına kötü şeyler gelmeye başlamıştı. Hafta sonları
düzenlenen esrar partilerinde kendine geldiğinde yanında yatan çırılçıplak adamı
tanımadığını ama bütün geceyi onunla geçirdiğini anımsadıkça da pişmanlık krizlerine
girer. Esrar içtikçe benliğinden bir şeyler kaybettiğini hisseder ama esrarın verdiği o
tarifsiz keyiften de vazgeçemez.
Tuncay geldikten birkaç gün sonra Jolanda, “Bu kadar yattığın yeter. Artık çalışmaya
başlayabilirsin. Bir arkadaşın temizlik firmasında iş buldum. Başlangıçta asgari ücret
alacaksın. Daha iyi ve paralı iş bulursak oraya geçersin. Şimdilik bir işe başla bakalım.
Gerisini sonra düşünürüz.
Tuncay’ın Türkiye’de tanıdığı Jolanda ile Hollanda’daki Jolanda arasında dünyalar kadar
fark vardır. Hafta içi, şık giyinen dış görünüşüne dikkat eden hanımefendi bir bayan
vardır ama hafta sonu olunca bambaşka bir kadına dönüşmektedir. Kofişoplara giden,
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bolca esrar içen, aldığı esrarın etkisiyle kendisinden geçen aldığı alkolün etkisiyle de
sızıp kalan bambaşka bir kadın vardır. Onun bu halini gördükçe Tuncay kendi kendisine
iyi mi yaptım kötü mü diye sormaya başlar ama yapacak bir şey yoktur. Ya bu deveyi
güdecektir ya bu diyardan gidecektir.. O çoluk çocuğu ailesi için bu deveyi gütmeye
mecburdur.
Tuncay bir temizlik firmasında işe başlar. Firma bölgede faaliyet gösteren
kesimhanelerin temizlik işlerini yapmaktadır. Gündüz kesimi yapılan hayvanların gün
boyunca etleri parçalanıp kasalara doldurularak soğuk hava depolarında muhafaza
ediliyor daha sonra gelen tırlara yüklenerek bir sonra ki işlem göreceği yere
gitmektedir. Tuncay ve bağlı olduğu ekip etlerin parçalandığı kesimhanedeki tezgahların
üzerlerini yerleri tuz ruhu ve suyla yıkayarak ertesi güne kullanıma hazır hale
getiriyorlardı. Tuz ruhu kullanıyorlardı çünkü hem yerlerdeki hem tezgah üzerinde
oluşan bakterileri öldürüyordu. Sonrasında yine güzelce ruh tuzu kalmayıncaya kadar
yıkamak zorundalardı ki tuz ruhu etlere sirayet etmesin yiyenleri zehirlemesindi.
Tuz ruhuyla çalışırken çok dikkatli olunmak zorundaydı. Tuz ruhu (hidro klorik asit) son
derece zehirli bir maddeydi sonuçta bir asitti. Tuz ruhu suyla birleştiği zaman belli
belirsiz bir duman oluşuyordu. Bu dumanı soluyanlar zamanla akciğer kanserine
yakalanıyor ve kısa bir süre sonra da ölüp gidiyorlardı. Bu nedenle burada çalışanlara
maske kullanmaları şiddetle tavsiye ediliyordu.
Maskeden Tuncay’a da verilmişti ama neden takması gerektiği anlatılmamıştı. Temizlik
işinde çalışanların tamamı yabancı kökenli işçilerdi. Tuncay işe dört elle sarıldı. Verilen
maskeden zamanla bunalıyor ve çıkartıp yakın bir yere koyuyor şef gelecek olursa
hemen takıyordu.
İlk aylar güzel geçmişti. Geceleri çalıştığı için eve sabaha doğru geliyordu. O saatte
Jolanda henüz uyuyor oluyordu. O mutfağa girip sessizce çorba ya da kahvaltı türü bir
şeyler hazırlıyor sonra Jolanda’yı uyandırıyordu. Uzun bir hazırlıktan sonra giyinmesini
ve makyajını tamamlayan Jolanda’yla birlikte kahvaltı yapıyorlardı.
Eline geçen paranın yarısını, barınak, yeme içme, gaz elektrik gibi masrafları neden
göstererek Jolanda alıyordu. Bir kısmını Türkiye’ye gönderiyor kalanıyla da geçinmeye
çalışıyordu ama bu çok azdı. Bir süre sonra Jolanda hafta içerisinde de esrar içmeye
başlayınca yavaş yavaş sorunlar oluşmaya başladı. Bir iki sefer hafta ortasında
arkadaşları gelmiş beraberinde getirdikleri esrarı alkolle birlikte içmişler sonrasında da
sızıp kalmışlardı. Onlar esrar içerken Tuncay işe gitmek üzere evden çıkmış oluyordu.
Sabahleyin evin içindeki kokudan eve girilmez oluyordu. Tuncay hemen pencereleri
açmış sonra kahvaltıyı hazırlayıp Jolanda’ya seslenmişti ama onu bir türlü
uyandıramamıştı. O gün işine gidememişti. Kendisine geldiğinde işyerini arayıp hasta
bildirmiş birkaç gün işe gitmemişti. O olaydan sonra bir daha hafta içi esrar içmemeye
kendi kendisine söz vermişti. Bu sözünde uzun süre de tutmuştu.
Aradan bir yıl zaman geçmişti. Bu zaman zarfında Tuncay bir vakfın düzenlediği
Hollandaca dil kursunu takip etmiş bir parça Hollandaca öğrenmişti. İşe gitmek için
araba ihtiyacı hissedeceğini anlamıştı. O zamana kadar biriktirdiği paralarla ehliyet
kursuna ve imtihana girdi. Şansı yaver gitmiş bir imtihanda ehliyetini almayı
başarmıştı.
Tuncay’ın işleri yoluna girmeye başlarken Jolanda’nın durumu her geçen gün daha da
kötüye gitmeye başlamıştı. Hafta içi esrar partilerine uzun süre ara verdikten sonra
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tekrar başlamıştı. Yine esrar ve alkolün etkisiyle sızıp kalıyor işe gidemiyordu. Bir
seferinde Tuncay onu yatağında bir başka adamla çırılçıplak yakalamıştı. Adamı yaka
paça dışarı atmış Jolanda’yı uyandıramamıştı bile. Jolanda kendisine geldiğinde ise
hiçbir şey hatırlamıyordu.
Tuncay evli kaldıkları süre boyunca bari kendisini aldatmamasını söyleyecek oldu ama
Jolanda’nın cevabı hazırdı. “Her şeyi en başta ben sana söyledim. Ne olursa olsun sen
benim kimle yatıp kalktığıma arkadaşlarıma karışmayacaktın. Sözünde durmayacaksan
hemen yarın ülkene dönebilirsin. Zaten daha bana borcun var. Sahi omu ne zaman
ödemeyi düşünüyorsun?”
-El insaf be elime geçen paranın çoğunu zaten sen alıyorsun. Sana para yetiştireceğim
diye parasızlık imanım gevredi. Biliyorsun köyde çoluk çocuğum da var onlara da
göndermek zorundayım. Ne olur bir süre üç beş kuruş eksik alsan.
-Hop, orada dur bakalım Tuncay Efendi. Benim aldıklarım mecburi giderler. Sen
olmasaydın ben bu kira yardımını filan devletten zaten alacaktım. Sen geldiğin için ve
maaş aldığın için o yardımlar benim cebimden çıkıyor. Sen daha benim senin için
harcamış olduğum paranın dörtte birini bile ödemedin be.
-İyi de kazandığım parayı biliyorsun. Ne yapabilirim ki?
-Sen ayakta uyu. Millet gece kesimhaneden çaldıkları etleri konu komşusuna satıp
yolunu buluyor sen yemek için sana verilen etleri alıp gelmiyorsun. Uyan Tuncay bey
uyan.
Tuncay, Jolanda’nın söyledikleri karşısında şaşkındı. Evet arkadaşlarının kesimhaneden
et çalıp sattıklarının farkındaydı. Ama kendisi öyle bir şey yapamazdı. Yemek yediği
çanağa pisleyemezdi. Olan biten bir süre sonra fabrika yönetimi tarafından da fark
edilmişti. Fabrika bütün temizlik işçilerini soygundan mesul tutmuş ve Tuncay’ın bağlı
bulunduğu temizlik şirketiyle olan anlaşmasını fesih etmişti. Temizlik firması elindeki
işini kaybedince Tuncay ve arkadaşlarının işine son verdi. İşsizlik ödeneğini hak edecek
süre kadar çalıştığı için işsizlik maaşı için müracaat etti. Ama bu işsizlik ödeneği altı ay
gibi kısa bir süre içindi.
İşsiz kalınca Tuncay yeniden iş aramaya başladı. Bir gün Jolanda, “sana iş buldum”
diyerek eve geldi.
-Ne işiymiş?
-Kuryelik yapacaksın. Bir paketi bir yerden alıp sahibine götüreceksin. Mesafeye göre
para alacaksın. Hem karlı bir iş hem de öyle fazla yorulmayacaksın. Nasılsa ehliyetini
de aldın. Benim arabamla gidip gelirsin.
Tuncay çaresiz, “Peki, tamam dediğin gibi olsun bakalım” dedi. Tuncay hem işsizlik
ödeneği alırken diğer yandan da kuryelik yaparak çift maaş almaya başlamıştı. Tabii ki
kuryelik işi hem yasal olmayan bir iş olduğu için yakalanırsa büyük cezai yaptırımlarla
karşı karşıya kalacaktı ama bunları Tuncay’a söylememişlerdi.
Tuncay bazen Amsterdam’a gidip oradan bir paket alıp geliyor. Bazen de Enschede’den
aldığı bir paketi Almanya’nın herhangi bir şehrine bırakıyor bazen de çok az nadiren de
olsa Belçika’ya gittiği oluyordu. Bu kuryelikten iyi kazanıyordu. Altı ay gibi kısa bir
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zamanda yine para biriktirmeye başlamıştı. Ta ki bir seferinde merak edip götürdüğü
malın içerisine bakana kadar. Merak edip baktığında kendisini uyuşturucu kuryesi
olarak kullandıklarını anlamıştı. Paketi vereceği yere bıraktıktan sonra bir daha bu işi
yapmayacağını söyledi.
Eve döndüğünde Jolanda’ya işi bıraktığını söylediğinde büyük bir tartışma yaşayıp
kavga ettiler.
Jolanda esrar partileri yüzünden iş hayatında sorunlar yaşamaya başlamıştı. İşyerine
neredeyse her gün geç kalmaya başlamış, sıkça da hasta kalmış dolayısıyla da işvereni
Jolanda’ya çıkış vermişti.
Jolanda, işinden olmuş işsizlik maaşına düştüğü için de düşük maaş almaya başlamıştı.
Ama eski refah düzeyinde de yaşamak istiyordu. Bu yüzden de Tuncay’a para bulması
konusunda baskı yapıyor aksi takdirde ondan boşanacağını dolayısıyla da onun geri
ülkesine gitmek zorunda kalacağıyla tehdit etmeye başlamıştı.
Tuncay artık her şeyden bıkmıştı. Ama sabretmesi gereken on dört ayı kalmıştı. On dört
ay sonra süresiz oturum hakkını elde edecek o zaman da Jolanda’dan rahatça
ayrılabilecekti. Bu yüzden de “Ya sabır” diyordu.
Jolanda bir gün yeni bir iş teklifiyle geldi. Tuncay ve Jolanda bir ilaç firmasının ürettiği
ilaçlarda kobaylık yapacaklardı. Almanya da, ilaç firmasının belirlediği bir evde iki ay
boyunca ilaç kullanacaklardı. Bu iş için adam başı aylık iki bin avro ücret vereceklerdi.
Başlangıçta Tuncay razı olmak istemedi ama Jolanda, “Ben bile yapacağı, hem birlikte
olacağız. Korkulacak bir durum da yok. Bu para ikimiz içinde büyük. Bize biraz rahat
nefes aldıracak. Üç ayın sonunda evimizde olacağız”. Diyerek Tuncay’ı ikna etmeyi
başardı.
Alacakları parayı aylara bölmüşlerdi. Kaldıkları süreye göre maaş alacakları. Ücretler de
alacakları ilaçlara göre azalıp yükselebiliyordu. İlaç şirketi Tuncay ve Jolanda’ya bir
kağıt imzalatmışlar olayı sanki gönüllülük bazında yapıyor gibi görünmüşlerdi. Yani
aldıkları para tamamıyla kaçak olacaktı ve dolayısıyla Jolanda işsizlik ödeneğini almaya
devam edecekti.
Jolanda ve Tuncay orta derece tehlikesi olan ilaçları deneyeceklerdi. Haftanın ilk günü
kliniğe yattılar. Her ikisi de günde 3 defa kullanacakları bir ilaç alıyorlardı. İlk günler de
her şey güzel gitti. Birinci ayın sonuna doğru Tuncay’ın cildinde kaşınmalar, saçlarında
dökülmeler olmaya başlamıştı. Jolanda ise aldığı ilaçlar yüzünden çok aşırı uyumaya
başlamıştı. Uyandığı zamanlarda ise kendisini hiç iyi hissetmiyordu. Kusmalar ve baş
dönmeleri fazlalaşınca Jolanda daha fazla devam edemeyeceğini anladı. Klinik
yetkililerine devam edemeyeceğini söyledi. Jolanda’nın ciddi sağlık sorunları
yaşayabileceğini anlayan klinik yetkilileri ona o güne kadar ki hak ettiği parayı vererek
Jolanda’yı evine gönderdiler.
Tuncay kaşınmaları fazlalaşmış saç dökülmesi ve diş etlerinin çekilmeye başlamasıyla o
da işi yarıda bırakma kararı almıştı. Gür saçları olan Tuncay’ın saçları seyrelmişti. Orada
bulunan bir Türk’ün yardımıyla ayrılmak isteğini yetkililere iletti. O da o güne kadar ki
ücretini alarak Jolanda’ya telefon etti. Jollanda arabasıyla Tuncay’ı almaya gelmişti ama
Tuncay’ı görür görmez ilk sorduğu para olmuştu. Tuncay’da firmadan aldığı parayı
Jolanda’ya kaptırmıştı.
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Tuncay’da Jolanda da işsizlerdi. Ama Jolanda’nın lüks yaşam tarzı devam ediyordu. Bu
yüzden de sürekli bir para sıkıntısı yaşıyorlar ve Jolanda Tuncay’a para bulması
konusunda baskı yapıyordu.
Bir gün Jolanda eve bir adamın kullandığı minibüsle birlikte geldi. Minibüsten bazı
eşyaları tavan arasına çıkardılar. Tuncay’ da mecburen onlara yardım etti. Jolanda’yla
birlikte gelen adam elektrik sayacının girişinde olan mührü kırarak sayaç girişinden
tavan arasına bir elektrik kablosu çekti. Bu aslında kaçak bir elektrik tesisatıydı. Bu
sayede kullanılan elektrik sayaçta görünmeyecekti. Tavan arasına yüksek derecede ısı
verebilecek lambalar için elektrik tesisatı çekildi. Tavan arasına bir de havalandırma
kurularak büyük bir filtre takıldı. Tavan arasına iki tane de kocaman varil koyularak
içleri suyla dolduruldu. Daha sonra da tavan arasına çiçek dikmek için kullanılan
saksılar getirilip içleri toprak doldurulup bazı şeyler ekildi. Daha sonrasında ise yüksek
ısı vermesi için kullanılan lambalar yakıldı. İşler bittikten sonra adam “görüşmek üzere
deyip ayrıldı.
Jolanda’yla Tuncay her gün bu fidelere su vermeye başladılar. Fideler kısa sürede
çıkmaya büyümeye başlamışlardı. Ama bu yetişen bitkiler jolanda’nın içtiği esrar gibi
kokuyordu yani çatıya esrar bitkisi olan kenevir dikmişlerdi. Tabii bunu Tuncay ancak
bitkiler büyüyüp koku salmaya başlayınca anlamıştı. Tavan arasına çekilen
havalandırma ve havalandırmanın ağzına takılan fitrelerin ve iki koca varil suyun nedeni
anlaşılmıştı. Koku tavan arasında sudan geçirilerek yok ediliyordu. Varildeki sular da
her hafta değişiyordu ki koku olabildiğince en aza indirilsindi.
Jolanda sık sık evin önünde esrar içmeye başladı. Konu komşunun kendisinin esrar
içtiğini göstermek için yapmıştı bunu. Böylece evden gelecek olası esrar kokusunu
komşular Jolanda’ya bağlayacaklar ve evde esrar yetiştirildiğinden kimsenin ruhu
duymayacaktı. Nitekim bunda da başarılı oldular. İlk esrarı toplayıp sattıklarında
Jolanda evde bir esrar partisi düzenledi. Herkes o kadar çok esrar ve alkol içmişti ki
uyandıklarında kim kimin koynunda olduğundan haberleri yoktu. Hatta birisi yanında
kokain de getirmiş bazıları esrarla kalmamış kokain de çekmişlerdi.
Evde esrar yetiştirilmeye başlanmasıyla para sorunu bir parça da olsa çözülmüş hatta
Jolanda Tuncay’a daha iyi davranmaya başlamış üstelik eşinde göndermesi için para
vermeye başlamıştı. Ama Tuncay da biliyordu ki bu para bir sus payı idi. Eğer birisine
yada polise bir şey anlatacak olursa başının belaya gireceğini kendisi de biliyordu.
Aylar hızla geçip gidiyor Tuncay’ın zamanının yani Jolanda’dan kurtulmasına altı yedi ay
gibi bir süre kalmıştı. Esrar yetiştirmeye devam ediyorlar, esrarı kendileri ürettikleri için
de bir kısmını da kendilerine ayırıyorlardı. Artık Tuncay daesrar içmeye başlamış onun
yalancı keyfini tatmıştı.
Esrar yetiştirmede ilkbahar ve yaz ayları boyunca sorun yaşamadılar. Sonbaharda da
havalar devamlı yağışlı geçmişti. Ama ne olduysa yılbaşına iki hafta kala olmuştu.
Aralık ayında hava don yapmış her taraf buz tutmuştu. Bütün evlerin çatıları buz
tutmuş görünüyordu ama Tuncay ve Jolanda’nın oturduğu evin damı yüksek ısılı
lambaların devamlı yanması nedeniyle buz tutmamış ıslak duruyordu.
Tabii bu durum Hollanda’da çok sık karşılaşılan bir durum olduğu için herkes o evde
esrar yetiştirildiğini anlıyordu. Bu yüzden kaçak esrar yetiştiricileri Kasım-Aralık-Ocak
ve Şubat ayları boyunca olası don olaylarında yakayı ele vermemek için esrar
yetiştirmeye ya ara verirler ya da büyük masraflar yaparak ısı yalıtımı yaptırırlardı çatı
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tavan arasındaki ısıdan etkilenmesin. Ya da işlerini şansa bırakırlardı ki bu durumda da
büyük yakalanma riski vardı. Jolanda ve Tuncay don olayı ihtimalini akıllarından dahi
geçirmemişlerdi.
Öğleye doğru kapının zili sürekli çalmaya başladı. Jolanda ve Tuncay içtikleri esrarın
etkisiyle uyanmakta zorluk çekiyorlardı. Gelenler bu kez zile basmakla kalmayıp kapıyı
da yumruklamaya başlamışlardı. Tuncay akşam film seyrederken birayla birlikte esrarı
içtikten sonra kanepede uyuyakalmıştı.
Geç uyuduğu ve biraz da uykusu derin olduğu için uyanmakta zorluk çekiyordu. Seslere
uyanıp yattığı yerden doğrulup oturdu. Önce neler oluyor bu sesler de neyin nesi diye
düşünürken kapının yumruklanmaya başlamasıyla gözlerini ovuşturarak kapıyı yöneldi.
Kapıyı açtığında aynı anda iki polis üzerine atlayıp Tuncay’a kelepçeyi takmışlardı.
Tuncay daha ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordu ama hiçbir şey anlamıyordu.
Kulaklarında sürekli bir uğuldama vardı. Polislerin konuşmaları ona uğuldama gibi
geliyordu.
Olan şuydu, gece hava don yapınca Tuncay ve Yolanda’nın oturduğu evin çatısı yüksek
ısıdan dolayı don yapmamış bu da bazı işgüzar komşuların dikkatinden kaçmamıştı. O
güne kadar ki esrar kokularını Jolanda’nın esrar içmesine bağlamanın yanlışlığını
anlayıp polise şikayette bulunmuşlardı.
Polis Tuncay’ı etkisiz hale getirdikten sonra yukarıya yönelmiş Jolanda’yı da bulmuşlardı
ama onu ayıltmakta başarılı olamamışlardı. Tavan arasına giden polis ufak bir kenevir
bahçesiyle karşılaşmıştı. Polis savcıdan arama izniyle geldiği için evi aramışlar evde
esrar partisinden artan kokaini de bulmuşlardı. Esrar yetiştirmeyi para cezası ile
atlatabilirlerdi ama kokain sorun yaratacaktı.
Jolanda ayıldığında hiçbir şey konuşmamış önce avukatını istemişti. Avukatıyla girdiği
sorgulamada ise suçu bütünüyle Tuncay’ın üzerine atmıştı. Eğer itiraz etmeye
kalksaydım beni öldürmekle tehdit etti demişti. Kokainin de Tuncay’a ait olduğunu ara
sıra kokain çektiği için evde bulundurduğunu söylemişti. Aslında bunu bilinçli söylemişti
çünkü satıyor deseydi Tuncay bu kez esrar satıcılığıyla da yargılanacak en az beş yıl
hapis yatmasına neden olabilecekti. Kullanıcı olduğunu söyleyerek bu ihtimali azaltmak
istemişti.
Tuncay bütün olan biteni olduğu gibi anlatmıştı. Jolanda ve Tuncay üç gün polis
merkezinin hapishanesinde kaldıktan sonra hazırlanan dosyayla birlikte mahkemeye
sev edildiler. Mahkeme sanıkların bir sonraki mahkemeye kadar tutukluluk hallerinin
devamına hükmetti.
Bir sonraki mahkemede toplanan deliller göz önünde bulundurularak sanıklara yirmi
biner euro para cezası ve kokainden içicileri oldukları için de on iki ay hapis cezası
verdi. Mahkeme, Tuncay’ın henüz sürekli oturum almamış olmasını göz önünde
bulundurarak Tuncay’ın oturumunun iptaline karar verdi. Yani Tuncay hapisten çıktığı
an yurt dışı edilecekti. Mahkeme temyiz yolu açık olmak kaydıyla kararını vermişti.
Jolanda cezaya itiraz etmişti. Tabii Tuncay da itiraz etmişti ama bunun bir faydası
olmayacağını kendisi de anlamıştı. Ne umutlarla gelmişti ama neler yaşamıştı.
Hapis yattığı süre boyunca üzerine düşünüp karar veremediği bir soru takılmıştı
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kafasına. “Yaşadıklarım kader miydi yoksa bir sınav mıydı, ben nerede hata yaptım?”
Bu soruya cevap ararken aklına birden Hollanda’ya gelmeden önce eşiyle vedalaşırken
ki eşinin son sözleri geldi, “Çocuklarıma yetim bana dul hayatını layık görüp sen orada
gavur avratlarıyla gönlünü eylersen Allah şahidimdir her gün bin bir türlü beddua
ederim”. Sahi eşi beddua mı etmişti onun ahı mı tutmuştu? Cevabının hangisi olduğuna
bir türlü karar veremedi.
Tuncay’ın unuttuğu ise yaşayan her insanın her anının bir sınav olduğuydu…
©
12 – 10 – 2020
01 : 08
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Umut mu Avuntu mu
Gideni beklemekse umut
Umutsuzluğa yelken açmakmış
Umuda umutlanmak…
İmkansız mısın?
Bilmiyorum…
Gün gelir döner misin?
Döner diyemiyorum
Peki beni seviyor musun?
Bunu bile bilmiyorum
Öyleyse bu bir avuntu
Şimdi ki soru
Avuntuyla umut arasındaki fark
Umut eşittir avunmak…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Umut Yıldızı
Herkes sevgiye o kadar hasret ki
Yeryüzünden umudlarını kesmişler
Şimdi herkesin bir umut yıldızı var
Ama bir yıldız kadar da yalnızlar...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Umutlar
Bir kaya ağırlığında
Rüzgar hafifliğinde
Gece sessizliğinde
Toprak temizliğinde
Mehtap parlaklığında
Sevgi zenginliğinde
Şafak yakınlığında olmalı umutların...
Unutma, katıldığın kadar varsın yağan yağmurda
Tuzsun, şekersin, bibersin
Verdiğin kadar tat alırsın hayattan...

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Unutamazsın
Hadi hıçkırıklarını içine attın
Gözlerime toz kaçtı diye kandıramazsın
Gözyaşlarınla sevginde gider, biter sanma
Dilin yalan söyler ama
Yüzünde matem, gözünde nem
Bir ömür boyu sürer
Unutamazsın...
©
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Unutma
Unutulmamak için unutma
Yaşadığın güzellikleri
Sevdiklerinle geçirdiğin mutlu birliktelikleri
Doya doya sevgiyi yudumladığın anları
Ağlamak istediğinde yaslanmak için bulduğun omuzu
Anlaşılmak istediğinde seni dinleyen dostlarını
Yaralarını sarmalayan şefkatli kolları
Zor anında yanında olanları unutma
Unuttuğun gün gün yalnız kalacağını da unutma…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Unutmak
Unutmak
Unutmak, neyi unuttuğunla doğru orantılı olarak
Bazen bir nimet bazense bir hezimettir…
©
04 – 06 - 2020
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Unutmasın Diye
Her şeyi bir kalemde unutmak kolay olsa
Kalb unutmayı unuturdu
Sevdiğini, sevgisini bir ömür boyu unutmasın diye...
©
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Unutmuşuz
Aslında toplum olarak kendimizi yalnızlığa mahkum etmişiz.
Birbirimizi anlamak yerine
Sanal dostluklarda yalnızlığımızı gideriyoruz...
Aslında tek eksiğimizin
Korkularımızdan kaynaklandığını bilerek
Korkuların üzerine gitmeyişimiz olduğunu biliyoruz.
Ama sanki kendi kendimizle yüzleşmekten korkuyoruz...
Sevgimizi söylemeyi gurur meselesi yapmışız.
Unutmuşuz
Sevgimizi söyledikce sevgimizin yüceleceğini, paylaşılacağını
Unutmuşuz yarınlara giden yolların adının sevgi olduğunu.
Bu sevgi yolundan ayrılınca
Terör deryasında boğulacağımızı unutmuşuz..
Silmişiz merhameti gönüllerden
Unutmuşuz,
Merhametin bir film sahnesine döktüğümüz gözyaşı olmadığını
Ayrılan iki sevgili için gözyaşı döken bizler
Ölen binlerce masum için ağlamayı beceremiyoruz...
Korkuyoruz, bizlerden bir şeyler isteyecekler ihtimalinden
Çünkü bizden bir sey istenmedikce
Ve bizlere bir şeyler katıldıkça mutlu olabiliyoruz ancak...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Unutulmak
Her şeyin bir bedeli olduğunu unutma
Çekip gitmenin bedeli de
Acısı yaşandıktan sonra
Mazinin tozlu sayfalarında yerini alıp
Unutulmak…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Uyandığım Her Yeni Gün Dün
Geceyi sabaha bağladım dünde uyandım
Ne yapayım geride bırakamıyorum seni
Sen bana gelmiyorsun
Ben de mecburen sen kalıyorum
Uyandığım her yeni gün dün…
Yaralı bir yürek için kanamak
Gözler için ağlamak
Diller için ağıt yakmak sorun değil
Sonuçta herkesin bir hikayesi var
Benimkisi çok uzun, sen
Biliyorum sen bana gelemiyorsun
Ben de mecburen sende kalıyorum
Uyandığım her yeni gün dün…
Bağıra çağıra susmaktan yoruldum
Yüreğimde, yaşadığım her yerde yankılanıyor suskunluğum
Sevdalar korkunun gölgesine saklanmış
Gün yüzüne çıkamıyor
Dile gelemiyorsa sevda
Yüreğini mezar yapmışsın demektir
Tamam, ben kendime mezar yaptım da
Sen neden girdin daha genç yaşta mezara
Biliyorum, hiç bir zaman gelemeyeceksin bana
Ben de mecburen sana geliyorum
Uyandığım her yeni gün dün…
©
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Şiirin yazıldığı saat : 01 : 11
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Uyanış
Düşünce enflasyonu içerisinde duygu erozyonuna uğramak
Garip, garip olduğu kadar da acı
Düşünce, insanı kendisiyle başbaşa bırakır
Düşünürken eleştirir, yorumlar
Yorumlarken yargılar
Yargılamada Hâk ölçüsü değil
Malesef ego dürtüsü ağır basar
İşte ben diye yatıp ben diye kalkan
Ve kendini dünyanın merkezinde gören zavallı
O beni biz yaptığın gün bazı şeylerin farkına yeni yeni varıyor olacaksın
Seni iltifat yağmurlarında boğarak
Adiyane bir hayata mahkum edenler
Günü ve zamanı geldiğinde
Ki bu günü ve zamanı onlar çok iyi bilirler
Hayatın aslında bir teraziden başka bir şey olmadığını
Acı bir şekilde öğretirler insana
Bir şeyler kazanırken bir şeyler kaybedeceksin
Kaybettiklerinin değerini kimbilir belki de biraz geç anlayacaksın...
Filozof değilim, felsefeden anlamam
Şair değilim, duygusallıktan uzağım
Ama hayatı tanırım, acımasızlığını iyi bilirim...
İnsanların ihtiraslarının fırtınasında
Umudlarını iskambil kağıtlarında ararken
Kazanırken dahi kaybeden o zavallıların
Yaşadıkları hayatı kumar olarak gördüklerini de iyi bilirim...
Hayat bütün zıtlıklarıyla akıp giderken,
Ona küsen ve hatta intihar eden insanlar bilirim...
Sevgisini söyleyemeden yüreğine gömüp
Sevda ateşiyle kavrulanlar bilirim...
Nice çocuklar bilirim
Bir lokma ekmek için çöpleri karıştıran
Nice zenginler bilirim ki şampanyalarla dansöz yıkayan
Ve nice dindarlar bilirim
Allah´ı dillerinde hapseden, yüreğine götüremeyen...
Ve ne analar bilirim
Hayvanlar dahi titrerlerken yavrularına
Camii avlularına, yetim yurtlarına bırakılan yavrular bilirim
Ve yine nice analar bilirim ki; yemeyen yediren giymeyen giydiren
Ömrünü yavrularına feda eden ne cefakar analar bilirim
Ve babalar,yavrusuna bir tek kuruş harçlık veremeyen
Ailesini kıt kanaat geçindirmek için didinen
Gecesini gündüzüne katıp çalışan
Ama her defasında ailesine mahçup olan nice babalar bilirim...
Ve öyle babalar da bilirim ki
Yavrusunun kazandığı üç beş kuruşu
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Rakı sofrasında harcayan, kumar oynayan...
Ve ne patronlar bilirim
Villalarda, kotralarda keyif çatan
Tv. progrramlarında dört gözle ağlayan
İşçisinden aşırabildiği her kuruşu kar sayan
Alınteri, göznuruna saygısı olmayan
Şerefini para sanan ne zavallı varlıklar bilirim...
Ve bütün bunlardan sonra nedir hayat denen şey
İçerisinde bulunduğumuz zaman diliminde
Senaryosunu kader olarak izah ettiğimiz
Üç perdelik tiyatro oyunu mu...
Nedir insan
Beden ve ruhtan oluşan
Kendi rollerini oynamakla yükümlü figüranlar mı...
Peki nedir zaman
Ezeli ve ebedi bilinmeyen
Boşluklarını figüranların oyunlarıyla doldurduğu bir süreç mi...
Ya ölüm, nedir ölüm
Boşluklarını üç perdelik tiyatro oyunlarıyla dodurduğumuz
Zaman denen sürecin sonu mu...
Doğmak, büyümek ve ölmek
Bizim isteğimiz dışında olan olaylar ise
Neyiz biz...
O zeka denen soyutlanmış kavramı içinde taşıyan beyin
Neden bir sürü bilgilerle doldururuz onu...
Tam olgunlaşıp kemale erdik dediğimiz anda
Kaybetmişiz bizim olan ne varsa
Bize kala kala,kalan şey
Kefen dediğimiz urba değil mi
Benim öğrendiğim tek gerçek var
İnna lillahi ve inna ileyhi raciun,
Ben rabbimi özledim
Gerisi, ne isterseniz sizin olsun…
©
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Uyarıp Doğruyu Göstermeyen Düşmanımdır
Hadsiz haddini bilmez
Cehalettir sebebi, göremez
Gönül gözü kör olana
Ne söylesen fayda etmez…
Dilin kemiği ahlaktır
Ahlaksız olan zaten ahmaktır
Ne haram bilir ne yasak
Ne yapsan gözü doymaz gönlü doymaz…
Saygıda hürmet vardır
O yüzden gösterme herkese
Herkesi olduğu gibi kabul et
Sonra pişmanlık aşı yeme…
Gönül kapını arala
Ama velakin sonuna kadar açma
Cahil çalarsa kapını
Kapatmaya fırsatın olsun…
Haramı ne gözün görsün
Ne de kulağın duysun
Dilin lal uçkurun sağlam olsun
Cehennemine odun toplama…
Yılanı gördük yolumuzu değiştirdik
Yalanı duyduk üzerimize vazife değil dedik
Çalana kör olduk
Gün geldi biz vurulduk
Dilim kekeç olsa da edep elbisemdir
Edepsize haddini bildirmek
Her insanın üzerine vazifedir
Velev ki yoldan çıktım
Uyarıp doğruyu göstermeyen düşmanımdır…
©
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Uzat Ellerini...
Uzat Ellerini...
Mürekkep kaleme
Kalem kağıda küskün
Kelimeler duygularıma küs
Duygularım ruhuma tutsak
Sen, sen yoksun ya yâr...
Oysa öyle isterdim ki
Duygularımı sana açabilmeyi
Seni doya doya dinlemeyi
Sabahlarca, gecelerce
Omuzlarında uykuya dalabilmeyi
Yıldızlar şahitlik etsin isterdim
Bendeki seni gördüğüne
Güneş doğmaz, poyraz esmez
Bendeki seni dinlesin isterdim mehtap
Her zamanki gibi seni çekerdim içime
Rüzgardaki kokunu koklardım…
Rüzgarımsın sevda ateşini korlandıran
Bulut oldun gözlerimde
Yağmur oldun, düştün ellerime
Gece oldun, sardın ruhumu çepeçevre
Gül oldun, sevdayı kokladım sende
Gökkuşağımdın yağmurdan sonra açan
Mutluluğun resmi sendin
Mehtabım oldun, yalnız gecelerimi süsleyen…
Ellerine muhtaç ellerim
Canım acıyor yar
Kalbimin en derinliklerinden gelen çığlığı
Duymuyor musun yâr
Gel ki bitsin artık bu sensizlik
Bendeki beni bulayım
Bitsin artık bu haykırışlar
Gülsün gözlerim
Çok mu bunlar söyle çok mu yar
Haydi uzat ellerini
Gönlümün, ruhumun sahibi sensin yâr…
Sen bende kördüğümsün, ben sende
Çözemedik, çözülmüyor her nedense
Adına ister kader de ister talih
Ne senle oluyor ne sensiz....
©
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Üşüyorum
Biliyor musun sevgilim,
Bu beni terk edişinin tam üç yüz yetmiş sekisinci günü,
Ve ben hala yokluğuna alışamadım.
Kokun öylesine sinmiş ki evimize,
Korktum, camları açıp havalandıramadım.
Geceleri ayak seslerini duyar gibi oluyorum,
Müzik setinde hala, o senin şarkın çalıyor.
Her seferinde ilk defa dinliyormuş gibi heycanlanıyor,
Karşımda seni hayal ediyorum.
Gayri ihtiyari bir kaç damla gözyaşı dökülüyor yorgun gözlerimden.
Koşup sana gelmek istiyor,
Ve hatta ta yanına kadar geliyor,
Senin sıcacık ruhunla ısıttığın taşınla dertleşiyorum.
Okşamaya kıyamadığım saçların yerine,
Seni örten yorganını, toprağını okşuyorum.
Geride kalmak ne kadar da zormuş öyle…
Arayan ne bir dost kaldı ne de bir kimse,
Öyle ki postacılar bile küstü bize,
Aynaya bakmaya korkuyorum.
Bir sen mişsin beni seven,
Bunu şimdi daha iyi anlıyorum.
Geçen haftasonu yine bizim tepedeydim.
Hani gençliğimizde sevdamızın anıtı,
O siyah dut ağacı vardı ya,
İşte o ağacın altında.
Meğer ne kadar da çok ziyaretçisi varmış bizim ağacın,
Zavallıcığın gövdesi kara tahtaya dönmüş.
Aşklarını,
Ya da kalblerine gömmek zorunda kaldıkları sevgililerinin adlarını,
Bizim ağacımıza yontmuşlar.
Ama sakın üzülme sen,
Senin ismin hala duruyor üzerinde,
Ve benim kalbimde hala taptaze.
Hayatın iniş ve çıkışlarında,
Sen vardın yanımda daima.
Bir ana gibi bana hep kol, kanat gerdin,
Beni hep bir Leyla, bir Aslı gibi sevdin,
Beraberliğimiz boyunca en büyük desteğimdin.
Beni apansız terk edişin, senin en büyük ihanetindi,
Söylesene,
Bensiz, dönüşü olmayan yollara nasıl gittin..!
Ama biraz da yüksek olmasa.
Yaşlılık, yürüyemiyorum işte,
Kışları zor oluyor oraya gitmek.
Ama her hafta Cuma günleri oradayım yine de.
Bir şey çekiyor beni oraya...
Sanıyorum ki beni bekliyorsun hala.
Siyah dut ağacının altına varışım zor olsa da,
Yeryüzünde huzur bulabildiğim tek yer orası galiba.
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Hatırlar mısın ilk kaçamaklarımızı oraya yapmıştık.
Gelin olduğunda, gelin arabasıyla ilk orasını ziyaret etmiştik.
Ve can çiçeğimizin müjdesini, ilk orada vermiştin.
Ve kahrolası hastalığını yine ilk orada söylemiştin,
Ağacın köküne indirilen balta gibi sendelemiş ve hatta devrilmiştim sanki.
Sen şimdi ev sahibisin o tepede.
Ama oldukça da kabalaşmışsın, neden se?
Her gelişimde yanına uzanıyorum,
Sana, ben geldim aç kapıyı diyorum,
Her seferinde geri çeviriyorsun.
Ne olursun artık geri çevirme,
Sensiz hayat çok zor, çaresizim,
Üşüyorum…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Vakit Geç Olmadan Gör Beni
Vakit Geç Olmadan Gör Beni
Bütün fizik kurallarına rağmen
İnsan görünmez de olabiliyormuş
Beni görebilmen için ne yapmalıyım daha
Ne zaman ağlasan omuzum hazır değil miydi sana
Ne zaman ihtiyacın oldu da gelmedim yanına
Ne anlattın da dinlemedim
Bir günde kötü bir söz mü söyledim
Bir defa olsun sitem mi ettim
Yanında olduğum her an bir nimetti
Ve sebepti şükür etmeme
Her şeye alıştım da
Bir kez olsun beni görmedin ya
İşte alışamadım buna
Her şey sığdı kalbine de
Bir ben sığamadım be gülüm bir ben…
Susma öyle susma
Bir sözüne
Ömrümü sermeye hazırım ayaklarına
Her bakışın yüreğimi titretir
Her şeyi unuturum bir anda
Silahlarını çevirme bana
Ceylan gözlerinle bakma öyle bakma…
Ceylan bakışlı bahar gözlüm
Ey benim gönül sözlüm
Ya seninle ya seninle geçecek bu ömrüm
Sensiz ölürüm
İşte bu yüzden sana mecburum…
Bir gün de vakit geç olmadan gör beni be gülüm…
©
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Vakti Var
Yürekte çağlayıp, gözde coşan duyguların
Sözle buluşma vakti var
Sen peri padişahının kızı
Ben bir garip yetim
Hayallerime ulaşmamın ya bir masal
Ya da bir uykuya ihtiyacı var…
Rüyalarıma gelir misin bilmem
Gözlerimin gözlerine, gönlüne dokunma vakti var
O an bugün müdür yarın mıdır bilemem
Bildiğim tek şey
Yaşamam için kalbimin kalbine ihtiyacı var
Ben sözcükleri süsleyemem
Sen gibi güzelleştiremem
Korkarım, sevdam dilimden taş gibi düşer
Yıkar perdeyi eyler viran
Ezilirim altında, toparlayamam
Bir ömür kayar gider avuçlarımdan
Bakar kalırım ardından, tutup yakalayamam…
Gözlerimin gözlerinle
Ellerimin ellerinle
Sözlerimin sözlerinle
Sabredersem, ömrümün ömrünle buluşma vakti var
Bütün bunlar için öncelikle
Güzelliğine bir gül borcum var…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Vampir
Vefa beklemiyorum senden,
Vefa, sadakat, sevgi, hasret
Gibi özellikleri içinde barındıran,
Yürek denen, kalb denen,
O nesneyi arıyorum ama,
Ama meğerse sen,
Kurbanlarının sayısını benimde bilmediğim,
En güzel aşkların, sevdaların, duyguların
Kanıyla beslenen bir vampirmişsin…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Var mısın
Bak yüreğim ayazda, dondurma yokluğunla
Sen, cılız kanatlarımla taşımaya mahkum olduğum bir sevda
Gönlümden düşen bir damla gözyaşı
Kırıldım dalımdan her nefeste ölüyorum…
Kocaman hayalleri olan küçücük bir çocuktum daha
Bu kadar da kötü olunmaz ki
Bir çocuğun hayalleri de çalınmaz ki
Bütün çocuk saflığımla uzatıyorum sevgimi
Alışkın değilim reddedilmeye, üzme...
Sevgi yol alırken zamanda
İstemeden de olsa sarardı soldu işte.
İnsanoğlunun bozmadığı ne kalmıştı ki elimizde
Bunca yozlaşmışlık içerisinde bütün yoksulluğumla
En büyük servetimi, sevgimi sunuyorum sana
Üstüme başıma bakıp da hor görme,
Hemen reddetme üzme beni, üzme…
Beklenmedik bir misafirim yüreği elinde gelen
Ne hayaller biriktirdim sana dair bir bilsen
Birlikte zaman geçirmeyi
Sinemaya tiyatroya konsere gitmeyi
Bazen kavgalar edip tartışmayı
Sonu, sarhoş gecelerde sarmaş dolaş biten küsüşmeleri
Dolunay altında sahilde ele ele çıplak ayak yürümeyi
Sahi birbirimize fırsat vermeye var mısın…
©
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Varlığın Bir Dert Yokluğun İşkence
Yokluğunu fırsat bildim
Yüreğimde seni sorguladım
Varlığın bir dert yokluğun işkence
Alışamıyorum sensizliğe
Gözlerine bakıp seni seviyorum demeyi özledim
Yanımdayken nefesim oluyorsun
Yokluğunda nefes alamıyorum
O kadar alışmışım ki sana
Ezberimdeki şiir gibi şarkı gibi dilimden düşmüyorsun…
Ne istediğini mutluluğunu mutsuzluğunu huzurunu huzursuzluğunu
Her halinden her tavrından anlayan ben
Sen yanımdayken veremediklerim derdim
Yokluğunda çektiğim hasretin işkencem oluyor
Kelimeler dilimde kördüğüm
Gözyaşlarım yüreğime dökülen benzin olup
Hasretinle ruhumu kavuruyor
Duygular tezatlar içinde isyan ederken
Beynimde düşünceler çarpışıyor
Neredesin kiminlesin ne yapıyorsun
Aç mısın tok musun
Hasta mısın iyi misin
Sende beni özleyip
Beni düşünüp beni seviyor musun
Birbirimize Hor görüp söylemediğimiz duygularımız için
Sende kahrolup üzülüyor musun
Dedim ya varlığın bir dert yokluğun işkence…
Duvarlarımı süsleyen hayalinle
Evimin her köşesine sinmiş kokunla
Zihnimde canlanan hatıralarınla
Hele ki geleceğin sensiz olacağını anladıkça
Yüreğimin yettiğince var gücümle haykırıyorum
Seni seviyorum ne olur dön gel
Seni özlüyorum dön gel
Alışamadım ve alışamıyorum sensizliğe dön gel
Bu kadar inletme beni
Gel işte be ne olursun dön gel…
19 Mart 2016
03: 20
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Vatan
Bir millettin uğruna can vermeye hazır olduğu topraktır vatan
O toprağa mana kazandıran kandır bayraktır
Ve toprağın altında yatan milyonlarca isimsiz şehit kahraman
Baki olan Allah’ın izniyle baki kalacak bu vatan…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Vatan Namustur
Biri vatan mı dedi?
Vatan, bir milletin üzerinde yaşadığı kara parçası olmaktan öte
Namustur şereftir
Şerefsiz olan bilmez
Vatan olmadan ibadet olmaz
Uğruna can veren ölmez
Öyle müjdeliyor yaratan
Onlara ölü demeyin
Diridirler siz bilmezsiniz
Artık biliriz
O yüzden seve seve can veririz
Şehitlik şerbetimiz içildiği gün
Bayramdır bize
Ne anamız ağlar ne babamız
Vatan sağ olsun der geçeriz
Yüzyıllardır gayemiz
Kelimetullahı yeryüzüne yaymak
Allah’ın hükmünü dünyaya hakim kılmak
Bu uğurda can verir can alırız…
Peygamber ocağı deriz askeriyemize
Bu yüzden Mustafalar Hasanlar Aliler
Mehmet olur Mehmetçik olur
Savaşa giden her er düğününe gider gibi
Bayrağını beline sarar gider
Çünkü o bayrak namusudur şerefidir
En sonunda kefenidir nihayet
Şehitler ölmez vatan bölünmez!
Tarih yazmış bir ecdadın
Tarih yazmaya yeminli torunlarıyız
Her bir askerimizde bir milletin kalbi atar
Tek yumruk tek bilek tek silahtır koca bir millet
Gönülde Kur’an dilde tekbir
Hedefe giden her mermi de dua tekdir
Bismillah
Vema rameyke iz rameyke velakinallahu rama
Ya Rab sen atıyormuş gibi hedefine ulaştır…
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Vatan Vurur Her Daim Yüreğimiz
Ömürden ömür çalar
Hüzüne gam keder katar
Yakar yürekleri dağlar da
Bitmez bu hasret, bitmez bu gurbet...
Bir yanda ana baba gardaş
Diğer yanda çoluk çocuk candaş
Dost dersen her sigarada tüten yoldaş
Yanarsın tütersinde
Ne hasreti ne gurbeti bitiremezsin gardaş...
Yürek kanar göz ağlar
Dilde feryadla hasret türküleri taşar
Çanakkale Sakarya destan yazar
Kızılırmak Dicle Fırat ağıt yakar
Ağrı Erciyes Palandökende sis kar
Hasrete hüzün katar...
Dağları delik delik deleriz
Çanakkalede Yemende toprağa fidanlar diker
Kanla gözyaşıyla besleriz
Vatan vurur her daim yüreğimiz
Girsekde kara toprağa ille de vatan deriz
Dün nasılsa ezelde de bayrağı gönderde isteriz...
22-09-2014
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Vazgeçmiyorum Hiç Kimseden
Vazgeçmiyorum hiç kimseden
Bana kazık atanlardan
Her gün arkamdan dedikodumu yapanlardan
Yüzüme gülüp arkamdan beni satanlardan
Arkamdan kuyumu kazanlardan
Hayatımı zindana çevirenlerden
Vaz geçmiyorum hiçbir düşmanımdan…
Yokluğumda beni savunanlardan
Dar günümde imdada koşanlardan
Benimle ağlayıp benimle gülenlerden
Bir lokma ekmeğini bir damla suyunu benimle paylaşanlardan
Sırrımı sırrı bilip saklayanlardan
Okulda askerde camide yolda pazarda sohbet ettiklerimden
Mutluluğuma mutluluk mutsuzluğuma mutsuzluk katanlardan
Eşimden arkadaşımdan dostumdan düşmanımdan
Evet, hiç kimseden vazgeçmiyorum
Çünkü hayatı iyisiyle kötüsüyle siz öğrettiniz bana
Bugün birazcık tecrübem varsa o da sizin sayenizde
Eyvallah…
Düşmanlarımı belki unuttum ama
Bilin ki dostluklarım bakidir…
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Vazgeçtim
Sanmaki vazgeçilmezsin
Bütün yaşanmışlıklara inat vazgeçtim
Gözümün devamlı aradığı yitiktin
Duyduğum her sesi sesine banzetmekten
Her gün şizofrenice hayaller kurmaktan vazgeçtim...
Kalbimin süsüydün
Vefasızlığınla yükü oldun
Hayallerimin gülüydün
Şımarıkça riyakarlığınla soldurdun
Beni sevmeni hiç beklemedim
Ama ben seni sevmenin güzelliğini yaşıyordum
İhanetinle sırtımdan vurdun
Seni sevmekten kalbime inat vazgeçtim...
Sahi nasıl bir kalbin var öyle
Her gelene hoşgeldin
Gidene nedenini bile sormadan güle güle
Vefa sadakat senin neyine
Sevgi saygı sadece dilinde
Seni ruhuma yük yapmaktan kalbime inat vazgeçtim...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Vebalim Boynunda Gezebilecek misin
Tabiat solmuş önemli mi
Sonunda bahar var
Çiçekler yeniden açar
Yapraklar yeniden yeşerir
Ama sen ömrümü solduruyorsun
Önümde ne yeni bir hayat
Ne de ahiretten başka bir dünya var
Şimdi her şeyi yakıp yıkarak
Sevenlerini ardında bırakarak
Hatıraları kanatarak gitmektesin
Söyle, vebalim boynunda gezebilecek misin…
©
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Veda
Veda (I)
Havada bir matem havası
Bir yağmur çiseliyor inceden
Ağaçlarda yapraklar sararmış
Hayata veda edermiş gibi hüzünlü ve mahzun
Ve rüzgarın ıslak dudaklarında
Bir ayrılık türküsü
Dökülüyor yürekten nağme, nağme
Ufukta bir kızıllık
Veda ederken güneş ışıkları dünyaya
Bir perde kapanıyor sessizce
Ne bir heyecan ne bir alkış
Son takvim yaprağı da düşüyor
Saatler artık ayrılık vaktini gösteriyor
Ve esaret tanımayan iki damla yaş dökülüyor gözlerden
Veda etmeye fırsat dahi bulamıyor can canandan
Sadece gözler konuşuyor
Gitme, ne olur gitme diyor canan
“Elimde olsa kalmaz mıyım
Mutluluklarına, dertlerine
Ve yüreğinde taşıdığın tertemiz sevgine
Ortak olmaz mıyım seninle
Bir lokmada olsa aşını
Bir damlada olsa suyunu
Paylaşmaz mıyım seninle
Ama, ama artık nafile
Ama ne olur artık anla
Mecburi bir gidiş bu
Olmaz demekle olmayan
Dönüşü olmayan bir yola
İster misin emanete ihanet etmemi
İşte emaneti sahibine teslim etmeye gidiyorum
Sakin düşmesin gözlerinden yaş damla damla
Beni hep seven kalbimle hatırla” diyor can…
Ve rüzgar ıslak dudaklarında ayrılık türküsünün
Son nakaratını mırıldanıyor
Ufukta güneş batıyor
Ve bir perde kapanıyor sessizce
Ne bir heyecan ne bir alkış
Ayrılıyor can canandan
Bir yıldız kayıyor semadan
Ve bir canda dünyadan...
©
01-02-1999
23 : 10
Losser
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Verdiğin Kadar Tat Alırsın Hayattan
Bir kaya ağırlığında
Rüzgar hafifliğinde
Gece sessizliğinde
Toprak temizliğinde
Mehtap parlaklığında
Sevgi zenginliğinde
Şafak yakınlığında olmalı umutların...
Havaya katıldığın kadar varsın yağan yağmurda
Verdiğin kadar tat alırsın hayattan...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Vicdanın Uyanıyor
Hani kalbin bir köşesi hep kaşınır
Hep rahatsız eder
Bir huzursuz olursun
Bir tedirginlik olur üzerinde
Tuhaf bir his kaplar yüreğini
Bir yanlış yapıyor olabilme ihtimali korkusu
Bir pişmanlık kaplar yüreği
Beyinde hep bir acaba
Bir arafta kalma korkusu
Hep bir başka çıkar yol arama duygusu
Bir kararsızlık kaplar yüreği
Beyin bir kısır döngüye saplanır, çıkamazsın
Psikolojin bozulur
Kalp de adını koyamadığın tarifsiz duygular
Nefes alış verişte bir bozukluk başlar
Vücut kimyan değişir sanki
Ne oluyorum, ölüyor muyum der korkarsın
Bazen bir üşüme kaplar, ruhun üşür
Korkma, sakın korkma
Ve hatta sana müjde
Yani yaşıyorsun
Olan biten sadece
Vicdanın uyanıyor ve sen farkında değilsin…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
19 – 12 – 2017
06 : 09
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Virane Gönül
Kişi gün gelir kendisini tanıyamaz,
Sevdadan yorgun düşer,
Kördüğüm misali,
Kendi kendisini çözemez...
Bazen bir şarkıyla,
Bazen bir şiirle,
Mahkum olur melankoliye,
Ağlar nedenini bilmez,
Bir sevda geçer yüreğinden,
Bir kuş misali çırpınır,
Sevgisini söyleyemez...
Gül kanadı,
Bülbül sustu,
Gönül viran,
Duygular melankoli,
Kelimeler aciz,
Pişmanlık,
Cehennem ateşi gibi,
Sardıkça sarıyor bedenimi,
Kırayım, dökeyim,
İsyanları oynayayım istiyorum,
Göz yaşlarım tutuyor,
Kendimi kalbimde hapsediyorum...
Gönül hanem,
Evim
Gönül hanem,
Tek özgürlüğüm,
Gönül hanem,
Delicesine aşık olduğum tek yer,
Duygularımı, ruhumu, kendimi hapsettiğim,
Herkesten uzak,
Yalnızlığı doruk noktasında yaşadığım tek yer...
Hayat denen okyanusta yol alırken,
Bazen fırtınalarla,
Bazen darbelerle yıkılan,
Her doğan yeni güne,
Yeni bir umut hayaliyle tutunmaya çalışırken,
Yaşadığı depremlerle yerle bir olan,
Balyoza karşı dimdik,
İki cümle sözle yerle bir olan,
Gönül hanem şimdi bir viran....
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Vurun Beni (I)
Dağlara vurun beni,
Sürgünlere salın beni,
Ben isyanları oynarken,
Siz arkamdan vurun beni…
Vurun ki, dağlansın yüreğim,
Sevdiklerime hasret kalsın gözlerim,
Vurun ki, bu çile denizinde,
Benimle beraber batsın bu dert gemim...
Ya atılmışım zindanlara,
Ya unutulmuşum bu diyarlarda,
Bütün suçlara bir abalı arandıkça,
Adak diye adanmışım bütün günahlara...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Vurun beni (II)
Vurun ki, dertlerime dertler eklensin,
Vurun ki,bu çilekeş yüreğim krizlere girsin,
Ve bir gün bir sokak ortasında,
Ruhum dünyaya veda etsin...
Vurun ki, size kalsın bu dünya,
Bütün kahpeliğiyle,
Ve siz ey insan yığınları,
Birbirinizi ezin bütün kalleşliğinizle...
Ve bir gün sizde anlayacaksınız,
Bütün beyinsizliğinize rağmen,
Kazanan olmayacak bu dünyada,
Götürebileceğiniz,
En fazla üç beş metre kumaş parçası,
O da topraktan geldi,
Sizinle birlikte dönecek toprağa...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Vuslat
Bulutlar çöl oldu yine,
Bir bûse olsun vermedi,
Sevdanın hasret ateşiyle kavrulan yüreğime,
Sunmadı, son nefesimde olsun bir damla bûse...
Görünen o ki yolumuz vuslata doğru,
Yolun sonunda bekliyor sevgili,
Kavuşmaya engel, son bir nefeslik can,
Ondan sonrası bayram...
Bayramımda kimse ağlamasın.
Ardımdan Yâsin’ler Fatiha’lar yollansın,
Dostlarıma sevgimi miras bıraktım,
Helalleşmekse onlardan son ve tek istirhamım...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ya Cenneti Seçeceğiz Ya Cehennemi
Bazen efkar düştü dilimizden bazen sitem
Farkına varamadık kırıp yıktıklarımızın
Sevgiyi saygıyı hoşgörüyü hep biz bekledik
Sadaka niyetine olsun bir tebessüm bile etmedik
Hep şikayet hep sitem düştü dilimizden
Şükür nedir bilmedik
Ya sevgi fakiriydik ya da merhametsiz
Ya çok cahildik ya da çok egoist
Paylaşmayı ya öğrenemedik ya da istemedik
Kendimizi dünyanın merkezine yerleştirdik
Bizden gayrısına gönlümüzü gözümüzü kör ettik
Oysa bizim dışımızda kocam bir dünya vardı, göremedik
Paylaştıkça çoğalacağımız hoşgörü ve merhametle güzelleşeceğimiz
Sevdikçe, cenneti yeryüzünde yaşayabileceğimiz dünya var
Ömür dediğimiz iki nefes arasındaki zaman diliminde tercih irademizle bizde
Yeryüzünde yaşarken bile ya cenneti seçeceğiz ya cehennemi…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ya gel Ya da Gelgel Artık
Bakışlarınla kördüğüm atıyorsun kalbime
Çözmeye kalksam çözülmüyor
Kesmeye kalksam ben ölüyorum
Ya gel ya da gel artık…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
04 – 02 - 2019
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Ya Râb
Ölümü hiç bu derece özlememiştim,
Uykusuz bir gecede beynimdeki tarifsiz acılarla iç içe,
Yaşıyorum sanırken ben hayatı,
Oysa ben hayatın gerçeklerinden kopmuş,
Dünyadan soyutlanmış bir halde,
Aklımda tek nokta,
Allah’ım ne olur yal al beni yanına,
Ya da bir çare ol şu acılarıma...
Biliyorum dünya bir imtihandır,
Ben sınıfta kaldım acizim,
Mahcubum sana,
Amma ne olur utandırma beni kullarına da,
Ya al beni de yanına,
Ya da çare ol acılarıma...
Bildiğim başka kapı yok ki gideyim,
Senden merhametlisi de yok ki şefkat dileneyim,
Ben, bende aciz biçareyim,
Ne olur ya beni de al yanına,
Ya da çare ol acılarıma...
Kul kulun halinden bilmez,
Sır bir mermi sıktın mı geri dönmez,
Beni senden iyi kimse bilmez,
Sır olup kapına gelsem,
Beni sırrında, sende yok etsen,
Ya Râb ya beni de al yanına,
Ya da çare ol acılarıma diye niyaz etsem...
Bu kadar mı günahkar bu kulun,
Ondan mı yüzü hiç gülmez,
Ama senin kapından da eli boş dönülmez,
Ya Râb ya beni de al yanına,
Ya da çare ol acılarıma...
Can verdin bilmedik,
Gençlik verdin, sıhhat verdin kayıp ettik,
Mal verdin cimrilik ettik,
Ne ettikse kendimize ettik,
Halbu ki malda senin canda senin,
Bende var olan neyi varsa bu Benin,
Hepsi senin emanetin,
Görülmemiştir bu kadarı gafletin,
Ben ettim sen etme ya Râb,
Ben aciz bir kulum, sen yaratan,
Biliyorum duyarsın beni,
Cehennemin dibinde de olsam,
Varsa senin yanında,
Senin rızan için verilmiş bir zerre sadakam,
Ya Râb beni de al yanına,
Ya da çare ol acılarıma...
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Ey merhameti sonsuz Allah’ım,
Verdiğin nimetler cihanı geçer,
Bizler ki bakar körüz, bilmeyiz,
Mal üstüne mülk ister,
Şehvet fırtınalarında kaybolur gider,
Nefs denen azgını şeytana teslim eder,
Utanmadan bir de senden yardım diler,
Amma senden başka kapım da yok ki,
Gecenin bir vakti yüreğimi sana açtım,
Kalmadı senden başka bir umudum,
İster hediye diye kabul eyle bu canımı,
İster cehennemine fırlat yak at,
Ya da ister isen sadaka verirmişcesine cennetine sok,
Buyruk senin, hüküm senin,
Ya Râb ne olur ya beni de al yanına,
Ya bir çare ol acılarıma...
Ya Râb kapına geldim, sana sundum derdim,
Şu günahlar içinde yüzen bedenim,
Merhametine, şefkatine muhtaç,
Ya Râb ne olur ya al yanına,
Ya da bir damlacık nurunla olsun,
Şu günahkar kalbimi yıka,
Biliyorsun ve biliyorum ki utanıyorum senden,
Yaratanım sensin,
Beni benden iyi bilir gözetirsin,
Sahte sevgilerden bıkmış kalbimi,
Buyur al, sende sevginde yok et...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ya Rab Ne Olur Beni Affet
Yüreğimde hüzün taht kurmuş
Yüzyılların hasretini yaşıyorum
Dilimde sevda türküleri
Gözlerimde duman duman buğu
Feryatlar mahkûm yüreğimde
Koyu veremiyorum özgürlüklerine
Yüreğimde isyan naraları yankılanıyor
Hasret bir değil ki hangi birine yanayım
Gözümden gönlümden bir ömür kayıp gidiyor…
Her sevda destanında ben varım
Kerem benim Ferhat, Mecnun ben
Çağlayıp coşan bir ruhum var
Çoruh benim Dicle, Fırat ben
Haksızlığa isyanın sesiyim
Köroğlu benim Hekimoğlu, Yörük Ali ben
Bunca ben arasında ben bende kayıbım…
Dağların zirvesinde pus var
Yüreğime kurulmuş binlerce pusu
Düşman kurşun atmıyor artık
Kanal kanal, site site zehir akıtıyor zehir
Dünya bir yalnızlar ordusu
Kimse kimseyi beğenmiyor
Hırs kaplamış gönülleri
Gözler paradan başka bir şey görmüyor
Gönle indirilmeyen Allah lafzı yeminlerde yankılanıyor
İnsan insanı Allah’la aldatıyor…
Ya Rab,
Gören duyan sensin
Ben bende aciz
Günahlarımı tartamıyor artık omuzlarım
Gaflet uykusunda kaldım
Ömrümün sonunda ancak uyandım
Tüm yokluğumla kapındayım, ben naçiz
Varlığında yok olmaya geldim
Kulluğuna kabul buyur
Kapatma kapını yüzüme
Bu kapı son umudum
Yoksa ne dünya kalır ne ahiret
Gazabından rahmetine sığınıyorum
Tüm günah ve hatalarımla kapındayım
Ruhumu tenimden soyunuyorum
Ya Rab ne olur beni affet…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Ya Sabır
Bazı insanlar vardır
Eşindir dostundur canındır kanındır
İstemeyerek de olsa yanına varırsın
Dilin kemiği kalbin vicdanı yok dercesine sayıştırır
Yersiz sitemler vurur yüreğine yüreğine
Haksız kelimelerle döver adeta
Bir laf söylesen incinir küser
Seni ego budalası kibir abidesi yapar
Kızsan anasının babasının dostluğun hatırı var
Kızmasan için için canın yanar, yüreğin kanar
Uzak dursan yine sitem yine dil tokadı
Durmasan adamın kendisi dert
Adamlık sitemle laf söylemekle olsaydı
Dünyada bunca kavga bunca savaş olmazdı
Var kendini yine âlim san
Etme bana sitem
Söyleyeceğin varsa söyle dilinden saygıyı düşürmeden
Korkuyorum üç günlük dünyada kalp kırmaktan
İlla ki yine sitem edip
Dilinle dövmek için laf söyleyeceksen
Yine de sen haklısın
Sana bunca zaman katlandığım için ben
Bana düşen La havle vela kuvvete
Ya sabır…
16-11-2016 / Enschede
23:30
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yaban Çiçeğim
Bir bakış,
Bir kıvılcım,
Bir ateş,
Bir sevda,
Ve sen...
Evet yaban çiçeğim sen!
Bir kavanozda üzerine titreyerek yetiştirdiğim,
Ve vicdansız bir el tarafından koparılan sen,
Evet sen, yaban çiçeğim sen,
Sana bir şey diyemiyorum,
Diyebildiğim sadece zavallı ben..!
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yadıma Yasemen Düştü
Kokun esir aldı
Resmin boynu bükük kaldı
Bir oyunca ayın vardı
Benimle birlikte öksüz kaldı...
Anılar cam kırıkları
Batıyor yüreğime yüreğime
Kanıyor acıtıyor, üşütüyor yokluğun
Ruhum çepeçevre seninle...
Çiçekler diktim bahçene
Gül menekşe karanfil
Baharla girmiştin gönlüme
Yadıma yasemen düştü
Hiçbiri senin kadar güzel değildi sarı lale...
Şimdi her yer tek renk
Günler matemle yasa büründü
Yüreğimde cehennem ateşi
Dileğim duam mekanın olsun Firdevs bahçeleri...
10-10-2014
01: 40
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yağmur ve Melek
Yağmurda ıslanmayı seviyorum.
Yağan her yağmur damlasını
Bir melek indirirmiş yeryüzüne.
Yani melekler yağıyor üzerime
Ve sen sevdiğim,
Sen benim en sevdiğim meleksin
Yağmur yağsa da yağmasa da
Ben hep seninle sırılsıklamım...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yalan
Dünyaya yalan dedik
Koca bir yalanda kendimizi hapsettik
Hakikat gün gibi aşikarkenü
Ruhumuzu nefsimizle körleştirdik
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yalan Konuşabilse Gözlerimiz
Her şey bir telefon numarasını silmek
Mektupları yakmak kadar kolay olsaydı
Unutabilsek keşke yaşanmışlıkları
Ya da silebilsek gözlerimizden sevgilinin hayalini
Silebilsek sevgilinin kalbimizdeki yerini
Her şey yalan söylemek kadar kolay olsa
Yoksa en zoru mu yalan söylemek
Severken sevmiyorum diyebilmek
Ayrılırken sevdiklerimizden
Yalan konuşabilse gözlerimiz
Her şey ne kadar kolay olurdu değil mi..?
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yalan Oldun
Vay be sende yalan oldu
Geçtin gittin masal oldun
Sevinçlerde kederlerde hep beraberdik
Bir fırtınayla koptun
Gökte yıldız oldun
Gönlümüzde büyüdün büyüdün
Mekan dar geldi sana
Yola düştün o büyük sonsuza
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yalan Olur
Her saniyende sevdiğin olmadan
Her nefeste onu solumadan
Ağzından çıkan her kelimede sevadanı anlatmadan
Gecelerin sabaha ulaşmadan
Uykuların yarım kalmadan
Gündüzleri hayallere dalmadan
Yerde mi gökte mi olduğunu bilmeden
Yediğin içtiğin her lokmada her damlada
O aç mı susuz mu diye düşünmeden
Soğukta sıcakta onunla üşüyüp onunla kavrulmadan
Hasretinden gözlerin pınar olmadan
Baktığın her yerde onu görmeden
Hasretinden bin bir parçaya bölünmeden
Temmuzun sıcağında onsuzluktan üşümeden
Baktığın aynada sevdiğini görmeden
Papatya fallarına bakmadan
Gülü dikeniyle tutmadan
Seviyorum deme yalan olur...
Sevdiğinin gözlerinde güneşi
Yüzünde mehtabı görmeden
Tenini gül yaprağına benzetmeden
Esen her rüzgârda kokusunu duymadan
Dilinden ve duandan onu düşürmeden
Onun acısını yüreğinde hissetmeden
Bütün güzellikleri, mutlulukları onun için dilemeden
Seviyorum deme yalan olur...
Baktığın her yerde onu görmeden
Yerde mi gökte mi olduğunu bilmeden
Hasretinden bin bir parçaya bölünmeden
Onun acısını yüreğinde hissetmeden
Dilinden ve duandan onu düşürmeden
Bütün güzellikleri, mutlulukları onun için dilemeden
Gülü dikeniyle tutmadan
Seviyorum deme yalan olur...
©
13 – 03 – 2015
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Yalanlar İçinde Boğuluyorum
Yalanlar içinde boğuluyorum
Hayatla bağlantım gelincik gibi
Bir rüzgarda dalımdan kopup
Dağılacak gibiyim...
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yalnız Kalbler Senfonisi
Yalnız kalbler senfonisi
Günün her anında yağan sevgi yağmurlarından
Bir damlasıyla dahi ıslanmadan
Bir şekilde yalnız kalabilmeyi başarabilmiş kimselerin
Gecenin geç bir saatinde
Melankoli fırtınalarında savrulurken dinledikleri
Hüzün notalarıyla yüreklerini titretirken
İstemeden dahi olsa burkulmuş,
Kırılmış yürek hanelerini harekete geçiren
Ayrılık ve yalnızlık güfteleriyle
Göz kapaklarında deprem etkisi yaratırken
Gözyaşlarını sele çeviren
Kimbilir belki de
Yaşanmışlıkları hatırlatan şiir dizelerinin etkisiyle de
Hıçkırık seline boğulan insanların dinledikleri
Müzik parçalarına verilen ismin genellemesidir...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yalnız Olan En Kalabalık Olandır
Yalnız olan en kalabalık olandır
Mazi gelir gözlerinin önüne
Hatalarını doğrularını yargılar
Maziden eşler dostlar çıkar gelir ansızın
Mutlu anlar tebessüm bırakır
Mutsuz anlar düşündürür
Aşık olduğu anları hatırlar
Hasret çekerken dahi mutlu olduğunu hatırlar, hüzünlenir
Hasret çentiği anların hasretini çeker
Yalnızlık hayat muhasebesinin yapıldığı zamanlardır…
Yalnız olan en kalabalık olandır
Hiçbir yere sığamaz
Hatta öyle ki
İçi İçine dahi sığmaz…
16-03-2017
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yalnızım(1)
Duvar dibinde bir adam,
Üstü başı perişan,
Yıkılmış ağlıyor, eski bir viran,
Sanki doğduğuna bin pişman...
Acılar denizinde boğuluyorum,
Yalnızlık içinde kıvranıyorum,
Halimi anlayacak bir dost arıyorum,
Yalnızım yalnız...
Gece olur çekilir el ayak,
Bir ben ağlarım, hüsranları oynayarak,
Yüreğimde hala kor bir sevda,
Dilimde türkü olmuş,
Maziden kalan yegane hatıra...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yalnızlığımı Sevgi Yağmurlarınla Islatır mısın..? - Makale
Hangi duyguların coğrafyası farklıdır? Mesela sevgi, Avrupada farklı Amerika’da
Afrıka’da, Asya’da farklı mıdır? Ya da başka bir dili mi vardır sevginin. Beden dilinde
dahi aynı anlamı taşımıyor mı yapılan figürler. Yoksa bizler mi zenginleştikçe sevgi
fakiri olduk. Bu yüzden midir devamlı olarak sevgi üzerine şiirler yazıp güzel yazıları
sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıyoruz.
Yoksa paraya göre mi sevgiler. Zenginin sevgisiyle fakirin sevgisi arasında fark mı var?
Bir gül ile bir kır çiçeğininin arasındaki fark kaç para? Sonuçta ikisi de sevgimizi ifade
etmiyor mu? Zengin para verip satın alırken orkidesini fakir kırlarda topladığı gelincik
ve papatyayla ifade ediyorsa sevgisini hangisi değerlidir sizce.
Duygusallık yapıp kırçiçekleri demeyelim hemen. Sonuçta zengininki de sevgi değil mi?
Sevginin rengi, dini, dili var mıdır?
Aslında toplum olarak kendimizi yalnızlığa mahkum etmişiz. Birbirimizi anlamak yerine
sanal dostluklarda yalnızlığımızı giderme gayretindeyiz.
Aslında tek eksiğimizin korkularımzdan kaynaklandığını bilerek korkuların üzerine
gitmeyişimiz olduğunu biliyoruz. Ama kendi kendimizle yüzleşmekten korkuyoruz
sanki...
Sevgimizi söylemeyi gurur meselesi yapmışız.Unutmuşuz sevgimizi paylaştıkça
sevgimizin yüceleceğini çoğalacağını. Unutmuşuz yarınlara giden yolların adının sevgi
olduğunu. Bu sevgi yolundan ayrılınca terör batağında boğulacağımızı unutmuşuz.
Silmişiz merhameti gönüllerden. Unutmuşuz.merhametin bir film sahnesine
döktüğümüz gözyaşı olmadığını. Ayrılan iki sevgili için gözyaşı döken bizler ölen
binlerce masum için ağlamayı beceremiyoruz..
Korkuyoruz bizlerden bir şeyler isteyecekleri ihtimalinden. Çünkü bizden bir şey
istenmedikçe ve bizlere bir şeyler katıldıkça mutlu olabiliyoruz ancak.
O kadar zaman olmuş ki sevdiğim biriyle yağmur damlaları altında ıslanmayalı. Sevgi
yağmurlarını özledim...
28-02-2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yalnızlığın Senfonisi
Herkesin gündemi farklıyken
Bir tanıdıkla
Bütün imkansızlıklara inat
Bir ortak nokta bulmaya çalışmak
Yalnızlıktan sıkılmış olmanın kanıtı da
Peki
Biz daha ne kadar kendimizi yalnızlığa mahkum edeceğiz?
Sorusuna cevap bulamayışımız da
Neyin göstergesi acaba...
Her şeye rağmen
Yalnızlıkta yine yalnızlığa mahkum oluşumuzun
Acımasız yüzüyle karşılaşıyoruz
Sonuç:
Anlaşılamayınca yine yalnızız...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yalnızlık
Çalan telefonun yanıtsız kalması
Bazen de açılsa dahi
Ahizenin karşı tarafının sessiz kalmasıdır yalnızlık…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yalnızlık Boğulmak Gibidir
Yalnızlık boğulmak gibidir
En dipte çırpınırsın
Gören olmaz duyan olmaz
Sen duvara bakarsın duvar sana
Duvarlarla, bazen bir çiçekle bazen de aynada kendinle konuşursun
Hıçkırıkların boğazında düğümlenir
Gözyaşların sel olup akmak ister
Göğsünde tonlarca yük varmışçasına
Bir baskıyla panik atak krizlerinde kıvranırsın...
Biri olsun istersin yanında
Dertleşmek anlaşılmak ihtiyacın olan tek şeydir
Dostlarını ararsın telefon duvar, ahizeler sağır olur
Yalnızlığı yudum yudum içerken saçmalar dağıtır dağılırsın
Oysa sıcak bir merhabadır ihtiyacın olan...
Ama sen okyanusun binlerce metre derinliğinde
Yalnızlıktan boğulmak üzeresindir
Gören olmaz duyan olmaz...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yalnızlık Kokan Buz Dağlarına Sığınmak Neden
İçimde fırtınalar kopuyor
Yüzümde anlamsız bir durgunluk
Yoksa anlaşılamamak korkusu mu bu
Kimseye bir şey söyleyemiyorum
Herkes birileri tarafından dinlendikçe mutlu oluyor
Benim bir derdim mi var ilgilenen yok
Birilerine katkı sağladıkça iyisin
Sakın ha sen bir şeyler anlatmaya kalma
Herkes ya kapasitesi kadar ya da anlamak istediği kadar anlıyor
Bu kez de senden kötüsü olmuyor
Derdim, beni kötü bilsinler korkusu değil
Derdim kral çıplak dediğim zaman
Bir duyanın bir anlayanın olmaması…
Ne zaman koptuk birbirimizden
Neden ve nasıl bu kadar düşman olduk birbirimize
Sevgiye bu kadar muhtaçken
Yalnızlık kokan buz dağlarına sığınmak neden
Herkes bu kadar yalnızken
Bu kibir bu gösteriş neden
Hayattan ders almak için ölüm bile yetmez oldu
Nedendir bunca kahrolmak
Yoksa bir ben miyim bunca şeyi dert edinen
Bundan mıdır bu yalnızlığım
Yalnızım dediğime bakmayın
Yaratanım bana yetiyor
Çünkü o beni anlıyor
Evim barkım sığınağım ancak o
Kimse korkmasın
Kimseden ne bir beklentim
Ne bir isteğim var
Haklarını helal etsinler yeter…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yalnızlık Senfonisi Eşliğinde Melankoli Yağmurları - Makale
Yalnız kalbler senfonisi, günün her anında yağan sevgi yağmurlarından bir damlasıyla
dahi ıslanmadan bir şekilde yalnız kalabilmeyi başarabilmiş kimselerin gecenin geç bir
saatinde melankoli fırtınalarında savrulurken dinledikleri, hüzün notalarıyla yüreklerini
titretirken istemeden dahi olsa burkulmuş, kırılmış yürek hanelerini harekete geçiren
ayrılık ve yalnızlık güfteleriyle göz kapaklarında deprem etkisi yaratırken gözyaşlarını
sele çeviren kimbilir belki de yaşanmışlıkları hatırlatan şiir dizelerinin etkisiyle de
hıçkırık seline boğulan insanların dinledikleri müzik parçalarına verilen ismin
genellemesidir.
Sebebi her ne olursa olsun sevgiden sınıfta kalmışların, kendilerini ama bilerek ama
isteyerek hasret okyanusuna salarken ve bundan adeta mazojistçe hazlar duyarak belki
bir elinde içkisi diğer elinde sigarası ile havaya üflediği efkar dumanında boğulurken,
dinlenilen yalnızlık senfonisine çığlık çığlığa eşlik ederken belki kalblerde var olan
sevgilerini gizlemenin acısıyla ya da inadına yaşanan bir ayrılığın sancısıyla kimbilir
belki de mazide yaşanan mutluluklara duyulan özlem kırıntılarının sonucu döktükleri
gözyaşlarının genel adıdır melankoli yağmurları.
14 Şubatta bir tek kırmızı güle bu kadar mana yüklemenin anlamsızlığında boğulmak
nedendir? Nedendir dillerimizin lal olması? Korkuyor muyuz sevdiğimize sevgimizi
söylemekten? Onun gözlerinin içine bakarak, “hayatıma renk kattığın bir mana
kazandırdığın için teşekkür ederim. İyi ki varsın ve iyi ki benimlesin. Artık o kadar
eminim ki sen olmadan bir yanımın eksik kalacağından. Beni tamamladığın için
teşekkür ederim” demekten bizi alıkoyan o sadist duyguya esir olmak nedendir?
Sevdiğimizin merkezine kendimizi yerleştşirerek biz onun için bir mum gibi erirken
onun da sadece bizim kendi etrafımızda dönmesini istemekten alıkoyan duygunun adı
ne olabilir?
Nedir bizi alıkoyan aşkın matematiğini yapmaktan. Ve aşkın matematiğini yaparken
neden diyemiyoruz ya da seslenemiyoruz sevgilimize, “Beni kendinle toplayabilirsin. Bir
artı bir eşittir bir yani iki beden tek ruh. Beni senle çarpabilirsin, bir çarpı bir eşittir sen
ne kadar istersen yani sevgimizi meyvelerimiz çocuklarmızla çoğaltabiliriz. Beni
kendinle bölme, iki bölü bir eşittir biz çünkü bölünen her parçamda sen olacaksın, bil.
Beni senden çıkartmaya sakın kalkma, iki eksi bir eşittir sıfır yani ben sensiz bir hiçim”.
Hani bir parçasında diyor ya Teoman, “Çok kadın hiç kadındır”. Bunun tam tersini, “Çok
erkek hiç erkektir” şeklinde söyleyerek fahişeleşmiş ruhların sevgi yağmurlarından
nasibini alamayacağını da unutuyoruz. Ve mutlu bir gelecek beklentimizi, kurduğumuz
yalan hayallerle avutuyor umutlar yeşersin istiyoruz yarınlara. Kimbilir bir piyango alır
gibi umutlar satın almak istiyoruz yarınlara. Ama unutuyoruz hayatın bir kumar
olmadığını. Unutuyoruz ne ekersek onu biçeçecğimizi. Unutuyoruz sevilmek için
sevmekten başka seçeneğimizin olmayacağını...
Susuzluktan kurumuş çorak topraklar gibi çatlak hale dönmesinden korktuğumuz
kalbimizin sevgi yağmurlarında susuzluğunu gidermesinden de korkuyor muyuz
acaba..? Sevgilimizin yanından her ayrılışımızda bu ayrılığın son olmasını diliyor ve onu
kaybetmekten ona geç kalmaktan korktuğumuz hiç oluyor mu acaba..?
Sevdiğimiz yanımızdayken ona sarılıp onunla birlikteliğin mutluluğununu doruk noktada
yaşamak varken kendi köşelerimize çekilip elimizde teknolojinin harika aletleriyle sanal
alemin uçurum yalnızlığında kaybolurken acaba farkında olabiliyor muyuz sevgilimizden
kalben uzaklaşırken sevgimize bir ihanet hançeri de kendimizin atığının...
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bugün 14 şubat sevgilier günü. Bugünün benim gözümde hiçbir anlamı yok. Çünkü ben
sevdiğimi bu gün için sevmedim. Ben sevdiğimi bütün ömrümü vermek için sevdim.
Dilim, seven bir kalbim ve kalbimin duygularını hayatı sebebime sunacak gözlerim
varken ve vucudumun her bir organı sevdiğime lal olamazken (olacaksa da ona sahip
olabilmenin mutluluğu ve heyecanıyla olur) ben neden bir kırmızı gül parçasının
manasızlığında boğulayım diyebiliyorsanız ne mutlu size.
Hiç kimsenin yalnızlık senfonisi dinlerken melankoli yağmurlarında ıslanmaması ve
herkesin kalbindeki sevgiliye ulaşması duası ile selam ve saygılarımı sunuyorum...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yalnızlık Uçurumu
Teselliyi şarkılarda arayacak,
Tek başına saatlerce dinleyecek,
Melankoli fırtınalarında gelgitler yaşayacaksın,
Ne seni anlayanın olacak,
Ne de bir sır ortağın,
Kendini yalnızlık okyanusunda boğulurken bulacaksın.
Ne yazık ki senin bu haline üzülecek yine de bir kişi olacak
Sende biliyorsun ki yalnızlık ikinizin de kaderi…
Her gün hatıralar canlanacak gözünde,
Koca şehri adımlayacaksın,
Her bir semtinde hatıraların canlanacak,
Göz yaşların aktı akacak,
Çevrendekilerden utanıp gözyaşlarını içine akıtacaksın,
Doyasıya ağlamayı bile özleyeceksin,
Sen sevgiyi mazide buldun,
Ve sevgini hep mazide yaşamaya mahkum kalacaksın…
Yüreğinde en derin acıları yaşarken,
Her ne kadar dilinde mavi boncuk,
Yüzünde gülücüklerle kahkahalar atıp,
Yüreğinde filizlenen duyguları koparmaya kalksan da,
Kaderinin sana yazdığı o tiyatroyu oynamaktan kaçamazsın,
Ne kadar uğraşsan da başaramazsın...
Gördün ya sen beni anlayamasan da seni en iyi anlayan yine benim galiba,
Boş ver sen bana aldırma,
Devam et polyanacılık oynamaya,
Elveda dostum elveda...
İhtiras fırtınalarında,
Yelken açarken narsizme ve sadizime,
Önümüze çıkan sevgi tohumlarını bir bir katlettik,
Muhtaç olduğumuzda sevgiye,
En derin yalnızlık uçurumuna yuvarlanmaktaydık
Yarınlardan korkarken,
İki yüzlü, riyakar ve sahte sevgilerle vurulmaya...
Sahte sevgiler var chat sayfalarında bedava,
Bol bol sahte mutluluklar, yalan dostluklar,
Yaralı kalplere merhem,
Çekilmeyen acılara derman,
Haydi içelim, rakı şişesinde balık olana kadar,
Senin de ruhun şad olsun üstat Orhan Veli...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yanan Benim
Öylesine sevmiş, öylesine bağlanmışım ki sana
Bir sigarayı bırakamadım,
Bir de seni unutamadım, asla...
Duman, duman ciğerlerime çektiğim sendin sigaramda
Ah ulan kahpe, ah ulan yosma,
Bilemiyorum ne diyeyim sana,
Hayallerim, umutlarım, yarınlarımdın...
Sevda bu kadar kolay, bu kadar ucuz mu?
Nasıl satılır üç, beş kuruşa?
Olamaz! Bu kadar ucuz ve de kolay olamaz,
Kahpelik senin ruhunda...
Oysa ben bir şelaleye benzetmiştim sevdamı.
Her gün biraz daha gür çağlayan,
Önünde engel tanımayan,
Çoruh misali kendisiyle savaşan...
Ben Çoruh’tum, sen Karadeniz,
Deltada sarmaş dolaş birbirini kucaklayan.
Su gibi saf, su gibi berraktı sevdamız,
Süt beyazı sevdama sen ihanet karası is düşürdün,
Oysa sevdam, zemheri ayazında güneşe açan kardelendi,
Bütün olmazlar içinde sevmiştim seni.
Ama ya sen...?
Oyun mu, kumar mı sandın sevdayı?
Hep yek atacak değilim ya,
Bu sefer de düşeş deyip çekip gittin.
Olamazsın, bu kadar alçalamazsın.
Kahpeliğin bile bir sınırı vardır,
Sen bu kadar hiçleşmiş olamazsın...!
Yazıklar olsun bana ki,
Seni ölesiye sevmişim.
Canını canımdan aziz bilmişim,
Oysa bir kelebek kadarmış senin sevdanın ömrü...
Yazıklar olsun sana.
Yanan benim, eriyen ben,
Sevdadan anladığın nedir ki senin?
Sen bende çoktan bittin amma..!
Beni ben yapan kahrolası sana olan sevgim...!
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yanan Yine Ben Olurum
Siyah beyaz dünyamda tek maviydin
Güldükçe umudum oldun
İstemem hüzün düşmesin yüzüne
Sen ağlarsan ben ölürüm, bilmezsin
Yanan yine ben olurum…
©
22 – 11 – 2020
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Yanarım
Sokulma öylesine sinsice
Rüzgara kapılmış bir yaprağım
Değmesin gözlerin gözlerime
Sevdadan yorgun düşmüş hamalım
Yaklaşma ne olur yaklaşma
Nefesin nefesime ilişirse yanarım…

Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yanıyorum
Günahın gölgesi düştü yüreğime
Sevda haram bana
Ama kaçamıyorum
Düştüm ateşine
Yanıyorum yanıyorum….
Buzdum,
Eridim
Aktım
Sana doğru…
Hiç sevmiyorum şu uykudan uyanmayı
Her uyanış sensizliğe açılan kapı
Oysa rüyalarım seninle dolu
Sıcacık mutluluk huzurlu
Uyusam ve bir daha uyanmasam mı ne…
Gözlerin güneş bakamıyorum
Tenin ateş dokunamıyorum
Seni sensiz yaşayamıyorum
Bir açmazdayım yanıyor yanıyor yanıyorum
Denizdeki tuz misali ruhuna karışmak istiyorum…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yanmak
Ben yanmadıktan sonra o sevda ateşiyle,
Dünya yanmış neye yarar?
Ben erimedikten sonra,
Yaratanın sevgisiyle,
Gökyüzünde güneş erimiş kaç yazar,
Mağfiret için ben ağlayamadıktan sonra,
Bulutlar seller gibi ağlamış kim duyar,
Menfaat için bükülen bel, eğilen boyun,
Beş vakit huzura durmamış, bükülmemiş eğilmemişse,
Be hey gafil, cebinde milyarların olmuş kaç yazar...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yaptığın Her Şey Sana Geri Dönecek Bir Gün
Yaşadığınız hayat kadar cesursunuz yada korkak
Gülebildiğiniz, huzurlu anlarınız kadar mutlusunuz
Üzüntüleriniz, hayal kırıklıklarınız kadar mutsuz
Sevdiğinizin mutluluğunu hissettiğiniz kadar aşıksınız
Mutsuzluğunu paylaşabildiğiniz kadar yakınında
Unuttuğumuz şey ise
İnsan en çok ağlarken insandır
Bütün saflığıyla döktüğü gözyaşlarıyla…
Mazi karalanmış kağıt
Gelecekse boş ve beyaz
Keşkelere fırsat verme
Her keşke bir pişmanlığın meyvesi
Her pişmanlık bir hatanın
Her hata bir sabırsızlığın
Düşünmeden hareket etmenin cezası…
Kırma, kırılma
Koşturma, koşma
Üzme, üzülme
Ağlatma, ağlama
Kanatma, kanama
Dağlama, dağlanma
Sev ama ihanet etme
Şefkat göster
Asla sırtını dönme
Vefa vicdanının gizli bir köşesinde
Onu dostlarından esirgeme
Derde gama kedere
Dosttan gelen siteme
Sevgiliden gelen gülün dikenine
Dünden kalan her şeye
Yarınlara doğan güneşle gelen umuda
Bebeğin ağıtındaki saflığa
Çocuğun oyuncağıyla oynarken ki masumiyetine
Delikanlının sevdiğine yazdığı mektuptaki heyecana
Kızcağızın sevdiğinden aldığı mektupla
Heyecandan al al olan yanağın mahcubiyetine
Bir birlerine kavuşmanın heyecanıyla çıkılan balayına
Hastalıkta ve kötü günde vefalı dostluklara
Ölürken dahi arkasından düşmanlarını ağlatanlara
Yalan dünyaya sırtlarını dönüp ölüme dahi gülerek gidenlere
Bu dünyanın eğrisine düzüne, yanlışına doğrusuna acısına tatlısına
Hayatta doğruluktan ayrılmayanlara selam olsun
Yaptığın her şey sana geri dönecek bir gün…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yaptığın İyilik Sana Geri Döner (öykü)
Burhan düzenli olarak spor yapardı. O günkü hava şartlarına ve keyfine göre bazen 6
km bazen 10 bazen de 15-20 km kah yürür kah koşardı.
Pazar günü erkenden uyanmıştı. “Bu saatte herkes uyurken ben ne yapabilirim ki.
Yürüyerek çarşıya doğru gitsem çarşı kapalı, arkadaşlardan birisini arayım desem hepsi
bu saatte uykudadır. En iyisi ben çıkıp şöyle 8-10 km kadar koşayım” diye kendi
kendisine söylendi.
Spor kıyafetlerini giyinip evden dışarı çıktı. Şehrin kıyı semtlerinden birinde oturuyordu.
Oturduğu semtin arka tarafı ormandı. O ormana dalmak yerine ormanı bir daire
şeklinde çevreleyen otoyol kenarındaki bisiklet yolunu tercih etti. Kısa bir süre ısınma
yürüyüşünden sonra hafif tempoda koşmaya başladı, ısındıkça temposunu artırarak
ortalama bir tempo tutturdu.
Koşarken müzik dinlemeyi de severdi. Bazen telefonunu yanına alırdı. Telefonu
genellikle gözlerine inen teri silmek için kullandığı kol bandı ile kolunun arasına sıkıştırır
kulaklığını da takar müzik dinlerdi. Ama bugün sabah nedense içinden müzik dinlemek
gelmiyordu.
Koşarken bazen hayallere dalardı. Çoluğu çocuğu evlendirmiş kendisi de bir deniz
kıyısında küçük bahçeli bir ev almış bir şekilde hayal ederdi. Bahçesinde domates biber
salatalık ve birbirinden güzel çiçekler yetiştirirken hayal ederdi kendisini.
Yine kendisini bu tür hayallerden birisine kaptırmış koşarken oto yolla bisiklet yolunu
birbirinden ayıran yeşil çayırların arasında beyaz bir şeye gözü ilişti. Önce aldırmadı,
koşusuna devam etti. Biraz ilerledikten sonra o da neydi diye içinde bir merak uyandı.
Geri dönüp ne olduğuna baktığında çayıra gömülmüş beyaz bir cep telefonu olduğunu
gördü. Telefonu alıp her zaman kendi cep telefonunu koyduğu yere, kol bandı ile
kolunun arasına sıkıştırıp koşusuna devam etti.
Koşusunu bitirip evine döndüğünde hemen bir duş alıp günlük elbiselerini giyindi. Daha
sonra telefonu açtı ama telefonda şifre vardı ve şifreyi soruyordu. “Peki, ben şimdi
bunun sahibini nasıl bulacağım” diye düşündü. “En iyisi ben bunu yarın bizim telefoncu
Aydın’a götüreyim o bir yolunu bulur. Şimdilik daha fazla kurcalamayım” dedi kendi
kendine.
Günlerden Pazar olduğu için şehrin tek Türk amatör futbol kulübü olan TVV’nin (Türk
Futbol Kulübü) maçını izlemeye gitti. Orada maçı izlemeye gelen arkadaşlarıyla
karşılaştı. Hem sohbet edip hem maç izlemeye başladılar. Bazen bir antrenör gibi
heyecanla sahadaki futbolculara uyarılar yapıyorlar bazen de tezahüratta
bulunuyorlardı. Zevkli bir mücadeleden sonra maçı TVV 3-1 kazanmıştı. Maçı kazanmış
olmanın da coşkusuyla kulübün lokaline geçerek arkadaşlarına içecek ısmarladı. Biraz
sonra konuşmalar tamamıyla bir araba sohbeti haline dönüşmüştü. Herkes beğendiği
ya da almak istediği arabanın ya da kendi arabasının özelliklerini anlatıyordu. Bir süre
sonra sohbet o günkü süper lig maçlarına döndü. Hangi takım kazanır hangi takım
kaybeder o konudaki düşüncelerini söylediler.
Kulüpte bir süre sonra mangal yakılmış kebap satışlarına başlanmıştı. Bu sefer herkes
mangala koşmuştu. Kebabını içeceğini alan masaya dönmüştü. Neşe içerisinde
yemeklerini yediler.
Yemekten sonra aralarından biri “var mısınız batak maçına” diye bir söz attı ortaya.
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Sanki millet bunu bekliyormuşçasına haydi dediler. Bu sefer ya iki ayrı masada
oynayacaklardı ya da dört kişi oynarken diğer beş kişi onları izleyecekti. İki masa
oluşturdular. Burhan oyunlara katılmadı, her iki masanın oyununu da izleyebilecek bir
konum alarak her iki masanın da oyununu takibe aldı. Oyunun durumuna göre bazen
arkadaşlarına laf atıyor akıl veriyor bazen de ortalığı kızıştırıyordu. Tabi bunlar masada
birilerini kızdırırken çoğunun da kahkahasına neden oluyordu. Neşe içerisinde
birbirlerini kızdırıp oyunu daha iddialı bir hale getiriyorlardı.
Oyuna o kadar dalmışlardı ki zamanın ne çabuk geçtiğinin farkına dahi varmadılar.
Ancak kulüp yetkililerinden biri televizyonu açtığında süper lig maçlarından birinin
başlamış olduğunu gördüklerinde vaktin bir hayli ilerlediğini anlamışlardı. Oyunu
bırakarak maç seyretmeye başladılar. Tabi bu arada yine kebaplar yenmiş içecekler
içilmişti.
Burhan, akşamı spor kulübünde yapmıştı. Evine geldiğin de hava kararmıştı. Kulüpte
yemek yediği için karnı toktu. Televizyonu açıp kanepeye uzandı. Televizyonda kanalları
gezerken bir spor kanalı dikkatini çekti. Programı izlemeye devam etti. Programda o
günkü futbol maçları üzerine yapılan yorumları dinledi. Sonra programdaki seviyenin
gittikçe düştüğünü görünce eline televizyon kumandasını alıp kanalları gezmeye
başladı. Sonra bir dizi de karar kılıp izlemeye başladı.
Uyanıp kendine geldiğinde televizyonun açık olduğunu izlediği dizinin çoktan bitmiş
olduğunu gördü. Televizyonu kapatıp yatağına gitti. Pazartesi sabahı uyandığında vakit
yine erkendi. Kendisine güzel bir kahvaltı hazırladı. Sonra da afiyetle bir güzel yedi.
Evden çıktığında saat onu biraz geçmişti. Doğruca Aydın’ın dükkanına gitti. Dükkana
girip selam verdiğinde iki eski dost sanki uzun süre görüşmemiş gibi kucaklaştılar.
Aydın arkadaşına hemen bir kahve ikram etti. Hal hatır sormadan sonra Burhan,
“Gözüm şöyle bir telefon buldum. Ben açmayı denedim ama şifre soruyordu bu yüzden
hemen kapattım. Sen bir bakıver şuna. Açabilirsen sahibine ulaşalım da verelim
telefonunu”.
Aydın telefonu açtı, önce şifre olarak dört adet sıfırı denedi. Olmayınca 1234’ü denedi,
yine olmadı. “Bir daha yanlış şifre girersem telefon bloke olur. Başka yol bulmalıyız”
dedi. Telefonu kapattı, yan tarafından telefonun sim kartını çıkarttı. Sonra telefonu
tekrar açtı. Bu kez telefon açılmıştı. Çünkü telefon sahibi sim karta şifre koymuştu ama
telefona şifre koymayı unutmuştu. Telefonun şifresi olmadığı için de açılmıştı. Aydın
hemen telefonda bulunan e-mail adresine baktı. Aydının beklediği gibi de oldu. E-mail
adresi telefon sahibinim soy ismiydi.
Telefondaki isim listelerinden aynı soy isimleri aramaya başladılar. İlk soy ismi aynı
olan kişinin numarasını Burhan kendi telefonuyla aradı. Telefonu açan kişi telefonu
kaybedenin babasıydı. Burhan durumu kısaca adama anlatmaya başlamıştı ki adam
durumu anlamıştı. “Telefon oğlumun, dün akşam bisikletle eve gelirken yolda
düşürmüş. Hemen kendisine haber vereyim sizinle iletişime geçsin. Bu numarayı
oğluma versem olur mu?” Burhan, “Tabi ki, oğlunuz bu numaradan bana ulaşabilir”
dedi.
Kısa bir süre Burhan’ın telefonu çaldı. Arayan bu kez telefon sahibiydi. Telefon sahibi bu
civarlarda bir yerdeyseniz bir saat içerisinde yanınızda olabilirim dedi. Burhan
bulunduğu yeri söyledi. Telefon sahibi “hemen geliyorum” dedi. Aradan yarım saat
geçmemişti ki halinden talebe olduğu anlaşılan bir genç dükkandan içeri girerek “İsmim
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Jansen” diye kendisini tanıtıp, “telefonumu almaya geldim” dedi. Burhan telefonu gence
uzatıp verdi. Delikanlı çok sevinmişti, teşekkür etti.
Burhan telefonunu nasıl düşürdüğünü sordu. Jansen, “Hafta sonu arkadaşlarla bir barda
buluştuk. Hem içtik hem eğlendik. Gece geç saatlerde dağıldık. Ben bisikletle eve
gidiyordum. Bisiklet sürerken telefonumu düşürmüşüm. Sarhoşluğun da etkisiyle olsa
gerek düşürürken fark etmemişim. Babama söylediğim de çok kızdı. Sayenizde onun
başımın etini yemesinden de kurtulacağım. Size ne kadar teşekkür etsem azdır.
Sonra cebinden 20 euro çıkartıp Burhan’a uzattı. Burhan bir paraya bir delikanlıya baktı
tebessüm etti. Sonra “sen öğrencisin değil mi” dedi. Delikanlı “evet” dedi. Bu parayı
kendine harçlık yaparsın. Hiçbir borcun yok. Delikanlı biraz şaşırmıştı ama çok
sevinmişti. Delikanlı telefonuna kavuşmuş olmanın mutluluğu Burhan bir emaneti
sahibine teslim etmiş olmanın huzuru içerisinde ayrıldılar.
Burhan Aydın’a dönüp her şey için teşekkür etti. Aydın, “Kazandığın sevaba beni de
ortak ettiğin için asıl ben teşekkür ederim gülüm. İyi varsın ki sayende bizlerde bu
iyiliğin güzelliğini görüp yaşıyoruz” dedi.
Burhan, Aydınla vedalaşıp çarşıya doğru yürüdü. Birkaç mağazayı gezdikten sonra
yürüyerek evine doğru yol almaya başladı. Yolda yürürken bir telefon geldi. Arayan
Türkiye’den bir akrabasıydı. Telefonda üzücü bir haber aldı. Teyzesini kaybettiğini
öğrendi. O emaneti sahibine teslim etmiş olmanın verdiği huzurun yerini bir yeis aldı.
Yüreği daraldı, kalbinin bir parçasının koptuğunu hissetti. Teyzesini en son Türkiye’ye
tatile gittiğinde görmüş helalleşip öyle vedalaşmıştı.
Yolda yürürken teyzesiyle geçirdiği anılar gözlerinin önünde canlanmaya başlamış
anılara dalıp gitmişti. Duyduğu bir korna ve acı bir fren sesiyle kendine gelmişti ama
geç kalmıştı. Sanki havalandığını hissetti. Çok kısa bir süre sonra yere düştüğünde bir
acı hissetti. Kendisine geldiğinde beyni zonkluyordu. Biraz önce telefonunu bulup iade
ettiği Jansen’e onun elini tutmuş başucunda beklerken gördü.
Delikanlı, “Burhan Bey korkmayın, bir kaza yaptınız. Ambülansa telefon ettim geliyor,
yolda. Ağrı sızınız var mı?” diye soruyordu. Kısa bir süre sonra ambülans gelmiş onu
hastaneye götürmüştü. Görünüşte bir şey yoktu ama daha sonra yapılan tetkiklerde bir
iç kanama olduğu anlaşıldı. Hemen ameliyata alındı.
Burhan kendisine geldiğinde bir yoğun bakım servisinde olduğunu fark etti. Bir süre
sonra onu bir odaya aldılar. Öğleye doğru Aydın’la birlikte Jansen odanın kapısından
içeri girdiler. Burhan onları gördüğünde gözleri parladı. Kısa süreli hal hatır sormadan
sonra Burhan hatırladığı kadarıyla olayı anlattı.
Jansen da gördüklerini anlattı. “Eve gitmek için oradan geçiyordum. Sizi dalgın
yürürken gördüm. Sonra birden kaza oldu. Hemen yanınıza koşup ambülansa ve polise
haber verdim. Yakınlarınızı tanımadığım için de Aydın Beye gidip durumu haber verdim.
İşte şimdi de buradayız. Teyzeniz için üzgünüm, başınız sağ olsun. Size de geçmiş
olsun. Sizin için yapabileceğim bir şey varsa elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım”
Burhan Jansen’a çok teşekkür etti. “Farkında değilsin belki ama sana hayatımı
borçluyum. Ambülans zamanında gelmeseydi iç kanamadan ölebilirmişim” dedi. Jansen
da “İyi de benim telefonumu bulmuş olmasaydınız belki çarşıya gelmeyecektiniz. Biz en
iyisi her şeyi bir şeylere bağlamaktan vazgeçip kısaca kader diyelim”.
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Burhan, “Galiba haklısın Jansen. (Kader, beyaz kağıda sütle yazılmış yazı, elindeyse gel
de çıkar beyazdan beyazı) demiş şair. Ama burada benim gördüğüm, yaptığın iyilik bir
gün mutlaka sana geri dönüyor…”
©
25. 01. 2021
08 : 32
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yar
Öyle bir zaman ki
Doruklarında karanlıkların
Zaman bile nura hasretti
Dört gözle seni beklerdi
O gün o tarih
Senin şerfinle ünlendi...
Toprak bile hasretti sana
Teninden akan bir damla yaşa
Sen gittin gideli
Ümmetin bir garip, bir başka öksüz...
Ey sevgili, ey yar
O eşsiz nurdan
Mahrumiyet
Nereye kadar...
14 – 05 - 1997
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yaralı
Yine yaralı yüreğim,
Yine ağlamak istiyor gözlerim,
Acizliğimi bir kez daha bildim,
Yalnızlık deryasında deli divane gezindim,
Rüzgar teselli verirmişcesine saçlarımı okşadı,
Yılların gerisinden bir ses sanki kulaklarıma fısıldadı,
“Ağlamak için köşe bucak arama,
Sevgi için kalbden kalbe konma,
Sevgide rızık gibi kısmet meselesi,
Nasibi olmayan sevgi nedir bilmez ki”...
Güller feryatta, güller yasta,
Sevgiler ölmüş,
Gülizarda hazan var,
Duygular isyanda,
Ağla gözüm, ağla yüreğim,
Ağlayabildiğin kadar ağla...
Yine gülümden kan damladı,
Gönlüm yaralı,
Dünya denen nesne,
Dert üstüne hasret,
Hasret üstüne dert,
Çekebilirsen gelde sen çek...
Sevdayı erittim yüreğimde,
Gözbebeklerimde bulutlar,
Yağmur olmaya zaten sebeb arar,
Denizse kudurmuş,
Hırçın dalgalar sahile vurur,
Ya yüreğimdeki fırtına..
Acaba ne zaman, nasıl durulur...?
Gül yaralı, bülbül kafeste,
Hicran kol geziyor gönül denen hücrede,
Umutlarım, hayallerim bir kağıt gemi,
Okyanusa saldım,
Acaba varırmı hedefe..?
Açmazmı bahçede bir gül,
Goncaya konmazmı bir bülbül,
Nisanda hazanı yaşadı gönül,
Ey sevgili Azrail nerdesin,
Yetmezmi çekilen bunca dert bunca çile..?
10-10-2001
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yaralı Serçe
Yaralı bir serçe yine yüreğim
Ten hücresinde hapisteyim
Feryat içerrisinde çaresizce çırpınıyor
Dimleyenim yok, anlayanım yok
Kanatlanıp açılmak istiyorum sonsuza...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yaralıdır Şairler
Şairler hep yaralıdır
Bir yanında bir hüzün pınarı hep akar
Sormayın derdini
Din kardeşinin derdini derdi sayar
Ağlar ha ağlar…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yaratanın Nimeti
Geceyi sabaha kavuşturur dostun sohbeti
Uykuyu gözleren haram kılan dosttun muhabbeti
Hiç bir şeye ihtiyaç olmaz dost varken
Yalnızlıktan kıvrananların arasında
Dosttun varlığı yaratanın en büyük nimeti...
25-07-2015
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yarım
Çocukluğum yarım
Gençliğim yarım
Sevdam yarım
Her şeyimin yarım olduğu yaraım hayatta
Tam olan tek şeyim oldu
O da hüzünlerim...
18 – 11 – 2015
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yarım Kaldım
Babam öldüğünde annem yarım kaldım demişti
Seni görünce anladım ne demek istediğini
Seni tanıdığım günden beri yarım kaldım...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yarım Kalmış Kitap
Okuduğum yarım kalmış kitap gibisin
Devam eden bir macerada
Her an sürprizlere gebesin…
©
03 : 46
08 – 08 - 2020
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yarınsızım
Çalınan çocukluğum var gözyaşlarımın arkasında
Yıkılan hayallerim ve özgürlüğü çalınan umutlarım var
Bata çıka hayatın çamuruna bulanmışım
Yarınlara korkuyla bakıyorum
Kim bilir belki de yarınsızım…
Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaşadığımız Hayat Kadarız
Aslında hepimiz yaşadığımız hayat kadarız
Kızıp öfkelendiğimiz
Kırıp döktüğümüz
Bağırıp çağırdığımız kadar…
Bir yerlerde
Birilerinin kalbinde
Yada birilerinin hatıralarında
İz bıraktığımız kadarız…
Ne kadar sevip aşık olmuşsak
Bir kalpte bir gözde
Ya da bir dilde
Bıraktığımız tat kadarız…
Hayatı her nerede yaşamışsak
Çevremize ya da çevremizdekilerde
Bıraktığımız iz kadarız…
Öyle böbürlenip kibirlenmeye de gerek yok
Sonuçta sonumuz bir avuç toprak
Ne yaparsak yapalım
Sonuçta yaşadığımız hayat kadarız…
Kırıp döktüğümüz öfkemiz
Kazanma isteğimiz hırsımız
Çevremize verdiğimiz sevgimiz
Sevgiliye olan tutkumuz, aşkımız
Sahip olduğumuz değer ve yargılarımızla ahlakımız
Suçluyla suçsuz arasındaki farkı ayırt etme yitimiz adaletimiz
Yani ya bir insan
Ya da insan taklidi yapan mahluk kadarız…
©
Şiirin Yazıldığı Tarih : 03-06-2020
Şiirin Yazıldığı Saat : 20 : 23
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yaşadığımız Hayat Yüreğimiz Kadar
Hayat böyle bir şey işte
Zaman geçer
Hayat bizden bir şeyler çalar
Biz farkında olmaz
Ben hala gencim der
Kendimizi avuturuz…
Dertler insan için deriz
Efkara boğulur
Kadere boyun eğeriz
Bazende hayata rağmen, direnir
Dimdik ayaktayım deriz
Ama unuturuz
Yaşadığımız hayat ne kadar kaderimizse de
Biraz cesaretimiz, biraz kapasitemiz
Yani kısaca
Yaşadığımız hayat yüreğimiz kadar be dostum…
05 – 04 - 2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yaşama Nedenimiz
Biliyorum
Her yürekte yanan bir ateş var
Hırstır, öfkedir, kindir, sevdadır
Alev alev büyür yürekte
Bazen isyana sürükler
Bazen melankoliye
Geceyi gündüze bağlarsın
Şehri dolaşırsın adım adım
Kıyamete beş varmış acizliğinde
Kimseye hiçbir şey anlatamaz
Kendini ruhunda hapsedersin
Oysa yapmamız gereken tek şey
Sımsıkı tutunnaktır yürekte yanan ateşe
Çünkü o yaşama nedenimizdir
28 – 04 - 2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yaşamak Denirse
Gökyüzü matemde, bulutlar ağlıyor
Umutlarımı birer birer darağacına asıyorum
Kırılan gururum, yerlerde sürünen onurumla
Yaşıyorum, yaşamak denirse adına
Çocukluğumda bitmişti aslında her şey
Gençliğim çocukluğumun gölgesinde
Hayatla hep bir yaşam mücadelesi içerisinde
Dokunulmadık bir kalbim var sanıyordum
Kazılan mezarlarla delik deşik olmuş haberim yok
Gömülecek ne varsa gömmüşler
Sevgi, vefa, umut
Ölüyede mi şefkat yok
Bir mezar daha kazıyorum kalbime
Bu sefer kendimi gömüyorum içine
Daha ne bekliyorsunuz ki benden daha ne
Bütün tükenmişliğimle huzurlarınızdayım işte
Kimin bir alacağı varsa gelsin buyursun
Artık terk ediyorum hem sizleri hem kendimi...
16-12-2013
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yaşananları Unuturum Sanma
Kanatma yüreğimi kanatma
Ağlatma gözlerimi ağlatma
Ben sana mecburken
Ne gerek vardı sarı laleye, güz gülüne
Bir tebessümün yeterdi yüreğimdeki ateşe…
Daha ne kadar avunacağım hayallerinle
Dize dize, nota nota dilimdesin
Kaç gece geçecek sensiz daha
Yüreğim gözlerine tutsak kaldı
Bir ben vardı, bensiz bıraktın
Yıktın yarınlara dair umutlarımı
Kaybedecek daha neyim kaldı
Senden geriye bomboş şişeler kaldı…
Yaşananları unuturum sanma
Hatırlamak için nefes almak yetiyor…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
18 - 09 - 2018
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yaşanmadan Bilinmezsin
Nefeslendiğim hava içtiğim su gibi vazgeçilmezsin.
Sen hayatsın
Milyarlarca gizem milyarlarca güzellik sende saklı
Yaşanmadan bilinmezsin…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
13 – 01 - 2019
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yaşarken Öldürdün Beni İşte Böyle
Sen ki sevdiğim tek kadındın
Seni kaybetmektense ölmeye hazırdım
Dualarımda, ömrümü al
Ona kat diye yalvarırdım
Ne anlamı vardı bendeki seni öldürmenin
Söyle ne geçti eline
Ne zaman hangi ara kirlendin böyle
Şeytan nasıl ayarttı ruhunu, söyle
Katil olmak bu kadar mı kolay
Nasıl da öldürdün bütün kadınları bende
Sana ömrümü verip bu kadar severken
Nasıl yaptın bu ihaneti bana böyle
Şimdi kime neden nasıl inanayım söyle
Yaşarken öldürdün beni işte böyle…
©
Şiirin Yazılış Tarihi : 15 – 07 – 2020
Şiirin Yazılış Saati : 04 : 17
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yaşıyormuş Gibi Yapıyoruz
Bugünden kaçıp yarınlardan korkarak
Her gün biraz daha azalarak
Her an biraz daha hayattan koparak
İçimizde yaşattığımız her şeyi öldürerek
Dünyada bir ölüyü oynayarak
Güneşin karanlığında yaşıyormuş gibi yapıyoruz…
Yüreğimizde öldürdüğümüz birinin gelmeyeceğini bilerek
Yine de onu sevip aşkından biterek
Hayatın dibine batmış bir şekilde
Dünyada bir ölüyü oynayarak
Güneşin karanlığında yaşıyormuş gibi yapıyoruz…
Her gün biraz daha yarım kalarak
Yaşamaya sebepler arayarak
Kendimizden ve yarınlardan kaçmaya çalışarak
Nefes nefes tükenirken
Dünyada bir ölüyü oynayarak
Güneşin karanlığında yaşıyormuş gibi yapıyoruz..
İçimizde kopan fırtınalara isyan ederek
Gözyaşlarımızı inadına içimize akıtarak
İçimizdeki hırslarımızı arzularımızı
Yaşamak adına bütün değerlerimizi öldürerek
İçimize kanaya kanaya
Dünyada bir ölüyü oynayarak
Güneşin karanlığında yaşıyormuş gibi yapıyoruz…
Aynaya bakmaya korkarak
Maziden bir anıyı hatırlamaktan ürkerek
Her gün en büyük yalanımızı kendimize söyleyerek
Kanaya kanaya
Kırıla kırıla
Nefes nefes tükenirken
Dünyada yaşan bir ölüyü oynayarak
Güneşin karanlığında yaşıyormuş gibi yapıyoruz…
©
Şiirin Yazılış Tarihi : 07 – 06 – 2020
Şiirin Yazılış Saati 00: 53
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yavrucuğum
Sen ki sevincim,
Sen ki mutluluğum,
Sen ki gönlüme umud,
Geleceğime ufuk oldun,
Biricik yavrucuğum...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yavrum
Biricik kızım Canan'ıma
Yavaş, yavaş büyüyeceksin,
Bazen ağlayıp, bazen güleceksin,
Bilsende bilmesende,
Her şeye gülüp geçeceksin...
Daha bebeksin yavrum,
Bilmez, bilemezsin dertleri,
İnsanı hayata küstüren çileleri,
Senin kalbinde,
Sadece saf tertemiz bir sevgi var...
Gözlerin sevinçle parlar,
O küçücük kalbinde,
Büyüklerine örnek,
Herkese sevgi var...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yaz
Sevda parçalarıyla şair olmak işten değil
Sanki göğsüne bir kuş oturur
Yırtınır çırpınır,
Bana özgürlüğümü verin der
Sözcükler hazırola geçmiş
Sadece yaz emrini bekler
Yaz, yaz, yaz...
Derdini sevincini
Aklına ne geliyorsa
Sevgini hasretini yaz...
Ömür dediğin iki nefes arası
Korkma utanma
Seviyorsan kime ne
Sevdanın acısı senin
Sancısı senin
Derdi, çilesi senin
Yaz, durmadan yaz
Kimse okumasa, duymasa bilmese de yaz
Değilmi ki göğsündeki kuş özgürlüğüne kavuşacak
Sevdanın özgürlüğü için yaz...
09 – 04 – 2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yazmak İstiyorum
Hiç durmadan yazmak istiyorum.
Bilgimi cehaletimi
Sevincimi hüznümü
Mutluluğumu mutsuzluğumu
Coşkumu silikliğimi
Beynimden geçen her bir düşünceyi
Yüreğimde depremlere neden olan duyguları
Yani yüreğimi ulu orta sermek istiyorum
İstiyorum ama yüreğim lal olunca
Kalemimde inadına inadına susuyor...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yazsam Bir Dert Yazmasam İşkence
İçim içime sığmıyor yine
Yazsam kelimeler hain ve aciz
Yazmasam içime dert, işkence
Hele bir de anlayan çıkmazsa halinden
Hele ki bir de yafta vururlarsa
Ocu şucu bucu, riyakâr, vicdan sömürücü
O zaman yüreğimde kopar kızılca kıyamet…
Dünya demokrasiyle yatıp kalkıyor
Onu, çoğunluğun yönetmesi diye tarif ediyor
Her ne hikmetse vatandaş hep seçilenleri seçiyor
Medya, para kimin cebindeyse onun kuklası
Algı operasyonlarıyla halkın beyni yıkanıyor
Bilgi bataklığında sivrisinek tükenir mi
Herkes kendisini haklı görüyor
Gerçek, güneş ardına saklanmış
Ne kimse bakabiliyor ne yaklaşabiliyor
Zavallı benim insanım iki cendere arasında
Sıkışmış da sıkışmış ne yapacağını bilmiyor…
13 – 04 - 2017
00 : 50
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yelken Açtım
Mazi usta bir avcı gibi peşimdeyken
Nasıl kurtulabilirim hatalarımdan, pişmanlıklarımdan ve korkularımdan
Yediğim darbeler çentik çentik iz bırakırken yüzümde ve yüreğimde
Korkar oldum sevmekten ve sevilmekten
Çünkü sevdiğim beni anlamadı
Beni sevense hep bir şeyler çalıp götürdü yüreğimden
Acılar büyüttü, belki de olgunlaştırdı
Mutluluğun aslında bir kaç cümlede saklı olduğunu bilmiyormuşum
Huzurunsa ancak sevgilinin yanında olduğunu
Artık ne mutluyum ne huzurlu
Yelken açtım hayat okyanusuna bilinmeyen atiye doğru...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yeniden Doğacağım
İçimdeki beni öldürdüğüm gün,
İşte o gün yeniden doğacağım...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yeniden Yine Sana Aşık Oluyorum
Seni her gördüğümde
Aklımı başımdan alıyorsun
Her şeyi ama her şeyi unutuyorum
İsmimi ismini cismini, seni sevdiğimi her şeyi
Ve tekrar yeniden yine sana aşık oluyorum…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
04 – 02 – 2019
06 : 08
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yeter
Her şeyimi aldınız,
Yeter, bırakın yüreğim bende kalsın,
Binbir umudla beslediğim,
Duygularımla avunayım,
Girmeyin dünyama,
Oynamayın, umudlarımla, duygularımla,
Bir oyuncak değilim ki,
Yeter, bırakın bari,
Bende bir sade ben kalsın..!
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yeter Allah’ım
Yine isyanlar başkaldırdı yüreğimde,
Gözyaşlarım sel oldu gözümde,
Acılar vurdu sinsice,
Yeter Allah’ım, gücüm yetmiyor çekmeye...
Sevdim, anlaşılamadım,
Sevmedim kalbsiz dediler,
Deliliğe vurdum, hayata yenildim,
Yeter Allah’ım, gücüm yetmiyor çekmeye...
Ezdelden ebede seyehat ederken,
Dünya denen handa bir gece geçirdim,
Gördüğüm dert dolu rüyaya ömür dedim,
Yeter Allah’ım, gücüm yetmiyor çekmeye...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yeter Artık Dur
Sevda yakar, hasretse üşütür insanı
Aşk esaret, vazgeçebilmekse özgürlüktür
Kaç kez vazgeçmeyi istedim, denedim
Kendi kalbimde esirdim, beceremedim…
En yalın halinle
Gözlerinle bak sevenine
Varsa gönül gözün okuyacaksın oradaki sevdayı
Gerek yok sözcüklere...
Ama sen bir kez olsun bakmayı bile denemedin…
Yüreğimi bir mendil gibi serdim önüne
Sevgi dileniyorum
Kalbinde ne kadar varsa
Yüreğin kadar ver işte şu sevgi fakirine…
Yine mi diye sitem etme ne olur
Düşlerimi hayallerimi yordun
Yine yeniden yorulmak için
Senin yanında dinlenmeye geldim
Kızma ne olur
Sevmekten vazgeçmeyen bir kalbi
Sözlerinle kamçılama
Yeter artık dur…
© Seyyid Burhaneddin kekeç
12 – 06 – 2019
04 : 22
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Yeter Kanatmayın Artık
Hayat bilinmezleriyle güzelmiş
Oysa bilinmeyen pek bir şey yok
Ne yaşatıyorsa onu yaşıyor insan
Acı çektirmişsen acı çekeceksin
Kanatmışsan kanayacaksın
Boşuna kimsenin kimseye sitem etmeye hakkı yok…
Ne yaşamış ya da yaşatmışsam
Bedelini ödeyecek kadar da cesaretim var
Her kimi kanatmış ya da acıtmışsam
Gelsin, ölene kadar kanatsın
Hakkım da varsa helal olsun
Ama günahlarının bedellerine hamal arayanlar
Yeter, artık canımı acıtmasın…
Birileri çağla yiyor, dişi kamaşan benim
Kim dost kim düşman artık bilemiyorum
Acılar içerisinde kıvranan
Aciz biçare ruhuma ben bile acıyorum
Benden alacak neyiniz kaldı daha
İntikam mı almak istiyorsunuz
Fakat suçumu bilmiyorum
İnsanların beynini okuyamam,
Benden beklentilerini bilemem, bizarım
Şayet canımaysa kastınız
Buyurun gelin ben hazırım…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
01 – 10 - 2017
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yeter ki Kalbimi Kırıp Üzme
Her ne kadar yaşlanmış
Her ne kadar yıpranmış
Her geçen yıl benden bir şeyler çalmış olsa da
Sen karınca gibi geldikçe
Ben seni sırtımda taşırım bir şekilde
Yeter ki kalbimi kırıp üzme…
Gül yaprağı ol da gel
Taşırma dolu bardağımı
Karınca ol da gel
Yük olma gönül bağıma
Fırtına olma, kırma gönül dalımı
Meltem ol, ferahlık sun dostluğunla
©
Şiirin Yazılış Tarihi : 14 – 06 – 2020
Şiirin Yazıldığı Saat : 13 : 21
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yeter mi?
İnsanoğlu ihtiraslara,
Şeytan günaha,
Cehennem ateşe doymaz,
Ey nefsim!
Sana bir avuç toprak yeter mi?
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yıkılasın zalim gurbet...
Saz çalar yürek ağlar
Gurbette ömür solar
Ana baba evlat der ağlar
Yıkılasın zalim gurbet...
Ömür dediğin kelebek
Göz açıp kapamaya bitecek
Gözyaşımız ne zaman dinecek
Yıkılasın zalim gurbet...
Sevdalar yürekte özlemler gözde hapis
Dil lal duygular yürekte hapis
Hapis hapis içinde dünya hapis
Yıkılasın zalim gurbet...
16-12-2014
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yıldızlar
Ey yıldızlar durun…!
Kayamazsınız…
Hepiniz gökyüzünde mahkumsunuz,
Sizler, her birleriniz benim umutlarımsınız,
Beni böyle yapayalnız bırakıp nereye kaçarsınız..?
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yıldızları da vurdular
Yıldızları da vurdular artık,
Düşerken gördüm birini,
Yüreğimdeki umutlarım gibi,
Sonsuzluğa kayıp gitti...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yıldızlı Bir Geceydi
Yıldızlı bir geceydi beni vurduğun,
Kardan gelinliğini giymişti yeryüzü,
Ve ay dolunaydı…
Görücüye çıkmış gelinlik kız gibi,
Saf güzelliğini sergiliyordu cömertçe,
Ve sen yüreğimden vururken beni haince,
Kan sıcaklığındaki gözyaşlarım eritiyordu karları,
Dilimde isyanımın sesi,
Sadece bir ah vardı..!
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yıllardır Hasretini Çektim
Gökte yağan kar gibi,
Tertemiz olan sevgimi,
Sunmuştum sana ben,
Redettin hiç düşünmeden…
Sevmemiştim hiç kimseyi,
Seni sevdiğim gibi,
Sense bırakıp gittin beni,
Hiç bir şey olmamış gibi…
Bu yollar sana varacaksa,
Durmadan koşarım bu yolda,
İnan yorulmak bilmem,
Kavuşmadan ben sana…
Yıllardır hasretini çektim,
Ne olursun gel diye,
El açıp rabbime,
Dûa ettim, dûa ettim…
Kayseri /1985
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yiğidim
Dönme sakın sırtını kimseye,
Güven yüreğine, güven bileğine,
İlle de güveneceksen birisine,
Güven kendine,
Sakın düşmeyesin can derdine,
Bir kırmızı gül gibidir ölüm yiğide,
Değil mi ki canı veren alıyor yine,
O gün bayram günüdür yiğit olan herkese...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yiğidim (2)
Düşmeye gör yiğidim,
Ne halinden anlayan olur,
Nede elinden tutan bulunur,
Düşmeye gör yiğidim,
Ruhunda yaşarsın yalnızlığı,
Yüreğine akıtırsın gözyaşlarını,
Görünce, gözlerdeki acıma duygusunu,
Düşmeye gör yiğidim,
Ararsında bulamazsın dertleşecek birisini,
Sorarsın kendi kendine,
Nerede, hani nerede dostlarım, arkadaşlarım…
Düşmeye gör yiğidim,
Bir dağ gibiyken,
Nasıl oldu da devrildin birden,
Faydasız pişmanlıklar hissedersin yüreğinde,
Ben bu hale düşecek adam mıydım?
Ama işte kader be yiğidim,
Dün gülerken bu gün ağlarsın,
Hiç ummadığın kişilerden,
Vefasızlığı tadarsın,
Hele birde satışa geldin mi,
Hazmedemez, yanarsında yürekten yanarsın,
Sarılırsın bir umuda, sonsuz bir inançla,
Sebat edersen eğer, başarırsında,
Unutma hayat bu, bir macera,
Yarınları bilinmeyen bir muamma,
Mutlaka bir fırsat gelecektir sana da,
Doğrul ve dimdik dur,
Dostlarına gurur ol, düşmanlarına gıpta,
Yiğidim unutma,
En güzel şeyler layıktır sana...
11 – 06 – 1999
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yine Kanadaı Gönlüm Bu Gece
Günahın karşı konulmaz cazibesine kapılmış sürüklenirken
Bir gün kaybedeceğimi bilerek atıldım hasret ateşine
Sana dair ne çok anılar biriktirmişim meğer
Atsam atamıyor unutmak istesem unutamıyorum…
Ölüm soğukluğu ruhumda, üşüyorum
Tut ellerimden ne olur tut düşüyorum
Bir tebessümüne ihtiyacım var
Çok görme ne olur çok görme…
Bir kadeh şaraba hapsettim seni
Kaçamazsın, ayıkana kadar benimlesin
Eğer ki illa terk edeceksen, sensiz kalacaksam
Gözlerindeki uzay boşluğuna sal beni…
Ah bu gönül kanamalarım yok mu
Olur olmadık yerde
Olmayacak zamanda kanamak yok mu
İnceden sızlayarak
Damla damla içine kanayarak
Mazinin küflü anılarında boğularak
Bazen bir notayla
Bazen bir şiirle çağlayarak kanamak
Sözün bittiği yerdeyim
Anla işte çaresizim…
Yaralı bir serçe gibiyim
Bir gün de vicdana gel
Sev okşa kanatlarımı
Sar sarmala kanayan yanlarımı
Siyah beyaz fotoromanlardan kalma
Bir mutsuzluk var üzerimde…
Duygularım cam kırıkları gibi yüreğimde
Kanıyor, sancıyor
Kanı gözlerimden
Acısı dilimden dökülüyor
Kırdığın herhangi bir şey değil ey vefasız
Öldürdüğün bir insan...
©
05 – 12 – 2020
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Yokluğuna Alıştırma Beni
Hep bir ürkeklik
Hep bir yalnızlık
Hep bir kaybetme korkusu
En mutlu anda bile
Hüznün hamalı olmak
Hayata tutunmak için varlığına muhtaç olmak
Anlatmak istesem anlatamıyorum
Anlatsam duymazdan geliyorsun
Zorlama beni zorlama
Üç harfin ağırlığı altında ezilirken
Her an lades gibi aklımdayken
Yokluğuna alıştırma beni
Korkuyorum, alışırsam kaybederim bendeki seni
Şömineyi yaktım
Karşısında seyre daldım
Yanan ateşte
Biraz sevda
Biraz ihanet
Biraz günah
Aslında biraz sen biraz ben
Biz yanıyoruz biz
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yokluğunla Yaşanmıyor
Yine yaprak yeşili gözlerinde şebnemler var,
Anlatma bana, nedenini sormayacağım,
Ben sana, sana olan özlemimi anlatacağım,
Şarkılar, şiirler, kadeh kadeh içkiler,
Gecemi sabaha bağlıyor,
Bazen kafam esiyor,
Sokak sokak, cadde cadde,
Koca şehirde seni arıyorum,
Eve dönüyor,
Olmadığını bile bile zile basıyor,
Olur da belki açılır umuduyla bekliyor bekliyor,
Komşuların deliye bakar gibi nazarlarına aldırmaksızın bekliyor, bekliyorum...
Ama kapı açılmıyor,
Sen yoksun ve ben kapı eşiğinde bir kez daha ölüyorum....
Her nasılsa dalabildiğim uykularım yine seninle renkleniyor,
Uykularım, rüyalarım sıcacık,
Ne zaman ki uyanıyorum,
Hayır uyanmıyor, bir kez daha ölüyorum,
Geceler yas tutuyor bütün karanlıklarıyla,
Ve ben seni tebrik ediyorum bütün acılarımla,
Helal olsun sana,
Ne güzel de öldürdün beni ama...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yokluk
Bir yanım yokluk
Diğer yanım dert dolu
Her ikisine de kefeye koydum
Yokluğum ağır bastı...
Dertler malum
Herkeste var olan aynı
Ya benim yokluğum..?
Yokluk
Sevgi, sevgili
Fakir fukarayım...
Yokluk
Halden anlayacak dost...
Yokluk
Baba
Hiç bir zaman
Tatmadığım bir duygu...
Yokluk
Ana
Doyamadığım sevgi pınarı...
Yokluk
Kardeş, kardeşlik
Kıymetini bilmeden harcadık birbirimizi...
Yokluk
Başımı omzuna koyup
Doyasıya ağlayacaım sırdaş, dert ortağı...
Zaman
Koşturup durmaktan yorulduğum
Değerini bilmeden hoyratça harcadığım
Boşluğumda bile yokluğum oldu
Zamana ayıramadım zaman...
Yokluk
Zaman ve mekan mefhumu olmadan
Ebediyete giden yol...
Varlıklar içinde fakir düştüm
Yoklukta buldum kendimi...
Yokluğum varlığımdır
Ya Rab varlığında yok et beni...
21 – 07 - 2015
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yolculuk
Üşümekte yüreğim,
Şefkatinle sar beni anne.
Ruhum buz gibi,
Sanki çekilmekte dizlerimden,
Yolculuk var gibi,
Bilinen yöne doğru...
Kusura bakma,
Hal hatır soramadım sana,
Can derdine düştüm ana,
Haydi hakkını helal et ki,
Dolanmasın dili oğlunun,
Son nefeste kelime-i şehadette...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yolda Kaldım
Benzin bitmiş araba gibiyim,
Hayat yolunda yolda kaldım...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yollar
Yollara küskünüm, yollara dargın,
Beni yarimden vatanımdan ayırdın,
Bana hasreti, özlemi tattırdın,
Bilemedim, taştan daha mı katıydın..?
Yollar
Yollar
Yollar
Yollar

var,
var,
var,
var,

gurbete giden,
yüreklere giden,
hasret bitiren,
ölüme giden...

Seyyid Burhaneddin Kekeç

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yollar Gül Açmış Kan Kokuyor
Kanayan bir yüreğim var
Akan kan değil
Damla damla ruhum akıyor
Sevgiler yüreğimde
Umutlar kaf dağının ardında
Gözyaşlarımla seyehat ediyorum umutlarıma
Dil anlamsız lal
Çıplak ayaklarımla gitmek istiyorum
Yollarım cam kırıkları dolu
Can yanıyor, ruh üşüyor
Yollar gül açmış kan kokuyor
Can ten kafesinde misafir kuş gibi
Kaçmak için can atıyor
Beden emanet
Can misafir
Yollar gül açmış kan kokuyor
Bir davet var öteler ötesinden
Ruh kanatlanmış uçuyor...
14-06-2014
03:45
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yolun Açık Olsun
Sana sevdalıyım sandın,
Naza çektin kendini,
Boşversene kızım,
Havanı yesinler emi…
Gelemem öyle havaya naza,
Dünyadaki tek kız kendini sanma,
Sakın beni kıskandırmaya kalkma,
Elimi sallasam ellisi yavrum...
Dilerim her şey gönlünce olsun,
Gözün gönlün benden uzak dursun,
Sonunda sen pişman olursun,
Senin yolun açık olsun...
Bak şu kaşıma gözüme,
Fidan gibi delikanlıyım be,
Denk mi görürsün beni kendine,
Haydi yolun açık olsun...
Kibirlenip girmeseydin havalara,
Belki de aşık olurdum sana,
İş işten çoktan geçti,
Haydi yolun açık olsun...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yorma Ruhunu
Yorma ruhunu
Taşıyamaz kelimeler bunca yükünü
Vuslatlar senin olsun
Özlemler hasrete hasret kalsın
Senin derdin sendedir
Çaresi yine sen
Özgür bırak ruhunu
Secdeyi de bulur rahmanı da bulur
Her yer huzur olur…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yoruldum
Hayatın fırtınalarından
Eşin dostun kahırlanmalarından
Gönlümde yetişen goncanın dertlerinden
Nefsimin bana çektirdiklerinden
Halden anlamayanların bezdiren suallerinden
Yoruldum artık yoruldum…
Ağır geliyor sözcükler kaldırmıyor yüreğim
Dar geliyor dünya denen mekan, sığamıyorum
Sırlarım yüreğime mezar, taşıyamıyorum
Geldi geçiyor ömür, pişmanlıklarıma yanıyorum
Dünya sınavında çaktım, cayır cayır yanıyorum…
Yoruldum artık bu hayattan kaldıramıyorum
26 Mart 2016
04:45
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yosma
Bakışlar sahte,
Gülüşler sahte,
Sense tam bir kahpe,
Oyun oynama benimle,
Ben alışkınım,
Sense bilemezsin,
Kaç kez vurulduğumu,
Sırtımdan kalleşçe.
Yinede korkuyorum,
Ya ferman dinlemezse,
Gönül denilen züppe.
Uzak dur benden!
İşim olamaz seninle,
Herkesin dilindeki kahpe!
Sanıyorsun herkes sana hayran,
Gurur, insanı hep yükseklerde gösterir,
Unutma,
Her yükselişin bir inişi olur amma,
Sen yükselirken düşmüşsün,
Herkesin dilindeki yosma..!
Sen her gece başka kolların sardığı,
Sen her gece başka yatakların yosması,
Kendini o kadar güzel göstermeye özenme,
Hareketlerin ruhsuzluğunu ele veriyor,
Senin her şeyin düzmece,
Sen, sen nesin biliyormusun,
Üç heceden oluşan bir kelime,
Sen sadece bir hiç olan fahişe,
Benim hiçbir işim olamaz seninle,
Biliyorum ki değmezsin sen bu şiire,
Haydi sana güle, güle,
Herkesin dilindeki küçük KAHPE..!
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yutkundum
Gözlerine baktım
Sen dedim
Ben dedim
Yutkundum
Sustum...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yüreğim Darda Neredesin
Bahar senle gelir
Güneş senle doğar
Gözümün bayramı gönlümün neşesi
Yüreğim darda neredesin hani neredesin
Gül kokulum
Ömrüme ömür katanım
İşvenle cilvenle coşarım
Yaşama sevincim bayramım
Yüreğim darda neredesin hani neredesin
Gurbetim, hasretimsin
Bütünleyenim yarenimsin
Dahası bendeki bensin
Yüreğim darda neredesin hani neredesin
Sazım sensin sözüm sen
Kalbim ille der, ille de seni ister
Bir gün de çıkıp gelsen
Mutluluktan bayram etsem
Yüreğim darda neredesin, hani neredesin…
25-10-1016
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Yüreğimi Dağlara Vurdum
Sevgisizlikten kahroldum,
İhanetlerle mahvoldum,
Kalmadı bir yaşama umudum,
Yüreğimi dağlara vurdum...
Hayat bu aldırma dediler,
Dertsiz yaşanmaz ki dediler,
Her seferinde taselli ettiler,
Bense yüreğimi dağlara vurdum...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yüreğimi Hep Karıştırıyorsun
Çay kaşığı gibisin
Yüreğimi hep karıştırıyorsun
Özlem katıyorsun
Hüzün katıyorsun
Ama bir nebze olsun tat katmıyorsun…
© Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yüreğimin Adresi Sensin
Sen gökyüzünde bir serçe,
Ben yeryüzünde mahkum,
Ben sende özgürlüğü sevdim,
Pervasızca gökyüzüne açılmayı,
Rüzgarla yarışırken
Gökkuşağı salıncağında salınmayı,
Bulutları yastık yapıp
Hayalde olsa en olmadık umutlara
Sana açılmayı sevdim...
Sensizlik uçurum,
Düştükçe düşüyorum,
Ben sana hiç bir şey diyemedim,
Ben sana, ben dedim, ben...
Ne kadar uzak olsan da bana,
Ben sana umutlanmayı sevdim...
Ve bütün varlığımla
Ruhum sana uçmakta...
Seni öyle seviyorum ki
Bir bebek kadar, ilgine
Bir yaşlı kadar, şefkatine
Bir mahkum kadar, vefana
Bir evlat kadar, ana şefkatine
Bir aşık kadar sevilmeye muhtacım
Gel artık sevdiğim gel
Tut ellerimden
Çek çıkar beni bu yalnızlık girdabından
Yüreğimin adresi sensin...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yüreğinde Mahkum
Yine gönlümün isyan çiçeklerine su veriyorum bu gece
Ben gönlümde mutluluk gülleri açsın istedikçe
İnadına çile gülleri açmakta
Biliyorum mutluluk acılara tutunmakla gelir
Ama gel gör ki tükendim işte...
Şehrin ayyaşlarıyla dost oldum
Anladım ki boşa içmiyormuş içen
Sevgiler ihanet
Dostluklar kalleşlik ağlarıyla örülmüş
Kalplerde koca bir buz dağı
Ve ben yalnızlıktan üşüyorum…
Ben güzel cümleler kuramam
Martıların dalgalarla cilveleşmesini
Dalgaların sahille sevişmesini anlatamam
Arının çiçekte ne aradığını
Yaseminlerin neden sadece baharda açtığını
Bulutların rüzgarla oynaşmasını
Yağmurdaki gizli cazibeyi
Topraktaki sırrı bilir, anlatamam...
Mahkumiyet dilimde değil, yüreğimdedir benim
Dünya bir sırdır benim için
Buğulu gözlerin ardındaki acıyı görür
Alaycı gülümsemedeki ihaneti sezer
Tebessümdeki sıcaklığı duyar
Sevinir içim içime sığmaz olur
Bir kuş olup uçmak isterim
Adını koyamadığım bir duygu
Hapseder beni yüreğimde
Kelimeler karşısında bazen öfkelenir
Kırıp dökmek, isyan etmek ister
Yüreğime geçmiş kelepçeleri kıramam
İnsanlar sır içinde sır olur
Çözemem, anlayamam, anlatamam...
©
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Yüreğindeydim Her An
Güle yel değdi,
Gönlüme sevginin değmesi gibi
Kavurucu sıcakların ardından,
Çatlayan topraklara yağmurun düşmesi gibi...
Sen geldin,
Güle değen yel,
Gönlüme dokunan sevgi,
Çatlayan topraklara yağan sendin,
Ben söyleyemedim, sen bilmedin...
Nehirdim, kurudum çöle döndüm,
Ateştim, küle döndüm,
Bahardım, hazana döndüm,
Taştım demirdim,
Aşkınla yana kavrula pamuğa döndüm...
Sendin ateşler içerisindeki ruhuma serinlikler sunan
Sendin çektiğim acılara derman olan, sendin...
Ben söyleyemedim, sen bilmedin...
Yüreğindeydim her an
Sanki senin sevmeni bekleyen
Nöbetçi bir sevda gibi...
Hayır değildin diyorsan
Demek ki hiç sevmemişsin sevdiğini
Beni anlayacak kadar
Ne demişler,
Sevenin halinden ancak seven anlar...
Ben hep yanındaydım,
Hemen yanıbaşında,
Nefes alış verişini duyacak kadar yakınında...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Yürek Coğrafyamdaki Keşfedilmemiş Kıtamsın
Gözlerin okyanus
Saçların dalgası
Nefesin fırtınası
Yüksek ökçelerin deprem yaratıyor kalbimde
Anlasana, kapılmışım bir kere asaletine
Senden sonrası boş, anlamsız bir dünya…
Aşkın tasviri, ismin
Müziği, sesin
Resmi, güzelliğin
Zarafeti, fiziğin
Çilesi, çektiğim hasretin
Mutluluk varken
Söyle, nedendir beni bunca inletişin…
Gülün boynu bükülmüş bülbül feryatta
Kim duyar kim anlar beni
Gülün dikeni bağrımda
Sessiz sessiz acıtır sancıtır kanatır
Kim duyar kim anlar beni…
Günlerim seninle dolu
Hayallerim seninle
Bana neler ettiğini bir bilsen
Düşlerim yorgun
Günlerim yorgun
Kalbim gözlerinde vurgun yedi gülüm, bilmiyorsun…
Atiye dair umudum
Yüreğimdeki sevgim
İçimdeki hırsım
Yaşama tutunduğum dalımsın, bilmiyorsun…
Sorma beni bana
Doğum tarihim seninle tanıştığım gün
Vatanım kalbin oldu
Doğum yerim, izin verirsen yine senin kalbin…
Anlaman ve bilmen gereken tek şey
Mutluluğumun sana olan mecburiyeti
Hayata inat sevdim seni...
Gülmesini eğlenmesini gezmeyi tozmayı
Ben daha yaşamayı bilmiyorum
Bana yaşamayı öğretir misin
Farkında olmadan saatlerimi sana ayarlar olmuşum…
Toprağın suyu sevmesi gibi sevdim seni
Çiçeğin güneşi özlemesi gibi özledim seni
Gel etme gülüm gel etme
Vuslatı kıyamete sevk etme
İsyan eden gerilla yüreğim
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Bir senin önünde boyun eğdi gülüm
Yürek coğrafyamdaki keşfedilmemiş kıtamsın…
Şu yalnız geçen sensiz gecede
Hava inadına açık
Ve sen gibi güzel
Yıldızlar gözlerin gibi parlıyor semada
Ay da parlıyor ama ben gibi yarım
Şimdi sana sorsam
Gelip beni tamamlar mısın…
© Seyyid Burhaneddin kekeç
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Yüreklerdeki Korku Dağları Sardı
Herkes isyan ederken kaderine
Kaç gönül kırıldı kaç yürek kanadı
Bir dünya dolusu öksüz-yetim mazlum bataklıkta çırpınırken
Gözyaşları inadına içine akıp ciğerleri dağlarken
Herkes gafletinden bihaber yaşadı
Her şeye bir suçlu aranırken
Suç hep yanlış yerlerde arandı
Aynaya bakmak o kadar mı zordu
Şimdiyse yüreklerdeki korku dağları sardı
©
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Yüzsüzleşiyorsun
Çıkarma maskeleri dilinden
Sen Farkında değilsin ama
Yüzsüzleşiyorsun…
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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Zaaflar
Hatalarımla bir yerlere geldim
Başarılarımla bir yerlere indim
Gördüm ki başarılarımda da hatalarımda da
Zaaflarım ön planda idi
Kimi bunları kullandı istediğini aldı
Kimi zaaflarıma yenildi
Olduğu yerde kaldı
Yoksa yükselen de alçalanda ben miydim
Bu arada bir yerde muamma olarak kaldı…
© Seyyid Burhaneddin kekeç
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Zaman
Zaman,
Dönen, dönerken eğiten ve öğüten,
Durmak bilmeyen,
Büyük bir değirmen...
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Zaman Gibisin
Zaman gibisin, bir tek sana direnemiyorum
Akrebin Yelkovana direnemediği gibi...
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Zaman, Ne Sihirli Sözcükmüş Meğer
Zaman, ne sihirli sözcükmüş meğer
Ne çok şey anlatıyor
Artıları, eksileri
Kanayan yaraları
Dilden dökülen sözleri
Sevinçleri hüzünleri
Yaşanmışlıkları yarım kalmışlıkları
Hayat sahnemizde rol alan bütün kahramanları
Unutmak istediklerimizi ya da istemediklerimizi
Birer birer hatırlatıyor
Artık ya sevin mutlu ol
Ya da pişmanlıktan içine içine kana dur…
© Seyyid Burhaneddin kekeç
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Zamanın Durduğu yerdeyim, Sendeyim
Siyah beyaz dünyamı renklendiren sensin
Toz pembe dünyana adım attığımda
İçim kıpır kıpır heyecanla kaplıydı
Acemisi olduğum adreslerde
Beyhude dolandım durdum
Titreyen elimde tuttuğum kırmızı gülü, kalbimi
Beyaz güvercinle gönderiyorum sana
Bilmelisin ki aşk
İkimizin de yaşamak için muhtaç olduğumuz
Bir damla su
Ve şu an zamanın durduğu yerdeyim, sendeyim
Ya sen…
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Zamansız Hazan
Çiçek açmış bir ağacın sevdaya durması gibiydi
Sana karşı duruşum
Bunu sen bahar müjdesi sandın sevindin geçtin
Bense vurgun yemişçesine çiçeklerimi döktüm
Aslında bu zamansız bir hazandı
Hiç bir zaman bilemedin...
Seyyid Burhaneddin Kekeç
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