
 



Bu dergi, "Edebiyat Atölyesi" öğrencileri ile 

destekçilerinin kolektif ürünüdür.  

Öyküleri teker teker okuyarak yaptıkları 

çizimler ve kapak çalışması için Ceminay 

Kara'ya, Biget Ulutaş'a; düzenleme, tasarım 

için Berk Aksakal'a, dergiye ismini veren 

atölyenin dört sene önceki yazar-çizer 

karga'larına sonsuz vak'lamalar... Sevgiler... 
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Büyümüş Çocuk Şiiri  

Didem Madak 

                              Hülya'ya  
Artık büyüdü diyorlar bana  

Ekmeğini salatanın suyuna banma  

Ben artık büyüyüm Füsun  

Zengin evlerinde Harry Potter oldum bu yaştan 

sonra  

İstanbul'un kargaları İstanbul kadar kocaman  

Bağırmak denen bir adam saltanatını kurmuş 

burada  

Birçok şarkının ortasında yürürken İstiklal Caddesi  

Tomtom Mahallesi'ne taşıyor beni  

Ben yürümüyorum Füsun cadde yürüyor  

Bir cadı olduğumu burdan anlıyorum  

Hiçbir takım tutmuyorum, yıldızların takımından 

başka  

Bilirsin işte erkekler büyükayı, kadınlar küçük 

cezve  

Bugün bir harf girdi atmosferime, tutuştu ve yandı  

Siyah bir gelinliğe benzeyecek bu şiir  

Uzun kuyruklusundan  

   

İmgelerle yer değiştiriyorum Füsun  

Şiirin bir odasına üç yüz milyon vereceğim  

Durmadan mazmunlara sürgün gidiyorum olmuyor 

böyle.  

Cümle kapıların önünde kelimelerle beş-taş 

oynuyorum.  

Karanlık sokaklardan biraz korkuyorum  

Ama korkmuyorum da esasında.  

Pardon diyorum ayağıma bastığında dünya  

saçlarımın ucundan başlıyor artık kırılma  

Kelimelerin tadına bakıyorum  

Zehrinden korktuğum acı kelimeler yutuyorum 

yanlışlıkla.  

   

Kahverengi bir delik açıyor sayfanın ortasında  

Elimde tuttuğum sigara  

Ucu olmayan dize yakışıyor şiire  

 

Pulbiber Mahallesi 
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 Neden yazdım ki şimdi ben?  
 Şiir Duvarda 
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- dengeler değişirse - 

 
 
 
 
Bu bölümdeki öyküler, Norman Lock'un 
"Boğuntulu Masallar" adlı kitabındaki 
nesnelerin intikâmı temalı öykülerden 
hareketle  çalışılmıştır. Duyguların 
nesneler üzerinden anlatılmasına dair 
sözlü anlatım ve çizim çalışmalarının 
devamında yazılmıştır.  
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Neden yazdım ki ben şimdi? 

 

Boğazım tok. Zihnim aç. Yemekler hazır, 

sofraya! 

Dilim felç olmuş, sesim küsmüş bana. 

Kalemimse kusacak gibi birazdan. 

Artık yağmur yağabilir. 

Sofi Farazande 

 

Gün bitti, ben biriktirdim. Oturdum karşısına 

bilgisayarımın. Açıl çabuk açıl, uçtu uçacak 

kafamdakiler. Bembeyaz bir sayfa karşımda. 

İmleç yanıp sönüyor, göz kırpar misali. “Yine 

ne saçmalayacaksın” der gibi sabırsız sanki. 

Bense bilemiyorum, hangi birinden başlasam. 

Tek bildiğim, buraya yazmanın da saatlik 

ücreti olsa, beş kuruş param kalmayacağı. 

Işıl Özgür 

 

 

Aldım kalemi elime ya da kalem aldı beni 

eline. Başladık yazmaya. Kalem sürttükçe 

kâğıda ben ağlıyordum. O sürttükçe ben 

gülüyordum. Ne bileyim hem ağlıyor hem 

gülüyordum. Kelimeler beynimde cambazlık 

yaparken kâğıtta uyuyorlardı aslında. Yorgun 

kelimeleri yataklarına yatırdım. Ben kalemi 

bıraktım kalem beni bıraktı. İkimizde rahattık 

artık. 

Cansu Dilege 

 

Oturdum ve yazmaya başladım. Sahi, ben niye 

yazdım? 

Natela Akalın 

 

Neden mi yazdım? “Yazmak iyidir, 

rahatlatır.”, “Yazmayı denesene? 

Sıkıntılarından kurtulabilirsin belki?”, “Yaz 

oğlum yaz, hayallerini anlatma fırsatı 

bulursun!”, “Daha çok yaz da yazını 

düzeltirsin.”, “Yaz, günün birinde okuyup 

geçmişe dönersin.”, “Yaz, o zaman 

duygularına bir anlam verebilirsin.”, “Hiç 

hikâye yazar mısın?”, “Günlük tutar mısın?”, 

“Yaz yaşadıklarını, sonra bakıp gülebilirsin.”, 

“Söz uçar yazı kalır, yaz sen daha iyi.”  

Yaz, yaz, yaz... 

Eh bi deneyelim dedik. 

 

Ali Kaan Özden  
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biget ulutaş 

 

lütfen. Hakkımda da ne istiyorsan 

düşünebilirsin. 

(Sustu biraz, ne diyeceğini bilemedi sanırım.) 

- Hakkında hiçbir şey düşünmüyorum, benim 

için her zaman aynısın ve öyle kalacaksın. 

Zamanla düşüncelerin değişecektir. 

-Sanmıyorum. Yüzünü bana dönsen de sana 

sarılsam olmaz mı? 

-Diğer tarafım ağrıyor, dönemiyorum o 

yüzden. Hadi uyuyalım artık, uykusuz 

kalacağız bu gidişle.  

(Gözleri dolmuştu sanırım. Uyuyamadım.) 
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Bardağı Taşıran Son Damla  

Işıl Özgür 
 

Artık her derste sövülmekten, 

aşağılanmaktan, suçlanmaktan bıkmış, 

usanmış olan 13A sınıfının projeksiyonu, o 

gün projeksiyonu bilgisayardan önce açma 

hatasını yapacak ilk talihsiz öğretmenin canını 

alacaktı. Günün son dersinde, yorgunluktan, 

bu hatasının ona nelere mâl olacağını 

bilmeyen öğretmen, projeksiyonu her zamanki 

gibi acımasızca eleştiriyordu. Tahammülü 

kalmayan projeksiyon, aynı dertten muzdarip 

bilgisayarla birlikte öğrencilerin bıkkın ve boş 

bakışlarının önünde, susmak bilmeksizin 

konuşan öğretmenin sesini kesmeyi 

başarmıştı işte. Öğrencilerin anlamsız 

bakışları değişmiş, sınıf huzur verici ve renkli 

bir sessizliğe bürünmüştü. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kırık Saat  

Sofi Farazande 
 

O kadar bakış altında hareket etmek ne kadar 

zorsa, o bakışların sebebini bulmak da o 

kadar kolay. Tam karşımda! Aslında durursam 

kimse fark etmez, hepsi de benimle birlikte 

durur, hatta donakalır. İşte durdular! Akrebim 

ve yelkovanım ve saniyem (en hızlı da 

saniyem) önlerindeki camı kırıyor, karşımda 

sırtı bana dönük duranın vücudunu 

sarmalıyorlar. Çok da fazla beklemeden onu 

kapı dışarı atıyorlar. Sonra duvardaki sabit 

yuvalarına, bana dönüyor ve olağan 

hareketlerine devam ediyorlar. Belki 

başlarında biri yokken camının birdenbire 

kırık olduğunu fark ettikleri bir duvar saatine 

daha az bakarlar. 
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Ses 

Ezgi Yaramanoğlu 
 

O gün -her zamanki gibi- öğrenciler 

seslerinin kesildiğini hissediyorlardı. Her 

günün monotonluğu artık iyice can sıkıcı ve  

rahatsız edici bir hâle gelmişti. Ancak 

yapabilecekleri bir şey yokmuş gibiydi. Ders 

zili çalalı iki dakika bile olmamıştı ki 

öğretmenleri kalın tabanlı, siyah, uzun 

botlarıyla içeri daldı. Ayakkabılarının 

yürürken çıkardığı ses sınıfta yankılanıyordu. 

Bir "günaydın" bile demeden artık otomatiğe 

bağlamışçasına derse başladı. Dersin ikinci 

yarısıydı sanırım, önde oturan gözlüklü kıza 

bir soru sormuştu. Kız doğru cevabı 

bilmiyordu belli ki! İşte her şey o zaman 

başladı. Öğretmen bağırırken, kızın cevabının 

yankısı havadaydı hâlâ. O ses, bir anda 

görünür oldu ve biraz elektrokardiogramı 

biraz da bir ilkokul öğrencisinin çizgi 

çalışmasını andıran bir şekil aldı. Öğretmenin 

beline dolandı ve -onun da her gün 

öğrencilerine yaptığı gibi- sesini kesti. Tek 

fark, bu seferkinin ölümcül olmasıydı. 

 

 

 

 

Kusursuz ?! 

Natela Akalın 
 

Kendini muhteşem kusursuz dört dörtlük 

fevkâlâde sanan öğretmen. Onun bitmek 

bilmeyen sınırsız uçsuz bucaksız ölçütleri 

ölçme değerlendirmeleri artı eksi çizelgeleri. 

Her zaman hatalı cahil kusurlu güvenilmez 

öğrenciler. Sahi, bu kadar mı korkunç 

yaratıklar bu öğrenciler, diye düşünmez mi 

ölçmekten sıkılmış cetvel?  

Derken... Öyle bir fırladı ki masanın 

üstünden... Öğretmeni ölçtü ölçtü ölçtü. 

Peşinden de mavi kağıt makası. Kesti kesti 

kesti. Öğretmenin mükemmel olmayan her 

yerini. 
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verdiğin tek cevap: Vermez! Sormaya 

tenezzül bile etmiyorsun! (Sustu biraz) (Kısa 

sürdü) 

Vermez tabi, çünkü var burda bir gerizekalı 

tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. 

- Benden sahiden nefret ediyorsun değil mi? 

- Hayır! Seni seviyorum ama sana çok 

sinirleniyorum. Sensiz bir yere çıktığım 

zaman seni özleyip seni merak ediyorum, 

sense telefonu açar açmaz neden aradığımı 

soruyorsun. 

- Gidip babam ile konuşacağım, ona 

masraflarımı karşılayıp karşılayamayacağını 

dürüstçe soracağım. Ama hayır derse, hiçbir 

şey yapamayacağımı sen de biliyorsun ve 

buna sinirleniyorsun. Ve kusura bakma ama 

sahiden benden uzaklaştığın zaman... 

- Seviniyorsun değil mi? 

- Hayır, sadece seni özlemiyorum, babamı da, 

kimseyi! 

- Yazık. 

- Neden yazık? İçimden gelmiyor ne 

yapayım? Sana özgü değil bu, ben kimseye 

bağlı kalmak istemiyorum, seni seviyorum 

ama seni özleyemiyorum. Bunun için üzülme. 

- Sen bence benim sağlıklı kalmam için bana 

dua et de uyu artık. 

- Dua etmediğimi biliyorsun. 

- Etmen gerektiğini biliyorum. 

 (Artık dayanamıyorum, daha fazla 

saklayamayacağım, söyleyeceğim.)  

- Dua mı edeyim? Kendi başarılarını ve 

çabalarını neden gidip senden üstün hayali bir 

varlığa adıyorsun anlamıyorum! Bütün işi 

kendin yapıyorsun, her şeyin sorumlusu 

sensin, artık bunları bana empoze etmekten 

vazgeç, çünkü ben inanmıyorum anladın mı? 

Hiçbir zaman da  inanmadım, inanmam da! Bin 

bir çeşit insan ve hepsinin ağzından farklı bir 

hikâye, farklı bir ses: “Biz gerçek olanlarız 

onlar değil!”, “Hayır olması gereken bu, onlar 

yanlış yapıyor!” YETER ARTIK! Ne bir 

mantık ne de bir gerekçe var ortada. Bütün 

kanıtı insanlar tarafından yazılan tek bir 

kitaptan ibaret olan bu masala inanmamı nasıl 

beklersin, benden uzak tut artık bu 

düşüncelerini  
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Uyku Öncesi Saçmalıkları 
Ali Kaan Özden 
 

- N'oldu? Neden geldin yanıma? 

- Biraz konuşmak istiyorum seninle. 

- Şimdi? Bu saate kadar hiçbir şey yoktu, 

uyuyacağım zaman mı konuşmak istiyorsun ? 

- Şimdi konuşma gereği duydum. 

- Hızlı ol, yarın uykusuz kalmak istemiyorum. 

- Biliyor musun, böyle konuştuğun zaman 

hiçbir şey anlatasım gelmiyor sana, benden 

nefret ettiğini düşünmeye başladım artık. 

- Sen bana nasıl davranırsan ben de öyle 

davranırım sana. 

- Özür dilerim, sana sahiden kötü 

davranıyorum, seninle zaman geçirmiyorum 

ve senin tekliflerini geri çeviriyorum. Ama bu 

akşamlık bunları unutup beni dinlesen, sonra 

kaldığımız yerden devam ederiz. 

- Buna şüphem yok zaten. Anlat hadi, 

uyuyacağım. 

- Şu korkularım, gene başladı, göğsüm 

sıkışıyor, içimde bir şeyler geziyor gibi 

hissediyorum. Düşündükçe ağrı artıyor, ağrı 

arttıkça düşünüyorum. Biliyorum, eskiden 

olanların aynısı ama bazen kendimi 

saçmalamaktan alamıyorum, belki bir şeyler 

söylersin de rahatlarım.  

- Tek yaptığın kendini dinlemek. Kafanı 

dağıtmak için hiçbir şey yapmıyorsun ki. Ne 

spor ne ... ne ... ne de de başka bir şey işte! 

Bütün gün kendini o aptal odaya 

kapatıyorsun, yemek yemek haricinde oradan 

çıkmıyorsun. Bana gelip sakın ağlama! Hiçbir 

dediğimi umursamıyorsun, bir planın bile yok, 

yazı böyle geçireceğini zannediyorsan 

yanılıyorsun. Hiç değişmedin, gelecekle ilgili 

bir umut veya bir istek de görmedim sende. 

Ne diye seni bu okula verdim anlamıyorum. 

- Ya her şey düşündüğün gibi değilse? Bence 

çok değiştim, en azından kafamın içindekiler... 

- Ben hiçbir şey göremiyorum. Babandan da 

bir şey istemiyorsun. Tüm maliyetlerini 

benim üzerime yıkıp her seferinde babana 

dokundurtmuyor, beni oyuncağın gibi 

kullanıyorsun. Senden dershane parası için 

sormanı istedim, bana 
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   ceminay kara 

 

 

Özen 

Zeynep Güvenilir 
 

Sıra, kazınmaya ve üzerine yazılar 

karalanmasına alışmış gibi davranıyordu; 

fakat defterleri ve dolapları çok içten içe 

kıskanıyordu. Onları kazımıyordu, onlara 

karalama yapmıyordu. Kız, her gün defterlere 

nazikçe yazıyor, onlara kibar yaklaşıp özenli 

tutuyordu. Masanın kıskançlığı o kadar 

büyüdü ki masa oynamaya başladı. Soğuk, 

katı masa tüm kıskançlığını kızdan çıkarmak 

istedi. Kızı sıkıştırdı ve kafasını, onun 

kendisine yaptığı gibi kazıdı. Masanın ayakları 

sıcacık kanla kaplandı. İntikâmını almıştı ama 

içinde hâlâ garip bir his vardı. 
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Saat  

Cansu Dilege 
 

Tik tak tik tak. Zaman geçiyor, zaman akıyor. 

28 kişilik sınıfın tamamı bana bakıyor. 

Bakışlarıyla her hareketimi aceleye 

getiriyorlar. Saniye koşmak istiyor, yelkovan 

utancından kıpkırmızı, akrep mıhlanmış 

yerine. Bana bunu yapmaya ne hakkı var bu 

sınıfın! Koskoca sınıf, kafasını çevirse biri 

bakıyor. Saniye, en zayıf halkam, 

dayanamıyor; öğrenciyi bakmaya zorlayan 

öğretmenin tam anlının ortasına fırlatıveriyor 

kendisini.  Bütün sınıf panik içinde 

yelkovandan gelecek hamleyi bekliyor. 

Tacizden sıkıldı yelkovan, ama daha akıllıca 

davranıyor ve okulda buna maruz kalan tüm 

saatleri ayaklandırıyor. Koşmaktan ipince 

kalmış her saniye, tereddütle ilerleyen her 

yelkovan, yerinden oynarken acı çeken her 

akrep intikâmını almak için birlik olmaya 

karar veriyorlar. Kendilerine yapılan 

zulümlerin öcünü derslerde sıkılmış 

çocuklardan ve sıkıcı öğretmenlerden 

alacaklar. Tıpkı teneffüse hapsoldukları gibi 

tüm okulu oraya hapsedecekler belki de.  

 

 

Karalanma 

Ali Kaan Özden  
 

Üzerine hunharca yazılıp çizilmesinden, 

üstündeki ışığı ve hoparlörü taşımaktan bıkan 

tahta o kara günü bekliyordu. O gün 

geldiğinde sınıfın sevgili öğrencileri ve 

öğretmeni topluca fotoğraf çektirmek için, 

avını sinsice bekleyen tahtanın önüne 

geçmişlerdi. Avcı tahta, fırsat bu fırsat 

diyerek öfkesini ışıklı ve sesli bir şekilde 

öğrencilerin ve öğretmenin üzerine kustu. 

Kim bilebilirdi ki o günün bir efsane olacağını. 
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Biraz değişiklik iyi gelirdi.  Ofisten çıktım, 

arşiv odasına girdim. İçerideki yoğun kağıt ve 

tütün kokusu içimi biraz da olsa ferahlattı. 

Önceden yazdığım hikâyeleri okuyabilirdim 

ama onun çizdiklerini incelemeyi tercih ettim. 

Bir anda kapı açıldı, "Ne yapıyorsun    burada 
yemekler geldi, hadi gel." dedi. Ofise döndüm. 

Yemekleri poşetten çıkarıp ayırmaya başladı. 

Benimkileri bana uzattı. Hamburgerleri 

alırken yanlışlıkla elini tuttum. Sıcacıktı elleri.  

Yemeğimi yerken onu izlemeye devam ettim. 

Yemek yiyişi çok absürd fakat bir o kadar da  

sevimliydi. Her lokmasında yanakları bir suru 

fındığı yemeye çalışan bir sincabınki gibi 

şişiyor, kocaman oluyordu. Kafası eğikken 

bana alttan alttan bakıyordu. Sarı, hafif gür 

kaşları gözleriyle o kadar uyumluydu ki 

sürekli bir şeylere kızmış gibi etrafı 

inceliyordu. Belki de gerçekten bana kızgındı. 

YAHU BU ADAM BENIMLE NE KONUŞMAK 

ISTIYORDU? Yemeğin bitmesini bekledim 

sormak icin, artık soracaktım, sormazsam 

meraktan ölecektim. Yemeğini bitiriyordu ki 

boğazımda bir düğüm. Soramadım. Bekledim, 

bekledim, boğazımdaki düğüm bir türlü 

çözülmedi.  

Gökyüzünün kendini pembenin, morun 

tonlarına bıraktığı vakitlerdi. Dayanamadım. 

Gittim, karşısına oturdum.  

"Sen bana bir şey söyleyecektin, hatırlat 

demiştin. Ne oldu bir sorun mu var?"  

"Yok yok hayır senin .... ajansında bir 

tanıdığın yok muydu..." 

... ... 
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Mangaka  

Zeynep Güvenilir 
 

"Seninle konuşmam gerekenler var, hatırlat 

bana tamam mı?" dedi ofise girerken. 

Gerildiğimi önce ayaklarımda sonra göğsümde 

hissettim, ne konuşmak istiyor olabilirdi ki?  

Karşılıklı masalarımıza oturduk. O, hemen 

çalışmaya başladı. Ben sadece onu izledim. 

Elindeki kalemle oynayışı bir dans gibiydi. 

Ellerini saçından gezdirişi, üzgün bir sarı olan 

saçlarının ofisteki tek pencereden süzülen 

ışıkla altınsı parlaması...  

Ben onu izlemeye devam ederken lobelya 

çiçeklerini andıran masmavi gözleriyle beni 

kontrol etti. Onu izlediğimi anlamaması için 

bir şeyler karalamaya başladım, uzunca bir 

süre bana baktı sanki. Bakışlarında bana ne 

söyleyebileceği hakkında ipuçları aradım 

fakat gözleri, o mavi gözleri, o kadar 

gizemliydi ki ne kadar incelesem de 

konuşmuyordu. Masalarımızın arasında 

neredeyse hiç boşluk yoktu. Yeni fark 

etmiştim. Bu küçücük ofis beni iyice 

hapsetmişti. Belki de sadece ona 

hapsolmuştum.  

Çalışırkenki isteği, kulağının arkasına 

koyduğu kalemi aniden etrafta arayışı, 

tamamen boşlukta kaldığı anlar, kendi 

düşüncelerine daldığı zaman farkında olmadan 

kalemini dudaklarına sürtüşü... Bir insan ne 

kadar çekici oldugunu fark etmeden nasıl bu 

kadar seksi olabilirdi?  

O çizimlerine, ben de ona dalmışken dakikalar 

birbirini kovaladı. Yazımı yazamıyordum, 

aklımda tamamen bana ne söylemek istediği 

vardı. Acaba farkında olmadan onu kırmış 

mıydım? Acaba yanlış bir şey mi yapmıştım? 

Acaba hikâyelerimde bir hata mı vardı? 

Merakım içten içe beni çürütürken bana 

döndü ve "Aç mısın? Dışarıdan yemek 

söyleyebiliriz." dedi.  

O sormasaydı açlığımı fark etmeyecektim. 

Yanımda para yoktu, ısmarlarım canım, dedi. 

Hamburger sipariş ettik. Benimle konuşması 

gerektiğini söylemesinin üzerinden 3 saat 

geçmişti, hâlâ tek kelime etmemişti.  
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- bildiğiniz gibi değil -   
 
 
 
Bu bölümdeki öyküler kötü, sevimsiz bir 
nesnesin iştah açıcı bir biçimde nasıl 
anlatılacağı sorusundan hareketle 
yazılmıştır.  
Gülayşe Koçak'ın "Yaratıcı Yazmanın 
Hazzı" adlı kitabından yararlanılmıştır. 
 

 

 

 

 

 
ceminay kara 
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Sigara İzmariti 

Natela Akalın 
 

Ne zamandır aklımda. O çöpmüşçesine 

fırlatılan sigara izmaritleri... Kimse de onların 

değerini bilmez ki! Ah ne de lezzetlilerdir 

hâlbuki! İlk ne zaman denemiştim? Bilmem. 

Nereden hatırlayayım ki? Sonsuzluk kadar 

eski. Ah o tat yok mu o tat. Daha lezzetli bir 

şey olamaz. Ateşin bıraktığı kavruk tat! Çıtır 

çıtır olmalı! Ama değil. Yumuşacık, ağızda 

dağılan doku. Sonsuz bir lezzet. Belki de 

zevkin doruk noktası. Hayır hiçbiri değil. 

Tamamen başka bir şey sigara izmariti. Bu 

dünyaya ait olamayacak kadar güzel. 

Tanımlanamayacak kadar farklı. Çok farklı. 

Hele yuttuktan sonrası.  Ağızda bıraktığı 

aroma saatlerce geçmez. Her yutkunuş bir 

zevk.   Gittikçe azalan bir zevk.  Bittikten 

sonra bir sigara izmariti daha.   

Bugün,  sigara izmaritlerini bir kutuya 

dolduracağım. Sokak sokak dolaşıp herkese 

dağıtacağım. İstemeyenin ağzına zorla 

tıkacağım. Sonuncusunu da kendime 

ayıracağım. 

 
biget ulutaş 
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Belki 

Ezgi Yaramanoğlu 
 

Güvenmiyorum. O zaman sevemem. Hayır, 

hayır, hayır! İçimi dökmeye cesaret edemem 

asla. 

 

Hayatın tozlanmış. 
 

Eh, kiramın son günüydü bugün. Ve şimdi de 

arabam çalışmıyor.  

 

En azından konuşacak birine sahip olduğun 
için mutlu değil misin? 
 
Olmalı mıyım? 

 

Ne istediğini söyle. 
 

Bana baktıklarında ne gördüklerini söyle. 

Birden fazla kişi görüyorlar mı? 

 

Yardım edebilir misiniz? Beni duyan yok mu? 

Beni gören yok mu? 

 

Bu, benim sıram olabilir mi? 

 

Neden uzanıp bulutlara dokunamıyorum 

kolayca? Söyle bana neden kollarımı açıp 

uzaklara uçamıyorum? 

 

Bu daha başlangıç... 
Ben seni dünyadan, 
Ben seni kendinden koruyorum! 
 
… 

 

Beni duyuyor musun? 
Tek arkadaşımsın. 

Tek arkadaşınım. 
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ceminay kara 

 

- Bir daha buraya girmeyeceksin tamam mı? 

Size ayrılan alanlar belli. Hadi şimdi işinin 

başına! 

Onun kenarından geçerek kapıya doğru 

yürüdüm, açtım, çıktım, arkamı döndüm... Pes 

ediyorum, işte bu gerçekten İMKÂNSIZ!!! 

Kimse yok, kapı da kilitli! Ne ara kapanmış 

ki? Hani şuurum yerindeydi benim? 
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Bir Daha Bulur muyuz? 

Sofi Farazande 
 

M: Şu afişi gördün mü? 

 
“SİGARA İZMARİTİ PAKETLERİNİN YENİ 
BOYU... BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!” 
 

F: Evet, n'olmuş? 

M: Çok merak ettim, alalım mı bir tane? 

F: İyi tamam. 

… 

F: Nasıl tadı? 

M: Çiğnemeyi durduramıyorum, alt ve üst 

dişlerim birbirine doğru çekiliyor. Şimdi o 

nefis küller yayıldı ağzıma. Dur, şimdi de 

içinden bir sıvı sızıyor. 

F: Ne hissediyorsun? 

M: Hiçbir şey, aslında hiçbir şey 

düşünmüyorum da. Bana hatırlattığı bir anı da 

yok. Sadece o kadar güzel ki... Gözlerim 

kamaşıyor. 

F: Bitmedi mi daha? 

M: Az kaldı, hah şimdi yuttum. 

Birazdahabirazdaha! 

F: Hepsini bir seferde mi yiyeceksin? 

M: Bilmiyorum. Bir daha nerede buluruz ki 

bundan? Rüyalar diyarından koparıldım şu an. 
F: Ben de bir deneyeyim o zaman. 

Bulamazsak bir daha asla tadamam. 

 

Hayır, hemen şimdi gidip marketten bir tane 
alabilirsiniz. 
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Keşif 

Işıl Özgür 
 

Oldukça yorucu bir gün. Dolmuştan inip eve 

doğru yürüyorum. Karanlık. Soğuk. Çantamda 

uzun bir arayıştan sonra evin anahtarını 

buluyorum. Giriyorum. Işık. Saat gecenin on 

biri. Geç olmuş. Ama bir sonraki aşaması işe 

dönmekten başka bir şey olmayan uykuya 

kendimi teslim edesim yok. Salona 

bakıyorum. Koltuğa. Önündeki sehpaya. 

Üzerinde bir küllük. İçinde izmaritler. Yine 

sigara içmiş. Ve öylece bırakmış. Kaç kere 

söylemem gerekiyor? Koltuğa oturuyorum. 

Sehpayı önüme çekiyor, küllüğü elime alıyor, 

koltukta yanıma koyuyorum. Ayaklarımı 

sehpaya uzatıp televizyonu açıyorum. Ama 

gözüm yanımdakine takılıyor. Konsantre 

olmak ne mümkün. Bakmamaya çalışıyorum 

ama nedense engel olamıyorum kendime. 

Belki de boşaltsam iyi olacak. Elime alıyorum 

küllüğü. Ama çok üşeniyorum kalkmaya. 

Gözlerimi ayıramıyorum artık izmaritlerden. 

Sonra hafifçe dokunuyorum. Yumuşak bir 

doku. Rengini elime bırakıyorlar. Midemin 

kazındığını fark ediyorum birden. Elime bir 

miktar alıyorum. Sonra dilimle buluşuyorlar. 

Yetmiyor. Az geliyor. Biraz daha alıyorum. 

Ağzımı tamamen dolduruyorum. Müthiş. 

Ağzımda dağılıyor, damağıma yapışıyor, tadı 

herbir hücreme işliyor. Sonra çiğnemeye 

başlıyorum. Çıtır çıtır. Bütün yorgunluğumu 

alıp götürüyor. Daha yutmadan biraz daha 

alıyorum ağzıma. Aman Tanrım, nasıl bir tat  

bu. Çiğniyorum. Gözlerim kapalı. Yutmak 

istemiyor canım. Ağzımda eritmek, sonuna 

kadar tadını hissetmek istiyorum. Sonunda 

yutkunduğumda bütün vücudum ürperiyor. 

Verdiği o inanılmaz hissi bütün vücudumda 

duyuyorum. Gözlerimi açıyorum. Bitmiş. 

Küllük boş. Hayal kırıklığı. Yoksunluk. Hiddet. 

İnsanlar neden çöp demiş  

buna. Bu zevki kendilerine saklamak için olsa 

gerek. Tek açıklaması bu. Kapı açılıyor. Ayak 

sesleri. Yanıma geliyor. Elinde  
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Gözlerim yavaş yavaş kapının altından giren 

ışığa ayarladı kendini, hayal meyal seçiyorum 

gözlerini. Sahi, niye dışarıda konuşmuyoruz 

bu konuyu? 

- Sadece bize mi yasak burası? 

- Aslında herkese yasak.  

- Ama birileri mutlaka giriyor olmalı buraya 

değil mi? 

- Evet, ama bilmiyorum. Sadece müdür bey 

ve birkaç yardımcısı. Aslında çok da bir 

önemi yok. Biliyor musun, bana sorarsan 

anlamı da yok. Böyle bir kurumda nedir bu 

denli mahrem olan ki kimse giremesin? 

Anlamsız değil mi? 

Az önce lugatımdan çıkardığım için 

kullanamayacağım o kelime konusunda ne 

kadar haklı olduğumu görülüyor işte! Bu, bu 

insan, gerçekten de böyle düşünüyor! Demek 

onun için de mümkün! 

- Ama kuralları biz koymuyoruz ki. Sadece 

uygulatıyoruz. Başka çaremiz yok. 

Gerçekten böyle hissediyor! Çaresiz, 

zorlanmış, baskı altında... Yahu niye 

karanlıkta konuşuyoruz biz? 

- Değişmesini istemez misiniz siz de? 

- Ne yapabiliriz? Daha iyi mi olurdu 

sanıyorsun herkes kafasına eseni yapsaydı? 

Adımlarını nereye basacağını bilmeden 

ilerleseydi.  

Şimdi her şey sapasağlam. Her şey 

belirlenmiş, her şey düzenlenmiş. Ne 

yaptığımız, yapacağımız belli. Sadece bazı 

kurallar var ve bunlara uymalıyız.  

Ne kadar da aptalım, aksini nasıl düşünürüm! 

Sorgulamıyordu, sadece anlık bir sıkıntı 

hissiymiş meğer az önceki. Bütün kapılar 

kilitliyken bu neden hafifçe açık? gibisinden 

kısa vadeli bir anlamsızlık hissi. 

- Doğru söylüyorsunuz. Burnumu 

sokmamalıydım, af edersiniz. Bilmemiz 

gerekseydi zaten bildirilirdik. Zaten 

bileceklerimiz sınırlı değil mi? Her şeyi 

bilmeyi isteyemeyiz ki! 

Evet, mesela binlerce ışık yılı uzakta 

kocaman bir galaksiyi yutmuş bir kara deliğin 

şimdiki vaziyetini bilmek isteyemem. 
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Şuursuzun Teki 

Sofi Farazande 
 

İşte “imkânsız” kelimesini sözlükten silmek 

için bir neden daha. Ben, bizzat kendim, 

yanlış bir zamanda olmamam gereken bir 

yerde bilincim sonuna kadar açıkken 

buluyorum kendimi. Sadece kendimi değil, 

aynı zamanda bu yeri. Gerçek mi bu yer? 

Nasıl daha önce görmemişim ki? Hep geçerim 

ben burdan, belli ki bilinçsizce. Ve belli ki 

kapı hafiften aralık olmasaymış, 

uyanmayacakmış hiç bilincim. 

Evet artık biliyorum; burada böyle eski 

karanlık bir binanın üst katında, penceresi 

bile olmayan tuhaf kokulu bir oda var. Ne 

geçti şimdi elime? Ne gerek var böyle 

şeylere? 

Artık nasıl bir gereksinim hissetmişsem 

saçma sapan heyecanlarımda, dalıverdim bu 

odaya. Kapıyı kapatamam, odada göz gözü 

görmüyor. TAKK!  

Oysa sadece incecik bir ışık düzleminin içeri 

sıvışacağı kadar yer bırakmıştım. Hem nerden 

anlamış ki burada birinin olduğunu. TAKK’la 

çarptı kapıyı. İçeride şimdi karşımda. Bana 

bakıyor olsa gerek. Ben bir şey görmüyorum, 

o görüyor mudur? 

Her şeyden önce kim bu? Tahmin etmek zor 

değil, burada çalışan onlarca kişiden biri 

olacak. 

- Burda olmaman gerektiğini biliyorsun değil 

mi? 

Evet, olmamam gereken bazı yerler var, 

biliyorum. Mesela şu an denizin altındaki 

kumun yüzeyinde olmamam gerek. 

- A, şey.. aslında hayır, bilmiyordum. 

Neresiydi acaba burası? 

- Seni ilgilendirseydi bundan haberin olurdu 

zaten. 

Gerçekten de hayatımda beni ilgirendiren bu 

küçük, kısmen boş ve tuhaf kokulu odanın 

gizeminden daha önemli şeyler var. 

Ajandalarımda yazan birikmişlikler gibi 

mesela. 

- Yani, ben... kapı açıktı, itiverdim ama... 

Yasak yerlerin zaten kilitli olduğunu 

sanıyordum. 

- Öyledir de zaten. Bu sadece bir ihmal. 
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sigarası. Duruyor. “Pardon, dalmışım” ve 

dosdoğru çöpe giderken “Hayır!” diye 

çıkışıyorum. “İç. İçebilirsin. Niye içmeyesin 

ki. Hem bak küllüğünü de boşalttım.” 

 

 

 
ceminay kara 

 

 

 

 

İzmarit 

Cansu Dilege 
 

Gece saat 3. Canım çekiyor. Aşeriyorum. Bir 

hamilenin yaz mevsiminde kış meyvesine 

aşermesi gibi aşeriyorum. Hiç yemeyenler 

anlayamaz o liflerin birbirinden kopuşunun 

damakta bıraktığı mutluluk ve huzuru. Sokağa 

çıkıp hiç yemeyen insanlara haykırmak, 

onlara tattırmak istiyorum. Bunu yememek... 

Bunu tatmama... Ah sigara izmariti n'olurdu 

şimdi yanı başımda olsaydın da seni 

atıverseydim ağzıma. Islatsaydım biraz, sonra 

dişlerimle yavaş ama tadını ala ala 

parçalasaydım. Yutarken yine mükemmel 

tadınla canlandırsaydın anılarımı. Yataktan 

kalkıp arasam? Yok artık. Tek düşünebildiğim 

o, tek istediğim o karnımda kocaman bir 

boşluk var. Tamam, yeter bu kadar düşünce 

elbet hiç tatmamış biri yine yere atmış 

olacaktır bu mükemmelliği ve ben onu 

yemeden rahat edemeyeceğim. 
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İzmarit 

Zeynep Güvenilir 

 
Bir salı akşamıydı, hiç beklemediğim bu garip 

değişikliği yaşadığım zaman. Oturmuş tavla 

oynuyorduk arkadaşlarla. Bir yandan da çay 

içerken Caner ağzında yine bir sigara... 

Aslında benim sigarayla hiç aram olmamıştır, 

ama ben küçükken annem sürekli içerdi, işte, 

aşinalık, rahatsız olmuyordum. Ardından o 

içeri girdi, Mine, mahallenin delisi, Mine geldi 

mi herkes sus pus olur, onu izlerdi. Mine 

garip yürüyüşüyle masamıza geldi, tek bir 

kelime etmeden Caner'in sigarasını 

incelemeye başladı. Caner sigarasını bitirdi, 

söndürdü, "Bir sorun mu var?" diyecekken, 

Mine kül tablasını alıp 5 masa ilerideki 

masaya koşturdu. Oturdu. Sigara izmaritlerini 

küllerden ayırdı. Gözlerinde ilk defa pamuk 

şeker almış da yemeye vakti olmamış bir 

çocuğun heyecanı gibi bir heyecan... ilk 

izmariti attı ağzına. Hazla dolup taştığı 

belliydi. Gözlerini sımsıkı yumuyordu. Bir 

izmarit bitince diğerini ağzına atıyordu. Onu 

izledikçe, benim de merakım artıyordu. 

Dayanamayıp gittim yanına. Herkes bana 

bakıyordu, umurumda değildi.  Merakım içim 

içimi yerken Mine bana bir izmarit uzattı, 

ağzıma attım hemen.  O yumuşak dokusunun 

ağzımda erirken verdiği o enfes tat... Herkes 

garipseyen gözlerle bizi inceliyordu, fakat 

kimse bilmiyordu neler kaçırdığını. 
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ceminay kara 

 

 

Tutsaklık 

Natela Akalın 
 

Ben neredeyim? Yeşil bir kutucuğun 

içindeyim. Yosunlar. Ellerimin altında 

parçalanıyor, eşeledikçe yeniden yeniden 

çıkıyorlar. 

“Buradan kurtuluş yok. Artık senin gökyüzün 

de denizlerin de yosunlar. Artık ne gecen ne 

de gündüzün var!” 

Derdi eminim vücudu yosunlara karışmış 

adam. 

“Hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ben 

yosunları çok severim. Güzel kokuları yok. 

Renkli yaprakları da. Ama insanı örtü gibi 

kaplar, korurlar. Sevgiyle besler, doyururlar. 

En az senin kadar huzurlu kılarlar.“ diye 

cevaplardım belki. 

Sessizlik. Tüm o uğultular. Nerelere kaçtılar? 

Ah huzur, işte huzur.  

Her şey ne kadar uzak. 

“Her sabah lanet ederek uyanan kimdi?” 

Ne kadar boş. Bu hücre. Bomboş. Zihnim gibi 

mi yoksa? 

Bağırdı. “Nerede tüm o yetiştirmen 

gerekenler?”  

Ayağımın ucunda sinirli bir gazoz şişesi. 

Uçuşup bir anda kayboldular. Beni gazoz 

şişesiyle evime geri yollayan yosunlar. 
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Sonunda Patladı 

Işıl Özgür 
 

Merdivenlerden koşarak indim. Susuzluktan 

bayılmak üzereydim. Saat kaç? 19:57. Kaç 

saattir odamdayım ben? Ve daha hiçbir şey 

bitmiş değil. Biyoloji...  

Mutfağa girdim. 
Yarın biyoloji sınavı var. Henüz çalışmayı 

bitirmedim. Of, yarına matematik ödevi 

vermesi şarttı sanki! En az bir saatimi aldı.  

Bardağa uzandım. 
İşin kötüsü bugün biraz da fizik çalışmayı 

düşünmüştüm, ertesi gün de fizik sınavı var.  

Sürahiyi kaldırdım. 
Doğru ya, Fransızca hocası da e-posta 

yoluyla cuma gününe ödev yollayacağını 

söylemişti, yolladı mı acaba?  

Bardağı doldurmaya başladım. 
Dönem ödevi teslimi de haftayaydı sanırım. 

Daha beş sayfa yazı yazmam lazım. Kaç gün 

kaldı? Beş. Her gün bir sayfa yazsam? Ama 

arada sınavlar var. 

Su dolu bardağı kaldırdım, ağzıma doğru 
götürdüm. 
Geometriden küçük bir kontrol yapacağını mı 

söylemişti? 

Kana kana içmeye niyetliydim ki...  
Ay, Tanrı aşkına, tamamen aklımdan çıkmış! 

Tarih ödevi de vardı yarına, yapmayan iki 

eksi alıyordu! 

Fazla gelmişti. 

Bitiremedim suyu. Bardağı geri bırakmak 
üzereydim ki...  Pat! 
Cam bardak elimde kırıldı, parçalandı, tuz buz 
oldu. 
Elime bir cam parçası saplandı. Üstüm 
sırılsıklamdı. Elimden kanlar boşanıyordu.  
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- ne isem o değilim,  
ne değil isem oyum - 

 
 
 
 
Bu bölümdeki öyküler, Can Candan 
tarafından yönetilen "Benim Çocuğum" 
belgeseli izlendikten sonra yazılmıştır. 
Belgeselde aileleri tarafından anlatılan 
çocukların kimliğine bürünme/yerine 
geçme çalışmasının öyküleridir.  

 

biget ulutaş  
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Analitik Sınıfsız 

Sofi Farazande 
 

Biri geldi kulağıma bir şeyler fısıldadı gitti. 
Tüm günüm devamını tahmin etmekle geçti. 
Kendime baktım, içeriye. Gözlerim 

yuvalarında ters döndü. Ellerim bedenimde 

gezindi. Aranıyorlar ama ben yokum 

buralarda. Bıraktılar aramayı. 

Ekşi bir tat geliyor ağzıma, gözlerim 
kamaşıyor. 
Başım dönüyor, nasıl derler, düştüm 
düşeceğim. 
Onlar ne arıyorlar ki o zaman? Özümü mü, 

tözümü mü? Hasta vücudumun iç yüzünü  mü  

Ben yokum oralarda. 

Bir kara bulut geçiyor gözlerimden iyice 
sendeliyorum, düşüyorum. 
Buluttan düşen bir damlanın yarattığı ıslak 
çimen kokusu yanıma uzanıyor. 
Analiz diyorlarmış yaptıkları şeye. Nasıl yani, 

göremiyor musunuz ki? İsim koyma hastaları 

bana bakıyorlar, "Hasta" diyecek gibiler her 

an. Transseksüel diyoarlar, homoseksüel 

diyorlar, biseksüel diyorlar. Oysa ben sadece 

benim. Sadece baktığınız yerde değilim. 

Doğanızda beni göremiyorsanız bende görün. 

Sebebini sormayın, araştırmayın. Çok uzun bir 

liste çıkar karşınıza. Siz niye böylesiniz, 

soruyor muyum ben? Ki sorsam aynı 

uzunlukta başka bir liste uzanır önümüze. 

Bir beyinameliyatı gerekiyormuş. Açtılar, 
baktılar, parçaların yerlerini değiştirdiler. 
Nafile. Ne diyorum ben? Ben yokum ki 
oralarda.      
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Dar Alan 

Cansu Dilege 
 

29 katlı bir bina. Asansördeyim. Yabancılarla 

29 kat yolculuk.  “Nasılsınız?”. Hiç gerek 

yok. Neden iletişim kurmak zorundayız ki? 

Küçük gülümseme ve “İyiyim.” Daha doğrusu 

iyiydim sen konuşana kadar. Bir şey 

söylemeyince oluşan garip sessizliği 

samimiyetsiz konuşmalara tercih eden bir tek 

benim bu dünyada herhalde. Kat 19. Az kaldı. 

Kırmızı elbiseli bir kadın bindi, elbisesini 

nerden almış acaba? Yine aynı titrek ses bu 

sefer kırmızı elbiseli kadına: “Güzel bir gün”. 

İn artık ne olur! Elbisesi çok güzel nerden 

aldığını sormalı mı acaba? Kat 23 iniyor. Sor 

hadi korkak. Neyse çok geç. Rahatsız edici 

ses yine konuşuyor; “Kendinize iyi bakın”. İyi 

ki yanımda kesici alet yok. Kat 25. Adam 

terliyor, o terledikçe ben daha da nefret 

ediyorum asansörden. Katlara bakıyorum 

sanki ben bakınca daha hızlı hareket 

edecekmiş gibi. Kat 29 iniyorum, iniyor. 

Neden aynı yöne doğru yürüyoruz? Ve aynı 

kapıda durduk. Asansörü tercih ederdim. 
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- dar alanda  
kısa paslaşmalar * -   

 
 
Bu bölümdeki öyküler, Abbas 
Kiarostami'nin "Ten" adlı filmi 
izlendikten sonra yazılmıştır. Aynı dar 
alanda belirli bir sürede kalma halinin 
monolog/iç monolog, diyalog/iç diyalog 
teknikleriyle anlatma denemelerinin 
öyküleridir.  
 
* Serdar Akar'ın yönettiği bir filmin ismidir. 
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Kimliğim 

Natela Akalın 
 

Öteki öteki öteki. Hapsolmuşluk. O kadar 

karanlık ki! Ne bir ışık ne bir umut. Offfffffff... 

Oysa ne güzel olurdu o yumuşacık dokuları 

parçalamak. Kas liflerini bir bir çözmek. 

Damarlara takılmadan kemiklere ulaşmak.  

Vurmak vurmak vurmak. Daha kuvvetli. En 

son deriyi yırtmak. Ortaya çıkardım. 

Kurtulurdum. “Ben”i görebilirlerdi. “Ben”i 

tanıyabilirlerdi. Hatta belki “ben”i 

sevebilirlerdi. Sevgi mi? Öz annem bile 

sevmez ki beni. Sevse bile göstermez ki. 

Gösteremez ki. Fısıltılar fısıltılar fısıltılar. 

Benimle geliyorlar. Tanıdık yüzler, 

görülmemiş insanlar. Fısır fısır fısır 

konuşuyorlar. “Ben”den o diye bahsediyorlar. 

Bir adım yok ki benim. Ya da bir kimliğim. 

Sahi ben kimim, var mı yanınızda yerim? 
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Belki 

Cansu Dilege 
 

Hangi insanın bedeni kendisine ihanet eder 

bilmiyorum? Hangi insan bedenini yırtıp özgür 

olmak ister? Ben mesela. Bu sabah yine 

başka birinin bedeninde uyanmak istedim. 

Her sabah yapılan bir hata sanki 

düzeltilecekmiş ve ben kendim(d)(e) 

uyanacakmışım gibi. Her sabah aynadaki 

yabancıyla bakıştığımda bunun hep bir hayal 

olarak kalacağını yine anlıyorum; ama buna 

rağmen her gece yatmadan dua ediyorum -

belki sabaha hepsi geçer-. Bedenimdeki 

değişimler, çığlıklarım benim. İsyan! Bir ceza 

gibi her şey.  Normal denenden olmamak hiç 

bu kadar üzmemiştir birini. Makası alacak 

cesaretim bile yok herkes bana pembe toka 

verirken. İnsanları önce başka bir renge 

sonra da tokanın yokluğuna alıştırmam lazım 

belki de. Beni tanımak isteyenler gözlerime 

değil bel oyuntuma, saçlarıma, göğüslerime 

bakıyorlar; bunlar beni tanımlayacak şeyler 

onlar için.  

Kim sahtekâr? Ben mi onlar mı? Peki, içinde 

bulunduğum bu hayatta kuralları kim 

belirliyor? İstemediğim bir rolde, replikleri 

ezberlemeyi unutmuş, sahneye yanlış 

kostümle çıkmış biri gibiyim. Farklı 

repliklerle haykırdığımı kimse duymuyor. 

Duysalar bir daha oynamaya hakkım 

olmayacak sanki. İstediklerim, 

istemediklerim; istemedikleri istedikleri 

aslında.  

Dolabıma yöneliyorum bol bir tişört arıyorum 

belki de saklarım aslında herkesin beni 

sandığı kişiyi belki de böylece gözlerime 

bakarlar ve hapsolan beni görürler. Biraz 

hayal kırıklığı biraz reddediş en sonunda 

kabulleniş olur ve belki bir gün özgür olurum. 

Sanırım yatma zamanım gelmiş. Belki yine de 

yarın kendim olabilirim.. 
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Kız saçlarını birden sımsıkı kavradı. Boşta 

kalan eliyle ileriye doğru uzandı.  

 
Ne olursa olsun, kim ne derse desin, bu rolü 
artık canlandırmak istemediğimin farkına 
vardım kara kara düşünürken. Kendi rolümü 
kendim seçmek, oyunumu kendim yazmak 
istiyordum artık. Bu arzuyla yanıp 
tutuşuyordum. 
 

Makası eline aldı. Ve kesiverdi şelale gibi 

akan uzun saçlarını. 

 
Artık oyun sona ermiş, senaryodan sapılmıştı. 
Seyirci hiçbir şey anlamamış, oyuncular 
sinirlenmiş, her şeyi bozduğumu 
düşünmüşlerdi. Ben ise geliveren ferahlık ve 
güven duygusuyla sahneden aşağı iniverdim.  
 

Bir an, bu yeni haliyle, tablodaki kız sanki 

beni andırıyor gibi geldi.  

Sonra aynanın karşısından çekildim. 
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Ve Perde! 

Işıl Özgür 
 

Yine karşısındaydım işte aynanın. Bakıyor, 

izliyordum. Çerçevesini incelemek yansımama 

bakmaktan daha kolaydı. Gözüm çerçeveye 

kayıyordu. Kaydırıyordum belki de gözümü. 

Sonra tekrar yansımama ... bakıyor, bakıyor, 

bakıyordum. Bazen aynayı alıp yerlere 

fırlatasım, kırıp parçalayasım geliyor ama 

yine de eninde sonunda karşısına geçip 

dikilmekten kendimi alamıyordum. Aynadan 

çok bir tabloya benziyordu baktığım. Uzun, 

kumral saçlı, zarif bir kızın gerçekçi bir 

tablosuydu. Ayna olamazdı ki aynaların 

karşısındakini bütün gerçeğiyle yansıtması 

gerekmez miydi? Oysa ben karşımdakinin 

gerçeklikten ne kadar uzak olduğunun 

bilincindeydim. Öyle, kıpırtısız duruyor, en 

ufak bir hareket yapmaya çekiniyordum. 

Çünkü yaptığım ne olursa olsun tablodaki kişi 

beni taklit ediyor; benim o, onun ben ve bizim 

bir olduğumuza inandırmaya çabalıyordu beni. 

O upuzun, kestane rengi saçlarına çevirdim 

bakışlarımı bir kez daha.  

 
Sanki bir tiyatro oyunundaydım. Hiç sona 
ermeyen bir tiyatro oyununda. Güzel, zarif bir 
kızı canlandırıyordum, ama kimse 
anlamıyordu ne zarif ne de kız gibi 
hissettiğimi. Ne diğer oyuncular, ne de 
seyirciler. Bana bakan herkes karşısında, 
saçları belinde, çıtı pıtı bir genç kız görüyor.  
 

Tablodakiyle bakışlarımız kesişti. Yavaşça 

ellerini kaldırdı, saçlarıyla oynamaya başladı. 

Onları çekiştiriyor, şekilden şekile sokuyordu 

şimdi.  

 
Bazen aklımdan kendimi rahat bırakmak 
geçmiyor değildi ama yapamazdım. İyi 
oynamalıydım, bu oyundaki rolüm belliydi ve 
değişemezdi. Bütün kostümler, hazırlıklar ona 
göre yapılmıştı. Senaryo da belliydi ve 
herkesin ona kelimesi kelimesine uyması 
gerekiyordu.  
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