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Öykü yarışmalarımızın değerlendirme toplantılarının, 
Şiirini Al da Gel birlikteliklerimize 
Ve 
Arasta’ların Doğum Günü toplantılarının görsellerini,  
www.yilmazsunucu.com sitesinden izleyebilir, 
kitaplarımızın tümünü e-kitap olarak okuyabilirsiniz. 
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“ II. Şiirini Al da Gel ” toplantılarına katılan dostlar 
Hüseyin ÖZALAY, Erşan ALTÜRK, Sadun KOŞAY, Tülay GÖKÇE, Os-
man GÖKÇE, Yılmaz SUNUCU, Ayşen SUNUCU, Ersin KÖSEOĞLU, 

Hüsamettin KÖSEOĞLU, Turhan TUNÇER 

1.Şiirini Al da Gel birlikteliğimizde Ayhan ÇIKIN, Hakan TARTAN,  
Yılmaz SUNUCU ve Sadun KOŞAY.

25 Şubat 2012’de ışık 
olup aramızdan ayrılan  

Sadun KOŞAY Can karde-
şimizin anısına…
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ÜÇÜNCÜSÜ 
 
İki kişi 
Kafa kafaya verdiler 
          Kafa yordular. 
Üçüncüsünün 
Kafası yoktu. 
         Yorulmadı. 
 
       Yılmaz SUNUCU 
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III. Şiirini Al da Gel birlikteliğine katılan Fertan SUNUCU,  
Ayşen SUNUCU, Yağmur KÖSEOĞLU, Uğur KÖSEOĞLU, Yılmaz SUNUCU,  

Kezban Şahin TAYSUN ve Hattuşa Çalışanları. 

I. Şiirini Al da Gel Toplantısına katılan 
Yılmaz SUNUCU, Serdar KIZIK, Namık KUYUMCU
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ŞİİRİNİ AL DA GEL VE  
ARASTA’LAR ÜZERİNE… 
 "Şiirini Al da Gel ," İzmir'de şiir tutkunu dostların şiir adına 
yemekli toplantılarda bir araya gelmelerinin adıdır. Bu yemekli top-
lantılarda şiir tutkunu dostlar, kaşık şıkırtısız ortamda şiirler okurlar. 
 Kendi şiirlerini de okuyanlar olur. Şiir adına bir araya 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", “Şiirini Al da Gel 3 ve elinizdeki Şiirini Al da Gel 4 
gerçekleşti. 
 Sırada beraberce oluşturacağımız “Şiirini Al da Gel 5” yapıtımız 
var. “Şiirini Al da Gel 5,” bu uğraşımızın dönüm noktası olacak. Altın-
cı ortak yapıtımız, oluşturulacak seçici kurulumuzca ilk beşte yer alan 
şiirlerimizden doğacak. Altıncı ortak yapıtımız iki yüz üç yüz sayfayı 
bulacak. 
 Bir de Şiirini Al da Gel uğraşımızın ikiz kardeşi olarak sürdürdü-
ğümüz. ARASTA öykü işliğimizin sırada 3., 4. ve 5. basamakları var. 
        Beşinci basamaklardan sonra şiir ve öykü işliği olarak düşünüp 
sürdürdüğümüz bu birlikteliklerimiz o zaman görevinin ilk basamağı-
nı tamamlayacak. 
 Belki de bu yolculuk uzun zaman diliminde yürüyüşümüzde yer 
alan başka dostlarla da sürdürülür. 
 Uzun soluklu bu yol şiir adına, öykü adına güzel bir yol olur. 
 Her şeyi zaman gösterecek.  
 "Şiirini Al da Gel," dizisine ve Arastalara e-kitap olarak,  
birlikteliklerimizin görsellerini, uğraşımız üzerine bilgilere 
www.yilmazsunucu.com ve www.usakbilgibankası.com sitelerin-
den ulaşabilirsiniz.  
 Önümüzdeki yıllarda yapacağımız birlikteliklerde sizleri aramız-
da, şiirlerinizi ve öykülerinizi de yeni toplaşmalarımızda görmek 
isteriz. Bu konuda belleğinizde oluşan soruları  
yilmazsunucu@mynet.com ‘a yazarak sorabilirsiniz.  
 Herkese her yönü ile sağlıklı ve şiir dolu bir yaşam dilerim. 
                        Yılmaz SUNUCU 
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Şiirini Al da Gel dizisinin ikiz kardeşi olan 2.ARASTA’nın 

24 Şubat 2013 günü gerçekleştirdiğimiz Doğum Günü toplantı-
sında buluşan dostlar. 

 
 
 

Seyrekli bayanlar şu anda kendi iş yerlerini kendileri işletiyorlar. 
Mutfak ürünleri üretiyorlar...Kazanıyorlar. 
Ellerinin hamuru ile kitap da okuyorlar... 
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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: 
 
Gsm : 0 533 432 44 08 
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yıl altmışaltı 
                  mevsim sonbahar 
 
 
hatırlarım daha dün gibi  
buğday tarlalarının o yaz günlerini 
elimde file içinde ekmek ve birkaç şey 
koşuyoruz 
düz-iniş-yokuş 
neye niçin koştuğumuz belli değil 
yarışıyoruz 
soluk soluğa aşıyoruz 
tepeleri 
ulaşıyoruz düzlüğe 
tırpan elinde  buğday başakları yerde 
babam soruyor “neye koşuyorsunuz,” diye 
yarışıyoruz diyorum sadece 
çocuk işte: yarışıyoruz 
tarlalar alabildiğine buğday başak kokuyor. 
 
 
temmuz sıcağında  
bazen ılık bir yel esiyor 
insanın terli bağrına nede  
hoş serinlik geliyor 
yaşam bu 
daha dün gibi hatırlıyorum 
o sıcak temmuz gününü  
tarlalar buğday başak kokuyor 
güneş alabildiğine yakıyor 
bazen ılık bir yel gene esiyor 
serinliyor İNSAN 
 
                    Ali UYSAL 
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O gözler 
 
 
Yine bir güzel 
                 gördüm 
Yeşille mavinin birleştiği 
                  gözler 
çakmak çakmaktı 
kıvılcımlar saçarak 
                  bakıyor bakıyordu 
sende ister istemez 
                   bakıyordun 
gözün takılıyor 
                   takılı kalıyor 
yine bakıyorsun 
ayni çakmak çakmak 
                  kıvılcımlar saçıyor 
yeşille mavinin birleştiği 
                   o gözler 
o güzel gözler 
 
             Ali UYSAL 
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                           hadi gel 

 
 
Gemiler geliyor 
           gemiler gidiyor 
geliyor-gidiyor 
sevgi limanı arıyor 
demir atacak-aşk -limanı 
umutlanıyorum 
             sevgiye -aşka 
hadi gel diyorum 
              hadi gel 
seni bekliyorum 
              sevgi dolu kalbimle 
seni bekliyorum 
               hadi gel 
hadi gel güzelim 
              hadi gel 
seni bekliyorum 
              hadi gel 
 
Ali UYSAL 
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Çiğdem SOFUOĞLU 

1951 yılında Antalya’da doğdu. İlk öğrenimimi Antalya ve İstan-
bul'da tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimimi Ankara'da 
bitirdi. 1969 yılında girdiği Ankara Ü. Hukuk  Fakültesinden 1972 
yılında mezun oldu.1974 de avukatlık stajını  yaptıktan sonra, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladı. 
1977 yılında Adapazarı,1979 yılında Bursa,1981 yılında da İzmir 
Orman İşletme Müdürlüğü Avukatı olarak görev  yaptı.1993 yılın-
da emekli oldu. 
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RENKSİZ BİR GÜL 
 
Çehreler vardı avluda anlamsız, 
Geziniyordu kaygan bakışlar umarsız, 
Yaklaşıyor akşam vakti derken, 
Yalnız bir gül oldum bahçelerde renksiz. 
  
Uzun sesler  yankılandı yıkık evlerde, 
Siz girmediniz camdan içeri baktınız. 
Elleriniz  kendinizi gösterdi yitik günlerde, 
Kulaklarınız tıkanmıştı belki duymadınız. 
  
Zambaklar açtı o yaz eflatundular, 
Yükseldiler göklere doğru çoktular, 
Sizler görmediniz belki şaşkındınız, 
Ağıtlar söylediler duymalıydınız.. 
 

EVE DÖNÜŞ 
  
Nihayet  Güneş doğdu  
Çok beklemiştim şafağa kadar, 
Issız gecelerde ağır aksaktı yelkovan, 
Çürümüştü kepenkler yağan yağmurdan. 
 
Dalgaların sesiydi beni avutan 
Bir kaplumbağanın geçişiydi yoldan. 
İncirin koparılmasıydı dalından, 
Susuzluğumu gideren şu çeşmeydi. 
 
Nihayet güneş doğdu, 
Dirildi doğa, aydınlandı yeryüzü, 
Artık kutlayabiliriz dönüşünü begonvillerle, 
Yasemin kokuları işlerken işlerken içimize..
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GİDİYORUM BURALARDAN 
  
Gidiyorum buralardan çok uzaklara, 
Bilinmeyen bir kıt'anın ıssızlığına. 
Karanlık çehrelerden sıkıldım artık, 
Görmeyen bakışlardan yoruldum artık. 
  
Soluksuz kaldım yurdumda, tutunamadım. 
Susturdular ozanları el tutamadım. 
Ya kurşunlar ya zindanlar, ip şart değil ya; 
Her hanede ağlayan var, hiç soramadım. 
  
Gidiyorum buralardan çok yakınlarda, 
Belki dönerim geri ilk yaz başında, 
Toprağı bellemek lazım bereket için,  
Yeni tohumlar gerek, çocuklar için. 
  
 
 
 

HASRET 
                 oğluma 
Her sesini duyuşumda 
Güvercinleri  hatırlıyorum. 
Bir de sarılıp koklayabilsem, 
öpebilsem gözlerinden,; 
O sıcacık gülüşünle ısınsa içim, 
Dünyaları verseler değişmezdim. 
Yatağımın yanı başında takvim yaprakları 
uyanınca ilk baktığım; 
Can suyumu bekliyorum gelince ellerinden, 
Yaşamak istiyorum artık bir tanem.   
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PARAMPARÇA 
  
Kır beni düşür elinden, 
Yapıştırma, bırak. 
İki elin kan içinde, 
Öylece kal! 
Bense toplayayım kendimi, 
Hızlıca, sen görmeden.. 

 
  

SON  ERGUVANLAR 
  
Bekleyeceğim, 
Son erguvanlar solana kadar bekleyeceğim; 
Son yapraklar sararana kadar, 
susuz kalmış ağaçlar 
kuruyana kadar bekleyeceğim. 
Elbet geleceksin bir gün, 
O gün yeniden şelaleler çağıldayacak, 
coşacak akarsular, 
gözlerimize yaşlar dolacak 
sımsıkı sarılacağız saatlerce, 
Dünya yeşillenecek yeniden. 
Bekleyeceğim , 
son erguvanlar solana, 
son yapraklar sararana kadar. 

 
YILDIZLAR 
  
Yıldızlar serpildi gökten 
renk renk üstüme, 
Diktim hepsini tek tek  
esvabımın göğsüne. 
İplikler çürüyünce yıldızlar uçtu gitti, 
Bir ben kaldım geriye  
Yıldızlar güle güle. 
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YENİDEN 
  
Derin derelerde 
çırılçıplak doğayım, 
sevdiklerim kutlasınlar  
mucizeyi yeniden. 
  
Laleler açsın sarı, 
güller sümbüller, 
Denizlerde yakamozlar  
seyredeyim yeniden. 
  
Egeye Akdeniz'e gideyim, 
Artvin'e Mardin'e hatta, 
ellerini öpeyim çocukların, 
dostlarla kucaklaşayım yeniden. 
  
Kalkayım uzanan dost elleriyle yerden, 
yetsin gözyaşları, 
koşayım yeniden, 
saçlarım rüzgârda uçuşurken. 
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ÖZLEM 
 
Bugün de çalmadı kapım, 
Ayak seslerini bekliyorum çoktandır, 
Belki yarın geleceksin kim bilir, 
Sevdiğin yemekleri  hazırladım şimdiden. 
 
Sana sarıldığımı düşünürüm gözlerimi kapatıp, 
Ellerini tuttuğumu, 
Yüzüne doyasıya baktığımı 
ve gurur duyduğumu; 
Yüreğim sevinçle dolarken. 
 
Sevdiğimiz konulardan söz ederiz birlikte, 
Resim, müzik, şiir, felsefe, 
Bir dahaki gelişine kadar düşünürüm bunları. 
Düşündükçe hatırlar, 
Hatırladıkça ağlarım. 
 
  
ADALET 
 
Mapuslar dolup dolup taşıyor, 
En nadide karanfiller soluyor 
Öç uğruna ne fidanlar yanıyor, 
Vahşi eller acımadan vuruyor. 
 
Yas tutanlar günbegün  çoğalıyor, 
Sinelere sivri hançer batıyor, 
Analardan ne Mehmetler doğuyor, 
Çelebiler kor ateşten geçiyor. 
 
Bu yargıçlar ‘o’ hakimlerden değil, 
'O' hakimler âdildi, bunlar değil.. 
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Filiz DOĞAN 
 
1959'da İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesinde 
okudu. Şiirleri, Yarın, İmece, Parantez, Broy ve Cumhuriyet Der-
gi'de yayınlandı. 
Gürhan Uçkan; "Filiz Doğan  ilk kitabını; 
-'Bir Alay Çocuktular'da  şu dersi vermişti; 'Yaşam okuluysa öğ-
renmenin, En yüksek notu insan, Sevgi dersinde almalı.'. 
İkinci kitabını da; 
'Yağmur Yüreğine Yağarsa'da bizleri bir kez daha sevmeye ve 
düşünmeye davet ediyor. 'Kendine sürgünse insan  nereye gitse   
o yer  sürgün yeridir'. Kendi şiirini pazarlamayan. dergileri şiir 
yağmuruna tutmayan ve sanatını, herkesten çok didik didik eden 
bir ozan Filiz Doğan. Şiire saygıyla yaklaşan, tek sözcüğün hesabı-
nı soran ve çok farklı bir şiir anlayışına sahip. "diye yorumlamıştı 
ozanı ve şiirlerini. 
 
İletişim : Gsm: 0 539 769 46 66 
 e-mail: filizd09an@gmail.com 
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NAZIM’A, RİTSOS’A, NERUDA’YA 
 
Kelimelerin sihirbazıydı 
Dokunduğunda kaleme eli 
Anlam kapılarını açardı 
Özgür yaşama, coşkuya aşkla. 
Bütünlük bilgelik karşısında 
Saygıyla beklerdik, sözcüklerin 
Kalplerimizde dönüşmesini 
Dingin ve derin bir okyanusa 
 
İşte buydu sonsuzlukta olmak 
Şimdi burda ve hep aynı anda… 
 
 
 
 

İYİ Kİ 
 

Az önce 
Kırlar ne güzel dedin 
İçime nisan serpildi. 
 
İçime bulut bulut  
Gökyüzü mavisi 
Resim resim  
Gülümseyen sesin… 
 
İyi ki merhaba  
Dedim di 
Ödülü 
Bahar müjdesi… 
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BİR EYLÜL GÜNÜ BOZBURUN’DA 
 
Sen tut eylüllerden bir gün 
Sevgi Soysal’ın can dostuyla tanış 
                                  Bozburun’da 
Behice Hanımın pansiyonu 
Yeşile maviye daha bir sarsın. 
 
Kaptan amca, petunyalar, gece kraliçesi 
Tepemizdeki asma ve bilcümle; 
Ful kokulu melisa, Cezayir menekşeleri 
Sayamadıklarım kızmasınlar bana! 
Can dostluğun, can dostluk olduğu 
Zamanlar, kendi sesinden… 
“Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu”nun 
Üzüm gözlü Kazime’sini dinlerken 
O içi dışı bir sırsız aynada, bir şeffaf suya 
Bakmışsın gibi görürken kendini 
“Şimdi yazmazsam ölürdüm”lerden 
Bir an olsun sonra bu anı 
“Kırk yıl düşünsem aklıma gelmeyecek”lerden 
Bir soylu zamana dönüşsün… 
 
Akşamın serinliği, nemli gözlerimiz 
Kavuşmaların ve ayrılıkların 
Yüreklerimizde kopardığı ruzgâr 
Derin anlamlara kestiğinde, yer deniz gök mehtap… 
 
Saygıyla kapattık göz kapaklarını özlemlerimizin 
Bir Bozburun akşamımız daha olur muydu? 
Böyle çalınmış ve çok özel kristal bir zaman olarak  
                                                         Saklayacağımız 
Işıklı anı sayfalarına, ömür defterlerimizin. 
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YENİ BİR BAHAR  
 
Bir ton koyu eser 
Rüzgâr umutsuz kalplere 
Olduğundan daha çok acıtır tende 
Sürüklediği her şey izinde… 
 
Sonraya hiçbir şey kalmaz 
                          Bir öncekinden, 
Çünkü bir sonraki 
Hep darmadağın eder. 
İşte, 
Bir kış daha direnilecektir 
Bütün ayaktaki ağaçlar için 
Dayanışma vaktidir.. 
Yeni bir bahar hayali  
Isıtırken kalpleri. 

HEY COĞRAFYACI 
                                                             
kendinden sorulur                                     
her hayat… 

hey coğrafyacı 
o uzun yolculukta 
bana oluşumunu anlattın  
                           dünyanın 
tepeleri, düzlükleri 
iklimlere göre rüzgarın rengini 
doğanın şaşılası dengesini 
ve kaç bin yılları aldığını  
              değişimlerin. 
 
bana bir gün 
yine bir yolculukta 
anlatabilir misin 
atlasını 
insan yüreğinin.. 
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BU KENT İNER GÖZLERİMDEN 
 
Bu kent iner gözlerimden 
Yeşiline erik dalı 
İşte tam o anda 
Şafak doğar sarılıp eflatuna 
Çanakkale’nin suları gelir aklıma 
O sabahın soğuğu 
 
Aklıma senin dost yüreğin gelir 
Bilirim öfkesinde bekleyişin 
Gene de açar papatyalar 
Dışarısı titreten ayaz 
Dışarıda özgürlüğe savrulan rüzgâr. 
 
Bir gülüştür on dakikaya sığar 
Yüzündeki 
Susuşun gelincik olur 
Beton avluda 
Döker yapraklarını 
Esrikliğin. 
 
Gürültüyle kapanır son kapı 
Bileğinde kırmızı görüşçü mührü 
O özlem dolu yüreği 
Kafeste bir kuş gibi bırakırsın 
                              Kafeste 
                                         bir 
                                            kuş 
                                                gibi. 
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YOKTUN 
                                                         yoktun 
                                                         yalnız acılar mı vardı 
                                                         o ateş 
                                                         benim yangınım olduğunda 
Her ses  
          derin bir dinginliğin 
içinde / sessizleşiyor 
sevinci çalınmış pıtıraklar 
                         rüzgârda dirençsiz. 
söz bitmiş 
deniz tükenmiş 
sandalım paramparça 
           -  başlangıçta söz mü vardı – 
                        Wajda usta? 
 
ayakları kırık şahin 
          yavrusu 
söyle / seni kayalardan kim 
                      savurdu? 
delice hızlanışı kalbinin 
            elimde. 
unut korkuyu 
yaranı onarmalıyız 
her şeyden önce. 
 
uçmayı da öğreneceksin 
bir akarsu yolu bulacağım  
                o vakit. 
hayatın 
her zaman yangın  
           yeri olmadığını / anlamak 
ve duymak için  
             serin sesini 
                          suların….. 
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O  SEVİNÇ 
 
                                                 gökyüzü çoktan küstü 
                                                 sana bana bize  
                                                                hepimize 
                                                 umudunu çaldık diye 
                                                 m a v i n i n 
Ne zaman çiçek açmış 
şeftali ağaçları görsem 
hep o film gelir aklıma 
küçük patika yoldan yürürken 
pembe çiçeklerin altında duran  
                                  çocuk 
avucunu açıp gözlerini 
sımsıkı kapamıştın 
sanki çağrını duymuştu rüzgar 
bir pembe yaprakçık  
uçup avucuna konduğunda 
kirpiklerin aralandı 
kocaman gözlerinden 
bir sevinçli güzellik 
saçıldı yeryüzüne 
        dileğin olur muydu? 
 
 
 
 
gördüğüm bütün 
 pembe çiçekli dallara 
avucumu açıyorum. 
kimin ne dediği umurum değil 
dilek milek tuttuğum da yok 
o sevinç 
o sevinci arıyorum… 
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Dr. Hakan TARTAN  

1961 doğumlu Hakan Tartan, Tevfik Fik-
ret 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 Tar-
tan’ın 4’ü şiir olmak üzere 10 kitabı ya-

yımlandı, 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 yap-
tı. 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 kesim-
lerine 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 Be-
lediye Başkanlığı’na seçilen Dr. Hakan Tartan evli, iki çocuk baba-
sı, 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, 
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 
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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 
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. 
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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. 
Aşağıda koca salon, 
yukarıda 10 metrekarelik bir oda. 
Ben kalıyorum orada. 
Duvarları beyaz, 
duvarları yazılı. 
O duvarlarda, 
‘Ege kimsenin değil, balıkların’ 
yazılı. 
 

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 
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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 
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 
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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 
 
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 
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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 
 
Anne sana dönüyorum 
Diyorum 
Susuyorsun 
 
Anne sana dönüyorum 
Susuyorsun 
Bekle beni 
Ben de sana geliyorum 
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Halil İbrahim ERKUŞ 
 
1960 yılında Menemen Alaniçi köyün-
de doğdu. İlkokulu köyde okudu. 
Okuma tutkusunun yanında o günün 
farlı koşulları nedeniyle  okumasını 
sürdüremedi. 1980 yılında askerlik 
görevi nedeni ile köyünden ayrıldı. 
Asker dönüşü bir kamu kuruluşunun 
açtığı sınavı kazanarak 1983  yılında  
memuriyete başladı. Çocuk yaşların-

dan bu yana şiire ve  müziğe ilgi duydu. 
Türk  Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği çalışmalarına katıldı. Yerel 
gazetelerde şiirleri yayınlandı. Bu çalışmalarını günümüzde de 
sürdürüyor. 
2008 yılında emekli oldu. 
2009 yerel seçimlerinde  kendi köyü olan  Alaniçi Köyünün Muh-
tarlığını kazandı.  
Evli ve üç çocuklu olan Erkuş şu anda  muhtarlık görevini yapmak-
tan ve köyünün sorunlarını  çözmekten mutlu oluyor. 
 
 
 
İletişim; 
 0 530 606 38 67  
e-posta : hierkus@hotmail.com
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NELER GEREK 
 
Yine yüreğimde koptu yaygara , 
Susturmak için bir çare gerek. 
Bunca gam’a yetmez bir tek avunma, 
Kalbi taş olan  avare gerek. 
 
Hiç bir ilaç eylemez derdime  
Yetmez oldun bugünlerde  kendime 
Çileler sel olup doldu bendime  
Bu derdi taşımaya tayyare gerek 
 
Görmedim dünyada bir tatlı huzur 
İnsanlar iki yüzlü riyakar muzur 
Eziyet sıkıntı her yerde hazır 
Çekmek için yürekte bir yare gerek. 
 
En güzel zamanım işte burada, 
Kapıdan çıktığın an dertler sırada. 
Arada gönlüme efkâr dolar da, 
O zaman bir kâğıt bir kalem gerek.  
 
                                              H. İbrahim ERKUŞ 
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AĞLARIM  

Bir garip bülbülüm dostun bağında,  
Çiçeksiz dallarda öter ağlarım, 
Aşkın ateşiyle gülüm kurumuş, 
Bu yangın yerinde tüter ağlarım. 
 
Baharlı gönlümde mevsimler aylar, 
Umudum gibi kurudu çaylar, 
Sensiz bir asır sanki bu yıllar, 
Derdimi deryaya döker ağlarım. 
 
Yolunu beklerken dermen tükendi. 
Kalpte umutsuzluk ümidi tükendi, 
Kalmadı hayatın tadı ahengi, 
Şimdi köşede çöker ağlarım. 
 
Her şeyi kaybolmuş bir garip gibi, 
Eşmekle bulunmaz bu derdin dibi, 
O zaman boynumu büker ağlarım. 
 
Bir Kerem. bir Mecnun, bir Emrah’ım ben 
İstediğim bir yudum sevgidir senden, 
Son dileğimi boş çevirirsen, 
Bu susuz çöllerden geçer ağlarım. 
                                          

 H. İbrahim ERKUŞ 
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ÖDÜNÇ YILLAR 
 
Yaşantımı ödünç verdim yıllara, 
Sanki tekrar onları yaşayacağım. 
Döneceğim yine çocukluğuma, 
Yollarda, sokaklarda oynayacağım. 
 
Okula gideceğim siyah önlükle, 
Yazı yazıp kitap okuyacağım. 
Dağlarda, tepelerde kuzu güdüp te, 
Başıma çiçekten taç dokuyacağım., 
 
Geri gelecek benim gençliğim, 
Kıvırcık saçlarımı uzatacağım. 
Süt mavi takımlarımı giyip, 
Çeşme başında kızlara göz atacağım. 
 
Yine top oynayacağım okul bahçesinde, 
Etrafıma çocukları toplayacağım. 
Annem çağıracak kızgın, öfkeli, 
İsteksiz oyunu bırakacağım. 
 
Tarlada, bahçede, kırda, ovada, 
Elik ekmek tutup çalışacağım, 
Yararlı olmak için yurduma  
İnsan gibi insanca çalışacağım.  
 
Tekrar bu yaşa getirecek beni zaman, 
Yine geçmişi arayacak gönlüm. 
Demek ki doyumsuz şu yalan dünya, 
Öyleyse yıllar... beni götürün. 
 
Anlamadım nasıl geçti bunca yıl. 
Çocukluk gençlik hepsi karıştı. 
Düşüncem yetmedi eridi akıl, 
Ömrüm zaman ile boşa yarıştı. 
                           
                              H. İbrahim ERKUŞ 
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KARŞIYAKA 
 
Arkasında batarken güneş Çatalkaya’nın 
Seyret güzelliğini  o an Karşıyaka’nın 
İskeleye yanaşırken Avşa isimli vapur, 
Konak’ta başlayan yolculuk iskelede son bulur. 
 
Körfezdeki dalgın suya baktıkça hüzünle. 
Osman Nihat duyar gibiyim şarkı sözüyle. 
Geçmiş geceleri yad ederken şarkılar 
Canlanıyor iskele önünde eski anılar. 
 
Almışken nostalji sazını elime . 
Mümkün mü mızrap vurmasın gönül teline. 
Nerede o yılar önce gördüğüm sarı saçlı kız. 
Bu gün gene rıhtımda ben sensiz ve yalnız. 
 
Nice bekleyenler ermedi ki muradına 
Bilmem ne duruyorum ben hala burada. 
Kaç vapur geldi  gitti unuttum. 
Ne beklemekten yoruldum, ne tükendi umudum. 
 
Hiçbir zaman gelmeyeceğini ben bile bile. 
Dalgın gözlerimle bakıyorum sahile. 
Hayatta ne sevgiler, nede sevgililer biter. 
Sevenler umudunu kesmesin yeter. 
                                         
   H. İbrahim ERKUŞ  
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MAZİDEKİ YILLAR 
 
Anmadan durmaz gönül mazideki yıllar. 
Gözlerin kan ağlar da yüreğin duymaz olur. 
Öyle dalıp giderek yaşarsın, o ayları. 
Kaç derde dert eklersin hafızan saymaz olur. 
                          Dizlerinde yatarken söylerdin aşk sözleri. 
                           Mehtap alkış tutarak kutlardı hep bizleri. 
                           Silinmez mahşere dek bu yaranın izleri. 
                           Gönül verip sevdiğin benimle kalmaz olur. 
Sevenlerin kalbinde çileyle dert ekilir. 
Sevdanın kudretiyle azap zevkle çekilir. 
En kötüsü, ayrılık yollarına dikilir. 
Çıkarıp atar kalpten yar beni sormaz olur. 
                             Aşkınla çile doldum kar etmedi dermanlar. 
                             Bana sevda tutsağı diye yazmış fermanlar. 
                            Verdiğin acıları çekmez oldu kervanlar. 
                             Sevenlerin kervanı yollarda kalmaz olur. 

                                                    H. İbrahim ERKUŞ 
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Dr. İsmail BODUROĞLU 
 
Dr. İsmail Boduroğlu 5 Mart 1930'da Af-
yon'da doğdu. Afyon Lisesi ve Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi'nden mezun oldu. 
1957 yılında Gülsen Boduroğlu ile evlen-
di. Erzurum Ilıca, Kandıra ve Adapaza-
rı'nda görev yaptı. Asistanlık eğitimini 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi Kliniği'nde Rıdvan Ege 
Hoca'nın ekibinde tamamlayarak ortopedi uzmanı oldu. 1968'de 
İzmir Askeri Hastanesi'nde ortopedi kliniğini kurup yönetti. 
1969'da Gülhane'de başasistan olarak travmatoloji ihtisasını da 
tamamladı. 1972'de İstanbul Gümüşsuyu Askeri Hastanesi Orto-
pedi Kliniği Şefi olarak atandı. 1974'te Albay rütbesiyle kendi 
isteği ile emekli oldu. 1975 yılında Almanya'ya gitti. Bad Pyrmont 
Versorgungskrankenhaus Hastanesi'nde çalıştı. 1981'de İzmir'e 
döndü ve Karşıyaka'da muayenehanesini açtı. Uzun yıllar tüm 
hastaları ile dost ve aile çevresine tecrübeli bir hekim olarak des-
tek veren, pek çok ihtiyaç sahibine ücretsiz tedavi uygulayan Dr. 
İsmail Boduroğlu, yardımseverliği ile de ünlendi. 
Hekimlik mesleğinin yanı sıra, şiire gönül vermiş bir amatör ede-
biyatçı olan Dr. Boduroğlu'nun eserleri, "Mısralarla Yolculuk" 
isimli bir kitapta toplandı. 
55 yıldır Gülsen Boduroğlu ile yaşamını paylaşan Dr. Boduroğ-
lu'nun biri erkek üç çocuğu, iki torunu bulunmaktadır. 
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ZAVALLI  FOÇA  
 
Yıllar önce bir defa geçmiştim Foça’dan 
Dolaşmıştık dostlarımla sahil yolundan. 
Hele iki Foça arası ne kadar güzeldi! 
Orman, masmavi deniz, yaşamaya değerdi. 
İzmir’e dönmüştüm, aradan yıllar geçti, 
Gördüğüm manzaradan kalbim duracaktı. 
Yollar oldukça güzeldi, otoban gibi, 
Araçlar arka arkaya, andırıyordu seli, 
Döndüm yeni yoldan Foça’ya doğru, 
Solumda yoktu artık, o güzelim koru. 
Hepten yanmış, kaybolmuştu yemyeşil tepe. 
Acıdım birden, burukluk duydum içimde, 
Yürüdüm kahrederek hep lanet ettim 
Yıllar sonra Foça’da bunu da mı görecektim?  
 
Bir de ne göreyim, çevremde hep fabrika, 
Bir bulut tütüyor sanki bacalardan dumanlar, 
Her tarafı acayip bir koku kaplamış, 
Boş alana hurdalar dağ gibi yığılmış, 
Aştım tepeyi şaşkın içim yana yana. 
Çektim ciğerlerime havayı kana kana, 
Göründü uzaktan Foça’nın mavi denizi, 
Birden cennette sandık ne güzel kendimizi. 
Ne hale gelmiş bu güzelim yurt köşesi? 
Çöplüğe dönmüş, İzmir’in turistik bölgesi, 
Sağımda görünen Aliağa tesisleri, 
Bacalardan yükseliyor hızla alevleri, 
Ne yazık ki, güzelim sahil elden gitmiş, 
Birçok kimse habersiz yazlık inşa etmiş. 
 
Duyduk sonra, bir santral yapılacakmış, 
Güzelim Menemen ovası yokolacakmış. 
Hiç anlamı yok bunun güzelim beldede 
Bomboş alanlar dururken başka yerlerde. 
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Hangi kafasız böyle bir proje yaptı? 
Burada yaşayan insanları hiçe saydı, 
Hükümet için her şeyin önünde özel sektör, 
Sanki holdingler devlet başında direktör, 
Elbet bunların bir gün başına gelecek var. 
 
Halktan yiyince dayağı, kaçacak delik ararlar, 
Niçin bunlar boyuna hep inat ederler, 
Anlamak mümkün değil kime güvenirler? 
Halk boyuna yürüyor "istemeyiz" diye, 
Kuracaklar santralı korkmasalar bile bile, 
Satıyorlar ne varsa ülkede yabancılara. 
Bütün istedikleri belli benzemek Osmanlılara, 
Geldim altmış yaşıma görmedim böyle idare. 
Saltanat kurdu başımıza istenmeyen sülale... 
 

                                          Dr. İsmail Boduroğlu 
                                     2.1.1990, Karşıyaka 
 

    AYNALAR  
 
Asla yalan söylemez biliriz aynalar. 
Bazen güzel, bazen asık, çirkin çehreler 
Çocuk yaşta dostluk kurulur aramızda 
Dönüp bakınca, onu buluruz karşımızda 
Kadının gerçek dostu belki de aynalar 
Onun için hikaye, masal dolu sayfalar. 
 
Delikanlı ilk defa onda tarar saçını 
Genç kızlar kaşını alır onun karşısında 
Erkekler traş olur her sabah neşeyle 
Pırıl pırıl parlıyor tombul çehresiyle 
Onsuz yapamayız son anımızda bile 
Her yerde, her zaman bulunur birkaç çeşit... 
 
Sirklerde bile onun yeri vardır değişik 
Berber, terzi, balerinler onsuz yapamaz 
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Hiçbir kusur, hata ondan asla kaçamaz, 
Şiirler yazılmıştır hep onlar için 
Bulunur her çantada değişik biçim biçim 
Onsuz yaşayamaz biliriz insanoğlu  
İster kadın ol, istersen doğuştan soylu.  
 
Çirkin kimse yoktur, bunu bilir aynalar 
En büyük dostları da belki de sevdalılar 
Kimisi tavan, duvar, döşetir her tarafı 
Dalar sevişirken seyre kendilerini, 
Yoktur dünyada onu sevmeyen bir kadın 
Her sabah seyreder kendini uzun uzun... 
 
Bir kusuru vardır hiç saklamaz anıları 
Unutur her şeyi, zayıftır çok hafızaları. 
 
                                        Dr. İsmail Boduroğlu 
                                        1.10.1990, Karşıyaka 
 
 
FAKİRHANE  
 
İzmir’e geleli neredeyse on yıl oluyor,  
Zaman denilen şey, ne çabuk geçiyor, 
Yaşlandım artık, döküldü ağaran saçlarım, 
Yüzüm kırıştı, yer yer kırlaştı bıyıklarım, 
Gönlüm oldukça rahat huzur içindeyim. 
Hayattan yok ki, başka bir beklediğim,  
Günde iki hasta gelsin, fazla istemem. 
Daha fazlasının belki de hakkından gelemem. 
Geliyor ara sıra ziyarete dostlarım, 
Sevinirim onlarla muhabbete başlarım, 
Dostlarla konuşuruz değişik konuları,  
Onlar da yaşlanınca değişmiş huyları.  
İçeriz daha sonra köpüklü kahveleri,  
Dinleriz komşudan arabesk şarkıları.  
Bazen teklifsiz gelir emekli, dul ve yetimler, 
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Onları memnun ederim, bana dua ederler.  
Gerçekten en güzel şey insanları sevmek, 
Doğru değil mi kendinden bir şeyler vermek.  
Çalsın kapımı benim, yardım isteyen gelsin, 
Güleryüz, tatlı dil değil mi rehberimiz.  
Gözümüz yok malda, mülkte, hele parada, 
Zenginlerden alırız para arada sırada.  
Yaşarken dünyada gayemiz iyilik etmek,  
Ölünce arkamızdan iyi insandı dedirtmek, 
Her şey yalan şu fani dünyada dostlarım,  
Geride kalan belki de acı tatlı hatıralarım. 
 
                                       Dr.İsmail Boduroğlu 
                                       27.12.1989, Karşıyaka 

     RÜZGARLI BAYIR  
 
Dedim çıkayım şöyle bir gün 
Dağ tepe ormanda gezmeye 
Biraz çiğneyerek kurumuş otları 
Islık çalıyordu rüzgarın sesi. 
Ağaçlar, zeytin, incir ve diğerleri 
Diplerinde kurumuş eski meyveleri 
Ama öyle muhteşemdi görünüşleri 
Sahipsizdi onlar da bu ormanda 
Kuru tezek, yer yer ayak izleri  
Bu ıssız garip sarp yollarda. 
Yıkılmış duvarlar, kurumuş kökler. 
Ayak basmamış, yer yer kuru otlar. 
Ürperiyordu içim bazen korkarak. 
 
Uzakta uzanıyordu çarşaf gibi deniz 
Gök kubbede küme küme bulutlar. 
Ötüyordu uzaktan Ağustos böcekleri. 
Bir hışırtı geliyordu yakından kulağıma 
Bazen kayar gibiydi sanki birileri 
Upuzun, soğuk ama bana zararsız... 
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Zıplıyordu çekirgeler hep öterek 
Aniden bir çığlık kartal göklerde 
Dalıyor gibiydi hemen acele vadiye. 
Sonra dikiliyordu elinde avı 
Annenin getireceği bir lokma eti 
Bekliyordu mutlaka ayakta yavruları. 
Serçeler dolaşıyordu etrafta arsız arsız 
Kırlangıçlar neşeli, uçurmuş yavruları 
Gidecekler onlar da gelince zamanı... 
 
Kendimi öyle mutlu; öylesine hür 
Hissediyorum ki bu vahşi ormanda 
Tarifi güç duygular doğuyor insanda. 
Beliriyor bir anda bütün sevdiklerin 
Önünde gözlerinin hemen yanı başında 
 
Tutmak mümkün değil elbette onları 
Tıpkı şu anda gördüğüm güzellikler gibi 
 
 
Ancak yaşamakla anlar insan bunları 
Duyar içinde o zaman  güzel duyguları 
Düşündün o anda  yaşadığımız şehirleri 
Ellerimizle yok ettiğimiz güzellikleri 
Bir taraf vahşi orman, her yanda mavi deniz 
Ne varsa hemen, güzel her şeye sahibiz 
Ama bütün bunları elimizle yok etmişiz 
Beyler, kalan belki de üç beş güzel köşe 
Onu da yok etmeyelim ne olur, bölüşe bölüşe. 
 
                                    Dr. İsmail Boduroğlu 
                                    18.9.1991, Karşıyaka 
 

     GENCELLİ’DE UYANIŞ  
 
Görmeliydi halkın o günkü uyanışını, 
Neşe, coşku içinde insanların haykırışını. 
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Çocuklar ve yaşlı insanlar hepsi elele, 
Şarkılar söylüyordu gruplar neşeyle. 
Gencelli görmemişti böyle bir kalabalık,  
İnsanla doluydu bütün yeşil çayırlık. 
Yol boyunca dizilmiş sıra sıra arabalar, 
Akın akın geliyordu ha bire insanlar. 
Alanı doldurmuştu mahşeri kalabalık. 
 
 
 
 
Elinde bastonu ile yürüyordu yaşlı babalık. 
Bir şarkı yükseldi birden hoparlörden, 
Ardından bir alkış başladı bütün evlerden.  
İnim inim inliyordu çevredeki tepeler, 
Bu manzara için de şaşkındı yeni gelenler. 
Halk bir komutla hemen tutuştu elele,  
Sıraya girmek için dağıldılar çevreye. 
Sıra sıra araçlar kaplamıştı bütün yolu, 
Elele yürüyordu insanlar yol boyu. 
 
Güçlükle ilerledik ta kavşağa kadar, 
Hava öyle güzeldi, gelmişti artık bahar. 
Otobüslerle geliyordu yeni yeni gruplar. 
Marmaris, Bodrum, hayli uzak bölgelerden, 
Elinde dolu çiçekler koşuyordu birisi yeşilliklerden. 
Gençler hora tepiyordu gitar eşliğinde, 
“Santrala hayır” levhaları vardı ellerinde. 
Bir helikopter dolaşıyordu durmadan üstümüzde, 
Sevindik bu kalabalığı görünce çevremizde. 
 
Bu, halkın devlete karşı sanki isyanıydı, 
Bizleri kale almayanlara güzel cevabıydı. 
Gösteri heyecanlı, şükür olaysız geçti. 
İsterdim onlardan birisi gelecekti, 
Bu muhteşem başkaldırıyı görecekti. 

     Ama onlarda ne gezer böyle cesaret, 
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Sıkılmadan ediyorlar hep halka eziyet. 
Keşke Türk halkı hep böyle hakkını arasa, 
Kendini bilmezlerin kafalarına vursa. 
Sürüklenmezdi ülke ortaçağ karanlığına 
Halkın karşısında eminim kimse duramaz, 
Geçip karşısına şaklabanlık yapamaz, 
Bu adamlar inanın şaşırmışlar yolunu, 
Birlikte göreceğiz elbet onların da sonunu! 

                                                    
Dr. İsmail Boduroğlu 

                                              15.5.1990, Karşıyaka 
 

BABALAR  
 
Baba olmak zormuş bu fani dünyada, 
Dağ gibi sorumluluklar omuzlarında. 
Bekarken bunları hissetmiyor insan. 
Derler ya, nerede sabah, orada akşam. 
Keyfince gez toz, ne hoş, sorumsuz bir yaşam. 
 
 
Attın mı bir defa imzayı nikah defterine, 
Geliyor sorunlar bundan sonra peş peşe...  
Önce elveda diyorsun, tatlı bekarlığa,  
Çaresiz hemen başlıyorsun fedakarlığa,  
Derken geliyor yavrular peşpeşe, 
Elden gidiyor o güzelim uykular. 
Geçiyor yıllar, sanki bir rüzgar gibi, 
Duyuluyor evde artık pek çok insanın sesi... 
 
İstekler geliyor durmadan arka arkaya, 
Dayan işin yoksa, eğer kuvvetin varsa  
Eski otoriten kalmıyor bundan sonra  
Hele aybaşı gelince, yeni sıkıntılar  
Cebini ısıtmadan gidiyor hep paralar.  
Nereden geliyor bu su, hangi dereden, 
Sormuyor hiç kimse, nasıl dönüyor değirmen... 
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Herkes kendine göre bir şeyler istiyor, 
Kazandığın para, hiçbir zaman yetmiyor. 
Durmadan her aybaşı takviye istiyor. 
 
Boyuna artıyor hayat pahalılığı 
Gözle görülüyor halkın perişanlığı. 
Zam yapıyor devlet hemen her ay 
Sanki piyasa devletten alıyor onay 
Aile reisi ne yapsın, hepten şaşkın 
Veriyor gece gündüz hayatla savaşım. 
 
 
 
Her geçen gün biraz maziyi aratıyor 
Geçim için halk elinde ne varsa satıyor.  
Bu ortamda gençler evlenmekten kaçıyor.  
Kimileri düğünde etrafa altın saçıyor 
Tanrı, babalara sabır versin, 
Ülkeyi yönetenlere akıl ihsan eylesin... 

 
                                            Dr. İsmail Boduroğlu 

                                       26.7.1989, Karşıyaka 
 
TÜRK KÖYLÜSÜ  
 
Ne demişti Ata, köylü bu milletin efendisi. 
Gel gör ki şimdi zavallının kesildi nefesi. 
Ne ekerse eksin, asla para etmiyor, 
Eminim boğazından bir lokma et geçmiyor. 
Sattığı ürünün parasını devlet vermiyor, 
Bu düzen köylüyü belki de hiç sevmiyor. 
 
 
Tarlası yok, pek çoğunun sahibi toprak ağası, 
Çoğu parçalanmış, elinde küçük toprak parçası.  
Yıllardır ekilen toprak oldukça yorgun, 
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Hiç mecali kalmamış rengi tamamen solgun. 
Yok ki parası, alsın değişik tipte gübre, 
Kolay mı, kıraç bozkır toprağı sabanla sürme. 
Banka kredi vermez, mutlaka ipotek ister,  
Toprağı almak için ağa pusuda bekler.  
Mahsul para etmez köylü hepten perişan,  
Banka, toprak ağasıdır onun başına üşüşen. 
 
Emekçinin alınteri boşa heba oluyor.  
Pek çok köylü yokluk içinde inliyor. 
Yaşıyor köyünde tıpkı ortaçağdaki gibi, 
Yorgun çehresi, bitkin hali, nasırlı elleri. 
Kışın yollar kapanır, kalır köyde mahsur. 
Hastası varsa eğer katır sırtında taşır. 
 
Birçok yerde duruma hakimdir toprak ağası, 
Asırlardır şifa bulmaz onun derin yarası 
Çalışır gece gündüz sadece karın tokluğuna 
Bağlıdır her şeyi ağanın bir tek buyruğuna. 
Ağanın canı isterse hepsini köyden kovar. 
Bu davranışa hiç kimse ne karışır ne sorar. 
Zamanı gelince köylü çağrılır hemen askere, 
Koşar zavallı, kutsaldır diye vatan hizmetine. 
Tahsildar dolaşır daima köylünün peşinde.  
Vergisini öder, her sene muntazam, vaktinde. 
Elinde imkanı yoksa ne yapsın zavallı köylü. 
Çaresiz yaşamak için tutuyor şehir yolunu, 
Nerede boş yer, orada gecekondu kuruyor, 
Ekmek parası için oraya buraya koşuyor. 
 
Dr. İsmail Boduroğlu 
10.7.1988, Karşıyaka 
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Kezban ŞAHİN TAYSUN, 1967’de Eski-
şehir’in Yukarıiğdeağacı köyünde doğ-
du. Ankara Ü.Z.F. Bahçe Bitkileri Bölü-
mü mezunu olan ve Akdeniz Ü. Fen Bil. 
Enstitüsünde yüksek lisansını tamamla-
yan yazarın 25 adet bilimsel yayını bu-
lunmaktadır. 2006’da “Dostluk ve Kom-
şuluk” konulu öykü yarışmasında öykü-
sü yayımlanmaya değer bulundu. 
2007’de Eskişehir Sanat Derneği öykü 
yarışmasında üçüncülük; Seyrek Beledi-

yesi “Kadın” konulu öykü yarışmasında övgü ödülü aldı. 2008’de 
Eğitim-Sen Samsun şubesinin düzenlediği “Kadın” konulu öykü 
yarışmasında ikincilik; 2009’da Ankara Altındağ Belediyesi “Kuma 
Hikâyeleri” yarışmasında ikincilik; TGC’nin düzenlediği “Küresel 
Isınma” konulu yazı yarışmasında ikincilik; Özgür Pencere Edebi-
yat Derneği “Kadın” konulu öykü yarışmasında başarı ödülü aldı. 
2010’da Dr. Yahya Kanbolat öykü yarışmasında öyküsü yayım-
lanmaya değer; 2011’de CKD ve Muğla Belediyesi’nin ortaklaşa 
düzenlediği "Yaşanmış Kadın Öyküleri" yarışmasında öyküsü ikin-
cilik; 6.Gila Kohen Öykü yarışmasında öyküsü yayınlanmaya de-
ğer bulundu. 2012’de Güncel Sanat Dergisi 2.kısa öykü yarışma-
sında ikincilik ödülü aldı. Engelliler.gen.tr ve Ankara Yenimahalle 
Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Engelliler” konulu 1.öykü 
yarışması kapsamında, öyküsü bazı web basın organlarında yayın-
landı. “Pendik’te Bir Adsız Kahraman” adlı öyküsü Pendik Beledi-
yesi’nin düzenlediği öykü yarışmasında (2012) kitapta yayınlana-
cak eserler arasında yer aldı. Şiirleri,  Güncel Sanat Dergisi’nin 
düzenlediği 2.Kaygusuz Abdal Şiir Yarışması’nda ve Çorlu Kültür 
ve Sanat Derneği Göç Konulu 5. Geleneksel Uluslararası Şiir Ya-
rışmasında yayınlanmaya değer bulundu. Edebiyat dergilerinde, 
yarışma ve şiir seçkilerinde şiir, makale ve öyküleri yayınlandı. 
Bazı ulusal yazı yarışmalarında koordinatörlük ve seçici kurul 
üyeliği yaptı. Çağdaş Dil Derneği üyesidir. Evli ve  “Kardelen” 
adında bir kız çocuğunun annesidir.  
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gözlerimdeki bulut 

kalma artık düşlerimde 
saçından dökülen yıldızları al  
gül yüzün dolunayda ışıldasın 
bırakma bende ne varsa   
                   tümünü al götür 
 
oyalanma artık usumda 
durdur dilimdeki sözcükleri 
sustur kulağımdaki kemanı 
bırakma bende ne varsa  
                    tümünü al götür 
 
durma artık yüreğimde 
kopar içimdeki gülü 
kanatmasın canımı dikenin 
konuşmasın tatlı dilin 
bırakma bende ne varsa   
                 tümünü al götür 
 
kalma artık bedenimde 
sök at kulağımdan sesini 
yağdır gözlerimdeki bulutu 
söndür yüreğimdeki yangını 
bırakma bende ne varsa  
                   tümünü al götür 
 
bekleme artık anılarımda 
çıkar belleğimden adını  
al elimden kuru manolyanı 
kökle yüreğimden sevdanı  
bırakma bende ne varsa   
                  tümünü al götür 
 
kezban şahin taysun 
izmir, 17 ocak 2012 
2.Kaygusuz Abdal Şiir Yarışmasında “Yayınlanmaya Değer” bulundu 
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bir göçtü gözlerinde okuduğum 
 
sevdam terk ettiğinden beri  
martılar göçmüş gözünden  
sevi uçmuş yüzünden 
gözlerin boşluğa bakar  
aktarılmış gibi başka yüze  
 
yüzün eski bir şarkıdır 
sevi günlüğümden kalan  
adın dilde bir çağrışım  
yürekte unutulmuş gül 
   ciğerime batan  
 
bedenin taş bir heykel 
eski aşığı anımsatan 
gamzeleri donmuş 
   saçlarına ay düşmüş 
 
sesin dönen bir plak  
sanki hiç susmamış  
yüreğimde soluyan 
   buruk aşkı anlatır 
 
ellerin kuru yaprak gibi 
avucumda ufalanan 
gölgen ses duvarını aşmış 
dünyamdan gitmiş gibi 
 
görüntün eski bir resim 
ansızın karşıma çıkan 
sert bir rüzgar bakışın 
yüreğimi delip geçen 
bir eski sevgilinin elleri 
belki eski bir umudu 
üflüyor yel 
kezban şahin taysun 
İzmir, 31ocak 2012 

Uluslararası 5. Geleneksel Şiir Yarışması seçkisinde yer aldı. 
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suskun göç 
 
pusuda bekleyen bir ayrılık sanma bunu sevdiğim 
bir yaprak dökümü işte 
çatallı yollarda savruldum 
çatırdayan anılardan kaçıp 
   yine sonbahara daldım 
 
kül olduğumu sanma sevdiğim 
gün batımında gözlerini denize döktüm 
bir sanrı oldum 
çatırdayan anılardan kaçıp 
   yine sonbahara daldım 
 
yılgın ve yorgun sanma beni sevdiğim 
bir kasımpatıya gönül verdim 
bir martının kanatlarını çaldım 
çatırdayan anılardan kaçıp 
    yine sonbahara daldım 
 
suskun bir göç var sanma sevdiğim 
deli yelin öpüp kaçması gibi 
bir dala kondum sandım 
çatırdayan anılardan kaçıp 
   yine sonbahara daldım 
 
güneşi buldum sanma sevdiğim 
bulutlara uzandım 
bıraktığın boşluğa baktım 
çatırdayan anılardan kaçıp 
    yine sonbahara daldım 
 
pusuda bekleyen bir ayrılık sanma bunu sevdiğim 
yağmurda sırılsıklam ıslanmış gibi 
kendimi yeniden buldum   
çatırdayan anılardan kaçıp 
     yine sonbahara daldım 
kezban şahin taysun izmir, 7 eylül 2011 
Uluslararası 5. Geleneksel Şiir Yarışması seçkisinde yer aldı. 
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dönseydim 
  
dönseydim eğer sana 
bıraktığım sen olmayacaktı karşımda 
kim bilir hangi rüzgârın süpürdüğü atıktın 
kandırılmaktan yorgun yüreğim  
     başka yüze kapalı artık 
 
dönseydim eğer sana 
toplayamayacaktın parçalarını aynada 
kim bilir hangi rüzgarın süpürdüğü atıktın 
sevi batmış yüreğim  
    başka söze kapalı artık 
 
dönseydim eğer sana 
kucaklamayacaktı sözlerin sevdamı 
kim bilir hangi rüzgârın süpürdüğü atıktın 
anılara yenik yüreğim 
    başka yalana kapalı artık 
 
dönseydim eğer sana 
dolduramayacaktın boşluklarını tümcelerin 
kim bilir hangi rüzgârın süpürdüğü atıktın 
yokluğa alışkın gözlerim 
     başka yitişe kapalı artık 
 
dönseydim eğer sana 
bıraktığın ben olmayacaktı karşında 
kim bilir hangi rüzgârın süpürdüğü atıktın 
tutulmuş dilim haklı çıkaracaktı düşümü 
delik deşik yüreğim 
    başka kıyıma kapalı artık 
 
kezban şahin taysun /  izmir, 1 kasım 2012 
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evrende bir fısıltı 
 

biz seninle ne çoktuk badem gözlüm 
evrene fısıldanırken 
yel uğuldarken  
bir sanrıydık hemen akla düşen 
gök gürlerken  
iki buluttuk çarpışınca aşk yağdıran 
yeryüzü üşürken 
kar tanesiydik öpüşünce eriyen 
 
biz seninle ne çoktuk badem gözlüm 
evrene fısıldanırken 
radyo çalarken  
keman teliydik yüreklere batan 
gün doğarken 
balıkçıydık denize ağ döşeyen 
gün batarken  
iki vapurduk birbirine hızla yol alan  
 
biz seninle ne çoktuk badem gözlüm 
evrene fısıldanırken  
yalnızlığa içerlerken  
iki eldik birbirinin omzuna dokunan  
kahve falı bakarken göztepe’de  
nikahlanan çifttik karşıyaka’da 
yankılanırken şarkımız bulutlarda 
iki göçmendik küllerinden doğan 
 
biz seninle ne çoktuk badem gözlüm 
evrene fısıldanırken 
sobelerken zamanı yakamozda 
iki yengeçtik kumda iz bırakan  
               “hoşça kal” derken yaz akşamlarına 
ağustos böceğiydik zamana küsen 
yol alırken uçaklarımız gökyüzünde 
iki yaralı kuştuk ayrı yönlere kanat çırpan  
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biz seninle ne çoktuk badem gözlüm 
evrene fısıldanırken 
ay ışığında dalgalar kıyıya çarparken  
içi içine sığmaz şairdik dizelerle coşan 
kezban şahin taysun /  izmir, 10 ocak 2012 
 
seni getiren rüzgar olsun 
 
her zaman karşı koyamam 
               seni getiren rüzgara 
dağ kokulu çiçeklere 
ürperten uğultuya  
bin parçaya bölünürken kulağımda sesin 
susturamam içimdeki ağıtı 
 
her zaman karşı koyamam 
seni getiren yağmura 
aşk serpen bulutlara 
eriten sağanağa 
bin parçaya bölünürken usumda yüzün 
söndüremem yüreğimdeki koru 
 
her zaman karşı koyamam  
seni getiren rüzgara 
ay ışığında düşen kar’a 
kıyıyı öpen dalgalara   
bin parçaya bölerken ihanetin aşkımı 
koparıp atamam içimdeki uru 
 
her zaman karşı koyamam  
seni götüren rüzgara anımsarım yediğim vurgunu 
küllerini alıp giderken dalgalar 
bin parçaya böler acılar yüreğimi 
anlam veremem yalnızlığıma 
 
kezban şahin taysun  /  izmir, 20 nisan 2012  
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sobe 
 
yağmur yağdırıyor gözlerin 
yaşananları eritircesine 
yokluğun kıskacında uyanık dilin 
aşkı sorgulatırcasına 
 
yağmurdan korkup  
kepeneğe sığınmış çoban gibi  
saklambaç oynuyor yüreğim 
dokunulmaktan ürkek  
yanmaktan muzdarip 
 
soğuk yağmur yağdırıyor gözlerin 
sevdayı unutmuşçasına 
sevecenlikten bir haber sözlerin 
çığ düşürüyor yüreğime 
 
güz yağmuru yağdırıyor gözlerin 
aşk savururcasına 
gülüşüne tutsak düşüyor yüreğim  
bir yalana eğilircesine 
  
nisan yağmuru yağdırıyor gözlerin 
sevgiye inandırırcasına 
yine “sobe” diyor bakışın  
sol yanımı delercesine 
 
yaz yağmuru yağdırıyor gözlerin 
yaklaşırken kaçıyor gölgen 
yine bırakıyor beni ıssız bir limana 
bakarken  mavi sulara 
 
kezban şahin taysun    izmir, 24 mayıs 2012  
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Suner YAYGIN  
 

Akhisar Altıeylül İlkokulundan  son-
ra Kız Enstitüsünde beş yıl okudu. 
Manisa Öğretmen okulunu bitirip, 
öğretmen oldu. Üç ay ilkokul öğret-
menliğinden sonra İzmir Eğitim Ensti-
tüsü’nün Türkçe bölümünü bitirerek, 
Acıpayam  Yeşilyuva  Ortaokulunda 
göreve başladı. Görevini Balıkesir 
Bigadiç Ortaokulunda  ve Bornova 
Suphi Koyuncuoğlu Lisesinde sürdür-
dü. 

Anadolu Üniversitesi  Edebiyat Fa-
kültesi sınavlarını başarıp, edebiyat öğretmeni olarak yirmi bir yıl 
lisede çalıştı. 1992’ de Antalya’ya tayin oldu. 1996’da emekliye 
ayrıldı. Beş yıl özel dershanelerde, üniversiteye hazırlık Türkçe 
dersleri verdi. 2004 yılında, Akdeniz Koleji edebiyat öğretmenliği 
ve 2005 yılında İzmir’e döndü. 2008’de eşini kaybetti. Okuma, 
yazma inancını hiç kaybetmedi. 

Bugüne değin basılan yapıtları: Anılar ve Portreler (2010), Ya-
şamdan Damlalar (2011)  Yüreğimin Dili (2012) On Yönüyle On 
Kent (2013) 

Basımdaki yapıtları: Yüreğimin Pınarından (2013)      
 

İletişim Bilgileri:  
 
Suner Yaygın 
Mustafa Kemal Cd. Güven Apt. 95/1 kat: 5  D: 9 Bornova / İZMİR 
Telefon: 0232 343 49 58  - GSM: 0532 588 67 35 
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YALAN DÜNYA 
 
Denizlere, göklere bakarak, 
Atamazsın sıkıntıları ardına. 
İnsanlara karışıp, konuşmaz, 
Dertlerin kalırsa seninle 
Yalnızsın dostum, yalnız. 
Vazgeç bu tutumundan 
Bu dünya yalan dünyası 
Yürek, hayal dünyası, 
Sevgi, dostluk dünyası. 
Yağmurlar ıslatsın seni, 
Yuğsun, yıkasın dertlerini 
Doğaya can katan yağmurlar gibi 
Sen de canlan, yeniden doğmuş gibi. 
 
İSTERİM 
 
Yılların silemediği 
Dillerin söyleyemediği 
Gözlerin bakamadığı 
Sevgini isterim ben. 
Yüreğimin taşıdığı 
Ruhumun gizlediği 
Yaşamımın başladığı 
Sevgini isterim ben. 
 
TUTKU 
Sana vurulmuşum 
Diline, yüreğine 
Sevgine tutulmuşum. 
Sana tutulmayı, 
Yüreğim öğretti bana 
Gönlümü, yüreğimi 
Dolduran sensin 
Rüzgarla savrulan sevgi 
Tanecikleriyim ben. 
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UMUT 
Baharın renklerini taşısın yüreğin 
Kışın dondurucu soğuğunda 
Gözlerin güzel görsün  dünyayı 
Umutsuzluğa dalma sakın 
O yol, yol değil, 
Aydınlık yarınlar bekliyor seni 
Sen, yeter ki renklerin coşkusuna 
Bırak kendini. 
 
 
 
GÜNEŞ DOĞMAYAN SABAH 
Doğaya hayat, gönüllere ferahlık sunan 
Güneş. 
Sen nerelere, hangi ülkelere, 
Hangi dağın arkalarına gizlendin? 
Çık ortaya, göster yüzünü 
Sakın küsme bizlere 
Kurtlar, kuşlar, böcekler seni özledi. 
İnsanlar bekledi. 
Huzmelerini gönder dünyaya 
Saç ışıklarını, ışıklansın dünya 
Ferahlasın yüreğimiz. 
Bize, ”hoşça kalın” deme sakın. 
Sensiz hayat olmaz 
Sen, dönüşü olan bir yolcusun. 
Ya dönüşü olmayanlar? 
İçimiz, yüreğimiz çift yönlü kararmasın 
Umutlar solmasın. 
“Kara gün kararıp, kalmaz” derler ya, 
Bir karanlık bana, 
Yeter de artar be GÜNEŞİM 
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BİR YUDUM İLHAM 
 
Yüreğini tıklatıverir ilham 
Dökülüverir dilinden dizeler 
Dilinden değil, 
yürekten dökülmüşlerse eğer, 
Büyüler sizi ve insanları 
Etkisi büyük, kendisi  küçük 
Sözler, sözcükler 
Diziliverir dizelere 
Yerleşiverir yüreklere. 
 
 

ACIRIM 
 
Ömrünü boşa geçirenlere 
İnsanlara yararlı olmayanlara 
Bilgisine bilgi katmayanlara, 
Sevmeyen yürek taşıyanlara  
Acırım. 
Üretmeyen sadece tüketenlere, 
Ekmek elden, su gölden yaşayanlara 
Yapmanın, yıkmaktan daha kolay olduğuna 
İnananlara acırım 
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Yekta Güngör ÖZDEN 

 1932 Tokat Niksar doğumlu.  Hukuk-
çu. Bu görevini Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığından 01.01.1998 yılında yaş 
nedeniyle emekli olana dek sürdürdü. 
Emekli olduktan sonrada aydın so-
rumluluğu nedeniyle başta Atatürkçü 
Düşünce Derneğinin ve Cumhuriyetçi 
Demokrasi Partisi Genel Başkanlığı’nı 
üstlendi.  İlk ve ortaokulu Niksar'da, 
liseyi  Sivas’ta bitirdi. 1956 yılında 

Ankara Ün. Hukuk Fakültesini tamamladı.  Ankara Barosu, Türk 
Hukukçular Birliği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanlığı gibi görev-
lerde bulundu. İsmet İnönü, Bülent Ecevit ve Adnan Öztrak gibi 
önemli kişilerin avukatlığını yaptı. 11 Ocak 1979'da Cumhuriyet 
Senatosu  tarafından Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilip, 2 
Mart 1988 tarihinde Başkanvekilliğine, 8 Mayıs 1991'de ilk olarak, 
25 Mayıs 1995'te de ikinci kez Başkanlığa seçildi.. ODTÜ, Mimar 
Sinan Ün., İstanbul Ün. Ankara Ün. Hacettepe Ün. Eskişehir Ana-
dolu Ün. Girne Üniversitelerince topluma kazandırdığı değerler 
nedeni ile Onursal Doktor sıfatları verildi. Bunların dışında Ata-
türkçü düşünceyi yaymada, yazıları ve olaylar karşısında tutumu 
nedeniyle kırkın üzerinde kurum ve kuruluşlarca onur ödülleri ile 
ödüllendirildi.1953 yılında DİLEK isimli ilk şiir kitabını yayımlayan 
özgür düşünce, hukuk  ve aydınlanma insanı olan Yekta Güngör 
ÖZDEN çeşitli konularda 57 kitaptan sonra 2012 yılında konuyu 
gene şiire getirip 58. yapıt olarak ESKİ DEFTER’i yayımladı.. Kendi 
yayınladığı yapıtlarını dostlarına ve gereken yerlere karşılıksız 
armağan etmektedir. Toplumsal görevi gereği Ankara Ufuk Üni-
versitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. 
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Dursak * 
 
Dursak 
Silahların önünde, 
Dursak 
Ateşlerin içinde, 
Dursak 
Ölülerin arasında 
Dursak elele. 
 
Bir gülüşü alsak analardan 
Bir öpüşü çocuklardan 
Acıların karşısında, 
Sevgilerin arkasında dursak. 
 
Dursak 
Bağımsızlığa, özgürlüğe 
Barışa, insanlığa 
Selâm dursak.. 
 

Ölüme İnat *
 
Toprak kazdım, taş kırdım 
Demir dövdüm 
Akşama dek. 
Çamura, çukura bata-çıka 
Aç ve susuz 
Yük taşıdım 
Kan-ter içinde kala kala 
 
Umuttur çabaya düşüren 
Ekmek için 
Onur için  
Kimseye baş eğmeden, 
Yenik düşmeden. 
 
Yalnızlığa, sayrılığa, soysuzluğa 
Engellere aldırmadan, 
Yaşamı dokuyorum ölüme inat 
Aydınlığa, barışa, 
Özgürlüğe adanan 
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Karanlık * 
Savaşın karanlık elleri 
Yine çocuklara kıyıyor, 
Duyumsuz, çılgın yöneticiler 
Ölüm soluyor. 
 
Bir şeyler kopuyor bedenimizden 
Düşüyoruz ateşlere, 
Karanlık içimizde büyüyor 
Sesler akıyor geçmişe. 
 
Sınırsız bir boşluktayız 
Umutsuz aydınlıklar 
Renkler soyunmuş sıcaklığından  
Özlemin çiçekleri taş 
İnsan utanır insanlığından. 
 
Doyamadık * 
Doğal kavşağındayız yaşamın  
Doğumdan ölüme. 
Yürüyoruz ağır-aksak 
Ve bölüne bölüne... 
 
Bu eksiklik kalkmalı üstümüzden 
Aydınlığa koşmalıyız coşkuyla 
Adımlarımız sabırsız 
Yüreğimiz ivecen 
Karanlıkları yakmalıyız tutkuyla 
 
Arsız yönelişleri duyguların 
Oyalıyor bizi yazık, 
Yüreğimize dar gelmeli bedenimiz 
Oysa 
Hiçbir şeyin tadına varamadık. 
 
Kaç kişi kaldık 
*2009 Dünden Kalan  isimli yapıtında yayımlanan şiirler.  
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Seninle ** 
 
Işıt duygularımı, 
Düşlerimi ışıt 
Yıka, içimi-dışımı 
Aydınlığınla. 
Doku çevremi gülüşlerinle, 
Döşe yollarımızı 
Sevginin çiçek taşlarıyla. 
 
Bir ufuk çiz 
Düş gizemli, 
Umudun yelkenlerini aç 
Evrenin sonsuz kıyılarına 
Bin bir renkli 
 
Aç kollarını, 
Kucakla beni 
Seninle doğayım. 
 
Sevdikçe** 
 
Kendimi avutup oyalıyorum 
Suyla, ışıkla, doğayla 
Olanaklarımla yetinip 
Mutluluk oynuyorum çocukça. 
 
Sabaha açıyorum kapımı 
Akşama kapıyorum, 
Belleğimin depremiyle 
Nereye baksam uçuyorum. 
 
Yaşama tutunuyorum arsızca 
Sevmek en büyük tutkum, 
İsterse kimse sevmesin beni 
Ben sevdikçe yaşıyorum. 
** 2011 Kırık Çizgiler yapıtında yayımlanan şiirler 
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Böyle  Gel *** 
Siyah gözlerinde vuslat yaşları 
Saçların yüzüne dökülürken gel. 
Bahçenizden geçen gurbet kuşları 
Uzak yuvalara çekilirken gel... 
 
Yaramda sargısın, vadimde nakış, 
Yetmez mi güzelim bunca yalvarış, 
Kaç bahar geçecek böylece kaç kış? 
Yaylada çadırlar sökülürken gel... 
 
İçimde gittiğin günün kederi, 
Düşün beraberce geçen günleri, 
Yüreğin sızlayıp dönersen geri, 
Ocaklar kimsesiz yakılırken gel... 
                              
                      ( Teoman Alpay besteledi ) 
 
Gözlerin *** 
Yeşil alevlerden bir hançer gibi 
Kalbime saplandı kaldı gözlerin. 
Bilmem bu sevdada günahım ney ki? 
Gönlümde ne varsa aldı gözlerin... 
 
Sana senden yakın olmak isterim 
Bin naz çevirir kaçar gözlerin. 
Gülse de güldürmez, a gül’üm peri’m! 
 
Fırtına koparır duygularımda  
Bazen de müjdeler verir gözlerin 
Hâlâ uykusuzum, saat yarım 
Penceremde erir.. erir gözlerin... 
 
               ( Nuri Çakar besteledi) 
*** 1953 Dilek, ve 2012 Eski Defter yapıtlarında yayımlanan şiirler.  
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KALSIN**** 
Hani buluşacaktık, söz vermiştin durakta 
Bekledim, günler geçti, hiç arayıp sormadın 
Ne olur, korkuları, kuşkuları bırak ta 
Ortak yaşantımızın şarkısı olsun adın. 
 
Dokunurken umudun tezgâhında mutluluk 
Özlem, sızılarıyla vurmaz yüreğimizi 
Sitemin, serzenişin yakınında hiç yoktuk 
Ayrılık söndürmesin ortak dileğimizi. 
 
Dargınlık için neden yok ki başka bir şey var 
Dönmek istemiyorsan, sözünü unuttuysan 
Bir gölge gibi kalsın, ağlamasın anılar 
Her soruma çözümdür ilaç sayılan zaman. 
 
ÜRPERTİ *** 
Yaşam çizgilerinin inişi çıkışıyla 
Sarmalanan yılların içinden geçiyorum. 
Değerbilmez toplumun itişi kalkışıyla 
İyi-kötü insanlık yolunu seçiyorum. 
 
“Böyle gitmez,” dense de sorular tükenmiyor. 
Tersine, umutların açmıyor çiçekleri 
Üzüntüyle, tasayla hiçbir şey istenmiyor 
Değişmez gerçek açık: Giden gelmiyor geri. 
 
Sessiz karanlığın dağında donuyorum 
Anlatmıyorum hiç duyduğum kaygıları 
Aşktım, ölüm değil, kendimden korkuyorum 
Kimse çekmesin benim çektiğim acıları. 
 
Neden, nasıl sorusu asla yanıt bulmuyor 
Zaman sildi süpürdü, sevgi, saygı, erdemi 
Kalmadı gülümseme, ortam mutlu kılmıyor 
Yorgun kapatıyorum penceremi, perdemi... 
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NASIL**** 
 
Nasıl esenlik duyduksa 
Yağmurla, rüzgârla 
Öyle tattık mutluluğu 
Terle ve kanla. 
 
Nasıl yaşadıksa acıları 
Yürekle, ateşle 
Öyle dimdiktik özveriyle 
Sessizce. 
 
Nasıl inanıp güvendiysek 
Sevgiye, yakınlığa 
Öyle bekledik umutla  
İçtenlikle. 
 
Nasıl katlanıp dayandıysak 
Baskılara, güçlüklere 
Öyle göğüsledik kötülükleri 
Dirençle. 
 
Ölmek de yok dönmek de 
Yaşama inat.. 
 
*** ilk kez burada yayımlan şiirler.    
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Yılmaz SUNUCU 
1942 Uşak doğumlu.  
Öğretmen. 
Öğretmenliğini 1960-1992 yılları arasında 
32 yıl ilköğretimden yükseköğrenime dek 
eğitim dizgemizin her aşamasında sür-
dürdü. Bu kurumların en üst düzeyine 
dek zaman zaman yöneticilik de yaptı. 
Elindeki diploma ile üniversitelere gire-
mediği 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 ve yerel yönetimlere  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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"BÖLÜK PÖRÇÜK ANILARDA  12 MART  
VEYA  
12 EYLÜL,"                                                
İSİMLİ ŞİİRİMİN TOPLUMSAL  ANATOMİSİ . . .  
 
ANI:  
         BİR 
79. sayfada okuyacağınız şiirimi önce “Şiirimizde Öğretmen,” 
isimli altı ciltlik şiir toplaşmamda, sonrada   "Memleket Türküsü," 
isimli şiir kitabımda yayınlamıştım. Aynı okulda çalıştığımız edebi-
yat öğretmeni bir arkadaş; 
"Diğer şiirleriniz arasında bu şiirinize niçin yer verdiniz?.. Bunun 
hiç bir şiirsel yanı yok," dedi.  

Ben de; 
 “O görüş sizin açınızdan size göre doğrudur. Saygı duyarım." 
dedim. 
İkimizde karşılıklı yeni bir değerlendirme yapmadık 
 
 
ANI:  
         İKİ                                   
 1995 yılına İzmir-Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Kemal 
Baysak yeni yapılan Ziya Gökalp Kültür Merkezinde Dıgıl Sanat 
Merkezi Yöneticilerinden Nüket-Tayfun PEZEK’lerin katkıları ile 
bir dizi etkinlikler başlattı. Köy Enstitüleri üzerine yapılan etkinlik-
te Fakir Baykurt, Can Yücel, Talip Apaydın ve ben vardım. Konuş-
mamın bir yerinde ben; "Bu etkinlikler, bu kültür merkezi güzel... 
Ama yer ve zaman ne denli değişirse değişsin böyle yerlerde ko-
nuşmacılar da, dinleyiciler de belirli bir sayıda ayni kişilerden 
oluşuyor. Sanki bindirilmiş birlikler örneği... Etkinlik bu konuyu 
görev bilmiş arkadaşlarla gerçekleşiyor. Kısaca kendimiz konuşup 
kendimiz dinliyoruz. Köy Enstitüleri bir masaldı geldi geçti. Şimdi 
farklı şeyler yapmalıyız. Kent Enstitüleri oluşturup özellikle kenar 
mahallelerdeki vatandaşların sorunların dinleyerek onlarla birlik-
te bir şeyler yapmalıyız," dedim. 
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 Bir süre sonra Sayın Kemal Baysak kenar mahallelerde yeni yeni 
oluşturduğu Kültür Merkezlerini tanıtma gezileri düzenledi. Çağrı-
lan Köy Enstitülü arkadaşlar arasında ben de vardım. Buraların 
yolları ve çevre düzenlemeleri daha bitmemişti. Sevgili büyüğü-
müz Sayın Ferit Oğuz Bayır bana "Köy Enstitülerinin tekne kazın-
tısı," derdi. Tanıtım gezisine katılan Köy Enstitülü ağabeylerimizin 
içinde en küçüğü benden en az on yaş büyüktü. İçlerinden biri 
arabadan inip kültür merkezlerine doğru ilerlerken çukurları 
geçmek, tepeleri tırmanma esnasında beni sürekli korumasına 
alıyordu. Ben utanıyordum. En sonunda sordum. 
"Sevgili Ağabeyim, niçin beni korumaya çalışıyorsun? Ben utanı-
yorum. Benim sizi korumam gerek değil mi?," dedim.   
O; "Sen bize benden çok gereklisin," dedi. Gerekçesini sordum. 
Başını salladı. O an hiç bir şey söylemedi. Sonra bir ara kültür 
merkezinin içinde bir masa etrafında karşı karşıya oturduk. Ce-
binden bir kâğıt çıkardı. Bu yapıtta okuyacağınız şiirimi okumaya 
başladı. Sonra da sordu. "Bu şiiri nasıl yazdın? Bu şiirde sen beni 
anlatmışsın. Benim yaşadıklarımı nasıl biliyorsun," dedi. O anda 
gözlerinde oluşan buğulanma gözyaşına dönüşmüştü. Başka ko-
nuşmadık. İkimizde gözlerimizdeki yaşları sildik. Ayağa kalktık 
birbirimize sarıldık... Sarıldık... Sarıldık...                                                       
 
 
ANI; 
         ÜÇ 

1994 yılında Uşak ve Eşme'den Atatürkçü Düşünce Der-
neği ve Öğretmen Örgütünden ortak çağrı aldım. Önce Uşak'ta 
söyleştik. Ertesi gün Eşme'ye geçtik. Eşme'de konuşmama masa-
nın başında oturarak değil ayağa kalkıp 79. sayfadaki  şiirimi tiyat-
ral bir şekilde okudum. Üç yıl sonra Mahmut Makal, Mustafa 
Beyköylü ve ben yeniden Eşme'de idik. Etkinlik başlamadan önce 
dinleyicilerden birisi bana;                             
"Şiir okuyacak mısın?" dedi. "Okurum," dedim. 
Bu kez farklı bir şiirimi okudum. Toplantı sonunda katılımcılardan 
Ali ŞİŞMAN isimli arkadaş ; "Ben 80 Km öteden Kula’dan sizi ge-
çen gelişinizdeki o şiirinizi okursunuz diye gelmiştim, Okumadı-
nız," diye sitem etti.  
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ANI; 
        DÖRT 
 

1990’lı yıllarda Bornova Belediyesi “Edebiyat Günleri” 
düzenlerdi. En az üç gün süren bu etkinliklerin aralarında izleyici-
ler öbekler şeklinde birbirleri ile söyleşip tanışırlardı.   Yıllardır 
görmediğim Savaştepe’den benden bir alt sınıfta olan Halil arka-
daşı gördüm. Tanıdım. O beni tanımadı. Onlara yaklaştım. Mani-
sa’dan gelmişlerdi. Birbirlerini tanıyorlardı. Etkinliğin değerlen-
dirmesini yapıyorlardı. Onlar söyleşirken ben dinleyici durumun-
da kaldım. Sözlerinin bitmesini, sıranın bana gelmesini bekliyor-
dum. İçlerinden biri konuyu öğretmen örgütlerinden birinin bir 
kaç ay önce Cumhuriyet Gazetesinde yayınladıkları etkinlik duyu-
rularındaki dizelerden söz edip o şiiri hangi kitapta bulabileceğini 
sordu.  
Bir başkası; “Onu bulsan bulsan ya yazarın kendisinden, ya öğ-
retmen arkadaşlarının birinden ya da Kitapçı Bahattin’den bulabi-
lirsin;” dedi. O anda tam ben söze girecekken içlerindeki en uzun 
boylusu bana dönerek;  
“Arkadaş ne konuşuyorsun ne de bizim konuşmalarımız üzerine 
düşüncelerini söylüyorsun. MİT’ten misin, nesin?” dedi. 
Güldüm ve ekledim;                                                                        “ 
Konuşma sırası bana gelmediği için salt dinlemeyi yeğledim,” 
dedim.  
Adımı sordular. Söyledim. 
Bu kez aynı arkadaş;  “Yılmaz Sunucu!... Yılmaz Sunucu!...  İsmail 
Yılmaz Sunucu!...” demeye başladı. Bana sarıldı. Kendini tanıttı. 
Mehmet Yaşar BİLEN imiş. Mehmet Yaşar BİLEN ile yıllar önce 
Samsun’da EĞİTİM, Uşak’ta YARIN isimli dergiyi çıkardığım gün-
lerde sürekli yazışan mektup arkadaşı idik. M. Yaşar BİLEN üret-
ken ve iyi bir eleştirmendi 
Mehmet Yaşar BİLEN Cumhuriyet Gazetesi’ndeki iki dizenin de-
vamını arayan arkadaşa dönerek; “Aradığın o şiir bu arkadaşın 
kaleminden ve yüreğinden doğdu.” dedi. Arkasından ekledi. “Ki-
tapçı Bahattin’de kitap aramana gerek yok. Şiirin kendisini o şiiri 
yaratan bu arkadaşta bulabilirsin,” diyerek sözünü tamamladı. 
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Kitapçı Bahattin’i 
şimdi de ben size 
anlatayım; 
Kitapçı Bahattin 
İzmir’in ilk sahafı 
olarak SAHAF 
kavramını İzmir’e 
armağan eden 
kişidir. 
 1960 yılından 
sonra İstanbul’da 
öğrenciliğim 
yıllarında öğren-
diğim bilgilerle 
Bahattin Ağabe-
yimi sahaflığa 
ben başlattım. 
Bahattin ağabe-
yim işini diğer 
ağabeyimden 
ayırınca Anafar-
talar Caddesi 724 
nolu dükkânda 
market açmaya 
karar verdi. Açı-
lan market bir 

süre çalışsa da verimli olmadı. 
 
O yıllar kâğıdın, kitabın, yağın, gazın zor bulunduğu yıllardı. Bir 
süre sonra Anafartalar Caddesi 724 nolu dükkânda okullar kapa-
nınca yaz aylarında öğrencilerden aldığımız kitapları düzenleyip 
sıraladık. Yokluk yılları nedeni ile aradığı kitabı bulamayan öğren-
cilerin o kitapları ekonomik şekilde edinmelerini sağladık. Bu 
konu Bahattin Ağabeyime daha çekici geldi. Burası okul kitapları-
nın dışında bilimsel kaynaklara, sanat, tarih, turizm gibi farklı 
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konularda 
kaynak kitap 
arayanların 
çözüm nok-
tası oldu. 
Zaman içinde 
bu uğraş eski 
kitapçılıktan 
öte sahaflığa 
dönüştü. 
 
72. sayfadaki 
resimde  
tenekeci, 
lehimci dük-
kanı iken 
kapatılan o 
yerin Bahat-
tin Ağabeyim 
ve benim 
yeniden 

 yapılışını izleyişimizi  gördüğünüz Hatuniye Camisinin  karşısında-
ki bu dükkan yetmedi. Arka sokakta ikinci dükkânda kiralandı. O 
da yetmedi üçüncüsü kiralandı. Bu üç dükkân tavanlarına dek 
çeşitli konularda kitaplarla doldu. 
(Arada şunu anlatayım. 1967 yılında araştırmacı yazar Bezmi 
Nusret Kaygusuz’un ölümü nedeni ile kalıtçılarından kitaplığını 
satın aldığımız kitaplarının arasından çıkan Şeyh Bedrettin’in iki 
çuval Varidat’ını Seka’ya gitmekten kurtardık) 
Kitapçı Bahattin artık İzmir’de bu işi yapmaya soyunanların, yur-
dun çeşitli yerlerinden kitap arayan kitap dostlarının sorunlarının 
çözüm noktası oldu.     
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Siz yılardır aradığınız bir 
kitabı sahafların  birinde 
bulunca bu kitabı  koklar 
mısınız?.. O kokunun 
başka bir tadı olduğunu 
bilir misiniz?... Şimdi 
artık e-postalar ve e-
kitaplar var, değil mi?... 
Yoksa siz “Sahaf’”ı hala” 
Eski Kitapçı,”  mı sanı-
yorsunuz?  
Sahafın ne olduğunu, ne 
işe yaradığını bilen bilir... 
 
 
ANI; 
BEŞ 
Cumhuriyetimiz kısa 
yaşantısında demokra-
simiz çok duraksamalar geçirdi. Bu duraksamalar benim yaşantı-
ma da girdi. Duraksamaların yükünü de çektim. 
Demokrasi adına Cumhuriyetimize yapılan duraksamaları sıralar-
sam; 
27 Mayıs 1960; 12 Mart 1972; 12 Eylül 1980 olmakla birlikte ara-
da topluma yansımayan belki de unutulan Talat Aydemir’in 21 
Şubat ve 21 Mayıs eylemleri de var.  
Bir de bu gün için gündemi dolduran 28 Şubat ..?...                       
28 Şubat ....... var ama 28 Nisan 1960’ı hiç kimse gündeme getir-
miyor. Toplumun büyük bir kesimi 28 Nisan 1960’ın ne olduğunu 
bilmiyor. 
Demokrasi adına bu duraksamaların her döneminde yükünü çe-
kenler oldu. Yükünü çekenlerinin yanında o günlerde erki elinde 
bulunduranlara şirin görünmek isteyenler de çıktı.  
Bunların örneklerini kendi yaşantımdan aktarayım. Yazı uzayacak 
ama bazı konuları yinelemekte yarar var. 
Sanayi devrimine geçişi zorlayan toplumlar gelişmiş ülkeler için 
en kolay pazardır. Bu ülkelerin sanayi ürünlerini pazarlamaları 

Günaydın, 11 Ekim 1986
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için çeşitli yöntemleri vardır. Doğal ki bu yöntemler ülkemizde de 
kullanıldı. Böylece sanayi devlerine yeni pazarlar açıldı.  
Ülkemizde otomotiv sanayi 1965 ten sonra binek arabaların mon-
taj sanayi ile başladı. Gazeteler ön ödemeler ve kupon toplama 
yöntemleri ile çeşitli gazoz markaları kendi pazarlarını da artır-
mak için kapak toplatıp çekiliş yöntemleri ile bu arabayı pazarla-
dılar. 
Ön ödeme yöntemi ile ben de ülkemizde ki ilk binek arabasından 
edinme sevdasına kapıldım. 
Bu arada bulunduğum kentin Milli Eğitim Müdürlüğü için adım ilk 
sırada geçmeye başladı…  Gerçekleşti de. Olaylar hızla gelişti. 
Sokakta veya öğretmen lokalinde karşılaştıklarımızda zorunlu 
olmadıktan sonra selamlaşmadığımız kişiler metrelerce ötelerden 
benimle selamlaşmaya başladılar.  
Arabamla giderken bile yoldan bana bakıp selam veriyorlardı. 
Bazen bu olay çok gülünç de oluyordu. 
Gülünç olanına gelince; 
Günlerden bir gün kentimizin en kalabalık caddenin sağ kaldırı-
mında yürüyordum. Arabam o anlarda kayınbiraderimde idi. 
Caddenin ötelerinden kayınbiraderimin arabamla geldiğini gör-
düm. Karşı kaldırımdan da çok az selamlaştığımız bir grup arkadaş 
geliyordu. Onlar arabama daha yakındılar. Arabamı görünce kı-
pırdanmaya başladılar. Kaldırımın kenarına doğru yaklaştılar. 
Hazır ola geçtiler. İçlerinde ikisi ceketlerini ilikledi. İçinde ben 
olmayan arabama selam verdiler. Ben karşı kaldırımda idim. Ka-
labalıktan ve biraz uzakta olduğumdan beni görmediler. 
O an uzun uzun düşündüm.  
İçin için güldüm... 
 
 
 
 
 
Günler geçti ülkemizde 12 Mart oluştu. On yıl sonra da 12 Eylül... 
Bu günlerde bazı kişilere suç yaratılıp o suçlar yüklendi. Okuduğu 
gazete veya kitaplar suçlu olmalarına yetti. Suç yaratılmadan 
önce gözaltına alındılar. Sonrada suç dosyaları hazırlandı.  
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Aziz Nesin’in Fil Hamdi gülmece öyküsü örneği. Her yerleşim 
biriminde bazı kişiler toplanmaya başladı. Bu oluşumdan kenti-
mizde payına düşeni aldı. Kentimizde de gözaltılar başladı.  
Bana göre ben ilk sıralarda idim. 
Öyle de oldu. Sıra bana geldi. Aldılar beni,  önce birinci şube mü-
dürünün odasında bir sandalye üzerinde saatlerce oturttular. 
Kapının aralığından koridoru görüyorum. Koridorun sonunda 
Nüfus Müdürlüğü var. Bir ara Nüfus Müdürlüğüne doğru bir grup 
ilerliyordu. Bunların arasında ceketini ilikleyip hazır olda, içinde 
ben olmayan arabama selam veren arkadaş da var. Kapı aralığın-
dan onu gördüm. O da beni gördü. Beni gördüğü an çok korktu. 
Kafasını ve yönünü öte yana hızla çevirip öyle bir uzaklaştı ki o 
kişinin yüzündeki korkuyu, bu tepkisini görmenizi isterdim.       
Aziz Nesin’in Fil Hamdi öyküsü örneği kentlerden toplanan bizleri 
o anda erki elinde bulunduranlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar-
dı. O nedenle en yakın sıkı Yönetim Mahkemelerine gönderiyor-
lardı. Bu göndermeler çoğalınca İsmet İnönü’nün  
“Bu kadar kişilerin suçlarını saptamadan bunları stadyumlara mı 
dolduracaksınız ,” şeklindeki demeci basında yayınlanınca o anda 
Sıkı Yönetim Mahkemelerine gönderilenler yarı yoldan geri getiri-
lip serbest bırakıldı. 
Bu demeçten önce içeriye alınanların dertlerini anlatmaları aylar, 
yıllar aldı.     
 
Konuyu neden uzatarak anlattığıma gelince; 
1962-1980 yılları arasında Şiirimizde Öğretmen isimli öğretmenlik 
üzerine yüzlerce şiiri içine alan altın ciltlik toplaşma yayınladım. 
Bana ve yapıtıma daha önce övgüler söyleyen bir arkadaşa 12 
Mart’tan sonra okul yöneticiliği önerilmiş. O da kendisini ataya-
cak erke şirin görünmek için benim için savcılığa şikayette bu-
lunmuş.  
Savcılığa sunduğu dilekçede; 
“Sol görüşlüdür. Çevresine solcu kitaplar okunmasını önerir. 
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Önermekle kalmaz 
kendi de sol içerikli 
yazı ve şiirler yazıp 
kitaplar yayınlar,” 
diye anlatmış. Dilek-
çesine de benim 
yayınladığım Şiiri-
mizde Öğretmen 
kitaplarımı iliştirmiş. 
Dönem Cumhuriye-
timizin duraksadığı, 
demokrasiye şal 
örtüldüğü dönem 
olsa da bu dönem-
lerde de bilimin ve 
hukukun kurallarını 
kendi iç sesinde de 
duyarak karar veren 
savcılar da vardı.  
Şimdi şikâyet yazısı 
ekinde savcıya ileti-
len kitabım üzerine 
kendi iç sesini ada-
let terazisinde ölçe-
rek karar veren 
savcının kararını 
yandaki örneğinden 
okur musunuz? 
 
Suç olarak savcılığa 
şikâyet dilekçesinin 
ekinde sunulan 
yapıtıma Savcı “ 
Öğretmenliğin kut-
sallığı ve fedakârlığı anlatılan bu yapıt her öğretmenin kitaplı-
ğında bulunmalı,” anlamındaki kararı ile akladı. 
Ne diyelim.   
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Her yönlü erki elinde bulunduranları da tarih kendi akışı içinde 
kendisi yargılayacak. 
Yargılıyor da...   
Unutmayalım. Galileo  “Dünya dönüyor,” dediği için giyotine 
gitmişti. 
Giderken;  
“Siz ne karar verirseniz verin dünya dönüyor,”  demişti... 
Bu gün için Galileo’nun adını ilkokul öğrencileri bile biliyor. 
Saygı ile de anıyor.  
Galileo’yu giyotine gönderen yargıcın adını siz biliyor musunuz? 
Bilmenize de gerek yok... 
 
İsmini şu anda anımsamadığınız o yargıç şimdi Tarih Dedenin en 
derin nefret çukurunda.  
O yargıcın adını anımsamaya ne gerek var. . . 
 
 
 
 
 
 
ANI;  
ALTI 
 
Altıcı anıyı da şiiri okuduktan sonra siz yazar mısınız?... 
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BÖLÜK PÖRÇÜK ANILARDA   

12 MART VEYA 12 EYLÜL . . . 
"Özgürlük adına özgürlüğümüzü yiyen  
‘Şallı Demokrasi’ bulucularına..." 
 
Sabahın   
Ala şafağında   
Kapının zilini çalmışlar.  

Anam açmış kapıyı.  
Karşısında bir kaç adam; 
- Buyurun...  

         - Kimi aradınız?...  
- Öğretmen beyle görüşecektik.  
- Bir şey mi var?..  

                                             
                                                 "Çok kibarlar"  

                              - Hayır… 
                                       Arkadaşıyız.... 

 
Anamın sesine kalktım. 
Kapıda  

“Tanımadığım birkaç yüz” 
Sordum öndekine; 
                       -Bir şey mi diyecektiniz?... 
 Söyledi sertçe; 
                      - Hayır!...  
                                      Karakola kadar gideceğiz... 
 “-İzin verin bir dakika  
            Karımla konuşayım. 
                        Dönebilir miyim akşama...” 
                               
                         “ Biz ne bilelim Hocam!...  
                                     Bize emir verenler, 
                                     Elimize adresinizi verdiler 
                                               Alın getirin dediler.” 
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Karım 
          Çocuklarımın anası 
          Bir elmanın diğer yarısı 
          Şimdilik hoşça kal 
          Kızıma bir şey söyleme 
          Gelirim belki akşama 
          Gelemezsen yalan söyle 
          Sana bir şeyler almaya gitti de komşu kente 
           
         O Tanrı 
         Bizim de Tanrımızdır. 
           Yalana  
   “Mubah”  

dememiş miydi yerli yerinde ...  
          
 

Ama  
         Gelemezsem 
                  Hem de hiç gelemezsem 
                  Şimdi yaşamı toz pembe gören Kızıma 
                  Baba bile deyemeyen Oğluma 

         Yalan 
Söyleme... 
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Kırk güne dek dönmezsem. 
Gün olur beni anımsarsanız 
Ve 
     Sen. 
           Ve 
                Anam.  
 
O güne dek kahrınızdan ölmezseniz 
Ağlamayın hiç  
Gözyaşı dökmeyin. 
 
          
             ”Aldılar götürdüler,  
               Dünyayı burnumdan getirdiler” 

demeyin... 
 
Ama 
Bana sorarsanız 
 
 
 “Aldılar götürdüler, 
   Dünyayı burnumdan getirdiler...” 
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Bir kaç resim gösterdiler.  
                Sordular. 
                   -Tanıyor musun? 
              Tanısan  
        Suç… 
                Tanımasan 
         Suç 
                                      üstü   
                    suç. 
   
   
 
 
                           “Aldılar götürdüler 
         Dünyayı burnumdan getirdiler...” 
 
 
 
 
 
“Resimleri  
 Günlük Güncelerde gördüm,” 
                          dersen 

                 
“Uyutma bizi,” 
                         derler… 

              
 
“Hiç görmedim,” 
  dersen , 
              
              “Kahkaha ile gülerler…” 
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“Günlük Günceler  
 Boy-boy verdi resimlerini. 
 Onbeşlik 
                    Yirmilik 
   Otuzluk 
          Bacılar... 
                
                   Kırklık 
         Ellilik 
                            Altmışlık                               
Analar... 
  
                  Yetmişlik, 
          Seksenlik 
                Doksanlık 
        Nineler... 
 Resimlerine ağladılar. 
 
                   Fidan gibiymiş...  
                      Civan gibiymiş... 
  Tuuu!...Tu, Tuuuuhhh!...  
    Maşallah... 
    Elemterekeyfe  
           fiş, 
    Kem gözlere şiş,” 
    dediler . 
     deyemezsin… 
          
“De de  
               Göreyim seni.” 
         “Sen belletmişsindir... 
    Sen öğretmişsindir…” 
      derler… 
  
" Alırlar götürürler 
Dünyayı burnundan getirirler" 
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“Dünya ne denli büyük olursa olsun. 
Gelirse bir kez gelir burundan. 
De!..  
De!.. ulan bildiğini 
            Ölürsen 
       Bir kez ölürsün, dedim,” 
    kendime… 
Ve  
Dedim.  
-Tanıyorum, 
 
-Nereden? 
 -İşte ,  
              Şurdan – Buradan. 
      Saydım birkaç günlük günce ismi.  
 
       “DEMEK ONLAR HAAA!..."  
 
 Şakır!..Şakır!..da şakır!..şakır!..  
 Takır!..Takır!.. da takır!.. takır!..  
 
    Daktilo ile yazılır.  
    Adına bir dosya açılır... 
 
   “O günceler her yerde bulunur.  
     Günde üç dört bir satılır,"  
      deyemezsin... 
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De de  
       göreyim seni..  
  
                            "Alırlar götürürler” 
   Dünyayı burnundan getirirler..."  
 
 
“Dünya 
  Ne denli büyük olursa olsun.  
  De!... 
 De  
                   ulan bildiğini. 
  ölürsen, 
   bir kez ölürsün, dedim,” 
                                                               kendime 
 
                           Yüzüme baktılar 
  Sanırız konuşacaksın dediler.  
   
 
                           "Aldılar götürdüler.” 
  Dünyayı burnumdan getirdiler." 
 
  
“O günlük günceleri okumak suç mu?"  
    dedim.  
    
           “Sormadık sana,” 
                          dediler. 
    
            “Öyle ise suçum ne?” 
   dedim.  
   “Güldürme bizi,” 
      dediler.  
       
 "Aldılar götürdüler,” 
Dünyayı burnumdan getirdiler.”
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“Ama dünya ne denli büyük olursa olsun.  
 Gelirse bir kez gelir burundan 
 Ölürsem 
  Bir kez ölürüm, 
       dedim,”  
    kendime, 
   
 
Söyledim bildiklerimi.  
                       Suçumu sordum. 
     
 
                                    SÖYLEYEMEDİLER… 
    
 
“Aldılar götürdüler” 
Dünyayı burnumdan getirdiler”  
 
 
SUÇUM NEYDİ?...  
SUÇUM NEYDİ?.. 
 SUÇUM NEYDİ?.  
  SUÇUN NEYDİ?...  
       
     YILMAZ SUNUCU 
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SONSÖZ ÖYKÜ DOSTLARININ 
BURADAKİ ÖVGÜLERİ SİZLERLE PAYLAŞMAMIZI FOÇA’DAKİ BİRLİKTELİĞE KATI-
LAN DOSTLAR İSTEDİ. 
“Seyrek’ten doğan güneşi, 30 Ekim’de Foça’da  soluklayan öykü sevdalılarıydık… 
Gökle  denizin  el ele sergilediği muhteşem güzelliği aynı coşkuyla gören yürek-
lerdik. Genç-yaşlı öykü evrenini renkten renge boyayan kalemlerdik… Uşak’tan, 
İzmir’den, Balıkesir’den, Tire’den yurdun dört bir yanından  koşup gelen  başka 
başka insanlardık… Ortak konumuz mutluluk, emeğimiz güzellikti… Etkinlik so-
nunda ortaya çıkansa,  her yüreğe kazınmış muhteşem bir  mutluluk tablosuydu. 
İşte bu tabloyu  emeği, duyarlılığı, içtenliği   ve ilgisiyle  yaratan  idealist, aydın 
insan  Sayın YILMAZ SUNUCU’ YA; farklılığıyla tüm Türkiye için bir örnek olan 
halkın sesi, başarılı- güzel insan Sayın NURGÜL UÇAR’A sonsuz teşekkürler…" 
Ersin KÖSEOĞLU 
 
"Bu topraklarda dört yapraklı yoncalara, atlı karıncalara, KEMAL’e ermiş MUSTA-
FA’lara, gönüllerimize doğru UÇAR'ken büyüyen NUR'lu GÜL'lere; sanat sevgisini 
vatan sevgisiyle yoğurup YILMAZ bir iradeyle halkımıza ileten SUNUCU'lara, 
kadınını ve erkeğini bir sayıp onları onurlandıran KÖY'lere inanın pek SEYREK 
rastlanıyor. 
      Foça'da iki gün konuk olarak bulunduğum bu güzel insanların arasında bazen 
bir çocuk oldum MUTLULUK arayan, bazen bir yetişkin oldum çocuklarıma ÖY-
KÜLER okuyan... Bu etkinliğe katılan her dostun gözlerinden çiçekler toplayıp 
kalemlerinin gölgesinde MUTLULUK şarkıları dinledim. Onurlandım, Türki-
ye’mizin gelecek günleri için umutlandım; direncimi elli  altmış dirençle çarpıp 
çoğaldım. 
      İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Yaşatma Derneği 1.Öykü Yarışması'nda emeği 
geçen herkesi alkışlıyor; Sayın Nurgül Uçar'a ve Sayın Yılmaz Sunucu'ya bize 
kazandırdıkları her şey için teşekkürler ediyorum...”  
Hüsamettin KÖSEOĞLU 
 
“Aydınlık şehrin aydın insanları… Gerçekten ana evinde, baba ocağındaydım. 
Yanınız da geçirdiğim üç günü en güzel duygularla anacağım, yaşadığım müddet-
çe. 
Gülşen KADIOĞLU 
 
"Biz edebiyat dostu insanları, öykü yazmak için yüreklendiren ve yazdıklarımızı 
değerlendirerek ölümsüz kılan Sayın Yılmaz Sunucu ve Sayın Nurgül Uçar'a te-
şekkür ederim. Çünkü söz uçar yazı kalır derler. Bu yarışmalar sayesinde kurulan 
yeni dostlukların edebiyat adına devamını dilerim. Kalemimiz hep mutlulukları 
yazsın." 
Nilgün ERDEM  
 
 “Şehirleri çok km uzaklarda olan, yürekleri öykünün kapı komşusu dostlarla 
beraber, üç gün boyunca bir mutluluk yağmuruna yakalandık Foça’da. Bu yağmu-
run yağması için hiç birimiz yağmur duasına çıkmadık. Mutluluk birilerine do-
kunmaktı… Dokunduk, sarıldık, paylaştık. Bütün değerlerin yastık altına saklandı-
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ğı bir dünyada hala böylesine içten, böylesine sıcak insanlara dokunabilmenin 
ayrıcalığı beni öylesine mutlu etti ki. Şehre döneceğim gün kokuşmaya yüz tut-
muş bütün virüslü duygularımı, Foça'nın soğuk sularına attım ve şehre ana rah-
minden yeniden çıkmışçasına döndüm. Arkamda bıraktıklarımı hiç bilmem ancak 
bana kalan tanrısal bir çocuk huzuruydu.”  
Erkan ŞEMİN  
 
 “Öykü yarışmalarına katılmak aklımın kıyısından bile geçmezdi. Bir takım kayır-
malar olacağını düşündüğüm için belki de."Kadın" konulu yarışmanızı duydu-
ğumda içimden bir ses "buna katıl" dedi, ben de o sese uydum. İyi ki de uymu-
şum, Foça’ya çağrıldığımı öğrendiğimde gitmeye kararlıydım, ama babamın 
rahatsızlığı nedeniyle sadece ödül törenine katılabildim. Övgü ödülü almıştım ve 
bir sonraki yarışmada gene ödül alıp Foça'ya gitmek için kolları sıvadım. Öykü-
mün elemeyi geçtiğini ve Foça'ya davet edildiğimi okuyunca çok sevindim, ama 
babam gene rahatsızdı ve Foça'da olacağım günler bakım nöbeti bendeydi. Sağ 
olsun kardeşlerimden biri benim nöbetimi devraldı da ben de, insanın hayatında 
çok az yaşayabileceği günleri sizlerle birlikte Foça'da geçirebildim. İkincilik ödü-
lümü,16 Kasımda kaybettiğim canım babama atfettim. Beni yazmam konusunda 
her zaman desteklemişti, bundan sonraki bütün ödüllerim de onundur.”  
Merih Doğan BAYSAL 
 
“Karşımızda uçsuz bucaksız deniz vardı ve mevsim sonbahardı. İçeride bir avuç 
insan konuşuyordu. Aklıma  Amerika da üniversitede gittiğim ''lunch free'' vaka 
toplantıları geldi. Yiyecek paketini alır, usulca yerime otururdum. Çok zengin ve 
köklü tarihe sahip Türk çocuğu, yabancı bir ülkede karnını zor doyuruyordu. 
Memleketimde yan gelip yatan birçok insan yüzünden. Foça da hissettiklerim; 
memleketimde ne kadar işe yarar insanların da var olduğuydu. Amerika da 
ülkemdeki bazı insanlar yüzünden aç kalmıştım, bugün Foça da  ülkemdeki birkaç 
iyi adam ruhumu doyurdu.“  
Zerrin DEDE 
 
"Mutluluk Öyküleri" güzel gönüllerden esen meltem rüzgârları gibi tadına doya-
madığımız bir kitap oldu. Güzel hikâyelerden oluşan bu kitap büyük bir emek ve 
paylaşımla hazırlandı. Foça’da iki gün boyunca yaşadığımız dostluğu unutmak 
mümkün değil. Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen Yılmaz Sunucu Bey'e ve 
Nurgül Hanım’a çok teşekkür ederim.”  
Salim NİZAM  
 
    “Sayın, Yılmaz Sunucu ve onunla beraber olan tüm gönül dostları acaba hangi 
kelimeler ile ifade olunur. Bilmiyorum. Ama bildiğim şu ki bazı kişiler, dünyaya 
insan misyonu ile adamlık misyonu ile gelirler ve onlar yaşamları boyunca  hep 
güzel işlerin insanı olurlar. 
    Sanıyorum Yılmaz Sunucu'nun da sorunu bu " Güzel İnsan " olmasında, " Güzel 
İşler'in " adamı olmasında, yani adam gibi adam olmasında…”  
Ahmet Yılmaz TUNCER 
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DOSTLARDAN  DEĞERLENDİRMELER 
 
Öncelikle Arasta’nın ülke yazınına eklenmesinden dolayı, Sn. Yılmaz SUNU-
CU’yu ve Sn. Nurgül UÇAR’ı kutlamak isterim. Onlar, aydınlığa ulaşmanın ve 
kültürel değişimin yollarını göstermede iyi birer örnek oldular bize. 2005 
yılından beri, Seyrek’teki değişimin hem tanığı hem de yaşayan bir parçası-
yım. Aynı zamanda Seyrek’in ülke yazınına kazandırdığı kalem kitlenin içinde 
yer almaktayım. Şöyle ki; öykü yazmaya ilk başladığım dönemlerdi. Bir gün, 
bir gazetede “Komşuluk” konulu Seyrek Beldesi Öykü Yarışması başlıklı bir 
duyuru gördüm. Yarışma konusu oldukça anlamlı geldi bana. Bu şekilde 
yazdığım ilk öykü yarışmanın kitap seçkisinde “yayınlanmaya değer” görül-
dü. Bu, beni başka öyküler yazmak ve kalemimi geliştirmek konusunda 
yüreklendirdi. Ardı sıra katıldığım ulusal ve uluslararası öykü ve şiir yarışma-
larında çok sayıda derecelerim oldu. Bu yarışmalar, aynı zamanda pek çok 
yazan insanı biraya getirdi. İlerleyen zaman içinde, Seyrek Yarışmalarında bir 
yarışmacı olarak değil, seçici kurul üyesi olarak bulundum. Çok yönlü bir 
insan olan Eğitimci-Yazar Yılmaz SUNUCU, bir beldede değişim yaratmada, 
özverili ve çalışkan tutumuyla günümüzde parmakla gösterilecek kadar az 
olan sayılı eğitimciden biridir. Nitekim “Şiirini Al da Gel 1-2-3” etkinlikleri ve 
kitaplarıyla da yine bir değişimin içinde olduğunu kanıtlamıştır. Kendi deyi-
miyle “Sokaktaki Öğretmen”, yediden yetmişe her kültürde insanla kolay 
iletişim kuran, yurdum insanı Sn. Yılmaz Öğretmenime, güzelliklerle dolu 
nice yıllar ve nice kitaplar diliyorum. Onun derlediği ve düzenlediği bu ime-
cede birkaç öykümle bulunmaktan dolayı mutluyum. Aydınlığın içinde bu-
lunmanın coşkusuyla…               Kezban ŞAHİN TAYSUN 
                                                                   Araştırmacı Mühendis-Yazar 
ARASTA 
       Sayın Yılmaz Sunucu’nun önderliğinde “Seyrek Anam Evi Çalışma Gru-
bu”nun düzenlediği Nisan/2012 Foça öykü günlerinde tanıştığım yüreği 
sevgiyle dolu öykü dostlarıyla birlikte olabildiğim için çok mutluyum.  
Ateşböceği gibi karanlığı dağıtmak ereğiyle birikimlerimi yazmaktan kendimi 
alamıyorum.  İğne oyası yapar gibi öğrendikçe daha güzel öyküler yazabile-
ceğime, önemli olanın daha çok okuyup yazarak özgün eserler ortaya çıka-
rabilmek olduğuna inanıyorum. “ARASTA” tüm ustaların bir zamanlar çırak 
olduğu, her güzel meslek için çalışmak gerektiği algısını yarattı, çok beğen-
dim. 
Kitabın arkadaşlarımızın çalışmalarını tanıtıcı, bundan sonra yazacaklarının 
muştucusu olmasını diliyor, emeği geçenlere sevgi ve saygılarımı sunuyo-
rum. 
     Emine ŞİMŞEK EMİRAL 
      10.07.2012 
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DOSTLARDAN DEĞERLENDİRMELER . . . 
 
DOSTLUĞUN TADI 
  
Bir arkadaşımın önerisiyle katılmıştım Seyrek Belediyesince düzenle-
nen ilk yarışmaya.  
Orada kutlanmanın tadına vardım ve sonraki yarışmalara da öykü 
gönderdim. Edebiyat dostları grubunu oluşturduk. Yılmaz Sunucu ve 
Nurgül Uçar hanımefendiyi tanıdık. Başarılı, donanımlı ve özverili o 
insanların emekleri sayesinde yeni kalemlerin yolu açıldı. Katılımcılar 
daha sonra başka alanlarda da başarı elde etti. Şimdi yarışmacı ola-
rak katılmasam da Edebiyat Dostları’nın birlikteliklerinde yanlarında 
olmaya çalışıyorum. Okumanın, yazmanın, edebiyatın tadını yaşıyo-
rum.  
Sayın Yılmaz Sunucu ve Sayın Nurgül Uçar’a bu çalışmaları için ne 
kadar teşekkür etsek az olur. Yılda bir kez de görüşsek onların varlı-
ğını bilmek bile umutlanmaya yetiyor. Bu güzel öykü ve şiir dolu 
birliktelikler bitmesin diliyorum. Saygılarımla…  
 Nilgün ERDEM 
 
Sayın  
Yılmaz SUNUCU 
Kolay gelsin. 
Emekleriniz için yaptıklarınız için var olun. 
Foça'da "Savaşın Getirdikleri,"  öykülerinin değerlendirme toplantı-
sının cdsini www.yilmazsunucu.com sitesinden seyrederken bir kez 
daha o günleri ve dostlukları gördüm. Elinize emeğinize sağlık. Ger-
çekten çok hoş olmuş. Yeni çalışmanız, öykü birlikteliğine vermiş 
olduğunuz ARASTA ismini çok beğendim. Mutlaka içeriği de güzeldir 
bundan eminim. Bundan sonraki çalışmada, gücüm yeter ise ben de 
yer almayı isterim.  
Tabii ki sizler de uygun görürseniz.  
Çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
Görüşmek dileğiyle. 
 
 Tayfun AK - Eskişehir  
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DOSTLARDAN DEĞERLENDİRMELER . . . 
“Şiirini al da gel” etkinliğinde bulunmaktan büyük keyif aldım. Ya-

zar Yılmaz SUNUCU’nun önderliğinde,  şiire gönül vermiş insanlar bir 
aradaydı. Bakışlardaki içtenlik ve parlaklık çok anlatıyordu. Şiirler yürek-
lere değiyor ve yeni dostluklar doğuyordu. İlk kez katıldığım bu etkinlik-
te, şiir gibi yaşamayı başarabilen insanların arasında bulunduğumu fark 
ettim. Şiir üzerine yapılan yorumlar da, okunan şiirler kadar dokunaklıy-
dı. 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 gü-
zelliklerde bulunmak dileği ile. 

 
Kezban ŞAHİN TAYSUN  
“ŞİİRİNİ AL DA GEL”  GÜRE- HATTUŞA’DAYDI 
“Şiirini Al Da Gel” projesinin mimarı, takım kaptanımız, yol arkada-

şımız, Kuzey Yıldızı’mız  Sevgili Yılmaz Sunucu bu kez bizleri Güre, Hattu-
şa Termal Tesisleri’nde bir araya getirdi. Şiir, müzik, dostluktan oluşan 
akşam menüsü “1 Mayıs” öncesi hepimizi birbirimize kenetledi. Na-
zım’ları, Attilâ İlhan’ları, Neruda’ları, Özdemir Asaf’ları, Murathan Mun-
gan’ları, Can Yücel’leri, İlhan Berk’leri, Bedri Rahmi’leri, Cemal Süre-
ya’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 KÜÇÜKİB-
RAHİMOĞLU, 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 2011 
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SEYREK 
1992'DEN ÖNCE 
                   KÖYDÜ... 
1992 'DE BELDE OLDU. 
2009'DA DA BELDELİK 
                 ELİNDEN ALINDI. 
Herşeye inat, 
Seyrekliler yolarına devam ediyorlar. 
Nasıl mı?... 
 Bundan sonra ki sayfalardan ve Google'dan; 
Seyrek Anamevi Çalışma Grubu 
yazarak bakıp öğrenir misiniz... 
  
SEYREK’İN YENİ YÜZÜ 
Seyrek'te üç yıl önce köy meydanında üç kasap dört kah-
ve bir kaç dükkan vardı. 
Şimdi neler mi var? 
Eğlenmek, dinlenmek, Foça'ya daha sakin ve kısa yoldan 
ulaşmak için İzmir’den Menemen’e giderken Ulukent 
İZBAN İstasyonundan sonraki üst geçidin altını geçince 
hemen sağa dönerek Foça'ya Seyrek üzerinden ulaşabi-
lirsiniz. Böylece Seyrek'in yeni yüzünü kendiniz görürsü-
nüz. . . 
Belki köy kadınlarının eli ile üretilen sıcak sıcak açma bö-
rekle köy kahvaltısı yaparsınız. Belki de 1+1  ; 2 +1 ;  
3+1 lik çağcıl bakış açısı ile sizleri bekleyen kiracısı hazır, 
yatırım için geleceği aydınlık evlerden birini alırsınız. 
Belki de ilkokuldan üniversiteye dek uzanan eğitim ku-
rumlarının birinde yakınlarınızın burada eğitim görmesi-
nin daha akılcıl olduğuna karar verirsiniz.  
Biz sizleri bekliyoruz. 
Karar sizin...   



 
 

93

Köy Meydanına 100 mt, 

Gediz Üniversitesi’ne 

300 mt. Uzaklıkta

2+1 Lüx daireler

2013 Aralık Ayında 

Anahtar Teslimi

Ödemede Kolaylık

Bilgi : Levent ÖZEREN - 0533 733 87 77 - 0534 392 63 33
Gazi Mustafa Kemal Mh. 4128/1 Sk. No:7 Seyrek / MENEMEN
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UŞAK AĞZI SÖZLÜĞÜ 

 
Ekleriyle 5.baskısı üç ay sonra 

tamamlanıyor.  
www.yilmazsunucu.com sitesin-

den  
baskı giderlerine katkı koyanları 

öğrenerek  
onlardan edinebilirsiniz. 

Sizler de baskı giderlerine katkı 
koyarak  

dostlarınıza " ÇİÇEK YERİNE KİTAP 
" sunabilirsiniz. 

 
 

MENDERESİN  DEVELERİ 
 

Köy Enstitüleri'nden günümüze Eğitim 
kurumları gerçeği 11.baskısını 
ÇİÇEK YERİNE KİTAP DOSTLARI 

gerçekleştirdi. 
Bilgi: http://www.yilmazsunucu.com 

 
 

 
 

 
GÜNAH  YAZMA  ALLAHIM 

 
Köy Enstitülerinden günümüze 

ülkemizin dinsel yapılanma gerçeği... 
5.Baskı İMECESİNE katılır mısınız? . . . 
Bilgi http://www.yilmazsunucu.com 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


