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                          UTANDIM 

 

Yağmurlu bir güne açmıştım gözlerimi. Yatakta biraz yuvarlandıktan sonra annemin ısrarcı 

sesiyle zorla kalktım. Hazırlandıktan sonra kahvaltı yapmak için annemin yanına oturdum. Soba sırtımı 

ısıtırken annem de tereyağlı ballı ekmeği bana yedirmeye çalışıyordu. Ama ben istemiyor, ısrarla geri 

çeviriyordum. Gitme saatimin geldiğini görünce kalktım ve ayakkabılarımı elime aldım. Renkleri 

solmuştu ama sağlamdılar. Bağcıklarını bağladıktan sonra “Anne, ben yeni ayakkabı istiyorum, bunlar 

eskidi artık!” dedim anneme. Annem tek laf etmeden uğurladı beni. 

Zil çalınca koşar adımlarla sınıfa çıktım. Sınıfa girince gözlerim Kerim’in ayakkabılarına takıldı. 

Delikti…  Başparmağı gözüküyordu. Sabah evdeyken söylediğim sözler aklıma geldi. Sırf rengi solmuş 

diye yeni ayakkabı istemiştim.  Utandım… 



Dersin ortasındaydık. Ozan uyuyakalmıştı. Öğretmen onun kafasına vurdu uyandırmak 

amacıyla. Ozan’ a üzüldüm, çünkü hasta annesine baktığı için gece uyuyamamıştı. Ne yazık ki 

öğretmen bunu bilmiyordu. Birden, sabah uykumu aldığım halde ısrarla kalkmadığım aklıma geldi. 

Utandım…  

Teneffüsteydik. Oyun oynayacaktık. Halil bizimle oynamak istememişti. Ona içten içe 

kızmıştım. “Hastayım.”demişti. İnanmamıştım. Derse girdikten birkaç dakika sonra bayılmıştı. Ne 

kadar sorsak da öğretmenimiz nedenini söylememişti bize. Öğleye doğru tesadüfen duydum Halil 

açlıktan bayılmış. Sabah o tereyağlı ballı ekmeği beğenmeyip de yememiştim. Utandım… 

Kaprislerimden, sorgulamadan yaşadığım günlerden ve dünyanın adaletsizliğinden utandım, 

utandım, utandım!  

 

                              Zeliha İLHAN 

** 

 

YORULDUM 

 

Yoruldum ayakta durmaktan, 

Rüzgara karşı çıkmaktan, 

Gözyaşlarımı tutmaktan , 

Yoruldum, mutluymuş gibi yapmaktan! 

 

Kelimelerim hep kağıtta kaldı, 

Yazdıklarımı merak eden, okuyan olmadı. 

Düşünmeden yapılanlar canımı acıttı, 

Yoruldum, cehalet boyumu aştı… 

 

Anlamadılar beni hiçbir zaman , 

Kulak vermediler sözlerime bir an, 

Yoruldum yalandan, riyadan karanlıklardan 

Kaçıp gitmek istiyorum buralardan… 



 

Bıktım bütün bu cahilliklerden, 

Umutsuz, hayalsiz, bilgisiz düşüncelerden… 

Boş, can acıtan bütün sözlerden 

Yoruldum, bırak artık yaş süzülsün bu gözlerden… 

 

                                Zeliha İLHAN 

 

** 

 

ACIMASIZ OYUN 

 

Gerçek ve gerçek sanılanlar… Hepsi bir oyun aslında. Dünyanın acımasız oyunu. Bazen 

seversin bu oyunu, önemli kişi olursun. Fakat tökezleyince üzülürsün. Sonra dünya sana en acımasız 

hamlesini yapar, ayağa kalkamazsın. 

Umudunu yitirmezsin.  Devam edersin yola. Bir yol ayrımı gelir karşına. Kararsız kalırsın. Yanlış 

yolu seçsen de asla pes etmezsin. Sadece geri adım atarsın. Bu oyun karşısında halsiz kalırsın. Bir anda 

kendini toplamaya çalışırsın. Kendine geldikten sonra yitirdiğin ümidini bir daha bırakmayacak şekilde 

alırsın eline. İşte hamle yapma sırası sende. En iyi hamleni yaparsın. Dünya yenik düşer karşında. 

Acımasız oyundaki en önemli kuralın, gayret ve istek olduğunu öğrenirsin. Binlerce kez düşsen 

de asla yılmamayı ve düştüğün yerden kalkmayı hafızana kazırsın böylece. 

İREM GÜMÜŞ 

          

** 

 

 

                                             KARDEŞ SEVGİSİ
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Bir başkadır kardeş sevgisi, 

Verir sana en güzel hissi. 

Yolda, geliyor şimdi ikincisi 

Yerler seni kardeşlerin bir tanesi. 

 

Vardı zaten bir tane, 

Yetip artıyordu ne çare! 

Olacaklar iki tane, 

Ne yapacağım şimdi ben iki şebekle? 

Allah’ım bana bir çare! 

 

Kardeşim erkek oldu diye sevinme, 

Sonra sevindiğim için pişman oldum deme. 

Çünkü karışacak her şeyine, 

Bizimkisi başladı bile. 

 

Gerçek şu ki belirleyemezsin cinsiyetini, 

N’aparsın Allah’ ın takdiri… 

Yine de sev sen kardeşini . 

Ama hissediyorum ben , 

Kız olacak şimdikisi. 

 

Kardeştir onun adı, 

Örer başına bin bir türlü çorabı. 

Yine de üstlenirsin hatalarını, 

Yıllar sonra anarsın o anları. 

Sever birini , 

Aracı seçer seni . 

Ne dersin şimdi ? 
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İdare edersin bu sevgiyi. 

 

Başını sokar belaya,  

Söyleyemez ana babaya. 

Bu yüzden alır soluğu sende , 

Arattırır derdine bin bir çare. 

 

Kavga edersin onunla, 

Belki kızar, kırılırsın ama 

Kan bağıyla bağlısın ona, 

Kapamazsın can parçanla. 

 

Kardeştir onun adı , 

Öpersin tombul yanaklarını. 

Bir başkadır kardeş sevgisi, 

Yerler seni kardeşlerin birtanesi… 

   Eda COŞGUN 

 

 

** 

 

ÖĞRENCİ KAFASI 

Anlamaya çalışmayın kardeşim beni, 

Herkes kendi alemindeki kişi. 

Kulağında sinek vızıldar ya hani, 

Beni çözebilen harbiden deli. 

 

Sabahın köründe açıyoruz gözleri, 

Hop giyin hop okula haydi! 
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Bir de izlemişsen gece dizi, 

Anla anlayabiliyorsan dersi… 

 

Çok konuşan insanı sevmem, 

Kendim de öz konuşurum şahsen. 

Benim bıdı bıdım neşemden, 

O yüzden alınmayın bana gençler! 

 

Kendime gelince çok güzelim be! 

Ben değil söyleyen bunu çevre. 

Hep arkadaş edinirim gündüz gece, 

Ondan bu kadar kendimi sevmem de. 

 

Eve gelince otur otur, 

Hobi olarak kalın bi kitap okur. 

Derslere çalışıp harıl hurul, 

Sonra müziği açıp koltuğa kurulur. 

 

 

 

Biz böyleyiz öğrenci kafası, 

Kabus görmek gibi sınav haftası. 

Derste geliyor herkesin uyuyası, 

Ben ise bunları yazan sınıfın dehası(!) 

 

Bir olur cumartesi pazar, 

Ben deniz derse dalar. 

Sonra bu kız biraz temizlik yapar, 

Geri kalanı ise uyuklayıp yatar. 
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Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar, 

Her zaman bir şeyler yazar bu Nazar. 

 

EMEL  NAZAR SERKİÇ 

** 

FENER 

Hayatta en çok söylemediklerine yanar insan, 

Geriye sadece susup içine atmak olur kalan. 

Sen bunları yapmadıysan ve de mutluysan, 

Boş ver salla gitsin gerisi yalan. 

 

Kapı açık kalsın ki yenisi girsin, 

Gidenin arkasından nokta koy ki yeni gelen büyük harfle girsin. 

Seni gerçekten hak eden sevsin, herkes yerini bilsin. 

Önemli olan sadece ama sadece sensin! 

 

Hayat yaşanır bir kere, ezme ve ezilme! 

Fotoğraf karesindeki bir gülmece, her şey güzel sevince… 

Hayat bu, olacaksa yalan, olsun yine toz pembe 

Siyah olursa dünyan, fener aydınlatabilir mi sence? 

 

Fener gibi aydınlatır yolumuzu bilgi, 

Ön yargılardan kurtul yürü ileri! 

Sevgiyle yoğrulmak her şeyden önemli, 

Keşkelerle yaşamamak için gerçekleştir hayallerini. 

EMEL NAZAR SERKİÇ 

** 
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