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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 
toplantılarda 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 ,Şiirini Al da Gel 4 ve elinizdeki 
Şiirini Al da Gel 5 gerçekleşti. 
Sırada beraberce oluşturduğumuz ilk beş yapıtta yer alan 
arkadaşlarımızın şiirlerine ek aramıza yeni katılacak dostların 
şiirlerinden oluşacak.  
Adı,  “ŞİİR BAHÇESİ” olacak.  
Bu ürünümüz şiir adına yaptığımız uğraşımızın dönüm noktası olacağını 
düşünüyorum. 
Çünkü altıncı ortak yapıtımız, İlk beş yapıtımızda şiiri olan dostların 
seçtiği şiirlerden doğacak.  
Bir de Şiirini Al da Gel uğraşımızın ikiz kardeşi olarak sürdürdüğümüz. 
ARASTA’ larımız var. .ARASTA isimli   öykü işliğimizin de sırada ,  4. ve 5. 
basamakları var. 
Beşinci basamaklardan sonra şiir ve öykü işliği olarak sürdürdüğümüz 
çalışmalarımız o zaman görevinin tamamlayacak. 
Belki de bu yolculuklar uzun zaman diliminde yürüyüşümüzde yer alan 
başka dostlarla da sürdürülür. 
Uzun soluklu bu yol, şiir adına, öykü adına o zaman güzel bir yol olur. 
Her şeyi zaman gösterecek. 
"Şiirini Al da Gel," dizisine ve Arastalara e-kitap olarak, etkinliklerimizin  
görsellerine, uğraşımız üzerine bilgilere  www.yilmazsunucu.com    
sitesinden ulaşabilirsiniz. 
Önümüzdeki yıllarda yapacağımız birlikteliklerde sizleri aramızda, 
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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Gece zifiri karanlık. 
Dışarıda rüzğar 
Bir sen varsın yanımda 
Özlediğim kadar. 
  
                  
                  Gece zifiri karanlık 
                  Yağmur da yağıyor 
                  Ah!.. 
                  İçime yalnızlığın doluyor 
                  Işığın kadar. 
  
  
Gece zifiri karanlık. 
Yoldayım yolundayım 
Bir seni düşünüyorum 
Düşlerim kadar. 
  
  
                   Gece zifiri karanlık. 
                   Gecenin en karanlık anı 
                   İçime sen doluyorsun 
                   Güneşim kadar... 
  

Yılmaz SUNUCU 

 
 

 
DÜŞ GÜNEŞİM 
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Adil UYGUR 
 
1938 yılında Cuma ovası, Görece Köyünde doğdu. İlkokulu 
Görece köyünde okudu.  Denizcilik bankasında çalışırken 
dışarıdan lise bitirme sınavlarına girdi. 
1975 de lise diplomasını aldı. 1991 de emekli oldu.  

Drama ve resim kurslarına katıldı. Birçok şiiri var.  
Bir şiiri hicaz makamında bestelendi.  
“Deniz ve Ben” adlı öyküsü 1974 yılında Deniz dergisinin 

hikâye yarışmasında üçüncü oldu.   
Bir oğlu, bir kızı var. 1965 yılında beri İzmir Karşıyaka’da 

yaşıyor. 
 
Adres: 1703 Sokak No.79 
Bahçelievler- Karşıyaka / İZMİR 
Tel: 0542 692 10 49 
 

 

MYMMMMMMMMNETMMM
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*YILLAR SONRA YENİDEN 
 
Ben aşkı unutmuştum 
Nerden çıktın karşıma 
Ah ettim yemin ettim  
Dönmemek için sana 
 
Yıllar sonra yeniden  
Ateşleme külümü 
Beni terk ettin diye 
Düşünmüştüm ölümü 
 
Ay geçti yıllar geçti 
Ne bir mektup bir haber 
Ölüm ayırmaz derdik 
Ayırdı bizi kader 
 
Yıllar sonra yeniden  
Ateşleme külümü 
Beni terk ettin diye 
Düşünmüştüm ölümü 
 
Yıllar ne çabuk geçti 
Şimdi anne olmuşsun 
Saçlarına ak düşmüş 
Mutluluğu bulmuşsun 
 
                                    Adil Uygur  ‐  Ocak 2001 
 

* Dr. Mehmet ELÇİ  bestelemiştir 
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SAPLANTI 

Çıkarıp atsam diyorum 
Kafamdaki düşünceleri  
Düşünmesem diyorum gönlümce 
Ama olmuyor 
Saplanmış benliğime 
Tahtını kurmuş yoksulluğum 
Yaşantımın üstüne 
Boş versem diyorum başkalarına 
Umutlarım bitik 
Mazim boş 
Yaşıyorum işte bitki misali 
Yaşamak bu mu? diyorum 
Kendi kendime 
Ne zaman bitecek?  
Dertlerim tasalarım. 
Hep düşlerimde ışıkların pırıltısı 
Alnımdaki çizgiler 
Saçımdaki aklar 
Tasalarımın kalıntısı. 
                          
                                           Adil Uygur 
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Ali Rıza ŞAHİN 
 
1935 yılında Uşak’ta doğdu. 
 
Değişik yörelerde 45 yıllık kamusal görev sonunda Denizli savcısı 
iken emekli olup emeklilik yaşamını Uşak’ta sürdürmekte. 
 
Yazım hayatıyla “Varlık”, “Cumhuriyet Kitap” ve “Akşam 
Gazetesinde” övgüyle tanıtılan “Bir Savcının Kaleminden” ile 
tanıştı. 
 
 
 
İletişim:  
(0276) 216 89 30 ‐ Uşak 
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GARİP ALİ İLE MAHALLELİ 
 

Işıktan tüyleriyle yarıp geceyi  
Bir kuş kanatlandı  

Kondu gökteki hilale  
Al aldı kanatları. 

 
Geceyi dokurken bülbülün sesi, 

Buram buram güldü seher nefesi 
Bir feryat saplandı karanlığın bağrına 

Bir ağıt sesi… 
Orda ki gariban mahallede sıracadan ölmüştü garip Ali 

Birkaç yaşlı alıp gittiler 
Mezarlık ebedi mekan; son istirahatgahı 

Sakinlerin ziyaretçileri bazen kuşlar bazen böcekler. 
                                          Garip Ali’yi gömdüler 

Üstüne birkaç kürek toprak, 
Bir ibrik su döküp döndüler 

Dönerken bir pir-ü faniye rasladılar  
Mezarlığın orda 

“selam!” deyip durdular  
Sohbete koyuldular… 

Pir-ü fani gömdünüz mü diye sordu 
Oradakiler – evet 

Pir-ü fani –şu an ne hissediyorsunuz diyor 
Oradakiler – faniliğimizi peder 

Pir-ü fani – amenna, faniyiz fani olmasına da fakat yaşıyoruz bak 
şimdi 

Yaşadıkça fani değiliz hayat bir şeyler bekliyor bizden. 
O sıra orada dane arayan bir serçeyi gösterip 

“şu kuşa bakın, yaşam devam ediyor” 
Oradakiler –evet peder devam ediyor diyerek, 

Garip Ali’yi bırakıp maveraya  
Döndüler mahalleye. 

                                                     Evet… 
Her şeye rağmen yaşam devam ediyor 

Kuşlar gene uçuyor bülbül ötüyor 
Güller kokuyor gene… 
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GÜNÜN BİRİNDE 
 
Arı bal toplarken, uçan kelebek, 
Nasıl da gülüyor o tatlı bebek. 
Çiğdemle papatya bak öbek öbek 
Bunlardan haz duydun mu günün birinde ?  

 
Bir dilim ekmeğe madenci galeride  
Grizu patlamış biraz ilerde  
Memetler can vermiş vakti seherde  
Acındın mı günün birinde ? 

 
 
Birlikte düşündün mü dünü bu günü ? 
Yürürken kolladın mı ardınla önünü 
Nasıl geçirdin geçen gününü  
Düşündün mü günün birinde ?  

 
Güneş batar gün dönümünde  
Hak değil mi doğmak denli ölümde  
Faniyiz dostum fani sen, ya da ben de  
Düşündün mü günün birinde ?  

 
Geleceğimiz elbet edfalı iyal 
Can yoldaşı değil mi cefakar âyal 
Nafiledir bunlarsız ne mülk ne de mal 
Düşündün mü günün birinde  

 
Bilişim cağındayız biliyor musun ?  
Sağ duyunla geleceği görüyor musun ?  
Üç beşini yoksullara veriyor musun ?  
Düşündün mü günün birinde ?  

 
Dalton gibi sakın renk körü olma  
Renkleri ayır ki saçını yolma  
Doğru rotadaysan gerisin sorma  
Düşündün mü günün birinde… 
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Salt miyop ya da hipermetrop olma,  
Ayırabilmelisin dorukla dibi 
Dehlizlere dalıp sakın kaybolma 
Uzağı da görmelisin yakınmış gibi 

 
Ey dost olguları izliyor musun ?  
Sebep sonuç bağıtını biliyor musun ?  
Kendi kendine soruyor musun ? 
Düşündün mü günün birinde… 

 
Yaşamın selektörü (zıtlıklar) teorisi  
Sevinçle-keder, sağlık-hastalık 
Vuslat-ayrılık, 
 kur yaparken aydınlık ve karanlık… 
 
iyilikle-kötülük, güzeliyle-çirkini, başarı-başarısızlık 
acıyla-tatlı; dirimiyle-ölümü, varlıkla-yokluk,  
gecesiyle-gündüzü, kararla-kararsızlık, 
yaşamın tezahürü kuşkusuz tümü… 

 
 

hem kendine mi yonttun mutluluğu  
paylaştın mı acılarını başkalarının 
bilir misin sefaletle yokluğu  
düşündün mü günün birinde… 

 
başkaları aç yatarken “Karun” ne yzar ?  
sefaletin temelinde “Karun” oldun sen… 
keskin sirkenin küpüne zarar  
düşündün mü günün birinde … 

 
hep “ben” mi dedim, yoksa “biz” mi  
“sonra ben”, “önce siz” mi ?  
Buna gerek var mı, yoksa gereksiz mi,  
Düşündün mü günün birinde… 
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İnsanı insan yapan erdemdir “dostum” 
İyilik, hoşgörü, bir de paylaşım 
Tevazünla cesaretin varsa, kıyaktır işin, 
Düşündün mü günün birinde… 

 
Evet dostum, işte yaşam bu… !  
Bunları yaşamışsan varsın ancak sen 
Yaşadım, yaşıyorum diyebilirsin 
Aksi halde ot gibi yok gibisin sen  
Ne kokan, ne buluşan b.k gibisin sen… 
 

 
 

BİR ÖĞRENCİNİN RÜYASIYLA DUASI 
 

Bir rüya gördüm öğretmenim, 
Gepgeniş, dünyalar kadar geniş 

Bir bahçedeydik… 
Kanlı, canlı ağaçlar vardı 

Yemişle sırılsıklam;  
Fidanlar vardı boy atmış 

Sereserpe 
Fidecikler vardı tatlı 

Yeşil mi yeşil 
Sarmalamıştı bahçeyi  

ebruli sular 
çiçekler açmıştı, kırmızı, pembe, eflatun; 

saman sarısı renk renk 
ama nasıl rüyaydı 

 bir bilebilsen… 
elinde çapa, kürek 

bahçivan sendin öğretmenim… 
 

bir rüya gördüm öğretmenim 
bir mutluluk ülkesindeydik 

öyle bir ülke ki  
insanlar mutlu, yarınlarından emin 

kardeşlik barış türküleri söylenmedeydi daim 
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neden bilmem; ara ara da  
el ele tutuşup yörende “güneş”, “hava”, “su” 

diye diye halay çekiyorlardı. 
İşte o “güneş”, “hava” ve “su”  

sendin öğretmenim 
bir rüya gördüm öğretmenim 

sürülerle çocukları olan bir aileydik 
öyle bir aile ki  

düzenli, sağlıklı, sorumluluğunu bilen 
ama nasıl bir rüyaydı 

bir bilebilsen 
işte o ailenin ana-baba ve artdaşı  

sendin öğretmenim 
 

bir rüya gördüm öğretmenim 
bir ülkedeydik gene 

bir “cumhur” ülkesiydi 
ayyıldızlı kırmızı bayraklarla  

süslüydü her yan  
cumhuriyet töreniydi her hal 
öğrencisiyle öğretmen saf saf 

nasıl oldu bilmem  
çıkageldi alana ULUÖNDER  

ve selam durup  
“öğretmenler cumhuriyet sizlerden  

Fikri hür, vicdanı hür,irfanı hür nesiller ister”  
Diy haykırmıştı. 

Ama nasıl bir rüyaydı ooo! 
İşte o neslin mimarlarından biri de  

Sendin öğretmenim 
Annelerimizin karnındaydık, 

Zifiri karaydı her yan 
Sonra nasıl oldu bilmem 

Dünya ile tanışıverdik küçücük 
Zamanla büyüdük biraz 

Fakat zavallı ve beceriksizdik henüz  
Bir simyacıyla yollamışlardı bizi 

Simyacı bir mumdu  
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Kendi erirken  
Aydınlatıp altına dönüştürüyordu 

Körpecik beyinleri… 
Sonunda sıralanıp karşında  
Ellerini öpüyorduk minnetle  

Sürüp gidiyordu bu hep böyle 
Sendin simyacı öğretmenim 

 
Yıllar ve yıllar sonraydı artık 

Gene bir rüya görmüştüm öğretmenim 
Bu kez karışıkçaydı rüyam 

Verdiğiniz ödevleri hazırlayıp  
Sınıfça sizi bekliyormuşuz 

Az sonra kapıdan sınıfa süzülmüştünüz 
Güler yüzünüz solgundu bu kez 

Tahta başına geçip derse başlamıştınız bile 
Sonra nasıl oldu bilmem yığıla kalmıştınız yere… 

Sınıfça çığlık çığlığaydık 
Ölmüştünüz görev başında be öğretmenim 

Gürültüye müdür gelmişti 
Anlatımına göre sıracadan rahatsızmışsınız  

Uzun zaman 
Reçeteli pahalı ithal ilacı alamamıştınız… 

Ardından sınıfça hazin bir ağıt tutturmuştuk 
Öğretmenim 

“yoksulluğun gözü kör olsun” diye diye  
Dedim ya rüyam bu kez karabasandı öğretmenim 

Çırpınarak nasıl da uyanmıştım 
Bir bilebilsen 

 bir rüya gördüm öğretmenim 
bir rüya ki  

engin sularda yıkanıyordu yakamozlar  
gök atlas mavi  

bir fidan ve çiçekler ormanını ışıtıp  
serpiştiriyordu güneş 

ve sonra solan minesiyle  
kaybolup gidiyordu ufuklarda  

son gurup vakti 
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nasıl bir rüyaydı ooo… 
sendin o güneş öğretmenim 

geleceğin mutlu, 
solmasın güler yüzün  

başın göklere ersin 
tanrı iyi ömürler versin  
canım öğretmenim… 

 
 

 
                                  DERTLİ TÜRKÜ*  (AYŞEM) 

 
Vurdum dağa, yoksun Ayşem 

Komşu dertli, köy dertli 
Umudum kalmadı Ayşem 

Kuzu dertli dağ dertli 
 

Seni sordum ulu çamdan 
Boynun büküverdi Ayşem 

Kuşlara da sordum seni 
Kuşlar dertli çam dertli 

 
Çobanlara sordum seni 
Habarımız yok dediler 
Bir gasavat sardı beni  

Çoban dertli, sürü dertli 
 

Atımı sürdüm hana  
Nerdesin güzel Ayşem 
Yusuf nasıl kıydı sana  
Atım dertli han dertli  

 
Sazım elde kaldı Ayşem 

Çalam dedim çalamadım 
Muradıma eremedim  

Mızrap dertli, tel dertli 
 

Yola düştüm senin için 
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Bulamadım, bulamadım 
Hep ah çektim için için 
Atım dertli yol dertli… 

 
Kuruyasın Banaz çayı  

Soram dedim soramadım 
Sırrına hiç eremedim 
Sular dertli çay dertli 

 
 
 
*Türkünün öyküsü: 
Olay, Uşak-Banaz yöresinde geçer. 
Güzel Ayşe ile Ali birbirine sevdalıdır. Fakat Ayşe, günün birinde kuzusunu otlatmak 
için dağa çıkınca komşu köyden Yusuf tarafından kaçırılıp bir handa iğfal edilir. 
Kaçırılışı duyan Ayşe’nin sevdalısı Ali, önce bir umutla Ayşe’nin kaçırıldığı dağa çıkar. 
Fakat bulamayınca atına atlayarak peşlerine düşüp, dağını ormanını tarar. Ancak 
gecikmiştir Ali. 
Çünkü Ayşe başından geçene dayanamaz ve Yusuf’un elinden kaçıp Banaz çayına 
atlayarak canına kıyar. 
İşte bu türkü bu olay üzerine yakılmıştır. 
                                 
 
 
 
 
                                ANADOLUMA GÜZELLEME  

 
Koşarken Asya’dan kızıl atları  
Çakıyor uzaktan nal parıltıları 

Hava puslu, şimşek çakıyor gökler 
Titriyordu at toynaklarıyla gökyüzü, yer 

 
Terli kızıl atlılar Anadolu’da 

Gölgeleri oynaşıyor gümüş sularda 
Karlı dağlar, havadar yayla, yeşil ovayla  

Obalar yayılıyor Anadolu’ya… 
 

Bir yanda Avrasya köprüsü 
Bir yanda boğaz  
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Türküler söylüyor aşıklar sipsi 
İnlerken kavalı, kopuzuyla saz 

 
 
 

Fındık toplarken Ordu’da Fadimeler 
Çukurova pamuğunda ırgat Binnazlar 

Bağ çapalıyor Ege’de Kerimanlar 
Süt sağarken Munzur’da Berivanlar 

 
Fadime’nin sırtındayken sepeti 

Keriman’ın başında çiti 
Toplarken kozaları Binnazgil 

Berivan’ın başında çelme, önünde sitil 
 

Fındık yeşili Karadeniz 
Doğunun beyaz karları 

Gözleri kamaştırırken turkuvazıyla deniz 
Ilgıt ılgıt üfüren meltem rüzgarı 

 
Güneyinde Toroslar  
Kuzeyde Ziganalar 

Batı yakada ormanıyla ovalar 
Kişnerken şahlanan atlarla taylar 

 
 

Ege’de yer yerinden oynuyor 
Diz gömerken toprağa Efeler başı 

HORUNUNU TEPİYOR Karadeniz uşağı 
Halayanı dönerken Erzurum’un dadaşı 

 
Türk’ün Anadolu’su işte 

Bir gelişle geçmişte  
Bir vatan tuttular desenli bir kilime 

Yakışmaz mı Anadolu’ma her güzelleme 
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Ayşen TÜRKMAN 
 
 Uşak Doğumlu. 
1974 yılında Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Kimya Mühendisliği 
Bölümünden bitirdi. 1975 yılında 
ODTÜ Çevre Mühendisliği 
Bölümünde Yüksek Lisans 
çalışmalarına başlamış, Yüksek 
Lisans tezini Norveç'in Trondheim 
Teknik Üniversitesi’nde 
tamamlamıştır. 

 
1979 yılında E.Ü. İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne 
asistan olarak atanmış, 1981 Doktora Tezi çalışmalarını 
tamamlayarak Doktor Mühendis ünvanını almıştır. 
1983 yılında Hollanda'nın Delft Şehrinde Sağlık Mühendisliği 
(Sanitary Engineering) kursunu izleyerek 1984 yılında Sağlık 
Mühendisi diploması almıştır. 
1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
Bölümünde Yardımcı Doçent olarak atanan Ayşen Türkman, 1987 
yılında Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalında Doçent, 1993 yılında 
Profesör olmuş, 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinden emekli 
olmuştur. Halen Lefke Avrupa Üniversitesinde öğretim üyesi 
olarak görev yapmaktadır. 
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*MİGREN 
 
Ne çok çektim ben senden 
Neydi istediğin benden 
Hayatımı zehir ettin 
Peki sen ne elde ettin? 
 
Geceleri uykusuzluk 
Gündüzleri uyumsuzluk 
Gece gündüz huzursuzluk 
Yıllar yılı hep mutsuzluk 
 
İntikamcı değilim ama 
Bu şiiri yazdım sana 
N’olur kıyma insanlara 
Git uzayın boşluğuna… 
 
                                         Ayşen Türkman 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Not: 1 Ekim 2013 tarihinde migrenliyken yazılmıştır. 
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*HER DAİM GENÇ 
 
Saçlarım da ağarsa,  
Dizlerim de ağrısa 
Saçlarım da dökülse 
Dişlerim de sökülse, 
Gencim ben, her daim genç… 
 
İnadıma koşacağım 
Coştukça coşacağım 
Zorlukları aşacağım 
Hep neşe saçacağım 
Gencim ben her daim genç… 
 
Bezginlere nispet olsun 
Karamsarlar uzak dursun 
Benim gibiler beri gelsin 
Mutluluklar bizim olsun 
Genciz biz, her daim genç. 
 
 
                                                  Ayşen Türkman 
 
 
 
 
*1 Ocak 2014 (Kendime yeni yıl armağanı) 
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EHTİYARLIK GÜZELMİŞ 
 
Dizin ağrırsa şayet,  
                      “Tabi nedeni belli”  
Lafı anlayamazsan,  
                      “Duyamıyor besbelli” 
Saçımda aklar var yaa!   
                       “Eh olacak tabi ki” 
Bir işe mi soyundun,    
                        “Boşver, üzme kendini” 
 
İçim kapalı nedense…  
                       “N’apcan, dert etme, geçer” 
Uyuyup kalmışım koltukta!  
                       “E olur öyle şeyler” 
Nasıl unuttum bunu ya...  
                        “Boşversene, normaldir” 
Pek bitkinim bugün ben,   
                         “Herkeste olan bir haldir” 
 
 
Bi demedikleri kaldı, 
                          “Şükret yaşadığına…” 
Gezip dolaştığına, 
                            oturup kalktığına…  
 
                                                                  Ayşen TÜRKMAN 
 
 
 
 
25 Aralık 2013 Çarşamba 
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Çiğdem SOFUOĞLU 
 
1951 yılında Antalya’da doğdu. İlk öğrenimimi Antalya ve 
İstanbul'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 yılında emekli oldu. 
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BAHAR  ŞİİRLERİ   YOK  ARTIK 
 
Bahar şiirleri yok artık ceplerimde, 
gelincik, papatya dizeleri yok. 
sitemler var yüzlerce  yürek dağlayan, 
gözyaşları var satırlara sığmayan. 
 
Bahar şiirleri yok artık  ceplerimde 
sevda dizeleri yok; 
muktedirler var kılıçlarını kuşanan, 
analar var ilahi adaleti bekleyen.. 
 

Çiğdem SOFUOĞLU 
 
 
  
 
 
 

 
 
Yazın dostları birlikte bir “Sabah kahvaltısında”… 
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SELAM  OLSUN 
 
Artık ne aldığımız nefes nefese,  
ne içtiğimiz su , suya benzer; 
vatan için çarpan yürekler kim bilir  
hangi issiz köşedeler. 
 
'Yiğidim arslanım ' türküsüyle çınlıyor her yer, 
hayatları sönenlere selam  olsun diyerek; 
dört bir köşesinden ağıtlar yükseliyor ülkenin, 
gözyaşları bile akmaz oldu gözlerden. 
 
Artık ne aldığımız nefes nefese  
ne içtiğimiz su , suya benzer; 
kırılmadıkça vatandaşa kalkan eller, 
huzur yok artık bu ülkede  gençlere. 
                                                          
                                                       Çiğdem SOFUOĞLU 
 
YETMEZ   AMA 
  
Nasıl da değişiverdi rüzgarın yönü, 
fırtınadan göz gözü görmez oldu; 
toz duman içinde kaldı genci yaşlısı , 
özgürlük  için  direndiler ölesiye. 
 
Şimdi vurun sizler  dizlerinize kıyasıya, 
kanatın bedenlerinizi parçalarcasına; 
yetmez yine belki ama, 
bir daha bir daha.. 
 
 

Çiğdem SOFUOĞLU  
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Erşan ALTÜRK 
 
1981 İzmir doğumlu. 
Anadolu Üniversitesi İİBF bitirmesine karşı bankacı veya 
muhasebeci olmamaya karar verdiği günden bu yana, bilgisayar 
sektöründe deneyim kazanmaya devam ediyor. 
 Web tasarımı ve e-ticaret yönetimi alanlarında çeşitli firmalarda 
görev aldı.  
 
"Bana köy enstitüleri ile ilgili ne düşündüğünü söyle, sana kim 
olduğunu söyleyeyim" diyen Sabahattin Eyüpoğlu'nun bu 
sözüne son derece hak vererek  
“Köy Enstitüleri'nin son tekne kazıntılarından Değerli Öğretmen 
Yılmaz Sunucu'nun" etkinliklerinin 
http://www.yilmazsunucu.com sayfası üzerinden 
yayınlanmasına yardımcı oluyor.  
Günümüz Türkiye'sinin şartları içinde, uzun erimde   iyilerin 
kazanacağına olan inancıyla, kendi yaşam savaşımını sürdürüyor.  
 
İletişim; 
ersanalturk@gmail.com 

mailto:ersanalturk@gmail.com
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RENGARENK AYRILIK 
 
ayrıldığımız günden beri 
topladığım gökkuşaklarından mızraklar yapıyorum. 
her biri rengarenk, binlerce. 
ve ne zaman yağmurlu bir havada bir şarkı dinlesem 
fırlatıp atıyorum birini gökyüzüne. 
belki bulur diyorum seni, 
saplanıverir kalbine. 
 
             (10.01.2010)   Erşan ALTÜRK 
 

YAMRU YUMRU BİR ŞİİR 

Sen mi yamuk durdun dünya mı yamuldu? 
Bir gözlük yamuldu dünya yamuldu. 
Sen dünyaya uydun, dünya da sana uydu. 
Dünya zaten yamuktu, 
Her şey yamuldu. 

                                         Erşan Altürk ve İlker Eştürk 

                  (Eskişehir İzmir otobüs yolculuğunda 2002) 
NAZİRE 

Bu halimi seviyorum. 
Bir kadehte bu hale gelmeyi 
Daha çok seviyorum. 
 
Yitirilmiş aşklar düşündürür bu dizileri 
Artık kadehlerle öpüşmeye başlarsın. 
Senin ıslaklığını vermez dudaklarıma ama 
Seni hatırlamaya yeter. 
 
                                                         Erşan ALTÜRK 
20/6/2003 
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ŞAİR CEKETLİ ÇOCUĞA... 
 
Nazım gibi yaşadı Kazım, 
Kazım gibi göçtü Nazım. 
Öyle bir yaşadılar, 
Öyle bir öldüler ki; 
Bilemedik. 
Koyuncu muydu Nazım? 
Hikmet miydi Kazım? 
Madem Nazım gibi yaşadı Kazım, 
Ve Kazım gibi öldü Nazım. 
Ne fark eder ki bilinsin, 
Hangisi Kazım, 
Hangisi Nazım? 
Çünkü Nazım gibi biriydi Kazım 
Ve Kazım gibi bilirdi Nazım. 
İyi de ne bilirdi ki Nazım 
Diye daha fazla kurcalamayalım. 
Yoksa biz de VATAN HAİNİ oluruz. 
Ne me lazım... 
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Dr. Hakan TARTAN 
 
1961 doğumlu Hakan Tartan, 
Tevfik Fikret Lisesi ve Dokuz Eylül 
Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi’nden mezun 
oldu. Aynı Üniversite’de Sosyal 
Politika, Sosyal Diyalog ve AB 
Uygulamaları konusunda yüksek 
lisans ve doktora yaptı. Çeşitli 
gazetelerde muhabirlik, yöneticilik 
ve yazarlık görevle-rinde bulunan 

Tartan’ın 4’ü şiir olmak üzere 10 kitabı yayımlandı, 
2 oyunu Devlet Tiyatroları’nda sahnelendi. 
 
Hakan Tartan, 1992’de yeniden açılan CHP’ye İzmir’de kurucu 
oldu ve yönetimde yer aldı. 1995 ve 1999 yıllarında gerçekleşen 
genel seçimlerde iki kez İzmir’den milletvekili seçildi, TBMM 
İdare Amirliği ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlık Divanı 
Üyeliği yaptı. 
56. Cumhuriyet Hükümeti’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı oldu. 
‘İşçiye check-up’ uygulamasına, İzmir’in eğitim, sağlık, ulaştırma 
alanında alt yapısının güçlendirilmesine, okullara bilgisayar ağı 
oluşturulmasına, kültür ve etkinlik merkezleri açılmasına, Sosyal 
Güvenlik Reformu’nun hazırlanmasına ve SSK Hastaneleri’nin 
altyapısının güçlendirilmesine, sağlık sisteminin geniş halk 
kesimlerine hızlı ve etkin götürülmesine, Bulgaristan’la yapılan 
karşılıklı sosyal güvenlik anlaşmalarına katkı sağladı. 
Çeşitli üniversitelerde dersler veren Dr. Tartan, Halkevleri 
anlayışı ile hizmet veren TÜLOV Vakfının Kurucu Başkanı. 
2009 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’nden İzmir Konak 
Belediye Başkanlığı’na seçilen Dr. Hakan Tartan evli, iki çocuk 
babası, Fransızca ve İngilizce biliyor. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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EGE BALIKLARIN 
10 metrekarelik bir oda bu 
çift pencereli, 
göğe yakın, toprağa uzak. 
Bu yükseklik aslında 
yaşama tuzak. 
Duvarlar beyaz, 
duvarlar yazılı. 
Duvarlara kimbilir, 
ne aşklar kazılı. 
Gece lambası silik-sönük, 
ağzı kitli, biraz sihirli. 
Işığında ne çok Alaattin gizli. 
Kapıda en çok erkek eli, 
erkek izi. 
Sert, haşin, kaba. 
Bunca maçoluğa karşın, 
vidalar yine de yerinde ama. 
Aşağıda görkemli bir salon, 
akıllara zarar. 
Ege’yi tartışıyor koca koca adamlar. 
Hepsinin dilinde aynı sözcükler: 
Ege benim, benim. 
İşte bu duvarlarda yankılanıyor. 
Büyük, yüksek duvarlar boş, 
duvarlar soğuk. 
Sevgiler sözcüklerde boğuk. 
Sağda-solda aynalar var, 
heyecan verici, canlı. 
Ama onlar da yalancı. 
Aşağıda koca salon, 
yukarıda 10 metrekarelik bir oda. 
Ben kalıyorum orada. 
Duvarları beyaz, 
duvarları yazılı. 
O duvarlarda, 
‘Ege kimsenin değil, balıkların’ 
yazılı. 
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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 
Ben hiç büyümeyeceğim anne 
Aslında ben..   
Hiç çocuk olmadım ki anne! 
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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 
Ihmalim var biliyorum 
 
Anne sana dönüyorum 
Yaşamındaki en büyük mutluluk da 
Görebileceğin en güzel düş de bu 
Biliyorum 
 
Anne sana dönüyorum 
Aybaşlarında Ulus’ta döner buluşmaları da 
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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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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 
 
 
 
 
SENİN SESSİZLİĞİNİ DİNLEMEK 
 
Senin sessizliğini  
dinliyorum 
Vivaldi’nin dört mevsimi bu  
Minik serçenin sevgi çığlığı 
Senin sessizliğini  
dinliyorum 
Gülün yaprağında yolculuk bu 
Nehrin denize karışması 
Senin sessizliğini  
dinliyorum 
Karlı dağlarda açan çiçek bu 
Umutlarla beslenen yağmur 
Senin sessizliğini  
dinliyorum 
Gümbür gümbür 
Bangır bangır 
Ve seni anlıyorum. 
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Hülya TUĞBAY BAŞAĞAÇ 
 
 17 Ocak 1950’de İstanbul’da doğdu. 1958’de ailesi ile 
Bornova’ya yerleşti. İlk ve ortaokulu burada tamamladı. Manisa 
Kız İlk Öğretmen Okulundan 1967’ de mezun oldu. Kemalpaşa ve 
Bornova’da öğretmenlik yaptı. 1992’de emekli oldu. 1994’de 
Bornova ADD şubesinin kurucuları arasında yer aldı. Çeşitli 
makale ve şiirleri derneğin dergisinde yayınlandı. “Alnım Açıktır 
Benim” adlı tiyatro oyunu derneğin tiyatro topluluğunca 
sergilendi. Dernek çalışmaları devam etmektedir. Basıma hazır 
bir anı romanı, iki araştırma kitabı ve şiirleri bulunmaktadır. 
 Bir kız ve bir erkek çocuğu vardır. 
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DERİNDE 
  

Sus, konuşma ne olur 
 Harflerde asılı kalsın sözcükler. 
 Bir derin suskunlukta anlaştı gözlerimiz 
 Öykünün biri başlarken birisi bitmekte. 
 Denizkestanesinin dikenleri gibi 
 Saplanmış yüreğimize sevgimiz 
 Çıkarmaya çalıştıkça 
 Daha derinlere gitmekte. 
      31.01.1995 
 
               AĞAÇLARDAN ÖĞREN AŞKI 
  

Çamın sivri uçlarına diz acılarını, 
 Erguvanın kızıllığında seyret utancını, 
 Kızılcığın buruk acılığında tat özlemi, 
 Söğüdün dallarından süzülen ışıkta duy sevinci, 
 Kavaktan esen yellerden anla boş vermişliği, 
 Tüm ağaçlardan öğren ne imiş sevdalı olmak. 

YILLARA SİTEM 
 Mutluluğa doyamadan  
 Bir su gibi aktı yıllar. 
 Yüreğime bin acıyı 
 Birer birer çaktı yıllar. 
  Siyah saçlar arasına  
 Gümüş teller taktı yıllar. 
 Yüzümdeki her çizgiye 
 Garip garip baktı yıllar. 

Vakit henüz erken derken 
 Rüzgar gibi geçti yıllar. 
 Sensizliğe mahkum diye 
 Yalnız beni seçti yıllar. 

Kader deyip kandırarak 
 Derdime dert kattı yıllar. 
 Ellere gülümsedi de 
 Bana hep kaş çattı yılar. 
      Kasım 1992 
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SENİNLE GÜZEL 
  

Senin evrenin güzelliklerle dolu 
 Çünkü seninle güzeldir her şey; 
 Dünya senin etrafında döndüğü için 
 Yuvarlaktır. 
 Güneş seni gördüğü için böyle 
 Parlak. 
 Kuşlar senin sesini dinlediği için  
 Neşeli. 
 Benim evrenimde ise; 
 Karanlık kuyular uzanır derinlere 
 İçimdeki yaralara benzer. 
 Bir mum aydınlatır çevremi 
 Soluk yüzümü hatırlatan. 
 Baykuşlar haykırır çirkin sesleriyle 
 Bana benzer harabelerde 
 Ve bir ben yaşarım, 
 Bu çirkinliklerin ortasında 
 Sensiz… 
 
  

 KÖYDE AKŞAM 
 
 Akşam garipliği çökerken köye 

Döner çiftçiler bir bir  
Kara toprağı çiğneyerek  
Çatlak tabanlarıyla. 
Ak alınlarından damla damla  
Ter dökülür nasırlı ellerine. 
Kaval seslerine karışır  
Yorgun nefesleri. 
Kara gözleri ışıl ışıl 
Çocuklar koşar 
Kollarını açarak. 
Şen çığlıkları duyulur 
Çıngıraklar arasından. 
Ezan sesiyle yanar lambalar , 
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Kara balçıktan duvarların ötesinde 
Sıcak çorbanın dumanları yükselir. 
Yavaş yavaş kapanır gözler 
Günün yoğunluklarıyla yüklü. 
Titrek ışıklar kaybolur pencerelerden 
Kara gölgeler arasında  
Dalar bütün köy uykuya. 
 
 
ÖYLE BİR DÜNYA 
 
Hep güzel görmek istiyorum dünyayı, 
İnsanları mutlu. 
Bulutlar bereket saçmalı toprağa, 
Ağaçlar özgürce boy atmalı, 
Başaklar doluluktan yere değmeli, 
Oksijensizlikten ne balıklar ölmeli, 
Ne de karada insanlar. 
Çalışanlar sevinçle koşmalı işlerine, 
Akşamsa başarının gururuyla  
Dolu olmalı kucakları. 
Yasaksız yaşanmalı düşler, sevdalar. 
Düşmanlığın anlamı silinmeli sözlükten, 
Barışı tanımalı çocuklar yalnızca. 
Yeniden yazmalıyız masalları, 
Yalanlar kör bir kuyuya atılmalı, 
Gerçekleri dinlemeli ninelerinden 
Çocuklar, gerçeklerle uyanmalı. 
Gözbebeklerinde  
Yarınların umudu ışıldamalı. 
Ne bileyim işte… 
Öylesine güzel olmalı dünya! 
    04.12.1994 
       
(20 Aralık-Emekçi boykotçuların anısına) 
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EKMEK KAVGASI 
 
Bebek açtı gözlerini dünyaya 
Bir tütün tarlasında. 
Gözleri yumuktu aslında 
Açlıkla açtı ağzını dünyaya. 
Küçücük dili uzandı iştahla dudaklarına, 
Sabırsızca çevirdi başını süt kokusuna, 
Yoksul anasının kurumuş gövdesinde  
Pörsümüş meyve gibi sarkan  
O kaynağı sorudu hırsla. 
Damla damla süte isyanıyla  
Bir çığlıktı patlayan 
Minik gövdesinden umulmayan. 
Birkaç yıl sonra fakir sofralarında  
Bir kaşık fazla içebilmek için çorbadan 
Yarışır oldu kardeşleriyle. 
Aç kaldığı günlerde bile 
Sürdürdü öğrenimini yılmadan 
Biraz daha koparabilir miyim diye 
Ekonomik pastadan. 
Evlendi, mesaiye kaldı gecelerce 
Karısına bir ekmek fazla götürme kaygısıyla. 
Sonraları çalışır oldu ek işte 
Süt alabilmek için bebelerine. 
Emekli oldu nihayet altmış beşinde 
Ne ekmek parası kaldı cebinde 
Ne de ağzında ekmek çiğneyecek dişleri. 
Bir gün sonsuza dek 
Kilitlendi ağzı dünya nimetlerine. 
 
“Rızkı bu kadarmış” dedi birileri 
O, kavuştu sonunda cennet meyvelerine. 
     

 22.12.1994 
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DÜŞLER VE ZAMAN 
O da çocuktu bir zamanlar  
Onun da rengarenk balonları vardı. 
Tutunur iplerine tırmanırdı bulutlara. 
Atlıkarıncaya binmekti en büyük zevki, 
Sevinç çığlıkları atardı durmadan. 
 
O da gençti bir zamanlar 
Onun da pembe düşleri vardı. 
Tutunur parmaklıklarına balkonun 
Beyaz atlı prensini beklerdi gün boyu 
Görünecekmiş gibi ansızın köşeden. 
 
O da sevdi, sevildi bir zamanlar 
Onun da yitirilmemiş umutları vardı. 
Bükülmüş beli, ak pak olmuş saçları 
Şimdi ne balonları kalmış, ne de düşleri 
Kalmamış bir damla gözyaşı bile. 
     Aralık 1992 
KUTUP YILDIZI 

 Ben yalnız bir köy öğretmeniyim 
 Karanlık gecelerde kutup yıldızı misali 
 Anadolu çocuklarının rehberiyim 
 Dağ başlarından ovalara yayılan  
 Bir savaş açtım karanlıklara 
 Kerpiç duvarlara yazdım özgürlük türküsünü 
 Burcu burcu sevgi tüttürdüm ocaklara 
 Her hecede yeniden öğrettim 
 Türk'ün hiç bitmeyecek ülküsünü 
 Susuz ovalarda ilim başakları ürettim 
 Göklerden bilgi yağdırdım çatlak topraklara 
 Barış güvercinleri uçurdum tepelerden tepelere 
 Bir ağaçtan bin türlü meyve yeşerttim 
 Yolladım kucak kucak illerden illere 
 
 Ben yalnız ama inançlıyım 
 Atamın gözlerinden aldım ışığımı 
 Anadolu çocuklarının kutup yıldızıyım 
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 MUSTAFA KEMAL’İN GÜVERCİNİ  
Dikmen sırtlarından 
Bir güvercin havalanır 
Aşıp gider Rumeli dağlarından  
Konar Şevki Paşa’nın penceresine. 
Askeri öğrenciler geçer önünden 
Kuş kanat çırpar, 
Kızın yüreği pır pır eder 
Mustafa Kemal’den  
Bir haber mi var, ne? 
Mustafa Kemal’in gönlünde  
Önce vatan sonra Emine. 
Mustafa Kemal’in güvercini 
Kanat çırpar Çanakkale göklerinde 
Ne rütbeler, ne madalyalar gözünde 
Kanatlarında cephenin tozu 
Uçar vatan vatan diye. 
Güvercin yorulmak nedir bilmez 
Erzurum demez Sivas demez 
Yol alır gündüz gece 
Bir ulusun özgürlüğü yüreğinde 
Dolanır durur Ankara üzerinde. 
Kocatepe’de Mustafa Kemal 
Güvercini bindirir atına. 
Güvercinin kanatları, kanat olur ata 
Koşar düşman üstüne üstüne. 
Sonra bir eylül sabahında 
Kordon’da görünür güvercin 
Mustafa Kemal’in omuzunda 
Yürür barış üstüne üstüne. 
 
Başöğretmen Mustafa Kemal’in güvercini 
O’nun tebeşirini taşır gagasında 
Bir bakarsın Sarayburnu’nda 
Bir bakarsın dağ başında 
Öğrenci olmuş tüm vatan 
Yazar uygarlık üstüne üstüne. 
                  29.12.2008  (“Atatürk’ten Mektup Var” adlı oyundan) 
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Nilgün ÖZELCE   
Evli  ve  bir  kızı  var. 
İzmir  Cumhuriyet  Güzel  Sanatlar  Lisesi  Resim  bölümü  bitirdi. 
Daha  sonra  Eskişehir  Anadolu  Üniversitesi  Ekonomi   
bölümünü tamamladı..     
Kurduğu   işletmede  ticari   çalışmalarına   devam   ederken, özlü  
sözler   ve   deneme  türünde   dergilere   yazılar   yazdı.  Bir  
yandan  da  resim  ve  soyut   heykel   çalışmaları   yaptı. 
Sergiler  açtı.  
Şu anda   yazı  yazmaya   ve  heykel   yapmaya   ilk  günkü  
çoşkusuyla  devam  etmektedir. 
 
 
İletişim 
Cep tel: 0533 414 26 39 
nilozelce@gmail.com 
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BİR  AN 
Sonsuz  zamanlardan  bir  an  ömür 
Sonsuz  güzelliklerden  bir  an  zevk 
Sonsuz  sevgilerden  bir  an   doyum 
Yaşam   bir  resmigeçit  önümüzde 
İnsan  seyirci  her an 
Bir  flaş  patlar  gönlünde 
Zaman  zaman 
 
Yakalayabilirse   güzel  bir  poz  bir  an 
Yaşamın  portresi  gönlünde 
Güzeliyle  çirkiniyle  değerlidir  her  an 
 
Aç   gözlerini  iyi  kötü  geçiyor   zaman 
Değerince    yaşlanır   İnsan   
Resmigeçitten   ne  kaldıysa   gönlünde 
Odur   onun   anlatabildiği   yaşam 
                                                       Nilgün ÖZELCE 
 
ÇIĞLIK 
Çığlık  çığlığa 
Akıyor   nehir   kavuşma   aşkıyla   
Sevgili   denizine 
Çığlık  çığlığa 
Esiyor  fırtına    
Birşeyler   koparıp   birşeyler  ekmek   için 
Sevgili   toprağına 
Çığlık   çığlığa   
Yağıyor   yağmur    
Nefretleri   yıkayıp   yeşertmek  için 
Sevgileri   doğada 
Çığlık   çığlığa 
Açıyor   çiçek  dalında    
Tüm   çirkinliklere  inat   
Sevgiyi  haykırırcasına 
Çığlık  çığlığa 
Uçuyor   kuşlar  
Zamandan  dertten  habersiz 
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Sonsuzluğun   maviliğinde 
Çığlık  çığlığa 
Oynuyor  çoçuklar   neş’eyle 
Dünya’dan  habersiz 
Saf  ve  temiz   hep    an da  
Derken   insan  oluyor  insan   
Dökülüp  kırılıyor  yaşam 
Yükseliyor  yüreklerden   haykırış 
 Bazen  dışta ...  dahası  içte  feryat            
                                                Nilgün ÖZELCE 
YAŞAMAK 
Ne  güzel  ağlayıp  akmak 
Yağmur  yağmur  bakmak 
Hüzünler  sevinçler  ıslak 
Dilde  sözler  gözde  anlam  ıslak 
Ne  güzel   sırılsıklam  yaşamak 
 
Ne  güzel  ağlayıp   akmak 
Yağmur  yağmur  bakmak 
Çölde  serap   gözde   umut  ıslak 
Yorgun    alın  terin  ıslak 
Ne  güzel  kurumadan   yaşamak 
                                              Nilgün ÖZELCE 
 
GİBİ 
Her  şeyden   habersiz 
Bir  zaman  uyur  gibi  yaşamak 
Sevince  sevilince 
Coşar  gibi  yaşamak 
Düşünüpte   bilince  görür  gibi  yaşamak 
Üzülüpte   küsünce   
Kaçar  gibi  yaşamak 
Gücün  haktan   alınca 
Her şeye   rağmen   yaşamak 
                                               Nilgün ÖZELCE 
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KILPAYI 
Aklın  yolu  birmiş 
Delinin  ki  binbir 
Deliyle   akıllıyı  ayıran  kılpayı  bir  ince  teldir 
Geceyle  gündüz  ne  kadar  farklı   birbirinden 
Ölümle  yaşam  misali 
Mutlulukla  mutsuzluk da  öyle 
Yaşamak   hüner  ister  incelik  ister 
Kıldan  ince  kılınçtan  keskin 
Kıl  payı   mutsuzluğa   kıl  payı  ölüme 
Yakın  tehlikeler  cambaz  gibi  bir  tel  üstünde 
Geçer  günler 
Bir  ince  telle   ayrılır 
Güzellikler   çirkinlikler 
Gülerken  ağlamak 
Severken   nefret  etmek 
Akıllıyken  delirmek 
Gelir  mi  aklına  tersini  düşünmek 
Bilipte o  ince  teli  aşmamak  gerek 
                                                   Nilgün ÖZELCE         
 
       
 MEVSİM  MEVSİM 
Sevgiler  de  mevsim   mevsim 
Bazen  ısınır  bazen  üşür  için 
Yanınca  kalbin  derin   
Yaz  yağmuru  gözlerin 
Göz  yaşınla  için  serin 
 
Sevgiler de  mevsim  mevsim 
Hep  bahar  olmaz   bilirsin 
Titrer  bazen   üşür  için 
Kar  fırtınası  gözlerin 
Solar  gönül  çiçeklerin 
                                             Nilgün ÖZELCE 
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Nilgün ÖZEL ERDEM 
 
1956 İstanbul doğumlu.  
Öğrenimini Ankara’da tamamladı. 
İ. T. İ. A Mali Bilimler ve Muhasebe Y. Okulunu bitirdi.  
16 yıldır İzmir’de oturuyor. 
 Evli. Bir kızı ve torunu  var.  
Öykü ve Radyo Oyunları yazıyor. 
Geze Geze Bitiremedik adlı öykü kitabı var. 
 
HATIRALARIN 
 
Gözümün önüne geliyorsun 
Yüzünü görür gibiyim 
Her yerde anılar ve sen 
Birlikte oturduğumuz masa 
Hiç konuşmadan 
Çok şey anlatan bakışların 
O çocuksu heyecanımız 
Benim için çaldığın şarkı 
Gözünde yaşlar görüyorum 
Önümde duruyor verdiğin güller 
Elimde resmin, mektupların 
Avutuyor beni hatıraların 
                                            Nilgün ÖZEL ERDEM 
1976 yılında Hürriyet gazetesi Kelebek ekinde yayınlanmıştır. 
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KARA HAZİRAN 
 
10 Haziran seksen iki 
Gün, kara gün 
Haziran, kara haziran 
Babamın gülen yüzü 
Şefkatli tatlı sesi 
Acı tatlı hatıralar 
Hepsi geride kaldı 
Yazık, çok yazık oldu 
Veda etti o gün babam 
Bilmedi kimse değerini  
Bağışla babacığım 
Belki ben de üzdüm seni 
                Nilgün ÖZEL ERDEM 
 16 Haziran 1982 
 
 
 
BAHARDAN SONRA 
 
Bahardan az sonra idi 
Umutlarım bir bir söndü 
Umut penceremde 
Acı yeşil bir kuş öttü 
Düşümde gördüm babamı 
Sele kapılıp gitti 
Sıkıldım bütün gün 
Acı yeşil bir kuş öttü 
Bekledim durdum akşamı 
Elim kolum bağlı kaldı 
Sonun bir haber geldi 
Gitti… Babam gitti… 
                Nilgün ÖZEL ERDEM  
18 Haziran 1982 
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ACI BAHAR 
 
Bir başka bahardı, o bahar 
Ağaç yeşermedi, dalları kırık 
Çiçekler simsiyahtı 
Kuşlar hıçkırdı 
Mezarların kokusu taşındı rüzgârlarda 
Ne kırlar çiçeklendi 
Ne çocuklar güldü 
Tarlalar bereketsiz 
Ayrılıklar sessizdi 
Ağlayan biri vardı 
Duyamazdınız 
Bir sancı gibi dindi yağmur 
Göçüp gitti bütün kuşlar 
Dinmedi hıçkırıklar 
O acı bahardan sonra 

Nilgün ÖZEL ERDEM 
 
 
BABALAR GÜNÜ 
 
Sensiz geçen ilk babalar günü 
Beyazı seversin diye 
Beyaz gömlek almıştım sana 
Ölümün beyazını giydirdiler 
Olur mu böyle ayrılık 
Boynu bükük, gözü yaşlı 
Kalakaldım. 
Doğacak torununu göremeden 
Aldılar seni bizden 
Rahat uyu babacığım. 
Seni unutmayacağım. 
            Nilgün ÖZEL ERDEM  
22 Haziran 1982 Pazar 
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BEKLEYİŞ 
 
Bekledim durdum 
Her ayak sesinde kapıya koştum. 
Boşu boşuna beklemişim 
Gelemedi canım annem 
Ecel aldı onu benden 
Neden! Neden benim annem? 
Ölüm denen acı gerçek 
Henüz erken değil miydi? 
Hayat dolu bir insandı 
Doyamadı yaşamaya 
Tanrım sabır ver bana 
Nasıl dayanırım buna? 
                         Nilgün ÖZEL ERDEM     
20 Temmuz 1989 
 
NİL’İM 
Güzel geçti çocukluğu 
Bilmiyordu yoksulluğu 
Anne- baba ve de kardeş 
Hayatı güzeldi işte 
Çok severdi babasını 
Sevgi doluydu yüreği 
Güler yüzlüydü babası 
Kırk bile değildi yaşı  
Doyamadı oğlu kızı. 
Yoksul da olda baba 
Destekti hep onlara 
Hayat devam ediyordu 
Evlendi bir gün kızı 
Yokluk yine bırakmadı 
Tuttuğu yakasını 
Üste bir de hastalık… 
Yaşam savaşı… 
Rahat yoktu bu dünyada 
Nilgün ÖZEL ERDEM 
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GÜL’ÜM 
Güzel Gül’üm, narin Gül’üm 
Aramızda en güzeldin 
Tatlı dilli, güler yüzlü 
Cana yakın, çok şirindin 
Etrafında pervaneydi 
Mahallenin gençleri 
Biraz da çapkındın hani… 
Sevgi doluydu yüreğin 
İyiydi her niyetin. 
Kapıldın bir hayırsıza 
Yedi bitirdi seni 
Hastalandın sonunda 
Dedi ki; canım Gül’üm 
Neye yarar soldu Gül’üm 
Güle benzedi ömrün. 
Gül’üm… Gül’üm… 
                                             Nilgün ÖZEL ERDEM 
 
 
BAMBAŞKA 
 
Bir başka doğmakta güneş 
Bir başka esmekte rüzgâr 
Dünya dar geliyor artık 
Yıldızlara bakıyorum, sensiz. 
İçim içime sığmıyor 
Kuş gibi çırpınıyor yüreğim 
Uçmak istiyorum yükseklere 
Her yerde sen varsın 
Şarkılar dokunmazdı eskiden 
İçtiğim son yudum sarhoş etmezdi 
Başımda kavak yelleri 
Anladım, sevdim seni… 
Sonunda düştüm aşka 
                                                  Nilgün ÖZEL ERDEM 
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GİTTİĞİN GÜN 
Neden gittin bilmiyorum 
Gittiğin günde kaldı takvimler 
Dönersin diye bekledim. 
Geçmek bilmedi günler saatler  
Bir gün özlersin diye bekledim. 
Saatler gün oldu günler ay oldu 
Özler de gelirsin diye bekledim. 
Geçti günler, aylar ve yıllar 
Anladım ki boşuna bekledim. 
Gelsen de şimdi sevemem seni. 
Buz tuttu yüreğim çözülmez artık 
Nilgün ÖZEL ERDEM 
   1 Ağustos 2013 
BİLİYOR MUSUN? 
İlk konuştuğumuz gün 
Bal rengi gözlerinde 
Yanıp sönen sevda ışıklarını 
Biliyor musun? 
Beni sevdiğini söylerken 
Titreyen sesini 
Hatırlıyor musun? 
İlk ayrıldığımız gün 
Yaşla dolan gözlerimi  
Senden sakladığımı 
Ayrılıkların da sonu var derken 
İçimdeki ümidi 
Anlayabiliyor musun? 
Şimdi benden uzak 
Belki de yapayalnız 
Hâlâ beni seviyor musun? 
Benim de seni sevdiğimi 
Düşünebiliyor musun? 
Ve sensiz yaşayamayacağımı 
Biliyor musun?  
                                                       Nilgün ÖZEL ERDEM 
1976 yılında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde 
yayınlanmıştır. 
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Nilgün ŞENGÜN OKULDAŞ 
 
Mehmet ve Gülizar ŞENGÜN'ün kızları olan Nilgün ŞENGÜN 
1961 yılında Konya-Ereğli'de doğdu. 
Ereğli'de başladığı eğitim yaşamını İstanbul'da sürdürdü. 
İstanbul'da eğitimini tamamlayınca atandığı Van'da bir kamu 
kuruluşunda yirmiüç yıl sürdürdü. 2006 yılında çalışma 
yaşamını noktalayarak İzmir'e yerleşti. 
Şu anda eşi Zafer OKULDAŞ,kızı Nilüfer ve oğlu Utku ile 
birlikte İzmir-Karşıyaka'da yaşamını sürdürüyor. 
Yazdıklarını şiir olarak değil,duygularının bir yansıması olarak 
değerlendiriyor. 
  
  
İletişim; 
  
Tel : 0533 658 73 45 
e-posta: lafleur@windowslive.com 
 
 
 

mailto:lafleur@windowslive.com
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O KADIN 
 
Arabada seyir halindeyiz eşimle 
Kütahya Gölcük’te 
Hava bulutlu hafiften 
Yağmur çiseliyor 
Yollar jilet gibi 
Belli ki yeni asfalt döşenmiş 
Yolun iki tarafı tamamen  
Çamlık ve ağaçlık 
Kasette Müslüm Baba  
“Kadınım” şarkısını söylüyor 
Hüzünlü 
Hüzünlü havaya arkadaşlık edercesine  
“Kadınım” diyor 
 
 
Ve o anda  
Karşıdan bir kadın geliyor 
Yaşlı 
Göremiyorum yüzünü 
Çünkü iki büklüm olmuş 
Sırtında ağır bir fidan balyası 
Sadece yürüyor ve sadece 
Düşünüyor 
Acaba neyi 
Belli ki evine ekmek götürme çabasında 
Durmadan dinlenmeden ve yorulmadan  
Yürüyor 
Ve gittiği evde 
Kim bilir hangi işler bekliyor 
Onu 
Ve hangi sorumluluklar 
O anda düşünceler geçiyor  
Aklımdan 
İçim doluyor ve ağlamaya başlıyorum 
Sessizce 
Gözyaşlarım süzülüyor 
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Yanaklarımdan 
Görmesin diye eşim 
Güneş gözlüğümü takıyorum gözüme 
Bilmesin anlamasın bir kadın için ağladığımı 
Çünkü bende bir kadınım 
Kimdir O KADIN 
Ayşe mi Fatma mı 
Binnaz mı Selvi mi 
Yoksa Aysel mi Sevinç mi 
Sevim mi Emine mi 
Ya da Duygu Asena’nın dediği gibi 
Yüzlerce binlerce ama 
Adı olmayan bir kadın mı 
Hoş olsa da adı ne fark eder 
Yaşadığı yerden daha farklı bir dünyayı tanımış mıdır  
Ya da yaşadığından daha farklı bir hayali var mıdır 
Hiç sevmiş midir bir erkeği 
Delicesine 
Tatmış mıdır aşk denilen olguyu 
En saf ve temiz duygularla 
Yoksa verivermiş midir başlık parası için babası 
Zamanı gelmeden bir erkeğe 
Hoyratcasına 
Sonra karışmış mıdır hiçbir duygu  
Yaşamadan  
Çoluk çocuğa işe aşa tarlaya tapana 
Rüzgarın sürüklediği yaprak gibi  
Durmadan sağa sola savrulmuş mudur 
Oradan oraya 
O bir kadın 
O bir Anadolu kadını 
Savaşta cepheye mermi taşıyan 
Barışta yuvasının dişi kuşu 
Dikiş diken örgü ören ekmek yapan 
Eşini er yapan  çocuğunu vatana şehit veren 
Eli öpülesi 
Saygı duyulası 
Ben o kadının adını hiç bilmeyeceğim 
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O da benim onun için ağladığımı ve  
Onu ve onun gibileri ne kadar çok sevdiğimi ve saydığımı 
Asla bilmeyecek 
Kasette “kadınım” şarkısı 
Gökyüzünde hafiften çiseleyen yağmur 
Sırtında balyasıyla yaşlı kadın 
Bilinmez ki  
Umutsuzluklara gebe yitik yüreğinde  
Umuda doğru YÜRÜDÜĞÜNÜ ... 
 
                                        Nilgün ŞENGÜN OKULDAŞ 
 
KÖRDÜĞÜM 
 
Duvarda sarı 
Gönlümde ayrılık 
Her hazan mevsiminde  
Sararıp solan yapraklarla beraber  
Bir düş kırıklığı yaşar sevdalarım 
Bebeğin yanağına  
Çocuğun yastığa 
Ananın yüreğe süzülür 
Gözyaşları derinden derinden 
Bir dönme dolap gibi döner 
Düşünceler umutsuzluk girdabında 
Umutlar dolaşırken pembe diyarlarda 
Çalar her birimizin kapısını mutsuzluklar 
Ne sarı boya silinir duvardan 
Ne de göçüp gider uzaklara hicranım 
Ne bebeğin ağlaması biter 
Ne de üşüyen çocuğun dudaklarındaki 
Açlık 
Ne ananın isyanla karışık haykırışı 
Diner 
Olumsuzluk kuytularında 
Ne de benim karanlığımı örter aydınlıklar 
                                                     Nilgün  ŞENGÜN OKULDAŞ 
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O YER 
(YELKEN,KÖRFEZ VE BİZ) 
 
Sonsuz bir sükunetin ortasındayım sanki 
Deniz berrak güneşse sımsıcak ve yakıcı 
Alabildiğine bir dinginlik var betimleyemediğim  
Ve martı çığlıklarına inat alabildiğine sessizlik 
Tekneler var kıyıda zeytin dalı işlemeli  
Gelin kız edasıyla süzülüyorlar sıra sıra 
Ve sıra sıra tüm güzellikler dizilmiş sanki  
İncir çekirdeği gibi mutluluklara 
Ne para ne pul ne şöhret ne kariyer 
Yalnız burası var benim dünyamda 
Nedir belirlemediğim içimdeki coşkuyu 
Anlamlı kılan 
Evreni bu kadar gizemli yapan 
Beni benden alan ne 
Tenimi yakan güneşin sıcaklığı değil 
Asıl ruhumu yakan isyanlar 
Ve ben o isyanlardan kaçarken 
Buldum burayı 
Sonsuz bir huzura hasret yüreğimde  
Bir dolu densizlikten kaçarken keşfettiğim 
Birilerinin gördüğü ama kavrayamadığı 
O yeri 
Birazdan yol alacağız 
Erdem hoca, tayfası ve gelin kızımızla 
Yosunsuz denize 
Olsun severek gideceğiz 
Selam verip börtü böceğe 
Erdoğan ustaya el sallayacağız 
Açılıp sonra uzaklara 
Dalgalarla boğuşacağız 
Belki gemilerle kesişecek rotamız 
Kim bilir neler öğreneceğiz hocamızdan  
Bilinmeyenlere dair 
Yelkenimiz açılırken bu ilk seferde 
Çekeceğiz gökyüzünü içimize 
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Yudum yudum ve özgürlüğü 
Belki batacağız belki çıkacağız ama  
Yılmayacağız 
Ruhunu çoktan satmış  
İnsanlığın teğet bile geçmediği asalaklara 
Kerem Efe ve arkadaşları 
Hep bir ağızdan 
“BİZ ÖLMEDİK YAŞIYORUZ DİMDİK AYAKTAYIZ” diye bağıracağız 
Ve her şeye 
Tüm engellere rağmen 
Seveceğiz yüreği sevgiye açık olanları 
Daima 
“BİR OKYANUS SONSUZLUĞUNDA” 
                                                 Nilgün  ŞENGÜN OKULDAŞ 
 
 
YANSIMA 
 
Ey güzel çocuk 
Üşüse de ayakların 
Üşüse de ellerin 
Üşüse de tenin 
Ve soğuktan tir tir titrese de dudakların 
Gözlerindeki o saf ışıltıyla  
Sen aslında tertemiz ve sımsıcaksın 
Sen ki kendini kaybetmiş bu insan kalabalığında  
Kürküne bürünmüş ama içi üşüyenlere inat 
Kar gibi bembeyaz ve çıplak bedeninle 
Ruhu tamamıyla kötülüklerden uzak 
Dünyaya meydan okuyan bir yanar dağsın  
                                                          Nilgün  ŞENGÜN OKULDAŞ 
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ZÜBEYDE HANIMDAN  ATA’YA 
 
Z ambaklar açarken doğurdum 19 Mayıs’ta seni ey oğul. 
Ü züntüden nasırlaşan yüreğimin üstünde bir çiçek gibi açtın 
B elliydi, gördüm, anladım ki, taa çocuk gözlerindeki ışıltıdan 
E bediyyen değiştirecektin Türkiye’nin gelecekteki kaderini 
Y alın ayak bile olsa, vatan ve millet için, yollara düşeceğin                        
belliydi 
D üşmana, halkınla tek vücut olup, aman vermeyeceğin belliydi.. 
E llerimle gönderdim seni içim yansa da, sızlasa da bütün 
savaşlara.. 
 
H alkımız kurtulsun istiyordun, kavuşsun yeter ki bağımsızlığına, 
A hh oğul ahhh! Anayım ben ne kadar taş bassam da bağrıma.. 
N eslimizin bahtı kara çocukları güvenle yaşasınlar diye 
yarınlarda 
I sırgan ve yakıcı esen rüzgarın dağladığı yüreğim, derinden 
kanasa da; 
M utlu olsun milletim Sinop’tan Hatay’a ve Edirne’den Kars’a.. 
Ardahan’a   
                                                                                                           
Nilgün ŞENGÜN OKULDAŞ 
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Nuriye Sermet BÜKE 
 
1960 yılında Ankara’da doğdu aslen Kırşehirlidir. İlk ve ortaokul 
öğrenimini Ankara’da, lise öğrenimini ise Konya’da yaptı. Uzun 
bir süre esnaflıkla uğraştıktan sonra hayali deniz kenarında 
yaşamak olduğundan İzmir’e taşındı. Şu anda ise aktif olarak bir 
lisede okul aile birliğinde görev yapmaktadır. 
İletişim: 
E-posta : n.sermet@hotmail.com 
 
 

mailto:n.sermet@hotmail.com
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ÇEYİZ SANDIĞIM 
Çeyiz sandığımı getirdim 
İçinde umutlarım dolu 
Gün geldi ev küçüldü sığmadı 
Kömürlük evi oldu 
Umutlarım yanında kitaplarım 
Sandığım su doldu 
Yapraklar ıslandı silindi 
Kağıtlar parçalandı 
Ama umutlar hep taze 
Hep filiz büyümeyi bekledi 
Bekledi umut hiç bitmedi 
10.10.2013 

Nuriye Sermet BÜKE 
 
GİDENE 
Hani kışı üşüyünce hissedersin ya 
Ayakların soğukta tek başına 
Yüreğin sıcacık ama 
Ruhun üşüse de derinlerde 
Umutla sarar seni anmamız 
 
Leke olmuş yanaklar 
Leke olmuş üst baş 
Ama bir yağmur gelir 
Harman olur alır gider 
Tek sen kalırsın 
Sadece sen yaşarsın 
Geçmişte de gelecek zamanda da 
10.10.2013 

Nuriye Sermet BÜKE 
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SUSUYORUM 
Sen gülünce gözlerinde kayboluyorum 
Dalıyorum içine yüzüyorum yüzüyorum 
Kalbine iniyorum 
Ne çok sevdiğin varmış 
Kendime yer arıyorum, bulamıyorum üzülüyorum 
Ama o da ne? 
Kalbin benmişim meğer 
Ben sen… 
Şaşırıyorum susuyorum… 
12.10.2013 

Nuriye Sermet BÜKE 
 
AVUNUYORUM 
Sensizken sadece seni düşünüyorum 
Senleyken ben sen oluyorum 
Saksıdaki çiçeklere bakarken 
Suyunu özenle verip 
Elimi toprakta gezdiriyorum 
Seni hisseder miyim diye 
Biliyor musun? 
Ellerimde tenini hissediyor 
Sana dokunuyorum 
Toprakta seni buluyorum 
Avunuyorum 
01.11.2013 

Nuriye Sermet BÜKE 
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SENSİZLİK 
Sensizliğin sessizliği 
Ne kadar kötü 
Bir boşluk bu 
Yoksa alıştırmalıkta mı zaman? 
Kader mi bu? 
Sağa sola bakınıyorum 
Yukarıya aşağıya 
Zaman durdu 
Sallanıp duruyorum boşlukta 
Yoksun!... 
Tutunuyorum sensizliğe 
Sessizlik sensin anlıyorum 
01.11.2013 

Nuriye Sermet BÜKE 
ELLERİM 
Bugün ruhum özgür olmak istedi 
Bıraktım 
Ama yalnızım dedi 
Ayaklarımı verdim yanına  
Alabildiğince gezdi 
Gözlerime hadi sende git diyecektim 
Pınarları yıkamaktaydı 
Kendine gelemedi 
Kalbime yalnız kalma diyecektim 
Yerinde yoktu 
O zaten sevdiğim hep sendeydi 
Yıllar var ki bana hiç gelmemişti 
Ellerim mi? 
Hepsinin diliydi… 
03.11.2013 

Nuriye Sermet BÜKE 
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YALNIZLIK 
Ellerin ellerimde 
Sıkı sıkı tuttum bırakmadım 
Seni almak istediler 
Kanatlarımı açtım 
Her birini bir yana savurdum 
Sen bana kaldın 
Ben duruldum sustum 
Artık beni sevmiyor musun dedin 
Seviyordum 
Ellerini ellerime kelepçeledim 
Sen benim alışkanlığım 
Ben senin evin oldum 
Kardı kıştı içimde ateş 
Dalga dalga ellerimi sardı çözüldü 
Sonra buz gibi rüzgar 
Engel olamadım 
Kanatlarım kırıldı 
Seni aldı götürdü 
Ben yalnız kaldım… 
03.11.2013 - Nuriye Sermet BÜKE 

HEP SEVDİM 
Hani derler ya 
Zaman su gibi akıp gitti 
Hiç öyle değil hiç 
Her yıl asırdı sanki 
Ben çınar ağacı gibi yaşlı 
Servi gibi dimdik 
Toprak gibi bereketli 
Çünkü sen hala bensin 
Bense hep sendim 
Ve seni hep sevdim… 

10.10.2013- Nuriye Sermet BÜKE 
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Yekta Güngör ÖZDEN 
1932 Tokat Niksar doğumlu. 
Hukukçu. 
Bu görevini Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığından 01.01.1998 yılında 
yaş nedeniyle emekli olana dek 
sürdürdü. 
Emekli olduktan sonrada aydın 
sorumluluğu 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 
görevlerde 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 Anadolu Ün. Girne Üniversitelerince 
topluma kazandırdığı değerler nedeni ile Onursal Doktor sıfatları 
verildi. Bunların dışında Atatürkçü 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 Üniversitesi'nde öğretim 
üyeliği yapmaktadır. 
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*GELİŞİ GÜZEL 
 
Dört köşede dört kara el 
Boşlukta ak-pembe bir kadın ayağı 
Tedirgin uykular böldü düşleri 
Uçtu tüm açlığa bedenim 
Geceler öylesine sıcak, deli. 
 
Dört köşede dört ak bıçak 
Çevremde bir kadın sıcaklığı 
Demir parmaklıklar gelip geçmeli 
Bir kadın  gölgesi düştü pencerelere 
Bütün ışıklar kilitlendiği. 
 
Dört köşede dört kırmızı gül 
Genç kadın bedenleri çıplak, doyumsuz 
Bir çizgi, bir renk oyunu 
Durdular, düştüler, kıvrandılar 
Göğüsleri besledi günahları. 
 
Toprağı ateşe verdiler 
Taşlar ağaçlar uğuldadı 
Denizler yürüdü göğe doğru 
 
                                          Yekta Güngör ÖZDEN 
 
 
*ÇAĞRI 
 
Tüm gemileri denizlere salalım 
Verelim yellere bayraklarını 
Çözelim zincirlerini kölelerin 
Gidelim çoluk çocuk bulutları yakmaya 
Tutup ellerinden ölülerin. 
 
                    Yekta Güngör ÖZDEN 
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*Mİ ? 
 
Ne buluyoruz böyle yaşamaktan ? 
Hep kendimize karşı. 
Dışımız pazaryeri 
İçimiz kapalıçarşı 
 
                        Yekta Güngör ÖZDEN 
 
 
 
 
*DEĞDİKÇE 
 
Değdikçe ellerimiz 
Aydınlığa 
Ekmeğe, suya. 
 
Değdikçe alnımız 
Yıldızlara 
Dudaklarımız  
Toprağa. 
 
Değdikçe yüreğimiz  
Karanlığa 
Dallar birbirine. 
 
Dağ yeyeli atlar 
Soluk soluğa, 
 
Değdikçe  
Yüzü yüzüme 
Gözlerin gözlerime 
Söyleme… 
 
                    Yekta Güngör ÖZDEN 
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*DERT İSTEDİĞİN KADAR 
 
Ağlatmaya yetmiyor gördüklerimiz 
Boyacı, hamal, dilenci, hasta 
Aynı su, aynı ekmek, aynı zaman 
Ayrı düşüyor avuçlarımıza.  
 
                             Yekta Güngör ÖZDEN 
 
*YÜREĞİM GÜNEŞ 
 
 
Yüreğime taş koydum 
Yüreğim toprak, 
 
Yüreğime, sen doldum 
Yüreğim ırmak, 
 
 
Yüreğime özgürlük kan 
Yüreğim bayrak, 
 
Yüreğime kuşlar indi 
Yüreğim çocuk, 
 
Yüreğime sevgi kazdım 
Yüreğim ateş, 
 
Yüreğime yürek vurdum 
Yüreğim güneş… 
 
                              Yekta Güngör ÖZDEN  
 
 
 
*Şiirlerinin tümü çeşitli yapıtlarından alınmıştır 
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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… 
 
İçinde gittiğin günün kaderi, 
Düşün beraberce geçen günleri, 
Yüreğin sızlayıp dönersen geri, 
Ocaklar kimsesiz yakılırken gel… 
 
                                     Yekta Güngör ÖZDEN  
 
*** SEVGİM 
 
Gittin, unuttun beni yüreğimde yangın var, 
Sensiz dünya bir zindan, tek ışığım anılar, 
Umutla bekliyorum, yaşama gücüm sensin 
Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. 
 
Geldim yolun sonuna saçlarıma düştü kar, 
Ne düşler dinlendirir, ne avutur şarkılar, 
Dön artık, özlem bitsin, aşkım andımdır benim 
Hiç kimseyi sevmedim seni sevdiğim kadar  
                                                
                                       Yekta Güngör ÖZDEN    
 
 
 
 
    **Teoman ALPAY bestelemiştir. 
 ***Kadri ŞARMAN bestelemiştir. 
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Yılmaz SUNUCU 
1942 Uşak doğumlu.  Öğretmen. 
Öğretmenliğini 1960-1992 yılları 
arasında 32 yıl ilköğretimden yüksek 
öğrenime dek eğitim dizgemizin her 
aşamasında sürdürdü. Zaman zaman 
bu kurumların en üst düzeyine dek 
her aşamasında yöneticilik de yaptı.  
Elindeki diploma ile üniversitelere 
giremediği için Uşak Lisesini dışardan 
bitirdi. Tıp ve Hukuk okudu. Kırk 
yaşından sonra Ege Üniversitesi 
Bilgisayar Programcılığını tamamladı.  
En çok öğrencileri ile birlikte 

olmaktan, öğrenmek, öğretmek ve üretmekten mutlu oldu. 
1962 yılında İzmir’in ilk Sahaf’ının  açılmasını sağladı.  
Samsun Oda Tiyatrosunun ve Uşak Halkevi Tiyatrosunun kuruculuğunu 
ve oyunculuğunu yaptı. Samsun’da Eğitim, Uşak’ta Yarın isimli dergiler 
çıkararak  gençleri yazım dünyasına kazandırdı.  
12 Mart ve 12 Eylül’den sonra Devlet kurumlarından uzaklaştırılan özel 
sektörde de görev verilmeyen öğrencilerinin kendi işlerini kurmalarına 
olanak sağladı. Bunların içerisinde bu gün için ticarette, sanayide ve 
siyasette  çok başarılı olanlar var. 
Ülkemizde Demokrasinin duraksadığı 12 Mart ve 12 Eylül sonraları çoğu 
kişilerin sokağa çıkmaya çekindiği günlerde gençleri Halkevi içinde 
toplayarak onların tiyatro ve yazın sanatına yönelmelerini sağladı.  
O günlerdeki “Haşhaş ekim yasağına” karşı işçileri ve köylüleri Hür Emek 
isimli kalkınma kooperatifi içinde topladı. Zamanın Başbakanı Bülent 
Ecevit’e 1000 ortaklı Hür‐Emek Kooperatifi olarak alkoloid fabrikasını 
kurmaya ve bunun dışında Sayın Ecevit’in de düşü olan Köy-Kent 
projesini yaşama geçirmeye hazır olduklarını anlatan dosya sundu.  
Sayın Ecevit’in sanayi bakanlığı hükümetin diğer ortağı Sayın Erbakan’da 
olması nedeni ile konuyu Sayın Erbakan’la görüşmemizi önerdi.  
Sayın Erbakan konuya sıcak bakmadı. Bu üzerine günde 20 000 ekmek 
üretebilen Hür‐Emek Ekmek Fabrikasını kurarak fırıncılar ile Uşak 
Belediyesi arasında her üç ayda bir çıkan  ekmekte gramaj sorununa 
çözüm getirdi              
Konusu kimya olan ve ülkemizde benzerleri arasında ilk beşin içinde yer 
alan bir sektörde altı yıl fabrika müdürlüğü, öğrencileriyle birlikte 
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kurduğu basın yayın şirketinde beş yıl şirket müdürlüğünün yanında 
çeşitli kurumlara ve yerel yönetimlere kültür danışmanlığı yaptı.  
Urla Zeytinalan'daki Çağdaş Eğitim Koleji’nin kurucusu olan kooperatifin 
kurucu başkanlığını yaptı. Okulun arsasını o dönem Belediye Başkanı 
olan Sayın Bülent Baratalı'dan alınmasını sağladı.  
 
İzmir’de akademisyenlerin ve sanat çevrelerinin içinde bulunduğu   
Hümanist Düşünce Derneğinin çalışmalarının Halk Üniversitesine 
dönüşmesini sağladı. Buradaki öğretilerin sonunda gerekenlerin sınavsız 
ve koşulsuz Halk Üniversitesi Diploması almalarını sağladı.   
Sözlü tarihi kalıcı kılmak için  televizyon programlar yaptı.   
Öykü, oyun, şiir, deneme, araştırma, derleme ve okul kitabı türünde 
altmışın üzerinde yayınlanmış yapıtı var. Yapıtlarına e-kitap olarak   
www.yilmazsunucu.com sitesinden 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.  
Yazın alanında uğraşı olan yazın emekçilerinin yollarını açmak için öykü 
yarışmaları yaptı. Onlarla ortak şiir ve öykü yapıtları üretti. Elinizdeki 
yapıt bu uğraşısının ürünü.  
Bu çalışmaların içinde olanlarının birbirleri ile tanışmaları için şiir öykü 
ve sanat başat olan yemekli ve yatılı toplantılar düzenledi.  
Yaşamının uzun bir diliminde dört kuşak bir arada yaşadı. Büyüklerinden 
dinlediği sözlü tarihi yazılıya dönüştürmek için doğum yeri olan Uşak 
üzerine farklı başlıklarda on kitap yazıp yayınladı. Şimdi bunların 
tümünü tek kitapta toplamaya çalışıyor.Ne iş yaptığını  soranlara; 
“Sokaktaki öğretmenim “ diyor. 
Çalışmalarını yürüttüğü her etkinlik gibi, “Şiirini Al da Gel“ in de  sürgit 
olmasını istiyor. Okuyor, yazıyor, koşar adım  düşünüyor. 
Gerektiği an düşüncelerini eyleme dönüştürüyor. Düşüncelerini 
gerçekleştirmek için zamanla yarışıp, bir gün neden  yirmi dört saat diye 
kızıyor.   
İlkini Uşak’tan başlatmayı düşlediği  Yarenevi  düşünü yaşama geçirmek 
için  uğraş veriyor. Bu düşünün çok  küçük  basamağının Seyrek’te 
yaşama geçirerek barınma sorunu olan öğrencilerin sorununu çözmenin  
mutluluğunu yaşıyor.    
Gerektiği an “Kral Çıplak,” demekten kaçınmıyor. 
Düşüncelerini kitle ile paylaşıyor. 
İletişim :  
1) P.K. 66  Bornova     2) yilmazsunucu@mynet.com 

mailto:yilmazsunucu@mynet.co
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YILDIRIM TEL 
“Mustafa Kemal Atatürk,  
                              Anıtkabir / 
ANKARA” 
Atam!.. 
         Kalk!.. 
                Ne olur bir bak 
Sen öldün 
Ölümsüzlüğe gömüldün 
            Yeniden öldürdüler  
                              seni her gün 
Rahat uyu 
               Biz ölmedik 
  İmza – Gençlik 
Yılmaz SUNUCU 
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BİLİYORUM KOLAY DEĞİL... 

Biliyorum kolay değil 
Dinime imanıma biliyorum. 
Yaşarken ölmek 
Ölümüne yaşamak 
                    Kolay değil... 
 Dayan o zaman 
                    Dayan!.. 
                        Dayanabildiğin kadar.  
 
 
Biliyorum kolay değil. 
Dinime imanıma biliyorum. 
Söylemler mide üzerine. 
Açlık bilinç üzerine... 
  
Biliyorum. 
             Açlık söylemleri kolay... 
                     Aç açık kalmak kolay değil... 
   
Biliyorum. 
             Bu yoksulluk. 
                     Bu gözyaşı. 
                            Bu alın teri. 
  
Alın teri demek kolay. 
             Terlemek kolay değil... 
  
  
Dayan o zaman. 
                      Dayan!.. 
                          Dayanabildiğin kadar. 
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Biliyorum. 
          Bu umut. 
               Bu emek. 
                    Bu ekmek senin. 
 
 
Biliyorum. 
Dinime imanıma biliyorum. 
"Höööttt!.." desen alacaksın. 
                  Ekmek aslanın ağzında değil... 
  
  
Biliyorum. 
         Bu işkence. 
               Bu yoksulluk. 
                    Bu çocuklar... 
Dinime imanıma biliyorum. 
                     Onları da biliyorum. 
                            Onların açlığı kolay değil...  
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Biliyorum kolay değil. 
Bu zam. 
    Bu zulüm. 
         Bu işkence. 
  
                        Bu hasret. 
                              Bu yoksulluk                                        
                                   Bu gözaltı. 
  
                        Bu tutukevi. 
                             Bu hücre. 
                                  Bu yargısız infaz... 
  
Dinime imanıma biliyorum. 
              Onları da biliyorum. 
              Sen sok, 
                   sok elini aslanın ağzına. 
"Höööttt!" desen alacaksın. 
           Artık o aslan. 
                       Bildiğin aslan değil... 
  
                                           Yılmaz SUNUCU 
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KORKUSUZCA YAŞAMAK 
                         "Uzun bir yürüyüştür 
                                         korkusuzca yaşamak." 
  
  
Gene Mayıs geldi. 
Dört yanım derya Deniz. 
Gönüllerde yaşıyor 
               Güzelliklerimiz... 
  
İşin başı 
Mayıs'ın beşiydi. 
          Üç gençti. 
          Üçü de delişmendi. 
  
Gecenin kör karanlığında 
Korkuya kilit vurup 
                     yola çıktılar. 
 Yürüdüler...Yürüdüler...Yürüdüler... 
                     Tan yerine uçtular. 
 
İşin başı 
Mayıs’ın beşiydi.  
                  Sıradakiler durmadılar. 
                  Bayrağı alıp, 
Korkuyu unuttular. 
                     Koştular...Koştular...Koştular... 
Koşuyorlar. 
  
Gün gelecek. 
Güneş doğacak. 
                     Korkusuzca yaşayacak çocuklar.... 
  
                                                      Yılmaz SUNUCU 



 78 

PATLAMA NOKTASI 
 
    ( l .Ses- 
               Sert ve kararalı… ) 
Sus!..  
Susun!.. 
Susalım!.. 
Sussun herkes. 
          Her kafadan bir ses çıkmasın, 
          Ortalık karışmasın… 
  
Sus!.. 
Susun!.. 
Susalım!.. 
Sussun herkes. 
           Ayıp değil mi? 
           Başta büyükler konuşurken. 
  
Sus!.. 
Susun!.. 
Susalım!.. 
Sussun herkes. 
           Sessiz bir dünya için, 
           Sakin bir dünya için. 
  
 
 
( II. Ses- 
             Alaycı ve gülümseyen bir sesle) 
 
Sus!.. 
Susun!.. 
Susalım!.. 
Sussun herkes. 
              Tatsız bir dünya için, 
              Tuzsuz bir dünya için. 
  
                                                      Yılmaz SUNUCU 
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TAŞLAR BAŞLAR 
                     VE 
                     SÖZLER GÖZLER... 
  
Taş üstüne taş koydum 
Taşlar işe yarasın diye. 
  
Taş üstüne taş koydum 
Taşlar yapıya dönüşsün diye. 
  
Yol üstünden taş aldım 
Taşlar ayağa batmasın diye. 
  
Sözü buldum özü aldım 
Sözler anlam kazansın diye. 
  
Sözü süzdüm özü aldım 
Sözler şiire dönüşsün diye. 
  
Söz üstüne söz koydum 
Başlar baş olsun diye. 
  
Söz üstüne güldüm geçtim 
Gözler gönüller  konuşsun diye... 
  
                                          Yılmaz SUNUCU 
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SÜNNET Mİ ? 
FARZ MI  ? 
  
1955 Muhacırı Şirzat'ın 
Sünetsiz olduğunu 
1999 da anladı 
Şirzat'ı salacakta yıkayan imam. 
  
İçin,  için 
"Gavurun Dölü, "  "Gavurun Dölü , " diye diye  
Alacağı parayı düşünerek  
Yıkadı yüdü sesini çıkarmadan. 
  
Yedi mevlidinde 
Aldığı parayı az bulunca  
Açıklayıverdi bildiğini. 

 
Oysa ki 
          1945'te  
          Tam sünnet olacakken Şirzat. 

                           Yasaklanmıştı 
                            Düğünler,  
                            Bayramlar. 
                            Sünnetler,  

Suyun öte yakasında  
                                Şirzat'ın köyünde. 
  

1947'de ölen  
Şirzat'ın dul anası Şaziment 
Ve de  
1955 muhacırı  

                   1959 da karısı olan Kısmet, 
                     Yaşamışlardı  
                       Suyun öte yakasında 
                                          yasakları. 
 
 



 81 

  
1954 seçimlerinden sonra  
Özel yasa ile gelmişlerdi 
                   Anavatan'a 
  
Anavatan'da 
Şirzat'ın düğününden 
           Dört yıl önceki toplu sünnette 
           On dokuz yaşında ki Şirzat 
           "Ben de sünnetsizim, "  
            Diyemedi. 
  
1960 ta karısı olan Kısmet 
            Hiç bir zaman  
             Hiç bir yerde 
            Anlatamadı öykünün aslını  

            Utancından. 
  
Son yolculuğunda  
Son kez yıkayan imama göre  
              "Gavur, " olan 
                           Şirzat., 
               Sünnetsiz doğdu,  

Sünnetsiz öldü. 
  
                      Sünnet mi,  
                                  Farz mı ?  . . .  
                                       
                        Her bildiğini 
                                  Tam bilmeden 

               Açıklamak . . . .  
 
                                                                         Yılmaz SUNUCU
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Anasının ; 
“Kahraman askerim… Memedim!... 
Üç kızı gönlümden geçiriyorum. Teskerenden sonra birbirinizi görüp, 
birbirinizi beğenirseniz nişanlanmanız için. . .” 

                                     diye mektup yazan anasına  Memed’in   yaktığı türkü. 
 

KAHRAMAN ASKER MEMED’İN  
              TESKERE TÜRKÜSÜ 
 
“Anasını satayım !” 
         Otuz üç gün kaldı 
         Anamı görmeye 
         Elini öpmeye. 
 
Bu gün. 
         Yarın. 
              Öbür gün. 
On kez saysam. 
Üç gün kalır. 
 
“Anasını satayım !” 
              Anamı görmeye.  
              Elini öpmeye  
              Otuz üç gün kaldı. 
Bir.  
     İki.  
          Üç. 
 İnanın çok güç. 
 
Hava çok soğuk. 
Her yanım kar… 
 
“Anasını satayım,”  
             Sınırın öte yanı düşman. 
                      Sınır neresi? . .  
                                   Düşman kim ? . .  
Kim çizdi bu sınırları  Kim ? . .  
 



 83 

 
 
Dört yanım kar.  
Hani yar ? . . 
 
Kim koydu bu kuralları kim ? . . 
 
 “Anasını satayım,”  
                Otuz üç gün kaldı. 
                Anamı görmeye. 
                Yarimi  bulmaya.  
                          Bir.  
                             İki.  
                                Üç. 
                          Günleri saymak, 
                                   inanın çok güç ! . .  
 
 
 
 
(Üç dakika sonra) 
 
Daaann ! . .  
          Daaannn ! . . 
                            Dannnn ! . .  
 
Üçüncü kurşunun , 
              Sesini duyamadı , 
                             Kahraman . . .  
 
                                             Yılmaz SUNUCU  
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ÇOCUK VE SAVAŞ 

 
Savaş alanlarında savaşanlar. 
                Ve de 
                       çok gerilerde ki  
                                    Komutanlar.  

 
Savaşı siz yapıyorsunuz.  
              Yükünü biz çekiyoruz. 
                     
Çünkü, 
Savaşta öldürdükleriniz, 
                      Ya 
                          Biz, 
                               
                       Ya da  
                                  Uğruna 
                      Gözyaşı döktüğümüz               
                                              Büyüklerimiz.     

 
                                  Yılmaz SUNUCU 
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“Savaşta yitirdiği annesinin mezarına çiçek bırakmaya giderken aldığı 
şarapnel parçası ile  yaşamını yitiren ‘Barış,’ adlı  çocuğun son sözleri...”    

 
 

                   BARIŞI ÖLDÜRMEYİN 
 

                      Ülkemde toplar atmasın. 
                      Tüfekler ateş etmesin. 
                      Barış istiyorum ben, 
                                                 Barış . . . 

 
                       Tüfek tutan ellerinize , 
                        Çiçek sunuyorum. 
                        Alın bu çiçeği 

                 Annemin mezarına koyamadım. 
                               Siz koyuverin. 

 
Hayır ! . .  
Hayır ! . . 

                     
   Alın o mezardaki çiçekleri, 
 Yüreğinizin üzerine takın. 
                             Takında, 

                                                 Hep  
                                          Bizi anımsayın. 

 
                                           Yılmaz SUNUCU
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EMEĞİN ÖZGÜRLÜĞÜ 
Milyarlarca yıllık yeryüzünde  
Değişmeyen kurallara 
                                Krallara 
                               Kararan güne inat  
                                      Güçler birleşip  
                                      Yüce güç olur. 
                 İndiriverirler  
                 Yedi kat gökyüzündeki görümsüzleri. 
                                                           Ölümsüzleri. 
Sen  
Yedi kat yer altında ki maden işçisi  
Sen  
Gökdelenlerin üzerindeki kalıp ustası. 
                                              İşçisi 
                                              Köylüsü  
                                              Kafa ve kol emekçisi  
                        Tut  
                        Tut ki ellerinizden   
                        Yüceltin emeğinizi                                            
Zamansız yağan yağmura inat  
Kor gönlünüze serpişin birbirinizin.  
                      Emeği yüceltip, 
                      Doğayı ışıtın.  
                      Ve  
                      Kişiyi mutlu kılın.  
Yıkıldı kurallar. 
Ekmek aslanın ağzında değil. 
 
Yıkıldı kurallar. 
Ekmek el kapısında değil. 
                  Krallar öldü. 
                  Kurallarda öldü. 
                  Gelen kurallar bizimdir. 
                        
                                 Yaşasın ekmek  
                                 Yaşasın özgür emek  

Yılmaz SUNUCU 
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DOSTLARDAN DEĞERLENDİRMELER
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ETKİNLİKLERİMİZİN DOSTLARCA  DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Öncelikle Arasta’nın ülke yazınına eklenmesinden dolayı, Sn. Yılmaz 
SUNUCU’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 parçasıyım. 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” görüldü. Bu, beni başka öyküler yazmak ve kalemimi 
geliştirmek konusunda yüreklendirdi. Ardı sıra katıldığım ulusal ve 
uluslararası öykü ve şiir yarışmalarında 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 deyimiyle “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 imecede birkaç 
öykümle bulunmaktan dolayı mutluyum. Aydınlığın içinde bulunmanın 
coşkusuyla…               Kezban ŞAHİN TAYSUN 
                                                                   Araştırmacı Mühendis-Yazar 
ARASTA 
       Sayın Yılmaz Sunucu’nun önderliğinde “Seyrek Anam Evi Çalışma 
Grubu”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 
yazabileceğime, önemli olanın daha çok okuyup yazarak özgün eserler 
ortaya çıkarabilmek olduğuna inanıyorum. “ARASTA” tüm ustaların bir 
zamanlar çırak olduğu, her güzel meslek için çalışmak gerektiği algısını 
yarattı, çok beğendim. 
Kitabın arkadaşlarımızın çalışmalarını tanıtıcı, bundan sonra yazacaklarının 
muştucusu olmasını diliyor, emeği geçenlere sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. 
     Emine ŞİMŞEK EMİRAL 
      10.07.2012 
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ETKİNLİKLERİMİZİN DOSTLARCA DEĞERLENDİRİLMESİ 
DOSTLUĞUN TADI 
Bir arkadaşımın önerisiyle katılmıştım Seyrek Belediyesince düzenlenen 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 olarak katılmasam da Edebiyat Dostları’nın 
birlikteliklerinde yanlarında olmaya çalışıyorum. Okumanın, yazmanın, 
edebiyatın tadını yaşıyorum.  
Sayın Yılmaz Sunucu ve Sayın Nurgül Uçar’a bu çalışmaları için ne kadar teşekkür 
etsek az olur. Yılda bir kez de görüşsek onların varlığını 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 
toplantısının CD’siniwww.yilmazsunucu.com sitesinden seyrederken bir kez 
daha o günleri ve dostlukları gördüm. Elinize emeğinize sağlık. Gerçekten 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  
 
Günah Yazma Allahım ve Menderesin Develeri kitaplarını okudunuz mu? Ben 
okudum. Yılmaz SUNUCU’nun kaleminden bal damlıyor.  
Yaşamın gerçeklerini en yalın şekilde anlatmış.  Sizdde okur musunuz?…  
                                        Em. Yargıç Cavit CAN Villakent-MENEMEN 
 
FARKLIBİR BAKIŞ AÇISI 
Ortağı olduğum kooperatifin 10 Nisan 2011 tarihli genel kurulunda; 
Ege-Koop Genel Başkanı Sayın Hüseyin ASLAN’a;  
“Kooperatifimizin sorunları yığılmışken ‘sosyal sorumluluk,’ adı altında 
kendinizi anlatan yazıları kitaplaştırarak onları kitleye karşılıksız dağıtmanın 
kooperatifcilikle ilişkisi nedir?” soruma yanıt vermesi  gerekirken kaçarcasına 
genel kurulu bırakıp giden Sayın Hüseyin ASLAN benim dışımda tüm kooperatif 
üyelerine Ek 01/141 sayı ve 19 Nisan 2011  tarihli resmi tahahütlü yazı 
göndererek yazısının bir bölümünde beni; 
“Sözüm ona kendisini edebiyatçı, şair ve yazar olduğunu iddia eden kişi,”  diye 
değerlendirmiş.Bu değerlendirmeyi hukuk kurumlarına taşımamı önerenler 
oldu.“Değmez,” dedim. Nedersiniz? Karar sizin… 
                     Yılmaz SUNUCU  

http://www.yilmazsunucu.com/
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ETKİNLİKLERİMİZİN DOSTLARCA  DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
“Şiirini al da gel” etkinliğinde bulunmaktan büyük keyif aldım. Yazar Yılmaz 
SUNUCU’nun önderliğinde,  şiire gönül vermiş insanlar bir aradaydı. 
Bakışlardaki içtenlik ve parlaklık çok anlatıyordu. Şiirler yüreklere değiyor ve 
yeni dostluklar doğuyordu. İlk kez katıldığım bu etkinlikte, şiir gibi yaşamayı 
başarabilen insanların arasında bulunduğumu fark ettim. Şiir üzerine 
yapılan yorumlar da, okunan şiirler kadar dokunaklıydı. Güzelliklere ve 
zamana yolculuklar yaptıran dizelerin gücünü bir kez daha yüreğimde 
duyumsadım. Bir daha ki “Şiirini al da gel” etkinliğinin gelmesini dört gözle 
bekliyorum. Başta Yazar Yılmaz SUNUCU olmak üzere, emeği geçen herkese 
çok teşekkürler. Şiirin büyüsünde nice güzelliklerde bulunmak dileği ile. 
Kezban ŞAHİN TAYSUN  
 
“ŞİİRİNİ AL DA GEL”  GÜRE‐ HATTUŞA’DAYDI 
“Şiirini Al Da Gel” projesinin mimarı, takım kaptanımız, yol arkadaşımız, 
Kuzey Yıldızı’mız  Sevgili Yılmaz Sunucu bu kez bizleri Güre, Hattuşa Termal 
Tesisleri’nde bir araya getirdi. Şiir, müzik, dostluktan oluşan akşam menüsü 
“1 Mayıs” öncesi hepimizi birbirimize kenetledi. Nazım’ları, Attilâ İlhan’ları, 
Neruda’ları, Özdemir Asaf’ları, Murathan Mungan’ları, Can Yücel’leri, İlhan 
Berk’leri, Bedri Rahmi’leri, Cemal Süreya’ları, Ataol Behramoğlu’larını, 
Behçet Aysan’ları…ağırladık. Ellerinden öptük büyük ustaların. 
Kalemlerinden akan nehirlerinde yunduk. Kendi gönül bahçelerimizden 
derlediğimiz şiirlerimizi de sunduk dostlukla. Dünleri bugüne, bugünü 
yarınlara ulaştırdık. Dizelerle hüzünlendik, dörtlüklerle kahkahalarımızı 
çınlattık. Ali Ziya ÖĞÜTÇEN, Eyüp GÖKSU, Arif DOĞRAMACI, Engin ÇIR, 
Mehmet - Gülşen ÖZKARA, Halit BİLEN, Kezban ŞAHİN TAYSUN, Samiye - 
İbrahim MÜLAYİM, Betül - Şekip KUT, Hacer- Turan TUNÇER, Ersin -
Hüsamettin KÖSEOĞLU, Yağmur - Uğur KÖSEOĞLU, Ayşen - Yılmaz SUNUCU, 
Fertan SUNUCU, Ayfer KÜÇÜKİBRAHİMOĞLU, Gürcan KOŞAR (Hattuşa 
Yöneticisi), Elif DEMİRCİ (Hattuşa Görevlisi) “Şiirini Al Da Gel” e şiirleriyle, 
neşeleriyle, anılarıyla, şarkıları ve danslarıyla, enstrümanlarıyla renk kattılar. 
Ayrılık çok zor oldu. Yeni birlikteliklere, yeni 30 Nisan’lara  kavuşmayı 
diledik. İnanıyoruz ki, evine dönerken herkes, bu geceden, zor günlerinde 
yaşama direnmek için dağarcığında birkaç dize götürdü.  
Bir dahaki “Şiirini Al Da Gel” de yeni dostları, yeni şiirseverleri de aramızda 
görmek dileğiyle… 
HÜSAMETTİN KÖSEOĞLU/30 Nisan 2011 
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UŞAK AĞZI SÖZLÜĞÜ 
Ekleriyle 5.baskısı  tamamlandı. 
www.yilmazsunucu.com 
sitesinden  baskı giderlerine katkı 
koyanları  
öğrenerek onlardan, yazarın  
kendisinden,  
Uşak’ta ÖZEN PASTANESİ VE 
TARHANA BABA’DAN,  
İZMİR KARŞIYAKA’DA  
DIGIL SANAT KAHVESİNDEN , 
YARENEVİ  DÜŞÜNE 20 TL katkı 

koyarak edinip, 
Dostlarınıza; 
 " ÇİÇEK YERİNE KİTAP " 
sunabilirsiniz. 
 

MENDERESİN  DEVELERİ 
Köy Enstitüleri'nden günümüze 
Eğitim  kurumları gerçeği. 

 11.baskısını 
ÇİÇEK YERİNE KİTAP DOSTLARI 

gerçekleştirdi. 
 http://www.yilmazsunucu.com 
sitesinden konu üzerine bilgilere    

ulaşabilirsiniz  

GÜNAH YAZMA ALLAHIM      
  Köy Enstitülerinden günümüze 
ülkemizin dinsel yapılanma gerçeği... 

Çiçek yerine kitap dostları 
gerçekleştirdi. Konu üzerine bilgiye; 

www.yilmazsunucu.com sitesinden 
ulaşabilirsiniz. Her iki kitabı Yarenevi 

ütopyama 10 ar Tl katkı koyarak 
edinebilirsiniz.                                                                                                                              

http://www.yilmazsunucu.com/
http://www.yilmazsunucu.com/
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UŞAK YARENEVİ  ÜTOPYAM  KÜLLERİNDEN  
YENİDEN DOĞUYOR 

AŞAĞIDA RESMİ GÖRÜLEN ÜÇ KATLI, ÜÇÜ DE KULLANILIR UŞAK ÜNALAN MAH. BODUR SOKAK NO 12 
DE Kİ EV BENİM  DOĞUP BÜYÜDÜĞÜM EVDİR.BURASI EŞİNE AZ RASLANAN SİVİL TÜRK 

MİMARLIĞIUNIN ÖZGÜN ÖRNEKLERİNDENDİR. BU NEDENLE 
BURAYI KÜLTÜR ETKİNLİKLERİNDE KARŞILIKSIZ 
KULLANMALARI İÇİN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN 
KULLANIMINA SUNMAK ÖZLEMİMDİ .HAZIRLIKLARIMI 
SÜRDÜRÜRKEN FARKLI  SAVLA KARŞILAŞTIM.DEDESİ UŞAKLI 
RUM OLAN KOSTAS  PANDOZOĞLU İSİMLİ FRANSIZ 
VATANDAŞI  FRANSIZCA "VATANIM UŞAK,-Ma Patrie Uşak ” 
İSİMLİ KİTABINDA  BURASINI DEDESİNİN YAPTIRDIĞI  
SAVLAMIŞ. UŞAK ÜZERİNE YAYINLADIĞIM YAPITLARIMDAN 
DA SAYFALARCA        “KES-YAPIŞTIR,” YÖNTEMİ İLE 
ÇALINTILAR YAPMIŞ. KAPAĞINADA   BENİM ÇEKTİĞİM 
EVİMİZİN FOTOĞRAFI KOYMUŞ. KOSTAS’IN  MASALSI 
YALANLARINI HUKUK KURUMLARINA, TBMM DİLEKÇE 
KOMİSYONUNA , KÜLTÜR BAKANLIĞINA  KONUYU 
AKTARIRKEN, BU KEZ UŞAK BELEDİYESİ  BİLGİM VE İZNİM 
DIŞINDA BURASINI KALINTILARI  KARŞILIĞINDA BU İŞ İÇİN 
HAZIRDA BEKLEYEN BİR 
VANDALA YIKTIRTMIŞ. BU 
DA YETMEDİ...BU KEZ 
YILLAR ÖNCE BEDELİNİ 

ÖDEYEREK NOTER SENEDİ İLE SEMBOLİK BİR HAKKINI ALDIĞIM 
YAKINIMIN YAŞAMI NOKTALANDI. ELİMDEKİ  NOTER SENEDİNİ 
HUKUK KURUMLARINDA GEÇERLİ KILDIRMAYI SEÇMEDİM. YAŞAMI 
NOKTALANAN KİŞİNİN KALITCILARINDAN YENİDEN OLUR ALAMAK 
İSTEDİM. ONLARLA KONUYU KONUŞABİLMEK İÇİN 22 AY 
ARKALARINDAN KOŞTURDUM. SONUÇTA YILLAR ÖNCE BEDELİNİ 
ÖDEDİĞİM  İKİ KALITCININ SEMBOLİK PAYLARINI ÜÇÜNCÜ KEZ 
BEDEL İSTEMELERİNE “ OLUR.” DEDİM. O DA YETMEDİ. BU KİŞİLERİN  
KENDİ BİÇTİĞİ DEĞERİ TAPU DAİRESİNDE İMZA ATMADAN ÖNCE İKİ 
KATINA ÇIKARDILAR.  AĞZINDAN ÇIKAN O BEDELEDE “ EVET,” DEYİP 
ÖDEDİM. BU OLAYI ÇÖZÜMLEMEK İÇİN KOŞTURDUĞUM YİRMİNCİ 
AYDA İMAR YASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE BURALARDA 
YAPILAŞMA %50 YE İNDİ. ARTIK  BURADA ÜTOPYAMDA Kİ 
YAPILAŞMA OLANAKSIZ OLDU. 
SANIRIM KONUYU 22 AY GECİKDİREREK OLAYI BU ŞEKLE   GETİREN KİŞİLER MUTLUDURLAR.  
BU KONUDA BENDEN OLUMLU HABER BEKLEYEN DOSTLARIN TÜMÜ ÜZÜLMESİNLER.            
HER ŞEYE İNAT BU  DÜŞÜMÜN ÇOK KÜÇÜK PARÇASI  SEYREK’TE YAŞAMA  GEÇTİ.  
EN KISA SÜREDE, UŞAK’TA DA  YAŞAMA GEÇECEK. 
SON BİR BİLGİ;ELİNİZDEKİ YAPIT BASKIYA GİRECEĞİ AN ÇOCUKLUK ARKADAŞLARIMDAN BİR DOST 
ARADI.; 
“BU UĞRAŞIN İÇİNDE BEN DE OLMAK İSTİYORUM.HİÇ OLMAZSA BİR ODASINI DA BEN YAPTIRMAK 
İSTERİM” DEDİ. 
BİR YAKINIM “BU İŞİ NASIL TOPLUMA  YARARLI VE ETKEN KILALIM,ONU DÜŞÜNEREK  GEREKİRSE 
KENDİMİZ YAPALIM,” DİYOR.  HEPSİ GÜZEL… 
BEN BU UĞRAŞIN İÇİNDE TEK BİR TUĞLA İLE DE KATILANLARIN DA OLMASINI İSTİYORUM.    
SİZ NE DERSİNİZ?.. BU UĞRAŞ İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ?  
HİÇ OLMAZSA AKARINI BURAYA AKTARDIĞIM YAPITLARIMDAN ÜÇER,BEŞER ALARAK BU YAPIYA 
BİRKAÇ TUĞLA KOYAR MISINIZ? 
HEMDE DOSTLARINIZA “ÇİÇEK YERİNE KİTAP,” SUNARAK ÖZELDE UŞAK, GENELDE ÜLKEMİZİN ANILARA 
DAYANAN YAKIN TARİHİ ÜZERİNE BİLGİLER  SUNMUŞ OLURSUNUZ. 
KARAR  SİZİN . .. 
UŞAK YARENEVİ DÜŞÜMÜN AYRINTILI  ÖYKÜSÜNÜ VE KONU  ÜZERİNE GELİŞMELERİ, ÇALIŞMALARI, 
GAZETEDE ÇIKAN HABERLERİ, www.yilmazsunucu.com  
SİTESİNİN YARENEVİ SAYFASINDAN OKUR MUSUNUZ?..  

http://www.yilmazsunucu.com/
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YILMAZ SUNUCU’NUN YAPITLARI ÜZERİNE BASINDA ÇIKANLAR
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YILMAZ SUNUCU’NUN DİĞER YAPITLARI 
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