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Merhaba,
Bu defa sizlere, tarihe tanıklık ettiğimiz günlerden sesleniyorum. Alışılmadık, garip, ilginç, sıkıcı, belirsiz…
gibi birçok sıfatla adlandırabileceğimiz ve bitmesini istediğimiz günler. Bütün rutinlerimizin bozulduğu, bizi
birbirimizden ayrı düşüren günler.
En kızdıklarımızı bile özlediğimiz, şikâyet ettiğimiz şeylerin boşuna olduğunu anladığımız, küçücük anların ne
kadar değerli olduğunu da anladığımız günler aynı zamanda.
Bu şartlar altında SÖZ dergisi bu sene sizinle basılmış bir dergi olarak buluşamıyor. Elimize dergiyi almanın
heyecanını, kâğıt kokusunu, sayfaları çevirmenin hazzını yaşayamayacağız belki ama yaratıcılığın, hikâyelerin,
şiirlerin, denemelerin bize sunduğu dünyayla teselli bulacağız.
Edebiyat hayattır!!! Nerede, nasıl olursak olalım imdada yetişir. Lütfen sizler de bu günleri değerlendirin. Günlük
tutun, notlar alın, gözlemler yapın. Önümüzdeki yıl, yazdıklarınız SÖZ’de birer anı olarak yer bulsun.
Bu sayımızda mezunlarımızdan da ses var. Egemen İşcan ve Eylül Mengenli bizi yine yalnız bırakmadı. Özellikle
Egemen’in edebiyatımızın en önemli dergilerinden biri olan VARLIK’ta yayımlanan şiirini okumanızı öneriyorum,
sizlere seslendiği yazısıyla birlikte. Okulumuzdan yetişen birçok sanatçıya Egemen’in de eklendiğini görmekten
hepimiz gurur duyuyoruz.
Bu vesileyle dergiye katkıda bulunan tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederim.
Bir özel teşekkür de MERT EMİR ÖĞRÜK için, 12. sınıf olmanın zorluğuna rağmen son kez derginin kapak
tasarımını yapmak için gönüllü oldu ve yine harika bir iş çıkardı.
Umarım bu dergi, sıkıntınızı bir nebze de olsa azaltmayı, kendinizi edebiyatın sağaltıcı kucağına bırakmanızı sağlar.
Yaşadıklarımızdan ders almış olarak, neşe ve sağlıkla, güzel günlerde buluşmak üzere…
Sevgiler,
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ELİMİZDEN TUTAN ŞİİRLER OLSUN
*
Egemen İşcan

Yirmi yaşında bir çocuk nasıl kendini bulur? Sanıyorum şöyle…
Feci ürkek bir yapım olduğunu itiraf etmeliyim. En çok da unutulmaktan korkarım. Kimsenin belleğinde yer
almazsam kimse de beni unutamaz değil mi? Bunun için biraz geç kaldığımı düşünüyorum. Ayan beyan bir hayatta
kalma güdüsüdür bu. Öyleyse alternatif yollar peşinde koşmalı.
İşte bu motivasyonla şiir yazıyorum. Kimse beni zorlamıyor, yemin ederim. Ben şair değilim. Kendime “şair” demeyi
yersiz buluyorum. Çünkü o sıfat ustalara hastır. Diğer türler gibi şiiri de layıkıyla kavraması oldukça zor. Şimdiye
dek kaç tane yazdım acaba? Acaba gelecekte küçük İskender kadar tanınmış bir şair olabilecek miyim? Geç bunları
Egemen. Ben bunlar için yazmıyorum ki. Dedim ya, korkuyorum sadece. Böylesi daha sıcak hissettiriyor. Güvende
olmadığımı bile bile öyleymiş gibi davranıyorum. Siz de kimi zaman öyle yapmıyor musunuz?
Saatlerdir dinlediğim ud taksimi hiç susmasa keşke. Nihavent makamı. Ben iflah olmaz bir oryantalist vakayım.
Babam da gençken şiir yazarmış. Ah babam ah! Canım babaannem bunları bilir miydi emin değilim. Yalan yanlış
da olsa hafızasından Yunus Emre okuduğunu hatırlıyorum sanki. Anne tarafımdansa yalnızca matematik sevdam
kalmıştır. Tabi bu söylediklerime hiç inanmıyorum. Şiir nedir bilmiyorum fakat şiir kesinlikle kalıtsal değildir.
Kim bilir belki de başkalarından bulaşmıştır. Belki soğuk algınlığı gibi gelip geçici bir şeydir. Nihai bir kanıya
varacak kadar tadına varamadım henüz.
Bana sorarsanız atalarımızdan kalan mirastır o. Avrupa’da birkaç defa bulundum. Her taraf heykel dolu… Kendi
coğrafyamızda ise söz sanatları biraz fazla gelişmiş. Heykeltıraşlık buralarda yasaklanınca “bizimkiler” de yontacak
kelimeler bulmuşlar diye yoruyorum. Başta bu son kısım olmak üzere tek kelimesini bile ciddiye almamalı. Neticede
ne edebiyatçıyım ne de tarihçi. Hoş, edebiyatı da tarihi de duayenlerden dinledim ama. Ben aslında biraz sizim, siz
de yakında ben olacaksınız. Beni bir avluda dalgın dalgın bakınırken bulabilirsiniz.
Kimseye öğüt vermek haddime değil, farkındayım. Kendim de nasihat dinlemekten çabuk bıkarım zaten. Hiçbir söz
tecrübeden öteye gidemez ki. Altı üstü yirmi senedir aranızdayım. Tüm bunlar ilk izlenimlerim sadece. Bilincime
açılan bir kapı aralığından bahsediyorum yani.

SÖZ KÜLTÜR-EDEBİYAT VE SANAT DERGİSİ

Ekseriyetle çevremdekilere karşı gelirim. Bu karşı gelmelerime maruz kalanlar benden bıktı bıkacak. Yalnız çevreme
değil, kendi düşüncelerime de ters bir tavır takınıyorum. Aynaya bakınca nasıl da kaşlarımı çatmışım! Korkulur
vallahi halimden. Elime bir kalem aldığımda (klavye başına geçtiğimde) oluyor bütün bunlar.
Velhasıl sırtımızda ağır bir yük, bir vefa borcu var. Varlığımızın hatırı sayılır bir kısmını bizden öncekilere borçluyuz.
İyi ki kitaplar, dergiler var. İyi ki yazı bulunalı asırlar oluyor. Öbür türlü pek bir anlayışsız olurdu dünya. Ey dünya
vatandaşları, keşke farklılıklarımıza karşı daha hoşgörülü olabilseydik.
Şu yazdığımı okuyan herkes ailedir bana.
Yarım kalmış bir aşk duygusuyla selamlıyorum sizi.

SÖZ KÜLTÜR-EDEBİYAT VE SANAT DERGİSİ

çıkarılacak dersler var
Yirmi birinci yüzyıl da diğerleri gibi bir
ser-seri katildir
ve martılar gulyabani
Olağan dışı hızıyla hortlar Kaczynski
Vurun tokmağı kafasına
“Her şair bir peygamber değildir.” cümlesi
bir önermedir
Her vapur günün birinde alabora
Ben-sen-o yok. Artık
bizsiz onlar!
Burgazada’da bir at özgürlüğünü ilan etmiş
Öfkeli, gelen geçene kişniyor
Devlet büyüklerine hakaretten tutuklamışlar
*VARLIK DERGİSİ, Ekim 2019
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SÖZ KÜLTÜR-EDEBİYAT VE SANAT DERGİSİ

*
Eylül Mengenli

Gözlerimi kapatıyorum. Ilık bir rüzgâr esiyor, ama üşütmüyor. İç ürperten cinsten. Havadaki yasemin kokularıyla martı sesleri
birbirine karışmış. Denizin o huzur veren tuhaf sessizliği... Derken çatal bıçak sesleri araya giriyor, gerçek hayata dönüyorum.
Şarabımdan bir yudum alıyorum.
“Bu şehirde ikimiz birden nefes alıyoruz. Yoksa neye yarardı bu garip şehir.”
-Gider miyiz Sait Faik’i ziyarete?
-Burgazada’ya gelmişiz, gitmezsek ayıp olur.
-Ama önce annemi ziyaret edelim.
Balıkçıya oturduğumuzdan beri iskeleye kaç vapur yanaştı, o hüzünlü kornasını kaç kere çaldı ve yolcuları uyardı bilmiyorum
ve bu duruma daha fazla kafa yormamak için hesabı istiyorum. Bu sefer ben ısmarlıyorum. Sokağın başındaki papatyalardan
birkaç tane koparıyorum ve annemin yanına gidiyoruz. Papatyaları toprağa dikiyorum ve suluyorum biraz. Sonra ellerimi
toprağın üzerinde gezdiriyorum narince. Kokusunu içime çekiyorum. Taptaze bir toprak, hissedebiliyorum. Toprak kokusu
anılarımızla birleşiyor ve havaya karışıp yanımdan ayrılıyorlar.
-Sence de çok erken bırakıp gitmedi mi bizi? Aniden gitmesine gerek yoktu, beni buna alıştırabilirdi.
-Ölümün kendisi ani değil midir zaten? Hiç ummadığın bir zamanda çalar kapını.
Haklı. Yine de inanmak istediğim şeye inanmak istiyorum.
Düşündükçe boğazım düğümleniyor. Ağlamayı oldum olası sevmiyorum. Bir
şeye üzüldüğümüzde, canımız yandığında, düştüğümüzde, terk edildiğimizde ya
da bir şeye çok sevindiğimizde ağlamak mı zorundayız hep? Bir tek gözyaşlarımız
mı duygularımıza tercüman olabilir?
-Bugün 13 Ekim. Onu kaybedeli tam bir ay olmuş. Sanki bir yıl geçmiş aradan.
Sesini unutmaktan korkuyorum. Kokusunu hatırlayamamaktan korkuyorum.
Yaşamaktan korkuyorum. İnsanlara güvenmekten korkuyorum.
-Bana güvenmekten de korkuyor musun?
Yanımda olduğunu unutuyorum. Gözlerine bakıyorum. Gözleri okyanuslar
kadar derin, sırlar kadar gizemli. Gülümsüyorum.
-Korkmuyorum. Çünkü aşkta korkularımıza yer yoktur. Aşk, okumaktan
bıkmadığımız, her satırını ezbere bildiğimiz hikâyelere benzer. Sonunu bile bile
usanmadan aynı merakla okuruz onları.
Hava kararıyor. Annemi o kara ‘mermerli bahçede’ yalnız bırakmak zorunda
kalıyorum. Saate bakıyorum; müzenin kapanmasına yarım saat kalmış. Yarın
bütün günümüzü Abasıyanık’a ayırma fikri daha cazip geliyor. Bu gece adada
kalmalı. Şansımıza yağmur çiselemeye başlıyor. Sokaktaki insanlar adımlarını
sıkılaştırıyor, bir an önce bir yere girme telaşı içindeler nedense. Yağmuru
seviyorum diyorlar ama ondan kaçıyorlar. Anlamıyorum.
Kalmayı en çok sevdiğim adadaki pansiyona yaklaşıyoruz. Sokaktaki kediler tentenin altına girmiş, birbirlerine sokulmuş
ısınmaya çalışıyor. Ve pansiyonun sahibi Nermin Teyze karınları doysun diye yiyecek bir şeyler veriyor her zamanki gibi. Bir
aydır hissetmediğim şefkat ve sevgi duyguları doluyor içime. Bu ada insana her duyguyu yaşatmayı nasıl beceriyor? Bilmiyorum.
Beni görünce bir anda Nermin Teyzenin yüzünde güller açıyor. Sarılıyoruz. İşlerin bu sene pek de iyi gitmediğinden, seneye
pansiyonu kapatıp emekliye ayrılma isteğinden bahsediyor. Yorgun olduğumu fark edince bana bir yorgunluk kahvesinin
iyi geleceğine karar veriyor. İki tane yapmasını rica ediyorum. Bu sefer adaya tek başıma gelmediğimi anlatmaya çalışırken o
çoktan mutfağa girmiş, kahveleri yapıyor... Baş başa kalıyoruz yine. Bu sefer gözlerine değil ellerine dokunuyorum.
-Bir gün sen de gideceksin, biliyorsun değil mi?
-İçindeki çocuğun öldüğü gün gideceğim senden. O çocuğa iyi bak çünkü sana ihtiyacı var.
Nermin Teyze’nin mis kokulu kahvelerinin kokusu geliyor burnuma. Biraz önce kimden bahsettiğimi ve neden iki fincan
kahve istediğimi soruyor. Gülümsüyorum. Kahvemden bir yudum alıyorum. Gözlerimden -o hiç sevmediğim- tuzlu su;
dudaklarımdan -o çok sevdiğim- dize dökülüyor sessizce:
“Hepimiz, sırtımızda ve elbiselerimizin altında, gözlerimizin içinde bir müstakbel ölü gezdirmiyor muyduk?”

*
Liza Çanakçı

Her bir yanı, eski görünümlü ruhsuz mobilyalarla dolu odamda boş boş oturuyorum. Karşımda kumral saçlı bir
kız duruyor. O uzun kumral saçları hiçbir zaman föne ihtiyacı olmayacak kadar düz. Bazen bir orman perisinin
kanatlarındaki açık koyu yeşile, bazen de güzel, dalgalı ve uçsuz bucaksız deniz mavisine bürünen gözlerinin süslediği
yüzü samimi olduğu kadar masum. Ahşap parkenin üzerine dikmiş gözlerini ve ne kadar çabalarsam çabalayayım
bana bakmıyor. Üstelik ağzından tek kelime de çıkmıyor. Sadece düşünüyor! Pamuk prensesi, uyuyan güzeli,
yüzlerindeki kocaman neşeyle insanları büyüleyen prensesleri bilir misiniz? Hepsi dışarıdan bakınca nasıl dinamik,
asil, mutlu görünürler. Onların hiç sönmeyen güzel kahkahalarını duyduğunuzda, bu dünyada neşeli insanlar da
varmış diye düşünmek ne kadar kolay! Oysa yalnız kaldıklarında odalarında küçük bir köşeye sıkışıp ağlarlar ve
sabahları özene bezene yaptıkları makyajları gözlerinden yanaklarına doğru usulca akar. Düşündüğünüzün aksine,
o makyaj musluktan damla damla akan suyla değil, gözyaşlarının küçük ve titrek bir hareketiyle temizlenir! İşte
karşımdaki kızın durumu aynen böyle. Sizin güçlü varsaydığınız, hayatın her anında neşe dolu diye bellediğiniz o
kız ilk kez mi ağlıyor sanıyorsunuz? O belki de her yıl, her ay, her gün, her saat hatta her dakika gözyaşı döküyor,
ama siz sadece yüzeysel baktığınızdan tüm bunları göremiyorsunuz. Çoğu kez içi kan ağlıyor; kimse fark etmiyor,
yüreğindeki kasvet olabildiğine gözlerine yansıyor; sebebini soran olmuyor. İçinizden ‘Madem biliyorsun, yazacağına
git yardım et!’ diye geçirdiğinizi biliyorum. Ama tüm bunları bir aynanın karşısında kendime bakarak yazdığımı
söylesem, ne diyeceksiniz?
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BEN AĞLARSAM O DA AĞLAR MI?

*Fotoğraf: Defne Yaprak
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SİNEK

*
Beren Boylu
Yıllardır sürdürdüğü kovalamacanın bir gecesi daha. Diğerlerinden pek farklı değil; her zamanki gibi koyu mu
koyu kahvesinden bir yudum alıyor, soluk mu soluk ışığı söndürüyor ve dalamayacağını bildiği uykuya teslim olmak
üzere yatağına yatıyor. Beklemeye başlıyor geleceğinden emin mi emin olduğu anı.
İçinde bir tür heves var gibi.
Sanki bu gece diğer gecelerden bir şekilde ayrılacak, yıllardan beri hayalini kurduğu zaferi elde edecek gibi.
Bekliyor.
Kulaklarında, duvara asılı bir hayli bozuk saatin akrebi. Ara ara bir şeyler fısıldıyor, daha çok aşağılayıcı cümleler
kuruyor. Yıllardır bir kere bile yardımı dokunmadı, zamanı akıtmak- daha doğrusu yanlış akıtmak- dışında hiçbir
şey yapmıyor.
Omurgasına son derece acımasız davranan yatağının da yardımcı olduğu söylenemez.
Ara sıra aklına geliyor değiştirmesi gerektiği ancak sürdürmekte olduğu gece görevi nedeniyle birçok işi yarım
kalıyor. Üst katın vurdumduymazlığının eseri olan kabarmış tavan gecenin bu saatlerinde daha bir ilginç görünüyor,
baktıkça büyüyor ve büyüdükçe değişiyor. Bir gece suratına akan rutubet dolu sıvıyla uyanacağı düşüncesi çoğu
zaman açık tutuyor gözlerini. Bu rahatsız yatak ve kabarmış tavan arasında sıkışmakta olan bedeni, akrebin
hâkimiyetinde hareket ediyor ve saat başı şekil değiştiriyor.
Alışılmışlığın getirisiyle her saate başka bir şekil bahşediliyor; yüzüstü 1’in, sırtüstü 2’nin, lateral 3’ün, cenin 4’ün.
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01.00
Yüzüstü yatmaktan pek hoşnut değil, erken yaşlanacağını düşünüyor. Akrebin alaycı sesine yavaşça başka bir ses
daha ekleniyor. Geleceğinden emin olduğu ses bu. Tatminle karışık bir bıkkınlık duygusu kaplıyor bedenini.
Tatmin çünkü geleceğini biliyordu, bıkkın çünkü bu sefer gelmeyeceğini umuyordu. Tüylü bacaklarının hışırtısını
her yanında hissediyor.
Müthiş bir saldırı planladı bu gece için. Ters gitmesinin imkânı yok, uykusuz sabahlarda koyu mu koyu kahvesini
yudumlarken aklına geldi. Şimdi daha anlaşılır. Hışırtı anlam kazandı, kanat çırpışı hızlandı, o da saldırmaya hazır.
Cesaretine hayran.
Gerçi yıllardır sürdürdüğü kovalamacadan her seferinde galip çıkan da o. Yukarıdakine daha çok dua ediyor olmalı.
Öyle de çelimsiz ki, bir yakalasa tek vuruşta iç organları fırlayacak her tarafa.
02.00
Kanının damarlarından çekilişini hissediyor. Asla kıpırdamıyor. Bu planının bir parçası... Karnı doyana kadar küçük
iblisin izin verecek bütün bedenini sömürmesine. Tam köşesine çekileceği vakit sergileyecek yıllardır beklediği
vuruşu. Bu sırada bekleyişin bu kadar uzun sürmesinin sebebini düşünüyor.
Çok mu benziyorlar yoksa…
Bu yüzden mi hiçbir zaman yakalayamıyor kanına müptezel yaratığı? Belki de yakalamak istemiyor, hoşuna gidiyor
ısırıldıktan sonraki mayhoş kaşıntı. Diyelim ki isabet etti vuruşu, pişman olup olmayacağını dahi bilmiyor. Bilmek
de istemiyor çünkü yıllardan beri beceremediği işi eninde sonunda becerme arzusuyla yatıyor her gece yatağına.
Omurgasını bozmuş, kalan tüm kemiklerini ağrıtmış olan yatağına. Daha fazla duramayacak sırtüstü.
Alışılmışlığının şartlarını yerine getiriyor her zamanki gibi ve akrebin fısıltısını bekliyor terk etmeye can attığı şekli
değiştirmek üzere.
03.00
Yan yüzeyinde sırtına kıyasla bir nebze daha rahat etti. Ses uzaklaştı. Bu sırada vücudunda kaşınmayan yer kalmadı.
Önce saçlar döküldü sonra derisi.
Kaşıdı.
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Biraz açıldı. Açıldıkça kanadı, kanadıkça açıldı, açıldıkça aşındı aşındıkça bağırdı bağırdıkça aşındı. Kaşıdı, kaşıdı,
kaşıdı.
Kalmayana dek. Tırnak aralarında hücreleri… Kaşımadıkça hapsolduğu, hapsoldukça kaşıdığı… Kulağında hışırtı.
Kırmızılar akıp giderken kurtulacağını ümit ettiği. Kaşıdı. Eli tutmayana dek, kaşıyacak kalmayana dek. Kaşıdı,
kaşıdı, kaşıdı. Rahatsız yatağını değiştirmesi gerektiği aklına geliyor ve tavandan akan bir damla sıvı alnını yakıyor.
Odanın ucundaki aynayı hedef aldı. Usulca doğruldu uzaklaşan sesi ürkütmeden, bir an için korku sardı her tarafını.
Çok kanamıştı. Kafasını eğdi, tasını gördü. Çok zamanı yoktu. Müthiş saldırı planı için tek bir şansı vardı. Aynada
karnı doymuş miskin varlığın yansımasını görebiliyordu. Atabileceği en sessiz adımlarla odanın köşesine doğru
ilerledi.
Çok yakın, tek yapması gereken beklediği vuruş.
4.00
Anlam veremiyor. Parça parça yere yığılıyor. Dişleri ve saçları tavanda… Kalan kanı duvarlarda. Çekip alamıyor
köşeden yapışmış suratını.
Geri kalanında his yok.
Kovaladığım ses benim sesimmiş. Vurduğum beden bana aitmiş. Benmişim her gece konuşan. Kaşıntım
avuntummuş. Ne kazananıyım verdiğim savaşın ne kaybedeni. Ana rahmindeyim. Küçük bir tebessüm beliriyor
suratında tavandaki canlının.
Kanatlanıyor gecenin kazananı akrebin hâkimiyetinde.
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Ölü ışıklar,
Uydurdum uyanıkken
Bitkin suratlar...

Güneş doğmamış,
Ruhumuz uyanmamış,
Geçmiş beş sene.

*Efe Küsmez

*Selin Yalçın

Ne! Fransızca mı?
Delirmemek olur mu?
Mümkün değil bu.

Geldik sonunda.
Nasıl geçti beş yılım?
Bitmesin daha.

Sınıfta kaos
Geç kalanlar çok fazla
Koyu ojeler…

*Selin Yalçın

*Ela Çetinkaya

*Özce Fergan

Çıkış pangaltı
Beyaz duvarlarıyla
Tarihi eser...

Aylardan eylül,
Yemek almak istedim.
Param yetmedi.

Geldim. Zorlandım.
Ağladım. Eğlendim de.
Bitti. Bitirdi.

*Nil Obdan

*Defne Yaprak

*Azemnaz Köprübaşı

Kaç sene geçti?
Bir iki üç dört beş ve...
Hemen bitmiş ki...

Benim okulum...
Bazen çok çok yoruldum.
Hep bol bol güldüm.

Bitiyor artık...
Nasıl geçti bu zaman?
En güzel zaman…

*Damla Fırat

*Egesu Gürşen

*Aylin Soykök

Bunaldım artık
Okul, test, dershaneden
Bitsin bu çile.

Özleyeceğim.
Tüm güzel yıllarımı,
Anılarımı…

Yıllara baksam
Canım Hatice Hocam
Ölsem unutmam

*Simge Bilimli

*Ayça Demirli

*Lara Tüzünsu

Bitti Yolculuk
Geldik şimdi sonuna
Acı ve tatlı

Yine ders Türkçe
Açmalıyız Limit’i
Fen öğrencisi

*Ceren Oral

*Gizem Naz Zaman
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HAİKU’LAR

Çanlar çalıyordu.
Kulağımın içindeydi sanki sesler. Her bir vuruşunda kulağımdan, kafamın içine geçerek adeta içimde yankılanıyordu.
Çünkü bu sesler artık bu sevdiğim yerde kalamayacağını söylüyordu bana. Zamanımın dolduğunu, geri dönmem
gerektiğini söylüyordu. Bana ayrılan süre içerisinde sanki onlar için de uygunmuş gibi gelen başkaları, her an buradan
erken ayrılmama neden olabilecek bir telefon bekleyişi, masadaki dikkatimi dağıtan objeler, pencereden giren org
sesleri, karşımdakinin dikkatimi dağıtabilecek ilgisi, bunların hiçbiri bu sürenin erken bitmesine ya da kısalmasına
etki etmemişti. Ama o çan gibi çalan zil sesi artık orada olamayacağım anlamına geliyordu.
Her zaman olduğu gibi ayaklarım bir tarafa vücudum öbür tarafa giderken, yavaş yavaş sıkıla sıkıla geri döndüm.
Geçirdiğim o rahatlatıcı ve güzel zamandan dolayı geri gülerek dönsem de etrafımdakilerin o süzen, sorgulayan,
şüphe duyan bakışları hiç değişmiyordu.
Tekrar oturuyordum ve geri döneceğim günü düşünerek hayallerine dalıyordum. Bu bekleyiş bir ömür gibi
geçiyordu, diğerlerinin merak ve kuşkusundan. Ancak bu bekleyiş, bu ıstırap katlanmaya değerdi. Ne de olsa
sonunda benim sonum var.
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KÜÇÜREK ÖYKÜLER

*Derin Acun

Hayatının aşkının dudaklarına bir öpücük kondurdu, sonra karısından mesaj geldi.
*Mert Emir Öğrük

İpten yapılmış bilekliğim gevşemişti. Artık takmaktan da sıkılmıştım, birkaç gün sonra beklediğim oldu, bilekliğim
inceldiği yerden koptu, böylesi daha iyiydi.
*Egesu Gürşen

Eleman aranıyor: 34 beden, 1.70 boyunda, dişleri düzgün, bakımlı, kadın...
*Defne Yaprak
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DOZER
*
Nil Efendi

1966 Simav
Sonunda İstanbul’dan Simav’a gelebilmişti. Simav; Kütahya’ya bağlı, İç Ege Bölgesi’nde, dağlar arasında bulunan,
eskiden gölü olan fakat daha sonrasında kurutulan, yaklaşık üç bin kişinin yaşadığı ve her yere uzak, insanlarının
dünyadan neredeyse bihaber olduğu, yüzün üzerinde köyü olan bir ilçeydi.
Yollarda çamurlanmış paçasını kıvırmaya çalışırken bir yandan da elindeki çantasını tutmaya çalışıyordu. Niye
bu görev ona verilmişti ki? Başkası yazamaz mıydı bu gazete sayfasını? Hem de radyonun popüler olduğu bu
dönemde bir dolu emek verdiği o yazıyı kim okuyacaktı ki? Söylenip duruyordu ama kendi istemişti böyle olmasını
tutturmuştu gazeteci olacağım diye. Nereden geliyorsa bu gazetecilik aşkı?
Simav’ın sessiz sakin sokaklarında yürümeye başladı, depremlerden dolayı adeta orijinal sanat eserlerini andıran
binalar ve birkaç çekirdek çitleyen köylü kız dışında ilgisini çeken hiçbir şey olamamıştı gazetecinin. İlerideki bir
kahveyi gözüne kestirdi, yorgunluğundan ve büyük olasılıkla başka seçeneği olmadığından oraya oturmaya karar
verdi.
Kahvesini söyledi ve yazacağı haber hakkında düşünmeye başladı. Yazacağı haber Simav’ın gelmiş geçmiş en mutlu
olduğu bir yılını anlatmaktı. Pekiyi ne olmuştu da bu sessiz sakin hatta sıkıcı olan Simav mutlu olmuştu? Soğuk
soğuk terlemeye başladı, hem yetiştirmesi gereken bir haber hem de dönüş yolunda çekeceği onca sıkıntı vardı,
üstüne üstlük ne mutluydu, ne eğleniyordu ne de bunları yazıya dökmeye hayat enerjisi kalmıştı. Buradan çabuk
ayrılma hayalleri kurarken karşısında kısa boylu, yaşlı, bir adam belirdi. Meraklı bakışlarıyla delikanlının burada ne
işi olduğunu sordu ve delikanlının gazeteci olduğunu öğrendi. İhtiyar adam niye stresli olduğunu sorduğundaysa
cevap olarak da delikanlı, geçen yıl Simav’a gelen ‘dozer’ ile ilgili bir haber yazması gerektiğini söyledi. Bu yanıtla
adamın adeta gözleri parladı. Kendi heyecanını saklamaya çalışırken gazeteciye rahatlamasını, buğulanmış
gözlüklerini çıkarmasını ve Simav’ın güzelliklerini görmesi gerektiğini söyledi. Gazeteci bu tabiri ciddiye aldı ve
teslim olurcasına hızlı bir şekilde gözlüğünü çıkardı. İhtiyar adam anlatmaya başladı:
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-Bu kahveden çıkıp biraz ilerleyip sağa döndüğünde, yeni bir top sahası vardır. İşte o top sahası yenilenmeden önce
Belediye’den buranın yenileceğini duymuştuk. Sabahtan beri belki tek bir kelime duymadığın Simav’da herkes bunu
konuşuyordu. Herkes adeta çılgına dönmüştü Amerika’dan ‘dozer’ gelecek diye. Amerika da Ruslarla soğuk savaş
döneminde. Amerika, Türkiye gibi ülkelere veriyormuş eski iş makinelerini. Ama biz garibanlar ne biliriz, ne anlarız
dozerden, herkesin kafasını deli eden sorular vardı; neydi bu dozer, ne kadar büyüktü, kim nasıl çalıştırıyordu bu
canavarı?
Herkesin merak ettiği o dozer gelmişti gerçekten. Erkek, kadın, çocuk, herkes toplanmıştı dozerin etrafına. Kahveler,
evler, okullar hiç olmadığı kadar boştu ama top sahası da hiç olmadığı kadar ilgi görüyordu. Herkes piknik yapar
gibi peynir, ekmek, çayını almıştı. Hıdırellez gibiydi dozerin etrafı. Resmen Allah yollamıştı Simav’ımıza, panayıra
dönüşmüştü her yer. Dozeri çalıştıracak usta da gelmişti ‘eşek çekmez’ ile yani bizim belediye başkanıyla. Pür dikkat
onları izliyorduk resmen bir sessizlik çökmüştü. Belediye başkanı elinden tuta tuta bindirmişti ustayı dozere. Bütün
memleket ayaktaydı. Ve birden bir homurtu başladı. Bu koca kepçeli makine çalışıyor, siyah dumanlar yükseliyor,
topraklar kaldırılıyor, ittiriliyor, kamyonlar gidip geliyordu. Ulan akşama kadar inanılmaz işler gerçekleşiyordu. Bir
iki saat sonra tık diye durdu makine, İstanbullu usta da indi tabi dozerden. Çaylar hazırlanmış, en iyi lokantamızdan
güveç gelmiş, masalar kurulmuş. Biz de adamın yemesini izliyoruz. Herkes adamla tanışmak için resmen birbirini
yiyordu.’
Nereden geldiği belli olmayan bir kadının sesiyle, anlatmayı bıraktı adam, hayal kırıklığı çok açık bir şekilde
görülüyordu ihtiyarın. Gazetecinin ilgisini tam toplamışken gitmek istemiyordu fakat hanımına karşı çıkamadı,

Muhtara gelmişti. Muhtar orta yaşın biraz üstünde, uzun boylu renkli gözlü, büyük burunlu, kepçe kulaklı, düzgün
görünümlü bir adamdı. Gazeteci işini, görevini ve ona anlatılan her şeyi muhtara anlatmıştı. Ciddi muhtar bile
resmen yumuşamış ve kıpır kıpır olmuştu, eski hâlinden eser bile kalmamıştı. Ve hikâyenin devamını muhtardan
dinlemeye başladı:
-Bütün bu organizasyon da bendeydi. O günkü işi bitene kadar kimse ayrılmamıştı oradan. Bittiğinde ise ben,
belediye başkanı ve birkaç meclis üyesi ile birlikte ustayı memleketin en iyi restoranına götürüp yemek yedirdik, iki
kadeh rakı da içmişti usta. Ben de bizim küçük oğlanı da almıştım yanıma. Ne mutlu, ne mutlu... Çocuk resmen
idolüyle tanışmıştı. Bütün arkadaşlarına da gururla anlatmıştı ustayla tanıştığını kerata. Her yiğidin harcı değildir
tabi ustanın elini sıkmak. Bizim memleketin “evde kalmış” hemşire Melahat’ı vardır. Bir gün bize gelip İstanbullu
ustaya âşık olduğunu söyleyip, aramızı yap evlenelim diye bir ricada bulunmuştu benden. Ben de tamam diyerek
gönlünü almıştım.Tam da o anda balık etli hatta şişman denilebilecek orta yaşta bir kadın içeri daldı. Dedikodunun
kokusunu almıştı. Muhtarın karısıydı. Kocası ona niye bu gazetecinin burada olduğunu anlatınca bir anda kocasını
yok sayıp, heyecanla anlatmaya başladı hikâyenin devamını:
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karısının onu çağırdığını ve gitmesi gerektiğini söyledi. Hikâyenin de devamını muhtardan dinleyebileceğini
söyleyerek yolu tarif etti. Gazeteci hızlıca masaya birkaç kuruş bırakıp, çantasını alıp yürümeye başladı.

-Zaten bir akşam biz ustayı davet edip oğlak kesmiştik. Benim büyük oğlan da çok sinirlenmişti buna. Neymiş
üniversite kazanmış kesmemişiz, neymiş adam sanki uzaya çıkmışmış. Neyse Melahat’ı da çağırdık yemeğe. Adama
yemek taşıyordu, bakışmalar bakışmalar. Abayı yakmıştı adama bizim hemşire, gözünü alamıyordu ondan. On beş
gün devam etti bu dozer muhabbeti. Sonrasında dozer bozuldu bir anda. Gitti İstanbullu usta. Simav eski sakinliğine
bürünmüştü. Herkesin morali bozulmuştu. O zaman ne olmuştu yedek parça mı beklemiştik?
Zafer muhtarındı, sanki karganın ağzından peyniri almışçasına hikâyeye devam etti:
-Amerika’dan yedek parçalar gelecek, tamir edilecek. Tam beş ay, ön dört gün boyunca makine durdu, Simav da
durmuştu. Bu uzun sürenin ardından yedek parçayla birlikte usta geri geldi ve yine çalışmaya başladı. Bir hafKarısı kocasının sözünü yarıda kesti ve devam etti. Karısı hemen besin zincirindeki en üst konumuna geri yükselmişti:
-Simav’da kaldığı bir hafta boyunca biz ne öğrenelim? Usta evliymiş! Hem de çocukları varmış, çocukları! Melahat
yıkıldı resmen! Zor toparladık kadını. Üçkâğıtçı adam resmen oyaladı hemşireyi. Neyse işte işini bitirince geri
döndü adam. Çok iyi yaptı ama işini doğruya doğru. Memleketimiz sever inşaatı, öyle ağzını açıp izler. Ne yapalım
oğlum? Bizim de eğlencemiz bu işte.
Gazeteci teşekkür ederek, müsaadelerini isteyip muhtardan çıktı. Akşam olmuştu. Zaman ne kadar da hızlı ilerliyor
diye düşündü. Bir sonraki durağından çok emindi artık. Hemen top sahasının yolunu tuttu. Tam olarak hayal ettiği
gibi değildi fakat Simav standartlarına göre sahanın kalitesi göz ardı edilmeyecek kadar iyiydi. Boğazı düğümlendi
gazetecinin ve hemen sigarasını yakıp sahayı seyretmeye başladı. Ustayı düşünmeden edemiyordu. Simav halkı
ustayı nereye koyacağını bilememişti. Resmen kendisinden saymıştı ustayı. Pekiyi bu usta gezmeye ve kendisini
günlerce hayranlıkla izleyen bu insanları görmeye gelir miydi? Hiç olanları hatırlayıp buraya gelmek ister miydi
yine? Yüzünde azıcık bir tebessüm oluşur muydu?
Gazeteci ikinci sigarasını da yaktı, niyeyse gözleri dolmuştu. Memleketin inşaat sevgisini ana tema olarak belirleyen
muhtarın karısından çok daha farklı düşünüyordu.
Gazeteci gözlerini uzaklara dikti ve bu inşaatın bitmesinin; Simav halkı için eski sıkıcı günlere dönüş, usta için
yalnızca evine götüreceği bir ekmek parası, Melahat içinse tüm umutların sona erişi olduğunu düşündü ve son
sigarasını söndürdü. “
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Çağ Geçitleri
Murathan Mungan
Metis

2

Tarihi Kırıntılar
Barış Bıçakçı
İletişim

Sebep ey!
Sebebe bağlı
aşk dediğin!
kuşların yer değiştirdiği
nice mevsimden geçerek
bildim
geçerek bilmek
zaman dediğin
Vardığın yer olmasa bile
onca yol
Bir sebebe sevdiğin!

“Bir kaybın peşinde bir aile ve
ailenin oğlu, Can...
Can’ın peşinde şiir ve şiirin peşinde
Can…
Şiirle hayat arasındaki en kısa
mesafe, nedir, nerededir?
“An”dan şiir çıkaran emekle,
şairanelik arasındaki mesafe?
“Dış dünya” kırıp geçirirken,
poetikalar nasıl konuşur, bizimle ve
birbirleriyle?

“Son şiir kitabı ‘Çağ Geçitleri’nde
kendi yenilik geleneğini sürdürüyor
şair. Bu gelenekte her zaman
çeşitlilik, renklilik, farklılık vardır,
en çok da yenilik, süreklilik... ‘Çağ
Geçitleri’nde karşılaştıklarımız içi
dışı bir şiirler. İçine de açık, dışına
da. Kendiliğinden dökülüvermiş
gibi. Sade, yalın, ışıltılı… Mungan’ın
çalışkan şiirinin iyice olgunlaşarak
artık bir ‘klasik’ kıvamına gelmesinin
güzel bir örneği ‘Çağ Geçitleri’...”
Haydar Ergülen

“Şiir, roman olarak yazılsaydı
herhalde böyle yazılırdı. ‘Tarihi
Kırıntılar’, ‘poetika’sı olan bir
roman. Üstelik bir şair değil, pek
çok farklı şair tarafından yazılan bir
poetika bu. Poetika susuzluğumuz
için birebir!” Haydar Ergülen

3

Beni Kör Kuyularda
Hasan Ali Toptaş

Everest

“Hasan Ali Toptaş son romanı
‘Beni Kör Kuyularda’da, ayakkabıcı
babasına yemek götürüp eve
döndükten sonra suskunlaşan
Güldiyar’ın
neler
yaşadığıyla
ilgilenmiyor; gözlerinden yaş
yerine taş akan bu genç kadını bir
gösteriymiş gibi izlemeye gelen
insanlarla, daha doğrusu ‘seyir
toplumu’yla ilgileniyor. Masalsı
bir anlatı kursa da gerçekliği terk
etmiyor Toptaş. Akıcı bir roman…
Toptaş, sonuna kadar merak
unsurunu korumayı biliyor”
Metin Celâl
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2019’UN EN İYİ 10 KİTABI*
*Hürriyet Kitap Sanat’ın 20 kişilik jürisinin değerlendirmesinden alınmıştır.

4

5

Kayıp Çocuk Arşivi
Valeria Luiselli

Hayat Dudaklarda Mey
Murat Meriç
Overteam Yayınları

6

Fikret/Kendi Cevvim-Kendi Eflakimde Kendim Tairim
Beşir Ayvazoğlu
Everest

7

Mimesis/Batı Edebiyatında Gerçekliğin Tasviri
Erich Auerbach
çev. Herdem Belen-Hüseyin Ertürk, İthaki

8

Normal İnsanlar
Sally Rooney

çev. Emrah Serdan, Can
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9

Benim Gibi Makineler
Ian McEwan
çev. İlknur Özdemir, YKY

10

İki Cihan Arasında
Cem Kafadar
Metis
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çev. Seda Ersavcı, Siren
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DERİNLİĞE
*
Berra Yılmaztürk

Aylardır penceremi titreten çetin rüzgârlar yerini güneşin ısıtan ışığına bırakmış, arka bahçemdeki ağaçlar yeşil
kıyafetlerini giymiş ve pembe süslerini takmıştı. Oturma odamda, pencere karşısına oturup ağaçların şenliğine
katıldım. Şenliklerine misafir olunca kışın geçirdiğim soğuk günleri unutuyor, yüzümde bir tebessüm beliriyordu.
Ruhumu bir süre dinlendirdikten sonra bir rüyaya dalmak için oturduğum kanepenin arkasını boylu boyunca
kaplayan kitaplığımın karşısına geçtim. Elimi bir rafa attım, kitapları sağdan sola kaydırmaya başladım. Son kitabı
kaydırırken ahşap raf üstünde bir cisim parladı.
Küçük bir olta iğnesi idi. Bulutlar güneşi ele geçirdi, şenlik havasını kaybetmeye başladı. Yüzümdeki tebessüm yok
oldu. Ellerim ve ayaklarım titriyor, soluk alıp verişim hızlanıyordu. Zihnimin derinliklerine kilitlemiş olduğum
anılar özgürlüklerine kavuşup birer birer gözlerimin önünde beliriyordu. Kırk yıl öncesinde, bir temmuz ayında
buldum kendimi. Yirmi yaşında, Ankara’da mühendislik okuyan bir gençtim. Kışları makineleri inceler; yazları
balık ayıklardım. Balıkçı dedem, on sekiz yaşımdan beri beni her yaz yanına çağırırdı. Her haziran başı, İstanbul’dan
gelen bir mektup çalışma masamda beni beklerdi. Daha zarfı yırtmadan okunmayı bekleyen cümleleri bilirdim.
Mektup, “Sayın Bekir Özsu,” şeklinde başlar; beni İstanbul’a çağırdığı üç dört satırlık bir paragrafla devam eder;
“Rıza Özsu” şeklinde biterdi. Her seferinde, bulamayacağımı bildiğim hâlde, hâlimi hatırımı soran bir soru cümlesi
arardım gözlerimle. Ağırbaşlı, işini her şeyden üstün tutan bir adam… Daha dış dünyasını tam kavrayamamıştım
ki iç dünyasına girebileyim. Yabancısı olduğum şehre onun yanında daha da yabancılaşıyordum. O zaman neden
elimde bir el çantası ve cebimde bir miktar para ile her seferinde kendimi onun yanında buluyordum?
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Kumkapı’daki balıkçı kulübelerinin birinde yaşardı dedem. Deniz kıyısına bakan bir penceresi, gazeteler ile örtülü
duvara bitişik bir masası, kendi elleriyle yaptığı iki tane ahşap sandalyesi, kışın evini ısıtan küçük bir sobası, yatak
niyetine kullandığı yer minderleri ve demir kapı ile ayrılmış bir tuvaleti vardı. Kahvaltı, akşam yemeği ve uyku
esnasında orada bulunduğumuz için kulübenin küçük olmasından pek şikâyetçi değildim ama yer minderinde
uyumak taşların üstünde uyumaktan farksızdı. Şiddetli sırt ağrıları Ankara’ya dönene kadar bana eşlik ederdi.
Sabah ezanının okunması ile uyanırdım. Elimi, yüzümü yıkar; üstüme bir şort ve bir tişört geçirip sabahın hafif
esintisiyle simitçinin yolunu tutardım. Tüm gün yüzüme vuracak öğle sıcağı öncesi çok iyi gelirdi bu hafif esinti.
Döndüğümde dedem uyanmış, çay demlenmiş olurdu. Günün en güzel anıydı tavşankanı eşliğinde beyaz peynirli
çıtır çıtır simit yemek. Kahvaltımı bitirir bitirmez sandalyeden fırlar oltalarımızı, yemleri, balık ağını alıp dedemin
teknesine giderdim. Beyaza boyanmış, kime ait olduğu belli olsun diye yanlarına birer kırmızı şerit çekilmiş emektar
tekne. Eşyaları içine yerleştirir ve burnunu denize doğru çekerdim. Her şey hazır olduktan sonra dedem gelirdi,
güneş deniz seviyesinden ayrıldıktan sonra kendimizi denize bırakırdık. Kulübelerin küçücük göründüğü bir açıya
geldik mi dururduk. Önce balık ağını düğümlerden kurtarıp serin deniz suyuna atardık. Ardından oltalarımızı
akıntıya doğru savurup başlarında beklemeye başlardık. Sabah saat ondan, öğleden sonra saat ikiye kadar deniz
üstünde kalırdık.
“Oltana dikkat et! Tuttun mu? İşte böyle yapacaksın!” cümleleri yankılanırdı tekneden. Arada bir sessizlik ortadan
kalksın diye balıkçılık ve balıklar ile ilgili sorular sorardım meraklı bir çocuk edasıyla, “Hangisini tutmak daha zor?
Palamut hangi mevsimde tutulur?” Tüm bu soruların cevabı bende de vardı. Maksadım, konuşma açmak, kalbine
girmekti. Neyse ki, sorularım dalgalar ile bir bilinmezliğe sürüklenmeden cevap bulurdu ama o benimle ilgili bir
tane bile soru sormazdı. Okulum, biricik kızı, babam, hayallerim…
Sadece benim zihnimde dönüp dururdu. Balıklar bazen dakikalar içinde bazen de saatler içinde iğnenin ucundaki
yeme takılırdı. Oltada on beş dakika içinde bir hareket olmazsa etrafımı seyre dalardım. Ne kadar eşsiz bir
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şehirdi İstanbul; tarihî camileri, birbirinden güzel köşkleri, samimi esnaf dükkânlarıyla… Üçüncü gelişim olsa da
ilk gördüğüm zamanki gibi büyülüyordu beni. Hele denizi… O mavi çarşafın karşısında tüm gün durabilirdim.
Büyülenmiş olduğum için mi geliyordum bu şehre? Her gün yirmi ile otuz arası büyük küçük balık tutardık.
Akşamüstü kalın sesim Kumkapı sokaklarında yankılanırdı, “Taze balık, taze balık…”. Aç, masum kedilerin
bakışları ile karşılaştım mı koşar adımlar ile yoluma devam ederdim.
İki saat içinde tüm balıkları satmış olmanın ve yemek yiyecek olmanın mutluluğu ile kulübeye geri dönerdim. Tabii
öncesinde taze ekmek kokuları yayılan fırına bir uğrardım. Ben gelince dedem önceden ayırmış olduğu dört balığı
tavada pişirirdi; ben de salata için taze domatesleri, biberleri, soğanları doğrardım. Balık yemekten hiç bıkmazdım.
Yurtta kaldığım zamanlar genellikle domates soslu makarnaya mahkûm kaldığım için balık yemek ziyafet gibi
gelirdi. Ben bir sandalyeye, o bir sandalyeye oturur tüm günün yorgunluğu ile yemeğimizin lezzetine kapılırdık.
Her akşam radyodan kısık sesli müzik açıp kendi köşesine çekilen dedem o akşam eline ne radyosunu aldı ne de
masada beni yalnız bıraktı. Gözlerini ilk defa elime değil de yüzüme dikti ve o tok sesinden hiç beklemediğim bir
soruyu işittim, “Anlat bakalım! Okul nasıl gidiyor?” Bu sorusu karşısında gafil avlandım, hiçbir tepki vermeden
sessizce balığımı yemeye devam ettim. Karşılık vermediğimi görünce, “Bekir?” dedi. Cesaretimi toplayıp gözlerinin
içine baktım. Gaz lambasından yansıyan ışık ela gözlerini daha da belirginleştirmişti. Teker teker okulum, biricik kızı,
babam, hayallerim… ile ilgili sorular sordu ve hiç sıkılmadan bütün gece bana kulak verdi, Klasik Türk musikisine
değil! Duygular yüzüne yansıyınca ağırbaşlılığından eser kalmadı.
Bu yaz yanına ilk defa gelmemiştim ama kendimi ilk defa torunu gibi hissettim. Daha yeni yeni doğmaya başlamış
olan dede torun ilişkimiz toz olmasın diye onun hakkında sorular sormadım. Sonunda iç dünyasına girecek olmak
içimde büyük bir heyecan duygusu yarattı. Kim bilir anlatacak ne hikâyeleri vardı? O geceden sonra günler birbirini
aynı şekilde takip etti ama denizin ortasında birkaç soru veya emir cümlesi değil de kahkahalar yankılanmaya
başladı, artık onunla balığa çıkmak zevkli bir hâl aldı.
Bir salı sabahı martıların neşeli çığlıklarına uyandım. Kulübenin kapısı açıldı, içeri bir adam girdi. Üstüne beyaz kısa
kollu bir gömlek, altına da lacivert bermuda bir şort giymiş. Yeni uyanmış olmanın sersemliği ile rüya gördüğümü
zannettim. Gözlerimi bir iki kere ovuşturunca anladım ki gelen dedemdi, hem de onu görmeye hiç alışık olmadığım
bir hâldeydi. Saçlarını geriye taramış, beyaz sakallarından eser kalmamıştı. Artık yetmişlerindeki bir bilgenin
değil de otuzlarındaki bir dinç adamın havasındaydı. Coşkulu bir sesle, “Günaydın, hadi kalk sabah oldu!” dedi.
“Tamam” anlamında ona gülümsedim ve hazırlanmaya başladım. Ses tonundaki bu neşe bugünün diğer günlerden
farklı olacağına işaretti.
Dışarı çıktığımda tekneyi denize indirmişti. İçinde oltalarımız veya yemler yoktu, sadece hasırdan bir sepet vardı.
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Şaşırmış gözlerle, “Oltalar nerede?” diye sordum. Verdiğim tepkinin üstüne bir kahkaha kopardı, “İlahi Bekir! Sen
bana anlatacağını anlattın, bugün de sıra bende. Muhabbet ederken de bir şeyler atıştırırız diye bu sepeti hazırladım.”
dedi. Beklediğim gün sonunda gelmişti. Bugünden sonra zihnimde Rıza Aksu değil, dedem yer alacaktı. Ben
teknenin bir ucuna, o diğer ucuna oturdu. Hafif sabah esintisi eşliğinde sakin dalgaları takip ederek İstanbul’un eşsiz
manzarasını yine karşımıza aldık. Zaman bize geçmişin kapılarını açtı, kendimizi dedemin gençliğinde bulduk.
İstanbul’da ev hanımı bir hanımefendinin ve tüccar bir beyefendinin oğlu olarak dünyaya gözlerini açmış dedem.
Beşiktaş’ta iki katlı bembeyaz, bahçesinde çeşit çeşit çiçek açan bir evde otururlarmış. Babası mesleği gereği hep
şehirlerarası yolculuğa çıkarmış; annesi evde kocasının yolunu gözlerken el işleri ile uğraşırmış; dedem de odadan
odaya koşarak kendine oyun yaparmış.
Yağmurlu bir akşam bir genç kapılarını çalmış ve getirdiği haberler ile dünyaları başlarına yıkılmış. Bursa’dan
İstanbul’a dönmekte olan babası trafik kazası geçirmiş ve hayata tutunamamış. Çaresiz anne, oğluna sarılarak
gözyaşlarına boğulmuş. Evin kirasını sadece iki ay çıkarabilecekleri için anneannesinin Beyoğlu’ndaki küçük
dairesine taşınmak zorunda kalmışlar. Olay yaşandığında altı yaşında olan dedem babası yanında olmasa da
babasının onu hep izlediğini düşünürmüş.
Yıllar birbirini takip etmiş, dedem ilkokulu bitirmiş, ortaokulu bitirmiş ama liseye gelince para bakımından zor
durumda oldukları için okuyan değil de eve ekmek getiren bir genç olmaya karar vermiş. Annesine haber vermeden
okulu bırakmış. Her sabah okula gidiyorum diye çıkıp Kumkapı’daki bir balıkçının yanına gidermiş, saat başına
iki milyar uğruna. Balıkçı bir ay boyunca ona yapması gerekenleri göstermiş sonrasında dedem yapayalnız kalmış.
Sabahları tek başına oltasını, yemleri, balık ağını alıp balıkçının teknesine gitmiş; tek başına tekneyi denize
indirmiş; tek başına İstanbul’un eşsiz manzarası karşısına geçmiş; tek başına balık ağının düğümlerini çözüp serin
deniz suyuna atmış; tek başına oltasını akıntıya savurmuş ve beklemeye başlamış...
Bu anları onunla paylaşacak kimsesi yokmuş, kimse. Yaşadıklarını içine atmaya daha fazla takati kalmayan dedem
denize konuşmaya başlamış. Başlarda deniz onun söylediklerini anlamıyormuş ama zamanla iletişim kurmaya
başlamışlar. Dedem anlatacağını anlatıyor, deniz de dalgalarını tekneye vurarak veya dalgalarını dindirerek
ona karşılık veriyormuş. En mutlu, en kızgın, en hüzünlü anlarında deniz tek dostu olmuş. Dedemin unutmak
istediklerini derinliklerine götürüyor, bir daha yaşanmasını istediklerini yüzeyinde tutuyormuş. Gençliğinden bu
yana deniz ona bir aile olmuş; bir daha ondan kopamamış; kimseciklere güvenememiş.
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Elimde küçük olta iğnesi, dilimde bir ağıt… Güneş yok olmuş, bulutlar ağlıyor. Ağaçların şenliğinden eser yok.
Geçmişin kapıları, açılsan da Kumkapı’da ezan sesine uyansam; açılsan da simitçiden simit alsam; açılsan da oltaları,
yemleri, balık ağını tekneye taşısam; açılsan da İstanbul’un eşsiz manzarasını karşıma alsam; açılsan da dedem ile
saatlerce mavi çarşafa sarılıp kahkahalar eşliğinde balık tutsam.

*
Ekin Aşçı

Kapı çaldı. Gelen de kimdi ki bu saatte? Ne arıyordu benim evimin önünde? Beş yıldır bu evde yalnız yaşıyorum
ama bu kapının ilk defa bu saatte çaldığını duyuyorum. Saat de çok geç değildi aslında, dokuz civarları falandı işte.
Gittim açtım kapıyı; bir paket duruyordu öyle ortalıkta, neydi ki acaba? Yarım saat boyunca düşündüm kim
olduğunu ama aklıma kimse gelmiyordu; işten arkadaşlarım desem beni sevmezdi ki onlar, belki ta üniversiteden
arkadaşlarımdı, onlarla da konuşmuyordum ki uzun süredir. Ailemizin son üyesi annem de vefat ettikten sonra
kimseyle konuşmamaya başlamıştım. Evet, bu depresif halimden biran önce kurtulmam için sonunda birine danışmaya
karar vermiştim, yavaştan eski halime de dönmeye başlamıştım, zordu ama yine de ilerleme kaydediyordum.
Allah Allah! Acaba paketi doktorum mu göndermişti ki? E yok artık, öyle bir samimiyetimiz hiç yoktu yani. O da
değildi demek ki. Yavaştan üşümeye başlamıştım, kapıyı kapatıp içeri girdim. Paketi kenara fırlattım ve her zaman
oturduğum mavi koltuğuma geri yumuldum. Kafam allak bullak olmuştu. Düşünmeye devam ettim. Akrabalarım?
Ailecek kavgalıydık onlarla. Eski sevgilim? O da yeni evlenmişti ki. Bir türlü mantıklı bir açıklama bulamıyordum.
Bir anda kapı tekrar çaldı, gelen karşı komşumdu. Bir paket bekliyormuş da acaba yanlışlıkla bana mı geldi diye
sormaya gelmiş. Bir kahkaha koparmıştım orda, eskilerin deyişiyle gülmekten kırılıvermiştim. Komşum garip garip
bana bakmaya başladı, hemen ciddileşip paketi ona verdim ve durumu izah ettim. Onu uğurlayıp mavi koltuğumda,
siyah düşüncelerimle yine yalnız kalmıştım.
Paketi açmak içimden hiç gelmemişti ama şimdi tahmin ediyorum da sanırım paketin içinde boşa geçmiş koskoca
beş yılım ve mutluluğum duruyormuş. Gelen paketi, sorgusuzca karşı komşuma vermiştim, aynı mutluluğumu da
başkalarına verdiğim gibi.
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PAKET
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İÇİMİZDEKİ SES
*
Buse Gül Loçlar

İnsan, değişik ve anlaşılması güç bir varlıktır. Kitleler halinde, kendi türüyle beraber yaşar. Bir kısım yemek bulup,
sebze yetiştirirken başka bir grup da yuva yapar, bir diğeri ise geleceğin insanlarını eğitir. Dışarıdan bakınca uyum
içinde yaşayan, sistemli ve gelişmiş bir topluluk gibi gözükür insanlık ama bu sadece bir yanılsamadır.
İnsanın en büyük düşmanı yine insandır. Kanında bencillik dolaşır, kendini diğerlerinden ayrı tutar. Kendi çıkarları
için yapamayacağı şey, aşamayacağı sınır yoktur. Hırstan gözü dönmüş, tutku ve arzularıyla sarhoş olmuştur.
Kulağının arkasından ona fısıldayan bir sesi vardır. Bazılarında yüksek, bazılarında daha alçak sesle konuşsa da o
hep oradadır. Bu, insanı mutlak iyilik ve güzelliklerden uzaklaştıran, evrenin sırlarını çözmesini engelleyen, yanlış
yönde ilerlemesine sebep olan ve dünyayı cennetten ayıran sestir. Üretimi sırasında eklenmiş, insan geliştikçe o da
gelişmiş, küçük ama etkisi büyük bir detay; dürtüleri, şeytanın içimizdeki gizli sesidir. İşte bu ses, zamanın başından
beri tarihin seyrini belirlemiştir. İnsanı farklılaştırmış, kendi türüne yabancılaştırmış ve kişisel çıkarları, sen-ben
farkını doğurmuştur. Kant’a göre tam olarak bu ses, yani kişisel çıkarlar ve istisnalar, mutlak kötülüğü doğurmuştur.
Acaba insan zamanın başından beri içindeki bu sesle kirletilmiş miydi yoksa tarihin bir noktasında mı tanışmıştı
onunla?
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İnsanlar, kocaman ve birçok güzel yemekle donatılmış masanın etrafında hep beraber oturuyorlardı. Daha düşünmeyi
bilmiyorlardı, hiçbir şeyin farkında değillerdi. Herkes tabağına yiyebileceği kadar yemek almıştı ve hayatlarına
tabaklarında ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yemek bulundurarak devam ettiler. Ta ki içlerinden biri masada
kendi başına duran tatlıdan bir parça alıp tadına aşık olana kadar... İşte şimdi bu insan, insanlık tarihinin seyrini
değiştirecek bir şey yapacaktı. Ayağa kalktı ve bütün tatlı tabağını eline aldı. Onu kendi başına bitirebilmesinin
imkânı yoktu, tabak çok büyüktü, bir şey yapmalıydı. Diğerleri ona baktı ve o anda düşünmeye başladı, bir çözüm
bulmalıydı, tatlıyı başkasıyla paylaşmazdı, hepsi onun olmalıydı. Tadı o kadar güzeldi ki… Zihninin derinliklerine
ilk defa dalan ve çaresizce bir çözüm arayan insanın aniden aklına zekice bir fikir geldi! Bu tabağın onun olduğunu
ve tatlıyı ondan başka kimsenin yiyemeyeceğini söyledi, diğerlerinin onu almalarını yasakladı ve kollarını etrafına
doladı. İçlerinden saf olanlar ona inandı ve bunu kabul etmek zorunda kaldılar. Aralarından bazılarının da işine
gelmişti aslında. Onlar da sevdikleri yemekleri alıp, kişisel malları ilan ettiler ve böylece masa bölünmeye başladı…
Tatlıyı ilk sahiplenen insanın aklına bu fikir “aniden” nasıl gelmişti? İçindeki sesiyle tanışmış olabilir miydi?
Bu problem tarih süresince birçok düşünür tarafından incelenmiştir. Mesela Jean Jacques Rousseau’yu ele alalım.
“İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine” de bu konuyu inceleyen Rousseau, benim tatlıyı
sahiplenen kişi olarak tanımladığım insanı, tarihte ilk defa bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip bu bölgenin
ona ait olduğunu söyleyen kişi olarak ele almış ve onu uygar toplumun gerçek kurucusu ilan etmişti. Bu kişi aslında
bir sahtekârdı çünkü Rousseau’ya göre dünya herkesindi ve bir sahibi yoktu. Eğer içlerinden biri meyvelerin herkesin
olduğunu, toprakların sahibinin olmadığını söyleyip, o çitleri yerinden sökse ve bu sahtekâra inanan saf insanları
uyarsaydı insanlığı birçok savaştan ve kötülükten kurtaracaktı. Ona göre medenileşmek, insanlığı üzüntülere ve
dehşetlere, savaşlara sürüklüyor; insanlığı, vicdanı yok ediyor; o kötü sesle savaşmaya çalışan içimizdeki iyiliği,
acıma duygusunu sömürüyordu. Kişisel eşyanın, alanın doğal olmadığına inanan Rousseau, onu tarihteki savaşların
ve katliamların sorumlusu olarak görüyordu.
Marx da insanların yemekleri sahiplenmesini, kollarının arasında sıkıca saklamalarını ve böylece masanın
bölünmesini tarih çizgisinde ilkel toplumdan köleci topluma geçiş olarak tanımlamıştı. İlkel toplumda devlet ya
da kilit yoktu. Her şey herkesindi. Fakat zenginliklerin keşfedilmesi ve nüfusun çoğalmasıyla bu durum değişti ve
devlet ortaya çıktı, artık güvenlik problemi vardı çünkü insan içindeki açgözlülüğü, hırsı keşfetmişti ve bundan
sonra teknolojinin de gelişmesiyle, yeni gelen nesiller de tarihin seyrini bu yönde değiştireceklerdi. Ona göre devlet
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bir baskı ve terör aygıtıydı, bir sınıfın diğeri üzerindeki tahakküm gücüydü. Devlet kavramının keşfedilmesiyle
de insanlar arasında eşitsizlikler ortaya çıkmıştı çünkü güç sahibi olmayı öğrenmişlerdi ve bu güç onlara çok tatlı
gelmiş, bağımlılık yapmıştı.
Samuel Huntington “Medeniyetler Çatışması”nda bu gücün tatlılığından ve farklı devletlerin oluşmasından dolayı
ortaya çıkan din, dil ve ırk savaşlarından bahsetmiş ve iki toplumun kesişiminde kalan devletlerin yok olmaya
mahkum olduklarını söylemişti. Daha önce de dediğim gibi insan, istediğine ulaşmak için her şeyi yapabilir ve
herkesi ezebilir çünkü hırsı gözlerini boyamıştır.
Tabii ki bütün insanlık umutsuz bir vaka değildir. İnsan, tek bir kategoriye sığdırılamayacak kadar kapsamlı ve
gelişmiş bir varlıktır. Her ne kadar kolay yolu, yani içlerindeki baştan çıkarıcı “kötü” sesi dinlemeyi seçen çok sayıda
insan olsa da, iyiliğin gücüne inanıp her sabah kalkınca doğru olan yolunda savaşan ve uğraşan insanlar da var.
Sayıları diğerlerine göre daha az da olsa, dünya aslında bu iyi insanlar sayesinde ayakta, bu insanlar sayesinde hâlâ
masada yemek var. İçindeki iyiliği dinleyip bu yönde ilerleyebilmek bir insanın yapabileceği hem en zor hem de en
önemli şeylerden biridir.
*Editörün notu: Buse’nin bu yazısını okuyunca aklıma Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiiri geldi, paylaşmak istedim.
Kara Çizgiler
doğada ilk kirlenmedir
ülkelere
bölünmesi
yeryüzünün
Fazıl Hüsnü Dağlarca
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*
Sevi Özışık
Sigara kokusunun dumanında tüten, için için yanan, unutulmayan ilk sevgili. Yarım kalmışlığın acizliğiyle vurulmuş,
yanlış anlaşılmış iki yürek. Keşkelerde, o olmasaydı da şöyle olsaydılarla geçirilmiş, artık küçük bir tebessümle
geçiştirilen anılar. İlk aşkın cazibesi... Terminalde kesişmişti yolları birkaç yıl önce. Bu sefer, aşklarının en anlamlı
tanığı olan o şehirde karşılaştılar. Sıradan bir gün, sıra dışı bir bakışla değişiverdi. Birbirine aşina iki yeşil göz buluştu
o kaldırımda. Bakışlar derinleşmeye, dudaklar gülümsemeye, kalpler hızlanmaya başladı. Geçmişten gelen bir
güvenle kavuştu elleri ve yanakları yanaklarına değdi.
Erkek:
-Buraya tayin oldum. Yüksek lisansa başladım.
Kız:
- Buradayım işte, bıraktığın yerdeyim, diyebildi. Eğdi başını.
Bırakmak yerine, terk ettiğin diyemedi. Oysa o da burayı terk etmeyi çok istedi. Gitmeyi.. Gitmek, bir çocukluk
arzusu.. Bir ağır söz. Kadere çekilmiş bir kılıç... Ayaküstü konuşmak yetmeyecekti belli ki. Kızın zihninde bir şarkı
dönmeye başladı Onur Akın’dan. Yılların eskitemediği bir ezgi, bağlama eşliğinde kafa kafaya söylenen bir şiir
bestesi..
Seviyorum seni/ Ekmeği tuza banıp yer gibi.
-Bir yerde oturalım mı? diye sordu erkek. Vaktin var mı?
-Olur, dedi kız. Anı defterinin en çok okunan bestesini çalıyor hâlâ zihni. O ezginin eşliğinde yürüdüler yavaş
bir tempoda şehrin en bilinen parkına doğru yıllara meydan okurcasına... Büyük yeşil bir salkım söğüdün altında
karşılıklı oturdular. Erkek şaşkındı. İkinci tesadüfün bir anlamı mı var? Buraya tayin olmanın? O da eskilere daldı
zihin defterinin tozlu sayfalarında. Gizli saklı buluşmalar, oturamadıkları nice parklar, yapamadıkları yolculuklar,
bunun yanında uğurlamalar, karşılamalar, gittikleri ilk film...
Muhafazakâr bir ailendendi kız. Beraberlikleri zordu, hep iki arada bir derede. Bir sebep de buydu belki. Özgürlüğü
kısıtlanmış, göçebe bir aşka dayanamadı erkek.
Sandalyeleri mesafeliydi. Ara giren yıllar gibi.
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-En son, dedi erkek. Terminalde karşılaşmıştık.
-Evet. Ne hoş bir tesadüftü.
Kız, çekingen ama kendine güvenli. Erkek, unutulmamanın verdiği hazla gururlu. Kızın heyecanı ellerini nereye
koyacağını bilememesinden anlaşılıyor, kaçmıyor oğlanın gözünden bu detay. Gözleri yeşilliklerde değil, onca
yeşile rağmen. O yeşile takılı. Ara ara buluşup yine kaçırılıyor o gözler... Geçmişi konuşmak istemiyorlar besbelli.
Hedefler, değişenler, aileler soruluyor. Açık konuşuyorlar, yalansız fakat temkinli. İki çay geliyor sıcağından. Erkek
bir sigara yakıyor:
- Azalttım ama bırakılmıyor bu meret. Değişmişsin, en azından burada beraber oturabiliyoruz.
- Sorun olmaz. Nasıl olsa artık arkadaşız.
Kendi bile inanmıyor bu cesarete. Kız, ilk kez bir parkta bir erkekle oturuyor, kırmak için zincirlerini ya da ilk aşkına
bak kırdım artık demek için. Gençlik yıllarında yaşayamadığı o buluşmalardan birini bunca yıl sonra deneyimlemek
keyif veriyor kıza. Çayını yudumluyor, kendinden emin konuşuyor.

-Hep benden bir adım öndeydin. Daha çabuk atılmışsın hayata.
Anlıyor ki kız, erkekler gerçekten pek sevmiyor kendinden önde olan kızları. Konu geliyor planlara.
-Evlenmemişsin. Var mı seni bekleyen?
Sen, beni bekledin mi? diyemiyor kız. Kendinden sonra ona benzeyen kızlarla mutlu olmadığını gayet iyi biliyor.
- Fiziksel benzerlik hiçbir şey, ruh benzerliğini esas... diye mırıldanıyor usulca. Anlamıyor erkek bu yarım cümleyi...
Israrla kıza soruyor:
-Yok mu hayatında kimse?
-Yanlış işler, yanlış kişiler... Kısmet olmadı.
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-Kendi seçimlerimi, kendim yapıyorum artık.
Şöyle bir süzüyor erkeği. Pek değişmemiş, hep çarpıktı bacakları. Ama gözleri derinden ve alıcı kuş misali keskin.
Erkek, kızı daha bir güzelleşmiş buluyor. Yanlış anlaşılmamak için susuyor. Tartıyor kızın sözlerini.

Oysaki ilk aşkın acısını uzun süre çekti. Unuttum derken, artık arkadaşız derken bile. Erkeğin aşka alışkanlığını
da iyi biliyor. Gidenin yerine bir yenisi koyuşunu acı acı hatırlıyor... Bunca yitik yılı bir çırpıda özetliyor zihninde.
Erkek art arda sorularla içten içe bir şans istiyor kızdan. Kız anlasa da işine gelmiyor anlamak. Açık açık sorsun, ben
de seni unutmadım. Sen başkaydın desin istiyor. Unutulmadığını duymak istiyor. Erkek afili lafları bilmiyor hâlâ.
Tecrübeyle sabit.
- Deneyelim mi tekrar, diyor sadece.
Kız, duraksıyor. Eskimiş bir aşkı canlandırmaya o da niyetli mi? Yoksa ilk aşkın anılar denizine bu günle bir fotoğraf
daha mı eklenecek?
-Şu an biri yok ama... Bir söz verdim. Birini bekliyorum.
Dikkatle seçiyor sözlerini. Kırmadan dökmeden.. Kısa kısa cümleler kuruyor. Duraksıyor. Kaçırıyor gözlerini. Kız:
-Tanışmadım kendisiyle henüz. Bekleyeceğim. Bir ay sonra gelecek buraya.
Erkek, iyi tanıyor kızı. Dürüsttür ve açık sözlü. Israr edemiyor. Tanışma boş ver, diyemiyor.
-Tamam. Sen bilirsin. Gardını alıyor, hemen bir adım geri. Hep böyle yaparsın. Benim acelem yok. Nasılsa buradayım
artık diyor. Görüşürüz.
Kız pek renk vermiyor bu sözlere. Susuyor. Konu değişmiyor suskunluğa rağmen. Erkek:
- Bana bir gün söyle. Seni arayacağım eğer hâlâ hayatında biri yoksa o sözü bana ver, diyor erkek. Bir şans daha...
Net bir cevap geliyor kızdan. Çok da düşünmeden çıkıveriyor aslında ağzından:
-Tamam. İkinci sözüm sana. O zamana kadar hiç arama beni. Umutlanmayalım. Tam bir ay sonrası için sözleşiyorlar.
Parktan düşünceli ama mutlu ayrılıyorlar.
Bir ay sonra erkek, arıyor kızı, sözleştikleri gibi. Parktaki ânı tekrar hatırlıyor kız, verdiği sözü. İlk aşkın, son gözyaşı
düşerken yeşil gözlerinden.
-Sözlendim. “Kendine iyi bak.”
Günlük dilin alışkanlığıyla ağızdan çıkıveren bu cümle, yıllar sonra bir intikam sözüne dönüşüveriyor.
Telefon kapanıyor.
*Müzik önerisi: Deniz Tekin- Kendine İyi Bak
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*
Nil Aydın

Kırmızı bir kanepedeyim.
Komodinin üzerinde bir lamba,
Yanı başımda.
Eski, sönük ışıklı
Cam, uzun bir bardak,
Ucunda kırmızı bir ruj lekesi
Üstüne yansıyan bir ışık, kaygılı…
Üst üste yığılmış kitaplar,
Yıpranmış kapakları,
Buruşmuş sayfaları.
Can Yücel,
Sözcüklerin ardında kokuşmuş kalp kırıkları,
Siyasi bir adamın sessiz çığlıkları…
Ters bir fincan;
Telvesinden yayılan isli koku,
İçinde karanlık bir fal,
Beni ona inandıran.
Tahta kâsede çekirdek çöpleri,
Kuru dudakların ıslak lekeleri,
Kırmızı bir mum,
Hafifçe yanan.
Belki de onun keskin kokusuydu
Beni böylesine sarhoş yapan
Bir fotoğraf;
Bana gülümseyen.
İki güzel insanın masum gözleri,
Ondan ziyade yufka yürekleri,
Belki de beyazlaşan saçları,
Beni ona âşık eden.
Bej bir battaniye,
Püsküllü ve kalın,
Üşümüşçesine kıvrılan.
Kırmızı, beyaz yastıklar;
Aslında hiç de rahat olmayan.
Karşı duvardan bana bakan bir maske
Mor ve simli
Yalnızlığımı sorgulayan.
Yine uykusuz bir salı akşamı,
Eşyalar, ben ve yalnızlığım.
Eşyalar ve küçümseyen bakışları.

Kral odaya girdi.
Artık kim kimmiş göreceğiz.
Bakın kim diz çöküyor
Oysaki bütün,
bütün çocuklar kralın çıplak
olduğunu biliyor.
“Yalnız olmaktan daha iyidir”
diyorsun.
Yalnız olmaktan daha iyi.
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KRAL ÇIPLAK

ROLLER COASTER
(LUNAPARK HIZ TRENİ)

Kemerlerinizi bağlayın uzun bir yolculuk
olacak.
Sevdiğiniz herkes
ölecek.
Yatağınızda yalnız başınıza kalacaksınız.
Başucunuzda evlat dediğiniz yabancılar…
“Olsun!”
diyeceksiniz ölmeyi beklerken
sahte bir cennete gitmenin
umudu ile.

MİLYONLARCA KUM TANESİ VE BEDEVİ AŞKI
Ve her yerde kum vardı
Kalpleri taşa dönmüş âşıkların yüreklerinden ufalanan kumlar
Senin kalbini bulmak üzere bedevi oldum, çöllere düştüm
Milyonlarca kum tanesi arasından sana ait olanları arıyorum
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*
Beren Boylu

Dört yaşındaydı yattığı rüyadan kâbusa uyanalı. Çocuk yanakları çiçek açmış, yaşlı elleri hayat dolmuştu. Aynadaki
et yığını kendisi değildi. Belki başka bir gerçeklikte olabilirdi, ama bu gerçeklikte değil. Dört yaşındaydı ve
kendini tanıyamıyordu. Yatak ıslak, damarları kuruydu. Uyuşmayan tek yeri, ses telleriydi ve daha önce kimsenin
duymadığı notaları çalıyordu. Evin ışıkları, yayılan ses dalgalarına kıyasla fazla yavaş yandı. Anneanne de rüyaya
yatmış olmalıydı ki notalar onun kulaklarına hitap etmedi. Oldum olası rüyaya yatardı. Dua ederdi kızı ve torunu
adına. Uzun yıllardır aklını kurcalayan bir ses vardı onlarla ilgili. Hem çok iyi bildiği bir yerden gelen, hem hiç
bilmediği… Hatta sesten çok bir sızı, bir haberciydi. Tekinsiz hissettirerek geliyorum diyen bir haberci. Dilinin
ucuna gelip yerleşiyor sonra uzunca bir susuyordu. Zaten yarım olan aklını bir de o kurcalıyordu. Belki biraz daha
çalsaydı o notaları duyardı torunu ama ne uyanmaya hâli vardı ne de onu o hâlde görmeye. Dar, uzun koridordan
gelen, ayağın halıyla birleşiminden doğan hışırtı acısını dindirmeye yetmiyordu çocuğun. Hışırtı sahibi ayaklar, o
ana kadar taşımıştı annenin bedenini ve ruhunu ve kalanlarını, şimdi biraz zorlanıyordu. Canının parçası, parça
parça duruyordu karşısında ve elinden gelen tek şey şilteyi değiştirmekti. Her zaman elinden gelen tek şey sorunları
görmezden gelmek ve diğer önemsiz şeylere odaklanmak olmuştu. Çocuğuna bakabildiği birkaç saniye boyunca
gördüğü şey yanaklarının çürüdüğü, her zaman kendisine ait değilmiş gibi gözüken buruşmuş ellerinin kırmızılara
büründüğüydü. Ağlamak istedi. Olmadı. Yıllardan beri ağlamıyordu olanlara, olacaklara ve şimdi de öylece
duruyordu genzini yakan koku karşısında. Bu aldırış etmeyen tavırlarını annesinden ödünç almıştı. En sevmediği
huylarını en çok benimsemiş olması kadına komik geliyordu.
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Görmüş geçirmiş eller, yorgun yanaklarla birlikte arabaya nakledildiler. Birkaç saat sürdü toparlanmaları. On beş.
Tam tamına on beş dikiş yetti çürük çocuk yanakları iyileştirmeye. Kimse anlayamadı o hayat dolu ellerin nasıl bu
kadar tahribata yol açtığını. Eve döndüklerinde şilte yeni gibiydi. Kendince telafi etmişti anneanne aldırmayışını
çocuğun sesine. Işıklar yeniden söndü ve dar uzun koridorlu ev sessizliğe büründü. Bu evde uyumak zordu. Duvarları
canlı gibiydi, geceleri birtakım şeyler fısıldar, insana kendinden şüphe ettirirlerdi. En küçük oda çocuğunkiydi.
Duvarlar daha az yer kaplamalarına rağmen sanki o odada daha çok söz hakkına sahiplerdi. Üstünü örttü duvarlara
aldırış etmemeye çalışarak. Bu konuda diğer ev sakinlerine göre başarısızdı. Yeniden rüyaya yatmak istiyordu ama
yapamıyordu. Kendisine ait olmayan bir şeyler vardı hücrelerinde ve rüyaya yatmak yoktu artık. Yatılan yarım
yamalak uykulardan gecenin bir yarısı müthiş ağrılar eşliğinde uyanmak, tekrar uyumaya çalışmak ve başarısız
olmak vardı. Dört yaşındaydı ve henüz bilmiyordu açılan yaraların hiçbir zaman iyileşmeyeceğini. Yavaş yavaş yok
olacaktı, pek uzun yaşamayacaktı ve yaşadığı süre boyunca ölmek için yalvaracaktı.
Gece ağrıları, yerini sabaha bıraktı. Sabahları duvarlar konuşmaya yeltenmiyordu. Bir hikmet vardı güneş ışığında.
İçeriden gelen tabak çanak sesleri biraz daha dayanılır kılıyordu çocuğun ağrılarını. Her aile gibi olma umuduyla
demlenen çay, kızaran ekmekler ve sahanda yumurta. Yavaş uyandı. Yatak neden yine ıslak, diye düşünüyordu. Çok
geçmeden elleri anlattı nedenini. Gece boyu özenle çözülmüştü bütün dikişleri. Bunu yapan her gece bir başka
hikâye fısıldayan duvarlar mıydı, yoksa parçalarına ev sahipliği eden elleri mi bilemedi. Daha doğrusu bilmek
istemedi. Öyle ya da böyle aynı acıyı duyuyordu ve aynadaki kendini tanıyamıyordu. Anneanne yüzleşti bu sefer
gerçekle. Dar, uzun koridordan yürürken dua etti kalan aklını kaçırmamak için. Kapıyı usulca açtı. O da kızı gibi
ağlamak istedi, ama yapamadı. Uzun zaman önce kurutmuştu göz pınarlarını ve gördüklerine karşın yapabildiği tek
şey iltihapla karışık et kokusunu içine çekmek oldu. Anlık bir sinyal geçmişi canlandırdı gözlerinde ve büyük bir
suçluluk duygusuyla doluverdiler. Hoşuna gitmişti duyduğu koku ve o kadar nefret etmişti ki kendinden. Özenle
hatırlamamayı başardığı günler şimdi tüm ayrıntılarıyla yeniden kazınmıştı yarım aklına. Kendi ellerine bahşedilen
bu utanç verici hastalık şimdi başka bir şekilde tekrar ediyordu. Bu sefer torununun hücrelerinde hayat bulmuştu
ve acıtmak istiyordu kadını. Onu terk edip gidişini cezalandırıyordu, kendinden olana zarar vererek. Kızı ve torunu
adına ettiği duaları neden ettiğini anladığı zamandı bu. Kızını kurtardığına sevindiği meret 4 yaşında bulmuştu

Kırışmış eller dikişleri alınmış yanaklarla birlikte arabaya nakledildiler. Bu sefer biraz daha uzun sürdü toparlanmaları.
Birkaç dikiş daha gerekti yeniden tahrip edilmiş yanakların iyileşmesi için. Çocuk dua etmeye başlamıştı. Bu
anneannenin ona öğretmediği bir şeydi. Ondan rüyaya yatmayı öğrenmişti. Oldukça kırılgan bir süreçti bu ve
öğrenmesi aylarını almıştı. İlk yattığı rüyada duvarları görmüştü. Duvarların sakladığı yaşamlara tanık olmuştu.
Belki de delirmemek için her gece anlatıyorlardı gördüklerini, diye düşünmüştü. Hoşuna gidiyordu görünenin
ardındakine ulaşmak. Anneannesi dikkat etmesini söylemişti bu süreçte, zira kaybolup gitmek oldukça mümkündü
gerçek ve ardındaki arasında. Çocuk hiçbir zaman rüyaya yatarken kaybolmadı, o gece suratından dayanması güç
kokular yükselirken kayboldu. Nerden ve niçin çıktığını biliyordu kokuların, ama kendine itiraf etmek istemiyordu.
4 yaşında başladı yaşlanmaya. Zaman çocuk için artık su gibi akıyordu. Her şey çok çabuk gelişiyordu. Acaba
uyumasam beni rahat bırakır mı ellerim, diyordu. Hastalık diye konduramadığı bu meret duvarlarla bir anlaşma
içindeydi. Yatakta ayık kalmaya çalıştığı her an daha yüksek sesle konuşuyordu duvarlar. Uyuması için sağır
ediyorlardı kulaklarını. Çocuk bağırışlara daha fazla dayanamayıp dualar eşliğinde uykuya dalıyordu. Sonrası hep
aynı... Dar, uzun koridorda yankılanan çığlıklar ve hışırtılar. Her seferinde daha da derinleşiyordu yaraları. Aynada
tanıyamadığı kendine baktıkça yabancılaşıyordu, her şeyi bitirmeyi düşünüyordu. Canını oracıkta alabilirdi ve her
şeye bir son verebilirdi. 4 yaşında bir çocuk ne kadarına cesaret edebilirse o kadar.
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torununu ve bu sefer kaçınılmazdı. Başkalarını değil kendini tahrip ediyordu, daha kolaydı ellerinin çocuğa meydan
okuyuşu ve durdurulamazdı artık. O an her şeyi bitirmeyi düşündü. Torununun canını oracıkta alabilirdi ve her şeye
bir son verebilirdi, ama bunu yapmak demek uzunca bir süredir tedbirli yaşadığı hayatından vazgeçmek demekti.
Tam kapatmayı başaramadığı kapıyı aralamak demekti. Düşündü ve bir karara vardı. Teslim olmayacaktı. Olmadı
da. Ciğerlerine duvarların anlattıklarıyla dolu havayı çekti ve kendine geldi.

Çayı demlerken annesini düşünüyordu. Geçmişi hakkında hiçbir şey bilmediği annesini… Son zamanlarda
karşılığını hiçbir zaman almamış olmasına rağmen daha çok dua ediyordu. Bir kaçış yolu olarak kullandığı için
mi gerçekleşmiyor duaları, diye soruyordu kendi kendine. Eğer dua ederse yaptıkları affolur sanıyordu belki de.
Bu çocukça bir umuttu. Yumurtanın altını kıstı. Dar, uzun koridordan geçerek banyoya girmek üzere ışığı yaktı.
Pişmanlık. O an duyduğu tek şey pişmanlık oldu. Ne şaşırdı gördüklerine ne de üzüldü. Yalnız nasıl oldu da bu
kadar titiz bir şekilde halletti bu süreci merak ediyordu. Banyodan çıktı, annesinin odasının kapısını çaldı. Rüyaya
yatmış olmalıydı ki duyamadı kızının sesindeki rahatlamayı. Rahatlamıştı çünkü görmezden gelmesi gereken bir
şey kalmamıştı artık. Rol yapmasına gerek yoktu, ne ağlaması gerekiyordu ne de ağlamak istemesi. Zaten yıllardan
beri ağlamıyordu olanlara, olacaklara ve şimdi de öylece duruyordu çocuğun elleri önünde. Duvarlar fısıldamış
olmalıydı en çok hangi bıçağın işe yarayacağını, yoksa bilemezdi sadece kurban mevsiminde kullandıkları aletlerin
nerede olduğunu. Duvarlar her zaman yardımcı olmuştu, gerçekleri söylerlerdi ve istediklerini alırlardı. Ne kadar
sürdü acaba vücudunu yaşlıkırışmışgörmüşgeçirmiş ellerinden kurtarışı, diye düşündü. Belki bir ya da iki saat. Öyle
ya da böyle bitmişti yaşadıkları kâbus. Canının parçası parça parça duruyordu karşısında ve elinden gelen tek şey
annesinden yadigâr elleri tuvalete atmaktı. İlk çekişte tıkandı, sadece birini alıp götürebildi. İkincisini dördüncü
çekişte sindirdi.
Sabahları konuşmazdı duvarlar. O sabah öyle sesler çıkardılar ki anneanneyi duasından alıkoydular. Halısını katladı,
başörtüsünü çıkardı ve mutfaktan gelen kızarmış ekmek kokusuna doğru yöneldi. Evin geri kalanında alışılmadık
bir sessizlik vardı. Kapısını açtığında ekmek kokusu başkalaştı. Şimdi burnunun direğini sızlatan koku, iltihapla
karışık etti. Bu sefer hoşuna gitmiyordu duyduğu koku. Bir an için kurtulduğunu düşündü geçmişinden, fakat
nedenini bilmediği bir acı duyuyordu ellerinde. Adımlarını hızlandırdı. Dar, uzun koridordan geçti, banyonun
kapısını araladı. Bir anda sağır oluverdi, kulakları sanki patlayacakmışçasına zonklamaya başladı. Çok ağrıdı.
Bedenini oluşturan tüm hücreleri isyan etti ödünç verdiği meretin çocuğun bedeninden kopup gidişine. Geri dönüş
yoktu artık, yarım aklına kazınan günlerin verdiği utançla yaşamaya mahkûmdu. Rüyaya yatmak onun için de yoktu
artık. Torununa baktı ve kızına hayat verdiği güne bir kez daha lanet etti.
Çocuğun solmuş suratında beklenmedik bir ifade vardı, sanki yaşamaya şimdi başlamış gibi. Ölmek için yalvarmıştı
belki, yavaş yavaş yok olmuştu, ama kendisi bitirmişti anneannenin başladığı işi. Şimdi duvarlarla istediği gibi
konuşacak, sakladıkları bütün gerçekleri öğrenecekti. Belki sabahları da konuşmaya başlarlardı. 4 yaşında bir çocuk
ne kadarını kaldırabilirse o kadar.
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FOTOĞRAF

*
Defne Pelin Feyzioğlu
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Salonda oturuyorduk. Pencerenin arasından sızan soğuk hava ikimizi de ürpertiyordu. Yer yer boyası dökülmüş
krem rengi duvarda bir fotoğrafımız vardı. Ahmet’le benim... Çerçeve yamuk asılmıştı, siyah beyaz fotoğraf asırlar
öncesinden kalmış gibi duruyordu. Bizimle birlikte o da eskimişti.
Koltuğun bir ucunda ben oturuyordum, diğer ucunda Ahmet. Uzun, deri bir koltuk... Birbirimize bakmaktan
korkuyor, gözlerimizi duvardan ayıramıyorduk. Susuyorduk. Benim elimde çürümeye başlamış bir kırmızı elma bir
de bıçak… Elmayı soymaya çalışıyor, ellerim titriyor, yapamıyordum. Arada sırada bıçağı elimden bırakıyor, başımı
ovuyordum. Ahmet ise durmadan yüzüğüyle oynuyordu. İyice kambur oturmaya başlamış, başını yere eğmişti. Hiç
konuşmuyorduk. Bazen bana yaklaşmaya çalışıyor, dikleşiyor, vazgeçiyordu. Geriye çekiliyor, koltuğun en ucuna,
oturuyordu. Üşüyorduk. Çok üşüyorduk. Hava iyice soğumaya başlamış, evi bir türlü ısıtamıyorduk. Derin bir
nefes aldım. “Neden,” dedim.
-Ece…
-Ahmet, niye?
-Bilmiyorum.
Gülmeye başladım. Kulakları tırmalayan, acı bir gülüş… Çok sürmedi; kahkahalarım hıçkırıklara, gözyaşlarına
dönüştü.
-Cevap ver.
Sesim titriyordu. Onun da…
-Mantıklı düşünemiyordum, Ece. Sarhoştuk.
Elmadan gözümü ayırmıyordum. O konuşmaya devam ettikçe daha hızlı soyuyor, giderek bıçağın kontrolünü
kaybediyordum.
-Ece, ne olur. Affet beni.
Artık dik oturuyordu. Vücudu bana dönüktü, sırtını yaslamıyordu. Gözlerimi bulmaya çalışıyor, ona bakmam için
adeta yalvarıyordu. Bakmadım.
-Neredeydiniz?
Ahmet sustu. Kafasını duvara doğru çevirdi, yeri izlemeye başladı. Başımı çevirmeden, gözlerimin ucuyla Ahmet’e
baktım: Cildi bembeyaz olmuş, dudakları morarmıştı. Alnındaki kırışıklıklar derinleşmiş, gözleri şişmişti. Korkunç
gözüküyordu. Yanımda oturan adamı tanıyamıyordum, yabancıydı. Onu görmeye daha fazla dayanamadım,
soyduğum elmayı dilimlemeye başladım. Elma kurtluydu.
-Büyük Londra Oteli.
-Ne?
-Büyük Londra Oteli, oradaydık. Özür dile-Ahh!
Parmağımı kesmiştim. İnce bir kesikti ama canımı çok yakmıştı. Kırılmıştım. Ahmet’e, kendime, bıçağa…

*
Helen Nehir Hızarcı
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BATI RÜZGARI

“acıyor mu?” elleri göğsümde, kalbimin üzerinde, üst üste duruyor. zorla yutkunup başımı sallıyorum. canım çok
acıyor, ağlıyorum.
zephyros da ağlıyor.
zephyros.
benim zephyros’um.
benimle birlikte o da ağlıyor.
eurus’un kırdığı kalbin kırıklarının keskin kenarları göğsümün üstündeki ellerini kesiyor, oluk oluk kan akarken
zephyros da ağlıyor.
bir yara bandıyla tutturuyor kalbimin parçalarını. kan pompalarken yara bandının sınırlarını zorluyor kalbim,
canım acıyor. kanın damarlarımda bir zehir bırakır gibi dolaşması yakıyor.
kanayan yerlerimden zehri emip kendi vücuduna alıyor. damarlarım ferahlıyor, kalbimin atışı yavaşlıyor.
emdiği zehri kanla birlikte kusuyor, gözleri yaş dolu.
onun da canı yanıyor ama benim acıma destek olmak istiyor, elimi elleri arasına alıyor.
ellerindeki buzlar parmaklarımın uçlarını donduruyor, benim avcumdaki ateşin etkisiyle avuçlarımız su doluyor.
parmaklarımızın arasından akıp giden suya gözlerimizdeki yaşlar katılıyor. bana güçlü görünmeye çalışıyor ama
onu ayakta tutan tahta sopa kırıldı kırılacak, zorlandığını görüyorum.
zephyros.
benim zephyros’um.
canını yaktığım için özür dilerim.
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ADINI FISILDADIM
*
İlayda Hüroğlu
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Hiç unutmam, annem küçükken bana şöyle derdi “Suyun aslı saftır kızım. Sen de su gibi saf ol ama aptal olma.”
Annemin bu nasihati yıllarca kulağımda çınladı. Her an, her yerde herhangi bir şey yapmadan önce aklıma bu söz
geldi ve iki kere düşündüm. İşte bu yüzdendir ki yaptığım hiçbir şeyden pişman değildim. Mutlu ve huzurlu bir
hayatım vardı. Benimle ilgilenen bir kocam, güzeller güzeli bir kızım… Yardımcıların olduğu koskocaman bir evde
konfor içinde yaşıyordum. Daha ne isteyebilirdim ki?
“Züleyha Hanım suyunuz hazır.” diyerek içeri girdi birden Mine. “Tamam Mine. Teşekkürler.” dedim ve oturduğum
kırmızı kadife kaplı kanepeden kalktım. Rahatlamaya ihtiyacım olduğu kesindi. Ahşap merdivenlerden yukarı
çıktım ve hemen sağdaki banyoya girdim. Üstümdekileri çıkardım, kendimi suyun hafif kollarına bıraktım. Gözlerimi
yavaşça kapadım. Suyun yatıştırıcı bir gücü olduğu inkâr edilemezdi. Tam o sırada gözlüklü, kıvır kıvır saçları olan
bir genç belirdi bir anda zihnimde. O “bir” genç değildi. Aman Allah’ım ne oluyordu? Onun ne işi… Kafamı
sağa sola sallamaya başladım. Onu görmek istemiyordum. Bu görüntüyü kafamın içinden çıkarmak istiyordum
ama olmuyordu! Allah’ım olmuyordu! Sonsuz bir parıltının arasından sıyrıldı. Ağır adımlarla yaklaşıyordu bana.
Ayaklarında ışıl ışıl parlayan, yeni boyandığı belli simsiyah ayakkabılar… Üstünde özene bezene dikilmiş griye çalan
bir takım… Şaşırdım, afalladım. Kalakaldım öyle. Bu o olamaz, dedim kendi kendime. “Hem o öyle bağlayamaz ki
o kravatı bile. Bir kadın eli değmiş belli ya da…” düşündüm. Kafam karıştı. Tam ağzımı açıp iki kelam edecekken,
o da ne? Kocam belirdi parıltının diğer tarafında. Ama bir değişikti sanki. Mesela üstünde onu jilet gibi gösteren
o takımlardan biri yoktu. Yer yer yırtıkları olan, rengi solmuş, sıradan bir bluz sarmıştı bedenini. Bu o mu, dedim
hayretle. Saçları karmakarışık olmuş adamdan uzağa çevirdim gözlerimi. Lâkin genç, bakmadı bana. Niye, dedim
içimden. Niye bana bakmıyor, bir süre sonra gencin arkasını dönmüş; gittiğini gördüm. Seslenmek, bağırmak
istedim arkasından; cesaret edemedim. Sonsuz parıltının arasında kayboluverdi. Düşündüm. Benim gibi zengin bir
hanımefendiyi nasıl görmezden gelirdi? Nasıl arkasını dönüp de giderdi? Bu ne cüret, dedim içimden. Bir zamanlar
üstü başı söküklerle dolu aciz bir gençken ne oldu? Ne bu kendini beğenmişlik, diyecekken sustum. Diyemedim
hiçbir şey. Kendimi düşündüm. Tamamen aklımdan sildiğimi düşündüğüm anılar canlandı gözümde. Birden
annem belirdi. “Kimsin sen?” dedi bana. Annemi görmemle gözlerimin yaşarması bir oldu. “Benim anne, kızın
Züleyha. Tanımadın mı? Dedim endişeyle. “Tanımadım. Sen benim kızım olamazsın. Su gibi saftır benim kızım.
Sevecendir, cömerttir, akıllıdır. Senin şu haline bak! Yazık!” dedi. “Neler diyorsun sen anne?” dedim hıçkırarak.
Kendimi kontrol edemiyordum. “Suyun hafızası vardır. Ben de kızımın adını suya fısıldadım. Su gider, onu bulur.
Yol gösterir, avutur, yatıştırır. Sen de besbelli yolunu kaybetmişsin.” Evet, anlamında başımı salladım. Konuşmaya
devam etti “Hayat da su gibidir aslında. Bazen öyle bir şey olur ki dalgalar gibi yalpalanırsın bir o yana bir bu yana.
Gelgitler bir türlü bitmek bilmez. Bazen de durulur ortalık. Tamamen sakin bir denizde istediğin yöne gidersin.
Huzur bulursun. O yüzden su seni anlar.
Her ne hissediyor olursan ol suya fısılda.” Ve birdenbire kayboluverdi.
Aslında kim olduğumu hatırladım bir an. Bir de şimdiki hâlime baktım. Kendimi kandırıp duruyordum. Ben çok
pişmandım, hem de çok… Onu o gölde kurtarmadığım için çok üzgündüm. Ama korkmuştum. Ona, öyle sefil bir
hayata sahip olan ona, âşık olmak beni çok korkutmuştu. Çünkü olmamalıydım. Benim o köyde bir geleceğim yoktu.
Ben İstanbul’a gidecek, hali vakti yerinde bir adamla evlenecek, kendime konforlu bir hayat yaratacaktım. Annemin
nasihatini dinleyecek ve aptal olmayacaktım. Ona âşık olamazdım. Fakat bir kere olmuştum işte. İçim gidiyordu
onu görünce. Duygularımı bastırmaya çalışıyordum: Olmuyordu, olmuyordu. Kendime çok sinirleniyordum. O
zamanlar kendimle bir savaş içerisindeydim. İşte o malum gün- hiç unutmam, rüzgâr çok sert esiyordu ve gökyüzü
yağmurun sinyallerini veriyordu- köyden zıpır gençler onu zorla göle soktular. Yüzme de bilmiyordu ve ben bunu
çok iyi biliyordum. Kalakaldım öyle. Şok geçiriyordum. Bir yanım tüm gücümle ona koşmak, bir yanım onu
kaderiyle baş başa bırakıp bu anlamsız duygudan kurtulmak istiyordu ve o an göz göze geldik.
“ Züleyha boğuluyorum. Ne olur yardım et!” diye bağırdı bana. O an hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Gözlerimden
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yaşlar akarken ben koşarak ortadan kayboldum. O ise orada can verdi. Düşündükçe midem bulanıyordu. Ben ne
biçim bir insandım böyle?
İşte bu günahımın üstüne; o, yıllar sonra olsa da gelip beni bulmuştu. Belki bana böyle veda etmişti, bilmiyorum.
Hayallerimdeki ben bu muydum gerçekten? Mutlu muydum, huzurlu muydum? Olmak istediğim gibi miydim?
Bir daha görmeyeceğime yemin ettiğim babamın yüzü belirdi birden. Küçük bir kız koştu önünden. Yüzünde tatlı
bir gülümseme, gözlerinde büyük bir parıltı… Sonra yok oldu. Umutlarımın, hayallerimin bir bir yıkılışına şahit
oldum. İçim sızladı, kalbim acıdı. Sonrasında parıltı havaya karıştı. Pencere büyük bir gürültüyle kapandı. Arabanın
motoru durdu, farları söndü. Her şey eski hâline geri döndü. Aslında hiç değişmemiş olduğunu fark ettim. Sadece
suda kaybolup giden anılar yıllar sonra gelip beni bulmuştu. Annemin ve onun vedası adresine ulaşmıştı. Daha
önümde uzun bir yol vardı ve onlar benim arkamdan su dökmüşlerdi “Su gibi git, su gibi gel Züleyha.”. Üstümü
giydim. Kocamı karşılamak üzere banyodan çıktım. “Hoş geldin.” dedim neşeli bir şekilde. “Ne o? Yüzünde güller
açıyor.” dedi kocam. “Hiç…” dedim ona cevaben. Ama asıl sözlerimi duymadı, “Adını fısıldadım. Mehdi...”.
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TARİHİN TOZLU SAYFALARINDA KAYBOLAN KADINLAR
*
Zeynep Gürhan

Tarih kitaplarının sayfalarını karıştırdığımızda 17. yüzyılın sonlarına kadar dünyayı değiştirmiş olan yüzlerce erkeğin
adını görürüz. Bazen gaddarlıkları, bazen kahramanlıkları, bazense dehaları ile anılır bu erkekler. Onların tarih için
önemleri inkâr edilemez. Bu erkekler bazen bir kral, bazen bir bilim adamı, bazen basit bir köle olabilirler. Peki,
tüm bu erkekler dünya tarihini değiştirirken 17. yüzyıl öncesinde yaşamış kadınlar ne yapıyorlardı? Neredeydiler?
Tarih kitaplarında 17. yüzyıl öncesi yaşamış kadınların adlarını eş, anne, kız kardeş, metres gibi roller dışında
görmek zordur. Belki bir sayfada bir Elisabeth çarpar gözünüze, belki bir Mary Stuart. Kraliçe ve üst sınıftan olan
bu leydilerin de yanlarında bir erkek olmadan anlatılmalarının olasılığı epey azdır. Ya kaç tane koca boşadıkları
ile anılırlar ya hiç evlenmemeleriyle ya da kadınsal duygularını siyasetle karıştırmaları yüzünden ne kadar kötü
bir yönetici olduklarıyla. Hiçbir zaman bu kadınlar kendi varlıklarıyla var olamamışlardır. Koskoca bir ülkenin
kraliçesi olmaları bile, bunu ne yazık ki değiştirememiştir.
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Fakat erkek olsalardı zekâları ile yüzyıllar sonrasında bile övülecek olan orta sınıftan gelen kadınlar, tarihçinin
geçmişle ilgili görüşünü oluşturan büyük olayların hiçbirinde yer almaz. Üst sınıftan olan kadınların en azından
adlarını ve yaptıklarını bilebiliyorken orta sınıfta yer alan kadınlar hakkında bilgi edinmemiz imkânsızdır. Onlar ya
ideal bir eştir ya da yoldan çıkmış birer cadıdır. Adlarını ise en kapsamlı tarih kitabında bile bulamazsınız.
Eski zamanların erkeklerine göre bir kadının entelektüel olması imkânsızdı. Kadınların herhangi bir konuya
yeteneği olamazdı. Bırak bir şeyler yazmayı, bir şeyleri okumaktan bile acizdiler. Onların o hiçbir şeyi kavrayamayan
küçük beyinleri sadece ev işlerine uygundu.
Şimdi tüm bu söylenenleri açıklamak için bir hayal kuralım. Jon adında dünya tarihine zekâsı ve yetenekleri ile
geçecek olan bir adam ve onun kendisi kadar zeki ve yetenekli bir kız kardeşi olduğunu düşünelim. Kız kardeşi ve
Jon beraber büyümüş olsunlar. Çocukluk süreçleri boyunca beraber düşünsünler, hayal kursunlar ve yeni buluşlar
icat etsinler. Fakat zamanla aralarındaki önemli farkı anlamaya başlasınlar. Jon istediği gibi oyun oynayabilip etrafta
dolaşabilirken, kız kardeşi onlar büyüdükçe bunu yapamaz hâle gelsin ve yavaş yavaş Jon, onu sadece annesiyle beraber
ev işlerine yardımcı olurken görmeye başlasın. Birkaç yıl sonra Jon okula gidip, okuma yazmayı öğrensin. Kitaplar
okusun, dünya hakkında bilgi edinsin. Çizimler yapsın, doğayı incelesin, matematikle uğraşsın, erkek arkadaşlarıyla
felsefi konular hakkında tartışsın. Kız kardeşi ise Jon’un her gün eve gelmesini ve kitaplarını okumasını büyük
bir üzüntüyle izlesin. Bazen onun kitaplarının kapaklarını okşasın. Çocukken gökyüzüne baktığında gördüğü
inanılmaz şekillerin yerini; yaratıcılığını kaybetmiş, düşünmemeye zorlanmış, bomboş bir zihin alsın. Jon okulu
bitirip seyahat etmeye başladığında, ailesi de kız kardeşi için uygun bir eş adayı aranmaya başlasın. “Hayır.” desin
kız kardeş, “Ben de okumak istiyorum, resim çizmek, dünyayı görmek istiyorum.” desin. Hayatında ilk defa ailesine
karşı çıksın. Reddedilsin, dövülsün ve aşağılansın. Ailesinin kendisi ile evlenmesi için seçtiği yan komşunun oğlu
ile evlilik tarihi belirlensin. Çalışabilecek bir işi olmasın, kimse onun fikirlerini dinlemesin. Sonunda dayanamayıp,
dünyaya kazandırabileceği tüm fikirlerini de yanına alıp, adı bilinmeden, bu dünyadan kendi isteği ile vazgeçsin.
Jon ve onun kız kardeşi hakkında hayal ettiğimiz bu hikâye, 17. yüzyıl öncesi yaşamış ve parlak zekâya sahip olan
çoğu kadının hikâyesidir. Kendilerine asla bir eğitim ve seslerini duyurma şansı vermeyen toplum yüzünden
entelektüel olmadıkları iddia edilmiş ve bu yüzden tarih sayfalarında asla yer alamamış olan bu isimsiz kadınları
belki asla bilemeyeceğiz. Fakat tarihimize katabileceklerinin hayali bile, bize tarih kitaplarının aksine onların var
olduğunu hatırlatacaktır.

*
Nisan Pekkan
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HİSLER ÜZERİNE

Garip bir yer şu dünya.
Hayatını, haklı oldukları üzerine kuran insanlarla dolu...
Herkes kendince doğru, herkes kendisine doğru...
Hepimiz sabah olunca uyanıyoruz, mecburiyetlerimiz var, hep bir yerlere gitmek, o yerlere varmak; en sonunda
oradan uzaklaşmak gerekiyor.
Ama ne uğruna?
Hayaller deseniz, artık hayalleri bile inkâr ediyorlar. Kendi karamsarlıklarına verdikleri isim “gerçeklik”, hayal
kurmak ise “ayakta uyumak”; böyle diyorlar gözlerini kısarak. Bilmiyorlar ki aslında onlara, onların çocuklarına,
yakınlarına, kalplerini hareketlendirecek sade bir umuttan söz edilecek olsa gözleri dolacak. İşittikleri tek bir sözde
hissedecekler damarlarında dolaşan kanı, beraberinde ruhlarında gezinen o masum hayalleri.
O umutlar için döktüğümüz gözyaşlarından neden hep utanmak gerek? Çünkü sahip olamadıklarına yönelmekle
kutsandı insanoğlu.
“Başarının yolu yalnızca azimdir” diyerek geçiştirilir, oysa o kadar hissiyatsız olamaz insanlar. Neyi başarırlarsa
başarsınlar kalplerindeki o hisler, kafalarında dönüp duran o düşünceler yine dökülecektir ortaya.
Uzak durmaya çalışsalar da tutkunun, koca pençeleriyle insanı yakalayacağı, kendisine köle yapacağı gibi.
Tutku en tuhaf anlarında bile aklını çeler insanın, basit fikirleri uğruna anımsanacak rüyalara dönüştürür. Sakinliğin
içine işler, içimizde uyandırdığı o karışık dalgayla bir parçamızı koparır, kendine adar.
Belki de içimize bir haberciymiş gibi doğan sezgilerde bütün suçlar. Kesin kararlara, değişmez yeminlere karşı bile
aklımızı alıyorlar. Bunu yapan önseziler zannederiz, oysaki insanın kendisini tanıyarak yarattığı güçlü bir duygudan
ibaret belki.
İnsanı hasta edip iyileştiriyor bu duygular.
Onlardan kaçıp yine yakalanıyoruz, her şeyi kendimize biz yapıyoruz galiba.
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*
İrem Özkan
Kadın, önünde duran komodinin üstündeki saate göz attı yatağın üzerinden. Sabahın ilk ışıklarının aydınlatmaya
başladığı odada gözü hâlâ pek fazla şeyi seçemiyordu. Kafasını sağına çevirdi bu sefer. Ona arkası dönük bir şekilde
yatan çıplak sırta baktı. Siyah saçlara uzanıp okşamak istedi saatler boyu yaptığı gibi. İçinde dolup taşan isteğe
rağmen, yataktan kalkarak üstüne ince ipek bir sabahlık geçirdi ve yavaş yavaş aydınlanmaya başlayan şehri gören
büyük pencereye yaklaştı. Karşısında duran nefes kesici New York görüntüsünden çok dikkatini karşısında duran
yansımasına odaklamıştı.
Aklı bu sefer ikizlerine gitti: Ela ve Barkan.
Kumral saç renkleri, annelerinin kahverengisiyle babalarının sarısının karışımıydı. Arzu Hanım ve Evrim Bey’in
ilk ve en güzel yıllarının meyveleri olan bu iki dünya tatlısı çocuk, uzun bir süre boyunca Arzu’nun tek tesellisi
olmuşlardı. Muhafazakâr ailesinden dolayı daha önce dünyayı görme fırsatını bir türlü bulamamış kahverengi saçlı
bu güzel kadın, ona uzatılacak ele muhtaçtı.
Ona ilk uzanan elin sahibi, şu anda arkasındaki yatakta yatıyordu: Barkın.
Bir anda çocuklarına karşı suçlu hissetti. Oysa Arzu’nun oğluna verdiği isimde esinlendiği kişi, şu anda yatağında
yatan adamdı. Annelerini kötü hissettiren şey, çocuklarının kalplerinde bir boşlukla büyümelerinin olasılığıydı. Eğer
olur da Arzu Hanım kalbini dinleme kararı alırsa o iki küçük melek, annelerinden uzak tutulacak ve babalarının
vermeyeceği sevgiye muhtaç kalacaklardı. Tabii ki politikacı Evrim Bey’in evde geçirdiği kısa zamanın ya çalışmakla ya
da iş bahanesiyle asistanıyla geçtiğini anlayacak yaşta değillerdi henüz, annelerinin aksine. Bunun da üstüne Evrim
Bey’in, disiplinli eğitim vermek istediği ve halkın karşısına güzel görünmek için beraber çıkmak amacıyla kullandığı
küçük çocuklarının vekâletlerini annelerine vermesine imkân yoktu. Haberler sadece onu etkilemeyecekti, bu da açıktı.
Arzu Hanım, az da olsa sosyetenin ağzına düşecek, tasarım şirketi ve sergisi küçük de olsa maddi zarara uğrayacaktı.
İçinin daraldığını hisseden Arzu, arkasını dönüp otel odasında bulunan mutfağa gitti. Bitirdiği soğuk su bardağını
tezgâha bıraktıktan sonra da gözüne en yakın arkadaşı - aslında karışık bir ilişki durumuna sahiplerdi- ve ilk aşkıyla
şarap-peynir hazırlarken kullandığı bıçak ilişti. Hep en küçük zorlukta intiharda kaçış yolunu bulan kitap karakterlerine
acımıştı. Savaşmak, onun hayat felsefesiydi. Bütün hayatı mücadeleyle geçmiş, sonrasında tıkıldığı kafeslerin boyutu
büyüdüyse de hep özgürlüğü için uğraşmıştı. Eski Savunma Bakanı babasından habersiz buluştuğu en yakın arkadaşı,
tek erkek arkadaşı Barkın ilk çabasıydı. İlişkilerinin üçüncü yılında bir anda ortadan kaybolmuştu ve ancak altı ay
sonra onun eğitim için yurt dışına gittiğini öğrenebilmişti Arzu. O zamanlar genç, güzel ve maddi imkânlara erişimi
olan bu genç “bakan kızı”nın karşısına çok kısa süre sonra üniversitede çıkmıştı ikinci yardımcı el olarak: Evrim Altan.
Bir buçuk yıl gibi kısa bir süre içerisinde evlenen çift, kameralar karşısına çıkıyor, davetlerde boy gösteriyordu. Eski
Savunma Bakanı Ahmet Bey mutluydu. Küçük kızı ne askerlikle ne de politikayla ilgili olsa da damadı geleceği parlak
bir genç adamdı. Hayalindeki oğlunu damat olarak almıştı. Gelen iki torun da çorbanın tuzu olmuştu.
Arzu Altan çok genç evlenmişti. Bunun sebebi, bir an evvel babasının himayesi altından çıkmak istemesiydi ve kocası,
bunu ona sağlama garantisi vermişti. Geceleri sevgilisini kaçırır, kayınpederine karşı tartışmalara girerdi. Evliliklerinin
ilk iki yılında da eşini ailesine karşı savunmaya devam etmişti. Her şey, Arzu’nun telefonundaki ajandasına bir anda
kendi kontrolü dışında programlar eklenmeye başlamasıyla değişmişti.
Programları dakikasına kadar belirliydi. Aynı gençliğindeki gibi, belli bir noktadan sonra kafasını kendi işi, eşinin işi
ve çocukların bakımından -ki o bile aksayabiliyordu- kaldıramayacak hale gelmişti. Kafasına estiğinde arkadaşlarıyla
kahve içmesine, sergisine yeni ürünler eklemek için dünyanın her yerindeki açık artırmalarına gitmesine pek bir olanak
kalmamıştı.
Dahası, Evrim Bey magazin sayfalarında eşini başka bir adamla görse, ev o gün kutup soğukluğunda olurdu. Arzu’nun
kocası, pasif agresif insan tanımının tam karşılığıydı. Hâlbuki Arzu biliyordu, başta sevgi ve saygı dolu ilişkilerini
zayıflatan şey, kocasının iletişimden kaçınmasıydı.
Düşüncelerine o kadar dalmıştı ki ona arkadan sarılan kollarla kendine geldi. Barkın, sanki düşüncelerini okumuş
gibi, yumuşacık, kadife ses tonuyla konuştu, sakince.
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-Her şey iyi olacak.
O an her şeyi silip sadece bu anda kalmak istedi Arzu. Bütün sorumluluklarını bırakıp sadece âşık bir kadın olmak
istedi. Bu gezinin, sergisine tablo almak bahanesini kullanarak ortağıyla geldiği bir yolculuk değil de yıllar önce onu
da yanına alıp eğitim için şehir değiştirmiş o zamanki sevgilisiyle geldiği bir yıl dönümü hediyesi olmasını kalpten
diliyordu tam o anda. Fakat gerçeği değiştirebilecek tek şey, onları on yıl öncesine götürecek bir mucizeydi ve Arzu,
onlara inancını yitirmişti.
-Biliyorum.
Arkasındaki bu adam eğer yıllar önce çekip gitmeseydi şu an yapılması gereken bir seçim olmayacak, Arzu bu
duygularla savaşmak zorunda kalmayacaktı. Buna karşın neden yıllar sonra geri dönüp onu bulmuştu ki? Ümidini
elinden alıp her şeyi alt üst ederek tekrar bir umut ışığı yakılmasının bir anlamı var mıydı ki? Bir anda istemsizce
sinirlendi Arzu: kendisine, Barkın’a, Evrim’e, babasına, kadere…
Her şeye sinirliydi. Bu sinir içinde bir sürekaldı ve sonrasında bir karara dönüştü.
-Sen duşa gir, ben kahvaltıyı hazırlayacağım.
-Ben de yardım etseydim. Sen de yorgunsun, daha çok erken.
-Hayır, merak etme.
Barkın’ın yüzünde rahatlatıcı bir gülümseme belirdi ve banyoya gitmeden önce sevdiği kadının omzunu öptü.
Ülkesine geri döndüğünden beri sevdiği kadını geri kazanmaya çalışıyordu ve başarılı olmuş gibi hissediyordu New
York’a geldiklerinden beri. Normalde aileyi yıkan kişi olmak istemezdi ama o, Arzu’nun mutsuzluğunu görmüştü
ve en değer verdiği insanın üzgün olmasına göz yummak istememişti.
-Ben gelmeden üzümleri bitirmezsen sevinirim
-Merak etme, sana da bol bol bırakacağım.
Gülümsemesine karşılık verdi ama bu, sadece o gidene kadar sürdü. Banyonun kapısı kapanıp, duştan su sesi
gelmeye başladığı gibi Arzu üstünü değiştirdi, eşyalarını topladı ve saçına çeki düzen verdi. Çantasını alıp odayı
terk etmeden önce bir tabak üzümü masaya çıkardı ve çayı demledi. Kapıyı çekmeden önce son bir defa odaya baktı.
Pişman olduğu tek şey, âşık olduğu adamla aynı kahvaltı masasına oturup, Barkın’ın yaptığı kreplerin tadını
çıkaramayacak olmasıydı. Önüne çıkan seçeneği elinin tersiyle itiyordu.
Ve Arzu ilk defa savaşmayı değil, kabullenmeyi seçti.
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*
Nil Efendi
Stor perdenin arasından sızan gün ışığıyla aydınlanıyordu bu hastane odası. Oldukça beyaz ve sıradan tonların
hâkim olduğu bu odada, insanların geçmiş olsun dileklerini belirten onlarca çiçek, balon, hediye sepeti ve bu tarz
sürprizlere iliştirilmiş bin bir renkli mektuplar beyazlığın dominantlığını kaybettiriyordu.
“Ani bir atak sonucu hastaneye kaldırılan ünlü yazarımızın bir an önce iyileşmesini diliyoruz...”
Yatağın karşısındaki televizyondan yükselen ses sanki odanın tüm bu sessizliğini ortadan kaldırmak istercesine
konuşmuştu. O ve durmadan kırmızı bir ışıkla çizgi çizen makinenin düzensiz sesi… İkisi de birbirlerinden üstün
çıkmak için savaşıyorlardı. Bu arada yazar ise odadaki her şeyden habersiz, onu nereye götüreceğini bilmediği
uykusunda sürükleniyordu. Hâlinden memnun, akıntıya güveniyor gibiydi. Yüzünden düşürmediği gülümsemesi
bu sefer de dudaklarının arasındaydı.
Ahşap, eski bir kafede oturuyordu şimdi. Ona hiç de yabancı gelmeyen tarçınlı tütsü kokusu, tüm bu otantik
dekorasyon ve vitrinin ardındaki daha önce hiç denemediği ama lezzetlerini adı gibi bildiği çeşitli tatlılar ve
aromalı çaylar ona evindeki gibi hatta daha da rahat hissettiriyordu. Oturduğu masanın üzerinde, kapağında ismini
hatırlayamadığı bir çizgi film karakterinin olduğu bir market defteri vardı. Yazmaktan ve çizmekten harap olmuştu.
Bu ucuz market defteri olmasaydı belki de yazmaya hiç de sıcak bakmayacaktı. Ya onun yanındakine ne demeli? Bu
turuncu, plastik iddia kalemi; onca iddia ve bahse rağmen en çok onun elinde kazanmıştı. Bunlar onun yazarlık
kariyerinde ilk adımlarıydı. Şu an onu ünlü yapan o koca dünyanın temellerini atanın, ana karakterini oluşturan bu
iki işe yaramaz olacağı kimin aklına gelirdi?
Belki de o meşhur klişe laf gerçekten doğruydu. Yazar olmak için bir kalem ve defterden fazlası gerekmezdi.
Çok yakından bir sözde öksürme duydu ve kafasını kaldırdı.
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Karşısında bu defterin ilk misafiri vardı, yarattığı ilk ve ana karakter…
“Eee, şimdi ne olacak?” dedi sakin bir sesle, bir yandan da içini kemiren sıkıntıdan dolayı, çatalı ve tabaktaki
parçalanmış tatlısıyla oynuyordu.
“Ne, ne olacak?” diye sordu. “Maceralarına devam edeceksin işte, her zamanki gibi…”
“Sen olmadan mı? Bu imkânsız.” Dedi umutsuz görünmemeye çalışarak ama karşısındakinin onu kendinden daha
iyi bildiğini biliyordu.
“İmkânsız dediğin tonlarca şeyi yaptın.”
“Senin yardımınla… Benim arkamda hep sen vardın, beni yönlendiren kişi sendin ve şimdi bizi yarı yolda bırakıp
gidiyor musun? Gerçekten mi?”
“Bu, o demek değil. Emekli olmamın vakti geldi de geçiyor bile…”
“Sen ölürsen ben de ölürüm bunu biliyorsun.”
“Hayır, tam tersine sen her zaman yaşayacaksın. Sayfaların arasında, insanların zihninde hatta bazılarının kalbinde…
Kendisi için endişelenmesi gereken kişi benim. Ben kapaktaki iki kelimeden fazlası olmayacağım.”
“Anlamıyorsun.”
“Bencillik ediyorsun.”
“Neden burada olduğumuzu biliyorsun değil mi?”
“Aslında hayır.”
“Tuhaf. Bunu bilerek yaptığını sanırdım. Her önemli karardan önce beni veya diğerlerini buraya getirirdin. Bu sefer
sıra sende.” dedi usulca ve elinin birkaç hareketiyle garsonluk yapan çingene kızı yanına çağırdı.

Tek bir kelime dahi etmeden elindekini yazarın önüne bıraktı.
Yazar göz ucuyla kutuya baktı. Üzerinde süslü harflerle “Tarot” yazıyordu. İkisi de bunun ne anlama geldiğini iyi
biliyordu ve yazar meraklı ellerle kutuyu açtı. Ters konulmuş tarot kartını görebilmek için kaldırdı. Belirli belirsiz
kabartmaları sayesinde baskı altındaki çikolataya da geçmişti ama önemli olan o değil karttı. Bu asaların dörtlüsüydü
ve nedense baş aşağı duruyordu.
“Bak Tarot konusunda peki iyi olmadığımı biliyorsun” diye başladı karakter “O yüzden ne anlama geldiği konusunda
en ufak bir fikrim yok ama ne olursa olsun bu kartların doğruyu söylediğini bize sen öğretmiştin ve umarım bu da
senin bizimle kalman gerektiğini söylüyordur…”
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Kız elinde ufak bir kutuyla çıkagelmişti.

O konuşurken yazar da kartla uğraşıyordu. Haklıydı onun Tarot hakkında pek bilgisi olduğu söylenemezdi. Ona
aralarındaki tüm bu benzerliklere rağmen bu özelliğini aktarmamıştı. Kartın üzerine kalemiyle bir şeyler karalayarak
defterinin arasına sıkıştırdı. Böylece karşısındaki monoloğunun sonuna yaklaşmıştı:
“Kimse beni senin gibi anlamayacak, benimle konuşmayacak onlar için basit herhangi bir kitap karakterinden başka
bir şey olmayacağım. Ben senin ruhunun bir parçasıyım. Onların tek bir düşüncesi bile olamayabilirim.” dedi.
Dışarıdan gelen tek tondaki robotik sesin ardından kafede defteri ve kalemi haricinde yazara ait hiçbir iz kalmamıştı.
Kahraman hemen sandalyeden fırlayarak defteri karıştırmaya başladı ve kartı bulduğunda onu merakla okudu.

“Asaların Dörtlüsü: (ters) Mutluluk, huzur ve başarının habercisi… Hedeflerinizin sizi huzura erdireceğine işaret
eder.”
O artık mutlak sona ulaşmıştı. Karakterin ise onca yaptığı mucizevi kahramanlıklara rağmen onu yazan kişiyi
kurtaramaması çok acıydı.
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KÜÇÜK YILDIZ
*
Oğuz Ünsal

Bir pırıltı göründü önce, sonra yıldızlar...
En büyük yıldız Güneş, ardında gezegenler... Her gezegen belli bir yörüngede, belli bir sırada... Merkür, Venüs, Mars
ve Dünya; Güneş’e en yakın dört gezegen, Güneş’in enerjisi, sıcaklığı ve parlaklığı bu şanslı dörtlüyü selamlıyor.
Kimisi için çok fazla, kimisi için çok az, kimisi için de tam yerinde olsa da bu dörtlü, bir şekilde Güneş’ten nasibini
alıyor. Diğer dört gezegen -hatta bir tane de cüce gezegen- Güneş’ten en yakın dörtlü gibi yararlanamasa bile kendi
iç yapılarıyla bir şekilde varlıklarını sürdürebiliyor.
Bunlar, bizim gördüklerimiz.
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Peki ya göremediklerimiz?

Biraz daha dikkatli bakalım. O da ne? Dünya’nın en yakını Ay’ın arkasına gizlenmiş küçük bir yıldız...
O kadar gezegen, büyük yıldızlar varken kim bu küçük yıldızla ilgilenmek, ona kafa yormak ister ki?
Ama milyonlarca yıl sonra küçük yıldız büyüyecek, parıldadıkça parıldayacak ve bir Güneş’e dönüşecek.
Ancak kimse küçük yıldıza bunu söylemeyecek.
Küçük yıldız kendi kaderini yaşayacak, evrendeki diğer her şey gibi.
Sen de umutsuzluğa kapıldığında, kendini küçük bir yıldız gibi hissettiğinde yukarı bak; küçük yıldız hep seninle
olacak.
O da sen de kaderlerinizi yaşayacaksınız ve her şey bittiğinde, yaşayacak kader kalmadığında söneceksiniz.
Ama o zamana kadar daima parlayacaksınız, kimsenin göremediği kadar parlak.

Müstear(Takma) İsim Kullanan Sanatçılar
*
Hazırlayan: İpek Değer

Fransız Devrimi ve Aydınlanma hareketine büyük katkısı olan Fransız yazar

Voltaire

ve filozof
’in asıl adı François-Marie Arouet’tir. 1700’lerin
başında Bastille’de hapisteyken Oedipe adlı piyesi yazmış ve onu Voltaire adıyla
imzalamıştır. Voltaire Vakfı bunun nedenini, onun geçmişi ve ailesi ile olan tüm
bağlarını koparma isteği olduğunu ve yazarın aile adı olan “Arouet”nin harfleriyle
oynayarak onu Voltaire haline getirdiğini belirtmiştir.
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BİLİYOR MUYDUNUZ?

Alice Harikalar Diyarında’nın yazarı olan Lewis Carroll’un asıl adı
Charles Lutwidge Dodgson’dur. Özel hayatına oldukça önem veren
yazar, “Lewis Carroll” takma adını mütevazı hayatını sürdürmek amacıyla
seçmişti.

George Orwell’in asıl ismi Eric Arthur Blair’dir. Eric Arthur
Blair, Londra ve Paris’te Beş Parasız adlı ilk kitabının yayımlanmasından
önce, ailesini utandırmamak için takma ad kullanmaya karar vermiştir.

Pablo Neruda’nın

gerçek adı çok uzundu: Ricardo Eliecer
Neftali Reyes Basoalto. Kendi şiirlerinin yayımlanmaya başladığı ilk
günlerde babasını kızdırmamak için hayranı olduğu Çek şair Jan Neruda’dan
esinlenerek “Pablo Neruda” ismini oluşturmuştur.

Joanne Rowling’in yayıncıları Harry Potter kitaplarının hedef kitlesi

olan erkek çocuklarının, bir kadın tarafından yazılan büyücü hikâyelerini
okumayacağını düşünerek yazardan adının tamamı yerine baş harflerini
kullanmasını istemiştir. İkinci bir adı olmayan Joanne Rowling,
anneannesinin adı Kathleen’in baş harfini ekleyerek “J.K.
adını yaratmıştır.

Rowling”

Çalıkuşu, Yeşil Gece ve Anadolu Notları gibi önemli eserlere imza atmış
olan Cumhuriyet dönemi edebiyatçısı Reşat Nuri Güntekin
birçok takma ad kullanmıştır. Reşat Nuri Güntekin’in dönemin Kelebek
dergisinde kullandığı ve bugüne kadar tespit edilmiş yedi takma adı
vardır. Bunlar: Ateş Böceği, Ağustos Böceği, Yıldız Böceği, Cemil Nimet,
Hayreddin Rüştü, Mehmet Ferit, Sermet Feri’dir.
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Ziya Gökalp

de dönemin koşulları sebebiyle bolca takma ad
kullananlardandır. “Tevfik Sedat”, “Demirtaş”, “Gökalp” gibi takma adlarla
Selanik’te yayımlanan felsefe dergisinde yazılar yazan, Meclis-i Mebusan
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekilliği yapan Gökalp “Türk
Milliyetçiliğinin Babası”, “Bîmar”, “Büyük Baba”, “Meclis-i İdare Vilayet
Kitabesi’nden Ziya” olarak da anılır.
Türk edebiyatının usta romancılarından olan Halide Edip Adıvar,
ilk zamanlarda birkaç sene eşinin isteği üzerine “Halide Salih” takma adını
kullanır. 1910 yılında eşi Salih Zeki Bey’in ikinci bir kadınla evlenmek
istemesi üzerine aynı yıl ondan boşanır ve Halide Salih yerine “Halide Edip”
adını kullanarak yazmaya devam eder.

Nazım Hikmet Ran’ın asıl adı Mehmet Nazım Ran’dır. Tam on

sekiz tane takma adı vardır. Şair, şiirlerini “Ahmet Oğuz Saruhan”, “Ercüment Er”,
“Mümtaz Osman” ve “Orhan Selim” takma adlarıyla yazmıştır. Bunların yanında
“İbrahim Sabri”, “Kartal”, “H. İhsan”, “Nazım Hikmet Borjenski”, “Nurettin Eşfak”,
“Adsız Yazıcı”, “Ahmet Cevat”, “Ben”, “Bendeniz”, “Fıkracı”, “İhsan Koza”, “İmzasız
Adam”, “Mazhar Lütfi”, “Osman Cemal”, “Sarı Murat”, “Süleyman Sabur Ran”
takma adlarını da kullanmıştır.

Peyami Safa, annesi Server Bedia Hanım’dan uyarladığı “Server Bedi”

takma adıyla uzun yıllar gazetecilik yapmıştır. Peyami Safa’nın eserlerinde
kullandığı diğer takma adlar “Serazad”, “Safiye”, “Peyman”, “Çömez”, “Bedii
Nuri”, “Hafta”, “Mi-fa”, “Bedia Servet”tir.

Asıl adı Ahmet Agâh olan Yahya Kemal Beyatlı edebiyat
çevresinde bu adı kullanmış olup gençliğinde “Esrar” takma adı ile şiirler
yazmış ve Peyam gazetesinde, “Süleyman Sadi” yani “S.S.” mahlasıyla,
Çamlar Altında Muhasebe başlığı altında yazılar kaleme almıştır.
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Orhan Veli, Varlık dergisinde pek çok kez “Mehmet Ali Sel” ve “Adil
Han” takma adlarıyla şiirler yayımlamıştır. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada
“O zamanlar çok şiir yayımlıyordum. Adımın her zaman görünmesi hem
benim için hem de dergi için doğru değildi. Mehmet Ali Sel benim bazı
tecrübelerime alet olmuş bir isimdir.” demiştir.

Kemal Tahir’in

asıl adı Kemal Tahir Demir’dir. Tahir siyasi
sebeplerle takma adlar kullanmıştır. Göl İnsanları’na alacağı iki öyküsünü
hapisteyken “Cemalettin Mahir” takma adıyla Tan’da yayımlamıştır. Kemal
Tahir, 1950’li yıllarda “Körduman”, “Bedri Eser”, “Samim Aşkın”, “F. M.
İkinci”, “Nurettin Demir”, “Ali Gıcırlı” gibi takma adlar kullanarak yazın
hayatını sürdürmüştür.

asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü’dür. İlk
öykülerini “Bacaksız Orhan” takma adıyla yayımlamıştır. İlk kez 1943’te
İkdam gazetesinde Asma Çubuğu öyküsünde “Orhan Kemal” adını
kullanmıştır. Orhan Kemal bu adların dışında “Yıldız Okur”, “Hayrullah
Güçlü” ve “Raşit Kemali” gibi takma adları da kullanmıştır.
Edebiyat tarihimiz boyunca en fazla takma ad kullanan yazar

Aziz Nesin’dir.

Asıl adı Mehmet Nusret Nesin’dir. Edebi hayatı boyunca iki yüze yakın takma
ad kullanarak rekoru elinde bulunduran Aziz Nesin’in takma adları de eserleri
gibi eğlencelidir. Bunlardan bazıları: “Kerim Kihkih”, “Ord. Prof. Paf-Puf ”, “Dr.
Daim Değer”, “Sıtkı Sırılsıklam”, “Şakir Şıkırşıkır”, “İzzet İzinde”, “Bedri Birdirbir”,
“Bahri Filefil”, “Fettane Şatifil”, “Kerami Pestenkerani”, “Oya Ateş”, “Vedia Nesin”,
“Levazımcı Kazım”, “Hakkı Haklar” ve “Ayşegül”dür.
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Orhan Kemal’in

Cemal Süreya’nın asıl adı Cemalettin Seber’dir. Cemal Süreya
on üç tane müstear ad kullanmıştır. “Osman Mazlum”, “Ali Fakir”, “Dr. Suat
Hüseyin”, “Hasan Basri”, “Cemasef ”, “Charles Suares”, “Suna Gün”, “Ali
Hakir”, “Hüseyin Karayazı”, “Adil Fırat” müstear adlarının yanı sıra “Genco
Gümrah”, “Ahmet Gürsu”, “Birsen Sağanak” gibi adları da kullanmıştır.

Attila İlhan edebiyata ilk adım attığı yıllarda “Nevin Yıldız” takma

adıyla İstanbul dergisinde, “Beteroğlu” takma adıyla Yücel dergisinde şiirler
yayımlamıştır. Senaryolarını ise “Ali Kaptanoğlu” adıyla yazmıştır. Ayrıca
“Abbas Yolcu” takma adını da kullanmıştır.

Yaşar Kemal takma adıyla tanıdığımız Sadık

Kemal Göğçeli,
maddi ihtiyaçtan dolayı Yeşilçam’a film senaryoları yazmıştır. Senaryoları
sık sık “Emniyetin Sansür Masası”na takılınca, senaryolarının altına “Azmi
Kütüval” imzasını atar, bundan sonra senaryoları sansüre takılmaz, çünkü
bu isim Sansür Masasının başında bulunan amirin adıdır.

Çevirmen, dublaj sanatçısı Adalet Cimcoz çeviri yaptığı eserlerinde
“Fitne Fücur” takma adını kullanmıştır.

Nihal Yeğinobalı,

ilk romanı Genç Kızlar’ı yayınevine
gönderdiğinde, kitabın Amerikalı bir yazara ait olduğunu ve kendisinin
İngilizceden çevirdiğini söylemiştir ve eserinin uzun yıllar “Vincent Ewing”
adıyla yayımlanmasını sağlamıştır.
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PEMBE PAKET
*
Hande Sena Yılmaz

SÖZ KÜLTÜR-EDEBİYAT VE SANAT DERGİSİ

İnsanlar, kendi hislerinden ve arzularından bihaber varlıklardır. Onları çok derinden etkileyecek bir dış güç ortaya
çıkana kadar da gerçekte kim olduklarını bilmezler. Ancak kendilerini bulduklarında, dünya üzerindeki en tehlikeli
silah haline gelebilirler.
Tıpkı Aylin Özal gibi!
Bir hafta önce, gazetede, tüm ülkenin tüylerini ürperten bir haber yayınlandı. Haber, uzun süredir evli bir çiftin
çıktıkları tatilde yaşanan bir cinayet ile ilgiliydi. Ölen adam bir polis, öldüren kadın ise bir adli tıp uzmanıydı.
İşin garip tarafı, katil ve kurban aynı odayı paylaşan evli bir çiftti. Aylin Özal, tam bir hafta önce derinden bağlı
olduğu kocası Metin Özal’ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü.
Haberi okuduğum andan beri Metin Özal’ın canını o an en çok neyin acıttığını düşünüyordum. Kalp acısının
sebebi gerçekten sadece bıçağın kalbindeki damarı kesmesi sonucu ortaya çıkan kan kaybı mı, yoksa her akşam
yatağa girdiği ve derinden bağlı olduğu kadının ruhunda açtığı derin vicdan yarası mıydı?
Aylin Ö., bu cinayetinin sebebine alışılmamış gerekçeler öne sürdü, diyordu haberde. Kadının hikâyesi de bir hayli
ilginçti:
“Her sene aynı yere tatile gidiyoruz. Her sene aynı otelde, aynı odayı tutuyoruz. Metin sahile havluları koymaya
gitmişti, sabahın erken saatleriydi. Yerimden kalktım, elimi yüzümü yıkadım ve o an lavabonun tam kenarında duran
pembe, elmas işlemeli paketi fark ettim. İlk önce Metin’e geldiğini düşündüm, ancak pakette benim ismim yazıyordu.
Ayrıca paket bir kadına gönderilmiş gibi süslenmişti. Paketi alıp yatağa geçtim, belki merkezden imzalamam
gereken belgeler gönderilmiştir, bizim asistan kızlar da tatilde keyfim kaçmasın diye bu şekilde paketlemişlerdir
diye düşünüyordum. Paketi elimde evirip çevirdim, daha açmadan nedense içinde belgeler olmadığını anlamıştım.
Bu, merakımı daha da cezbetti ve bu heyecanın etkisinde paketi açtım.
Paketin içinde parlak, öldürücü güzellikte, saydam bir bıçak duruyordu. Tıpkı paketinin üstündeki elmaslardan
hiçbir farkı yok gibi gözüken, kendi yansımamı tam anlamıyla görebildiğim yepyeni bir bıçak karşımda duruyordu.
Bıçağın üzerinde ise tek bir not vardı:
Ne kadar zeki olursan ol, yakınında tutmayı seçtiğin kişiler aptalsa sen de aptalsındır. Çevreni doldurduğun insanlar,
senin asıl kimliğini belirler.
Bu durumda sen kimsin?
Karar ver ve hakkından gel.
Şok içinde, yatağımın üstünde yirmi dakika boyunca oturduğumu hatırlıyorum. Bu paketin benimle ne ilgisi vardı
bilmiyordum. Korkmuştum. Korkunun tüylerimi diken diken eden tatlı soğukluğunun ensemden aşağı doğru
yavaş yavaş, vücudumdaki her iliğe ince ince yayıldığını hissedebiliyordum. Bir yandan korkudan buz kesilmiş, bir
yandan da ruhumu işgal eden karanlık düşüncelerden dolayı alev almış gibi hissediyordum. O an kimse yanıma
yaklaşmamalıydı, kendimde değildim.
Ancak korktuğum şey başıma geldi. Oda kapısının kartla açılma sesini kocamın tanıdık adım sesleri izledi. Ne
yaptığımı görmedi, arkam ona dönükken konuşmaya başladı:
-Gelirken lobide yeni evli bir çiftle karşılaştım. Balayındalarmış, ne kadar hoş değil mi? Hemen çocuğun yanına
geçip birkaç tavsiye verdim. Eğer evlenmemiş olsaydı nasıl da önünde düzgün bir gelecek olacağını, evlenerek
hayatının hatasını yaptığını söyledim. Kendi pişmanlığımdan bahsettim ona, karımın elimi kolumu hukuki açıdan
ne kadar bağladığından… Yazık, genç de şaşırdı, “Nasıl yani hukuki açıdan?” Bastım kahkahayı, başladım senin
arkandan birkaç yıl önce nasıl da o avukat ile tanışıp…
Kocam, cümlesini bitiremedi.
Elimdeki parlak bıçak kaburgasına saplanmıştı. Gözlerim bıçaktaydı, onun kalbinden yavaş yavaş damlayan
kandaydı. Kendimi de görüyordum. Bıçağın yansımasından gözlerimin içindeki yıllardır yanmayı bekleyen o
intikam ateşini hissetmekle kalmıyor, bu yangına en yakından tanık oluyordum. Kocamın kalpsiz ruhuna o darbeyi
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indirdikten sonra, tek bir cümle söyleyerek hem onun ıstırabına son verdim, hem de kendi ruhumu özgür bıraktım:
-Ben, aptal bir kadın değilim.”
Aylin Özal’ın hikâyesini gazetede okuduğumda hem kocasına biraz acımış hem de kadına sonuna kadar hak
vermiştim. Daha sonrasında ise gazeteyi kapamış ve bir kenara kaldırmıştım.
Tam bir hafta önceki bir olaydı bu. Ancak aynı haber, bugün sabahın erken saatlerinden beri önümde açık duruyordu.
Sabahtan beri aynı haberi okuyordum.
Sonunda gazeteyi kapattım. Bu kadar okumam yetmişti, çıkaracağım dersi çıkarmıştım. Bu yüzden kafamı
masamdan kaldırıp kapımın yanında duran pembe, elmas işlemeli pakete çevirdiğimde, kafamdaki kuşku yok
olmuş, yerini tek bir cümleye bırakmıştı:
Ben, aptal bir kadın değildim.
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MAVİ

*
Nil Aydın
Otel, Ağva’daydı. Kendini şehrin kalabalığından, gürültüsünden ve yaşanmazlığından sıyırmıştı. Dört bir yanında
uzanan ağaçlar dışında hiçbir şey yoktu etrafında. Ağaçların sadeliği arasında pek ihtişamlı gözüküyordu. Devasa
camları, geceyi aydınlatan ışıklandırması, geniş balkonları, duvarlarının üzerinde şekilli çıkıntıları, yüksek sandalyeler
dizilmiş terası ve kapısının iki kenarına konulmuş beyaz orkideleri. Otelin bu güzelliğine karşın, yarısı bile dolu
değildi. Çok az sayıda pencereden ışık süzülüyordu karanlığa. İşte o pencerelerden birinin açıldığı odadaydı Ela.
Yumuşak otel bornozunun içinde oldukça rahatlamıştı. Islak saçları omuzlarından dökülüyor, su damlaları
ensesini hafifçe gıdıklıyordu. Çıplak olmasına rağmen pırlanta küpeleri kulağındaydı. Eşsiz güzellikteki bu taşlar
yalnızlığını biraz da olsa bastırıyor, ona kendini güçlü hissettiriyordu. Yüzündeki dağılmış makyajı temizlememişti,
nasıl gözüktüğünü hiç umursamıyordu. Etini az pişmiş severdi. Bir parça kesti. Kırmızı, yumuşak eti ağzına attı,
ardından büyük bir zevkle şarabını yudumladı. Şarabın boğazında bıraktığı yanma hissiyle kasları daha da gevşedi,
hafifledi. O gece terfisini kutluyordu. İş hayatı onu çok yıpratmıştı.
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Ela’nın karşısındaki odadan ise bitmeyen bağırışlar yankılanıyordu. Tıpkı kediyle köpeğin kavgası gibiydi genç
adam ve eşinin arasında yaşananlar. Uzun süredir devam eden tartışma, her geçen dakika daha hararetli hale geliyor,
daha da alevleniyordu. Genç kadının yanakları bağırmaktan kıpkırmızıydı. Dudakları kurumuş, sıkıca topladığı
saçları tel tel havaya kalkmış ve gözleri dolmuştu. Aralarındaki bu çatışma adamın çıktığı iş seyahatinden dolayı
başlamıştı. Genç kadın, adamın paltosundan aldığı keskin parfüm kokusundan anlamıştı önce bir şeylerin yanlış
gittiğini. Sonrasında artan ortadan kaybolmalar, oturma odasında yapılan telefon görüşmeleri ve durmadan süresi
uzayan mesaisi. Şimdi yakalamıştı onu işte. Gerçek tüm somutluğuyla karşısındaydı. Bu gerçeğin siyah uzun
saçları, kıpkırmızı dudakları, derince dekolteli elbisesi ve elbisesinden gözüken ince sutyen askıları vardı. Kocası ne
zaman bir fahişenin kollarına düşecek kadar basitleşmişti? Ya da o, kocasını kendisinden bu denli uzaklaştıracak
ne yapmıştı, bilemiyordu. Düşündükçe daha da sinirleniyor, avuç içlerinin, kulaklarının, başının zonkladığını
hissediyordu. Cam bardağı eline aldığı gibi parçaladı kocasının kafasında. Genç adamın mavi gözlerinde baktı.
Onun gözlerinin mavisi, farklı bir maviydi. Koyuydu, güzeldi güzel olmasına ama vahşiydi. İnsanın içini titretirdi,
korkuturdu. Gözbebeklerine yaklaştıkça laciverte dönerdi rengi. Daha da hapsederdi ona bakan başka gözleri.
Genç adam, hışımla kapıyı çarptı, çıktı, gitti. Sarı tişörtünün omuzlarına cam kırıkları dökülmüştü. Kafasının
ucundan süzülen kan tişörtünü lekeliyordu. Nabzının boynunda attığını hissedebiliyordu. Kavganın bırakmış
olduğu bir sıcaklık vardı hâlâ üstünde, vücut ısısı yükselmişti. Etrafına bakındı. Yan odanın kapısını çaldı, cevap
veren olmadı. Onun yanındakini, onun yanındakini ve onun da yanındakini. Sanki herkes, kafasında kırılan bardak
gibi yüzlerce parçaya ayrılmış da apayrı yönlere savrulmuş gibiydi. Oysa onun istediği tek şey bir havluydu. Son
olarak karşısındaki odada şansını denedi. Birkaç saniye sonra kapıya yaklaşan adım seslerini işitti ve kapı ardına
kadar açıldı.
Ela kapının çalmasına şaşırmıştı. Uyuşmuş bacaklarını zorla hareket ettirdi ve merakla kapıya yöneldi. Karşısındaki
suratı gördüğünde, bütün vücuduna tarif edilemez bir korku yayıldı. Karşısındaki adamın gözleriydi ona bu
korkuyu veren. Gözlerinin mavisiydi. Tıpkı bir yılan gibi kollarından göğsüne, göğsünden kalça kemiklerine,
oradan baldırlarında ve en sonunda ayak parmaklarına sürünmüştü mavi. Zihninin derinliklerine gömülmüş bir an
beliriverdi gözlerinin önünde. Tekrar küçük bir kız oluverdi.
96 yılıydı. Erzurum’da yakıcı bir soğuk vardı o gün. Soğuk, Ela’nın tırnak uçlarından karnına kadar işlemişti. Minik
burnu kıpkırmızıydı. Kafasındaki yün şapka onu ısıtmaya yetmiyordu. Sokakta, Ela’nın elektrik direğine vuran
botları dışında hiçbir ses yoktu. Annesini bekliyordu. Yalnızdı. Lakin aradan birkaç dakika geçtikten sonra yanında
birinin varlığını hissetti.
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Bir çift göz, ona dikkatle bakıyordu. Maviydi, masmavi. Güzel bir mavi değildi, ayrı bir şey vardı sanki
gözbebeklerinden dışarıya doğru uzayan çizgilerde. Farklı bir anlam, art niyetli bir koyuluk. Kaygılandıran bir
sertlik... O gözlerdi ki küçük kızın üzerinden kendini çekemiyordu. Ama Ela, adamın mavi gözlerini okuyamadı,
anlayamadı. Mavinin aldatıcılığına kandı.
Adam elektrik direğinin yanına geldi. Konuşmaya başladı. Sesi buğuluydu ama etkiliydi. Konuşurken yüzünü
şekilden şekile sokabiliyordu. Ela’nın okuluna, arkadaşlarına, annesine pek ilgi duydu. Adam aslan, Ela ceylandı.
Avına nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyordu. Yavaşça, ses çıkarmadan... Ela hevesle konuşurken adım adım yaklaştı.
Acıkmıştı, çok acıkmıştı. Daha sonra kirli elleri Ela’nın yün şapkasına uzandı. Şapkayı çıkardı. Üstüne elle işlenmiş
pembe çiçekte gezdirdi parmaklarını. Daha sonra Ela’nın çıplak kafasından uzanan iki örgüde oyalandı parmakları.
Örgülerden Ela’nın yanaklarına kaydı. Buz gibi yanaklarını okşadı. Aslan ceylana yeterince yaklaşmıştı, saldırıya
geçmeye hazırdı. Elini uzattı.
Avını kolundan tuttuğu gibi kenara çekti aslan. Ceylan neye uğradığını şaşırdı. Önce ağzındaki pençeyi hissetti.
Nefes alamadı. Daha sonra köprücük kemiklerinde dişleri, dizlerinin üzerinde bacakları, kollarını kilitleyen güçlü
gövdeyi ve karnından aşağıya doğru kayan keskin tırnakları…
Ela hiçbir şey yapamadı. İçinden gelen bir tiksinti vardı karşısındaki yaratığa karşı. Minik bedeninin her bir noktası
titriyordu. Avazı çıktığı kadar bağırdı. Bağırarak kusmaya çalıştı hissettiklerini. Gözlerinden iki damla yaş süzüldü.
Bütün duygularını gözlerinden akıtmaya çalıştı. Ne gözyaşlarını hissedebildi birisi, ne de güçsüz çığlığını işitebildi.
Adamın pençeleri Ela’nın gözyaşlarını da çığlığını da yuttu.
Kadın genç adamın karşısında hareket edemiyordu. Gözlerine tekrar baktı. Mavinin etkisini duydu bacaklarında,
ayakları geriledi. Bir adım attı, bir adım daha, bir adım daha. Ayağını yatağın ucuna sertçe çarptı ve masanın
kenarına düştü. Ne yapacağını şaşıran adam kadının yanına eğildi. Ela, genç adam ona yaklaştıkça içinde bir
nefretin filizlendiğini hissedebiliyordu. Bu nefret büyüyor, büyüyor sanki bileklerindeki damarlardan fışkıracakmış
gibi oluyordu. Gözleri masanın üzerindeki yemek bıçağına kaydı. Kolunu zorla masanın üzerine atıp bıçağa uzandı.
Eline temas eden bu soğuk metalle ne yapacağını bilmiyordu. İşte, mavi gözler tam karşısındaydı, ona eğilmiş, elini
uzatmıştı. Bu sefer bu eli tutmayacaktı.
Peki ya ne yapmalıydı? Bıçağıyla bu maviyi yok mu etmeliydi? Avcıyı avlamalı mıydı? Nefretinin bıçağının ucuyla
birlikte adamın bedenine girmesine izin vermeli miydi? Ruhsuz bedenindeki kalbi söküp atmalı mıydı? O şekilde
başka Ela’ları aslanlardan koruyabilir miydi?
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İpek Aydemir
Hayat belki bir gün bir daha bir araya getirir bizi
Yeni bir şans verir bize, kesişir yollarımız bir daha
Belki on yıl sonra belki de elli
Belki uzaklarda bir yerde belki yine burada
Ne yaparız acaba, hatırlar mıyız sence birbirimizi?
Eğer hatırlarsak, söyleyebilir miyiz acaba birbirimize çoktan söylemiş olmamız gereken şeyleri,
Yoksa yine risk almaktan korkup içimize mi gömeriz her şeyi?
Veya hiç konuşmadan yolumuzu mu değiştiririz?
En başından beri yaptığımız gibi.
Sence cesur olabilecek miyiz bir gün, güvenebilecek miyiz kendimize?
Yaşamaktan korkmayı bırakabilecek, mutluluğa izin verebilecek miyiz?
Yapabilecek miyiz sonunda başından beri doğru olduğunu bildiğimiz şeyi?
Nasıl bitecek hikâyemiz, yaşanmışlıklar mı yazacak onu yoksa yaşanmamışlıklar mı?
Birbirini herkesten daha iyi tanıyan iki yabancı olarak mı kalacağız ömrümüzün sonuna kadar,
Geçmişe dönüp baktığımızda kendi ellerimizle geri teptiğimiz bir şans mı, bu mu olacak hikâye?
Böyle mi bitecek, birkaç anı mıydı yaşayıp yaşayacağımız, bunun için miydi her şey?
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*Fotoğraf: Defne YAPRAK

*
Ceyda Gürsoy

Bir zamanlar -liselere giriş sınavından önce orta sonlar için- “damdasyon”, benim için kazandıktan sonra “dam
dö sion” olan yabancı lise. Kayıt için geldiğimde gözlerimi alamadığım okul. Düz basit bir yer sanki ama içine
girdiğinizde bambaşka bir dünya… Koyu renk merdivenler, taş duvarlar, daracık koridorlar, bir sürü avlusuyla içinde
bambaşka bir hayat…
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NOTRE DAME DE SION

LGS’yi daha yeni ardında bırakmış biri olarak için aslına bakılırsa fazlasıyla farklı bir duygu: Hazırlık olmak.
Ortaokulun büyük kısmında bir sınava hazırlanmıştım. Fakat burada, bu lisede, hayat bir başka, dersler bir başka,
insanı hem sosyal hem akademik anlamda her şeye hazırlıyor; yani en azından üst sınıflar ve hocalardan duyduklarım
bunlar. Artık bakacağız, önümüzdeki beş sene içerisinde doğru mu yanlış mı öğreneceğim. Bense bu beş senenin ilki
olan Hazırlık yılı hakkında sene başından bu zamana kadar geçen zaman dilimi içinde yaşadıklarımı ve genel olarak
okul hakkında düşüncelerimi paylaşmak istedim.
Okulun açıldığı ilk haftalarda biraz korkuyordum. Her teneffüs kaybolup durmak, yolu sora sora bulmak…
Yabancısı olduğun bir şehirde yaşamak gibi sanki alışması zaman alıyor. Bunlar şu an komik, ben de gülüyorum
ama yaşarken daha farklı hissettirmişti, tedirginlik vermişti. İnsanlar… Tüm yüzler yeni, tanıdık iki belki dört kişi.
Üst sınıflar bu konuda çok rahat, “aa naber, naptın bu yaz?”, ”uzamış mısın sen?”, ”hadi canım sen de!”, “yiaa…
özledim ama ben” … Onlar konuşurken bunları duyuyordum. Fakat öğretmenler… Fransızca, Fransızca ve Fransızca.
.. Kimseden hiçbir şey anlayamamıştım ki! Sadece vücut dillerinden bir iki bir şey çıkarabiliyordum. E haliyle bu
beni daha çok germişti. En sonunda baktım ki hiçbir şey anlayamıyorum, sormaya da çekiniyorum, sürü psikolojisi,
kalabalığı takip ettim. Yapabileceğim başka hiçbir şey yoktu! Ortaokulda ikinci yabancı dil olarak Fransızca görmüş
Hazırlık’lar vardı, ben öyle değildim ki; Almancaydı benim. Üst sınıflar da vardı, yanımızdan geçerken hocalarıyla
çatır çatır konuşuyorlar, ben öyle bakakalıyorum… Bu bir süre böyle devam etti. Ta ki aradan biraz zaman geçip
ben Fransızcaya alışana kadar... Bu alışma süreci de ilk dersle başlamıştı. Hoca sınıfa geldi, bize bakıyor, biz de ona.
Tabii biz ortaokuldan kalan bir rahatlığa sahibiz, kimsenin aklına gelmedi ayağa kalkmamız gerektiği. Hocamız da
kapıda bekliyor, girmiyor içeri, sınıfta öyle karşılıklı bakıyoruz. En sonunda hoca el işaretiyle gösterince hepimiz
uyandık. Aynı şekilde ders bittiğinde de unuttuk. Hocamız hatırlattı da öyle kalktık. Yaşaya yaşaya öğreniyoruz
işte. Aslında karşılıklı saygı ama bu tip önemsenmeyen saygı gösterilerine ortaokulda bu denli önem verilmiyordu.
Belki şu an başka liselerde de bu kadar önem verilmiyor, bilemem ancak Fransız ekolü bir okulda okuyorum ve her
şeyin temeli saygı. Bu yüzden gayet normal bir durumdu bu, şaşılacak bir şey yok. Şu an da yok. Aslında o zaman da
olmamalıydı ama işte dediğim gibi, sınav stresi altındalar diye yumuşak davranılan öğrenciler olarak ortaokuldan
kalan bir rahatlık vardı bizde; bense okulun ilk gün stresi ve ortaokul rahatlığı… İkisini aynı anda yaşıyordum. Oysa
her şey çok değişti. Her şey gibi, bu da kusursuz işleyen bir düzen oluverdi.
Zar zor da olsa ayağa kalkma aşamasını atlattıktan sonra hocamız konuşmaya başladı ama tabi anladığım tek kelime
“bonjour”. Sonrası yok, kimsede yoktu. Hoca aynı şeyleri tekrar tekrar söyledi bizim için, en sonunda -yine tabii
vücut dilinin yardımıyla- hocanın adını ve ona nasıl seslenmemiz gerektiğini anladık. Biraz sonra da ismimizi
söylemeyi hemen ardından da yaşımızı söylemeyi öğrendik. Daha okulun ilk gününün ilk dersiydi ama şimdiden
cümle kurabiliyordum. Bu o kadar güzel bir duyguydu ki… Çok, çok mutluluk veriyordu. Yarım saat öncesine kadar
çaresizlikten önümdekini takip eden ben, çok kısa bir sürede adımı ve yaşımı Fransızca olarak söyleyebiliyordum!
Ben hâlen bunun heyecanını yaşarken ilk ders bitmişti. Sabahki açılış töreni dolayısıyla ilk dersin sonunda öğle
olmuştu ve bu okuldaki ilk teneffüsüm olacaktı. Okulun her şeyi gibi teneffüsleri de bir başkaydı. İlk hafta tüm
dönemlerin teneffüsleri aynı saatteydi, sınıftan bir çıkıyoruz, adım atacak yer yok. Kantin desen iğne atsan yere
düşmüyor. Böyle ortak teneffüslerde kantinleri kullanmak imkânsızdı benim için. Okula alışma yılını atlatmış
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dokuzlar ve artık okulun yerlisi olmuş üç büyük dönem vardı her yerde. Kantin sırasına girdiğimde ben rica
minnet bir şeyler almaya çalışırken üst dönemler bir bakmışım önüme geçmiş, alacaklarını almışlar bile. Ben anca
arkalarından şoke olmuş bir biçimde bakakalıyordum. Bir de boy olarak da benden uzunlar, ben parmak uçlarımda
konuşmaya çalışırken onlarsa ta arkalardan tek kolla kartı uzatıp kolayca alıveriyorlardı. Hayır, birçoğu da farkında
olmadan yapıyordu, otomatiğe bağlamışlar artık. Gel-al-git. Haksız da sayılmazlar belki, sonuçta üç, dört hatta
beşinci yıllarını okuyorlar. İlk geldiklerinden bu yana değişen bir şey de yok ki. Aynı samimiyet, aynı kantin, aynı
okul, aynı düzen aynı işleyiş… Çok doğal değil mi otomatikleşmesi? Kim bilir biz beş yıl sonra ne durumda olacağız?
O an, anı kurtarmak amacıyla tek yapabildiğimiz şey onların işlerinin bitmesini, kenara geçip beklemekti. Sonra da
teneffüs bitmediyse bir şeyler almak. Fakat artık öyle değil. Sıramızı kaptırmamayı öğrendik, en azından öğrendik
sayılır, diyebiliriz.
Bizler artık birer liseli olduk, hepimiz birer bireyiz, kimse bizim için çıkıp bir şey yapmamalı, sanırım da yapmayacak.
Biz kendimiz yapmalıyız. Bu artık her şey için böyleydi, yani o zamanlar farkında değildik ama böyle olacaktı.
Şu an ikinci dönemin ilk sınavlarına bir hafta var. İkinci dönem bütün hızıyla geldi, geçiyor. Bir bakacağız karne
almamıza bir hafta olacak. Sonra Saint-Malo, yaz tatili derken 9. Sınıf. Ardından 10, 11 bir bakmışız 12 olmuşuz.
Zaman öyle hızlı geçecek gibime geliyor, belki de yanılıyorumdur; çok emin olamıyorum. Ancak emin olduğum bir
şey var; bu okulda geçireceğim beş sene boyunca, her yıl farklı bir şey keşfedeceğim, şu an olduğu gibi okulumu çok
seveceğim ve önüme çıkan zorluklar bunu azaltmak yerine daha da arttıracak.
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Bunu bir ihtimal okuyacak olan geleceğin Hazırlık sınıflarına sesleniyorum: “Kendinize güvenin. Çünkü kendinize
güvenmek, kendinize inanmak; beraberinde “başarı” yı getirir.” Bir kenara yazın, lazım olur…

Egemen İşçan - Eylül Mengenli - Liza Çanakçı - Beren Boylu - Nil Efendi - Berra
Yılmaztürk - Ekin Aşçı - Buse Gül Loçlar - Sevi Özışık - Nil Aydın - Defne Pelin
Feyzioğlu - Helen Nehir Hızarcı - İlayda Hüroğlu - Zeynep Gürhan - Nisan Pekkan İrem Özkan - Oğuz Ünsal - İpek Değer - Hande Sena Yılmaz - İpek Aydemir - Ceyda
Gürsoy - Egemen İşçan - Eylül Mengenli - Liza Çanakçı - Beren Boylu - Nil Efendi Berra Yılmaztürk - Ekin Aşçı - Buse Gül Loçlar - Sevi Özışık - Nil Aydın - Defne Pelin
Feyzioğlu - Helen Nehir Hızarcı - İlayda Hüroğlu - Zeynep Gürhan - Nisan Pekkan İrem Özkan - Oğuz Ünsal - İpek Değer - Hande Sena Yılmaz - İpek Aydemir - Ceyda
Gürsoy - Egemen İşçan - Eylül Mengenli - Liza Çanakçı - Beren Boylu - Nil Efendi Berra Yılmaztürk - Ekin Aşçı - Buse Gül Loçlar - Sevi Özışık - Nil Aydın - Defne Pelin
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Gürsoy - Egemen İşçan - Eylül Mengenli - Liza Çanakçı - Beren Boylu - Nil Efendi Berra Yılmaztürk - Ekin Aşçı - Buse Gül Loçlar - Sevi Özışık - Nil Aydın - Defne Pelin
Feyzioğlu - Helen Nehir Hızarcı - İlayda Hüroğlu - Zeynep Gürhan - Nisan Pekkan İrem Özkan - Oğuz Ünsal - İpek Değer - Hande Sena Yılmaz - İpek Aydemir - Ceyda
Gürsoy - Egemen İşçan - Eylül Mengenli - Liza Çanakçı - Beren Boylu - Nil Efendi Berra Yılmaztürk - Ekin Aşçı - Buse Gül Loçlar - Sevi Özışık - Nil Aydın - Defne Pelin
Feyzioğlu - Helen Nehir Hızarcı - İlayda Hüroğlu - Zeynep Gürhan - Nisan Pekkan
- İrem Özkan - Oğuz Ünsal - İpek Değer - Hande Sena Yılmaz - İpek Aydemir - Ceyda
Gürsoy - Egemen İşçan - Eylül Mengenli - Liza Çanakçı - Beren Boylu - Nil Efendi Berra Yılmaztürk - Ekin Aşçı - Buse Gül Loçlar - Sevi Özışık - Nil Aydın - Defne Pelin
Feyzioğlu - Helen Nehir Hızarcı - İlayda Hüroğlu - Zeynep Gürhan - Nisan Pekkan İrem Özkan - Oğuz Ünsal - İpek Değer - Hande Sena Yılmaz - İpek Aydemir - Ceyda
Gürsoy - Egemen İşçan - Eylül Mengenli - Liza Çanakçı - Beren Boylu - Nil Efendi Berra Yılmaztürk - Ekin Aşçı - Buse Gül Loçlar - Sevi Özışık - Nil Aydın - Defne Pelin
Feyzioğlu - Helen Nehir Hızarcı - İlayda Hüroğlu - Zeynep Gürhan - Nisan Pekkan
- İrem Özkan - Oğuz Ünsal - İpek Değer - Hande Sena Yılmaz - İpek Aydemir - Ceyda
Gürsoy - Egemen İşçan - Eylül Mengenli - Liza Çanakçı - Beren Boylu - Nil Efendi Berra Yılmaztürk - Ekin Aşçı - Buse Gül Loçlar - Sevi Özışık - Nil Aydın - Defne Pelin
Feyzioğlu - Helen Nehir Hızarcı - İlayda Hüroğlu - Zeynep Gürhan - Nisan Pekkan İrem Özkan - Oğuz Ünsal - İpek Değer - Hande Sena Yılmaz - İpek Aydemir - Ceyda
Gürsoy - Egemen İşçan - Eylül Mengenli - Liza Çanakçı - Beren Boylu - Nil Efendi Berra Yılmaztürk - Ekin Aşçı - Buse Gül Loçlar - Sevi Özışık - Nil Aydın - Defne Pelin
Feyzioğlu - Helen Nehir Hızarcı - İlayda Hüroğlu - Zeynep Gürhan - Nisan Pekkan
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