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TAKDĠM 

 
Özgün yaratıcılıkta kültürün, sanatın, edebiyatın ve bütün güzel 

uğraşıların ilham kaynağı  olan Kosova ve Balkanlar coğrafyası, tarih boyunca 

bütün uygarlıklara nice değerli sanatlar ve sanatçılar kazandırmıştır. Bu 

isimler çalışmalarıyla evrensel değerlere katkıda bulunmuş, varlığını korumuş, 

hem kendini ayrıcalıklı niteliklerle ıspatlamış ve bura toprağını manevi  

değerlerin beşiği kılmıştır.  

 

21. yüzyıla adımlayan insanoğlu, yeni çağın getirileriyle birlikte alt 

üst olan değerlerin karmaşasıyla yüzleşmiş, maddiyat ile maneviyat arasında 

bocalarken, onu günümüze taşıyan ve ruhunu besleyen, kimliğini 

şekillendiren, dünyaya bakış açısını belirleyen, düşünceye dayalı özgün 

sanatları ihmal etmiştir. Düştüğü manevi boşluktan onu kurtaracak şey; sadece 

ihmal ettiği değerlere tekrar geri dönüş yapmasında yatmaktadır.  

 

Küreselleşme çağını yaşayan insanoğlu, yerel özgün sanatlarını 

korumaya ve onları yaşatmaya çalışmaktadır. Aksi takdirde çok renklilik ve 

çok kültürlülükten, tek renkli ve tek kültürlü protomodelin mağduru olacağının 

bilincindedir.  

 

Söz konusu çağın dünya gidişatında her zaman çok dilli, çok kültürlü 

ve renkli sanatların coğrafyası olan Balkanların güzide ülkesi Kosova, yeniden 

yapılanırken, bizler bu bilinç ve anlayışla günümüzün zor şartları ve imkânları 

çerçevesinde olsa dahi, özgün değerlerimizi yaşatmaya, desteklemeye 

hassasiyet göstermekte ve onları korumaya çalışmaktayız.  

 

Kosova Türk Yazarlar Derneği‟nin bu yayını ve çok değerli 

emektarları, böyle bir çalışmaya soyunurken, bunun bilincinde oldukları gibi 

yüzyıllardır süregelen, milli değerlerimizi koruyan ve ortak değerlere sahip 

çıkanların emeklerini ölümsüzleştirmeye, geleneklerimizi yarınlara taşımak 

için azimle kollarını sıvamışlardır.  

 

Yazının, görselin ve müziğin genç sanatkâr sima ve yeteneklerinin, 

bilhassa 2010 yılı sonrasına damgasını vuran seçkin çalışmaları toplayan bu 

eser, sadece teşviğe soyunmakla kalmamıştır. Teşvikten daha da öte, durağan 

bir dönemden sonra Kosova‟da Türkçe yazınına yeni genç bir kuşağı daha 
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kazandıracağını muştulamaktadır. Umarız zaman da bunu kanıtlayacaktır. 

Dolayısıyla kendilerini bu soylu ve ulvi uğraşılarından dolayı kutluyor, usta - 

çırak ilişkisinin cesur yürekliliğini, enginliğini ve kucaklayıcılığını 

sergiledikleri için takdir ediyorum.  

 

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Kutlamaları Tertipleme 

Kurulu olarak, böyle değerli eserlerin gün yüzünü görmesine katkı sunmaktan 

onur duyduğumuzu vurgular, bu tür kutlamalar çerçevesinde okuyucunun 

beğenisine takdim etmekten de mutluluk duyduğumuzun altını çizmek isteriz.  

 

Böyle değerli çalışmalar bizi biz kılan özgün değerlerimizi yaşatmakla 

birlikte evrensel değerlere de açık katkı sunmaktadır. Bu doğrultuda da bu 

çalışmada emeği geçen bütün sanatçı ve genç yeteneklerimizi kutlar, 

bugünden de sonra bu tür çalışmalara teşvik sunacağımızı beyan ederiz.  

Saygılarımla, 

 

Mahir YAĞCILAR 
23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Kutlamaları Tertipleme Kurulu Başkanı 

Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı  

KDTP Genel Başkanı  
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ÖNSÖZ 

 
Özgün edebiyatımızın rıhtımlarına yeni yelkenlerin demir atması 

olarak gibi mi algılamalıyız? Onu çok net bilmek ve kestirmek mümkün gibi 

görünmesi zor olsa da, sevindirici bir olgunun olduğundan söz etmek bizi 

yanılgıya düşürmez diye düşünüyorum. Belki de bir yeni kapının nazlıca, biraz 

ürkekçesine açılması olarak değerlendirmek daha tutarlı bir yaklaşım olurdu.   

Gene belki de, endişenin muştuya yerini bırakması gibi bir şey olsa 

gerek. İşte koşuya başlamak üzere sıvanan kollar; sendelemeden, bir yanlış 

hareketin ardından öğretmeni karşısında yüzü kızaran bir çocuk masumiyeti 

ötesinde, “bekleyin, hazır olun, biz yola düştük... diyeceklerimiz var” 

dercesine “hadi, desteğinizi esirgemeyin bizden.” Böyle bir fısıldamayı duyar 

gibi oldum, elinizdeki seçkiye göz attığımda... Umutlandım, gönendim, 

yıllanan beklentilerim çiçek açtı adeta.  

Değerli edebiyatseverler, bizler Balkanlılar bir yüzyıldan fazla 

yalnızlığın kucağında kalsak da bu dile sırtımızı dönmedik, hiç nankörlük 

etmedik. Zamanlar sinsi ağını örse de, Balkanlarda yazmak, delikanlıca 

Türkçe‟nin nöbetine durmak, yıkıntılarda yeni baştan doğmak, baharda güzü, 

güzde kışı yaşamaktı. Evet, Balkanlarda, Rumeli kavşaklarında yüzyılı aşkın 

yalnızlığımızda Türkçe hep siperimiz oldu. Adam gibi yaşamak için; dilimize, 

geleneğimize, eğitimimize, kültürümüze, kimliğimize sahip çıktık. Varmak 

istediğimiz hep yarınlar olduğu için, direncimizi hiç yitirmedik. Bir dünya dili 

olan Türkçemize yosunun taşa sarıldığı gibi, hanımelinin duvara yaslandığı 

gibi, öylece bağlandık.  

Balkanlarda yazmak, bu topraklarda yaşayan bizler için direngenliği 
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elden bırakmamaktı. Kuşkuyu tuzağa, gülü kalbe gömmek, düzde yokuş 

tırmanıp, engellerde horon tepmekti. 

Balkanlarda yazmak, hüzünlü denizlerde demir atıp, Türkçeye ölesiye 

teslim olmaktı. 

Balkanlarda yazmak, yaşam gerçeğine Türkçeyle yüreklenmek, 

avcıların namluları karşısında yılmadan Türkçe haykırmaktı. 

Balkanlarda Türkçe yazmak; kardelenimiz, ölmez otumuz, asırlara 

meydan okuyan çınarımız demekti.  

Türkçemiz, buğulu aynalarda pak ve biricik gerçeğimiz, Balkanlarda, 

Rumeli tuzaklarında Hızır‟ımızdı. Kerpiç duvarlarımızda deste deste sararmış 

tütün yaprağı, viran tavanlarda tozlu kuru üzüm, bırakıp giden atların pas 

tutmuş nalı, uğurumuz, muştumuz, tiryakimizdi. 

Türkçemiz, Balkanlarda, Rumeli‟de günün her anında üstümüze bir 

çığ gibi yıkılan mutlu belamızdı! 

Özlem, hasret yakamızı hiç bırakmadı. Bazen yangın gibi, bazen sel 

gibi, gün oldu deprem gibi çullandı üzerimize yaşam. Yakılan türküler 

yüreğimizi hem dağladı, hem de mehlem oldu. Bu dil tanığımızdı. Burada 

çocuk yaşlarda Üsküp‟ten ayrılmak mecburiyetinde olan Çağdaş Türk Şiiri‟nin 

anıt ismi Yahya Kemal Beyatlı ve eserlerinde döne döne ata toprağı Kosova‟yı 

yad edip, onun için yüreği kanayan İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy‟u ve 

Balkanlardan göç eden nicelerini anmak gerekir. 

Evet, bizler buralarda kalanlar, vatan diye bellediğimiz bu toprakları 

terk etmeyenler olarak bu dille nakış nakış dokundu direnç kilimimiz. 

Hoşgörümüzle, sevgimizle Mevlâna‟ydık, Yunus‟tuk, Köroğlu, 

Karacaoğlan‟dık. 
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Balkanların rüzgârları sert ve acımasızdı. Biz hep sabrımızla nalladık 

dilatımızı.  

Balkanlarda kar yağdı Dildağımıza habire. Buna rağmen, kalbimizde 

güneşi gizlemesini bildik. Gül ektik içimizdeki taş duvara. Yadsınıldıkça 

çoğalıp taşmasını bildik. Mangalda küller altında Türkçemizin közünü 

korumayı bildik. 

Kanadın kırdılar Dilgüvercinimizin Balkanlarda. Kanadı, kırılıp 

gücendi, gene de pes etmedi, uçtu Bulgaristan‟ın masmavi göklerinde özgün 

adıyla, diliyle, şanıyla, özgür özgür... 

Biz ki, Balkanlarda destisi Mevlâna mahzeninde kırılan, sabrı Yunus 

örsünde dövülen, Dilhançeri Dede Korkut‟ta bilenen Türkçe‟nin aşıklarıyız. 

Bundan özge kârda gözümüz yoktur. 

Balkanlarda yazmak, bu coğrafyada; yüzü ak, alnı açık, başı dik, 

aslımıza yakışır bir duruşla varolmak demektir. İnsanlık kıyılarına vuran 

dalgaydık ya, sözünün eri olana saygımız sonsuz oldu. Ancak, iç çamaşırlar 

gibi değişen insanlardan olmadık hiç. Ne ettiysek, kimliğimize, dilimize, 

edebiyatımıza şemsiye açarak, bizler için olmazsa olmaz özelliğini taşıyan bu 

değerleri doludan, selden, kem gözle bakanlardan korumak içindi.  

Bizler Balkan Türkleriydik; kırılıp gücendiğimizde, yıkılıp dört duvar 

arası sıkıştığımızda, Yunusça fidan dikildik çıplak tepelere, yosun diye taşlara 

sarıldık Yunusça, damar damar daldık kıraç toprağa Yunusça, dilimiz Yunus, 

usumuz Yunus dedi hep.  

Bizler ki Balkan Türkleriydik, Prof. Dr. Mustafa İsen‟in dediği gibi 

“ötelerden bir ses”tik yani. Oyuncağı elinden alınmış çocuklar misali... 

Hüznümüz yüreğimizde tutsak kaldı. Dokunsalar, hasret dağları gözyaşı döker 
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içimizde. Bir haykırabilsek Tuna akar, Vardar akar, Arda akar, Akdere akar. 

Öylesine doluyuz Türkçe sevgisiyle... 

Bizler ki Balkan Türkleriydik, dilleri seven, anadiliyle övünç duyan, 

Rumeli‟nin loş ışıklarında; kaygan, tuzak, bulutsu yollarında halkımıza bir ışık 

olmanın bilinciyle nice yılgılara aldırış etmeden kararlı adımlarla yürüdük.  

Türkçemiz bu topraklarda sonsuza dek yankılansın diye türküye 

sarıldık, saza gönül verdik.  Şiir yazdık, şarkı besteledik, türkü derledik.  

Bizler, yani Balkanlarda Türkçe yazan şair yazarlar için, sanatın çeşit 

dallarında yüreği güm güm atanlar için, unutulmuşluğumuzun umudunu 

yeşerttiği, direnç yelkenlerimizi rüzgârlandırdığı vazgeçilmez etken, bengi 

sığınağımız hep Türkçe, anadilimiz oldu.  

Evet, genelde bir avuçtuk Türkçe‟nin Rumeli yakasında. Sayımızın 

azalmasıyla bu dili, bu kültürü, gelenek göreneği sürdürenlerin sırtına 

taşınılması ağır bir yükün daha eklenmesi demekti.  Sözün kısası, Balkanlarda 

kayada çimlenmekti bizimkisi. Kayada çimlenip, Mevlanalaşmaktı. An an, yıl 

yıl, sorunlar yığınlaşsa da, ne pes ettik, ne de yıldık. Geçmişi zengin bir 

ulusun, yüce bir çınarın uzantısı olduğumuzu hiç unutmadık. Attığımız her 

adımda, üstlendiğimiz her görevde, başarıları göğüslememizin temelinde yatan 

bu gerçek oldu hep. Yüreğimizde sönmeyen Türkçe sevdası, bizi bu kutsal 

nöbette inançlı, dinç kalmayı olanaklı kılmış ve yaşadığımız ortamda 

ecdadımızdan miras olarak kalan hoşgörü ve sevgiyi her zaman en güçlü bir 

silah olarak kullanarak sağduyu yanlısı ve yapıcı unsur olmaya özen gösterdik. 

Bu değerlerin kıymetini bilip, özdeşlerini hiçbir şeye değişmeyen, 

yarınlara taşınması için ömür tüketenlere; yürekçe, başı dik ve karşılık 

beklemeden bayrağı taşıyanlara selam olsun. 
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Bu seçki‟yle dileriz ve umarız ki yarınlarımız yeni yazıncı yol 

arkadaşları kazanır. Söz müziğe, fotoğraf sanatçısına gelince gelişmeler övünç 

duyacak özellikte. İşte Melik Halçe, işte Mannan Bırveniku... Avrupa 

soluğumuzu rüzgârlandıranlar... Barış Karamuço ve Edis Potori de öyle...  

Balkanlarda Türkçe yazmak, Türkçe sevdalısı olmak, Türkçe 

ırmağında çağlamak böyle bir şey işte! Umut, muştu, başarı: Yeni yol 

arkadaşları! 

Zeynel Beksaç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



YENİ YOL ARKADAŞLARI 

Taner GÜÇLÜTÜRK 

 

 15 

DEĞERLENDĠRME 

 
Kosova, Osmanlı İmparatorluğu dönemi boyunca Divan Edebiyatı‟na 

önemli isimler kazandırmış bir coğrafya idi. Aşık Çelebi‟nin tezkiresine göre, 

Prizren ki her çocuğa isminden önce mahlasının verildiği şairler beşiği, 

Priştine ise her çocuğun beline divit takıldığı kâtipler yuvasıydı. Osmanlı 

İmparatorluğu idaresinin Balkanlardan çekilmesiyle birlikte Türkçe eğitim 

yanı sıra Türk edebi yaratıcılık süreci duraksama dönemine girse dahi, 

vatandaşın gündelik yaşamında ve önemli kimi toplumsal günlerinde 

geleneklerimizle göreneklerimizle birlikte halk edebiyatımızın verimlerini 

yaşatmaya çalıştıklarını, öte yandan Hacı Ömer Lütfi, Hafız Fethi, Aşık Ferki 

gibi isimlerin de eserleri ve uğraşılarıyla Türkçe edebi yaratıcılık geleneğini 

sürdürme gayreti içerisinde olduklarını görüyoruz.  

 

İkinci Dünya Savaşı‟ndan sonra dönemin Yugoslavya idaresinin 1951 

yılından sonra Kosova Türklerine eğitimde, kültürde, yayın basında ve diğer 

alanlarda sağladığı haklar, imkânlar ve teşvikler sayesinde çağdaş edebiyat 

kriterleri ölçütlerinde Türk edebiyatının yeşermesini sağlamıştır. Yapmış 

olduğumuz araştırmalar, 2000‟li yıllarına kadar Kosova‟da çağdaş Türk edebi 

yaratıcılığında toplam beş kuşağın yetiştiğini gösteriyor.  

 

Yugoslavya devletinin çöküşü, değişen sınır ve idareler süreci, 

Kosova‟daki çağdaş Türk edebi yaratıcılığında da duraksama dönemine 

girmesine neden olmuştur. Duraksama döneminde şiirleriyle, edebi 

uğraşılarıyla ve edebi yaratıcılıktaki başarıyla dikkatleri üzerine çeken tek isim 
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Taner Güçlütürk olur. Bu dönemde edebi yaratıcılığın değişik türlerini 

yazmayı deneyen kimi diğer genç kalemler olsa da, dergi ve edebi yayıncılığın 

yoksunluğu, imkânların kısıtlı oluşu, yeterli teşvikin  bulunmayışı, kimi özel 

yayıncılık girişimlerinin de bir süre sonra kapanmasıyla, bu genç kalemlerin 

edebi yaratıcılık uğraşılarının süreklilik halinde devam ettirmelerine mani 

oluşturmuştur.   

 

1999 yılı savaşı sonrası yeniden yapılanma sürecine giren Kosova 

Cumhuriyeti ve bu ülkedeki diğer halklar ile birlikte yaşayan Kosova 

Türklerinin de, savaşın ve değişen sistemlerin oluşturduğu  hasarları sarmaya, 

eğitimden başlayarak kültüre, yayın basından siyasete kadar her alanda 

yeniden yapılanmalarına gereksinim uyandırmıştır. Özgün edebi yaratıcılık 

söz konusu olunca, bu  dönemden itibaren Kosova Türk edebi yaratıcılığında 

da yeni bir sayfanın açıldığına şahit oluyoruz. Savaşın ertesinde artık eskisi 

gibi edebi yayıncılığı, dergi ve gazeteciliği mali olarak süreklik halinde 

destekleyen, ne kültür politikaları ne de devletin himayesi yoktur. Savaş 

öncesi yetişmiş kimi yazarlar eserlerini kendi özel imkânlarıyla yayımlarken, 

kimilerinin de eserleri Türkiye Cumhuriyeti‟nin değişik kurumlarının 

destekleri sayesinde gün yüzünü görmüştür. Dergi ya da gazetelerin de artık 

proje bazlı yardımlarla ayakta durduğunu, dönem dönem yayımlandıklarını, 

mali kaynakları tükenince de bir süre sonra kapandıklarını görüyoruz. Bu 

istikrarsızlık döneminde edebi yaratıcılıkla uğraşmak deyim yerindeyse 

lükstür.  
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Ancak 2010‟lu yıllardan sonra ister Kosova Cumhuriyeti Kültür 

Bakanlığı‟nın, ister de Türkiye Cumhuriyeti‟nin değişik kurumlarının 

destekleri, edebi dergicilikte olduğu gibi edebi eser yayıncılığında da yeni bir 

dönemin başlangıcına vesile olur. Prizren‟de çocuklara yönelik yayımlanan 

“Türkçem” Dergisi yanı sıra yetişkinlere hitap eden “İmza” edebiyat 

dergilerinin kurumsal  destekler sağlamasıyla süreklilik açısından daha 

istikrarlı koşullarda çalışma yürütmeleri ve bu dergilerin edebi eser yayıncılık 

çalışmalarına soyunmaları, özgün edebi yaratıcılığımıza yeni bir ivme 

kazandırır.  

 

Türkiye Cumhuriyeti ile kültürel ilişkilerin en parlak döneminin 

yaşandığı bu safhada, gelişen teknolojik ve ulaşım koşulları sayesinde 

Türkiye‟nin, Türkçenin, Türk Edebiyatı‟nın evimizde, elimizin altında olduğu, 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin yüksek öğrenim kurumlarında eğitim görme 

olanağına sahip olduğumuz bir dönemdir. Pırıl pırıl bir Türkçeyle değişik 

türlerin yazıldığı bu dönemde, değer yargılarının değiştiği, küreselleşen 

dünyada görsel sanatları göz kamaştırıcı hale dönüştürdüğü ve sanatta 

beğenilerin, ilgilerin, tercih önceliklerinin değiştiği halde, bu gençlerimizin 

edebiyatla uğraşıları, ilgi alâkaları takdir edicidir.  

 

Şiirde, denemede, öyküde, anı ve özdeyiş türündeki bu eserlerin 

dilinde görülen mükemmeliyetçi tavır, Kosova çağdaş Türk edebi 

yaratıcılığında uzun dönemdir arzu edilen ve beklenen istikrarlı bir tabloyu 

gözler önüne sermektedir. Biçimde yeni deneyişler, kelime hazinesinde yeni 
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kelimeler, üslupta yeni yaklaşımlar, dizede ve cümlede yeni estetik unsurlar, 

edebi yaratıcılığımızda yeni ve karakteristik bir dönemin habercisidir. 

 

Genellikle serbest nazım biçiminin tercih edildiği bu şiirlerde, dört ve 

üç mısralık dizeler üzerine kıtalar kurulmakta, ölçüde, kafiyede ve ahenkte 

güzel örnekler de sergilenmektedir. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi 

buna aynı ölçüde mükemmel bir Türkçe de eklendiğinde, bu dönem yaratılan 

eserlerin biçiminde daha özenli bir tutumun sergilendiğini söyleyebiliriz. 

Canan Özer, Naki Mustafi, Atilla Beksaç, Arife Haskuka, Sevil  Liman Kazaz, 

Sonay Buş, Sümeray Cenolari gibi isimler bu yönleriyle öne çıkan genç 

isimlerimiz arasındadır.  

 

Son dönemlerde yazılanlar arasında tür bakımından şiir ön plana 

çıkmakta, şiire kıyasla daha az olsa da denemede, öyküde ve anı türünde 

ortaya konan eserler, edebiyatımızda nesir türünün devamlılığı açısından cesur 

umutlar taşımaktadırlar. 

 

Aşk, ayrılık, hasret, özlem gibi duyguları dile getiren temaların ağır 

bastığı lirik şiir örnekleri arasında, özellikle Çanakkale savaşının anlatıldığı, 

Atatürk‟ün kahramanlığının işlendiği epik şiirler, Prizren, Priştine, Vıçıtırın 

şehirleri gibi Kosova‟nın güzelliklerini dile getiren pastoral şiirlere de 

rastlamaktayız. Anı, deneme ve öyküde sergilenen satirik tutumla ise cesur bir 

duruş sergilenmekte, dikkat çekici bu tavırla edebi yaratıcılıkta bilinçli, 

sorgulayan, düşünen, eleştiren bir nesille karşı karşıya olduğumuzu ortaya 

koymaktadır.  
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Geçmişe ve milli değerlerimize duyulan bağlılık, bireyselden 

toplumsala yanı sıra maddiyattan manevi boyuta kadar duyulan çok yönlü 

yabancılık, edebiyatımızda gelenekselleşmiş temalar olsa da, boşluğa 

düşmüşlük ile değerlere bağlı kalmanın bocalamasını yaşayan benzeri bir 

edebi nesille de karşı karşıya olduğumuzu gözler önüne sermektedir. 

Karamsarlık ile umudun cebelleştiği bu satırlarda, diğerleri arasında manevi 

olarak dini temaların da edebi yaratıcılığımıza yerleştiğini görüyoruz. Yaşam 

güdüsü, hayatı ve bilinmeyeni sorgulamak, ölümü bekleyiş, adalet ve adil 

yaklaşım arayışı, maziye duyulan nostaljik özlemler, anne ve baba sevgisi, 

Rumeli özlemi, yazınımızda genç kalemlerin sanat dünyasında irdelenen ve 

dile getirilen konulardır.  

 

Üslupta tasvirin hakim olduğu, teşbih, istiare ile diğer söz 

sanatlarından örnekleri bulmanın mümkün olduğu bu eserlerde, estetik 

unsurlar göz kamaştırıcı, yeni buluşlar soluk kesici ve imgeler doyurucudur.  

 

 Eserde yer alan genç isimlerimiz edebi yaratıcılık uğraşılarını 

geliştirip sürdürdükleri, uğraşıları destek ve teşvik gördüğü, öte yandan edebi 

dergi ve kitap yayıncılığımız da süreklilik halinde kurumsal destek bulduğu 

takdirde, Kosova çağdaş Türk edebi yaratıcılığında yeni bir kuşak daha yerini 

alacak, özgün edebi geleneğimiz geçirdiği duraksama dönemi ardından 

varlığını genç kuşaklarla sürdürecektir. Öyle ki edebiyatımızda beklenen 

nitelikteki eserler asıl bundan sonra ortaya konacaktır.  
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Dolayısıyla edebi yaratıcılıkta ortaya konacak bu eserlerin ve bu genç 

kalemlerin emekleri, genel anlamda Türk Edebiyatına, Türk Edebiyatı‟nın 

batıda Rumeli‟deki yakasına, Kosova‟daki Çağdaş Türk Edebiyatına, çok 

kültürlü ve çok dilli Kosova Cumhuriyeti edebiyatlarına ve evrensel olarak 

insanlığın sanatsal değerlerine katkı sunacaktır.   

 

 Sanat dallarının her biri diğerini etkilediği, geliştikleri ortamda 

etkileştiği ve birbiriyle iç içe oldukları için bu dönemde yazınımızın dışında 

görsel ve müzik sanatlarımızda sivrilen isimlerine de çalışmamızda yer 

verirken, amacımız her zaman olduğu gibi bu coğrafyada sanatın aynı 

adresinde buluşan genç sanatkâr ve yeteneklerimizi sanatın aynı çatısı altında, 

bu seçkide buluşturmaktı. Sanatın değişik alanlarda sanatlarını icra etseler de, 

sözün ahenge, müziğin söze, sözün görsele, görselin de diğer sanat dallarıyla 

onu besleyen ilhamına ihtiyacı tartışılmazdır. Öte yandan geçtiğimiz süreçte 

ve gelecekte sanatçılarımızın da sanatın evrenselliğinde dayanışmasının her 

zamankinden çok önemli olduğu aşikârdır.   

 

 2010 yılından bu yana fotoğraf ve belgesel sanatında Edis Potori, 

Barış Karamuço, müzik alanında da Menan Bırveniku ve Malik Halçe‟nin 

uluslararası çapta sağladığı başarıları, hem ülkemizin hem de toplumumuzun 

gurur duyacağı gelişmeleridir.  

Profesyonel bir fotoğraf sanatçısı olan Edis Potori, Prizren şehrinin ilk 

geniş görsel kapsamlı tanıtım kataloğu projesini başarıyla gerçekleştirmiştir. 

Uluslararası çapta açtığı sergileriyle, elde ettiği ödülleriyle ve UBT 



YENİ YOL ARKADAŞLARI 

Taner GÜÇLÜTÜRK 

 

 21 

Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Barış Karamuço ise, fotoğraf 

sanatına getirdiği yenilikler ile sahasında bir ilke imza atmıştır. 

 

 Kosova‟da birincilikleriyle tanınan ve ülkemizin “En İyi Genç 

Piyanisti” unvanına layık görülen Mennan Bırveniku‟nun dünya çapında 

(örneğin Hırvatistan‟da ve Japonya‟da elde ettiği birincilik ödülleri), 2015 

yılının Mart ayından itibaren Viyana Üniversitesi‟nde asistan piyanist olarak 

öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlaması, sanatımızın yarınları adına ses 

getirecek gelişmelerin habercisidir.  

 

Malik Halçe‟nin dünyaca ünlü piyanistlerin masterklaslarında yer 

alması, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Eskişehir Büyükşehir Belediye 

Senfoni Orkestrası‟yla aynı sahneyi paylaşması sanat tarihimiz açısından 

yüzyılın sanat olayları olarak sayılmaktadırlar.  

 

 Sonuç olarak, kardelenler gibi baharı muştulayan bu güzel ve nitelikli 

gelişmeler, yeni yol arkadaşlarının sanat uğraşılarını sürdürdükleri, gelecek 

nesillere destek sundukları ve birbirlerine sahip çıktıkları takdirde, özgün 

sanatlarımızın her defasında Anka kuşu gibi kendi küllerinden doğmasına 

yeterli olacaktır.  

 

Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK 
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Yazının genç sanatkâr ve yetenekleri... 

 

                                                                        
 

Arife HASKUKA 

 
28 Şubat 1991 tarihinde Kosova‟nın Prizren şehrinde doğdu. İlkokul, 

ortaokul ve lise eğitimini anadili olan Arnavutça‟da tamamladı. 2009 yılında 

Kosova‟nın yerel bir radyo-televizyon kanalında (RTV21) Arnavutça – Türkçe 

tercümanı olarak çalıştı. Bu vesileyle Türkçeye olan hâkimiyeti daha da güçlü 

bir hal almaya başladı. Aynı yılın Ekim ayında Priştine Üniversitesi Filoloji 

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü‟nü kazandı. Böylece Türk 

edebiyatına olan hayranlığı gittikçe arttı. Nitekim okudukça, yazma isteği daha 

da çoğaldı. 2013 yılının Ocak – Şubat döneminde İstanbul‟da Yunus Emre 

Enstitüsü ve ESKADER (Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği)‟nin 

düzenlemiş olduğu “Yazı ve Editörlük Kursu” eğitim programına katıldı. Kısa 

süreliğine de olsa Kosova‟nın Türkçe yayın yapan “Kent FM” Radyosunda 

haber editörlüğü yaptı. Eylül 2013‟te Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi 

olarak Priştine‟de bulunan “Yunus Emre” Enstitüsü Priştine Türk Kültür 

Merkezinde stajyerliğe başladı. 2013 yılında ESKADER tarafından 

düzenlenen “3. Edebiyat Yarışmasında”, Mehmet Âkif Ersoy için yazmış 

olduğu “Bir Ahlak ve Ülkü Adamını Tanımak” adlı yazısıyla portre dalında 

birinciliğe layık görüldü. Başta deneme olmak üzere şiir, hikâye, makale, 

portre, hatırat ve araştırma gibi türlerde yazdığı yazılar, “sanatalemi.net” 

sitesi, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı‟nın “Merhaba” dergisi, 

ayrıca Kosova‟nın yerel haber portallarında köşe yazısı olarak yayımlanmaya 

devam ediyor. Şiir yazmaktan sonra en büyük amacı ilerde Yeni Türk 
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Edebiyatı dalında iyi bir akademisyen olup, kitaplarını yayımlamak ve Türk 

Edebiyatı Klasiklerini Arnavutça‟ya çevirmektir. Genç kuşağımızın lirik şair 

olarak tanından Haskuka, bir şiirinde şöyle der: “Aşkın hasret giyinmiş halisin 

sen,/ Ötedeki.../ Sabır kuşanmış benliği,/ Ruhundaki…/  
Tepeden, en tepeden bir güvercin uçtu;/ Yanına varasıca, sevgimi sunasıca,/ 

Kalbimdeki...” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BĠZDEN GĠDENLER  

 
Kaybetmişliğin kıyılarındayken belki de, 

Kovsam da gitmeyen bir sen var içimde. 

Gözümün önündeki „Sen‟ gitti de; 

Kalbimdeki sana kim söz geçirsin? 

  

Bir „sen‟ kaldı bende, bana ağır gelen, 

Rüyalarımı bayram, uyanışlarımı kâbus ettiren… 

Gözümün önündeki „Sen‟ gitti de; 

Gitmiyor benden kurşuni gölgen! 

  

Geçmemişlerde kilitlendi bütün geçmişimiz, 

Geleceğe gömüldü renkli hayallerimiz. 

Gözümün önündeki „Sen‟ gitti de; 

Gitmedi kulağımdan mırıldandığın melodimiz… 

  

Geç oldu beklide, yitirdiklerimizin farkına vardım birden. 

Hayat geri vermiyor aldıklarını, ne senden, ne de kimseden. 

Gözümün önündeki „Sen‟ gitti de; 

Senin ardından gelecekleri de aldı götürdü benden… 
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HASRET BESLEYEN TOPRAKLAR 

  
Serin bir rüzgâr eser buralarda, 

Ruhuna can katar, seni senden alır da eser… 

Güzeli görür gözlerin, onu ararsın baharlarda, 

Kalbine umut tohumları eker de gider… 

  

Bir başkadır buraların insanı, 

Şefkat kaplı örtüsüyle örter geleni, 

Ne rengi ayırt eder, ne de lisanı, 

Böyledir acıyı, hasreti bileni… 

  

Cezvede kahve yerine dostluk taşar, 

Ateşteki kapta acılar pişer, 

Yine de yılmaz buranın insanı, 

Ardında huzurun saklandığı dağları aşar. 

  

Göçenlerin yurda dönme vaktidir, 

Taşır mı yürek bunca özlemi? 

Göz pınarları kurumuştur, bellidir; 

Hasretle bekler kalan, başını alıp ta gideni… 
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ANNEME 
 

Ben annemden önce ölmek isterim 

Yokluğu Cehennem olur, bilirim. 

Başımda ağlasın da, 

Cennet‟ten onu izlerim… 

Gözyaşları rahmet yağdırsın, 

Bir süre sonra unutsun varsın, 

Senden önce öleyim anne! 

Sensiz hayat neyime yarasın? 

Yokluğun dipsiz kuyuları anımsatır, 

Ne aşk, ne para, her şey seni aratır. 

Beni dünyada sensiz bırakma, 

Sensizlik ruhumu kanatır. 

                  

Annemden önce ölmekti isteğim 

Ne büyükmüş meğer bencilliğim, 

Evlat acısına dayanmak kolay mı? 

Onu varlığından ibaret, her dakikası geleceğin… 
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SEN BANA ĠYĠ DAVRAN GÖKYÜZÜ 

 
En siyahındayım karanlığın, 

geçmişin acımasızlığında, bir de… 

Bu nasıl bir yabancılıktır, ey zalim toprak; 

Nasıl bir sessizlik, güle oynaya gelen; 

gözbebeklerime sızarak…  

Ey gökyüzü!  

Şahit ol yüreğimin kan damlayan yarasına, 

bir zamanlar taze süt damlayan günlerin anısına… 

Güneşi görmeyen o kız çocuğu gibi, 

Havva‟ya erişememiş hayalleri gibi, 

Sırtına çivilenmiş pişmanlıkları gibi, 

Sen umut ol ona, 

Maviliğin huzur olsun, sevgi olsun, aşk olsun; 

Küçücük dünyasının, yüreğinin bayramına… 
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GECE 

 
Gök bile meyilli bu gece tarafsız kalmaya 

Karanlığın ardından fısıldıyor yine Şimay 

Bilmiyor içimdeki mavinin küstüğünü sevdalara 

Sen de bilmezsin şu dilimin prangalarca sustuğunu 

Bilmezsin, kilometrelerce sürünen ruhumun öksüzlüğünü... 

Oysa zifirinin kaldırımlarında yükseliyor baykuş sesleri 

Bir kurt uluyor dağın tepesinde 

Bir sarhoş korkuyor, cesurluğunu mahalle duvarlarına teslim ediyor 

Bir semaverin sadık buharı saygı duruşunda 

Kayıttaki yazar yine hayata dair öğütler vermekte 

Ya sen?  

Tüm bunlardan uzakta, yaşamaya devam ediyor musun uykularda? 

Hem senin haberin var mı; Şimay her gece fısıldar bana 

Bilmez içimdeki maviyi mağlup ettiğini sevdalara 

Sen de bilmezsin; 

Elim, dilim ve ruhum; teslim olmuş prangalara... 
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PĠġMAN 
 
Kimsesiz şiirlerde taşlandı bu sefer şeytan 

Dizelerden süzülen damlaların çığlıkları sağır etti insanı 

Nem kaptı yürek, akıl başa geldi 

Değil mi ki meçhuldü temizlenip temizlenmeyeceği günahların 

Avuçların beyazlığı güvendi kendine yine de 

Serildi pişmanlıklar sofra bezi bereketiyle 

Duvara çiviler çakıldı her biri için 

İzledi nefs kendini, küstü aynalara 

Anne eli değmiş duygulara muhtaç 

Salıncaktaki kızın sevincine belki de 

Bir abdalın hüznüne 

Benliğine 

'Hiç'liğine... 
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Attila BEKSAÇ  

 
23 Aralık 1988‟de Kosova‟nın Prizren şehrinde doğdu. İlk, orta ve lise 

öğrenimini Kosova‟da tamamladıktan sonra, üniversiteyi kazandığı 

Türkiye‟ye geldi. Çok yönlü, tanınmış bir sanatçı olan babası, saç tasarımcısı 

ve güzellik uzmanı anne ve anneannesi, stilist dayılarıyla büyüdüğü ortamda, 

çok erken yaşlarında şiirler, denemeler yazmaya, illüstrasyonlar çizmeye 

başladı. Ve bunlar bölgede Kuş, İnci, Türkçem, Sevinç, Tomurcuk gibi çocuk 

dergilerinde ve Tan, Yeni Dönem gibi gazetelerin eklerinde yayınlandı. 

Yazdığı şiirlerle Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği, Prizren Belediyesi 

tarafından birincilikler kazandı. Kendi bloğu „İnceliklerin Kalınlıkları‟ ve 

„Lambadaki Kent Ruhları‟nda yazmaya devam ediyor. İnsana, şehirlere ve 

mimarlığa dair yazılarıyla Mimarizm, Arkitera, ONUP, Kosovaport, Radikal 

Blog‟da yer aldı. Beksaç, Türkçe‟nin yanı sıra, İngilizce, Arnavutça, 

İspanyolca, İtalyanca ve Sırpçayı belli oranlarda konuşabiliyor. Aynı zamanda 

grafik tasarım, kent izlenimciliği, mimarlık ve fotoğrafçılıkla da ilgileniyor. 

„City Spirits in Lamp‟ isimli İngilizce Facebook sayfasında şehir 

deneyimlerini paylaşıyor. Son altı yıl içinde, sırasıyla Ankara, İstanbul, Edirne 

ve Alghero kentlerinde belirli aralıklarla yaşamını sürdüren Beksaç, Yıldız 

Teknik Üniversitesi‟nde mimarlık öğrenimine devam ediyor. 
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BĠRAZ '-MEK' VE OLDUKÇA '-MAK'. 
 

ve uzlaşmak herşeyinle, 

uzlaşmak fikirlerinle 

uzlaşmak her seferinde 

uzlaşmak her yerinde 

 

birleşmek tekillerde 

uzaklaşmak tehlikede 

ne kadar gerçek bilmiyorum 

tuzak var her seferinde 

 

kullanmak şu dilleri 

ve birlikte çıkmak her nefeste 

her nefes verişinde 

ruhumu yitirmişim 

ruhun yok bedeninde 

tuttukça ellerini 

ellerin ellerimde 

ruhun yok, sen benimle 

ruhun yok ruhun, yerinde 

 

kaçınca bir bir yok oluyor 

yokluk kalıyor içimde 

haykırıyor bu sesler 

seni söylüyor hecelerde 

 

böldükçe kırılıyor 

tutunduğun dalların 

kimsesizleşiyor her gün 

umutsuz yarınların 

 

bakmıyor, yüzüme bile 

bakmıyor, gözleri gözlerime 

sevmiyor, sövmüyor 

ne hissiz onca kelime 



YENİ YOL ARKADAŞLARI 

Taner GÜÇLÜTÜRK 

 

 31 

ne hissiz tüm bu sözler 

duygu yüklü gözükürken 

işte öyle soğuk tüm cümleler. 

 

 

 

 

 

 

 
ATIġ SERBEST 

 
Serbest bir inkâr var parmaklarında.  

Serbest tüm tutsaklar, ölüm kadar yalın yalan.  

Hiç görmediğim gibi, yabancı olması muhtemel her bakış.  

Her bakışta müthiş bu yankı ve serbest bir inkâr var tüm yakarışlarımda. 

 

Uzunca anlatmak isterdim.  

Öylesine uzun ve hiç bıkmadan seçilen kelimeleri.  

Seçmeye yeltenmeden.  

İçimden gelerek ve tüm sinir bozuculuğumla.  

Öyle isterdim ki yapmayı bunu, öyle isterdim ki üstüne gelmeyi o korkunun! 

 

Nedeni yok.  

Yalanın nedeni yok.  

Yalan kimsesiz ve nedensiz yalan.  

Sessiz yalan, gökyüzü gibi sonsuz.  

Gökyüzü kadar ulaşılmaz, bitmez ve muhtaç yalan.  

Bir söze, bir dile değecek kadar.  

Ölümle yüz yüze geldiği her gerçekte, bitişini kutlayan olgunluğu taşıyacak 

kadar teslim. 

 

Ve yollar çiziyor insan.  

En çok yollar çiziyor.  

Kimi çizdiği yollarında kayboluyor kimi zaman.  

Kayboluyor ve yok oluyor yalan.” 
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YABANCILAġMAK 

 

Yabancılaşmak. Ve karşı koymak kimselere. Senden hiç bu kadar 

korkmuyordum hayat. Hiç bu kadar kaygı duymamıştım daha önce. Bu gece 

beni ciddiye almadı kimse. Ve kimse söylediklerime karşı koymadı. 

Bir tek kelime beklemezken, paragraflar döktü ki o, şaşırıp kaldım 

karşısında avuçlarım ıslak, yalanla örülü tüm haykırışım. Bir şeylere tepki 

verir gibi, öfke duyar gibi saldım sizleri cümleler. Tıpkı günahlardan soyunur 

gibi, yeni günahlar giyer gibi. Daha fazla yanaşmadan söküp alsınlar 

benliğimden seni kibir. Söküp atsınlar çok uzaklara, ulaşamayacağım 

anlayışsızlıklarla birlikte. Daha fazla uzatacak mısın? Daha ne kadar 

dinlemem gerekiyor bu azarı?  

Belki farklı algılıyorum. Belki bambaşka yüklediğim anlam. Belki hiç 

oralı değilim. Oralı olmadığını düşündüğüm için belki. Derin bir nefes aldım 

ve toplayarak içimden biriken öfkeyi diyaframımdan yukarı çekip soluk 

borumdan geri saydım ve ağzımdan dışarı attım, uzun uzun. Her saniyesinin 

tadını çıkararak. Kurtulmanın, sıradanlaşmaktan ve sıyrılmanın tüm yargı 

kayıplarından.  

Yüzüme çarptığın buzlu camdan bu kapı. Buzlu camdan ve sol alt 

köşesinde vurmasın diye doğalgaz borularına, kareli köşe açıklıklarından. 

Sesin tüm dalgalarıyla havaya karışıp kulaklarıma misafir oluyor. Ağırladıkça, 

süresini aştıkça bu ziyaret, canım sıkılıyor. Elim ayağıma dolanıyor. Çaresizlik 

içinde batıyorum. Sıyrılmak varken tüm değer yargılarının içine çektiği 

bataklıklarından yaşamı ve ölümü vermek istiyorum, sağlığı ve çılgınlığı; 

toplum düzenini eleştirmek istiyorum, işler halinde, en yoğun biçimde.
15

 

Öyle masum değil bu yüklemler çocuk. Öyle sıradan işte, öyle bayağı. 

Tek bir sınır çizmişler ve öteki taraftasın. Sonra sınırın diğer yanına 

yerleşenler olmuş ve Araf‟ta kalmışsın. Yarasa talihinle yüzleş şimdi çocuk. 

Kendine çeki düzen ver. Bu iklim sert, bu iklim acımasız. Koşulları sen 

yarattın kendi içine hesap ver. Tereddüt etmeden, hiçbir kırıntı bırakmadan 

hırpala kendini çocuk. Yok yapmayacaksan, bil ki seni hırpalayacaklar. Seni 

kendinden çıkaracaklar. “Deli!“ diyecekler sana, “aklını yitirmiş olmalı bu! 

Kendini bir şey zannediyor. Ne farklısı, bildiğin kafayı yemişlerin aynısı. Koy 

bir işe çalışsın, vur kilidi kapısına kapansın, kafası çalışır o zaman!” 

diyecekler. 



YENİ YOL ARKADAŞLARI 

Taner GÜÇLÜTÜRK 

 

 33 

Nerden biliyorum diye sorma çocuk. Bu geceden aldım dersimi. İkinci 

öğretim öğrencisi gibiyim şimdi. Gece yarısına yakın aldım ağzımın payını. 

Şimdi oturup methiye diziyorum öfkeme çocuk. Sen de diz çökme onca 

tekdüzeliğe. Yalvartma öznelliğini diye sana yalvarıyorum çocuk. Esir etme 

onu hiç kimselere. Araf‟ta kal sen çocuk. Söyletme sloganları öyle gözü kapalı 

gelenlere.  

Sorumluluk ver vicdanına. Sorumlulukla öldür kaygısızlığı. İnsafına 

bırakma kimselerin; insafında yüz kızartma. Nefret ediyorum senden neon 

ışıkları. Seni de pek sevdiğim söylenemez soğutucu yalakası göbek. Ve 

dünyaya indiriyorum şimdi benliğimi. Bir an olsun soluklansın diye, 

yormadan, çok sormadan öyle. Hemen alnımın ortasında yazıdan yoksun 

boşluktaki şişlik ağrıyor. Çamaşırları toplarken bekârca sandalye köşesine 

vurduğum. Sanki tüm sorulu cümleler orda bitiyor. Tam da alnımın ortasında.  

Ve yaşamak zorunda olduğum beraberlik
16

 yabancılaşmak. Son 

yabancılaşmak. Son birkaç kelime, alışmak için „yabancılaşmak‟! Nasıl olacak 

bilmiyorum. Nasıl bir yol izleyeceğiz seninle. Hoş, öyle çok 

kaygılanmıyorum. Hafifletmiş ve köreltmiş onca yıllık duyarlılığı ve heyecanı 

tecrübe. Şimdi gel seni bekliyorum. Kollarımı açtım, avuçlarımdaki teri 

kuruttu gece. Tanışalım, konuşmamız gerek „yabancılaşmak‟. Ve karşı 

koymamız gerek kimselere… 

 
15

Modern İngiliz romanının önemli yazarlarından Virginia Woolf‟tan alıntıdır.    
16

Sanatçı Zuhal Olcay‟ın 1998 tarihli „İhanet‟ albümünde yer alan 

„Yalnızlığım‟ şarkısının Mehmet Teoman‟a ait sözlerinden alıntıdır.  
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GEÇĠCĠ EMNĠYETLERĠN ANATOMĠSĠ 

 
          “Sevgiyi aldı kalemler. Aldı ve bir daha da geri getirmediler “ diyordu 

çocuk. Yalana döndüğü yüzünde garip yabancı samimiyeti, ne kadar da tanıdık 

gelmişti. Olmadık zamanlarda, olmadık mekânlarda, olağan fısıldamalar 

heceliyordu dudakları. Dikkat kesilmiş, dört dörtlük bir merakla irdeliyordum 

her harfini yaşamlarının. 

 

          Öyle güzel anlatıyordu ki. Hecelerde sayıkladığı acılar değilmiş gibi, 

içinde kendini bulduğu, hüzünler bataklığına saplanan umutlarını kaçırmış da 

yol alıyormuş gibi. Catalano‟nun
19

 melankolisinden kurtulmuş her nota gibi. 

Daha umutlu, daha ışık dolu ve daha güler gözlerle. 

 

          Sağ eliyle ceplerini yoklamaya koyuldu bir an. Kavradığı gibi, bir 

hışımla rüzgârdan korumak için siper ettiği avuçlarıyla sigarasını yaktı. Sonra 

hiç serviste bulunmadan çakmağı sağ cebine, paketi de arka cebine koyuverdi. 

Hiç anlayamamışımdır arka cebe konan paketlerin kalçaya yüklediği „geniş‟ 

anlamların bir oturuşta yok oluşunu. Ki öyle bir duraksamayla kalmış 

olmalıyım ki dürtüldüm bir an. Dürtmüştü, şöyle bir silkelendim. Yeniden 

dinlemeye koyuldum. Gözlerim dinliyor, kulaklarımsa anlam vermeye 

çalışıyordu bu rüzgârlı İstanbul gecesindeki İstanbullu cümlelere. 

 

          “Tek bir doğru bulamadım. Tek bir doğruda yaşamadım. Onca 

kalabalık, yedi milyar ruh içinde bilmem kaç milyar doğrunun evirilişi nasıl 

olur da bir tek o doğruyu kendine yol edinir? Nasıl olur da yüzyılların 

çözemediği o çok bilinmeyenli denkleme, danışıklı dövüş süsünü verir? Aklım 

hayalim almıyor. Söylüyorum, söyleniyorum, sonra susuyorum çoğu zaman. O 

tek ve eşsiz, o sınırsız ve sonsuz doğru, o yüce kanun neden benim değil? 

Neden bu onca yıllık yanılgı? Zindan gibi karanlık bugün ve güneşe en yakın 

gezen gezegen kadar aydınlık. Nasıl sığdırırım öyle kalıplara onca haykırışı, 

nasıl tekdüzeleştirebilirim yaşananları söyle? Nasıl sıraya dizerim içimden 

geçenleri? Nasıl bastırabilirim duyguların faşizmini söyle?” 

 

          İsyanını bastıracakmış gibi her nefesinde ta derinlerine çektiği nikotini 

soluyordu. Sonra tüm hiddetiyle acılarına ve tekdüzeliğe, o „tek doğru ‟ya 
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duyduğu haklı öfkesini boğacakmış gibi yere seriyordu sigarasını ve olağan 

gücüyle öldürüyordu kor gibi yanan her tütünü. Öfkeliydi, çünkü yaşıyordu. 

Tüm benliğiyle sarıldığı her hareketinden belliydi hayata. On üç milyonluk 

ruhlar silsilesinde kendine yer edinen bir insandan başkası değildi. Her 

çekişinde sigaranın, nesli tükenmeye yüz tutmuş tüm gelenekler kül olup 

gidiyordu. Karıştığı bu rüzgâr, ansız ve nedensiz, yönsüz ve tutarsız alıp 

götürüyordu her ne kaldıysa. Bir an soluklandıktan sonra yeniden tutamadığı 

ne varsa, döküyordu dilinden: 

 

         “Şimdi bana söyle! Ne kadar yaşıyoruz sence? Yaşlanıyor muyuz 

yeterince? Yaş alıp gidiyor muyuz sadece? Ben bir şeyler yazayım diyorum 

bazen. Şu yüzüne karşı vuramadıklarım var ya hani, onları bir A4‟e nasıl 

sığdırayım diyor diğer bir yanım çok zaman geçmeden. Hiç ölmeyecekmişsin 

gibi sanal bir ölümsüzlük dürtümüz var ya! Ona aldanıyor bir yanım çoğu kez. 

Oturup birkaç kadeh şarap içiyorum, bir kitap okumaya yelteniyorum ki yarım 

bırakıyorum çoğu zaman, laptopta sevdiğim diziye göz gezdiriyorum ve 

bitiyor zaman. İbadet edecek oluyorum, boşluklarımı doldurmaya ilahi bir 

aracılıkla yelteniyorum arada. Camiye gidiyorum mesela. Oradaki namaz kılan 

insanlara göz gezdiriyorum. Sonra St. Antuan‟daki
20

 Hristiyanları izliyorum. 

Robinson Cruose‟dan
21

 birkaç kitap alıyorum, Mandabatmaz‟da
22

 Türk 

kahvemi içiyorum. O çok sevdiğim İspanyol filmlerini ödünç almak için 

Cervantes‟e
23

 uğruyorum. Tarlabaşı‟na
24

 gidiyorum oradan. Çöküyorum işte. 

Tam da orda, süzülüyorum ötekileşmişlere. Beni bastırıyor İstanbul. 

Bulduğum her kelimeden rol çalıyor ve bir T9
25

 gibi düzeltiyor. Kaybettiğim 

geçmişler biriktiriyor belleğim. İnanır mısın, kaçmak istemiyorum artık. 

Tehditler savursun üstüme boğazın dalgalarıyla, şehir efsanesi depremde yerle 

bir olup, bir parçam kalsın istiyorum şu koca şehirde. Atatürk Kütüphanesi‟ne 

uğradım dün. Atatürk Kütüphanesi‟ni bilir misin? Taşkışla‟da
26

 İTÜ 

Mimarlığın hemen karşısında. İstanbul‟un belki de en güzel manzaralarından 

birine sahip kütüphanelerindendir. Oturdum, bir ara soluklandım ve sonra 

okumaya koyuldum. Gözlerimde bu şehri biriktirdim ve tüm mevsimlerini 

çıkarttım ruhumdan. İstanbul‟u seyrettim ve okudum her karesini Sedat 

Hakkı‟nın
27

 o kocaman pencerelerinden. İşte orda buldum kendimi. Tüm o 

keşmekeşin içinde tek bir nefes alıyordu bu bedenler. Tek bir toprağı 

paylaşıyordu tüm bu insanlar. İçinden çıkılamaz olan hallerde bırakmıştı bizi 

koşullarımız ve dur durak bilmez bir hız makinesi gibi, bizleri öğütüyordu 

İstanbul. Koca koca laflar peşinden koşan kitlelerde, Oscar Wilde‟ın
28
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şüpheciliğini anımsarım. Sıyrılmak çekiciliğinden tüm birörnekleşmelerin. 

Karmaşa içinde kendine bir yol bulmak bu olsa gerek. Zikzaklar çizerek çoğu 

zaman ve ara sokaklara saparak.” 

 

          Gözlerimi alamadım. Nefesimi kestiği onca fikirle baş başa kalmak 

istedim o an. Sanki bunu anlamışçasına son cümlesinde „hoşça kal‟ dedi. 

„yaşam seninle olsun‟. „Hoşça kal‟ dedim. Çok geçmeden ara sokaklardan 

birine saptı, karanlığına karıştı gecenin. Gölgesini kaybettim. Aklımda 

konuştuklarını izleri hala derin. Döndüm ve yola koyuldum. Devasa 

kaldırımlarda yol alırken Aksu‟nun
29

 sesi yön verdi adımlarıma: 

 

          “Alkışı sevdim. Bıçak sırtlarında dolaşmayı. Tehlikeli sularda seyredip 

giderken, geçici emniyetlere bulaşmayı.”
 30

 

 
19 

 İtalyan müzisyen Pasquale Catalano. Birçok İtalyan film müziğinin 

bestecisi. 
20 

 İstanbul , Galatasaray‟da İstiklal Caddesi üzerinde yer alan kilisenin ismi. 
21  

İstiklal Caddesi‟nin Tünel yönünde yer alan bir kitabevi. 
22  

İstiklal Caddesi üzerinde açık bir kahvehane 
23  

İstanbul Tarlabaşı‟nda yer alan İspanyol Kültür Merkezi 
24  

İstanbul‟un göçmen ve maddi durumu yetersiz semtlerinden biri. 
25  

Cep telefonların işletim sistemindeki otomatik düzeltme komutu. 
26  

İstanbul‟da bir semt. 
27  

Ünlü Türk mimar. 
28  

İrlandalı yazar. 
29  

Ünlü Türk müzisyen Sezen Aksu. 
30  

Sezen Aksu‟nun „Hayat Sana Teşekkür Ederim‟ şarkı sözlerinden alıntıdır. 
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KELĠMELERĠN HALLERĠ 

 

Kelimeler gömdüm. Yuttum onlarcasını da. Sormadı hiç kimse, 

sormaya kalkışmadı. Ne karşıdaki gözleri mahmur, rüyasında dünyalar 

özetleyen, asık yüzlü adalı Marcello merak etti, ne de bahçe duvarının hemen 

ardında boyundan büyük havlayan köpek; ki tekinsiz yapan caddeleri 

geceleyin. 

 

Sakladım da birkaçını. Çok konuşurum, laf kalabalığımda yalnız 

hissetmesinler diye, baş tacı ettim onları. Hem yapmaz mıydık hep? 

Çoğullaştırarak tekillerimizi, nesnelleştirerek öznellerimizi, içinden çıkılmaz 

bir hal almaz mıydık içimizde? 

 

Ünlemler keserdi yolunu soru işaretlerimizin ve üzerdi sonra. Korku 

salardı tünellerine ve ışıktan bihaber bırakır, giderdi sonra.  Sen kendi 

tükürdüğünü yalamak, bense kendi düştüğüm duruma ağlamaklıydım. Bir acı 

çeker, bin gülüş atardık sonra. Ve dalardık, kimseleri bir an olsun dinlemez, 

kendimize batardık bakarak ufka. 

 

Yutkunduk. Sustuk bağrışlarımızda. Kim ne zannettiyse, bıraktık öyle 

zannetsinler. Yasını tuttu Marcello dün katedralde azizlerinin. Birkaç kelime 

söyledi, onlardan cümleler türetti ve birleştirip günahlarını söküp attı sonra. 

 

Ben ne mi yaptım? Yaslandım tüm bildiklerime yine. Sıkı sıkıya, 

sonsuza kadar bırakmayacakmış gibi, kavradım ellerinden hepsini. Güldü her 

adımında sinsice arkasından hayallerin, gerçekler. Dününü unuttular birer 

birer. 

 

Kelimeler biriktirdim. Günü gelir, bir mucize olur, döker saçarım 

etrafa diye. Marcello güldü bu işe.  “O,  ana ait; o anki kimyana, inancına, 

azlığına, çokluğuna, varlığına, yokluğuna, başlangıç, bitişlerine ve o anlığına. 

Biriktirmek olmaz o, fırlatıp atmak olur.” dedi olsa olsa. 
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Hak verdik sözlerine, anlamsız kaldığımız her bakışımızda. Yeni 

sayfalar açıp, eskiler kapattık, temiz yıllar başlatıp, kirlileri gönderdik 

aşağılara, ta derinlere.  Her aradığımızda bir mum ışığıyla karanlıkta kıymetli 

aydınlığımızı, tünelin ucuna sırtımız dönük fark etmedik. 

 

Pür neşe içinde bitirmek istedi Marcello tüm ağzından çıkanları. Nokta 

koydu bir bir çıtkırıldım virgüllerine. Hırsa boğuldu mirto
17

 kokulu, silik 

ampullü tek göz odasında. Açtı penceresini, panjurlarını kaldırdı.  Uçurtmanın 

iplerine bağladı umutlarını ve bıraktı gri göklerine Alghero‟nun bir puslu Ocak 

gecesinde. Gece 02.34‟ü gösteriyordu, yıldızları sürüklüyor, kendine hâkim 

olamıyordu. Sakin gece, gece sessiz. Bizler gibi o da, bir o kadar nedensiz. 

 

 
17 

Sardinya adasında yapılan bir tür meyveli-alkollü içki. 
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NANKÖR MOKA
1
 

 
Akdeniz‟in büsbütün kuytusunda saklanmış kaçak bir gelin gibi 

mahcup Alghero
2
. Bin yıllar öncesinde yola nasıl koyulduğunu hiç 

unutmamış. Karşı kıyıyı, İber‟i
3
 seyreder gibi sırtını dönüp 

uzanıvermiştir Sardinya‟nın
4
 koynuna. 

 

            Her göçmen gibi o da ne ait olduğu yerdedir, ne de ait olduğu yer ona 

aittir artık. Sarp kayalarına vuran her dalgasında kokusuyla uyanır denizinin. 

Köpükleriyle yıkanan yıllanmış surlarına gözü gibi bakar. Dünya savaşlarının 

bile eskitemediği Aragon
5
 surlarına. 

 

Beş ay iki gün aynı nefesi paylaştık, Algherolu kadınlar, erkekler, 

ağaçlar, hayvanlar, yaşayanlarıyla. İlk bakışta herhangi bir turizm 

kataloğundan fırlamış mükemmeliyetçi sloganlar gibiydi bu deniz, bu yeşil ve 

tüm bu insanlar. Sırtlayıp tüm geçmişini sermişti önümüze Alghero. Yavaştan, 

sessizce alıyordu içine ve şu satırları yazdırıyordu daha ilk günlerimde: 

 

Alghero bugün ağlamaklı. Sessizce, kimseye duyurmadan. İçine 

çekerek hatta. Öylesine vakur bir duruşla oturmuş başucumuzda ağlıyor. 

Ocaktaki moka fokurdamaları bile daha fazla dikkat çekiyor. Karşıda 

muhtemelen bu yağmurlu Sardinya gününde halılarını yıkamakla cebelleşen 

adalı kadının fırça darbeleri, kesinkes daha dikkat çekici. 

 

Kiralık olarak kaldığım bu şehrin ruhunu yakalayıp sihirli lambaya 

hapsetmeye çalışıyorum neden sonra. Kiralık bir ruh, kiralık bir hayat, tek 

porsiyonluk paylaşımlar, geçici düzenler, kalıcı parçalar… Hepsini, hem de 

hepsini beynime kazıyorum. Arşive bırakıyorum sonra. Bir gün biri gelir de 

kiralar belki. Geçiciliğin, ödünç yaşamların tadına varmak ister belki tek 

geceliğine. 

 

Mokamı yudumluyorum şimdi. Burada Via Torricelli‟de
6
. Hiç 

yaşamadığımı zannettiğim güzel şeylerin hepsine, sobelemek istediğim 

http://inceliklerinkalinliklari.blogspot.com/2012/10/nankor-moka.html


YENİ YOL ARKADAŞLARI 

Taner GÜÇLÜTÜRK 

 

 40 

kötülere, Alghero‟nun gözyaşlarından daha çok dikkat çeken ve mideme 

inecek olan mokama  ve sen karşıdaki yağmurlu ada gününde halılarını 

yıkamaya çalışan Sardinyalı kadına. Evet, sana da içiyorum; üç günlük, dokuz 

sekizlik, bir sıkımlık, iki hecelik, tek porsiyonluk dünyada. 

 

Tüm bu geçicilik, köksüzlük içerisinde moka yudumlamak. Her 

yudumun boğazında düğümlenmesi geçici; sonra yutkunup derinlere dalması, 

artık bizden bir parça olması, harekete geçirmesi, „zinde‟ tutması, kafein 

depolaması, sonra sanki hiç senden bir parça olmamış gibi çıkması, gitmesi, 

hep geçici. 

 

Kahve için vücut, yaşamak için kent, dertleşmek için ruh, sevişmek 

için bedenler kiralıyoruz.  Ev sahibi bize karşı hep dürüst oluyor. Kıyak 

geçiyor kahrolası. Biraz daha kal demiyor, kal demiyor! Geçici oluşumuzun 

verdiği dayanılmaz hafiflik, kiracı oluşumuzun getirisiyle tek porsiyonluk 

emekler kiralıyor o da. 

 

Ve biz her zamanki gibi geçiciliğimizin kalıcılığına yanıyoruz. Suçu 

kendimizde arıyor, bunu benimseyen kendimiz değilmişiz gibi, etrafımızdan 

ödünç kinler biriktiriyoruz. Arşive koyuyor, çok fazla birikince ufaktan etrafa 

kiralamaya başlıyoruz yine; bedel almadan, bedelini ödeyerek hem de. 

 

Moka azalıyor şimdi, neredeyse sonuna geldi. Geçiciliğinin zevkine 

varmak istiyor o da. Bunca renk, onlarca kalabalıklar içinde. 

 

Ve moka bitti şimdi. Geçiciliğine küsmeden, ödünç alınmışlığına 

alınmadan, pişkin pişkin bir sonraki durağını düşünerek. 

 
1 
Bir tür İtalyan kahvesi. 

2 
İtalya‟nın Sardinya adasının kuzey-batısında turistik bir kasaba. 

3 
Avrupa kıtasının güneybatısındaki yarımada. 

4 
İtalya‟ya bağlı Akdeniz‟de bir ada. 

5 
Aghero‟da hüküm sürmüş Katalan bir hükümdar. 

6 
Alghero‟nun Fertilia yönündeki kuzey sokaklarından biri. 
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                                                                                  Beni KĠZOLLĠ 

 

Kosova kökenli Beni Kizolli, 1983‟te İsviçre / Leuggern‟de doğdu. 

Ortaöğrenimini Prizren‟de, yüksek öğrenimini Priştine‟de, Makine Fakültesi 

Trafik Mühendisliği Bölümü‟nde tamamladı. Prizren Teknik Lisesinde 

2006/2011 eğitim döneminde öğretmenlik yaptı. Evli, bir çocuk babasıdır. 

Gazi Üniversitesi‟nde Doktora eğitimine devam etmektedir. 

 
CEHENNEMĠN ATEġĠNE 

Bilmezler ki sevdiğimi 

Sorarlar derdimi 

Anlatsam halimi 

Yine söylerler bildiklerini. 

 

Fakirin suskunluğu 

Garibin yalnızlığı 

Mazlumun masumiyeti 

Gözyaşı ile yazarım 

Cehennemin ateşine. 

 

İman bizim 

Cennet bizim 

Zulüm sizin 

Cehennem sizin. 



YENİ YOL ARKADAŞLARI 

Taner GÜÇLÜTÜRK 

 

 42 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LĠDER MĠ ĠSTĠYORSUN? 

 
Doğunca yetim olacak 

Yürüyünce bulutlar eşlik edecek 

İnsanlar arasında emin tanınacak 

Düşman karşısında yol arkadaşına korkma diyecek 

İki düşmanından birini dost edinecek 

Ölüm yatağında ölümüne yatan bir dost bulacak 

Yetimi evlatlık sahiplenecek 

Üzülen bir çocuğun kapısını çalacak 

Muhacir olunca Eyüb‟ü olacak 

Hüzünlendiğinde Burağı ile yol alacak 

Zaferde boyun eğecek 

Son konuşmasında ŞAHİTLİK isteyecek... 
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CAN KARDEġLERĠME  

 
Can kardeşlerim  

varlığınız ile şahitlik yapıyorsunuz.  

Yokluğunuz ile şahadeti yeşertiyorsunuz.  

Suskunluğu söyletip, karanlığı aydınlatıyorsunuz.  

İnsanlığa ders verip,  

Ümmete gıpta ettiriyorsunuz. 
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GÖZYAġI 

 
Ne üzüntümüzün,  

ne de sevincimizin,  

anlamı yok sensiz; 

 

Hey gözyaşı,  

nesin sen? 

 

Yalnızlık sensiz değil,  

sessizlikte sensiz değil; 

 

Hey gözyaşı,  

nesin sen?  

 

Günahımız sensiz değil, 

Sevabımız da sensiz değil; 

 

Hey gözyaşı,  

nesin sen?  

 

Sabrımızda varsın, 

Duamızda da varsın; 

 

Hey gözyaşı,  

nesin sen?  

 

Yazarken varsın, 

Okurken de varsın; 

 

Yoksa vicdanımızın 

Aynası mısın sen?! 
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AH! 

 
Şimdi olmadı der gibi, 

Sessiz kalır Prizrenim; 

Açı, garibi, dururken, 

Bu israf, bu kalabalık neyin nesi; 

Allah aşkına bu çılgınlık, 

Kimin sesi; 

Var mı sende geçmişe dair bir saygı, 

Var mı sende geleceğine dair bir sevgi; 

Dünün bugün olmuş, 

Yarının da bugün bitmiş, gibisin; 

Ah ölümlü yalan, 

Vah ölümsüz gerçek; 

Bu çile senin (Prizren‟in),  

Hem senin hem de seni kader bilenin. 



YENİ YOL ARKADAŞLARI 

Taner GÜÇLÜTÜRK 

 

 46 

 

 
 

Canan ÖZER 

 

1994 yılında Kosova'ya göç etmiş Bursalı bir ailenin en küçük 

ferdidir. 7 Aralık 1995 tarihinde Prizren' de doğdu. “Abdyl Frasheri” 

İlköğretim Okulu, “Gjon Buzuku” Fen Lisesi mezunudur. Şiir yazmaya 

ilkokul yıllarında başladı. 2009'da “Meleklerin Kokusu”, 2012 yılında 

“Meçhul Şaire” adlı şiir kitaplarını yayımladı. Türkiye, Bulgaristan ve 

Romanya'da çeşitli şiir festivalleri ve edebiyat etkinliklerinde ülkesini temsil 

etme onurunu yaşadı. Şiirleri Köprü, Türkçem, Balkan Türküsü, Emel/İdeal, 

Tmolos Edebiyat, Gjimnazi dergilerinde yayımlandı; bazıları Romence‟ye 

çevrildi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı 

bölümünde birinci sınıf öğrencisi olarak öğrenimime devam etmektedir. Lirik 

şiirleriyle genç kuşağın önde gelen isimlerinden biri olan Özer, “Şiir Doğana 

Kadar” adlı şiirinde şöyle seslenir: 

Kusura bakma sevgili, 

Yerin yok içimde. 

Yüreğim sana dar, bana kadar. 

Sanma ki yanıyorum yokluğunun içinde; 

Yalnızlığın acısı güneş, 

Yüreğin sancısı şiir doğana kadar! 
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GÖZLERĠN’e 
 

(Gözlerin'e,-akrepsiz, yelkovansız, o güzel saatlere-) 

 

Ağlama, 

Damlamasın gamzelerine, 

Her gülüşünde uçup gitmesin “zaman”, 

Kanatlarıyla hüznümü dağıtan bir kuş. 

 

Solumda yüklüdür sevda, 

Yük müdür bilmem ama 

“Ömür” 

Manzarayı ardına almış bir yokuş. 

 

Döküldü bahar çiçekleri çoktan ruhumdan, 

Kavak yelleriyle geldi bana kış. 

Ve sevmeye başlamakla başladı; 

Yok oluş. 

 

Gözlerine, 

akrepsiz, yelkovansız, o güzel saatlere 

Bakayım bırak, eceli beklerken 

Randevu vaktini bilmeden.. 

Ölüm gibi ayrılıklar, ayrılık gibi ölümler gelmeden... 
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ADIN KADERĠMDE YAZMIYOR ĠġTE 

 
Dur yapma diyemem, gitme, vesair 

Eminim bir hayır var bu gidişte 

Bir sözcük bile yok, yok sana dair 

Adın kaderimde yazmıyor işte 

 

Bu çiçek seninle solmalı diye 

Yüreğim seninle dolmalı diye 

Kaç kere okudum olmalı diye 

Adın kaderimde yazmıyor işte 

 

Yaram da sen idin içimde, yâr da 

Sen sular içinde ben ise harda 

Nice hayallerin içinde var da 

Adın kaderimde yazmıyor işte 

 

Su olup umuda doğru aksam da 

Har olup kendimi bile yaksam da 

Yazmalı deyip de kaç kez baksam da 

Adın kaderimde yazmıyor işte 

 

Her şeyden daha çok benimsediğim 

Soran tüm dillere benim dediğim 

Yıllardır dilimden düşürmediğim 

Adın kaderimde yazmıyor işte 

 

Nice defterlerin üstüne yazdım 

Nice ağaçların göğsüne yazdım 

Bunlar da yetmedi gönlüme yazdım 

Adın kaderimde yazmıyor işte 

 

Yârini canında taşır yar ama 

Sen yaralar kattın bunca yarama 

Başka bir kaderde belki var ama 

Adın kaderimde yazmıyor işte 
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Hadi git her sözü gizemli, sırlı 

Hadi git gönlümü zapt eden hırlı 

Belki de böylesi daha hayırlı 

Adın kaderimde yazmıyor işte 

Belki de bir hayır var bu gidişte 

Adın kaderimde yazmıyor işte 

 

 

 

 

 

 
 

 

GĠTMĠġ OLSAYDIN BARĠ 

 
Aşkın tadına yeni alışmışken damağım, 

Aşka kurban edildim, buydu senin adağın! 

Gönlümün pareleri yerlerde, darmadağın, 

Aşkını toplayıp da gitmiş olsaydın bari... 

 

Tüm dünya sustu sanki, ne bir ses, ne bir seda. 

Böyle sessiz gelmiştin, aynı sessiz bir veda! 

Çok değil üç hecelik diyemedin "elveda", 

Son sözü söyleyip de gitmiş olsaydın bari... 

 

Biliyorsun ömrümüz geçecek hep amanla, 

Gözlerimiz dolacak ağlayan bir kemanla, 

"Nasılsa başkasını bulur" deyip zamanla, 

Gönlünü eyleyip de gitmiş olsaydın bari... 

 

Belki başka ülkede, belki başka illerde, 

Belki başka eller de gözlerimi siler de, 

"Unuturuz" deyip de nasıl olsa ilerde, 

Kendini kandırıp da gitmiş olsaydın bari... 
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"Gözyaşı" diyorlarmış yüreklerin lisanı, 

Unutma kısa süren yağmurum, bu Nisan‟ı! 

Bavuluna koyup da o değişen insanı, 

Yârimi andırıp da gitmiş olsaydın bari... 

 

Senden aldığım resim aynamın kenarında, 

Baktıkça tutuşurum, yanarım aşk nârında! 

Kalan tek hatıramı taşıyıp da yanında; 

Resmimi saklayıp da gitmiş olsaydın bari... 

 

Söyleyecek bir şey yok gözler söyler saklıyı, 

Bilemedim sevdada ne suçlu, ne haklıyı. 

Aşkımıza adanmış o yüzlerce şarkıyı; 

Hüzne salmayıp da gitmiş olsaydın bari... 

 

Nerede deli aşık, nerede yârim, hani? 

"Unuturum" derim de "unuttum" demem yani! 

Anladım gidecektin, olamazdım da mani, 

Beni de almayıp da gitmiş olsaydın bari... 
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BULURSAN SEVDĠĞĠM BENĠ DE ÇAĞIR 

 
Taşıyamaz oldu ruhum; aşkını!  

İnan, bedeninin yükünden ağır.  

Seni benim gibi seven şaşkını,  

Bulursan sevdiğim beni de çağır! 

 

Pişmanlık cehennem, içine düş, yan!  

Kolaysa; ben gibi bir ömür dayan!  

Ben gibi ömrünü sana adayan,  

Bulursan sevdiğim beni de çağır! 

 

İçinden diline akacak sözü,  

İçini yeniden yakacak közü, 

Sana benim gibi bakacak gözü,  

Bulursan sevdiğim beni de çağır! 

 

Sevginle solunu dağlayanını, 

Ömrünü bir hiçe bağlayanını, 

Ben gibi uğrunda ağlayanını,  

Bulursan sevdiğim beni de çağır! 

 

Açıldığı zaman gözünde perde;  

Görürsün, deva yok "aşk" denen derde!  

Kaybettiğin beni bir gün bir yerde,  

Bulursan sevdiğim beni de çağır! 

 

OKUMASIN SENĠ BENDEN BAġKASI 
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Bir ucuz romandır, hikâye belki, 

Şiir olamaz ki senden başkası!  

Kalbime kazınan bir şiir ol ki;  

Okumasın seni benden başkası! 

 

İçimde esiyor bir seher yeli,  

Gözlerin gözüme “sevdim” diyeli.  

Yüreğin kalbime ne kafiyeli,  

Okumasın seni benden başkası! 

 

Ben bile kendimde yokken bendesin,  

Yabancılık çekme sen evindesin.  

Sakladım, ruhumun sol cebindesin,  

Okumasın seni benden başkası! 

 

Duymasınlar diye sessizce yazdım.  

Resimlere çizdim, sözlere yazdım.  

Günlüğüme değil, gönlüme yazdım,  

Okumasın seni benden başkası! 

 

Razıyım ömrümü kaplasın elem,  

Razıyım seninle bitmesin çilem.  

Bitmesin bu şiir, bilmesin âlem  

Okumasın seni benden başkası! 

 

Tüm gözler kör olsun, kulaklar sağır,  

Göğüs kafesimde kuş gibi bağır!  

Tüm diller lal olsun, sen beni çağır;  

Okumasın seni benden başkası! 

 

Bilirim o eşsiz ruhun bir esin,  

Kimseler bilmesin seni neylesin.  

Adın „‟şiir‟‟ senin, iki hecesin  

Okumasın seni benden başkası! 
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Seninle bedeldir bir anım asra,  

Kaşların ötredir, kirpiğin esre.  

Gözlerin gördüğüm en derin mısra  

Okumasın seni benden başkası! 

 

Yanağında gülüşünden yadigâr  

Kalbimi durduran iki virgül var!  

Sen bana yazılmış bir şiirsin yar;  

Okumasın seni benden başkası!  

Alnıma yazılmış bir şiirsin yar,  

Okumasın seni benden başkası 
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Cansu TOP 

 
18 Aralık 1994 yılında Prizren'de doğdu. 1997 yılında İsviçre'ye gitti. 

2001 yılında kesin dönüş yaptı. İlköğrenimini “Mati Logoreci” İlköğretim 

Okulu'nda gören Top, şu an “Ymer Prizreni” Ekonomi Meslek Lisesi'nde 

Muhasebe Bölümü öğrencisidir. 2008 yılında katıldığı şiir yarışmasında 

üçüncülük elde etmiştir. Okulunda gerçekleşen edebiyat etkinliklerine, 

yazılara ve söyleşilere katılmaktadır. 
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ÖLÜM YOLU 

 

Issız bir sokakta tek başına yürümek gibi. Her taraf karanlık. Çok az 

ışık var. Nereye gittiğini bilmeden ilerlemek. Ruhun karşı koysa da ayakların 

kendi başına hareket ediyor, engelleyemiyorsun. Yanından geçen birçok ölü 

ruh yaşamayan bedenler. Bağırıyorsun, çığlık atıyorsun fayda yok. Yardım 

istiyorsun. Sesin çıkmıyor. Etrafında anlamadığın olaylar, tanımadığın yüzler. 

Önünde iki yol. Biri kayalıklarla başlayan ayaklarını kesen dikenlerle, taşlarla 

dolu. Volkanlardan bile daha sıcak ve karanlıkla dolu bir yol. Nereye gitmek 

istediğin veya nereye gideceğin hakkında hiçbir fikrin yok. Düşüncelerin 

kaybolmuş, hislerin yok olmuş. Duyguların birbirine karışmış. Aklın ve ruhun 

başka alemdeyken bedenin soğuk ve ıssız bir toprak altında. Ölüm kolaydır 

asıl zor olan ölüm yolunda olmaktır. Günah ve sevaplarını birbirinden ayıran. 

Seni sen yapan yoldur. 
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ÇOK MU KOLAY VAZGEÇMEK? 

 

Eski anılardan o güzel günlerden 

Güzel sözlerden parlayan gözlerden 

Kolay mı vazgeçmek kolay mı çekip gitmek? 

Her şeyden herkesten kolay mı? 

Bir bak dön bir arkana 

Gör geride bıraktıklarını düşün bi yaşadıklarını 

Çok mu kolay vazgeçmek? 

Seni sevmek sanki Allah'tan 

Gök ve yeryüzünün birleşmesini istemek gibi. 
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Edin KUDE 

 

2 Eylül 1999 tarihinde Kosova Prizren'de doğdu. 2006 yılında ilk 

okula başladı. Halen “Emin Duraku” İlköğretim okulunda eğitim görmektedir. 

Tiyatroyla 4. sınıfta iken tanıştı. Bu konudaki yeteneği öğretmenleri ve ailesi 

tarafından fark edildi, çok kısa bir sürede skeçlerde oynamaya başladı. 2012 

yılında “Balkan TV”de canlı yayın konuğu oldu. 2012 yılının Mart ayında 

“Doğru Yol” TKSD “Aziz Buş” Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Sizlere 

Minnetarız” oratoryosunda başrol oyuncusu olarak rol aldı., 2013 yılının Mart 

ayında “Aziz Buş” Tiyatrosunda “Onbeşliler Geliyor” oratoryosunda baş rolde 

oynadı. 2013 yılının Mayıs ayında “Aziz Buş” Tiyatrosu tarafından hazırlanan 

“Evlendirelim mi?” Tiyatro oyununda rol aldı. 2014 yılının Şubat ayında 

“Kısa Devre” Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan “Şirinler” adlı 

oyununda başrolde oynadı. 2014‟in Mayıs ayında “50 Ev 50 Tiyatro” skeçinde 

rol aldı. 2014 yılının in Haziran ayında Balkan Türk Müziği Konservatuarı 

Derneği ile Aluş Nuş'un yazdığı “Kaynana Celin Cüvegi” skeçini yönetip, 

skeçte rol aldı. İlerde tiyatro ve dizi oyuncusu olmayı arzulamaktadır. 
 

 

 

 

 

 



YENİ YOL ARKADAŞLARI 

Taner GÜÇLÜTÜRK 

 

 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ĠLKBAHAR  

 

Mevsimlerden en güzelidir ilkbahar 

En tatlısı, en neşelisi  

Çiçeklerin açması,  

Ağaçların yeşermesidir ilkbahar. 

Kuş sesleri, ırmak şırıltıları  

Doğanın canlanmasıdır ilkbahar.  

Kötülüklerin arınması,  

Yeni günlerin doğuşudur ilkbahar. 
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ATATÜRK SEVGĠSĠ  

 

Atatürk‟süz bir millet  

Çıplak bir gelecek  

Düşünülemezdi sanki  

Onsuz hürriyet  

Türkiye deyince akla ilk gelen  

Önderliğiyle tarihe geçen  

Yıllardır milli mücadele veren  

Tek lider: Mustafa Kemal Atatürk 
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KOSOVA 

 

Yıl 1999 Kosova savaşı  

Kosova, şehitlerin armağanı  

Karma milletlerin ülkesi  

Yiğitlerin vatanı  

Yıl 2000 savaştan yeni çıkmış bir ülke  

Zayıf düşmüş bir millet  

Geri kalmış bir ekonomi  

Ve her şey bir arada  

Yıl 2008, 17 Şubat Pazar  

Yıllardır beklenen gün  

Yıllardır süren mücadele  

Ve nihayet bağımsız bir ülke bugün. 
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TĠYATRO SEVGĠSĠ  

 

Sahnelerde yıllardır  

Bıkmadan usanmadan  

Söyleneni yaparız  

Yılmadan hiç bıkmadan  

Konular değişiktir  

Zaman zaman güleriz  

Zaman zaman ağlarız  

Perdeler arasında  

Toplumun aynasıyız  

Seyirci dolup taşmış  

Heyecanımız dorukta  

Seyirci heyecanla  

Bizi bekler koltukta  

Biz sahneye çıkınca  

Alkış kopar bir ara  

Bunu anlatmak mümkün değil  

Yaşamak gerek sonuçta. 
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FAKĠR VE ZENGĠN  

 

Aynı değildir evleri,  

Aynı değildir zevkleri,  

Aynı değildir günleri,  

Aynı değildir ünleri,  

Fakat ölüm gelince,  

Aynıdır gidecekleri yerleri. 
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HER ġEY BĠTTĠ  

 

Her şey bitti artık  

Geri dönüş yok geriye  

Masallarda olur ancak  

Kaybettiklerini geri istemek 

Dönüşü yok gerçeğin  

Dönüşü yok hataların  

Kaybettin sanma hayat böyledir  

Kimi gelir, kimi gider  

Seninle sadece pişmanlık kalır. 
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ÇANAKKALE  

 

Unutulmaz acılar, unutulmaz erler  

Çanakkale savaşıydı dinmiyordu toplar ve tüfekler  

Dinmek bilmiyordu çatışmalar  

Dinmek bilmiyordu inlemeler.  

Saldırdılar Çanakkale‟ye dört bir yandan!  

Herkes bu savaşa koştu dört bir diyardan 

Kurtuluşu yok denildi hasta adamın 

Tarih yazdırdı ümit kesilen varlığım. 
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Elif KOTLE 
 

15 Nisan 1997 tarihinde Prizren'de doğdu. Geniş bir ailesi olan Kotle, 

ilköğrenimini “Motrat Çiriazi” İlköğretim Okulu'nda görmüştür. Şu an “Gjon 

Buzuku” Fen Lisesi'nde eğitimine başarıyla devam etmektedir. 2010 yılından 

beri “Doğru Yol” Türk Kültür Sanat Derneği üyesidir. Kotle, şiir yazmayı 

hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor. Dedesi bir tarih 

araştırmacısı ve edebiyat öğretmeni olan Kotle'nin, tek hayali dedesi gibi biri 

olabilmektir. 
NEDEN KORKUYORSUN 

 

Gelemedin değil mi üç adım yakınıma 

Bakmadın gözlerime 

Biliyorsun suçunu sen de 

Sen sadece kalbimi değil hayallerimi de kırdın. 

Kaç kaçabilirsen benden uzağa 

Unutma ama şunu asla, 

Dünyanın diğer ucuna bile gitsen 

Rahat etmeyecek yüreğin. 

Her nefes alışında, 

Her kalp atışında, 

Her gözünü yumduğunda 

Ben geleceğim aklına. 

Belki seviniyorsundur artık ama 

El vermeyecek vicdanın beni unutmaya. 
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PENCEREM 

 

Küçük bir pencerem var her gün açtığım. 

Pek birşey göremediğim ama huzur bulduğum. 

Yeşil bir pencerem var, özlem gördüğüm. 

Kenarında güllerim var selamlaştığım. 

Hayali bir pencerem var, büyük güvercinler gördüğüm. 

Aşkı ararken seni bulduğum. 

Seni bulurken kendimi kaybettiğim. 
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KARIN SAFLIĞI 

 

Gece yarısı geçti bile 

Ben hala uyuyamıyorum. 

Herkes sıcak yatağında uyurken 

Ben hala seni düşünüyorum. 

Kış günleri bunlar, 

Unutulmaz böyle anlar. 

Yaslandım cama sokağı izliyorum. 

Sessizlik sarmış odanın her yanını 

Saatin sesini duyuyorum. 

Her kar tanesinin yere düşüşünü izliyorum 

Onlar da senin gibi geri dönmüyor bulutlara. 

Ağaçlar sanki uyu diyor 

Ben gönlümü senden, gözümü manzaradan alamıyorum. 
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GÜZ 

 

Bak sıkıldı yaprak ağaçtan, 

Sarardı, soldu, düştü daldan. 

Dal çaresiz kaldı ağladı yalnızlığından 

Kuşlar yuvasız kaldı göç etti buralardan 

Şimdi yalnız bir şehir uyanır karanlıktan 

Aşıklar karanlığa gömülür kahrından. 

Şiirler yankılanır dağlar ardından, 

Rüzgar bile terk etti ruhu geçti karanlıktan. 
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HAYAT 

 

Her yazarın aklında 

her kalemin ucunda 

anlatması kolay, yaşanması zor hayat. 

 

Küçük bir çocuk bakışında 

börtü böcek havasında 

eğlenmesi kolay, toparlanması zor hayat. 

 

Bahçıvanın bahçesindeki çiçekte, 

akvaryumdaki minicik balıkta, 

sevmesi kolay, masrafı olay hayat. 

 

Havadaki renkli uçurtmada  

yerdeki kahverengi karıncada 

yaşaması kolay, çalışması zor hayat. 

  

Sınavdaki heyecanlı gençte 

yeni evli çiftte 

geçmesi kolay, aşık olması zor hayat. 

 

Kundaktaki tatlı bebecikte 

penceredeki tonton ninecikte 

doğması kolay, ölmesi olay hayat. 
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HEP SENĠNLE YAġIYOR 

 

Ben hep seni hayal ediyorum 

Hiç gelmeyeceğini bile bile 

Başka başka yüzlerde 

Başka ruhlarda hayat veriyorum sana. 

Başka isimlerle çağırıyorum adını 

Ve sen hep arkanı dönüp gidiyorsun. 

Elin hiç olmadığı kadar sıcak 

Gözlerin hiç olmadığı kadar derinlere akıyor. 

Sözlerin kalbimdeki acıyı dindirirken 

Yüzün sana hiç benzemiyor. 
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NEDEN BU KADAR UZAKSIN BANA?  

 

Bu sefer acım bambaşka 

İnsanlara iyi görünmekten 

Güçlü görünmekten yoruldum. 

Her seferinde dilim “onu sevmiyor” dese de 

Kalbime söz geçiremiyorum, o hep seninle. 

Ruhum karanlık zindanlarda  

Hep seninle yaşıyor. 

Kısacası ben seninle yaşıyorum. 
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Fatime DADĠHAK 

 

1987 yılında Prizren‟de doğdu. “Motrat Çiriazi” İlköğretim Okulu‟nda 

okudu. İş hayatı olsa da sürekli çalışmamıştır. 1999 yılında babasını 

kaybetmesi üzerine zorlu yılları başladı. Şimdi evli ve iki evlat sahibidir. Şiir 

yazmaya çocukluk yıllarında başlayan Dadihak, babasının ölümü ardından 

hemen bütün dertlerini tek dostu olan defterine aktarmaya başlamıştır. Halen 

şiir yazıyor ve okumayı seviyor. 
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BĠLĠNMEYENĠ ARAMAK 

 

Sakin bir gece vakti saatler mükemmel bir hızla ilerlerken, 

Yine yalnızım. 

Umut taşıyorum yüreğimde, sevgi, merhamet 

Kapatıp gözlerimi dalıyorum mazime, 

Aynı anda gülümseyivermiş ve ağlayasım gelmiş geleceğime 

O zaman neydi beni böyle üzen, 

Kalbimin konuşmak istercesine çarpması 

Düşüncelerimin hızlıca dönüp dolaşması. 

Eksik olan bir şeyler vardı bulamadığım 

Yüzüme gelen sigara dumanı gibi dağıldı düşüncelerim, 

Karamsarlık değil bu benimkisi, bir arayış; bilinmeyeni bekleyiş. 

İşte bilinmeyeni aramakmış bu, gül dikenlerinin arasından geçip 

Çığlık çığlığa yarasız, sıyrıksız kurtulmak istercesine, 

Bilinmeyeni aramakmış bu... 
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SEVGĠ ÇĠÇEKLERĠ 

 

Adını sevgi koydum, bende hep var olasın diye 

Adını aşk koydum, sende o hissi bulayım diye 

Küçük tohumlar ektim yüreğime 

Sevgiyle suladım, sıkıca sarıp sarmaladım; 

Sevgi çiçeklerim büyüsün diye... 

Büyüdüler ve bende sığmaz oldular 

Sevgiyle büyüttüğüm çiçekler 

İki eşi bulunmaz filiz verdi bize 

İkimizindi bunlar, ömrümüzün filizleri 

Sizinle var olmak, sizinle yaşamak, kızıp çağırmak 

Sonra da küçük bir şakaya beraber gülebilmek 

Her şeyden önemlisi sen ben değil biz olabilmek 

Budur sevgi çiçekleri 

Gün geçtikçe tohumlaşan 

Güzel kokan, ay, yıl fark etmeyip yeşil kalmayı başaran. 

Kar, kış demeden yaprakları sararmayan. 
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USLANMAYAN DENĠZ 

 

Uslanır mı bu deniz bir gün, 

Yoksa yüzüme vuran dalgalar 

Büyür mü git gide? 

Can havliyle kaçmak isterken 

Gömülür müyüm denizin ta dibine? 
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TAHTADAN SALINCAK 

 

Kırılmış paramparça, 

Tamir et, cilala 

Ha bir de pembeye boya 

İpleriyle balkona asayım 

Hadi sallan bakayım 

Ne oluyorsun salıncak, yine mi eksiğin var? 

Seni yenilediğime pişman etme 

Zaten almışsın çocukluğumu 

Daha ne vereyim ki sana 

Hadi sallan işte eski neşenle 

Sallan umursamaz tavrınla 

Kahkahalarımız gibi 

Daha önce sallanmak niyetine çabalarımız gibi sallan 

Ha yoksa seni de mi yordu hayat? 

Oh işte oh olsun sana 

Dokunur musun bi daha çocukluğuma? 
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Gelengül (AliĢani) TORBANĠ 
  

1980 yılında Prizren‟de doğdu. İlk ve orta okulu Arnavutça dilinde 

Motrat Qiriazi (Kurila) okulunda tamamladı. Şiir yazmaya ilköğretim 

yıllarında başladı. Eğitimini Arnavutça dilinde almasının etkisiyle ilk şiirlerini 

bu dilde yazmıştır. Daha sonra “Ymer Prizreni” lisesinde Türkçe Ekonomi 

bölümünü bütünledi. Evli ve üç  çocuk annesi Torbani, eğitimine uzun bir 

aradan sonra sürdürmeye karar aldı. Şu an Prizren Eğitim Fakültesi‟nde Okul 

Öncesi Öğretmenliği bölümünde okumaktadır. Şiir yazmayı çok seven 

Torbani, şiir yazmaktan mutlu oluyor.  

 

 
 

KAYBOLAN DEĞERLER 

 

Sevmeyi unuttuk beğeni göndermekten 

Kalemi unuttuk tuşları kullanmaktan 

Zamanı unuttuk vakit harcamaktan 

Gezmeyi unuttuk dünyayı dolaşmaktan. 

 

Dilimizi unuttuk konuşmamaktan 

Gülmeyi unuttuk yazı yazmaktan 

Sohbeti unuttuk mesajlaşmaktan. 

 

Doğal olmayı unuttuk hep poz vermekten 

Vermeyi unuttuk paylaşmaktan 

Düzgün oturmayı unuttuk başı eğik durmaktan. 

 

Hareketi unuttuk çok oturmaktan 

Gerçeği unuttuk resimlere bakmaktan 

Merak etmeyi unuttuk her şeyi görmekten. 

 

Düşünmeyi unuttuk hazır bilgilerden 

Varlığı unuttuk sanal ile uğraşmaktan 

Allah korusun en kıymetli değeri kaybetmekten 

Aklımızı unuttuk düşünmemekten. 
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VARSIN ALATURKA DESĠNLER 

 

Nerede o Türk kokan evler, o kilimler? 

Minderler, nakışlı örtüler? 

Moda olsun diye sanal oldu bizim değerler 

Aman ha bunu duymasın bizim şehitler 

Adetlerimize “Alaturka” dediler. 

 

Çardaklarda otururken ağabeyler 

Tagarlarda pişer iken kahveler 

Ayrı odalarda hanımlar gençlere mani okurken 

Terbiyemiz buydu ecdadımızdan kalan 

Aman ha bunu duymasın bizim şehitler, 

Böyle ayrı oturanlara “yobaz” dediler. 

 

Osmanlı‟nın mührüydü her evdeki 

Nineler, dedeler, halalar, amcalar 

Aman ha bunu duymasın bizim şehitler 

Dağıldık, çekirdek oldu aileler. 

 

İmanı, ahlakı bize aşılayanlar 

Ecdadımız idi bizim temelimiz 

Unutmayın, ondandır biz Ümmet-i Muhammed‟iz 

Osmanlı‟dır bizim gövdemiz 

Varsın “Alaturka” desinler 

“Türk” adı geçiyor ya 

O da bize yeter... 
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SON PĠġMANLIK 

 

Sabrın sonu selamet 

Bak yine döndün bana, hayret! 

Artık sensizliğe alıştım 

Ne olur beni affet. 

 

Son pişmanlık fayda etmez 

Artık uğraşmaya değmez 

Beni tekrar kandırmaya 

İnan ki ömrün yetmez. 

 

Hayat böyle, şaşma 

Herkesin de peşine koşma 

Seviyorlar sanma 

Dünya yalan, inanma. 

 

Denize bak anlarsın 

Dalgalara dalarsın 

Geçenler yok olur sayamazsın 

Ama gelenler de gider, şaşarsın. 
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YAġAM GÜDÜSÜ 

 

Bir an olsun eserse neşe rüzgârı 

Varsın ömür beklesin baharı 

Hayat dediğin ne ki?  

Yol yürürken meşkale.  

Mevlâm nasip eylesin, mutlu varalım "asıl akıbete"... 
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Ġrem SAĠT 

3 Temmuz 2003 tarihinde Gilan'da doğdu. Gilan‟ın "Musa Zaymi" ilkoğretim 

okulunda dördüncü sınıfa kadar eğitim gördü. Şu anda Priştine‟nin “Elena 

Gjika” ilköğretim okulu 6. sınıf öğrencisidir.  

ANNEM 

 

Sen bir meleksin 

Sen bir çiçeksin 

Sen bir güneşsin 

Canım annem. 

 

Ağlasam, ağlarsın 

Uyumasam, uyumazsın 

Gülsem, gülersin 

Canım annem. 

 

Herkes kendi annesini sever 

Sen çok değerlisin 

Ama şunu bil ki 

Seni çok seviyorum annem. 
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SONBAHAR 

 

Sonbahar ayrı bir güzellik 

Sapsarı yapraklar, bahçeler 

Rüzgarlar, soğuk havalar, yağmurlar 

Böyledir sonbaharın güzellikleri. 
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GÜZEL CUMHURĠYETĠM 

 

Sen bir güneş gibi 

Masmavi ufukları aydınlattın 

Yeni doğan bebek gibi 

Yenilikleri hayatımıza kattın. 

 

Bizlere umut oldun 

Hayallerimizi var ettin  

Dileklerimizi gerçekleştirdin 

Benim güzel cumhuriyetim. 

 

Tüm çocukları sevindirdin 

Oyunlarına renk kattın 

Hepimize neşe verdin 

Benim güzel cumhuriyetim. 

 

Seninle gurur duyuyoruz 

Seninle övünüyoruz 

Daha güzel yarınlara 

Birlikte koşuyoruz. 
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BABAM  

 

Bizim için her şeyi yapan 

Alın teriyle kazanan 

Ailemiz için her şeyi göze alan  

Benim canım babam. 

 

Bazen sinirlenirsin  

Bazen de güldürürsün 

Ama sen ailemizin reisisin  

Benim canım babam. 
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Lütfiye MAZREKU 

  

10.06.1990 yılında Prizren de doğdu. İlk ve orta öğrenimini 

Mamuşa‟da “Hacı Ömer Lütfü” ilk öğretim okulunda tamamladı. Lise 

eğitimini Prizren‟in “Luciano Mortoni” sağlık meslek lisesinde tamamladıktan 

sonra Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyat 

Bölümüne kaydını yaptırdı. 2014 yılında mezun oldu. Mezuniyet tez 

çalışmasını sürdüren Mazrek, Mamuşa‟da yaşamaktadır. Anı türünde güzel 

eserler yazmaktadır.  

 

 
HANGĠMĠZ DAHA YABANCI? 

 

Bir çığlıktı korkutan ve şaşırtan beni.  

Annemin şaşkın bakışları, “Ne oldu kızım?” diyordu.  

“Anne duam kabul oldu, üniversiteyi kazandım, hem de ilk tercihimdi”, 

diyen kardeşimin gözlerinde hem sevinç, hem hüzün gözyaşları vardı. Evet 

kazanmıştı, mutluydu, mutluyduk… Sonra o an babamın bize şaşkın şakın 

bakışlarıyla karşı karşıya gelmiştim. Anlamıştı kardeşimin sınavı kazandığını. 

Karışık duygular içerisindeydi babam. Sevinse mi, üzülse mi? Çünkü 

kardeşim başka bir ülkeye gidecekti. Aslında ben de üzülüyordum. Zor 

gelecekti bana ayrılık, biliyordum.  

Günler haftaları kovalarken, yolculuk yaklaşmıştı. Valize her gün bir 

eşya ekleniyordu. Her eşyada gözümden akan yaşları kardeşimden 
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saklamalıydım. Çünkü o da gideceği için üzgündü. Babam son günlerde 

sessizleşmeye başlamıştı. Ağzından iki çift laf bile zor çıkıyordu.  Çünkü can 

evimizden ilk defa biri çıkıp uzaklara gidecekti. Derken ayrılık günü gelmişti. 

Valiz hazırlanmış, kapanmıştı. Yalnızlığa demir atmanın zamanı gelmişti. 

Bana da çok zor gelmişti kardeşimi  yolcu etmek. Sanki bir parça kopmuştu 

benden.  

Gitmiştin. Annem, babam, kardeşlerim seni yolcu ettiğinde tek 

kalmıştım evde. Sanki bir boşluğa düşercesine acıyordu canım ve o an 

dayımın omzuna başımı yasladığımı hatırlıyorum.  

“Üzülme okumaya gidiyor kardeşin, yine gelir”, diyerek susturmuştu 

beni. 

Ve kardeşim gittiğin ilk gece yalnızlığın ne kadar acı olduğunu o an 

anlamıştım. Üzülüyordum.  

Kardeşim benim, sabah uyandığında tanımadığın yüzlerle 

karşılaşacaksın. Pencereni açtığında annemizi bahçeyi sularken değil de denizi 

göreceksin. “Burası benim şehrim değil, İstanbul”, diyeceksin. Tanımadığın 

yüzlerle kahvaltını yapacaksın. Sesimizi özlerken yabancı sesler duyacaksın.  

Ben de üniversiteye kayıt yaptırmak için gerekli işlemlerimi 

başlatmıştım. Valizimi hazırlıyordum. Valizimi toplarken annem odama 

gelmişti. Kısık bir sesle, “Kızım bu bardağı ve tabağı da al. Belki lazım olur” 

diyerek uzatmıştı bana. 

Ve ertesi sabah tarihler 4 Ekim 2010‟u gösteriyordu. Erkenden 

kardeşlerimle vedalaşarak annem ve babamla yola çıkmıştık.  Babam 

sevinçliydi. “Seni başkente götürüyorum demişti”. Önce yurda yerleştim. 

Annem oda arkadaşlarımı merak etmişti. Onlarla tanıştı. Onlarla Arnavutça bir 

şeyler konuştu. Konuştuklarını anlamadım. Hiç anlamadım da diyebilirim. 

Çünkü ben Arnavut dilini bilmiyordum. O an kendi ülkemin yabancısıymışım 

gibi hissettim. Sonra yurttan çıkıp fakülteye gittik. Fakültenin önünde annem 

ve babamla vedalaştım. Gittiler. Ben de sınıfıma doğru giderken, koridorda 

tanımadığım yüzlerle karşılaşıyordum. Herkes Arnavutça konuşuyor derken, 

Türkçe konuşan sesleri işitmeye başlamıştım. O an çok mutlu olmuştum. 

Bütün hüzünlerim kaybolmuştu sanki.  

Yeni arkadaşlarla tanışmıştık. İlk gün ders yapmamıştık. Arkadaşlarla 

sohbet etmeye devam ederken saat de ilerlemeye başlamıştı. Herkes evine 

gitmeye başlamıştı. Yurda giderken, marketten yiyecek alayım derken, yine 

yabancı sesler işitiyordum. İşittiğim sesler beni ülkemin yabancısıymışım gibi 

hissettiriyordu. Marketten çıktıktan sonra yoluma devam ettim. O sırada çan 
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seslerini işittim. Ne oluyor derken, kendi kendime, “Neredeyim ben? Bu çan 

sesleri de ne böyle? Neredeyim ben?”  demeden bir de ezan sesiyle yarışan çan 

seslerinden şaşkın yoluma devam ederek, yurda varmıştım. Arkadaşlarımın 

hepsi odadaydı.   

“Mire se erdhe  Lütfi”‟ diyorlardı. Ne dediklerini ben de 

anlamıyordum. Benimle muhabbet etmek istiyorlardı. Sağırmışım gibi o kadar 

yüksek sesle konuşuyorlardı ki, aslında konuştukları dili anlamıyordum.  

Akşam olmuştu. Arkadaşlarla kantine gitmiştik. Evde annemin yaptığı 

yemeklerden vardı. Sevinmiştim o an. Lakin yemeğimi yerken yine yabancı 

sesler, yabancı yüzler, lokmalar boğazıma diziliyordu. Sanki gördüğüm her 

yabancı yüzde gördüğüm yüzlerce yüz vardı.  

Saat geç olmuştu. Uyku zamanı gelmişti. O gece sabaha kadar 

ağlamıştım. Ben gurbette değildim aslında, kendi ülkemdeydim. Başka bir 

şehirden başka bir şehre yerleşmiştim. Lakin gurbet bana gelmişti. Gurbet 

hissi ta içime işlemişti. Duyduğum yabancı sesler, gördüğüm yabancı yüzler 

ve bu şehirde ezandan çok işittiği çan sesleri vardı. Bayrağımızdan çok 

başkentimde yabancı ülkelerin bayrakları dalgalanıyordu.  

Günler haftaları kovalarken alışmaya başlıyordum başkentime. Her ne 

kadar alışmaya başlasam da geldiğim ilk günden sevememiştim bu şehri. Hep 

soğuk geliyordu bana. Kanım hiç ısınmadı bu şehre. 

Sabah gözümü çan sesiyle açıyordum. Üniversitemin tam da 

karşısında devasa bir kilise yapılıyordu.  

İlk dönemin sonuna doğru gelmiştik. Bende olduğu gibi 

arkadaşlarımda da sınav heyecanı  vardı. Sınav günü gelip çatmıştı. 

Sınavlarımız yazılı ve sözlü yoklama biçimindeydi. Sınavlarımız 

gerçekleşmiş, sonuçlarını bekler olmuştuk. Haberi geldi. Sınav sonuçlarımız 

panoya asılmıştı. İlk sınavdan 5 almıştım. Sonuç başarısızdı. Sadece ben değil, 

sınıfın çoğu başarısızdı.  Başarılı olanların sayısı çok azdı. O an korkmaya 

başlamıştık. Diğer sınavlarımızın sonuçları beklerken güzel sonuçlar gelmeye 

başladı.  

Derken yılın sonuna gelmiştik. Günlerim her ne kadar zor geçse de, 

güzel bir seneydi. Yurttaki odamda eşyalarımı valizime toplarken 

üzülüyordum. Oda arkadaşlarımdan ayrılıyordum. Onlara çok alışmıştım. 

Bana kardeşleri gibi davranmışlardı. Hiç yalnız bırakmamış, nereye gitmek 

istesem hep biri yanımda eşlik ediyordu.  

Zor ve güzel bir yılın sonunda evime dönüyordum. Evime yol alırken 

yine çan seslerini çalmaya başladı. Sanki çan sesleri beni evime uğurluyordu. 
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Otobüse bindim. Arnavutça şarkı çalıyordu. Ben de şarkıya eşlik etmeye 

başlamıştım. Az çok öğrenmiştim Arnavutçayı. Hani “Kimin aracına binersen, 

onun şarkısını söylersin” derler ya.  

Evime gelmiştim. Mutluydum. Anneme, babama, kardeşlerime 

kavuşmuştum. Sıra kız kardeşimi beklemeye geldi. Ve şükür kavuşturana, 

sonunda beraberdik.  

Kardeşim İstanbul hatıralarını paylaşmaya başlamıştı. Orada hiç 

yabancılık çekmemiş, herkes Türkçe konuşuyormuş. “İstanbul güne ezan 

sesleriyle uyanıyor” demişti. Gökyüzünde dalgalanan kocaman bayrakları 

anlatmıştı.  

Sonra düşündüm. “O an ben mi yoksa kardeşim mi gurbetteydi?”... 
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Melike KANTARCĠ 

 

24 Haziran 2000 yılında Prizren'de dünyaya geldi. “Emin Duraku” 

ilköğretim okulunda öğrenim görmektedir. Sınıf öğretmeni Fidan Jılta‟nın 

teşviğiyle çok sayıda şiir etkinliklerine, Atatürk‟ün gençliğe hitabesini güzel 

okuma yarışmasına katıldı. Dereceye girdi, başarılarıyla takdirler kazandı.  

 

ATAM  

 

Kalkanımızsın sen bizim atam, 

Kahramanca savaşan, 

Hiçbir zaman ardına bakmayan  

Sarı saçlı, mavi gözlü komutan.  

 

Gururumuzsun sen bizim atam  

Cumhuriyet kuran 

Bize yazıyı öğretip okutan  

Sarı saçlı, mavi gözlü komutan.  

 

Şerefimizsin sen bizim atam  

Bütün halk sana minnettar 

Bütün askerlerimiz sana feda  

Sarı saçlı, mavi gözlü komutan.  

 

Onurumuzsun sen bizim atam  



YENİ YOL ARKADAŞLARI 

Taner GÜÇLÜTÜRK 

 

 90 

Kanlı savaşlarda yüz binlerce askerlerini şehit edip  

Çıplak ayaklarla savaşan 

Sarı saçlı, mavi gözlü komutan.  

 

Atamızsın sen bizim atam 

Beyaz atlı prens gibi girdin karanlık rüyamıza 

Bir ışık saçtın birden bir taraftan  

Sarı saçlı, mavi gözlü komutan. 

 

 

 

 

 

 
ALTI BĠN MERMĠ 

 

Metre kareye altı bin mermi 

Düşman denildi, taarruza geçildi  

Silah denildi, askerler seçildi  

Savaşı dendi, düşman yenildi. 

 

Bütün aslanlar toplanmış bir cephede  

Kol yerinden, baş gövdeden kopacak  

Taşı sıksan su değil kan akacak  

Meğerse ne aslanlar doğurmuş Ayşeler, Fatmalar. 

 

Bir tek Allah‟ımdır şahidim!  

Vatan sağ olsun canım şehidim  

Sen ki kurşuna dizildin 

İki kolun gitti, çift kanat taktın  

Mermileri sırtında taşıdın. 

 

Mermiler yağıyordu yağmur gibi şehitlerimizin üstüne  

Ay yıldızlı bir bayrak dalgalanıyordu göklerde 

Mekânınız Cennet olsun ebediyette 

Çanakkale‟de şehitler yatar diz dize. 
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KARANLIK DÜNYA 

 

Her tarafı sarılmış bir korku ile  

Sanki bir şey çalacak, yer yerinden oynayacak  

Korkular gizlenmiş siyah bir perde ile  

7 milyar insan birbirinden utanacak. 

 

Ne var şu üç kuruşluk dünyada?  

Buraya geldik, buradan göçeceğiz  

Bir karış toprağa gömüleceğiz 

Etimizi, kemiklerimizi pas tutacak. 

 

Üzülme oluruna bırak 

Zaten her karanlık etrafın ortasında bir ışık doğar  

Ben kendimi böyle bildim, insanlar neye yarar 

Bir tek Allah‟ım var, o bana yeter! 
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ADALET NEREDE? 

 

Zordur Gazze‟de çocuk olmak  

Küçük beden koca yüreklerle  

Geziniyorlar Filistin‟in kanlı sokaklarında  

Her gün bir bir ölüyorlar  

İsrail‟in hain kurşunlarıyla.  

 

Adalet nerede yarrabim  

Bütün dünya uykuda  

Dünya sağır, Dünya kör  

Orada zulüm ile bombalar yağarken nerede insanlık?  

Sabret Gazze, sabret Hak yerini bulur elbette. 
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MĠNĠK HAYALLER 

 

Koskocaman bulutları görmek isterdik  

Elimizi onlara uzatmak  

Gökyüzüne çıkmak isterdik 

Maviler arasında kaybolmak. 

Yıldızlara uzanmak isterdik  

Beraber kaymak,  

Sıcağı hissetmek isterdik  

Beraber koşmak 

Uçmak isterdik,  

Meçhule giden bir yolda  

Gökkuşağına varmak isterdik  

Sürü sürü yola koyularak 

Anlamak ve anlaşılmak isterdik  

O koskocaman hayaller arasında,  

Benim hayallerim miniktir 

Hayallerim küçük olsa da  

Dünyam hayal edilemeyecek kadar büyüktür. 
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ZAMAN 

 

Kum gibi geçen 

Dün, yarın ve geçmiş 

Hiçbirinin ardına bakmadan geçen 

Zamandı o. 

Ağzımız bir yandan bir yana  

Elmalı şekerle doluydu 

Hiçbirinin ardına bakmadan geçen 

Zamandı o. 

Yoldan geçerken bile 

Hissettiğim pamuk şeker kokusuydu 

Hiçbirinin ardına bakmadan geçen 

Zamandı o. 

Annemin sütü ısıtıp 

Yanağıma kondurduğu bir öpücüktü 

Hiçbirinin ardına bakmadan geçen  

Zamandı o. 
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Merve BOZA 

 

27 Kasım 1995 tarihinde Prizren‟de dünyaya geldi. “Abdyl Frasheri” 

İlköğretim Okulu'nda eğitimini başarıyla tamamlayan Boza, “Gjon Buzuku” 

Fen Lisesinden mezun oldu. İzmir Ege Üniversitesinde Biyokimya Bölümde 

okuyordu. Kendini yetiştirebilmek için kitap okumayı tercih ederken, özellikle 

kişisel gelişim kitaplarıyla ilgilenmektedir. Düz yazı yazmaya yedinci sınıf 

öğrencisiyken başlayan Boza, o günleri “İçindekileri kağıda dökebildiğimde 

bir nebze olsun rahatladığımı anlıyordum”, şeklinde anlatıyor. 

 
 

ENGĠN DENĠZLERĠN IġILTISI 

 

Gözlerin engin denizler gibi bana o kadar uzak ve soğuk bakıyor ki 

artık kalbimin derinliklerinde seni hissetmiyorum. Senin ışıltılı gözlerinde seni 

hissetmiyorum. Senin ışıltılı gözlerin beni senden yağmurlu ve ıslak bir günde 

ayırdı.  

Biz birbirimizden koparken masumiyetimizi de kaybettik. Saçlarım 

ıslakken bana bakıp tekrar seni göreceğim, seni tekrar o günkü gibi seveceğim, 

seni ve bana bakan bu güzel gözlerini hiç unutmayacağım dediğin ve 

parmaklarını saçlarımda gezdirdiğin o gün benim için bir çiçekti ama çiçek 

çoktan soldu. Soğuk bir gecede yıldızların bizi izlediği o gün ya da biz 

yıldızları izlediğimiz o gece çok soğuk olmasına rağmen sen benim 
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yanımdaydın ya o sıcaklığı ben hissettim. Ama artık öyle bir sıcaklık 

hissetmiyor bu kalbim.  

Ellerimi tutarken bana seni seviyorum dedin o gün ellerinin ve bütün 

bedeninin titrediğini anlamıştım. İşte o zaman beni gerçekten sevdiğini 

anlamıştım. Sana inanmam için bir yol çizmiştin. Ama artık zaman geçtikçe 

bu yolun kapandığını ve insan yaralarını zaman geçtikçe kapandığını anladım. 

Anladım ama artık sensizliğe alışacağım, anladım artık üzerimde uzun yolların 

olacağını ve bu yollarda engellere takılacağımı. Anlamak bence bir anlam 

verir. Çünkü anlamak anıları ve geçmişteki yaşanmışlıkları unutturur. Ve 

zaman bunların üzerine biz çizgi çeker, işte bunu anladım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
YARINLAR 

 

“Her şey bugün kadar güzel olsun” deriz ya hep; aslında, güzel olan her şey 

yarınlardır. Yarınlar geleceğin simgesidir, yarınlar bir mutluluğun habercisidir, 

belki bir güneşin doğuşudur. Yarınlar bir hayatı sonlandırıp bir başlangıcı 

sağlayanlardır. Hayatın tadı aslında yarınlardır. Siyah bir günü beyaza 

bağlayan bir ip gibidir; yarınlar bir bebeğin gözyaşları kadar saf ve temizdir ya 

da bir bebeğin gülüşü kadar mutluluktur. Bir parıltının uzaktan gözünü alırmış 

gibi şaşırtıcıdır yarınlar. Yarınlar sürprizlerle doludur. Yarınlar yüzünde 

gamze gibidir. Gökkuşağı gibidir, yağmurdan sonrasıdır. Yarınlar aslında bir 

çizgidir. O çizginin üzerinde yürümeyi bilirsen yarınlar sana güzel ve özeldir. 

Yarınlar yazıdır, alın yazısıdır. Yarınlar kısacası yeni bir hayatın başlangıcı ve 

yeni tecrübelerdir... 
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YILLAR 

 

Yıllar ne çabuk geçiyor! Zamanı durdurmak imkansız. Hiç 

anlamadığın kadar, ne kadar çabuk dönüyor akrepler. Belki üzerimizde yılların 

yorgunluğu var ama bir kapından girip bir kapıdan çıkarmışçasına kolay gelip 

geçiyor yıllar. Bazen, hayatımızda bazı dönemler zaman geçmek bilmezmiş 

gibi zor oluyor. Bazen göz açıp kapayıncaya kadar çabuk geçiyor. Yıllar bazen 

derin izler bırakır hayatında. Bunun sebebi yanında bulunan insanlardır 

aslında. Bütün acılarımı ve beni anlayacak tek bir şey var, o da kağıda 

yansıttığım hislerimdir asılında. 
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AKġAM GÜNEġĠ 

 

Bir bebeğin doğmasıyla başlar hayat. Hayat aslında kısadır; güneşin 

sabah doğuşu, akşam batışı gibi kısa. Hep mutluluklar, tebessümler kısa bir 

döneme girer. Sonra bir kuş gibi uçup gider. Çabuk biten her şey 

mutluluklardır aslında. Sahilde şöyle oturup güneşin batışını izlerken 

yaşadığımız şeyler aklımıza gelmez. Sadece o an yine ömründen bir günün 

eksildiğini düşünürsün, koca bir günün sonu. Akşam güneşi kadar kısa bir 

zaman dilimidir hayat. Bir denizin mavisi gibi engin ve uzun bir yolun var 

diye düşünürsün ama yıllar sonra bir bakmışsın; ak saçlı bir nine, bir dede 

olmuşsun. Hayallerin, heyecanların, sevinçlerin, umutların yok artık, bitmiş. 

Gençliğini almış, götürmüş rüzgâr. Sadece bir acı tebessüm bırakmış geriye ve 

artık yolun sonuna geldiğini düşünürsün. Belki her gün sana akşam 

güneşiymiş gibi gelir. Ama içinde hala bir umut vardır yaşamaya dair. 
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Nadide BIRVENĠK 

 

1979 yılında Priştine‟de doğdu. İlköğretim ve lise eğitimimi 

Priştine‟de, doğduğu yerde tamamladı. Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 

tamamlamak üzere olan Bırvenik, yaklaşık on bir yıldır “Elena Gjika” 

ilköğretim okulunda öğretmenlik yapmaktadır. 
 

 

 

 
BEN SADECE SENĠ SEVDĠM 

 

Hayat karmaşık gidişinden sonra 

Ne hayallerimiz vardı, ne yapacaktık sonunda 

Ayrılışın sarsıyor beni yıllar geçtikçe 

Hiç dinmiyor kalbim seni düşündükçe 

Değerin artıyor ben büyüdükçe 

İnsan bir şey yapamıyor elinden gelmedikçe 

Gidişini hiç istemedim ama tutamadım ki 

Boynum bükük kalbim kırık 

Bir şey yapamadım ki 

Dualarım her zaman seninle 

Unutamam unutulmazsın ki 

Gel desem gelemezsin kesinlikle.  
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PRĠġTĠNEM 

 

Priştinemdir çok ferah 

Çok hoş sokakları var 

İnsanları güzel kibar 

Hepsinin ayrı havası var. 

 

Camisi, çeşmesi, müzesi 

Dünyaya değer Gırmisi 

Ne severim Priştinemi 

Ayrı kalamam dönerim ertesi.  
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BABAM 

 

Pozitif enerji aldığım 

Dünyamı aydınlatan  

Canımı istese 

Verebildiğim tek insan babam. 

 

Pozitif enerji veren 

Herkes tarafından sevilen 

Evimize huzur getiren 

Benim canım babam. 

 

Baba diyen biri 

Sarsar içimi 

Gözlerim dolar 

Onunla içim ferahlar. 

 

Bu ne sevgi, bu ne huzur; 

Baba deyince içim rahatlar 

İyi örneğimdir her zaman 

Çok sever kızını, yardımda kesmez hızını. 
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ARKADAġIM 

 

Yıllardır derdime derman 

Geceleri benim için uykusuz kalan 

Senin gibi arkadaşlar var oldukça 

Hayat güzel geçecektir inan. 

 

Hatırlıyor musun eski yıllarımızı 

Hani hep konuşuruz yaşadıklarımızı 

Ömür boyu ayrılmayarak 

Yaşadığımız güzel günleri hatırlayarak. 

 

 



YENİ YOL ARKADAŞLARI 

Taner GÜÇLÜTÜRK 

 

 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SANA 

 

O tatlı yüzün, güzel gözlerin 

Bana huzur veren o özel sözlerin. 

Sarı saçların, sıcak ellerin 

Dünyada yoktur eşin, benzerin. 

Bilmem hatırlar mısın o günleri 

Bana destek verdiğin geceleri. 

Sana not bırakırdım bir zaman 

Kalbimde yaşayacaksın her an. 
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ÖĞRETMENĠM, DEĞERĠM 
 

Yıllar önce başlamıştı serüven, 

Akıllardan hiç çıkmadı bilgi veren. 

Hayatı bizlere sevdiren, 

Öğretmenimdir sevgiyi hak eden. 

Ömrümüz boyunca unutamadığımız 

Saygı duyduğumuz öğretmenim  

Ellerinden öperim 

Sağlığınızı her zaman daim olmasını isterim. 

                                               

 



YENİ YOL ARKADAŞLARI 

Taner GÜÇLÜTÜRK 

 

 105 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÖZDEYĠġLER 

 

* Her geçen gün üzüldüğüne üzülüyorsun. 

 

* Artık yaĢamaya korkuyorum dostlar... 

   Her an bir dert, her an bir keder. 

   Artık üstesinden gelmeyi baĢarıyorum dostlar... 

   Her an bir güç, her an bir kuvvet. 

 

* Ne kadar uzak olursan ol; bana ilk yetiĢen sensin.  

 

* EleĢtirme; eleĢtirileceğin gün yakında! 

 

* Ġçimdeki ses; hayatın büyük bir kargaĢalıktan sonra, eski tadı almaya 

baĢlayacağını söylüyor… 

 

* Artık doğal diye bir Ģey kalmadı; ne yüzlerimiz, ne de sözlerimiz...    

 

* Akıl değil, fikir verin!   

 

* Çok konuĢmak her zaman hoĢ konuĢmak değil, bazen de boĢ 

konuĢmaktır!    

 

* Genelde eleĢtiri yapan, eleĢtirilmeyi hak edendir...  
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Naki MUSTAFĠ 

26 Ağustos 1994 yılında Voyvodina Özerk Bölgesi‟nin Subotica 

şehrinde doğdu. Prizren‟de yaşamaktadır. Çocukluk dönemini ata yurdu 

Kosova‟nın Prizren şehrinde geçirdi. Baba tarafı Kıpçak boyundan  Boşnak, 

anne tarafı ise Rumeli‟nin fethi ile Niğde-Ulukışla‟dan  gelen, dedeleri  ulema 

ve müderris bir ailenin torunudur. 1999 Kosova Savaşı‟ndan sonra eğitime 

önce “Mati Logoreci” ilk öğretim okulunda Türkçe olarak başladı. Bu 

dönemde  başarılı  bir öğrenci olarak çeşitli etkinlik, sosyal faaliyet ve 

yarışmalara katılarak adını duyurdu. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yer 

aldı. İlkokul yıllarında şiire, resme, müziğe  merak duymaya başladı. Şiir 

yazdı, kara kalem resim yaptı ve piyano çaldı. Kosova Barış Gücü bünyesinde 

bulunan Kosova Türk Taburu ve “Doğru Yol” TKSD derneğinin düzenlediği 

“10 Kasım Atatürk‟ü Anma” şiir yarışmalarında sırasıyla üçüncülüğe, 

birinciliğe ve ikinciliğe layık görüldü. Ardından öğrenimini “Gjon Buzuku” 

fen lisesinde Türkçe dilinde sürdürdü. Lise yıllarında bildiği ve konuşabildiği 

dört dilin yanına beşinci dil olarak Latince‟yi de ekledi. İlkokulun son yılları 

ve lisenin ilk yıllarında şiire ve divan edebiyatına duyduğu ilgiyle Osmanlıca 

yazma-okumayı  öğrendi. Acemice Osmanlıca gazel ve methiyeler yazmaya 

başladı. Edebi lügatini geliştirmek için Farsça‟ya yöneldi. Kendi çapında daha 

başarılı Osmanlıca şiirler yazmaya başladı. Edebiyat ve bilimin yanında tarihe 

de çok önem verdi. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı‟nın düzenlediği tarihi 

konularda kompozisyon yarışmasına “Dünyada Tarih Yazan Ecdadım Bugün 

Tarihten Siliniyor‟‟ adlı makalesiyle katılıp ödüle layık görülmüştür. 

Çalışmalarıyla çoğu kez beklentileri de aşmıştır. İster başarısı, ister geniş 
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kültürü, isterse davranışlarıyla örnek gösterilen öğrencilerden biri olmuştur.  

Şu an öğrenimini  Türkiye‟de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde 

sürdürmektedir. 

 
BĠR CEZVE KAYNAR RUMELĠ’DE 

 

Bir cezve kaynar Rumeli‟de 

Bakır bir cezve 

İçinde Yemen kahvesi, Tuna‟nın suyu 

Acı acı kaynar 

Yılların acısını biriktirmiş gibi 

Tagarın kömürü yana yana  

Suyu kaynaya kaynaya  

Gözüm ağlaya ağlaya 

Vakit Rumeli‟den gitme vakti imiş 

Ne bir yorgan ne bir çarık 

Şar‟ların, Rodop‟ların çorak yolunda 

Ayakta ne nalın ne kundura 

Kalbimde bir vatan hasreti 

Elimde musaf, dilimde dua 

Gözümde hasret, gönlümde  veda 

Belirsiz insanlar, belirsiz suretler 

Yabancı  kelam ettikleri lisanlar  

Dün komşum, bugün düşmanım  

Dün esnaf, bugün kasap… 

Rumeli‟m artık gitme vakti 

Bahçende çarşında içtiğim kahven 

Taşından toprağından yediğim ekmek 

Nerde o günler, nerde…?  

Sevdalı  olduğum Tuna‟dan terk-i  diyar 

Meftun olduğum ovalarından selam  

Dilimde Rumeli diye bir kelam 

Bir cezve kaynar Rumeli‟de 

Taşan kahve, sunulan şerbet kokusu 

Ama en çok hasret kaldığım yağmur, çamur 

En çok duymak istediğim Prizren kokusu… 
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GETĠRĠN EY DOSTLAR! 

 

Bir tas getirin ey dostlar 

İçinde vatanım toprağı, ecdadımın kanı  

Tuna‟nın suyu, ninemin gözyaşı  olsun 

Bir tas getirin ey dostlar 

Acı  hatıralarımız, eski günlerimiz 

Vatan hasretimiz, yanık türkülerimiz olsun 

Bir tas getirin ey dostlar 

Kokulu sümbüllerimiz, kanlı ovalarımız 

Taşlı kaldırımlarımız, eski çarsımız olsun 

Bir tas getirin ey dostlar 

Çardaklı evlerimiz, dolamalı kızlarımız 

Bakır cezvelerimiz, renkli kilimlerimiz olsun 

Getirin ey dostlar getirin 

Heybelere yükleyip de getirin, 

Yalın ayak yürüyün de getirin 

Getirin bre more dostlar getirin 

Kosova‟dan ne varsa getirin 

O güzel vatandan bir parça toprak 

Bakır bir tas su, ağacından bir yaprak 

Ne varsa özlediğim getirin dostlar. 
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GÜZELĠM RUMELĠ 

 

Bir kuş göçer Rumeli'den Anadolu'ya 

Söz, teselli bulunamaz ağlanası halına 

Yapma, etme, küsme güzelim Tuna'ya 

Lanet olsun seni ondan koparana 

Budin, Estergon, Bihaç'ı edinmişsen yuva 

Canını vererek kalasına dikmişsen tuğra 

Anlatma, anlamaz derdini gamsız buğra 

Gözün yaslı olsa da git buradan, durma! 

Eşsiz minarelerini yıkarsalar Saraybosna'da 

Yeşil Prizren'de el sürerseler mezarlarına 

Tarihi Üsküp'te haç dikerseler bağrına 

Elden ne gelir, sen hiç arkana bakma! 

Asırlardır suyuyla abdest aldığın Tuna 

Bugün bir taş su içilmiyor bulanmış kana 

Acısı tarifsiz, eşsizdir gönlünde sızlayan yara 

Çizsen hüznünü Rumeli'de tüm dağa, taşa 

Borçlusun bir vatan aziz Hüdavendigar'a 

Son toprağın için esir oldu Gazi Osman Paşa 

Cenk olup kıyamet kopsa ne ala 

Sakın bırakma kanlı Tuna'yı düşmana. 
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ÖZLEDĠM! 

 

Evimi, yurdumu, sevdiğimi… 

Toprağı, taşı, memleketimi… 

Özledim geriye bıraktığım her şeyi. 

Anamı, babamı, ceddimi… 

Güzel şehir Prizren‟i. 

 

Özledim! 

Taş kaldırımlı sokakları, 

Kireç boyalı duvarları, 

Kapı önünde nalınları, 

Sevdiğim ne varsa özledim. 

 

Özledim! 

Vatan dediğim toprakları, 

Ekmek yediğim sofraları, 

Su içtiğim şadırvanları, 

Oyun oynadığım sokakları… 

 

Özledim ana, özledim! 

Her şeyini özledim, yurdumun. 

Söylediğin türküyü özledim, 

Ateş gibi gönlümde yanan, 

Yara gibi kalbimde yatan, 

Vatan hasreti, bre anam!               
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TOPRAK 

 

Ne doğduğum toprağa 

Ne de geldiğim toprağa 

Vatan diyebildim! 

Tuna‟dan Meriç‟e savrulup gittim. 

Rumeli‟de Türk tohumu, 

Rumi‟de gavur oğlan. 

Dilimde bir Rumeli Türküsü 

“Tutamadım ben bu yerde bir vatan”. 

 

Tuna‟ya elveda derken Meriç‟e geldim 

Meriç‟in bir yanında taşlandım 

Diğer yanında aşağılandım. 

Ne doğduğum toprakta rahat vardı, 

Ne de özlem duyduğum topraklarda. 

Biri benim iken benden aldılar, 

Diğeri dedemin mirası iken, 

Bizi yok saydılar… 

 

Meriç, Tuna gibi kokmazdı! 

Tuna da Meriç gibi kokmazdı, 

Biri kan kokardı, diğeri gözyaşı. 

Her ikisi de vatan hasreti, kokardı! 

 

Ne ondan bir tas su içilir ne de bundan. 

Gelin, görün ki ey kadim dostlar! 

Ben içinde boğulmuşum, yok mu kurtaran? 
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Ömer AGALAR 

 

1979 yılında Priştine‟de doğdu. İlk okul eğitimini “Meto Bayraktari” 

ve eski adıyla “Vuk Karaciç”, bugünkü adıyla “Elena Cika”da okulunda 

tamamladı. Lise eğitimini ise “İvo Lola Ribar”, bugünkü adıyla “Sami Fraşıri” 

lisesinde tamamladı. 1993 yılında “GERÇEK” Kültür Sanat ve Spor 

Derneği‟nde halk dansları ekibinde oynamaya başladı. Uzun yıllar bu kolda 

hizmet sundu.  1996'da halk dansları hocalığına başladı. 1999 derneğin 

yönetim kuruluna seçildi. 2011 yıllına kadar hem yönetim kurulu üyeliği, hem 

de halk dansları hocalığı yaptı. 1998'de Priştine Ünivertesi Türk Dili ve 

Edebiyat Bölümüne kayıt yaptırdı. Fakat 1999'da patlak veren savaş 

Kosova‟dan göçe zorladı. Bu yüzden üniversiteyi bırakmak zorunda kaldı. 

Savaş sonrası çalışmaya başlayan Agalar, baba mesleği köftecilik ve restoran 

işletmeciliğini sürdürdü. Savaştan sonra Kosova‟da kurulan Kosova 

Demokratik Türk Partisi‟nin seçimlerine katılarak yönetim kurulu üyeliğine 

seçildi. 2004-2009 arası hem yönetim kurulu üyesi, hem de KTDP meclis 

üyeliği görevlerinde bulundu. Hayatın her zaman toz pembe olmadığını, bazen 

mutlu bazen hüzünlü, bazen umut bazen hüsran dolu, bazen geleceğin ışık, 

bazen geçmişin üzerimizde gölge olduğu anları her zaman dizelerinde 

biriktirmeye çabalayan Agalar, şiir yazmaya devam etmektedir. 

 

 

 



YENİ YOL ARKADAŞLARI 

Taner GÜÇLÜTÜRK 

 

 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAYAT 

 

Hayat senin 

Hayat benim 

Hayat onun 

Hayat hangimizin? 

Hayatı hak eden mi yaşıyor? 

Yoksa yaşayan mı hayatı hak ediyor? 

Hayat güleni mi seviyor?  

Yoksa gülen mi hayatı seviyor? 

Hayatta yaptıklarımızla yoksa çektiklerimizle mi sorgulanacağız?  

Hayatımızı yazdıkça mı tükeniyor?  

Tükendikçe mi hayatımızı yazıyoruz? 
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ÖZLEM 

 

Bir gün göremesem seni  

Özlerim deli gibi 

Sensizliği taşıyamaz oldum 

Ben bu aşka kurban oldum. 

                           

Gözlerine vuruldum 

Yüreğinde kavruldum 

Beni sevmesen bile  

Yoluna kurban olurum. 

                                              

Suç mu işledim seni sevmekle? 

Hata mı ettim sana inanmakla? 

Beni böyle bırakıp gitmen 

Ödül müydü bana? 

 

Çekip gittin düşünmedin 

Sen beni hiç mi özlemedin? 

Yoksa beni hiç mi sevmedin? 

Bırakıp gittin başını dönmeden. 
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DOĞUM GÜNÜN  

 

Gönül bahçesinde güller açar 

Gönül sofrasında aşıklar doyar 

Gönül sofrasından kalktım  

Elimde güller sana doğru yol aldım  

Canım  

Doğum günün kutlu olsun. 

 

Elimde bir gül 

Gönlümde bir ömür  

Bu dünyada bana verdiğin ne büyük ödül 

Aleyna, Alara ve Asema'mdır 

Canım 

Doğum günün kutlu olsun. 
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SENĠ YAZMAK 

 

Elime kalemi alınca hep seni yazıyorum 

Gülüşünü yazıyorum 

Bakışını yazıyorum 

Seni seviyorum deyişini yazıyorum  

Aslında elim değil hep kalbim yazıyor bunları. 

 

Gözümü kapattığımda hep seni görüyorum 

Nefes aldığımda hep seni hissediyorum 

Aslında ben değil hep kalbim yaşıyor bunları. 

 

Ne şarkılar 

Ne şiirler  

Ne de sayfalara sığdıramam senin sevgini 

Bilsen senden uzaklarda nasıl tek başına yanarım 

Aslında ben değil hep kalbim yaşıyor bunları. 

 



YENİ YOL ARKADAŞLARI 

Taner GÜÇLÜTÜRK 

 

 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SENLE 

 

Yağan her kar damlasında 

Sevgini hissettim 

Rüzgâr estiğinde sıcaklığını hissettim. 

 

Kış ilkbahara direnirken 

Senin hayalini hissettim 

Rüzgâr estiğinde sıcaklığını hissettim. 

 

Güneşin sıcaklığı 

Ayın parlaklığı 

Denizin güzelliği 

Senle bütünleşmiş doğanın sadeliği. 

 

Dağlarda görünmeyen rüzgâr olsan 

Denizin dibinde ulaşılmayan yosun olsan 

Gökyüzünde görünmeyen yıldız olsan 

Yine de sana ulaşmak için 

Ömrümü feda ederim. 
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DĠLEK 

 

Gönülden bağlanmışım sana 

Ayrılık olmasın hayatımızda 

Vurulmuşum bir kere sana 

Ayrılık soldurmasın yüzümüzü bu hayatta 

Gidersen ben yaşayamam  

Bu dünya dar gelir bana. 

 

Hayat seninle güzel 

Hayat seninle mutlu 

Hayat seninle umutlu 

Sensiz nefes almayı bile istemiyorum 

Bu dünya dar gelir bana. 
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BU AKġAM 

 

Bir başkayım bu akşam 

Bir kadehle sarhoş olsam 

Gelip kollarına yaslansam 

Sıcaklığınla kavrulsam. 

 

Bir başkayım bu akşam  

Sevdiğimle buluşsam 

Bir ağacın altında  

Aşka boğulsam. 

         

Gökten yağan yağmur gibi 

Denizde dolaşan balık gibi 

Bir başkayım bu akşam  

Leyla ile Mecnun gibi. 
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ÖLÜMÜ BEKLEYĠġ 

 

Bir karanlık gecede 

Çöktü üstüme duvarlar 

Seslendim avaz avaz 

Sesimi duyan olmadı. 

 

Karanlık gözümün içine kadar çöktü 

Göğüs kafesim daraldı 

Nefes alamıyordum 

Ne can verebilir ne kurtulabilirdim. 

 

Anladım ki son nefes alışımdı 

Anladım ki son çırpınışımdı 

Anladım ki son çaresizliğimdi 

Ve öyle hareketsiz bekledim ölümü 

Son saniyelerde… 
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Onur CANHAS 

 

15 Eylül 1993 tarihinde Priştine‟de dünyaya geldi. Prizren‟de 

yaşamaktadır. İlk ve orta öğrenimini Prizren‟in “Mati Logoreci” (17 Kasım) 

ilkokulunu başarıyla tamamladı. Edebiyat sevgisini öğretmenlerinin teşvikiyle 

ilk okul sıralarından aldı. “Doğru Yol-Türk Kültür Sanat Derneği”nin „Ata 

Çocukları‟ kolunda etkinliklerde bulundu. “MESK Çok Uluslu Kültür 

Derneği”nin çocuk korosunda yer aldı. Prizren Radyosu‟nda kısa bir dönem 

radyoculuk deneyimi oldu. İzcilik etkinliklerine katıldı. Prizren‟de “Gjon 

Buzuku” Fen lisesinde eğitim gördü. Prizren‟de düzenlenen Uluslararası 

Sanatla Uyanmak Festivali‟nde üç yıl görev alma fırsatı buldu ve yeni 

oluşturan Uluslararası Sanatla Uyanmak Derneği‟nin kurucu üyelerinden biri 

oldu. İzmir-Ege Üniversitesinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası 

İlişkiler Bölümü‟nde lisans eğitimi görmektedir. „Uluslararası İlişkiler 

Kulübü‟-Yerel Yönetimler koordinatörlüğü görevinde bulundu. Evlad-ı 

Fatihan Türk Kültür ve Medya Cemiyetinin  kurucularından biri olan Canhas, 

dernek bünyesinde arkadaşlarıyla birlikte bir yıllık bir süre içerisinde „Kosova 

Evlad-ı Fatihan‟ gazetesini yayınladılar. Gazetenin İzmir temsilciliği 

görevinde bulundu. Prizren Gençlik Etkinlikleri Kulübü‟nde Dış İlişkiler 

Koordinatörlüğü yaptı ve Kosova‟da ilk kez gençlerin girişimiyle 

geliştirdikleri, „Kosova‟dan Türkiye‟ye Gençlik Köprüsü‟ projesi kapsamında 

Türkiye‟nin üç iline kültür gezisi düzenledi. 2015 yılında “Türkiye‟de Okuyan 

Kosovalı Öğrenciler Birliği” yönetim kurulu üyesi oldu ve birliğin ilk yönetim 
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kurulu toplantısında Birliğin Genel Sekreterliği görevine seçildi. Şu an halen 

bu görevi sürdürmektedir. Şiir ve deneme türünde yazmaya devam etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BENĠM DÜNYAM 

 

Mutluyum ben düşlerimde. 

Kendi dünyamda yaşıyorken, 

Kendi kurallarımı koyuyor, 

Kendim yazıp kendim oynuyorken; 

Mutluyum ben. 

Kavgasız, küfürsüz, savaşsız bir dünyada, 

Güzelliklerle dolu, yemyeşil bir dünyada, 

Paranın insanı satın alamadığı, 

Duyguların yoğun yaşandığı, 

İnsanlığın ölmediği bir dünyada 

Mutluyum ben… 

 

Geleceği düşlüyor, 

Bir anlık da olsa umuda kapılıyorum. 

Düşlerimde bile olsa, 

„İnsanlık var‟ diyorum. 

Önce düşlüyorum, 

Sonra mücadele ediyorum, 

En sonunda yine başa dönüyorum… 

Mutluyum ben düşlerimde 

Çünkü, orada daima kazanıyorum… 
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BĠR SÖZ 

 

Bir söz var içimde. 

Sana söyleyemediğim 

Dünyalara haykıramadığım 

Geceleri derdinden uyuyamadığım 

Gündüzleri düşünmekten kendimi alıkoyamadığım. 

 

Bir söz var içimde. 

Duyunca sevinecek misin 

Yoksa üzülecek misin bilemediğim. 

Senle her konuştuğumda dillendirmek istediğim 

Fakat bir türlü söylemeye cesaret edemediğim. 

 

Bir söz var içimde. 

Beni benden alan 

Seni sen yapan. 

Dünyamı senin etrafında şekillendiren, 

Bana bu dizeleri yazdıran. 

Her anımı senle yaşamama neden olan, 

Bir söz var içimde. 

Tarifi olmayan… 



YENİ YOL ARKADAŞLARI 

Taner GÜÇLÜTÜRK 

 

 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAZĠ OLMUġ GĠTMĠġ 

 

Hüzünlü yine bu gece gözlerim 

Pencerenin kenarına oturmuş  

Uzaklara dalmış kalmışım öylece. 

Bardağımda son kalan çayımı yudumlarken, 

Geçmişi yad ediyordum. 

Mazide kalan hatıralar yüzümü güldürse de, 

Gözümde iki damla yaş beliriveriyor ansızın. 

Bu mutluluğun gözyaşı mıydı yoksa, 

Hüznün gözyaşı mı anlam veremiyordum. 

Sonra bir anda şahlanıp, 

Yeniden yaşamak istiyordum maziyi. 

Ama görüyordum ki, 

Ne mazi geri gelmiş, 

Ne de ben mazi olmuşum… 

 

Saçıma aklar düşmüş, 

Yüzüm geçmişe dönmüş, 

Gözlerim hüzünle dolmuş… 

Yollar, sırdaşım olmuş. 

Dilimde bir nağme, 

Hüzün yoldaşım olmuş… 
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KAVGAM 

 

Bir kavgam var! 

Satırlara sığdıramadığım, 

Kalemi elimden düşüremediğim. 

 

Bir kavgam var! 

İnsanlığa dair, 

İnsanla savaştığım… 

 

Bir kavgam var! 

Kimseyi incitmeyip 

Kağıtları yumrukladığım… 

 

Bir kavgam var ! 

İnsanlara bir türlü doğruyu anlatamadığım… 

 

Bir kavgam var! 

Yumruğa karşı kalemi, 

İnsana karşı kağıdı kullandığım… 

 

Bir kavgam var! 

İnsanlığa dair, 

İnsanla savaştığım… 
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ġAĠR EDEN ġEHĠR 

 

Ey şair ruhlu şehir… 

Arnavut kaldırımlarına, 

Taşına, toprağına şiir yazdıran şehir… 

Minarelerinden ezan, 

Sokaklarından insan eksik olmasın… 

 

Ey geleni kendine aşık eden şehir… 

Göreni hayran eden, 

Duyanı güldüren, 

Gideni hasrete düşüren şehir… 

Çeşmelerinden serin sular, 

Sokaklarından bol muhabbet eksik olmasın… 

 

Ey özlem duyduğum şehir… 

Kalbimdeki sızı, 

Dilimdeki türkü, 

Şiirimdeki konu. 

Sana söylenenler bu kadarla sınırlı kalmasın… 

Prizren sevdası gönüllerden eksik olmasın… 
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Sevil Liman KAZAZ 
 

1986 Prizren doğumludur. Orta ve lise eğitimini Prizren‟de, yüksek 

öğrenimini İstanbul‟da Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde 

tamamlamıştır. Şiir yazmaya ilk okulda başlamış, ilk okul son sınıfta 

öğretmeninin teşviği ve Türk Taburunun desteğiyle “Tam Zamanı” adlı şiir 

kitabını yayımlamıştır. Birçok şiir, kompozisyon yarışmalarında derece 

kazanmıştır. Prizren‟in önemli kültür derneklerinde ve çeşitli sanatsal 

faaliyetlerde bulunmuştur. Halen şiir yazmaya  devam etmektedir. Şu an 

Prizren Belediyesi meclis üyesi görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk 

annesidir. 
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RUMELĠ DĠYARI 

 

Ey Rumeli'nin kültür kokan şehri, güzel Prizren 

Nerden başlanır onu anlatmaya ki bilmem 

Başının tacıdır tarihi Osmanlı kalen 

Şar dağlarından çok olur gelip geçen. 

 

Şadırvanda buluşur seven ile sevilen 

Altı çeşmede su içer, yine gelmek isteyen 

Ezan sesleriyle ruhumuzu besleyen 

Mehmet Paşa Hamamıdır, işte Osmanlı buradaydı diyen. 

 

Maraşta karşılar bizi, senden yaşlı çınarın 

Sümbül kokar, gül kokar daracık sokakların 

Hüznü belli etmez güler yüzlü insanların 

Prizren Üsküp, Prizren İstanbul, Prizren Rumeli diyarı. 
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SONBAHAR 

 

Ağaçlar sarı örtüsüne boyandı  yine 

Yağmur hafiften çiselemeye başladı 

Serin rüzgarını çekerken içime 

Sonbahar anılarla gelmeye başladı. 

 

Havası, kokusu, rengi 

Büsbütün alır götürür seni 

Hüzün doldurur yürekleri 

Sonbahar aşkın, aşıkların mevsimi. 
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UZUN YOL 

 

Genç  bir kız vardı sevgi dolu, heyecanlı 

En güzel günlerinde buldu delikanlıyı 

Olur olmaz derken birden tuttu elinden 

Günler hızla geçerken aşkı duydu en derinden. 

 

Bir iki hayal kurdu öncesinde 

Nerden bilebilirdi gerçek olacağını sonrasında 

Anlatsa biri inanmazdı aslında 

Masal gibi bir aşk yaşandı bu uzun yolda. 

 

Hayata attıkları her adımda yan yanaydılar   

Bir baktılar aradan geçmiş uzun yıllar 

Evlenmiş çocuk büyütüyorlar 

Uzun aşk yolunun adıydı MIKŞALAR… 
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Sonay BUġ 

 

20 Ocak 1994 yılında Kosova, Prizren‟de doğdu. İki kardeşinden 

sonra dünyaya gelen Sonay, çekirdek ailenin beşinci ve en küçük ferdi oldu. 5 

yaşında ailesinin taşınmasıyla birlikte Türkiye‟ye geldi. Anaokuluna başladı. 

Hocası tiyatro ve dans yeteneğini keşfetti. Böylece sanatla iç içe yaşayan 

ailesinin yolundan devam etti. Sanatın her dalına adım attı. Ama dededen 

yadigâr kalan tiyatroya ayrı bir ilgi gösterdi. 6 yaşında ilk kez hocası 

sayesinde sahnede tiyatro ve dans deneyimini yaşadı. Bu sırada bir çok spor 

dalıyla da ilgilendi. Anaokulu ve ilkokulu Türkiye‟de bitirdi. 2005 yılında 

Kosova‟ya kesin geri dönüş yapan ailesiyle birlikte memleketine geri döndü. 

14 yaşında yaşadıklarını abisinden ilham alarak yazmaya başladı. Hayatın her 

alanı onun için bir konu oldu. Öğretimine devam ettiği “Motrat Qiriazi” 

okulundan mezun olduktan sonra “Gjon Buzuku” Fen Lisesine başladı ve 

yüksek başarıyla oradan da mezun oldu. “Türkiye Burslarına” başvurdu ve 

Akdeniz Üniversitesi Radyo TV Sinema bölümünü kazandı ve şu an hala 

lisans eğitimine devam ediyor.  
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SOĞUK MELODĠLER 

 

Sessizlik içinde boğulurken şimdi duvarlarına çarpan ve kulaklarına 

yansıyan bir kaç soğuk melodi var. Yalnızlıktan korkan ve bir o kadar da 

yalnızlık kokan kadın yine yalnız. Korku dolu bedeni titriyor ve terliyor elleri, 

dudakları çatlamış ve suskun. Bakışlarını anlatmak zor; ufukları seyrederken 

"direniyorum inadına" der gibi. Gözlerinin aniden gözyaşıyla buluşması 

yakınlarda olmayan bir parçasının göstergesi sanki. İçinde bir yerlerin yanıp 

tutuştuğunu görmek zor değil. Susuyor kadın; gözyaşları yanaklarından 

aşağıya süzülüyor ve o hala susuyor. Bir şeyler eksik ve uzakta; keşke diyor 

kadın, keşke acım kadar yanımda olsaydın...  

Aslında hep "unuturum" dediklerimizi unutamıyoruz ve hep 

alışacağımızı zannettiğimiz şeylere alışamıyoruz. Canımız acıyor çünkü hep 

uzakları seviyoruz hep ulaşamadığımızı. Hepimizin içinde "o kadın" aynı 

replikleri söylüyor... Duruyor... Söylüyor. Şimdilerde hepimiz sessizlikte 

boğulurken, duvarlarımıza çarpan ve kulaklarımıza yansıyan soğuk 

melodilerle karşılaşıyoruz.  
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DENĠZ KENTĠ 

 

Bir deniz kentinde yalnız olmak... Nedir bilir misin? Kulaklıklarını 

takar, en sevdiğin o şarkıyı dinlerken adım adım aşarsın denizin dövdüğü 

kıyıları. Bazen dalgalar hırçınlaşır bir kaç damlayı yüzünde hissedersin. 

Ciğerlerine çektiğin hava buram buram yalnızlık kokar aslında. 

Mavi gökyüzü ve mavi deniz bir bütün gibidir; hiç ayrılmayan ama 

aslında hiç kavuşamayan... İçini bir hüzün kaplar ister istemez. İmkansız 

aşkını hatırlarsın. Gözlerin dolar ister istemez. Her şey zaten üst üste 

gelmiyormuş gibi bir de sahillerin resmi sponsoru gibi gezen sevgilileri 

görürsün. Bir ah çekersin; derinden ve yüreğini acıtan. Onların birbirlerine 

bakışları daha da yalnız hissettirir seni. Sonra bir kız çocuğuna takılır gözlerin. 

O küçük ayakları ile koşmaya çalışır ve etrafın tüm uyarılarına rağmen devam 

eder koşmaya... Küçük ayağı en az onun kadar küçük bir taşa takılır ve düşer; 

için burkulur yine. Denize taş atıp eğlenenleri görürsün, havanın rüzgarlı 

olmasına aldırmayıp başları öne eğik yürüyen yalnızları. O yalnız kalabalıkta 

herkes birer yalnızdır ve aslında her dalga bir yalnızlığı anlatır. Böyle bir şey 

işte ve belki de anlatamadıklarım... 
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KARANLIK 

 

 Gecenin küçük saatlerinde yine gri duvarlı odamda karanlığımla baş 

başayım. Bir şarkı var yine dilimde, sessizliğime fısıldıyorum; "Ben seni çok 

sevdim, belki zordur anlaması sessizliğimden..." sonra sessizlik yine 

hakimiyeti ele alıyor. Şimdi gözlerim nemli, ellerim titrek ve soğuk. Yalnızlık 

benimle çok samimi bu gece. Korkuyorum, bu sefer ölmekten; yalnız 

ölmekten. Kalemimden mürekkebime, kağıdımdan harflerime; çok yalnız ve 

çaresiziz bu gece. 

            Düşünceler... Düşünceler... 

            "Bir hayalin kaç kahramanı olur? Hangi hayal gerçekle kaybolur? Kaç 

sen bir "seni seviyorum"a mal olur. Kaç beden bir "aşkı" unutturur?" 

            Sustum, sonra bir kat daha karanlık çöktü üstüme. 
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NAZIM HĠKMET VE BEN 

 

Kitaplığıma doğru yürüdüm, ellerimi gezdirdim kitaplarımın üstünde -

usulca, nazik nazik- hepsini hissetmek istedim... Birinin üzerine takılı kaldı 

ince uzun parmaklarım; Nazım Hikmet. "Ah" dedim... "Üstat sen buralarda 

mıydın?" Sayfalarını açtım, o güzel koku yayıldı etrafa; "Hoş geldin Nazım'ım 

karanlık odama..." İçimi çektim, okumaya başladım o meşhur satırları, bu gece 

Nazım yine yapmış yapacağını. Ben sustum o konuşsun... 

"Göğsümde 15 yara var! Deldiler göğsümü 15 yerinden, sandılar ki 

vurmaz artık kalbim kederinden! Kalbim yine çarpıyor, kalbim yine 

çarpacak!!!" 

Kimsenin beni anlamadığı, kimseye beni anlatamadığım bir beni, biri 

anlatmıştı. Hüzünlendim bir an, neler çekmişti bu adam. Kırmızı kaplı o güzel 

kitap, renksiz gözyaşlarıma yuva oldu. Ben susmayı seçtim yine, çığlık attı 

çıplak satırlar. Şarkılar bile anlamsızlaştı, ah o en sevdiğim şarkılar... Boynu 

bükük bu gece gecenin, ay hasta olmuş kederden, ben ne dediğimi 

bilmiyorum.  
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DÜġÜNCELERĠMDE VATANIM 

  

Aklımıza kazınanlar var bir de geçmişe kazınanlar… Anlatılanlar 

kadar basit ve kolay değil “vatan” kelimesi. Önümüze baktığımızda parlak bir 

gelecek görebiliyoruz. Her yolun bir başlangıcı yok mudur? Neden bu yolun 

başlangıcının farkında değiliz?   

Yıllar öncesine baktığımda sisli hava, kanla yazılmış gerçekler, savaş 

kokan acılar görebiliyorum o uzun yolun başlangıcında. Düşünmeye 

başlayın. Ne acılar çekilmiş, neler feda edilmiş bu uğurda. Sırf korkmamak 

için, düşüncelerin serbestçe bağırarak söylenebilmesi için.  Anadolu‟nun her 

köşesinden analar bir damla bile gözyaşı dökmeden çocuklarını, kocalarını 

göndermişler cepheye. Böyle anaların torunları şimdi nasıl bu kadar 

umursamaz olurlar. Üstünde gezdiğiniz toprağın buram buram kan 

koktuğunun farkında değil misiniz? Bu vatan 2-3 günde kazanılmadı. Farkına 

varın artık.  

Şimdi kafanızı kaldırın ve bakın önünüze. Kimse sizi yanıltmasın, 

geçmişinizin tutun elinden. Buralara nereden geldiğinizi hatırlayın ve sakın 

unutmayın. Şimdi bir şeyleri değiştirebilecekseniz değiştirin, size kalan mirasa 

ihanet etmeden. Çünkü bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız 

önce kendinizden başlayacaksınız. Hiç korkmadan konuşacak, düşünceleriniz 

hiç aksamadan yükselecek gökyüzüne. Bu vatan sözlerle değil eylemlerle 

kazanıldı. Hiç yorulmadan koşup çabalayanlar sayesinde bugün bu kadar rahat 

ve özgürsünüz. O zaman hiç durmayın siz de bir çizgi atın geleceğe. Sahip 

olduklarınıza bir bakın ve gurur duyun geçmişinizle.   

Bu vatan uğruna her gün kaç ana kuzusu şehit oluyor, belki adını bile 

bilmediğimiz yerlerde. Ne kadar kan dökülüyor sadece vatan yaşasın diye. 

Peki kaç tanesinin adı var ezberlerde? Hepsi bir tek vatan, bir tek Türkiye için. 

O analar hala bir tek damla gözyaşı dökmeden gönderiyorlar kınalı 

kuzularını elin acımasız kurşunları üzerine, sırf Türkiye‟nin Türkiye diye 

kalması için. Çünkü biz dinimiz, dilimiz, rengimiz, ne olursa olsun, hatta o 

sınırlar dışında olsak bile, kim ne derse desin biz hala o gururlu anaların 

torunları ve Türk evlatlarıyız. Çünkü biz bu yolda şahsi hırs ile değil, milli 

hırsın içinde kavrulmuş ve ne olursa olsun bu vatanı korumak için ant içmiş 

çocuklarız.  
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“Kan kokan vatan toprağı, bu güne kadar neler feda edilmedi 

uğrunda, kutlu olan sensin.” Sen basit bir toprak parçası değilsin, sen anıları 

yaşatırken üzerinde tarihin kusursuz bir koruyucusu, namusun bir 

parçasısın. Şair ne de güzel anlatmış: “Bayrakları bayrak yapan üstündeki 

kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” Başka hangi millet bir 

tutam toprak parçası için bu kadar kan dökmüş ve o toprak parçasının 

anlamını değiştirip vatanı yaratmıştır. Boşuna yazmamış milli şairimiz:   

“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?  

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda.  

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda  

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.”  

Vatan için ölmenin yanında yaşamakta bir görevdir. Uğrunda 

ölünecek bir vatanda yaşamak kelimelerle anlatılamaz. Atalarımızın 

büyük fedakarlıklarla bize kazandırdıkları bu vatanda yaşamak bizim en 

büyük hakkımız ve borcumuzdur. Sınırlar içinde yaşamayanlar için bile bu 

kan kokan vatan toprağı bir “anavatan” güvencesini teşkil eder.   

Şimdi her şeyi bir kenara bırakın fedakar dedelerin torunları, başka 

hangi toprak size bu hisleri, bu sevgiyi yaşatabilir. Elinizden geldiğince 

çabalayın, bu vatan topraklarını hiç kimseye bırakmayın, tıpkı yıllar öncesinde 

dedelerinizin bırakmadığı gibi. Sahip çıkın kendi mirasınıza! Sizde dedeleriniz 

gibi kendiniz için değil torunlarınız için çabalayın. Onlara sizden bile daha 

güzel bir gelecek sunmak sizin elinizde. Ulu önder Atatürk‟ün dediği gibi: 

“Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”  Kanınızı son 

damlasına kadar kullanın. Vatan ellerin değil sizindir. 
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Sümeray CENOLARĠ 

 

15 Mayıs 1987 tarihinde Prizren‟de doğdu. 2001 yılında ilk 

öğrenimini “Emin Durak” ilköğretim okulunda, ortaöğretimini ise 2005 

yılında “Ymer Prizreni” Ekonomi Meslek Lisesi‟nde tamamladı. 2006 yılında 

başladığı Priştine Üniversitesi Prizren Eğitim Fakültesi Türkçe Sınıf 

Öğretmenliği bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Aynı yılda Balıkesir‟de 

Necati Bey Eğitim Fakültesi‟nde (NEF), Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

Bölümü‟ne yazılıp, 2012 yılında yüksek öğrenimini tamamlar.  

 
EKĠN 

 

Bana  ellerini  ver.   

Sadece  ellerini.   

Tutmak  için  yüreğini, 

ellerine muhtacım.   

Ak  kılıflı  ellerine açım. 

Bu  baharda  yine  yok  yoldaşım. 

Yalnızlığım  karşımda,  duruyor  celladım. 

İrkiliyor  nefesim,  rayihana  hasretim. 

Kader  toprağındadır,  benim yerim. 

Elbet  bir  gün  yeşerecek, 

toprağa  gömülen  taze  ekin. 



YENİ YOL ARKADAŞLARI 

Taner GÜÇLÜTÜRK 

 

 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SIRADAN 

 

Gökyüzüne  baktım; 

yıldızlar,  ay,  güneş,  meteor. 

Hepsi  sıradan.   

Hepsi  rutin  ve  tekrarlı. 

Güneş  sabah  doğuyor,   

gece  batıyor.   

Ay  gündüz  bulanık,   

gece  aydınlık. 

Hepsi  sıradan.   

Hepsi  rutin  ve  tekrarlı. 

İnsanlar  gündüz  kalkıyor, 

gece  uyuyor. 

Atlar  kişniyor,  sabahleyin  bayırlarda.   

Horozlar  ötüyor,  gür  sesiyle  meydanlarda.   

Hepsi  sıradan.   

Hepsi  rutin  ve  tekrarlı. 

Tekrarlanmayan  bir şey  yok  alemde.   

Tekrarlanmayan  çok   şey  yok. 

Tekrarlanmayan  bir  hayatsa  hiç  yok. 
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GÜNEġ  BENĠMLE  ARTIK 

 

Güneş  benimle  artık.   

Yanıma  gelebilirsin. 

Çekinme.  

Güneşi,  sen  de  seversin. 

Bir  bak  gözlerine.   

Nasıl  da  güneş  çekmiş  içine. 

Bir  bak  nasıl  da  parlıyor, 

güneşin   sinesinde. 

Güneşten  nasibini  almış çoktan. 

Dudaklarıyla  içmiş  güneşi  hiç yoktan.  

Arama  artık  başka  yoldan.   

Gel,  güneşle  güneş  ol.   

Güneşle  yaşa  baharı.   

Aydınlık  olsun  her  anın.   

Gel,  güneşle güneş   ol.   

Güneşle  yaşa  baharı. 

İçini  kemirmesin, şüphecilik  maskarası. 

Yüzüne vurmasın,  zindanın zifiri karanlığı. 

Gel,  güneşle  güneş  ol.   

Güneşle  yaşa  baharı.   
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ÖZGÜRLÜK  

 

Ruhumu parça parça eder, 

bir avuç özgürlük. 

Her parçasından  bir renk cümbüşü, 

ressamın boyasını çalan bir hırsız. 

Her renk bir insan. 

her  ressam bir ışık. 

birleşince boyalar,  

adı olur özgürlük. 
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SOYTARI  

   

Yalnızım, 

yorgunum,  

bu sokaklarda.  

Gölgemle birlikte yürüyorum,  

karanlığı yutmuş kaldırımlarda. 

Pantolonumda sabır cepleri, 

öfkemin dengesini ayarlıyor.  

Kimsesizlik vurmuş beynime, 

nöronlar birbirleriyle savaşıyor.  

Ne geceyi görüyorum, 

ne aydınlık sabahı.  

Gözlerimi korkutuyor, 

yalnızlığın kucağı. 

Ben ben değilim, bu sokaklarda gezen. 

Ben bir soytarıyım, çocukları güldüren.  
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BUĞULU BĠR CAM ARKASINDA 

 

Buğulu bir cam arkasında, 

sakladım seni. 

Benim içimdeki seni, 

buğulu bir cam arkasında. 

Ruhumun beyaz elbisesiyle yıkadım, 

yüzünün her bir rengini. 

Suya hayat, 

cana can vere, o güzelim çehreni. 

buğulu bir cam arkasında. 

İşçiler briketleri dizerken, 

yol kenarlarında, 

buğulu bir cam arkasında çizdim, 

ölümsüzlüğe meydan okuyan gözlerini. 

Belki bir ardıç kuşu geçti önümden, 

kanadına takılmış zaman feneri 

ve  ağzına tıkanmış firkat sözleriyle. 

Bir ardıç kuşu. 

Bir ardıç kuşu geçti, önümden. 

Gönlümün ipini çekiverdi,  bir anda. 

Sonsuzluğun ipini, 

sonsuzlar kervanının ipini. 
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ÖZGÜR  OLMAK 

 

Özgür  olmalı  her  insan.   

Kar  kuşu  gibi  değil  ama. 

Bulut  gibi  özgür olmalı. 

Göğe  sahip  olmalı, 

Bulut  gibi. 

Bazen  ağlamalı,  

Bazen gülmeli. 

Her  mevsimi  yaşamalı  içinde. 

Baharda  tomurcuklanmalı, 

yazda  çiçek  açmalı. 

Sonbaharda  yapraklarını  savurmalı,   

rüzgar  seline. 

Kışın  yasını  tutmalı, 

kardelen  çiçeğiyle  birlikte. 

Ama  özgür  olmalı  her  zaman. 

Özgür  olabilmeli,  her  an. 

Kar  kuşu  gibi  değil  ama. 

Bulut  gibi  özgür olmalı. 

Göğe  sahip  olmalı, 

bulut  gibi. 

Bazen  maviye,  bazen  beyaza; 

Bazen  siyaha,  bazen  kızıllığa  bürünebilmeli, 

Tüm  kar  kuşlarını  barındırabilmeli  her  an 

Ama  sadece  özgür  olmalı  her  zaman insan. 
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BĠR  PARÇA  SEVGĠ   

 

Parmaklarımla  çıkarabilsem, 

Sevgi  dolu  kalbimi. 

Avuçlarıma  doldurup  doldurup,  

Saçsam  insanların  yüreklerine. 

Sonra  o  sevgiyle  dolmuş  yüreklerle,   

Kırabilsem  nefreti. 

Tabancaların,  mitralyözlerin,  

Kanla  karnını  doyuran  daha   

Nicesi  makinelerin, 

Sevgi  bıçağıyla  kesebilsem  önünü. 

Daha  güzel  olurdu  dünya. 

Ah  ah,  keşke  mümkün  olsa, 

Bir  parça  sevgiyi, 

Bir  parçacık  sevgiyi, 

Körükleyebilseydim  insanlara. 
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FAKĠR  

 

Fakirim ben fakir.. 

Öyle böyle bildiğin fakirlerden değil ama. 

Hani cebinde beş parası olmayanlardan, 

Karnı zil çalanlardan,  

Nefesi açlıktan kokanlardan değil hani. 

Gönlünde beş parası olmayanlardan. 

Midesi yerine gönlü zil çalanlardan, 

Nefesi sevgisizlikten kokanlardanım ben.  

Gönlü fakirlerdenim anlayacağın. 

Gönlü açlardanım ben. 

Gönlünde koskocaman yokluk olanlardanım ben. 

Gönlü kanayınca acısını göz yaşlarından çıkaran, 

Sesini jilet gibi kesmesini bilenlerdenim ben. 

Fakirim işte. 

Fakir... 
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KANLI OVA-KOSOVA 

 

Ey Kosova, 

Ey kandan rengini almış gül ovası, 

Ey Sultan Murad'ın duası. 

Ey Sultan Murad'ı şehit eden ova, 

ve ardından yayılan İslamiyet. 

Ey kara topraklara İslam‟la birlikte inen nur. 

Güneşin küçük kardeşi… 

Ey Evlad-ı Fatihan'ın mirasçısı, 

Kosova, 

Ey gözü yaşlı ova, 

binlerce şüheda kanı yudumlayan ova. 

Ey Kosova, 

Koru ecdadının dinini. 

Koru ecdadının pak dilini. 

Koru ecdadının kültürünü. 

Ey Kosova, atide de yaşat ecdadınla gelen  

adaleti, müsamahı ve pür saadeti. 

Ey Kosova, ey kanlı ova, 

Dindir artık yağmur dolusu gözyaşlarını,  

ecdadın asil ruhundan al,  

İlah-i kudret aşkını.  
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Türkan BAġA 

 

22 Temmuz 1977 tarihinde Prizren‟de doğdu. Bir yaşındayken 

geçirdiği yüksek ateş yüzünden ortopedik engelli durumuna düştü. 2002 

yılında “Tekerlekli Sandalye” adlı ilk şiir kitabı gün yüzünü gördüğünde 

henüz yazması okuması yoktu. Duygularını ve ilk şiirlerini annesinin 

yardımıyla kağıda döktü. Prizren‟in “Çiriyazi Kardeşler” okulunun özel 

sınıfında eğitimini başarıyla tamamladı. İki yıl sonra okuma yazmayı çözünce 

“Tekerlekli Sandalye” adlı şiir kitabının genişletilmiş ikinci baskısını 

yayınladı. Üçüncü kitabı “Sen Gittiğinde Hanımeller Açmıştı” adlı eseri 13 

Ağustos 2011 yılında yayımlanmıştır.  
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PRĠZREN SOKAKLARI  

 

Geçerim her gün sokaklarından 

Tanır beni kaldırımlar, caddeler 

Tarih kokar her yerin 

Mutluyum sende doğduğum için 

Sende yaşamak bana mutluluk verir 

Şadırvan bir alem 

Çeşmeden su içmeden olamam 

Gençlerin buluşma yeri 

Sonra Sinan Paşa Camii‟ne 

Selam verir geçerim 

Ardından Taşköprü‟den geçer 

Kale‟ye göz atarım 

Maraş yolunu tutar 

Akdere kıyısında gezerim 

Maraş‟ın çınarı büyüler beni 

Prizren sokakları böyledir 

Şaşırtır her gün beni 

Bir gün çıkmazsam 

Özlerim her yerini.             
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UNUTMA  

 

Hadi söyle 

Rüzgar sessiz 

Bulut yağmursuz 

Gül dikensiz 

Yaz Güneşsiz 

Olur mu? 

Rüzgar savrulacak yer 

Hayat yaşanacak can 

Bulur unutma? 
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MUTLU OLMAK ĠÇĠN  

 

Kendime sordum  

Savaşmadan mutluluk var mı 

Şu yalan dünyada  

Eğer mutlu olmak istiyorsan. 

 

Mutluluk için savaşacaksın  

Eğer mutlu olmak istiyorsan  

Hayatla savaşmayı öğreneceksin  

Zor olsa bile savaşacaksın. 

 

Hayatla savaşmayı öğrendim zamanla  

Belki savaşmaktan yoruldum  

Ama yenilmedim. 
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YOK ARKADAġ 

 

Sevgimi istedin  

Sevgimi verdim  

Aşk dedin aşkımı verdim  

Kalbini aç dedin 

Kalbimi açtım işte.  

 

Daha ne istiyorsun  

Sevgimi aşkımı kalbimi aldın benden  

Neyim kaldı ki sana verecek? 

 

Bir kırık kalpten başka  

Sevgilim sen ne istediğini bilmiyorsun  

Yok arkadaş bu aşk yürümez  

Bir tek çare var o da ayrılık. 
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ANLATMAK ĠSTEDĠĞĠNĠ ANLATAMAZSIN  

 

Bazen anlatmak istersin  

Kelimeler düğümlenir  

Anlatmak istediğini anlatamazsın  

 

Bir bakarsın ki 

Güzel günler geçmiş  

Gözyaşı dökersin ama gözyaşlarını silen yoktur  

Kendine isyan edersin sesini duyan yoktur. 

 

Bir gün boşuna isyan ettiğini anlarsın  

Ve sevgiye isyan edersin  

Böyle sevgi olmaz olsun  

Bak gör ne hale düştüm  

bir sevgi yüzünden dersin. 
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Yüksel (POMAK) OKÇABOL 
 

03 Nisan 1981 tarihinde Prizren‟de dünyaya geldi. İlk okul eğitimini 

“Mati Logoreci” İlk okulunda,  lise eğitimini de “Luciano Matroni” Tıp 

Meslek Lisesinde okuduktan sonra Priştine Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümüne kayıt yaptırdı. 2004 yılında Türkoloji bölümünden mezun oldu. 

2003 yılında “Yeni Dönem” gazetesinde gazetecilik yaptı. "Ümer Prizreni" 

Ekonomi Lisesi, Mamuşa "Hacı Ömer Lütfü” İlkokulu ve “Çiriyazi Kardeşler” 

İlkokulunda öğretmenlik yaptı. Gazetecilikle paralel olarak belli bir süre 

öğretmenliğe devam etti. Hala “Mati Logoreci” ilk okulunda Türkçe 

öğretmeni olarak mesleğine devam etmektedir. Mesleği dışında değişik 

faaliyetlerde de yer aldı. Prizren Belediyesinde iki dönem tercümanlık, “Doğru 

Yol” Türk Kültür Sanat Derneği‟nde yönetim kurulu üyeliği yanı sıra “Doğru 

Yol” Derneği Kütüphane Kolu Başkanlığı, Kosova Türk Yazarlar Derneği, 

Kosova Türk Öğretmenler Derneği, Kosova Türk Araştırmacılar Derneği gibi 

derneklerde alanıyla ilgili kendini geliştirmek amacıyla değişik organizasyon 

ve faaliyetlerde yer almaktadır. Evli ve biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki 

çocuk annesidir. 
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OĞLUMA 

 

Karanlık günlerimin umudu oldun 

Olmayacak zannettim yarınlarıma ışık saçtın 

Sen beni yeniden hayata bağladın 

Benim biricik yavrum Umud‟um 

Seni hayal etmekten korkarken gerçek oldun 

Umudum iken, murada dönüştün 

Karanlık dünyamın ışığı oldun 

Adını bu yüzden Umud‟um koydum 

Sen yarınlarımın umudu 

Bu günümün muradı 

Hayatımın neşesi, baharı, mutluluğu 

Ömrümün en güzel anları 

Seninle doğdu, seninle yaşandı 

Son nefesime dek bu böyle sürecek 

Ki umudum muradımdır 

Bunu herkes böyle bilecek 

Annen seni her zaman  

Umut‟um, muradım, aslanım diye sevecek 

Ne olur beni kimse oğlumdan kıskanmasın 

Çünkü o her zaman annesinin yavrusu kalacak. 
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YAġAYARAK ANLAMAK  

 

İnsan hayatında mevsimleri yaşarmış 

İlk sevdam, ilk baharım diye öper koklardı annem  

Bakardım, bakardım fakat bir türlü anlayamazdım,  

neden öyle dediğini ya da ne demek istediğini  

Büyüdüm...  

Yuva kurdum  

gün geldi anne oldum,  

kızımı kucağıma aldım farkında olmadan  

birtanem, 

nartanem,  

yavrucuğum diye sevmeye başladım  

İşte o anda anladım  

Meğerse bir annenin ilk çocuğu  

Onun  

ilk göz ağrısı,  

ilk mutluluğu,  

ilk sevdası ilkbaharıymış. 

O esnada anladım ki hayatımın anlamı 

mutluluğum,  

neşe kaynağım  

biricik kızım benim  

ilk baharım imiş  

iyi ki varsın canım kızım. 
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ÇANAKKALE GEÇĠLMEZ  

 

Hala çocuktu Mehmet  

Bıyıkları bile terlememişti daha cepheye katıldığında 

Fakat örnekti yaptıklarıyla tüm vatana  

Çanakkale geçilmez diye haykırıyordu cihana  

Yağmur, çamur demeden  

Gece, gündüz, ayazda üşümeden  

Aç susuz olduklarını fark etmeden  

Savaştılar çıplak ayakla cesurca  

Düşmana yenilmeden.  

Düşmanın topu tüfeği vardı 

Mehmetlerin eli boştu ama duası çoktu  

Son nefesine dek Çanakkale geçilmez diyordu  

Ve düşmanı yasa boğdu. 

Çanakkale geçilmedi, düşmana geçit vermedi  

Şehit düşen Mehmetleri bağrına bastı  

Kefensiz şehitleri bir araya topladı  

Çanakkale destanını yarattı. 
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KORKUYORUM  

 

Pembe bir gül idim  

Soldurdun beni  

Yerden yere vurup  

Dillere destan eyledin beni 

Hakkın var mı sanki  

Beni yıpratmaya  

Sararmış gül gibi soldurmaya  

Mutluluğumu alıp, saçıp savurmaya 

Bir zamanlar hayalimdin  

Sonra gerçeğim oldun  

Şimdi dünyamsın, her şeyim oldun  

Ama yarın korkularım olmandan korktum. 
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GÜZEL PRĠZREN 

 

Taşı, toprağı havası  

Bir başkadır Prizren'in  

Şadırvanın suyu  

Osmanlı kokar her köşesi  

Saat kulesi,  

Sinan Paşa Camisi  

Çok özeldir Prizren'in Kalesi 

Prizren zengindir tarihi eserleriyle  

Prizren güzeldir insanlarıyla  

Prizren özeldir esnafıyla  

Prizren huzur verir insanıyla  

Maraş‟taki yüz yıllık çınarıyla 

dil, din, ırk ayrımı olmadan  

Türk‟ü, Arnavut‟u, Boşnak‟ıyla,  

Müslümanı, Katolik‟i, Hristiyan‟ıyla  

Yıllarca, yüz yıllarca  

hep bir arada yaşayan  

güzel ve özeldir insanı Prizren'in. 
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Ziyaver METHĠU 

 

14.12.1988 tarihinde Priştine‟de doğdu. İlk okul ve lise eğitimini 

yaşadığı Vıçıtırın şehrinde tamamladı. Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okumakta, ileride iyi bir öğretmen olmayı 

hedeflemektedir. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, gezmeyi sevmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIÇITIRIN 

 

Kalen ile köprün ile 

O güzelim çarşın ile 

Tarihi eserlerinle 

Eşsiz güzelsin Vıçıtırın. 
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BĠLĠRĠM 

 

Bilirim gözlerindir içimi okuyan 

Bilirim sözlerindir kalbimi dağlayan 

Bilirim benden öte var olan 

Bir sen varsın kalbimde bilirim. 
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HAYAT 

 

Hayat ki bir hengâmedir yollarında 

Neşesi hüznü var kollarında 

Hayat ki çiçek gibi açıp solmaktır dallarında 

Bir varmış bir yokmuş demektir hayat. 
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KOSOVAM 

 

Tarihinle varlığınla 

İnsanınla doğan ile  

Yüzyıllık uygarlığınla 

Güzeldir ülkem Kosovam. 
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YARINLARA 

 

Her şey güzel olacak inan 

Varlığım yarınlara ışık tutar her an 

Ben varsam dilim benliğim var 

Umut beslerim yarınlara yarınlara! 

Görselin ve müziğin genç sanatkârları... 
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Edis POTORĠ  

 

1982 yılında Prizren‟de doğdu. Sanata olan merakı çok küçük yaşlarda 

şiire ve görsel sanatlara duyduğu büyük ilgiyle başladı. Daha sonraları 

okuduğu kitaplara ve yazdığı şiirlere sürekli görsel şekiller hayal etti. O 

zamanlar hayal ettiklerini etrafına göstermek için bir sanat dalı seçme gereği 

duymuştu. Kafasının içindekilerini görsel olarak anlatabilmek için, fotoğraf 

sanatı en yalın ve net olanıydı.  

1996 yılında, ilk kez eline ödünç aldığı fotoğraf makinesi ile bütün 

gün sürekli gezer ve geçip gitmekte olan zamanı küçücük negatif düzlemlere 

kaydedip durur. Bu tutkunun daha ileride onun vazgeçilmez bir alışkanlığı ve 

mesleği olacağından habersizdir. Yıllar geçtikçe fotoğrafa olan tutkusu daha 

da artar.  

Üniversite öncesi eğitimini Kosova‟da tamamladıktan sonra eğitimine 

Türkiye‟de devam etme kararı alır. 2002 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi - Fotoğraf Bölümünü kazanır. Bu onun 

için mesleğine profesyonel olarak atacağı ilk adım olur. Üniversite eğitimi 

boyunca çok sayıda karma sergiye katılır. Bir çok yarışmada dereceler kazanır.   

2007 yılında bölümünden mezun olup aynı yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi‟nde yüksek lisans eğitimine başlar. 

2008 yılında doğduğu ve büyüdüğü topraklara geri döner. Aynı yıl Prizren‟de 
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bütün zor şartlara rağmen, 32 Kosovalı genç yeteneğe fotoğraf eğitimi verir. 

Bu yeteneklerden bir çoğu şu an sanat ve tasarım hayatlarına profesyonel 

olarak devam etmektedirler. 2009 yılında sanat hayatını daha kaliteli ve uygun 

koşullarda devam ettirebilmek için İsveç‟e göç eder.    

Geniş kapsamlı bir fotoğraf projesi için 2010 yılında Kosova‟ya geri 

döner. Aynı yıl LUCIDA Görsel Sanatlar Topluluğu‟nu kuran gurubun içinde 

yer alır. LUCIDA Görsel Sanatlar Topluluğu bünyesinde yine fotoğraf kursu 

düzenleyip bir sürü projeye imza atar. Bununla yetinmeyip güzel Prizren 

şehrinin ilk geniş/görsel kapsamlı tanıtım kataloğu projesini başlatır. Çok 

geniş bir kadro ile yanında Nafis Lokviça danışmanlığında ve fotoğraf tutkunu 

bir grup genç ile birlikte bu projeyi de (her şeye rağmen) tamamlar. 2011 

yılında İsveç‟e geri döner. İsveç‟te sergi ve görsel sanatlar projesi sunar. 2012 

yılında kendi isminde fotoğraf hizmetleri şirketi kurar. Devamında sanatsal ve 

ticari işlerine aralıksız olarak devam eder. Çalışmalarını www.edispotori.com 

sayfasında sergilemektedir. Fotoğraf yanı sıra edebiyata da yakın alakası 

bulunan Potori‟nin şiir denemeleri de var: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RUMELĠ 

 

Gelmelerin değil, gitmelerin yeridir Rumeli 

Kardeşin kardeşi vurduğu yer değil, kardeşin kardeşi yaşatmadığı yerdir 

Rumeli 

Çok dilde konuşup, hiçbir dilde anlaşamayanların yeridir Rumeli 

Kalanlara gurbet gidenlere memlekettir Rumeli. /Edis Potori/ 
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FARKLI 

…ama hepimiz farklı yoğrulduk 

bir yerlere bölündük 

ama yine bir arada buluştuk 

bu akşam ki gibi 

ya bayrağa baktık,  

ya toprağa baktık  

ya da göklere baktık  

              bu gece olduğu gibi… 

/Edis Potori/ 



YENİ YOL ARKADAŞLARI 

Taner GÜÇLÜTÜRK 

 

 168 

 

 

 

 

 

 

 Edis Potori 
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Edis Potori 
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Edis Potori  
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Edis Potori  
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Edis Potori  
 

Edis Potori  
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Edis Potori 
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Edis Potori  
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Edis Potori 
 



YENİ YOL ARKADAŞLARI 

Taner GÜÇLÜTÜRK 

 

 176 

 
 

BarıĢ KARAMUÇO 

 

11 Haziran 1985 tarihinde Prizren‟de dünyaya geldi. İlk ve orta okul 

eğitimini Prizren‟de, yüksek eğitimini 2007 yılında İstanbul‟da “Mimar 

Sinan” Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümünde 

tamamladı. Yüksek lisans eğitimini 2012 yılında “Mimar Sinan” Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Televizyon ve Sinema Bölümünde bütünledi. 2012 

yılından bu yana “Mimar Sinan” Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi 

Sosyoloji Bölümünde doktorasını sürdüren Karamuço, çok sayıda sergi açtı. 

 

 2004 yılında İstanbul‟da Mimar Sinan Üniversitesinde “Şehirler ve 

Heykeller” adlı Karma Sergisi, 2005 yılında İstanbul‟da Mimar Sinan 

Üniversitesinde “Şehirler ve Köşebaşları” adlı Karma Sergisi, 2006 yılında 

İstanbul Beyoğlu Sanat Galerisinde “Şehirler ve Yavaşlık” adlı Karma Sergisi, 

2007 yılında İstanbul Beyoğlu Sanat Galerisinde “Şehirler ve Kaçış” adlı 

Karma Sergisi, 2008 yılında Priştine‟de “Sosyalizm Kokan Yerler” adlı kişisel 

sergisini açan Karamuço, 2007-2008 yılında “Sıla” adlı dizi seti fotografçısı 

olarak görev aldı.  

 

2012 yılında “Bu Kimin Bayrağı?” adlı belgesel filmi rejisörü, 

fotoğraf müdürü ve montajı, 2013 yılında “Balkan Ekspres” adlı belgesel filmi 

rejisörü, fotoğraf müdürü ve montajı, 2014 yılından bu yana da “Fabrika 

Production” Yaratıcılık Ajansı‟nda Sanat Müdürü olarak çalışmaktadır.  

 

 Bugüne kadar Türkiye‟nin “Posta”, “Radikal” adlı gazetelerinde, “İz” 

Fotoğraf Dergisinde ve Kosova‟nın günlük “Koha Ditore” gazetelerinde 
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fotoğrafları yayımlanan Karamuço, “Paradigma” dergisinde “Kosova ve 

Olağanüstü Hal” adlı makalesi yayımlandı.  

 

2014 yılında Hırvatistan‟ın Tabor şehrinde düzenlenen Uluslararası 

Kısa Filim Festivalinde jüri üyeliği yapan Karamuço, 2012 yılında Prizren 

Belediyesi‟nin en iyi sanatçısı, 2012 yılında Sırbistan‟ın Priyepole şehrinde 

düzenlenen belgesel festivalinde “Bu Kimin Bayrağı?” adlı belgeseliyle en iyi 

“Dijital Karavan” ödülüne layık görüldü. 

 

 Karamuço, 2014 yılında Kosova Türk Sanatçılar Derneği tarafından 

yılın sanatçısı ödülüne layık görüldü. 
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Barış Karamuço 

Barış Karamuço 

 



YENİ YOL ARKADAŞLARI 

Taner GÜÇLÜTÜRK 

 

 179 

 
Barış Karamuço 

Barış Karamuço 
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Barış Karamuço 

 

 

Barış Karamuço 
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Barış Karamuço 

Barış Karamuço 
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Malik HALÇE 

 

1995 yılında Kosova, Prizren‟de doğdu. 8 yaşında “Lorenc Antoni” 

Müzik Okulu‟nda ilk  piyano eğitimini Prof. Nexhibe Elezi‟den aldı. 2009 

yılında İstanbul‟da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet 

Konservatuarı sınavlarını kazanarak, Prof. Seher Tanrıyar ile piyano eğitimine 

devam etmeye başladı. 

 

        Alicia Paleta Bugaj, Nikolay Demidenko, Denis Kozhukhin, Christian 

Wilm Müller, Ragna Schirmer, Johan Schmidt gibi ünlü piyanistlerin 

masterclass‟larına katıldı. 2011 yılında “EKLISIA Yaz Müzik 

Akademisin‟de” Misha Dacic, Gülsin Onay, Julian Gorus, İlya İtin ve Peter 

Katin‟in masterclass‟larında yer aldı. 2012 yılında ise Avusturya, Salzburg 

Mozarteum Müzik Akademisi‟nin düzenlediği yaz okulunda Prof. Claudius 

Tanski ile çalışmıştır. Salzburg‟da da konserler vermiştir. 

 

        Masterclass‟lar yanı sıra, Sedat Gürel-Güzin Gürel Sanat ve Bilim Vakfı 

ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası‟nın ortaklaşa düzenlediği izleyici 

önünde ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen 2012 

Genç Yetenekler yarışmasında 2‟lik ödülüne layık görülmüştür. Eskişehir 

Büyükşehir Belediye Senfoni Orkestrası ile de Liszt‟in Totentanz (ölüm dansı) 
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eserini çalmıştır. 2014 yılında Kosova'da düzenlenen “The Young Piyanist” 

uluslararası piyano yarışmasında birincilik ödülüne layık görülmüştür. 

 

        Malik Halçe halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi‟nde piyano 

eğitimine Prof. Seher Tanrıyar ile devam etmektedir. 
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Mennan BËRVENIKU 

 

24 Ekim 1992 Priştine/Kosova‟da Arnavut ve Türk asıllı müzisyen bir 

ailede dünyaya geldi. 9 yaşında ilk piyano derslerini almaya başladı. İlkokul 

derslerindeki başarısına rağmen müziği meslek edinmeye karar verip müzik 

lisesine kaydolmuş, 4 yıllık lise öğreniminden büyük yeteneği aracılığıyla 2 

yılda mezun oldu. Şimdiye kadar bir sürü yarışma ve festivallerde yer aldı.  

 

13 yaşında 2 yıl üst üste Priştine Uluslararası Müzik Yarışması‟nda 

1.‟lik ödülünü kazandı. Mayıs 2008‟de Kosova‟da “Yılın En İyi Genç 

Piyanisti” ünvanına layık görüldü. Diğer ödülleri: Zagreb/Hırvatistan 1.‟lik, 

Barletta/İtalya 2.‟lik, İstanbul/Türkiye Teşvik ve Jüri Özel Ödülü, 

Osaka/Japonya meslektaşı Manuel Mayer ile 1.‟liği elde etti. İlk piyano 

resitalini 15 yaşında Bach, Beethoven, Chopin, Ravel ve Schubert eserleriyle 

gerçekleştirdi. Büyük başarılarından sonra uluslarası konserler vermeye 

başladı (Arnavutluk, Avusturya, İtalya, Karadağ, Makedonya, Slovenya, 

Türkiye v.b.).  

 

Bunun yanısıra Mennan sıklıkla oda müziği de icra ediyor ve çoğu 

zaman opera şarkıcılarına eşlik ediyor. Mennan Bërveniku Ekim 2010‟dan 

itibaren Viyana Müzik Üniversitesi‟nde Avusturyalı piyanist Stefan Vladar‟ın 

sınıfında okuyor. Daha ilk yılında üniversitenin en iyi genç piyanisti olarak 
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seçildi. 2012‟de Viyana Rotary Kulübü ve İsviçre Thyll-Dürr Vakfı‟nın 

burslarını kazandı. Mart 2015‟te üniversiteden gelen iş teklifiyle derslerinin 

yanısıra asistan piyanist olarak çalışmaktadır. 
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Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK, 20 Ocak 1980 

tarihinde Kosova‟nın Prizren şehrinde doğdu ve bu 

şehirde ilk okul ve lise eğitimini tamamladı. 

Finlandiya İnsan Hakları tarafından 2005 yılında 

Kosova‟da en başarılı gazetecisi ödülünü aldı. 1999-

2009 yılları arasında yerel, ulusal ve uluslararası 

birçok medya kuruluşunda gazeteci, sunucu ve 

program yapımcısı olarak çalıştı. Aynı zamanda 

Kosova Türk Çağdaş Edebiyatının en genç temsilcisi 

olan Taner Güçlütürk, 2008 yılında Fransa‟da 

Obernai kentinde düzenlenen edebiyat yarışmasında 

“Yörük Düğünü” şiiriyle elde ettiği ikincilik 

ödülüyle, Türkçe şiiriyle Kosova‟ya uluslararası 

çapta ödül kazandırdı. 1998 yılında da Kosova‟da Atatürk Konulu şiir 

yarışmasında da ikincilik ödülünü elde eden Güçlütürk‟ün ulusal ve 

uluslararası toplam üç edebiyat ödülü mevcuttur.  

 

Şiir, deneme, haber, yorum ve bilimsel makaleleri bugüne kadar Kuş, 

Tan, Çevren, Sofra, Derya, Yeni Dönem, BAL-TAM Türklük Bilgisi, Çağdaş 

Çizgi, Türkçem, Öğrenci, İlke, Köprü, Bahar, Yeni Balkan, Prizrenliler, 

Balkanlarda Türk Kültürü, Rumelililerin Sesi, Ufuk, Türk Dili, Türk Edebiyatı, 

Balkan Türküsü, Kardeş Kalemler gibi dergi ve gazetelerde yayınlandı.  

 

2005-2006 yılında Kosova Basın Konseyi üyeliğinde bulundu. 2012 

yılından bu yana Kosova Cumhurbaşkanlığı Topluluklar (milli azınlıklar) 

Danışma Konseyi üyesidir. 

 

Ekim 2004‟te Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyat Bölümünde lisans, Haziran 2007‟de de aynı bölümde yüksek lisans 

eğitimini tamamladı. 2008 yılında Makedonya-Üsküp “Kiril ve Metodij” 

Üniversitesi “Blaže Koneski” Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

bölümünde doktoraya kaydını yaptırdı. 2011 yılında “1951-2001 Yılları 

Arasında Kosova‟da Çağdaş Türk Edebi Yaratıcılığı” konulu doktora tezini, 

tez danışmanı Prof. Dr. Hamdi Hasan, savunma jürisi başkanı Prof. Dr. 

Zekirya Neziri, jüri üyeleri Prof. Dr. Nimetullah Hafız, Prof. Dr. Tacida Hafız 
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ve Doç. Dr. Fadıl Hoca‟dan oluşan jüri önünde savunarak, Yeni Türk 

Edebiyatı alanında filoloji bilimleri doktora ünvanını aldı.  

 

Genç öğretim görevlisi ve araştırmacı Güçlütürk‟ün dil, edebiyat, 

halkbilimi, tarih gibi Türkoloji‟nin diğer yan disiplinleri alanlarında da otuza 

yakın başarılı bilimsel makalesi ve araştırması bulunmaktadır. Son zamanlarda 

yoğun olarak Çağdaş Türk Edebiyatı sahasında çalışmalarını sürdüren 

Güçlütürk, 2008 yılında Priştine Üniversitesi Senatosu‟nun kararıyla 

Priştine‟de Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 

görevlisi olarak çalıştı. Bu bölümde 2013 yılına kadar Edebiyat Kuramı, 

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Tasavvuf 

Edebiyatı, Tanzimat ve Milli Edebiyat, Çağdaş Türk Edebiyatı, Balkan 

Edebiyatına Giriş, Balkanlarda Türk Edebiyatı, Tercüme Teori ve 

Uygulamaları, Edebi Tercüme ve Gazeteciliğin Esasları gibi dersleri okuttu ve 

uygulamalarını gerçekleştirdi.  

 

Bir dönem Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığında Türk Dili ve 

Edebiyatı hocası olarak çalışan Güçlütürk, şu sıralar eğitim çalışmalarını 

Yunus Emre Enstitüsü Prizren Türk Kültür Merkezinde sürdürmektedir. 

Ayrıca Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (BAL-TAM) araştırma 

görevlisi, “Doğru Yol” Türk Kültür Sanat Derneği “Nazım Hikmet” Edebiyat 

Kolu Başkanı ve Kosova Türk Yazarlar Derneği Eşbaşkanıdır.  

 

Başlıca eserleri: 

1. Çeviri: Dr. Taner Güçlütürk, Yazar: Jeton Kelmendi, “Nasıl Sevmeli”, 

şiir kitabı (North Karolina-Raleigh), “Lulu” Yayınevi, ABD, 2011. 

2. Taner Güçlütürk, “Dilime Yaslar Yakışmaz”, (şiir kitabı), Değişim 

Yayınevi, İstanbul-Türkiye, 2014 

3. Taner Güçlütürk, “1951-2001 Yılları Arasında Kosova‟da Türk Edebi 

Yaratıcılığı”, (bilimsel araştırma/doktora tezi kitabı), BAL-TAM 

Yayınları, Prizren, 2014. 

4. Hazırlayan ve Çeviren: Dr. Taner Güçlütürk, “Kosova Şairleri 

Güldestesi”, Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Ankara, 

2015. 

5. Hazırlayan: Dr. Taner Güçlütürk, “Yeni Yol Arkadaşları” (Kosova‟nın 

yazında, görselde, müzikte genç sanatkâr ve yetenekler seçkisi), 

Kosova Türk Yazarlar Derneği Yayınları, Prizren, 2015. 
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