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ŞİİRİNİ
AL DA GEL
ÜZERİNE…
"Şiirini Al da Gel ," İzmir'de şiir tutkunu dostların şiir
adına yemekli toplantılarda bir araya gelmelerinin adıdır.
Bu yemekli toplantılarda şiir tutkunu dostlar, kaşık şıkırtısız
ortamda şiirler okurlar.
Kendi şiirlerini de okuyanlar olur. Şiir adına biraraya gelen
dostlar farklı bir güzellik yaratmak istediler.
Şiir sevdalılarının kendi seslerinden kendi şiirlerini dinleyen
dostlar, o şiirleri zaman içerisinde kendileri de okumak istediler.
"1. Şiirini Al da Gel "yapıtı bu düşünceden doğdu.
Arkasından "Şiirini Al da Gel 2" gerçekleşti. Elinizdeki yapıt bu
uğraşımızın üçüncü basamağı.
Sırada beraberce oluşturacağımız “Şiirini Al da Gel 4” ve
“Şiirini Al da Gel 5” yapıtlarımız var. “Şiirini Al da Gel 5,” bu
uğraşımızın dönüm noktası olacak. Altıncı ortak yapıtımız
sizlerden oluşacak seçici kurulumuzca ilk beşte yer alan
şiirlerimizden doğacak. Altıncı ortak yapıtımız ikiyüz üçyüz sayfa
arasında olacak.
Şiir İşliği olarak düşündüğüm bu birlikteliğimiz o zaman
görevinin ilk basamağını tamamlayacak.
Belki de bu yolculuk uzun zaman diliminde yürüyüşümüzde yer alan başka dostlarla da sürdürülür.
Uzun soluklu bu yol, şiir adına güzel bir yol olur.
Her şeyi zaman gösterecek.
"Şiirini Al da Gel ," dizisini e-kitap olarak, birlikteliklerimizin
görsellerini, uğraşımız üzerine bilgileri www.yilmazsunucu.com
ve www.usakbilgibankası.com sitelerinden izleyebilirsiniz.
Önümüzdeki yıllarda sizleri aramızda, şiirlerinizi de yeni
toplaşmalarımızda görmek isteriz.
Herkese her yönü ile sağlıklı ve şiir dolu bir yaşam dilerim.
YILMAZ SUNUCU
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Edremit-Güre Hattuşa’da III. Şiirini Al da Gel birlikteliğine katılan dostlar.

Edremit-Güre Hattuşa’da III. Şiirini Al da Gel birlikteliğine katılan
dostlar. Masanın solunda önden arkaya Ayfer KÜÇÜKİBRAHİMOĞLU,
Samiye MÜLAYİM, Betül KUT, masanın sağında önden arkaya Kezban
ŞAHİN TAYSUN, Uğur KÖSEOĞLU, Yağmur KÖSEOĞLU, Ayşen SUNUCU
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Ahmet YILMAZ TUNCER
1957 yılında, Kars’ta doğdu.
1983 yılı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Bankacılık Bölümü mezunudur.
Zeytinli/BALIKESİR’de oturmaktadır. İlk şiiri,
Metin
Güven,
tarafından
çıkarılan,
“
Onaltıkırkbeş ” dergisinde yayımlandı.
Şiirlerinin ve yazılarının yayımlandığı dergiler
Onaltıkırkbeş / İnsancıl / Akdeniz edebiyat /
Yazıyaz dergisi / Ortanca dergisi / Zonkişot
dergisi / Güney dergisi / Dergâh dergisi / Ada
dergisi - Samsun - / İmgelem / Nazilli Türkiyem /
Şehir dergisi / Hür ışık / Mavi yeşil / İkindi
yağmuru /Havuz / Sinestezi / Viran ve bahar / Cep sanat /Alkış dergisi / Konya
çalı / Alkım sanat / Mavi dünya / Güldeste / Minare dergi / Bizim Ece / Şair
çıkmazı / Liman dergisi / Beyaz dergi / Sevgi yolu / Andız / Şelale / Ay vakti /
Edebdağ / Kayıp edebiyat / Edebik / Yol edebiyat dergisi / BH sanat / Mavi
edebiyat - Gaziantep - / Maki / Gülbahçesi / Çamardı Ekspres / avamhaber /
Kamalak / Ekin sanat / Düşünbil / Sanat sokağı / Gerçemek / Aşkın e- hali /
Kariha / Fikir yolu / Hatay’da esinti / Tren / Ortanca edebiyat dergisi/ Yeni Adana
/ Melantis edebiyat / Akpınar / Kardelen / Kahve molası / Ankara edebiyat /
Gaziantep Zafer / Mut çıtlık / Filbahar / Hâr dergisi / düğüm / Kar / Sarızeybek /
Dikili ekin / Aydın Güzelhisar / Âhenk dergisi / Yoğunluk dergisi / Gülistan /
Güncel sanat / Berfin bahar dergisi / Burdur kültür sanat bülteni / Dar sokak /
Gölyakam / Yazım Atölyesi / Mavi ada / Batı söz / Güney rüzgârı / Değirmen / Ay
burcu edebiyat / Adabelen / Yokuş edebiyat / Edebiyat Ufku / Önder gazetesi /
Her şeye karşın edebiyat / Doğmasız ve ölmesiz / Aydın bölge gazetesi /
Afrodisyas dergisi / Mersin gazetesi - kültür sanat - / Tersakan toros / Sunak
kültür ve yazın dergisi / Emeğin sanatı dergisi / Zemheri edebiyat / Soluksuz
fanzin / Anafilya / Dilbeste edebiyat / Sanatkop / Berceste dergisi / Ekin siyaset,bilim ve kültür - sanat dergisi / Ahlat Gazetesi / Yırtık sayfa / Kalemin
gölgesi / Dikili ekin.net / Ozan ağacı dergisi / izdiham / Dilhâne dergisi / Şafak
gazetesi / FE dergisi / Edebdağ edebiyat / Ayakizleri sanat ve edebiyat / Günce
sanat / Sarı koza / Oksijen / Kazancı haber / Aykırı edebiyat / Doğu edebiyatı /
Müsvedde edebiyat / akdogan / Özgürlük Ateşi / Edebiyat galerisi / Gediz
edebiyat / Tanyeri edebiyat / Cosmmossanat / Ihlamur / Herfene sanat ve düşün
dergisi / Vezin edebiyat dergisi / İDAkörfez fanzin / Kasaba sanat /
Amaltea - İtalyan edebiyat dergisi - Haziran – 2011 – 6. Yıl – Sayı:2
İL BANDOLO – İtalyan edebiyat dergisi – Ekim – Kasım, 2011 – Sayı 36 / 37
Ödüller: 2009 yılı, 5. “ YUNUS EMRE “ Şiir yarışmasında mansiyon
Yayımlanan Kitapları: ODAM YALNIZLIĞIM ve BEN – 2009-Şiir.
AŞK ve ÖLÜM – 2010-Şiir.
SEVDA YUNUS ve ÇELİK – 2011-Şiir.
İdakorfez fanzini yayımlamaktadır. 3. Yıl
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VE BEN ŞİMDİ
Küçük bir kız deniz kenarında
Küçük bir kız gözleri denizde
Deniz gözlerinin içinde kızın
Kız küçük deniz engin
Deniz derin
Küçük bir kız deniz kenarında
Ellerde yok olmuş umutlar
Yok olup gitmiş
Yetiştirdiği günleri kendinden
Kız şimdi biraz daha büyük
Kız şimdi biraz daha kendinden emin
Deniz ve küçük bir kız
Deniz ve söylenmeyen sözler
Oysa farkında deniz
Gözlerin
Farkında deniz
Gözlerin
Susuyor
Küçük kız şimdi
Susuyor
Ve ağlıyor
O ağlıyor
Deniz ağlıyor
Kız şimdi
Deniz şimdi
Ve ben şimdi
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SONSUZ UYKUMUZU
Semahta çiçekler el açmış ağlıyor
Toprak ve ona doğru uzanan eller
Sorgular çoğalıyor zamanın birinde
Bir kurşun düşürüyor kendini
Ve onu toprağa
Semahta çiçekler el açmış ağlıyor
Kurumuş bütün diller
Dudaklarda korkusuz bir dua
Dalında bambaşka açıyor zaman
Eller elleri uğurlama telâşında
Bütün zamanlar umutlarımızda
Beklemede
Hayat
İçsel bir türkünün
Dışa dönüşümü şimdi
Bizi bekleyen sorgular
Çoğalıyor
Karanlık düşlerimizde
Uyan artık
Ayın karanlık yüzü
Uyan
Güneşin arka sokakları
Doldurmazsak meydanları
Güneşe sıkılan kurşun
Açamayacak
Sonsuz uykumuzu
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KAN KIRMIZI
Gözlerin oturur gecemde sensiz
Düşlerim düşünür
Seni ıssız
Mavi kara
Mavi gece
Mavi gökyüzü
Bütün renkler sessiz
İçinde bir
Kan kırmızı
Daya gözlerini
Dayayalım gözlerimizi
Bu boşluğa
Mavi kara
Mavi gece
Mavi gökyüzü
Gördüğümüz boşluk gördüğümüz sessizlik
İçinde ben varım içinde sarı içinde
Kan kırmızı
Ahh birde olsa
O vişne bahçeleri hep dalında mı olacak
Kan kırmızı
Mavi kara
Mavi gece
Mavi gökyüzü
Şimdi ellerde ölümler
Hep
Kan kırmızı
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BOŞLUK
Mahareti anlatabilmektir düz yazı
Eklemelerinde
Sayısal kayıplarımızı
Hiçbir acı Tanrıya adanmaz
Sokaklar kırılır
İçsel düşümüzde
Hiçbir acının Tanrısal çıkışı yoktur
Sokaklar aldanmaz
Yaşarken yağmurlarda madem
Sendin bana koşan o zaman
Ellerinden
Ellerini çıkarmak gerekir
Yalın olsun gelişin
Hiçbir acı Tanrıya adanmaz
Sokaklar kırılır
Üç nokta düzlemlerinde
Unutmanın alfabesidir özlemek
Ardından yanık türkülere yanıklık katan
Artık başla saymaya üç dediğim zaman
Aç gözlerini tıkanmasın zaman
İkimize uzanan bir şey kalmadı
Bizi tanımlayan
Sayısal bir boşluk
Mahareti anlatabilmektir düz yazı
Eklemelerinde
Sayısal kayıplarımızı
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BAŞKA ÇAREMİZ YOK
Başka çaremiz yok sevmekten öte
Alaca karanlığı çözülmüş gecenin
İnce ince nice sızıntıları olsa da üstümüzde
Sen hâlâ bir gelincik tarlasından parlayan
Bir yıldız gibi gözlerimdesin
Açılıyor artık gece sabahına
Gece asi
Söz dinlemez çocuklar var ateşin
Başında tek dertleri ısınmak
Çocuklar ve ateş
Ve gece
Ve soğuk
Uzaklar
Sevdadan yana
Tarlasından sürülen ekinler bile
Biz kadar mahzun değil
Başka çaremiz yok sevmekten öte
Bunu sen de biliyorsun
Güneş ne kadar yakar
Ay ne kadar
Soğutur
Bunu sen de biliyorsun
Başka çaremiz yok bulutları ellerimizle
Aralayacağız
Başka çaremiz yok sevmekten öte
Bizim hallerimiz halimizden beter
Sevda diye anladığımız sevda diye
Yandığımız bile bizi biz kadar bilmiyor ki
Başka çaremiz yok sevmekten öte
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BİR ADAM
Yalnız bir aşk
Coşkulu bir sevda
Açık bir pencere
Soğuyan bir beden
Yalnız bir aşk
Coşkulu bir sevda
Biten bir ömür
Dimdik gibi görünen
Bir adam
Yalnız bir aşk
Coşkulu bir sevda
Açık duran pencerenin
Ardından yüzyıllar boyu
Seni bekleyiş seni özleyiş
ANLATMAM
Önce sana özgürlüğü
Anlatmam lâzım çocuğum
Gökteki bulutu
Havadaki kuşu
Düşün çocuğum
Önce sana emeği
Anlatmam lâzım çocuğum
Fabrikadaki bir dişliği
Yerdeki karıncayı
Düşün çocuğum
Önce sana sevdayı
Anlatmam lâzım çocuğum
Karanfil kokusunu
Yıldızların gülüşünü
Düşün çocuğum
Emeğin Sanatı - Yıl. 3 / Sayı: 58 15 Haziran 2009
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ALİ UYSAL
Uşak Ulubey doğumlu. İlkokulu köyünde,
ortaokulu Ulubey’de, liseyi İzmir’de
okudu.
Uşak Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü,
Lisans tamamlamaya katılarak Türk Dili
Edebiyatı bölümünü bitirdi.
Bir süre Fen Fakültesine de devam etti.
Yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptı. Roman, öykü, şiir
denemeleri var. 2007 yılında ‘’Severek Yaşamak’’ adlı şiir kitabı
yayınlandı. ’’GALİP-GARİP’’ adlı öyküsü, MUTLULUK Öyküleri
kitabında, ’’TOROSLARIN YANKISI’’ adlı öyküsü ise GÖÇ Öyküleri
kitabında yayımlanmaya değer bulundu. ’’ŞİİRİNİ AL DA GEL’’
kitapçıklarında şiirleri yer aldı.
Edebiyatı; özelde öykü ve şiiri çok seviyor.
Yaşamını İzmir’de sürdürüyor.
İLETİŞİM:
Tel : 0232 347 86 55
Gsm : 0 533 432 44 08

Mutluluk Öyküleri Birlikteliğinde Öykü Dostları
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Sevgili
Gözleri katmer katmer yeşil
Sevgisi halı dokuması gibi düğüm düğüm
Sesi etkili mi etkili
Elleri kadife kadife yumuşak
Kalbi hassas mı hassas
İşte sevgili
İşte sevgili
Dudakları ortaboy kiraz
Yanakları papatya papatya renkli
Kendisi tatlı mı tatlı
İşte sevgili
İşte sevgili
Ali UYSAL
*Gözlerinde, yaşamın güzelliklerini görüyorum.

N’olur
N’olur n’olur!!...
Seni sevsem n’olur
Gene seni sevsem
Yalnız seni sevsem
N’olur N’olur!!
N’olur sevgilim N’olur.
Ali UYSAL
*Sevginin, beyaz petek balı aşktır.

Kalbim Acıyor
Yağmur yağıyor
Herkes ıslanıyor
Ben de ıslanıyorum
Yıldırım şimşekler çakıyor

17

Kış mevsiminde hava-gök-gürlüyor
Bazıları bu da ne diyor
Bense SENİ düşünürken
Kalbime yıldırımlar düşüyor
Ben seninle yaşıyorum
Kalbim acıyor
Ben SENİ düşünüyorum
Yağmur sağanak yağıyor
Yıldırımlar sakinledi
Kalbim yine de ACIYOR
Kalbim ACIYOR
Ben SENİ seviyorum
***
Nisan yağmurları gibi
Senden yumuşak dokunuşlar
öpücükler bekliyorum
Bunu senden istiyorum
Seni seviyorum
Ali UYSAL
*Sevgi ağrıyı keser

Kör Düğüm
Yaşam düğüm düğüm
Sanki kör düğüm
Çözersin çözersin açılmaz
Açarsın açarsın çözülmez
Herkes birbirine iğne batırır
Yanıtı yine: aynı olur
İğneli iğneli sözler
Sanırsın çözülür düğüm
Sanki kördüğüm
Ali UYSAL
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Hadi Git
Bugün yeni bir sevda dolandı başıma
zaten yeteri kadar
sevda vardı başımda
bu ezik-kırık dökük-yanık bir sevdaydı
neden nasıl geldi
ben de anlamadım
böyle bir sevdayı hiç düşlemedim
ama geldi kondu başıma
oturdu kalbimim tam ortasına
sanki bir fil ağırlığı vardı yüreğimde
kımıldayamıyor kımıldatmıyor kıvrandırıyordu beni
hadi git sevdam
hadi git yeni sevdam
hadi git
benim sevdam bana yeter
hadi git
hadi git yeni sevdam
hadi git
Ali UYSAL
Bizim Aşkımız
Yüreğim yüreğine
Sevdan sevdama
Sen bana ben sana değince
Alevlenir bakışlarımız
Biz olur herşeyimiz biz
Sen ve ben yok
Biz varız biz
Sevgi dolmuş taşmış
Aşk olmuştur
Aşk
Bizim aşkımız
Sevgi dolu güzel Aşkımız
Bizim AŞKIMIZ
Ali UYSAL
*Aşk, sevginin doruk noktasıdır.
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Anılar
Dosyalara
Klasörlere
Sayfalara
Dizi dizi anılara
Sevdiklerime
Sevmediklerime
Öğrencilerime
Velilere
Müdürlere
Öğretmen arkadaşlarıma
Doktorlarıma
Birbir hepsini hatırladım
Daha dün gibi hatta bugün yaşanmış gibi
Ne güzel anılar onlar
Bir daha yaşayabilsem
Mümkün mü
Olası mı
Ne de güzel anılar
Bellekten hiç silinmeyen
Silinmeyecek olan
İyiki de yaşanmış olan
Çok güzel
Acı-tatlı bazen ekşi anılar
Hepsi de gerçek ANILAR!...
Ali UYSAL
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Seninle
Dün gece
Ondan önceki gece
O gün bugün
Bu gece
Her gece her gündüz
Sen sen sen
Seni düşünmek
Seninle olmak
Seni okşamak
Seni sevmek
Yine yine yine
Okşamak
Sımsıcak öpmek
Sana sarılmak
Seninle olmak
Seninle seninle seninle…
Ali UYSAL

Canlarım Güzellerim
Derya-Deniz’e
Bugün çok mutluyum
Güneşle birlikte
Sabah kızım geldi
Oda kapısından
Güzelliği ve mis kokusu
Odama yayıldı
Çok sevindim çok
Yakında oğlum da gelcek
Şimdiden çok sevinçliyim
O gelince daha da çok sevineceğim
CaNlarıM canım benim
güzellerim
*02.08.09- bu da benim şiirim
*En tatlı en güzel bal, sevgi balıdır.
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Saat: 16.03
Marmaris-İçmeler
Deniz çok güzel
Üstsüz bir kadın
Güneşe doğru uzanmış
Yanıyor yanıyor
Jetskiler gidiyor-geliyor
Balıkçi oltasını sallıyor
Ben masmavi denize
Yemyeşil ormana bakarak
birami yudumluyor
yine SENİ düşünüyorum
Ali UYSAL
Sana SEN’i Yazıyorum!!...
Yazmak istedim seni,
Dizelerle resmini yapmak
Beceremedim.
Çünkü ben, resim yapamam.
Şiir zaten yazamam.
Olsun; seni düşünüyorum ya…
Hayalimde; bir çiçek, bir su, bir hava…
Olmaz ki,
Böyle de şiir yazılmaz ki,
Olsun sen anlarsın.
Belki de anladın.
Ben anlatamıyorum.
Oysa ne güzel düşünüyordum.
O GÜZEL’i anlatamıyorum.
Bak! İşte yine de yazıyorum.
Neyi yazıyorum?
Yazmak istediklerimi,
SEN’i yazıyorum!...
Sana yazamıyorum…
Ali UYSAL
(Severek Yaşamak)
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Ali Ziya ÖĞÜTÇEN
1943 Amasya doğumlu.
Yayınlanmış Kitapları :
Şarkısı Biten Sokak, Sevgi Çiçekleri,
Özgür ve Barış İçin (Şiir),
Karadut’tan Hikayeler (Anı)
Muzaffer Tayyip Uslu (Tiyatro)
Dikili EKİN (Onbeş yıldır
yayınlanmakta olan Sanat Dergisi)
e.mail : dikiliekin@yahoo.com
Adres : 259 Sokak 43 / 3 Terzioğlu Apartmanı
Özkanlar – Bornova - İZMİR

*Göç Öyküleri Toplantısına katılan öykü dostları

*Farklı bir kültür etkinliği olarak sürdürdüğümüz öykü yarışmamız üzerine
bilgilere www.yilmazsunucu.com sitesinden ulaşabilirsiniz.
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UTANÇ
Yedi Kandilli Süreyya
yedi güvercin olmuş
kanat açmış
konmaya geliyor saçlarıma
ey barışı kucaklayan
Ianus
dördüncü kez kapansın
kapıların
puşt’un yüzüne karşı Irak’ta
bak Ares bile
utanır olmuş
çocuk kanı bulaşmış
parmaklarını
yalarken
tanrı olduğuna

SÖYLE
engeller varsa yolunda
bağlıysa elin ayağın
kıpırdayamıyorsan yerinden
durma haykır
bil ki zincir vurulmaz düşünceye
söyle düşündüklerini
kısmadan, sıkılmadan
ne kadar çok özlediğini söyle
alacakaranlık sonu güneşin doğduğunu
her gecenin bir sabahı olduğunu
durma söyle
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KARANLIK
çocuksu göz yaşları ile
yıkanmış elleri
bin hevesle
bekledi
çatlamasını
kozanın
pencere ardında
hasret
ay tutulması bu gece
sıkma başta
kara peçe

HOŞ GELDİN BAHAR
İğdeler çiçek açmış
Baygın kokusu sarmış her yanı
İğde iğde gönlüm sende
Koşma düşersin çocuk
Rüzgar almış saçlarını
Bak ayak altında bulutlar
Bulutlar korkmuş ağlıyor
Korkma bulut korkma elim sende
Uç uç böceği
Kelebekle birlikte
Konmuş parmağıma
Şarkılar söylüyor guguk kuşu
Doldurmuş arılar her yanı
Arı arı bal topla gözüm sende
Zıpla zıpla küçük kurbağa
Bahar sarmış her yanı
Bu yağmur senin için
Yağ yağ yağmur ıslansın saçların seninle
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ERKAN ŞEMİN
1986 yılında İzmir'de doğdu. Henüz ufak
yaşlardan itibaren yazıya ilgi duydu. İlkokul
çağlarında okul gazetesine yazdığı küçük
öyküler ve şiirlerle öğretmenlerince
Edebiyata yönlendirildi. 2007 yılından bu
yana Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon
bölümünde senaryo yazarlığı alanında
eğitimini sürdürmektedir.
2009 yılında Seyrek Belediyesi mutluluk temalı öykü
yarışmasında yazdığı "Sen Dokun Bana Sonbahar" adlı öykü
basılacak kitapta yer almaya hak kazandı. Menemen Toprak ve Su
Enstitüsünce organize edilen toprak ve su konulu öykü
yarışmasında "Sudan Mektup Var Baba" adlı öyküsüyle üçüncülük
elde etti. Konak Belediyesi’nin düzenlediği “Ata’ya Mektuplar”
yarışmasında “Üstümü örter misin Atam” adını verdiği
mektubuyla, Üniversite öğrencileri kategorisinde Türkiye birincisi
oldu. Son olarak, İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Yaşatma
Derneği’nin düzenlediği “Göç” temalı öykü yarışmasında “Aklıma
Düştü Göçebe Düşlerim” adlı öyküsüyle övgü ödülü aldı. Öykü ve
denemeleri çeşitli Edebiyat dergilerinde yayınlanmaktadır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:5652 sokak no: 38 Karabağlar- İZMİR
Gsm: 0536 500 90 34
e-posta : erkan_semin@hotmail.com
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HEPSİ HEPSİ BU
Vasıfsız Bir Maden İşçisiyim Öykülerimin...
Devrilmiş Cümlelerimin Yüzü Kara...
Ölümün Koynuna Yuva Yapmış Dizelerim,
Bir Tersanenin Kazan Dairesinde Çalışıyor Sigortasız...
Bak, İhtiyar Nesnelerim Yine Belirtisiz
Ve Cümleler Bir Hayli Kim Kurduya Gidiyor Şimdi...
Yüklemlerse Ortada Olmaktan Hep Şikayetçi...
Hepsi Hepsi Bu...
Erkan Şemin / Aralık 2010

SEV DİYORDU TANRI
Sahte Bir Mutluluk Basıyordu Kalpazanlar...
İçimde Bekaretini Kaybediyordu Yetim Kahkahalar...
Enine Boyuna Bir Yalnızlıkla Söz Kesiyordu Yaşamak...
Ve Ben "Çocuk Olacak Adamdım" İşte...
Sen, Bir Hayale Öykünüyordun
Ve Çıkıyordun Karşıma.
"Sev" Diyordu Tanrı...
Ve Ben Seni Severek
Aldatıyordum
Yalnızlığımı ...
Erkan Şemin / Mart 2010
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ANNE
Hangi Yarla Aynı Teraziye Konur ki Seni Sevmek...
Hangi Densiz Gönül,Öykünmeye Kalkışır ki Sevdamıza?
İkimizin Hangi Yarası Cahilliğine Bürünür
Ve Kabuğuna Küser ki Bugün?
Bütün "İyikiler"
Önce Sen Varsın Diye Var Anne
Ve Sen
"İyiki" Varsın Anne…
Erkan Şemin / Mayıs 2011 İzmir

İÇİMDE
Görmezden gelmelerimi sevmezden gelmelerim var içimde
Labirent tabirleri biraz da sensizliğin…
Susuzluktan dimağı tutulmuş
Ve açlık sınırına çoktan dayanmış sözcüklerim...
Üstü imara kapatılmış duygularım var içimde
Yürekte biriken hüzünler sele çoktan teslim
Her hecemde bir gecekondu çaresizliği
Gökyüzüne hiç yaklaşamayan…
Hep müstakil
Hep yıkılmaya mahkûm…
Tarifi parmakla yapılamayan
Çıkmaz sokaklarım var içimde
İçimde sensizlikle sevişen hüzünler var
Garip bir siluetin sevimsizliği biraz da…
İçim öylesine boş ki…
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Ne fısıldasam
Yüzsüz bir yankılanma içimin duvarlarında
Pusuya yatmış bir virüs misali,
İçimin kanserlerinde saklambaç oynuyor hüzünler
İçimde “Sevmek fiilinin geniş zamanı sancısı”
Ve bir “sahte özne” yalnızlığı…
İçimde sen varsın
İçimde için var.
İçimde memur saatler var yine,
Hafta sonu hiç çalışmayan.
Sigortasız çalıştırdığım duygularım var içimde
Ve mülteci bir yalnızlığın kefeni biraz da
Postane tartısında yüz gramı geçmeyen
Yamalı öykülerim var,
Adresi meçhul bir coğrafyaya
Hüznün koynunda gitmeyi bekleyen…
Kendinden başka hiçbir duyguya bölünemeyen,
Asal duygularım var “içimde”
Öylesine yalnız ve alabildiğine yetim…
Hiçliğin içime işlemiş bir kere
İçimde için var için
İçimde hiçin var…

Erkan Şemin / 2010 / İzmir
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Dr. Hakan TARTAN
1961 doğumlu Hakan Tartan, Tevfik
Fikret Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden
mezun oldu.
Aynı Üniversite’de Sosyal Politika, Sosyal
Diyalog ve AB Uygulamaları konusunda
yüksek lisans ve doktora yaptı.
Çeşitli gazetelerde muhabirlik, yöneticilik
ve yazarlık görevlerinde bulunan Tartan’
ın 4’ü şiir olmak üzere 10 kitabı
yayımlandı, 2 oyunu Devlet Tiyatroları’nda sahnelendi.
Hakan Tartan, 1992’de yeniden açılan CHP’ye İzmir’de kurucu
oldu ve yönetimde yer aldı. 1995 ve 1999 yıllarında gerçekleşen
genel seçimlerde iki kez İzmir’den milletvekili seçildi, TBMM İdare
Amirliği ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlık Divanı Üyeliği
yaptı. 56. Cumhuriyet Hükümeti’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı oldu.
‘İşçiye check-up’ uygulamasına, İzmir’in eğitim, sağlık, ulaştırma
alanında alt yapısının güçlendirilmesine, okullara bilgisayar ağı
oluşturulmasına, kültür ve etkinlik merkezleri açılmasına, Sosyal
Güvenlik Reformu’nun hazırlanmasına ve SSK Hastaneleri’nin
altyapısının güçlendirilmesine, sağlık sisteminin geniş halk
kesimlerine hızlı ve etkin götürülmesine, Bulgaristan’la yapılan
karşılıklı sosyal güvenlik anlaşmalarına katkı sağladı.
Çeşitli üniversitelerde dersler veren Dr. Tartan, Halkevleri anlayışı
ile hizmet veren TÜLOV Vakfının Kurucu Başkanı.
2009 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’nden İzmir Konak
Belediye Başkanlığı’na seçilen Dr. Hakan Tartan evli, iki çocuk
babası, Fransızca ve İngilizce biliyor.
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KARAMSARLIK
Karamsarlıkta kara var
Yara var
Karar yok
Yarar yok.
Yaşanan bir sonbahar var
Son var
Bahar yok
Umut yok.
Sonbaharın sonu var da dünyanda
Baharı yok
Oysa
Sonbahardan sonra
Kış var
İlkbahar var
Yaz var.
Hepsinin üstünde yaşam
Bir yap-boz
Boz var
Bozma var sende
Oysa yap da var
Yaşamda.

KADIN
Kadın dediler,
sevmeye, öpmeye.
Kadın dediler,
koklamaya, okşamaya.
Bir gonca gülcesine.
Kadın dediler,
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dövüşe, mücadeleye.
Kadın dediler
Halkıyla elele, gönül gönüle,
Ölümüne.
Kadın dediler,
Analık etsin,korusun.
Kadın dediler,
kendini tüketsin.
Bazen pisi pisine.
Kadın dediler,
verdiler.
Adem’in kaburga kemiğinden.
Kadın dediler,
sevmediler, sevdirmediler.
Üzdüler, bezdirdiler.
Yıllar geçtikçe
kadınlarımız da,
yaptıkları da
eskidiler

ŞİİRLERE YAZIK ETME..ONLAR SENSİN
Duygular kördür bazen
Bazen nankör
Unutulur güzellikler
Siliniverir anılar
Elele tutuşunca yanan eller
Birleşince parlayan dudaklar
Güzel aşk sözleri
Heyecanlar
Tutkular
Oysa satırlar yaşamdır
Gerçeğin ta kendisidir
Nankör olsa da duygular
Satırlar vefadır
Ne olursa olsun
Dostluktur, paylaşımdır
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Şiirlere yazık etme
Üzülürsün
Şiirlere yazık etme
Onlar sensin

EGE BALIKLARIN
10 metrekarelik bir oda bu
çift pencereli,
göğe yakın, toprağa uzak.
Bu yükseklik aslında
yaşama tuzak.
Duvarlar beyaz,
duvarlar yazılı.
Duvarlara kimbilir,
ne aşklar kazılı.
Gece lambası silik-sönük,
ağzı kitli, biraz sihirli.
Işığında ne çok Alaattin gizli.
Kapıda en çok erkek eli,
erkek izi.
Sert, haşin, kaba.
Bunca maçoluğa karşın,
vidalar yine de yerinde ama.
Aşağıda görkemli bir salon,
akıllara zarar.
Ege’yi tartışıyor koca koca adamlar.
Hepsinin dilinde aynı sözcükler:
Ege benim, benim.
İşte bu duvarlarda yankılanıyor.
Büyük, yüksek duvarlar boş,
duvarlar soğuk.
Sevgiler sözcüklerde boğuk.
Sağda-solda aynalar var,
heyecan verici, canlı.
Ama onlar da yalancı.
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Aşağıda koca salon,
yukarıda 10 metrekarelik bir oda.
Ben kalıyorum orada.
Duvarları beyaz,
duvarları yazılı.
O duvarlarda,
‘Ege kimsenin değil, balıkların’
yazılı.

BEN HİÇ BÜYÜMEYECEĞİM ANNE
Ben hiç büyümeyeceğim anne
Dizinde uyumak ne güzel
Ne güzel dolgun memelerinde
Umuda yolculuk
Tahterevallide bir inip bir çıkmak
Bir bulutları yakalamak
Sevgiye tutunmak
Bir alaşağı olmak
Darbe üstüne darbe yiyip
Serseme dönmek
Ben hiç büyümeyeceğim anne
Sorumsuzca ıslık çalmak
Komşunun camını kırmak
Sevgiliyle buluşmalarda
Yan masaları süzmek
Yıldızları tut indir diye naz yapmak
Nasreddin Hoca misali göle yoğurt çalmak
Ben hiç büyümeyeceğim anne
Gece-gündüz sokaklarda koşuşturmak ne güzel
Ne güzel diskolarda gönül eğlendirmek
Her limanda bir sevgili misali
Her pazar yeni bir heyecana koşmak
Lunapark’ta dönme dolap
Karşıyaka vapurunun yardığı deli dalga olmak
Bazen küçük bir kaçamak
Bazen vitrin önlerinde tatlı hayaller
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Ben hiç büyümeyeceğim anne
Belki
Manken bile olurum
Belki
Okurum bir kaç fakülte daha
Belki
Büyük adam olurum
Mutfakta süt taşar
Fırında börek yanar
İçimde fırtınalar kopar
Ben hiç büyümeyeceğim anne
Aslında ben..
Hiç çocuk olmadım ki anne!

ANNE SANA DÖNÜYORUM
Anne sana dönüyorum
Yaşadıklarım
Dokunduklarım
Hissettiklerim
Biliyorum
Senin ki bambaşka
Senin bana sevgini
Senin bana tutkunu
tarif edemem
imkansız
Kalbinin daha hızlı çarpması
Dilinin dolaşması benden
Biliyorum
Anne sana dönüyorum
Düşündüklerin
Planların
Hedeflerin
Benim eksenimde
Biliyorum
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Ben seni yeterince
Anlayabiliyor muyum?
Sanmıyorum
Her evlat gibi
Her deli yürek gibi
İhmalim var biliyorum
Anne sana dönüyorum
Yaşamındaki en büyük mutluluk da
Görebileceğin en güzel düş de bu
Biliyorum
Anne sana dönüyorum
Aybaşlarında Ulus’ta döner buluşmaları da
Yeni Karamürsel’de taksitle yapılan alışverişler de
Sonra Güzelyalı’daki evde balkon sefaları da
Bostanlı’da harcı alem balıkçılar da bira balıklamalar da
Hepsi çok güzeldi anne
Daha nice güzellikler
Hepsi seninle güzeldi anne
Anne sana dönüyorum
Yaşamını sözcüklerle kazanan bir insandın
Şimdi o sözcükleri kullanamaman zor
Biliyorum

Söylediklerimi duyuyorsun
Değerlendiriyorsun
Ama yanıt vermiyorsun
Neden konuşmuyorsun anne
Anne sana dönüyorum
Susuyorsun
Oysa dönüşüme sevinirsin
Çıldırırsın hatta
Biliyorum
Ses vermiyorsun
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Anne sana dönüyorum
Diyorum
Susuyorsun
Anne sana dönüyorum
Susuyorsun
Bekle beni
Ben de sana geliyorum
SEN HANGİ ÇİÇEKSİN ?
Önümde sarı pembe çiçekler
Bir tanesi var ki rengini bilemiyorum
Pembe desem pembe değil
Erguvan hiç değil
Bulamıyorum
Kırmızı göz kırpıyor
“Bu benim açığım” diyor
anlamıyorum
Yeşilin, sarının, pembenin arasında o,
Hem özgür, hem güzel mi güzel

*Seyrek Beldesinde Açılan İlk Resim Sergisinin Hazırlıkları
* Seyrek Beldesinde gerçekleşen kitle çalışması üzerine bilgilere ve görsellere
www.yilmazsunucu.com sitesinden ulaşabilirsiniz.
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H. SENDAY TUNCER
1964 yılında Ankara’da doğdu.
1990 yılında, Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi, İtalyan Dili ve Edebiyatı
Bölümünden
mezun oldu. Sürekli basın kartı sahibidir.
İlk yazısı, İsmet Arslan tarafından cıkarılan
“ Berfin Bahar ” dergisinde yayımlandı.
H. Senday Tuncer, Sürekli Sarı Basın Kartı Sahibidir.
Zeytinli / BALIKESİR’de oturmaktadır.

Yazılarının Yayımlandığı Dergiler
Berfin Bahar / Güncel Sanat / Her Şeye Karşın / İda körfez fanzin /
Tersakan Toros
Viran ve Bahar / Liman dergisi / Edebiyat Galerisi / Kahve Molası
Sanat Sokağı dergisi/ Kasaba Sanat dergisi/ Ahlat Gazetesi / Sarı
Koza Edebiyat
İleşitim :
Tel : 0 537 790 14 52
Adres :
P.K. 53
10390 Akçay /BALIKESİR
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AĞIT
Kuşanmışız her birimiz gerçek yüzlerimizi saklamaya
Zırhımız olmuş üstümüze aba
Mış gibilerle sarmalamışız doğayı gülen yüzlerimizle birlikte
Gerçeğin ereğini yitirerek kaybetmişiz
“Dostlarımızı”
Sonsuza kadar giden devri âlem içinde
Yabancılaşmışız birbirimize seslenmişiz
Korkarak
Yaşamın sırrı
“Mutluluğu” bulmadan
Kaybolup gitmişiz adını sormadan
DİRİLİŞ
Yitik topraklara ekilir “ sevgi “
Kanayan suyun havada
Buhar olup uçması gibi
Yetişir imdada çarpışan bedenler
Ve onların beyinde bıraktığı
İzler örneği
Sevgi diye yanıp tutuşan insan
İçsel doğasının içinde bulur
Kaybettiği kendisini
Sarmaş dolaştır artık benliğiyle
Barışıktır kendi ve “ ötekisiyle “
Savaşım içinde
Her türlü baskı ve zulümle
Karış karşıya kalır bu mücadelede
Duygusal düşüncesiyle
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DAĞDEVİREN TIRMANIŞIN ÖYKÜSÜ
Bu yokluk sensizlik aldı götürdü beni
Dağlar gibi uzanan boşluk içinde
Bu kaybediş ruh soğukluğundan değil
Hiç olup toplumsal kargaşada yok olmada
Yanılsamaya düşebilir her bir birey
Sırtında yükü çıkarırken yokuşta
Bırakmayı dener birey gönül sıkışmalarını
Bir türlü beceremez
Düşüp kayar
Korkmaz tekrarlar bu hareketi
Direngen kişiliğiyle
Ve başarıdır artık sonu
Toplumsal keşmekeşlikte
DOĞRUNUN PEŞİNDE
Eğmişti başını toprağa
Düşünceleri işlenmişti yaşam fidelerin içine
Savaşım veriyordu kendisiyle
Bunaltıların zaman zaman
Göç ettiği benliği içinde
Yanlış doğru çelişkisiyle donatılmış
Yeryüzü birlikteliğinde
Gecenin ölümü
Sabahın doğumuna
Işık tutarak
Hükmediyordu yalnızlaşan çöreklenmiş
Beynin nefesinde
Dağın doruklarından meydan okuyordu
Sahte yüzlü beyinlere
Özünü veren her fidanın
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Sevecenlik içindeki dürüstlüğüyle
“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz”
Kelimelerini ruhuyla
Sarmallaştırarak davranışıyla eylemleştiren
“birey”
Varlığını koruyacaktır yansıtarak
Olanı biteni bu evreni âlem içinde
GİZLİ ÜLKE
Yaşamın akıp giden
Sonsuz boşluğunda
Umarsızca yaşayıp giden
Birey’in içsel
Bir yolculuğunun
Dramıdır bu öykü
Yüzyıllara kadar sürecek ekin
Biçilmemiş
Nadasa bırakılmış
Ve sevgisizliğin
Kâğıt tomarları içinde
Hapis edilmiş yitikliği

GÖLGE OYUNU
Yaşamın içinden söküp atılmış
Çocukluğumuz
Gölgelerle perçemleşmiş karanlığın ışığında
Sonsuzlukla bütünleşmiş
Hiçliğe doğru
Sahte yüzlerde kıvılcımlar çakarcasına
Kızaran yanaklara vurmuş
Yansımalarda oyuncaklarım
Kırılmış teker teker
Çalınan çocukluğumuzun alın teri
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Yalnızlaşıp kalmış
Hayallerimizin düş kırıklığında
Öpüp koklanmamış yarınımız
Ekininden zorbaca koparılan
Taze buğday taneciği gibi
Gölge oyunumuz sanki
Saklı kalmış yitirtilen düşlerimizin peşinde
Yaşayamamış çocukluğunu “birey” “varlık”
Sayılmış yeryüzünde

HAYKIRIŞ
Gece haykırıyor
Gündüze
Dirilmek için bir tutam
Mum ışığı ver diye
Tabutla sarmalanmış cesetler
Geceye sarılmış
Yalvarıyor
Gündüzü yaşamak istiyorum diye
Son nefesini verenler gecenin
Karanlık loş ışığına
Umut bağlamış
Sevgiyi
Umudu
Yakalasın diye

IŞIKSIZ YALNIZIM
Dehlizlerin arasında
Debelenmekteyim
Beyazlara hasret kalan
Bir güvercinin çırpınışı
Bir kıvılcım arıyorum
Ateşi sönmemiş
Yalnızlığımı haykıracak
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Arenalarda doludizgin koşacak
Üzerimde gecelerin
Yalazı
Soğuyor benliğim
İkiyüzlü oynak
Soytarılar içinde
Umudum kalmadı hiç kimseden
Sesimi duyuracak iri gözlü
Lacivert gecelerin tuzağında
Işıksızlığımın
Yalnızlığındayım

III. Şiirini Al da Gel birlikteliğine katılan Fertan SUNUCU, Ayşen SUNUCU,
Yağmur KÖSEOĞLU, Uğur KÖSEOĞLU, Yılmaz SUNUCU,
Kezban Şahin TAYSUN ve Hattuşa Çalışanları.
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30 Nisan 2011 tarihinde Edremit Güre’de gerçekleştirdiğimiz III. Şiirini Al da Gel
Buluşmasına katılan Hacer TUNCER, Turhan TUNCER, A. Ziya ÖĞÜTÇEN,
Yılmaz SUNUCU, Hüsamettin KÖSEOĞLU

Mutluluk Öyküleri değerlendirme toplantısında Konak Belediye Başkanı
Sayın Hakan TARTAN’ ın “ Kentte Mutlu Olmak “ konulu söyleşisinde.
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Kezban ŞAHİN TAYSUN
1967’de Eskişehir’in Yukarıiğdeağacı köyünde
doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü’nden 1988 yılında
mezun oldu. 1999’da Akdeniz Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Toprak Ana Bilim Dalı’nda
yüksek lisansını tamamladı. Halen İzmir’in
Menemen ilçesindeki bir kamu kuruluşunda
Araştırmacı
Mühendis
(Ziraat
Yüksek
Mühendisi) olarak görev yapmaktadır. 24
adet bilimsel yayını bulunmaktadır. “Zor
Ödev” adlı öyküsü, 2006 yılında Seyrek
Belediyesi’nin düzenlediği “Dostluk ve
Komşuluk” konulu öykü yarışmasında yayımlanmaya değer bulunarak seçkide
yer aldı. “Tüccar Pri” adlı öyküsü, 2007 yılında Eskişehir Sanat Derneği’nin
düzenlediği serbest konulu öykü yarışmasında üçüncülüğe değer bulundu.
“Annemin Feneri ve Gözler” adlı öyküsü, 2007 yılında Seyrek Belediyesi’nin
düzenlediği “Kadın” konulu öykü yarışmasında övgü ödülüne değer bulunarak
seçkide yer aldı. “Kaldırıma Değen Düşler” adlı öyküsü, 2008 yılında Eğitimsen
Samsun Şubesi”nin düzenlediği “Kadınların Kaleminden Kadın Öyküleri” konulu
öykü yarışmasında ikincilik ödülüne değer bulundu. “Gölgelerin Düşleri” adlı
öyküsü, 2009 yılında Ankara Altındağ Belediyesi’nin düzenlediği “Kuma
Hikâyeleri” yarışmasında ikincilik ödülüne değer bulundu. “Yitik Gezegen’in Son
Yaratığı” adlı öyküsü 2009 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği
“Küresel Isınma” konulu yazı yarışmasında ikincilik ödülüne değer bulundu.
“Saniye’nin Kayıp Güvercinleri” adlı öyküsü, 2009 yılında Özgür Pencere
Edebiyat ve Sanat Derneği’nin düzenlediği “Kadın” konulu öykü yarışmasında
başarı ödülüne değer bulundu. “Yaşamın Ayak İzi” adlı öyküsü, 2010 yılında
Aalen Antakya Kültür Derneği’nin düzenlediği serbest konulu Dr. Yahya Kanbolat
öykü yarışmasında yayımlanmaya değer bulunarak seçkide yer aldı. “Göz
Maskeleri” adlı öyküsü Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Muğla Belediyesi
tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 2011 etkinlikleri kapsamında düzenlenen
"Yaşanmış Kadın Öyküleri" yarışmasında ikincilik ödülü aldı. "Leyleklerin Göçü"
adlı öyküsü Şalom Gazetesi ve Gözlem yayıncılık tarafından düzenlenen 6. Gila
Kohen Öykü yarışmasında (2011) yayınlanmaya değer bulundu ve “Yaşamdan
Öyküler” adlı yarışma seçkisinde yer aldı. Havuz, Özgür Pencere, Afrodisyas
Sanat, Güncel Sanat ve Berfin Bahar edebiyat dergilerinde şiir, makale ve
öyküleri yayınlandı. Şiirleri Yılmaz Sunucu tarafından düzenlenen “Şiirini Al da
Gel-1 (2010)” ve “Şiirini Al da gel-2 (2011) ile Egeli Kadın Yazarlar Platformu
tarafından derlenen “Güneşi Öpmek İçin (2011)” adlı şiir derlemelerinde yer aldı.
2009 yılında Menemen Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü’nün
düzenlediği “Toprak ve Su” konulu yazı yarışmasında “Yarışma Düzenleme Kurulu
Başkanlığı” görevinde bulundu. İzmir Doğa ve Kültür Derneği’nin 2009 ve 2010
yıllarında düzenlediği öykü yarışmalarında ve Seyrek Anam Evi Grubu 2011 yılı
öykü yarışmasında “Seçici Kurul Üyeliği” yaptı. Çağdaş Dil Derneği üyesidir. Evli
ve bir kız annesidir.
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suya yazılan düş
-kardelen ecevit’esuya yazılan bir düştü yaşadığımız
dalgaların alıp götürdüğü zamanlar
yaşadık sandığımız
zaman ayrılığın üstünü örterken
baharın ilk çiçeği kardelen açmış
sensiz ve bensiz
artık kendi sesimizi duymuyoruz
içimizden kuşlar göçüyor
suya yazılan bir düştü yaşadığımız
dalgaların alıp götürdüğü zamanlar
içimizden sesler kopuyor
rüzgar soğuk esiyor
sönüyor yürekteki yangın
göz ırmakları donmuş akmıyor
içimizde şarkılar susmuş
suya yazılan bir düştü yaşadığımız
dalgaların alıp götürdüğü zamanlar
yaşadık sandığımız
kezban şahin taysun
izmir, 10 ocak 2012
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boş bir sevda
boş bir sevda seninki
ne onduran ne öldüren
ne kandıran ne aç bırakan
büyüsü silinirken
buğusu kalan
kof bir sevda seninki
ne onduran ne öldüren
bir soğuk çağlayan
bir su köpüğü yele küsen
boş bir sevda seninki
ne onduran ne öldüren
bir sağanak yürek ıslatan
bir sıcak yel kasıp kavuran
kof bir sevda seninki
ne onduran ne öldüren
yüzde güller açtıran
bir son bakış yürek üşüten
kof bir sevda seninki
ne onduran ne öldüren
bir ilk söz yürek dolduran
bir son söz boşluk bırakan
kof bir sevda seninki
ne onduran ne öldüren
bir sanrı gün batımında beliren
bir takıntı usta yaşayan
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boş bir sevda seninki
ne onduran ne öldüren
bir kış güneşi kaçan
bir bilmece
elime
ayağıma
dolaşan
kezban şahin taysun
izmir, 12 ocak 2012

çöldeki kaktüs
-aynur şahin’euçsuz bucaksız bir çölde
aldım başımı gidiyorum
sevdikçe kaybettim seni
artık aramıyorum
anılarını saçtım göğe
rüzgar getirdi ay yüzünü
ferhat gibi yansam da
dağları delemiyorum
hayaline daldım
kum fırtınasına yakalandım
kaktüsler açıyor üzerimde
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artık susamıyorum
unuttum sözlerini
buğulu gözlerini
sevini kuma gömdüm
artık ağlamıyorum
soğuk yel seni getirse
saçlarını savursa
gözlerin arasa gözlerimi
yüreğime geç kaldın
artık yaşamıyorum
kezban şahin taysun
bornova, 3 mart 2012
sisli düş
-ayfer’euzaklarda görünen bir eldin
ya da sisleri delen bir kıpırtı
belli belirsiz bir coğrafyada
yaşama tutunmak isteyen
bir yanda genişlediğin düş
içine sığamadığın bir gerçek
nereye değgin bir yaşamda
devinimsiz kalışının sıkıntısı
tutsak alıyor gölgeni
güneşi buldum sanırken
bulut oluşun sızısı
kezban şahin taysun,
izmir, 10 ocak 2012

49

sanrı
-mtskae çalışanlarınaayrılık pusuda bekler
bazen hoşçakal diyemezsin arka
bahçene
koca çamdaki sincaba
beyaz zakkuma
kara kediye
fırça darbelerini az attığın palmiyeye
yele ayak direyen beyaz güle
penceredeki serçeye
duvardaki sarmaşığa
sen ürkek adımlarla yol alırken
bilinmeze
yalnızlığa boyun büker teldeki güvercin
gölgesi düşer geçmişin
nöbet tutar arka bahçede hayaletin
ayrılık pusuda bekler
bazen hoşçakal diyemezsin arka
bahçene
kezban şahin taysun
menemen, 6 ağustos 2011
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yağmurun sesi
-aynur şahin’ebiliyorum yağmurlar getirir beni
damla olup dolarım gözlerine
kimi zaman bir sanrı olup
şimşek çakarım yüreğine
belki yalnızsındır bir köşede
kalmışsındır bir iç savaşta
biliyorum ürkütürüm seni
bir aşk şarkısı olurum
sonra genzini yakan toz bulutu
ansızın bastıran dolu sağanağı
sanma yağmurlar seni acıya boğar
cama vuran sert damlalar
benim duvarıma da çarpar
gidişin gelir aklıma
söner gözlerimde yıldızlar
çöker omzuma ağır bir yaşam
ırmaklarda yüzen kuru yaprak olurum
uçar varlığım
yel ile savrulurum
bir gülün büyüsüne sığınırım
tomurcuğun coşkusuyla
bir şarkıda ağlarım
bir şiirde canlanırım
ellerim ellerine hasret
gözlerim gözlerine
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sonra benzer anlar olur
gülün dikeni gibi
düşün batar gerçeğime
kendimle çelişirim
kezban şahin taysun
izmir, 2011
geldiği gibi giden aşk
-kardelen ecevit’ebir yumak oluverdi avucunda
ansızın kapına gelen aşk
sarmaşık gibi sardı
coşkuyla bağladı kendini
batarken suskun yüreğine dikeni
acısına dayanamadı
bilemedi
hangi yüz vardı karşısında
biri sana değgin
diğerleri başkalarına
inanmadı hiçbirine
yüreğindeki yüze kandı
gözlerdeki ırmaklara daldı
içli bir şiirin kahramanı oldu
kardelen gibi büküldü
geldiği kadar çabuk giden aşkın
ölümüne ağladı
kezban şahin taysun
izmir, 10 ocak 2012
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sıradan bir kadın masalı
bir kadın doğdu ülkemin bir yerinde
yaşama sildiği pencerelerden baktı
bir gün gök kuşağı gördü
huzurla doldu bedeni
algıladı uyumu
anladı kendi penceresinden baktığını
“ışıkta renk var” dedi
duyulunca tümcesi
kapatıldı çerçevesi
siyaha boyandı penceresi
karanlıkta kaldı yüreği
ışıksız bir bitki gibi
önce sarardı benzi
çekildi zamanla ruhu
anlatıldı ölümü
“havasızlıktan” dendi.
kezban şahin taysun
İzmir, 2006

topla kendini
evi topladım dedi
sildim evimin penceresini
tozları aldım yeni
her şey yerli yerinde şimdi
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peki dedim ya kendini?
toplayabildin mi?
açabildin mi kendi pencereni?
yaşadın mı düşlediğini?
sustu inceledi etrafını
kırdım sessizliğini
dedim topla kendini!
fark etmedin mi?
yerinde saydığını
okudum gözlerini
o da diğerleri gibi
silmişti gönül penceresini
kezban şahin taysun,
izmir, 2006

güldünya
güldünya koydu annesi adını
fısıldadı kulağına “gül dünyanda emi!”
karanlıkta açan güldü
bilmiyordu korkusuz yaşamayı
kabul edemedi gerçekleri
düşlerindeki gibi gelmedi bebesi
umut koydu adını
vardı bunun birçok nedeni
mutlu günler olacaktı
ensesinde ölümün esmediği
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başkasının günahını çekmediği
güvenle yaşayacağı günler gelecekti
umut annesiyle büyüyecekti
inanmak istiyordu
kadın doğmanın
kötü yazgı olmadığı günler
gelecekti
ayrımsız büyüyecekti kız çocukları
onlar silecekti tabuları
koyacaktı yerine insanlığı
bir gün bir kardelen gibi
delip karanlığı
vicdanlara ulaşacaktı sevgi
anlayacaktı insanoğlu yaptığı yanlışı
kadınlar erkekleriyle aynı
aydınlıkta yaşayacaktı
kabul edemedi o gün yazgısını
değiştiremedi kurşunun yönünü
yaşamının baharında gördü ölümü
gürledi ardından kalabalığın sesi
duyuldu “yaşasın tabu!”
sessizce ağladı annesi
susturulamadı yavrusu
düşünde gördü annesi
duyuldu tabutundan güldünya’nın
haykırışı
“ben senin kızın güldünya!”
demeseydin keşke bana “gül
dünyanda!”
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anladım ki açmazmış güller kurşun
yağmurunda
sevinmesin katillerim
ruhum ve bedenim ayrılsa da
ben yaşayacağım mutlu kadınların
dünyasında
kezban şahin taysun, izmir, 2006

*Seyrek Anam Evi Çalışma Grubu Etkinliklerinden Bir Görüntü
*Seyrek Anam Evi Çalışma Grubu üzerine ayrıntılı bilgilere ve görsellere www.yilmazsunucu.com
sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Nazile ŞANLITÜRK YAŞLI
1949 yılında Makedonya, Köprülü'de
doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi
İzmir'de, yüksek öğrenimini Ankara'da
yaptı. 1971'de Gazi Eğitim Enstitüsü,
İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden
mezun oldu. 1971-75'de Bursa Maarif
Koleji'nde, 1975-77'de Bursa Eğitim
Enstitüsü'nde çalıştı. 1977-96 arasında
Uludağ Üniversitesi'nde İngilizce
Okutmanlığı yaptı. Bu arada, 1986'da
Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisansını tamamladı.
1977-96 arasında Uludağ Üniversitesi'nde okutman olarak çalıştı.
Üniversitenin çeşitli fakültelerinde temel ve mesleki İngilizce
dersleri ile çeviri dersleri verdi. Aynı zamanda rektörlüğün
çevirmenliğini de yaptı. 1996'da emekli oldu. 2006'da İzmir
Bornova'ya yerleşti. 1997'den beri Atatürkçü Düşünce
Derneği üyesi olan Nazile Şanlıtürk Yaşlı, derneğin Bornova
Şubesi'nde, 2011-12 dönemi Kültür-Sanat Kolu'ndan sorumlu
yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. 1972 ve 1979 doğumlu iki
oğul ve üç torun sahibidir.

URUMELİ ÖZLEMİ
Ben Ata'mın diyarlarının kızı,
Yüreğimde dinmez ince bir sızı,
''Kemirir gönlümü bir sinsi firak,,
Zordur ah silinmez hasretin izi.
Andıkça burnumun direği sızlar,
Vatanımı, doğduğum topraklarımı.
Bir göçmen kızıyım Tuna boyundan,
Türk akıncıların geldiği soydan.
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Anam, şehit Şakir'in kızı Nazlı
Altı aylık yetim kalmış beşikte.
Nenem rahmetlinin adı Faize.
Öz be öz Türk evlatlarıyız biz de.
Kaybedilmiş vatan Urumeli'nin,
Makedonya'nın, Balkan eteklerinin
Yadigarı, hatıralarıyız biz,
Manastır, Üsküp ve güzel Ohri'nin.
Nazile Şanlıtürk Yaşlı
NEDEN? NEDEN? NEDEN? NEDEN? NEDEN?
Kız alıp, kız verip tanışmış iken,
Kanım kanınıza karışmış iken,
Etle tırnak gibi kaynaşmış iken,
Neden kardaşına bu kem bakmalar?
Aynı yurtta bin yıldır yaşamış iken,
Acıyı, sevinci paylaşmış iken,
Gün geldi lokmamız üleşmiş iken,
Neden bu ayrılık, bu gayrılıklar?
Afetlerde eller kenetlenmişken,
Omuz omza verip güçlenmiş iken,
Halaylarda sarmaş dolaşmış iken,
Nedendir neden bu baş kaldırışlar?
Tasada kıvançta birleşmiş iken,
Bir hamle barışta yol almış iken,
Cumhurun reisi olabilmişken,
Neden sabrın sınırını aşmalar?
Kurtuluşta düşmanla vuruşmuş iken,
Aynı amaçlarda buluşmuş iken,
Ata'nın izinde birleşmiş iken,
Nedendir hedeften bu yan çizmeler?
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Beş parmağın beşi olmaz da aynı,
İnanç, bayrak aynı, yurdumuz aynı,
Amaç çağdaşlaşma, gelenek aynı,
Nedendir bu kardaş kanı dökmeler?
Mühendis öldürdün,öğretmen vurdun,
İmarı engelledin, ışığı boğdun,
Sen doğduğun bu ülkeye ne verdin?
Neden bitmez bu talepler, isyanlar?
Sanır mısın düşman sana kayırır,
Yurdundan yuvandan seni koparır,
Bölüp, parçalayıp bizi ayırır,
Nedendir düşmanla bu baş koşmalar?
Emperyalistlere gel olma uşak,
Nedir derdin gel söyle de konuşak,
Uzat ellerini ver ki kavuşak,
Neden bu kan kaybı bu tükenmeler?
Nazile Şanlıtürk Yaşlı
OĞLUMA
Sanki daha dündü, canımın parçası, şipşirin maviş bebeğimi
bağrıma ilk bastığımda mutlulukla kanatlanışım...
Minicik pespembe sulu dudağının salyası, göğsünü ıslatmasın
diye, onlarca beyaz önlüğün birini takıp birini çıkarışım...
Kreşte, bakıcı annelerin kucağına kıskanarak, kalbimi
koparırcasına bırakışım seni, çığlıkların kulağımda ...
Derken her akşam derslerini belletişim ilkokul yıllarında,
küçücük evimizde sobamızın başında...
Ortaokulda, veli toplantılarına koşuşturuşum, mücevher
olabilsin güzelim elmas parçam diye.
Yuvamızdan uçuşun erken oldu İstanbul Fen Lisesine, kanat
çırpışın ilk bağımsızlığa...
Amerika'da Greenwood High School'da geçirdiğin on ay...
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On yıla bedeldi özlemin adeta.
Sıcaklığın yanağımda, sesin kulağımda, kokun burnumda
tüterken rüyalarımda ...
Taçlandırdı kıvancımızı Seçkinler Kulübü Boğaziçi
Üniversitesi'ne girişin ağabeyinin ardından.
Hiç mümkün mü unutmam, Yeterlilik Sınavı'na bir dönem
birlikte hazırlanışımızı
Ve inatla her dil kuralının teorem gibi ispatını isteyerek
beni çileden çıkarışını,
Ne çabuk geçti yıllar ; vizeler , finaller, projeler,
uykusuz geceler... İşte mezuniyet ufukta.
Başlayacak yaşam sorumluluğun , maddi özgürlükle tam
bağımsızlığa adım attığın yolda.
Kucaklamaya hazır olduğumuzu bil, her sıkıntılı anında ,
daraldığında ya da bunaldığında .
Bahtın açık olsun, sana güvenimiz tam elbet, temelde
kazandırdığımız değer yargılarına da...
Ancak bir çift sözüm var, iyi dinle de yavrum düstur et
hayatına, sakın ola unutma !
Dürüstlüğünden eminim; eğilme, bükülme, yılma,
vazgeçme doğruluktan asla !
Aşırılıklardan kaçın, uygarlıkta yarış ama öz değerlerinden kopma !
Yurdunu, halkını ayrım gözetmeksizin sev
çünkü minnet borçlusun ona.
'' Birlik, dirliktir. '' bunu bil , önderimiz Atatürk'ün
ilkelerinden sapma,
Sevgi cömertliğinde Yunus'u, hümanizmada Mevlana'yı örnek al
yaşamına.
Dualarımız her zaman, mutluluğun, esenliğin, başarıların
için canım oğlum...
Annen

Nazile Şanlıtürk Yaşlı
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Prof. Dr. Osman GÖKÇE
Kahramanmaraş (Göksun, Ericek)
doğumludur (1940).
İ. Ü. Orman Fakültesi’ni 1964
yılında bitirmiş, E. Ü. Ziraat
Fakültesi Tarım İşletmeciliği
Anabilim
Dalı’nda
doktora
yapmış (1978), aynı alanda
doçent (1989) ve profesör (1996)
unvanlarını almıştır.

Yayınlanmış kültür kitapları şunlardır:
Beritten Beri ( Şiir, 2008), Esendere Akardı ( Şiir, 2009), Berit’in
Gözyaşları Anılar ve Ağıtlar (2010) ve Döndü Kızlar ( Şiir, 2012) .

Evli, emekli ve 2 çocuklu olup İzmir’de yaşamaktadır.

İLETİŞİM :
osman.gokce@ege.edu.tr
bilim.ege@gmail.com
www.osmangokce.net
0536 583 50 48
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HASRETİN OLAM
Kapınızın önünden akan çay olam,
Akam akam, akam da gidem,
Hasretin olam.
Damınızın üstünde doğan ay olam,
Aşam aşam, aşam da gidem,
Gurbetin olam.
Bir sonbahar bahçesinde,
Son açılan gülün olam,
Yolam yolam, yolam da gidem,
Hasretin olam.
Bekar kızın bohçasında,
El değmemiş şalın olam,
Solam solam, solam da gidem,
Gurbetin olam,
Hasretin olam,
Dünyalığın olamadım,
Ahretin olam.
Beritten Beri, 2008
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MUTLULUK
Sen hiç bir fidan dikip büyüttün mü
Dallarına kuşlar konsun
Kira vermeden, ücretsiz
Sorup danışmadan, davetsiz?
Vermenin mutluluğunu tattın mı mı hiç
Karşılığını almadan
Senetsiz, sepetsiz?
Kucak dolusu emek
Alın terine bulanmış bir dilim ekmek
Akşamları derilip de sofraya
Çoluk çocuk bölüşerek yemek
Ve çok şükür bugün de doyduk diyebilmek
Mutluluğunu yaşadın mı hiç?
Beritten Beri, 2008

AY TUTULURDU
Savurunca siyah saçlarını gecelerime
Gökte yıldızlar secdeye durur, ay tutulurdu
Şafak sökerken o girince düşüncelerime
Aydınlığına doğardım, güneş unutulurdu
Bilinen binlerce yıllık aşk hikayelerinin
Aşığı böyle yakmadı Leylası, hiç birinin
Değince gözlerim değdiği yere gözlerinin
Göğsümde bombalar patlar, yüreğim yırtılırdı
Yıldızlara karışıp sır gibi bir seher vakti
O bir bilinmez aleme yıldızlar gibi aktı
Bir daha ne güneş doğdu, ne de bir şafak söktü
Geride bir söylence, dillerde anlatılırdı
Esendere Akardı, 2009
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BİZİM ELİN TOPRAKLARI
Bizim elin toprakları dağlıktır, taşlıktır
Ama çok çiçek var çook
Başına taç yapacağım
Örgülü saç yapacağım
Sarı savruktan, sümbülden
Kar çiçeğinden, çiğdemden
Lüle lüle, salkım salkım
Berit kokacaksın
Baytaran kokacaksın
Gelmezsen göremezsin, bilemezsin
Anlayamazsın, anlatamam ki
Dağlarım kadar özledim seni
Gel ki
Birlikte çiçeklenelim.
Bizim elin toprakları
Bizim elin insanları gibidir.
O kadar da hor kullanılır ki
Emanet almışız
Mut bulmuşuz sanki.
Anama yandığım gibi yanarım
Topraklarımıza
Toprak kokulu insanlarımıza.
Yalnız bırakma beni dağ başlarında
Yolsuz, yolaksız kayalıklarda, koyaklarda.
Ellerini ver, yüreğini ver
Birlikte çakalım çırayı
Eşleşelim ki
Alevimiz çok yükselsin
Dağlar kor ateşe kessin
Gel ki
Birlikte yanalım.
Esendere Akardı, 2009

64

ANKARA HİÇ YANMIYOR
Ateş düştüğü yeri yakarmış derler
Belli
Doğru söylerler
Ankara hiç yanmıyor
Bugün ayın ondördü
Ondört Temmuz İkibinonbir
Onüç Mehmet can verdi
Onüç Mehmet yandı
Ayın ondörtleri yandı
Bütün yurtta
Bütün Mehmetler yandı
Hayret
Ankara hiç yanmıyor
Ateş düştüğü yeri yakarmış derler
Belli
Doğru söylerler
Ankara hiç yanmıyor
Meclis tatilde
Akdeniz’de Ege’de sahilde
Hasbahçede sefa sürüyor Saltanat
Generaller Hasdal’da hapis
İcraat yalnızca dilde
Dağlar taşlar yanıyor
Silvan yanıyor
Dolapdere yanıyor
Hayret
Ankara hiç yanmıyor
Ateş düştüğü yeri yakarmış derler
Belli
Doğru söylerler
Ankara hiç yanmıyor
Gençler yanıyor
Analar babalar çocuklar yanıyor
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Ben sen o
Hepimiz yanıyoruz
Memleket tutuşmuş
Adana Ağrı Giresun Kilis Muş
Bir uçtan bir uca
Vatan yanıyor ulan vatan
Hayret
Ankara hiç yanmıyor
Döndü Kızlar, 2012

GÜMÜŞ
Benim anamın adı Gümüş
Senem kızı Gümüş
Berit Dağı’nın eteğinde
Ericek’te
Ekinler göcekte
Kuzular meleşirken doğmuş
Yayla yolunda
Döl dökümü
Koyun kuzu emişirken
O da beni doğurmuş
Benim anamın adı Gümüş
Benim anam taze bir gelin
Başı Türkmen kalaklı
Kartal telekli renk renk
Elleri kınalı
Alnı altın dizili
Burma zülüflü
Yayla çiçeği kokulu
Yayla yanaklı
Benim anam taze bir gelin
Biz ikimiz aynı canı taşıyoruz
O bana kızmaz
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Bana küsmez
Binbir ayıbım da olsa
Beni yine de sever
Benden bıkmaz
Benim anam ölmedi
O beni kimseciklere bırakmaz
Onun yaşam takvimi özel
Başkalarına benzemez
Ben ölmeden benim anam ölmez
Biz ikimiz aynı canı taşıyoruz
Döndü Kızlar, 2012

DÖRTLÜKLER
Dünyanın İşi
Dünyalılar yönetmelidirler dünyayı bilimin ışığında
Sormamalıdırlar eylemlerini hiç kimseye bilim dışında
Bu dünyayı uhreviyatla yönetmeye kalkmamalı uhreviler
Dünyalılar söz sahibi olmalıdırlar dünyanın işinde
Tüm Tabular Yıkılır
Ruhani vesayet ve semavi vekaletle ulema olanlar
Akıl dışı uydurumlar ve aktarımları bilgelik sayanlar
Bilsinler ki ilme dayanmadan ilim olmadan alimlik olmaz
Tüm tabular yıkılır sonsuza dek sürmez safsatalar yalanlar
Yeni Dünyalılar
Artık yeni din yeni peygamber istemiyor yeni dünyalılar
Ne kadar çok din o kadar çok ölüm gördü fani dünyalılar
Bunca savaşlar bunca kıyımlar dinler adına yapılmadı mı
Nasıl unutulur nasıl öderler akıtılan kanı dünyalılar
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İnanç Tutsaklığı
Yakana yapışmışsa inanç tutsaklığı bilim senden uzaktır
Alınyazısına bağlıyorsan yokluğu yolum senden uzaktır
Bilim dışı kanıtsız kandırmacaları tarih çöplüğüne at
Parlak sözcüklerle süslüyorsan yalanı dilim senden uzaktır

III. Şiirini Al da Gel Buluşmasına katılan İbrahim MÜLAYİM, Şekip KUT, Betül
KUT, Yılmaz SUNUCU, Hüsamettin KÖSEOĞLU, Ersin KÖSEOĞLU.
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Yılmaz SUNUCU
1942 Uşak doğumlu.
Öğretmen.
Öğretmenliğini 1960-1992 yılları arasında
32 yıl ilköğretimden yükseköğrenime dek
eğitim dizgemizin her aşamasında
sürdürdü. Bu kurumların en üst düzeyine
dek zaman zaman yöneticilik de yaptı.
Elindeki diploma ile üniversitelere giremediği için Uşak Lisesini
dışardan bitirdi. Birkaç fakülte dolaştı. Kırk yaşından sonra Ege
Üniversitesi Bilgisayar Programcılığını tamamladı.
En çok öğrencileri ile birlikte olmaktan, öğrenmek, öğretmek ve
üretmekten mutlu oldu.
Konusu kimya olan ve ülkemizde benzerleri arasında ilk beşin içinde
yer alan bir sektörde 6 yıl fabrika müdürlüğü, öğrencileriyle birlikte
kurduğu basın yayın şirketinde 5 yıl şirket müdürlüğünün yanında
çeşitli kurumlara kültür danışmanlığı yaptı.
Öykü, oyun, şiir, deneme, araştırma, derleme ve okul kitabı türünde
altmışın üzerinde yayınlanmış yapıtı var. Yapıtlarının tümüne e-kitap
olarak www.yilmazsunucu.com dan ulaşabilirsiniz.
1992’den bu yana öğretmenliğini içinde bulunduğu kitle örgütlerinin
ve yerel yönetimlerin çalışmalarına katkı koyarak sürdürüyor. Alan
çalışması yaptığı yerleşim birimlerinde gençlerin, özellikle bayanların
iş ve meslek edinmelerini sağladı.
O nedenle soranlara; “sokaktaki öğretmenim “ diyor.
Çalışmalarını yürüttüğü her etkinlik gibi,
“Şiirini Al da Gel“ in de sürgit olmasını istiyor.
Elinizdeki yapıt da bu düşüncesinin bir ürünü.
Okuyor, yazıyor, düşünüyor.
Gerektiği an “Kral Çıplak,” demekten kaçınmıyor.
Düşüncelerini kitle ile paylaşıyor.
İletişim :
1) P.K. 66 / Bornova
2) Villakent 5200 Sk. No: 62 Seyrekköy / Menemen
3) 2. Beyler Aziz Han No 504 Konak / İZMİR
4) e-posta : yilmazsunucu@mynet.com
5) Tel : 0536 330 62 62 – 0543 290 62 62
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ERKEK (!) ADAM GÖZÜYLE
Kızını dövmeyen
Dizini döver
Töremiz bu...
Erkek adam
Adam gibi olur.
Karısının
Kızının
Mahallenin
Namusunu korur.
Saçı uzun
Aklı kısa olan
kadınlarımız
kızlarımız
Nasıl olurda
Bunları bilmezler.
Erkek adam
Döverde
Severde.
Namus belasına
Öldürürde.
Erkek adam “erk” tir.
İstediğini yapar.
İster öper,
İster öldürür...
Kime ne? . .
Yılmaz SUNUCU
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GÜZEL GÖZLER
"Allahaısmarladık,"
demiyorum.
"Güle güle,"
dememeniz için.
Kalmak istiyorum.
kalamıyorum.
Kalmak kolay
Gülmek zor.
Mutluluk
Küçük bir gülüş.
Mutluluk
Bir bardak su sunuş,
Gülmek değil
Gülümsemek.
Gözlerle gülmek
Ne güzel
Güzelliği gözlerde görmek
En güzel
Biz
Siz
Onlar.
Tüm insanlar
Gözlerimizle gülelim
Emi . . .
Yılmaz SUNUCU
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YAKARI
Yağmur
Dolu
Kar.
Tümü yağar.
Kışın yağar.
Yazın yağar.
Yağmur
Dolu
Kar
Zamanlı da yağar,
Zamansız da yağar.
Yağ yağmurum yağ.
Zamanında yağ.
Dolu dolu yağ
Doya doya yağ.
Yağ yağmurum yağ.
Zamanında yağ...
Yılmaz SUNUCU

PİŞMAN OLMA
Adam ol
Adamsan
Adam gibi davran.
Adam ol
Adamı
Adam yerine koy.
Adam ol
Önce
Adamlığını ortaya koy.
Yılmaz SUNUCU
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ADINI SİZ KOYUN
(Aşk mı?... Özlem mi?.. Yaşam yükü mü?..)
Seni ilk kez ben gördüm.
Ben sevdim.
Gözlerimle gözünden.
Sana ilk kez ben sövdüm
Ben dövdüm.
Dilerimle dilinden...
Seni son kez ben öldürdüm.
Silahsız bıçaksız
Sözlerimle sözünden.
Seni önce ben söktüm
Kesersiz kerpetensiz.
Yüreksiz yüreğinden...
Yılmaz SUNUCU
CANCAZIM...
İyi şeyler yapmamız gerekiyor
Cancazım.
İyi şeyler.
Laf değil
İş üretmeliyiz.
İşi işimiz bilmeliyiz.
İşimizi bilip
Gücümüzü kullanmalıyız.
İşimiz gücümüz.
Bilmek olmalı.
Bilim olmalı
Bilerek olmalı.
İyi şeyler yapmamız gerekiyor
Cancazım.
İyi şeyler...
Yılmaz SUNUCU
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KABAK TARLASI
Her karığa bolca tohum döktüm.
Tarlaya kabak ektim.
Baktım,
Belledim,
Suladım,
Tümüde çıktı.
Büyüdü.
Çapaladım.
Fazlasını yoldum.
İyi oldu.
Kalanlar güzel büyüdü.
Bolca da kabak verdi.
İşe yaradı.
"Üç çocuk yapın,
gerekirse
dört beş,"
diyor büyüklerimiz.
Çocuklar kabak mı?
Fazlasını çapalayalım...
Yılmaz SUNUCU
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BÜYÜKLERDEN
ÖĞÜTLER . . .
Evladım...
Acele etme,
Yaşın kaç, başın kaç.
Ayıp değil mi?
Önde büyüklerin var.
Güzel kızım.
Dur bakalım.
Hanım hanımcık otur.
Hamur yoğur, çocuk doğur,
Gerisi ayıp olur.
Sevgili Arkadaşlar !..
Seçtiniz görev verdiniz.
Gün oldu "Sayın Başkanım," dediniz.
Bizleri yok mu sayıyorsunuz.
Her şeyin yolu var, yordamı var.
Sevgili Seçmenlerim!..
Dün bir, bu gün iki.
Aceleye ne gerek var.
Bu işi kolay mı sanıyorsunuz.
Önümüzde neler var, neler....
Yılmaz SUNUCU
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GÜZEL İNSANLAR İÇİN . . .
Günde üç öğün yemek yerim.
Beş öğün şiir düşünürüm.
Şiir okumak kolay mı?
Hele şiir gibi düşünmek...
Güzellikler düşünürüğm.
Şiir gibi güzellikler.
Güzel olmak kolay,
Şiir gibi olmak kolay mı?
Güzel bir dünya düşünürüm.
Güzel bir dünya.
Şiir gibi bir dünya.
Senin gibi bir dünya ...
Yılmaz SUNUCU

SÜNNET Mİ ? FARZ MI ?
1955 Muhacırı Şirzat'ın
Sünetsiz olduğunu
1999 da anladı
Şirzat'ı salacakta yıkayan imam.
İçin, için
"Gavurun Dölü, " "Gavurun Dölü , " diye diye
Alacağı parayı düşünerek
Yıkadı yüdü sesini çıkarmadan.
Yedi mevlidinde
Aldığı parayı az buluca
Açıklayıverdi bildiğini.
Oysa ki
1945'te
Tam sünnet olacakken Şirzat.
Yasaklanmıştı
Düğünler,
Bayramlar.
Sünnetler,
Suyun öte yakasında
Şirzat'ın köyünde.
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1947'de ölen
Şirzat'ın dul anası Şaziment
Ve de
1955 muhacırı
1959 da karısı olan Kısmet,
Yaşamışlardı
Suyun öte yakasında
Yasakları.

1954 seçimlerinden sonra
Özel yasa ile gelmişlerdi
Anavatan'a
Anavatan'da
Şirzat'ın düğününden
Dört yıl önceki toplu sünnette
Ondokuz yaşında ki Şirzat
"Ben de sünnetsizim, "
Deyemedi.
1960 ta karısı olan Kısmet
Hiç bir zaman
Hiç bir yerde
Anlatamadı öykünün aslını
Utancından.
Son yolculuğunda
Son kez yıkayan imama göre
"Gavur, " olan
Şirzat.,
Sünnetsiz doğdu,
Sünnetsiz öldü.
Sünnet mi,
Farz mı ? . . .
Her bildiğini
Tam bilmeden
Açıklamak . . . .
Yılmaz SUNUCU
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DOSTLARDAN DEĞERLENDİRMELER ;
“Şiirini al da gel” etkinliğinde bulunmaktan büyük keyif aldım.
Yazar Yılmaz SUNUCU’nun önderliğinde, şiire gönül vermiş insanlar bir
aradaydı. Bakışlardaki içtenlik ve parlaklık çok anlatıyordu. Şiirler yüreklere
değiyor ve yeni dostluklar doğuyordu. İlk kez katıldığım bu etkinlikte, şiir gibi
yaşamayı başarabilen insanların arasında bulunduğumu fark ettim. Şiir
üzerine yapılan yorumlar da, okunan şiirler kadar dokunaklıydı. Güzelliklere
ve zamana yolculuklar yaptıran dizelerin gücünü bir kez daha yüreğimde
duyumsadım. Bir daha ki “Şiirini al da gel” etkinliğinin gelmesini dört gözle
bekliyorum. Başta Yazar Yılmaz SUNUCU olmak üzere, emeği geçen herkese
çok teşekkürler. Şiirin büyüsünde nice güzelliklerde bulunmak dileği ile.
Kezban ŞAHİN TAYSUN

“ŞİİRİNİ AL DA GEL” GÜRE- HATTUŞA’DAYDI

“Şiirini Al Da Gel” projesinin mimarı, takım kaptanımız, yol
arkadaşımız, Kuzey Yıldızı’mız Sevgili Yılmaz Sunucu bu kez bizleri Güre,
Hattuşa Termal Tesisleri’nde bir araya getirdi. Şiir, müzik, dostluktan oluşan
akşam menüsü “1 Mayıs” öncesi hepimizi birbirimize kenetledi. Nazım’ları,
Attilâ İlhan’ları, Neruda’ları, Özdemir Asaf’ları, Murathan Mungan’ları, Can
Yücel’leri, İlhan Berk’leri, Bedri Rahmi’leri, Cemal Süreya’ları, Ataol
Behramoğlu’larını, Behçet Aysan’ları…ağırladık. Ellerinden öptük büyük
ustaların. Kalemlerinden akan nehirlerinde yunduk. Kendi gönül
bahçelerimizden derlediğimiz şiirlerimizi de sunduk dostlukla. Dünleri
bugüne, bugünü yarınlara ulaştırdık. Dizelerle hüzünlendik, dörtlüklerle
kahkahalarımızı çınlattık. Ali Ziya ÖĞÜTÇEN, Eyüp GÖKSU, Arif DOĞRAMACI,
Engin ÇIR, Mehmet - Gülşen ÖZKARA, Halit BİLEN, Kezban ŞAHİN TAYSUN,
Samiye - İbrahim MÜLAYİM, Betül - Şekip KUT, Hacer- Turan TUNÇER, Ersin Hüsamettin KÖSEOĞLU, Yağmur - Uğur KÖSEOĞLU, Ayşen - Yılmaz SUNUCU,
Fertan SUNUCU, Ayfer KÜÇÜKİBRAHİMOĞLU, Gürcan KOŞAR (Hattuşa
Yöneticisi), Elif DEMİRCİ (Hattuşa Görevlisi) “Şiirini Al Da Gel” e şiirleriyle,
neşeleriyle, anılarıyla, şarkıları ve danslarıyla, enstrümanlarıyla renk kattılar.
Ayrılık çok zor oldu. Yeni birlikteliklere, yeni 30 Nisan’lara kavuşmayı
diledik. İnanıyoruz ki, evine dönerken herkes, bu geceden, zor günlerinde
yaşama direnmek için dağarcığında birkaç dize götürdü.
Bir dahaki “Şiirini Al Da Gel” de yeni dostları, yeni şiirseverleri de
aramızda görmek dileğiyle…
HÜSAMETTİN KÖSEOĞLU
30 Nisan 201
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(Kostas Pandazoğlu isimli bir
kişi bu ev üzerine Fransızca
oylumlu bir kitap yazıp tarihi
gerçekleri çarpıtmış. Kısaca
masal anlatmış. Bu masalın
aslını www.yilmazsunucu.com
ve www.usakbilgibankasi.com
sitelerinin Uşak Yâren Evi
sayfasından okuyabilirsiniz.)
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UŞAK YAREN EVİ ÜZERİNE SON BİLGİLER...
Arka sayfalarda ki yazı ile düş dünyamdaki Uşak Yaren Evi
ütopyam üzerine kitleyi 2005 yılından bu yana bilgilendirmeye
çalışıyorum.
Şu anda ütopyam üzerine farklı bir gelişme oldu.
Düş dünyamdaki Uşak Yaren Evi ütopyamın bu yıl temeli atılıyor.
Uşak'a öğrenim için gelen otuz altı kızımıza anahtarları
kendilerinde olacak şekilde düzenlenecek. On iki ayda da
bitirilecek.
Seyrek 'te gerçekleşecek ütopyamın ikinci basamağı için de en
kısa sürede sizlere muştu vereceğim.
Öz kaynaklarımla sonuçlandıracağım bu oluşumların sırada
demirbaşları da var.
Buralarda konaklamak için seçilen öğrenci kızlarımızın insanca
yaşamaları için bunları da tamamlayacağım.
İmece benim yaşantımın kopmaz bir parçasıdır.
Ütopyam içinde sizlerin de katkısı olsun diyorum.
Menderes’in Develeri, Günah Yazma Allah’ım ve Uşak Ağzı
Sözlüğü isimli yapıtlarımın yeni baskılarını yaptırdım.
Sizin ve çevrenizdeki dostlarınızın bu yapıtlardan edinmek için
sunacağınız katkılar buralara belki televizyon, belki de beyaz eşya
olacak.
Bu uğraştaki başarımız, kitabın ve imecenin utkusu olacak
Başarıya birlikte ulaşacağız. . .

Y.S
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