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KÜLTÜR EDEBİYAT VE SANAT DERGİSİ

DALGACI MAHMUT

İşim gücüm budur benim,

Gökyüzünü boyarım her sabah,

Hepiniz uykudayken.

Uyanır bakarsınız ki mavi.

Deniz yırtılır kimi zaman,

Bilmezsiniz kim diker;

Ben dikerim.

Dalga geçerim kimi zaman da,

O da benim vazifem;

Bir baş düşünürüm başımda,

Bir mide düşünürüm midemde,

Bir ayak düşünürüm ayağımda, 

Ne haltedeceğimi bilemem.

                            Orhan VELİ

Merhaba,

Bu defa Orhan Veli’nin bir şiiriyle selamlamak istedim sizi.  

Çok severim Orhan Veli’yi de bu şiirini de. İçeriğin bugünle 

uyumu tartışılmaz. Ülkece çok zor günlerden geçtik, geçiyo-

ruz. Bu sıkıntılı süreçte zaman zaman umutsuzluğa kapılıp 

“Ne halt edeceğimizi” bilemiyoruz. 

Sanatçılar böyle zamanlarda devreye giriyor işte. “Dalga geç-

meden” yaşamanın mümkün olmadığını söylüyorlar bize. 

Bizim için gökyüzünü maviye boyuyorlar, denizleri dikiyorlar. 

Akıl ve ruh sağlığımızı korumak için sanata sığınmaktan başka 

yol olmadığını gösteriyorlar.

Çok şükür her zaman yazan çizenler var etrafımızda. Düşünen 

sorgulayanlar var, okuyanlar var. Sizler varsınız. Bu sayıda da 

bizleri yalnız bırakmadınız. Her zaman var olacağınızı biliyo-

ruz, bunu bilmek de umudumuzu canlı tutmamızı sağlıyor.

Her konuda duygularınızı bizimle paylaştınız. Duygularını, 

düşüncelerini yazarak, çizerek, fotoğraflayarak bizimle pay-

laşan tüm öğrencilere, onları destekleyen tüm öğretmenlere, 

dergimize harika bir kapak tasarımı yapan Nazlı ZENGİN’e 

teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz varsanız gelecek de var.

Hatice Onaran
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Karşılıklı duruyoruz
Sokak boyunca
Suçların en büyüğünü
işlemişim de gelmişim 
gibi
bakıyorsun bana
hâlâ.
Kıyamet kopmuş
ağaç dalları her yere
savrulmuş da,
bir sen
bir ben kalmışız
lambaların altında.
Yağmura ben “git”
demişim de,
bulut bile kalmamış
gibi
mavilerin yanında.
“Ne anlatayım ki ben sana?”
Robotlar denizlere
atarken kendilerini 
kısa devre yapabilmek
uğruna,
hem de ne temmuz
sıcağıydı,
acı acı zencefiller
doğurdum
zemheri mutfakta.
Gözleri artık görmüyor
annemin
ondan tabaklar da hep 
lekelidir
zemheri mutfakta
şansına.
Bir sonbahar da 
zencefil çocuklarımı 
emzirdim sonra.
Öptüm 
kokladım
Ninniler söyledim
Oyun kurdum,
Hayal kurdum
düş buldum

yavrularıma.

Kış şimdi,

Ay doğanda

yavru zencefillerimi

uyutur uyutmaz,

gelip kulağıma fısıldayan

bir ses 

var hâlâ.

Ne yazık, ne günah.

Lacivert gömleğime, 

karpuz kollarına

laf eden

gelip karnıma oturan 

bir ses

var.

Gitsin diye

çaputlar bağladım her yana.

Zeus kızmazsa

hayırlısıyla…

Küçük kızdım

birlerin 3’ünde

Zencefil Anne

oldum.

Kapılmamak için

zamanın akıntısına.

Duruyoruz sokakta.

Yine acı koktu

memelerim.

Öyle baktın diye oldu

galiba.

Aslında bunları

hiç

anlatmadım,

anlatmazdım sana.

Robotlar da çoktan

kısa devre yapmıştı

o sularda.

Acıdan çocuğum 

sarılsın mı sana?

Elleri üşür ama.

Elif Yasemin Türkoğlu
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Ellerimdeki gül yaprakları yerini küllere bırakmıştı. Bu 

yaprakları yakmak bana neden bu kadar huzur vermişti 

bilmiyorum. Ellerim biraz acıyordu, kalkıp ellerimi soğuk 

suyun altına soktum. Küller lavaboya akıp giderken içimi 

yine bir huzursuzluk kaplıyordu yavaş yavaş. Ellerimin 

acısı geçtikçe içim acımaya başlıyordu. Bu duygudan kork-

muştum. Evden dışarı attım kendimi, burnumdaki yanık 

kokusundan kaçmak isterken. Aldığım her keskin ve 

soğuk hava boğazımı yakıyordu. Ayaklarımın beni nereye 

götürdüğünün farkındaydım. Ancak durduramıyordum. 

Yere yığılıp kurtarılmayı beklemek tek çözüm gibi gelse 

de ayaklarımın çamurlanmasıyla birkaç dua ve bir iki ağı-

tın arasında kaybolmaya başlamıştım bile. “Mezar taşı 

okumak hafızayı zayıflatırmış.” derdi, anneannem, işte ben 

de oradaki neredeyse her taşı ezberlemiştim bu yüzden. 

Sırf unutmak için karşımda duran taştaki ismi, yüzlercesi 

aklımdayken. Çiçek falan kalmamıştı güzelimin mezarın-

da, sevmezdi zaten papatyadan başka çiçeği. Yanan avuç-

larımı toprağa bastırdım. Ve yine o dayanılmaz acı boğa-

zımdan akıp gidemedi. Yutkunamayalı olmuştu biraz. 

Ayağa kalktım, göz pınarlarımın kuruduğuna inandığım 

için ağlamayı bırakmıştım.

Eve girdiğimde içerideki yanık kokusu daha da ağırlaş-

mıştı. Küvette yanan fotoğrafları son anda hatırladım ama 

tuvalete giremedim. İçerisinin dumanla kaplı olduğuna 

ve içeride hâlâ bir şeyler yandığına eminim. En ufak bir 

tereddüt etmeden çantamı ve birkaç parça eşyamı alıp 

dışarı çıktım. Evden uzaklaştıkça bir daha orada olama-

yacağım düşüncesinin beni daha da mutlu ettiğini fark 

ettim. O an bir patlama sesi duydum, o sesle yere yığılıp 

kaldım. Uyandığımda tek hatırladığım nereden geldiğini 

bilmediğim o yanık kokusuydu, adımı bile bilmiyordum.

Hastaneden çıktıktan sonra, telefonumda olan bir iki 

resme göz atarken, her bir ismin çok tanıdık geldiği bir 

mezarlığa düştü yolum. Tuhaf bir histi. Her mezar kuru-

muş yapraklar ve solmuş çiçeklerle doluydu. Ancak birin-

de, o soğuk kışın ortasında, papatyalar açmıştı. 12 yaşın-

da ölmüştü, gözlerim doldu ancak ağlamadım. Umarım o 

annenin yaşadığı acıyı hiç tatmam dedim içimden, telefo-

numda tek bir fotoğrafı olan o kız çocuğunun kim oldu-

ğunu hatırlamaya çalışırken.

Simay Günay

Kül Yaprakları
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“Geldim babaannecim, kapıyı açsana.” Otomatik kapı vızıldadı ve Azra içeriye girdi. Apartmanın içi bile yaşlılık ve 
ölümün o ekşi kokusunu taşıyordu. Katları çıkarken binada yaşayan diğer yaşlıların bu merdivenleri nasıl inip çık-
tıklarını düşünüyordu. Başını kaldırdığında babaannesinin kapısına gelmişti bile. Kendisini kapının önünde bekleyen 
dağ gibi kadını görünce içi ısındı ve onu kocaman kucakladı, başının üstünü öptü. Ondan daha kısa olduğu zaman-
ları hatırlıyordu. 

“Biraz sürpriz geldim kusuruma bakmayın, ama sizi ve dedemi görmek istedim.” dedi paltosunu çıkarırken. Babaannesi 
çoktan mutfağa yollanmıştı. 

“Geldin, şifalar getirdin kızım. Yiyecek hiçbir şey yok ki. Ne yedirsek sana?”

“O kadar da aç değilim canım. Zaten yemeği her yerde yerim. Sizi anca burada görüyorum.”

“Bir şeyler ayarlarım ben sana. Git şimdi ellerini yıka.” Küçük bir gülmeyle Azra tuvalete gitti. Ellerini yıkarken yıl-
lardır değişmemiş banyoya tekrar göz attı, sonra gözleri aynaya takıldı. Kendi gözlerinin içine bakarken düşünceleri 
durmuşa benziyordu.  Sanki geleceği gösteren bir ışığın altındaymış gibi, tuvaletin ışığı gözaltlarını ve kırışıklıklarını 
kat ve kat daha belli ediyordu.

 Gözlerini bu korkunç görüntüden uzaklaştırıp ellerini sildi. Tuvaletten çıktıktan sonra koridorun sonundaki odaya 
bakakaldı. Bu küçük oda; ilaç dolabı, bir kanepe ve bir televizyondan oluşuyordu. Asıl ilginç olan bu değil, kanepede 
yatandı.

“Azra!” Düşünceleri yarıda kesilince uflayıp salona geçti. Babaannesi çoktan masayı kurmuş çatalını bıçağını her şeyi 
yerleştirmişti. “İlk önce ye, ondan sonra sohbet ederiz.”

Azra önündeki tabaktaki her şeyi bitirip bulaşığını mutfağa götürdükten sonra salona geri döndü. Karanlık çökmeye 
başlamıştı bile. Tüm odayı bir lamba ile sokak ışıklarının pencereden gelen yansımaları aydınlatıyordu. Pencerenin 
önündeki iki koltuk bir saraydaki tahtları andıracak kadar görkemliydi. Babaannesi her zamanki gibi sağdaki koltuğa 
kurulmuş elinde iğne iplikle bir şeyler yapıyordu. Azra’nın odaya geldiğini duyunca kafasını kaldırdı gülümsedi.

“Gel, yanıma otur da konuşalım bakalım.” Normalde dedesinin oturduğu koltuğa oturmak ona garip gelmişse de karşı 
çıkmadı, sessizce kendini rahat minderlere bıraktı. Zaten babaannesinin en son ihtiyacı olan şey de ona karşı çıkıl-
masıydı. Eve tek başına gelmeye alışık olmayan Azra için ev bir ölüm sessizliğindeydi. Hiçbir yerden ses çıkmıyordu. 

“Okul nasıl gidiyor?”

“İyi gidiyor babaannecim nasıl olsun, ders çalışıyoruz her gün.”

Yine uzun bir sessizlik.

.

.

.

“Biliyor musun beni de sörler yetiştirmişti.”

“Aaa cidden mi? Hiç söylememiştiniz. Biraz anlatsanıza.”

“Ben küçükken Fransızca öğreniyordum. Dedem, beni ve kardeşimi gönderiyordu, dil öğrenelim diye. O kadar güzel-
di ki. Fransızcam çok ilerlemişti. Evde bile Fransızca konuşuyordum. Dedem kaymakam olduğu için her sabah okula 

Ölüp de Kalmak Var
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arabayla giderdik. Kaymakamın torunları geldi! Güzel gün-
lerdi. Sörler de beni seviyordu. Çalışkandım o yüzden. 
Üçüncü sınıfa kadar bu hep böyle gitti. Hatta sörlerle birlik-
te kiliseye giderdim. Beni kucaklarında oturturlardı, duala-
rını öyle okurlardı. Kilise çanları çaldığında ben de evde dua 
okumaya başlamışım kardeşimle. Dedem bunu görünce öfke-
lendi. “Ben torunum gâvur olsun diye göndermiyorum.” 
Dedi. Ondan sonra da gitmedim. Keşke gitseydim. Çok ister-
dim Fransızcayı devam ettirmeyi. Neyse ki baban da halan 
da Fransız okuluna gittiler.”

“Keşke devam ettirseymişsiniz cidden. Babam okurken siz 
de hatırlamaya başlamışsınızdır ama.”

“Baban yatılı okuyordu. Hatırlamak o kadar kolay olmadı.”

Sessizlik demir kadar ağırdı. Nedense babaannesinin eski 
günlerden konuşması Azra’nın içine oturmuştu. Kalbini oyan 
bu derin sessizliği bozan soruyu sormaya karar verdi. Asıl 
burada olma amacı buydu zaten.

“Dedem nasıl?”

Uzun iç çekişlerden sonra babaannesi konuşmaya başladı.

“Ayakta duramıyor. Altını da ben değiştiriyorum. Kocaman 
bir bebek oldu. Gözleri de boş boş bakıyor. Çok zor durum 
kızım, çok. Baban da halan da arada arıyor. Ama durumları 
anlatınca hep bana kızılıyor. Hiç anlamıyorum. Ne yapsam azarlanıyorum. Asıl halan… Hep babasını korur.”

Gözleri dolar gibi olmuştu. Derin bir nefes aldıktan sonra devam etti.

“E benim de kalp sorunum var, kemiklerim sızlıyor. Asıl benim bakılmaya ihtiyacım var, benim. Ya onu alın bir bakım 
evine koyun ya da beni, son günlerimi rahat rahat yaşayayım.”

Babaannesinin, hayatında gördüğü en sevecen, en nazik en kırılgan ama bir o kadar da güçlü bu kadının, ölüm hak-
kında bu kadar rahatça konuşması Azra’yı garip duygulara sokuyordu. Bu cümle üzerine ne söylenebilirdi ki? 
Babaannesi içini çekip devam etti.

“Yaşlılık en büyük hastalık kızım.”

“Eğer her mutlu gününü, en sağlıklı günlerini geçirip gittiysen, yaşlılıkta sana ne kalır ki. Bu da Tanrı’nın hayatı 
dengeleme yöntemi.” Ağır gözleri masanın üzerinde duran saate kaydı. “Namaz vakti yaklaşıyor.”

“Siz namazınızı rahat rahat kılın. Ben de o sırada dedeme bakayım.”

Babaannesi başını sallayıp namaza geçmeye başlayınca Azra da tahttan kalkıp koridorun sonundaki o küçük odaya 
gitti. İnsan o odayı bir tabut zannedebilirdi.

Kocaman battaniyeler altında, bir zamanlar dağlardan da büyük görünen dedesi, hasta bir çocuk kadar solgun bir 
şekilde yatıyordu. O mavi, masmavi gözleri… 
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      Hınzırlığını yitirmiş o gözler…

        Üzeri ölümün buğusuyla kaplanmış, o gözler…

Boğazı tıkandı Azra’nın. Kendisini dedesinin yanına atıp ağlamak istiyordu. Bu evde onun sorunları sonda geliyordu. 
Daha büyük bir soruna karşı yüzünü umutlu ve mutlu tutmalıydı.

   “Azra, sen mi geldin?”

“Evet dedecim, ben geldim. Sizi görmek istedim.”

Gözlerinin arkasında bir şey parıldamış gibi oldu,

      Olabilir miydi?   

       Sönmeseydi bu kadar çabuk, bunun cevabını alabilirdi.

Kanepenin yanında duran sandalyeye usulca oturdu, sanki onu yakalamak isteyen battaniyeden kaçmış kemikli eli, 
parmaklarının arasına aldı.

“İstediğiniz bir şeyler var mı dedecim?”

“Hmm?”

“İstediğiniz bir şey var mı? Televizyon, meyve?”

“Hı-hı.”

“Size o zaman mandalina getireyim. Televizyon da ister misiniz?”

“Sen kumandayı ver, ben kendim açarım.”

Azra, televizyonun üstündeki kumandayı, ellerinden bıraktığı avucun içine koydu ve mutfağa yollandı. Mandalinayı 
soydu, tabağa koydu, bir tane de çatal iliştirdi, tekrar o kanepenin yanına koyuldu. Bir kanal televizyonda renkler 
saçarak oynuyordu, ama bundan kime ne? Bu evin yitirdiği rengi, masmavisinin ‘mas’ını yitirmiş mavi gözlere rengi-
ni tekrar ne verebilirdi ki?

Tabağı bir küçük sehpaya koyduktan sonra dedesine döndü.

“Hadi sizi doğrultalım.” Kollarını bir çocuk gibi uzatan dedesinin koltuk altlarına girdi ve oturur pozisyona getirdi. 
Arkasına bir yastık yerleştirdi, kanepenin üzerindeki çarşafı düzeltip battaniyeyi dizlerinin üstüne serdi. Tam tabağı 
alırken eline, babaannesi kapıda belirdi.

“Hadi kızım sen içeriye git, ben yediririm.”

“Tamam babaannecim. Bir ihtiyaç olursa hemen buradayım.”

.

Bir dakika, bir sayfa,

.

İki dakika iki sayfa

.

Üç dakika, üç sayfa

.

Dört dakika ve bir böğürtü.
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“Yine mi kustun Nadir!” Bu gürültü üstüne kitabının arasına ayracını koyup ayağa kalktı. Odaya geldiğinde babaan-
nesi dedesine yeni kazak giydiriyordu bile. 

“Yardımcı olaydım babaannecim.” 

“Yok, kızım, ben yaptım bitti zaten. Hava da karardı. Ne çok isterdim kalmanı ama eve dönmen gerek artık. Uzun 
yolun da var.” Babaannesi kusmuklu kazakla birlikte kapıdan çıkmıştı bile.

“Sen benim canımsın Fatma.” Diye inledi dedesi.

“Uyuman gerekiyor.” Diye yanıtladı babaannesi, ama gözündeki o acıklı mutluluğu saklayamamıştı Azra’dan.

Dedesine dönüp onu yatırdı ve üzerine battaniyesini serip iyice yerleştirdi. Başına başlığını geçirdi sonra durup çalış-
masına baktı. Gayet iyiydi. Alnının ortasını öpüp

“Ben şimdi gidiyorum. Ama geri geleceğim yakında. Gelecek hafta yine görüşürüz.”

Göz kapakları bile titriyordu adamın. Küçük bir iç çekişle kapıya yöneldi.

“Azra, kızım, sen mi geldin?”

“Şimdi gidiyorum dedecim. Ama söz gelecek hafta geleceğim yine. İyileşmenize bakın.” Diye kendini yineledi, dede-
sini yine öptü, çarşafları yine düzeltti ve yine kapıya doğru yöneldi.

Babaannesi onu giriş kapısının önünde bekliyordu. Atkısını uzattı Azra’ya, Azra da giyinmeye başladı. Ayakkabısını 
bağladıktan sonra doğruldu ve göz göze geldiler. Azra kendisini onun kucağına attı ve uzun süre sarıldılar. 
Babaannesinin eli Azra’nın montunun cebine gitti, girdiği gibi de çıktı. Üzerini pat patladı ve gururlu bir gülümseyiş-
le:

“Yolluğun. Aynı zamanda harçlığın.” dedi. Karşı çıkmanın hiçbir anlamı olmadığını bildiğinden mahcup bir gülüm-
seyişle başını eğdi ve yumuşak yanağını öptü. 

“Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın.”

“Sen de canım. Eve ulaşınca beni bir çaldır oldu mu?”

“Olur babaannecim.” 

Kapı, arkasından merdivene ulaşıncaya kadar hiç kapanmadı. 

Olan her şeyin ağırlığından hiçbir şey düşünemiyordu. İskeleye geldiğinde tam zamanında olduğunu fark etti ve 
vapura bindi. Denizin serin ve tuzlu havası, kafasına dağıtmaya bir nebze yardımcı olmuştu. Sonunda tekrar bir şey-
ler hissetmek ona değişik bir haz veriyordu.

Her geldiğinde ayrı bir cümbüşün yaşandığı, konuşma, kahkaha ve mutluluk akan o ev artık sönük bir resim gibi 
geldi bir anda. Her düşündüğünde kalbine atılmış kelepçe, sıkılaşırmış gibi oluyordu. Birbirleriyle olunca olmayan, 
biri olmadan diğeri olmayan o çift ne durumlara düşmüşlerdi. Onları gözü önüne tekrar getirince ölümün gerçekli-
ğini anladı bir anda.

Babaannesine takıldı aklı bir anda. Şimdi anlamıştı her zaman en güçlü kişinin o olduğunu. Ne kadar acı çekerse 
çeksin, hep bir başkasına yardım ediyordu. Peki, başkasına yardım ettiği için kazandığı neydi? Yardım etmeyen bir 
sürü insandan laf işitmek. Onun da işi zordu. Yaşayamayacak kadar boş ama ölemeyecek kadar nazik bir insandı. Tek 
kusuruydu bu.

‘Yaşlanmak en kötü hastalıktır.’ demişti babaannesi. Yaşlanmak aslında ölmenin bir denemesiymiş meğerse. Yaşlanmak 
demek, ölüp de yaşamakmış.

Deniz Yardımcı
Fotoğraf: Alp Revanbahş
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Az önce indim otobüsten. Eve yürüdüm. Hava tıpkı benim gibi karanlık, kapkaranlık. Evime giden tahta 

yollardan yalnız başıma geçerken, takip ediliyormuş gibi hissettim. Sadece karanlıktı oysa. Ama takip edi-

liyormuş gibi hissetmekten alıkoyamadım kendimi. İşte tam da o sırada fark ettim kendime bir kitap gibi 

seslendiğimi.

Hızlı adımlarla yürümeye devam ettim. Apartmanı gördüm. Derin bir “Oh!” çektim. Derken sol çaprazım-

da, önümde bir gölge gördüm. Apartmana koştum.

“Kendi gölgemden korktum Anne.”

Ağlamaya başladım sonra. Önce ben... sonra sen… daha sonra hepimiz… ve yan evin çatısındaki kediler… 

ve tavan arasındaki örümcekler… ve üst sokaktaki bebekler...

Gecenin uğultusuyla karışan sesler kapladı tüm mahalleyi. Daha birkaç dakika olmamıştı, mahallenin ışık-

ları söndü. Mahalleli benden çabuk fark etmişti.

“Çok geç anladım Anne.”

Yaralarım yine kanamaya başlamıştı. Pembe tenimde açılmış ince yaralar... ince çizgiler… ince mutsuzluklar... 

ince işler... ince ince... hepsini deşmişler...

Altları kan toplamış gözlerim... Ben... Yaralarım... Bir de kedilerim. Çok sevdiğim kedilerim. Kara kedilerim, 

süt kedilerim, duman kedilerim, yorgun kedilerim...İçimizde bir sıkıntı. İçimizde bir kıpırtı. Hepimizde 

derin bir uyku hâli. Kedilerim bile delirdi. 

Neden
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“Bir ben deliremedim Anne.”

Boynumda kaynar suların bıraktığı izleri gördüm aynada. Kırmızı. Ya da pembe? Hatırlamıyorum. Dokundum, 

acımadı. Bu da deşilen başka bir yaraydı.

“Kaşınan yaralarımı öp Anne.”

Sağdaydı. Hayır solda. Hayır hayır sağda. Evet kesin eminim solda. Köşedeki kutuda. Köşedeki işlemeli 

kutuda. İçi dolu bir kutuda. İçi kan dolu bir kutuda.

“Gözlerim kapanıyor Anne.”

İğne gibi bir şey battı karnıma. Açtım baktım. Anılarımdı. Karnımı yarmışlardı. Karnımı yarıp içine kaçmış-

lardı. Şimdi de beceriksizce etlerimi birbirine kavuşturmaya çalışıyorlardı. Yardım ettim. Uykuma devam 

ettim.

“Artık canım acımıyor Anne.”

Artık sayıklıyorum. Tek bir şeyi sayıklıyorum. Birinin ismini... Bir acıyı... Artık sesleniyorum. Tek bir kişiye 

sesleniyorum. Bağırıyorum... Fısıldıyorum... Uyuyorum. Sesim duyulmuyor. 

Sana soruyorum. Sana bir soru soruyorum.

“Neden Anne neden? 

Neden nefret ettim kendimden?”

Ezgi Yaramanoğlu
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Uzun dalında yapraklar 

dökülürken rüyalarına,

zamanın en güzel rengine süründü

sonbaharında kaldığı sokak.

Sayfa arasına sıkıştırıldı zaman, 

yine de çoğu çürüdü hatıraların.

Bir türlü uyanamadı yağmurdan.

O sonbahar çok ıslandı sokaklarda,

unuttu evinin yolunu.

Şimdi düşerken ışığa 

bir parçası çürümüş

bir parçası en güzel renk,

hatırladı 

sokaklarda dizelerle yürüdüğü sonbaharı…

Aslı Demiralp

Rüyanın Yaprağı

Çizim: 
Melisa Naz Köken
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Nefes…

Çocukluğunda, arkadaşlarınla nefes yarıştırırken egemen olmaya çalıştığın nefes…

Bir gün o sana egemen olacaktı

yaşlandığında, soluk soluğa kaldığında,

elini kalbine götürüp tekrar nefesine egemen olmaya çalışacaktın.

Yaşlanınca anladın ki çocukluğunda tuttuğun nefes, şimdi ihtiyacın olduğu an, geri

gelmiyordu; gelecek için saklamamıştın o nefesi. Nefes, anlıktı, uçucuydu.

Şimdi tutamıyorsun nefesini bile, korkuyorsun, çünkü içinde kalan her nefes, sana nefesini

vereceğin son anı hatırlatıyor.

———

Nasıl da güzel durur,

uçurumun ucundaki çiçekler, kayalar ve toprak.

Sanki tutunurlar birbirlerine düşmemek için.

Sanki elverirler hep beraber, bu güzel manzarayı oluşturmak için.

———

Doğduğunda sen ağlarken herkes gülüyordu.

Sanki hayat bizi en başında uyarmıştı gelecek hakkında.

———

Tamamıyla o “an”da olduğunu hissetti.

“Kandırma kendini”, ‘şu anda’ diye bir şey yoktu. Bunu düşünürken bile düşünceleri

geçmişte kaldı.

———

Sanki insanlar, sevdiklerini kaybetmenin acısından korktukları için sevmemeyi tercih

etmişlerdi.

———

Kendimizi daha mı az düşünürdük eğer adıllarda ilk başta “ben”i saymasaydık?

———

Herkes kendinden bir parça nefes katıyor havaya,

bu ortak nefesi tekrar soluyoruz, kendi nefesimiz oluyor tekrardan.

———

Zamanın akışında, insan dönüp duruyor, onu içine atmış oldukları hayat girdabında.

Laura Messner

Hayatın Eşiğinden Notlar
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Sabaha karşı 02.48. İstanbul ilk defa bu denli sert havasıyla şaşırtıyor beni. Soğuk. Soğuk tüylerimi bir bir rahatsız 
ederken acımasızca iliklerime kadar işliyor. Atkımın beni biraz daha ısıtabilmesi umuduyla ağzımı ve burnumu kapı-
yorum. Yürüyorum. Anlık bir kararla saate bakmaksızın, cebimde yirmi lira, plansız bir şekilde kendimi sokaklara 
atmış, evimin en yakınında bulunan metroya doğru yürümeye karar vermiştim. Uzaklaşmak, rutinimi kırmak ve 
gittiğim yerin bilincinde olmamak için garip bir ihtiyaç duymuştum. Keşfedilmeye hazır sokaklar, yeni yüzler, yaşa-
dığım bölgeyi arkamda bırakmanın vereceği rahatlama… Bunun düşüncesi adımlarımın heyecanla hızlanmasına, 
metroya bir an önce ulaşma isteğimin kabarmasına sebep oluyor. Normalde gecenin geç saati olmasına karşın renkli 
kişilikleriyle İstanbul sokaklarını dolduran insanların eksikliğini hissetmekte geç kalmıyorum. Bugün sokaklarda 
yalnız yürüyorum. Eşlik edenim yok ne de gecenin geç saatine kadar açık olan market sahibine atmam gereken sahte 
gülücüklerim. Bugün sessiz. Sessiz ve ıssız diye düşünüyorum. Kendi düşüncelerimde kaybolmuşken, metronun 
kırmızı ve lacivert parıltısı görüş alanıma girmeye başlıyor, hafifçe gülümsüyorum. İşimi, karımı ve sıkışıp kaldığım 
kutuyu arkamda bırakıp rahatladığımı hissediyorum. Ansızın içimde bir suçluluk duygusu filizleniyor. Karımı ve 
yaşadığım yeri gözümü kırpmadan arkamda bırakacak kadar mı sıkışmış hissediyorum? Sabah sekiz akşam altılık 
değişmeyen programımdan bu denli mi sıkılmışım? Her şeyi bir anda bırakıp gidebileceğimi bilmek beni korkutuyor.

 Havada garip bir şey var, ismini koyamıyorum. Ensemdeki tüylerin ürperdiğini hissediyorum ve bu seferki sebebin 
soğuk olduğundan ve atkımın beni koruyabileceğinden şüpheliyim. Arkamda beni takip eden bir bedenin varlığının 
yavaşça farkına varıyorum.  Usulca ve küçük hareketlerle elimi cebime doğru götürmeye yelteniyorum, umarım kesi-
ci bir alet, kendimi korumama yardımcı olacak bir şeylerim vardır yanımda. Abartma diyerek kendime kızıyorum. 
Sadece aynı yönlere gidip arka arkaya yürüyen iki insanız. Gecenin sessizliğini bıçak gibi kesen bir kahkaha yükse-
liyor arkamdan. Boğuk, korkusuz, korkusuz olduğu kadar da korkunç bir kahkaha. Yavaşça kendimi arkama bakma-
ya zorluyorum. 

“Beni fark etmen biraz uzun sürdü açıkçası, nasılsın Alper?”

Lacivert
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 İsmimi duyunca irkiliyorum ve ismimi nerden bildiğini sorup sohbeti uzatmıyorum. Karanlıktan suratını seçemiyo-
rum. Dizlerine kadar inen siyah yün bir hırka giymiş, yüzünü kapatan bir kapüşonu var. 

“Özür dilerim beyefendi korkarım tanıştığımızı hatırlamıyorum, iyi akşamlar.”

Kalbim beni her an yarı yolda bırakabilecekmişçesine hızlı atıyor. Kendimi rahatlatmaya çalışıp, bu yabancıdan bir an 
önce uzaklaşabilmek için adımlarımı hızlandırıyorum.

“Bu kadar korkak olduğunu düşünmemiştim.” Kafamı kaldırdığımda yabancının karşımda dikildiğini görüyorum. 
Telaş içinde sağıma soluma bakıyorum. İnsanlar günle vedalaşmış bile. Apartmanların ışıkları çoktan kapanmış. 

“Lütfen uzaklaşın yoksa bağırmak zorunda kalacağım, hoşunuza gitmeyecek.” 

 “İstersen bağırabilirsin, duyacak kimse yok, şu an bu şehirde sadece ben ve sen varız.”

“Ne demek istiyorsunuz eminim bağırsam uykusundan uyanıp beni kurtarmaya gelecek onlarca insan olacaktır, hem 
siz ne istiyorsunuz ki benden!” 

Sesimin çıktığını sadece ses tellerimin titreşmesinden anlayabiliyorum, sesimi kulaklarım işitmiyor, her an bayılacak 
gibiyim. Yabancı tekrar kahkaha atıyor ardından abartılı bir iç çekiyor.

“Şu an ne dünyada ne hayalde ne gerçeklikteyiz. Açıklaması biraz zor ama izin verirsen açıklayayım.”

Bu sefer sesindeki alayın yerini merakın aldığını hissediyorum. Sanki vereceğim cevaptan ötürü endişeli. Bir, iki, üç, 
dört, beş, altı, yedi… Elimi kulaklarımla tıkıyorum avazım çıktığı kadar bağırarak saymaya devam ediyorum. Sekiz, 
dokuz, on, on bir, on iki, on üç! Kendimi kaldırıma bırakıyorum ve ellerimi kontrolsüzce yerde gezdiriyorum. Ellerim 
kaldırımın varlığının farkında hatta kaldırımın soğukluğundan parmak uçlarım uyuşuyor. Rüyada değilim, kendimi 
kandıramıyorum, uyanamıyorum.

Sabırsızca bir iç çekiş geliyor yakınımdan.

“Ben sıkılmaya başladım, sen de kendini yerden yere atıp kendine bunun bir rüya olduğuna inandırmaya çalışmaktan 
sıkılmadın mı?” Sesinde bitkinlik vardı.

Delirmedim. Bunun bir rüyadan ibaret olduğunun farkındayım. Belki yabancının söylediklerini yaparsam uyanabili-
rim. Aynı zamanda korkumun yerini merak almaya başladı bile.

“İsmin ne” 

Artık “siz” ekini kullanmak gelmiyor içimden. 

“Cevabını kaldıramayacağın sorular sorma.”

Hâlâ kaldırımda oturduğumu fark ediyorum ve utanarak ayağa kalkıyorum. 

“Sadece ismini öğrenmek istiyorum, dünyanın en şaşırtıcı şeyi olmasa gerek.”

“Emin olma, derim.”

“En azından ismini bilirsem sana güvenmem daha kolay olur.”

Benimle konuşması uzun zaman alıyor.

“Ben farklı bir yerden geliyorum, ikiz bir dünyadan, farklı bir boyuttan. Bu evrenlerde kendinin, eşinin hatta patronun 
bile bir kopyası mevcut sadece bu evrenler birbirlerinden habersiz yaşıyorlar. Anlayacağın uzak bir yerden geldim o 
yüzden biraz daha misafirperver olmanı beklerdim.”
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Ben ne paralel evrenlere ne başka boyutlara ne de sokakta beni durduran deli yabancılara inanırım.

 “Benim şanslı ikizim kimmiş peki o hâlde.”

Ne kadar alaycı şekilde konuşuyor olsam da içimde yabancıya inanmak isteyen bir taraf buluyorum, yeni bir hayat, 
belki daha iyisi. Fakat bunu kendime itiraf etmiyorum.

Yanıma yaklaşıyor. 

“Hiç sormayacağını sanmıştım.”

Kapüşonunu yavaşça sıyırıyor. Kalbim her an duracakmış gibi atmaya başlıyor.

Hayır. Olamaz.

Karşımda kendimin yansımasını görüyorum.

“Adımın ne olduğunu öğrendin mi şimdi?” 

Dün uyku ilacını fazla mı içtim acaba? Hayır, sadece bir tabletin yarısını yutmuştum, olması gerektiği gibi. Bu bir rüya 
değil mi? Umarım öyledir.

“Gerçi kendime Evren Yolcusu demeyi tercih ediyorum” diyor. Dizlerimin bağı çözülüyor ve kendimi yeniden kaldı-
rımda buluyorum.

“Oturmayı seviyorsun anlaşılan” diyerek alay ediyor benimle.

“Elimi tut, kalk metroya doğru yürürken her şeyi anlayacaksın. Ayrıca bu benim için de büyük bir sürpriz. Ben de bu 
evrendeki kendimle ne zaman karşılaşacağımı merak ediyordum.”

Dediğini yapıyorum, kendimi kalkmaya zorluyorum ve ne hissedeceğimi bilmez bir şekilde yabancıyla birlikte yürü-
yorum. Yoksa Alper’le mi demeliyim? Şu an yerimde başka bir insan olsa büyük ihtimalle bayılmıştı fakat bu olay 
garip bir şekilde hoşuma gidiyor, uzun zamandır ilk kez heyecanlandığımı ve merak içinde olduğumu hissediyorum.

“Beni nasıl buldun?”

Aklıma gelen tek soru bu. Sorumu duymazlıktan gelerek uzaklara bakmaya devam ediyor. İlk defa onu bu denli 
detaylı incelemeye fırsat buluyorum. Gözlerinin çok şey gördüğü belli, elleri nasırlı, benimkiler ise değil. Aynı yaşta 
olmamıza rağmen benimkinden daha uzun bir hayat yaşadığı kesin. 

“İnsanlar farklı boyutların varlığının farkında değil, benim dışımdakiler.” 

Sorduğum soruya cevap vermesi çok uzun sürdüğünden neye cevap verdiğini unutuyorum.

“Ne?”

Birden duygusallaştığını hissediyorum, konuşmaya devam ediyor.

“Karım beş yıl önce vefat etti. İnanılmaz güzel bir kadındı.” 

Gözyaşlarını engellemeye çalıştığından havaya bakıp gözlerini normalden fazla kırpmaya başlıyor.

“İstersen hatıraların sana kalsın”

Yanında yürüdüğüm deli beni korkutmuyor, onunla konuşmak istiyorum. 

“Hayır bilmek zorundasın. Karım vefat ettiğinde iki ay boyunca evden çıkmadım, öldüğünü kendime kabul ettireme-
dim. Bir de oğlum vardı tabii. O da böyle bir babayı kendine kabul ettiremedi ve beni terk etti anlayacağın hayatımın 
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en parlak dönemi değildi.” 

İçimi yabancıya karşı ani bir sempati duygusu kaplıyor. Elimi kaldırıp omzuna koyup yanında olduğumu bilmesini 
istiyorum.

“Elini omzuma falan koyma sakın.” 

Peki, bu hiç de garip bir durum değil diyorum kendi kendime. Yabancı beni söylediği her şey ile biraz daha şaşırtıyor.

“Karımın hâlâ hayatta olduğunu zannediyordum, ölümünün bir rüya olduğunu, o gece hiç kaza yapmadığını. Onu 
geri getirmek için kendimce yollar aramaya başladım. İnanır mısın bilmem ama onu diriltebileceğimi bile düşündüm. 
İnsan çaresiz kalınca kendini Tanrı zannediyor.”

Metroya varmıştık. Olduğu yerde dikildi ve konuşmasını hızlandırarak sanki anlatacağını bir an önce bitirmesi gere-
kiyormuş gibi devam etti:

“Televizyonda ikiz dünyalar ile ilgili bir belgesel izledim. Nasıl farklı bir boyuttaki kendimizin, bizden habersiz fark-
lı bir hayat yaşadığıyla, o evrende şu ankinden farklı bir gerçeklik yaşandığı ile ilgili. Kendisi de belgeselde bunu 
deneyimlediğini söylüyordu. Belgeseli izlerken geçirdiğim her saniyede, vücudumdaki her atomla, tüm benliğimle 
karımın ve beni terk eden oğlumun başka bir boyutta yaşadığına ve beni beklediklerine inandım. Belgeselin sonunda 
“Evren Yolcusu” isimli bir lakap çıktı. Günlerce, sabahlayarak bu lakabı ve altında yatan anlamı araştırdım. 
Araştırmalarımın sonucunda elime bir numara geçti ve geçer geçmez bu numarayı aradım.”

Yabancı yaşadıklarını anlatırken gözleri heyecandan ve yaşadığı deneyimlerden dolayı cam gibi parlıyor, elleri istem-
sizce havada daireler çiziyordu. Karşılaştıkları ilk andan itibaren buz gibi soğuk ve sakin olan bu gizemli kişi şu an 
kendini yaşadıklarının içinde kaybetmiş gibiydi.

“Konuştuğum adam bana ismini söylemedi, kendisine Evren Yolcusu dememi rica etti. Ne yapacağımı bilemez şekil-
de adama benimle hemen o gece buluşması için yalvardım fakat buna gerek olmayacağını, yürümeye başlasam ken-
dimi onun yanında bulacağımı söyledi bana. Yürümeye başladığımda kendimi metro durağında buldum. Sanki ayak-
larım kendi kendilerine bir yol çizmişti. Karşımda boyu zar zor 1.60’ı geçen bir adam ile karşılaştım. Evren Yolcusuydu 
bu.”

Ardından derin bir nefes alıp devam etti.

“Bana karşıdaki metroya binmem gerektiğini söyledi. Hayatımda hiç görmemiş olduğum bir metroydu. Metrodan 
indikten sonra paralel evrene geçiş yapacağımı söyledi. Bunun bilimsel olarak nasıl mümkün olduğunu sormadım, 
bana dediği hiçbir şeyi sorgulamadım. Metroya bindim. Yaklaşık bir dakikalık yolculuktan sonra metrodan indim 
fakat uçan arabalar veya karım yoktu karşımda. Metroya bindiğim ve indiğim yer aynıydı. Tek fark Evren Yolcusunun 
artık durakta olmadığıydı. Sinirlendim, zamanımın boşa harcandığını düşünüp havaya küfürler salladım. Dışarı çık-
tığımda karşı komşumuz Elif ‘le karşılaştım. Selam verdiysem de kendi kendine ‘gece bu saatte de dışarıda sapıklar 
dolaşıyor’ dediğini duydum. Beni tanımamıştı. Benden habersiz kendi hayatını yaşıyordu. İşte o zaman anladım. Artık 
paralel evrene geçiş yapmıştım. Heyecandan ellerim ayaklarıma dolandı hemen karım ölmeden önce birlikte oturdu-
ğumuz ufak dairemize gittim. Ne diyecektim? Ne yapacaktım? Hiç bilmiyordum. Ya komşum Elif gibi o da burada 
beni tanımadan yaşıyorsa? Mümkün değil, bu denli büyük bir sevgi neresi olursa olsun unutulmaz diye düşündüm. 
Kapıyı çaldım ve küçük çocuklar gibi sabırsızca bekledim. Kapı açılır açılmaz karımın gözlerindeki boş bakışlardan 
beni tanımadığını anladım. Arkadan kalın ve meraklı bir ses geldi. “Karıcığım kimmiş gelen gecenin bu saatinde?” 
Gözlerim öfkeden kararmıştı. ‘Pardon, yan evin kapısını çalacaktım, burada yeniyim’ dedim. ‘Sorun değil iyi geceler 
kendinize iyi bakın.’ Diyerek bana gülümsedi. Gülümsemesi… Eskiden her gece görme şansını yakaladığım gülüm-
semesi. Sokaklarda bağırıp isyan ederek sahilde sabahladım. Cebimde Evren Yolcusunun kartviziti vardı, hemen ona 
ulaşacak ve aklıma gelen her kötü sözü bir bir söyleyecektim. Elimi cebime soktum fakat elime kartvizit yerine çirkin 
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bir el yazısıyla yazılmış not geldi. Şöyle yazıyordu notta:

“Sevgili Alper, sana bahsetmeyi unuttuysam da şimdi bahsedeyim. Umarım sana geç haber verdiğim için bana kız-
mazsın. Artık bu evrene geri dönemezsin. Bu gidiş dönüş bileti olmayan bir yolculuk. 

Bu yazıyı okuyup sinirlenmem gerekse de zaten o evrende ne kaybedecek bir şeyim ne de kazanacaklarım kalmıştı. 
Şu an yepyeni fırsatlarımın olduğu ve yıllardır gülümsemeyi ilk defa tekrar becerebildiğim bir dünyadayım. Sana da 
aynı fırsatı sunuyorum Alper.”

Uzun bir süre cevap veremiyorum. Sessizliğimin altında korku yatıyor. Çok korkuyorum gerçekten çok korkuyorum 
çünkü bu anlatılanların, karşımda duran yabancının, çevremin, hislerimin gerçek olduğunu yeni yeni fark ediyorum. 
Ardından korkum yavaş yavaş azalmaya başlıyor ve tekrar meraklanmaya başlıyorum.

“Şu an senin evreninde miyim? Neden kimse sokaklarda dolaşmıyor, neden her yer bomboş?”

“Çünkü şu an zaman yolcusu durumunda olan benim ve bu gibi durumlarda yaşam duraklar ta ki ben gidinceye kadar. 
Ben gittiğimde her şey devam ediyor olacak, insanları tekrar görmeye başlayacaksın.”

Aklıma bir anda yabancı diye kendime inandırmaya çalıştığım insanın, karşımda yansımam gibi duran kişinin adının 
Alper olduğu geliyor.

“İlk sorduğum soruyu hâlâ yanıtlamadın. Beni nasıl buldun? 

“Kaç tane farklı hayat var bilmiyorum fakat teorim şu ki her paralel evrendeki bizim aynımız olan Alper’ler bir kaçış 
arıyor çünkü Evren Yolcusu bana kendisinin bir kopyasının gelip onun bu yolculuğu ona sağladığını söylemişti. Ben 
nasıl yürümeye başladığımda Evren Yolcusunu bulduysam sen de yürümeye başladığında metroya doğru geldin çünkü 
sen de arkana bakmadan gitmek istiyorsun, çözümü altımızdaki metroda yatıyor.”

Cevap vermiyorum ve vermeyeceğim de. Arkama dönüyorum ve yürümeye başlıyorum. Yaklaşık üç saattir bu adam-
la konuşuyorum. Sokağa adımımı atmam bile bir hataydı. Sinirden köpürmeye başlıyorum. Bu söylediklerine inanmam 
ve sevinmem mi gerekiyor? Fakat inanıyorum, belki de inanmaya muhtaç olduğumdan kendimi zorla inandırıyorum.

“Sana bir şans sunuyorum. Burada mutlu değilsin. Mutlu olabileceğin bir yerin şansını sunuyorum sana. Arkanı dönüp 
gitme.”

Arkamı dönüyorum ve gecenin karanlığında karşımdaki adama bağırabildiğim kadar bağırıyorum. Aslında isyan 
ettiğim şey yabancı ve bana sundukları değil, sadece yıllardır birikmiş olan sinirimi kusuyorum.

“Korkağın tekisin. Karın öldüğünde ve oğlun seni terk ettiğinde gururunla olduğun yerde kalmalıydın. Hayat her 
zaman gökkuşakları ve parlayan bir güneşten ibaret değil. Yaşadığın acıya mertlikle göğüs germeliydin!”

Aslında istediği gibi bir hayata kavuşmuş olduğu için onu kıskanıyorum. Arkasındakileri bu kadar çabuk bırakıp yeni 
bir hayata başladığı için. Ayrıca karısı ve oğlundan bahsettiğim için bana sinirleneceğini düşünüyorum fakat yüzünde 
içten bir acıma ifadesi var.

“Korkak olan sensin Alper. Bencillik yapmaktan, kendi mutluluğunu düşünmekten korkuyorsun. Karının seni düzen-
li olarak aldattığını, başka bir ilişki yaşadığını biliyorsun. Ne annen ne baban hayatta ne de ailem diyebileceğin başka 
insanlar var.”

Konuşurken metronun merdivenlerinden inmekte olduğumuzu fark ediyorum. Tamamen istemsizce iniyorum. Aşağı 
inmek aklımın ucundan bile geçmemişti. Yabancının söylediği şeylere söyleyeceklerim yok çünkü haklı. Ona cevap 
vermek yerine ortaya yine onu suçlayan başka bir düşünce atıyorum.

“Gerçeklikte yaşamıyorsun, gerçekliğini değiştirmişsin. Burası senin için bir nevi hayal dünyası.”
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Söylediğime cevap vermiyor.

“Tek yapman gereken şu gördüğün metroya binmek. Bambaşka, hayat dolu sevip sevebileceğin bir evrene yolculuk 
yapacaksın.”

Uzun süre konuşmuyoruz. Çevredeki diğer metrolara kıyasla bu metronun üstünde gideceği yön yazmıyor ve bu 
metro lacivert, bana sevip sevilebildiğim gençlik zamanlarımı hatırlatıyor. 

Lacivert en sevdiğim renk. 

“Benim bindiğim metro sarıydı, karımın saç tonunun aynısı.” Diyor.

Yabancıya bakıyorum. 

Anlıyorum.

Herkes metroyu mutluluğuyla özleştirdiği renkte görüyor. Artık yabancının doğruyu söylediğine eminim. Şu ana 
kadar inanmamış ve anlamamış olsam da şu an bana sunulmuş fırsatın değerini anlıyorum, rüyada değilim değil mi? 
Umarım rüyada değilimdir.

Artık kendimi kandırmak istemiyorum.

Hayatımın yarısı boyunca ciddi anlamda sevmedim, sevilmedim. 

Uzun zamandır sokakta gördüğüm bir köpeğin başını okşamadım. 

Güneşli günlerde güneşi değil, güneşten dolayı oluşmuş gölgeleri gördüm.

Yağmurun altında gözlerimi kapayıp yağmur damlacıklarının yüzümü okşamasına izin vermedim.

Sevdiğim bir kitabı okuyup kendime zaman ayıramadım. 

Kendime ne çay ne de kahve yaptım. 

Karıma sarılmadım.

 Beyaza değil siyaha baktım. 

O kadar uzun süredir sevdiğim bir şey yapmadım ki sevdiğim şeyleri ve nasıl sevildiğini unuttum.

“Unutma gerçekliğini sen yaratırsın.” Diyor yabancı arkamdan.

Lacivert metroya doğru yürümeye başlıyorum. Metronun içi bomboş, koltukları geniş ve rahat gözüküyor. Cam kena-
rına oturuyorum. 

Hayatın bundan sonra bana göstereceklerini kaçırmak istemiyorum. 

Yolculuğa hazırım.

Belki gerçekten gerçekliğimizi biz yaratıyoruzdur.

Lacivert bir metrodayım.

Lacivert bana sevip ve sevilebildiğim gençlik zamanlarımı hatırlatıyor.

Lacivert benim en sevdiğim renk.

Janset Yaşar
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Her şey yarım. İkiye ayrılmış her şeyimiz. Aklım sende kalmış, kokun bende. Beraber düşlediğimiz finaller, kapalı 

kapılar ardına kilitlenmiş. Gerçek ve hayal arasına gerilmiş ince ipte ne oyunlar oynamışız. Farkında bile olmadan 

hangi sonları başlangıç bilmişiz. Hikayeler bitmezmiş meğer. Sayfalar çevrilir, defterler değişir, nokta konulsa da o 

son cümle tamamlanamazmış. Biz de bitemedik, tamamlayamadık o sonsuz masalı. Yeni bir bölüme başlıyoruz şimdi. 

Aynı kalemle, farklı bir defterde.

“Bu kalp seni unutur mu?” diye başlayan onlarca cümle kurduk birbirimize. İnsan ezberlediklerini kolay kolay unut-

muyor. Asla bırakmayacağız sevgilim, asla vazgeçmeyeceğiz. Ağaçlar vazgeçiyor mu yapraklarından, sonbahar geldi-

ğinde? Deniz vazgeçiyor mu dalgalarından, gelgitler vurduğunda sahile? Güneş vazgeçiyor mu bizden, kaçtığımızda 

gölgeye? Seni seviyorum demenin tonlarca yolu var aslında. “Aman dikkat et hava soğuk sıkı giyin” demektir, seni 

seviyorum. Aynı zamanda “Hasta ol da evden çıkama, benden başkasını göreme!”dir. Ne kadar çelişkili değil mi? Ne 

kadar birbirine zıt. Bu denli güzel olmasının sebebi de bu değil mi zaten? Çözülemeyen, anlamlandırılamayan ve 

sadece hissedilen bir şey olması. Karşındakinin yüzündeki gülümsemeyle mutlu olmaktır, seni seviyorum. O gülüm-

semenin nedeni olduğunu bilmektir. Sesinde huzur bulmaktır, seni seviyorum. “Sen saatlerce susmadan dilin dama-

ğın kuruyana kadar konuş, ben sadece bakayım sana”dır, seni seviyorum. Ve hiç bitmeyen hikayelere başlangıç ola-

bilmektir, belki de…

Tesadüflere inanır mısın? Hiçbir insan şans eseri girmiyor hayatımıza. İster kader de, ister bela, bir sebep uğruna 

giriyorsun başka bir hayata. Onu mutlu etmek için. Kendini mutlu etmek için. Ben ve sen değil, BİZ olmak için belki 

de. Peki kadere inanır mısın sen? Sence bir yaprak amaçsızca mı savrulur rüzgârda. Yoksa bir yere mi sürüklenir. 

Herkes bir yere ait değil midir zaten? Kendini güvende hissettiğin yere aitsin. Kim bilir belki ben senin kollarına 

aitimdir. Belki başım omzuna, ellerim ellerine, gözlerim gözlerine yazılmıştır. Senin yanında dünya bir başka dönüyor. 

Hatta bazen, dönmüyor. Karışmıyorum ben de ona. Dönme be canım diyorum. Varsın dönme. Dönmek gidenlere 

mahsus bir şey değil midir? Sen hiç gitme benden. Böylece hiç gerek kalmasın dönmene de. Bir sözü vardır Özdemir 

Asaf’ın, çok severim. “Bir kelimeye bin anlam yüklediğim zaman, sana sesleneceğim.” Ne kadar da güzel anlatmış 

anlatılmazlığı. Dile gelmeyen, hissedilen kelimelerin varlığını. Ben seni böyle seviyorum işte. İçimdeki kelimelerle 

seviyorum. 

İdil Zorlu

İp

İlk Söz

Anlatamam Ki
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Bir genç kızın boynunu bükmek en büyük kabahattir. Endamını, asaletini yok edersin. Solmuş bir çiçek gibi güzel-
liğini kaybeder birden. Al al yanakları beyazlar. Kiraz dudakları kurur, göz kapakları ağırlaşır. Onu tanıyamaz hâle 
gelirsin. Saçlarında yavaşça gezindirdiği elleri, kollarını kavuştururken dünyadan kaçırdıklarıyla o, başka biridir 
artık. Tanıdık çehresi yerini bir yabancıya bırakmıştır. O solmuş çiçek, rüzgâr onu nereye atarsa, oraya savrulur. Esen 
rüzgâra boyun eğer, yaprakları.
İçinden bir parça kapılır rüzgâra, geri dönmemecesine uçar gider. Sıcak baharlarda farklı goncalarla dans eder. 
Renkleriyle büyülenir, kokularını benimser. Yabancı elleri tutar içinde, yaşamaya devam eden zarafetiyle. 
Başka gözlere bakar asla sahip olamayacağı bir gülümsemeyi taklit ederek. Yabancı çehreler arasında benliğini arayan 
bir kaçak. Gerçeklikten, hayatın kendisinden kaçar. Bir tek yere ait olmayı özlemiştir. Sadece bir çift göze, bir tek 
kalbe ait olmayı.
Birileri gitmişti onun içinden. Bu, biten bahar gibi bir gidiş değildi. Tek yön alınmış bir bilet, gözleri arkaya bakma-
yan, aklı kimsede kalmamış bir yolcu vardı, bu gidişte. Bir kelime ardına gizlenmiş sonsuz bir yalnızlıktı arkasında 
bıraktıkları.
Gitsen de geri gelsen, nefesin yapışsa enseme. Bırakmasan. Biletini iptal etmedin mi hâlâ? Bavullarını ben boşaltırım, 
sen yorulma.

Beyaz gibi olmalı insan,
Masum,
Saf, 
Ve kirlenmemiş.
 
Siyah gibi olmalı insan,
Biraz kırık,
Biraz kayıp,
Ve çaresiz. 

Mavi gibi olmalı insan,
Denizde dalga olmalı,
Havada bulut olmalı,
Mis kokmalı. 

Yeşil gibi olmalı insan,
Ağaçta yaprak,
Yaprakta su,
Suda yaşam olmalı. 

Ve gri olmalı insan,
Kötüde iyiyi,
Çaresizlikte umudu bulmalı. 

İdil Zorlu

 Bahar

Gri



Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi22

Ortaokul mezuniyeti…

İnsanların arasına sıkışmışsın, kepini 
fırlatmaya çalışıyorsun. Hep istemiştin 
ya fotoğraflardaki gibi uçan havalı kep-
lerden sende de olsun. Fırlatıyorsun 
ama sanki seninki o kadar uçmadı 
diğerlerininki gibi.

O gün hediye paketi gibi hissetmiş ola-
bilirsin. O kadar da yersiz olmasa gerek 
bu benzetme. ‘En güzel’ gününe yakışır 
giyinmişsin. Sekiz sene boyunca kim-
liğini belirleyen notlar olmuş; notlarla 
şişirilmiş ama içi boş, dışı yaldızla kaplı 
bir hediye paketi gibisin.

Zaten her başarından sonra sana hediye 
alınmasını alışkanlık haline getirmişsin. 
Belki de geç olunca fark edeceksin ki 
hediye getiren anlık başarılar değil, 
hayat boyu sürecek ileriye dönük başa-
rılar işe yarar. Sanki bu sistem, her 
hareketi için alkış alan yetenek yarış-
ması katılımcısına dönüştürmüştü seni. 
O kendisinden şüphe duymamak için 
bağımlıydı o alkışlara, sen de notlara.

O gün geldi.

Bir sene boyunca geceni, gündüzünü, 
uykunu, hayatını vermişsin, hayatını 
belirleyecek o birkaç saatçik için. 
Pardon, “hayatını belirleyecek” derken 
bir ebeveyn bilmişliğiyle düşündün 
yanlışlıkla. “Ne de olsa Einstein da 
başarılı değildi okulda.” diye avunuruz, 
ama geç fark edecektin ki Einstein 
kendi yeteneklerini bulup onlara yöne-
lebilmiş olduğu için başarılı oldu.

Ve şimdi, bu masanın başındasın.

Kendini, duvardaki saatin yelkovanıy-
la akrebinin oluşturduğu kıskacın ara-
sında hissetmiş olabilirsin. Ama aslın-
da seni ısıran, o kıskaçtan ziyade bir 
kırbaçtı, efendisi tarafından kırbaçla-
nan bir at gibi hissediyor olabilirsin. 
Her daim daha hızlı olmalısın: Bak! 
Yanındakiler ikinci sayfaya geçmiş ve 
sen hâlâ birinci sorudasın. Zira bu sis-
temde düşünen değil, soruları hızlı 
okuyan gözler ve cevap kağıdına hızlı 
kodlayan eller kazanıyor. Ne de olsa 
sana, düşünme değil, düşünceyi seçme 
öğretildi.

Her neyse… Bu birkaç saatçiğin sonun-
da kendi ‘zekandan’ şüphe duymamak 
için birkaç rakama muhtaçsın.

Hani ailen derdi ya “Başarsan da başar-
masan da seni seviyoruz.” Peki ya sen, 
kendini sevebilecek miydin her hâlinle, 
yoksa hayalin benliğini ele mi geçirmiş-
ti?

Neticede girdin iyi kötü bir yere.

Tahminen istediğin yer olmadı. O yüz-
den okula boynu bükük geldin, hele bir 
de yeni üniformanı ilk kez giymenden 
gelen alışılmamışlığın ağırlığı da omuz-
larına çökünce rahat hissetmemiştin. 
Bir de buna, sen dışında herkes birbi-
rini tanıyormuş gibi bir izlenime kapı-
lınca daha da terlemeye başladın bah-
çedeki güneşin altında. Bir nutuk çek-
tiler okulun ilk günü. Burası çok şey 
katacakmış dediklerinde, aklına tek 
gelen birkaç fazladan belge ve diploma 
oldu. Ardından burada okuyabilmek 
ayrıcalıklıymış diye övgüler düzdüler.

Hâlbuki sen, başka yere puanın yetme-
diği için gelmiştin bu okula, bu muydu 
ayrıcalığın?

“Lise sınavları çok zor olur” rivayetini 
duymuştun öncelerden. O yüzden ilk 
lise sınavına hazırlanırken ‘sayfaları 
yalayıp yutmuştun’. Geç fark edecektin 
ki bu deyişle ağzına ot tıkılan bir koyu-
na benziyordun. Ne de olsa sınav bitin-
ce ‘onlarca gereksiz bilgiyi’ hatırlamak 
bile istemeyecektin. Ve neticede bir 
hafta geçmeden hepsini unutmuş ola-
caktın.

Mantıksız durduğunu içten içe biliyor-
sun ama fark edemiyorsun ki tek amaç 
notken insan unutacağını bile bile öğre-
nebiliyor bir şeyleri.

Dersiniz, Dil Anlatım. Dil, senin için 
her sene unuttuğunuz ve bu yüzden 
tekrar işlediğiniz eklerden ibaret. Bu 
nedenle hiçbir zaman fark etmedin ki, 
diline pelesenk edindiğin sözcüklerle 
aslında kendi düşünceni dile getirmi-
yorsun, kolaya kaçıp basmakalıp ifade-
ler seçiyorsun.

Zaten demiştik ya sana, düşünmeyi 
değil, düşünceyi seçmeyi öğrettiler.

Kalkıyorsun tahtaya. Konunuz yine 
ekler. Ne de olsa ilkokuldan beri aynı 
konuyu işlediğinizden hoca şimdiden 
vereceğin doğru cevap için “aferin”ini 
dilinin ucuna yerleştirmiş. Hoca veriyor 
sana ‘okul’ kelimesini, “Benzerini türet” 
diyor. ‘Ezberlik’ yazıyorsun tahtaya.

Herkes garip garip bakıyor sana. Hoca, 
“Böyle bir kelime yok.” diyor. Düşü-
nüyorsun, “‘türet’ demedi mi?” diye.

Hoca, “Aç yazım kılavuzunu seç bir 
kelime” diyor.

Diyemiyorsun ki ondan bende yok, 
çünkü yıllarca kulaktan dolma bilgiler-
le gelmişsin buralara. İş işten geçtikten 
sonra fark ediyorsun ki meğer onlar 
seni kandırmamış, sen kendini kandır-
mışsın, zira sistemin ismi “Eğitim-
Öğretim”di, “Eğitim-Öğrenim” değil.

Laura Messner
Fotoğraf: Dora Özal

Ezberlik
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Çelik pusula acıları gösteriyor bu sefer ve bili-

yorum ki kaçtığımızı söylesek de hep bu doğ-

rultuda ilerleyeceğiz. Sade bir kurtuluş gereki-

yor, ışığını başkasından alamayanlara. O suya 

girmeyecekmiş. Bütün yola bunun için katlan-

mıştık hâlbuki. Gözlerinde hiçbir şey yok. 

Bulutların da ötesinde, başta gördüğü dünya... 

Bir zamanlar başlangıç olarak kabul edilirdi. Ve 

o da sonunu yıllarca getiremedi. Ve yıllarca onu 

bir kalpte sakladı. Bilimle alakalı çektiği filmde 

bile sevgiyi kullandı, çünkü buradaki gerçekler 

asla yetmeyecekti.

Hiç zaman kaybetmedi(!) Saatten düşen saniye-

leri yerden topladı. Ağaçlar, toprağın içindeki 

güzellikleri göstermek için her bahar çiçek açsa 

da yerlerini; içi, dışına göre mükemmel dekore 

edilmiş binalar aldı. Yükseldi gökyüzü ve çok 

uzun süre herkes boşluğa baktı. Yerin dibi defa-

larca arandı. Kara deliklere yolculuklar yapıldı. 

Teoriler, diğerleri çürütülmeye çalışılarak ortaya 

çıktı. Eski resimleri birçok kez yorumladık ve 

her seferinde yeni anlamlar aradık.

Hiçbir şey kıpırdamadı. Yerde kan vardı. 

Herkesin aklı kandaydı ama kimse yaralıyı 

düşünmedi. Buhar olup kurtulmaya çalışırken 

yağmur olup yeryüzüne geri yağdı. Ben yazmak için 

kalem satın aldım. Ve isimsiz sokağın tekinde yapayalnız 

öldüğünde bize onu yıldız olarak tanıttılar.

Gözler uyumak yerine, görmemek için kapandı. Kalplerde 

çürüklerden ziyade boşluklar vardı. Ve siluetler seçip 

onları kendimizce ideal insanlara çevirdik. Boşluklara 

onları yerleştirdik. Boşluklar büyüdü, düşüşlerini seyret-

tik. Günün doğmaması durumunda lambalar ve mumlar 

vardı fakat karanlığı sağlayacak hiçbir şey yoktu. Kadınlar 

dudaklarını öldürdükleri çocukluklarının kanıymış gibi 

boyadı. Ve maalesef acı içindeki bir çocuğu kurtarmak 

için 18 yıl beklemek gerekiyordu.

Kendimize hayaller bulduk. Ve o hayallerin üzerindeki 

parmak izlerini silip kendimize sakladık. Hayallerimizle 

övündük. Sıkıca sarıldık ve birlikte mezara konduk. 

Doruk noktasında biten şarkıları ve sonu serinin deva-

mına kalan kitapları sevdik. İnanmak için milyon saat 

düşünmesi gerekti, vazgeçmek için ise tek bir söz.

Her şey yaşamaya yönelikti. Hayat ilköğretim, lise, üni-

versite, iş, aile şeklinde gelişiyordu. Ölüm bu döngü için 

çok abesti. Fotoğraflardakiler bir başkasıymış gibi özle-

niyordu. Anılarını sakladıklarını düşünüp evindeki eşya-

ları bir türlü atamadı. Ve arkasında, daha sonra uzak 

insanlara satılacak bir yığın fazlalık bıraktı. Tüm isteği-

miz, daha önce ulaştıklarımıza yeniden ulaşmaktı. 

Biteceği için başlamaya korktuk.

Ama son, ne olursa olsun geldi. Ve herkes, istemeden de 

olsa yaptığı her şeyle sonunu hazırladı.

Ada Köprülüler
Çizim: Başak Kileci
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İnsanoğlu düşünce gücüyle diğer canlılardan ayrılan bir var-
lıktır. Düşünce beraberinde kararsızlığı, kararsızlık berabe-
rinde ikilemleri getirir. Her zaman bir acele ve ikilem içinde 
kalan biz sefil insanlar… Gelmek ile gitmek, gitmek ile kal-
mak, kalmak ile yüzleşmek, yüzleşmek ile ürkmek, ürkmek 
ile kaçmak… Kaçmak herkesten ve her şeyden; tüm ikilem-
lerden, tüm belirsizliklerden. Biz insanlar düşünce gücüne, 
bu farklılığa sahip olup da bu özellikten ürken tek varlıkla-
rız. 
Kendi beynimizden, kendi düşüncelerimizden, kendi hayal-
lerimizden, yarattıklarımızdan, yaratacaklarımızdan korkan-
larız. Düşünmekten, fazla düşünmekten, her seferinde deri-
ne daha derine dalmaktan korkanız. Biz kendi varlıklarımı-
zı tehdit olarak göreniz. Biz kaçanız, dış dünyadan, evden, 
aileden, çevreden; kendi benliğimizden, kendi düşünceleri-
mizden, kendimizden kaçanız. Basit düşünmek diye bir kav-
ram yok bizim lugatımızda. Biz karmaşık canlılarız. Her şeyi 
en küçük ayrıntısına kadar deşeriz, karıştırırız. Sonra da 
bulduklarımızdan, bulacaklarımızdan, kendi kapasitemizden 
korkanız… 
Biz geçmişi reddeden ama geçmişten de kopamayanız. Tüm 
gün kendi bilincimizden, belleğimizden kaçanız. Etrafımızı 
boş insanlarla, boş ifadelerle doldururuz. İçimizde büyüyen, 

önüne geçemediğimiz belirsizlikleri, anlamsızlıkları, cevap-
lanamayan soruları dondururuz. Fakat güneş batıp da ay 
bütün ihtişamıyla ortaya çıktığında kendi düşüncelerimizde 
kaybolanız. Kaybolup da kendimizi bulamayanız. Zihin dedi-
ğimiz o görkemli ve gizemli bahçeden çıkışı bulamayanız. 
Her anıda tomurcuklanan çiçekleri teker teker yolanız, aynı 
yolları ısrarla tekrar tekrar kat edeniz. Hem ilerlemek isteyen 
hem de güvenli geçmişinden vazgeçemeyeniz… 
Gelecek belirsizdir çünkü. Bir sürü belirsizlik, ikilem ve 
soruyla dolu bir orman… Geleceği düşünmek yerine geçmi-
şe tutunan, anı yaşıyoruz diyerek zamanımızı donduranız… 
Biz yüzeysellikten kaçalım derken her seferinde biraz daha 
basitliğe kaçanız…. Biz farklılık tutkusuyla yanıp tutuşan 
fakat farklılaşmaya çalıştıkça içine daha da kapananız. Biz 
yalnız varlıklarız. Yalnızlıktan kaçıp her seferinde yalnızlığa 
biraz daha muhtaç kalanız… Biz hem benliğimizi reddedip 
hem de iç dünyamızdan kopamayanız… Biz cesaret göste-
risine kapılıp, korkaklıkta nam salanız. İnsan demek de bu 
değil mi aslında? İkilemleriyle var olan, belirsizliklere yeni-
lerini ekleyen, soruları sorup cevaplarını bulamaksızın daha 
da derine dalan, herkesten farklı ama bir o kadar da aynı 
olan…

Sesil Atan

Herkesten Farklı Ama 
Bir O Kadar Da Aynı
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Daha çok var.

Daha, tanışacak çok insan...

Daha, ortak nokta bulmacalar var.

Daha, aynen kelimesi anlamını kaybedinceye kadar söylenecek kaç tane daha ‘’aynen’’ var.

Daha, kaç kez kendinin o kadar da özel, o kadar da muhteşem olmadığını fark etmek...

Daha, ardından hissedilecek bir ton hayal kırıklığı var, üzülmeler, ağlamalar...

Daha, bir şeyler kafanı kemirirken, bir de o “aynen”lerin bir duvara toslaması...

Ardından dönüp senin yüzüne çarpması var.

Daha, o “aynen”lerin acıtması...

Daha, acıttıkça daha da çok istemek var. Daha çok istemek...

Daha, daha kelimesinin anlamını yitirmesi...

Yani çok var daha.

Her şey çok değişikti. Günün ağarmasından doğan huzur gitgide huzursuzluğa dönüyordu. Kendilerini insan diye adlan-

dıran yaratıklar için günün başlangıcı artık bir kurtuluş, rahatlayış değil adeta bir eziyetti. O çok korktukları karanlık artık 

özel bir an olmuştu onlar için. Bunun gibi milyonlarca değişim vardı ve bunların hiçbirini biz planlamamıştık, biz sorum-

lu değildik olanlardan, sadece izliyorduk.

….

Bazen insanlarla konuşmak istiyorum. Yaşamanın zannettiklerinden çok daha kolay olduğunu anlatmak, yarattıkları çoğu 

şeyin aslında kendi kuyularını kazmak olduğunu anlamalarını istiyorum. O çok önemsedikleri insanlardan hiçbirinin 

aslında ‘’kurtarıcı’’ olmadığını göstermek...

Ağlamak istiyorum onlara, onlar için.

Konuşmak istiyorum insanlarla, zaman denilen şeyin gerçekte var olmadığını anlatmak için.

En aciz ve aynı zamanda en mükemmel varlığın kendileri olduğunu keşfetmeleri için

O çok korktukları şeytanın da aslında sadece kendileri olduğunu göstermek için

Haykırmak istiyorum insanlara...

Koca koca beton yığınlarından kurtulmaları için

Nefretin daha doğmadığı günlere geri dönün demek için

Gecenin, korku değil huzur vermesi, gündüzün eziyet değil bir rahatlama olması için.

Onlar için...

Bizler için...

Birce Akay

Daha

İçin
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“Çocukluk, bir dev masalıdır. Masalı bozulmuş çocukluk ne ise, masalını yitiren dev de odur. İkisi de şaşkın, güçsüz ve 

umarsızdır. Birbirlerini yitirdiklerinde, çocukluk devin, dev çocukluğun büyüsünü bozar. Büyü bozulunca, çocuk, yaşamı 

boyunca, masalını arayan bir dev gibi çırpınır durur.” 

Adnan Binyazar’ın “Masalını Yitiren Dev” adlı romanını, aslında kitaptan alıntı bu birkaç cümleyle de özetleyebiliriz. 

Geçtiğimiz aralık ayında, çocukluğunun ve gençliğinin farklı coğrafyalarda geçen zorlu  yıllarını bütün nesnelliğiyle anlat-

tığı anı romanın yazarı ile bir araya gelip, okurken derinden etkilendiğimiz yaşam öyküsünü bir de  Adnan Binyazar’ın 

kendi ağzından dinleme şansına sahip olduk. Kitabının başında Ahmet Muhip Dıranas’ın kendisine  yönelttiği “Gerçekten, 

yazdıklarınızı yaşadınız mı?” sorusu, okumaya başlayacağımız kitabın, bize her sayfasında kafamızın bir köşesinden ken-

Adnan Binyazar
Masalını Yitiren Dev

“Mutluluk yok diyenlere inanmayın, yeryüzünde acıma duygusunu 
yitirmemiş tek insan kalıncaya dek mutluluk da var olacaktır.”
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dini hatırlatacağının habercisiydi.Gerçek olabileceğini hayal gücümüzün almayı reddettiği yaşam sahneleri, aslında adı-

mımızı kapıdan dışarı attığımız her saniye, her köşe başında, rutinlerimizle savrulurken, gözümüzü ve aklımızı sıyırmaya 

hazır bekliyor. Binyazar’ın ve kardeşinin küfenin altında ezilmiş  minik bedenleri, çöp öbeğinde yarım ekmek arayan  minik 

elleri, bizim hayranı olduğumuz İstanbul’umuzun sakladığı sokaklarından manzaralardı. Aslında  hiçbir zaman onları 

bizden saklamadı İstanbul, biz göremedik çünkü acelemiz çok büyüktü ve onlar ise o kadar minikti ki gözlerimizin pen-

cere açtığı sokaklarda, köşelerde kaybolup gittiler. Çoğunlukla İstanbul’umuzun kargaşasında yakaladıkları gibi, göreni 

çarpan bu manzaralar, belki bizi karşımızdaki kimsesiz çocuğa bir el uzatmaya, belki bunun üzerine düşünmeye, üzülme-

ye, sorgulamaya iter. Dünya üzerindeki bütün güzel insanlar elbette bitmez ama kimisi dakikalar, kimisi saatler veya 

günler sonra kendi koşuşturmasının içinde kaybolmuş yaşamaya devam eder ve onlar, çocuklarımız da kimsesizliklerine 

kaldıkları yerden devam ederler. Bizi yakalayan bu çocukların aslında birçoğunun ailesi de vardır ancak içinde oldukları 

sosyo-ekonomik ortam onların sokaklara sürülmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla çocukları, sokaklar kimsesizleştirir; 

esasında olan bitenden habersiz, acıları kendinden büyük  bu çocuklar topluma yabancılaşır. Binyazar’ın da anlattıkların-

dan gördüğümüz  üzere, verilecek bir tas çorba, bir bakış, ufacık bir şefkat ve insanlık belirtisi o çocuğun kalbindeki ve 

gözlerindeki umudu, aitlik hissini tekrar canlandırmaya yetecek güce sahip olabilir. Hayata nerede, ne zaman geldiklerinin 

bir önemi yoktur, çocuklar ve bebekler daima iyidir ancak onları  yani kötü insanları doğuran bu kötü koşullar ve büyüten 

ise susan insanlıktır. Gandhi, yoksulluğu “Şiddetin en kötü şeklidir” diye tanımlamıştı. Gerçekten de yoksulluğun bir 

insanı, ruhsal ve fiziksel olarak nasıl etkileyebileceğini bilip ve kitapta bir çocuğun  şartlarla nasıl acımasızlaştırıldığını 

okurken kirli dünyanın temiz çocukları bize birtakım hesaplar 

yaptırtmaya başlıyor. Adnan Binyazar ise 14 yaşında ilkokula 

başlayıp bütün bu talihsizliklere rağmen aklını ve başarısını 

kullanarak, iyi insanların da desteğiyle, azmin karşılığının neler 

olabileceğini bize en iyi şekilde gösteriyor. Hayatın onu sürük-

lemesiyle Doğu Anadolu macerasına başlayan yazar bu sefer 

de gerçek hayattan aldığı karakterleriyle okurunu  başka bir 

Türkiye gerçeğiyle yüzleştiriyor. Bizleri, anlattığı hikâyesiyle 

hüzünlendiren, şimdilerde başarılı ve saygıdeğer bir yazar, 

eleştirmen, eğitimci ve öğretmen  olan Adnan Binyazar 

“Mutluluk yok diyenlere inanmayın, yeryüzünde acıma duy-

gusunu yitirmemiş tek insan kalıncaya dek mutluluk da var 

olacaktır. Dünyada insanlar gibi dolaşan canlı aynalar olmalı, 

en puslusu gelip yüzünü bana, benim yüzüme çevirmeli, yüre-

ğimden gözlerimden taşan mutluluğu bütün insanlığa göster-

meli...” cümleleriyle de kalplerimizi yeniden güzel umutlarla 

dolduruyor. Kaçırdığımız, göremediğimiz, unuttuğumuz detay-

lar ve gerçeklerle bir insanlık yüzleşmesi yaşatıyor. Samimi 

anlatımıyla da bildiğiniz klasiklerden farklı ama kesinlikle bir 

klasik olan bu kitabı zevkle okuyacağınıza inanıyorum ve her-

kese tavsiye ediyorum.

Aslınaz Bakar
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Gökyüzü yanıyor

Ben yanıyorum

Kuşlar özgürlüğe uçuyor

Ben kalıyorum

Dünya benim etrafında dönüyor

Ben duruyorum

Güneş aya, ay güneşe sevdalı

Kavuşamazlar

Havada kar var, güneş var

Havada soğuk var, sıcak var

Ben yokum

Şehrin sesi var

Benim sesim kısılmış

Dünyanın ruhu var

Benimki kayıp

Ateşin bedeni kızgın, yaklaşanı yakar

Benim bedenim kayıp, bulamıyorum

Çiçeklerin kokusu, dünyanın kokusu

Ben duyamıyorum

Tarih sonsuz değil

Ben sonsuz değilim

sonum benim...

Melisa Köken
Çizim: Defne Tanır
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Cevap vermiyordu.

Sen de sormaya çekiniyordun. 

Ellerin titrek, bakışların utangaç, gerilmekten kıpkırmızı kesilmiş vücudunla kıvranıp duruyordun karşısında. 

“Neden” demişti, “Ne’den çekiniyorsun ki?”, “Başkası için kendini değiştirmene gerek yok, rahat ol biraz.” “Düşünme o 

kadar, hayat zaten geçip gidiyor” demişti. Sonra kollarını açmıştı, yüzünde davetkâr bir gülümseme. 

Ve bırakmıştın kendini, sonunda seni kabullenecek birini bulduğunu sanıp. Uzun süre sonra ilk defa kendini rahatlamış 

hissetmiştin. Senin de yüzünde bir gülümseme oluşmuştu, tıpkı onunki gibi.

...

Tam mutluluğa ulaştığını hissettiğinde, tekrar geri gelmişti. Doğrulup bakmıştın gözlerine, sonra da kollarını iki yana 

açmıştın. Bu sefer onun sana gelmesini istemiştin. Gözlerini kapatmıştın, yaklaşıyordu, daha da yakın, daha da yakın…

Birden kollarında bir ağırlık hissettin. Bulunduğun şok karşısında gözlerin açıldı aniden. 

Kollarında olan o değildi.

Acıydı, bu kucaklamaya çalışıp, ağırlığı altında ezildiğin şey. 

Anlayamadın, çaresiz gözlerle baktın ona, ama sırtı dönüktü sana. Dinlemeye bile tenezzül etmiyordu sanki. Soramadın.

Sormaya dilin varmadı. 

Bir cevap ararmış gibi etrafına bakındın ve birden fark ettin ki, o davetkâr kollarına çağrılan tek sen değildin. 

O gülümsemeye aldanan tek kişi sen değildin.

Bir sürü insan vardı çevrende, hepsi de aynı çaresizlikle bakıyordu ona.

Anlamamış mıydın?

Sana özel değildi o gülümseme. Diğerlerinden hiçbir farkın yoktu onun için. 

Ve asla onun kademesine erişemeyecektin. 

Çünkü sadece basit bir basamaktın. Yanındaki gibi. 

Ve öbür yanındaki. 

O da üstünüze basıp devam edecekti yoluna.

Kendini kaybettin. 

Kılını bile kıpırdatmadın. 

Aniden yok olmuştu, bırakmıştı seni. 

Bırakmıştı seni daha kendin bile anlayamadığın duygularla, o acıyla. 

Onunla konuşmak gittikçe daha yorucu bir hal aldı. Daha fazla gerildin.

Daha fazla korktun. 

O kadar korktun ki her gün ağlayacak derecede acıdı kalbin.

 Bir deprem sonrası yıkılan baraj misali, aktı bütün yaşlar titreyen bedeninden. 

Oysa sana korkmamanı söyleyen gene oydu. 

Yitip gidiyordu. Ve sen ki orada sabit duran basamak, tek yapabileceğin şey izlemekti. 

O üstüne basıp, ayakkabısının altındaki tozlar yağmur gibi yağarken, sadece alttan bakabilirdin.

Dora Özal

Basamak
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Sizi her zaman rahatlatan sözsüz bir müzik açın, bir de 
eğer içerideyseniz bir pencere açın; Dışarının gürültüsünü 
yahut sessizliğini ve esen şiddetli veya hafif rüzgârı sakin-
ce hissedin. Hayatınızın tüm karmaşasından, yoğunluğun-
dan soyutlayın kendinizi. Sizi alıp teninize vuran rüzgâr-
la, bir yolculuğa çıkaracağım.  

Sene 2013. Hazırlık yılını saymazsak, lisedeki ilk yılım. 
Daha çocuk olduğum zamanlar… Yazmayı sevdiğimden 
okulun edebiyat dergisi kulübüne girmiştim. Yazmayı 
seviyorum dediğime bakmayın, ne öyle çok yazıyordum 
o zamanlar ne de çok okuyordum. Sanatla ilişkim ilkel ve 
çocukçaydı, bir bebeğin eline birkaç renkli kalem alıp da 
-dünyanın en ulaşılamaz ressamı edasıyla- bir şeyler kara-
laması hesabı. Ben renkli kalemlerimden yüzümü kaldırıp 
bakmamıştım ama koskoca, başı sonu olmayan sanat, tek-
niği de bilgisi de olmayan bu bebeği yaşlı yüzünde dinç 
bir tebessümle her seferinde izlediği gibi, muhtemelen 
elleri belinde küçük bir gülümsemeyle izliyordu. O beni 
izleyedursun, ben sanat için yaşayan bir adamla tanıştım. 
Sırılsıklam aşıktı sanata, her alanına hayrandı. Onun göl-
gesi altında yaşamını anlamlandırabilen ve derinleştirebi-

len şanslı insanlarından biriydi. Belki de babası sayesinde 
çok küçükken renkli kalemlerinden yüzünü kaldırıp 
Sanat’ı dinleme fırsatı bulabilmişti. Bahsettiğim adam 
Erdal Tosun. Mutlaka tanıyorsunuzdur onu. Ya komik ya 
da insanın içine işleyen, gözünüzdeki damlayı düşüren 
bir repliği eminim aklınızdan geçiyordur şu anda. 

Edebiyat dergisi için onunla söyleşi yapmıştım. O zamanlar 
gerçekten çok toydum ama şimdi anlıyorum ki Erdal Tosun, 
gerçek bir sanat adamıydı. Sanat için yaşıyordu ve onun için 
de yaptığı her işin hakkını fazlasıyla veriyordu. Yaptığımız 
söyleşi uzun olmamasına rağmen içi çok doluydu. Her cüm-
lesinde sanata olan aşkını ve sanatın kutsallığını bize gös-
termeye çalışıyordu. Daha önceki söyleşimizden bir bölümü 
buraya alıyorum. Benim için çok anlamlıydı ve tek amacı 
biz gençlere bir şeyler katabilmek, aramızda henüz sanatı 
tanımamışlara yardımcı olabilmekti. Daha sonradan fark 
ettim ki benim hayatımı gerçekten etkilemişti bu sanat 
adamı, yüzümü kaldırıp sanatı gerçek yönleri ile keşfede-
bilme sürecime öncülük etmişti. Ayrıca, tüm söylediklerini 
o kadar içten, o kadar dürüst bir şekilde söylemişti ki hâlâ 
o etkileyici sesi, mimikleri aklımdan çıkmıyor. 

Erdal Tosun
“Dünya romanlardan ibaret değil ama romanlar dünyadan ibaret.”
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1.Tanışmanızın imkânsız olduğu biri ile tanışma şansınız 
olsaydı, kiminle tanışmak, onunla ne konuşmak isterdiniz? 

Charlie Chaplin ile tanışmak isterdim. İkinci Dünya Savaşı 
sırasında dünyanın başındaki büyük bir illeti, Hitler denilen 
fenomeni, bence tek başına yenmiştir Charlie Chaplin. Şarlo 
karakteri; bir oyuncunun bir sanat eseri ile bunu yapabilme-
si, başlatabilmesi, insanların Hitler gibi insanlarla dalga 
geçebileceğini göstermesi ve ondan sonra öyle kötü insanlar-
la hep dalga geçilmesi onun eseridir. Ben onunla tanışmak 
çok isterdim. 

2. Edebiyatla ilgilenir misiniz? 

İlgilenmez miyim? İnsan zaten doktor da olsa, bir mühendis 
de olsa, bir oyuncu da olsa edebiyatla ilgilenmek zorundadır, 
resimle ilgilenmek zorundadır. Zorundadır derken, “bu fırça 
darbeleri, vuruşu gerçekten üstadın burada bilmem ne” deme-
sine gerek yok. Bakınca bir resimle anlaşabilmesi, kendisinin 
anlaşabilmesi, ne olduğunu anlayabilmesi, önemli. 
Oyuncunun, herhangi bir müziği küçümsememesi gerekir. 
Aman Allah aşkına türkü bunlar ya da aman klasik müzik 
falan. Herhangi bir müziği küçümseyemezsiniz. Edebiyat 
elinizin altındaki en önemli cevher. Bir tane roman okursu-
nuz evde otururken dört yüz sayfanın beş yüz sayfanın içine 
yirmi beş kişiyle tanışırsınız, yirmi beş tane ayakta durabi-
len insanla. Yani, bu insanın ufkunu çok genişleten bir şeydir. 
Bence sinemadan önemlidir roman, yani sinemacı olmama 
rağmen böyle düşünürüm. Çünkü romanda her okuyanın 
kendisine yeni bir dünya açma olanağı var, şimdi bana dese 
ki hafif karanlıktı giriş, yukarıdan bir ışık geliyordu ama 
ortalığı tam aydınlatamıyordu, sesler insanı ürpertecek kadar 
alçaktı, fakat vardı. Şimdi bunu sen okuduğunda bambaşka 
şeyler düşünebilirsin ve senin mekânın tahta gıcırdayan bir 
mekân olabilir. Benim hayalimde canlandırdığım mekân çok 
acayip bir, efendime söyleyeyim, metaller bilmem nelerin 
olduğu bir mekân olabilir ya da çok şık parlayan bir mekân 
olabilir. Ama hepimiz başka bir şey düşünürüz o sırada. İşte 
romanda ne kadar insan varsa o romanı okuyan insan kadar 
açılır. Onun için biz her açıp okuduğumuz romanla biraz 
daha anlarız dünyayı. Dünya romanlardan ibaret değil ama 
romanlar dünyadan ibaret. Dünyadaki her şey var yani 
romanlarda. Edebiyat daha doğrusu güzel sanatların hepsi 
ile bütün insanlar anlaşmak zorunda.

3. Genç tiyatroculara önerileriniz var mı? 

Genç tiyatrocuları yerim ben! Genç olup sanatla ilgilenen 
herkese şunu söyleyebilirim; açgözlü olun, arkadaşınızdan 
bile kıskanın. Dinleyin, görün, seyredin, gezin ve ne olursa 
olsun sanatı ihmal etmeyin, çünkü bu, dünyayı anlamanın 
en güzel şekli! Güzel sanatlar diyor baksana, adı bile iddi-
alı. Bundan kimse geri kalmasın, herkes hayatının içinde bir 
yere yerleştirmeye çalışsın. Benim kırk yaşındaki bir arka-

daşım çiçekçi normalde, klarnet çalmaya başladı, o kadar 
mutlu ki şimdi. İnsanın hayatını çok değiştirir. Hayal dün-
yasına dalmayın sanatla ama sanatı ihmal etmeyin.

4. Oyunculukta altın kural nedir? 

Oyunculukta altın kural şu; Üşenmeyeceksin. Şimdi üşenme-
mek ne demek, hazırlığın sana tam gibi gelse de her zaman 
eksiktir. Çünkü mesela ben diyelim 50 yaşında bir maden 
işçisini oynayacaksam, üç günde 50 yaşında maden işçisini 
anlamam çok zor. Üşenmemek bütün vaktinizi yapacağınız 
işe yoğunlaştırmak demek. Oynadığınız adam kim, siz kim-
siniz? İkisinin ortak yönleri neler? Nelerin üzerine basabi-
lirsiniz de kırılmaz? Nelerin üstüne basamazsanız düşersi-
niz? Bunları anlamak için uzun araştırmalar gerekir. Süre 
kısadır hep, onun için her saniyenizi değerlendirmek zorun-
dasınız. Şimdi şurada oturayım bir kahve içeyim, bambaşka 
şeyler düşüneyim diyemez bir oyuncu. Bir oyuncu hep oyun-
culuk düşünür.

Geçenlerde yağmurlu bir günde çok üzücü bir olay ger-
çekleşti, her gün geçtiğim yolda Erdal Tosun trafik kaza-
sı geçirdi. Ve bir yağmur tanesi ruhunu çok uzaklara 
götürdü. Umarım gittiği yerde mutludur, umarım Charlie 
Chaplin ile sohbet etme fırsatı bulabilmiştir ve umarım o 
sırada sanat da onları bir baba şefkati ile kucaklamıştır. 

Söz vermeme rağmen basılan dergiyi kendisine göndere-
memiştim, çok üzgünüm. Şimdi hem bu sayıyı hem de 
eskisini ailesine göndermeye çalışacağım. Ve siz, sevgili 
okuyucunun huzurunda onlara iletmek istediğim bir şey 
var: Benim gördüğüm, bu sefer kalanlara çok ağır geldi 
vedalaşmak, gerçekten çok zordu burada kalanlar için. 
Hele sizin için daha da zordur, bir de bu kadar erken olun-
ca… Allah kolaylık ve sabır versin. Ancak size şunu belirt-
mek isterim ki, babanız arkasında çok güzel işler bıraktı. 
O işler sayesinde dünyadan izi hiç ama hiç silinmeyecek. 
Biz o işleri kendi çocuklarımıza, torunlarımıza izleterek 
babanızı yaşatacağız. Ve onun gibi sanat insanları daha da 
çoğalacak, merak etmeyin. 

Sevgili okuyucu, size yakınlarda kaybettiğimiz Erdal 
Tosun’un benim için önemini anlatmak istedim. Ve o açtır-
dığım pencereden gelen rüzgâr ile kutsal sanatı sokuyo-
rum içeri, umarım bundan sonra hiç dönmezsiniz ona 
yüzünüzü. Hep yanınızda olur, güç verir size yaptığınız 
her işte, hayallerinize daha kolay ulaşmanızı sağlar. Çünkü 
sanat gerçekten çok güçlü ve tüm insanlığa umut ve ümit 
verebilecek kadar büyük. Erdal Tosun’un da dediği gibi 
“Dinleyin, görün, seyredin, gezin ve ne olursa olsun sana-
tı ihmal etmeyin, çünkü bu dünyayı anlamanın en güzel 
şekli!”  

Birce Akay
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Monoton: tekdüze, donuk, sıradan, önemsiz. Böyle olması gerekiyordu aslında. Bugün, yorganın beni sırtımdan çektiği, 

kahvaltı ederken pencereden, ruhlarının farkında olmayan insanları izlediğim bir gün olmalıydı. Değildi. Her gün aynı 

şeyleri yapmanın, aynı yolu izlemenin, aynı şarkıyı dinlemenin verdiği rahatlık yoktu bugün. Evet, ilk başta vardı. Ayaklarım 

soğuk zemine bastığında, kıyafetleri bir ölü edasıyla giyerken vardı. Fakat evden çıktığım an yok olmuştu bu rahatlık. 

Kurtulmak için savaştığım bu hissi yine hissettim o zaman. Uzun zamandır beni hissizleştiren, duyguları unutmamı sağ-

layan bu ilaçlar, uyku, işe yaramamış mıydı hiç? İki yıl sonra neden şimdi bunu hissediyordum? Gördüğüm rüya yüzünden 

miydi?  Neden diğerleri gibi olan bu saçma günde gelmişti bu his? Evden çıkmış, kapıyı arkamdan çekmiş, her zamanki 

gibi evin önündeki merdivenlerden inmiştim. Servise binmek için ışıklardan karşıya geçecektim. Geçemedim. Neden? 

Neden duraksadım? Ayağımı bastığım anda bir araba beni görmüş inatla hızlanmıştı sanki. Beni ezmek istiyor, hareket 

etmemi engellemek istiyor, belki de zevk alıyordu bundan. Başarmıştı belki de istediğini. Hareket edemiyordum. Biri beni 

kalbimden bıçaklamış gibi duraksamış, kalbimden akan siyah kanları hissetmiştim bir süreliğine. Garip bir histi bu. Korku 

muydu bu? Heyecan mıydı? İki yıl önce de böyle mi hissetmiştim yoksa? Anılarımla oynayan ilaçların etkisi miydi yoksa 

bu?  Gerçekten atlamış mıydım bir arabanın üstüne? Ben mi hareket etmiştim? İstemiş miydim yoksa? Hatırlayamıyordum. 

Belki de hatırlıyor ama hatırlamak istemiyordum. Kafamda uçuşan sorular, anlayamadığım hislerin karmaşası yüzünden 

donmuştum belki de. Hareket etmeliydim. İnsanlar anlamamalıydı ne olduğunu, neden durduğumu anlamamalılardı. 

Yürümeye başladım. Korku yüzünden hızlı yürümüyordum, yavaş, her adımı saya saya yürüyordum. Bir araba gelir ve 

beni ezer diye korkmuyordum, belki öleceğimi bilsem bile korkmuyordum, sanki beni kucaklayan, tanıdığım bir histi bu. 

Uzun zamandır hiçbir şey hissetmediğim, eşyalara saatler boyunca bile bakabildiğim bu uyuşuk hâlden çıktığım için böy-

leydi belki de. Her hisse kucak açıyor, tanıdığımı varsayıyordum. Belki de hiçbir şey hissetmiyordum aslında, hayal kuru-

yor, olmayan hisler yaratıyordum. En sonunda karşıya geçtiğimi fark ettim. Ölmemiştim. Kendi kendime tekrarladım bu 

cümleyi. “Ölmedin, ölmedin, ölmedin…” Bunu tekrarlarken fark ettim hissizliğin geri geldiğini, anlamadım, yok olsun 

istedim. Kapısı yavaşça açılan ve açıldıkça içeriden gelen sıcak havayı hissedebildiğim servise bindim. Sorguladım kendi 

kendimi, görmüşler miydi donakaldığımı? Yavaş yürüdüğümü fark etmişler miydi? Fark ettirmemeye çalışarak birkaç 

kişinin yüzüne baktım, robot gibi önlerine bakıyorlardı, umursamıyorladı. Kimse umursamıyordu. Şaşırmadım. Her zaman 

oturduğum yere oturdum. Neredeyse her gün izlediğim yolda farklılıklar, göremediğim şeyler aradım. Çiçeklere, arabala-

ra, gecekondulara, yıkılmış binalara baktım. Fakat odaklanamıyordum, her zaman baktığım yola bakmak istemiyor, daha 

demin olan şeyi kafamda tekrar tekrar oynatmak istiyordum. O sırada bunu kimseye anlatmamaya karar verdim, uzun 

zamandır ilk defa kendime ait bir şey olduğunu hissediyordum. Gözlerimi kapadım. Ayağımı yola bastığımı hayal ettim. 

Arabanın hızla önümden geçtiğini, üzüldüğümü hissettim. Bir daha bastım ayağımı yola, bu sefer o siyah araba belimin 

sol tarafına dokundu, kendimi yerde gördüm. Kafam sağ tarafa doğru çevrilmiş, sanki boynum vücudumdan bağımsız bir 

hal almıştı, göğsümün sol tarafından durmaksızın kan akıyordu, gözlerim ise belirsiz bir yere bakıyordu. Bu sefer mutluy-

dum. Gözlerimi açtım. Bu olayı daha fazla düşünemezdim, yaklaşmıştık. Fakat beni dünyadan ayıran bu hayali daha sonra 

tekrarlayacağımı biliyordum.  Sokaktan sapınca titremeye, terlemeye başladığımın farkına vardım. Daha önceki hissizliğin 

yerini bir gerginlik almıştı. Garip hissettim. Buraya gelmeye alışmış olsam; buranın önemsiz, umursamadığım bir yer 

olduğunu bilsem, geldiğimde uyuyor gibi hissetsem bile bu sefer terliyor, geri dönmek istiyordum. Servisin kapısı açılınca 

inen insanlara baktım. Yüzlerindeki ifadeye, gözlerine, ellerine… Onlara baktıkça hissizleştiğimi fark ettim, savaşmadım. 

Hissiz olmam gerektiğini biliyordum. Daha sonra arabanın üstüne atladığımı düşünecek, normale-farklı bir normale- 

Hissiz
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dönüşecektim. Sekiz buçuk. Büyük, mermer yerleri olan, beyaz duvarlı salona girdim. Salonun ortasında sandalyelerden 

yapılmış büyük bir yuvarlak, yuvarlağın ortasında orta yaşlı, kısa siyah saçlı, kahverengi gözlü ve topuklu ayakkabılarıyla 

bizi bekleyen ve görmeye alıştığım kadın. Sandalyelerden birine oturdum. Bunalıyordum. Bu kocaman salon gittikçe 

küçülüyor, karşımda oturan kadın ile baş başa tıkıldığımı hissediyordum. Buradan kurtulmak istiyordum, fakat yapama-

yacağımı biliyordum. Kaçmanın mümkün olmadığını, beni ilaçlarla yatıştıracaklarını biliyordum. Evden çıktığımda yaşa-

dığım şeyi oynatmaya karar verdim kafamda. Ayağımı yola attığımı fakat bu sefer arabanın beni ezdiğini düşündüm. Sanki 

bunu kafamda tekrarladıkça bir arzu oluşuyordu. Bütün bu sıkıcı toplantılardan, ilaçlardan, hissizlikten kurtulabilecektim 

o zaman. O ayağı yola atarsam mutluluğu hissedecektim belki ilk defa. Ona bakmadığımı fark etti. “İyi misin?” dedi. Başımı 

salladım hafifçe, sözüne devam etti. Geçmişten ve gelecekten konuşuyordu fakat konuşmasından bizim, benim bir gele-

ceğim olmadığını düşündüğü anlaşılıyordu. Bütün gün böyle geçti, başımı sallayarak, kısa cümleler kurarak ve dinliyor 

gibi davranarak… Günün sonunda hissizleştiğimi, beni mutluluğa bağlayan şeyi hayal etmezsem eski halime döneceğimi 

anladım. Sanki bunu hayal ettikçe, ezilmiş halimi gördükçe daha fazla hayal etmek, daha fazla oynatmak istiyordum bu 

görüntüleri kafamda. Neden yapıyordum bunu? Neden kendimi kanlar içine görmek istiyordum? Belki de kanlar içinde 

kalırsam mutlu olacağımı hissediyordum artık, belki iki yıl önce yapamadığım şeyi gerçekleştirmek istiyordum. Ölmek, 

acı çekmek istiyordum. Ölmeyeceğimi, yaşayacağımı düşündükçe daha da hissizleşiyordum. Yaşamak artık değersizdi, 

monotondu. Belki de iki yıldır hiçbir şey hissetmediğim içindi her şey. Artık yaşamak ölüme dönüşmüş, ölüm beni yaşa-

tacak gibiydi. Ölmek artık bir istek değildi benim için, bir ihtiyaçtı. Kendimi kanlar içinde görmeye, hislerimi geri kazan-

maya ihtiyacım vardı. Peki iki yıldır nasıl yaşamıştım ben? Beni hissizleştiren ilaçlardan neden kurtulamamıştım? Belki de 

hissizleşmek istemiştim o zaman. Belki de ölüme en yakın şeyin hissizlik olduğunu düşünmüştüm. Fakat öyle değildi. 

Ölüm bir arzuydu, hissedebilecektim ona ulaşırsam.  Ne diyeceklerdi arkamdan? Üzülecekler miydi? Dua edecekler miydi? 

Yoksa sabah olduğu gibi görmezden mi geleceklerdi? Zaten hiç var olmamışım gibi mi davranacaklardı? Evet, umursama-

yacaklardı. Belki gazeteye çıkacaktı ölü bedenim, “Ah, yazık!” diyeceklerdi belki. Ama yok olacaktım sonra. Karar vermiş-

tim. Atlayacaktım arabanın önüne, yapmam gerektiğini biliyordum. Daha fazla uyuşmak istemiyordum ilaçlarla, eşyalara 

saatlerce bakmak, sevgiyi hissedememeyi istemiyordum. İki buçuk. Son kez göreceğim yola bakıyordum. İnsanlara, yüz-

lerindeki ifadelere bakıyordum. Bazıları yorgunluktan çöküyor gibilerdi, hayat enerjilerini yalan üreterek, dedikodu yapa-

rak yaratıyorlardı, diğerleri ise kulaklıklarla yürüyen, telefonlarına bir saniye bile bakmamak için savaşan sonra kaybeden 

böceklerdi. Diğerlerinden farklı hissediyordum kendimi. Onların hiç düşünmedikleri şeyleri düşünen, ölmeyi bir arzu 

olarak gören, kimsenin kendilerine sormadığı soruları olan biri gibiydim. Ama gerçekten öyle miydi? Başka biri var mıydı 

benim gibi? Ölmek için yanıp kavrulan, kafasından garip sorular geçen böyle biri var mıydı? O da kendini öldürecek miydi? 

Arzusuna kavuşabilecek miydi? Bilmiyordum. Evin olduğu sokağa yaklaşıyorduk, kalbimin daha hızlı atmaya başladığını 

hissediyordum. Fakat bunun korkudan değil heyecandan olduğunu biliyordum. Hissiz hayatımdan, saçma günlerden, 

yaşadığımı anlayamadığım bu iğrenç hayattan kurtulacağım içindi bu heyecan. Bütün bunlardan kurtulmak, gözlerimin 

son bir kez mavi gökyüzüne baktığını hissetmek istiyordum. Sonsuza kadar mavi gökyüzüne bakmak, gözlerimin açık 

kalmasını istiyordum. Servis durmuştu. İçeridekilerin görmesini istiyordum her şeyi. Arabanın çarptığını görsünler isti-

yordum, kendimi hayal ediyordum ölümümü servisten izlerken. İçimdeki arzu daha da artıyordu. “Bir dakika bekle.” 

dedim şoföre, servisten inerken. Adam umursamıyor gibiydi, bu delileri dinlemekte bir lüzum görmüyordu, yine de neden 

olduğunu anlamasa bile duracağını hissediyordum. Servisten inmiştim. Bir arabanın gelmesini bekliyordum. Gerçekten 

yapacak mıydım bunu? Yapabilecek miydim? Kendimi sorgulamaktan vazgeçtim. Bunu yapmam gerektiğini söyledim 

kendi kendime. Öleceğimi tekrarladım ve sonunda adım attım.

Selin Erdoğru
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bir doktorun

Zamanında amansız hastalarına yaptığı

gibi

En keskin bıçağımı alıp göğsünü

yarıyorum

Elimi daldırıyorum sonra

Karıştırıyorum

Karıştırıyorum

Karıştır

Karıştır

karış karış

Ne buldun

Paslanmış küçük kilitler buldum

Eski zamansız sevgiler

Yanlış anlaşılmaların kazayla olmuş

çocukları

Kuş yumurtaları buldum

Göğüs kafesini temizliyorum

Temiz

Pak

Temiz

Pak

Pak

Anneannemin dikiş iğneleriyle

Mavi iplerle dikiyorum açtığım yarayı

Kalbine kulağımı yapıştırmamla beraber

Bugüne kadar hiç çalmamış alarmların

Geri kalmış saatlerin sesleri

Tiki taka tik tak tik tak tik tik taka

Uyuyakalmışım 11 yıl kadar

Seni uyandırmamak için parmak uçlarımda

sekerek

kalkıp giderken

Oturma odasından bozma seçkin

hastanemizin ameliyathanesinden,

seni baygın 

kıyafetlerini de ütüsüz bırakıyorum -özür dilerim-

Boşa geçmiş hayatını da kesip biçip biçip

dikemiyormuş insan,

Bayağı geç fark ediyorum.

Sevgi’lim

Dikiş yerlerinden öpüyorum.

Elif Yasemin Türkoğlu



Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi 35

Etkilendiğiniz, unutamadığınız, beğendiğiniz bir şarkı sözü / bir eserden alıntı/ bir şiir dizesi/bir film repliği istemiştik 

sizden. Sizi, hayata bakışınızı, duruşunuzu yansıtan, bizi de çok etkileyen bildiğimiz/ bilmediğimiz harika paylaşımlarınız 

için teşekkür ediyoruz.

Deniz yırtılır kimi zaman,

Bilmezsiniz kim diker;

Ben dikerim. (Orhan Veli Kanık)

Nazlı Zengin 

“Parti iktidarda olmak istiyordu, çünkü halk kitleleri özgürlüğü kaldıramayan ya da gerçekle yüzleşemeyen dolayısıyla kendi-

lerinden güçlü birileri tarafından yönetilmesi ve sistemli bir biçimde aldatılması gereken zayıf, korkak yaratıklardı.”

“Parti’nin dünya görüşü, onu hiç anlamayan insanlara çok daha kolay dayatılıyordu. 

Her şeyi yutuyorlar ve hiçbir zarar görmüyorlardı çünkü tıpkı bir mısır tanesinin bir kuşun bedeninden sindirilmeden geçip 

gitmesi gibi, yuttuklarından geriye bir şey kalmıyordu” (1984-George Orwell)

“Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir.”

“İnsan üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurtlamaz, sabanı çekecek gücü yoktur, tavşan yakalayacak kadar hızlı 

koşamaz. Gene de tüm hayvanların efendisidir.” (Hayvan Çiftliği-George Orwell)

                                                                                                                              Cenk Akiz

Alıntılar
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Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti... (Selvi Boylum Al Yazmalım)

                                                                                                                        Barış Ertürer

“Bütün hayaller sona erer, bütün kalpler kırılır. Değer vermek bir avantaj değildir.” (Sherlock)

                                                                                                                                           Eyşan Ateş

“Anılar şeytanın kesesindeki altın sikkelere benziyor: keseyi açtığında bir de bakıyorsun, altın değil, ölü yapraklar var içinde…”  

(Jean Paul Sartre/Bulantı)

“Bağlılık, düşünmemek demektir, düşünmeye gerek duymamak demektir. Bağlılık bilinçsizliktir.”   (George Orwell / 1984)

                                                                                                 Selin Erdoğru

Gemiler geçer rüyalarımda 

Allı pullu gemiler damların üzerinden;

Ben zavallı

Ben yıllardır denize hasret,

“Bakar bakar ağlarım” (Orhan Veli) 

                                               Şebnem Ferah

“Bu maskenin ardında etten fazlası var. Bu maskenin altında bir fikir var ve fikirlere kurşun işlemez!” (V for Vandetta)

“Parmak göğü gösterirken yalnızca aptallar parmağa bakar!” (Amélie)

                                                                                                   Nazlı Zengin
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“Nehlüdov ölüye bakıyordu. Artık ölünün önünde duran kimse yoktu ve yüzü önceki gibi takkeyle kapanmamıştı, görü-

nüyordu. Öbür mahkûm ne kadar çirkinse bu da hem yüz hem de beden olarak olağanüstü güzeldi. Hayatının en parlak 

döneminde bir adamdı. Yarısı tıraş edilerek çirkinleştirilmiş kafası, kara, artık cansız olan gözlerinin üstündeki hafifçe 

çıkıntılı kısa ve dik alnı, tıpkı kemerli, küçük burnu ve ince, kara bıyıkları gibi çok güzeldi. Morarmaya yüz tutmuş dudak-

ları gülümser gibi kapanmıştı; yüzünün alt kısmında, şerit gibi küçük bir sakal vardı ve başının tıraşlı tarafında küçük, 

sağlam ve güzel bir kulak görünüyordu. Yüzünün ifadesi hem sakin, hem sert, hem de iyilik doluydu. Bu yüze bakınca bu 

adamda hangi manevi yaşam güçlerinin yok olduğunu görmeyi bir kenara bırakın, ellerinin ve prangaya vurulmuş ayak-

larının ince kemiklerinde ve düzgün bedeninin güçlü kaslarında ne kadar güzel, güçlü ve becerikli bir insan olduğu, 

sakatlandı diye itfaiye şefinin o kadar kızdığı aygıra göre çok daha kusursuz bir yaratık olduğu görülüyordu. Oysa öldür-

müşlerdi onu ve hiç kimse bir insan olarak ona acımadığı gibi, yok yere ölmüş bir iş hayvanı olarak da acımıyordu. Bu 

adamın ölümünün insanlarda uyandırdığı tek duygu, çürüyecek olan bu bedeni ortadan kaldırmak için gerekli koşuştur-

maların yarattığı sıkıntıydı.” (Tolstoy/ Diriliş) 

                                                                                                              Selin Erdoğru

Gerin bedenim, gerin, doğan güne karşı.  (Orhan Veli Kanık – Karşı)

                                                                                       Deniz Üresin

Gördüğümü görecekler diye ödüm geriliyor. (Özdemir Asaf - Dokuza Kadar On)

                                                                                                             Ece Özsoy

Ah, bilip ettiklerim, bilmeyip ettiklerim! (Vega-İz Bırakanlar Unutulmaz)
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İlk gördüğümden günden beri sana vurgunum demek, yalan olur aslında. Çünkü ben seni tanımaya çalıştıkça sevdim. 

O ince küçük detaylarında boğuldum her geçen gün.

Boğuldum.

Boğuluyorum.

Boğulacağım.

Boyuna posuna değil de parkanın cebinden bana gülümseyen eski ve yıpranmış şiir kitabına âşık oldum ben.

Benim gibi.

Eski,

Yıpranmış.

Ya da ellerini sevmektense, 

her sabah ara sokaklara kendini kattığın o güzel satırları sevmeyi tercih ettim nedense.

Nedensiz.

Genelde sıradandın, doğru. Hatta bana kıyasla biraz fazla sessizdin. Ama dedim ya; senin sıradan sessizliğini, aykırı 

düşüncelerinin çığlıkları, kişiliğinin küçük ayrıntıları, bozuyordu çocuk.

Cazgır,

Aykırı,

Detay.

O kadar korkuyordum ki; sende gördüğümü, o simsiyah gecendeki küçük yıldızlarını fark eden biri olacak diye.

Yıldız kaydı.

Ben öyle kolaydan maç alamam bilirsin derdim, acınası bir durum benim için, ama bilmezsin çocuk.

Bilemezsin.

Çünkü seni fark edenler olmuş. Gecendeki yıldızlarına benden önce âşık olan olmuş!

Hep olduğu gibi bir kere daha geç kalmışım. Sana geç kalmışım. Telâfisi de yok.

Geç kâğıdı?

Her neyse.

Bana bırak dediler biliyor musun? Bırak; dönüşü yok, üzüleceksin dediler.

Çıkmaz sokak? Belki U dönüşü.

Ben senin kıvrımlı kirpiklerine; küçük, parlak gözlerine tutulmuş olsaydım bırakırdım çocuk. Ama şimdi bırakmam.

Bırakamam.

İçimdeki yıldızlarımı söndürdüm, düşüncelerinde boğuluyorum.

Boğulduk.

Boğuluyoruz.

Boğulacağız.

Yanlış anlama ha, seni beklemiyorum!

Tik-tak

Neredesin Beyaz Tavşan?

Sadece detayların beni lafa tutmuş, benim de minderim kalın gelmiş.

O kadar.

Beliz Ertekin

Bunları Sana Söylemek İsterdim
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Homosapiens, modern insan… Gelişi beraberinde kibri de getirmiş olan canlı türü. Yaşı 4.5 milyar olan, Dünya’nın sade-

ce 70 bin yılında var olan, fakat ondan öncesinde gelenlere en çok zararı vermiş olan canlı türü…

Var olmak istediler, var etmek istediler, yok etmek istediler. Her şey kendi istediğimiz gibi olsun dediler. Anlaşamadılar 

gruplara ayrıldılar. Yine anlaşamadılar, savaştılar. Sapan, balta savaşmaya yetmedi, içinden küçük mermiler atan tabanca-

ları ürettiler. Mermi küçük geldi, büyütüp yerine demirden, atıldığında ortalığı yerle bir eden topları ürettiler. Bu topları 

elle taşıyamadılar, dört teker üzerine oturttukları ve hayvan gücüyle hareket eden araçlar ürettiler. Bir süre sonra hayvan-

ların gücü bu kadar topu mermiyi taşımaya yetmedi, motoru icat ettiler. Hayvan ve insan gücü, yerini motor gücüne 

bıraktı. Ülkeler büyüdü, hırslar arttı, en önemlisi kibir her yanı sardı. İnsanlar ellerindekilerle yetinmediler, hep daha 

fazlasını istediler. Daha fazlasını isterken yok etmekten vazgeçmediler, fakat artık savaşın kazananını top tüfek değil, beyin 

gücü belirlemeye başladı. İnsanoğlu son yirmi yılda ileri teknoloji ile tanıştı ve bu gücü elinde tutanlar “alemin kralı” oldu. 

Tüfeğin yaptığı işlevi, bir tuşla yapabilecek duruma gelmişti insanoğlu. Tüm insanlığın verilerini 1 mm.lik kartlara sığdır-

dılar. Ve 50 yıl öncesine kadar var olmayan bir sanal dünya inşa ettiler. Bu dünyada var olduk, bazen gerçek dünyayla 

sanalı birbirine karıştırdık. Artık tüm dünya avucumuza sığacak duruma gelmişti. Kendi dünyamız için değil, sanal dün-

yamız için yaşamaya başlamıştık. ‘’Kitle’’ düğmesine basarak kendimizi ve dünyamızı koruma altına aldık. Tanımadığımız, 

sadece ismi ve resimleriyle var olan sanal arkadaşlar edindik. Artık alışveriş yapmak için bile sokağa çıkmaktan acizdik, 

bir şey istedik mi iki tuşa basıyorduk ve biri bizim için tüm siparişlerimizi eve getiriyordu. Bu araçların kameraları da vardı, 

arkadaşlarımızla sadece sesli değil görüntülü de konuşabiliyorduk. İnsanoğlu kibir ve hırs kavramlarını doğru kullanarak 

bizi bu noktaya getirdi. Fakat bize yarattığı bu sanal dünyada gerçekten de güvende miydik?  Mesajlarımızı sildiğimizde, 

gerçekten sonsuza kadar, karşımıza çıkmayacak diyebileceğimiz kesinlikte yok oluyorlar mıydı, yoksa evreni içinde barın-

dıran bu aletlerde şifrelenip aslında saklanıyorlar mıydı? Bilgisayarda gezerken camdan ibaret olan ekranın arkasında kimin 

veya neyin olduğunu biliyor muyduk? Şu koca evreni kum tanesinden bu hale getiren insanoğlunun bize kurduğu sanal 

dünyada gerçekten kendimizi onlara karşı koruyabiliyor muyduk? Ey insan, son 20 yılda olanlara bir bak. Koca koca 

demirleri uçuruyorsun, istediğin anda istediğin kişiye anında ulaşıyorsun, tuşlara basarak koca bir ülkeyi yönetiyorsun, 

istediğin anda da yok ediyorsun. Sence gerçekten de sanal dünyanda güvende misin?

Ceyda Su Erden

Homosapiens
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Kaç senedir Notre Dame de Sion’da çalışıyorsunuz?

18 yıldır burada çalışıyorum.

Bu okulda çalışmak size neler kattı?

Ben NDS mezunuyum. Okulum bana sorumluluk 
duygusunu, disiplinli çalışmayı, mütevazı olmayı, 
hoşgörüyü ve başkalarını dinlemeyi öğretti.

Şu ana kadar kaç müdürle çalıştınız? Bu müdürle-
rin en karakteristik özellikleri neydi? Onların okula 
neler kattıklarını düşünüyorsunuz?

Dört müdürle çalıştım.

M. Tampigny’nin dürüst, kuralcı ve disiplinli; aynı 
zamanda tatlı sert bir yaklaşımı vardı.

Gönül Orhonlu, saygın, çalışanlara sevgiyle yaklaşan, 
şefkatli bir yapıya sahipti.

Madame Elise

Röportaj
Öğrenci belgesi almak, rapor vermek, telefonunuzu almak gibi birçok sebeple onun 

odasına girmişsinizdir. Her zaman gülen yüzüyle ve sakin ses tonuyla sizi karşılar, 
sorununuzu mutlaka çözer. Madame Elise, siz bu yazıyı okuduğunuzda emekli 

olarak aramızdan ayrılmış olacak. Onu çok özleyeceğiz ve eksikliğini hissedeceğiz.
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M. de Lansalut, insani değerleri yüksek, çalışanları-
na güvenen ve onlara huzurlu bir çalışma ortamı 
sunan bir kişiliktir.

Suzan Sevgi, birlikte çalışmaktan çok zevk aldığım, 
yeri bende başka olan bir insan. Tek bir bakışla bir-
birimizin düşüncelerini okuyabildiğimiz, konuşma-
dan anlaştığımız zamanlar çok olmuştur.

Okuldan ayrıldıktan sonra neler yapmayı planlı-
yorsunuz?

Torunlarımla birlikte vakit geçirmeyi ve seyahat 
etmeyi arzu ediyorum.

Burada başınıza gelen en komik olay nedir?

Öğrenci işlerinde çalışmaya başlamadan önceki yıl-
larda fotokopide çalışıyordum. Ofisin iki ayrı kapısı 
ve iki ayrı bölümü vardı. Benim kullandığım ve 
öğretmenlerin kullandığı kapı. O zamanki müdürü-
müz M. Tampigny kapıyı hep kilitli tutmamı isterdi. 
Ancak ben kilitli kalmaktan hoşlanmadığım için 
kapıyı kilitlemiyordum ve öğretmenler de bazen ora-
dan giriyorlardı. Bir gün kapımın dışarıdan kilitlen-
miş olduğunu fark ettim. Dışarı çıkamıyordum. 
Telefonla herkese soruyordum. Kimse kimin kilitle-
diğini bilmiyordu. Sonradan bunu yapanın M. 
Tampigny olduğunu öğrendim. Bu olay bana komik 
gelmişti.

Sizi üzen olan bir olay oldu mu? Paylaşır mısınız 
bizimle?

Öğrencilerimizden birinin beklenmedik ve ani ölümü 
beni derinden sarsmıştı.

Okulu üç kelimeyle anlatmanızı istesek hangi keli-
meleri seçersiniz?

Eğitim, düzen ve güven.

Okulda en çok özleyeceğiniz şey nedir? Kimi özle-
yeceksiniz?

Çalıştığım süre içinde edindiğim tüm arkadaşlarımı 
ve dostlarımı özleyeceğim. 

Ayrıldıktan sonra, okulun öğrencilerini nasıl hatır-

layacaksınız?

Öğretmen olmadığım için öğrenciler hakkında 

konuşmam pek mümkün değil. Ancak onlarla aynı 

ortamda bulunmanın bana neşe ve enerji kattığını 

söyleyebilirim.

Çok teşekkür ediyoruz, dilediğiniz gibi seyahat ede-

rek ve torun severek geçecek mutlu bir yaşam dili-

yoruz. 

Doğa Turgut - Doğa Almaç
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Bir adım. Bir adım daha. 

Aman dikkat et! Önüne bakmadan yürüyorsun, takılıp düşeceksin! 

Hah şöyle, sakin sakin… Devam et. Ne olursa olsun yürümeye devam et. Daha varmadık!

 Göreceğimiz yerler, takılacağımız çukurlar, ter dökeceğimiz mücadeleler var. 

Sırtındaki kamburu görmedim sanma. Ağır olduğunu biliyorum ama dayan. 

Siz de arkada kalmayın, haydi! Karanlık çökecek birazdan, kalacak bir yer bulmalıyız.

 Dinlenmenin sırası değil şimdi. 

Siz bilmezsiniz! 

Tenha olur buralar. Gül kokan bahçelerde, nasıl dikenler batar, nasıl gölgeler oynar.

Yasak Döngü
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Uyudun mu? Uyuma! 

Güvenme her gördüğüne, her işittiğine. 

Tetikte ol! 

Gölgeler seni terk ederse, rüzgârı dinle.

 Gölgeler tüm benliğini işgal ederse, rüzgâra dokun. 

Fakat sakın tedbiri elden bırakma. Kolaydır insanları kandırmak, her söylenen rüyaya aldanmak. 

Son nefesini sakın kimselere kaptırma! Kendini ve aldığın her nefesi dinle. Güven oradadır!

Yüzüme vuran bu aydınlık… Tanrı’nın bir lütfu mudur? 

Yoksa meyi fazla mı kaçırdık gene? 

Dakikalar ilerlemeyi öğrendi demek ki sonunda. 

Sayıyorum. 

Altmış saniye, bir dakika. 

Altmış dakika bir saat, iki saat, üç, dört, yirmi dört, günler, haftalar, aylar, yıllar…

Gece ve gündüz birbirini kovalıyor. 

Ayrı da kalamıyorlar, bir araya da gelemiyorlar. Yasak bir aşk onlarınki. 

Güneş, ayı bekleyerek yaşlanıyor, saatler geçtikçe hiddetini arttırıyor. 

Yoruluyor beklemekten, geri çekiyor kendini. 

Sözleşiyor maviliklerle yine aynı yerde, aynı saatte… 

Ay her seferinde kaçırıyor aydınlığa kavuşma şansını. Derin nefesler verip, of çekiyor. 

Etraf sessiz, soğuk, mutsuz. Gelmiyor sevdiceği. 

Göz yaşları donmuş, parıldıyor dört bir yanda. Zaman ilerliyor. 

Bazen mehtap, bazen hilal, bazen de dolunay…

Gündüzleri tükeniyor, akşamları korkuyorum. 

Her on iki saati birbiriyle takas etmeye çalışıyorum. Kanmıyorlar bana. 

Sonsuz döngülerinde yollarını gözlüyorlar… 

Elimizde bohçalar, arkamızda ahbaplar, önümüzde yollar. 

Göçebe hayatı, zor olsa gerek… 

Yürüdüğü yola bakmayan, bakıp da kopamayanlar…

Takılıp düşen; kalkanlar, kalkamayanlar… 

Sağa sola giden veya göğe ulaşan, yeryüzünü terk edenler…

Herkes biliyor bir gün mavi bulutlara misafir gideceğiz, hepimiz orada buluşacağız. 

Gündüz ve gecenin aşkına tanık olacağız.

 İşte o zaman rüzgârı unutacağız. 

Ayın döktüğü gözyaşlarından biri olup ebedi sonsuzlukta parıldayacağız…

Sesil Atan
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Uyuyamıyorum. Her akşam çığlık sesleri… Kafamın içinde yankılanan konuşmalar… 

Hiçbir zaman tek başıma olmuyorum. “Onlar” hep yanımda oluyorlar. Başkalarının onları duymalarını istemedikle-

ri için “onlarla” fısıldayarak konuşuyorum:

-Hey 9 numara! 

Bize koydukları numara isimleriyle seslenilirdi. Kimse birbirinin hayatı hakkında bir şey bilmezdi. Duygusal bağ 

kurulmasın diye yapılmıştı bu sistem. 

Bağıran, yeni gelen görevliydi. Daha amatördü. Birkaç hafta önce gelmesine rağmen onunla iyi anlaşıyorduk. Onu 

ikna etmek çok kolay oluyordu:

-Kontrole gitmen gerekiyor, biliyorsun dün de ertelemiştin. 

+Hayır, beni oraya götürmeyin! Yapma, gidemem!

Onu, en çok bağırıp kendimi yere atmam korkutuyordu. Tırnaklarımla kolumu çizmeye başladığımda benden daha 

çok acı çekerdi:

-Ta-tamam! Yeter! Seni bu halde görmek istemiyorum!

+Hayır! Gitmiyorum! Gelmeyin!

 -Demir Bey, bakar mısınız? 9 numaranın yine sinir krizleri başladı.

+Hangisi? Şu “onlarla” konuşan mı?

-Evet efendim. Ona zarar verdiklerini söylüyor. Yardım edin lütfen.

+Bu numaraya daha ne kadar kanacaksın? Yeni başladığını biliyorum ama gerçekten zaman kaybından başka bir şey 

değilsin.

Doktor Demir… Aralarında en az aptal olan oydu. Hatta bazen akıllı olduğunu düşünürdüm. 50’li yaşlardaydı. Gözleri 

çevrede olup biten hiçbir şeyi kaçırmazdı. Onun yanında temkinli davranırdım:

 -Ama Doktor Demir… Hastaların hepsinin iyi durumda olduğundan emin olmam gerekiyor, ya gerçek olsaydı?

Yere yatıp kan çıkarana kadar göğsümü kazımaya başladım. Acıyı hissetmezdim. Bedenim acıya karşı hissizdi:

 -Kes sesini, en azından sessiz dur işimizi zorlaştırma.

Doktor Demir’le uğraşmanın en iyi yolu ailesi hakkında konuşmaktı. Karısı ölmüştü ve çocuklarıysa bir hastanede 

kalıyorlardı. Onun damarına basmayı çok seviyordum:

 -Ah, Demir Bey... Karınız ne kadar zekiymiş. Ben olsam ben de sizinle dip dibe olduğum bu berbat hayattan kurtul-

mak isterdim.

+Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın?! Seni-

Yanılsama
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Görevli, Doktor Demir’i yatıştırmaya çalışıyordu. Hastalarına nasıl davranması gerektiğini bilmeyen birinden ne 

bekleyebilirdiniz ki? Ona bir hasta gibi davranılması bana büyük zevk verirdi:

-Fark ettiniz mi Demir Bey? Siz de benim gibisiniz. Biri sizi sakinleştirmeye çalışmadan sakinleşemiyorsunuz. Yandaki 

odayı size ayırmamı ister misiniz?

Görevli, Doktor Demir’i odamdan dışarı çıkardı. Dışarıda bağırışlarını duyabiliyordum.  Genelde bu bağırışlar akşam 

yemeği saatlerinde olurdu. Akşamları genellikle günün diğer saatlerine göre daha sakin olurdu. Tabi her zaman 

intihar edenler ve vücuduna zarar verenler olurdu.  

Her perşembe Doktor Demir odamdan çıktıktan sonra içeri Doktor Kaya girerdi. Doktor Kaya psikiyatrımızdı:

-Pek ilerleme kaydedemedik. Sakinsin ama kontrollerden kaçmak için kriz geçiriyor numarası yapıyorsun.  En 

zararsız hasta gibi gözüküyorsun ama aslında en tehlikelisisin. 

-Anlaşılan bugün de konuşmayacaksın. 

Genelde bu seanslar sessiz geçerdi. Çantasını topladı ve kapıya uzandı. Sonra her seans çıkışı yaptığı gibi bana ses-

lendi. Cevap alamayınca kapıyı kapattı ve çıktı. Hep bana bir şey söylemek ister gibiydi. Ancak henüz onun söyle-

yeceklerini duymaya hazır değildim. 

Kaya’dan sonra odaya Doktor Alice girerdi. Alman’dı, 3 senedir buradaydı ancak dilimizi tam konuşamıyordu. Kendi 

bulduğu bir tedavi yönteminin üstünde çalışıyordu: Hastalarla günde 15 dakika göz teması kurarak onları iyileşti-

rebileceğine inanıyordu. Bu teorisini kanıtlamak için her akşam üstü odama uğramaya çalışırdı. Beni çok severdi, 

kafamı okşardı. Bazen dalıp Almanca bir ninni söylemeye başlardı. Sesi adeta beni uyuştururdu. Hastanede çalışan 

tek kadın olmasına rağmen çoğu heriften daha iyi tedavi ederdi hastalarını. Ona güvenirdim. 

-Uyan.

  Fısıldama gibiydi. Alışılmışın dışındaydı bu ses. Duvarlardan mı geliyordu? 

-Uyan.

Sabah olmuştu. Çarşamba. Bu küçük beyaz odaya ne zaman gelmiştim ben? Demir’le aramdaki kavgalar, Kaya’nın 

seansları, Alice’in ninnileri… Hastaneye geleli ne kadar olmuştu? Tavanlar adeta çöküyordu. Odadaki işe yaramaz 

lavabo ve ayna, dokunsan kırılacak gibiydi. Derken kapıya sert bir şeyin çarptığını hissettim. Kapı açıldığında önüm-

de tanıdık ama beklenmedik bir yüz vardı. Hızlı adımlarla yanıma geldi ve kolumdan tutup konuşmaya başladı:

-Bulut, lütfen beni dinle. Uyanman lazım. Uzun bir süredir komadasın ve artık uyanman lazım. Bu hastane gerçek 

değil. İnsanlardan hep nefret ediyordun ve belki de bu yüzden burayı yarattın. 

+A-anlamıyorum.

-Doktor Demir seni terk eden baban, Doktor Alice senin ölen annen. Ve “Onlar” da gerçek hayatındakiler. Sana 

seslenmeye çalışıyorlar. Anlıyorsun değil mi? Uyanmak istemediğini biliyorum, bilinçaltını yatıştırmaya çalışıyorsun 

ama lüt-

  Önümde aniden iki gölge belirdi. Arkama döndüğümde iki görevliyle karşılaştım. Ne zamandır buradalardı? Doktor 

Kaya’yı kollarından tutup dışarı çıkardılar:

-Bulut, UYAN ARTIK!
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Son sözleri kulağımda yankılanıyordu. Gözlerimi kapattım. Gerçekten her şey kafamda mıydı? Yani ben aslında deli 

değildim. Ailem ve arkadaşlarım mı vardı? Nasıl bir insandım ben? Gözlerimi açtım. Beyaz ışıklar. Yatağımın etra-

fında konuşan insanlar. Uyandığımı gördüler ve ağlamaya başladılar:

 -B-bulut… İnanmıyorum! S-sonunda uyandın!

  Geri dönmek istiyordum. Yoksa bilinçaltım bana oyun mu oynuyordu? Odada 3 çocuk, 1 kadın ve 2 adam duru-

yordu. İçeri biri girdi. Bu tanıdık bir yüzdü. Cebinden küçük bir fener çıkardı:

-Çekilebilir misiniz?

+Tabi buyurun doktor bey.

  Birkaç test yaptıktan sonra gülümsedi. Odadakilerin ellerini sıktı ve bana döndü:

-Bulut Bey?

+Kaya?

-Şimdiden konuşabilmeniz çok iyi.

+Neler oluyor? Burası neresi? Görevliler nerede?

-Ne’den bahsettiğinizi anlamıyorum.

+B-bilinçaltımdaydın, hatırlamıyor musun? Beni buraya getirdin. Hastanenin gerçek olmadığını söyledin. Uyanmam 

gerektiğini, gözlerimi açmam gerektiğini…

-B-ben gerçekten anlamıyorum. Hafızanızı kaybetmiş olabilirsiniz. Bakın tüm aileniz şu an bu odada. Eşiniz, çocuk-

larınız-

+Neredeler? Doktor Demir nerede? Peki ya Doktor Alice? Geri götür beni! Geri götür! Bana buranın yalan olduğu-

nu söyle! Aynısını söyle, gözlerimi kapamamı söyle! Çıkar beni buradan!

Gözlerimden süzülen yaşları hisseder gibiydim. Yatağın kenarından yardım alıp ayaklarımın üzerinde durmayı 

başardım. Masadaki neştere uzandım. Gözlerimdeki yaşları silerek bağırmaya başladım:

+Eğer beni götürmezsen-

-Sakinleşin lütfen. Neşteri masaya bırakın Bulut Bey. Komadayken bu tarz rüyaların görülmesi oldukça yaygındır. 

Dediklerinize maalesef anlam veremiyorum.

+Hangisi gerçek?

-Efendim?

+Hangi dünya gerçek ÇABUK CEVAP VER!

-Buranın gerçek olduğuna eminim. Lütfen neşteri bırakın Bulut Bey.

Neşteri elimde döndürdüm. Gülümsedim ve çevremdekilere baktım:

+Yanlış cevap.

Yasemin Bilgiç
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İşte orada, bütün ihtişamıyla tam karşınızda duruyor. Uzak 
diyarlardan gelen yaşlı bir dilenci, soğuk kaldırımlara bağdaş 
kurup yerleşmiş, arkasındaki metal çöp tenekesine tıpkı bir 
padişahın altın tahtına gururla oturduğu gibi sırtını yaslamış, 
keyif yapıyor. Küçümseyen gözleriyle biz aşağılık ve günah-
kâr âdemoğullarını süzüyor. Kurak bir çölü andıran dudak-
larından “Satmışım dünyayı!” diye bir cümle duyuluyor. 
Hemen ardından dilenci, kibirle gülüyor kendi kendine, 
ağlanacak haline.

Aslında o da farkında bu aldatmacalarla dolu acımasız dün-
yanın beş para etmeyeceğinin, fakat ne yapsın. Sıcak, yumu-
şacık bir ekmek uğruna bırakın bu değersiz dünyayı, tüm 
kâinatı satmaya hazır, bu asilzade dilenci. 

Elini, cebinde duran, ne yaparsa yapsın bir türlü vazgeçe-
mediği köstekli saatine götürüyor. Vakte bakıyor, lakin ne 
akrep ne de yelkovan ilerliyor. Vakit bir türlü geçmek bilmi-
yor. Artık dayanamıyor, fırlatıp atıyor o kıyamadığı antika 
saatini ve bir kez daha satıyor dünyayı. 

“Ey vicdansız! O saat, çok çekti senin kahrını.”

Bir ara karşıdan yaklaşan neşeli bir kız çocuğunu görünce 
kirli suratında bir mutluluk ifadesi beliriyor ve kokuşmuş 
paltosunun altında hâlâ atmakta olan bir kalbi olduğunu 
hatırlıyor. Fakat küçük kız, yanından geçerken burnunu 
tıkayınca tiksindiğini belli ediyor ve bir anda tüm masumi-
yetini yitiriyor. Dilencinin o narin kalbi de biricik saati gibi 
paramparça oluyor.  Hiç olmadığı kadar perişan oluyor. Sonra 
karnı gurulduyor.

Bu sonu gelmez işkenceden bıkan kimsesiz dilenci, sokak-
lardan saklamaya çalıştığı üzüntüsünü gizleyemeyerek 
gözündeki birkaç damla yaşın paltosunu ıslatmasına müsa-
ade ediyor. O bücür kendini ne sanıyor da hangi cüretle 
böyle bir şey yapabiliyor! Farkında değil belki ama meşhur 
bir İstanbul beyefendisiyle aynı havayı soluyor.

  Hava soğuk, aylardan şubat, 
   Kırık bir kalp ile bir saat, 
  Heyhat…

Egemen İşcan

Uyanıyorum, küçük karanlık bir oda. Yerde kıyafetler, göz-
lükler ve bir ton kirli çamaşır. Odanın kokusu içimi boğuyor. 
Nefes almakta güçlük çekiyorum, o an elimde bir kalem 
olduğunu fark ediyorum. Hislerimi dökmek için bir kâğıt 
arıyorum, bulamıyorum.

Hızlı adımlarla kapıya yürüyorum, kapıyı açtığımda adımı-
mı bir boşluğa atıyorum. Kocaman, uçsuz bucaksız bir boş-
luğa. Gözlerimi açmaya çalışıyorum, her yer karanlık. İleride 
bir ışık buketi beliriyor, çığlık atmaya çalışıyorum sesim 
çıkmıyor. Gözlerim hâlâ açık...

O pis kokulu odaya geri dönmek istiyorum, bu belirsizlik-
tense o havayı solumayı, orada ölmeyi istiyorum. Hâlâ düşü-
yorum. Kafamda birkaç kelime dönüp duruyor, ‘’senin için, 
iyiliğin için.’’. Başka bir şey düşünemiyorum. Ben artık ben 
değilim, hissedemiyorum ve çakılamıyorum bir türlü yere. 
Sadece düşüyorum sonsuz bir çukurda.

Aklım tekrar elimdeki kaleme gidiyor. Hâlâ elimde mi diye 
kontrol ediyorum. O anda aklıma geliyor kalemimin ve keli-
melerimin keskinliği, ölümü yeğliyorum. Gözlerimi kapatıp 

kalemi kalbimin tam ortasına saplıyorum. Atamadığım çığ-
lıklar, söyleyemediğim kelimeler bir anda dışarı çıkıyor, bir 
hışımla. O karanlık, benle yankılanıyor. Artık gözlerim kapa-
lı, canım yanmıyor. Ölmüş olmayı diliyorum. Kalemimin her 
zamanki gibi beni bu azaptan kurtardığını umuyorum. 
Ölmemiş olma korkusuyla, açmayı denemiyorum gözlerimi. 
Hâlâ benim çığlıklarım yankılanıyor uzaklarda, duyuyorum. 
Benden başka kimse duymuyor, benden başkası yok ki, ben 
o karanlıkta tekim. Gözlerimi açıyorum. Her yer kan revan 
ancak ben yokum. Kanayan bir ruh var, ağlayan kelimeler 
var ama ben yokum. Kafamı toplayamıyorum. Gözlerim çok 
uzaklarda, bakışlarım yok. O an bir el hissediyorum göre-
mediğim bedenimde. Sarsılıyorum bir an, kafam dağılıyor.

Çığlık atarak açıyorum gözlerimi. Annem elinde ilaçla başım-
da bekliyor. Her gün olan şey yeniden oluyor. Annem beni 
deli sanıyor. Başlarda kızsam da ona, artık ben de kabulle-
niyorum bu durumu. Hiç konuşmadan ilacımı içiyorum. 
Belki de içmiyorum. Belki de annem hiç gelmedi ve belki de 
ben hiç var olmadım.

Simay Günay

İstanbul Beyefendisi

Distopik Varoluş
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Soğuk bir günün sabahında uyanan Jack, iyi bir kahvaltı yapıp dişini fırçaladıktan sonra biraz egzersiz yaptı. Günlük ruti-

nin ve kendisini biraz şımartmanın önemli olduğunu düşünürdü. O gün hava biraz soğuk olduğundan güne her zamanki 

Americano’suyla değil de bir sıcak çikolata içerek başlamıştı. Aslında tatlı şeyleri sevmezdi ama değişikliğin de önemli 

olduğunu bilirdi. Birçok hobiye sahipti. Sokak kedilerini beslemek veya gazete okumak gibi, ama gazetede sadece üçüncü 

sayfaları...

İş saati gelince çalışma yerine gitmek için üzerine bir mont, atkı ve bere aldı. Modayla ilgilenmeyi severdi. Görünüşüne 

önem verir, gençleştirici cilt bakım kremleri kullanır, evden çıkarken ve akşamleyin duş alırdı. Kendisine bakmayan insan-

lardan nefret ederdi. Eğer kendilerine bile bakamıyorlarsa niye diğer insanlar onlara baksın ki, diye düşünürdü.

Basit bir rutini vardı. Zaten o da sade ve sakin bir hayat yaşamayı amacı edinmişti.

O gün çalışmak için iyi bir gün olacak gibi geliyordu ve böylece ofisine doğru yürümeye başladı. Çalışma yeri ne yazık ki 

Jack kadar aydınlık değildi. Şöyle güzel bir güneş ışığının hiç girmediği, şehrin kenar mahallelerinden birinde, çoğu kişinin 

girmeye bile cesaret edemeyeceği kadar şüpheli görünen bir yerdi. Binanın çevresi her boyutta kutularla çevriliydi. İçeri 

gülümseyerek ve en sevdiği şarkıyı söyleyerek giren Jack bunlara çok aldırış etmiyordu. Ne de olsa kendisini bildi bileli 

burada çalışıyordu. Biraz üzücü değil midir sizce de? Yani tanıdığınız kadarıyla, Jack daha iyisini hak etmiyor mudur? Jack 

her ne kadar bildiğiniz gibi olsa da bazı yönleri onu burada çalışmaya itmişti. Bu özelliklerini şanssızlığına borçluydu.

Hepimizin çocukluğunda bazı anlar vardır ki hiç unutmayız. Jack için o an, ailesinin bir araba kazasında ölmesi sonucu 

toprağa gömülmesiydi. Ölüm hakkında hiçbir şey bilmeyen birisi, niye onların toprağa gömüldüklerini anlayamazdı. 

Etrafındaki büyükler ona acıyan gözlerle bakıyorlardı. Jack de ailesini son kez göreceğini bilmiyordu ama artık bu dünya-

da yalnız olacağını sezmişti. Ailesinin cenazesinden çıktıktan sonra ne yapmasını gerektiğini düşünüyordu. Kendi halası 

ve amcası ona bakmak istemiyorlardı. Yetimhanelerden çekiniyordu.  Devletin işlettiği yerlerin korkutucu yönlerinin 

olduğunu düşünüyordu. Sahipsiz bir şekilde kendi başına yaşama çabası işte böyle başladı. Hayat onu sert taşlara çarparak 

karşılamıştı. Sekiz yaşına gelmişti. İki yıldır ev diyebileceği bir yerde kalmamıştı, acaba kaç yıl daha böyle dayanabilirdi? 

Bunları düşünerek günleri geçiyordu. 

Bir gün sokakta yürürken birinin onu izlediğini hissetmişti, tek başına yaşamaya başladıktan sonra etrafına hep ihtiyatlı 

davranmasına rağmen o gün ilk defa dikkatsizlik etmişti ve bunun bedeli ağır olacaktı. Ne yapması gerektiğini düşünürken 

saldırgan, sokak arasından ona doğru koşmaya başladı. Tam, buraya kadarmış, diye düşündüğü anda ona doğru koşmak-

ta olan adamın yere serildiğini gördü. Cüssesi kendisinin dört katı olan bir yetişkin, ne de olsa daha çocuktu, adamı sert 

bir yumrukla yere sermişti. Gururlu bir şekilde ceketini düzelttikten sonra Jack’e doğru yürümüş ve kendini tanıtmıştı. 

Yardımsever Borges ailesinin nerede olduğunu sorduğunda yalnızca yere bakabilmiş ve göz yaşı dökebilmişti. Ondan sonra 

adam ona bakmaya karar verdi, kararının sonuçlarından haberdar olmayan Jack ise mutluydu O ana kadar geçirdiği acı 

dolu anların bittiğini düşünüyordu ve daha da önemlisi kendisini ait hissedebileceği bir yer bulmuştu. 

Yıllar böyle geçti ve Jack on sekiz yaşına bastı. Borges ona artık başının çaresine bakması gerektiğinde ona, ne yapabilece-

ğini sordu. Jack aslında iş konusunda bir süredir düşünüyordu. Bunca yıl babasının ne yaptığına hiç dikkat etmemişti. Bu 

İyi Bir Hikâye
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biraz garipti ama Borges ona işinden hiç bahsetmediği için o da bu durumu doğal karşılamıştı ama büyüdükçe, babasının 

eve bazen geç saatlerde gelmesi ve o günlerde normalden daha yorgun görünmesi onun dikkatini çekmeye başlamıştı. Jack 

babasını onu bu dünyada gerçekten seven ve koruyan tek kişi olarak görmeye küçük bir yaşta başladığından babasına 

işinde yardım etmek istiyordu. Borges biraz düşündü ve sonra teklifini kabul etti ve haftaya başlayabileceğini söyledi. 

Beklenen gün geldiğinde Jack her zamankinden daha neşeliydi. Borges işin önemli kısımlarını ona göstermek istiyordu. 

İlk önce şehrin bulundukları yerin planını aldı ve kroki çizmeyi ona gösterdi. Sonra da neler yapası gerektiğini söyledi ve 

böyle birkaç saat prova yaptıktan sonra işe başlama zamanı gelmişti.

Neyse, biz şu ana geri dönelim. Jack kendi ofisine girdiğinde bir misafir onu karşıladı. Büyük, siyah paltosu ve melon 

şapkayla bir dedektife benziyordu. Jack, bir dedektifin böyle ıssız bir yere neden geldiğini tam anlamamış olsa da müşte-

rileri arasında ayrım yapmayan bir ofisteydi. Dedektif, telgrafının ona ulaşıp ulaşmadığını sordu. Ofiste bir karmaşa hâkim 

olduğundan Jack’in kağıtları bulması biraz uzun sürse de en sonunda buldu. Henüz telgrafı okumadığını anlayan dedektif 

biraz huzursuz olmuştu. Jack bunu sezdiğinden kendisini affettirmek için bir şey ikram etmek istedi ama dedektif pek bir 

şey içecek halde değildi. Yorgun ve uykusuz görünüyordu ve gözlerinde işini hemen hâlletmek istediği görülüyordu. Bunun 

üzerine Jack arayıp bulduğu kâğıdı alıp karşısına oturdu. Dedektif bir şüpheliyi uzun bir süredir araştırmaktaydı. Her ne 

kadar suçlu olduğu besbelli olsa da üst mertebedeki bazı insanlarla ilişkileri olduğundan deliller ve ifadelerin yanlış oldu-

ğunu kanıtlamıştı.

 Dedektif iki yıldır izlediği adamın, en son mahkeme kararından sonra, yasalar çerçevesinde cezalandırılamayacağını anla-

mıştı. Bunun üzerine de bazı arkadaşlarından duyduğu Jack’in çalıştığı ofise başvurmuştu. Ofisin kapısındaki “Her şeyi 

herkes için yaparız” yazısı ona umut vermişti, istediği şey suçlu olan kişinin karşı çıkamayacağı bir kanıt bulmaktı. Buradaki 

çalışanların ona yardım edebileceğini düşünmüştü. Jack anlatılanlara inansa da cesur olmayan kişileri sevmezdi. Büyüklerin 

kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi gerektiğini düşünürdü. Ofisin sloganına aykırı olsa da teklifini kabul edemeyece-

ğini söyledi. Eğer birinin “icabına bakılması” gerekiyorsa ve bunu adalet gibi doğru bir amaç için yapıyorsa, dedektifin 

kendi başına bu sorunu çözmesi gerektiğini söyledi. Dedektif ise bunu denediğini ama işe yaramadığını, bunun için bu 

ıssız ofise geldiğini belirtti. 

Jack, ıssız kelimesini pek sevmemişti ve daha da önemlisi hâlâ ikna olmamıştı ama en azından önündeki kâğıda göz gez-

dirmeye karar verdi. Bir anda okumayı bıraktı ve gerçekten de bugünün şanslı günü olduğunu düşündü. Jack her zaman-

ki ciddiyetini koruyarak, işi kabul edeceğini ve detaylar için ona tekrar danışacağını bildirdi. Dedektif, Jack fikrini değiş-

tirirse diye, aceleyle İngiliz melon şapkasını başına takıp ofisi terk etti. Jack ofiste yalnız başına ve mutluydu. Şüphelinin, 

kendisini sırtından bıçaklayan, kendi babası olacak adam olmasını beklemiyordu. O işe başladıkları gün, babası işini ilk 

defa Jack’e göstermişti. 

Ertesi sabah, yaptıkları işin sonucunda kendi ismini gazetenin üçüncü sayfasında görünce, Borges’i evin her yerinde aramış 

ama bulamamıştı. Kapının önündeki ayak seslerini duymasıyla olan biteni anlamıştı. Dünyada güvendiği tek kişi onu 

sırtından bıçaklamıştı. Bunca yıl boyunca bu kokuşmuş ofiste çalışmasının nedeni hapiste yattığı onca yıldı. Kimse ken-

disi gibi küçük bir yaşta cinayet işleyen birini kabul etmemişti. İşlemediği bir suçtan dolayı yargılanan Jack, bir gün Borges’i 

bulmak için yemin etmişti. Onu hayatı boyunca unutmamıştı, asla affetmemişti. Yıllar boyunca beklediği fırsat en sonun-

da geldi. Telgrafı okumaya neşeli bir şekilde devam etti ve neşesi bir anda sona erdi. Dedektifin talimatlarına göre Borges’i 

bulsa da onu öldürmemeliydi sadece onun suçlu olduğunu kanıtlamalıydı.

Ofiste çalışmaya başladığında orada çalışan kişilerin azlığı dikkatini çekmişti. Çoğu çalışan bu dünyadan kopuk ofise 
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uğramayı sevmediklerinden işlerini bitirdiklerini rapor etmek için gelir ve aylarca bir daha ortalıkta görünmezlerdi. Bir 

başka neden ise tehlikelerden haberdar oluşlarıydı. Ofiste kurallar kesindi ve çiğnenmemeliydi. İlk kural, bir görev kabul 

edildiğinde ne olursa olsun talimatlara uygun bir şekilde tamamlanmalıydı. 

Başarısızlık bir seçenek değildi ve talimatlara uymayanlar büro tarafından cezalandırılırdı. Jack’in yıllardır görmediği Joseph 

diye bir arkadaşı vardı. Öldürmemesi gereken bir görevliyi yanlışlıkla öldürdükten sonra bir anda kaybolmuştu. Ofiste 

çalışanların çoğu birbirlerinden nefret ederdi ve bunu göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmazlardı. Sonunun Joseph gibi 

olmasını istemezdi ama eğer bu şansı kaçırırsa öç almak için ne kadar beklemesi gerektiğini tahmin bile edemiyordu. Tüm 

neşesi kaçmıştı. Patrondan izin istedi ve evine döndü. Günün ilk ışıklarıyla bir adam eski püskü yatağından kalktı ve 

kahvaltı için masaya oturdu. Odaya loş sabah ışığı girse de karanlık hâkimdi gerçi bu kişisel bir tercihten ibaretti.  

Borges’in durumu son birkaç yılda çok değişmişti. Daha üç yıl önce çok iş yapan bir mağaza işletmekteydi ama patronuy-

la yaşadığı bazı sorunlar onu işinden etmişti. Şimdi başka yollarla yaşamını sürdürmek zorundaydı. Daha çok, para getir-

meyen ve yasal olmayan işlerde çalışıyordu ve çok mutlu değildi. Ayrıca, kendisini izleyen bir dedektifin varlığından 

haberdar olmuştu. Yani eskisi gibi kolay şartlarda yaşamıyordu. O gün, ofiste bir işi vardı. Yılda bir kez, çalışanların hep-

sinin katılması gereken bir toplantı düzenlenirdi. O gün davetli olan herkes gelir ve gelecekte işe yarayacak arkadaşlıklar 

kurulurdu. Her ne kadar çıkar ilişkisine dayalı arkadaşlıklar olsa da Borges, güvenilir olduğu izlenimini vermek istediğin-

den katılmalıydı.

Toplantı o akşamdı, ama kendisi perişan haldeydi. Yeni yaşantısı onu migren gibi bazı sorunlarla hep sarsmaktaydı, gerçi 

ilaç almıştı ama her uyandığında kendisini daha kötü hissediyordu. O gün akşam saatine kadar evde dinlenme planları 

yaparken penceresinin kırılması o günü düşündüğü kadar rahat geçiremeyeceğini ona gösterdi. Çok şaşırmamıştı açıkça-

sı, bu kadar önemsiz bir şey onu korkutabilecek olsaydı, bu ortamda yaşayamazdı. Serserinin birisi ilk defa camını kırmı-

yordu gerçi yine aşağı inip onu pataklayacaktı. Bunları düşünürken bir anda atılan şeyin bir taş olmadığını fark etti. Bir 

eşek şakasından daha ciddi bir meselenin içinde olduğunu anladıktan sonra masayı ayağıyla devirerek siper aldı. Masası 

ve evindeki daha birçok eşya böyle saldırılara karşı hazırlanmıştı. Patlayıcı evin içini havaya uçursa da masa yere sabit bir 

şekilde duruyordu. Borges, ayağa kalkıp üstünü silkeledikten sonra pencereden aşağı, saldırganı görmek için baktı ama 

gördüğü tek şey, boş bir yol oldu.

Jack, bunu bir uyarı olarak planlamıştı. Her ne kadar dedektif öldürme izni vermese de ona zarar veremeyeceğini söyle-

memişti. Bu küçük numara sadece onu kendisinden haberdar etmek içindi. Borges, uzun zamandır Jack’in onu bulacağı 

günün geleceğini biliyordu ama yine de Jack biraz fazla abartılı bir pusu kurmuştu. Her ne kadar ölümü hoş karşılayan bir 

tavrı olsa da evine yapılan saldırı bir hakaretti. Jack’e kurbanını aşağılamamasını hep öğretmeye çalışmıştı ama bir türlü 

başaramamıştı. Gençken tavrına göz yumsa da kendi babasına böyle davranması kabul edilebilir değildi. Jack’e kesinlikle 

bir ders vermeliydi ama tüm giysileri paramparça olduğundan, önce alışverişe gitmeliydi. 

Toplantıya katılım beklenildiği gibiydi ne de olsa tüm çalışanlar gelmişti. Toplantı her zamanki odada değil, o gün için 

kiralanmış bir binada yapılıyordu. Borges’e göre bu bir israftı ama kendi parası harcanmadığından çok da umrunda değil-

di. Jack ise her zamanki gibiydi. Yeni takımı ve şapkasıyla, ofisin genç kuşağını temsil ediyordu. Toplantı saatlerce sürse 

de çok önemli konuşmalar olmuyordu, zaten amaç herkesin iyi zaman geçirmesiydi, aslında; uğursuz işleri yapabilmeleri 

için personele gerçekten önem verildiğinin gösterilmesiydi. Bu, Borges’in hep ilgisini çekmişti. Gerçi toplantıda kimseyle 

konuşmuyordu. Oradaki çoğu kişiyi tanıyordu ama konuşmamasının asıl nedeni Jack’i arıyor olmasıydı.  Jack ile aynı yerde 

çalıştığını bilmesine rağmen niye iş değiştirmemişti? Bu zor zamanlarda iyi maaşı olan bir iş bulmak zordu. Hem işini 
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sevmiyor da değildi hem de bunun gibi toplantılar dışında saklanmak zor olmuyordu. Jack’i kendisi gibi bir köşede oturup 

içkisini yudumlarken buldu. Her ne kadar evine bir el bombası atmış olsa da Jack’i kendi oğlu olarak gördüğünü düşündü. 

Gerçi Jack’i aldatmıştı ve belki de hayatını mahvetmişti ama hâlâ aralarında bir baba oğul bağı olduğunu hissedebiliyordu. 

Bu güzel şeyleri düşünürken yer sarsılmaya başladı. Ofisin tüm sakinleri şaşkın bir şekilde sesin geldiği aşağı kata baktılar. 

Yer tekrar gürültülü bir şekilde daha sert sarsıldı. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken odanın ortasındaki çalışanlar 

yerin parçalanması ile aşağı kata düştüler. Odanın ortasında bir boşluk oluşmuştu. Düşen çalışanlar büyük ihtimalle ölme-

mişlerdi ama ağır yaralananlar vardı. 

Jack, Borges’in bu toplantıda olacağını dedektiften öğrenmişti. Aslında talimatları izleyip onu tehdit etmeli, suçlu olduğu-

nu itiraf ettirmeliydi. Oysa, Borges’i sadece hapse yollamakla yetinmek istemediğinden ofisin bir yere toplanmasını fırsat 

bilmiş, kuralları çiğnedikten sonra olacağını bildiği şeyleri engellemek için suikast bürosundan tümüyle kurtulmak iste-

mişti. Borges, Jack’in bir şey planladığını tahmin etmiş ve evinden şanslı tabanca ve bıçağını getirmişti. Toplantıda üst 

araması yapılmıyordu, ne de olsa içlerinden birinin suikastçı dolu bir odada olay çıkarmayacaklarını biliyorlardı. 

Kimse bu kadar ölüme susamış olamazdı. Jack Borges’ten nefret etse de onu örnek alan biriydi. Borges’in bir özelliği ise 

ölümü göze alarak işini yapmasıydı. Cesareti, Jack’in saygı duyduğu belki tek özelliğiydi. Kendisi daha çok tabancayla 

çalışsa da Borges’i haklamak istiyorsa sadece ateş etmekten daha iyi bir planı olması gerektiğinin farkındaydı. Borges, 

Jack’ten kaçabileceği bir yerin olmadığını fark etti. Kurtulmak istiyorsa onun üstesinden gelmesi gerektiğini anladı. Jack, 

Borges’e yakın bir yerde oturduğundan hemen saldırıya geçebilmişti. Bir masanın arkasına geçtikten sonra ateş etmeye 

başladı. Borges de bir duvar çıkıntısını siper olarak kullandı. Bir süre sonra Borges kazanamayacağını anlayınca Jack’e 

görevini veren dedektifi daha önce gördüğünü ve kendisini öldürmesini istemediğini, söyledi. Bunu sadece tahmin etmiş-

ti ama o dedektifi daha önce evinin etrafında görmüştü. Dürüst bir adama benziyordu. Borges, Jack’e eğer istediği şey 

kanıtsa, ona verebileceğini söyledi. Jack biraz düşündükten sonra Borges’in teklifini kabul etti. Ofisin ortasına doğru iki 

eski dost yürüyüp el sıkıştılar. Jack, ülkeyi terk edip gitmesinin gerekli olduğunu bilse de Borges’i hapse gönderip üstüne 

para alma fikrinden hoşlanmıştı. 

 Borges ise kendi oğlunun onu affetmesinden mutluydu. Jack’e, belgeleri sonra telgrafla göndereceğini söyledikten sonra 

son bir kez oğlunu kucaklamak istediğini söyledi. Jack de eskiden dünyadaki en çok sevdiği kişiyi özlemişti. 

Hayatı boyunca bir aile, ait olabilecek bir yer aramıştı ve kendisini yine bu ofiste bulmuştu. Babasına büyük bir özlemle 

kucak açtı ve iki adam, baba ve oğul, zorluklara rağmen tekrar birkaç saniyeliğine bir aile oldu. Bu iç açıcı sahne, Jack’in 

sırtının ağırlaşması ile sona erdi. Borges, şanslı bıçağını sırtına saplamıştı. 

Jack’e gülerek, bazı şeylerin hiç değişmediğini söyledi, karnına bir tekme attı ve düşmanının odanın ortasındaki çukura 

düşmesini izledi. Jack de tabancasını çıkarmıştı, gözlerinde Borges’e duyduğu nefret okunuyordu. Hayatı boyunca kendi-

sini ait hissedebileceği bir yer aramıştı. Huzur bulduğu tek kişi onu sırtından bıçaklamıştı. Borges’in kendisine tekrar 

ihanet edeceğini biliyordu. Bunu biliyordu ama yine de son kez babasına yakın durmak istemişti. 

Jack’in ateş etmesiyle Borges başında açılan delikle Jack’e düşüşünde eşlik etti. Borges düşerken kazanmışçasına gülüyordu. 

Jack ise en sonunda öcünü aldığı için mutluydu. 

Artık gerçek ailesine kavuşabilecekti.

Yankı Özağaç
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Lisemizin 160.yılını kutlama etkinlikleri Soeur Marie-François Lin’in “Resimde Yolculuk” adlı sergisinin açılışıyla sonlan-

dı. Sergi, 28 Kasım 2016 Pazartesi- 28 Ocak 2017 Cumartesi günleri arasında açık kaldı.

Kelimelerle Sœur Marie-François Lin

Sanatçı Lin Ming Chuang 1935’te Tayvan’da gözlerini açtı. Annesi, Japon işgalinden dolayı o daha çok gençken onu sıkı 

bir terbiyeyle, Japon kültürüyle iç içe yetiştirdi. Aldığı bu terbiyeyle henüz yedi yaşındayken keman çalabiliyor ve yaşıtla-

rına kıyasla dikkat çekici bir özgünlükte resimler çizebiliyordu. İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarında, Tayvan’ın Çin’e geç-

mesiyle beraber annesini sıtma hastalığından kaybetmesi nedeniyle, daha yaş bir dalken eğilmeye başladığı Japon kültü-

rünün yerini, Çin kültürü aldı. Hayatının bu döneminde birdenbire dilinin, yaşam tarzının, gördüklerinin değişmesi, onu 

kendisini yetiştirmeye bir adım daha yaklaştırdı. Artık yaşamak için sanat yapması gerektiğini ve hayatın katılığını anla-

mıştı.

Bütün bu olanlar ona, zemine sağlam basmasının, hayatta eline geçen fırsatları yakalayıp bırakmamasının ne kadar önem-

li olduğunu öğretti. Sanatçının küçüklüğünden beri yaptığı kaligrafi alıştırmaları, onun sanatla ilk tanışması olmakla 

birlikte zaman geçtikçe, alıp verdiği nefes kadar doğal oldu. Gerek evde Lin ailesine yardımcı olan kadının büyük oğlu, 

gerek onun vazgeçilmez ustası Tchang Yi Chon, ona resim yapmanın ne kadar hassasiyet ve sessizlik gerektiren bir şey 

olduğunu gösterdi. 

Sanatçımızın yeteneği, resim ve kemanla kalmayıp Edebiyat ve Tarih alanlarına yayılmaya başladığı sırada kendisi yirmi 

yaşlarındaydı. Üniversiteye girmesi o dönem için zor görünüyordu ancak “lise diplomalı genç kız” bunun karşısında yıla-

cak değildi. Başkentteki Edebiyat Fakültesine, ardından Madrid’e tez yapmaya ve son olarak da 1965’te yerleştiği “La 

Solitude Manastırı”na gidecekti ve gittiği yerlere fırçalarını ve keman çantasını da beraberinde götürecekti... Ne de olsa 

serüveni hâlâ devam ederken sonsuz öğrenme susuzluğunu da birdenbire yitiremezdi.

Sanatçı henüz on iki on üç yaşlarındayken bambulara ve yürüyüş değneklerine özel bir ilgi 

beslemeye başladığını anlatıyor. Okulla çıktıkları bir gezi esnasında kendisine ilk bambu yürü-

yüş bastonunu alır ve eve gelir gelmez üstünde kaligrafi sanatını konuşturur. Bıçak kullanarak 

bastona kazıdığı iki kelimeden üstteki “Dağ”, alttaki ise soyadını temsil eden “Ağaç”’tır. Bu iki 

yazı karakteri, o andan itibaren onun imzası haline gelir ve sanatçı için asla anlamlarını yitir-

mez.

Sœur Marie-François Lin: 
Resimde Yolculuk

Sergideki Eserler
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Sanatçının en ufak bir detayı bile atlamaması bizim de onun bakış açısını yakalamamızı sağlıyor. Dağların tepesinde beliren 

ağaçlar, dağları sessizce gizleyen sis bulutları, ormanlık alanlarda yalnız kulübeler, sonsuzluğa yelken açan küçük balıkçı 

teknesi bunlardan bazıları. Sanatçının bu resimlerinin siyah beyaz olması bizi sessizliğimizle baş başa bırakıyor, sis bulut-

larının arkasında nelerin gizli olabileceğini düşünmeye itiyor.

Kaynak: “Art Solitude” Başkanı Sayın Sandrine Bathilde’in “Sessizlik Ustalarının Sanatı” yazısı.

Deniz Üresin

Sanatçının işlediği kozmik alan konsepti, tabloya kazandır-

dığı derinlik, sonsuzluğu yansıtıyor. Merkezi çevreleyen 

kabarcıklar, altın ve mor renkleriyle yarattığı kontrast sanat-

çının yaşadığı iç çatışmaları anlatıyor. Sanatçının hayatı 

boyunca karşılaştığı kültür değişimlerinden dolayı yaşadığı 

Batı-Doğu çatışması bunlara bir örnektir. Sanatçının 

“mükemmel bir sanat’a ulaşma” anlayışı yoktur. Onun için, 

sonsuz bir kendini geliştirme ihtiyacı vardır. Bu nedenle ne 

sulu boyada rötuş yapmaya elverişli olmayan Batı teknik-

leri, ne de fazla sınırlı ve yaratıcılığı yetersiz kılan Doğu 

teknikleri idealdir. Sanatçı kendi tekniğini kullanarak bu 

iki engeli de aşmayı başarıyor.

“İçimde bir kökün büyüyüp uzadığını, kayayı aşıp küçük 

su damlasına erişmeye çalıştığını hissettim. Ağacın büyü-

mesi için onda bu iradenin olması, yoğun susamışlık olma-

sı gerekir, çünkü kökler besleyici suya ulaşmak için kayayı 

aşmak zorundadır. Lütuf yeterli değildir. Bu sürekli bir çaba 

gerektirir. Kendimizi tükenme noktasına kadar aşmamız 

gerekir. Bir tabloya tükenene kadar, tüm gücünü koymak 

gerekir.”

- Sœur Marie-François Lin

Notre Dame de Sion ailesine, “Art Solitude”’e katkılarından 

dolayı, sayın Marie-François Lin’e ise sanatını bizlerle pay-

laştığından dolayı teşekkür ederiz.
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Gözün açık uyumayı öğrenmektir.

Elindekinin değerini bilmektir.

Diğer okullarda ortalama 95’ken 
senin 75’e sevinip yetinmendir.

Her yıl türlü zorluklarla başa çıkar-
ken yolun sonunda ne kadar büyü-
düğünü fark etmektir.

Nesillerden kalma anılarla kazılı, 
oyuk sıraların üstünde uyuyabilmek-
tir; üstelik rüya bile görebilmektir.

Hayatını minimal yaşamayı öğren-
mektir.

Sınavlar...

Bonjour à chacun et chacune d’entre 
vous.

Akmayan sular, olmayan tesisat, hep-
sinin yerini tutan havuz:))
Gelenek, benim için aile geleneği, 
kader...
Berk Büken’le beş sene geçirmek.
Zorluklar sayesinde güzel insanlarla 
arkadaş olmak.

Eda Poda

07.59’da Şişli kapısının kapanması ve 
geç yazılmak.

Arkadaşlıklar...

Kantine 200 TL borç yazdırmaktır.
Murat Oyal

30 sene sonra bile gülünecek anılar 
biriktirmektir.

Dağhan Engin
Uyuyamamaktır!

Kapı önünde kahvaltı etmektir.
İlbey Kalaylı

Kurallar...

Her sabah okula uykulu gelmektir.
                                                  Ece

Hayat boyu gururunu taşımaktır.
                                              Berna

Doktor olmak isterken yazar olarak 
çıkmaktır.

Disiplin...

Sınav haftası bitince dans etmektir.

Hem offf hem:))

Yorucu…

eeee güzelll…

Farklı kültürleri tanımak fırsatı bul-
mak ve daha farklı bir kafa yapısına 
sahip olmaktır.

Aşktır.

Dünya görüşü farklı, kültürlü bir 
birey olmamızı sağlayan bir ailenin 
üyesi olmaktır.

Müthiştir.

Ayrıcalıktır, gurur vericidir.

Kampus France parası...

Uzaktan davulun sesinin hoş gelme-
sidir.

Dünyanın en güzel ayrıcalığı:))

Çok çalışmak yine de 69.5 ortalama-
da kalıp teşekkür alamamaktır.

Ata Efes
Servis parası...

Günü Boğaz Köprüsü üzerinde ağart-
maktır.

Üniforma...

Her gün kahve mücadelesi vermek, 
tuvaletteki yeni kovboy kapısının 
kahvenizi havaya uçurması, sonra 
yeni aldığınız kahveyi koridorda hız-
lıca içmek durumunda kalmak 
yüzünden üç gün tat alma duyunuzu 
kaybetmektir.

161 yıllık köklü bir ailenin bireyi 
olmaktır.

Selin Alpaslan

06.17’de uyanmak, serviste uyumak-
tır.

Lisan-ı Frenk’tir.

05.50’de kalkmaktır.

12. Sınıflara Sorduk
 NDS’li Olmak...






