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BAŞ YAZI
Emrah Ayhan

dönüm

K

yakılamayan ocaklar. Alışkanlığa dönüşmüş ilişkiler. Saadet yuvası, yalnızlar hapishanesi... Aile içi iletişim, o evin ışığıdır.
Işıklar varsa evde, o ev cennetten bir
bahçe gibidir.

ayıpları kazanca dönüştürmek için
mücadele vererek geçiyor günlerimiz. Uzaktan yaptığımız sohbetlerde çokça tekrar ettiğimiz gibi,
bir yıldır var olan pandemi ile yaşadıklarımızı
filmlerde izlerdik de gün gelip aynısını
yaşayacağımız aklımıza gelmezdi. Belki de
kaybetmemiz
gerekiyormuş
kıymetini
öğrenmek için nice yozlaştırdıklarımızın,
içini boşalttıklarımızın. Hikmet arayışı
diyelim buna. Bir aydı, iki aydı, bir dönemdi,
şimdi ne zaman eski günlere döneceğiz
muallak, hatta dönebilecek miyiz, çoğumuz
şüphedeyiz.

Bir sene öncesine kadar haftanın altı günü
çalışan insanlar için evde oturmak bir lüks
gibi algılanırken, şimdi rahatça dışarı
çıkmanın özlemi var herkeste. Oysa
"Dünyadaki bütün talihsizlikler, insanların
evlerinde oturmamalarından kaynaklanır."
der, 17. yüzyıl Fransız filozoflarından
Blaise Pascal. Evde oturmak, evin ve
evdekilerin hakkını vermekle anlamlı.
Belki de evin hakkını veremediğimiz için
böyle bir talihsizliği yaşıyoruz. Evin
hakkını veremeyen, dışarının da hakkını
veremiyor, farkına varmamız için bütün
bunlar.

Gerçekler bazen ürpertir, ama yapabileceğimiz bir şey yoksa ve zaman da her
şeyin ilacıysa, kayıpları kazanca dönüştürmenin formülleri üzerinde çalışmak, yapılacak en doğru iş, zira biz beklesek de ömür
beklemiyor. Bir ömrü yanan ve yandıkça
eriyen bir muma benzetiriz ya hep, zamanla
eriyen bir ömür var, beklemeyen. Beklemek
tuzaktır, mumun ışığı zihinleri aydınlattığı
bilgeliğinde önce bunu aydınlatıyor. Beklemek, ertelemek, insanı zarara sürükler.

Evet, kesinlikle bir fırsat bu. Eve dönmemiz gerekiyordu, kendimize dönmek
için. Bunu Polyannacılık olarak düşünebilirsiniz. Polyannacılık iyidir böyle durumlarda. Kendimizi kandıramayız belki, ama
beynimizi kandırabiliriz. Bütün olup biteni
felaket olmaktan çıkarmanın başka yolu
yok.

Kendimizi evin hallerine açabilmeliyiz başta.
Behçet Necatigil'in Evin Halleri şiirindeki -de
(bulunma) hâlini idrak etmeliyiz evvela.
"Evin -de hâli, saadet,/ Isınmak ocaktaki
alevde/ Sönmüş yıldızlara karşı/ Işıklar
varsa evde." dediği hâli yaşamak gerek
önce. Zira bulunma hâli saadettir aslında.
Çünkü ânı ifade eder. Biz bedenen evde olup
düşüncemizle, duygumuzla dışarıda olursak
yakalayamayız bu saadeti. Sonra evin
ocağını harlamak gerek ki ev halkının
yüreklerinde yanan bir ocaktır bu. Bir evde
ellerde telefon, ayrı odalarda, köşelerde
geçen saatler, günler, haftalar... Bir türlü

Üçüncü sayıyı gün gelip matbaada basınca
özlemle koklayacağım, büyük bir zevkle
çevireceğim sayfaları. Bu günleri bir anı
hükmünde düşünüp iç geçireceğim.
Öğrencilere, eşe dosta verirken maskesizliğin rahatlığıyla gülümsemelerini seyredeceğim. Gün gelip kucaklamadık arkadaş
bırakmayacağım. Şimdilik böyleyiz. Başka
ne denir, hayırlısı olsun, hayırlı olsun.
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ANLATI

Bir Şehrin Sakladıkları
Sibel Rosine Şahin

dönüm
Küçüklüğümden aklıma kazınan acıyla
karışık bir mutluluk hissederim her
vardığımda bu şehre. Kokusunu içime
çekmek isterim o toprağın ilk önce.
Gözlerimin çisesi, toprağa vurur gibi...
Çok oldu ayrılalı tabii. Sokak maçlarının
terini dahaca üstümden atmadan ayrılmak! Salçalı ekmeğimi daha bitirmeden... Belki de bu yüzden hiç kopamadım buralardan.

evleri, dar dar ara sokakları, deniz kıyısı
boyunca yol alan arabaları, bomboş
stadyumu... Sahi hatırlıyor musun
gittiğin ilk maçı? Hani küçücük boyumuzla tüm okul gittiğimiz, içeri bozuk
para almıyorlar diye 25 kuruşları çoraplarımıza sıkıştırdığımız... Herkesin
babasıyla gidip sadece benim annemle
gittiğim, forvetleri deli gibi takip
ettiğim,
sesim
kısılana
kadar
bağırdığım... Bir şehir ancak bu kadar
iz, sevinç, eksiklik ve avuç dolusu aşk
bırakabilirdi.

İnsanlar genelde şehir hayatı yaşar ama
aynı zamanda hep bir köyleri vardır. Ee
yaz gelince fındıkları sermeye harman
lazım sonuçta. Doğası güzeldir, yemyeşil, masmavi. İnsanın şiir yazmaması
için hiçbir bahanesi olamaz. Sahilimiz
çok güzel bi kere daha ne olsun zaten
canım. Markette veresiye veya paranız
çıkışmazsa ‘’sen zaten bizim mahallenin
çocuğusun’’
sözlerini
duyabilirsiniz.
Tabii siz duymayabilirsiniz şimdi böyle
dedin olmadı demeyin aman ha. Gidin
dedenizden iki kilo fındık isteyin satın
parasını yiyin kardeşim. Her şeyi de ben
öğretemem ya!

Şimdi yapraklar yerlerde sarı sarı
yatıyor, hafif nemli havası insanı
ağlatıyor, yüreklere dert doluyor. Zaman
zaman durup izliyorum bu doğanın
serzenişini
ama
insan
kendinden
duyamıyor işte. Yazgı acı tatlı geçerken
hayat bitiyor ve memleketi kalıyor
geriye.
Doğduğun,
büyüdüğün,
düştüğün, ağladığın, güldüğün, âşık
olduğun... Bir kasvet içinde parıl parıl
parlıyor sana olduğun yer. İçin huzurla,
gözlerin nedensiz yaşlarla doluyor ve
insan huzura kavuşurken ömrü de bir
memleketin tarihi oluyor.

Ordu küçük bir şehir olduğu için sadece
bir günde bir sürü şey yapabilirsin.
Mesela çok güzel yaylaları bulunur. En
popüleri Çambaşı Yaylasıdır. Kışın kayak
merkezi olur, ağaç evlerde kalırsınız ve
tatilinizi yaparsınız. Fakat benim en
gözde etkinliğim ocakbaşıdır. Bir de kış
olunca
Boztepe’de
sıcak
çikolata
içmek...
Gerçi Ordu’da her mevsim çıkmalısın
Boztepe’ye, şöyle güzel bir süzmelisin
tüm şehri. Minik minik görürken tüm
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ÖYKÜ

Ege’nin Yiğitleri
Zeynep İrem Harunoğulları

dönüm
Atlılar genişçe bir çayıra yayılmış dinleniyorlardı. Atından inmemiş Arslan Efe sağa
sola buyruklar veriyor, atını ileri geri
koşturuyordu. Öfkesinin hiddeti artık içine
sığmıyordu. Gece bastırınca o da atından
indi, efelerin etrafında toplaştığı ateşe
doğru yürüdü. Ateşin üstünde avları
kızarıyordu.
Efelerin
birisi
ateşte
kızdırdığı demirle yarasını dağlıyordu. Hiç
de ses etmiyordu. Delikanlılığından mıdır
alışkınlığından mıdır bilmezdi kimse. O
kadar çok köylünün canı yanmıştı ki artık
efeler de alışkındı yaralanmaya, kendilerini sarmaya.

Efelerin başı Arslan Efe idi. Ailesindeki
herkes gibi kıvırcık saçlı,uzunca esmer bir
yiğitti. Babası Sait Efe pek yaman bir
efeydi,bölgesinde iyi bilinir köylüsüne
sahip çıkardı. Sait Efe’nin evlatları da
onun kadar mertti. Kızı Günseli köyünde
kalır, ağabeyi Arslan Efe’yi bölgeden
haberdar ederdi.Bacılara da silah tutmayı
öğretir, cenk edebilecek cesareti ve aklı
aşılardı.Onun sayesinde nice cengaver
bacı, Yunan’a baskınlarında karşı koymuştu.
Yunan,İzmir’den sonra Aydın’ı da tama-

Atlılar genişçe bir çayıra yayılmış
dinleniyorlardı. Atından inmemiş
Arslan Efe sağa sola buyruklar
veriyor, atını ileri geri koşturuyordu. Öfkesinin hiddeti artık içine
sığmıyordu. Gece bastırınca o da
atından indi, efelerin etrafında
toplaştığı ateşe doğru yürüdü.
Ateşin üstünde avları kızarıyordu.
Efelerin birisi ateşte
kızdırdığı
demirle yarasını dağlıyordu. Hiç de
ses etmiyordu. Delikanlılığından
mıdır alışkınlığından mıdır bilmezdi
kimse. O kadar çok köylünün canı
yanmıştı ki artık efeler de alışkındı
yaralanmaya,kendilerini sarmaya.
Efeler edindikleri yeni malumatları
konuşuyorlardı. Yunan’ın baskınları
gittikçe artıyordu. Çığırından çıkmış
bir hâl almıştı. Bölgenin yağız
delikanlıları halkı müdafaa uğruna
evlerini barklarını bırakmış, artık
dağlarda
yaşıyorlar,
Yunan’dan
önce haber alıp köyleri tahliye ediyorlardı. Yunan varınca da bütün
kuvvetleriyle vuruşuyorlardı.
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Arslan Efe çok suskun gözüküyordu.Saçlarını karıştırıyor, yüzüne düşen
buklelerini parmaklarına dolayıp çekiyor-

men işgal etmişti.Soluk soluğa tepeyi
tırmanan haberci,Arslan Efe’nin yanına
varmıştı.
-Efem,vaziyet kötü…Yunan durmak bilmiyor, şehirde de zulmediyorlar. Anlatmaya
dilim varmaz.
İşittiklerine sinirlenen Arslan Efe birdenayağa kalktı. Kapkara gözleri seğirmeye
başlamıştı. Yanındaki üç efeye konuştu.
-Buralara iyi bakın! Bu Çine’nin etrafı
dağlıktır. Şu köy Yağcılar Köyüdür, benim
doğduğum büyüdüğüm ve öleceğim
köydür. Can verene dek burayı müdafaa
etmek bir şeref meselesidir. Buralar bizim
meskenimizdir. Bundan sonra şehir de
bize muhtaçtır.Toplaşın efeler diyeceğim
vardır!
Yiğit Efe yüksek bir kayanın üstüne çıktı.
Hayli uzun olan efe ,daha da heybetli
göründü. Efelerine baktı.
-Yunan İzmir’i aldı, Aydın’ı aldı. Hızla
ilerlemek isterler. Devletin askeri dağıldı.
Sıra bizdedir. Sayımız kâfi değildir ancak
yine de vuruşmak niyetindeyim. İster
vuruşursunuz ister geri dönersiniz. Er
meydanı demir bilek, çelik yürek ister. Bu
karar sizindir .Burayla ilgili endişeniz de
olmaya! Bacım Günseli pek yaman pek
yavuzdur. Biz şehirde iken buralar ona
emanettir.
Cengaverliğinden
şüphe
olmaz.
Yiğitler arasından geri adım atan çıkmadı.
Biri konuşmaya niyetlendi.
-Efem iyi dersin,hoş dersin.Ancak sayımız
çok azdır,seninle birlikte on sekiz…
-Merak etmeyesin Yavuz Efe, köylerden
gönüllü toplayacağız. Düşmanla vuruştuğumuzu bilirler, hem sayıdan çok yürek
önemlidir.
Ertesi gün yola çıkan efeler, köylerde
büyük coşkuyla karşılandı. Pek çok kez
baskını engelledikleri köylerdi bu köyler.
Efelere katılmak isteyen pek çok delikanlı
vardı. Tüfeklerini kaptıkları gibi atlarına
bindiler.
Arslan Efe ve müfrezesi Sultanhisar
yakınlarındaki
tepelerde
üç
gündür
bekleşiyorlardı. Gelen malumatlardan
Atça’daki demiryolu istasyonunda büyük
bir Yunan birliği olduğunu öğrendiler.
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du. Efeler ,önemli bir konu hakkında
düşündüğünü anlamışlardı. Bekleyiş sona
erdi. Efe yiğitlerine haykırdı. Yine
yüksekçe bir kayanın üzerine çıktı.
-Bir insanın damarını keserseniz, onu
öldürebilirsiniz. Halsiz, bitkin hale getirirsiniz. Şimdi iyi dinleyesiniz. Şurası Atça
Köyüdür. Sultanhisarla arasında demiryolu
istasyonu vardır. İstasyon Yunan
doludur.Buraya baskın yaparsak bir taşla
iki kuş vurmuş olacağız.Hem cephaneleri
ele geçireceğiz hem de demiryolu
sayesinde kolayca sevkiyat yapan Yunan’ı
durduracağız.
Bu
sayede
merkeze
cephane ulaştıramayacaklar. Ama çok
tehlikeli bir iştir.
bildi. Günseli ve bacılar büyük bir
mücadele vermişlerdi. Birlik sayıca çok
olmasına rağmen neredeyse çeyreğine
kadar düşmüştü. Ama yine sayıları fazlaydı. Arslan Efe’yi yakalamak için esir
almaya karar verdiler. Bunu duyan efe
doğru köyüne doğru yol aldı. Bunun tuzak
olduğunun farkındaydı ,köye vardı. Yunan
komutan onu pişkin bir gülümsemeyle
karşıladı. Yanında da az sayıda efeyle
geldiğini görünce de ukalalığı katlandı. Efe
konuşmak üzere atından indi.

-Çok hızlı hareket ederiz efem, meraklanmayasın.
-Bu iş bununla bitmiyor Mehmet Efe.Tren
köprüsünü havaya uçuracağız. Telgraf
tellerini de keseceğiz ki haber edemesinler. Sonra da sıra baskındadır. Baskın sonu
cephaneyi kaçıracağız, at sayısını da
çoğaltmak gerek.
Gece olunca altmış yiğit Menderes Nehri’ne doğru ilerlemeye başladı. Sal
sayesinde karşı kıyıya geçtiler. Telgraf
telleri
kesildi,
eski
Teğmenlerden
Zeynel,köprü altına dinamiti yerleştirdi.
Dinamit uzun bir süre patlamadı,plan işe
yaramıyor gibiydi.

-Ne istersin köyümden,senin işin benledir!
-Demek Yağız Arslan Efe sensin ha! Ben
de seni yaman sanırdım. Yanında savaşacak adam bile yok!

-Neden dinamitler patlamaz,bir hâl mi
oldu acep ?

-Şartlarım vardır, ya dinlersin ya da defolup gidersiniz!

Teğmen henüz sözünü bitirmişti ki müthiş
bir patlamayla köprü havaya uçtu. Etrafa
tahta, taş, demir parçaları saçıldı.Toprak
titredi. İstasyonu koruyan Yunan Birliği
hiç düşünmeden siperlerinden çıktı. Sağa
sola bakıyor, kimseyi göremiyorlardı.
Yavuz Efe zeybeklerinin ateş konumu
almasını
sağlamıştı.
Sadece
Arslan
Efe’den gelecek emri bekliyordu. İşaret
geldi. İlk birlik düştü. Arkadan bir birlik
daha geliyordu. Efeler meydana çıktılar.
Çetrefilli vuruşma Efelerin zaferiyle
sonlandı.

Herkes çok şaşkındı.Arslan Efe onlara
uzun zamandır zulmeden Yunanlara
teklifte bulunuyordu. Kimse duyduklarına
inanamadı. Plan işte o zaman anlaşıldı.
Efenin yüzüne ayna tutuluyormuşcasına
ışık yansıyordu. Arslan Efe, Komutanı
oyalıyordu.
Efeler
tepenin
arkasına
konuşlanmışlar, köye doğru gelmişlerdi.
Ateş açıldı. Yunan bunu beklemiyordu.
Öfkeli Komutan, Arslan Efe ‘yi vurdu. Köy
kurtarıldı, Efe, kendi köyünde daha önce
söylediği gibi vatan uğruna şehit düştü.
Efeler başsız kaldı ama Arslan’ın şehadeti
onları daha da birbirine bağladı.Günseli
Bacı ve beraberindekiler efelerle er meydanını paylaşmaya başladılar. Şehirdeki
büyük çatışmada yiğitliklerini Yunan’a bir
kez daha gösterdiler. Aydın, Arslan Efe’nin
zeybekleriyle kurtuldu. Dillerden Arslan
Efe adı hiç düşmedi.

Efeler aylar boyu şehre yakın kasabaları
Yunan’a karşı savundu. Arslan Efe ve
yiğitlerinin şanını duymayan kalmamıştı.
Yunan komutan da efelerin şanından
haberdar olmuştu. İstasyonu havaya
uçuran, birliklerini mağlup eden efeyi
bulmak istiyordu. En akıllıca planın Arslan
Efe’nin köyüne saldırmak olduğunu
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*

35.

Melis Soysal
Melis Soysal

*Kabataş Erkek Lisesi 1. Behçet Necatigil Şiir Yarışması Jüri Özel Ödüllüsü
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RÖPORTAJ

Ali Ural Söyleşisi
dönüm

Ayşe Zeynep Aksu- Asmi Rozerin Çicek

“Ali Ural, rafine edilmiş bir dille çıkıyor karşımıza.
İmbikten geçirilmiş ‘haddeden geçirilmiş ‘ bir dil
bu. Bir şiir dili bazen nazmedilmiş izlenimi veriyor, bazen aşırı derecede flulaşarak gözden
yitiyor, bazen gür bir fışkırmayla bizi düşler
tarlasından yeniden uyandırıyor.” Tahir Yazıcı
Biz sorduk Şair Yazar Ali Ural cevapladı. Keyifli
okumalar dileriz.
-Size ilham kaynağınızı soracaktık fakat TRT 2’de
verdiğiniz bir söyleşinizde “İlham gelmez, ilhama
gidilir.” demişsiniz. Bunu biraz bize de açıklayabilir misiniz, evde oturup ilham bekleyen yeni
şair ve yazarlara önerileriniz nelerdir?

-Türk şiiri muhteşem, geçmişi de muhteşem. Biz
Fuzulilerden, Bakilerden geliyoruz. Türkiye’de
her zaman büyük şiirler yazıldı, şimdi de
yazılıyor. Şiirin gücü belli bir döneme ait değildir.
Her dönem şiir yaşar. O yüzden şiir bitmez,
ölmez.

-Çok beklerler. İlham isteyen şiir okuyacak,
hikaye okuyacak, klasik müzik dinleyecek.
Resim, resim ile şiir arasında öyle güçlü bir bağ
var ki birçok ünlü şair resim sergilerine giderler,
resimleri inceler- ler. Çünkü resim bir soyutlama
şeklidir, şiir de öyle. O yüzden sergilere gidecekler. Aynı zamanda iyi filmler de yazdırır
insana. Sanatla iç içe olunmalı kısaca.

-Behçet Necatigil Şiir Yarışmasının bir jüri üyesi
de sizsiniz. Yarışmaya gelen şiirlerin hepsi sizin
elinizden de geçiyor. Biz gençlerin yaptığı en
büyük hatalar sizce neler?
-Yer yer işlenmemiş duygusallık, melodram,
sentimentalizm de diyoruz yani aşırı duygu. Her
sahnenin taşıyacağı bir duygu yükü var. Eğer bu
gereğinden fazla olursa o duygu tersine döner.
Nasıl yemeğe tuzu dozunda koyuyorsak şiirde de
öyle olmalı. Örneğin eski Türk filmlerinde bazı
sahneler o kadar acıklıdır ki gülersiniz. İşte bu
melodramdır. Edebiyat soğukkanlı anlatır. Sen
fıkra anlatırken benden önce gülersen ben niye
güleyim ki? Soğukkanlı anlatacaksın. Yazdığından emin olacaksın ama renk vermeyeceksin.
Edebiyatçılar olağanüstüyü sıradan sıradanı
olağanüstü anlatır. Nükte, şiirde espri yapmak
tehlikeli, kelime oyunlarından kaçmak lazım.
Görsel şiiri ancak büyük şairler yaparsa kıymetli
olur. Bunu diğerleri yaparsa kimse aldırış etmez.
“Üç tür şair vardır: Şiiri yazan, şiiri okuyan,
eylemleri şiir olan.”

-“Şiir sözün bittiği yerde başlayan yeni bir
sözcüktür.” demişsiniz. Sizce sözün bittiği yer
neresidir?
-Artık öyle bir an gelir ki sözcükler yetersiz kalır,
biterler. Söz biterse sessizlik olur. Sessizliğin
başladığı yerde şiir başlar. Zaten şiirin kendisi
büyük bir suskunluktur. Söyleyip söylememiş
gibi yapar. Şiir değerli bir şey, altın gibi nadir
bulunur.
-Türk şiirinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

-Türk ve dünya edebiyatında sizi etkileyen şiirler
nelerdir?
-“Olvido” (Ahmet Muhip Dıranas), “Kan Var
Bütün Kelimelerin Altında” (Cemal Süreya),
“Liliyar” (Sezai Karakoç), “Terziler Geldiler”,
“Geyikli Gece” (Turgut Uyar), “Masa da Masaymış Ha”, “Ben Ruhi Bey Nasılım”(Edip Cansever)
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Örneğin eskiden ben vapurla karşıdan karşıya
geçerken aklıma bir mısra geldi. “Bir günah işle
ve onu öldür.” ve onu unutmamak için kendi
kendime söyledim yol boyunca. Arkadan devamı
geldi. Kendimi yayınevine zor attım. Yani bu bir
devinim, şiir çok uzun sürmez, deprem gibi.
Nasıl deprem bir iki dakikada ortalığı yıkıyorsa
şiir de öyle bir etkiye sahip olmalı.

söyleyebileceğim o kadar çok şiir var ki... İsmet
Özel var mesela ya da Cahit Zarifoğlu. Aynı
zamanda Cahit Zarifoğlu beni keşfeden insan.
On dokuz yaşımdayken bana bir mektup gönderdi. “Sen de bir imza sahibi olacaksın.” yazmıştı.
-İlk şiirinizi ne zaman yazdınız?
-Çok küçükken, 9 yaşındayken ilk şiirimi
yazmıştım. Okuldaki sınıf başkanına sinirlenmiştim ve öyle yazmıştım.

Körün Parmak Uçları
Bir günah işle ve onu öldür
Geçmeden bir deniz kenarından
Bir günah işle ve onu öldür
Takmadan köpüklerini peşine
Ahtapotları, denizatları ve yıldızlarıyla
Mürekkep balıklarını kurutmadan gidişi
Bir günah işle ve onu öldür

-Şu anda Haliç’e bakan harika bir manzaranın
karşısındayız. Sizce manzara yazdırır mı?
-Manzaralar yazdırmaz, rahatlatır. Yazı baskıyla
ortaya çıkar, pınar gibi. Güle oynaya bir şey
yazılmaz, neşeli yazılmaz. Tabii bunu ironi
yaparak acılı bir şeyi neşeli yazabilirsiniz.
Yazmak derdin olmasıyla ilgili bir şey. Memnunsan niye yazasın ki? Mutluyken yazdıklarımız
nadirdir. İnsanlar iyi zamanlarını yaşarlar, kötü
zamanlarını yazarlar.

Şiir yazarken kafiyeye teslim olunmaması
gerekir. Ben mısranın sonuna hece yazarsam
şimdi de gece yazayım diyemem. Şaire düşen
kafiyeye teslim olmak değil, kafiyeyi yönetmektir. Kafiyeye gem vurması gerekir. Kafiye tuz
gibidir. Tuzlu yemek yenmez, tuzsuz yemek de
tatsızdır. Şiir müziğe benzer. Müzik; aliterasyon,
asonans ve ritimden oluşur. Aynı zamanda
Nazım Hikmet’in de dediği gibi “Serbest şiir,
serbest değil.”. O yüzden serbest şiir yazmak
çok zor. Her mısrada yeni bir sıçrama yapmanıza
gerek yok. Devamlılık sağlamalı o yüzden güzel
mısraları alt alta yazarak güzel şiir yazamazsınız.
Ahenksiz o gücü elde edemezsiniz. Birbirinden
kopuk, anlam, ahenk bütünlüğü olmadan şiir
olmaz. Koca deniz tek bir dalgadır, koca şiir tek
bir mısradır.

-Sizce şiir okumak ruhu dinlendirir mi?
-Şiir okumak bir taraftan dinlendirir, bizi gerçek
dünyadan koparır, sanal bir aleme götürür. Tabii
şiir çok güçlüyse yorar. Bizi yerden yere savurur.
Çok özel bir atmosfer içerisine sokar.
-Sizce yaşayan en büyük Türk şairi kimdir?
-Teke indirmek çok zor ve sıkıntılı. Bir sürü var o
yüzden şairleri yarıştırmaktan ziyade hepsi
okunmalı.

Şair bir taraftan akla, bir taraftan coşkuya hitap
etmelidir. Şiir söylerken söylememe sanatıdır.
Kapalı ama açık, açık ama kapalı sezdirip
kaçacak. Şiirin biraz sisli olması gerekir, tamamen açık olmaz. Örneğin Halil Cibran kendini
tanımlarken “Ben bir sisim.” der. Şiirde klişelikten kaçacaksın. Yaptığın benzetme güçlü olacak.
Yazmaktaki güç yalınlıktadır.Ya güçlü bir şekilde
ihtiyaç varsa söz sanatı kullan ya da hiç kullanma.

-Nasıl şiir yazıyorsunuz?
-Sen ritmi bul gerisi gelir. Ahmet Haşim’in dediği
gibi “Şiir sözden çok yazıya yakın bir dildir.” Yani
ilk önce ritmi yakalamak gerekir. Tabii bu şairden şaire göre değişir. Mesela bazen aklınıza bir
kelime gelir, o kelimeyle yatıp kalkmaya
başlarsınız. Bazen bu bir mısra da olabilir.
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ELEŞTİRİ

Bu Böyledir
Bünyamin Kalaycı

dönüm
Bu kompozisyonda zorlu karantina sürecinde okuduğum "Bu Böyledir" adlı hikâye
kitabını anlatacağım. Akıcı ve sürükleyici
anlatımıyla Mustafa Kutlu mükemmel bir
yapıt ortaya koymuş. Hikaye kitabı olması
nedeniyle 7-8 sayfalık 10 hikayeden
oluşuyor. Bu yüzden 84 sayfa ve tek bir
günde bitirebileceğiniz türde bir kitap.
Kitabı okurken asla zorlanmadım çünkü
anlatım açısından çok duru bir tarz seçmiş,
gereksiz betimlemelerden süslü anlatımlardan kaçınılmış. Üstelik kullanılan kelimelerin neredeyse tamamı günümüz Türkçesinde sokakta duyabileceğimiz kelimeler.
Hikâyeler genel anlamda durum hikâyesi
diyebiliriz çünkü son hikâye hariç hiçbirinde
belirgin bir olay yok. Hatta son hikâyedeki
göze çarpan olay bile aslı hikâyenin sonunda duruma dönüşüyor. Zaten kitabın
isminin de "Bu Böyledir" olması nasıl bir
durumda olduğunu anlattığına bir ipucu.
Yazarın daha önceden okuduğum bir
deneme kitabında genel olarak empoze
etmek istediği "Şehir hayatının yavaş yavaş
hepimizi etkisi altına almaya başlaması ve
bizi değiştirmesi" bütün hikayelerde vurgulanmış. Hikayelerle ilgili detaylar vermem
gerekirse bütün hikâyeler aslında Süleyman Koç isimli ana karakterimizin hayatında yer edinmiş kişilerin iç (monolog)
konuşması denebilir. Son hikâye hariç hepsi
1. ağızla yazılmış. Bu açıdan kitabı "İnsan
Sermayesi (Human Capital)" adlı unutulmaz filme çok benzettim. Konular alakasız
bile olsa her hikayenin birbiriyle bağlantılı
kişilerin ağzından yazılması filmin yapısını
andırıyor. Süleyman Koç'la ilgili bilgi
vermek
gerekirse
kendisi
anlaşıldığı
kadarıyla eskiden kasaba-köy tarzında tam
olarak gelişmemiş bir yerde doğup yetim
kalıyor. Annesinin Dulayşebacı lakabı bu
yüzden kullanılıyor. Esmer ve güçsüz bir
çocuk olan Süleyman hem hafızlık yapmaya

çalışıyor hem dayısına yardım ediyor hem
de okulunu okuyup bir bankacı, maaşlı bir
memur olmak istiyor. Her ne kadar
dayısının insafsız ve düşüncesiz olması onu
bu hedefinden uzaklaştıracak olsa ve onu
kızıyla evlendirmek istese de kendisini
hafızlığa çalıştıran müezzin Hafız Yaşar’ın
vizyonlu ve vicdanlı bir adam olması belki
de onun hayatını değiştiriyor. Kuran insana
para kazandırmaz, deyip lisede Felsefe'den
3 kere sınıfta kalmasına rağmen mezun
olup bankacılık sınavına girmesi fikrini ona
aşılayan Hafız Yaşar'ı Süleyman Koç asla
unutmayacak, bir hikayede de ziyaretine
gidecektir. Okumayı düşünen herkese
tavsiye ederim. Kitapta okuyucuların
genelde aradığı duruluk akıcılık sürükleyicilik gibi birçok özellik mevcut. Üstelik
zihninizde oluşan karakter haritasına göre
hikayelerle haritanın içini doldurmak sizi
Süleyman Koç'un dünyasına sokuyor.
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DENEME

Beklentilerimiz
Umut Danışmaz

dönüm

kuracak cesareti ve özgüveni kendilerinde
bulamamaktadırlar. Herhangi bir hayale
doğru yelken açmak üzereyken geçmişte
yaşadıkları travmatik hayal kırıklıkları onları
durdurmakta ve elleri kolları bağlı bir
duruma sokmaktadır. Kurdukları benzer
hayallere ulaşmış başkalarının varlığı bu
hayallerin mümkün olduğunu kanıtlayarak
bu kişileri motive etmek yerine içten içte
yoğun bir kıskançlık hissine boğmaktadır.
Boğulmaktan kurtulmak için ise bu kötü
duyguyla mücadele etmek yerine bir an
önce gerçekleştirmek istedikleri hayallerini
kıskançlık girdabına ittiriyorlar. Bu hayaller
boğularak can verse de ruhları kişinin
zihninde kendilerine bir yer edinir ve geceleri yataklarında uyuyakalmadan hemen
önceki dakikalarda kendilerinden başka
hiçbir şey düşündürmez. Hatta bazen
hayaller, kişinin bütün geceyi düşünmekle
geçirmesine ve artık içinde ölüp gitmiş bu
hayallere onların yeniden doğması için bir
fırsat verir ki asıl önemli olan da budur. Ne
yazık ki bu kısa düşünme seansının bir
saçmalık olduğundan bahsetmeleri için
genelde birkaç saatlik uyku yeterlidir. Bu
genellemeden kurtulup hayalleri uğrunda
çabalamaya başlayabilenleri ise belki yine
içinde hayal kırıklıkları barındıracak olsa da
en azından pişmanlıklardan arınmış bir
gelecek beklemektedir.

Üzerinde bulunduğumuz dünya adı verilen bu
koskoca kürede, sayısı milyarları bulan insanlar olarak hepimiz kendimize has hikâyeler
yazmak ile meşgulüz. Kimimiz kendi hikâyelerini saf alın teriyle kazandıkları başarılarıyla
süsleyerek destanlara çeviriyor, kimimiz
başkalarının hikâyelerini sonlandırmak gibi
alçaklıklarla kalemlerini kirletiyor, kimimiz ise
kendi
hikâyelerini
yazacak
başkalarını
dünyaya getirerek onları asıl olayın merkezine
yerleştiriyoruz. Her ne kadar bütün bireylerin
hikâyeleri iyimser bir tahminle yaklaşık
seksen yıllık türlü türlü yaşanmışlıklarla
benzersiz hâle geliyor olsa da ben bu hikâyelerde bulunan ortak bir nokta üzerinde kafa
patlatmayı pek keyifli buluyorum. Bahsettiğim
nokta hikâyemizi kaleme alırken yazacağımız
bir sonraki cümleyi, belki de paragrafı zihnimizde tasarlama durumumuz, yani geleceğe
yönelik hayallerimiz ve beklentilerimiz.
Aramızda uğruna hayatlarını adayacakları
hayallere sahip olanlarımız da var, günlük
hayatlarına kendilerini amansızca kaptırıp
yarınının kaderine az da olsa kafa yormayanlarımız da. Birinci gruptaki kişiler hâlihazırda
geleceğe dair beklentilerinin en azından bir
kısmından eminler ve birçoğu da bu beklentilerini karşılamak için çaba gösterme gayretindeler. İkinci gruptan kişiler ise hayatlarını
gelecekte sürükleneceği yöne karışma kudretini kendilerinde bulamadıklarından dolayı
hayatlarının kontrolünü gelişigüzel olaylar ve
durumlardan meydana gelen haşin bir nehrin
akıntısına
kaptırmışlardır.
Kendileriyle
geleceğe dair bir sohbet gerçekleştirdiğinizde
şu anlık net hayallere veya hedeflere sahip
olmadıklarından,
hayatlarını
adamak
istedikleri hiçbir şey olmadığından bahsederler. Tabii ki bu kişiler her ne kadar net kalıplarla geleceklerine dair hayallerinden bahsedemiyor olsalar da başından geçecek olaylara,
içinde bulunacakları durumlara ve imza
atacakları başarılara dair hiçbir beklentiye
sahip olmamalarından bahsedilemez. Peki,
neden böyleymiş gibi davranışlar sergilerler?
Bana öyle geliyor ki bu kişiler, yeni hayaller

Ne olursa olsun insan, içindeki hayalleri
öldürmemelidir. Hayal katili olmamalı bence
insan. Elleri hayal kırıklarıyla kanlar içinde
kalmış bu “kayıp” insanlara üzülerek acısam
da maalesef elimden bir şey gelmiyor. Bence
hayal kurmak “yaşamak” ile eş anlamlıdır.
Yahya Kemal’in o çok güzel dizilmiş
mısralarını ezberlemenizi ve hayatınıza
uyarlamanızı ne çok isterim:
“Yürü! Hür maviliğin bittiği son hadde
kadar!..
İnsan, âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.”
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Sıkışmışlık*
Şıkışmışız *

Ne anlamı var bu rezil dünyanın?
Bilmem ne tadı var saçma hülyanın,
Kim bilir ömrünü kısa hülyanın
Olabildiğine uzak ışıktan.
Ömür göz kırpışı kadarcık sürer,
Her bir dem yaraya yakan tuz sürer,
Sadece karmaşa çıkaran bizler,
İnsanlar tükenmiş bu karanlıktan.
Bütün hayatımız kovalamaca
Bir anlam kalmamış ki kaçırınca.
Hayatta sıkıştık yıllar boyunca,
Farklı mıyız solmuş bir şakayıktan?

İbrahim Kağan Lek

*Kabataş Erkek Lisesi 1. Behçet Necatigil Şiir Yarışması Mansiyon Ödüllüsü
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ÖYKÜ

Adanmışlık
Mustafa Yalın Yüksel

dönüm
Soğuk bir Aralık sabahıydı. Tramvayın frenlerinin o kulakları sağır eden sesi beni
uykumdan uyandırmıştı. Evdeki dondurucu
soğuk ayaklarımı uyuşturmuştu. Her sabah
odama vuran gün ışığı, garip bir şekilde bu
sabah yok gibiydi. Doğruldum ve camdan
dışarı baktım. Gökyüzü bulutlu ve iç
karartıcıydı. Sanki tek başıma, dondurucu
bir soğuk ile küçük bir dairede, kıt kanaat
geçinmem yeterince iç karatıcı değilmiş gibi
bu sabah bir de gökyüzünün hâli içimi
boğuyordu.

hatalar ve yollarına öylece devam etmesi…
Bunların hepsi beni öfkelendiriyordu. Lakin
etrafıma bir bakındım ve kimsenin bu hatalara aldırış etmeden yoluna devam ettiğini
fark ettim. Birini kolundan tutup “Böyle
hatalara nasıl göz yumup yolunuza devam
edebiliyorsunuz?” diye sormak isterdim
ancak maalesef o kadar cesaretli değildim.
Gazeteyi top haline getirip köşede maç
yapan çocuklar, sevgilisini koluna takmış
yürüyen
adam,
çay
servisi
yapan
kıraathanedeki çırak… Hepsi bu hatalara göz
yummakta ve mutlulardı. Nasıl olabilirdi? Bu
insanların ortak noktası ne olabilirdi? Ben bu
hatalara, hayatın kötü yanlarına tahammül
edemeyip karamsar bir şekilde dolaşırken
onlar nasıl aldırış etmeden, öylece geçerek
mutlu olabiliyorlardı? Bunlar üzerine düşünmem gereken sorulardı ve cevaplarını
bulduğumda maalesef çok geç olacaktı.
Bunlar aklımdan geçerken yolun ortasında
öylece durduğumun farkında bile değildim.
Ta ki yanında çalıştığım Nuri Ağabey gelip
beni arkamdan dürtene kadar:

İşe gitmek için siyah kadife pantolonumu ve
beyaz yamalı kazağımı giydim, kabanımı
üstüme geçirdim. Dairemin kapısını kilitleyip
merdivenlerden inmeye başladım.
Merdivenlere bastıkça çıkan gıcırtı ve merdivenlerin sallantısı sanki ev her an yıkılacakmış
gibi hissettiriyordu. Tam kapıdan çıkacakken
ev sahibim Madam’a yakalandım. Madam
60’lı yaşlarında, gözlüklü, kır saçlı, zayıf,
son derece naif bir İstanbul hanımefendisiydi. Üst kattaki Fransız komşunun onun
görünüşünü ülkesindeki bir tanıdığına
benzeterek “Madam” demesiyle biz de yavaş
yavaş alışarak ona “Madam” diye hitap
etmeye başlamıştık. Madam, gözlüklerini
düzelterek sordu:

“Evlat, ne yapıyorsun yolun orasında?”
“Yok bir şey Nuri Ağabey, dalmışım derinlere.”
“İyi madem, sen öyle diyorsan öyledir. Gel
dükkâna beraber gidelim, bugün çok işimiz
var” dedi.

“Ali Rıza nereye gidiyorsun, kahvaltı etmeyecek misin? “
“Bu sabah biraz keyifsizim Madam, kahvaltı
edemeyeceğim.
Hadi
Allahaısmarladık.”
dedim.

Ben de hafifçe öne doğru eğilerek “Olur.”
dercesine başımı salladım. Nuri ağabey;
hafif tombul, kısa boylu, kır saçlı, güleç,yardımsever ve babacan biriydi. Doğrusu
rahmetli babamın yerine koyabileceğim tek
insandı. Kişiliği iyiydi iyi olmasına fakat asıl
sıkıntı zamanında okumayıp girdiğim sıkıcı
ve ağır şartları olan işimdi. Nuri ağabey ne
kadar iyi bir insan olursa olsun bana bu işi
sevdirememişti. Rahmetli babamın “Oku da
vatanına,milletine faydalı;bize de hayırlı bir

Binadan çıktım ve Taksim’e doğru yola koyuldum. Havanın kasveti, düzgün yapılmadığından yürürken sürekli takıldığım
zemin, ayakkabı boyacılarının süreden
tasarruf etmek için bazı ayakkabıları
boyarken özensiz davranması, yol boyunca
gördüğüm insanların küçük dikkatsizliklerinden dolayı farkına bile varmadan yaptığı
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taşıdığım malzeme oranında maaşım artacağı ve cebime 3-5 kuruş daha koyabileceğim için mutluydum lakin işimi sevmeyerek yaptığımdan dolayı öfke ve üzüntüm
daha baskındı. Adam Nuri Ağabey’e alacağı
malzemeleri ve miktarını tarif etti, ben de
çabucak işe koyuldum. Adamın istediği kum
ve
tuğlaları
arabaya
yüklerken
çok
zorlandım fakat nihayetinde tamamlayabildim.Bu adamdan sonra 2-3 müşteri
daha malzeme satın almaya geldi. Günüm
çok yorucu geçmişti. Nuri ağabey ile vedalaştıktan sonra sabah aklıma takılan sorulara cevap vermek için büyük bir mücadele
veriyordum. Bu sefer kişiler değişmiş fakat
sorunlar yine de benzerdi. Sevgilisini koluna
takmış
giden
adam
yerine
eskimiş
kıyafetleriyle
çocuğuyla
evine
doğru
yürüyen adam, gazeteyle top oynayan
çocuklar yerine kahvede içtiği kahvenin
sertliği ve çırağın üstüne çay dökmesine
rağmen tavla oynayıp gülen adam… Nasıl bu
sorunlara göz yumup hayatlarına öylece
devam edebiliyorlardı? Bende olmayıp
onlarda olan ne vardı? Yıllarca bu soruların
cevaplarını bulmak için bir savaş verdim. İşe
gidip gelirken, evde otururken sürekli bu
soruların cevaplarını aradım. Her zaman
benzer sorunlar ve hatalar vardı değişen
sadece kişilerdi. Geçen yıllar içerisinde Nuri
Ağabey ve Madam vefat etti. Madam, son bir
iyilik yaparak kirada oturduğum dairesini
bana bırakmıştı. Nuri Ağabey’in dükkânı ise
oğluna kalmıştı. Zaten sevmediğim bu işten
bir de babasına hiç benzemeyen ukala oğlu
gelince ayrılma kararı aldım. Akrabalarımdan aldığım borçlarla yıllarca kıt kanaat
geçinmeye çalıştım ve bu yıllar içerisinde
para sıkıntımdan sebebiyet, soba yakamamam ve evimin çok soğuk olmasından yakalandığım amansız hastalık (zatürre), o soruların cevaplarını bulmamı sağladı.

evlat ol!” deyişini asla unutmam ve her
zaman “Keşke babamı dinleseydim.” diye iç
geçiririm. Dükkâna vardığımızda dükkânın
önünde lacivert takım elbiseli, uzun boylu,
kel kafalı bir adam duruyordu. Bu zengin
görünüşüne bakıp birçok malzeme satın
alacağını düşünerek “Bugün gerçekten çok
işimiz var.” diye iç geçirdim. Bir taraftan da
-

O insanlar neden mi sorunları görmezden
gelip hep mutlulardı? Çünkü onlar kendilerini adamışlardı. Gazeteyle sokakta top
oynayan çocuklar kendilerini iki taş arasından gazete kağıdını geçirip kazanmaya
adamışlardı.
Bilmiyorlar
mıydı,
başka
ülkelerde gerçek top ile çim sahada
oynandığını? Onlar daha kötü imkanları
olduğunun farkındalardı ama o gazeteyi
taşlar arasından geçirip kazanmaya ve bunu
her gün tekrar tekrar yapmaya kendilerini
adamışlardı ve bu yoldan kimse onları
alıkoyamayacaktı. Üstüne çay dökülmesi ve
kalitesiz kahvenin sertliğinin damağında
verdiği o kötü tada takılıp kendi keyfini
bozabileceğini bilmiyor muydu o adam?
Ama o her seferinde kendini arkadaşlarıyla
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doğal bir son olan ölümün yaklaşmasıyla
buldum. Artık kendimi bir şeye adadım.
Neye mi? Yarın gözlerimi yeniden açabilmeye, dünyadaki en temel ihtiyacımız olan
nefesi 10 saniye daha alabilmeye,yaşamaya
devam edip güzelim Taksim’de bir daha
yürüyebilmeye adadım kendimi. Adanmışlığımın yaşamak ve yaşamamak üzerine
olması ne kadar acı olsa da kendimi
ölmeden bir şeye adadığım için mutlu
olmaya çalışıyorum. Bu hastalık beni bitiriyor ve öleceğimi biliyorum. Bana gençliğimi
geri verseler kendimi seveceğim bir şeye
adardım. Ne mi demek istiyorum? Kendinizi
seveceğiniz bir şeye adayın. Belki bir iş,belki
bir hobi, belki arkadaş… Ne olursa olsun
kendinizi hayatınızı dolu dolu ve mutlu
geçirebileceğiniz bir şeye adayın ki hayatınız
benim gibi karamsarlık ile hata ve sorunlara
takıntılı olup sürekli onları inceleyerek
geçmesin. Ben aslında kim miyim? Ben
sadece size kendinizi adayın diyen bir
hayalden ibaretim. Asıl soru “Siz kimsiniz?”
ve “Hayatımdan ders çıkarıp adanmışlık
gösterecek misiniz?”
.

eğlenmeye adıyor ve mutluluk, sorunları
görmezden gelmesini sağlıyordu. Çaycı
çocuk bilmiyor muydu kendinden daha
yüksek maaş alıp daha az çalışan insanların
olduğunu? Ama o, kendini kahveye gelen
abilerini memnun etmeye ve mutlu olmaya
adamıştı. Hiçbir sorun onu bu yoldan
alıkoyamazdı. Bu insanlar kendilerini bir
şeye adadı ve gerçek mutluluğa eriştiler.Sorunlar onları asla rahatsız etmedi çünkü
yaptıkları işi tutkuyla yapıyorlardı ve
tutkunun sağladığı mutluluk, onlara hayatın
sorunlarına takılmamayı öğretiyordu. Ben
Ali Rıza Teker, şu an o hastalığın (zatürrenin)
pençesindeyim ve ölümümün yaklaştığını
hiç hissetmediğim kadar hissetmekte- yim.
Benim onlardan eksiğim ne miydi? Onlar
kendini sevdiği bir şeye adamışlardı. Ben ise
sevmediğim bir işe katlandım, kendimi
hiçbir şeye adamadım ve sadece “O insanlar
nasıl sorunları görmezden gelebiliyorlar ve
mutluluğa
erişebiliyorlar?”
sorusunun
cevabını bulmaya çalıştım. Bunun cevabını
kendi çabamla değil hepimizin yaşayacağı
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ARAŞTIRMA

Eşitlik mi Adalet mi?
Berkay Yüksel

dönüm

Adaleti Türk Dil Kurumu daha çok kullanılan
anlamına göre “hak ve hukuka uygunluk,
hakkı gözetme” ve “herkese kendine uygun
düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk”
şekillerinde tanımlıyor. Ben şahsen ikinci
tanımı daha açıklayıcı buluyorum çünkü ilk
tanımı anlamak için hak ve hukuk kavramlarını ayrıyeten anlamak gerekiyor. İkinci
tanım ise bunları içine
katmış ve “herkese
kendine uygun düşeni
verme” ifadesiyle hak
kavramının
tanım
içindeki önemini aslında açıklamış
.
Kelimenin
etimolojik
kökeni ise Arapça “adl”
kökünden
geliyor.
Arapça
kelime
de
“denge gözeten, adil”
anlamlarına
geliyor.
Görüldüğü gibi adalet
kelimesi dengeyi sağlamak
ve
doğruluk
anlamlarında da kullanılabilmektedir. Tabii ki
bu dengenin ne dengesi
olduğunu
belirtmek
önem arz etmektedir.
Ben adalet için en iyi
açıklamanın
“güç,
imkân dengesi” olduğunu düşünüyorum.

Mutlak adaletin ne olduğu konusunda ve
nasıl uygulanması gerektiği hakkında çeşitli
görüşler vardır. Bunları bazı edebiyatçı ve
düşünürlerin sözleri üzerinden açıklayacağım. Adaletin ne olduğunu inceledikten
sonra elbette onun zıttı olan adaletsizliği ve
eşit olma durumunu da irdelememiz gerekir.
Adaleti Türk Dil Kurumu daha çok kullanılan
anlamına göre “hak ve hukuka uygunluk,
hakkı gözetme” ve “herkese kendine uygun
düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk”
şekillerinde tanımlıyor. Ben şahsen ikinci
tanımı daha açıklayıcı buluyorum çünkü ilk
tanımı anlamak için hak ve hukuk kavramlarını ayrıyeten anlamak gerekiyor. İkinci
tanım ise bunları içine katmış ve “herkese
kendine uygun düşeni verme” ifadesiyle
hak kavramının tanım içindeki önemini
aslında açıklamış
.
Kelimenin etimolojik kökeni ise Arapça
“adl” kökünden geliyor. Arapça kelime de
“denge gözeten, adil” anlamlarına geliyor.
Görüldüğü gibi adalet kelimesi dengeyi
sağlamak ve doğruluk anlamlarında da
kullanılabilmektedir. Tabii ki bu dengenin
ne dengesi olduğunu belirtmek önem arz
etmektedir. Ben adalet için en iyi açıklamanın “güç, imkan dengesi” olduğunu
düşünüyorum.
Bu tanımlamalara göre adaletsizlik de bir
dengesizlik ve bir haksızlık durumu olarak
ifade edilebilir. Bunu bazı özlü sözler
üzerinden örneklendireceğim. “İnsanlar,
adaletsizliği sadece kendi başlarına gelince
düşünüyorlar.” Charles Bukowski tarafından
söylenmiş bir sözdür. Bunu adaletin aslında
gündemimizde olmadığı, adaletin yerinde
olmadığını
bildiğimiz
halde
böyle
davrandığımızı ima eden bir söz olarak
yorumluyorum. Durum böyle olduğu sürece

Bu tanımlamalara göre
adaletsizlik de bir dengesizlik ve bir haksızlık
durumu olarak ifade
edilebilir. Bunu bazı
özlü sözler üzerinden
örneklendireceğim.
“İnsanlar, adaletsizliği
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Sonuç olarak, mutlak eşitlikten ziyade
adaletin hayatımızda daha fazla yer
etmesi gerektiği kanısındayım. Adil
olmaktan hiçbir şekilde taviz verilmemelidir ve adaletsizliğe kayıtsız kalınmamalıdır. Yoksa bir gün adil olmayan bir
durumla karşılaşırsak bizim için sesini
çıkaracak kimse kalmaz. Adalet, beraberinde bağımsızlığı da getirir ve bu
açıdan toplumsal önemi de büyüktür.
Adalet iyiliği de sadece kişisel açıdan
yansıtmak yerine toplumun genel iyiliğini
gözetir. Bu sebeplerden ötürü adalet her
açıdan bize yol gösterici bir ışık olmalıdır.

sadece kendi başlarına gelince düşünüyorlar.” Charles Bukowski tarafından söylenmiş
bir
sözdür.
Bunu
adaletin
aslında
gündemimizde olmadığı, adaletin yerinde
olmadığını
bildiğimiz
hâlde
böyle
davrandığımızı ima eden bir söz olarak
yorumluyorum. Durum böyle olduğu sürece
mutlak adalete asla erişilemez. Bu yüzden
adaletsiz bir durum olduğunda hep beraber
karşı çıkmalıyız ve hak aramalıyız.
Platon ise Devlet adlı kitabında “Adaletsizliklerin en büyüğü adil olmayıp adil gibi
görünmektir.” demiştir. Bu sözü adaletsizliğe kayıtsız kalmaya ve hatta adaletsizliği meşru kılmaya yönelik bir eleştiri
olarak görüyorum. Victor Hugo ise “İyi
olmak görünmektir.” demiştir. Bu sözü
adaletsizliğe kayıtsız kalmaya ve hatta
adaletsizliği meşru kılmaya yönelik bir
eleştiri olarak görüyorum. Victor Hugo
ise “İyi olmak kolaydır, zor olan adil
olmaktır.” diyerek adaletin her zaman
iyilikle örtüşmediğini belirtmiştir. Bunu
bir örnekle açıklayacağım. Çok fakir bir
adam, ailesini doyurabilmek için bir
fırından ekmek çalarsa bu ailesine karşı
iyi bir davranış olabilir. Ancak fırıncının
hakkına girmiştir ve adil olmayan bir
harekette bulunmuştur. Hem iyi hem de
adil olan o ekmeği alabilecek parayı
çalışarak kazanmasıdır.
Adalet kavramının eşitlikten bağımsız
olarak ele alınamayacağını da belirtmek
isterim. Ancak bu iki kavram birbiri
yerine kullanılarak, eşitlik ve adalet aynı
şeymiş
gibi
gösterilerek
hataya
düşülmektedir. Eşitlik saf bir denge
durumunu ifade ederken, adalet bu
dengeyi tarafların gücüne göre ayarlar.
Yani herkese aynı imkânları vermek ile
herkese hakkı kadar imkân vermek aynı
şey değildir. Örneğin, engelli bir birey ile
engelsiz bir bireye tıpatıp aynı imkânları
vermek eşitlik olur fakat adil olmaz. Adil
olan, engelsiz birey ile engelli bireyi
imkânlarını gerçekleştirebilmesi açısından aynı seviyeye getirmektir. Bu
durumda ise engelli olana bazı imtiyazlar
ve
özel
hizmet
tanıyarak
adalet
gerçekleştirilebilir. Örneğin, yollar görme
engelli birisi için uygun hâle getirilebilir.
Adaleti bu sebepten dolayı gücü dengelemesi açısından mutlak eşitlikten daha
üstün bir yargı olarak görüyorum.
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ELEŞTİRİ

Edebiyattaki Kara Koyun:
Fantastik Yazın
A. Berk Takır

dönüm
Kitap okumayı okuma yazma öğrendiğim
birkaç aydan beri çok sevdim. Birçok
türden kitapları okumuş ve okumakta
olsam da on on bir yaşlarında okuduğum
“Hobbit” ile ilgim daha çok fantastik
romanlara yöneldi. En son bitirdiğim kitap
da yine bu türün bir örneği olan “Kaos
Lordu”. Çoktur okumakta olduğum “Zaman
Çarkı” serisinin altıncı kitabı. Seri aslında
birden fazla kez çok satanlar listesine
girmiş olsa bile ne yazık ki ülkemizde çok
tanınmış değil. Eminim bunun birden fazla
sebebi vardır ancak bu ve bunun gibi
kitapların
okunmamasında
gördüğüm
önemli (!) sebeplerden birinden bahsedeyim.
Edebiyatın ortaya çıkışına ön ayak olan
destanlardaki ve bugün büyük saygıyla söz
edilen klasiklerde bulunan doğaüstü ögeler
“fantastik”
etiketiyle
yoğunlaştırılarak
okura sunulduğunda ne yazık ki genelde ön
yargı oklarının hedefi oluyor, çocukça
görülüyor ve ciddiye alınmıyor. Böyle bir
davranış sadece fantastik edebiyata karşı
değil aslında. Polisiye ve bilim kurgu türleri
de bu gibi bir ön yargıdan nasiplerini almış
olsalar da onların üzerinde yavaş yavaş
kırılmaya başlamış bu ön yargı hâlen
fantastik edebiyatı rahat bırakmıyor. Çoğu
insan fantastik kelimesini duyduklarında
yalnızca bir alttür olan “Kılıç ve Büyü”
(Sword and Sorcery) geliyor akıllarına.
Fantastik yazın bundan ibaret değil.
Fantastik romanlar herhangi başka bir
romanın işleyeceği her konuyu işleyebilir
aslında. Sadece bunu yaparken, gerçekte
var olan dünya kurallarının geçersiz olduğu,
gizli bir “iç dünya”yı kullanır. Bazen de
tamamen yazar tarafından oluşturulmuş
yeni bir dünya vardır. Bu yönüyle de çoğu
romandan daha çok emek ister. Hikâyenin
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geçeceği yeri tasarlamak ve bu yeri
inandırıcı kılabilmek de en az bir roman
yazmak kadar zordur. Fantastik edebiyat,
çocukça bulunup alaya alınır. Ancak yaptığı
şey hayal gücümüzü harekete geçirmektir.
Ünlü İsviçreli psikiyatr Carl Gustav Jung’un
“İnsanlığın başardığı her şey yaratıcı fantezinin sonucudur, öyleyse hayal gücünü
küçümsemeye ne hakkımız var?” sözü de
bu gerçeği çok iyi anlatıyor bana sorarsanız. Bir birey tarafından neredeyse
sıfırdan yaratılan diller, kültürler, tarih ve
coğrafyalar insan hayal gücünün ulaşabileceği en yüksek noktalardan birkaçı
değilse ne?
Genelde fantastik edebiyatla ilişkilendirilen
iyi ve kötünün savaşı, büyülü araçlar,
seçilmiş kişi gibi klişeler türün T. H.White
tarafından yazılan “The Once and the
Future King” gibi eski eserler de var ama bu
gibi eserler türün ilk örneklerinden olduğu
için klişeleri ortaya çıkaran da onlar ve bu
klişeler modern fantezi yazarları tarafından
neredeyse tamamen terk edildi. Ki bu
klişeleri içeren bir kitabın kötü olması da
tescillenmiş bir gerçek değil. Mesela bir
tiyatro oyunu iyi yazılmamışsa ve daha
önce yapılan şeyleri içeriyorsa bu o oyunun
kötü olduğunu gösterir tiyatro türünün
değil. Ancak ne yazık ki edebiyatımızda
fantastik hikâyenin ilk örneği olan ve
modern Türk hikâyesinin ilk eserlerinden
biri kabul edilen ‘‘Muhayyelât-ı Ledünni-i
İlahi-i Giridî Ali Aziz Efendi’’ bile çok fazla
hayal-i muhal yani gerçekleşemeyecek
olayları içerdiği için eleştirilmiştir.
Bu durumla ben de karşılaştım. Örneğin şu
an okuduğumu söylediğim “Zaman Çarkı”
serisindeki
Rand
al’Thor,
Moiraine
Damodred ve Nynaeve al’Meara gibi karakterler sadece fantastik edebiyatta değil

şimdiye kadar okumuş olduğum tüm
kitaplar arasında en iyi yazılmış olanlardan
idi. Ancak kitabı önerdiğimde, sırf fantastik
bir seri olduğu için okumak istemeyenler,
çok ustaca yazılmış karakterleri ve yepyeni
kültürleri deneyimleyemiyorlar. Bence bu
büyük bir kayıp.

gibi eserler türün Türkiye’deki az sayıdaki
örneklerinden birkaçı. Bu örnekler Batılı
eserlere zaman zaman fazla benzedikleri
konusunda eleştirilse bile ülkemizde yeni
yeni oluşmaya başlayan bu türün ilklerinden. Fantastik türün gelişimini sağlayacak
yeterli sayıda eserin birikimi ile gelişme
sağlanacaktır. Umarım böyle bir zamanın
gelişi çok uzak değildir. O zamana kadar
Theodore Sturgeon’un “İyi bilim kurgu iyi
edebiyattır.” sözünü fantastik kitaplara
uyarlayıp, içinde bulunduğunuz zamandan
ve mekândan farklı bir ortam sunan ve
hayal dünyamızı genişleten bu türe bir şans
verirsiniz.

Bu birkaç paragrafta Türkiye’de fantastik
edebiyata karşı olan ön yargıdan şikâyet
etmiş olsam da 2000’li yıllardan itibaren
Türkiye’de fantastik edebiyatın gelişmeye
başladığı da inkâr edilemez. Barış Müstecaplıoğlu’nun yazmış olduğu “Perg Efsaneleri” ve Orkun Uçar’ın kaleme aldığı “Asi”
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DENEME

Gülümsemek ve Gülümsetmek Üzerine
Beklentilerimiz
Umut Danışmaz
Meltem Mükerreme
Gürbüz

dönüm

kuracak cesareti ve özgüveni kendilerinde
mutlu eder genelde, biri komşularına tatlı
bulamamaktadırlar. Herhangi bir hayale
ikram etmiş. Diğeri uzun zamandır görüşdoğru yelken açmak üzereyken geçmişte
mediği akrabasını arayıp gönlünü yapmış.
yaşadıkları travmatik hayal kırıklıkları onları
Böylece her gülümseyen bir diğerini sevindurdurmakta ve elleri kolları bağlı bir
dirmiş. Bu durum bir kelebek etkisiyle tüm
duruma sokmaktadır. Kurdukları benzer
şehri sarmış. Açlar doyurulur, çıplaklar
hayallere ulaşmış başkalarının varlığı bu
giydirilir,
evsizler ağırlanır
Böyle
hayallerin mümkün
olduğunuolmuş.
kanıtlayarak
aylar
yılları
kovalarken
şehre
bir
bu kişileri motive etmek yerine içten yolcu
içte
uğramış.
güzelce
ağırlayıp
misafir
yoğun
bir Yolcuyu
kıskançlık
hissine
boğmaktadır.
etmişler yanlarında.
Boğulmaktan
kurtulmak Günlerce
için ise buşehirde
kötü
kalan
yolcu
her
an
etrafını
gözlemlemiş.
duyguyla mücadele etmek yerine
bir an
Böylesi
mutlu insanların
sırrını hayallerini
araştırmış.
önce
gerçekleştirmek
istedikleri
Notlar
almış,
uzun
uzun
düşünmüş.
En
kıskançlık girdabına ittiriyorlar. Bu hayaller
sonunda bir
şehrin
gelenlerini
boğularak
can gün
verse
de ileri
ruhları
kişinin
toplamışkendilerine
bir araya.
zihninde
bir yerHerkes
edinir vemerakla
gecebeklerken
başlamış
konuşmaya:
uzun
leri yataklarında uyuyakalmadan“Ben
hemen
zamandır
gezer
dururum,
gittiğim
hiçbir
önceki dakikalarda kendilerinden başka
yerde şey
sizin düşündürmez.
gibi yaşayan insanlar
hiçbir
Hatta görmebazen
dim. Ne kişinin
mutsuzbütün
mutluya
bakıp
gülümser,
hayaller,
geceyi
düşünmekle
ne de mutlunun
geçirmesine
ve artık diğerlerini
içinde ölüp düşündüğü
gitmiş bu
vardır
başka
yerlerde.
mademiçin
biliyorhayallere onların yenidenSizdoğması
bir
sunuz
bu
işin
sırrını,
diğerlerine
de
öğretin.
fırsat verir ki asıl önemli olan da budur. Ne
Öğretin
gibi yaşayabilsin.”
yazık
ki ki
buherkes
kısa sizin
düşünme
seansının bir
saçmalık olduğundan bahsetmeleri için
Bunun üzerine
“Tabi ya,
evet”
demiş ileri
genelde
birkaç saatlik
uyku
yeterlidir.
Bu
gelenler, “öğretelim
tabi”.
Karar vermişler
genellemeden
kurtulup
hayalleri
uğrunda
önce ülkenin
sonra dünyanın
dörtyine
bir
çabalamaya
başlayabilenleri
ise belki
yanına
İnsanlara olsanasıl
içinde
hayaldağılmaya.
kırıklıkları barındıracak
da
yaşanacağını,
gülümsemenin
sırrının
en
azından pişmanlıklardan
arınmış
bir
gülümsetmek
olduğunu
öğretmeye.
Ve
gelecek
beklemektedir.
DENEME
şehir dört bir yana dağılmış. O günden
Ne
olursa
olsun insan,
içindeki sırrı
hayalleri
sonra
bu insanlar
mı unutmuş
yoksa
öldürmemelidir.
Hayalbilinmez
katili olmamalı
biri mi unutturmuş
ama birbence
daha
insan.
Elleri
hayalçıkmamış
kırıklarıyla
kanlarİnsanlar
içinde
öyle bir
topluluk
ortaya.
kalmış
bu “kayıp”
insanlara üzülerek
acısam
bildikleri
sırrı kaybetmiş;
her yerde
hakda
maalesef
elimden birçoğalmış.
şey gelmiyor. Bence
sızlıklar,
mutsuzluklar
hayal kurmak “yaşamak” ile eş anlamlıdır.
Yahya
Kemal’in
o çok güzel dizilmiş
Böyle der
ve eklerler;
mısralarını ezberlemenizi ve hayatınıza
uyarlamanızı
ne çok
Evrende hiçbir
şeyisterim:
tamamen kaybolmaz.
Mutlu olmak da etmek de insanın içine
“Yürü!
Hür maviliğin
bittiği Ancak
son hadde
saklanmıştır,
yok olmamıştır.
şimdi
kadar!..
daha gizlidir, herkes ondan bilmez bunu…
İnsan, âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.”

Üzerinde bulunduğumuz dünya adı verilen bu
Bugünlerde insanların -en azından bir
koskoca kürede, sayısı milyarları bulan insan
kısmının- yüzlerine maske takıyor olması,
lar olarak hepimiz kendimize has hikâyeler
zaten az yaptıkları bir şeyi tamamen gizlemeyazmak ile meşgulüz. Kimimiz kendi hikâyelerine neden oldu. Gülümsemek. Bence
lerini saf alın teriyle kazandıkları başarılarıyla
insana en yakışan eylemlerden biri. Birbirisüsleyerek destanlara çeviriyor, kimimiz
mize verebileceğimiz güzel bir hediye. Ben
başkalarının hikâyelerini sonlandırmak gibi
hep insanların gereğinden az gülümsediğini
alçaklıklarla kalemlerini kirletiyor, kimimiz ise
düşünmüşümdür. Bir gün tebessümlerini hiç
kendi
hikâyelerini
yazacak
başkalarını
gösteremeyeceklerini bilmeden tabi.
dünyaya getirerek onları asıl olayın merkezine
yerleştiriyoruz. Her ne kadar bütün bireylerin
Oysa gülümsemek; mutlu olmak, hayal
hikâyeleri iyimser bir tahminle yaklaşık
kurmak, umut etmektir. İnsanın en temel
seksen yıllık türlü türlü yaşanmışlıklarla
ihtiyaçlarından, en büyük isteklerindendir.
benzersiz hâle geliyor olsa da ben bu hikâyeHayattaki kötülüklere, ters giden şeylere bir
lerde
bulunan Birine
ortak bir
nokta üzerinde
kafa
karşı duruştur.
gülümsemek,
ona değer
patlatmayı
pek
keyifli
buluyorum.
Bahsettiğim
vermek, destek olmaktır.
nokta hikâyemizi kaleme alırken yazacağımız
bir
sonraki
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belki de paragrafı
zihni
Bizim
gülüşümüz
başkalarınınkilerle
daha
da
mizde
tasarlama
durumumuz,
yani
geleceğe
güzelleşir. İnsanları gülümsetmek, yaşatmakyönelik
hayallerimiz
ve beklentilerimiz.
tır. Hayatı
anlamlı kılmanın
bir yoludur derin

manasıyla. Geride hoş bir seda bırakıp
Aramızda
uğruna hayatlarını
adayacakları
dünyadan ayrılacak
insan, gülümsemek
ve
hayallere
sahip
olanlarımız
da bunu?
var, günlük
gülümsetmek
olmasa
nasıl yapar
hayatlarına kendilerini amansızca kaptırıp
yarınının
kaderine
da olsa
kafa yormayan
Gülümsetmek,
biziaz
ortak
bir hayale
götürebilarımız
da.adımdır.
Birinci gruptaki
hâlihazırda
lecek ilk
Çünkü kişiler
dünyada
barışın,
geleceğe
dair beklentilerinin
en azından
bir
eşitliğin sağlanmasını
isteyen, herkesin
insankısmından
eminler
ve
birçoğu
da
bu
beklentica yaşamasını arzulayan biri varsa yapabilerini
içingülümsetmektir
çaba gösterme insanları.
gayretin
leceğikarşılamak
en basit iş
deler.
İkinci
gruptan
kişiler
ise
hayatlarını
Umut vermek, hayal kurdurmak, hayata
gelecekte
yöne karışma kudre
bağlamak sürükleneceği
insanları, gülümsetmekle
başlar.
tini
kendilerinde
bulamadıklarından
dolayı
Hepimiz
gülümsetebilsek
bir diğerimizi,
o
hayatlarının
kontrolünü
gelişigüzel
olaylar
ve
muhteşem şarkının sözlerindeki dilek gerçek
durumlardan
meydana gelen
birBu
nehrin
olur belki. “Doğarken
ağladı haşin
insan/
son
akıntısına
Kendileriyle
olsun, bu son”kaptırmışlardır.
geleceğe dair bir sohbet gerçekleştirdiğinizde
şu
anlık
Derler
ki:net hayallere veya hedeflere sahip
olmadıklarından,
hayatlarını
Eskiden şehrin birinde
yaşayan biradamak
adam,
istedikleri
hiçbirüzgün
şey olmadığından
bahsederyolda yürürken
bir çocuk görmüş.
Gidip
ler.
Tabiigüzel
ki busözler
kişiler söylemiş,
her ne kadar
netokşamış.
kalıplar
yanına
başını
la
geleceklerine
dair
hayallerindenAnlamsız
bahse
Çocuk
çok sevinmiş
bu davranışıyla.
demiyor
olsalar da
başından
olaylara,
gelmiş küslük,
gidip
kavga geçecek
ettiği arkadaşıniçinde
bulunacakları
durumlaraözür
ve dileyip
imza
dan özür
dilemiş. Birbirinden
atacakları
başarılara
dair evlerine
hiçbir beklentiye
barışan arkadaşlar
sevinçle
giderken
sahip
olmamalarından
Peki,
annelerine
birer buket bahsedilemez.
çiçek götürmüşler.
neden
böyleymiş
gibi
davranışlar
sergilerler?
Anneleri çok beğenmiş çiçekleri. Mutlu olan
Bana öyle geliyor ki bu kişiler, yeni hayaller
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FIKRA

Evlerimiz ve Kendilerimiz
Zeynep Nazlı Yücel

dönüm
Kendimi bildim bileli, annemden bir saat
daha n’olur diyerek defalarca izin alarak,
sabah uyanır uyanmaz dışarı koşup gecenin
son saatlerinde eve girerek, yurt giriş
saatinin son dakikasını bile dolu geçirerek,
kısacası bütün sınırları zorlayarak geçirebileceğim her saniyeyi dışarıda geçiriyordum.
Benim için en büyük mutluluktu dışarıda bir
şeylerle meşgul olmak: arkadaşlarla buluşmak; konserlere, festivallere gitmek;
konferanslara
katılmak;
hiçbir
şey
yapamıyorsam tek başıma bir kafede kahve
içmek… Özetle, sürekli bir koşuşturma
içerisindeydim. İyi geliyordu bana;
ne
zaman bir şeylerle meşgul isem o zaman
dünyanın en mutlu insanı bendim. Yorulmamın hiçbir önemi yoktu, meşgul olmak
güzel şeydi benim için.
Sonuçta boş
kalmak korkutucuydu değil mi? Ya o
boşluktan hiç çıkamazsam? En azından
böyle
düşünüyordum,
kendimi
buna
inandırmıştım.
Bir aydan fazla oldu çoğumuz adım dahi
atmıyoruz dışarıya. Hepimiz gerçekten çok
sıkılıyoruz, ne bir dizi izlemek ne de bir
kitap okumak; hiçbir şey yapmak gelmiyor
içimizden. Evlerimizdeyiz sadece, günün
sonunda geri dönüp başımızı soktuğumuz
yerdeyiz hem de haftalardır. Kendi adıma;
evde kalmak boşa geçen zamanın tanımıydı, ta ki şu ana dek… Korktuğum şey
başıma geldi diyebilirim bu süreç için ama
yeni yeni anlıyorum ki aslında o korktuğum
şey benim uzun zamandır ihtiyacım olan
tek şeymiş. Meğersem ben o koşuşturmacanın içinde kendimi unutmuşum. Duygularım, düşüncelerim birbirine girmiş. Evet,
çok korkuyormuşum tek başıma kalmaktan
çünkü
yüzleşmek
istemiyormuşum
üzüntülerimle, yorgunluklarımla, kaygılarımla. Aslında tam zamanında, en ihtiyacım
olan yerde tıkılı kalmışım içeride, ki sadece

benim için değil çoğu kişi için
hayata
verdiğimiz bu ara çok gerekliymiş;
kendimizin aslında kim olduğunu bulabilmek için, mutlu olduğumuz dakikaların
değerini anlayabilmek için, bize zarar veren
insanları fark edebilmek için…
Ben bu süreçte çok fazla şey öğrendim:
Aslında, o her zaman yapmaktan korktuğum şey, hayatımın “dönüm” noktasıymış, bana bambaşka kapı açacakmış.
Bazen yalnızlık da iyi gelirmiş insana, çok
şey öğretirmiş. Değişim korkulacak bir şey
değilmiş her zaman. Umarım ki, herkes
evlerinde kendileriyle baş başa kalma
cesareti gösterir ve yine umarım ki bu
yalnızlığımızda kendimiz dediğimiz şeyin
gerçekten kim olduğunu bulabilmişizdir.
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İşte Böyle Anılar
Uzun bir zaman
Sönük hatıralar
Zihninin uçurumlarında dolaştığın,
Hazine arar gibi aradığın,
Fakat bir türlü şekil aldıramadığın,
Bulanıklaşmış detaylar…
İşte böyle anılar
Hem hüzünlendiren hem ağlatan
Ama aynı zamanda
Özlettiren, güldüren
Tüm o hisleri duyumsatan
Hayat akışına anlam katan
Sözün kısası,
İnsanoğluna gerek yok fazlası.
Ona gerekli olanı
Mayhoşluğu tatlı,
Aklında hep canlı,
İşte böyle anılar.

Gülsen Deniz Kahraman
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ÖYKÜ

Anlam
Zülal Can

dönüm

güncel de değildi pek. Büyükannesinden
yadigârmış gibi duruyordu ama hatırlayamadı. Mumdan gelen zayıf ışık sayesinde
şamdanın yanındaki bir diğer nesneyi fark
etti. Mat gri bir çerçeveydi bu, güzel bir
fotoğrafa ev sahipliği yapıyordu. Çerçeveyi
eline aldı ve fotoğrafı inceledi meraklı
bakışlarla. Sanki yaşamın o korkunç boyutuyla hiç tanışmamış gibi mutlu bir şekilde
kameraya bakan ailenin arkasında güzel bir
manzara duruyordu. İlk ilgisini çeken aile
ferdi, en önde duran sarı saçlı kız oldu.
Suratındaki gülümseme hinlik dolu gibi
duruyordu ama içinden gelen ses en az
arkasında duran manzara kadar doğal bir
gülümseme olduğunu söylüyordu ona.
Yanılıp yanılmadığını bilemezdi. Birden tüm
vücudu titremeye başladı; içinin en derinliklerinden gelen bir duygu tüm vücudunun
titremesinin kaynağıydı. Bu sarı saçlı kızı
tanıyormuş gibi hissetti, sanki birbirlerinin
başka yüzleriydiler. Bir o kadar da
yabancılardı aynı zamanda birbirlerine,
anlamlandıramadı. Çerçeveyi yerine bıraktı
ve etrafını incelemeye başladı. Bir süre
sonra etrafını süsleyen nesnelerin hiçbirinin
ona ait olmadığını fark etti. Hepsi, başka
birisinin
yaşanmışlıklarının
parçasıydı.
Kendi anılarını barındırmıyordu, üstelik
kendi anılarını da pek anımsayamıyordu.
Gerçeklik algısını tekrar kazandığını hissettiğinde elektriklerin gelmiş olduğunu gördü.
Daha fazla oyalanmadan yerinden kalktı,
masanın üstüne bıraktığı paketi gördü.
Saatler geçmişti eve geldiğinden beri,
yemesi mümkün değildi artık. Yine de elleriyle paketin sıcaklığını yokladı, hâlâ sıcaktı.
Tuhafına gitmesine gitti ama durumun
üstünde çok da durmadı, hâlâ midesinin
dolması için bir fırsat vardı işte önünde.
Ellerini yıkamaya gitti tuvalete, hızlıca
yıkadı ve tam havluyu eline alacakken
karşıdaki aynada kendi simasını gördü, o
fotoğraftaki kıza benzetti kendini.

Yorucu bir günün ardından evine vardı.
Ellerinde, az sonra yemeyi planladığı bir paket
vardı. Masasının üstüne koydu; derin bir
nefes aldı, tuttu ve sonunda bıraktı. Haftanın
son günüydü bugün, öylesine zorlu bir haftaydı ki bu, ertesi güne sağ çıkabilecek miydi
bilmiyordu. Kendini koltuğa bıraktı soluklanmak için. Az sonra kalkacaktı zaten, yapması
gereken işleri düşündü bir süre, hemen
hemen saat kaçta uyuyacağını hesapladı. Yine
yetmeyecekti ona uykusu, üç saat de sürse,
iki gün de sürse kalktığındaki vaziyeti
değişmiyordu. Yorgun ve çaresiz. Bu gibi
düşünceler zihnini bir süre meşgul etti, ardından gelen uykuya başta dirense de sonunda
teslim oldu. Sakin bir şekilde kalktığında, tıpkı
diğer uykuları gibi bu sefer de rüya
görmediğini veya hatırlamadığını düşündü.
Sakinliği, uyuyakaldığını fark edince yerini
telaşa bıraktı. Yarın yine erkenden kalkıp
gidecekti evden, hatta belki de bugünün
sabahında. Oysa yapması gereken işlerin
hiçbirini yapmamıştı. Yerinden doğruldu,
terliklerini aramaya girişti fakat ne var ki etraf
zifiri karanlıktı ve ne kadar debelense de
terliklerini bir türlü bulamadı. Birdenbire
ayağındaki ayakkabıları fark etti, sinirden
gülmeye başladı. Tiz kahkahaları, sessizliğin
karanlıkla olan uyumunu bozuyordu. Hem hiç
adeti de değildi ki ayakkabılarını çıkarmadan
eve girmek, nasıl olduğunu da pek anımsayamadı. Yaptığı saçmalıklar akıl alır cinsten
değildi, muhtemelen hepsi uzun süredir uykusuz kaldığından ötürüydü. Yürüdü ve etraf
aydınlansın diye anahtara bastı, ancak ışık
yanmadı. Elektriklerin gittiğini anladı, tepkisiz
kalmayı tercih ederek mum aramaya girişti.
Bir süre mum ve çakmak aramakla uğraştı,
bulduktan sonra da mumu yakmakla. En basit
gibi görünen işleri bu kadar zorlanarak
yapması da yine akıl alır cinsten değildi.
Mumu yaktıktan sonra yanında duran
şamdana mumu koydu. Bu şamdanı daha
önce gördüğünden pek emin değildi. Uzun ve
paslanmış gibi duruyordu, kolları alabildiğine
genişti. Son zamanlarda alınmış gibi değildi,
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ELEŞTİRİ

Gözlerde yaş bırakmayan harika bir eser:
7. Koğuştaki Mucize
Egemen Aray

dönüm
Birçoğumuzun sinemada izleme fırsatı
bulduğu, bazılarımızın sonradan izlediği
ama istisnasız herkesin bildiği bir yapım
olan 7. Koğuştaki Mucize, vizyondan kalkmış
olmasına
rağmen
adından söz
ettirmeye devam ediyor. Film şu sıralar
Netlfix’te yayınlanıyor ve aboneler tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Geçtiğimiz
günlerde dünyaca ünlü futbolcu Neymar,
Instagram hesabında yaptığı paylaşımda
filmi izlediğini ve hayran kaldığını söylemiş,
filmi izlemeyen herkese şiddetle tavsiye
etmişti. Bunun dışında uluslararası anlamda ciddi bir ilgi gören film Brezilya’da ülke
çapında Netflix’te en çok izlenen yapımlar
arasına girmeyi başarmıştı. Peki bu filmin
bu kadar adından söz ettiren yanı nedir?
Artılarına, eksilerine ve aldığı eleştirilere bir
göz atalım.

Senaryo Kore yapımı bir film olan “Miracle
in Cell No.7”dan ülkemizin 80’li yıllardaki
durumuna göre uyarlanmış. Birçok eleştirmen 7. Koğuştaki Mucize’nin orijinal halinden daha sürükleyici olduğunu söylüyor.
Karakterlerimize
gelecek
olursak,
başkarakterimiz Memo. Eşi vefat eden
Memo, babaannesi ve kızı Ova ile birlikte
yaşamakta. Günlerden bir gün Memo kızı
Ova’yla birlikte yürürken Ova kırtasiyede
gördüğü çantayı çok beğenir. Memo çantayı
kızına almak istese de parası olmadığından
alamaz. Daha sonra parayı bulunca çantayı
almak için tekrar kırtasiyeye gelir ki ne
görsün, sıkıyönetim komutanı çantayı
kızına almıştır. Memo “çanta bizim” diyerek
çıkışır ve komutan tarafından tokatlanır.
Kısa bir süre sonra sıkıyönetim komu-
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tanı oldukça gaddar bir karakter olarak
karşımıza çıkıyor. Filmde cezaevinden
sorumlu olan yüzbaşının komutan için “O
dünyanın hakimi, buraların Allah’ı” demesi
her şeyi özetliyor aslında.
Oyuncu performanslarına gelecek olursak,
Aras Bulut İynemli gerçekten muazzam bir
iş çıkartmış. Memo’nun babaannesi rolünü
usta oyuncu Celile Toyon’dan daha iyi
oynayabilecek biri var mıdır, pek sanmıyorum. Ama beni en çok etkileyen Mine Öğretmen rolündeki Deniz Baysal oldu. (Mine
Öğretmen
Memo’nun
hapiste
olduğu
dönemde Ova’ya annelik yapmıştı.)

-

Bunun dışında filmi beğenmeyen ve bütün
senaryonun bir “duygu sömürüsü” üzerine
kurulu olduğunu düşünen azımsanamayacak
kadar insan var. Bu tarz yorumları anlamsız
buluyorum. Fragmanında bile yeterince
dram olan bir filmin içeriğinin bu kadar
etkileyici olması şaşırtıcı olmasa gerek.
Ayrıca izleyiciyi ağlatan bir dram filminin
yarattığı etkinin daha büyük olacağına
inananlardanım. Filmi izleyip ağlamamak
mümkün değil gerçekten, olay örgüsünün
insan üzerinde bıraktığı etki gerçekten
inanılmaz.

tanının piknik yapmak için gittiği yerde
Memo ile karşılaşır. Çantasını Memo’ya
doğru sallayıp koşmaya başlar. Memo da
peşinden koşar. Kız kayalık yerden yürürken
ayağı kayar ve başını çarparak denize düşer.
Memo kızı kurtarmak için koştuysa da kız
oracıkta ölmüştür. Komutan kızının ölümünden
Memo’yu
sorumlu
tutar.
Kızını
öldürdüğü iddiasıyla Memo’yu hapse attırır.
Sıkıyönetimin getirdiği şartlar gereği komutanın bir dediği iki edilmemektedir. Ağzından çıkan her kelime emir niteliğindedir. Var
olan tarafsız bir yargı yoktur, vali ve
kaymakamlık gibi yerel makamlar etkisizdir.
Olaya şahitlik eden bir tanık olmadığı gibi
Memo’nun suçsuzluğunu kanıtlayabilecek
tek bir şey yoktur. Memo sorgulanma sürecinden hapishaneye girişine kadar olan
süreçte yetkililer tarafından tarif edilemez
bir şiddete maruz kalır. Koğuştaki diğer
mahkûmları suçsuzluğuna inandırıncaya
kadar orada da şiddet görür, zaten küçük bir
kızın canına kıydığı iddia edilen birinin
hayalden de ötedir, ancak Memo’nun akli
durumunu anlayan mahkûmlar kısa sürede
masum olduğunu da anlar. Filmin devamı
Memo’nun özgürlüğe uzanan zorlu mücadelesini anlatır.

7. Koğuştaki Mucize Netflix’te de yayınlanmaya başlamasının da etkisiyle adından söz
ettirmeye devam edecek gibi gözüküyor.
IMDB’de 8 puan barajını geçen film, bence
son yıllarda vizyona girmiş en iyi Türk
yapımı filmlerden biri.

Film 80’li yılların Türkiye’sine çok fazla atıfta
bulunması sebebiyle çok büyük bir tepki
çekti.
Orijinal senaryoda ölen kızın babası bir
başkomiser, yarbay değil. Bununla birlikte
kötü karakter olarak yanısıtılmamış. Ancak
7. Koğuştaki Mucize’de sıkıyönetim komu-
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DENEME

Kim o? Benim ben, Özdemir Asaf!
Necati Siyahhan

dönüm
“Her zaman nasıl daha kısa yazarım diye
düşünürüm.” der, Özdemir Asaf. Aslında
Özdemir Asaf’ı anlayabilmek için bu yetiyor
zira o, tek satırla yaşayabilen, kendini anlatan bir zat idi. Evet, onun uzun mısralara
ihtiyacı yoktu… Olmadı, hiçbir vakit. Her
daim uzun aşk öykülerini birkaç satırla
anlattı; birkaç satırla gönlümüze taht
kurdu, Türk edebiyatında yer edindi.
Bugün bile yazılan aşk şiirlerindeki büyük
eksikliği sanırsam hepimiz görmekteyiz:
duygu, yaşanmamış bir duygu. Evet,
sevdiğine güvercinim der lakin onu bir
nesne olarak görür. Sevdiği uğruna ağlayarak şiir yazıyorum, der lakin boş zamanlarında şiir yazar. İşte, Türk edebiyatı bugün
böyle oldu. Oysa bir de Özdemir Asaf’ın
“bestleri”ni görün, izleyin, tadın, okşayın…
Beş duyunuz ile topyekûn hissedin.
İki satır yazar, büyük üstat; bir öykü çıkar, o
satırlardan. Günümüz şairleri? Sayfalar
karalıyorlar… Yazıyorlar oysa nafile… Öyle
bir vaziyete gelinmiş ki artık şiir okurken
bile sıkılıyorsun. Şiir okurken… Uzunlukla
çok alakası yok bunun. Zira Nazım
Hikmet’in sekiz sayfadan fazla olan “Tanya”
şiirini okuyan yahut “Severmişim Meğer”,
“Ne Güzel Hatırlamak Seni”, “Henüz Vakit
Varken Gülüm”, “Hoş geldin Kadınım”…
Bunlarda insanın ezberleme ihtiyacı yine
gün yüzüne çıkıyor. Özdemir Asaf’ın iki
satırlık bir şiirini okuyun, yine. Yine,
kalbinizi okşar ve sizi içine çeker.
Sırrını sormak yerine, “Yalnızlık, bir insanı
kaç parçaya bölebilir?” yahut “Sevdiği biri
için en fazla ne yapabilir?” gibi sualler daha
uygun olur. Zira şiirde sır olmaz, duygu olur.
Özdemir Asaf’ta da, en derin yalnızlık
duygusu, en hırslı aşk duygusu, en acı
ayrılık duygusu yatıyordu. Evet, belki göğe
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bakmıyordu lakin biliyordu, bugüne en
uzak gün, dündür. “güzelim” dediği zat,
asla “kim o?” demez, mesela. Zira bilir,
kapıdaki baştan başa kendisidir.
Özdemir Asaf; ölmeden önce, en son şiirini
röntgen kâğıdına yazacak kadar büyük bir
şairdir. Bir siyasi cephe tutmadan, kendi
kendine var olabilen bir şairdir. Kimseye
dilenmedi yahut kimse ondan dilenmedi.
O, şiir yazmak için yahut şair olmak için şiir
yazmıyordu. Onun başka bir seçeneği
yoktu. İçinde büyüyen sevgi hissiyatı onu
kaplamıştı. Onu yiyip bitiriyordu. Binaenaleyh şiir yazdı. Yayınevi sahipleri uzun şiir
yazmasını istiyordu. Hayır, uzun şiirlerde
mana yok; iki kelime ile anlatabileceksen.
Sevmek yerine onu sevmeyi seven bir
şairdi.
O,
kendine
yazardı.
İçinde
büyüttüğü aşka yazardı. Başkalarının
görmesi için değil, onun sevmesi için değil.
Edasındaki dünya için yazardı, çizerdi,
karalardı. Ve öyle de gitti. Bir gazetenin
tam ortasındaki sutünda yerini aldı. Ve
başlık olarak, bir şaire yakışacak şekilde
şiiri yer aldı. Röntgen kâğıdına yazılan şiiri
yer aldı. Bize gitme demeden kendisi gitti,
sessizlik içinde gitti.

ÖYKÜ

Takvim Yaprakları
Roza Öztürk

dönüm
13 Ekim 1997

çok rozetlerle dolu üniforması dikkat çekiyor. Onların altında diğerlerine göre daha
ince, toz dolu siyah bir çerçeve içindeki aile
fotoğrafı yürek burkan cinsten. Dört kişi de
sıcak bir aile fotoğrafı çekebilmek için
uygun bir şekilde durmak istemiş belli ki.
Ama hepsi kaskatı bir halde, samimiyetsiz,
aralarında uçurumlar var gibi. Küçük kız
ürkek bakışlarıyla masum bir kediyi anımsatıyor. Ama bir kolunu kızın omzuna
atmış, ağabeyi olduğunu sandığım oğlan
beni etkisi altına alıyor. Diğer üç kişinin
aksine sokakta oyun oynarken aceleyle
getirilmiş gibi; yüzü kirli, dizleri morarmış.
Uzun uzun bakıyorum, bir davete hazırlanmış, aynada kendime bakıyorum adeta.
Ama o kızın portresi, ustaca fırça darbeleri,
renklerin uyumu… En çok da kızın güzelliği
etkiliyor beni. Yanaklarına usulca değen
dalgalı kestane rengi saçlarının yumuşaklığını hissediyorum. Süt beyazı teni, yanakları hafif pembe. Bahar kokulu parfümü
geliyor burnuma. Narin ellerinde bir kitap
değiyor kabarık eteğine. Ayrıntılarında
kayboluyorum resmin. Ama ona baktıkça
kalbimin derinliklerinde bir kıpırtı hissediyorum, acıyla karışık. Korkuyorum zihnimin
derinliklerinde onu aramaya. Ama eminim,
tanıyorum. Küflü duvarın öbür ucundaki
saatli
maarif
takvimine
yönelerek
bastırıyorum onu hatırlama isteğimi. 13
Ekim 1997. Koparılmayı unutulmuş bir
yaprak mı bu? Sararmış, solmuş yazılar.
Ankara’nın
Başkent
Oluşu:
1923.
Çocuğunuza isim: Piraye. Günün Sözü:
‘Sanki acı, mekan olarak düşünceyi
tutmuştu.’ Yazılanlara uzunca bakıp, bana
yazılmışçasına anlam çıkarmaya çalıştım.
Kimdi Piraye? Toz tabakasının altında
kalmış çizimler gözüme ilişti odanın bir
köşesinde. Hepsi aynı kız. Yeşil gözler,
soluk mavi elbise, yüzünde hafif bir
tebessüm, kendi halinde, dağınık saçlar.

“Gözlerimi odanın rutubetli tavanına
açtığımda hiçbir şey hatırlamıyordum. Bir
süre
etrafıma
bakınıp
anımsamaya
çalıştım. Sabah olması gerekiyor ama hava
kapkaranlık. Odadaki her şeyin rengi
solmuş. Hafif bir rutubet kokusu eşlik
ediyor bana. Çok az şey var odada. Gıcırdayan eski yatağın karşısındaki duvarda
asılı fotoğraflar var; yine siyah beyaz. Bir
kadın, bir erkek portresi, mutsuz olduğu
belli bir aile fotoğrafı ve odadaki tek renkli
şey olan genç, güzel bir kızın yağlı boyayla
çizildiğini sandığım portresi. İri göğüsleri
olan
kadın
korkutuyor
beni.
Sert
bakışlarıyla takip ediyor gibi. Yanındaki
bıyıklı adamın buruşuk ve çatık kaşlarından
çok rozetlerle dolu üniforması dikkat çekiyor. Onların altında diğerlerine göre daha
ince, toz dolu siyah bir çerçeve içindeki aile
fotoğrafı yürek burkan cinsten. Dört kişi de
sıcak bir aile fotoğrafı çekebilmek için
uygun bir şekilde durmak istemiş belli ki.
Ama hepsi kaskatı bir halde, samimiyetsiz,
aralarında uçurumlar var gibi. Küçük kız
ürkek bakışlarıyla masum bir kediyi anımsatıyor. Ama bir kolunu kızın omzuna
atmış, ağabeyi olduğunu sandığım oğlan
beni etkisi altına alıyor. Diğer üç kişinin
aksine sokakta oyun oynarken aceleyle
getirilmiş gibi; yüzü kirli, dizleri morarmış.
Uzun uzun bakıyorum, bir davete hazırlanmış, aynada kendime bakıyorum adeta.
Ama o kızın portresi, ustaca fırça darbeleri,
renklerin uyumu… En çok da kızın güzelliği
etkiliyor beni. Yanaklarına usulca değen
dalgalı kestane rengi saçlarının yumuşaklığını hissediyorum. Süt beyazı teni, yanakları hafif pembe. Bahar kokulu parfümü
geliyor burnuma. Narin ellerinde bir kitap
değiyor kabarık eteğine. Ayrıntılarında
kayboluyorum resmin. Ama ona bak-

60
27

Fırça darbelerinin sertliğinden anlaşılıyor
öfkeli ama bir o kadar da kırgın birinin
elinden çıktığı. Ama niye? Bir tane de kartpostal var üstünde italik harflerle Bad
Windsheim yazan. Hemen arkasını çeviriyorum bir şeyler görmek umuduyla. Ama
soluk yazılar arasında sadece birkaç şey
seçebiliyorum. ‘Seni çok özledim… İzah
ettiğim gibi, oraya kısa zamanda gelmem
çok zor… Bu son mektubum olacak, ancak
sana sebebini söylemeye dilim varmıyor.
Lütfen anla… Piraye, 11 Ekim 1996.’
Kimsin sen, Piraye? Camın kenarında bir
kedi
izliyor
ben
bunları
yazmaya
başladığımdan beri. Hiç gözünü ayırmadı
neredeyse. Yağmurdan saklanıyor herhalde. Yanına gidiyorum, uzun uzun bakıyorum yemyeşil gözlerine. Kedileri hep
gizemli bulmuşumdur. Bana bir şey anlatmak istiyormuşçasına anlamlı bakıyor.
İçeri mi alsam diye düşünüyorum. Gök
inledi, yerler çamur. Ama bu kedi…süt
beyazdı. Hiç kirlenmemişti, paktı. Aynı
resimdeki kız gibi. Kimsin sen?”
14 Ekim 1997
“Bugün yine kapkaranlık bir sabaha kan
ter içinde uyandım. Uyuyunca her şey
geçer, unutulur, iyileşir sanırdım. Olmadı.
Yine aynı odaya uyandım. Küçük bir çocuk
vardı, üstü başı çamur. Her şey kesik kesik
gözümün önüne geliyor. Loş bir marangoz
dükkânı, çocuk korku içinde ve iri yarı
adam… Sertçe tuttu cılız çocuğu yakasından. Titreme. Çöpmüşçesine dışarı fırlattı
çocuğu yağmura aldırmadan. Kovuldun!
Çocuk sessizce ağladı gururundan. Hava
karardı, gök inledi; çocuk bunlardan korkmadı annesinden korktuğu kadar. Sırtımda
hissettim kemer izlerini, bana yapılmış
gibi. Küçük kız izledi ağlayarak kapının
ardından. Tarlaya koştu çocuk, yağmur
sızlattı yarasını. Ama gecenin karanlığında
ışık oldu ona, süt beyazı kedi. Uyandım.
Yine o kedi çıkmıştı karşıma rüyamda.
Ama şimdi, ona en ihtiyaç duyduğum
anda, camın kenarında yoktu. Yapacak
hiçbir şey yok düşünmek ve etrafı incelemekten başka. Duvardaki kadın yine bana
bakıyor. Çekip çıkarıyorum onu duvardan,
buruşturup atıyorum bir köşeye. Ama
ızdırabı devam ediyor altındaki çerçevede.
Küçük kızın ürkek bakışları dün gecekiyle
aynı. Neden yaptığımı bilmesem -de
yavaşça çıkarıyorum çerçeveyi asılı olduğu
çividen. Fotoğrafın önünde duran cam
ruhunu yok ediyor, acısını gizlemeye
yardımcı oluyor. Çerçevenin kapattığı
yerde el yazısıyla 1970 Beyoğlu yazıyor.
Refleksle arkasını çeviriyorum fotoğrafın.
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lalarını izledim. Odamın gördüğü dar,
çamurlu sokaktan geçen bir insan bile
görmemiştim günlerdir. Sert rüzgâr zavallı
yaprakların ağaca tutunmasını güçleştiriyordu. Yakınlarda bir yerde şimşek çaktı.
İçimde hissettim onu. İçimdeki fırtınanın
yanında neydi ki bu? Esen yelle uçuştu
yapraklarım. Sırılsıklam oldu toprağım.
Güneşimin battığı günü bile hatırlamıyorum. Irmağım taştı, çiçeklerim öldü. Ama
biliyorum, dinince bu yağmur yeniden
yeşereceğim. Güneşim yeniden doğacak,
büyüyeceğim. Rengârenk olacak ruhum,
biliyorum. İnanıyorum.”

Sadece, ‘Bizi unutma… -S.’ yazıyor. Uzunca
bir süre boş boş etrafa baktım sanırım.
Sonra benim süt beyazını sonunda diyegrileşmiş olarak görmek umuduyla pencereye yöneldim. Gelmişti. Ama yine kuru ve
temizdi. ‘Nasıl oluyor da böyle kalabiliyorsun? Ne anlatmak istiyorsun bir dile gelebilsen de söylesen!’ Ona anlatıyorum bugün
neler yaptığımı, ama bu sefer niyeyse
gözlerime bakmıyor. Neye baktığını anlamaya çalışıyorum. Tabi ya, takvim. Unuttum bugün koparmayı yaprağını. Merakla
ve çocuksu bir heyecanla koparıyorum
Piraye’nin yaprağını. Niye böyle dedim ki
şimdi! 14 Ekim 1997. Meryem ana fırtınası.
Nobel Barış Ödülü Martin Luther King’e
verildi: 1964. Ne de güzel bir sözcük barış.
Birbirine varmak. Çocuğunuza isim: Sultan
Günün sözü: ‘Hiçbir şey düşünmüyorum,
ama düşüncelerimden kurtulamıyorum.’
Bekliyorum, ama neyi? Her şeyi unuttum.
Unutuşum bir nehir gibi, içine kapılmış
hayatım. Akıntıya karşı yüzmeye çalışıyorum ama bu bana acı veriyor. Girdabına
kapılıyorum. Kıyıdan uzanan dallara tutunmaya çalışıyorum. Kırılıyorlar. Onlar beni
bulsun diye kendimi bırakıyorum. Ama
adeta benden kaçıyorlar. Suların durulmasını bekliyorum.”

17 Ekim 1997
“Bir gün olsun gözlerimi huzurlu ve sıradan
bir sabaha açmak istiyorum artık. Kesintisiz
bir uyku çekecekken sabaha karşı yine bir
rüyayla bölündü uykum. Ama bu sefer
öncekilerden farklı bir rüyaydı gördüğüm.
Eski, taş bir evin içinde gıcırdayan kapıyı
bulmak için sesleri takip ettim önce. Bir
türlü bulamıyordum kapıyı. ‘Çamaşırları
topla!’ Dışarı çıktım. Taş evin etrafından
dolanıp her biri farklı renk iplere asılı çarşafları hızlıca çekip çıkardım. Bir anda
ahırdan gelen dayanılmaz gıcırdama sesiyle
bembeyaz çarşafları yere fırlatıp boyası
soyulmuş tahta kapıya koştum. Her tarafı
bir ışık kapladı. Kör olacağım sandım.
Böyle, ‘nur indi.’ derlerdi ya eskiden aynen
öyle bir şeydi, hayal edebileceğimden bile
parlak. Kapının eşiğinden attım adımımı
sonunda. Boşluk. Büyük bir hızla düşüyordum. Çığlık. Çamura battım bir anda. Göğe
baktım. Sonsuza uzanan koyu yeşil çam
ağaçları. Sanki aşağıya bakmak istemiyordum. Mezarlıktaydım. Yürümeye başladım
grileşmiş, soğuk mezar taşlarının arasında.
Kimisinin toprağı bakımsız, otlarla dolu,
kimisininkinde rengârenk çiçekler, bazısı
terk edilmiş gibi, üstünü örten ıslak bir
toprak olmuş tek ziyaretçisi. Uzaktan
ağlama sesleri geliyor. Derin bir nefes…
Omzuma biri dokundu usulca. Parmağa
baktım göz ucuyla. Buruşuk… Titriyorum,
korkudan veya belki de soğuktan. Arkamı
dönüyorum. Saliseler içinde bir adam silüeti görüyorum. Uyandım. Şu zamana kadar
gördüğüm hiçbir rüyayı bu kadar ayrıntılı
hatırlamıyorum sanırsam. Belki de sadece
uyanır uyanmaz unutmama telaşıyla
yazmaya çalıştığım içindir. Ya da kim bilir
görmek istediğim şeyi hayal etmişimdir
sadece.
Yazıyorum
günlerdir
her
düşündüğümü,
çiziyorum,
karalıyorum
biteceğini düşünmeden kâğıtlarımın. Ama
şimdi farkına varıyorum kapıldığım akıntıda
artık kıyıdan uzanan dalların olmadığını.
Belki de kopardığım takvim yaprakları

15 Ekim 1997
“Bugün kendimi çok yorgun ve kırılgan
hissediyorum. Sabah hayata tutunmamı
sağlayan sararmış saatli maarif takviminin
15 Ekim yaprağını koparmak için kalktığımda eksik olduğunu gördüm. Bütün gün hiç
tanımadığım insanların fotoğraflarına bakıp
kendi girdabımı yaratmak beni yordu.
Neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Bugün
sadece benim yerimde başka herhangi bir
insan olsaydı ne yapardı diye düşündüm ve
muhtemelen yapacakları şey olan yatağa
uzanma fikri aklıma yattı. Zaten elimdeki
kâğıtlar da azalıyor. Düşündüğüm onca şeyi
kendime saklarsam kafayı yemekten
korkuyorum.
Her
ne
kadar
kâğıda
yazdıklarımı bir tek ben okusam da… Şimdi
tek istediğim unutuşumu unutmaya çalışmak için kendimi uykunun kollarına bırakmak.”
16 Ekim 1997
“Bu odada aylarca kalmış gibi hissediyorum. Duvardaki takvim olmasa kaç gün
geçtiğini bile unutacağım neredeyse. Sabah
ilk işim takvimin yaprağını koparmak oldu
yine. Buruşuk çarşafa uzandım, duvara
dayalı sert yastığın üstüne. Silinmiş sayılar,
şehir
adları…
Yağmur
Mevsimi’nin
Başlangıcı. Çoktan başladı bile yağmur. Gök
yarıldı. Pencereme vuran yağmur dam-
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Hemen başını çevirdi kediyi görmek
umuduyla. Beş gündür pencerenin dibinden ayrılmayan süt beyazı kedi gitmişti.
Kapının ardındaki hayata baktığında her
şey oldukça sıradan görünüyordu. İçerden
miyavlama sesi gelince yüzü bembeyaz
kesildi.
Korkarak
salona
gittiğinde
mamasını yiyen beyaz kedisini, masada
bundan bir hafta önce mumlarını tek
başına üflediği doğum günü pastasını
gördü. Eskimiş, turuncu renkli bir örtü
serili kanepeye bıraktı kendini. Sular
durulmaya başlamış, sonunda kıyıya
çıkmıştı. Ama kıyıdakiler hırçınca akan
nehirdekinden daha mı az acı veriyordu ki?
Açık kalmış eski fotoğraf albümünü aldı
eline. Uykusuzluktan morarmış gözlerini
ovuşturdu. İri göğüsleri olan kadın korkutuyordu onu. Sert bakışlarıyla takip ediyor
gibi. Yanındaki bıyıklı adamın en çok
rozetlerle dolu üniforması dikkat çekiyordu. Onların altında duran samimiyetsiz aile
fotoğrafının bir parçası olmak acı veriyordu
ona. Ama o kızın portresi bu sefer yağlı
boya değil, bir fotoğraf olarak… Postalanmış yüzlerce mektubu yazan güzel
ellerden geriye kalan… Her şeyi hatırlamanın hafifliğiyle uyuyakaldı kanepenin
üstünde. Ay ışığı vurdu yüzüne. Karanlığı
aydınlatan hep güneş olmak zorunda
değildi.

olacak yeni dinleyicim. 17 Ekim 1997.
Nobel Edebiyat Ödülü Fransız yazar Albert
Camus’ye verildi: 1957 Günün sözü:
‘Gecenin en karanlık anı şafak sökmeden az
öncedir.’ Son cümlelerimi yazışıma şahit
olmak için gelmiş galiba kedi. Etrafa
saçılmış yağlı boya çizimlerini, esrarengiz
kadının portresini, neredeyse okunmayan
mektubu, kopardığım takvim yapraklarını
ve duvara süs olmaya çalışan diğer
fotoğrafları toplayıp masaya koydum.
Lambanın ışığı gittikte azaldı, kedinin
kapıya bakan parlak yeşil gözleri dışında
bana önümü gösteren bir şey kalmadı.
Kâğıt bitti.” Adam yavaşça kalktı tahta
sandalyesinden. Boş gözlerle masaya
dizdiği beş günlük hayatına baktı. Kediyle
konuştu, anlamaya çalıştı. Dakikalarca
kedinin gözlerine baktı. Kapı… Hiç açmayı
denemediği, sorgusuz sualsiz birinin
ardından
kilitlediğine
inandığı
kapı.
Sahiden bir odaya kilitli kaldığını düşünen
bir insan hiç mi kapıyı zorlamazdı.
Yavaşça, biraz da korkak, çekingen adımlarla kapıya yürüdü. Hayır, kapı kilitli
olmalıydı. Açık olsa bilirdi. Bunca gündür
bu odada ne arıyordu o zaman? Soğuktan
kurumuş ve çatlamış eli yavaşça kavradı
tahta kapının kolunu. Açılmayacağına
inandırmaya çalışarak kapı kolunu oynattı.
Gözlerini yumdu; ama kapı açılmıştı.
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Zamanın Eğrisine Çiviler Çaktı

Gelecek için yaşardı, bakışları
Öyle sıyırıp atardı yakamozları
Korkut kadar bilgeydi Bamsı kadar sadık
Oedipus'in talihi fazlaydı ve yanında
Mağrur gülüşlerin soğukluğunu sevmez
Sıcaklığına tapardı tebessümlerin
Bir hüznü vardı yalnızlıkla damıtılmış
Kararmış kuytularla dünya altındaydı
Şimdisinde boğulurdu, yakarışları
Hiç bitmemiş yangınlarda tütsülenirdi
Oysa Prometheus bundan mı öğretmişti
Ateşin alıcı güzelliğini bize
Öğrendik, ve ölüm doğdu kalplerimize
Ölüm, siyah bir tuval oldu yüreğine
Anubis'e secde etti göz kapakları
Dudakları namlulardan bir anda gebe
Geçmişinden söküldü, ve haykırışları
Ellerindeki kanı açıklar gibiydi
Ki bazen anlamazdı ki bazen hayatı
Midas'ın saban kırması kadar anlamsız
Ve sevmek kadar ağırdı, fakat sonraysa
Ne için yaşardı unuttu yavaş yavaş
Anıları boynuna sarılı bir urgan,
Gelecekten geçmişe, şimdiden bakardı.

Hasan Kocabaş
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ÖYKÜ

Kapılmak
Duru Bayraktaş

dönüm

atardı.
Çok sevdi lakin hiç sevilmedi. Bunun
yerine şiirler okudu.
Bekledi, beklemeyi imkânsız kılan olaylar
sonucu bile süper bir sabır içindeydi.”
Genç yazarın bunları anlatırken hafiften
gözleri dolmuştu lakin bunu saklamak için
süper bir çaba gösteriyordu. Ben de onu
zorlamadım. Bir yerden sonra çabaları
nafile geldi ve göz yaşları usulca akmaya

“Gerçekten
hiçbir
şey
hissetmiyor
muydu?”
Bu soruya verecek hiçbir cevabı yoktu
aslında. Bir şeyler düşünebilecek bir
durumda hissetmiyordu. Sorunlarından
kaçmak için çok uğraşmış, en sonunda
onları tamamen unutacak kadar hissesizleşmişti. Kime ne anlatabilirdi ki? Onu
gerçekten anlayacak birinin varlığı bile
şüpheliydi.
Bu kıvama gelmeden hemen önce çok şey
atlatmıştı aslında. Hayata yeni atılan her
genç kadın gibi idealist biri diyebilirdi
kendisine. Olmasını istediği şeyler ve bu
uğurda yaptıkları vardı. Her bakan kendini
biraz biraz görürdü sanırım. Abartılı bir
hali yoktu. Sen nasılsan, ben nasılsam, o
da öyleydi işte. Değişip dönüşmüştü. İlk
heyecanlarını,
çocukluk
korkularını,
gelecek kaygılarını bu günlere alıp gelmiş
biriydi.
Hâlâ sevgiye biraz ihtiyaç duysa çıplak
omzunu yine kendi öperdi.
Çok mutsuz değildi ama mutluluğu da
kararındaydı. Aslında yüzünün yapısı
doğuştan biraz asıktı. Her bakan
bakışlarının buğulu, yanaklarının inik
olduğunu fark ederdi.
Eski resimlerdeki eski insanlar gibi
üzgündü. Yüzünde o nostaljik çizgiler
vardı ve hayatı siyah beyaz yaşardı. Korkmayın, bu siyah beyazlık kötü değildi.
Hayatın renklerinin farkına varamamak
gibi de değildi. Sadece kalabalıklardan
arındırılmış bir siyah beyazlıktı.
Kimseciklerin gözüne batmazdı
Ama
Yokuştan yuvarlanır gibi de yaşamazdı.
Basit adımlarını büyük farkındalıkla
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yordu?”

başladı. Hiçbir şey söylemedim, yüzümde
acımayı andırmayan ama şefkatli bir
ifadeyle onu izledim. Birkaç dakika içinde
toparlandı, “başka bir sorunuz var mıydı?”
dedi.

“Bu benim de merakımı cezbediyordu
ama ilk zamanlarda anlamak imkânsızdı.
Her şeye atlayan çocuksu yanının bir yanı
diye düşündüm. Deliydi ve hiçbir şeyden
çekinmezdi. Şimdilerde ise bunun nedeninin o zamanlarda kimseye bahsetmediği
planı olduğunu anlıyorum. O hem kalmak
ve hem gitmek istedi ama bunun fiziki
imkânsızlığının farkındaydı. Böyle bir yol
buldu.”

“Size ne zaman geldi?”
“Bir arkadaşı sayesinde beni buldu. İşleri
pek parlak olmayan bir yazardım ve küçük
işlerimin az okuyucusu vardı. Bunu biliyordu, muhtemelen beni bu yüzden istedi
zaten. Ona hikâyelerimi okuttum, çok
hoşuna gittiğini söyledi. Bir günümüzü bir
ağacın
altında
benim
hikâyelerimi
okuyarak geçirdik. Çok güzeldi! Onu ilk
tanıdığım o gün de, kendisi de çok güzeldi! Bir daha böyle biriyle karşılaşamam.
Hayatının ilgimi çekebileceğini ve yazabileceğimi söyledi. ‘Aslında epey sade’ diye
ekledi ‘ama onu siz dönüştürebilirsiniz.’

“Yani planlıydı?”
Yazar bir süre bana cevap vermedi. Yerdeki karolara daldı. Ona yavaşça dokunarak
dürttüm ve “Evet” dedi. “Bence planlıydı.”
“Kitabınızda da var ama şimdi yalın cümlelerinizle salt halini duymak istiyorum.
Onun sonu nerede başladı?”
“Tüm yaşam çöküntüleri bence en yakın
arkadaşının, onu yeni geldiği bu şehirde
vahim bir olayla terk etmesiyle başlıyor.
Bir trafik kazası sonucunda öldüğünde Sel
daha 19 yaşında ve yeni üniversiteye
geçmiş. Ailesiyle arası kötüyken tek
dayanağının arkadaşı olduğunu söylemişti. Hayatında kimseye daha fazla bağlanmamıştı dediğine göre. Birlikte tuttukları
evde yanlış yaşamak ona zor geliyormuş.
O eve çok kere zarar vermeyi denemiş.
Anlattığına göre tek bir sağlam vazo yoktu
evde ve duvarlar yumruklanmıştı. Bu
şehri her şeyden sorumlu ve uğursuz
saymış. Bu nedenle ki buralardan nefret
ederdi. Son zamanlarda buradan tabiri
caizse kaçması da bu yüzdendi. Varlığının
son damlaları burada kalsın istemedi.

Belirtmek isterim, normalde böyle ısmarlama bir şey yapmam ama onun ses
tonuna, yüzünün ifadesine, kendisine
karşı
koyabilmek
mümkün
değildi!
Dinleyeceğimi ve daha sonrasında karar
verebileceğimi söyledim lakin bu bir
yalandı. O benden böyle bir şey istediği ilk
saniye, bana ne anlatacağını bile
bilmeden önce aslında onun hayatını
yazmak istiyordum. Bu bendeki ona ve
onun
hayatına
karışma
arzusuydu.
Bebekliğinden, ilk okul gününden, ilk kez
biriyle randevulaştığı zamandan, ilk kalp
kırıklığından hepsinden haberim olsun
istemiştim. Hayatının önceki zamanlarının
içindeki görünmez hayalet olmak ama
bundan sonraki her gününe şahitlik etmekten başka bir şey istemiyordum. Bana
açılacak olması fikrini çok çekici buluyordum.”

Bunları düşününce onun anlattıklarını ve
yaptıklarını bağdaştırıp aslında bana
birçok üstü kapalı mesaj bıraktığını fark
edebilirdim ama olmadı.

“Sizce neden hayatının yazılmasını isti-

O dönemleri böyle bir şey yokmuş gibi
davranarak
geçiştirdiğini
söylerdi.
Leyla’nın
gittiğini
ve
geleceğini
düşünürmüş. Kendime ilk bu zaman yalan
söylemeye başladım derdi ve bir daha
sonu gelmemiş yalanlarının.”
Gittikçe yazar konuşmakta zorlanıyordu.
Sesi her kelimesinde daha da titriyor,
yüzü daha ağlamaklı ve karamsar bir hal
alıyordu. Böyle kötüye gittikçe bir şeyler
anlatmasını istemek gaddarlık gibi geliyordu ama yapabileceğim bir şey yoktu.
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“Peki” dedim
bahsedelim.”

“Romantik

müessese, ‘romantik aşk’ içi boş bir olay.
İnsanlar bağlanması zor varlıklar ve
içlerinde az iyilik bulunduruyorlar. Hele ki
bu sen isen, baştan küçük şeylere heyecanlanmanı
beklemeyeceğim.
‘Takdir
etmek’ zor ve gurur kırıcı senin için.
Bazen ‘nasıl’ diyorum ‘nasıl böyle
yokuştan yuvarlanır gibi hayat sürdürebiliyor!’ Bedenin bir araç gibi sana göre,
ruhsal bir derinliği yok. Sana konumlar
değiştiriyor, o kadar.

ilişkilerinden

Kafasını umutsuzlukla salladı. “Hayatta
hiçbir şey bana aklındaki kişiyi anlatırken
canımın acıdığı kadar acıtmadı canımı. En
zor yanı Sel’e hiç iyi gelmemiş olan aşkını
dinlemekti. Bu kimsenin erişemeyeceği
bir sevilme şekliydi, ne yazık ki benim de.
Çoğu zaman anlattığı kişi olmak istedim.
Bana bir keresinde ona yazdığı ama asla
okutmadığı bir kâğıdı vermişti. Hâlâ
yanımda, size vermemi ister misiniz?”

Keşke yok olsan veya izole etsen kendini.
Sana kızgın değilim, sana kızabilecek
kadar bile duygum kalmadı. İsteğim
başka herhangi birinin hayatına böyle
büyük felaketlere yol açabilecek kadar
değmemen.”

Bu mektubu elime almak bile beni
ürkütüyordu. Onun muhtemelen yardım
çığlıklarından birini okuyacak olma fikri,
bazı şeyler farklı olabilir miydi hissi beni
bırakmıyordu.

Artık yazar da ben de yavaş yavaş
yıkılıyorduk. Ben her ne kadar hiçbir
duygumu açık etmesem de sanki Sel bir
arkadaşımmış gibi hissediyordum. Orada,
uzakta bir yerde ben hayatıma devam
ederken acı çeken biri vardı ve ben onun
hikâyesine sonradan yetişebiliyordum.
Ona ve hikâyesine bağlanıyordum.

“Usul usul damarlarıma kadar nüfuz
edişini izliyorum. Açıkçası bana zarar
veriyor, gözlerim doluyor, içim içime
sığmıyor, içimden farklı bir “ben” tenimi
yırtıp çıkacakmış gibi oluyor ve “Tüm bu
güzellikler ölmeli!” diyorum. İnsanın bir
şeyden beklentisi olması kadar zararlı bir
şey yok. Beni saran bir sıcaklığın var, hep
oldu, hep olacak. Ne yazık, kendime daha
acıdığım hiçbir dönemim olmadı hayatta.
Keşke “sıcak hisleri” bir insanda aramasaydım. Kendi içimde bulsaydım, ağaçta
bulsaydım, gökyüzüne baksaydım ve bu
bana bir şeyler hissetirebilseydi. Filmleri
senden daha çok sevseydim, kameranın
lensinden gördüğüm hiç tanımadığım o
insana âşık olsaydım, tek başıma
yürümek veya yorgun bir iş gününden
sonra bir şeyler içmek bana keyif verseydi. İşimi sevseydim mesela, tüm hayatım
yaşlı annem babam ve abim olsaydı. Beni
güldürebilen her şeye, saçma şakalara,
insanların komik durumlarına senden
daha çok bağlansaydım. Senin yüzünden
ziyade ayna karşısında kendi yüzümü
seyretseydim ve çıplak omzumu öpseydim, ellerim vücuduma daha farkında
değseydi.
Kolumu,
parmaklarımı,
büyükçe burnumu seni okşadığımdan
daha çok okşasaydım. Senin fark
etmediğin çok şey vardı bende, ayrıntılı
biriyim denilebilir. Hep kendimi öne attım,
merak etsen de etmesen de her şeyimi
anlattım. Dinledin ama duymadın.

Sessiz geçen dakikalardan sonra “Dediğiniz kadar siyah beyaz yaşamıyordu
bence yazar.” Dedim “Gayet renkliymiş ve
heyecanlıymış gibi bahsediyor kendinden.
Ayrıntılarını ve kendini sevdiğini söylüyor.
Onu gözünüzde biraz dramatize edip daha
kötü bir konuma sokuyor olabilir misiniz?
Sel’in hali hazırdaki hüznünü fazlalaştırmak yaratıcı gücünüzü fişeklemek için bir
araçtı belki? Onu istediğiniz nostaljik
kadınların yerine koydunuz, hani şu ağlak
bakan ve siyah beyaz resimlerde kalmış
kadınlara. Bu belki de sizin ruhunuzun
eskiliğindendi. Onu böyle hayal etmeniz
ona hayran olmanızı sağladı.”
Yazar bu sözlerime hiddetlendi ve
“Hayır!” diyerek çıkıştı bana. “Ben Sel’i
herkesten iyi tanıdım! Senden, çakma
sevgilisinden, annesinden, babasından,
arkadaşından. Hepinizden daha iyi. Onu
yanımda ağlarken tanıdım, kimseye okutmadığı mektupları bana okuturken, eski
filmlerim komik sahnelerine ölene kadar
gülerken. Onu kıvırcık siyah saçlarının
arasından izledim, yüzündeki çizgileri
ezberledim. Ona âşıktım ve onu herkesten
çok sevdim!”

Bir konsepte olan tüm bakış açımı
değiştirdin. Büyük insansın, küçük ‘benim’
dünyasını döndürmeye yettin. Artık
okuduğum hiçbir şiir manalı değil ve
öpüşen herkes salak! Aile yanlış bir

“Onu bu kadar iyi tanıdığınızı iddia etmenize rağmen verdiğini söylediğiniz sinyaller sayesinde dünyayı bırakma plan-

61
34

şehirden nefret ederdi, o yüzden son
günlerini başka bir yerde geçirmek
istemişti.
Kafasını
dinlemek
istiyor
zannettim. Benim kitabım, onun da
hayatının tüm dünyaya duyurulacağı gün
kıydı kendine. Yok oldu, ondan tek bir
haber alamadım. Herkesi aradım. Çok
insanı yoktu ama ulaşma imkânım olan
herkesle konuştum. En sonunda gerçeği
öğrendiğimde yıkıldım. En mutlu günümü
nasıl felakete çevirebildi! Ah Sel, yıkılacağımı biliyordu.”

larından habersiz yoktu ama değil mi?
Belki de size açmadığı bir yanı vardı.”
“Onu ben yarattım doktor hanım, baştan
yaratmak gibi. Saçlarını okşadım, sevdim
ve bu dünyaya ben kazandırdım. Ben…
benden önce çok daha kötü bir durumdaydı, sizi temin ederim ki öyleydi!”
“Hayır yazar, onu kazandırmadınız. Onun
kendine söylediği yalanları kendinize
tekrarlamanız hatalı, bunun farkındasınız.
O bir yere gitmedi ve gelmeyecek. Sel
bundan sonra kalıcı bir şekilde çıktı hayatlarımızdan.”

Genç yazar katılarak ağlıyordu şimdi.
Aralarda Sel’in adını sayıklıyor ve benim
duyamadığım şeyler söylüyordu. Sessizce
seansımızın bittiğini ve haftaya görüşebileceğimizi söyledim. Yazar, paltosunu da
alıp çıktı.

“Hayır doktor hanım hayır! Siz hiçbir
şeybilmiyorsunuz hayır!”
Lafını kestim ve ölüm haberini nasıl
aldığını sordum.

Camdan yolu izlemeye başladım. Kendi
yazdığı hikâyenin karakterini gerçek
zanneden genç yazar göründü biraz
sonra, hâlâ kafasındaki kadının sanal
ölümüne sayıklayarak ağlıyordu. Ona
bakarak koca bir iç çekip bir sonraki
hastamı beklemeye başladım.

“Çok tesadüfi oldu. Sel neden bugünü
seçti bilmiyorum, bana bu acıyı nasıl
yaşattı bilmiyorum. Onu kanlı canlı
göremeyeceğim gerçeğiyle beni nasıl
yalnız bıraktı bilmiyorum. Dediğim gibi bu

şehirden nefret ederdi, o yüzden son
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ELEŞTİRİ

Freud Divanında Pusat
Heja Arda Üzen

dönüm

endi evinin
evinin efendisi
efendisi değildir.”
değildi .
”Ego kendi
. Freud
S. Freud
tsız’ın
Adam”
romanı,
şüphe
Nihal Atsız’ın
“Ruhuh
Adam”
romanı,
şüphesembolik karakterler
akterler bakımından
bakımından
siz sembolik
gerçeği dolaylı
dol ylı yoldan
yoldan aktarabilen
akta abilen enen
gerçeği
başarılı
romanlardan
biridi
.
akterlerin
başarılı romanlardan biridir. Karakterlerin
handiyse gerçek
gerçek duyguları
duyguları vardır
ardır ve e
handiyse
gerçekacılar
acılarçekiyorlardır.
çekiyorlardı .Ana
Anakarakter
akter
gerçek
olanSelim
SelimPusat
Pusatiseisesahiden
sahidentüm
tüminsan
insan
olan
duygularının çıkmazlarını
çıkmazlarını “sembolik”
“sembolik”
duygularının
belirtecekbiçimde
biçimdeyaratılmıştır.
y atılmıştı O
.
olarak belirtecek
ne
duygusuz
sub
ydır
ne
de
y
aşka
ne duygusuz bir subaydır ne de yasak aşka
tutulmuşesriktir.
esrikti .O insan
insanduygularının
duygularının
tutulmuş
çıkmazıdırve ekanaatimce
kanaatimcePusat’ı
Pusat’ıinceleincele
çıkmazıdır
mekbize eduygularımızı
duygularımızısembolikleştirme
sembolikleştirme
mek
onusunda
yardımcı
olacaktı .
konusunda
yardımcı
olacaktır.

yografikleştirilmiştir. Mesela Bedriye Atsız
Hanım, romanda Ayşe Pusat olarak ele
alınmıştır. İkisi de lisede edebiyat öğretmenliği yapmaktadır. Ayrıca Atsız’ın da
Askeri Tıbbiye’de Arap asıllı olduğundan
Teğmen Mesut Süreyya Efendi’ye selam
vermediği
gerekçesiyle
tıbbiyeden
atıldığını biliyoruz. Aynı şekilde kitapta da
Selim Pusat, kralcı olduğu gerekçesiyle
askeriyeden atılır, apoletleri sökülür. Kitapta şaşılacak bir örnek vardır, Nihal Atsız
henüz
altı-yedi
yaşlarındayken
Kadıköy’deki bir Fransız okulunda ilk
mektep tahsili görürken, teneffüs sırasında, kendisinden üç-dört yaş büyük bir Rum
çocuğuyla kapışır. Rum çocuk Atsız’ın
kafasını duvara vurmuştur ve Atsız’ın
yaralı kafasından kan fışkırmıştır. Ruh
Adam romanında Yüzbaşı Şeref’in başından daima kan sızıyor olmasının arka
planında işte Atsız’ın çok küçükken
yaşadığı bu kanlı hatıra vardır.

Öncelikle
roman,
bakıma
tsız’ın
Öncelikle
roman,
bir bakıma
Nihal Atsız’ın
otobiy
olma
elliğini
taşı
.
Elbette
otobiyografisi olma özelliğini taşır. Elbette
her
yazarın
eseri
endi
otobiy
olma
her
yazarın
eseri
kendi
otobiyografisi
olma
elliğini
taşır
çünkü
y tüm
tüm
izlenimleri
özelliğini
taşır
çünkü
yazar
izlenimleriendiyaşadıklarından
yaşadıklarındançıkarmak
çıkarmakmecmec
ni nikendi
buriyetindedi .Fakat
akat“RuhuhAdam”
Adam”biraz
Belirtmek isterim ki Selim Işık (Tutunaburiyetindedir.
daha spesifik
spesifik örneklerle
örneklerle otobiotobi- mayanlar), C. (Aylak Adam) gibi Selim
daha
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Pusat da bir antikahramandır. “Ruh Adam”
kitabındaki Selim Pusat karakterine bakacak olursak, kendisinin aslında bölünmüş
kişiliklerin sentezi olduğunu iyi anlarız.
Roman her ne kadar iki tema (Aşk, Çekilecek ceza) üzerine kurulu olsa da, Pusat’ın
iç çekişmeleriyle doludur ve bu çekişmeler;
Pusat’ta nevrozlara sebep olmaktadır.

andırıyor bu durum ve Atsız’ın, Pusat’ın ilk
durumu (Tez) ve ikinci durumu (Antitez)
için ikisine de 12 bölüm ayırması tesadüf
olamaz. Burada değinmek istenen şey,
kişinin öz çatışmasıdır. Selim Pusat’ın bu iki
özelliğinin çatışması o denli büyümüştür ki
mahşer sahnesinde İsrafil, Pusat'a "Selim
Pusat’ın gönlünün içindeki feryatlar o kadar
acı ve gürültülü idi ki insanlar duysa hep
ölür, benim sûrumu öttürmeme lüzum
kalmazdı." Bu çatışma elbette bir uzvî
rahatsızlığa sebep olmalıdır ki oluyor zaten.
Pusat ateşler içerisindeyken Yek’ in ayrı bir
arketipi olan Doktor Key ona hastalığının
“aşk” olduğunu söyler. Bu anlattıklarım bir
kişilik bölünmesinden çok zamana bağlı
olarak psikolojinin değişimini gösterir bize.
Pusat’ın içinde aslında iki farklı “ben” i daha
vardır ve bu “öteki benler” akıllara başarılı
psikanalist Freud’u getiriyor. Romanın ilk
bölümüne
bakarsak,
burada
kaderi
bedbahtlaştıran bir aşk masalı anlatılır.
Yüzbaşı Burkay’ın Açığma-Kün’e aşkı…

Bu nevrozları incelemeden önce romanın
akışına göre Pusat’ın ruh halini bölümlere
ayırmalıyız. Pusat’ın üç farklı aşamadan
geçtiği (İlk önce güzellik, aşkı vs. önemsemeyen ve sadece askerî olgulara önem
veren biri; sonrasında Güntülü, Leyla, Ayşe
çizgisinde dolanan âşık biri – Atsız, Pusat’ın
bu davranışıyla askerî ve vatanî meseleler
varken kendini aşk ve sevgi gibi geçici
heveslere adayan dönemin Türk Gençliğini
tasvir etmiştir- ve son olarak bu iki zıt
durumun karşılaştığı son bölüm) açıkça
sezilebilir. Diyalektik açıdan bakıldığında
Hegel’in
“tez-antitez-sentez”
fikrini
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dan anlayabiliyoruz.
Kitaptaki aşk bile belirli sembollerle, arketiplerle açıklanmıştır. Bunlar Ayşe, Leyla ve
Güntülü’dür. Güntülü, gençlik ve güzelliği;
Ayşe, merhameti; Leyla ise soyluluğu
temsil eder
.
Kitaptaki metafiziksel ögeleri bağladığım
nokta ise bilinçdışıdır. Tıpkı Dostoyevski’nin
“Öteki”sindeki gibi “Ruh Adam”da da geçen
tüm mecazi ögeler Pusat’ın zihnindeki
birkaç emareden ibarettir. Zaten kitap da
silik bir sonla biter.
-aslında Atsız’ın değindiği noktalardan biri
de aşk ile kaderin birbirlerine girişik ve bir o
kadar da girift olmalarıdır- Bu Uygur
Masalı’nda Burkay’ın içindeki od’un sönmesi için onu Şeytanlar Başı Madar’a götürürler fakat aşk Burkay’ın gözünü bürüdüğü
için o, Madar’a uyarak evdeşini tereddütsüz
kurban eder. Evdeşinin bedduasıyla da
lanetlenmiştir üstelik. Yüzbaşı rütbesini beş
paralık etmiştir. Esasta, buradan sıkı bir
psikastenik
kuramı
çıkarabiliriz.
“İD-Ego-Süperego”
çatışması…
Ego
dediğimiz tabii ki Selim Pusat ve Burkay’ın
(Şüphesiz ikisi de aynı “Ruhun Adamları”
dır.) ana kişiliğidir. Hikayedeki id –kişinin
hayvani dürtüleri- Madar ve Yek’ tir. (Yek’in
diğer arketipleri de dahildir buna: Doktor
Key ve Osman Fişer) Bu karakterler, insanların içlerindeki kötülüğün ne kadar güçlü
ve engellenemez olduğunun delilidir. Son
olarak, toplum ahlakının kişi bireyselliğini
etkileyerek oluşturduğu “Süperego” ise
burada Şeref’tir. Şeref, kendini orduya verip
evlenmeyen ve Selimle birlikte hareket
ettiği için tek amacı ordudan atılan en
sonda da kendi “şeref”i ile intihar eden bir
“Subay Süperegosu”dur. (Bilindiği gibi Mete
hikayesinde Selim ile aynı ruhu paylaşan
yüzbaşı sevdiği kadını oklamamıştır ve
Mete’nin emrine karşı çıkmıştır. Bu sebepten ”aşk”a romanda yasak gözüyle bakar
karakterler. Tıpkı Kafka’nın “Dava” sındaki
gibi). Bu kavramların tek bir vücutta
dengesizce çatışması ise bir tür nevroza
sebep olmaktadır. Bu nevrozu Pusat’ın
Yüzbaşı
Kubudak
ile
vuruşmasından
kavrayabiliriz
zira
Pusat
Kubudak’la
vuruşurken tek kişi olan Kubudak birden
beş kişiye dönüşür. Bunlar Kubudak, Yek,
Leyla’nın nişanlısı, Şeref ve nihayet kendi
gençlik halidir. Kişiliğiyle çatışan bütün
karakterler, Pusat’a savaş açmıştır âdeta.
Zaten Pusat’ın bu savaşın yeniği olduğunu
kitabın
sonunda
duvardaki
gençlik
fotoğrafının mistik bir şekilde kayboluşun-

Türk Edebiyatı’nın en önemli eserlerinden
biri olan “Ruh Adam”, aslında bir aşk ya da
bir ordu romanından ibaret olmadığını ve
Atsız, psikolojik gelgitlerini romandaki
karakterlere yansıtıp bilindiğinin aksine
“Ruh Adam”ın sembolist bir eser olduğunu
tüm edebiyat âlemine kanıtlamıştır.
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BİYOGRAFİ

Sabahattin Ali
Ilgın Çelikel

dönüm
Sabahattin Ali; dünyanın, yeni bir siyasi
düzenin doğum sancısını çektiği bir yılda,
1907’nin 25 Şubatı’nda, Edirne’nin Gümülcine
Sancağına bağlı Eğridere’de dünyaya geldi.
Babası piyade yüzbaşısı Selahattin Ali Bey,
annesi Hüsniye hanımdı.

zorunda kaldılar.
İlkokula, dedesinin ve anneannesinin yanında, Edremit İptidai Mektebinde başladı.
1921’de hayallerindeki lise olan Galatasaray
Lisesinde okumak üzere İstanbul’a dayısının
yanına geldi fakat bu sırada kazanılan
Sakarya Savaşı, Osmanlı Devleti’ndeki
merkezi otoriteyi azaltmış olduğundan
şehirde kamu kurumlarının hiçbirisi doğru
düzgün çalışamıyordu. Bunun sonucunda
eğitimine ara vermemek için Balıkesir
Muallim Mektebine yazıldı. Lisede şiir ve
hikâye konusunda birçok deneyim kazandı.
İlk öyküsü “Horoz Mehmet”i ve ilk şiirini bu
dönemde yazdı fakat ne kadar tasvir gücü
ve imgeleri kullanma başarısı yüksek olsa da
bu yazılarını okul gazetesi ve Yeni Yol dergisi
dışında başka bir yerde yayımlamak için
çaba göstermedi. Son sınıfa başladığında
annesinin durumunun kötüye gittiğini ve
bunun üzerine babası Selahattin Bey’in

Ali Bey, I. Dünya Savaşı yıllarında “Divan-ı
Harb Örfî Reisi” olarak Çanakkale’ye çağırıldı.
Ailesini de geride bırakmadı. Fakat bu kent,
kısa bir süre sonra başlayan, müttefik orduların harekâtıyla ateş altında kalınca Sabahattin’in dünyası alt üst oldu. Daha on dört yaşındayken evlenen annesi Hüsniye Hanım’ın,
kendisine ya da çocuklarına her an bir bomba
veya bir şarapnel parçasının isabet edebileceği korkusuyla bunalıp iki kez intihar
teşebbüsünde bulunması Sabahattin Ali’nin
çocukluk travmalarından biri oldu. Çanakkale’de geçen dört yıldan sonra İzmir’e
taşındılar fakat bu süre zarfında Yunanlıların
İzmir’i işgal etmesinin neticesinde Edremit’e,
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yardımıyla İstanbul’da bir hastanede tedavi
gördüğü haberini aldı. Sabahattin’in küçük
kardeşi Süha’nın bütün bakımı artık Selahattin
Bey’in omuzlarındaydı fakat bu
içinde olduğu durum Selahattin Bey’e çok
fazla geldi ve Hüsniye Hanım’ın iyileşmesinden bir hafta sonra hayata gözlerini yumdu.
Sabahattin, babasının ölümünden annesini
sorumlu tutuyordu. Hatta yıllar sonra Kuyucaklı Yusuf’u yazarken bile romanın kötü
karakteri olan Şahinde Hanım’da annesine
olan kızgınlığını belirtmekten alıkoyamadı
kendini.

Çok geçmeden İstanbul Erkek Öğretmen
Okulu’na aldırdı kaydını. Eğitimine devam
ederken Çağlayan, Akbaba ve Servet-i
Fünun gibi dergilerde şiirleri yayımlandı.
Mezun olduktan sonra Yozgat Merkez Cumhuriyet İlkokuluna atandı, artık İstanbul’a
sadece yazları uğruyordu. İşte bir yaz günü
tesadüfen girdiği Avrupa burs imtihanında
başarılı olunca Almanya’ya gitme kararı aldı.
Almanca kurslarına katıldı ve Alman Edebiyatı’ndan kitaplar okumaya başladı. Bu ona
çok zevk veren bir aktiviteye dönüşmüştü.
Bir buçuk yıl kadar Almanya’da yaşadıktan
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sonra Türkiye’de Aydın İlkokuluna Almanca
öğretmeni olarak atandı. Göreve başlar
başlamaz birikimini aktarmak istediği öğrencilere, yaşadıkları çağı anlatmak heyecanı,
onu ilk yasak duvarının önüne taşıdı. Öğrencilere yıkıcı propaganda yaptığı, tehlikeli
bilgilerle kafalarını karıştırdığı gerekçesiyle
tutuklandı. Aydın Cezaevi’nde kaldığı üç ay
boyunca Anadolu insanını yakından tanıma
fırsatı buldu ve bu ilerde romanlarına konu
olacak Anadolu için bir ön hazırlıktı. Tahliyeden sonra bu kez Konya’da ortaokul
Almanca öğretmenliğine atandı. Fakat bir
toplantıda okuduğu şiiriyle Mustafa Kemal
Atatürk ve İsmet İnönü gibi devlet yöneticilerini yerdiği gerekçesiyle tekrar tutuklandı.
Konya Cezaevi’nden Sinop Cezaevi’ne nakledildiğinde sonraki yıllarda bestelenince pek
çok kişinin aklında kalacak olan Hapishane
Şarkısı’nı yazdı:
“Başın öne eğilmesin
Aldırma gönül aldırma
Başın öne eğilmesin
Aldırma gönül aldırma
Ağladığın duyulmasın
Aldırma gönül aldırma
Aldırma gönül aldırma
Gönül aldırma
Ağladığın duyulmasın…”

o kadar da başarılı olmayan, kötülerin hep
çok kötü, iyilerin de sütten çıkmış ak kaşık
kadar iyi olduğu sıradan bir romandı bu
fakat karakterlerin iç seslerinde okuyucuya
yansıyan eleştirel bakış Sabahattin Ali’nin
yazarlığında bir dönüm noktası olmakla
birlikte birçok kişinin de tepkisini çekti.
Sabahattin Ali, öykü ve romanlarda konuların güncelliği koruyacak bir şekilde
seçilmesi gerektiğini savundu. Eski-yeni
tartışmasını gereksiz görüp eserleri iyi veya
kötü olarak değerlendirdi. Hatta kendisinin
Fuzûlî ve Şeyh Galip gibi isimleri okuduğunu
belirtti. Dilde sadeliğe büyük önem verdi ve
Öz Türkçe kullanımında aşırılığa gidilmesini
lüzumsuz buldu. Dile yerleşen ve kalıplaşan
sözcük gruplarının kullanılması gerektiğini
savundu. Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz ile birlikte
1947’ye kadar süren Markopaşa yolculuğuna
başladı. Siyasi mizah yayıncılığının en dikkat
çeken örneklerinden biri olarak basın
tarihine geçen dergi, içindeki eleştirel
yazılardan dolayı kapatıldı. Ayrıca bununla
birlikte Sabahattin Ali sık sık göz altına
alınmaya başlandı. Kendisinin dertlerinden
çok eşine ve kızına çektirdiği dertlerden
dolayı çok bunalıyordu. İşsizdi, gazetelerde
ve dergilerde iş bulamıyordu. Bunun üzerine
yurt dışına çıkmaya karar verdi ancak
pasaport işlemleri için müracaat ettiğinde
talebi reddedildi. Yasal işlemlerle dışarı
çıkamayacağını
anladığında
Avrupa’ya
Bulgaristan üzerinden kaçak olarak geçmeye
karar verdi fakat sınırda kimliği belli
olmayan biri tarafından vuruldu. Cansız
bedeni 16 Haziran 1948’de bir çoban tarafından bulundu.

Ayrıca burada edindiği tecrübeler “Bir Şaka,
Kazlar, Kanal, Katil Osman, Çaydanlık, Bir
Firar” gibi birçok eserine konu olacaktı.
Tahliyesine dört ay kala cumhuriyetin
onuncu yılı olduğundan dolayı çıkarılan af
kararıyla tekrardan hürriyetine kavuştu
Sabahattin Ali. Lakin hürriyetine kavuşsa
bile memuriyet hakkı çoktan elinden
alınmıştı, mesleğini geri kazanmak için Milli
Eğitim Bakanlığı’nın kapısından bir dakika
bile ayrılmadı. O sırada 15 Ocak 1934 tarihli
Varlık dergisinin 13. Sayısında “Benim
Aşkım” adını verdiği ve Atatürk’e atfettiği
şiiri yayımlandı. Bunun neticesinde Mayıs
1934’te Orta Tedrisat Şube Müdürlüğü’ne,
daha sonra da asli görevi Milli Talim ve Terbiye’ye atandı. Hâlâ roman ve şiirlerini yazmaya devam ediyordu, edebiyattan kendini hiç
koparmamıştı. Şiirlerini topladığı “Dağlar ve
Rüzgar”ı yayımladığında, kitabın Hakimiyet-i
Milliye’de Yaşar Nabi Nayâr’ın övgülerini
kazanması, ona duyulan ilgiyi aniden artırdı.
İstanbul’a geri dönüşüyle birlikte komşu kızı
Aliye Hanım’a âşık oldu ve onunla
evlendiğinde hayatı artık bir düzene girmeye
başlamıştı. Birçok aşk mektubu yazdığı eşini
şöyle tanımlar Sabahattin Ali: “Altın gibi sarı
saçlı, fevkalade güzel lacivert gözlü, beyaz
tenli gözlerinin etrafında yazın beliren
seyrek çilli ve uzunca bir kızcağız. Yaşı yirmi,
adı Aliye.” İşte “İçimizdeki Şeytan”ı da bu
dönemde yazdı. Edebi anlamda bakıldığında
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son ver

gözlerim açık ve gökyüzü artık hep benimle
devirebilirdik önümüzdeki tüm taşları seninle
önümü aydınlatan bir sokak lambası sesinle
örttüm üstünü yalan geçmişimin sessizliğiyle
oynanan bu hamleler hepsi bildiğim sancılar
biriktirdiğimiz şeyler saman alevi gibi yandılar
elimdeki ası görmeden tüm kartlarını kardılar
karşıma geçen dağlar tüm pençeleremi karşılar
kafamdaki soruların sebebi sadece susmaktan
yandı sabır meşe misali öfke alevi saçmandan
görmezden gelip sustuğumu sanan o insandan
kestim bağımı kopardım yaprağımı bu romandan
açıklayamam bazen mısralarımın uçup gidişini
özgürlüğüne kavuşan adımlarının böylesine bitişini
görmezden gelemem aramızdaki bu bağı kesişini
kalemimle oynayamaz kalbim sağlam attım dikişini

Çağan Yılmaz
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ELEŞTİRİ

Doğanın İnsandan Öç Alışı: The Birds
Melis Acar

dönüm
Sizlere, bu tekdüze karantina günlerinde
bir akşam oturup ne yapacağımı bilmez bir
halde televizyonda kanallar arasında
gezinirken rastladığım bir filmi anlatmak
istiyorum bugün. The Birds…

-

Bu yaşıma kadar bir tane bile korku filmi
izlememiş, hatta izlemeyi reddetmiş biri
olarak tabi ki de filmin türünü bilmeden
izlemeye başladım. Hatta filmin yarısına
kadar, bir korku filmi olduğunu anlamış
değildim. Elbette bunun üzerine, ‘Öyleyse
film amacına ulaşamamış, sonuçta bir
korku filmi değil mi?’ sorusunu sorabilirsiniz. Ancak ben bu görüşe pek katılmıyorum. Bu konuya birazdan değineceğim.

yapımı bir Alfred Hitchcock filmi. Korku
mihenk taşlarından biri diyebileceğimiz,
Altın Küre ödüllü eser. Zamanında bu eser
insanları öyle etkilemiş ki insanlar bir süre
parklara, meydanlara gidemez olmuş.
Filmin vizyona girmesinden 57 yıl sonra
izlemiş olmama, ileri düzey bilgisayar
efektli yapımlar izlememe rağmen bu
sınırlı imkânlarla çekilmiş film, ‘Kuş
gördükçe tedirgin olmak için o dönemde
yaşamış olmaya gerek yokmuş.’ dedirtiyor
insana adeta. Bundaki en büyük etken ise
‘En etkili korku, gerçeklikten gelen
korkudur.’ kanısının ve özellikle Hitchcock’un ‘Sıradan insanların başına gelen
sıra dışı olaylar.’ görüşünün benimsenmiş
olması. Bizleri ayinlerle, ruhlarla, ekranda
hiçbir şey yokken bir anda kameranın
önüne çıkan mahlukatlarla ya da kolaya
kaçarak gerilim müzikleriyle germeye,
korkutmaya çalışmıyor, bizi hikâyenin
içinde hissettirmeye çalışıyor. Zira biraz
dikkatli izleyince filmde hiç müzik kullanılmadığını ve filmin aydınlık bir teması
olduğunu fark ediyoruz. Hatta kuş saldırısı
sahnelerinde, saldırıya uğrayan kahramanın çığlık sesini duymayışımız, sadece
kuşların sesini duymamız insanın tüylerini
diken diken ediyor. Kahramanın yerine
çığlık
atmak
istiyoruz
oturduğumuz
koltukta.

Öncelikle biraz konudan bahsedelim.
Zengin, güzel ve biraz da şımarık bir genç
kadın olan Melanie Daniels (Tippi Hedren),
San Francisco’daki bir evcil hayvan
dükkânında yakışıklı ve ilginç biri olan
avukat Mitch Brenner (Rod Taylor) ile
tanışır. Melanie, Mitch'in bu dükkânda ona
oynadığı küçük oyuna kızsa da ondan
hoşlanır. O gün Mitch'in, kız kardeşinin
doğum günü için aradığı fakat bulamadığı
kuşları satın alır ve bunları hediye olarak
Mitch'in Pasifik kıyısındaki küçük bir
kasaba olan Bodego Bay'deki evine
götürmeye karar verir. Kasabadaki hayat
ilk başlarda Melanie'ye normal gözükse de
birkaç gün sonra kasaba ve çevresindeki
kuşlar tuhaf davranmaya ve sebepsiz bir
şekilde
insanlara
saldırmaya
başlar.
Kuşların saldırıları kısa bir süre içinde
ölümcül
olacak,
insanlara
yaptıkları
saldırılar sertleşecektir.
Filmi eleştirmeden önce filmle ilgili bazı
önemli
bilgileri
vermem
gerektiğini
düşünüyorum ki bu bilgiler ışığında daha
sağlıklı bir eleştiri yapalım. Film 1963
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Bunlara karşılık filmde beni tatmin
etmeyen iki durum var. İlk olarak filmdeki kuşların neden saldırdıklarını,
onları neyin tetiklediklerini bilmiyoruz.
Filmin sonuna kadar bu konunun
açıklığa kavuşmasını bekledim ama hiç
bu duruma değinilmeden bitti film. Beni
tatmin etmeyen ikinci durum ise filmin
sonu; burada aile, evi terk etmeye karar
veriyor. Mitch arabaya ulaşmak ve
radyodan olan biteni öğrenmek için
kapıyı araladığı sırada evin önünde
yüzlerce kuş görüyoruz. Bu durumda
Mitch’in o manzarayı görüp paniklemesini ve eve girmesini beklerken, Mitch
gayet soğukkanlı bir şekilde yüzlerce
kuşun arasında yürüyerek aracına
ulaşıyor, radyoyu açıp haberleri dinliyor.
Üstüne üstlük, arabayla evin önüne
geliyor ve ailesini de araca bindiriyor.
Hele ki o durumda bir de Mithch’in kız
kardeşinin, ona hediye gelen muhabbet
kuşlarını yanına alma ısrarı insanı
çileden çıkarıyor. Ancak bu sırada
dfarewrqwrqwrqwrqwrqwrqwr

kuşlarda en ufak bir hareket dahi
olmuyor ve aile arabayla bu kasabadan
ayrılıyor. Yani filmin belli bir sonu yok.
‘Aile nasıl kuşların arasından rahatlıkla
geçti?’, ‘Nereye gitti?’, ‘Gittikleri yerlerde de bu kuş saldırıları onları takip
etti mi?’ ve en önemlisi ‘Kuşlar bunları
neden yaptı?’ Bu soruların cevaplarını
alabilseydim çok daha tatmin olurdum
diye düşünüyorum.
Eğer
siz
de
sinema
sektöründe
klasikleşmiş, kült bir film arıyorsanız,
‘Benioturduğum yerde tir tir titretmesin
ama o gerilimi hissedeyim.’ diyorsanız,
bu film tam size göre. Ancak yine de ben
herkese filmi izlemesini kesinlikle tavsiye ederim. Bu, eve tıkılıp kaldığımız
günlerde keyifli ve verimli geçirilebilecek iki saat vaat ediyorum sizlere bu
tavsiyemle. Umarım bu yazı sayesinde
filmi
izler,
fikirlerinizi
benimle
paylaşırsınız.
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ÖYKÜ

Tur
Yağmur Akkaya

dönüm
Akşam ve zifiri karanlık sokaklar beni eskisi
gibi
kucaklamıyor
artık.
Üstümdeki
montum beni gerektiği gibi sarmıyor, ayaz
beni gerektiği gibi sarsmıyor. Hepsi bana
bir
yabancı
gözüyle
bakıyor,
orda
olmamalıymışım gibi itekliyor. “Neden
çıktın? Evine git! Derhal!” diye bağırıyor
koridor gibi boş sokakların içinden koşan
rüzgarlar. Gitmiyorum evime, tur atmak
istiyorum.
Nefes
almalıyım
diyorum
kendime, gözümde tütüyor her attığım
adım. Sokaklarda anılarımı bile anımsayamıyorum, öyle bir yabancılık. Dostum
olan hayvanlar bile bana öyle bakıyor ki
irkiliyorum,
kaldırmıyorum
kafamı.
“N’oldu?” diyorum kendime. Nasıl oldu
bunlar?
Birkaç karga bana gülüyor, adımlarımı
hızlandırıyorum. Arkamdan ettikleri bedduaları dinleyerek sahile yoluna iniyorum dar
sokaktan. Yorgun bitkin evlerin hepsinin
penceleri aydınlık. Her bir pencere başka
bir tasdiklemeyen göz gibi geliyor. Evet
evet, kesinlikle izleniyorum. Pencerelerin
önündeki perdeler kıpraşıyor merak ve
kızgınlıkla. Sokak bomboş. Bir ben varım
bir de kolumu çekip eve gitmem için yalvaran rüzgar var. Bıraktırıyorum kolumu,
günlük nefes hakkım diyorum. Montumu
zorla sarıyorum kendime, ellerimi ceplerime sokuyorum, ağırlık olsun da montum
kaçmasın diye. Montum da zorla kabul
ediyor.
Yollar nasıl da korkunç ve sessiz. Bu sessizlik de sanmayın ki sessiz. Her şey feci bir
gürültü yaratıyor. Bitkin evlerin birinden bir
çivi düşüyor; çınlıyor, çınlıyor, çınlıyor…
Başımın içinde çınlıyor. Her çınlamayla
giderek daha da kısa atıyorum adımlarımı.
Bu çınlama öyle feci ki kanım çekiliyor.
Daha sonra bir kedi tenteden atlıyor,
tırnaklarının betona çarpa çarpa yürümesini dinliyorum; çıt çıt, çıt çıt çıt çıt… Çıtlama-

Birkaç karga bana gülüyor, adımlarımı
hızlandırıyorum. Arkamdan ettikleri bedduaları dinleyerek sahil yoluna iniyorum dar
sokaktan. Yorgun bitkin evlerin hepsinin
penceleri aydınlık. Her bir pencere başka
bir tasdiklemeyen göz gibi geliyor. Evet
evet, kesinlikle izleniyorum. Pencerelerin
önündeki perdeler kıpraşıyor merak ve
kızgınlıkla. Sokak bomboş. Bir ben varım
bir de kolumu çekip eve gitmem için yalvaran rüzgâr var. Bıraktırıyorum kolumu,
günlük nefes hakkım diyorum. Montumu
zorla sarıyorum kendime, ellerimi ceplerime sokuyorum, ağırlık olsun da montum
kaçmasın diye. Montum da zorla kabul
ediyor.
Yollar nasıl da korkunç ve sessiz. Bu sessizlik de sanmayın ki sessiz. Her şey feci bir
gürültü yaratıyor. Bitkin evlerin birinden bir
çivi düşüyor; çınlıyor, çınlıyor, çınlıyor…
Başımın içinde çınlıyor. Her çınlamayla
giderek daha da kısa atıyorum adımlarımı.
Bu çınlama öyle feci ki kanım çekiliyor.
Daha sonra bir kedi tenteden atlıyor,
tırnaklarının betona çarpa çarpa yürümesini dinliyorum; çıt çıt, çıt çıt çıt çıt… Çıtlamalarla irkiliyorum, omuzlarım titriyor. Beni
sarsmayan ayaz suratımı kesiyor, hissedemiyorum, kan kalmamış suratımda.
Suratıma
dokunmak
için
elimi
de
çıkaramıyorum cebimden, ya montum
kaçarsa? Güvenemiyorum montuma, feci
bir güvensizlik sarıyor beni.
Ayaklarımın bastığı taşlardan korkuyorum
bana çelme atacaklar diye. Acaba düşsem,
çıkarır mıyım elimi cebimden kalkmak için?
Bilmiyorum cevabımı, çok korkuyorum
cevabımdan. “N’aparım ki…” diye düşünmekten düzgün yürüyemiyorum, bir ayyaş
gibi sağa sola savruluyorum. Korkunun
zevcesi adrenalin dolu damarlarım, kalbim
atıyor; güm, güm, güm… Her güm kanıma
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Akşamı dolduran en sessiz gürültüyle yere
yığılıyorum. Ayaklarım bana ihanet ediyor,
yeteri kadar iyi olup uzuv eksikliğime
rağmen dengemi sağlayamıyorlar. Lanet
okuyorum ayaklarıma! Küfürler ediyorum
hissiz ellerime! Binlerce kez lanet okuyorum beni kendi iradesiyle sarmayan montuma! Korkuyorum bana hâlâ gülen kargalara
laf etmeye… Korku içinde bir yığıntı olarak
kalıyorum yerde bir müddet. Kulağım
yerde, sesler geliyor kulağıma. Feci, çok
pis, çok kötü sesler bunlar. Fısıldıyorlar hep
bir ağızdan. Hep bir ağızdan fısıldıyor, üzerime fena bir lanet okuyorlar. Dalga geçiyorlar benimle. Bırakmayacağız seni diyorlar, korkudan titreyen gözlerim dayanamıyor doluyor. İnliyorum belki de… kulağım
duymuyor. Çalışmıyor kulağım, fısıltılar
girmiş içine, çıkmıyor.

Yollar nasıl da korkunç ve sessiz. Bu sessizlik de sanmayın ki sessiz. Her şey feci bir
gürültü yaratıyor. Bitkin evlerin birinden bir
çivi düşüyor; çınlıyor, çınlıyor, çınlıyor…
Başımın içinde çınlıyor. Her çınlamayla
giderek daha da kısa atıyorum adımlarımı.
Bu çınlama öyle feci ki kanım çekiliyor.
Daha sonra bir kedi tenteden atlıyor,
tırnaklarının betona çarpa çarpa yürümesini dinliyorum; çıt çıt, çıt çıt çıt çıt… Çıtlamalarla irkiliyorum, omuzlarım titriyor. Beni
sarsmayan ayaz suratımı kesiyor, hissedemiyorum, kan kalmamış suratımda.
Suratıma
dokunmak
için
elimi
de
çıkaramıyorum cebimden, ya montum
kaçarsa? Güvenemiyorum montuma, feci
bir güvensizlik sarıyor beni.
Ayaklarımın bastığı taşlardan korkuyorum
bana çelme atacaklar diye. Acaba düşsem,
çıkarır mıyım elimi cebimden kalkmak için?
Bilmiyorum cevabımı, çok korkuyorum
cevabımdan. “N’aparım ki…” diye düşünmekten düzgün yürüyemiyorum, bir ayyaş
gibi sağa sola savruluyorum. Korkunun
zevcesi adrenalin dolu damarlarım, kalbim
atıyor; güm, güm, güm… Her güm kanıma
karışan zehrin sesi gibi geliyor. Çok korkuyorum düşmekten, ellerim montumun
içinde
mi
hissedemiyorum.
Ellerim
uyuşmuş. Kafamı da çevirip bakmıyorum ki
ceplerime, ya düşersem bakarken?

“Kalk ayağa aptal!” diye bağırıyor kanımdaki zehir. Sağ elimle yeri tutup kendimi
yukarı fırlatıyorum. Bacaklarım, kollarım,
parmaklarım… Hepsi titriyor. Bu uzuvların
hiçbirinde tek bir hissim kalmamış. Gövdemin hissiz uzantıları farklı ağızlardan titriyor. Ağzım kendiliğinden açılıyor çığlık
atmak için… ama ne fayda. Bacaklarım
aralanıyor koşmak için… tek kımıldamaları
durmayan titremeleri. Sağ elim öyle bir
titriyor ki kolumdan kopacak gibi bir sağa
bir sola savruluyor. Avcumun içi minik, açık
ve dehşet bir kırmızı renkte hilaller ile dolu.
Hilallerden
akan
damlalarla
akıyor
gözyaşlarım. Bu hilallerden girmiş olabilecekler yüzünden akıl sağlığımı kaybediyorum oracıkta ama içgüdülerim hayatımı
kurtarmak için basıyor düğmeye. Tüm
gücümle evin yoluna gitmek için yönetiyor
iç güdülerim. Sağ elimi vücudumdan öyle
bir uzakta tutuyorum ki, öksüz kalıyor.
“Benim değilsin artık! Defol git!” diye
bağırıyorum elime. Elim kan ağlıyor.
“Yapma, ben senin kanınım!” diyor.
Küfürlerim bitmiyor elime, bacaklarım
zaten otopilot. “İhanet ettin bana pis alçak!
Sonumsun
sen benim!” diyorum ona.
Cevaplamıyor, deli gibi ağlıyor. Kanlar,
montumun kolunun kırmızı renkte daha
güzel olduğuna karar veriyor. Boyuyorlar
amansızca. Kaçıyorlar bileğimden sanki
yıllarca ben hapsetmişim onları gibi. Meğer
hiçbiri dostum değilmiş, anlıyorum. “Gitsinler o zaman!” diye bağırmak istiyorum.
Korkuyorum. Ya giderlerse?

Elleri olmayan bir insan olduğumu kabul
ederek yürüyorum sahile paralel giden
geniş araba yolundan. Sağıma soluma da
bakmıyorum, içim bir garip oluyor. Adımlarım ezberlemiş hızlanmayı, dengesiz bir
şekilde koşuyorum. Çok korkuyorum,
koşarsam düşmekten ve yeteri kadar hızlı
koşmamaktan
korkuyorum.
Bana
yukarıdan bakan sokak lambaları sanki
yolu aydınlatmıyor da beni ifşa ediyorlar,
senkronize bir şekilde kınayan bir edayla
kesilmeden cızlıyorlar: cızzz… Susmaktan
ziyade sesleri artıyor. Ama duyuyorum,
arka planda vahşi bir kavganın sesi beni
çağırıyor, cezbediyor. Deli gibi arzuluyorum
kulaklarımı dolduran bu merhametsiz
dalgakıranlara vuran dalgaların sesini. Öyle
asi, sinirli ve kaotik ki… Betimleyecek harf
arıyorum.
Bulamıyorum.
Her
yanımı
doldurmaya çekinmiyor bu vahşetin sesi.
Umuda kapılıyorum, daha da hızlı koşmak
geliyorum içimden. Koşuyorum deli gibi,
yolu kesen tümsekten atlıyorum. Ama elleri
beline bağlı bir adamım ben fakat buna
alışık bir adam değilim.

Varıyorum kapıma; sol elim çok efendi,
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açıyor hemen kapımızı.
Kavrıyor sağ bileğimi,
sorguya çekmek için
boğazına
sarılırcasına
sıkıyor. Ayaklarım da
korkuyor hiddetimden,
çıkarıyorlar
ayakkabılarını
usulca.
Tekmeliyorlar
benim
için lavabomun kapısını.
Saniyelik
de
olsa
bırakıyor sol elim sağ
elimi, musluğu açıyor.
Yan
komşumun
fısıldamalarını duyuyorum banyodan. Biliyordum izlediklerini… İçimdeki korku ve adrenalinle
iş
birliği
yapıyoruz artık. Onlar
benim
tek
dostum
oluyor. Boğu yoruz elimi
hep beraber; kopsun,
düşsün, nefessiz kalsın
belki de suda boğulsun
istiyoruz. Çok kızıyoruz
ona, morarıyor elim.
Ben kıyamıyorum daha
fazla, adrenalin bir de
“Alkole boğalım! Yansın
ciğerleri herifin!” diyor.
“Abi ağır olmuyor mu?”
diyemiyorum. Hakkı var
tekinden. Onu da kulağım seçmiyor.

adamın. Boğuyoruz hep beraber elimi.
Çığlıklar atıyor, bağırıyor, “Yanıyor!” diye
feryat ediyor. Evdeki sesler bir savaş alanı
gibi; kulaklarım her bir saniyeyi kaydediyor,
eko yapıyor, desibeli artırıyor. Sonra bitiyor.

Otopilottan çıkmış alt bedenimi sürüklüyorum odama, sol elim koridor duvarlarından
yön buluyor bize, sağ elim… Konuşmuyoruz
artık onunla. Yatak odam beni bir anne
yumuşaklığıyla karşılıyor. Yaralarımı sarma
sözü veren bir kokusu var, kanıyorum ben
de tabii. Düşüyorum yatağımın üstüne;
gözlerimden bir aksiyon, birkaç damla
bekliyorum. Kalmamış, kurumuş. Onlar da
çöküyor aynı benim gibi yanaklarıma.
Huzur değil bu, kabulleniş. Adrenalin “Bana
paydos…” diyip gidiyor. Melatonin “Geç oldu
zaten.” diyor. Kanım kaynıyor, “Çıkmasına
gerek yok, kalsın biraz.” diyorum vefayla
adrenaline, dinlemiyor çıkıyor. Uyku sarıyor
her hissiz uzvumu, uyuyorum. Hissetmiyorum uykumu. “Boşluk mu beni bu saran
yoksa uyku mu?” diyorum, diyemiyorum,
kendime yeminler ediyorum, “Bozarım ki…”
diyorum, “Yok bu sefer sözümüzün eriyiz.”
diyemiyorum. Diyemediğim gibi akıyor
zaman, aktıkça akıyor. Durmuyor ki rahata
ereyim. Bitmiyor yine bu oyundaki süremiz,
tur hâlâ bizde anlaşılan. Sabah oluyor.
Uyanıyorum. Hâlâ evdeyim. Hâlâ benim
turum.

Bir sessizlik dolduruyor odayı. Komşular
bile susmuş. Çıkarıyorum nankör montumu
sonunda. Atıyorum küvetin içine. Her şeyi
çıkarıyorum çıkarabildiğim, fırlatıyorum.
Hiddetle atacak gücüm kalmamış, aslında
üstümden sıyrılıyor kıyafetlerim küvete. Bir
şey kalmadığında klozetin kapağını kapatıp
çömüyorum klozete. Sol elimle suratımı
yoğuruyorum his gelsin diye, gelmiyor,
duruyorum. Kafamı yerinde tutmama
yardımcı oluyor sol elim; sağ elim bezgin,
sarkıtmış kendini halsizlikle. Vefalı pantolonum benim için kibrit bırakmış banyo
fayansının üstüne. Alıyor sol elim benim
için. Alkol döküyor korkum benim için
hepsinin üstüne. Son bir teşekkür pantalonuma, montumla boşanmış çiftler gibi göz
göze bile gelmiyoruz, iç çamaşırlarım ve
tişörtüm kırgın bana ama üstüme gelmiyorlar. Yakıyorum hepsini, tek çığlık çorabımın
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Serap
Bir şeyler vardı bugün ters giden
Tedirgin fısıltılar yükseldi denizden
Denize bir haller olmuştu, bana bir haller
Hissetmiş sanki tüm kâinat susmuştu
Bulutlar bile korku merak pusmuştu
Ben, kıyıda bir asır yansır gibi durdum
Tüm bu olanları izafiyete yordum
Belli, o an denizin kalbi tutmuştu
Benimse, kalbim denize zamansız tutulmuştu
Ne varsa aklımda kalbur üstü eledim
Anılarımı denize çiselerce serpeledim
Takvimi aldım elime zamandan soyundum
Mazi denen denizde anadan doğma yundum
Savruldu geçmiş günler, sonra düzüldü
Takvim yapraklarından bir mancınık kuruldu
Ben İbrahim olamadım,
Ama zaman Nemrut’tu
En sevgili hatıralarım
Alev olup beni yuttu
Ne odunlar balığa döndü,
Ne de ateş suya söndü
Arşı titreten yağmur gibi döküldüm
Bir gülistan bitti oracıkta
Lakin nafile
Nâr içinde bîçâre bülbüldüm
Dedim
“Ey mancınıkta yüceltilen İbrahim!
Sen şükürden, ben sabırdan soruldum.
Bir avuç topraktık ikimiz de
Sen rahmet pınarıyla yoğrulurken
Ben hasretin ateşiyle kavruldum”
Bir seraptan silkiniverdim kum fırtınalarında
Deniz çekilmiş, gülistan kurumuş, ateş sönmüştü
Ruhum, beden denen kabristana dönmüştü

Ebrar Nur Yüzer

*Kabataş Erkek Lisesi Behçet Necatigil Şiir Yarışması İkincisi
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DENEME

Marifet
Betül Akkaya

dönüm
Doğduğumuz andan itibaren bize sürekli
başkalarına ihtiyaç duyduğumuz ya da bir
gün duyabileceğimiz hakkında şeyler
söyleniyor. Tam da bu nedenle zamanla
kendimizi “diğerleriyle” o kadar bütünleştiriyoruz ki, bir bakmışız onlar olmadan
yaşayamıyoruz.
Her gün onlarca kişiyle tanışıyor, onlarla
sohbet ediyoruz. Kimisi bizim için çok
değerliyken, kimisi yalnızca bir tanıdık
olarak kalıyor. Tabii bir de sevmediklerimiz,
katlanamadıklarımız var. Tüm bunlar, bu
denli basit yaklaşınca çok olağan ve
zararsız gözüküyor belki de. Ancak insan
ruhunu yansıtan şeylerin ayrıntılarda saklı
olduğunu düşünüyorum.
Örneğin arkadaşınıza veya başka birine,
kızdığınızda; onu gerçekten sevdiğiniz ve
üzmek istemediğiniz için mi içinizdeki
kızgınlığı dışa vurmuyorsunuz, nefretle
püskürmüyorsunuz yoksa ayrılırken “açık
kapı
bırakmak
adına
mı”
ihtiyatlı
davranıyorsunuz? Ya da birine sırf içinizden
geldiği için mi yardım ediyorsunuz yoksa bu
eylem aslında aynı şeyin bir gün kendi
başınıza gelebileceğini düşünerek, farkında
olup ya da olmayıp, bir nevi düşüncenizdeki
kendinize acıyarak mı gerçekleşiyor?
Bana sorarsanız ben iki örnekte de kendim
ve insanlar adına ikinci yanıtı veririm. Ben
günün sonunda insanın tüm davranışlarının
kendisi için, kendisine yönelik olduğuna
inanıyorum. Hatta bu düşüncemi bir
arkadaşımla paylaştığımda kendisi öyle
düşünmediğini söylemek için bana peki ya
“Empati?” demişti. Soruyorum size insan
kendini düşünmeden empati kurabilir mi?
Kendini düşünmek tam da bu değil mi?
İnsanın kendine dönük olmasında bir sakın-
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ca da görmüyorum ayrıca. Ben yalnızca
bunu insanların kendilerinde görmemesinde, belli toplumsal ve ahlaki kurallar
altında maskelenmesinde sakınca görüyorum.
Bunu kabul etmedikçe ve bazı kurallarla
“düzeni” sağlamaya, insandaki bu özü
“toplumun
iyiliği”
için
maskelemeye
çalıştıkça insanlar benlerine yabancılaşıyor.
Bireyleri kendilerinden böylece uzaklaştırıp
toplumun iyiliğini sağladığını düşünenler;
aynı bireylerin yalnız kalıp kendilerinin
farkına vardığında, düştüğü boşluğu,
uğradığı hayal kırıklığını görmüyor demektir. Öyle ki kendinin farkına varmak öyle
güzel hem de öyle zehirlidir…
Dinlediğiniz tüm nasihatlerden, toplumdaki
algılardan, kurallardan bir de bu kurallara
öylece inananlardan soğursunuz. Sizin için
artık ne çok değerli ne de vazgeçilmez
olurlar. Bir süreliğine… Yalnızlığınız son
bulana kadar!..
Etrafınız tekrar insanlarla çevrildiğinde ve o
sarsıcı rutine geri döndüğünüzde tüm
hissettiklerinizi, düşündüklerinizi, sorguladıklarınızı unutur gibi olursunuz. Tüm
bunlar hafızanızda ve içinizde yarım yamalak, sadece bir dönem zihninizi bulandıran
ve aslında hiç de istemediğiniz bir şekilde
kendinize ne kadar yabancı olduğunuzu
gördüğünüz bir sanrı olarak kalırlar. Tekrar
denileni yapar ve o algılara girmeye
çalışırsınız herkes gibi.
Bana öyle geliyor ki tüm sıkıntımız bu.
Bizler önce yalnız kalmayı, kendimizi
tanımayı
öğrenmeliyiz.
Ancak
yanlış
anlaşılmasın: Herkesin içindeyken yalnız
kalabilmektedir marifet. Çünkü yalnızlık en
çok zihnimizin içindedir.

ELEŞTİRİ

Kendine Ait Bir Oda
Sıla Özkan

dönüm
1928 yılında yazılmış olunup kadın hareketlerinin elden düşürmediği kitaplardan kendine
ait bir oda, Virginia Woolf’un belki de en kolay
okunur kitabıdır. Kolay okunur, çünkü konusu
çok somuttur: Kadın ve edebiyat. Virginia
Woolf, Viktorya İngilteresi’nde kadınları,
Oxford’la
Cambridge’i
meydana
getiren
üniversitelere yazılmaktan alıkoyan genel
kabul görmüş kurala çok öfkelenir. “Kendine
ait bir oda” kitabında “Oxbridge” çayırlarında
geçen bir olay tasarlar. Cambridge’dedir,
kadınları kabul eden Newnham’la Girton
benzeri iki okulu andıran, “Fernham” adını
verdiği bir yerde yapacağı konuşmayı düşünmektedir. Düşüncelere dalmış bir hâlde,
çimenlik bir alandan geçmektedir ki, üniversite
bekçisi, bir ‘mübaşir’, ardından koşarak gelir.“
Kadındım. Burası çimdi; şurası da yol. Sadece
erkek öğrenciler ve bilim adamları ayak
basabilirdi buraya; benim yerim çakıllardı.”
diye yazar Virginia. Kütüphanenin kapısında
bir kere daha geri çevrilecektir. Orada nöbet
tutan sevimli, yaşlı bir beyefendi onu içeri
sokmama emri almıştır. Kadınlar, yanlarında
ancak üniversitenin erkek öğrencilerinden biri
olduğu takdirde kütüphaneye alınabilirler. Bu
bize net bir şekilde gösterir ki; o dönemde
kadınların
üniversite
eğitimi
almaları
imkânsızdır.* Erkeklerin kadınlara bıkıp usanmadan tekrarladıkları bir soru vardır: “Bizler
kadar düşünme yeteneğiniz olduğunu ileri
sürüyorsunuz. Madem öyle, neden Shakespeare gibi bir deha çıkaramadınız?” Woolf,
cevaben şu ünlü soruyu sorar: “Shakespeare’in Judith adında son derece yetenekli
bir kız kardeşi olmuş olsaydı neler olurdu?”
Olası senaryoyu tahmin etmek çok da zor
değildir. Shakespeare eğitiminde ilerleyip
tiyatro ve yazın dünyasında kendine bir yer
edinirken Judith okula gönderilmez. Ailesi
tarafından evlendirilmek istenir, ancak o
yeteneğinin peşinden gider. Eşyalarını küçük
bir çıkına koyup bir yaz akşamı iple pencereden aşağı iner ve Londra’nın yolunu tutar.
Henüz on yedisinde bile değildir. Erkek
kardeşininki gibi bir yeteneğe sahiptir ve yine

kardeşi gibi tiyatrodan hoşlanmaktadır.
Sahne kapısına dikilip oynamak istediğini
söyler. Adamlar ona gülüp onunla alay
ederler. “Hiçbir kadın tiyatro oyuncusu
olamaz.” derler. Sonunda oyuncu menajer
Nick Green ona acır. Fakat sonrasında
Judith, bu beyefendiden hamile kaldığını
öğrenir ve böylece bir kış gecesi canına
kıyar ve şimdi o, otobüslerin durduğu bir
kavşakta
gömülü
yatıyor.
Judith’in
intiharının nedeni, yalnızca kadın olduğu
için “entelektüel, mesleki, toplumsal ve
politik alanlarda güç elde etmenin yolunu
bulamamış olması”ndan öte ne olabilir ki?
Bu hayali kız kardeş bize açıkça yetenekli
bir kadının olası sonunu gösterir. Bütün bu
kurgular aslında doğrudan Woolf’un kendi
yaşam deneyimlerine bağlıdır: Virginia
Woolf’un da “Kendini, Woolf’un bir kadın
olarak dışlandığı Cambridge’de evinde gibi
hisseden bir erkek kardeşi” vardır.
Woolf, bütün bu zorluklar ve daha pek çok
şeyin üstesinden gelebilmek ve bir şeyler
ortaya koyabilmek için kadınların tek bir
şansı olduğu sonucuna varır. “Kendilerine
ait bir odaları”nın olması. Woolf’un odası
“kadın yazarın düşüncelerini ifade etmekte
kendisini özgür hissedeceği bir yer metaforu” olarak anlaşılabilir. Kendine ait bir
odaya sahip olmak, her şeyden önce
sorumluluklar ve zorunlulukların ötesinde
bir kadının rahatsız edilmeden entelektüel
çalışmalar yürütebileceği bir alan ve
zaman demektir ve bu, ekonomik
özgürlükle doğrudan bağlantılıdır. Ve şöyle
seslenir Woolf kadınlara: “Para kazanın,
kendinize ait ayrı bir oda ve boş zaman
yaratın. Ve yazın, der, erkekler ne der diye
düşünmeden yazın!”
*Virginia Woolf Yeni
(Aaron Rosenblatt)
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Başlayanlar

İçin

Sırt Ağrısı
Al sana bir kalem:
İşte böylece -yine- şu ev
varlıklarını kaldıramayanların girerken bıraktıkları
varlıklarını
Girişteki askılık kendisine yük diğerlerine yokluk olanları sırtlamakta
evde nasibini almış bu
“bir yüktür, çok yüktür
ama hep yüktür, sürekli yüktür” halinden
İşte böylece -bak!- şu boyacı,
ahlarını unutmamak için
duvarlarını boyamış evin
Duvara bakanlar boyayı görüp
ahını görmezlermiş
Kafesini taşıyan- hayır
kafasını kaşıyan bir çocuk
-sadece çocuk, hep çocuk
kurtulamadan çocukzıplar dururmuş etrafta
askılıktan bir iki varlık kapar
oyunlar oynarmış gülerek
askılıktaki yokluğa
oda oda gezermiş boyacı
oda oda kaçarmış çocuk
oda oda varmış
ve oda oda ağlarmış askılık,
yokluklarına.
Boyacı, elinde boyasıyla
girenlere bakmadan
çıkarmak için ahını
fırçasıyla duvardan
çalar gibi canınıdedik ya, demedik mi
duvarın canını,
varlıkları taşıyorsa askılık
birkaç can sırtlar işte duvarduvarın, canını duvarın
Zıplaya dursun çocuk
girmiş ya odaya
ne fırçayı ne boyacıyı
ne ahını ne duvarı,
sadece boyayı
“ne eğlenceli boya,
aman ne eğlenceli boya!
çevirmeli oyuna”
katmış varlıkların yanına duvarı,
duvarı ve canını
Al sana bir kalem:
İşte böylece -yine!- şu ev
varlıklarını kaldıramayanların girerken bıraktıkları varlıklarını
girişteki askılığa
Sırtı burkuksırtı buruk askılık
işaret edince onlara,
duvara bakıp
“aman ne şirin boya,
aman ne de şirin boya!”
deyip kaçmışlar odaya
ne duvarı gören olmuş
ne ahını boyacının, hayır
boyacı kim ola?
oda oda gezen
oda oda kaçan
dedik ya,
Ay Sıla Çaloğlu
oda oda varmış askılık
oda oda ağlarmış
yokluklarına
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ÖYKÜ

Gri
Hena Mahmudoğlu

dönüm

Gözlerimi açtım. Perdesi yarı aralanmış
penceremden gelen güneş ışıkları yüzüme
vuruyordu. Üzerimdeki beyaz örtüleri
kaldırıp ayaklarımı yere koydum fakat
ayağa kalkmadım. Biraz gerinip esnedikten sonra uykulu gözlerle etrafıma
bakındım. Bulunduğum yer pek de geniş
değildi. Odadaki duvarlar gri, yatağın
ucundaki metal masa gri, karşımda duran
küçük dolap gri, bir zamanlar belki de
beyaz olan perdeler de şimdi gri… Hala
alışamamıştım buraya. Bir zamanlar bana
çok renkli gelen dünyamı elimden alıp
beni bu renkten ırak yere tıkmışlardı.
Biraz daha oturup düşüncelerime dalmamaya karar verip ayaklandım. Dün gece
karanlıkta bir kenara fırlattığım bez
terliklerimi bulup giydim. Lavaboya girip
duş alıp tazelendikten sonra temiz kıyafet
arayışında dolabımı açtım. Tek düze olan
beyaz giysi takımlarından herhangi birini
çekip çıkardım ve üzerime geçirdim.
Saat sabah dokuz civarlarıydı. Kahvaltı
yaklaşık yarım saat önce servis edilmeye
başlanmıştı. Ben de ağır adımlarla kafeteryaya doğru yol aldım. Odanın dışında
koridorda gördüğüm doktorlara kafamı
eğerek sessizce ilerlemeye devam ettim.
Yemek, odamdan pek farklı olmayan bir
şekilde, gri, tatsız ve boğucuydu. Tabi bu
yerde önüme cennet meyvesi koysalar
bile zehir gibi gelirdi bana. Hayatta güzel
ne varsa hepsinden soğutmuşlardı beni
buraya koydukları gün.
Doktorlardan biri kafeteryanın ortasına
geçip
dikkatimizi
topladı.
Günlük
duyuruyu yapacaktı. Genel olarak kuralları ve dışarı çıkma saatlerimizi hatırlatan
bir konuşma yaptı. Önceki günlerden
hiçbir farkı yoktu yani. Tepsimi boşaltıp
kafeteryadan çıkmaya niyetlendim. Tam
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Topluma uyum sağlayamamıştım ama bu
çok da büyük bir problem değildi. Asıl
problem son dönemlerde bu konuda
bıkkınlık yaşamaya başlamış olmamdı. Ve
bu bıkkınlık kendini öfke olarak dışa
vuruyordu. Artık uyum sağlayamamak
değildi problemim, belli belirsiz krizler
yaşayıp etrafıma zarar veriyordum.
kapıya varmıştım ki artık bana annemdendaha tanıdık gelen doktorum önümü
kesti. Bugün tedavimdeki ilerlemeyi
ölçmek için bir test yapacakmış. Kafamı
bir kez sallayarak anladığımı belli ettim ve
yanından uzaklaştım.

İlk girdiğimde bu hastehaneye, akli
dengem ne kadar yerindeydi bilemem. Şu
anda da hiç fikrim yok aslında. Belki
düşüncelerim tek bana anlamlı geliyordur,
tıpkı önceden olduğu gibi.

Odamdan bir miktar daha geniş olan kısıtlı
kütüphaneye geçtim. Doktorla buluşma
saatine kadar burada biraz zaman
öldürmeyi planlıyordum. Buradaki kitaplar
yıllardır
kullanımdan
yıpranmıştı.
Kütüphane kitaplarını sırf bağışlardan
alıyordu. Getirilen her kitap monitör ediliyordu. Okumamıza izin verilen kitaplar
sadece gün yüzü görebildiğinden kitap
çeşitlerimiz oldukça azdı.
Çocukluk favorim olan Pollyanna kitabını
tozlu raflar arasından çıkardım. Köşedeki
bazı kısımları parçalanmış tekli koltuğa
yaslandım ve kaldığım yerden okumaya
başladım. Yaklaşık iki saat okuma yaptıktan sonra yorulmaya başladım. Saatin
neredeyse on iki olduğunu görünce kalktım ve kafamı dinlendirmek için hastehanenin bahçesine çıkmaya karar verdim.
Hava az bulutlu ve güneş tam tepedeydi.
Hafif bir güz rüzgârı eserek güneşin
getirdiği sıcaklıktan koruyordu bizleri. Bir
ağaca kafamı yaslayarak gölgede çimenlere uzandım. Gözlerimi kapadım ve gün
içerisinde bana yaptırılacak testi düşünmeye başladım. Son bir yıldır bu akıl
hastehanesinde tutuyorlardı beni. Bu
testten iyi sonuçlar elde edersem artık
serbest bırakılmayı umuyordum. Nasıl da
özlemiştim dış dünyayı. Bu gri duvarlar
beni boğuyordu ve buraya geldiğimde
zorla geride bıraktırdıkları renkli ve canlı
hayat resmen ismimi fısıldıyordu.
Bu
hastahaneye
getirilmiş
olmak
konusunda ne kadar kin dolu olsam da
tedavi edildiğim süreç boyunca yavaş
yavaş anlamaya başlamıştım neden
getirildiğimi. İşte bu sebep de insanların
dünyayı benim gördüğüm şekilde görmemesiydi. Benim mutluluk gördüğüm yerde
insanlar
çılgınlık
görüyordu.
Sıkıcı
bulduğum şeylerden ise zevk alıyorlardı.
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Bir Melankoliğin Not Defterindeki Yakarışlar

Yağmurlar çalmakta yaşlarımı gözümden
Rüzgâr, damlaları birbirine ekliyor
Ne yapsalar boş, döndüremezler sözümden
Toprak, tüm hoşgörüsüyle beni bekliyor
Gâipten ses çalınıyor kulaklarıma
Hayat, her deminde ürkünç ve heyecanlı
Umutlarım sarılıyor yanaklarıma
Kırık aynamdaki yüz, solgun ama canlı
Esir aldı tekrar, herkesten kıskandığım
Hem nefret edip hem sevdiğim yalnızlığım
Bırakıyorum kendimi ona son defa
Karanlık sarıyor bendimi dört yanımdan
Ve gece, bir cevap beklercesine sessiz
Acep yürürler mi yedi adım ardımdan?

Ali Fuat Karaaslan

*Kabataş Erkek Lisesi Behçet Necatigil Şiir Yarışması Üçüncüsü
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DENEME

Yamuk Küreklere Bireysel İmgelemler
Bade Pekuysal

dönüm
Su kaynamıştır. Suyun çeşitli sesleri gelir
aklına: gökyüzünden hızlıca düştüğü camların üstünde oluşturduğu hafif patırtılar,
yüzüne çarptığın teselli sularının soğuk ve
keskin notaları, düşüp kırılan cam bardakların içindeki yumuşak mırıltısı, kanı
kaynayan gençleri anımsatan moleküllerin
neşeli melodisi, anne sesiyle yüzünü
okşayan sıcak su buharları... İnsanın aklından hızlıca neler neler geçer. Su
kaynamıştır, karışık bir bitki çayı yaparsın.
Aklınızdan geçen onca gerçekliği zihniniz
yanıltıcı hislere mi dönüştürür? Belki
sadece yağmur yağıyordur, yüzüne çarpan
ısı görmemiş yalın bir maddedir, bardak
elinden düşer ve her yer kayganlaşır,
moleküller aldıkları ısıyla birbirinden fiziksel bir uzaklaşma yaşıyordur, elin yandığından yüzünü buruşturursun ve buharın o
sıcaklığı cildine çarpıp geçiyordur sadece.

olarak görmektedir belki de. Benim gözüm
de insanlığın böyle ortak bir gerçekliği
paylaşması ve onun kapsayıcılığından emin
olmam onu nesnel bir gerçeklik yapar mı
peki? Ben o huzur verici patırtıları içeriden
dinlerken sen kaygan sokaklarda ıslanmaktan nefret ettiğini düşünemez misin? İkimiz
de “yağmur” demez miyiz buna peki? Her
ne anlam yüklediysen adlara ve senin
zihninde nereye çıkıyorsa tüm bunlar, işte
sen orada yaşıyorsun demektir. Reddetmek
gelir içinden, birilerinin sana nereye ait
olduğunu söylemesini kabullenemezsin;
anahtarlarını
sadece
kendi
cebinde
sakladığın odalardan oluşan bir yerdir o
zaman evin zihninde. Benim anlamsızlığımdan kendine bir anlam çıkarabiliyorsan şiir
yazdığın odaların vardır belki içinde. İster
eski yılların mumyalarıyla dolu bir piramit
olsun o zihnindeki, ister gökyüzüne açılan
ferah bir teras; bedeninin konumlandırıldığı
yerler değildir aidiyet sınırların.

Herkesin kendi gerçekliği vardır diyebilir
miyiz? Yoksa var olan ortak bir gerçekliğin
yansımalarıyla mı yaşarız zihnimizde?
Bazısı kuytularda küçük bir kulübede
saklanırken,
bazısı
da
bahçesindeki
ağaçların gökyüzünü süsleyişini doya doya
paylaşır mı aynı maviliğe bakanlarla? Sahi,
biz zihnimizde mi yaşarız? Ait olmak nedir
bilir miyiz aklımızdaki özgürlük için yanıp
tutuşurken? Varlığını idrak edemeden üzerine hep bir yenisi eklenen sorular dağınık
eşyalarımız mıdır? Nerede, ne zaman, nasıl
yaşayacağımızı
ve
bunların
hepsini
istediğimiz gibi algılamayı biz mi seçeriz?

Belki bir histe bulmak kendini, odalar
kurgulamak, bazen yıkıp yeniden yarattığın
evlerde keşfedilmemiş köşeleri fark etmek,
istediğin zaman istediğin yerde hissetmek... Ülkelerin sınırları olması, bu sınırların senden çok farklı sınırlara inanan
insanlar tarafından belirlenmesi. Kimsenin
kimsenin zihnine müdahale edememesi,
aynı zamanda birçok yıkıma da sebep
olmaları. Ait hissetmek zorunda olmaman,
belki soyut evlerde mutlu hissetmen kendini.
Kavramlara hepimizin farklı anlamlar
yüklemesini yanlış bulmuyorum; her eve
aynı yeşil elmalar girseydi, her evin çocuğu
sakar olup aynı vazoları kırsaydı, kendimize
tıpatıp aynı aynalardan baksaydık ne
anlamı kalacaktı tüm bunların? Zihin
haritalarımız, mimari yapılarımız birbirine
benzemek zorunda değildi ki. Kendi evini

Bu evrende, bu evrenin küçücük bir parçası
olan
ve
küçükken
tanımlamakta
zorlandığımız yamuk bir kürede, bizi içine
çeken ve ayakta durmamızı sağlayan güce
rağmen düşe kalka da olsa, çok farklı
olduğumuz düşüncesiyle, tıpatıplığımızın
içten bilincinde hep beraberiz. Bunun
gerçekliği bu yamuk daireyi koskoca bir ev
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başkasının üzerine yıkmıyorsan, fırsatını
bulunca tuğlalar çalmaya çalışmıyorsan
güvenle açılan pencerelerden izinsizce
güvenle açılan pencerelerden izinsizce
birilerinin odalarını gözetlemiyorsan merak
birilerinin odalarını gözetlemiyorsan merak
etme, bu yamuk kürede hepimizin kendi
etme, bu yamuk kürede hepimizin kendi
tanımlarıyla oluşturabileceği bir eve yer
tanımlarıyla oluşturabileceği bir eve yer
var. İstediğin
İstediğin yere
yereait
aithissetmek
hissetmekde,
de,aidiyet
aidiyet
var.
tanımını
soyut
sınırlardan
oluşan
evine
tanımını soyut sınırlardan oluşan evine
almamak
da
senin
seçimin.
almamak da senin seçimin.
Ben
kendi
sehpama
yeşil
elmaları
Ben
kendi
sehpama
yakıştıramıyorum.
Peki sen? yeşil
Belki deelmaları
elma
yakıştıramıyorum.
Peki
sen? Belki
de elma
sevmiyorsundur
bile.
İmgelem
sehpalarındaki elmalar o mosmor üzümler miydi

sevmiyorsundur bile. İmgelem sehpaların
daki elmalar o mosmor üzümler miydi daki
elmalar o mosmor üzümler miydi yoksa?
daki elmalar o mosmor üzümler miydi
Nasıl
olsa hepsi birer yamuk küre ve ben,
yoksa? Nasıl olsa hepsi birer yamuk küre ve
zihnine girmeden belki de cevaplarını hiç
ben, zihnine girmeden belki de cevaplarını
bilemeyeceğim
sorularla
odalarımı
hiç bilemeyeceğim sorularla odalarımı
dağıtıyorum…
Yine
de
ikram
ettiğin
üzümdağıtıyorum… Yine de ikram ettiğin üzümler
için
teşekkür
ederim.
Ha
bu
arada,
Paraler için teşekkür ederim. Ha bu arada, Paracelsus
da
insanın
evrenin
doğrudan
bir
celsus da insanın evrenin doğrudan bir
yansıması
biliyor
yansıması olduğuna
olduğuna inanıyordu,
inanıyordu, biliyor
muydun?
de
muydun? İnsan
İnsan mikrokozmos,
mikrokozmos, evren
evren de
makrosu
işte.
makrosu işte.

61
56
61

ELEŞTİRİ

Atsız - Türk Ülküsü
M. Furkan Başaran

dönüm
Kitap, Hüseyin Nihal Atsız’ın Atsız Mecmua,
Orhun ve diğer dergilerdeki yazılarının bir
kısmından oluşmaktadır. Konuyla ilgili
yazıları toplayarak kitap haline getiren
Ötüken Yayınları’nın da başarılı bir iş
yaptığını düşünüyorum. Bu kitapta milli
ülkünün gerekliliğinden ve insanların kendi
milli ülkülerinden dolayı hayvanlardan
ayrıldığını belirten yazar, “Millî şuur, bir
milletin yaşama iradesi, hayat kaynağı ve en
kuvvetli silahıdır.” diyerek bir ülküsü olan
insanların
ölümden
korkmadan
ve
kaçmadan yaşayabileceğini ifade ediyor.
Yazar kitabında dinî inancı da içine almış
olan milli ülkünün, insanları asilleştirdiğini
söylemektedir. Yazar kitapta Türk Ahlakı,
Milli Şuur Uyanıklığı, Milli Siyaset, Gençlik ve
Mefkure gibi başlıklar altında da çok güzel
konulara
değinmiştir.
Türk
Milleti’ne
dayatılan hümanizm düşüncesinin asla kabul
edilemeyeceğini, eğer yükselmek istiyorsak
kendimizi elbette diğer milletlerden üstün
görmemiz gerektiğini, fakat bunu onları
aşağılayarak değil kendi milli benliğimizi
hatırlayarak yapılması gerektiğini de ifade
etmiştir. “Kökü mazide olan atiyim.” diyen
Yahya Kemal gibi H. Nihal Atsız da maziyi
unutsak, atsak da kökümüz oradadır demektedir. Manevi ruhumuzda bulunan iyi ve
kötü her şeyin genleri oradan gelmektedir.

Bunları bilmeli ve kusurlu olanları düzeltmeliyiz. Peki Atsız’ın nasıl bir milliyetçilik
anlayışı vardır? Kitapta, “En büyük Türklerden biri olan Yıldırım Bayezid'in annesi
Türk değildir. Hangi Türkçü onu Türklük
kadrosundan çıkarmıştır veya çıkarabilir?
İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif'in babası
Arnavut, ülküsü de Türkçülüğe aykırı olan
ümmetçilik olduğu hâlde hangi Türkçü
Mehmet Akif için Türk değildir demiştir?
Mesele Yıldırım Bayezid veya Mehmet Akif
kadar Türk olabilmektedir.” demiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere Atsız’ın bahsettiği milliyetçilik sadece ırka dayanan bir
milliyetçilik değildir. Türk vatanına gönüllü
hizmet etmiş her kişi bu millettendir.
Atsız’ın Türk birliği ile ilgili şu satırlarını da
nakletme ihtiyacı hissediyorum, “Her
milletin, yaşamak için, bir ülküye ihtiyacı
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hayat kollarını açar. Böylelikle milli ülkü
bir gün gerçekleşiverir. Türkler vaktiyle
birkaç kere birleşmişler ve mutlu
olmuşlardır. Yeniden birleşeceklerdir.
Milli ülkümüzün ilk maddesini: “Bütün
Türkler birleşecektir” diye ifade edebiliriz.” Milletlerin manevi gücü olan milli
ülkü ile ilgili Atsız, “Milletleri savaşa
hazır bulunduran iki vasıta vardır. Biri
maddidir, buna "teknik" diyoruz. Biri
ruhîdir, "ülkü" adını veriyoruz. Uzun tarih
göstermiştir ki eşit maddî kuvvetler
arasındaki çarpışmayı ruhî yönden üstün
olan kazanır.” demiştir. Çanakkale
savaşında gerçekleştirdiğimiz başarı da
milli ruh ve inancımızın bir sonucudur.
Atsız, bana göre Türk milletine en uygun
olan düşüncelere katılan biridir. Bir
milletin kendini düşünmesi ve kendi milli
ülküsü için çalışması kadar normal bir
fikir olamaz. Nitekim ne içimizdeki
Türklük düşmanlarından ne de Avrupa
hayranı Levantenler ve de kızıllardan bu
düşünceyi anlamalarını beklemiyoruz.
Bunlar dışında Hüseyin Nihal Atsız’ın fikir
dünyasını anlamak isteyenler Türk
Ülküsü’nü
okumalıdırlar.
Kimseden
Atsız’ın bütün düşüncelerine hak vermesini beklemem. Ben de okurken kendi
fikir dünyama göre okudum ve hak
verdiğim kısımlar da Atsız’a katılmadığım kısımlar da oldu. Fakat yine de
kim ne derse desin şu bir gerçektir ki,
Türkiye’ye ve Türk Milletinin ihtiyacı olan
tavır, duruş, milli şuurdur. Milli ülkü
merkeze alındığında Türk Milletinin
muasır
medeniyetler
seviyesine
ulaşmasında önüne çıkacak engellerin
hiçbir etkisi olmayacaktır. Bu sebepten
her bilinçli Türk gencinin Türk Ülküsü’nü
okuması gerektiğini düşünüyorum.

vardır. Bu ülkü, milletlere göre ayrıntılarda değişse bile, ana çizgilerinde hemen
hemen bir gibidir. Çünkü şu tarihî
gerçeği kimse inkar edemez ki, her
tutsak milletin ilk ülküsü bağımsızlığını
kazanmak, her bağımsız milletin ilk
ülküsü de, henüz tutsak yaşayan
kardeşlerini
kurtarmaktır.”
Daha
sonrasında yazar, Almanların zamanında
Doğu Almanya’yı kurtarma davalarını,
Yahudilerin bütün Ürdün Krallığını alma
hedeflerini, zamanında İngiliz tutsaklığından kurtulan Mısır’ın ilk iş olarak
Sudan’ı almak, sonra da bütün Arap
ülkelerini kendi çevresinde toplama
amacını göstererek bizim de milli
ülkümüz olan Türk birliğinin kaçınılmaz
olduğunu ifade etmektedir. Yine Atsız,
Türk Birliği başlıklı yazısında milli birlik
ile ilgili şunları söylemektedir: “Milli
birlik ve milli birlikten sonra cihan
hâkimiyeti, milletin şuuraltında yaşayan
bir ülküdür. Şuuraltındaki bu istek,
zaman zaman şuura çıkar. Zaman iyi
seçilmişse muzaffer olur. Fakat bu ülkü
milletin hız ve ahlak kaynağıdır. Bir gaye
için ızdırap çeken, fakat buna isteyerek
katlanan insan gibi, milletler de milli
ülküleri
için
hesapsız
fedakârlığa
katlanırlar, katlanmışlardır. Ülkü yolunda
yürüyen milletler başka milletleri hem
korkutur, hem de hayran bırakır. Ülkü
yolunda yürüyen millet, kendisinde
başka milletlere karşı mevcut aşağılık
duygusunu atmıştır. Kendisine inandığı
ve hiçbir şeyden korkmadığı için,
düşmanlarının çokluğundan, tekniğinden ürkmez. Ölümü seven milletlere,

-
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ÖYKÜ

Sıradan Bir Yolculuk
Sıla Yaman

dönüm
Bazen öyle bir an gelir ki sadece o an vardır.
Sen varsındır ve sana rastlama şerefine
ulaşmış olanlar. İşte tam da öyle bir an
yaklaşırken arabadadaydım. Bilmem nereye
gidiyoruz, hangi şarkı çalıyor bilmem. Ama
bir şarkının çalıyor olması önemli. Beni
ilgilendiren,
üzerinde
gittiğimiz
yolun
kıvrımları- nereye vardığı hiç fark etmez- ve
sanki bir son bulmaya üşenir gibi akıp giden
hayat ya da hayatlar. Ben mi ileriye gidiyorum, o mu geride kalmayı tercih ediyor?
Bilmem. “Eğer otobüs dolarsa da bir on
dakika daha beklemek zorunda kalırsam.”
diye ödü koptuğu için otobüsün tam olarak
nerde duracağını kestirmeye çalışan insanlar… Ne vakit ki okumayı öğrendim, benim
için gereksiz bir alışkanlık olmaya başlayan
tabelalar… Herkes varacağı yere ulaşabilsin
diye bana 67 saniye durmamı söyleyen
lambalar- ki hiçbir zaman o saniyeleri tek
tek sayma gafletine düşmemezlik etmem.
Hiçbiri bir anlam ifade etmez aslında. En
azından, benim keşfedebildiğim ya da
kıymetini bildiğim bir anlam ifade etmezler.
Unuturum o yüzleri, isimlerini okuduğum o
lokantalara da gitmem. Fakat her ne sebeptense onları seyretmeden de olmaz. Onların
içinde kaybetmesem kendimi- yine söylüyorum müzik şart- olmaz.
Derken artık yaşamayanların yahut bir
zamanlar yaşamış olanların mekânı karşıladı
bizleri.(Belki de hâlâ yaşıyorlardır. Henüz
deneyimlemedim.) Bizim buralarda âdettir.
Mezarlığın önünden geçerken müziği kapatır,
susar, bir Fâtiha da oradakilere okursun.
Saygıdan mı, üzüntüden mi, korkudan mı,
bilmem; nefes almak ve düşünmek dışında
yaşam belirtisi göstermeyiz. Garip gelse de
her seferinde yaparım bunu. O gün de
yaptım. Sizlere o hissiyatı nasıl anlatayım?
Onlara rağmen, hâlâ yaşadığım için suçluluk
duydum biraz. Biraz da; onlara rağmen, hâlâ
yaşadığım için güzel şeyler yapmak istedim.
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kafa yorduk, biri bir şey söyledi, gülüştük.
Yaya geçidindekilere- bize göre onlar
sadece, bizden daha yavaş olanlardı- yol
verdik. Onları hiç görmemişçesine davranmış da olabiliriz pek tabii…
Bunca bağımsız olaylar dizisinden sonra,
sanıyorum gitmek istediğimiz yere de
ulaşmışızdır. Yani en azından, şu an buradaysam bir yerlere varmışım demektir. Ya da
bunca bağımsız olaylar dizisi dahilinde buradayımdır ve onlar, sandığım gibi bağımsız
değillerdir aslında.

-

.
Ne bileyim ben? Dünyayı falan kurtarmak
istedim herhâlde.
Bundan yüz yıl sonra, ben yokken yani...
Tanıdığım veya beni tanıyan, bugün veya
dün gördüğüm, yarın seyredeceğim tüm her
şey, gerçekten geride kaldığında; beni hatırlasınlar istedim. Elbette ki yaşasınlar, eğlensinler, benden daha iyi bir zaman dilimine
rast gelsinler. Ama en azından benim için de
bir Fâtiha okuma zahmetine girecek kişiler
olsun istedim. Benim bir zamanlar var
olduğumu bilmeseler bile... Ben arkamda
bozulmamış, kırılmamış, yıkılmamış bir
şeyler bırakabileyim de onlar yararlansınlar
bundan, dedim, fark etmeseler bile… Ben bir
zamanlar var olduğumu bilebileyim diye.
Uzaymış, paralel evrenmiş bilmem ama
dilek tuttum anılarım sonsuzlukta sonsuz
kez yansıyabilsin diye. Evet, o an ben; belki
elli belki yüz metreyi, o araç, o hızla ne
kadar sürede alıyorsa, o kadar düşündüm ve
bütün hayatımı o sürede yaşadım. O anda
vardım, hâlâ sinir hücrelerim çeşitli sinyalleri
aktarıyor, hâlâ hissedebiliyor- dedim ya bir
garip oldum- hâlâ yaşıyordum.
Nihayetinde, neden mezarlıktan geçerken
sessiz olmamız gerektiği sırrını kendimce
çözdüm. Elbette ki onları taklit ettiğimizden
değildi. Dışarıda olanlara rağmen sükunetlerini koruyabildiklerinden onlara saygı
duyuyorduk. Ve idrak ettim. Nasıl ki uyurken
bizler-hâlâ
yaşamakta
olanlarrüya
görürüz, onlar da rüyalarını görmüş ve
uyanıklık öncesi derin uykularındaydılar. En
azından onlar, yaşadıklarını kanıtlayabiliyorlardı.
Yol devam etti. Hayat da… Belki hareketli bir
parça, belki türkü çaldı. İkisine de eşlik ettik
hayata ve bin bir türlü duyguya eşlik
ettiğimiz gibi. Okulların ne zaman açılacağından konuştuk, akşam ne yesek diye
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FIKRA

Parmaklıksız Bir Kafes
Can Turan

dönüm
Nisan ayların en güzelidir bence. Dışarda ılık
bir güneş, rengârenk açan çiçekler, tomurcuklanan meyveler, yuvadan çıkmaya başlayan
yavru kuşlar, bir yanda denizin dalga sesi, öte
yandan martıların çığlıkları… Nisan hiç şüphesiz ayların en güzeli, en üstün olanıdır. İçinde
yağmur da vardır, güneş de yeniden diriliş
vardır nisanda, uyanışın ayıdır nisan, yeni
umutların başlangıcı, kederle geçen kış
aylarının takibinde bir cankurtaran ıslığıdır
nisan. Artı da içindedir nisanın, eksi de ne
zaman nasıl bir havada olacağı kestirilemez,
değişikliklerle doludur. Nisan bir insan ayıdır,
insanoğlunun
özeti,
timsalidir.
Ruhun
dinlencesi nisandır insana.

sıkıntı. Peyami Safa “Yalnızız” romanında
şöyle diyor: “Verem, kanser, bunlar hep

boş lakırdıdır. İnsanı yalnız bir illet öldürür:
Sıkıntı. Öteki hastalıklar bunun vücuttaki
çeşitli görünüşleridir.” Peki, insan ruhuna en
büyük işkence olan bu illetten nasıl kurtulmalı? Onun cevabı da kişiden kişiye değişiklik gösteriyor pek tabii. Kitap okumak, müzik
dinlemek, film izlemek vesaire deyip klasik
ve oldukça banal bir yanıt vermeye ne
gönlüm el veriyor ne de mantığım. İnsanın
sıkıntı denen illetten kurtulmasını ancak ve
ancak düşünmek sağlar. Kitap, müzik, film
ve türevleri insanı bulunduğu andan
kopartıp uzaklaştıran nesnelerdir, kararında
yapılmasında elbet bir sakınca yoktur ama
tek yaptıkları sıkıntıyı ötelemektir. Ama
düşünmek böyle değildir, doğru düşünmek
insana yeni ufuklar açar, farklı dünyalara
yolculuğa çıkarır. Bir insan sıkıntıdan kurtulmak için bilinçaltını zorlamalıdır, düşünebileceği her şeyi ortaya çıkarmalıdır. Düşünmek insanoğluna verilmiş en büyük nimettir,
bundan fazlasıyla yararlanmak zorundadır,
düşünmenin çoğunda zarar yoktur.

Lakin bu senenin nisanı da bir başka nisan.
Başladığı andan itibaren bize türlü belalar
getiren iki bin yirminin ne kışı normal kış oldu
ne de baharı şen bir bahar. Depremdir, savaş
sinyalidir, Çin’de bir virüs baş göstermiş
derken bir baktık nisan gelmiş, beraberinde
salgın da daha beter hâle gelmiş. Ne zaman
olursa olsun aynı yerde uzun bir müddet tıkılıp
kalmak insana büyük bir azap yaşatır, ama
nisanda pencereden bakakalmak cehennemden hâlice bir azap çektiriyor ruha. Bu bitmek
bilmez bıkkınlıktan bahsettikçe Sabahattin
Ali’nin şu dizeleri geliyor aklıma:

Bir şey var ki düşünmeyi sakıncalı kılıyor:
bilmeden
düşünmek.
Düşünürken
ne
düşündüğünü, nasıl düşündüğünü bilmek
zorundadır insan; yanlış düşünmeye saparsa
çıkılmaz bir yola girer, sıkıntıdan beter bir
bataklığa saplanır. Düşünmek sadece felsefe
yapmak değildir, sabit bir konu üzerine
düşünülmez. Düşünmek hürriyettir, insan
zincirlerini kırdıkça sıkıntıdan kurtulur. Yanlış
düşünmek ise insanı aklında olmayacak
şeyler kurmaya sevk eder, bu özgürlükten
mahrum
bırakır.
Yanlış
düşünmeyi
engelleyecek en büyük bilgelik de kitaplarda
saklıdır. Çok okuyan insan çok düşünür,
tecrübeli olduğu bir konudan zarar gelmez,
ama okumamış bir insanın düşünmesi
risklidir. Uzun vadede kurtuluş için,
okumamış insanın, sıkıntılarını az daha
ötelemesi gerekir bu yüzden. Ev hapsinde
yaşadığımız şu günlerin kurtuluşu düşün-

“ dışarda mevsim baharmış
gezip dolaşanlar varmış
günler su gibi akarmış
geçmiyor günler geçmiyor.”
Bu kıtanın tek bir sorunu var günümüzde,
dışarda özgürce dolaşabilen insan yok. Bir
mahpushane şiiri açıklıyor hâlimizi, geçmiş ve
de gelecek – kısa sürmesini umut ettiğim –
günlerin en elim özeti bu olsa gerek. İşte,
ayların sultanı olan nisana böyle bir giriş
yaptık.
İnsan bu günleri nasıl geçirmeli? Pek çoğu
sıkılmaktan şikâyetçi, haklı bir biçimde.

Ancak bünyeye en çok zararı dokunan his
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mekten geçmektedir özetle. Anlık sanatsal ya
da fiziksel aktiviteler, düşünmek nimetine
serpilecek tuz ve biber olmalıdır yalnızca.

Ama insan bir müddet bekledikten sonra
bunalmak ağır basıyor. Sıkıntı insanı bitirecek esas illet oluyor. Kanser, verem,
bunama ve daha nice hastalığın müsebbibi
sıkıntı. Kısa vadede belki düşünmeye değer
değil fakat uzun vadede insanı öldürecek
şey sıkıntı olur. Bu noktada devreye umut
giriyor. Geleceğe dair, yaşamaya dair,
refaha dair bir umut. Yazın neşeli günler
geçireceğimizin umudu, önümüzde daha
nice sağlıklı senelerin olacağı umudu,
sevginin umudu, sevilmenin umudu…

Benim düşündüklerim ise felsefeden
ziyade
ruha
hitap
ediyor.
Felsefi
düşünceler beni yoruyor, üstüne düşünmesi pek meşakkatli konular olmalarından olsa gerek. Aklımda yer edinmiş esas
konu hürriyet, kişinin bedensel ve ruhsal
özgürlüğü. Kendini görünmez prangalara
bağlı hissediyor insan, dışarı çıkmasına
mani olan bir kudret var ve o insanoğlunun gözüyle göremeyeceği kadar
küçük, canlı bile olmayan bir şey. Pencereden dışarı bakıyorum ve karşımda
bomboş bir sokak, ıssız bir şehir var. Bizi
evlerimize tıkayan bu zerrecik sayesinde
özgürlüğün değerini anlıyorum. Kısıtlanmak, insanı insan olmaktan çıkartıyor,
kafese konmuş bir kuşa çeviriyor. Bizi bu
kuştan farklı kılan, kafesimizin parmaklıklardan yoksun oluşu. Ayağımızı bir
adım dışarı atsak bizi tutan olmayacak
belki ama adı konmamış bir yasaktan
bahsediyoruz şunun şurasında. Hiçbir
sıkıntı, hiçbir tutsaklık hastalığa denk
değil.

Evde uzun süre sıkışıp kalınca insanın
üstüne düşündüğü daha birçok şey var tabii
ki. Özgürlük ve umudun dışında öncelikli
olarak aklıma gelen bir de hayat var. İnsan
nasıl yaşar, yaşadığını nasıl hisseder? Nazım
Hikmet’in de dediği gibi “Yaşamak şakaya
gelmez, / büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın
/ bir sincap gibi mesela, / yani, yaşamanın
dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,
/ yani bütün işin gücün yaşamak olacak.”
sadece yaşamak için mi yaşanır, yoksa
bunun ötesinde bir anlamı mı vardır
yaşamanın? Bu soruları çok soruyorum
kendime ama hâlâ net bir cevap bulabilmiş
değilim. İnsan bence dünyada bir iz bırakmak için yaşar bir de dünyadan iz alabilmek
için. Hayatta karşılığı beklenen her hadise
gibi iz bırakmakta da bir karşılık vardır,
insan dünyanın çilesini de çekmelidir
sefasını da sürmelidir. Bu iki hâlden
geçmemiş insan yaşamış sayılmaz. Bizler
şimdilik bir çile çekiyoruz belki ama bu çile
dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insanın
çeşit çeşit çilesinden çok daha tatlı,
şükredilesi bir çile.
Sıkıntı büyük mesele tabii ama insanın
olumlu yandan bakmadan kurtulması
imkânsız bu hâlden. Kendini geliştirmeli,
buna mecbur, yoksa kafeste geçirilen günler
sadece esaret değil, büyük bir zaman israfı
olur. Asla telafisi olmayacak olguların başında zaman var, dikkat etmek gerek. Belki de
her şeyden evvel zamanı düşünmek gerek.
“Bütün iyi kitapların sonunda
bütün gündüzlerin,
bütün gecelerin sonunda
meltemi senden esen
soluğu sende olan,
yeni bir başlangıç vardır…”
(Edip Cansever)
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Mehmet’im

İtleri korkutur kaplan cesaretin,
Mehmet’im! Vatan uğruna şehadetin!
Sahipsiz değilsin, tasalanmayasın.
Musallada naaşın, gönlümde yasın
Tek damla kanın, bize can katacaktır.
Tek damla kanın, bil ki, yerde kalmayacaktır!
Bir gün milletin rükû eder etrafında
Babanın gözyaşlarında, annenin feryadında…
Dik dur! Rengin var bayrağında!
O zaman arşa çıkar ismin, her yarında!
Melekler Rabb’ine seni anlatmışlar!
Yeryüzünde düşman kanını ahınla damlatmışlar.
Şimdi bülbül misali, altın kafestesin…
Yine de vatanım dersin, bu aşkla ateştesin!
Bir gün içeceğini şehadet şerbetini, kim bilirdi!
Yere bastığın adımla nice dağlar devrilirdi!
Yavrun gözler yolunu, şimdi cennettesin…
Ruhunla cephedesin, son nefesinle her yerdesin!
Sana atılan kurşun, tüm millete atılmış,
Bir nefer daha şehadet kabristanına katılmış…
Üstünde Türk bayrağı, kefene yatılmış…
Vatan, annene yazdığın mektuptan bir satırmış!
Geriye bir resmin kaldı, tabutunun başında,
Bir de mübarek terin, yurdun toprağında taşında…
Varlığında cepheler, zeytinlik ve barıştır.
Şehit evi, neden hep birkaç karıştır!?
Sobalı mutfak, odalar düzensiz…
Vatan müdafaasında maddiyat önemsiz…
Oğulcağzın öpüp elini alnına koyar mı?
Bacının çığlığını kör kurşunlar duyar mı?
Ellerimiz açık, dualarla mezar taşına dayandık
Biz ecdadınla tarihi baştan yazandık!
Gün gelir istiklali ellerinde buluruz,
Baba evlerinden koşar, cephelerde dururuz!
O gün seyredersin bizi göklerden.
Allah’a kavuşmuş, ırak gözlerden…
İŞTE SEN VARSIN MARŞLARDA MEHMET’İM!
KUTSAL TOPRAKLARDA, PEYGAMBER MİRASINDA!
SEN VARSIN YÜREKLERİMİZDE, MİLLETİN DUASINDA!
GURURLAN, BİR ULUSUN SEMBOLÜSÜN SEN!
Fatih Canpolat
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ELEŞTİRİ

Yaşamaya Çalışan Bir Toplumun Hikâyesi:
Son Umut Filminin Analizi
Ilgın Şahin

dönüm
Özellikle yaşadığımız bu zorlu günlerde
popülaritesi oldukça artmış olan distopik,
kıyamet senaryolu filmlerin bana göre en
başarılılarından,
adeta
bir
başyapıt
niteliğinde
olan,
Alfonso
Cuaron’un
Children of Men (Türkçesiyle Son Umut)
filminden bahsetmek istiyorum. Harry
Potter ve Azkaban Tutsağı, Yerçekimi ve
2018 yılında çektiği En İyi Yabancı Film
Oscar’ına sahip Roma filmleriyle de tanınan
Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron özellikle bu filmiyle çağımızın en büyük yönetmenlerinden biri olduğunu tüm dünyaya
göstermiştir.

dünyamızın başına gelen tek felaket
değildir. Tam olarak neler olduğu bilinmese
de, savaşlar, salgınlar ve nükleer bombalar
gibi korkunç yıkımların yaşandığı dünyada
kısmen de olsa yaşanılabilir tek yer İngiltere’dir. Dolayısıyla İngiltere’ye ciddi bir
akın yaşanmıştır ancak hükümet sınır
kapılarını tüm mültecilere kapalı tutmaktadır. Yakaladıkları kaçak mültecileri kamplara gönderen, şehrin ortasındaki kafeslerde tutan hükümet filmin arka planında
da görebileceğimiz üzere sık sık kaçakların
teslim edilmesi gerektiğini, onları saklamanın, korumanın bir suç olduğunu
gösteren pankart ve tabelalar asmakta,
otobüste veya trenlerde anonslar vermektedir. Baş karakterimiz Theo’nun (Clive
Owen), bir gün terör örgütü olarak bilinen
Fish’lerin lideri ve aynı zamanda eski karısı
olan Julian’ın (Julianne Moore) ondan bir
iyilik istemesiyle filmimiz başlar.

Kısaca filmin konusundan bahsetmem
gerekirse:
2027
yılının
Londra’sında
geçmekte olan filmimiz, dünyanın en genç
insanı olarak anılan 18 yaşındaki “Bebek”
Diego’nun ölüm haberiyle başlar. Bütün
dünyada
18
yıldır
tek
bir
bebek
doğmamıştır. Maalesef bu kısırlık durumu

Öncelikle, bence bu filmi bu kadar etkileyici
ve gerçekçi yapan en büyük etmen, yarat-

60
64

Öncelikle, bence bu filmi bu kadar etkileyici
ve gerçekçi yapan en büyük etmen, yarattığı dünya. Aslında 2027 yılında bize
gösterilen dünya, yaşamış olduğu yıkım-

ların haricinde, şu an yaşadığımız dünyayla
neredeyse aynı. Anlatmaya çalıştığım şey,
genellikle
filmlerde
çizilen
distopik

61
65

ki gerçekçi ve doğal atmosfer, filmi
başyapıt olarak nitelendirmemin en büyük
sebebi.

gelecek portresi, şu an içinde bulunduğumuz dünyanın oldukça dibe batmış bir
versiyonu gibi. Bu durum seyircinin kendisine “Acaba böyle bir dünya gerçek olabilir
mi, ileride tüm bunlar yaşanılabilir mi?”
diye sormasına sebebiyet veriyor. Film,
henüz herhangi bir olay yaşanmamasına
rağmen, bize gösterdiği sokakları, haberleri, gri atmosferi ve aniden yaşanan, neredeyse günlük hayatın bir parçası haline
gelmiş diyebileceğimiz saldırıları ile bile bizi
etkilemeyi ve düşündürtmeyi başarabiliyor.
Tarih, bunu iki, hatta üç saatte dahi başaramayan filmlerle dolu. Sokakların arka
planında karşılaştığımız yazılar, graffitiler,
reklamlar ve hükümetin propagandaları,
Theo trende yolculuk ederken mültecilerin
saldırıları veya yakalanan kaçakların tıpkı
birer hayvanmış gibi kafeslerde tutulması
gibi durumları yönetmenin bizim gözümüze
sokmadan, tüm doğallıyla vermiş olması
hem bizim kendimizi bu çökmüş dünyanın
içinde hissetmemiz, hem de bu tarz
korkunç olayların bu kadar gündelik bir
hale gelmesini gösterip bizi dehşete
düşürmesine sebebiyet veriyor. Bu gerçekten sağlanması zor olan bir hissiyat.
Cuaron’un yarattığı bu inanılmaz derecede-

Eski karısı Julian, Theo’dan ellerindeki iki
mülteciyi liman şehri Bexhill'e götürmek
için
izin
kâğıdı
çıkarmasını
ister.
Geçmişinde
oldukça
mücadeleci
ve
isyankâr olduğunu öğrendiğimiz ancak
filmin başında bize umursamaz ve politikadan uzak durmaya çalışan bir karakter
olarak çizilen Theo para karşılığı bu işi
yapmayı kabul eder ve bu iş için hükümet
tarafından desteklenen sanatçı kuzeninden
yardım ister. Kuzeninin yaşadığı yer ise Pink
Floyd’un efsanevi albümü Animals’ın
kapağına konukluk etmiş Battersea Enerji
İstasyonu’dur. Tıpkı albüm kapağında da
olduğu gibi filmde de istasyonun üzerinde
bir domuz figürü görülmektedir. Pink
Floyd’un,
George
Orwell’in
Hayvan
Çiftliği’nden yola çıkarak oluşturduğu ve
kapitalizmi sertçe eleştirdiği Animals
albümünde koyunlar halkı, köpekler iş
adamlarını, domuzlar ise yöneticileri temsil
etmektedir.
Bu
albüm
kapsamında
bakıldığında, iki köpek sahibi olan sanatçı
kuzenin Animals albümündeki köpekler gibi
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iş adamlarını temsil ettiği düşünülebilir.
Filmin ilerleyen sahnelerinde ise, mültecilerin yaşadığı yerde, tüm olayların ortasında
aniden bir koyun sürüsü görürüz. Bir iş
adamının
yanında
yaşayan
köpekler
zenginlik ve refah içerisinde hayatını
sürdürürken, bir mülteci kampında yaşayan
koyunlar sefilliğe mahkum bir biçimde
yaşamaktadırlar. Bu durum, özellikle de
hayvanların
Animals
albümündeki
temsilleri bağlamında düşünüldüğünde
seyircinin yüzüne bir tokat gibi çarpar
çünkü şunu düşündürtür: “Bu durum şu
anki hayatımızda da farklı mı?”

bir umut doğabilirdi. Bu bebek haberi,
yaşamın her şekilde devam edeceğini ve
yaşama hırsının insanların en
büyük
özelliği olduğunu bize gösterir adeta.
Bebeğin annesi Kee, bebeğinin düzgün bir
yerde yetişmesini isterken aynı zamanda
da hükümetin, onun bir mülteci olduğu
gerekçesiyle bebeğini ondan alacaklarından
korktuğu için İnsan Projesi denen bir gruba
gitmek isterken, örgütün bir üyesi olan
Luke bebeği mültecilerle İngiliz Hükümeti’nin arasını düzeltecek olan politik bir araç
olarak görür. Yeni doğacak olan masum bir
bebeğin adeta savaştaki beyaz bir bayrak
gibi kullanılmak istenmesiyle o dünyanın
acımasızlığı bir daha yüzümüze çarpar.
İnsan hayatı bu denli küçülmüştür işte.
Aynı gece, Theo gizlice Julian’ın ölümünün
kasten olduğunu öğrenir ve yanına Kee ile
Miriam’ı da alarak arkadaşı Jasper’in
(Micheal Caine) yanına gider.

Theo’nun kuzeninin inanılmaz sıkı bir
güvenliğe sahip evinin içinde ise Michelangelo’nun Davut heykelini ve Picasso’nun
Guernica tablosunu görürüz. Bu aslında
oldukça umut verici bir görüntüdür bana
göre, sanatın her şekilde, dünya dibe
battığı bir zamanda dahi yaşayacağını
anlatır. Bu sahnede Theo kuzenine yaptığı
çalışmalara 100 yıl sonra bakacak kimse
olmayacağını söyler ve buna nasıl devam
edebildiğini sorar. Burada Theo’nun umutsuzluğu ve bıkkınlığı tekrar gözümüze
çarpar. Kuzenin cevabı ise oldukça
çarpıcıdır: “Nasıl biliyor musun? Bunu hiç
düşünmüyorum.” Kuzeninin o tarz bir
dünyada dahi yaşanan olaylara kayıtsız
kalabilmesi bir yandan korkunçken diğer
yandan hâlâ daha umutlu kalabilmesi ve
sanatını üretmeye devam etmesi insanı
çelişkiye düşürür. Ancak bu çelişki ilerleyen
sahnelerde radyoda duyduğumuz bir cümleyle daha da dehşet verici bir hâle gelir:
“Şimdi 2003’lerden bir şarkı geliyor. İnsanların, geleceklerinin olmadığını görmeyi
reddettiği o güzel günlerden.”

Burada bir nevi filmi özetleyen bir diyaloğa
şahit oluruz. Jasper aslında her şeyin inanç
ve kader arasındaki kozmik savaştan ibaret
olduğunu söyler. Film aslında daha ilk
sahnede Theo’nun çıkmasından birkaç
saniye sonra kafede bir patlama yaşanmasını göstermesiyle kaderin hikâyede ne
kadar büyük bir yer kapladığını bize gösterir. Jasper’in de dediği gibi eğer Theo
kahvesinde şeker kullanıyor olsaydı o
kafede biraz daha çok zaman geçirir ve bu
da ölümüne sebebiyet verebilirdi. Daha
sonra Jasper, Julian ve Theo’yu inançlarının
birleştirdiğinden
söz
eder.
Onların
isyankârlığı, dünyayı değiştirmeye olan
umutları ve inançlarının bir meyvesi olarak
da oğulları Dylan doğmuştur. Ancak
maalesef Theo’nun inancı, kadere yenilir
ve oğulları Dylan’ı küçük yaşta grip
salgınında kaybederler. Tam bu noktada
Jasper sorar: “Hayatın kendine göre seçimleri varsa neden uğraşıyoruz?”

İzin kâğıtlarını alan Theo, Julian ve liman
şehrine gitmek isteyen Kee ve Miriam’la
beraber yola düşer. Yolda Theo’nun Julian’la
şakalaşması, gülüp eğlenmesi, tıpkı filmin
başında Theo’nun işe gitmesi gibi bize o
karanlık dünyada bile hayatın bir şekilde
devam ettiğini gösterir. Maalesef gülüşler,
yolda bir çetenin saldırısına uğramalarıyla
son bulur. Julian ölür. Kalanlar Fish’lerin
sığınağına gider ve burada Kee’nin hamile
olduğunu öğreniriz. Theo’nun bu sahnede
gözlerindeki umut paha biçilmezdir. Dünya’dan hiçbir umudu kalmamış, hayata
ilgisizleşmiş, kendi oğlu küçük yaşta grip
salgınında ölmüş olan bir adamın tekrar
hayata dönüşüdür bu sahne adeta. Sonunda, 18 yıldır tek bir çocuğun dahi yaşam
dolu, umut dolu gülüşleri duyulmamış
olduğu bu dünyada bu çocukla beraber yeni

Jasper, mülteci kampında çalışan bir polis
tanıdığının onları önce kampa sokup, ardından oradan İnsan Projesi gemisine gitmelerini sağlayacak bir kayığa götürerek
onlara yardımcı olacağını söyler ancak
kendisi onlarla gitmez ve Fish’ler tarafından
öldürülür. Polisle buluşurlar ve mülteci
kampına giden otobüse binerler. Bu sırada
Kee’nin suyu gelir ancak polisler otobüsü
durdurur ve rastgele birkaç kişi seçerek
otobüsten indirirler, bunlardan biri de eski
bir ebe olan Miriam’dır. Ona ne olduğunu
tam olarak görmesek de öldürüleceğine
dair bir his yaratılır. İşte yeniden görürüz
ki, o tarz bir dünyada hayatta kalabilmek,
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sadece bir şans meselesidir artık, kaderin
bir cilvesidir yalnızca.

Theo ve Kee sonunda tekneye ulaşır ve
denizin ortasında geminin gelmesi gereken yerde beklemeye başlarlar. Bu sırada
Theo’nun çatışma esnasında vurulduğunu
görürüz, ölmek üzeredir. Ancak ölürken
dahi mutlu ve umutlu olduğunu bakışlarından rahatça anlayabiliriz. Kee ise Theo’nun
inancına
tekrar
kavuşması
şerefine
bebeğine onun eski çocuğunun ismi olan
Dylan’ı koyar ve bundan sonra da Theo
ölür. Kee, denizin ortasında bebeğiyle
yalnız kalmıştır. Geminin gelip gelmeyeceği belli değildir. Tam o noktada film
boyunca sık sık bize sorulan o soru gelir
seyircinin aklına: “İnanç ve umut boşuna
mıdır?” Belki de film, bu sorunun cevabını
seyirciye bırakıp tam orada bitmeliydi.
Ancak bunun yerine, geminin gelişini
göstererek bize daha pozitif bir mesaj
bırakmak istemiş. Evet belki bu bebek
aniden tüm dünyayı düzeltemeyecek,
ancak bebeğin ve Kee’nin, yaşamanın
tamamen kadere bağlı olduğu öyle bir
dünyada, yaşamayı sürdürebileceklerini
bilmek bile insanı gülümsetmeye yetiyor.

Yine bir aracı sayesinde Theo ve Kee geceyi
geçirecekleri yere giderler. Burada Kee,
Theo’nun yardımıyla bebeğini doğurur. 18
yıllık kısırlık artık bitmiştir, insanlığın yeni
bir umudu doğmuştur. Onları tekneye
götürmek için polis memuru gelir ve bu
sırada Fish’lerin içeri girdiğini ve bunun da
kampta bir isyana sebebiyet verdiğini öğreniriz, dışarıda bir cehennem havası vardır.
Bu sırada polis bebeği görür ve onu
hükümete teslim etmek ister. Theo ve Kee,
polisten kaçarken bizi de filmin sonuna
kadar bitmeyecek olan bir heyecan sarar.
Sanırım bundan sonra gelecek olan sahneleri nasıl anlatırsam anlatayım, izlerken
alınan hissi kelimelere dökebilecekmiş gibi
hissedemiyorum. Cuaron’un el kamerasıyla
kesintisiz olarak çektiği bu çatışma sahnesi
seyirciye adeta orada olma hissiyatını
yaşatıyor. Theo’yla beraber hareket eden
kamera, aniden kameraya sıçrayan kan
size inanılmaz bir
aksiyon sahnesi
yaşatırken bir taraftan da umut etmenize
sebebiyet veriyor. Film aslında bebeğin ilk
doğduğu andan beri o heyecan ve yaşamaya karşı olan umudu size de yaşatıyor, siz
de karakterlerle beraber bir an önce İnsan
Projesi gemisine ulaşmak istiyorsunuz.
Aslında film bu yolla Jasper’in sorduğu
“Hayatın kendine göre seçimleri varsa
neden uğraşıyoruz?” sorusuna bir cevap
veriyor gibi düşünüyorum. Uğraşıyoruz,
çünkü uğraşabiliyoruz. Yaşam için savaş
vermek, umutlanmak aslında insanların en
temel iç güdüsüdür. Ne olursa olsun, dünya
nasıl bir hâle gelirse gelsin her zaman umut
edecek bir şeyler bulunabilir.
Umudumuzu kaybettiğimiz
gün aslında insanlığımızı da
kaybettiğimiz
gündür.
Bebeği gören mülteci veya
hükümet askeri, taraf fark
etmeksizin herkesin aniden
ateşi kestiği, biraz önceki
silah ve çatışma seslerinden
sonra yalnızca bir bebeğin
ağlama sesini duyduğumuz
hissiyatı tarif edilemez bu
sahnede umutlarımız tavan
yapmışken
aniden
kim
olduğunu göremediğimiz bir
taraf yeniden ateş açar ve
birden herkes bebeği unutur,
çatışmaya geri döner. Bu ani
geçiş seyircinin aklına ister
istemez
“Bütün
umutlar
yalan
mıdır?”
sorusunu
getirir.

Kimi zaman umudun bile kaybolacağı
anlarda, yaşama azminin ve isteğinin
hiçbir şekilde kaybolmayacağı ve yaşamın
da eninde sonunda umut doğuracağı
sanırım daha güzel anlatılamazdı. İnanılmaz mesajlar veren, insanı düşünmeye
zorlayan ve bunu yaparken bize inanılmaz
bir görsel şölen sağlayan, her sahnesi ince
ince düşünülmüş bu film hakkında ne
kadar uzun bir yazı yazarsam yazayım
hiçbir zaman yeterli olabileceğini düşünmüyorum.
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FIKRA

Parmakların Ucunda
Sude Güvener

dönüm
Camınızı
kapatıp
perdeyle
örtünce
duymazsınız rüzgârı, fırtınayı, yağmuru.
Dışarıda neler olduğunu bilmediğinizden
değil. Duymazsınız sadece ya da duymak
istemezsiniz.
Bir şeyin sesini kesmeye uğraşsak da o
gürültü yapmaya devam eder. Kendi kafamızın içinde olduğu gibi. Düşüncelerinizi
duymamazlıktan gelebilir misiniz? O akışa
kapılmadan
bir
adım
bile
atmak
imkânsızdır. Peki ya pencerenizin dışında
sayısız acı, mutluluk, üzüntü, heyecan,
korku yaşanıyorken kumandayı alıp sesi
kapatmayı ne zaman öğrendiniz? Önce
belki
her
şeye
uzanamayacağınızı
anladınız bebekken. Sonra boyunuz uzadı.
Ulaşmayı tekrar denediniz. Bazılarına
eliniz değdi ama yukarıda onlardan daha
fazlası var. Umutsuzluğa kapılıp kolunuzu
kaldırmaya bile tenezzül etmediniz bir
daha. Parmaklarınızın dokunabildiğini
unuttunuz. Oysa temas gerekliydi.
Biz
toplumlar
içinde
yaşıyoruz.
Farklılıkların bir arada bulunduğu bir
ortam. Bunu anlayıp sindirince vermemiz
gereken kararlar basitleşiyor. Etkileşim
içinde bulunmadan bu büyük pastanın bir
parçası olamayıp kendimizi de doyuramıyoruz. Bu yapının temeli de ihtiyaçlar
aslında. Biz birlikte varsak eksiklikleri
doldurmak da bizim elimizde. Boşluklar
tamamlandıkça bir olacak.

doldurmak da bizim elimizde. Boşluklar
tamamlandıkça bir olacak.
Uzanabildiğimiz raflar, dallar, insanlar,
eller, patiler ve çok daha fazlası sizin
içindir. Siz elinizi uzatın ki tekiller
çoğalsın, parçalar tamamlansın. Sesleri
birbirine uydurup bir müzik olarak dinlemeyi deneyince kumandaya ihtiyacınız
kalmayacak
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ELEŞTİRİ

Yalnızlık
Yusuf Mert Aydın

dönüm
Bora her akşam olduğu gibi şehrin sinir
bozucu trafiğini ardında bırakmış ve her
zaman hayalini kurduğu ama polis maaşı ile
ancak bir alt modelini alabildiği arabasıyla
sakince evine doğru ilerliyordu. Yola dikkatini farkında olmayacak kadar az vereceği bir
hızda, sanki varacağı yere araba onu kendi
başına götürüyormuş gibi sürüyordu arabayı. Her zamanki eve dönüşü gibi güneşin
batışı aracın önünde kalıyordu ve insanın
ruhunu içine çekiyordu sanki. Üstü açık
arabasıyla yavaşça gün batımına doğru
ilerleyen yolda olabildiğince kalmak Bora
için bir gereklilik gibiydi: Düşünmemek ve
zihnin derinliklerindeki binlerce gürültünün
arasında süzülmek. Bütçeler yok, projeler
yok, davalar yok, suç yok, suçlu yok. Ölü
yok. Pişmanlık yok. Hatırlamak yok...
Etrafını hiç göremiyordu ama hissediyordu,
o bunu daha çok kokuları hissetmek olarak
adlandırıyordu; etrafta olan görüntüleri
desteklemek, onları gerçek bir şekil içine
sokmak için kokular vazgeçilmezdi. Tıpkı bir
şarkıdaki baslar gibi. Sadece birkaç hafta,
diye düşündü; birkaç hafta içinde yaprakların kokusu her şeyin üstüne çökecek,
yağmurlar başlayacak.
Araba yolun sonundaki küçük bir tümseğin
üstünden
zıplayarak
geçtikten
sonra
yalpalamaya başladı. Kafasını memnuniyetsizce çevirdi ve arkasında bir ışığın yandığını
gördü. Yine “çok akıllı” sensörlerinden yanlış
bir uyarı almıştı. Tamir edilmesi için bin
liradan daha fazla harcamak gerekecekti.
Arabası spor model, ikinci el ve beş yaşını
aşan bir arabaydı. Bora, arabasını evin
önündeki araba yoluna zorlukla soktu. Her
gün, büyük şehrin arkasında boylu boyunca
sıralanan bu küçük kasabaları geçerek
işinden evine kadar yaptığı yol çok da uzun
değildi, toplasan yarım saati geçmezdi.
Taşınalı neredeyse üç sene olmuştu ve her
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gün yaptığı bu kısa yolculuk, sakinleştiricilerin yarattığı etkiyle ona kısa süreli bir mola
sağlıyordu. İlk zamanlarda bu kısa araba
yolculuğunu keyifli bile buluyordu. İnsanlardan uzak, kalabalık ve gürültülü şehrin
alışıldık büyük labirent yollarındansa bu
daha iyiydi. Ama bu kısa yolculuk her mola
gibi, bir belirsizlik yaratmak için gerekli olan
zamanı sağlıyordu.
Bora elindeki uzaktan kumandaya bastı ve
kapalı garajın kapısı açıldı, arabasını içeri
soktu. İki araçlık bir garajdı, onun kazandığı
para ve gereksinimleri için çok büyüktü tıpkı
arabası ve bu ev gibi. Bu evi aldığında
büyüklüğü en azından bir anlam taşıyordu,
bir karısı vardı. Şimdi ise sadece uyumak
için kullanacak başka bir yer de bulabilirdi.
Garajın kapısını kapattı, alarmını çalıştırdı,
evin giriş kapısına kadar yürüdü, şifreyi
girerek hırsız alarmını kapattı, anahtarlarını
kilide soktu ve kapıyı açtı. Rutin hareketlerini tekrarlayarak girdiği evde karşısına çıkanlar hoşuna gitmedi. Duvarlar çok beyazdı ve
yeninin kokusu hiç kullanılmamışın kokusu.
Elbette yeniydi... Sadece üç yıldır orada
yaşıyordu. Nihayetinde her şey bir yankıdan,
ayak hareketlerinden çıkan seslerden, mobilyaların boş boş durmasından başka bir
şey değildi; işte içinde bulunduğu yer ona
böyle geliyordu. Bora yalnızdı hem de çok
yalnız.

ÖYKÜ

İlaç Fabrikası
Berkay Yıldız

dönüm
Akören Köyü İstanbul’da kalan nadir
köylerdendi. Halkı genelde tarımla ya da
hayvancılıkla uğraşan insanlardı. Ve her
ne kadar köy İstanbul’da desem de
köydeki insanların yaşamı hiç de İstanbul’daki diğer insanlar gibi hareketli değildi. Ancak bu gün bir şeyler farklıydı. Köy
kahvehanesi daha kalabalıktı, kadınlar
komşularının evlerinde toplanıyordu ve
çocuklar da evlerinin önünde heyecanla
bir şeylerden bahsediyordu. Ayrıca bugün
bütün köy halkı bir kişiyi bekliyordu.
Bekledikleri kişi Halil Efendi’ydi. Halil
Efendi Akören Köyü’nün muhtarıydı.
Sabah Silivri Kaymakamlığı’na görüşmeye
giden muhtar efendi öğlene doğru
arabasıyla köye geri geldi.
Köyün kahvesinin önüne arabasını park
etti ve dışarı çıkmasına kalmadan herkes
köy kahvesinden kalkıp gelen ahali
Muhtar Efendi’ye bir şeyler sormaya
başladı. Muhtar Efendi kimsenin sorusuna
cevap vermedi. Sadece:
–Bir durun bakalım soluklanayım sonra
her şeyi anlatacağım, dedi. Ve kahvehanedeki yerine oturdu. Çayını içtikten
sonra herkesin merakla beklediği şeyi
anlatmaya başladı. Herkes sustu ve
Muhtar Halil Efendi’yi dinlemeye başladı:
–Arkadaşlar, bugün Kaymakam Bey ile
görüştük.
Sizin
de
bildiğiniz
gibi
köyümüzdeki bazı toprak sahiplerinin
arazilerine bir ilaç fabrikası kurulmak
isteniyor. Eğer hak sahipleri de bundan
razı olursa bu proje gerçekleşecek. Ancak
bu projenin hem iyi hem de kötü yanları
olacağını da söylemek isterim. Bu fabrikanın yapılacağı arazi çok geniş olacağı
için bizim geçim kaynağımız olan tarım
alanlarımızın
üçte
birini
kaybetmiş
olacağız. Bu demek oluyor ki burada
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çalışan arkadaşlarımız da işsiz kalacak.
Bana söylenene göre fabrikanın işçiye
ihtiyacı olacağı için bu işsiz kalan
arkadaşlar fabrikada işe girebilir. Ayrıca
şunu da söylemek isterim ki fabrika
yapıldıktan sonra büyük ihtimalle buradaki diğer araziler de değerlenecek. Bu da
sizin için iyi haber. Ancak benim bazı
endişelerim var, dedi Muhtar Halil Efendi.Kahvedekiler yine kendi aralarında heyecanla
konuşmaya
başladı.
Bazıları
üzülmüştü
bu
haberi
duyduğuna
bazılarıysa sevinçle birbirlerine bakıyordu.
Ardından Muhtar Efendi konuşmasına
devam etti ve herkes o konuşmaya başlar
başlamaz sustu:
–Benim endişem şudur ki, eğer bu fabrika
yapılırsa toprak sahipleri kazanacak ama
köyümüz kaybedecek. Havamız kirlenecek. Yabacı insanlar bu köyün etrafına
yerleşecek ve belki de toprak sahipleri
buradaki topraklarını satıp tarımı bırakacaklar. Yani demem o ki köyümüz bir daha
eskisi gibi olmayacak. Artık sadece İstanbul’un bir parçası olacağız diye korkuyorum, dedi.
Köy halkı buna bir anlam veremedi. Hatta
bazıları Muhtar Efendi İstanbul’un bir
parçası olacağız sözüne sevindiler bile.
Muhtar Efendi onların kendini anlayamadıklarının farkına vardı ve müsaade
isteyerek kalktı. Muhtarlığa gitti. Hüzünlenmişti. Keşke onlar da Muhtar Efendi’nin
anlatmaya çalıştığı şeyin farkına varsaydı.
“Ah ah” diye iç geçirdi. Çayını da aldı
pencerenin önünden çok sevdiği köyünün
sokağına bakarak köylünün bu hâlini
düşünmeye devam etti. Bir çözüm bulmaya çalışıyordu. Ama toprak sahiplerinin
çoğu gençti ve birçok hakikatin farkında
değillerdi zaten. Onların bir kısmını ikna
etse de hepsini bu işten vazgeçiremezdi.

Ne de olsa onlar bu toprakların değerini
dedeleri gibi bilmiyorlardı. Muhtar Halil
Efendi de bunu anlıyordu. Çünkü bir
zamanlar o da köyünün ve köylüsünün
değerini bilmemiş ve gençken babasının
işi olan tarımı bırakıp İstanbul’a çalışmaya
gitmişti. Daha sonra hatasının farkına
varmıştı ve geri döndüğünde köyü onu
yine aynı yerde bekliyordu. Ancak bu
sefer öyle olmayacaktı. Köylüler hatasını
anladıklarında köyleri arkalarında bıraktıkları gibi kalmayacaktı.
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Restorasyon Döneminde Yükselmek ve Aşk:
Kırmızı ve Siyah
Ahmet Berk Takır

dönüm
Stendhal (Marie-Henri Beyle) tarafından
yazılmış az sayıda romanın en iyilerinden
biri olan “Kırmızı ve Siyah”, 19. yüzyıl
başlarında Fransa’nın bulunduğu Bourbon
Restorasyonu döneminin gergin durumunu
satirik bir gerçekçilikle sunarken aynı
zamanda romanın baş kahramanı Julien
Sorel’in yer yer ikiyüzlülüğe varan iç
çatışmasının usta işi bir portresini çiziyor.
Bu ikinci özelliği nedeniyle psikolojik roman
türünün ilki olarak kabul edilmekte ve çoğu
eleştirmen tarafından zamanının oldukça
ilerisinde kabul edilmekte. Her ne kadar şu
an “Kırmızı ve Siyah “adıyla raflarda olsa da
Türkçeye ilk çevrildiğinde “Kızıl ve Kara”
ismi kullanılmaktaydı.

Rusya’da çeşitli askerî görevlerde bulunan
Stendhal aslında Julien’in hayallerini
yaşamış ve bu özelliğini kitabında etkili bir
şekilde sergiliyor. Kendi siyasi görüşü ise
Julien’in Londra seyahatinde tanıştığı eski
bir soylunun "Hiçbir partiden değilim. Beni
mahveden de bu oldu. Benim bütün politikam şu: Müziği, resmi severim. Güzel bir
kitap benim için bir olay kadar önemlidir."
sözleri ile kitabın satırları arasında gün
yüzüne çıkıyor.
Kitabın geçtiği dönemin arka planına
bakılırsa Temmuz Devrimi veya İkinci
Fransız Devrimi olarak adlandırılan 1830
devrimine yol açacak gergin ortam oldukça
belirgin.
Aristokratlar
ile
burjuvalar,
kralcılar ile özgürlükçüler, liberaller ile
Katolikler gibi zıt görüşteki insanların
arasındaki gergin ortam kitabın sayfalarına
benzersiz bir biçimde yansıtılıyor. Dünya
görüşünün oluşmasında oldukça etkili olan
ve Latince öğretmeni gazi bir cerrah
binbaşıdan etkilenen Julien içten içe bir

Kitabın konusu yüzeysel olarak incelenirse
Fransa’nın
Franche-Comté
vilayetinin
Verrières kasabasında bir kerestecinin oğlu
olarak dünyaya gelen Julien Sorel’in
yetenek, sıkı çalışma, aldatmacalar ve
gerekirse riyakârlık yoluyla toplumdaki
mevkiini
ve
saygınlığını
artırmaya
çalışmasına odaklanıyor. İki cilt hâlinde
basılmış olan romanın birinci cildi Julien’in
Verrières belediye başkanı M. de Rênal’ın
çocuklarına Latince öğretmenliği yapmaya
başlaması belediye başkanının eşi Madam
de Rênal ile aralarında gelişen aşkı
anlatıyor. İkinci cilt Besançon papaz
okulunda yaşadıkları, Marki de la Mole’ün
konağına kâtip olarak kabul edilmesi ile
soylular dünyasına kabul edilmesi ve de la
Mole konağının kızı Mathilde de la Mole’la
aşkını mercek altına alıyor.
Yazar Stendhal’ın kendi hayatı, hedefleri ve
umutları Julien Sorel karakteri aracılığıyla
sayfaya yansıyor. 16 yaşında teğmen
olarak
katıldığı
Fransız
ordusunda
Napoléon’un İtalya ve Fransa seferlerine
katılan ve ardından Almanya, Avusturya ve
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Her ne kadar kitabın en çok yoğunlaştığı
karakter Julien olsa bile diğer başlıca
karakterlerin özellikle Madam de Rênal ve
Mathilde de la Mole’ün iç dünyası çok iyi
yansıtılmış. Madam de Rênal’in kocasına
ihanet ettiğinde duyduğu suçluluk ve
Julien’e olan aşkının zıtlığı ile çocuklarına
duyduğu sevginin tutkularını frenlemesi
gerçekten harika işlenmiş. Matmazel de la
Mole’ün kibirli yapısıyla Julien’in yanında
büründüğü teslim olmuş kişiliğin ilişkisi
okurun zevkini yükseltiyor.
Karakterlerin iç dünyasını bu kadar iyi
gösterebilen bir romanın okurlar ve eleştirmenler tarafından çağının çok ötesinde
bulunması bence gayet normal hatta kitabı
anlatmakta yetersiz bile kalıyor. Stendhal’ın karakterlerini inceleme biçimi, akıcı
yazımı kitabı adeta yarışırcasına okumama
sebep oldu ve rahatlıkla bu yıl okuduğum
en iyi kitap olarak adlandırabileceğim bu
şaheseri kitap okumayı seven lakin Fransız
edebiyatının en iyilerinden biri olan bu
kitabı henüz okumamış olan herkese öneririm. Keşke ben de “Kırmızı ve Siyah”ı bir
kez daha ilk defa okuyabilsem.

liberal ve Napolyon hayranı olsa bile
yükselme hırsı bu düşüncelerine ağır
basıyor ve görüşlerini gizleyen Julien karşıt
görüşteki insanların arasındayken bu
gerginlik daha da belirginleşiyor. Bu tema
kitabın ismine bakıldığında bile anlaşılıyor.
Özgürlük ve devrimi simgeleyen kırmızının
karşısında gericiliği ve baskıyı temsil eden
siyah… Kahramanımız Julien içinse kırmızı
aşk ve içtenliği sembolize ederken karşısında duran siyah ise Julien’in yükselmek için
gerekli gördüğü entrika ve ikiyüzlülüğün
işareti. Bir başka düşünce ise Julien’in
hayali olan askerlik kırmızı ile gösterilirken
gerçek hatta uğraştığı rahiplik ve yazı işlerine sembol olarak siyah uygun görülmüş
Stendhal tarafından.
Sadece bu isimden bile anlaşıldığı üzere
kitabın en çok odaklandığı ve övgü kaynaklarından biri Julien’in içindeki anlaşmazlık.
Karakterin kendisi de bazen ikiyüzlülük
içinde olduğunu kabul ediyor ancak bunun
gerekli olduğunu düşünmekte, bunu adeta
bir savaş planı olarak görmekte. Bu iç durumunu en iyi şekilde özetleyen cümleler yine
karakterin kendi iç monoloğunda belli
oluyor:
-Yaşadığımı sanıyordum. Oysa kendimi
yalnızca yaşama hazırlıyormuşum. Şimdi
gerçek dünyadayım, beni saran gerçek
düşmanlar arasında, rolümü sonuna dek
oynayacağım.
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Koronavirüs, İnsan İradesi ve
Acziyet Üzerine
Tarık Hakan Akçin

dönüm

İki bin yıl önce okyanuslara açılmayı hayal
bile edemeyen insan, bugün o su kütlelerini
geçme ihtiyacı bile hissetmeden uydu
fotoğraflarıyla doğal ve yapay harikaları
gezebiliyor. Kabil, basit bir kıskançlığa
kapılıp ilk cinayeti işleyerek kardeşini
öldürmüşken bugün insanlar, çok daha
vahşi duygularla kolaylıkla toplu katliamlar
düzenleyebiliyor, dronelar ile oturduğu
yerden can alabiliyor, türlü silahlar ile taş
üstünde taş baş üstünde baş bırakmayıp
hem insanlığa hem doğaya kalıcı zararlar
verebiliyor.

Bu elim hadisenin, Covid-19 salgınının
başlarına
doğru
onlarca
Amerikan
sanatçının bir araya gelerek naklen yayınladıkları bir dijital konseri izlemiştim. Tabii
saat farkı sebebiyle Avrupa’da pek ses
getirmeyen,
performansların
arasında
salgından en çok etkilenen insanlara destek
veren, sivil toplum kuruluşlarının da
reklamlarını yapıp yardım çağrısında bulunan bu iyi niyetli program beni çoğu izleyicisinden çok farklı bir noktada düşünmeye sevk etti. Bu sanatçılar, komedyenler; genel olarak ünlüler, Amerikan
kültürünün emperyal yapısı sebebiyle
yalnızca milli olarak sevilen, kültleri
oluşmuş insanlar değil; bilakis küresel
olarak takip edilen, belki toplum üzerinde
çoğu bilim insanı ya da siyasetçiden daha
çok etkisi olan kişilikler. Böylesi yumuşak
güce sahip insanların evlerinde kapana
kısılıp toplumun her kesimiyle aynı durumda olması, koronavirüsün insan düşünce
mimarisinde sebep olacağı değişimler
hakkında akıl yormama sebep oldu ki bu
insan iradesi dışında gelişen bir olayın
insanlığı; topluluk, sınıf, ırk, renk, din farkı
gözetmeden aynı şartlarda eşitlediği tek
örnek değil. Her ne kadar pandeminin
siyasi ve iktisadi bir içe kapanma sürecini
simüle etmesi beklense de bana kalırsa
insanlığın ortak yaşanmışlıkları, küresel bir
kültürün oluşumunda kritik bir role sahip.
Yedi kıtadaki her insanı evlerine hapseden
bir olaydan daha kuvvetli bir yaşanmışlık
düşünülebilir mi?

Acziyet kavramı; belki de Dickens’ın ‘İki
Şehrin Hikâyesi’ romanındaki inanılmaz
tasvirinden dolayı her daim bir ocak günü
bugünkü ismiyle Place de la Concorde’un, o
zamankiyle Place de la Révolution’un, yani
İhtilal Meydanı’nın, ortasında tahta bir
platform üzerinde giyotinin o iç ürperten
örsüne
kafasını
yaslamış,
karşısında
binlerce insanın ona nefret ve kana
susamış bakışlarını izleyen, küfürleri

Bildiğiniz gibi insan iradesinin çevresi
üzerindeki etki gücü eksponansiyel bir
şekilde artış gösterdi. Bin yıl önce fauna ve
florasından dolayı tropikal bir ormana adım
atmaya cesareti olmayan insan bugün bu
ormanları yerle bir edip içerisindeki Bengal
kaplanlarının kürkünü manto yapabiliyor.
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yüzyıldan fazla zaman geçtikten sonra bu
şaşkınlığı yeniden yaşıyoruz, sosyal
sınıfların kaybolduğu, birleşmiş bir insan
medeniyeti başka bir irade tarafından
yenilgiye uğratılmış durumda.
İngiliz tarihçi Lord Acton’ın da söylediği
gibi: “Güç yozlaştırır; mutlak güç, mutlaka yozlaştırır.” İnsan da doğa üzerinde
güç kazandıkça, doğaya hükmettikçe,
kendi iradesini mutlak irade olarak görmeye başladı. Aramızda ulvi bir iradeye
inananlar
bile
materyalist
hayatın
içerisinde bu inançlarını kaybettiler.
İnsan artık her çarkın merkezindeydi,
her şeye o karar verirdi, her fiilin öznesi
oydu. Bu salgın karşısında yüzyıllar sonra
yeniden aciz duruma düşen insanoğlu;
kendisinin ilahi kuvvet olamayacağını,
birçok milletin mitolojisinde görülen
Tanrılara kafa tutup onların yerini almaya
çalışan idealarının asla gerçekleşmeyecek bir saçmalık olduğunu umarım bir
gün kavrar.

karşısında suskunlaşmış, korku dolu bir
Fransız soylusunun gözlerini bana hatırlatır. Bu sahnede ilginç bir durum vardır,
çünkü. Hayır, ölüm korkusu değil.
Eminim ki bu beyefendi çocukluğunu
dadısının anlattığı Aziz George ve du
Guesclin hikâyeleriyle geçirmiş, necip bir
ölümü necabetinin bir göstergesi olarak
simgeleştirmiştir. Giyotinin görece insaflı
cinayetini bekleyen bu adamın büyümüş
kahverengi göz bebeklerindeki korkunun
sebebinin ölüm değil şaşkınlık olduğunu
düşünürüm. Bu gözler; ne onuru için
yaptığı bir düelloda vurulan ve yerde acı
içerisinde son dakikalarını gökyüzünü
izleyerek geçiren romantik bir romanın
ana karakterinin, ne de Agincourt’ta
İngiliz okçularına yenik düşüp yarım ton
ağırlıktaki atının altında ezilen bir Fransız
şövalyesinindir. İki örnekte de karşısındaki düşman ondandır, çünkü karşısında
olsa da aynı merhalede ve aynı statüdedir. Söz konusu soylu arkadaşımız ise
şaşkındır; böyle bir duruma nasıl
düştüğüne, nasıl küçük insanların kendisi
gibi büyük bir şahsiyeti böylece katledebildiklerine, birkaç ay önce iradesine
saygı göstermediği güruhların şimdi
onun hayatını sonlandırdığına. Aradan iki
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Kitap Hırsızı
Esra Kübra Türe

dönüm

“Kelimeler. Neden var olmak zorundaydılar
ki? Onlar olmasa bunların hiçbiri yaşanmazdı. Kelimeler olmadan führer bir hiçti.
Topallayan esirler, teselli ihtiyacı veya bize
kendimizi daha iyi hissettirecek kelime
oyunları olmazdı.

verin.
Her
gün
baktığımız
ama
görmediğimiz kelimelerin gücünün gerçekliğinin sizi kavramasına izin verin. Bırakın
ölümün laneti olan insanlık sizi utandırsın,
sonra uyandırsın ve sizi kurtarsın. Belki
Meminger’in hikâyesi değil ama onun
hikâyesinin
içinizde
canlandırdığı
sarmaşıkların tohumlarından yetişen o
farkındalığın sizi sarsmasına izin verin.

Kelimelerin ne yararı vardı?”
Raflarınızda tenine sadece toz zerreciklerini
misafir edebilen kitapların, bir sığınakta
üzerlerine yağan bombalardan saklanan
insanların şimdilik kurtardığı hayatları
sonradan son kez kucaklayan ölümün o
tozlu sayfaların gücünü açığa çıkarması;
her gün ağzımızdan dökülen kelimelerin bir
zamanlar savaşlar başlatan sarhoşluğu ve
bir zamanlar hayatlar kurtaran imkânsızlıkları; ellerimizde taşıdığımız en güçlü
silahlarımız ve onların baş döndürebilen
varlıları.

Son noktadan sonra içinizdeki boşluğa
dönün ve onu kabullenin. Belki kitaba
sarıldığınızda köşelerinden uzayan kolların
sahibi limon saçlı bir çocuk, gümüş gözlü
bir baba, kilometrelerin izlerini taştan bir
kalbe işleyen mukavva suratlı bir kadın,
karlar arasında buharlı son nefesini havaya
karıştıran küçücük bir çocuk, kabullenişlerinin tutsaklığında bile cesaretiyle bir boks
ringinde kanlar içinde uzanırken zaferi
kucaklayan bir Yahudi veya en dürüst ve
kadim dostunuz ölüm olur.

Ona kulak verin. Birçok savaşın, zaferin,
tutsaklığın emarelerinden şekil bulan bu
dünyada kelimelerin kudretinden kazandığı
takatiyle hayata tutan Liesel Meminger’in
hikâyesini tek kadim dostumuz Ölüm’ün
dürüstlüğüyle fısıldandığı bu kitaba kulak

Bırakın kâğıt parçaları arasından çoktan
buralardan giden ruhların kolları, sizi en
güvende hissettiren dünyalara, kitaplara
olan muhtaçlığınızı bir kez daha yüzünüze
çarpsın ve sizi kucaklasın.
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DENEME

NO:1
Şara Yetim

dönüm

paylaşmaktan daha zordur. Herkesin Bana
göre mutluluğu paylaşmak dertleri paylaşmaktan daha zordur. Herkesin derdine
ortak olunur çünkü en sonunda insan merhametlidir ama sevilmeyen birinin mutluluğu yaşamasına şahit olmak daha katlanılmazdır. Sadece isteriz ki mutluluk bize,
sevdiklerimize ve bize zararı dokunmayanlara kalsın. Ama sevilmeyen kişinin derdi
olsa bile içimiz bir parça olsa da acır ve
iyileşmesini isteriz. Bazen en yakın
arkadaşımızı bile içten içe kıskandığımız
olur ama sonra fark ederiz ki aslında o
kıskançlık durumu sadece biz onun altındayken olur. Aklımızdaki yarışta onu
geçtiğimiz zaman bir anda tüm o kıskançlık
duyguları kaybolur. Bu, sadece en yakın
arkadaşımızda geçerli değildir. Tanıdık,
tanımadık herkese karşı böyle- yizdir. Eğer
onların
bizi
geçtiğini
hissediyorsak
başarıları karşısında çok nadir içten duygularla seviniriz, onun dışında sahte gülüşlerle, sarılmalarla süslediğimiz tebriklerle
örteriz bu hisleri. Tabii kendimizi onlardan
yukarıda hissetmiyorsak geçerlidir bu. Tam
tersi durum için neyin geçerli olduğunu ise
hepimiz biliyoruz. O zaman kalbimizin

İnsanlar arasındaki arkadaşlıklar nasıl
oluşur? Neden bazıları tek başına bu yolda
yürümeyi seçerken bazıları da hiç yalnız
kalmak istemez? Bunun üzerine düzinelerce deneme yazılmıştır. Ben ise sadece
düşüncelerini dışa vurmak isteyen, henüz
hayatındaki deneyimi çok az olan bir kızım.
O yüzden şimdi okuyacaklarınız, kısa
sürede oluşan gözlemlerin dışa vurumu
olacaktır.
Kendi çevremdeki gözlemlerim ve analizlerimden yola çıkarak başlamak istiyorum. Çoğu kişinin sorunlarının benzer
olması,
yüzlerini güldüren olayları
paylaşmaları sayesinde yakınlaşıyorlar.
Ortak
sıkıntıları
onları
birbirlerine
yaklaştırırken en sonunda beraber gülebilirler. İki insanı en çok yakınlaştıran şeylerdir zaten bu iki durum. Devamına bakarsak, eğer bir noktadan sonra enerjileri
uyuşuyor, birbirlerini tolere edebiliyorlarsa
arkadaşlıkları onları yürüdükleri yollar
ayırıncaya ya da aralarında anlaşmazlık
çıkıncaya kadar devam ediyorlar.
Bana göre mutluluğu paylaşmak, dertleri
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kalbimizin içinden gelen o sevinme duygusu, sel olup taşan tebrik cümlelerini yakından tanırız. Kendi hislerini ve düşüncelerini
az çok okuyabilen her kişi bahsettiğim
duyguların esiridir. Tabii doğal olarak bu
durumu ne kadar değiştirmeye çalışsak da
pratiğe dökmeye gelince herkes güçsüz
kalır. Aslına bakılırsa kimse duygularını
örtmeye
yetecek
kadar
oyunculuk
yeteneğine sahip değil ya da rol yapanları
anlamayacak kadar saf. Zaten duygulardan
ne kadar kaçılırsa o kadar büyürler ve bizi
yakalayıp yutarlar. Eninde sonunda onların
ağırlığı altında eziliriz. En doğrusunun ne
olduğu ya da ne yapmamız gerektiği bana
göre bir muammadan ibarettir. Herkesin
değerlerinin ve yolunun farklı olmasından
kaynaklanır bu durum. Birisine göre duygularını ne olursa olsun açığa vurmaktan
başka yol yok ise başka birine göre de tam
tersi olabilir. Onun için de her şeyi içinde
yaşayıp ruhunun derinliklerine gömmektir
en doğrusu. Ama belki de doğruyu yapmak
önemli değildir, hangi yolda mutlu
olunacaksa o yapılmalıdır.
KARINCA
Ruhumdaki sabır, kalbimdeki aşkla kurdum
kor dantellerden bu yolu, ormanın altına
yeter ki oku onu.
Senin gördüğün ağzımın kenarında duran
dua,
ben ayaklarımın altındaki toprağa,
döktüğüm
gözyaşına inandım. Öyle uzun ki dünya;
katlanmaya, kıvrılmaya, açılıp çarşaf
olmaya.
Mümkündür yol yapmaya bir ömür, yol
almaya.
Ah! yine de yolumdaki kederi kimse
bilmesin,
büyüsün, genişlesin, dolansın ömrümü;
kapısı kapalı çoktandır, penceresi dargın.
Kim anlayacak bu kor işaretleri?
Kimsenin dilinden okunmasın içimde
ufalan.
Ovada ve dağda saklı bir mavi için
düştümdü yola. Benim de yaban bir
çığlığım vardı,
çok zaman oldu, teslim ettim onu rüzgâra.
Kışa girdik kıştan çıktık
ama değişmiyor insan
karınca duası diyorlar ördüğüm yola
…
Birhan Keskin
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Yağmurlu Bir Gün
Soluk griye dönmüştü denizdeki mavi
Damlalar pencereden bizzat ruhuma aktı.
Hava değil, kül solurdum böyle zamanlarda
Dışarıdaki boğuk ses bir hayli uzaktı.
Renklerin soğuması… Esas güz alâmeti.
Yalnızlığım mevsim gibi serin ve dingindi.
Yağış yüzünden titrek, şekilsiz olan her şey
Bir zamanlar, hatırlarım, düz ve belirgindi.
Pencereden dışarı bakmadım bir an olsun
Ancak sık sık diledim yağmur olabilmeyi.
Hayat: Bir beşerî kargaşa… Öylece dursun,
Ben umdum su olup denize dolabilmeyi.
Bu sağanak vaktinde, biraz da ürpererek
İhtimalsiz hayallerime dalmış gibiyim.
Herkes bir ölçüde o keşmekeşin içinde,
Bense tamamıyla münzevî kalmış gibiyim.
Hava değil, kül solurdum böyle zamanlarda
Evren ne kadar geniş, gönlüm o kadar darda.
Soluk griye dönmüştü denizdeki mavi
Yağmura karışmak… Bir mutluluğa müsâvi.
Buğra Mustafa Karahan

*Kabataş Erkek Lisesi Behçet Necatigil Şiir Yarışması Birincisi
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ÖYKÜ

Mehtap Yolcusu
Can Turan

dönüm
Vapurun kalkmasına daha on beş dakika
vardı ama ben çoktan gelip yerimi almıştım.
İkindiden sonraydı, neredeyse bir saat sürecekti yolum, böyle yolculuklarda hep erkenden binerdim, asla bir iki dakika demez en
güzel yeri seçmek için uğraşırdım, bu sefer
de güvertenin ucunda bir yeri kestirmiştim
gözüme. Oturdum, öylece baktım denize,
dalgalara, martılara. Hiçbir sesi duymuyor
gibiydim, sadece izliyordum çığlıkların sessizliğini.
Yavaş yavaş dolmaya başladı yolcular, kimi
kısa süreliğine anakaraya çıkmış yerli ada
sakinleri, kimi yazlıkçı, kimisi ise turist. Yaşlı
bir çift oturdu karşımdaki koltuğa, başlarıyla
hafif bir selam verdiler ikisi de, pek huyum
değildir ama karşılık vermeden edemedim
bu sefer. Hanımefendinin elinde bir kafes
vardı, büyükçe, bronz rengi, geniş parmaklıklı, yaşlılıktan buruşmuş, kemikleri belli
olan ellerine ağır geliyor gibiydi. Tahminimce
bir papağanları vardı, onun için yeni bir
kafes almışlar, adadaki evlerine götürüyorlardı. Eşi ise ağır gözüken bir valizi zar zor
çeke çeke getirip yanındaki koltuğa
koymuştu, hatta ağırlığına dayanamayıp da
pes etmek üzereyken bir yardım eli olmuştum, kendi sınırlarımı zorladığım noktalardan biriydi diyebilirim. Meraklı bir insan
olduğum aşikâr, düşündüm acaba içinde
neler var diye. Kıyafet olamazdı, asla bu
kadar ağır olmazdı, küçük bir şey olmadığı
da belli, içinde tek ve büyük bir cismin
varlığını hissettiriyordu kaldırdığımda. Belki
de hayaller dünyasına dalmıştım yine,
olmadık anlamlar yüklüyordum gereksiz
yere. Ama emin gibiydim, içindeki şey
antika bir heykel olmalıydı illaki. Fazla
kurcalamaktan vazgeçip başımı yeniden
denize çevirdim. Martılar gökyüzünde bir
tablo edasıyla süzülüyorlardı, kimi vapura
yavaş yavaş dolan yolculardan medet umarcasına denize yaklaşıyor, kimisi ise vapurun
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bilmesem hiç şüphesiz onun adını verirdim
soranlara, ne kendini düşünürdü ne de
sandığı kadar çevresindekileri, ama yine de
sevmiştim, hata bendeydi tabii. Anılar geldi
gözümün önüne, o ana kadar hep onunla
beraber vapurda yolculuk etmeyi hayal
etmişimdir, o güne kısmetmiş, aramızda
dağlar olduğu, birbirimizin yüzüne dahi
bakamadığımız o vakte.

-

Dalıp gittim ufka doğru bakarken, vapurun
kornası çalınca irkildim, martılar uçuşuyordu, geminin altı köpürmüştü, hemen karşıma baktım, oturduğu yerde değildi, onu
göremiyordum içeride, arkama baktım, göz
göze geldik, bu sefer ne eğebildi başını ne
de çevirebildi, öylece bakakaldık, gözleri
yaşarmıştı, dudaklarını ısırıyordu, utandığı
belli. Ayağa kalktı, yanıma geldi, onun
yanıma oturacağı anda hem aşkım hem de
ona olan kırgınlığım kalbimi yerinden çıkacakmış gibi attırıyordu. Ölecek gibi hissettim. Yanıma oturdu.

az sonra simsiyah bir duman salacak olan
bacasına konuyordu. Yeniden yolcuları
izlemeye başladım, çocuklu aileler geliyordu, hafta içiydi, belki de hafta sonu kalabalığından kaçmak için bu günü tercih
etmişlerdi. Yüzüne baktığım herkeste saf ve
temiz bir tebessüm vardı, denizin, güneşin
mutlu ettiği insanlar… Bu sefer kalktım oturduğum yerden, öylece oturup beklemeye
içim el vermedi, belki de o gün yaşayacaklarım için talihin bir oyunuydu bu his. Kalktım, önce güvertede dolaştım, birkaç defa
çarpma tehlikesi geçirdim, çaycıyla, oyun
oynayan çocuklarla, yer kapmaya çalışan
son dakika yolcularıyla. Her yer çok kalabalıktı, iğne atsam yere düşmeyecekti belki
de, rahatsız olurdum kalabalıktan, güverteden ayrıldım, iç kısımlara doğru ilerledim.
Vapurun dar, dalgalarla ıslanmış deniz
kıyısındaki koridorlarından geçtim, yine çok
kalabalıktı, umursamaz insanlar doldurmuş,
geçebilmek için izin istediğim herkes burun
kıvırıyordu, sanki onlardan yapması çok ağır
ve de haksız bir iş istemişim gibi. Bu soğukluğun içinden zorlukla geçip sonunda iç
kısma girebildim. Yine denize bakan koltuklardan birine geçtim, içerisi bomboştu, eskiyip kahverengiye sarmış kırmızı kadife
koltukların rahatlığını dışarıdaki ahşaplar
vermiyordu. Oturdum, başımı cama dayayıp
kalkmasını bekledim vapurun. Her şey
sıradandı şimdiye kadar. Ta ki onu görene
kadar…

O hiçbir kelime edemeden bir hışımla kalktım yanından, güverteye doğru koşarken
gözümden yaşlar geliyordu, anıları silen
gözyaşlarım.

Görmeyeli pek değişmemişti, ya da belki de
tam görmeyi umut ettiğim gibiydi, göz göze
geldik, başını eğdi, benim de onunla konuşmaya mecalim yoktu, kalbimdeki buruklukla
beraber başımı denize çevirip öylece bakmaya başladım ufka doğru. Aklıma aramızda
geçenler geliyordu, seneler süren bir dostluk, karşılığı olan ama asla zamanlaması
tutmayan bir aşk, suskunluk, ayrılık. Dünya
üzerindeki en güçlü zehrin ne olduğunu
bilmesem hiç şüphesiz onun adını verirdim

61
82

MAKALE

Türkiye'de Yabancı Eser Tercümesinin Hak Ettiği
Arman Olgun

dönüm
Muhsin Ertuğrul Tiyatrosunda konuk oyun
olarak sergilenen “Yangınlar”; izleyicilerini
1975-1990 yılları arasında yaşanan arkasında bırakmış olduğu geçmişine geri dönmek
zorunda kalıyor. Çocuğunun bırakıldığı
yetimhanenin savaş nedeniyle yıkıldığını
gördükten sonra sonsuz bir özlem duyduğu
çocuğuna kavuşmak için uzun ve acı dolu bir
yolculuğa çıkması gerekiyor. Fakat bu yolculuğun sonunda çocuğunu bulmanın yanı sıra
yıkıcı gerçeklerle de karşı karşı kalıyor. Bu
gerçekleri dışa vuramamanın ağırlığının
altında kalmaktansa bir daha hiçbir şey
söylememeye karar veriyor ve sessizlik
yemini ediyor. Biz izleyiciler olarak aslında
bu sessizlik yemininin 5 yıl sonrasından yani
Nawal’ın cenazesinden başlıyoruz bu sarsıcı
hikâyeye tanık olmaya. Nawal, hayattayken
söyleyemediği bütün gerçekleri çocukları
Jeanne ve Simon’un da bulması için
vasiyetinde onlara şu cümleyi söylüyor:
“Sizin bir babanız, bir de erkek kardeşiniz
var. Gidin ve bulun onları.”
Yangınlar, Wajdı Mouawad tarafından “İçimdeki Yangınlar” adlı filmden tiyatroya uyarlanmış. Bursa Nilüfer Belediyesi Kent
Tiyatrosu oyuncuları, başta yaşlı Nawal’ı
oynayan Zeynep Çelik Küreş olmak üzere
muhteşem bir iş çıkarmışlar. Bazı replikler
günümüz olaylarına da vurgu yapmak adına
çok uzatılmış olsa da, oyun genel olarak
konusu ve çoğu diyaloğun ağırlıyla izleyiciyi
etkisi altına almayı başarıyor ve oyun
bittiğinde kendinizi ya koltuğunuza yapışmış
bir şekilde neler olduğunu sindirmeye
çalışırken ya da ayakta ortaya koymuş
oldukları üst düzey performansı alkışlarken
buluyorsunuz.
Oyuncuların kostümleri genel olarak sade
tutulmuş ve abartıdan kaçınılmıştı. Genel-
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likle Nawal’ın gençlik yıllarını gördüğümüz
sahnelerdeki kostümler köy yaşamını güzel
bir şekilde yansıtıyordu.
Beni oyunla ilgili en çok etkileyen şey ise
altta görülen sahne dekoru oldu. Oyun ilk
başladığında karşımda duran bu şeyin
sadece estetik bir demir yığını olduğunu ve
pek bir önemi olmadığını düşünsem de oyun
ilerledikçe o demir yığını bir otobüse, bir
eve, bir bahçeye dönüştü ve ben o demir
yığını olarak gördüğüm dekorun ne kadar
büyük bir titizlikle hazırlandığına ve ne
kadar çok amaçla kullanılabileceğine hayret
ettim.
Oyunun ilk perdesi karakterlerle bağ
kurmanız için yavaş yavaş fakat aynı
zamanda çok dolu bir şekilde geçiyor. İkinci
perdesinde
ise
duygusal
olarak
bağlandığınız karakterler ile ilgili hayret
edici bilgiler gün ışığına çıkıyor ve siz her
dakika bildiklerinizin doğruluğundan şüphe
etmeye başlıyorsunuz. Oyun Lübnan iç
savaşını çok farklı yönlerden ele alıyor ve
savaşın acımasızlığını size çok farklı şekillerde gösteriyor. Bir ölümün bir sayıdan
ibaret olmadığı, bir insana denk olduğu
gerçeğini yüzünüze su gibi çarpıyor. Oyun iki
saat
sonunda
bitiyor,
fakat
size
düşündürdüğü ve sorgulattıkları bitmiyor:
“Birle birin toplamı nasıl bir olabilir?”

ELEŞTİRİ

Tiyatro İncelemesi: Terör
Asmi Rozerin Çiçek

dönüm

Oyunda benim en çok beğendiğim ilk kez
bir oyunun ilerleyişine bu kadar müdahale
edebiliyor olmamdı. Olay size tümhatlarıyla ve çok etkileyici bir şekilde
anlatılıyor. Hatta oyun sonunda oy
kullanıyorsunuz. Ben oyun sonunda
‘‘Suçlu‘‘ oyunu kullanmıştım. Yanda
gördüğünüz de bana kalan ‘‘Suçsuz‘‘ oyu.
Oyunun yazarı Ferdinand von Schirach
zaten bir avukat. Bir insanın hayatı ne
kadar önemli? Pilot suçlu mu? Haklar mı
olağanüstü durum mu?... gibi sorular sık
sık sorgulanıyor. Ayrıca arkadaki tahtada
büyük harflerle yazılmış ‘’İNSAN ONURU’’
yazısı da insanı düşündürüyor. Terazinin
bir kefesinde 164 diğer kefesinde 70.000
can var. Aslında oyunu tekrardan
düşününce neden suçsuz oyu kullanmadım diye sorguladım. Bana şu an bu
seçenek daha mantıklı gelmiyor değil.
İlkin Tüfekçi kocası bu olayda ölen Fransizka Meiser’i canlandırıyordu ve o kadar
etkileyici bir oyunculuk sergilemişti ki
duygusal yaklaşmışım demek ki. Tabi
böyle bir durumun doğrusu ya da yanlışı
var mıdır bilmem ama olayın tiyatroda
muhteşem canlandırıldığını söyleyebilirim.
Ayrıca oyunun bir web sitesi var ve siz bu
sitede bir harita görüyorsunuz. Bu haritada oyunun oynandığı yerler ve kaç tane ne
oyu kullanıldığını gösteriyor. Dünya genelinde toplam 543.854 kişi jüri olmuş ve
%63.2 ile en çok oyu alan seçenek de
‘’Suçsuz’’ olmuş. İncelemek isterseniz
buyrun :
https://terror.theater/en

Bakırköy
Belediye
Tiyatrolarında
2017-2018 sezonundan beri sahnede olan
tek perde 100 dakikalık bir oyun. Ferdinand von Schirach yazdığı asıl adı Torror
olan oyunun oyuncuları:
Lars Koch: Burak Dur Yarbay
Lauterbach: Çetin Etili
Hakim: Fidan Tek Koşar
Avukat Biegler: Edip Saner/Mustafa
Sercan Yener
Fransizka Meiser: İlkin Tüfekçi
Savcı Nelson: Gülce Uğurlu
Lars Koch’un pilotu olduğu 164 kişilik yolcu
uçağı teröristler tarafından kaçırılır ve uçak
70.000 kişinin bulunduğu stadyuma
düşürülmekle tehdit edilir. Bu durumda
pilot ya uçaktaki 164 kişinin hayatını ya da
stadyumdaki 70.000 kişinin hayatını kurtaracaktır. Ona söylenenlere rağmen o bir
karar verir ve uygular. Şimdi de sizin jüri
olduğunuz mahkeme salonunda yargılanacaktır.

Oyunu ve oyunculukları çok beğendim.
Oyun normalde hâlâ gösterimde. Tabi şu
an salgından dolayı tiyatrolar kapalı ama
bu olaylar biter bitmez bu oyuna gitmenizi
kesinlikle öneriyorum.

60
84

FIKRA

Farkına Varamadığımız Şeyler
Elif Uçar

dönüm
Çin’den başlayıp dünya genelinde yayılan
salgın bir hastalık nedeniyle günlerdir
evdeyiz. Dünya Sağlık Örgütü Covid-19
olarak adlandırılan bu virüsü pandemi ilan
etti. Daha tedavi ya da aşı bulunabilmiş
değil. Dolayısıyla çok büyük kayıplar veriliyor. Her geçen gün verilen kayıplar artarak
devam ediyor. Bütün dünya halkı endişe ve
panik içerisinde. Karanlık bir mağaranın
içerisinde gün ışığı göreceğimiz günü bekliyoruz. Herkes bilinmezliğin verdiği korkuyu
yaşıyor. Aynı zamanda eski günlere özlem
duyuyoruz. Benim bu süreçte en çok özlediğim şeylerden biri gökyüzü oldu galiba.
Her gün altında yaşadığım ve aslında
eskiden o kadar da dikkatimi çekmeyen
gökyüzü… Rüzgârın ferahlatan esişini,
yüzümü yumuşak yumuşak okşayıp geçişini
özledim. Uzak diyarlardan gelen ve uzak
diyarlara giden bu rüzgârın taşıdığı toprak
kokusunu özledim. Aslına bakarsanız
gündelik yaşantımda çok da ilgimi çekmeyen şeylerdi bunlar. Hayatın koşuşturmasından olsa gerek. Bir yerlere yetişme
telaşından belki de bir şeyleri yetiştirmeye
çalışmaktan… Farkına vardım ki hayatı
yaşadığımızı sanırken aslında kaçırıyormuşuz. Gerçekten yaşamak etrafımızda
olup bitenleri anlamak, anlamlandırmaktan
geçiyormuş. Mesela insan bir ilkbahar
sabahı kuş cıvıltılarını dinlerken yaşamanın
o müthiş ezgisini derinden hissedebiliyormuş. Sonuçlara takılıp kalmak yerine sürecin farkına varmakmış yaşamak. Küçük
sandığımız ve genelde dikkatimizi çekmeyen detaylar hayatı nasıl da güzelleştiriyormuş. Ne kadar da şanslıymışız oysa.
Sevdiklerimizi özgürce görebilmek ve onları
kucaklayabilmek ne kadar da önemliymiş.
Bunun yanında insanın kendine de zaman
ayırması gerekiyormuş. Yaşam denen
girdabın içinde bir süre duraklayıp iç
sesimizi dinlemek ne kadar iyi geliyormuş.
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İsteklerimize ve düşüncelerimize zaman
ayırmak nasıl da huzurlu hissettiriyormuş.
Bazı şeyleri de kendi istediğimiz gibi
sonuçlarında takılıp kalmadan yapmak
lazımmış
meğer.
Her
şeyi
kontrol
edemezmişiz. Kontrol etmeye çalışırken
kendimizi de kaybetmek o kadar olasıymış
ki… Doğanın düzeni içerisinde varlığını
sürdüren insan doğaya ne kadar da bağımlıymış. Bu düzenin bozulma nedeni olan
insanın ta kendisi, bozulan düzenden en
çok etkilenen varlıkmış. Daha önce
bunların hiçbirinin farkına varamamıştım.
Halbuki yaşamak tam da “farkına varmak”
demekmiş. Kendinin, çevrenin, belki de
kendinden çok uzakta olup biten şeylerin…
-

ELEŞTİRİ

Kırmızı Pazartesi ve Berci Kristin Çöp Masalları
Dil ve Üslup Karşılaştırması
Zeynep Rukiye Çakıroğlu

dönüm
GİRİŞ
Bir konunun nasıl anlatıldığı konunun kendisi
kadar önemlidir. Yazarların kendine özgü
yazma biçimleri anlatmak istediklerini daha
iyi ifade etmelerini sağlar. Eserler konu ve
üslup olarak bir bütündür. Kırmızı Pazartesi
herkesin işleneceğini bildiği ama durdurmak
için hiçbir şey yapmadığı bir cinayetin
öyküsüdür. Berci Kristin Çöp Masalları (metnin devamında Çöp Masalları olarak
kısaltılmıştır.) ise bir çöplüğe kurulan yeni
bir mahallenin gelişimini anlatır. Her iki kitap
da büyülü gerçekçilik akımıyla yazılmıştır.
Her iki yazar da büyülü gerçekçiliği kendi
toplum ve geleneklerini temel alarak yorumlamıştır. Toplumların nasıl bir yozlaşma
içinde olduğunu uç örneklerle gösterirler.
Toplumların olaylara verdiği ya da bu
bağlamda vermediği tepkiler görülür. Bu
çalışmada Gabriel Garcia Marquez’in Kırmızı
Pazartesi kitabıyla, Latife Tekin’in Berci
Kristin Çöp Masalları kitabı arasındaki dil ve
üslup özellikleri benzerlik ve farklılıkları
incelenecektir.
1.
TEKNİKLER
1.1.
BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK
Büyülü gerçekçilikte toplumun dışlanmış
kesimlerinin hayatları anlatılır. Kırmızı
Pazartesi başkarakter Santiago Nasar’ın
rüyasından uyanmasıyla başlar. O da herkes
gibi kasabaya piskoposun gelişi için hazırlanmaktadır, ancak piskopos her zamanki
gibi kasabaya inmez. Duasını geldiği gemiyi
terk etmeden yapar. Çöp Masalları’nda fabrika
atıklarından
insanlar
hastalanıp
öldüğünde fabrika sahipleri işçilere yoğurt
vererek ve doktor getirerek onları önemsiyormuş gibi yapar. Bu iki davranış da göstermelik bir sevgidir ve iki kasabanın da aslında
önemsenmediğini ve sadece çıkar için
kullanıldığı gösterir.
Kırmızı Pazartesi Santiago Nasar öldükten
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sonra olaylar kendisi hakkında hiçbir şey
bilmediğimiz bir anlatıcı tarafından anlatılır.
Ortada bir ölüm olmasına rağmen duygulara
çok az yer verilir. Çöp Masalları’nda anlatıcı
olayları yorumlamadan oluğu gibi anlatır.
Ölümler, grevler, şenlikler fark gözetmeksizin olaylar sıralanış şeklinde verilir. Büyülü
gerçeklik akımının bir özelliği olarak anlatıcı
kendini arka planda gizlemiştir. Anlatıcı
kendini olaydan uzak tutar, fikir belirtmez.
Bu sayede okuyucu olaya odaklanır, olay öne
çıkar.
Her iki eserde de karakterler bir anda ortaya
çıkar ve bir anda yok olur. Geçmişleri, hayatları, psikolojik veya fiziksel özellikleri
hakkında bilgi verilmez. Tıpkı masallardaki
gibi karakterlerin düşünce dünyasına yer
verilmez. Kırmızı Pazartesi’de Albay Bayardo
San Roman’ın geçmişi hakkında çok az bilgi
verilir, bu bilgiler okuyucudan saklandığı gibi
karakterlerden de saklanır. Böylece bir
gizem unsuru yaratılarak büyülü anlatım
güçlenir. Kişiler belirli bir karakterden çok
toplumdaki sınıfları temsil eder. Gabriel
Garcia Marquez’in büyülü gerçekçilikle
yazılmış bir diğer eseri olan Yüzyıllık Yalnızlık’ta aynı karakter isimleri sürekli tekrarlanır, başlarından geçen olaylar da benzer
olduğundan karakterlerin takibini yapmak
oldukça zorlaştırılmıştır. Kırmızı Pazartesi de
her ne kadar aynı isimler olmasa da karakterlerin davranış benzerliğinden ve ön bilgi
yetersizliğinden karakter takibi yapmak
zordur. Bunun sebebi okurun kahramanlardan uzaklaştırıp olaya odaklanmasını sağlamaktır. Yaşanan olayların kahramanları
önemli değildir, önemli olan olaydır. Karakterlerle empati yapılması değil, olayların
anlatılması amaçlanır.
Olayların gerçekleştiği zaman dilimi belli
değildir. Mekân çöp masallarında bir tepe
üzerindeki çöplük olarak verilmiştir, Kırmızı

Pazartesi’de mekânla ilgili tek bilgi piskoposun gemiyle gelmesinden yola çıkarak
edinilen kasabanın su kenarında oluşudur.

rurken folklorik ve destansı ögelere
başvurur. Sözlü edebiyatı da kullanarak
masalsı
anlatımını
güçlendirir.
Hala
geleneklerine bağlı olarak yaşayan toplum
sözlü kültürünü de yanında taşır. Günlük
hayatta deyişleri kullanır, kehanetlere inanır.
Kendi oluşturduğu toplum kurallarını benimser ve onların dışına çıkanları hoş
karşılamaz. Çöp Güllü Baba, Su Baba gibi
ermiş kişilere ve onların
kehanetlerine
inanılması bu unsurlara örnektir. Güllü Baba
Çiçektepe için ne olursa olsun sözü dinlenen
biri olur. Başta bastonuyla şifa dağıtır, sonra
gözlerinden yaş akıtır halk her zaman onu
ermiş biri olarak görür, sözünü dinler. Küçük
bir çocuk olan Sırma hastalandığında ilk
önce Güllü Baba çağrılır, Güllü Baba
bastonuyla gelir, kızı iyileştirir. Kırmızı
Pazartesi’de ise Santiago Nasar’ın rüyaları
onun ölümünü haber veren bir işaret olarak
görülür. Annesi rüyadaki kuşları iyi şeylerin
habercisi olarak yorumlar, ağaçlar ise
kötülüklerin habercisidir.

Yüzyıllık Yalnızlık büyülü gerçekçiliğin ana
özelliklerinden biri olan döngüsel zaman ile
yazılmıştır, Kırmızı Pazartesi de geçmişte
gerçekleşmiş
olayı
anlatırken
şimdiki
zamana
da
geri
dönüşler
yaparak
okuyucuyu akan bir zaman algısının dışına
çıkarır. Çöp Masalları’nda ise fabrika işçi
çatışmalarının sürekli tekrarı, toplumun
sürekli çatışma halinde olması döngüsel
anlatıma örnektir. Kitap sürekli olarak toplumun sıkıntılarını anlattığından konular
benzer şekilde tekrar eder ve okuyucu
aradan ne kadar zaman geçmiş olduğunu
anlayamaz. Odak noktası zaman değil, olaylardır.
Büyülü gerçekçiliğin bir özelliği de olayları
bütün değil parça açısından değerlendirmesidir. Örneğin Italo Calvino’nun Bir Kış
Gecesi Eğer Bir Yolcu kitabında birbirinden
bağımsız 12 farklı hikâye vardır ama hepsi
bir bağlamda verilir. Çöp Masalları’nda da
bazı
olaylar
birbirini
etkilemeden
gerçekleşmektedir. Bir bölüm bitip diğer
bölüm başlar ve sadece aynı mekânda geçen
farklı birçok olaya tanık oluruz. Halk bir
bölümde grev yaparken, diğer bölümde
muhtar seçmeye çalışır. Farklı olaylar toplumun bu olaylardan nasıl etkilendiğini
anlatarak ortak bir anlatım oluşturur. Bu
olaylar
birleşerek
kitabın
gerçekliğini
oluşturur. Kırmızı Pazartesi ise tek bir olayı
anlatmaktadır ama kasabadaki insanların o
olaydan
hatırladıklarını
aktarmaktadır.
Santiago Nasar’a olan yakınlıkları ve duygularıyla bu anılar herkes için farklıdır.

1.2.LAYTMOTİF
Her iki eserde de yazarlar anlatımı
güçlendirmek için laytmotif tekniğini kullanmışlardır.

Büyülü gerçekçilik olağanüstü unsurlar ile
olağan unsurları sentezleyerek okura sunar
ve yeni bir gerçeklik yaratır. Bu sayede doğal
olaylar ile birlikte gerçekleşen doğaüstü
olaylar okuyucu tarafından yadsınmaz. Çöp
Masalları’nda
Çiçektepe’de
bir
rüzgâr
başladığında zaten teneke ve naylonla
yapılmış evlerin çatılarının uçması olabilecek
bir olayken rüzgâra karşı yürüyen işçilerin
bellerinin bükülüp kalması veya evdeki bir
bebeğin uçup geri dönmemesi normal
hayatta gerçekleşmez ama kitabın akışında
bu olay normal karşılanır. Kitap yeni bir
gerçeklik oluşturduğu kendi dünyasını
anlatır.
Büyülü gerçekçilik, büyülü bir etki oluştu-
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Çöp Masalları’nda çöp sözcüğü neredeyse
her cümlede yer almaktadır. Bu kitabı
okurken bir an bile olsa çöplük mekânından
dışarı çıkmayı engeller. Sadece Çiçektepe
çöp ile ilgisi olmayan bir ad taşır. Bu sayede
normal bir kasaba izlenimi korunmuş olur.
Kondu, rüzgâr, fabrika ve grev de sıkça
tekrar
eden
sözcüklerdendir.
İşçilerin
sıkıntılarını anlatırken bu kelimelere yer
verilir. Bu okuyucuyu işçilerin dünyasına
yaklaştırır. İşçiler sürekli fabrikayla çatışma
hâlindedir, grevlere katılır. Rüzgâr evleri
uçurur, işçilerin bellerini büker. Bu kelimeler
hem insanların hayatında sürekli vardır hem
de hayatlarını en çok değiştiren olayların
içinde yer alır.

oluşum ve değişim sürecini yansıtmada rol
oynar. Kırmızı Pazartesi’de sürekli olan
tesadüflerle
gerçekleşmesi
hiç
kimse
tarafından beklenmeyen cinayet gerçekleşir.
2.DİL VE ANLATIM
Her iki metin de anlatım açısından pek çok
benzer özellik taşımaktadır. İki kitap da
sade, herkes tarafından anlaşılabilecek bir
konuşma diliyle yazılmış ve oldukça az söz
sanatı kullanılmıştır. Her iki yazar da günlük
konuşma dilinin bir getirisi olarak argo
ifadelere yer vermiştir. Büyülü gerçekçiliğin
de etkisinde folklorik ögelere yer verilmiştir.Kırmızı Pazartesi aynı kültürü uzun
yıllardır yaşayan bir kasabada geçmektedir,
bu yüzden kitap boyunca pek çok kültürel
söz kullanılır. Bu sayede o toplumun
yaşantısı hakkında da bilgi sahibi oluruz.
Örneğin evliliğini istemeyen Angela Vicario’ya annesi “Aşk da öğrenilir” der. Ya da
Santiago Nasar’ın rüyasına annesi kuşlarla
ilgili tüm rüyalar hayırlıdır der.

Kırmızı Pazartesi’de laytmotif tek bir sözcükten çok simgeler hâlindedir. Alışılmışın dışında olaylar ve tesadüfler sürekli tekrar eder.
Örneğin Santiago Nasar normalde ön kapıyı
kullanmamasına rağmen katilleri ön kapıda
beklerken ön kapıyı kullanır. Kimsenin cinayet işleyebileceğini beklemediği ikizler
soğukkanlılıkla bir adamı öldürür ve pişmanlık duymadıklarını söylerler.

Çöp Masalları’nda bir toplum kültürü,
alışkanlıkları ve gelenekleriyle temelden
kurulur. Söylenen sözler zamanla atasözlerine dönüşür. Halk doğa olayları ve günlük
aktivitelere kendi isimler bulur. Böylece
“fabrika uluması”, “rüzgârkaypıncağı”, “fabrika karı” gibi terimler günlük hayatlarında
yer alır. Ayrıca kitaba da ismini veren Berci
kelimesi normalde köyde koyun sağmaya
giden kızlara verilen bir isimken yazar bunu
kendine göre yorumlayarak çöp toplamaya
giden kızların ismi yapmıştır. Güllü Baba’nın
bastonu rengini kaybedince geriye “Böğürtlen boyası soldurur derdim,” diye bir laf kalır.
Bu normalde hiçbir anlam ifade etmeyen
deyiş Çiçektepe’nin bir atasözü hâline gelir.

Kelimeler tekrar edilerek ana tema güçlendirilir. Çöp Masalları’ndaki tekrarlar toplumun

Kırmızı Pazartesi’de kültürel sözler toplumun
kültürünü gözler önüne serer. Yaşayış ve
geleneklerinin anlaşılmasını sağlar. Çöp
Masalları’nda ise bu sözlerin nasıl oluştuğu
verilir. Kültürün şekillenmesine okuyucu
tanık olur. Her iki eser de bu açıdan halkın
kültürünü, geleneklerini yansıtır.
Kırmızı
Pazartesi’de
yazar
geçmişte
gerçekleşmiş bir olayı daha sonra başka
kişilerin ağzından anlattığından geriye
dönüş tekniğine sıkça başvurur. Çöp Masalları’nda olaylar olduğu anda aktarıldığından
bu teknik görülmez. Her iki kitapta da
betimlemelere
rastlanmaktadır.
Kırmızı
Pazartesi’deki betimlemeler olayın akışına
katkı sağlar, özellikle röportaj tekniğiyle
yazıldığından insanların hatırladığı detayları
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yazıldığından insanların hatırladığı detayları
içerir ve onların olaya tepkisini gösterir.
Santiago Nasar’ın öldüğü gün havayla ilgili
herkes farklı bir düşünceye sahiptir. Kimi
havanın çok sıcak ve güneşli, kimi ise
yağmurlu olduğunu iddia eder. Kişiler incelendiğinde Victorio Guzman gibi Santiago’dan hoşlanmayanlar o günü sıcak ve
güneşli hatırlar, ama içinde annesinin de
bulunduğu çoğunluk o günün yağmurlu ve
kasvetli olduğunda hemfikirdir. Çöp Masalları’ndaki betimlemeler ise daha çok anlık
nesne ve olayları göz önünde canlandırmaya
yöneliktir. Betimlemeler hikâyeyi zenginleştirme amacı taşımaz.

3.METİNLER ARASI BENZERLİKLER
Her iki eser de büyülü gerçekçilik etkisiyle
yazıldığından bazı ortak konular ve unsurlar
taşır. Bunların başında her iki kitabın da bir
toplum incelemesi yapması gelir. İnsanların
hâl ve hareketleri, davranış biçimleri ve
olaylara tepkileri yalın bir dille gözler önüne
serilir. Büyülü gerçekçilik ortaya çıkış ve
gelişim süreci boyunca politik bir alt tona
sahip olmuştur. İncelenen kitaplar da arka
planda politik mesajlar verir. Aynı zamanda
toplumda
dışlanmış,
sevilmeyen
ve
alışılmışın dışındaki hayatları; onların diğerleriyle olan çatışmalarını anlatır.
Çöp Masalları’nda Çiçektepeliler kendi
hâlinde yaşarken çingeneler gelir ve onların
yanına kendi çadırlarını kurmak isterler.
Birlikte geçinemeyen bu iki halk uzun
tartışmalar sonucu iki ayrı tepeye yerleşerek
sorunlarını halleder. Kırmızı Pazartesi de
kasaba halkı ve Araplar birbirinden uzakta
yaşamakta ve sadece kendi aralarında
evlenip alışveriş yapmaktadır. Santiago
Nasar’ın üçüncü kuşaktan Arap olması da
ona duyulan sempatiyi azaltan etkenlerden
biri olmuştur. Böylece çatışma unsuru her iki
kitapta da yer yer azalarak yer yer artarak
sürekli devam etmiştir.

Çöp Masaları’nda kişileştirmelere sık sık
başvurulur. “Fabrikalar uluyor!” “…rüzgârın
uğultusu tel tel çözüldü, mırıltısı Çiçektepe’nin sokaklarında çığlığa dönüştü. ” Örnek
olarak verilebilir. Kırmızı Pazartesi’nde ise
kişileştirmelerden
çok
betimleme
ve
öyküleme kullanılır.
Çöp masallarında genelde bir türkünün bir
kısmı olarak veya halkın söyleyişi olarak
dizelere yer verilmektedir. Örneğin Güllü
Baba’nın bir duası:
“Kulağın suyunu kurut
Gözü orta yere oturt
Hemi gül dalı baston
Bu bıldırcın yavruyu uyut”
Dizeler sık sık halkta birlik duygusu oluşturmak için kullanılır.
“Çiçektepe halkı
Uyan!
Uç kara gölge gördüm, biri on adım geride
durdu
Biri ıslık öttürdü. Biri konduların bahçesine
süzüldü
Kâğıtlar attı. Kâğıtları uçurup uzaklara
götürdüm”
“Çiçektepe halkı!
Grevi destekle!
”
Bu dizede ise halk fabrikaya karşı greve
çağrılıyor. Kitap bu açıdan manzum ve
mensur türlerin bir birleşimidir. Kırmızı
Pazartesi de rüya anlatımlarıyla farklı türleri
bir arada kullanmış olur. Çöp Masalları
genellikle kısa fiil cümlelerinden oluşur.
Yapılan iş belli ve nettir. Olayların kesinliğine
vurgu yapar. Kırmızı Pazartesi ise uzun ve
birbirini takip eden cümleleri içerir ve olaylarda kesinlik yoktur, sürekli bir şüphe
havası hâkimdir bu da olayın gizem havasını
güçlendirir. Santiago Nasar’ın cinayetinin
bilinmesine rağmen kitabın sonuna kadar
okuyucunun merakla okumasını sağlar.

Çöp Masalları isminde de olduğu gibi bir
çöplükte geçer. Zamanla hiçbir şeyi olmayan
halk fabrikalarda çalışmaya başlar. Fabrika
sahipleri tarafından asla gereken ilgiyi
görmezler. Fabrika atıkları içinde hasta
olurlar. Fabrika karı dedikleri atıklar üstlerine yağar, çocukları hasta eder. İçme sularına mavi kimyasal sular karışır. Zor koşullarda çalışan işçiler geri dönülemez hastalıklara
yakalanır. Sinirlenen halk fabrikalara karşı
protestolar düzenler ve bunun üzerine fabrikatörler yoğurt ve doktorlarla gelir, halk
önemsendiğini düşünür. Sövgüler yerini
dualara bırakır. Kırmızı Pazartesi’de de aynı
sözde önemsemeyi piskopos göstermektedir. Görevi gereği kasabayı ziyaret etmesi
gerekir, ama bu ziyareti sırasında gemisini
bile terk etmez. Halk yine de onu coşkuyla
beklemeye devam eder.
İki kitabın da vurgulamakta olduğu en belirgin konu ise toplumun içinde bulunduğu
yozlaşmış yapıdır. Herkesin bildiği bir cinayet pek çok ters giden olay ve tesadüflere
rağmen gerçekleşir. Victoria Guzman cinayetin olacağını söyleyen bir mektup alır ve
hiçbir şey yapmaz. Polis şefi ikizleri basit bir
uyarıyla eve yollar ve olayı takip etmez.
Santiago Nasar’ın gerçekten suçlu olup
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olmadığı da bilinmemektedir. Fakat kimse bunu
da sorgulamaz. Bir insanın belki de bir iftira
yüzünden ölümü herkes tarafından görmezden
gelinir. Çöp Masalları’nda ise bir toplumun
başlangıcından itibaren yozlaşma süreci takip
edilmiş olur. Başta çöp toplayarak geçinen halk
zamanla dışarıya açılır. Bu arada diğer insanlar
tarafından kullanılır, köklerini unutur. Başta çöp
toplayıp, terbiyeli sayılan Berci kızlar yerini
hayat kadını olarak çalışan Kristinlere bırakır.
“Birlik Çiçektepe” olarak anılan mahalle “fuhuş
Çiçektepe” olarak anılmaya başlar.

olarak pek çok benzerlik gösterir. Toplumsal
sorunları anlatıcıyı geri planda bırakarak
anlatır. Sözlü kültüre yer verir, bu sayede
toplumların daha iyi anlaşılmasını sağlar.
İnsanların kullandığı sözler onların yaşantısını,
inançlarını yansıtır. Doğal ve doğaüstü olayları
bir arada verir ama ikisi bir sentez içinde
olduğundan okuyucu doğaüstü olayları normal
karşılar. Berci Kristin Çöp Masalları toplumun
kuruluşundan başlayarak bozulma sürecini
anlatır. Kırmızı Pazartesi bozulmuş bir toplumun incelemesi niteliğindedir. Zaman ve
mekân belirsizdir ve karakterlerin iç dünyasını
açıklamaz. Kırmızı Pazartesi’de Santiago
Nasar’ın cinayeti en başta açıklanmış olmasına
rağmen kitap masalsı anlatımıyla gizem ögesini sürekli korur. Çöp Masalları da çöplükte
yaşayan yoksul insanların hayatınıbir masal
gibi anlatır. Her iki kitap da sade günlük konuşma dili kullanır bu yüzden her kitle tarafından
anlaşılır bir özellik taşır. Çöp Masalları işçi fabrika, Çiçektepeli çingene çatışmasına yer
verirken; Kırmızı Pazartesi’de kasabalı ve
Arapların birbirlerinden çekinmesi ve Santiago
Nasar’ı seven ve sevmeyen iki topluluk zıt
olaylar olarak yer alır.

Ana hikâyenin yanında yan olaylar da bu
yozlaşmış yapıyı güçlendirir. Çöp Masalları’nda
Hacı Hasan toplumun ahlaksızlaştığını düşünerek onlara ders vermek ister. Kızı sahte bir
hastalığa yakalanır ve ölür. Birkaç gün sonra
dirilerek geri gelir. Herkes Hacı Hasan’ın kızını
dirilttiğini düşünür, ona hediyeler getirerek
dertlerine deva arar. Hacı Hasan bu hediyeleri
kabul eder ve muskalar yazıp dualar okumaya başlar. Kızı ise gidip geldiği öteki dünyayı
anlatır. Topluma ahlak dersi vermeye çalışan
Hacı Hasan parayı görünce kendi de yoldan
çıkar. Çiçektepe ‘ye kabadayılar dadanır, ‘‘dayakçı’’ dedikleri adamlarla tazminat isteyip
işçileri döverler. Kırmızı Pazartesi’de bir kızın
bekâreti bir insanın canından daha önemli
görülür.

Çöp Masalları anlaşılması kolay, kısa cümlelerden oluşur ve yer yer dizeler kullanarak
anlatımı dramatikleştirir. Kırmızı Pazartesi’de
ise daha uzun betimlemelerin yapıldığı cümleler bulunur. Çöp Masalları belirli bir zaman
ögesi taşımamakla beraber olan olayları olduğu
zamanda anlatır fakat Kırmızı Pazartesi
geçmişte gerçekleşmiş bir olayın insanda
bıraktığı etkiler üzerinden ilerler.

Çöp Masalları’nda halk şehir hayatıyla ilk kez
tanışmaktadır. Bu zamana kadar geleneksel bir
hayat yaşamış olan insanlar şehir hayatına
hemen uyum sağlayamaz. Geleneklerini
sürdürmeye devam ederler. Güllü Baba’ya
danışır, onun kehanetlerini dinlerler, köy
hayatında
görmedikleri
yaşam
tarzlarını
eleştirir, diğer insanları yargılarlar. Bir yandan
da dışarının etkisiyle değişmeye başlarlar.
Yavaş yavaş geleneklerinden uzaklaşıp şehir
hayatını benimsemeye başlarlar. Ancak bu
süreçte ne geleneklerinden tam olarak kopabilir ne de şehir hayatına tam olarak uyum
sağlayabilirler. Ne eski gelenekleri kalır, ne de
şehirli olurlar. İkisinin arasında kimlik çatışması
yaşarlar. Kırmızı Pazartesi’de de bu arada
kalmışlık insanların cinayete karşı hiçbir şey
yapmamasına sebep olur. Kimse bir namus
meselesine karışmak istemez.

Benzerlik ve farklılıklarıyla hem Kırmızı
Pazartesi hem de Berci Kristin Çöp Masalları
okura farklı olaylar üzerinden halkın geçirdiği
bir süreci anlatır. Bu sorunları fantastik
ögelerle birleştirerek olayların çirkin yüzünü
bir masala dönüştürür. Bu sayede Santiago
Nasar’ın
cinayeti,
Berci
kızın
Kristin’e
dönüşümü, toplumların bu sürece verdiği
tepkileriyle gözler önüne serilir.
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Toplumun herkes tarafından sevilmeyen
kesimleri hayatlarındaki aykırı görülen olaylar
anlatılarak incelenmiş olur. Bu yapılırken halkın
sıkıntıları üzerinden politik mesajlar da verilir.
Bir toplumun başından geçen olayları takip
ederek o toplumun yapısı ve insanların hayata
bakış açısı hakkında bilgi verilir. Toplumların
çatışmaları ve kültürleri en doğal haliyle
gösterilir.
SONUÇ
Sonuç olarak her iki kitap da büyülü gerçekçilik
etkisiyle yazıldığından dil özellikleri ve konular
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Kibir

Küçük bir hoşçakala sığdırılan büyük hayaller
Arkasına bakmadan çekip gider
Ama kalem hep tökezler
İlkten kurşunu kırılır
Yazmaz olur
Sonra şakır şakır yazar
Lafla ömür doldurur
Sivrileşti mi
Kâğıdı yutturur
Kalem tıraşlandıkça biter
Diğer kalemler kibirlenir
Ama lüzumsuzdur
Çünkü diğerleri hiç yazmamıştır
Çünkü buna cesaretleri yoktur.
Sibel Rosine Şahin
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ÖYKÜ

Marangoz
Mehmet Akif Er

dönüm
Hava çok soğuk ve karlıydı, camın önünde
oturmuş hem çayımı içiyor hem de kara
kara kışı nasıl geçireceğimi düşünüyordum. Yıllardır küçük kulübemde hem
yaşıyor hem de marangozluk yapıyordum.
İyice yaşlanmıştım, karım öldüğünden
beri her işe kendim yetişemiyordum fakat
çırak tutacak para mı geçiyordu elime.
Karşı mahalleye açılan ucuzcu marangozdan sonra insanlar buraya uğramaz
olmuştu. Ben işimi doğru yapar ve
parasını da fazla isterdim bilen bilirdi
fakat karşı mahalledeki marangoz her
şeyi ucuza mal ederdi, özensiz iş yapardı.
Eş dost dışında kimse de benden alışveriş
yapmaz oldu bu son günlerde. Belki de
başka işler yapmanın zamanı gelmişti
fakat ne yapmalıydım? Dükkânı açmak
için dışarı çıktım kepengi kaldırdım ve
yine aynı şeyle karşılaştım, birkaç gündür
birileri benim küçük odunlarımı ısrarla
yürütüyordu fakat bu hırsızlık da değildi
çünkü küçük odunları hırsız ne yapacaktı
ki. “Garibanın biri yakacak olarak
almıştır.”, diye içimden geçirdim. Tam içeri
gidip tek tük siparişleri hazırlayacaktım ki
evin arkasından gelen tıkırtıları işittim.
Hava daha yeni aydınlanmaya başlamıştı,
insan gördüklerini seçemiyordu. Evin
arkasına yöneldim. Küçük bir gölge
gördüm, yanına gidip kulağından yakaladım. Bir de baktım ki beş altı yaşlarında
elinde küçük odunlar ve çakısı olan bir
çocuk. Şaşkınlık ve biraz da şakayla
karışık:

dum, diye kekeleyerek cevap verdi.
Bana küçük ve titreyen elindeki kaşıkları
gösterdi, gerçekten de güzel kaşıklardı
bunlar. Aldım çocuğu, kapıdan içeri eve
soktum. Çocuk, yalvararak:
-Ağabey, bırak gideyim bir daha almam
odunlarını, dedi.
-Hırsızlık yapmaktan utanmıyor musun?
Polisi çağırayım da sen gör bakalım, diye
takılmak istedim.
Ağlamaya
başladı.
Ne
yapacağımı
şaşırdım, çocuk soğuktan titriyordu,
kıyafetleri sırılsıklamdı. Ona sıcak bir çay
hazırladım, kardan ıslanmış kıyafetlerini
kurulaması için havlu verdim, yumuşak
bir sesle:
-Dur ağlama bakalım seni polise falan
verdiğim yok, şaka yapıyordum zaten
aldığın odunları da yakacak olarak kullanacaktım. Söyle bakalım senin annen
baban nerede, diye sordum.
-Annem de babam da öldü ağabey, onlar
öldükten sonra kimsem kalmadı. İlk önce
yetimhaneye gönderdiler. Yetimhane öyle
korkunçtu bir yerdi ki… Müdür bizi hep
döverdi, çoğu zaman akşam yemeği dışında bir şey yemezdik, hastalıklardan dolayı
da her ay bir çocuk ölürdü. Artık orda
yaşamak
istemiyordum.
Bir
akşam
camdan atladığım gibi kaçtım o gün bu
gündür, nerde iş varsa oraya gidiyorum,
beş kuruşa çalışıyorum. Birkaç gündür
yan mahalledeki şişe fabrikasında getir
götür işlerini yapıyordum, patron bana
taşıyamayacağım
yükler
veriyordu.
Akşama doğru çok yoruldum, taşıdığım
şişelerden birini yere düşürdüm, patron

-Günlerdir benim odunları yürüten sensin
demek afacan, dedim.
Çocuk korkuyla:
-Ağabey ben hırsız değilim. Yerde birkaç
odun buldum onları kaşık yapıp satıyor-
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beni bir güzel dövüp kapı dışarı etti. Ben
de birkaç gündür evin arka tarafında
yatıyorum, kaşıkları satıyorum, insanlar
çok alıyor.
-Bu soğukta evin arkasında üşümedin mi,
diye sordum.
-Evin arkası soğuk ama duvarlar sıcak
oluyor, hiç yoktan iyidir, dedi.
Çocuğa baktım ve aydınlıkta yüzü açığa
çıkmıştı artık yaşından emindim beş
yaşında falandı cılız güçsüz bir şeydi, çok
hırpalanmış ve morarmış bir vücudu
vardı. Kıyafetleri yırtık pırtıktı, bazı yerleri
dikmeye çalışmış ama becerememişti.
Ama beni en çok etkileyen yaptığı
kaşıklardı çok etkileyiciydi ve sordum:
-Bu kaşıkları yapmayı nerden öğrendin?
-Babam marangozda çalışırdı bana da
birkaç şey yapmayı öğretmişti.
Cebinden birkaç kuruş ile diğer kaşıkları
çıkardı:
-Ağabey ancak bu kadar param vardır,
kaşıklarımı da al bırak gideyim, beni
polise verme, bir daha evinin yanından
bile geçmeyeyim, dedi.
Tam arkama döndüm ki küt diye bayıldı.
Kafasına elimi koydum, çocuk yanıyordu.
Eve hemen doktoru çağırdım. Doktor
ateşini ölçtü, ilaç verdi:
-Hasan abi çocuk çok üşütmüş sıcak bir
şeyler içsin, yemek yedir ısınsın ama
gözünü ayırma, ateşi daha fazla çıkmasın,
dedi.
Doktor gitti. Çocuğun ayılmasını bekledim, kafasına ıslak bez koydum. Uyanınca
ilacını içmesi gerekiyordu. Ben de
siparişleri hazırladım. Akşama doğru
çocuk uyandı. Bir süre nerde olduğunu
anlayamadı ona bayıldığını ve doktorun
geldiğini ilaç verdiğini söyledim. Gözleri
fal taşı gibi açıldı:
-Ağabey ne ilacı ne doktoru sana gösterdiğim kaşıklarım ve üç beş kuruşum dışında bir şeyim yok, neyle ödeyeceğim, dedi.
-Çalışır ödersin merak etme, hem benim
de çırağa ihtiyacım vardı. Hâlâ ismini
söylemedin, dedim.
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-İsmim Mehmet’tir, dedi.
-Ben de Hasan.
Birkaç güne Mehmet iyileşti, başladık
çalışmaya. Ona işi öğretmeye başladım,
çocuk hem çok zeki hem de çok çalışkandı
her şeyi hemen kapıyordu. Akşamları da
gevezeliği tuttu mu hiç canım sıkılmazdı.
Sıkıcı hayatıma renk katmış, öz çocuğum
gibi olmuştu. Mehmet okumayı da biliyordu bana akşamları kitap okuyor, hiç
bilmediğim şeyler öğretiyordu. Mutluluğu
hiç eksik olmuyordu hep gülüyor, uzun
uzun süslü cümleler kuruyordu, kelimelerle arası çok iyiydi, yazar olmak istiyordu ama her şeye becerisi vardı. Geceleri
uyurken
hep
huzursuz
oluyor
ve
sayıklıyordu beş yaşında bir çocuk için
yaşadıkları çok fazlaydı bunu anlıyordum,
bana yaşadıklarını anlattıkça nasıl olmuş
da böyle bir çocuk hiç umudunu kaybetmeden hayatına devam etmiş diyorum.
Birkaç haftada hayatım o kadar canlanmıştı ki. Sanki bir anda eve bahar gelmişti. Bir gün bana:

-

-Hasan abi sana bir şey diyeceğim, dedi
ve devam etti:
-Biz niye hep mobilya yapıp satıyoruz
hediyelik eşya da satsak ya benim
kaşıklar yok satıyordu, dedi.
Düşündüm, taşındım. Sonunda:
-Olur yarından başlayalım sen bildiklerini
göster sipariş olmadığı günler yapar
satarız, dedim.
Sonraki gün ikimiz de sabahtan erken
kalktık
yemeğimizi
yedik.
Başladık
kaşıklar, çatallar küçük küçük hediyelik
eşyalar yapmaya. Gelen giden bizim
küçük tahta eşyaları alıyordu. Günden
güne hediyelik eşyalara olan ilgi arttı, bu
olay en çok Mehmet’in hoşuna gidiyordu
çünkü bir şeyler yapabilmek ve bunun
karşılığında para kazanmak çok hoşuna
gidiyordu, ben de artık ona kazandığımız
paralardan pay veriyordum. Bütün olanlar
beni de mutlu ediyordu, karım öldüğünden beri yüzümde gülümseme yoktu.
Sanki Mehmet onun yokluğunu bana
hissettirmiyordu, sanki Mehmet karım ve
benim uzun zamandır istediğimiz çocuğumuzdu, uzun bir zamandan sonra mutlu
hissetmek güzeldi. İşler iyileşmeye
başlamıştı yavaş yavaş durumumuz
toparlıyordu, cebimize para girmeye
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-Ne olmuş neden öyle bakıyorsun, endişe
ile sözünü kestim.

başlamıştı. En sonunda karar verdim
Mehmet’i nüfus müdürlüğüne götürüp
evlat edinecek, onu okula yazdıracaktım,
okumasını ve iyi bir iş sahibi olmasını
istiyordum. Zaten birkaç yıl ömrüm
kalmıştı onu da Mehmet’le mutlu bir şekilde geçirmek aynı zamanda ona biraz para
bırakmak istiyordum. Tabii bunlar için
Mehmet’in de fikrini sormalıydım. Bir
akşam konuyu açtım:

-Hasan abi, uzun zamandır eline düzenli
para geçmiyormuş, en azından belgelerde
bu böyle yazıyor, evlatlık edinebilmen için
gereken ekonomik sınırı sağlamıyorsun,
dedi.
Benim gibi eğitimsiz birinin Ali Bey’i anlaması zordu ama Mehmet sağ olsun ne
demek istediğini anlamıştım.

-Mehmet okula gitmek istemez misin?

-Ama nasıl olur, görüyorsunuz bu aralar
sıra oluyorlar dükkânın önünde cebimize
para girmeye başladı, görmüyor musunuz
Ali Bey, dedim, sesim biraz yükselmişti.

-İsterim tabii ama nasıl olacak?
-Seni nüfusa kaydettirmem
almam gerekir, ne dersin?

evlatlık

-Fakat Hasan abi, önemli olan kâğıtta ne
yazdığı, çocuğu yetimhaneye geri göndermem lazım, en azından sen işleri
iyileştirene kadar.

Bir anda yüzü parladı bana sımsıkı sarıldı:
-Gerçekten mi, diye bağırdı.
Onun bu kadar şaşırmasına şaşırmıştım.
Neden bu kadar şaşırdığını anlattı:

Ellerimi başıma götürdüm, sanki zaman
durdu. Ne olacaktı şimdi, nasıl gönderecektim çocuğu geri yetimhaneye, ona
böyle umutlar yükledikten sonra nasıl geri
gönderecektim o çöplüğe. Gözlerim
doldu,
ne
yapacağımı
bilemedim.
Üzüldüğümü belli etmemeye çalışarak
dışarı çıktım, çıt çıkarmadan eve doğru
yürüdük, eve gelince Mehmet duraksadı
ve bir anda ağlamaya başladı, bağırarak:

-Ben işler yoluna girince, bana ihtiyacın
olmayınca benle uğraşmak istemeyeceğini sanmıştım, dedi.
-Olur mu öyle şey, dedim.
-Peki sen nasıl tek başına çalışacaksın?
-Okuldan gelince yardım edersin, bir şey
olmaz, dedim.

-Ne konuştuğunuzu duydum, beni geri
göndereceklermiş. Ama ben okula gidecektim arkadaşlarım olacaktı, sana
yardım edecektim çok paramız olacaktı,
yazar olacaktım, ünlü olacaktım. Sonunda
bir ailem bir babam olacaktı.

O
akşam
ikimiz
de
heyecandan
uyuyamadık bana hep okuyup nasıl
zengin olacağından, kitaplar yazıp ünlü
olacağından bahsediyordu. Onun bu
heyecanı benim yaşlı ruhumu öyle
canlandırıyordu ki. Sonraki gün en güzel
kıyafetlerimizi giydik, nüfus dairesinin
yolunu tuttuk, böyle resmi şeylerden de
anlamazdım ama Allahtan sürekli müşterim Ali orada çalışırdı. İçeri girdik, girişteki kadına Ali Bey’e geldiğimizi söyledim ve
odasına gittik. İlk önce benim Nüfus
kâğıdımı aldı sonra da Mehmet’in soyadını
istedi. Mehmet:

Sanki kelimeler boğazımda takılı kaldı bir
şey diyemedim, ben de ağlamaya
başladım ama kendimi toparlamalıydım.
Ona baktım:
-Çok çalışacağım kâğıtları hazırlatacağım
sonra hemen gelip seni alacağım, dediğin
her şeyi yapacağız birlikte, dedim.
-Söz mü, dedi.

-Soyadım yoktur ama annemin, babamın
ismini bilirim, dedi.

-Söz, hem de en büyüğünden, dedim.

Ali Bey dakikalarca evraklara baktı, nüfus
kayıtlarını inceledi, sekreteri çağırıp
ondan bir kayıt istedi. Uzun bir bekleyişten sonra sekreter elinde bir dosyayla
çıkageldi. Ali Bey uzun uzun inceledi ve
sadece benle konuşmak istedi Mehmet
dışarı çıktı. Ali Bey bana uzun uzun baktı:

O gün hiç konuşmadık, Mehmet sakinleşinceye kadar oturduk sonra o sızdı.
Sonraki gün Mehmet’i yetimhaneye geri
götürmem gerekiyordu. Susmaya devam
ettik sanki kuşlar bile ötmüyordu.
Yürüdük, yürüdük… Yetimhanenin önüne
geldik,
gerçekten
de
insanın
içi
ürperiyordu, kırık pencereler, boyası

-Hasan abi, dedi.
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sökülmüş dış cephesi ve dışardaki kirli
çocuklar. İçeri girdik. Yırtık pırtık, kirli
kıyafetleriyle
çocuklar
etrafta
koşturuyordu. Çocukların vücutlarında
morluklar vardı. Müdürün odasına
girdik, müdür sinirli ve çirkin bir
adamdı. Çocuklara nefret dolu bakıyordu. İçimden, “Bir insan sevmediği işi
neden yapar, mutlu olmak bu kadar zor
mu.” diye sinirle geçirdim. Artık ayrılma vakti gelmişti. Mehmet’e baktım,
yüzünü göremiyordum. Yüzünü çevirdi,
sessizce ağlıyordu bana sımsıkı sarıldı.
Artık sesli ağlıyordu:

-

-Beni bırakma lütfen! Burada duramam, daha yeni her şey güzel olmuştu,
burada dayanamam!
Ona baktım, artık ben de ağlıyordum:
-Sakın ağlama, dediklerimi unutma,
seni gelip hemen alacağım, buradan
kurtaracağım!
Müdür hademeyi çağırdı Mehmet’i
gözümün önünde zorla götürdü.
Donmuş kalmıştım. Sinir ve üzüntüden
titriyordum adeta. Elimden bir şey
gelmiyordu, yoktan var olan mutluluk,
mutlu günler yine yok olmuştu. Dışarı
çıktım akşama kadar gidemedim
oradan, uzun uzun yetimhanenin
önünde oturdum belki, bir ihtimal onu
camdan görürdüm. Ayağa kalktım, eve
doğru yürürken yolda yığılmışım.
Tanıdıklar beni yerde görmüş, doktora
götürmüşler, doktor kalp krizi geçirdiğimi söylemiş. Dinlenmem lazımmış
fakat ben sözünü dinlemedim. Para
kazanmam lazımdı hem de çok, her
hafta Ali Bey’e gidip evrakları tamam-

da bekledim. Kalbim o kadar hızlı atıyordu
ki. Her geçen çocuğa iyice bakıyordum,
onlardan birinin bana sarılmasını bekliyordum. Ali bey dışarı çıktı. Heyecanla:

lıyor akşamdan sabaha kadar durmadan
çalışıyordum. Günden güne durumum
kötüleşiyordu doktor bana böyle devam
edersem çok uzun süre yaşayamayacağımı söyledi ama ne yapabilirdim ki
Mehmet’i
kurtarmalıydım,
kurtaramazsam yaşamamın ne anlamı vardı.
Birkaç ay geçti her şey hazırdı evraklar,
para her şey. Beraber gideceğimiz
piknikleri, bana kitaplar okumasını, yeni
şeyler öğretmesini belki de yeterince
yaşarsam onun evlendiğini, iş sahibi
olduğunu görmeyi düşündüm. Okula
gitmesini düşündüm, her şeyi hazırlamıştım, okul kıyafetlerini, kalemlerini
hatta odasına yeni bir yatak ve çalışma
masası da yapmıştım. Sonraki gün Ali
Bey’le yetimhanenin yolunu tuttuk. Ali
Bey müdürün odasına girdi, ben de dışar-

-Eeeee (uzatarak ve heyecanla) , evrakları hallettiniz mi, hadi gidip alalım daha
bekletmeyelim, dedim.
Kafasını kaldırmıyordu, kaldırdığında ne
olduğunu anladım.
Mehmet, Mehmet’im yetimhaneye geldikten aylar sonra, daha fazla dayanamamış,
kaçmaya çalışırken camdan düşmüş
kafasını çarpmıştı. Zaten kendini taşıyamayan bedenim, oracıkta yıkıldı.
Sonunda kavuşmuştuk…
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