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Pandemi hayatımıza gireli bir yılı geçti. Birçok şey değişti hayatımızda; 
arkadaşlık ilişkilerimiz, sokağa çıkma saatlerimiz, yemek yeme düzenimiz, ders 
yapma şeklimiz, selamlaşmamız... Birbirimizi görünce sıkı sıkı sarılamıyoruz, 
sevincimizi, acımızı dokunarak paylaşamıyoruz, tüm duygularımızı gözlerimizle 
anlatmaya çalışıyoruz, maskelerin ardından ses tonumuzu da tam anlamıyla 
aktarmak da mümkün olmuyor çünkü. Dilimiz de değişti doğal olarak; sadece 
belli bir kesimin bildiği sözcükleri, terimleri hepimiz doğal bir şekilde dilimize 
yerleştirdik. Pandemi, epidemi, entübe, ekstübe, filyasyon; artık hiçbirimizin 
yadırmadığı, çok tanıdık, bildik sözcükler. Tam alıştık diyoruz, düzeliyor 
diyoruz, sonra yine baştan başlıyoruz. Sanki bitmeyen bir sınavdaymışız gibi, 
her an sorular değişiyor, yanıtlar değişiyor, süre değişiyor...

Çabalıyoruz... Ayak uydurmaya çalışıyoruz, eski düzenimizi, alışkanlıklarımızı, 
özgürlüğümüzü özlüyoruz. Bazı kuralları esnetmeye, bazı yasakları yıkmaya, 
kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Kaybettiklerimizi geri almanın yollarını 
arıyoruz. Şikayet ediyoruz, kızıyoruz, tökezliyoruz, düşüyoruz-kalkıyoruz, 
küçümsüyoruz, yok sayıyoruz; daha güçlü geliyor, korkuyoruz, yılıyoruz... 
Ama bir taraftan da asla yenilmeyeceğimizi biliyoruz. Kaynaklarda; 14. 
yüzyılda, veba salgınından  iki yüz milyon insanın,  İspanyol Gribi’nden  elli 
milyon insanın öldüğü belirtiliyor. Coronavirüs salgınında ise, bir yılı aşkın 
sürede (ben bu satırları yazarken) dünyada yaklaşık iki milyon sekiz yüz elli 
bin, Türkiye’de otuz bir bin sekiz yüz kişiyi kaybettiğimiz yazıyordu. Yani, 
şunu görüyoruz ki insanoğlu yüzyıllardır çeşitli salgınlarla karşı karşıya geldi 
ve maalesef milyonlarca kayıp verdi ama bir taraftan da biliyoruz ki hep 
üstesinden geldi, kazanan olmayı başardı.

Biz de tarihe tanıklık ediyoruz bugün. Bir yıldan kısa bir sürede bilim insanları 
hiç bilmedikleri bir virüse karşı aşı geliştirmeyi başardı. Tünelin ucundaki 
ışık için canları pahasına çalışıyor insanlar. Onlar yılmadı bizim yılmaya hiç 
hakkımız yok, elimizden ne gelirse, ne kadarı gelirse yapmak zorundayız. 
En azından umudumuzu korumak zorundayız ve elbette yaşadıklarımızdan 
ders almak zorundayız. Burada edebiyatı devreye sokmak gerekiyor, yazmak 
umudun varlığını gösteriyor bence ve paylaşmak, yaşananları gelecek 
nesillere aktarmak açısından önemli. Boccacio, Decameron Hikayeleri’ni 
veba salgınından sonra yazdı, 14. yy’da. Jose Saramago, Körlük romanında, 
yaşanmış bir salgını konu almadı ama körlüğün bulaşıcı bir hastalık olarak 
salgın haline geldiğinde bir toplumu nasıl etkileyeceğini, ahlaki değerleri nasıl 
yok edeceğini kurguladı ve çarpıcı bir şekilde gösterdi. Yıllardır, dünyayı 
etkileyen çeşitli salgınlarla ilgili birçok film çekildi. Okuduklarımızdan, 
izlediklerimizden ders alabilsek, onları içselleştirebilsek, faydacı zihniyetten 
uzaklaşabilsek başaramayacağımız hiçbir şey yok.

Bu sıkıntılı günlerde yazarak, çizerek, fotoğraf çekerek duygularını, 
düşüncelerini, gözlemlerini bizimle paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum.
Elinizdeki derginin muhteşem kapağını tasarlayan Derin Tulca ÖZER’e ayrıca 
teşekkür etmek istiyorum. Harika bir iş çıkardı.
Daha güzel ve aydınlık günlerde görüşmek dileğiyle!
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Paketin içinden son sigarasını aldı, sentetik dopaminden dolayı gevşek, titrek eliyle çakmağa 
uzandı. Arkasına yaslanırken kafası bulanık, duman saçlarının üzerinde, dalgacı, dans ediyordu.

Havadaki nem ve ter yüzünden saçları alnına yapışmıştı. Kauçuk siyah saplı bıçağını kurbanına mekanik 
hareketlerle saplıyor, onu dilim dilim doğruyordu.

Elinde sigara, yerinden söktüğü duman dedektörünü ayağıyla itekledi. Bir şehir otel odasının terası 
kendisinden beklenmeyecek kadar geniş ve işlevseldi. Aşağıda (ve bazen yukarıda) şehir, kendisine 
gülümsediğini hiç görmemişti; sadece ince, buğulu gözler ve ıslak dudaklar. Ona asla bir dost olmamıştı 
zaten. Sadece rekabet edecek bir başkası. Ne olursa olsun şehir, insanı intihar ettirecek kadar güzeldi, 
yüzyıllardır oluğu gibi. Ne o kötü kaynaklı parmaklıklar ne de sonsuz reddedilmeler bunu değiştirebilirdi.

Patates ve soğanları soykırıma uğratmaya devam ederken bir yandan mayonezi karıştırıyor, ocağı kontrol 
ediyor ve fırının zamanlayıcısını kesiyordu. Soğanlardan olsa gerek, gözleri yaşlıydı. Sakız? Sakızımı nereye 
sokmuştum ben?

Adam perdeleri açmak için ayağa kalkınca irkildi. Minibarın yanına getirmek için yatağı çektiğinde 
bu spesifik parke parçası halısız kalmış, onu sevgilisinden ayıran adamın ayağını ısırmaya and içmişti. 
İntikam herkes ve her şey için soğuktur.

Bıçağın seri hareketleri yavaşladı, yavaşladı ve durdu. Soğanın göbeğine saklanıp, yaklaştığını sezdiği 
fırtınaya hazırlandı.

Göğsü çıplak, kahverengi pantolonun düğmeleri açık, kemeri sarkıktı. Göbeği çıkmıştı resmen. 
Göbek! Çok az, çok çok az olsa bile oradaydı. Yılışık yılışık sırıtıyordu. O yirmiler tribinden çık bebeğim. 
Kabullen artık, ölürken yanında bir ben olacağım, bir de küllük! Kabullenemiyordu, bir daha rasgele bir 
yerde barfiks çekemeyecek, beli eskisi kadar dik durmayacaktı. Yüksel, yüksel, hatırlat kendini! Tren 
çoktan geçmiş miydi?

En sonunda dayanamadı. Kadın tezgahtan kaydı, dizlerinin üzerine çöktü. Elleri istemsizce yanlarından 
sarkmıştı. Soğanlardan değilmiş. Kurtulamadığı bir karabasan gibi çöktü üzerine:
Yapamazsın dedim ben sana...
Ah bir erkek evlat doğuraydım…
  Ben sana kadının yeri mutfaktır, evdir dedim...
      Hem onca ısrar ettin okuyacağım da okuyacağım diye, hem bir dünya masraf çıkardın, eline adam 
akıllı bir çek de geçmiyor, bari gidip bir adamla evleneydin de damadım bana bakaydı…
hayırsız...
...şımarık...
...Biraz ablana benze be, biraz!

Uçları sayısız kere bıçak ağzı görmüştü bu parmakların, ama ne fayda. Yüreği en sonunda paramparça, 
kalbinin kırıkları da parmakları gibi yuvarlandı yerde.

Kırk(ık) beş tane kanal ama izlenecek hiçbir şey yok. Yatağın üzerinde çaprazlama yatmak 
da bir parazit gibi boşu boşuna iki kişilik bir yatağı işgal ettiği gerçeğini değiştirmeye yetmiyordu. 
Minibardakiler dahil, odada yiyecek ve/veya içecek namına bir şey kalmayınca pes etti. Tekel kapanalı 
saatler olmuştu. Saatin tik-takları zaman çizgisini uzatıyordu belki de. Ayırt etmek mümkün değildi. 
Uyuşukluğun verdiği o son tokluk hissi de kaybolunca pes etti, göbeğini mümkün olduğunca az 

DÜŞ(ÜŞ)LER
ZÜB

sallandırmaya çalışarak yıkıldı yatağın üzerine. BAAM! Knock-out! Sonra hafifçe gülümsedi. Oda 
servisinin varlığına bu kadar sevinen tek insandı belki de tarih boyunca. Hatta belki tüm varoluş boylu 
boyunca yatsa, böylesine naif bir mutluluk bulamazlardı. Zaten hesabı da başkasına kilitlemişti.

Fırtına çıktığında, bulabildiğiniz en ağır şeylere tutunun. Küvete yatın mesela. En iyisi o. Yukarıdan bir şey 
düşse bile bir nebze korur.

Fırtına onu alıp götürdüğünde belki Oz diyarına iner diye bekledi. Kendi kötü teyzesinden kaçıp salak bir 
korkuluk, korkak bir aslan ve tenekeden bir robotla bir şeyler aramak, kağıt oynamak, hazır bir şeyler yemek, bir 
yolculuğa çıkmak... Amaçların farklı ama rotanın aynı olduğu bir yolculuk. Günün sonunda düştüğü yer mutfak 
zeminiydi ve fırından yanık kokusunun ilk partisi sızmaya başlamıştı.

Annemi özledim

“monolog”
 
“Aşçıyım ben. Okulu da bitirdim, belgemi de aldım! O karı, sözde annem olacak o kadın, ne derse desin. 

Allah’ın bağımlısı.”
Kadın bir süre daha ağlamaya devam etti ama gözyaşları ile birlikte zihni de yıkanıyordu. Normal saatlerde 

mutfaktaki tek kadın değildi, altı kişilik bir ekibin içinde iki kadındılar, düşük kalite feminist romanı gibi erkek 
egemen bir ortamda kadının savaşı değildi bu. Daha çok bir monolog. Kendinle yüzleştiğin cinsten. En iyi veya 
en güzel veya en hızlı değildi. Ortalamaydı. Aşağı-yukarıydı. Koskocaman bir ölçekte ihmal edilebilir bir referans 
noktası. Zamanlayıcı deliler gibi ötmeye başlayınca yok kalbim kırıkmış, yok ağlıyordum, annem iğrenç bir insan. 
Hiçbirini umursamadı. Aşçıydı o. Nokta.

“Annemi mi özledim, yoksa onun hatırasını mı?” Kapanmış telefon ekranında kendi yansımasıyla 
göz göze geldi. Merdiven otuza dayandı sen hâlâ annem de annem. “Baba olunca anlarsın” derdi, 
benimkiler. Anlayamayacağım hiç galiba. Kafasını hafif akşam melteminde dalgalanan perdelerden dışarı 
çevirdi, karanlığı izlemeye koyuldu.

“kapanış”

Gecenin bu saatinde sadece gün boyunca aylaklık edip havalandırma odasında laklak eden kat 
görevlileri ve iş kilitlenmişler kalmıştı ki kendisi de ikinci sınıfa dahildi. Sarı bezle, zaten çok kirletmediği 
tezgahı, yarın için sildi; dilinde nedense Back to Black, iş kendisinin olmasa bile tepsiyi kapıp odaya yollandı. 
Aşçı üniforması hâlâ üzerindeydi ve uzun saatlerini mutfakta geçirdiği on kilometreden anlaşılacak vaziyetteydi. 
Artık her kim içerideyse. Altıncı kat, daire 635. Asansör müziği bu saatte bile çalıyordu. İçeriden nasıl birisi 
çıkacaktı acaba? Belki de bir iş kadınıydı, evliydi ve ailesinden kaçmaya gelmişti. Bir sirk akrobatı, bir memur 
veya bir denizanası bile olabilirdi içerideki. Yirmilerinin sonu ile otuzlarının başında bir adam açtı kapıyı. Üstü 
çıplaktı ve buram buram kırgınlık kokuyordu, gözleri yorgundu. Tekrar kurulması gereken biraz eskimiş bir 
oyuncak bebek gibiydi. Kendisine mi benzetmişti bu yalnızlar yalnızı adamı? Leş gibiyim şu an! Bari üstümü 
silkeleseydim biraz. Aşçı olduğumu anladı galiba. Tepsiyi getirdiği arabayı içeri itti. Adam itiraz etmedi, zaten 
içeride ne varsa hepsinin bizzat üzerinde yazılı olduğunun farkındaydı. Kadın onu gördüğü anda muhtemelen 
tüm hayat hikayesini kurgulamıştı kafasında: Ortalama bir adam işte, nişanlısı aldatmış galiba, ne yazık!” 
Bunu düşünmek hoşuna gitmişti, başkalarının onu kafasında nasıl kurguladığını düşünmek. Kadın tepsiyi 
arabanın üzerinden alıp masaya bırakmak için döndüğünde dirseği adamın göğsüne çarptı. Kuru ve resmi bir 
özür zorla dudaklarından ittirebilse bile yüz ifadesi yeterli bir mazeretti başlı başına: “Ölümüne yorgunum ve 
zorlanıyorum.” Adam tepsiyi almak için ellerini uzattığında parmak uçları kadınınkilere değdi. Soğuk. Kadın, 
önünde araba, sırtında beyaz üniforma kapıdan çıkarken ikisi de bir şey söyleyebilirdi. Bir diyalog başlatacak 
herhangi bir şey. Bir baş hareketi, gözlerin buluşması belki de ikisi için de yeni bir başlangıç olabilirdi. Daha 
büyük bir şey olmak pahasına. 

Adamın ettiği teşekkürü kadın duymadı.



6 7SÖZ KÜLTÜR-EDEBİYAT VE SANAT DERGİSİ

“İnsanın kanı kaynadığı zaman
gönül ne kadar savurgan olur bilirim. 
Dil yeminler ederken gidiverir: 
bu alevler kızım, 
çok parlar ama az ısıtır, 
ikisi de tükenir, 
yeminlerinde bile, 
davranışlarında dahi, 
sen bunu ateş sanma.”
Lord Polonius, Ophelia’ya söylerken bunları, 
ben de kendi alevlerimi hissettim sayfaları tutan parmaklarımın uçlarında. 
Aynı onun tarif ettiği gibiydi. 
Hamlet başını koyduğunda Ophelia’nın kucağına, 
alev alan ateşten farklı mıydı benimki? 
Tam baldırlarımın hizasından bir alev uzanıyordu ki 
gönlüme kadar, 
kendi parlaklığımda etrafı göremez oluyordum. 
Fakat ne komiktir, 
delicesine üşüyordum aynı zamanda, 
bedenim zangır zangır titriyordu. 
Ophelia’nınkiler gibi az ısıtan alevlerdi benimkiler de, 
onların parlaklığına güvenip her yerde yalınayak dolaşırken
tekrar tekrar hasta oluyordum. 
Bendeki bu yangını çıkaran ateş 
neydi, 
kimdi; 
bilinmez. 
Öyle düşlerim vardı ki benim, 
kollarımı açabildiğim kadar açtığımda, 
onlara dokunabilirdim.

YALANCI
GENÇLİK
ATEŞİM
NİL AYDIN

Benim düşlerim öylesine somut olurdu
ve ben öylesine sıkı tutardım ki 
onların uçlarından, 
gerçeği avuçladığım zaman 
düşleri tutan ellerimle, 
yere pek sert çarpardım. 
Belki de tam o zaman alevleri kocaman olurdu
yangınlarımın. 
Kendi düşlerim kendi bedenimde 
ıslık çalarmış gibi yangınlar çıkarır.
Bir de başkasının beni inandırdığı düşler vardır, 
hap yapıp ağzıma atmışlardır onları. 
En büyük yangınımı da onlardan biri çıkarmıştır. 
Onlar ince birer iptir 
ben acemi bir cambaz. 
Geçen ağustos onların üzerinden yürümeye çalışırken 
titreyen bacaklarımla, 
çok kötü düştüm yere, 
yara bere içinde kaldım. 
Her tarafımı sarmış olsa da alevler 
ve ağustos güneşi baksa da bana tam alnımın üzerinden, 
üşümüştüm. 
Yine olsa o ince ipler, 
yine yürürüm. 
Yine düşerim. 
Yine yangınımın ortasında 
zangır zangır titrerim üşümekten. 
Yalancı gençlik ateşim sönene kadar 
gönlümü savurmaya devam ederim. 
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Çıktım. Dolaştım. Ara sokaklarda. Ana caddede. Hemen hemen tüm dükkanlar, 
mağazalar kapalıydı.(Bir hazır giyim mağazası dışında.) Yalnız, bankalar ve 
sinemalar açıktı. Ben de bir sinemanın 14.00 matinesine girdim. Berbat bir filmdi. 
Zaten bir ben, bir de salonun en arkasında oturan yaşlı bir amca izledi filmi. 
Boşuna vakit kaybı diyeceğim de yapacak başka bir şeyim yoktu zaten. Bir süre 
daha caddelerde, sokaklarda başıboş dolaştım.
Gitmekten kaçındığım bir yer vardı yalnızca. Defalarca önünden geçtim. Korkuyor 
muydum ne? Bunun için çıkmamış mıydım pazar günü dışarı? 
Gitmem lazım artık. Saatlerdir bir oraya bir buraya gidip geliyordum. Havalar 
da erken kararıyor zaten, üşümeye de başlamıştım. Çok uzun değil, beş dakika 
uğrasam yetecekti, beş dakikacık…
Mezarlığın girişinde öylece durdum dakikalarca.
Giremedim. 
Bekçi dik dik bakıyordu artık bana. “Ne dikiliyorsun öylece?” diyordu, 
konuşmadan. Eve döndüm bir kez daha. Çay koydum kendime, dünden kalma 
yemeği ısıtıp yedim. Sekizde dizim başlayacaktı, biraz oyalanır onu izler, sonra 
da yatar uyurdum. Pazartesi iş var, bir sürü dosya birikmişti cumadan. Keşke 
eve getirseydim o son iki dosyayı, hemencecik hallederdim. Biraz evi toparladım, 
bulaşıkları makineye yerleştirdim. Dizim de başlamak üzere, özetini geçiyorlar.

SEZON
SONU
GÖKÇE AYDIN

Normalde dizi izlemezdim ben de, annem pek severdi bunu, onunla başlamıştık 
izlemeye. Bırakmaya kıyamadım. Son dört haftadır yalnız izliyorum, bölüm bitince 
konuşacak biri olmayınca zevki çıkmıyor. Sezon finaliymiş bu bölüm zaten, sonraki 
sezona başlamayacağım. 
O merak ediyordu sonunu, belki ona anlatırım.

En heyecanlı yerinde kestiler, millet aylarca bekleyecek şimdi ne olacağını 
öğrenmek için. Annem olsa o da beklerdi heyecanla, bana da izletirdi yeni sezonu. 
Merak ediyordur, dört bölüm kaçırdı sonuçta. Saat geç oldu ama normalde 
arardım, konuşurduk. Çok anlatasım var bu bölümü, onun da bilmesi lazım.

Mezarlığa gidilir mi ki bu saate? Alırlar mı beni içeri?
Denemekten zarar gelmez, denemem lazım. Telefon, mont, anahtar… 

Ezberlediğim sokaklardan koşarak geçtim. Attığım her adımla zar zor topladığım 
cesaretimi kaybediyordum. Defalarca önünden geçtiğim mezarlığa geldim. Aynı 
bekçi bekliyor yine. Bu saatte mezarlığa gitmek gayet normalmiş gibi aynı sabahki 
yerimden mezarlığa bakmaya başladım. Bekçi beni hatırladı galiba, tabii her gün 
birisi mezarlığın önüne defalarca gelip dakikalarca beklemiyordur. Artık saymayı 
bıraktım kaç kere, ne kadar buraya gelip mezarlığın girişini izlediğimi. 

Yapamayacağım yine, belli. 
Kaç geceyi uykusuz geçirdim, kaç sabah koşarak geldim buraya? 

Hazır değilim, biliyorum, yapamayacağım. Haftalardır tuttuğum gözyaşlarıma daha 
fazla hâkim olamadım. Dönüp gitmem lazım, ayaklarımı oynatamıyorum ama. 
Orada öylece durup sessizce ağladım.
Özür dilerim anne, sezon sonunu da anlatamayacağım sana.
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HAİKULAR

Türkçede eğlenceli mısra anlamına gelen Haiku, 
Japon Edebiyatı şiir türüdür. Dünyadaki en kısa 
şiir biçimi özelliğine sahiptir. Haiku birçok farklı 
kültürden şairi etkilemiştir. Biçimsel olarak; on 
yedi heceden oluşan Haiku, 5–7–5 hece ölçüsüne 
uygun olarak üç dizeden oluşur.

Biz de geleneği sürdürdük ve her yıl olduğu 
gibi bu yıl da 12. sınıflarla haiku yazdık. 
Konumuzu da eğitim ve pandemi olarak 
belirledik.

Hüzün ve keder
Acı çektirdin nice
İyi ki bitti

- Tan Akpınar

Yordu herkesi
Evde geçen upuzun
Ve bomboş aylar

- Elif Ar

Wuhan’dan çıktı,
Tüm dünyaya yayıldı,
Pandemi sıktı.

- Efe Derebeyoğlu

Çin’den gelince 
Sandı herkes geçici 
Bitmek bilmedi 

- Aren Sümer

Sözlüler kırık 
Çıtır tavuk kalmamış 
Ne büyük dram bu

- Teoman Şaylan

bir kayan yıldız
gibi kaydı hayatlar
neymiş covidmiş.

- Dilara Ataman 

Nefes alınmaz
Ağzımızda bez kalkan
Gitti koca yıl

- Emir Alp Dede 

Nasıl da geçti
Koca yıl üç gün gibi
Kabustu sanki

- Zeynep Su Uçan

Geldi gitmedi
Bir türlü de bitmedi
Maskeli balo

- Hevin Uzun

Havada salgın
Bitmek bilmiyor halen
Yüzlerde maske

- Sinem Söylemezoğlu

Çok yordu hayat
Keşke bitse bu okul
Dayanmalıyım

- Zeynep Tan

Mayıs sonunda
Kepler elde gözler yaş
Bitti bitmesin

- Begüm Köseoğlu

Sağ ol korona
yok yaşama sevincim
lütfen bit artık 

- Arzum
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“Kitabımın konusu ben kendimim.”
- Montaigne (Les Essais)

“Büyük bir yolun üzerinde bir dalganın görülmesi sıra dışı değil.
  Tek başına bir dalga, okyanustan ayrı bir dalga...

   Hiçbir işe yaramıyor, orada oyun olsun diye durmuyor.
   Anlık bir sihir hali bu...” 

- Henri Michaux, Sihir Diyarında

Mevsimleri anlatmak ne zor işmiş, bu denemeyi yazmak için debelenirken farkına vardım. İnsan gerçekten de 
çevresinde olup bitenlere alıştıkça, her türlü detayı gözden kaçırmaya olan eğilimi o kadar artıyor ki, aklınız durur. 
Çocukluktan beri kavramsal olarak çok aşina olduğumuz terimler ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Ancak bütün okul 
hayatı boyunca önem kazanan tek mevsim yaz oluyor sanırım, bunun sebebi de “eğitim-öğretim” sürecinden 
ayrı kalmamızı sağlayan üç aylık yaz tatili olsa gerek. Oysa insan etrafını biraz gözlemlemeyi öğrendiğinde ya 
da en basitinden bir çiçek yetiştirdiğinde bizim mevsim dediğimiz şeyin gerçek etkilerini nasıl da hissediyor. Kış 
olduğunu fark etmemizin sebebi sanki gelen doğalgaz faturasındaki artış ve faturayı ödeme kaygısı.

En çok karantina süreci etkili oldu bu farkındalığı kazanmamda. Neredeyse bütün bir ilkbaharı evde geçirdim ve 
bunalmamın sebebi okul veya arkadaşlarıma duyduğum özlemden öte, soğuk bir kışın ardından tekrar canlanan 
doğa, ısınan ve tatlı esintilere sebebiyet veren ilkbahar havasıyla olan temasımın kesilmesiydi. İlkbaharı ilk 
defa hayatın bütün acelesi ve karmaşasından nispeten soyutlanmış şekilde hissediyordum, ancak içinde yer 
alamıyordum. Camımın önünde yıllardır yetişen görkemli dut ağacının meyve verdiğini gördüm, daha olgunlaşıp 
dökülerek yolu kayganlaştırmadan bunu fark edebildim. Oysa o dut ağacı her ilkbahar meyve veriyor ve ben 
bunu senelerdir gözden kaçırıyorum.

Fikrimce insanlar olarak doğayı ve düzenini anlayamayacak kadar ilkel canlılarız. Yapabileceğimiz en iyi araştırma, 
müdahale etmeksizin gözlemlemek olabilir. Ben ilk defa bu fırsatı değerlendirirken, tek bir mevsimsel geçişin bile 
aslında nasıl değişim ve yeniliklere gebe olduğunu gördüm. Ancak kafamda filizlenen düşünce ilkbaharın ne 
kadar büyüleyici olduğu değildi, mevsimlerin kendi içinde nasıl bir bütünlüğü olduğu ve ne kadar koordine, 
harmoni içerisinde birbirini ardı sıra takip ettiğiydi. Bu da bana herhangi bir mevsimi bir diğerine kıyasla daha 
özel veya güzel kabul etmenin doğru olmadığını, hepsinin kendi güzellikleriyle eşsiz olduğunu ve ancak doğru 
kombinasyonla şu an tanık olduğumuz büyüyü sürdürebildiğini gösterdi. Bu değişimi kâğıda dökmek, biraz klişe 
olsa da kör birine gökkuşağını anlatmaya benziyor gerçekten de.

İlkbahar, gençliğin taşkınlığını barındırır içinde. İnişleri çıkışları vardır, kimi zaman kafamıza tükürür gibi, kimi 
zaman sular seller olacak şiddette yağmurlar, bazense sadece açan güneş eşliğinde hafif, ılık esintiler. Bütün 
bunlar dolu dolu bir enerjiyle gelir, en yağmurlu günler bile iç karartıcı değildir aslında. Ağaçların kahvesi, 
yeşeren yapraklarla yeşile döner, hava ayrı bir temizdir, kuşlar ötüp durur ve kışın çetin havasından korunmak 
için pinekleyen canlılar yavaş yavaş aramıza katılır, bir çeşit yeniden doğum gibidir, yenidoğanın ilk çığlıklarıyla 
gülümseyen annenin sahip olduğu heyecan, coşkudur. Bir canlanmadır ki insanın içini kıpır kıpır eder, doğa da 
kıştan kalma kalın kar tabakasından silkinerek kurtulur ve yeni bir minik çağ başlar, bu çağ döngü tamamlanana 
kadar (bir sonraki ilkbahara kadar) sürecektir.

İlkbaharı takip eden yaz, bana hep çocukluğumu anımsatır. Ailecek gidilen tatillerden midir, yoksa eskiden 
yakıcı sıcaklar ve güneş bir farklı güzel mi geliyordu, ondan mıdır, bilmem. Belki de sahilde otururken geçen süt 
mısırcıdan alınan ve kemirilen haşlanmış mısırı çağrıştırıyordur, gerçekten bilemiyorum. Ancak arkadaşlarımla 
buluştuğum, dondurmayı erimeden yemeye çalıştığım, denize girip domates gibi kızararak çıktığım bir mevsim 

MEVSİMLER
OKYANUS DİZDAR

DURU ALTUNTAŞ
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kez daha eve kapanmamıza sebebiyet verdi. Bu süreçteyse benim en sık yaşadığım sorun zaman kavramını 
yitirmek oldu. Senenin bittiğini, yeni bir seneye başlayacağımızı bana hatırlatan birçok etkenden uzak kaldığım 
için artık hangi günü geçtim, hangi ayda veya yılda olduğumuzu bile karıştırabilecek raddeye geldim. Elbette 
bunda senelerdir sürdürdüğüm rutinin aksaması, hatta bambaşka bir yaşam tarzına dönüşmesinin yanı sıra, 
dışarı çıkamamanın etkisi de büyüktür. İster bakın, görmek için çabalayın; ister bakmayın, mevsimler varlığını size 
hissettirir. Dolmabahçe’ye yürürken kafanızı kaldırıp sıra sıra dizilmiş çınarların yaprakları baharın yeşiliyle mi, 
sonbaharın soluk sarısıyla mı donatılmış; bakmasanız da arada çiseleyen yağmur size “ben geldim, hoş geldim” 
diyen bir mevsimin çığlıklarıdır. Hayatınızın yoğun akışında bile kışın geldiğini; elleriniz, montunuzun cebinde 
değilken buz kesiyorsa anlarsınız. Oysa evlere kapanınca kaçımız gelen doğalgaz faturası da olmasa havanın 
ne kadar soğuduğunu anlayabilir? Mevsimler önemini yitirmedi, ama biz farkındalığımızı yitirdik. Kendimizi 
sadece sokaktan değil, ev dışında gerçekleşen çoğu olaydan soyutlayınca derdine düştüğümüz ve yetiştirmeye 
çalıştığımız birçok şeyin arasında cıvıl cıvıl öten kuşları duyan kulaklarımız tıkandı, esintilerle ürpertiler veren 
sonbahar havasından mahrum kaldık.

Özlem, hepimiz aslında bu dönemin bitmesini isterken, eski hayatımıza özlem de duyuyoruz, çünkü evet, 
mevsimlerin iç ısıtan sıcaklığıyla aramıza dört duvar girmiş olabilir, ama içimizi ısıtabilecek insanlarla da 
aramıza dört duvar girmesi, hayatı birçok zorluğunun yanında daha da çekilmez kılıyor. Tutunabileceğimiz, 
güvenebileceğimiz şeyler gün geçtikçe eksiliyor. O yüzdendir eski zamanlara duyduğumuz bu özlem, çünkü 
insana zaten iyi gelebilen sayılı şeyler bir bir yitip gidiyor.

Bu kısa yazıyı Arthur Rimbaud’un Cehennemde Bir Mevsim kitabından ufak bir alıntıyla noktalamak isterim.

Gelsin, gelsin artık,  
O sevdalandığımız çağ.  
Sabrettim uzun zaman  
Artık hiç unutamam.  
Yükselip gitti göklere  

Korkular ve acılar.  
Ve bulandırıyor bak işte  

Damarlarımı hasta susuzluklar.  
Gelsin, gelsin artık,  

O sevdalandığımız çağ

olduğu kesin. Elbet kavurucu sıcak, zaman zaman çekilmez kılabiliyor bu mevsimi, hele ki evinizde bir klima yoksa 
ve yelpazenizi yukarı aşağı sallayıp iki gram serinlemeye çalışıyorsanız durum bayağı tatsızdır. Yaz kesinlikle 
doğa açısından çok daha anlamlıdır. Öncelikle karıncalar… İnanılmaz yaratıklardırlar ve yaz onlar için en önemli 
mevsimdir. Her daim gebe kraliçelerine yemek taşır, kış için gerekli tedariki sağlarlar, bir benzeri arılar için de 
geçerlidir. İnsanoğlunun tersine düzen ve organizasyon yetenekleri ileri derecede gelişmiş bu canlılar, yazın canla 
başla çalışıp durur, bu şekilde her türlü canlıya göz ardı edilemeyecek iyilikler yapar, bizden çok daha yararlı 
yatırım ve üretimlerde bulunurlar. Bizse bu hayvanlardan kurtulmak için delice yöntemlere başvururuz.

Yaz sezonunu kapatan sonbahar, bizim öğrenci tayfasının okula dönüşü, dolayısıyla yeni bir eğitim sürecidir, 
arkadaşlarını ve okulu özleyen minikler, okuldan kurtulmak için son birkaç senenin hızla geçmesi adına dua 
eden liseliler ve tabii kimi öğrencilerini çok seven, kimiyse bıkkın hocalar iş başı yapar. Ancak sonbahar 
bundan ibaret değildir, bu mevsim bir hazırlık evresidir. Yas vardır, sonbaharın esen rüzgârıyla uçuşan kurumuş 
yapraklarda. Uzun bir uykuya hazırlanır doğa ve bu uykuda işini görmeyecek uzuvları geride bırakır, yaprakları 
gibi... Karıncalar yavaş yavaş kaybolur ortadan, hissettiğimiz yeşil ve canlı atmosfer, yerini ihtiyar ve kayıplarının 
arkasından yas tutan sakin bir mevsime bırakır. Bir yandan dehşete düşürecek bir büyü süregelir, bir yandan da 
insanı melankolik bir havaya bürüyecek bir karanlık üşüşür gökyüzüne. Ama o kadar düzeyinde bir hüzündür ki 
depresyona sürüklemez adamı, sadece maziyi anımsatıp ufak hüzünlerle donatır.

Kış, soğuk ve kasvetli… Birçok hayvan derin bir bekleyişte, uykuda. Doğa sessiz artık, konuşan tek ses gök 
gürültüleri, kar fırtınaları, soğuk rüzgâr dalgalarında uçuşarak çarpışan dallar. Ve elbet insanın iple çektiği 
yılbaşı, doğanın bütün renksizliğini bozacak yılbaşı ışıklandırmaları ve süslemeleri. Ama bizim müdahalelerimizi 
bir kenara bırakalım. Ben İstanbul’da iki günden fazla okulu tatil edebilecek yoğunlukta kar görmedim hiç. 
Gördüğüm en fazla kar, ara tatilde birkaç kez gittiğimiz Kars gezilerindedir. Kar nasıl büyüleyici bir yapıdır. 
Yollarda çamura dönmeden hâli özellikle, her şeyin üstünü örten beyaz bir perde, hatta bütün bu kış kasveti 
ve hüznünü düşünecek olursak doğanın kefeni bile diyebiliriz sanırım. Ve o kefenin altında yeniden doğmaya 
hazırlanan her şey. Kefenin altından varlığını hatırlatmak adına fırlayan doğa, karı delerek açan kardelen; kar ve 
karanlık birkaç günün ardından geri gelen, ama havayı ısıtmaksızın sadece ışıyan güneş…

İşte böyle güzeldir mevsimler ve birbirinden ayırmak da bir o kadar imkânsızdır, çünkü dört mevsim dediğimiz 
aslında tek bir mevsimdir. Aralardaki geçişler o kadar hafiftir ki bir bütün halini korur ve her daim zamanlarının 
gelmesi için hazırda bekler durumdadır. Asıl güçlerini gösterdikleri ortam, bizim inatla kendimizi koparmaya 
çalıştığımız doğadır, bu yüzden mevsimleri anlatmak; kör birine gökkuşağını anlatmaktan çok, kör birinin 
gökkuşağını anlatmasıdır bizim için. Etrafımızdaki her ağacı keserek, evde bulduğumuz her haşereyi ilaçlayarak 
varacağımız son nokta, az önce anlatmaya çalıştığım ağzı açık bırakacak düzeni, çöpe atmaktır. Çünkü masanızın 
üstünde dolanan karınca, camınızın önünde yetişen dut ağacı, o ağacın dallarından gelen sığırcık sesleri ve o 
sığırcığın belki akşam yemeği olacak toprak solucanı, bizim anlayabildiğimizin ötesinde bir düzenin parçaları 
olarak, bize mevsimleri bir bir müjdeliyor. Bunları göz ardı ederek “en sevdiğimiz mevsim” seçimini yapabiliriz 
veya bütün bunları görmeye başlayarak aslında ne kadar büyük bir düzenin mini minnacık bir parçası olduğumuzu 
anlar, mevsimlere hayat gibi bir bütünlük içinde bakarak bu senfoninin keyfini çıkarabiliriz. Yapabileceğimiz en 
önemli katkı, konçertoyu çalan canlıların nota sayfalarını çevirmek olsa da…

Mevsimsiz Bir Sene
Pandeminin birinci yıldönümü yaklaşmışken gözden geçiriyorum, bir senedir neler yaptım? Bu bir sene nasıl da 
geçti gitti? Oysa mart ayının başında herkes için hayat ne kadar da normal bir şekilde akıyordu, rutinimizdeki en 
ufak aksaklığın bile bizi demoralize ettiği zamanlardan, bambaşka bir hayat düzenine geçmek zorunda kaldık. 
Kimilerimiz durumu; bu değişikliği, yaşandığı anın şokuyla atlatırken, kimilerimiz hâlâ bu noktaya nasıl geldiğimizi 
anlamlandırmaya çalışıyor. Ancak nasıl olursa olsun bu süreç hepimizin hayatını yerle bir etti, bizi ufak bir enkazın 
altında bıraktı.

Bir sene, on iki ay, dört mevsim. Gerçi İstanbul’da dört mevsim nedir, o bile tartışmaya açık, malum, Aralık 
ayının ortasında olmamızı bir kenara bırakırsak kışı yaşadığımıza dair gözle görülür hiçbir delil yok, ne bir 
sağanak, ne o hasret kaldığımız bembeyaz manzara… İlkbaharda herkesin evlere kapanmasıyla hayalet şehre 
dönüşen İstanbul, yazın esneyen yasaklarla eski hâline yakın bir vaziyet almıştı, dolayısıyla “İstanbul’da yaz” 
maskeler haricinde koronasız günlerimize yakın bir tabloydu, lakin artan vaka sayılarıyla yenilenen yasaklar, bir 
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günlerim seni aramakla geçiyor sevgilim
önce yatak odamda yüzünü buluyorum
rüyalarıma yavaşça sızan
sonra mutfakta sessizliğini
sevdiğin şarkı çalıyor radyoda
dans ediyorum, sen gülüyorsun
ben de gülüyorum, kayboluyorum gülüşünde

salonda oturuyorsun işte
mutfaktan kalan bir sırıtış yüzünde
sus diyorum
biraz daha gülüyorsun
ölüyorum

bir konserde tanıdım seni sevgilim
gitmemiş olsak bile
ben buna da razıyım sevgilim
çocuk derler bana
ben ona da razıyım sevgilim

küçük bir çocuğum ben, sen yanımdayken sevgilim
ne yapacağız biz böyle?
rüyalarıma girmen tesadüf değil
sen de benimle çocuksundur belki sevgilim

sen saçımı okşarken uyuyakalıyorum
yanımda olmasan da sevgilim
eve dönerken bir buket çiçek alıp kendime
onu da senden biliyorum sevgilim

bambaşka dünyaların insanıyız ama
çok da farklı değiliz ikimiz, sevgilim
ben ılık bahar rüzgârı
sen gemileri yutan dalga

birlikte ne güzel denizlerde boğuluruz sevgilim

*

ADSIZ
ŞİİRLER
AEY

“Yalnızlığın romanını yazacak olsaydım, sonuna nokta koymazdım. İçimdeki aciz 
duyguların birbirine kavuşmasına izin verirdim; ta ki bedenim gücünü yitirene 
kadar. Eğer insanoğlu özgür olsaydı hayat üzerine fazla düşünmezdi, yalnızca hayal 
kurardı; kendi iç tutsaklığından şüphesiz bir haz duyardı” diye not etti defterine, 
bu satırları yazdığı gün hayatındaki önemli birini kaybetmişti. Yeniden adım atmayı 
düşünmediği evine dönüyordu. Uzun zaman önce kovulmuş ve kaçarak kendine 
yeni bir hayat kurmuştu, ama artık hayatındaki en önemli varlığı yitirdiğinden gittiği 
yer önemsizdi. Ona önemsiz gibi geliyordu ve birbirine dolaşıyordu adımları. Yol 
boştu, üzerinde yağmurun oluşturduğu gölcükler vardı sadece. Rüzgârla birlikte 
dirilerek etrafı ıslatıyorlardı. Yürümeye devam ediyordu, kendi paçaları da ıslanmıştı. 
Oraya varınca ne söyleyeceğini düşündü. Bir söz bulmalıydı, söylediğinde bunca 
yılın ardından kendisini tanımalarını sağlayacak bir söz. Ama aniden konuşmayı 
unutmuştu. Böyle zaman zaman, bir anda kelimeler çıkardı aklından. Anlatacağı 
hiçbir hikâye yok gibi hissederdi. Bunun üzerine susar ve gölcüklere basmayı 
sürdürürdü. Hava açıyor olmalıydı. Buna rağmen henüz önünü göremiyordu. 
Birkaç kişi kendisine çarptı, ellerindeki eşyalar döküldü. Onlara yardım etmek için 
durmadı, hava açsa da her an karanlık yeniden çökebilirdi. Akşama kadar dolaşmayı 
istemezdi çünkü nereye gittiğini bilmiyordu. “Ev”, diye hatırladı birden, gerçekten 
oraya gidiyordu. Böyle bir yerin olmadığını anımsayıncaya kadar yüzünde bir 
gülümsemeyle ilerledi. Nereden uydurmuştu, nasıl çıkmıştı bu fikir? Öyle bir yer 
hiçbir zaman var olmadı, dolayısıyla gidebileceği bir yer yoktu. Yine de yürümeyi 
bırakmadı, artık bacakları ağrıyordu. Dinlenmek için kenara çekilmedi çünkü oraya 
vaktinde yetişmek zorundaydı. Geç kalmayı göze alamıyordu. O halde neden 
hâlâ hangi yöne gideceğini bilmiyordu? Sanki nefesi kesilmiş ve adımları gittikçe 
hızlanmıştı. Başını kaldırdığında kaybolduğunu düşündü. Hiç tanışmadığı kalabalık 
çevresinden uzaklaşmış olmalıydı. Yağmur yağmayı sürdürürken hiçbir yere gitmeyi 
düşünmediğini hatırladı ama bu aklına geldiğinde geç olmuştu; gelmişti. Vardığında 
hayat tüm canlılığıyla oradaydı, hatta tanıdık yüzler bile. Onu etkisi altına alan 
bu çehrelerden derin bir korkuyla uzaklaştı, bu insanlarla daha önce bir araya 
gelmişti ancak hiçbirinin ruhuna aşina değildi. Geri dönmeliydi, konuşmayı ve umut 
beslemeyi de unutmalıydı. Bir anda yolun başından beri hiç yürümediğini fark etti, 
sadece olduğu yerde debelenip durmuştu; ya bulanık zihniydi bunun sorumlusu ya 
da gölgelere kaptırdığı rüyası.

YÜRÜYÜŞ
NİSAN PEKKAN

ECE TURUNÇOĞLU
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22.11.20

sabah marketten çikolatalı süt aldım
çocuk olduğumu hissedeyim diye
aç karnına midemi bulandırdı

balkonun sessizliği bir başka oluyormuş
soğuk çoraplarımdan sızarken
nedir bu şamata?
kim yaşıyor bu sokakta?
kim izin verdi size bensiz var olmaya?

gün batımı şimdi başka güzel
evren dehşet büyük bir yer
birlikte bir hiçiz biz sevgilim

güneş her gün daha yavaş yerleşiyor
binaların arasındaki yerine
karanlığa izin veriyorum
beni alıp götürsün diye
gün sayarken yaralarım iyileşti
geri dönerler mi, kim bilir?

bir ben

bir sen

bir de rüzgâr

*

17.11.20

pencereden bakınca göz göze geldik
yalnızlığın kokusu sinmiş üstüne
sıkılmışsın alnındaki kırışıklıklar kadar
kendini tanıyamaz olmuşsun be ihtiyar!

pek bir büyük gözükürdün hep sen
şimdi bakınca pek küçülmüşsün
omuzlar düşmüş, kırılmış dizler
oysa dimdik dururdun önümden geçerken

boş sokaklara dönmüştüm sensiz
bir hayalet kahkahan kulaklarımda
geldin en serin bahar rüzgârında
uykusuz sabahın dumanı
sinmiş akşamdan kalma duvarlara
yine vapura biner miyiz?
çay yapar mıyım sana?

bu birlikte son baharımız
çözdüm belimden küçüklüğümün kan kurdelesini
tek giydiğim siyah oldu birden
oysa yas tutan ben olmamalıyım
leşini köpeklere kendi ellerimle yedirmişken

ne çok severdin gün batımını izlemeyi
rüzgâra ceketinin içine girmesine izin vermeyi
erenköy’ün tenha sokaklarında
saatlerce apartmanları izlemeyi
severdin sen bir zamanlar
insan olduğunu hissetmeyi

severdin beni bir zamanlar sevgilim

*
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MASKELERDEN
KURTULMAK
ZEYNEP LİDYA MÜRTEZAOĞLU

Virüs salgınıyla boğuştuğumuz şu günlerde yaşamımızın bir parçası haline 
gelmiş maskelerden kurtulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak gündelik 
hayatımıza ayak uydurmaya çalışırken yarattığımız, bizi kendimize yabancılaştıran 
asıl maskeleri hep es geçiyoruz. Öyle ki gerçek benliğimizi unuttuk hepimiz. Virüs 
salgını elbet bir gün bitecek ve somut maskelerimizden kurtulacağız. Peki sahte 
kimliğimizin simgesi olan maskelerimizden kurtulmanın formülü ne?

Toplumların kendilerince doğru kabul ettiği kalıpları vardır. Hiçbir insan 
yaşadığı döneme ait topluma tamamen uygun şekilde doğmaz. Bu yüzden onu 
diğerlerinden farklı ve özel kılan yönlerini bastırır. Özbenliğe yaratılan bu baskının 
sebebi sevilmeme korkusudur. Tüm maskelerin oluşmasının temeli bu korkudur 
esasında. Kişi sevilmek için kendisiyle, olmayanı var ederek ya da var olanı yok 
ederek savaşır. Lakin kendisiyle savaşmaktan, hayatı anlamlandıran duyguları ve 
varlıkları göremez. Bu da bencilliğin baş göstermesine yol açar. Bencilliğin kendine 
güven ve sevginin sonucu oluştuğunu düşünüyorsanız bence yanılıyorsunuz. 
Çünkü bencilliğin kökleri sevgisizlikle tutunur dünyaya. Sevgisizlik; inançlarından, 
ırklarından, cinsel yönelimlerinden dolayı, insanları yargılamaya iter. Bir süre sonra kişi 
tek başına bir topluma dönüşür ve kendinden kaçmak için kullandığı sahte kimliğini 
başkalarına empoze etmeye çalışır. İş bu raddeye gelince bencillik daha acımasız 
bir canavar olan egoya bırakır yerini. Haddizatında insan önyargılı davranırken, 
hoşgörüsüzlük ve saygısızlık yaparken karşı taraftan çok egosuna yenik düşer; 
öz kimliğiyle çatışır. Fikrini kabul ettiremezse gururu kırılmış, zayıf ve sevilmemiş 
hisseder. Çevre tarafından kabul görmemek değil, kendini kabul etmemektir bu 
hislerin nedeni. Oysa içtenlikle “Yaşadım.” diyebilmek için kilit nokta kendini kabul 
etmek, sevginin dışarıda değil içimizde olduğunu fark etmektir. Kendini seven insan 
sevgi aramaz, kalbindeki sevgiyi paylaşmak ister. Paylaştıkça da yaşama anlam 
katan huzuru, dostluğu, olgunluğu bulur. Maskelere ihtiyaç duymaz ve her geçen 
gün doğasına biraz daha yaklaşır.

Dünyada mükemmel diye bir şey yoktur, herkes kendi dünyasının mükemmelidir 
özünde. Hiç kimse sevgisiz, duygusuz biri olarak dünyaya gelmez; içindeki sevgiyi 
bulamayan vardır sadece. İçinizdeki gerçek sizi bulmanız ve maskelerinizden 
kurtulmanız dileğiyle...

İçinde her zaman bir bilinmez bulunduğundan kendimizi güvensiz ve çaresiz hissettiğimiz karanlığı nasıl tarif 
edersiniz?

Bilimsel izahı basittir. 

Dünya kendi eksenindeki dönüşünü yirmi dört saatte tamamlar, ancak belli bir zaman sonra güneşin gökyüzündeki 
konumu ufuk çizgisine doğru kayar, ay güneşin boşalttığı yeri kaplar ve hava kararır. Bu kadar masum bir doğa 
olayı neden bizi bu denli korkutup, içimizde veya hayalimizde yaşattığımız kötü anıların yeşermesine sebep olur? 

Nedeni basittir. 

İncinmemize sebep olabilecek bilinmezliklerle doludur karanlık. Güneş yeniden doğduğunda veya düğmeye 
uzanıp ışığı yaktığımızda bilinmeyen şeylerin aslında o kadar da ürkütücü olmadığını anlayıp rahatlarız. Ancak 
beynimiz bu basit gerçeği bir süre sonra nedense unutur. Hava yeniden karardığında tekrar korkularımızla baş 
başa kalırız. 

Karanlık ve aydınlık! 

Birbirine benzer iki kelime. Her ikisi de sadece sekiz harften ibaret, ancak üzerimizdeki etkileri çok farklı. Biri 
içimizi sevinçle doldururken, diğeri korkularımızın bizi esir almasına sebep oluyor. Karanlık; korkuyu anımsatır, 
bu nedenle  hepimizin içinde az çok yer alan karanlık duygularımızı ve düşüncelerimizi dile getirmez, elimizden 
geldiğince onları bastırmaya çalışırız. Ancak bu bir kandırmacadır. Kabul etsek de etmesek de o hep içimizde bir 
yerlerde saklıdır. Bizimle büyür, gelişir ve kontrol edemezsek onun esiri oluruz. Bu sekiz harfli kelimeyi isterseniz 
bir bilmeceyle çözümlemeye çalışalım. İçinde bir gaz lambası, bir gaz sobası ve bir de mum bulunan karanlık ve 
soğuk bir odaya girdiniz. Üzerinizde tek bir kibritiniz var. Önce hangisini yakarsınız? Cevabı sanırım herkes doğru 
tahmin ediyordur. Öncelikle kibriti, ardından da herhangi bir tanesini... Gaz lambasını, sobayı ya da mumu... 
Böylelikle her yer aydınlanacak, o karanlık ve kasvetli yerin aslında ne kadar renkli olduğunu fark edeceksiniz. 
Ama bir süre sonra mumun eriyeceğini, gaz lambasının ve gaz sobasının söneceğini ve yine o kasvetli  ortama 
geri dönüp korkularımızla başbaşa kalacağımızı düşünmeyiz. 

“Ne yapmalıyız o zaman?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. 

İçimizdeki karanlık odada, kilitli kalmış olan bedenimizi yalnızlıktan kurtarmak çok kolay. Sorunlarımızın üzerine 
gidip onları kalıcı bir şekilde yok edeceğimize, tatlı yalanlar söyler, kandırırız kendimizi. Dışarı çıkar, o karanlık 
kapının kilidini elbet bulup serbest bırakırız bedenimizi. Mutlu ve huzurlu oluruz. Dar bir odanın içinde kilitli 
kalmış yalnızlığımızı unutmaya çalışırız. Ama gün gelir; mum erir, gaz lambasının gazı biter ve derinlerde bir 
yere hapsettiğimiz korkularımız bizi yine ele geçirir. Karanlık ve kömür gibi kalıcı yaralarla baş başa kalmak 
istemiyorsak, içimizdeki korkularımızla yüzleşmek, nedenlerini, nereden kaynaklandıklarını anlamaya çalışmak ve 
bu korkuların üzerine korkmadan gitmek gerekir.

İşte o zaman o sekiz harften oluşan yepyeni bir kelimeyle baş başa kalacağız; aydınlık.

KARANLIKTAN
AYDINLIĞA
LİZA ÇANAKÇI
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Bir insan neden muhabir olmayı seçer? Gerçekleri savunmak için mi, yoksa gerçekler 
aracılığı ile insanları paramparça etmek için mi?

Üniversitenin ilk gününde, profesörümün kurduğu ilk cümleler bunlardı. Bu iki 
cümlenin üniversite hayatıma öyle büyük bir etkisi olmuştu ki, sadece puanım 
tutmuş olduğu için girdiğim bölümü derin bir bağ ve iyi bir derece ile bitirebilmiştim. 
Düşününce, bu normal bir şey değil mi? Günümüzde insanlar, aldıkları yetersiz 
puanlar yüzünden istemediği bölümlere girmiyorlar mı? Hayatımızda bizi etkileyecek 
her kararı kendi benliğimiz ile değil, evrenin bize uygun gördüğü benlik ile seçmiyor 
muyuz? Kaderimizi biz değil, evren çizmiyor mu aslında?
Bu sorular üniversitenin ilk gününe kadar kafamda dolanmış olan sorulardı. Hayatın 
adaletsiz olduğunu düşünüyordum, üniversiteye gitmeyi bile istemiyordum. Benim 
amacım, kendimi insanlara bir doktor ya da avukat olarak değil, “ben” olarak 
tanıtmaktı. Herkesin istediği şey de budur. Ancak toplum bizi kalıplara sokar, evren 
bizimle oynamayı sever.
Şu an çekim aracına yaslanmış bir şekilde, televizyon kulesine bakarken iyi ki 
muhabir olmayı seçmişim diyorum. İyi ki insanların beni yönlendirdiği gibi doktor ya 
da avukat olmamış, başlarda pek istememiş olsam da kendi kaderimi yönlendirmişim, 
diyorum. Hayatımda her şey yerli yerinde. İşlerim çok iyi, annem ve babam ile 

MUHABİR
HANDE YILMAZ

sık sık görüşme şansım var, yalan söylemeyen bir muhabir olduğum için insanlar 
inanarak beni izliyor. Biraz sonra, dün bu kulenin kafeteryasında çıkan yangının 
haberini yapacağım. Hayatını kaybetmiş olan üç kişi var, bunu birazdan görevli ile 
yapacağım röportajda her detayıyla aktırıp halkı bilgilendireceğim. Her şey yerli 
yerinde, gerçekleri öğrenecekler, belki de paramparça olacaklar.
Tek bir şey eksik hayatımda. O da beni paramparça etme kapasitesine sahip biri.
Aşk dediğimiz şey, aslında bir insandan çok, düşünceye olan tutkudur derler. Aşk 
acıtan bir şeydir ama mutlu da eder derler. İnsanlar eninde sonunda aşkını bulur 
derler.
Ben, daha yedi yaşındayken aşık olmuştum.
Çocukluğumu küçük bir adada, babam ve annem ile geçirmiştim. Küçükken kimseye 
güvenmezdim, bu yüzden neredeyse hiç arkadaşım yoktu.
O hariç. Çocukluk aşkım, ilk arkadaşım ve en derin sırdaşım olan o hariç.
Alt komşumuzun kızıydı bahsettiğim kişi. Oturduğumuz apartman geniş bahçeli, 
sahile on dakikalık yürüyüş mesafesindeydi. Benim odam da çatı katındaydı. Her 
sabah uyandığımda perdeyi açar, bahçeye hiç bakmadan denizin beni kucaklayan 
maviliğine dikkatimi verirdim. O mavi beni içine çeker, sanki cennet yolundaki bir 
kasırgaya yakalanmışım gibi korku ile karışık bir huzur verirdi. Bu yüzden bu kadar 
sakin bir insanımdır belki de. Çünkü sabahları kendimi o mavilikte her kaybedişimde 
tüm dertlerimi, dünyanın tüm sorunlarını ve hayatın tüm stresini unuturdum. 
Onu fark ettiğim gün çok normal başlamıştı aslında. Gözlerimi açar açmaz karşı 
duvarıma asılı olan tekne posterine bakmış, yavaşça gerinmiş ve denize bakmak 
için perdeyi açmıştım. Temiz havayı içime çekmek için camı açtıktan sonra gözlerimi 
kapatmış ve kendimi kuşların yumuşak cıvıltısında kaybetmiştim.
“KAÇMASANA YA!”
Gözlerimi bir anda gelen çığlık ile aniden açtım ve merakla bahçeye baktım. Bir 
yandan günümün en güzel anının bozulmasından dolayı sinirlenmiş, bir yandan da 
hep sessiz olan evimin bu çığlık ile dolmasına şaşırmıştım.
Bahçeye baktığımda, saçı arkadan örülü simsiyah saçlı bir kız gördüm. 
Tavuklarımızdan bir tanesini kovalıyordu, gıcık olmuşa benziyordu. Küçük gözlerim 
şaşkınlıktan koskocaman olmuştu, kızı daha net görebilmek için biraz daha eğildim. 
Kız sonunda koşmayı bıraktı, nefes nefese eğildi ve tavuğa baktı.
“BİR ŞEY YAPMAYACAĞIM, KAÇMA LÜTFEN!” 
Ancak tabi ki, tavuk ondan korkmuştu ve bunu fırsat bilip kümese girdi. Küçük kızın 
saçları tavuğu kovalamaktan dağılmıştı. Kız oflayarak yere oturdu ve gökyüzüne 
baktı. Açıkçası gökyüzüne bakması bana garip gelmişti. Karşısında bu kadar güzel 
bir deniz manzarası varken neden gökyüzüne bakıyordu ki?
“Sadece arkadaşı olmak istemiştim. Neden benden kaçtı ki? Sen gittiğinden beri 
çok yalnızım, hiç arkadaşım yok.”
Az önce gökyüzü ile mi konuşmuştu o? Galiba bu kız deliydi. Evet, evet. Kesinlikle 
deli olmalıydı. Tam aşağı inip anneme bahçemizde garip bir yabancı olduğunu 
söyleyecektim ki, annemin sesini duydum ve daha sonra da onu bahçede gördüm.
“Merhaba Nisan. Babandan duyduğuma göre buraya gelmek pek istememişsin. 
Bundan sonra bizim alt katımızda yaşayacaksınız. Bak, bahçemiz kocaman ve 
hayvanlarımız da çok sağlıklı. Hem benim de senin yaşında bir oğlum var, biliyor 
musun? Eminim ki çok iyi anlaşacaksınız.”
Bunu duyması ile Nisan’ın gözleri parladı, hemen ayağa kalkıp annemin elini tuttu.
“Gerçekten mi? Nerede? Tanışabilir miyiz?”
Nisan’la işte bu şekilde tanışmıştım. Sonrasında öğrendim ki aslında annesi 
öldüğünden dolayı evlerini terk etmişler ve bir adaya yerleşerek baştan başlamak 
istemişler. Yine aynı nedenle, zaman zaman kendini kötü hissettiğinde gökyüzü ile 
konuşuyormuş. Babası, annesinin her zaman yukarıdan onu izlediğinden bahsetmiş. 
Bu yüzden sonunu göremediği güvenilmez denizdense içinde ne sakladığını bildiği 
gökyüzünü tercih edermiş.

IRMAK TOMAK
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Onu sevdiğimi anladığım gün ikimiz de on bir yaşındaydık. Artık ailelerimiz tek 
başımıza şehir merkezine inmemize izin verdiğinden, benim bisikletimi alarak 
merkeze iniyor, bütün gün kitapçılarda, plakçılarda ve tanıdık yüzlerin olduğu 
dükkanlarda geziyorduk. Yeterince yorulduğumuzda ise amcamın sahildeki kafesine 
gidiyor ve limonata içip sohbet ediyorduk. En sevdiğimiz şey, oturup limonatalarımızı 
yudumlarken önümüzden geçen insanların hayatlarını tahmin etmek ve onlarda 
olduğunu tahmim ettiğimiz, bizim de sahip olmak istediğimiz şeyleri tartışmaktı.
İşte bu tarz bir günde her zamanki masamızda oturmuş, yaşlı bir balıkçı hakkında 
konuşuyorduk.
-Sence kaç çocuğu vardır? diye sorarak söze başladım.
-Bilmem ki. Bak, anahtarlığında pembe bir kurdele var. Bence kızı olabilir.
-Belki eşindendir, nereden biliyorsun?
-Hissettim işte! Bu kurdele de kanıtı. Hem eşi neden kurdele bağlamış olsun ki?
Balıkçı konusunda tartışırken birden tam önümüzden koşarak bir kadın geçti. Acelesi 
varmış gibi gözüküyordu. Kadın turistti, belliydi. Büyük ihtimalle Avrupalıydı. Sarı 
saçları, altın halka küpeleri ve yumuşak görünümlü bir montu vardı. Mont o kadar 
yumuşak gözüküyordu ki bir kutup ayısının kürkü olabilir miydi diye düşünmüştüm. 
Ancak kürk kadar abartılı bir şey değildi, sadece şık ve sevimli bir monttu. Yirmili 
yaşlarında gözüken bu turistin ilkbaharın başlarında giydiği mevsimlik bir monttu.
Tam kadının bu görünümü hakkında komik bir şey söylemek için Nisan’a dönmüştüm 
ki  Nisan’ın kadına bakan gözlerinin ışıldadığını gördüm. Sanki rol modeli ile tanışan 
bir yetişkin, aynı zamanda en büyük isteği olan oyuncağa kavuşmuş bir çocuk 
gibiydi.
-Nisan?
-Gördün mü! Ne kadar da güzel bir kadındı. Ah, hele o yumuşak montu ve sarı 
saçları! Ne kadar da güzel bir kadındı, gördün değil mi!
-Güzel mi? Neden güzel diyorsun ki?
Nisan ışıltılı gözlerini tekrar bana çevirdi. Bu sefer gözleri ne kadar ışıltılıysa kaşları 
o kadar çatıktı.
-Neden mi? İyi misin sen? Ne kadar da zarif gözüküyordu, fark etmedin mi? Yüzü 
de çok güzeldi, giyimi de yürüyüşü de! Daha önce hiç güzel insan görmedin mi? 
Yüzünü, giyimini ve yürüyüşünü beğendiğin?
Bu sözler üzerine düşündüm. Daha önce hiçbir insanın güzel olup olmaması ile 
ilgilenmemiştim. Babam anneme sürekli güzel derdi, ancak bu evli oldukları için 
değil miydi? Demek ki babam annemin yüzünü, giyimini ve yürüyüşünü beğenmişti.
-Sen!
Nisan kafasını tekrar bana çevirdi. Onun, bakışlarını deniz kenarındaki balıkçıya 
çevirdiğini bile fark etmemiştim. Uzun süre boyunca güzellik kavramı üzerine 
düşünmüş olmalıydım.
-Hm? Nolmuş bana?
-Güzel bir insan görüp görmediğimi sordun. Senin yüzünü, giyimini ve yürüyüşünü 
seviyorum. Bu durumda benim için sen güzel bir insansın.
Buydu işte, Nisan’ı sevdiğimi anladığım an. Akşam yatağımda yatarken babamın 
annemi güzel bulduğu için onunla evlendiğini düşünmüştüm. Bu, benim de Nisan 
ile evlenmem gerektiğine dair bir işaret olmalıydı çocuk aklıma göre.
Ancak her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, Nisan ile de ayrılığımız da lisenin son 
yılında oldu. Arkadaşlığımız her zamankinden daha güçlüydü lisede. Nisan o siyah 
saçları, bembeyaz teni ve güzel gözleri ile güzellik kavramının resmen beden bulmuş 
haliydi. Bir sürü erkekten çıkma teklifi almış ancak hepsini reddetmişti. Zaten on 
parmağında on marifet vardı. Gerçekten çok güzel yemek yapıyordu, yaptığı her 
yemeği de sınıfa dağıtırdı. Çoğu kişi onun bu nezaketinden etkilenmişti. Hem içi 
hem de dışı güzel olan nadir kızlardandı. Ben de aynı şekildeydim, kızlar bana 
çıkma teklifi ediyordu. Galiba onlara göre yakışıklıydım. Ancak acaba içlerinden 
biri beni ben olduğum için sevmiş midir, hep merak etmişimdir. Ne yazık ki, lisenin 

son yılında Nisan’ın şehirde yaşayan dedesi çok hastalanmıştı. Bir süreliğine orada 
kalacaklarını ve Nisan’ın liseyi orada bitirip üniversiteye devam edeceğini söylemişti 
babası. Benim için bu sorun değildi, ev telefonları ile her zaman haberleşebilirdik. 
Ya da birkaç yıla ailemizdeki o eski cep telefonlarından bizde de olacaktı nasılsa. 
Ben de üniversite için her türlü şehre gidecektim zaten. Bu yüzden ayrılırken buna 
ikimiz de veda gözü ile bakmadık.
Bunun onu son görüşüm olacağını nereden bilebilirdim ki?
-YAYINA 10 DAKİKA SONRA BAŞLIYORUZ!
Yaslandığım çekim aracından doğruldum. Mavi ışıkları ile geceyi tek aydınlatan 
televizyonu kulesine baktım.
Neden seçmiştim ben muhabir olmayı? Gerçekleri savunmak için mi? İnsanları 
paramparça etmek için mi?
Yoksa bu sayede onun beni bulabilmesi için mi?
-YAYINA SON BEŞ DAKİKA!
Aracın dikiz aynasından kendimi kontrol ettim. Düz, açık kahverengi saçlarımı elim 
ile düzelttim. O sırada, gözüme kulenin önünden koşarak geçen bir kız takıldı.
Kız siyah saçlıydı, altın rengi küpeleri vardı. Yüzünü göremiyordum, çünkü kutup 
ayısı kürküne benzeyen montunun kapüşonu yüzünü görmemi engelliyordu.
-YAYINA SON İKİ DAKİKA!
Küçük gözlerim, aynı onu ilk gördüğüm zamanki gibi koskocaman açıldı. Koşuyordu. 
Benim burada olduğumun farkında bile değildi. Gidiyordu. On yıldan sonra, 
karşımdaydı. Bu ondan başkası olamazdı. O kürkü ve küpelerin aynısını almayı 
isteyen oydu. Sadece o olabilirdi.
-YAYINA SON BİR DAKİKA! HAZIRLAN!
Yayına başlamam gerekiyordu. Onu göremiyordum, karanlığa karışmıştı. Ne diye 
peşinden hemen koşmamıştım ki zaten? Ama bu iyiye işaretti. Demek ki hâlâ şehir 
ve televizyon kulesi yakınlarında bulunma ihtimali vardı. Hayatımda ilk defa şans 
yüzüme gülmekle kalmamış, kahkaha bile atmıştı. Bu uzun süredir hissettiğim en 
mutlu andı, yüzümde sıcak ve samimi bir gülümseme vardı. Birazdan yapacağım 
üzücü haberi göz önünde bulundurunca, bu gülümsemeyi yüzümden silmem 
gerektiğini fark ettim.
Mikrofonumu alıp kule çalışanının yanına yaklaştım. Eğilerek onu selamladım, baş 
sağlığı diledim ve kameramanın komutunu bekledim.
-ÜÇ, İKİ, BİR… YAYINDAYIZ!
-İyi akşamlar, sayın seyirciler. Dün gece televizyon kulesinde çıkan yangında 
ölü sayısının üç, yaralı sayısının da sekiz olduğu belirlendi. Yangının sebebi hâlâ 
bilinmemekle birlikte sebebinin doğal nedenler olabileceği muhtemel. Yanımda 
kafeterya şefi, Engin Bey var. Ölen kişiler kimlerdi, bize biraz bilgi verebilir misiniz?
-Elbette. Öncelikle bu tarz bir olay yaşandığı için gerçekten hepimizin kalbi derinden 
yaralı. Ölen üç kişinin ikisi kuleyi geç saatte ziyaret eden turistlerdi. O an mutfakta 
sadece bir kişi çalışıyordu. Hepimizin mesaisi bitmişti ancak o turistleri geri çevirmek 
istemedi ve kaldı. Bu çalışanımızın hayatını kaybetmesi gerçekten bizi çok üzdü. 
Gencecik de bir kızdı, onu yakından tanımasam da üniversiteye giremediği için çok 
uzun süredir burada çalıştığını biliyordum. Benim de onun yaşlarında bir kızım var, 
ne kadar travmatik bir durum olduğunu anlayabiliyorum. Ailesine sabır diliyorum. 
-Bu kişinin ismi neydi, eğer gizli tutulması istenmiyorsa bizimle paylaşabilir misiniz?
-Babasından gizli tutulmasına dair bir talimat gelmediğinden sanırım paylaşabilirim. 
Soyadını hatırlamıyorum, çalışanların önlüklerinin üstünde sadece isim yazar. 
Upuzun simsiyah saçları vardı, saçlarını hep dağınık örgü yapardı. Çok da güzel bir 
genç kızdı, gerçekten önünde böyle parlak bir hayat varken bu şekilde ölmesi çok 
yazık oldu. Televizyon kulesi çalışanları olarak hepimizin duaları seninle, Nisan…
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İstanbul ve Martı

İstanbul martıya benzer. Nasıl martının 
her bir tüyünde ayrı telaş varsa 
İstanbul’un da her bir sokağında ayrı bir 
koşuşturma, telaş vardır. Bir de ona 
ayak uydurmaya çalışan insanlar…

- Nil Yağıbasan

- Efe Ünsal

“O”

Gizemli bir naiflik vardı onda, 
Hep gençti yüzünün renkleri. 

Aziz bir sevgiyle harmanlanmış
Pek tuhaf bulduğu hayatı az çok yaşamıştı.
Bazen kafasından öylesine anlar geçerdi;

Hayaller bir bir sönerdi.
Belki kalbi ezilirdi, yağmur suyuna karışırdı sözleri.

Ancak o yılmazdı, istese de durduramazdı,
Elinde bir demet başlangıçla bakardı altı elli vapurundan aşağı, 

suya…

- Nisan Pekkan

Cevap

Eşyalar renk renk
Hepsi dönüyor etrafımda
Ben neredeyim
Ben kimim
Niye buradayım
Sorularım çok fazla
Oraya bakıyorum
Şuraya bakıyorum
Her yere bakıyorum 
Bulamıyorum 

- Elif Aydın

Ekmek

Allah rızası için
Bir ekmek parası düştü küçük ellere,
Bir lira pis ellerde parladı.
Bir liraya ekmek yok ki artık !
Sağanak yağış var.
Taksici memnuniyetsiz, trafik olacak, radyonun sesini açtı.
Cama tıkladı kirli küçük eller,
Tık tıkladıkça sesi açtı taksici.
Yan arabadaki kravatlı beyefendi saatine baktı,
Karnı acıkmıştı, evine bir an önce gidemediği için gökyüzünü lanetledi.
Onun camı hiç tıklatılmadı
Kırmızı, sarı, yeşil…
Herkes gitti,yal(ı)n(ız) ıslak ayaklar kaldı
Yürümeye devam etti... 

- Duru Helvacıoğlu

Seni suçlamıyorum, dedi anne
O zaman yalancısın, dedi kız
Suçlu var mı ki? dedi bir ses
Yapılan bir kabahat var ortada, dedi bir başka ses
Üzülenler var
Haksızlığa uğrayanlar var
Ama suçlu var mı?
Varsa da kim?
Kusur bende mi?
Ben suçlu muyum?
Aklını çerçeveleyen bu sorularla,
Hatıralarının ve hatırlamadıklarının köşelerinden ayrılmaya korkar olmuştu kız
Soru soramamak için dilsiz
Yanıt alamamak için sağır olmuştu
Işığın altında eziliyordu
Ağırlığa dayanamıyordu
Ve bir gün boğuldu
Aydınlık girdabında bir yığın et

- Vera Lâl Erdoğdu
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Bir yıl boyunca dünyayı dolaştım ve sadece eve geldiğimde kaybolmuş hissettim.
- İrem Emre

Top
Bir top sesi geldi, fakat oruç tutan yoktu.
- Aren Sümer

Adam sordu: “Müslüman mısın yoksa Hristiyan mı?’’
Cevap gelir: “Açım, bayım.’’
- Zeynep Tan

+Babamın kıyafetlerini birisine verdin mi?
-Verdim.
- Teoman Şaylan

Kaldırdığın her elde yıllardır atılan çığlıkları, feryatları duydun mu?
- Begüm Köseoğlu

Bir yıl ilerisini duyabiliyorum. Bugün ses durdu.
- Gül Ada Karakoç

Her gün aynı ayakkabıları giymekten sıkılmıştım. Yeni bir ayakkabı için evdekileri zorluyordum. Ve bir gün 
nihayet ayakkabı alabilecektim. Tam mağazaya girecektim ki…Ayağı olmayan bir adam gördüm.
- Ali Sami Tahtacı

Ona çok büyük gelen beyaz elbisesi ve belindeki kırmızı kuşağıyla oynuyor; pencereden, dışarıda oynayan 
arkadaşlarını izliyordu. Yüzünü örten tülbentten, ne oynadıklarını anlayamıyordu. Ev çok kalabalıktı, yabancı 
bir adamın yanında oturuyordu. Herkes ona altın bilezik ve para hediye ediyordu, nedenini anlayamıyordu. O 
hediye olarak sadece oyuncak istiyordu. Köyün avlusunda, arkadaşlarıyla oynayabileceği oyuncaklar…
- Hevin Uzun

Başını kaldırıp kapıya baktı. Giren o değildi. Garsona el etti, bir çay daha söyledi. Aniden kapıya tekrar baktı. 
Gülümsedi ve ayaklandı. Oysa o hâlâ gelmemişti.
- Efe Derebeyoğlu

Bulanık görüntünün gitmesini umarak gözlerini kırpıştırdı. Ancak önünü görebildiğinde hem mutluluk hem de 
kaygı hissetmeye başladı. O yerdeydi, arabası ise biraz ötesinde parçalara ayrılmıştı, ama annesi karşısında 
dimdik duruyor, ona gülümsüyordu. Mümkün müydü bu? Oysa çiçeklerini yeni tazelemişti.
- Beren Dönmez

Hasta babaannesini ziyarete gitmişti, kapıdan girdiğinde kavrulan helvanın kokusunu aldı.
- Okyanus Pera Dizdar

Dünyanın en zengini bendim. İlk gördüğüm fırına girdim. Cebimdeki son parayla bir ekmek aldım.
Sokağın kenarındaki evsize verdim.
- Emir Alp Dede

Değişim
Adam eve girdi. Evin her tarafı değişmişti. Girdiği anda geçmişini evin her köşesinde hissetti. Evin sahibiyle 
saatlerce konuştu. Artık işe alınmıştı.
- Ece Akay

Dışarı
Annem, kardeşimin psikolojisinin bozulduğunu söylemişti. Doktora gitmesi gerekiyormuş.

KÜÇÜREK
ÖYKÜLER

Uzun zamandır kardeşim ve annemle görüşmüyordum. Kardeşimi merak ettim.
Eve gittiğimde annemle kardeşim kavga ediyordu. Kardeşim, annemin dışarı çıkmasına izin vermemiş. 
Pencereden...
- Beliz Çelik

Beyaz duvarlı bir oda var. Küçük pencereli, az eşyalı… İçinde eşya sayısından çok insan var. Odanın tam 
ortasında bir sandalye, sandalyenin üzerinde bir kemer… Bir zamanlar umutları olan bir adamın kemeri. Etrafta 
fısıltılar, çığlıklar, konuşmalar...
- Ada Eşiz

Elindeki pembe kâğıda bakıyor, seçmeye çalışıyordu. Ne için hazırlık yapıldığını sormaya tenezzül etmemiş ya 
da etrafında olanları fark bile etmemişti belki de. O, sıradan bir günmüş gibi koltuğunda yatmaktan ve olmayan 
parasını harcamaktan başka bir şey yapmıyordu.
Karanlığın içinden kırmızı elbisesiyle her zamankinden biraz daha heyecanlı, biraz daha mutlu bir şekilde 
yanına gelen kızına sordu: Doğum günün hangi gündü senin? Umrunda olduğundan değil kendisi bir sayı 
seçemediğinden sormuştu ona da.
Bir anda yüz ifadesi değişen kızı ise gözlerine dolan yaşları hissetti ve düşmemeleri için gözlerini bile 
kırpamadan “bugün” dedi.
- Zeynep Uçan

Köy meydanında çocuklar neşeyle oynuyordu. Birden bir evin kapısında sakallı bir dede belirdi. Karısını eve 
çağırmak için kapıya çıkmıştı. Meydandaki kız çocuklarından birisi eve dönmek zorunda kaldı.
- Melis Bağoğlu 

Yıldızlarımız kesişir sanmıştım. Sen kayıp gittin, ben asılı kaldım.
- Damla Genç

İyi Geceler
Yorgun olmamama rağmen uykum gelmişti. Yatağıma uzandığım anda gözlerim bir daha açamayacağım kadar 
ağırlaştı. Sonsuz bir uykuya dalmadan önce arkamdan birinin “İyi geceler.” dediğini duydum ancak ben yalnız 
yaşıyordum.
- Ada Kar

Uyku
Sen bana ikimiz de uyurken geldin. Bir bacağım yorganın dışında, kafamın altında yastık, vakit geç oluyordu 
artık. Eğildin ve kulağıma inceden fısıldadın. Nefesimi tutmamı istedin, ben de tuttum. Belki de bu yüzden hiç 
uyanamadım.
- Ece Ceylan

Kuşak Farkı (Anneanne- torun arasında geçen konuşma)
— Oğlum şu numarayı rehbere kaydet.
— Anneanne cep telefonun nerede?
— Cep telefonunu ne yapacaksın oğlum?
— Eee numarayı kaydedeceğim.
— Oğlum, cep telefonu anneannende ne arar, git şu şöminenin üzerindeki telefon rehberine yaz.
(Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıştır.)
- Hakan Yılmaztürk 

Yaşlı adam televizyon karşısındaki kırmızı koltuğunda gittikçe ağırlaşan uykuya yenik düşmüştü o akşam. Saat 
1’i biraz geçiyordu ki kapının gürültülü gıcırtısıyla yerinden doğruldu. Karısının sesinin duydu “Merhaba, uyuyor 
muydun?” Adamın gülümsemesi bir anda yüzünde soldu, çünkü karısı 20 yıl önce ölmüştü.
- Mina Nazeratyan
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Comme vous le savez, après 17 ans passés à Notre-Dame de Sion, notre proviseur Monsieur de Lansalut a 
annoncé son départ de notre lycée à la fin de l'année scolaire 2020-2021. Ses contributions à notre établissement 
sont certainement précieuses et inoubliables. En tant qu'équipe de la revue Söz, nous réitérons à cette occasion 
notre tristesse et vous présentons l'interview donnée à  Çağla Eralp, élève de 10 E, par notre directeur.
Merci encore à Monsieur de Lansalut d'avoir accepté notre proposition d'entretien et d'être toujours à nos côtés.

Comment et pourquoi avez-vous décidé d’être un éducateur?

Si à un moment donné j’ai envisagé le monde de l’entreprise, très vite j’ai mesuré 
que ce ne serait pas là ou je pourrai le mieux m’épanouir. Dans mon cas, il s’est 
agit d’une série d’éléments, un peu comme avec un puzzle, qui juxtaposés m’ont 
convaincu progressivement que l’éducation serait ma voie.
Le scoutisme tout d’abord, mais aussi la prise de responsabilité dans les différents 
internats ou j’ai vécu ma scolarité de la fin du primaire jusqu’à la classe de terminale. 
Les formations de moniteur de centres de vacances et de camps d’adolescents 
puis de directeur de camps de jeunes durant ma vie étudiante ont également été 
déterminants. Mais je dois souligner que  de par mon milieu familial et l’éducation 
reçue, le service aura toujours été envisagé comme le point d’application d’une vie. 
Finalement c’est un riche cheminement où le travail s’est toujours accompagné de 
la prise de responsabilité et de l’expérience de l’amitié, qui font que de nombreuses 
et profondes relations se sont nouées et perdurent. Tout cela aura rendu cette 
fonction éducative captivante et véritablement enthousiasmante.

Qu’est-ce qui vous a motivé pour venir travailler en Turquie et comment avez-vous pris cette décision?

J’avais déjà eu la chance de travailler à l’étranger pour des missions courtes en 
lien avec l’enseignement et la recherche. Au Sénégal et aux îles du Cap Vert tout 
d’abord, puis dans  les départements d’outre mer, en Guyane et en Guadeloupe. 
Ces expériences exceptionnelles nourrissaient mon envie de repartir et de vivre 
plus longuement au contact de communautés éducatives en pays étranger.  
L’occasion m’avait été donné en mars 1997 de participer à une mission d’évaluation 
de l’enseignement francophone en Turquie. Immédiatement arrivé à Istanbul et les 
jours suivants j’ai été séduit par ce pays, son dynamisme et plus encore sa jeunesse 
respectueuse des enseignants, attachée à leurs écoles avec un esprit et une fidélité  
exceptionnelle.
Cette impression m’a convaincu de poser ma candidature pour le poste de chef 
d’établissement qui était vacant à Izmir. C’était vraiment par désir et ce fut 
l’aboutissement d’un choix réfléchi. Parce que personnellement, j’ai toujours ressenti 
une joie immense en franchissant une frontière, l’appel de l’inconnu, la découverte 

du différent, la plongée dans une culture forgée au creuset de l’histoire n’est-ce pas 
l’une des expériences humaines les plus riches?

Par delà nos différences n’est-ce pas le même destin que nous assumons? 

La Vie, l’Amour, la Mort ne connaissent pas de frontière, elles traversent le cœur de 
tout homme pour signer son drame ou sa grandeur et vous même en choisissant 
de venir faire vos études dans un lycée français comme Notre-Dame de Sion, vous 
vous préparez à partir un jour peut-être, pour plusieurs années, voir toute votre 
vie. Mais surtout vous vous préparez à faire partie d’une jeunesse ouverte sur le 
monde, indépendante, soucieuse de la transmission de valeurs, capable d’assumer 
des responsabilités. Pour un chef d’établissement venir d’un autre pays et participer 
à une telle aventure éducative c’est vraiment une chose formidable.

Vous rappelez-vous votre premier jour de travail en Turquie?
Comment vous êtes-vous senti?

Oui très bien - Même s’il a fallu préparer l’année scolaire,  le vrai premier jour, fut 
pour moi ce lundi 15 septembre 1997, jour de la rentrée scolaire au Lycée Saint-
Joseph d’ Izmir.
Rien à voir avec ce que j’avais connu jusqu’à lors en France ou les rentrées restent 
des rituels simplifiés à l’extrême et trop vite expédiés.
A Izmir rien de cela :
Les jeunes filles portant la robe écossaise et le chemisier blanc, les garçons la chemise 
blanche et  la cravate, les professeurs et les parents d’élèves impeccablement 
apprêtés, tous rassemblés au gymnase pour « La cérémonie » de la rentrée 
scolaire.  Après le bonheur des retrouvailles, l’effusion des gestes d’affections et 
des bavardages,  instantanément, au premier coup de sifflet des professeurs de 
sport en charge de la cérémonie, un silence absolu s’instaure, suivi de l’annonce de 
l’ouverture officielle de l’année scolaire qui laisse place aux applaudissements, à la 
joie spontanée d’intégrer pour les nouveaux et pour les plus anciens, de retrouver 
« son école  » Celle qui marque à vie.
Un rendez-vous exceptionnel réglé à la perfection entre l’hymne à la jeunesse et le 
serment, la minute de silence, l’hymne national et le premier discours du directeur… 
moment important qui inévitablement fixera la première impression. Celle qui 
détermine la suite. Il fallait par cette intervention, après les enseignants, gagner les 
cœurs des élèves et de leurs  parents.
Une journée qui inscrit l’année scolaire comme un temps précieux, j’oserai dire 
presque sacré, et qui élève l’école au rang d’institution au dessus de tout,  à aimer 
et à respecter.  La rentrée scolaire en Turquie reste comme une journée à part, 
moment d’une belle intensité.  Pour moi, la confirmation heureuse d’être venu. Venu 
avec l’idée originelle de passer trois à cinq années en Turquie, et me retourner 
aujourd’hui pour constater avec étonnement la fuite du temps, voir qu’au sablier, 
grain après grain, semaine après semaine sans vraiment me rendre compte qu’ il 
s’est écoulé déjà 24 années.

Vous avez passé dix-sept années à Notre-Dame de Sion, sans doute que vous emportez d’innombrables 
souvenirs. Pourriez-vous nous partager l’un des souvenirs qui vous rendent le plus heureux?

Certainement. Les souvenirs sont très nombreux et  en pensant malgré tout au 
départ qui se profile, ils reviennent de plus en plus présents à l’esprit, et c’est tant 
mieux.
L’un de plus beaux, incontestablement,  reste celui des journées des 12 et 13 mai 
2006 lorsque le lycée dans son ensemble, nous sommes déplacés, élèves, personnels 
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éducatifs , parents d’élèves, jeunes des cinq autres lycées francophones et du lycée 
allemand, du lycée Pierre Loti, sur l’île des Princes, pour fêter le 150e anniversaire 
du lycée couplé à la fête de la jeunesse. Retrouver sur cette île la délégation des 
élèves du lycée militaire et son orchestre des cuivres pour une cérémonie officielle 
à Atatürk, partager avec tous un gigantesque pique-nique au Luna-park, participer 
par équipe à la course de relais et à toute sa symbolique en faisant le tour complet 
de l’île avant de nous retrouver à la soirée de Gala au Club Anatolien avec en finale 
le feu d’artifice tiré depuis la mer. Un extraordinaire  moment de partage,  d’une joie 
authentique entre les générations, entre les jeunes des différentes écoles, entre les 
autorités turques et françaises présentes dans un pur esprit d’amitié et de concorde. 

Si vous voulez décrire Sion en trois mots, quels serait-ils?

Sans hésitation: In Sion Firmata Sum

Parce que Notre-Dame de Sion est un lieu ou l’éducation est comprise comme l’œuvre 
de tous, que cela s’édifie sur des relations de confiance et d’étroite collaboration 
entre tous les partenaires dans le respect des complémentarités et des différences, 
qui font grandir et se construire chacun d’entre nous, jeunes et adultes.  In Sion 
Firmata Sum, c’est vouloir porter l’image de notre lycée, moderne, inscrit dans son 
temps, sans complexe, sans archaïsme, sans arrogance, expression de notre force, 
de notre harmonie et de notre ouverture.

Que pensez-vous avoir changé à Sion? 

On ne change pas une école tel que Notre-Dame de Sion, on s’oblige plutôt à relire 
et à comprendre son passé, à s’inscrire dans la ligne de ses pères fondateurs et à 
partir de là, à s’attacher à ce que l’ensemble des fondamentaux restent vivants et 
actuels. A la mesure de mes moyens j’ai veillé  le plus simplement possible à tout 
cela en travaillant à l’ouverture vers l’extérieur d’une part et à rendre les conditions 
d’accueil plus adaptées et plus agréables, d’autre part.
Posez-vous la question: Qu’est ce que serait aujourd’hui une école fermée sur 
l’extérieur?  Une école est là pour former des jeunes pour le monde et pour demain, 
sans toutefois laisser l’école se faire envahir par le monde. De ce point de vue c’est 
une adaptation et une vigilance de chaque instant car s’il faut être de son temps 
il faut  parfois avoir à cœur de situer l’école à contretemps pour justement résister 
aux emballements des modes, veiller à  préserver le temps de la réflexion avec 
toujours le recul nécessaire. Il faut pouvoir permettre d’éclairer jeunes et adultes 
sur les problèmes et défis qui se posent à nous aujourd’hui en développant un 
regard critique et en ouvrant les vastes champs de réflexion autour des valeurs qui 
vont régler nos comportements dans la vie : Écologie et développement durable, 
bioéthique et sciences, nouvelles technologies et intelligences artificielles, morale 
dans l’action publique et citoyenne, droits de l’homme etc... Nous avons pour ce 
faire la chance d’avoir une équipe éducative de grande qualité, sensible à ces 
questionnements qui n’hésite pas à rechercher les meilleurs intervenants et experts 
qualifiés à l’extérieur.

Second point:
Il est toujours difficile pour un jeune de s’épanouir dans un lieu d’accueil anonyme.  
Fort de cette conviction j’ai fait en sorte que les élèves de Notre-Dame de Sion et 
les enseignants sans être dans un luxe ostentatoire puisse vivre dans un cadre qui 
soit beau, porteur d’ une identité, fonctionnel et de qualité, toujours agréable à 
fréquenter. 
C’est un respect élémentaire de la personne accueillie. La qualité du lieu va influer 

sur ce qu’on y propose, sur ce que l’on y vit et comment on le vit.  Favoriser les 
activités sportives à l’intérieur du lycée par des équipements de qualité. Mettre 
en place et offrir  les conditions matérielles avec un  vrai service d’orientation 
universitaire national et international. Apporter sans relâche la musique classique 
au cœur de l’établissement par la venue de grands interprètes, mettre en place des 
expositions multilingues de haut niveau, accueillir des conférenciers, des colloques 
universitaires en philosophie, en histoire, en sciences humaines et en sciences de 
l’éducation, promouvoir des prix littéraires, s’ouvrir à des résidences d’artistes ou  
d’écrivains, mettre en place et faire perdurer le concours international de piano, 
développer les festivals de musique baroque, de théâtre scolaire. Faire vivre jeunes 
et adultes dans un tel creuset culturel est un enjeu majeur de l’éducation à Notre-
Dame de Sion. Cela donne cœur à toute notre communauté éducative tout autant 
qu’à un large public extérieur qui sait profiter de cette offre culturelle.

Et comment Sion vous a changé?

A Notre-Dame de Sion outre les compétences techniques et de gestion il y a 
d’autres primats qui irriguent toute la fonction au travers de l’éducation aux valeurs, 
à la beauté de la vie. C’est en permanence comme un souffle inspirateur qui anime 
tous les secteurs de la vie éducative. C’est là une richesse extraordinaire, presque 
unique, que de pouvoir partager cette vision, de donner et de porter du sens par 
l’entremise d’une équipe enseignante riche d’une grande diversité, constituée de 
personnels d’horizons, d’origines, de pensées voir de religions diverses qui animent 
et  rayonnent de cette exceptionnelle complémentarité dans la diversité. 
Le bilan de ces années en Turquie, c’est avant tout une manière d’être, de vivre 
avec les personnes , de leur parler et d’agir avec elles. En Turquie quel bonheur de 
se sentir Passeur de cette diversité dans la fraternité et au service de la jeunesse. 
Cela demande il est vrai une indispensable puissance d’écoute, la patience,  la 
prudence, beaucoup d’opiniâtreté et de la disponibilité. La bonté et l’intelligence 
pour y réussir sont plus important que les diplômes de management. Il ne faut pas 
beaucoup de temps pour en prendre conscience et il faut se défendre de la même 
manière contre l’activisme et l’intellectualisme.
Notre école il faut bien le dire reste un havre de Paix, lieu sanctuarisé d’une 
éducation ouverte, respectueuse de l’autre, des traditions de la Turquie.  Je peux 
donc affirmer que depuis 1997, autant à Izmir qu’à Istanbul,  je suis et reste un 
directeur heureux, habité par la passion de l’éducation, la joie d’être présent à la 
vie des jeunes et des enseignants. Si Sion ne m’a pas changé fondamentalement, en 
tous cas,  il m’a fait évoluer avec bonheur.

Quels sont vos projets après avoir quitté l’école? Aimeriez-vous continuer à travailler?

Après plus de quarante années dans l’enseignement dont trente-six à la direction 
d’établissements scolaires très divers, il s’agit là d’un parcours professionnel riche 
de tant de contacts et de découvertes, façonné par ces longs séjours à l’étranger 
qui fait que je n’envisage absolument pas une retraite oisive. Je me réjouis déjà 
de pouvoir me projeter afin de servir librement, à un autre rythme, les causes de 
l’éducation en général et de la jeunesse en particulier. J’aime communier à la vie, à 
ma vie, à celle des autres et nous comptons bien avec ma femme Laura, continuer 
ce chemin vers des ailleurs qu’ils nous restent à parcourir et à faire vivre. Et puis 
nous avons bien l’intention de revenir très régulièrement en Turquie et de visiter 
tout ce que nous n’avons eu le temps de découvrir durant ces années d’activité 
professionnelle. Je rêve  déjà de revenir et de pouvoir découvrir Mardin, le lac de 
Van, toute la côte de la Mer Noire et bien d’autres lieux tout aussi exceptionnels. La 
Turquie reste et restera en nos cœurs.
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Pour finir, avez vous un message pour les élèves?

Nous avons basculé dans un univers unidimensionnel, dans lequel on a tendance 
à ne retenir que ce qui nous est utile, ce qui est quantifiable et qui aboutit à des 
résultats pratiques et techniques pour aujourd’hui. Cela donne une vision rétrécie 
du monde. Vous êtes tous capables de communiquer par les réseaux sociaux, êtes 
accablés par la surinformation, sans ordre et sans discernement vous vivez avec un 
univers obstrué par une surdose de connaissances sans que l’on puisse parler de 
savoir. Un univers de plus en plus technique mais dépourvu de culture générale. Je 
ne voudrai pas que trop rapidement cet univers ne soit plus suffisant. Méfiez vous 
des aberrations du relativisme, d’un univers vide de sens, tout autant qu’ils vous 
faut vous défier des gourous et faux prophètes, des prédicateurs de malheurs tout 
autant que des marchands de bonheurs.
Ce que je note aussi, années après années, c’est votre grande générosité. Vous 
êtes des jeunes capables de dévouement. Vous  savez vous engager, dans des 
actions qui demandent des sacrifices et qui font du bien. Je pense que vous vous 
y retrouvez. Le tout étant de développer de la constance  dans ces actions pour 
arriver à se forger un idéal profond qui assure la qualité et la durée.  Sachez que la 
vie c’est à la fois l’intelligence et le cœur.
Comme jeunes vous êtes porteurs de l’espoir du monde.  Aussi, «ayez cette 
volonté vigoureuse de forcer les portes de la vie» selon cette belle expression du 
philosophe, T de Chardin.

Bildiğiniz gibi, Notre-Dame de Sion’da geçirdiği 17 yılın ardından, okul müdürümüz Monsieur de Lansalut 
2020-2021 eğitim-öğretim yılı sonunda lisemizden ayrılacağını açıkladı. Şüphesiz ki Monsieur de Lansalut’nün 
okulumuza yaptığı bütün katkılar değerli ve unutulmaz. Söz Dergisi ekibi olarak bu vesileyle üzüntümüzü yeniden 
dile getiriyor ve size 10 E öğrencisi Çağla Eralp’in okul müdürümüzle yaptığı röportajı sunuyoruz.
Bizi kırmayıp röportaj teklifimizi kabul ettiği ve her zaman yanımızda olduğu için bir kez daha Monsieur de 
Lansalut'ye teşekkür ederiz.

Eğitimci olmaya nasıl ve niçin karar verdiniz? 

Bir an şirket dünyasını düşünmüş olsam da bunun en iyi gelişim gösterebileceğim 
bir alan olmadığını çok çabuk anladım. Benim durumumda bir dizi unsur, tıpkı bir 
“puzzle”da yan yana gelmiş parçalar gibi, yavaş yavaş kendi yolumun eğitim olduğu 
konusunda beni ikna etti.  
Bunlar arasında ilk önce izcilik ama aynı zamanda ilkokul sondan lise son sınıfa kadar 
eğitim hayatımı yaşadığım çeşitli yatılı okullarda aldığım sorumluluklar sayılabilir. 
Öğrencilik hayatım boyunca tatil merkezi ve ergen kamplarında aldığım eğitmenlik 
formasyonları, ardından da gençlik kampı müdürlüğü de bu kararımda etkili oldu. 
Ancak şunu da vurgulamalıyım ki aile geçmişimde ve aldığım eğitimde, hizmet 
etmek, her zaman ömür boyu başvuru noktası olarak görülmüştür. Sonuçta bu; 
çalışmaya, her zaman sorumluluk alma duygusu ve dostluk deneyiminin eşlik ettiği 
çok zengin bir yolculuk. Böylelikle pek çok derin ilişki kuruluyor ve devam ediyor. 
Tüm bunlar, eğitim misyonunu büyüleyici ve gerçekten heyecan verici hâle getiriyor.

Sizi Türkiye’ye çalışmaya gelmeye ne motive etti ve bu kararı nasıl aldınız? 

Daha önce eğitim ve araştırmayla ilgili kısa görevler için yurt dışında çalışma 
olanağım oldu.  Bu görevler önce Senegal ve Cape Verde Adaları’nda, ardından da 
Guyana ve Guadeloupe gibi denizaşırı departmanlarda gerçekleşti.

Bu istisnai deneyimler, yeniden yabancı bir ülkeye gitme ve orada daha uzun süre 
eğitim topluluklarıyla yakın temas hâlinde yaşama isteğimi besledi. Türkiye’de 
Frankofon eğitimi değerlendirme görevine katılmam, bana Mart 1997’de böyle bir 
olanak sundu. Hemen İstanbul’a geldim. Gelişimi izleyen günlerde, bu ülke dinamizmi 
ve daha çok da eğitimcilere saygılı, okullarına ruhları ve istisnai bir sadakatle bağlı 
gençleriyle beni büyüledi. 

Bu izlenim, beni İzmir’de boşalan okul müdürlüğü görevine başvurmaya teşvik 
etti.  Bu başvuru gerçek bir istekten doğdu ve düşünülmüş bir seçimin meyvesi 
olarak gelişti. Aslında kişisel olarak, bir sınırı geçerken, bilinmeyenin çağrısına kulak 
vermekten, farklı olanın keşfine ve tarihin potasında biçimlendirilmiş bir kültüre 
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dalmaktan her zaman büyük bir sevinç hissetmişimdir. Bu his, en zengin insan 
deneyimlerimden biri değil midir? 

Farklılıklarımızın ötesinde aslında aynı kaderi paylaşmıyor muyuz? 

Yaşam, Aşk, Ölüm sınır tanımıyor ve dramına veya büyüklüğüne imza atmak üzere 
her insanın kalbinden geçiyor. Notre-Dame de Sion gibi bir Fransız Lisesinde 
eğitim almayı seçerek belki siz de bir gün birkaç yıl için hatta ömür boyu gitmeye 
hazırlanıyor olabilirsiniz. Ama özellikle de dünyaya açılan, bağımsız, değerlerin 
aktarımına özen gösteren, sorumluluklarını yerine getirebilecek bir gençliğin bir 
parçası olmaya hazırlanıyorsunuz. Bir okul müdürü için, başka bir ülkeden gelmek 
ve böyle bir eğitim macerasına atılmak, gerçekten muhteşem bir şey. 

Türkiye’deki ilk çalışma gününüzü hatırlıyor musunuz? Kendinizi nasıl hissettiniz? 

Evet, çok iyi hatırlıyorum. Bütün bir eğitim-öğretim yılını hatırlamak gerektiyse de, 
1997 yılı, 15 Eylül Pazartesi benim için gerçek ilk gün oldu. Bu tarih, İzmir’deki Saint-
Joseph Lisesinde okulun açıldığı gündü. Bu deneyimin o zamana dek Fransa’da 
gördüğüm, aşırı derecede basitleştirilmiş ritüellere dönüşmüş ve çok çabuk tüketilen 
okul açılışlarıyla hiçbir bağlantısı yoktu. 

İzmir’de bunlardan eser yoktu. Ekose önlük ve beyaz gömlek giymiş genç kızlar, 
beyaz gömlekli ve kravatlı erkek öğrenciler, tertemiz giyinmiş öğretmen ve öğrenci 
velileri, “Okul Açılış Töreni” için spor salonunda toplandılar. Bir araya gelmenin 
mutluluğu, sevgi çığlıkları ve sohbetler, törenin akışından sorumlu beden eğitimi 
öğretmenlerinin ilk düdüğü ile birlikte yerini birdenbire tesis edilen derin bir sessizliğe 
bıraktı. Bu sessizliği eğitim-öğretim yılının resmî açılışı, alkışlar, yeni öğrencilerin 
değişik bir okula başlama heyecanı, eskilerin ise yaşam boyu onlarda iz bırakacak 
okullarına “kavuşma” coşkusu izledi. 

Tören, Ulu Önder Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, öğrenci andı, saygı duruşu, İstiklal 
Marşı ve okul müdürünün konuşmasıyla mükemmel şekilde düzenlenmiş istisnai bir 
buluşmaydı. Müdürün konuşması, kaçınılmaz olarak ilk izlenimi oluşturacak ve daha 
sonraki süreci belirleyecek önemli bir andır. Bu konuşma ile öğretmenlerden sonra 
öğrenci ve velilerin gönlünü kazanmak gerekir.

Bu ilk gün, eğitim-öğretim yılını değerli, neredeyse kutsal diyebileceğim bir zaman 
olarak sonsuzlaştıran ve okulu her şeyden önce sevilmesi ve ona saygı duyulması 
gereken bir kurum konumuna yükselten bir andı. Türkiye’de eğitim-öğretim yılı açılışı, 
ayrı bir gün, hoş bir yoğunluğa sahip bir andır. Benim açımdan buraya gelmiş olma 
mutluluğumu teyit ediyor. Başta Türkiye’de üç ile beş yıl geçirme ve geri dönme 
fikriyle geldim. Bugün zamanın su gibi akıp gittiğini şaşkınlıkla gözlemliyorum. Ben 
farkına varmaksızın haftalar birbirini izlemiş, kum saatindeki taneler gibi, 24 yıl 
geçip gitmiş.

Notre-Dame de Sion’da 17 yıl geçirdiniz. Kuşkusuz pek çok anıyı beraberinizde götürüyorsunuzdur. Sizi en 
mutlu eden anılarınızdan bir tanesini bizimle paylaşabilir misiniz?

Kuşkusuz ki pek çok anı var. Her şeye rağmen yaklaşan ayrılık tarihini düşündükçe, 
daha çok hatıra zihinde canlanıyor. Bu da olumlu bir şey. Tartışmasız olarak en güzel 
anılarımdan bir tanesi, Gençlik ve Spor Bayramı ile birleştirerek kutladığımız Notre-
Dame de Sion Lisesinin 150. kuruluş yıl dönümüydü. Bu vesileyle, öğrenciler, eğitim 
personeli, öğrenci velileri olmak üzere tüm NDS, 12 ve 13 Mayıs 2006 tarihlerinde 
diğer beş Frankofon lise, Alman Lisesi ve Pierre Loti Lisesinden gençler, Büyükada’ya 

gittik. Burada Atatürk’e adanmış resmî bir tören vesilesiyle Askerî Liseden bir 
öğrenci delegasyonu ve nefesli sazlar orkestrası ile karşılaştık; Lunapark’ta hep 
birlikte muhteşem bir piknik yaptık ve ekipler hâlinde bayrak koşusuna ve onun 
simgelediği coşkuya katılarak ada turunu tamamladık. Ardından da kapanış için 
Anadolu Kulübü’ndeki gala gecesinde buluştuk. Denizden atılan havai fişekler bu 
güzel geceye eşlik etti. Tüm bunlar sıra dışı bir paylaşım anıydı. Gerçek bir dostluk 
ve uyum ruhu içinde farklı nesiller, değişik okullardan gelmiş gençler ile Türk ve 
Fransız makamları arasında gerçek bir sevinç hâkimdi. 

Üç kelimeyle Notre-Dame de Sion’u tasvir etmek isteseniz, hangilerini seçerdiniz? 

Hiç tereddüt etmeden, In Sion Firmata Sum…

Çünkü Notre-Dame de Sion, eğitimin herkesin eseri olduğu, bu sürecin güven ilişkileri 
ve takım arkadaşları arasındaki sıkı bir iş birliği üzerinden şekillendiği düşünülen bir 
yerdir. Gençler ve yetişkinler olarak her birimizi büyüten ve bizleri inşa eden birbirini 
tamamlama ilkesi ve farklılıklara saygı bu süreçte esastır. In Sion Firmata Sum; güç, 
uyum ve açılımımızın ifadesi olan, modern ve zamana ayak uyduran lisemizin imajını 
komplekssiz, arkaizm ve kibire kaçmadan taşımak istemek demektir.

 Notre-Dame de Sion’da neyi değiştirmiş olduğunuzu düşünüyorsunuz?

Notre-Dame de Sion gibi bir okul değiştirilmez. Bunun yerine, kendinizi, kurum 
geçmişini yeniden okumak ve anlamak, kurucularının çizgisini takip etmek 
ve böylelikle tüm temelleri canlı ve güncel tutmaya odaklanmak zorunda 
hissediyorsunuz. İmkânlarım ölçüsünde olabildiğince sade bir şekilde bir yandan 
dışarıya açılmaya diğer yandan öğrencileri karşılama koşullarını daha uygun ve daha 
keyifli hâle getirmeye çalışarak bütün bunlara özen gösterdim.
 
Soruyu kendinize sorun: Bugün dışa kapalı bir okul ne anlama gelir? Bir yandan 
dünyanın okulu işgal etmesine izin vermemelisiniz. Ancak diğer yandan okul, gençleri 
dünya ve yarın için yetiştirmek üzere vardır. Bu açıdan bakıldığında bu iş hem 
uyum hem de her an hassasiyet istiyor; çünkü zamana ayak uydurmak gerekse de, 
trendlerin heyecanına kapılmadan gerekli mesafeyi korumak için kendine düşünecek 
zaman tanımak ve bazen de okulu zamanın tersine konumlandırmak gerekebilir. 
Eleştirel bir bakış açısı geliştirerek ve yaşamdaki davranışlarımızı düzenleyecek 
değerler etrafında geniş düşünme alanları açarak gençleri ve yetişkinleri bugün karşı 
karşıya olduğumuz sorunlar ve zorluklar konusunda aydınlatabilmeliyiz: ekoloji ve 
sürdürülebilir kalkınma, biyoetik ve bilim, yeni teknolojiler ve yapay zekâ, kamuda ve 
vatandaşlık davranışlarında ahlak, insan hakları vb. Bunu yapmak için, bu sorulara 
duyarlı, dışarıdan en iyi konuşmacıları ve nitelikli uzmanları aramaktan çekinmeyen 
yetkin bir eğitim ekibine sahip olduğumuz için şanslıyız.

İkinci nokta:
Bir genç için kişiliksiz bir yerde gelişmek her zaman zordur. Bu düşüncenin ışığında, 
Notre-Dame de Sion öğrencileri ve öğretmenlerinin gösterişli bir lüks içinde 
olmadan, güzel, kimlik taşıyan, işlevsel ve nitelikli, parçası olunmaktan zevk duyulan 
bir ortamda yaşayabilmelerini sağladım. Bu, mekânınıza kabul ettiğiniz kişiye temel 
bir saygıdır. Mekânın niteliği, orada sunulanları, yaşananları ve yaşanmışlıkları 
etkileyecektir. Kaliteli donanımlarla lise içinde spor faaliyetlerini teşvik etmek,  ulusal 
ve uluslararası düzeyde gerçek bir üniversite oryantasyon hizmeti ile maddi koşulları 
gerçekleştirmek ve sunmak, büyük yorumcuları davet ederek kurumun kalbine 
soluksuz klasik müzik getirmek, yüksek düzeyde ve çok dilli sergiler düzenlemek, 
konferansçılar kabul etmek, felsefe, tarih, beşeri bilimler ve eğitim bilimleri alanında 
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üniversite düzeyinde kolokyumlara ev sahipliği yapmak, edebiyat ödülleri dağıtmak, 
sanatçı ve yazarları konuk etmek, Uluslararası Piyano Yarışması’nı gerçekleştirmek 
ve devamlılığını sağlamak, barok müzik ile okul tiyatrosu festivalleri geliştirmek. İşte 
genç ve yetişkinleri böyle bir kültürel potada yaşatmak, Notre-Dame de Sion’daki 
eğitimin esas idealidir. Bu ideal, tüm eğitim topluluğumuzun yanı sıra bu kültürel 
sunumdan nasıl yararlanılacağını bilen dışarıdaki geniş bir izleyici kitlesini de 
yüreklendirmektedir. 

Peki Sion sizi nasıl değiştirdi?

Notre-Dame de Sion’da teknik ve yönetsel yetkinliklerin yanı sıra, değerler ve 
yaşamın güzellikleri üzerinden eğitim ile tüm süreci besleyen başka öncellikler var. 
Bu, eğitim hayatının tüm alanlarına sürekli ilham veren bir nefes gibi. Bu bakış açısını 
paylaşabilmek; farklı ufuk, köken, düşünce ve hatta dinlerden gelen bir personelden 
oluşan ve bu farklılık içinde birbirini istisnai biçimde tamamlayarak çevrelerine ilham 
veren ve ışık saçan zengin bir eğitim kadrosu aracılığıyla sürece anlam katmak, 
olağanüstü, neredeyse benzeri bulunmayan bir zenginlik.  

Türkiye’de geçirdiğim bu yılların bilançosu, her şeyden önce var olma, insanlarla 
yaşama, onlarla konuşma ve onlarla hareket etme biçimidir. Türkiye’de, bir kardeşlik 
ortamı içinde ve gençliğin hizmetinde, kendini bu çeşitliliğin aracısı olarak hissetmek, 
ne mutluluk verici bir şey. Bunun vazgeçilmez bir dinleme gücü, sabır, ihtiyat, çok 
fazla ısrar ve ulaşılabilirlik gerektirdiği doğrudur. Bunu başarmak için iyilik ve anlayış, 
işletme diplomalarından daha önemlidir. Bunun farkına varmak uzun sürmüyor. Aynı 
şekilde aktivizm ve entelektüalizme karşı da kendinizi savunmalısınız. Okulumuzun 
bir barış limanı, başkalarına ve Türkiye’nin geleneklerine saygılı, açık görüşlü bir 
eğitim mabedi olarak kaldığını belirtmek gerekir.  Bu nedenle, 1997’den beri hem 
İzmir’de hem de İstanbul’da, eğitim tutkusunu, gençlerin ve öğretmenlerin hayatında 
var olmanın sevincini içinde barındıran mutlu bir müdür olduğumu ve böyle kaldığımı 
iddia edebilirim. Sion beni temelden değiştirmediyse de, her hâlükârda, beni mutlu 
bir şekilde geliştirdi.

Okuldan ayrıldıktan sonra projeleriniz neler? Çalışmaya devam etmeyi istiyor musunuz?

Otuz altı yılı çok çeşitli okulların yönetiminde olmak üzere kırk yıldan fazla 
süren bir eğitim kariyerinden sonra, temas ve keşiflerle dolu ve ülkem dışında 
geçen uzun yıllarla şekillenen zengin bir mesleki yolculuğum oldu. Bu sebeple, 
tembellikle harcanan bir emeklilik dönemi hiç öngörmüyorum. Genelde eğitimin 
ve özelde gençliğin sorunlarına özgürce, başka bir ritimle hizmet edebilmek için 
planlar yapabilmeyi şimdiden dört gözle bekliyorum. Yaşamla, benim yaşamımla, 
başkalarının yaşamıyla bütünleşmeyi seviyorum ve eşim Laura ile birlikte, daha kat 
etmemiz ve yaşamamız gereken başka yerlere doğru yol almayı umuyoruz. Ayrıca çok 
düzenli olarak Türkiye’ye dönmeyi ve mesleki hayatımız boyunca keşfetmeye zaman 
bulamadığımız her şeyi ziyaret etmeyi planlıyoruz. Daha şimdiden geri dönmeyi ve 
Mardin’i, Van Gölü’nü, tüm Karadeniz kıyısını ve bu denli istisnai daha pek çok 
yeri keşfedebilmeyi hayal ediyorum. Türkiye kalbimizde yaşıyor ve yaşamaya devam 
edecek. 

Görüşmemizi sonlandırırken, öğrencilere verilecek bir mesajınız var mı?

Yalnızca bizim için yararlı olanı, ölçülebilir olanı ve bugün için pratik ve teknik 
sonuçlara götüren şeyleri elimizde tutma eğiliminde olduğumuz tek boyutlu bir 
dünyaya doğru kaydık. Bu da dünyaya dar bir bakış açısı sunuyor. Hepiniz sosyal 
ağlar aracılığıyla iletişim kurabiliyorsunuz, aşırı bilgi yükü altında eziliyorsunuz, 

düzensizlik içinde ve ayrımına varmadan aşırı dozda bilgi ile tıkanmış bir dünyada, 
bilmekten bahsedemeden yaşıyorsunuz. Bu, gittikçe teknik ama genel kültürden 
yoksun bir dünya. Bu dünyanın çok çabuk bir şekilde artık yeterli olamayacağı fikri 
beni korkutuyor. Görecelikten sapmayın ve anlamsız bir dünyadan sakının. Aynı 
şekilde bilgiçlik taslayanlardan ve yalancı peygamberlerden, felaket habercilerinden 
olduğu kadar mutluluk tacirlerinden uzak durun. Ayrıca yıllardan sonra aklımda kalan 
şeylerden biri de cömertliğiniz. Sizler özveride bulunabilecek gençlersiniz. Fedakârlık 
gerektiren ve iyilik getiren eylemlerde nasıl sorumluluk alacağınızı biliyorsunuz. Bu 
alanda kendinizi bulabileceğinizi düşünüyorum. Bütün mesele, kendinize nitelik ve 
süreklilik sağlayan derin bir ideal kurgulayabilmek için bu eylemlerinizde tutarlılık 
geliştirmektir.  Yaşamın hem kalp hem de zekâdan geçtiğini biliniz. Gençler olarak 
dünyaya umut taşıyacaksınız. Düşünür T. de Chardin’in güzel deyişiyle, «yaşamın 
kapılarını zorlayacak güçlü bir azme sahip olun».
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İlk o geldi, 
En son o gidecek. 

Başlangıcını, 
Kimse ama kimse öğrenemeyecek. 

Devinen yıldızlarla, 
Kendini parçalayanlarla. 

Renkler karışacak, 
Evren siyaha boyanacak. 

Birçok, 
Bir tek olacak ; 

Bir Tek ise, 
Birçok.

Yutacak, 
Kendine katacak, 

Her varlığı. 
Yükselen karanlık gelgit.

İçinde ne ışık, 
Ne gölge olacak. 

Varlık ya da yokluk, 
Gülünç kavramlar kalacak.

En gelişigüzel, 
En dağınık olduğunda ; 

En düzenli, 
En belirgin olacak. 

Bazıları ona “savaş” der, 
Oysa o ne savaş, 

Ne de barış. 

Onu “erk” diye etiketlemeyin! 
O ne erildir, 
Ne de dişil. 

Karşılaştırmayın, 
Karşılaştıramazsınız, 

Çünkü karşıtı kendisi. 

Mükemmel karışım, 
Değişen düzen. 

Bir vardır, 
Bir yoktur.

KAOS
ALP KUTLU KIRAÇ

BALMUMUNDAN
AĞIT
NİL AYDIN

Salkım söğüdün dalında, bir kelebek. 
Sonbahar yaklaşınca, 
salkım söğüt karışır, 
ince, yeşil dallarında. 
Kanatlarım sararır, 
benliğimin şakaklarında. Kanatlarım
balmumundan

Kuzeyli bir rüzgâr eser, 
yağmur getirir, 
bulutlarında. 
Kelebeğin kanatlarına, 
yavaş yavaş damlatır. 
Kanatlarım ağırlaşır. 
Salkım söğüdün dalları
 bu sefer, 
kanatlarına karışır, 
kelebeğin. 
Kanatlarına karışır, 
benliğimin. 
Benliğim balmumundan

Salkım söğüt bilmez, 
bir kelebek, 
doğru yerde, 
doğru zamanda, 
kanat çırparsa 
ne kasırgalar yaratır, 
adı kaos kuramıdır. 
Kelebeğin yarattığı kasırga 

bir haftalık ömründen 
üç gün azaltır. 
Kanatları,
uçlarından kırılır. 
Güneş çıkar arkasından, 
kuzeyli rüzgârların. 
Yarım kanatlı kelebek aldanır 
parlaklığına, 
güneşin aydınlığının. 
Balmumu erir, 
kanatları erir, 
İkarus gibi 
kanatlarım erir, 
benliğim balmumundan. 

Ben, 
balmumundan, 
yarım kanatlı, 
küçük bir kelebek; 
büyük bir dünyada, 
açsam kanatlarımı, 
çırpsam sonbaharın kucağına 
kurtulur muyum 
kaosun poyrazından?
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Cam kapıyı aralayıp pistin olduğu alana yöneldi. Henüz yarışmanın 
başlamasına dakikalar olsa da elinde kocaman pankartlar ve bayraklarla bekleyen 
kalabalık, önceden tribündeki yerlerine yerleşmişti. Bense oraya geçmeyecektim. 
Onun yarışmadan önce beni görmesini istiyor, hatta yarışma esnasında bile burada 
olduğumu bilerek moral bulmasını umuyordum. 

Her yarışmadan önce olduğu gibi şimdi de buz düzeltme makinesi piste girmişti. 
Çıkardığı ses, az önceki güçlü bağırışları bastırmaya yetmemişti. Gerçi normal bir 
makineye göre yine fazla ses çıkartıyordu ya. Görünüşünden ve hantallığından da 
anlaşıldığı üzere çok eskiydi. Buna rağmen külüstür Zamboni buzun üzerine su 
püskürtüp fırçasıyla düzeltirken harika iş çıkarıyor adeta yüzeyi tüm pürüzlerinden 
arıtıyordu ki buzun tamamen pürüzsüz olması artistik patinaj için oldukça önem arz 
ediyordu. Bu sebepten salondaki herkes ne yarışmadan önce bunun yapılmasına ne 
de makinenin yavaşlığına ses ediyordu. 

İstemsizce ayaklarıma baktım. Gerektiğinden daha hafiflerdi sanki. Ki bence 
böyle hissetmem çok normaldi. Genelde izleyici konumunda olmaz ve piste geldim 
mi ayaklarımdan pateni eksik etmezdim. Yarışma içinse… İlk kez düzenlendiğinde 
birincisi olmuştum. Pek uzun zaman olmamıştı aslında bu sene de üçüncüsü 
yapılıyordu. Bu yüzden tepeden sarkan dev pankartta yazan komik geliyordu ya. 
“Geleneksel Buz Pateni Yarışması” üç seneyle bir şey gelenek haline gelir miydi hiç? 
Adım anons edildiğinde irkildim. Bir anda iki sene önceye dönmüş gibi hissettim. 
Ardından gelen “ Bu sene de yarışacak mısınız?” sorusuyla yeniden dünyaya iniş 
yapmıştım. “Hayır” dedim gülümseyerek “Ben değil ama öğrencim yarışacak” diye 
cevap verdim, köşede anonsu yapan adama. Tüm salon onun kim olduğunu merak 
edercesine önce bana baktı sonra da o kişiyi sanki bulabilecek gibi etrafa. Sahi o 
nerede kalmıştı?

Cebimden telefonumu çıkarak ellerimi pistin bir metrelik duvarlarına yasladım. 
Aramak ve aramamak arasında tereddüte düştüm. Daha buraya varmadan aramıştım 
zaten. Art arda aramak da istemiyordum. Derin bir iç çektim. Geleceğini hissediyor 
hatta biliyordum. Yalnızca heyecan yapmıştı. Zamanında yetişmesi gerekiyordu. 
Makina bile yerine girmek üzereydi ki birinci sırada kendisinin olduğunu biliyordu. 
Yarışmanın başlamasına iki bilemedin üç dakika vardı. Nerede kalmıştı?

Yarışma başladı. Şanslıydı ki ondan önce, açılış konuşmasını yapan sunucu 
laubali birine benziyordu, konuşmanın uzayacığından adım gibi emindim. İşte 
benimle konuşan adamdı o. Paniğimi suratımdan okumuş olacaktı ki sanki bana 
yardım etmek için yapıyordu bunu. Tekrar ismim seslenildiğinde irkildim. Bu sefer 
anons edilmemiştim. Çok şükür bu oydu. “Üzgünüm geciktim.” dedi sadece. 
Patenlerini ve kostümünü çoktan giymiş olması da iyi bir haberdi. Hemen ona 
sarıldım.  Gelmeyeceği bir an bile aklımdan geçmemişti desem yalan olurdu. Daha 
ağzında bir şeyler gevelemeye çalışıyordu ki onu işaret parmağımla susturdum ve 
pisti işaret ettim.  “Hadi bakalım, iyi şanslar.” Başıyla onaylarken yüzü gülüyordu. 
Patenlerinin koruyucularını çıkarıp piste dalması belki de sadece bir saniyesini 
almıştı. Onun girmesiyle ışık kısılmaya başladı. Tam ortaya geldiğinde ise karanlığın 
ortasında tek bir spot ışığı, altındaysa o vardı. 

“Artistik patinajın altında yatan başlıca kavramlar, tutku ve zarafettir.”
Bana, yarışmaya katılacağını ve bunun için hazırlanmak istediğini söylediğinde 

ilk sözlerim bunlar olmuştu. “Bu illüzyon yalnızca kostümle yaratılamaz. Aynı 
zamanda hem müzik hem de onunla mükemmel bir ahenk oluşturan hareketlere de 
gerek vardır.”

Şimdiyse o spot ışığının altında ayaklarına kadar tül ve pullarla süslenmiş 
siyah kostümüyle siyah bir kuğu gibi dursa da hareketlerinin ördeğe benzememesini 
umuyordum. Birkaç dakika sonra başlayan ve kulağa hoş gelen çekici enstrümantal 
müzik eşliğinde kollarını kaldırıp zarifçe etrafında dolaştırmasının ardından, müziğin 
anlık durmasıyla etrafında tek tur atıp aniden durup bana baktı. Sadece hareketi 
değil bakışıyla da bu role bürünmüştü.  “Etkileyici,” diye düşündüm. “İşte çekicilik, 

ADETA
BİR
SİYAH
KUĞU
NİL EFENDİ

işte tutku, işte zarafet.”. 
Başlamadan saçlarını savurdu. İstemsiz bir ıslık dudaklarımdan fırlayıvermişti. 

Gerçekten bu hayal ettiğimin ötesinde olsa da bu daha başlangıçtı. Kaymaya 
başladı. Bacağını bir balerin gibi kaldırıp indirirken kolları hatta tüm bedeni hareket 
ediyordu ama bunu öyle bir yapıyordu ki sanki tüm bu hareketler zahmetsizmiş 
de, herkesin kolayca yapabilecekleri türdenmiş gibi. Yarım bir saltoyla tek ayağı 
üzerinde arkasına dönmüş geriye doğru kaymaya başlamıştı. Arkasındaki ufak 
eteğe benzeyen pilesi sürekli havada duruyordu. 

Dönüp durmaya devam etti. Açıkçası bu beni korkutuyordu çünkü fazla 
dönmesi başını döndürerek yarışmada yapılması zorunlu olan hareketleri riske 
atardı. Geriye doğru çaprazlar atarak devam ettikçe de bu korkum büyümeye 
devam ediyordu ki ileri dönüp aniden Axel’e geçmişti. İleriye doğru yapılan tek 
atlayış olan Axel, bizim camiada “Kral atlayışı” olarak bilinse de o bu işin altından 
güzel kalkmışa benziyordu. Arkasından Toeloop’lar da gelmişti işte. İşi bu kadar 
karmaşıklaştırmasına gerek yoktu da aslında, ama başarması benim için ayrı bir 
önemliyidi. İşte bu kadardı. Zor yoldan yapmayı seçse de zorunlu olanları yapmıştı 
bile. Geri kalan saniyelerinde de eğlenmeye dalmıştı. Kendisini müziğe öylesine 
kaptırmıştı ki buzun üzerinde uçmaya başlamış gibi gözlerini kapatmış, süzülmeye 
devam ediyordu.

Müziğin bitmesiyle asilce durdu, selam verdi. Tribündeki tezahüratlar adeta 
gururdan patlayacak olan kalbimde yankılanıyordu. O adeta değil; benim için 
gerçekten siyah bir kuğuydu...
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DOSYA BÜLBÜLÜ
ÖLDÜRMEK

HARPER LEE

“Bir kişiyi, olaylara onun bakış açısıyla 
bakmadıkça, onun derisine bürünüp etrafta 
dolaşmadıkça asla gerçekten anlayamazsınız.” 
- Harper Lee

10. sınıf 
öğrencilerinden 

derleyen:
SEVİ ÖZIŞIK

Kitabın İsmine Dair

Bülbül, kitapta masumiyeti simgeliyor. “Bülbüller insanları eğlendirmek için şarkı 
söylemek dışında bir şey yapmazlar. Bahçedeki bitkileri yemezler, ambarlara 
yuvalanmazlar. Tek yaptıkları insanlara içini dökmektir. Bu yüzden bülbülü 
öldürmek günahtır.” Kitaptaki bu alıntı da bunu beyanı destekler nitelikte. 
Eserde masumlar haksızlığa uğrayıp kötülüğe karşı verdiği savaşı kaybediyorlar, 
bence “Bülbülü Öldürmek”  tam olarak bunu sembolize ediyor. Aslında bana 
göre “bülbülü” kitapta tek bir karakterle bağdaştırmak yeterli değil. Bülbülün 
temsil ettiği karakterlerden biri Arthur Radley. Toplum tarafından dışlanmış ve 
haksız yere önyargılara maruz kalmış ama aslında iyi niyetli bir adam olan Arthur, 
kesinlikle bir masumiyet simgesi. Radley’nin yanı sıra Tom Robinson da masum 
olmasına rağmen kötünün karşısında mağlup olanlardan. O da masumiyeti temsil 
eden bir sembol hâline geliyor ve kitabın sonunda masumiyet kelimenin tam 
anlamıyla ölüyor. Buna ek olarak baş karakterlerimizin soyadı “Finch”, İngilizcede 
“ispinoz kuşu” demek. İspinoz da aynı bülbül gibi bir ötücü kuş. Soyadlarının 
böyle bir anlama sahip olması, kitabın ismini daha da anlamlı kılıyor. Kısacası 
masumiyet, yani bülbül kötülerin karşısında haksız yere yenik düşüyor ve “ölüyor.”                                                                                                                                       
- Sena Bayram

Yazar, “Bülbülü Öldürmek” ismini bülbüllerin o güzel sesleriyle şakımasından yola 
çıkarak seçmiştir. Bir insan demek, bambaşka bir bakış açısı, bambaşka fikirler ve 
bambaşka bir can demektir. İnsan nereli olursa olsun, ten rengi ne olursa olsun 
düşünceleri ve davranışlarıyla insanlığa bambaşka kapılar açabilir. Kitabın da isminin 
Bülbülü Öldürmek olmasının sebebi sırf bir insanın ten rengi farklı diye bütün bu 
güzel ve farklı bakışlara, farklı fikirlere sırt dönüp insanın bülbül gibi şakımasına 
engel olmak ve insanın içindeki ortaya çıkmak isteyen bülbülü öldürmektir. Ayrıca 
kitapta bulunan, “İstediğin kadar saksağanı vur vurabilirsen ama unutma, bülbülü 
öldürmek günahtır.” cümlesi de kitabın ismine atıfta bulunan bir cümledir. Bu 
cümleden anlatılmak adalete ve yargıya ne kadar ırkçılıkla karar verilirse verilsin 
masum olan siyahi adama yapılan her şey günah ve yanlıştır, adalete karşıdır.                                                                                                                                        
- Cansın Cihan

Kavramlar ve Sözler

Masum olmak, sadece hiçbir günahı, hiçbir suçu bulunmayan insana mı denmelidir? 
Bu kavramla uyuşabilecek, bu kelimeyi taşıyabilecek biri kaldı mı ki zamanımızın 
insanları içerisinde? Bir insanı değerli, diğerinden yüce, diğerinden bilge kılan şey 
masumiyeti midir? İçinde biriktirdiği adaleti midir? Doğru ile yanlışı ayırabilmesi 
midir? Peki bu farkı görebilen her insan masum biri midir? Çocukluğumuzdan beri 
bulunduğumuz durumlardan, tanıdığımız insanlardan, bize doğru ile yanlışı anlatan 
detaylardan etkileniriz. Kişiliğimiz böyle oturmaya başlar. Böylece bir insan oluruz. 
İyi ve kötüyü fark eder, iyiyi seçerek masum oluruz. Adalet kelimesini yüce kılarız, 
iyi bir insan olmaya çalışırız. Rengarenk dünyanın dolusuna bakarak iyimser, boşuna 
bakarak karamsar oluruz. Büyürüz, insanları tanımaya başlarız. Yolumuzdan geçeni, 
gideni, iyisini, kötüsünü... Bize bağıranı, bize tiksinti ile bakanı, bize yardımcı olanı, 
bize karşı nötr olanı… 
Ve sonrasında renkler görmeye başlarız. Sinirin ama bir yandan da aşkın kırmızısını, 
iyimserliğin sarısını, masumiyetin beyazını, herkesi etkilemeyi başaran hüznün 
mavisini, kötümserliğin siyah rengini. 
Peki bu renk kara diye, kara olan insanlar da gerçekten kara mıdır? Bu renk kötülüğü 
temsil ediyor diye doğru ile yanlışı öğrenmekte olan çocuk da mı kötü bir insandır? 
Bu dünyada artık masum bir insan kalmadı diye o da mı masumluktan uzaktır? 
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Peki ya kızıl insanlar, onlar kırmızıyı taşıyor diye öfkeli midir? Sarışın olan her insan, 
iyimserlik mi taşımaktadır?Mavi gözü olan her insan hüzünlü müdür? Beyaz olan 
her insan, masum olarak mı büyümüştür?      
- Begüm Güney

İnsanlık ilk zamanlarda ben ve biz kavramlarıyla mücadele ediyordu. Ben, bize 
dönüştükten sonra biz ve ötekiler kavramlarıyla mücadele başladı. Ne yazıktır 
ki bu mücadele on binlerce yıllık insanlık tarihinin en büyük ve sonlanmaz 
savaşlarından birine dönüştü. Romanın yazıldığı 1960’larda olduğu kadar günümüz 
olan 2020’lerde de her topluluk kendisini bir diğer topluluktan ayrıştırmak için 
durmadan sebepler aramakta. Bu sebepler doğuştan gelen ırk, cinsel yönelim, 
cinsiyet, memleket, kişinin içine doğduğu aile ve sınıf gibi seçimimiz olmayan şeyler 
olabilirken aynı zamanda din, oy verdiğimiz kimseler, hayatımızı yaşama şeklimiz, 
verdiğimiz kararlar da olabilir. Bu ayrımcılıkların en temel ortak noktası ise saygının 
eksikliğidir. Saygı eksikliği bazen tahammül edilebilir aşağılamalarla sınırlı kalsa da 
çoğu zaman bireyin özgürlüklerini kısıtlama dahası yaşama hakkını elinden almakla 
sonuçlanabilir. Bugün yetmişten fazla ülkede eşcinsel olmak yasadışı ve yüzden 
fazla ülkede “modern kölelik” söz konusu. Hayatlarını korku ve başka insanların 
emri altında geçiren bu insanların özgürlüklerini kısıtlayan tek şey ise ayrımcılık.                                                                                                                                      
- Ceren Kargın

Irkçılık, bir ırkın kendini diğerlerinden üstün görmesi ve onlara insan muamelesi 
yapmamasıdır. Tarihte ırkçılığın ne yazık ki birçok örneğini görmekteyiz. Afrika kökenli 
insanlar özellikle Avrupa ve Amerika’da köle olarak çalıştırılmış, onlara eşya gözü ile 
bakılmıştır. Hiçbir hak verilmemiş, aç bırakılmış, evsiz kalmış, dövülmüş, öldürülmüş, 
işkence edilmiştir ancak bu korkunç davranışları yapan kişilere hiçbir cezai işlem 
uygulanılmamıştır, hatta bu davranışları desteklenmiştir. 20. yüzyılın başlarında 
“köle” statüsünden çıkmış olsalar da ayrımcılık ve ön yargı devam etmekteydi. 
İnsanlar sokakta bir siyahi gördüklerinde direkt olarak onun tehlikeli, suçlu, cahil 
ve hatta insan olmadığını düşünüyor, ondan uzak duruyorlardı. Bu düşünceler 
ne yazık ki adalet sistemine de yansımıştır. Siyahlar beyazlara göre çok daha sık 
tutuklanıyorlardı ve genellikle işlemedikleri suçlardan dolayı. Kitapta beyazlar kendi 
suçlarını masum bir siyahinin üzerine yıkıyor, bütün kanıtlar beyazları gösterse de 
siyahi suçlu bulunuyor. 1930’lardaki bu durumun ardından 1955’te Martin Luther 
King ile ırkçılık karşıtı hareketler başladı. Eşit haklar, eşit yaşam koşulları istiyorlardı. 
Çabaları kağıt üstünde büyük bir başarı göstermiş olsa da insanların zihniyetleri 
aynı kalmıştı. 
Günümüzde teknik olarak dünya genelinde bütün ırklar aynı haklara sahip ama 
aynı yaşam koşullarına değil. 2020 yılını kasıp kavuran olaylardan biri de George 
Floyd’un bir polis tarafından dizi ile boynuna bastırılarak öldürülmesiydi. Bu olayda 
görüyoruz ki insanlar altmış yıl sonra bile siyahileri küçük görüyor, eziyor ve onlara 
adaletsiz davranılıyor.
- Dila Gülmez

Irkçılık nedir? Irkçılık, etnik bir grubun üyelerine yönelik haksız ve zararlı davranışları 
kapsayan ön yargının özel bir şeklidir. Irkçılık, insanların diğerlerinden üstün 
olduğuna ve diğerlerine hükmetmeye hakkı olduğuna duyulan inançtan dolayı oluşan 
bir doktrindir. Her insanın doğasında olan ön yargı aslında ırkçılığın doğmasındaki 
en büyük etkenlerden biridir. Irkçılığın olduğu yerde adalet sağlanamaz. Adalet; 
davranış ve hükümde doğru olmak, hakka göre hüküm vermek, eşit olmak, eşit 
kılmaktır. Ancak ırkçılık insanların ayrımcılığa uğramasıdır ki bu da adalet tanımına 
zıt düşmektedir. Irkçı bir çerçevede insanın değeri bireyliğiyle değil, sözde “ırka özel 
toplu ulus”un üyeliğiyle tanımlanır. Irkçılık tarih boyunca var olmuştur ve günümüzde 
de maalesef devam etmektedir.  George Floyd’un öldürülmesini buna 
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örnek gösterebiliriz. 21. yüzyılda olmamıza rağmen bir adam hiçbir suçu yokken sadece siyahi olduğu için 
öldürüldü. Irkçılık sadece siyah beyaz ayrımı da değildir; heteroseksüel- lgbt bireyleri arasındaki ayrım, kadın-
erkek ayrımı gibi bir sürü tür de vardır. Irkçılığın çocukken normalleştirildiği için insanlarda bir içgüdü olarak 
yer aldığını düşünüyorum. Bir insanı renginden, cinsel yöneliminden, inanışından dolayı yargılayanların mental 
açıdan sağlıksız olduğunu ve psikolojik yardım almalarının şart olduğunu düşünüyorum.
- Sudem Öktem

Ayrımcılık, hoşgörüsüzlük ve ön yargı gibi kavramları bünyesinde barındıran bir toplum ideası; bizim için 
sadece kurgusal eserlerde tezahür eden bir konsept değil, aynı zamanda içinde yaşadığımız acı bir gerçektir. 
Medeniyetin doğuşuna kadar izlenebilir önyargılara dayalı bu oluşumun kökleri: İnsanları ayıran sistemler, üstün 
bir ırkın varlığını savunan ideolojiler, klişeleşmiş ve ötekileştiren tiplemeler ve bundan süregelen peşin hükümler… 
İnsan doğasının özünde benmerkezci bir tutum yer alır, birey alışılmışın dışına bakmakta zorluk yaşar ve kimi 
zaman korkar. Kendilerince bir kötülük yahut aşağılık barındırır çünkü bu “ötekiler.” Irkçılık, bunun sadece bir 
boyutu ama kesinlikle göz ardı edilemeyecek bir tane. 
Harper Lee’nin eseri de bu boyutun içinde barındırdıklarını açıkça aktarıyor: Siyahi bir bireyi savunan avukatın 
aşağılanması, siyahi bireyler hakkında önyargılar, hoşgörüsüzlük, egaliter olmayan bir adalet sistemi; bütün bunlar 
günümüz toplumunda mevcut sistematik ırkçılığı hatırlatıyor bize. Bu açıdan, eserin edebî niteliği tartışılmaz. 
Çünkü sadece o dönemin toplumsal yapısını tenkit etmek ile kalmamış yazar, ötekileştirilmiş ve ayrımcılığa maruz 
kalmış insanların medeniyetler tarihindeki yerini de analiz etmeye itiyor bizi. Hele günümüzde; siyahi bireylerin 
kurban gittiği polis şiddeti, adaletsizlik ve günlük yaşamda karşılaştıkları agresif tavır sürüp giderken bu eserin 
gittikçe daha da çok önem kazandığını söylemek mübalağa olmaz.
- Bora Gözüdok

Bu dünyaya, hangi renkle doğacağımızı, hangi ülkenin vatandaşı olacağımızı, hangi dili konuşacağımızı, sosyal ve 
ekonomik durumumuzu bilmeden geliyoruz. Bunların hepsi, her insanın dünyaya eşit olarak geldiğininin kanıtıdır. 
Önemli olan ise yaşımız ilerledikçe dünyada renklere, dillere ve akla gelebilecek her farklılığa bir isim konulmuş 
olmasına rağmen her canlıya aynı gözle bakmak ve farklılıkların aramızda bir duvar olmasına izin vermemektir. 
İnsanlığın ilk yıllarından günümüze kadar insanları görünüşlerine göre yargılamak ve haksız yargılamalar sonucu 
doğan eşitsizlik, insanlık olarak en büyük utancımız olmalı. Sadece 2020 yılında bile farklı ırklardan gelen 
insanlara karşı en “büyük” ülkeler dâhil olmak üzere bütün dünyada yapılan adaletten yoksun davranışları en iyi 
şekilde gördük ve bu problemi çözmeye henüz yakın bile olmadığımızı anladık. 
Özellikle azınlıkta olan toplulukların çoğunlukta olan topluluklara göre her açıdan çok daha zor bir durumda 
olması, azınlıkta olan bu toplulukların küçük yaşta olan üyeleri için hayata “bir sıfır ” geride başlamak demektir.
 Henüz hayatta hiçbir tecrübesi bulunmayan bu çocukların böyle bir durumda olması ve bu durumun sona ermesi 
için hiçbir yol kat edilmemesi onlar için büyük bir haksızlıktır. Üzücü olan başka bir şey ise ırkçılığın, ön yargının ve 
ayrımcılığın bir ülkenin adalet sistemini ve politikasını etkilemesi. Aynı suçu işleyen iki farklı topluluktan insanlar 
arasından azınlıkta olan topluluğun mensubu olan kişinin daha ağır cezalandırılacağını bilmek, insanlık olarak ne 
kadar yanlış bir yolda olduğumuzun sadece bir göstergesidir. Geleceğin umudu olan jenerasyonumuzun görevi, 
tarih boyunca ırkçılığa ve eşitsizliğe verilen tepkileri ve yapılan protestoları daha da etkili bir şekilde devam 
ettirmek ve sessiz kalmamaktır.
- Nezih Arın Alana

Bir Çocuğun Gözünden

Belki de çocukluk, hayatımızın en mutlu dönemidir. Çocukken her yer rengârenk, hayat da bir pamuk 
şekerdir. Ailesi tarafından sonsuz sevgiye boğulan çocuk, yine anne ve babası tarafından ona çizilen yolda 
sorgulamaksızın, endişelenmeksizin, saf bir güvenle, bir amacı ve etrafında olan bitenden haberi olmadan 
bütün dünyayı sarmalayan gülücüklerle el ele yürür anne ve babası ile. Onun için hayat annesinin uyanması 
için alnına kondurduğu bir öpücük, sabah kahvaltıda içtiği sıcacık ballı sütünün saf kokusu, babası onu sırtına 
alıp koştuğunda hissettiği heyecan, bakışlarındaki ve hareketlerindeki masumiyet, sıcacık bir aile sarılmasının 
hissettirdiği huzur, oyuncakları içerisinde kendine ait olan bir hayal dünyasıdır. 
Belki de çabucak büyüyüp kavuşmayı hayal ettiğimiz özgürlük, çocukluğumuzda saklıdır. 
Çocuksu düşüncelerimizdeki masumiyet; çıkar ilişkilerinin yer almadığı, dünyadaki bütün o kötülükten habersiz, 
hayatın gerçekleri ve zorluklarından uzak, dertsiz, tasasız minnak hayatlarımızdır özgürlük. Belki de ailemizin 
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bize oluşturduğu küçük fanusumuzun içinde yaşadığımız toz pembe hayat bizim en mutlu dönemimiz, ulaşmak 
için çok çabaladığımız özgürlüğümüzdür. Belki de…
- Kardelen Aslan

Herkes masum birer bebek olarak dünyaya gelir. Günahsız, dünyadaki kötülüklerden bihaber bir bebek… 
Doğduğumuz andan itibaren düşüncelerimiz, karakterimiz; çevremize, yetiştiğimiz ortama ve bizi yetiştiren 
ailemize göre şekillenir. Etrafımızda olan biteni izler, örnek alır, taklit ederiz. Gezegenimizdeki anlaşmazlıklara ve 
gruplaşmalara sebebiyet veren “ayrımcılık” kavramı hayatımıza bu şekilde girer. Irk ayrımcılığı (ırkçılık), cinsiyet 
ayrımı (cinsiyetçilik), din ve dil ayrımcılığı gibi birçok örnek verebiliriz. Bizden, alışılmış olandan, farklı olanlara 
ön yargı ile yaklaşırız, onları öte görürüz. Tanımadan yargılarız. Bir toplumda bir kişinin işlediği suçu, yaptığı 
yanlışı veya giyinme şeklini bile bütün topluma mal ederiz, hepsi aynıymış gibi davranırız. Bu da toplumlar arası 
anlaşmazlıklara hatta toplum içi sorunlara yol açar. 
Sonuç olarak insanoğlu birbirine hoşgörüyle yaklaşmayı öğrenmediği sürece dünyada hiçbir zaman barış 
sağlanmaz ve savaşlar her zaman var olur. Farklılığın normal olduğunu ve bir toplumu kültürel açıdan zengin 
kılan en önemli faktörün farklılık olduğunu öğrenmeli, bizden öğrenecek çok şeyi olan yeni nesillere öğretmeliyiz.
- Ceren Yurdakul

Biz insanlar doğuştan eşit ve ön yargısız olarak dünyaya geliyoruz. Çocuklar, yönlendirilmedikçe esasen 
ayrımcılıktan uzak, hoşgörü sahibi, masumiyet timsali varlıklardır. İnsanların dış görünüşü hakkında ön yargı 
oluşturan şeyler, çoğunlukla aileler ve çevrenin etkisidir. Ancak insanlara özgü olan düşünme yeteneği sayesinde 
her birey kendi doğrularını cesaretle bulmaya gayret etmelidir. Bu bizlere insan olmanın getirdiği önemli bir 
sorumluluktur. 
Modern toplumlarda artık özgürlük ve adalet gibi kavramların tartışılması değil, mutlak kabul görmüş olması 
beklenmekte birlikte maalesefhenüz bu noktalardan çok uzak olduğumuz da acı bir gerçekliktir.
- Doruk Özyurt 

Yetişkinler hep “Keşke dünyayı çocuklar yönetse...” derler. Bu söz, beni hep çok düşündürmüştür. Çocukken 
tek bildiğimiz, dünyada yaşayan iyi ve kötü insanların varlığıydı. Bizler büyüdükçe bu düşünce, birtakım ön 
yargı ve ayrımcılıklar ile harmanlandı. Çocukken olan o masumiyet, bize empoze edilen fikirlerle değişmeye 
ve başkalaşmaya başladı. İnsan büyümeye başladıkça çevresindeki yetişkinlerle olan iletişimi ve fikir alışverişi 
artıyor. Ne yazık ki bazı aileler de çocuklarına kendi endişelerini ve ön yargılarını aşılıyorlar. Irkçılık bunlardan 
biri. Çocuklar hiç bilmedikleri bir kavganın tam ortasına düşüyorlar ve istemsizce o kavganın tarafları oluyorlar. 
Zihni ve vicdanı özgür olmayan insanların yetiştirdiği ve bu süregelen kavgayı devralacak yeni insanları 
oluşturuyorlar aslında. Bu, o çocukların seçimi değil doğal olarak. Hangimiz çocukken ten rengimizin bize bir 
statü kazandıracağını düşünüyorduk? Bence hiçbir çocuk bu şekilde düşünmez. Bu noktadan bakınca dünyanın 
ihtiyacı olan harika bir ekonomik büyüme planı değil ya da nasıl daha güçlü silahlar üretiriz fikri de değil. Bizim 
asıl ihtiyaç duyduğumuz şey sevgi.Tıpkı bir annenin evladına duyduğu gibi. Karşısındakini koşulsuzca seven ve 
onu tüm varlığıyla kabul eden bir sevgi. 
Şimdi herkes kendine sormalı bence, karşısında oturan bir yabancıyı dini, dili, ırkı fark etmeksizin sevemez mi? 
Yetişkinler olarak bu masumiyet noktasına gelmek için çabalamalıyız.
- Zeynep Hatice Yılmaz

 Peki hâlâ neden bu kitap okunuyor?
Bu kitabı hâlâ basılır ve okunur kılan en büyük neden ayrımcılık, hoşgörü, eşitlik ve adalet gibi kavramlar üzerinde 
yazılmış olup günümüze  hitap etmesidir. Uzun zaman önce yazılmış olsa bile, günümüzde yaşanan ırkçılık başlığı 
altında yaşanmış olayları bize tekrar hatırlatır. Bu da demek oluyor ki insanların “Bülbülü Öldürmek” kitabından 
öğreneceği hâlâ çok şey vardır. Yakın zamanda bile ırkçılığa maruz kalarak öldükten sonra bile adaleti bulamayan 
insanlar olmuştur ki dünyanın  bu konuda bilgilendirilmeye, değiştirilmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bir 
başka nedeni ise kitabın genel olarak günlük yaşantıda karşımıza çıkan engellerle birlikte hemen hemen herkesin 
başına gelmiş olabilecek olayları  ele alması.  Eserde farklı değer yargıları herkesin anlayabileceği bir şekilde 
işlenmiş: iyiliğin ve hoş görünün önemi gibi. 
Herkes ve her şeyle ilgili olabilecek “Bülbülü Öldürmek” kitabı güncel, zamansız bir kitap.  Sayfaların içinde 
hapsolmuş duyguları bu sayede  farklı bedenlere aktarıyor ve zamana yenilmiyor.  
- Ece Turunçoğlu
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ÇARŞAFLARI
YAKAN
GÖZYAŞLARIM
ELİF AR

Soğuk çarşaflar
Sıcacık gözyaşlarıma değdiğinde
Kapadım gözlerimi sımsıkı 
Acımı unutmak istermişçesine

Dindirmek istedim içimdeki fırtınaları
Sussun istedim kafamdaki sesler
Ve yine ağladım 
Elimden sadece bu gelirmişçesine 

Beni boğan hisler 
Kafamda dönüp duran düşünceler 
Hepsi bitsin istedim
Yanağım soğuk çarşafa değdiğinde
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EKMEK
PARÇASI
MERVE NİL ÖZDEMİR

‘’Dayanılması en zor acılar, insanın içinde gizlediği acılardır.’’ diyor Balzac. Ne kadar da doğru söylemiş. 
Acının saklanmaması, mutluluk ve sevinç gibi paylaşılması gerektiğini bize çok iyi anlatmış.

İnsanoğlu olarak geçmişten günümüze her zaman birer topluluk halinde yaşamışızdır. Hiçbir zaman yalnız 
kalmamış, daha doğrusu yalnız kalmamaya gayret göstermişizdir. Çünkü yalnızlık, insanın doğasında olan bir 
durum değildir, insan, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı bilen ve mutlaka bir topluluğun içinde bulunan bir 
canlıdır.

Bu birlik ve beraberliğin bize birçok getirisi de olmuştur. Kimi zaman iyi kimi zaman da kötü… Paylaşmak 
da bunlardan sadece bir tanesidir. Paylaşmak deyince akıllara hemen; herhangi bir nesneyi diğer insanlara da 
vermek, hep birlikte kullanmak gelmektedir. Aslında “paylaşmak” demek; sahip olduğumuz duygu, düşünce ve 
davranışları insanlara anlatmak; yaşanılanları başkalarına da aktarmak demektir bence. Çünkü insan; kimi zaman 
gelir, elindeki bir parça ekmeği paylaşır, kimi zaman da sahip olduğu sevinç ve üzüntüyü…

“PayIaşıIan bir sevinç iki kat oIur, payIaşıIan bir acı yarıya iner.’’ demiş Cicero. O kadar haklı ki… İnsan 
güzel bir haber aldığında, bir şeye sevindiğinde ya da öylesine mutlu olduğunda çevresindekileri de etkiler. 
Bu mutluluk ikiye katlanır. Hiç bitmeyecekmiş, sonsuza dek sürecekmiş gibi gelir insana. Aynı şekilde acı da 
böyledir. İnsan duyduğu bir üzüntüyü, kederi ya da çektiği bir acıyı etrafındakilere anlatma ihtiyacı duyar. Bunun 
nedeni etrafındakiler ona acısın, üzülsün değildir elbette. Bunun tek bir nedeni vardır, o da bu acının azalması; 
bir nebze de olsa yüzünün gülmesi ve eski neşesine kavuşmak istemesidir insanın.

Mutlulukları paylaşmak, bana göre küçük bir parça ekmeği sizin gibi aç olan biriyle paylaşmaya benzer. 
Hem karnınızı doyuracağınız için hem de karşınızdakinin o ekmeği yiyince yüzündeki gülümsemeyi göreceğiniz 
için mutlu olursunuz. Yani sahip olduğunuz o sevinç bir anda ikiye katlanır.

Acıları paylaşmak ise tıpkı o ekmek parçası gibidir. Etrafınızdakilerle ne kadar paylaşırsanız sizde 
kalan o kadar az, o kadar küçük olur.

İnsanlar konuşarak anlaşır diye boşuna dememişler. İşte insan; sorunlarını, sıkıntılarını ve dertlerini ya da 
tam tersine sevinçlerini, neşelerini ve mutluluklarını paylaştıkça, insanlarla konuştukça ne yapacağının farkında 
olur. Çevresindekilerle bütün bu duyguları paylaşmak insana her zaman güç verir. Bu hep böyle olmuştur ve 
böyle olmaya devam edecektir. Önemli olan, bu duyguları insanlara aktarabilmek ve hep beraber bunların 
üstesinden gelebilmektir.

Ancak bu duyguları ve düşünceleri paylaşmak sanıldığı kadar kolay olmayabilir. İnsan kimi zaman yalnız 
kalmak ister. Çevresindekilere, arkadaşlarına ve hatta ailesine bile içinde yaşadıklarını anlatmak, paylaşmak 
istemeyebilir. Aslında gayet doğaldır bu davranış. Onların ne tepki vereceğini veya nasıl karşılayacaklarını 
kestiremeyince insanın içinde ister istemez bir şüphe veya korku oluşur. Kişi önyargılı davranmaya başlar ve bu 
nedenle içindekileri paylaşmaz.

İşte bu korku ve şüpheyi yenmektir kolay olmayan, uzun süren. Bu tür düşüncelerden arınınca insan 
herkese anlatabilir içindekileri.  Tabi bu şüpheyi yenmek de çevresindekilere güvenmesiyle ilgilidir. Onları 
tanıması, bilmesi ve onlara inanması, güvenmesi gerekir insanın. Zaten bu kişilerin başında da aile gelir. İşte bu 
yüzden insan ailesine her şeyi anlatır, içindeki bütün duygu ve düşünceleri paylaşır. Çünkü onları tanır, onlara 
inanır ve en önemlisi de ailesine güvenir insan. Kimseye ve hiçbir şeye olmadığı kadar… Ve zaten bu sayede de 
ailesi onun hep yanındadır, onu dinler, acısını ve sevincini paylaşır.

Aileden sonra dediğimiz gibi aslında sırada dostlar vardır. Arkadaşlar değil! Dostlar, kardeş gibidir 
çünkü. Ailenizden sonra sizin yanınızda olabilecek, güvenebileceğiniz insanlardır dostlarınız. Tabi eğer onları iyi 
seçebilmişseniz… Dost seçimi işte bu yüzden önemlidir, acınızı ve sevincinizi paylaşabilmeniz için.

Bu sevinç ve acı paylaşımını bir ekmek parçasına benzetmiştim yazının başında. Yazının sonuna geldiğimizde 
de unutmamak istedim. Çünkü, işte bu ekmek parçasıdır aslında bizi hayata bağlayan. Daha doğrusu hayatın bir 
amacı olmasını sağlayan. Hayat zıtlıklardan meydana gelmiştir çünkü. Bu zıtlıklar da bütün ömrümüz boyunca 
bizimle beraberdir. Acı ve sevinç de öyle. 

Bir ekmek parçası gibi her zaman bir kenarda bizi beklemektedir...

Uyum bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk ve ahenktir. Uyumlu 
insanlar da her mekâna adapte olabilen, sert ve agresif olmayan ve insanlarla 
her konuda anlaşabilen kişiler olarak görülür. Ancak bu dünyada uyumsuz 
olarak adlandırılan kişiler de vardır. Onlar kendilerine sunulan yaşam tarzıyla, 
çevresindeki insanlarla,toplumun beğenileri ve tercihleriyle yaşamayı reddeden 
kuralsız, mücadeleci ve de yenilikçi kişilerdir. Veronica Roth’un yazdığı Uyumsuz 
adlı bu kitapta da uyumsuzların topluma ayak uyduramayışı ve bu kişilerin topluma 
yabancılaşması ayrıca toplumun da bu kişilere tehdit gözüyle bakarak onları 
dışlaması ve toplumun kişiye yabancılaşması ortaya çıkmaktadır. 

Uyumsuz’da büyük bir savaşın ardından geride kalanların Chicago şehrinde 
yaşadığı ve beş gruba bölündüğü distopik bir dünya tasvir edilmektedir. Kitabın 
ana kahramanı olan Beatrice/Tris’in gözünden anlatılan romanda, 16 yaşına basan 
her kişi bir yetenek testine girer, böylece; “Dürüstlük, Bilgelik, Fedakârlık, Dostluk 
ve Cesaret” erdemlerine göre uygun oldukları gruplar belirlenir. Ancak herkes bir 

sonraki gün yapılacak olan törende istediği topluluğu seçmekte özgürdür. Tris de Fedakârlık bölgesinde yaşayan 
16 yaşında bir genç kızdır. Onu diğerlerinden farklı kılan özelliği, yetenek testi sonucunun belirsiz çıkmasıdır. 
Sonucu belirsiz çıkan ve hiçbir gruba uymayan bu kişiler “Uyumsuz”lardır. Şehrin kontrolünü ele geçirmek isteyen 
Jeanine, uyumsuzların sistemi tehdit eden bir sorun olduğunu ve onları yok etmezlerse onların topluluk sistemini 
yok edeceğini düşünmektedir. Tris, bu baskıcı toplumda hayatta kalmak için uyumsuz olduğunu saklamalıdır. 
Seçim gününde kafasında sadece iki topluluk vardır: Fedakârlık ya da Cesurluk. Aslında yaptığı seçim onun 
hangi topluluğa daha uygun olduğunu da belirleyecektir. Ya Fedakârlığı seçerek ailesi için bir özveride bulunacak 
ya da Cesurluk’u seçerek özgür olacaktır. Tris, kimsenin beklemediği bir seçim yaparak Cesurlara katılır. Asıl 
test şimdi başlamaktadır, başlayacaktır. İlki fiziksel ikincisi ise zihinsel olan iki aşamalı eğitimi tamamlaması ve 
sonrasında da final testini geçmesi gerekmektedir.

Yaptığım araştırmalar sonucunda kitaba dair en büyük eleştirinin dili olduğunu gördüm. Nitekim pek 
çok kişi kitabın şimdiki zamanla yazılmasını ilk başlarda garip bulduğunu ama sonrasında bu anlatım tarzına 
alıştıklarını söylüyor. Açıkçası kitabın şimdiki zamanla anlatılmasını çok garip bulmadım hatta sevdim. Bu anlatım 
tarzı, insanı içine çeken ve elinden bırakmasına izin vermeyen bir sürükleyicilik katıyor. Bunun dışında yazar 
kitapta, Tris’in kendi içinde yaşadığı pek çok çelişkiye ve kararsızlığa da yer veriyor. Aldığı kararlar yalnızca 
kendisini değil tüm toplumu etkilediğinden her bir karar aslında Chicago şehri için bir dönüm noktası niteliğinde. 
Bunların dışında “Açlık Oyunları”yla benzerlik göstermesi de yapılan yorumlar arasında. Bu benzerliğe iki kitabın 
sadece arka kapaklarını okuyarak ulaşmak da mümkün.  Her ikisinde de totaliter bir yönetimin olması, toplumun 
gruplara bölünmesi ve insanların gözlerini kör eden korku perdesini aralamaya çalışan iki yürekli kızın hikayesine 
dokunulması, ortak temalar.   

Kitap; aşk, heyecan ve adrenalin kokuyor çünkü Uyumsuz’un dünyasında bir an bile durmaya yer yok, 
daima hazır ve tetikte olmalısınız çünkü eğer farklıysanız sorunları daima üstünüze çekersiniz. Ve unutmayın 
burada ”TEK BİR SEÇİM, SENİ / SİZİ DÖNÜŞTÜREBİLİR! ”

Kim bilir belki de Veronica Roth, Uyumsuz’u yazarken Suzanne Collins’in (Açlık Oyunları’nın yazarı) 
hikâyesinden etkilenmiştir. Kitapları arasında bu kadar benzerlik olmasına rağmen ikisi de benzer konuları farklı 
hikayelerle ele almışlardır. Bu da son derece dikkat çekicidir.

UYUMSUZ
NİL ÇELİK
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GERÇEK
YAŞAM:
GENÇLİĞİN
“HOW TO”
KİTABI

ZÜB

Kendi Kızıl Kitap’ımı buldum. 

Felsefe, bir bitiş nokasına varmak değildir. Felsefe, yolda olmaktır. Düşünmektir. 
Devinimdir. Hayatın kendisini, Gerçek Yaşam’ı aramaktır. Yaşam terimi, insanoğlu 
için “beslen-üre-öl” üçgeninden çıkalı, aşağı yukarı 5000 yıl oluyor. Bu süreye uzun 
veya kısa demek sizin elinizde. Dünya’nın 4.5 milyar yılı ile karşılaştırırsanız oldukça 
kısa, ortalama 70 yıl olan insan ömrü için ise pekâlâ uzun. 70 yıl da aynı şekilde ne 
kesinlikle uzun, ne de kesinlikle kısadır. 70 yıl dünya üzerindeki her insanla konuşmak 
için oldukça kısa ve yetersiz, tüm bu süre boyunca aynı yerde kalmak veya aynı şeyi 
yapmak için de bir hayli uzundur. O hâlde hayatın uzunluğu ve kısalığı görecelidir, 
hangi sıfata layık görüleceği insanın avuçları arasındadır. 

Badiou’nun diğer kitabı Tükenmeyen Arzu kitabı, okumadığım için 
anlamlandıramadığım bir eleştiriye tabii tutulmuştu. Kitabı okumuş olan her jüri 
üyesi kitabı ağır ve karmaşık olmakla suçlamış, böylesi bir kitabın bir gençlik jürisi 
tarafından ödüle layık görülemeyeceğini ifade etmişti. Bu durumda diğer üyeler 
ile çarpıştığım bir nokta var. Gençler her zaman direkt olarak kendilerine yazılmış 
kitapları mı okumalıdır? Eğer öyle ise Gerçek Yaşam, ödülü en çok hak eden kitaptır 
çünkü kitap direkt olarak ve birinci elden gençlere yazılmıştır. Dolayısıyla ödül, bu 
kitabın hakkıdır.

Dilin ağırlığı değişiklik gösterir. William Golding’in Sineklerin Efendisi nasıl 
(en azından dil olarak) “basit” ise yazarın bir diğer kitabı (ki benim şahsi favorimdir) 
Serbest Düşüş o kadar ağır ve yoğundur. Badiou, aynı durumda değildir. Kitapları 
karşılaştırmak için Tükenmeyen Arzu’nun birkaç sayfasını okudum ve size iç huzuru 
ile söyleyebilirim ki Gerçek Yaşam en az Tükenmeyen Arzu kadar karmaşık ve iyi 
anlaması güç bir kitaptır. Her iyi kitap gibi! İyi metinleri anlaması kolay, ustalaşması 
zordur. Badiou her iki kitabında da aynı dili kullanarak aslında gençlere olan saygısını 
gösterir. “Yetişkinler” için kullandığı dilin aynısını “Gençler” için de kullanarak her 
iki kümeyi de eşit tutar. Genç insanlar, kendilerinden yaşça büyük olanlara boyun 
eğmek, onların ulu ve bilge dudaklarından dökülen boş kelimelere sonsuz bir 
saygı duymak zorundadırlar. Genç olmak bir hakaret sebebidir. Kafası boşluğu ve 
umursamazlığı, tecrübesizliği ifade eder. Badiou ise bilgelik piramidinin en tepesinde 
olmasına rağmen elini en aşağıya uzatır. Çocuk olma hakkını kaybetmiş ve bir anda 
omuzlarına sorumluluklar yüklenmeye başlanmış olan ergenler sürüsüne. Bu sürü 
bir ordu (şimdilik) değildir. Beraber hareket ederek oluşturabilecekleri gücün ve 
ortalama yetişkinlere nazaran sahip oldukları entelektüel üstünlüğün farkında 
değillerdir. Badiou kendi yetişkin dilini gençlerin kavrayabileceğinden emindir ve 
bu kayıp sürüye ulaşmak için bu kitabı yazmıştır. Dünya tarihinde belki de ilk kez 
kitlesel olarak “gerçekten yaşayabilecek” olan bu gençler sürüsüne ulaşmak için. 

Anlam ve Anlamsızlık, üç bölümden oluşan kitabın ilkidir ve kitabın en çarpıcı 
bölümüdür. Dünya tarihihinin tartışmasız en meşhur filozofu Sokrates ile başlar. 
Aslında Gerçek Yaşam Sokrates’in öğretilerine bir selam, bir özlem mektubudur. 
Gençleri yoldan çıkarmaktan yargılanan ve idam edilen Sokrates’in mezarına 
bırakılabilecek en büyük adaktır.

Bu, filozoflar ve yöneticilerin savaşıdır; “taze” filozofların ve “tuzu kuru”muş 
yöneticilerin. Sokrates çok da genç olmasa bile bu taze kümenin öncülerinden 
biridir. Sırf zekâsı ve felsefesi ile yöneticilere (kendi dönemindeki ismiyle Sofistlere) 
savaş bayrakları çekmiştir.

Gençleri yoldan çıkarmakla suçlanan Sokrates’i anlamak için öncelikle”yol” ve 
“çıkmak” kelimelerini anlamak gerekiyor.

Yol: “Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, 
tarik.”

Ama aynı kelimenin böyle bir anlamı da var: 

“Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem.”

Çıkmak:”İçeriden dışarıya varmak, gitmek” 

O zaman “yoldan çıkmak” bu durumda “belirli bir yöntemi terk etmek,  
yöntemin dışına çıkmak” olarak tanımlanabilir. 

Bu “yöntem” Sofistler tarafından tanımlanmış olan Yaşam’dır. Sofistlere göre 
onlar bilgedir (kendini hiçbir şey bilmeyen olarak tanımlayan Sokrates’e karşılık) her 
şeyi bilirler ve gençler kendilerinden öğrenmek için onlara para ödemelidir, böylece 
kendi yaşlarına ulaştıklarında onlar da kendileri gibi bilge ve iktidar sahibi olabilirler. 
Sofistler iktidar gücünü kendi tekellerinde bulundururlar, onlara göre gençler onların 
izinden gelmelidir. Sokrates ise bunun tam zıttını söyler. Gençler kendilerinden önce 
gelenlerin bıraktığı her şeyin (geleneklerin, öğretilerin, kuralların) ötesine geçmelidir. 
Kültür, bir sonraki neslin kabul ettiği kadardır. Her bilgi sorgulanabilmelidir ve 
sorgulanacaktır. Kabuller yoktur.

Badiou yozlaşmanın üç ana direği olduğunu söyler: para, iktidar ve cinsellik. 
Sofistler, Sokrates’i “gençleri yoldan çıkarmak” ile suçlarken aslında üstü kapalı 
olarak bu suçları ona yüklemişlerdir. Sofist mahkemeye göre Sokrates, saf gençlerin 
kafasını karıştırıp onları kendi şeytani emelleri için kullanmıştır. Gerçek ise (şu an 
bildiğimiz ve çıkardığımız kadarı ile) tam tersidir. Esasen yozlaşmış olan Sofistlerdir, 
para ve iktidar hırsı yüzünden gözlerini kan bürümüştür ve kendi suçlarını onlar 
ile adeta dalga geçen Sokrates’e yükleyerek kendilerini arındırmaya çalışırlar. Bakın 
ve görün! Bizden olmayan! Şeytanın ta kendisi! Gençlerimizin kafasını karıştırıp 
onu kendi yoluna çekiyor! Elbette plan ters teper... Ölmek, aslında bir güçtür. 
İdam, cahilin zayıflığının ifadesidir. Senin zihnini yenemedik, seni susturamadık. O 
yüzden, öl! İdam iktidarın zayıflığını gösterir ve idam edilenin zaferidir. Başımız dik 
uzattık boynumuzu yağlı kemerlere. 

Sokrates (hoşnut)- Hiçbir şeyi abartmayalım. İktidar âşıklarının iktidara 
gelmemesi gerektiğini veri kabul edelim (Sokrates burada bile bir yargıyı gün gibi 
aşikâr olmasına rağmen kesin kabul etmez.) çünkü eğer iktidara gelirlerse, iktidar 
talipleri arasındaki savaştan başka bir şey olmaz. İşte bu yüzden, filozof olarak 
adlandırmakta tereddüt etmeyeceğim bu geniş insan kitlesinin, siyasal topluluğu 
korumaya kendini adaması şarttır.(syf.15)

Gene cumhuriyetin bekçilerine dönüyoruz. Sokrates, demokratik yönetimlerin 
her daim filozoflar tarafından korunması gerektiğini söyler. Demek ki Sokrates’in 
(ve dolayısıyla Badiou’nun) hayali, filozof bir jenerasyondur. Tamamen filozoflardan 
oluşan bir gençlik ve onların koruduğu bir demokrasi. Para, iktidar hırsından arınmış 
bir dünya. Felsefenin nihai amacı bu mudur?Asla. Felsefe bunun ötesine geçmelidir. 
Sokrates’e göre arınmış bir yönetim sadece ilk aşamadır, bu etap sayesinde nihayet 
zincirlerinden kurtulan gençlik özgürce Gerçek Yaşam’ı aramaya başlayabileceklerdir. 

Badiou ya göre iki “yol” vardır. Bunların ilki günümüz (ve hatta tarih boyunca 
tüm) yetişkinlerin çocukları için arzu ettikleri “inşaat” yoludur. Gençler tuğla üstüne 
tuğla koyarak kendi hayatlarını inşa ederler. Yolun sonunda toplumsal sınıfların en 



54 55SÖZ KÜLTÜR-EDEBİYAT VE SANAT DERGİSİ

üstüne çıkmayı başarmış yetişkinlere dönüşeceklerdir. Bu yolun yolcuları var olan sistemin bekçileri olacaklardır, 
çünkü zaten sistemin “kaymağını yiyenler” bizzat onlardır. İkinci yol ise “yıkım”dır. Daha anarşist ve isyankâr olan 
bu yolda, gençler geleceği inkâr edeceklerdir. Onlar sahip oldukları şeyleri reddederek tam bağımsız bireyler 
olmaya çalışacaklardır. Kısmi nihilist olan bu parça daha anarşisttir ve Sex Pistols grubuyla başlayan No Future 
sloganıyla yürüyeceklerdir. 

God save the Queen
We mean it, man
And there is no future
 In England’s dreaming
No future 
(Sex Pistols-God Save the Queen)  

Badiou her iki yolun da aynı anda izlenebileceğini söyler fakat bunun kolay olmadığı kanısıdındadır, 
bu durumu ateş yakmaya benzetir. İnşa etmektir çünkü ısı ve ışık elde edilir ama kimyasal anlamda da yok 
etmektir. Bu yolu izleyen gençler fiziksel olarak toplum tarafından limitlenmiştir fakat ideolojik anlamda “yıkım” 
a kendilerini yakın hissetmektedirler. Yani bir nevi araftadırlar. Sosyo-ekonomik sınıflar elbette bu iki yolu etkiler. 
Üst sınıfa mensup bir genç kendisini sisteme kendisini daha yakın hissedecek iken işçi sınıfına ait bir gencin isyan 
bayraklarını çekmesi daha olasıdır. Geleneksel toplumlarda isyanlar her daim orta sınıf tarafından başlamış ve 
üst sınıf tarafından bastırılmaya çalışılmıştır. Alt sınıfı oluşturanlar ise orta sınıfın desteğiyle bir süre yükselirken 
eski orta sınıfın oluşturduğu yeni üst sınıf tarafından yeniden ezilir. Demek ki Sokrates’in ve Badiou’nun hayalini 
kurduğu Yeni Dünya’nın komunist bir yönü de vardır. Yeni filozof gençlik bu ekonomik limitlerden de arınmış 
olmalıdır. Badiou’ye göre, gençlerin birleşmeye başlamasının sebeplerinden birisinin de bu kapanmaz gözüken 
işçi-yönetici uçurumunun iki ucunun yapışmaya başlamış olmasıdır. Bizzat içinden bir göz olarak durumun temel 
sebebinin üst-orta sınıf gençlerinin (en azında bir kısmının) kendisinden tiksinmesi olduğunu söyleyebilirim. 
Bu genç sınıf; yozlaşmış, insanlıktan uzak bir sistemin kaymağını hiçbir şey yapmadan yediğinin ve varlığının 
anlamsız olduğunun farkındadır, acizliği yüzünden içi içini yiyordur. Ailesine ve ebevynlerine büyük bir saygı 
duyar ama onların parçası olduğu çarktan nefret etmektedir. Üstüne üstlük kendisinin de “inşaat” yoluna 
savrulduğunun farkındadır. Fırtınaya dayanmaya çalışan bir yaprak gibidir, bir yere tutunmaya çalışır ama 
takıldığı yere mahkûmdur. Özgür olmadığının farkındadır ama elinden bir şey gelmemektedir. Dahası ekonomik 
olarak kendisinden daha altta olan sınıfın çektiği acının farkındadır. Bu acıyı paylaşmak ve hissetmek ister, bu 
sayede istemeden sahip olduğu zenginliğin bedelini ödeyebilecektir. Akademik anlamda çok parlak olmayanların 
durumu en vahimdir. Ne “inşaat” yoluna gidebilecek kadar başarılıdır ne de “yıkım” yoluna gidecek kadar cesur 
ve özgür.  

Sonuç olarak, “How to Teen?” sorusunu pek çok şekilde cevaplayan bu kitap modern gençliğin İncil’i, 
Kur’an ı olmalıdır. Kitap için verdiğim puan verebileceğim en yüksek mümkün puandır. Bir gençlik jürisi, gençlik 
için yazılmış bir rehber kitabı nasıl eleyebilir ki?

KURŞUN
ARDA BAYRAKTAR

Giriş

Rikoto, güzel ama Tanrı’nın dahi unuttuğu bir 
kasabaydı. Tek bir kişi bile uğramazdı Rikoto’ya. Günler 
birbirini tekrar eder, olaysız geçerdi Yine sıradan bir 
gün kilisede toplanmıştık. Her zamanki gibi, kimseden 
ses çıkmıyordu. Bir anda bir kıpırdanma oldu, insanlar 
şaşkınlıkla birbirine baktı, çünkü olağanüstü bir 
şey olmuştu. Bir at sesi duyulmuştu.  Toprak yolun 
üzerinde ağır ağır yürüyordu. Peder Joe, dua ettiği 
yerden indi, ağzı açık bir şekilde herkese baktı. 
Sonra gözlerini bana çevirdi, kafasıyla kapıyı işaret 
etti. Gelen ata bakmamı istiyordu. Başta korktum 
ama pederden sonra salondaki tüm meraklı gözler 
üzerimde toplanınca kapıyı araladım ve dışarı baktım. 
Gözlerime inanamadım, bu bir atlıydı. Evet, bir 
binicisi vardı ve meleklerin bile unuttuğu bu kasabaya 
gelmişti. Dikkatlice onu izledim. Atını bara doğru 
çevirdi. Babam arkamdan beni ittirdi. Yabancıyla 
konuşmamı istiyorlardı. Tüm cesaretimi topladım 
ve kiliseden çıkıp aşağıya doğru sessizce yürümeye 
başladım. Beni görmediğini umarak bir ahırın arkasına 
saklandım. Atından indi ve barın tahta kapısını açıp 
içeri girdi. Ben de girmek için saklandığım yerden 
çıktım ama sonra durdum. Kiliseye baktım, herkes 
meraklı gözlerle dışarı bakıyordu. Babam eliyle kapıyı 
gösterdi. Ben de cesaretimi toplayıp bara doğru 
yöneldim. 

Birinci Bölüm: Yabancıyla tanışma

Atı dikkatimi çekti. Durmasına rağmen acı çekiyor 
gibiydi. Sırtında çok fazla yük vardı. İçeriden tahta 
üzerinde kayan sandalye sesini duyunca içeri girdim. 
Yabancı en köşedeki tek kişilik masaya oturmuştu. 
Pantolonunun dizleri yırtıktı. Eski, çizgili bir gömlek 
giyiyordu. Ceketi tozlanmıştı. Ayağında ise bir çift 
bot vardı. Hareket ettikçe mahmuzları ses çıkarıyordu. 
Ellerini masanın üstüne koyup birleştirmişti. Beni fark 
etmemiş olması imkânsızdı. Konuşma başlatmalıydım. 
Sözler ağzımdan çıktı:
—Size ne verebilirim?
Kafasını kaldırmadan cevap verdi:
—Bir bardak, yanında bir şişe en sert içkinden.
—Tamam, dedim tereddütle. İçkisini verdim ve 
bir sandalye alıp karşısına oturdum. Hiçbir şey 
söylemeden içkisini içti. Sordum:

—Buraya geliş sebebinizi öğrenebilir miyim acaba?
İçmeyi bıraktı, bardağı yavaşça masaya koydu ve 
yüzüme baktı. Alnının üstünden çenesine kadar 
gözünün üstünden geçerek inen derin, uzun bir yara 
izi vardı. Yeşil gözleri vardı. Sorumu yineleyince cevap 
verdi:
—Kaçıyorum, dedi.
—Kimden, diye sorunca şapkasını çıkarıp masaya 
koydu, gür siyah saçları vardı. Arkasına yaslanıp beni 
süzdü:
—Burada mı çalışıyorsun, diye sordu.
—Evet, diye cevap verdim. Evinin nerede olduğunu 
sorunca tekrar öne eğildi ve “Evimden çok uzaktayım.” 
dedi.
Bir süre sakince oturduk. O içkisini içti ben de onu 
seyrettim. Pek konuşmuyordu o yüzden ilk soruyu 
ben sordum: 
—İsminizi öğrenebilir miyim?
Cevap vermedi. İçkisine döndü. Bu sırada bizimkiler 
iyice meraklanmış olacak ki birini daha göndermişlerdi.
Yabancı yaklaşan ayakkabı seslerini duyunca durdu. 
Gözlerini yukarı kaldırdı. Kapıya Marangoz Bill 
yaklaştı, neşeli bir şekilde:
—Hey Lucy kimmiş bu yabancı, diyemeden 
ziyaretçimiz ceketini geri itti ve çok hızlı bir şekilde 
kemerinden 45’lik tabancasını çıkardı, tek el ateş etti. 
Bill son anda kendini yere attı ve kıl payı kurtuldu. 
Soluk soluğa kalmıştık. Yere bir şey düştüğünü 
duydum. Sonra gözüme bir şey çarptı. Parlak, küçük 
bir cisim. Yere eğildim. Bu bir kurşundu ama normal 
bir kurşun değildi. Çok parlaktı. Yabancının ateş 
ettiği kurşun değildi. Çok iyi bakılmış, temizlenmiş bir 
kurşundu. Tam elime alacaktım ki ziyaretçimizin botu 
yanımda belirdi. Elimi çektim. Suçlayan gözlerle bana 
bakarak kurşunu yerden alıp cebine koydu. Sonra 
Bill’e yöneldi.  Yabancı herhalde kendini suçlu hissetti 
ki Bill’i yerden kaldırdı. Sakin bir sesle:
—Affedersin dostum. Seni başka biri zannettim, 
diyerek elini uzattı.
Bill sessiz kaldı ama kendisine uzatılan eli sıktı. 
Yabancı silahını ustaca bir hamleyle kılıfına geri 
koydu. Şapkasını taktı, yarım kalan şişesini ve 
bardağını alıp dışarı çıktı. Şöyle bir etrafına bakındı. 
Bizimkiler aşağıya inmişti. Hemen ileride buraya 
doğru bakıyorlardı. Babam da en öndeydi. Bana bir 
bakış attı. Gözlerimi kırpıp kafamı salladım. Kötü 
bir şey henüz başıma gelmemişti. Yabancı şöyle 
bir etrafına baktıktan sonra otele doğru yürümeye 
başladı. Arkama bakıp el işaretiyle de herkesi işine 
yolladım ve kalabalık dağıldı. 

İkinci Bölüm: Çetenin Gelişi

Yabancı, otele girip etrafına baktı. Birkaç tablo, duvara 
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asılı babamın avcılık zamanlarından kalmış bir tüfek 
ve gaz lambaları. Girişte kasabanın marangozunun 
yaptığı ortak kullanılan büyük, yuvarlak bir masa 
vardı. Çevresinde de rahat koltuklar… Bir de babamın 
durduğu resepsiyon vardı. Babam hemen yerine geçip 
neşeli bir şekilde sordu:
—Sizin için ne yapabilirim efendim?
Yabancı soğukkanlılıkla banyo yapmak istediğini 
söyledi. Kaçtığını söylemişti ama kimden? Bir şekilde 
öğrenmem lazımdı. Yalan söylemiş olabilir miydi?
Aradan bir hafta geçti. Yabancı biraz daha açılmıştı. 
Uyandığında selam veriyordu. Ama genel olarak 
hâlâ sessizdi. En çok konuştuğu kişi genelde ben 
oluyordum. Her şeyden konuştuk fakat onun 
geçmişinden özellikle kimden kaçtığından hiç 
bahsetmedik. Ben bu soruyu sorduğumda genelde 
kafasını öne eğip sessizleşiyordu. Yüzündeki büyük 
yara onu değişik, acı çekmiş biri olarak gösteriyordu.
Akşam yemeğini yerken karşısına oturdum. İlgisini 
çekmek için değişik konular açtım ama hiç oralı 
olmadı. Aniden batıdan sesler gelmeye başladı. Sonra 
bunların bir grup atlı olduğunu anladım. Son hız 
buraya doğru geliyorlardı. Yabancı yemeğini yemeye 
devam etti. Ben de kımıldamadım. Bardakiler de 
sesi duymuş olacak ki dışarı çıktılar. Yolun ortasında 
durup karşıya baktılar. Sonra atlılar kasabaya girdiler. 
Pencereye yaklaştım ve olanları izlemeye başladım. 
Grubun her üyesinde kırmızı bir bandana vardı. 
Silahlıydılar. Lider kılıklı olan konuşmaya başladı:
—Merhaba Rikoto kasabası sakinleri! Kendimizi 
tanıtmamıza izin verin. Ben Ernest. Bunlar da Kırmızı 
Bandanalılar. Sizi selamlıyoruz.
Babam öne çıkıp karşılık verdi:
—İyi akşamlar. Ben Tom. Bunlar da Rikotolular. Bu 
saatte burada ne işiniz olduğunu öğrenebilir miyim, 
diye sordu. Yabancıya baktım. Yerinde yoktu. 
Gitmiştir diye düşünerek tekrar cama döndüm. Ernest 
konuşmaya devam etti:
—Ah rahatsız ettiysek kusura bakmayın efendim. 
Hemen bir şey öğrenip gideceğiz. Ama sorduğum 
soruya doğru cevap vermezseniz… Ne olacağını siz 
düşünün, deyip elini beline götürdü.
— Sorunuz nedir?
—Oldukça basit. Biz birini arıyoruz. İsmi Jesse. Bu 
yollardan geçtiğini biliyoruz. Kolay fark edilir. Yüzünde 
büyük bir yarası var. Acaba Jesse buralardan bir 
yerden geçmiş olabilir mi?
Bill öfkesini dile getirmek için öne çıkıp söyleyecekti 
ki şükürler olsun Sally dizine iyice vurup bunu 
yapamamasını sağladı. Babam bana doğru baktı ve 
cevap verdi:
—Hayır. Rikoto’dan kimse geçmez. Bizler normal 
insanlarız.
—Bana yalan söylemezsiniz değil mi Bay Tom? Yani şu 

an Jesse’yi saklıyor olamazsınız değil mi? Çünkü ben 
yalanlardan hiç ama hiç hoşlanmam.       
Babam yanıtını tekrarlamadan Cesur Mike: 
—Kendin gelip bakmak ister misin lanet herif, diye 
bağırdı. Arkadaki adamın silahına uzandığını görünce 
yerimden fırladım ama kapıdan çıkmadan önce 
ağzımda soğuk bir el hissettim. Yabancı gitmemişti. 
Parmağını dudaklarına götürüp sessiz kalmamı işaret 
etti. O sırada Ernest bağırdı:
—Lanet olsun George indir şu silahını! Şu aptal için 
kurşun mu harcayacaksın?  
—Evet George? İnip dövüşmek ister misin? Hadi 
gelsene, diye gösterisini yapmaya devam eden Mike 
o gün çok içmişti. Ernest’in yüzüne tükürdü. Ernest 
kafasını yana eğdi ve sırıttı. Ernest küfür etti ve:
—Pekâlâ öyle olsun. Ben bunun altında kalamam. 
Bu kasabada bir şeyler döndüğü belli oldu. Bugün 
merhametli günümdeyim. Geri geleceğiz. Hadi 
beyler gidiyoruz, diyerek kasabadan ayrıldılar. Geri 
geleceklerini söylemişti. Korkmuştum. Dışarı çıktım. 
Mike suçlu hissediyordu. Başını öne eğip evine gitti. 
Babam bağırdı:
—Yarın akşam çan çaldığında herkes bara geliyor. 
İçmek için değil ama. Bir toplantı yapıp karar vermenin 
vakti geldi. 
Jesse’nin odasına çıktım. Artık geçmişini öğrenmekten 
başka şansım kalmamıştı. Kapı kapalıydı. Ama 
neredeyse ağlama sesleri duyduğuma yemin 
edebilirim.

Üçüncü Bölüm: Yabancının Hikayesi

Ertesi gün ilk kez barda kimsecikler yoktu. Herkes 
akşama yapılacak olan toplantıyı düşünüyor 
olmalıydı. Sabah uyanınca Jesse’nin kapısını çaldım. 
Ses çıkmıyordu. Yavaşça kapıyı araladım ve onun 
bir sandalyeye oturmuş olduğunu gördüm. Beni fark 
etmesini sağlayacak şekilde içeri girdim. Başka bir 
sandalye çekip yanına oturdum. Ellerini tutarak:
—Konuşmak ister misin, diye sordum. Cevap vermedi. 
İç geçirerek tam odadan çıkacaktım ki anlatmaya 
başladı:
—Oldukça fakir bir ailenin tek çocuğuydum. Babam 
çok hastaydı. Hasta olmasına rağmen ekinleri 
satmaya çalışıyordu. Annem çok güzel bir kadındı. 
Fakirlik onu hayatta yapmayacağı şeyleri yapmaya 
zorluyordu. Ben babama yardım etmekten başka 
bir şey yapamıyordum. Kimse beni işe almak 
istemiyordu. Ama en önemlisi yaşıyorduk. Bir ilkbahar 
günüydü hatırlıyorum. Annem eve bir adamla girdi. 
Adamın yine annemin takıldığı adamlardan biri 
olduğunu öğrendim. İsmi Ernest idi. Ernest benimle 
iyi anlaşıyordu. Konuşurken onun kemerindeki silahı 
gördüm. Kullanıp kullanamayacağımı sorunca eve her 

geldiğinde silahıyla antrenman yapmaya başladık. 
Dediği her hedefi vurabiliyordum. Babam onunla 
oynadığımı görünce bana ters bakışlar atardı ama 
anlayamazdım. Ernest bana gümüş bir kurşun hediye 
etti. Bir akşam yemek yerken Ernest şiddetle içeri 
girdi. Annem “Kaç Jesse kaç!” diye bağırdı bana. 
Arka kapıdan çıkarak var gücümle koşmaya başladım. 
Ernest arkamdan koşup beni yakaladı. Tekrar evin 
içinden geçerek ön kapıdan çıkmadan önce ailemi 
son bir kez daha görme fırsatım oldu. Annem elini 
bana uzattı. Elini tuttum, bana bir şey verdi. Soğuk bir 
şey. Ernest’in bana vermiş olduğu gümüş kurşundu 
bu. Düşürmüş olmalıydım. Annem çok kısık bir sesle 
‘Öldür onu.’ diye fısıldadı. Bir daha onları görmedim.”
Bunları söyledikten sonra Jesse biraz durdu. Nefes 
aldı ve devam etti:
—Ernest’in yanında büyüdüm. Yanımda her zaman 
çetenin diğer üyeleri olduğu için doğru zamanı bir 
türlü bulamıyordum. Hem Ernest’i öldürsem bile 
nasıl kaçacaktım. Gece olunca herkesin uyuduğu 
bir zamanda gizlice kalktım ve silahımla Ernest’in 
yattığı yere gittim. Tam ateş edecektim ki arkadan 
başka biri geldi ve beni geri çekti. Herkes uyandı, 
sert bir darbeyle adamı ittim ve ateş ettim. Hızlı bir 
hareketle en yakındaki ata atlayıp kaçtım. Gece 
olduğu için kimse beni vuramadı. Ernest arkamdan 
beni yakalayacağını söyledi ve tek el ateş etti. Onun 
dilinde bu yemine eşitti. Ernest bu hareketi yaparsa 
istediği şeyi kesinlikle elde edecekti. O zamandan 
beri kaçıyorum. O kafasına koyduğu şeyi kesinlikle 
yapar. Ben ise tek bir şey istiyorum: Ernest benim 
tarafımdan ölecek. Tek istediğim şey bu. Ernest 
buraya geri geleceğini söyledi. Gelecektir. Artık sizi 
bir kenara yazdı. Arkadaşın büyük hata yaptı.
Bir süre sessiz kaldık. Güneş yavaş yavaş batıyordu. 
Soru sordum:
—Eğer onu öldüreceksen burada mı öldüreceksin? 
Rikoto’da mı?
—Başka şansım yok. 
Derken çanlar çaldı. Toplantı zamanı gelmişti. Son 
bir kez Jesse’nin omzuna dokundum ve yanından 
ayrıldım. Yoldayken diyeceklerimi ve olabilecekleri 
düşündüm ve tabii ki az önce dinlemiş olduğum acıklı 
hikâyeyi. Cesaretini yavaş yavaş yitiriyor muydu? 
Rikoto onun son şansı olabilir miydi? İstediği şeyi 
yerine getirebilecek miydi? Yoksa bu uğurda canından 
mı olacaktı? Bu düşüncelerle bara girdim. 

Dördüncü Bölüm: Toplantı

Sandalyeler sırayla dizilmişti. Peder ve babam 
insanların karşısına geçerek onları susturmaya 
çalıştılar. Ben de yer kalmadığını görünce en arkada 
kalıp duvara yaslandım. Sonra babam gür sesiyle 

herkesi susturdu ve Peder sözü aldı:
—Evet sevgili Rikotolular, öncelikle hepinize merhaba. 
Bugün burada çok önemli bir konu hakkında… 
konuşmak için toplandık. Bildiğiniz gibi haftalar önce 
buraya bir yabancı geldi. Onu hiç tanımamamıza 
rağmen kucağımızı ona açtık ve ona yiyecek, su ve 
başını koyabileceği bir yatak verdik. Bu yabancı ilk 
geldiğinde az kalsın Bill’i öldürecekti.
Bunu dediğinde küçük fısıldaşmalar ve gülüşmeler 
oldu. Peder devam etti:
—Her neyse… Kasabamıza herhangi bir zarar vermedi. 
Ancak dün buraya bir çete geldi ve gelme amaçları 
belli ki bizimle oynamak değildi. Jesse diye birini 
arıyorlardı. Sanırım hepiniz bu Jesse denen adamın 
bizim ziyaretçimiz olduğunu anlamışsınızdır, dedi ve 
kalabalıktan bunu olumlar şeklinde mırıltılar yükseldi. 
Peder boğazını temizleyip devam etti:
—Yani, biz şu an kasabamızda tehlikeli birini, belki de 
bir kanun kaçağını barındırıyoruz, dedi.
Arkadan biri bağırdı:
—Buraya gelenler neydi peki, Teksas süvarisi mi?
—Sana katılıyorum Bob. Buraya gelenlerin kötü niyetli 
oldukları belliydi. Ama bu Jesse’nin suçsuz olduğunu 
ya da iyi biri olduğunu göstermez.
Peder devam etti:
—Mike silahlı adamların karşısına çıkıp onlara meydan 
okudu. Adamlar belli ki iyi günlerindeydiler ki bir şey 
yapmadılar. Şu Ernest, geri geleceklerini söyledi.
—Dua edelim de yalan olsun ama bunu bilemeyiz. 
Umarım sadece ben böyle düşünmüyorumdur ama 
sesinde Jesse’i öldürme arzusu vardı. Fark ettiniz mi? 
Kalabalık gene mırıltılar çıkardı. Babam yerinden 
kalktı ve konuşmayı devraldı:
—Buraya kadar doğru ancak tüm suçu yabancıya 
atamayız. Bizim de payımız var. Mike meydan 
okumasını yapmasaydı şu an bu durumda 
olmayabilirdik.
Bağrışmalar ve Mike’a yöneltilen hakaretler başladı. 
Babam herkesi susturdu:
—Lanet olsun kesin sesinizi! Siz de öyle arkada 
ağaç gibi dikildiniz. Şimdi seçeneklerimize bakalım. 
Yabancıyı kasabadan gönderebiliriz.
Mırıltılar. Biri bağırdı:
—Asın onu!
—Lanet olsun Jackson kapa çeneni yoksa ben kendim 
yaparım, diye bağırdı başka biri. Babam kaldığı yerden 
devam etti:   
—Ya da bir direniş başlatabiliriz. Uygun pozisyonla bu 
işi bitirebiliriz. Aramızda yetenekli avcılar var. Belki 
bir şansımız olabilir.
Küçük bir sessizlik oldu. Sonra tekrar bağrışmalar 
başladı. Olabildiğince yüksek sesle bağırdım:
— Oylama yapalım!
Kabul edildi. Önce yabancıyı istemeyenler el kaldırdı. 
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Oldukça fazlaydılar. Ancak tersini isteyenler çok az 
bir farkla daha fazlaydılar. Peder ayağa kalktı:
—Karar verilmiştir. Kırmızı Bandanalılar Çetesine karşı 
direneceğiz. Yabancıya yardım edeceğiz ve elbette 
ondan yardım alacağız. Lucy...
Bana baktı. Dik durdum.
—Git onu çağır. Plan yapacağız.          
Hâlâ küçük, sinirli mırıltılar vardı ama herkes 
kabullenmişti. Haberi vermek için koşa koşa Jesse’nin 
yanına gittim. Mutluydum ama bir yandan da ufak bir 
korku duyuyordum.
Odaya girdim, Jesse bıraktığım şekilde duruyordu. 
Ona yaşananları anlattım. Pek mutlu olmuşa 
benzemiyordu ama yine de planı hazırlamak için bara 
gittik.

Beşinci Bölüm: Çatışma

Planı hazırlarken çok da vakit kaybetmedik. En iyi 
nişancıları binaların çatısına yerleştirdik. Kalanlar 
evlerinde kalıp pencerelerden ateş açacaktı. Morgan’ın 
tavsiyesi ile kasabanın girişine ipler gerdik. Bu sayede 
gelen atlar iplere takılıp yere düşecekti. Jesse kendi 
tüfeğini alıp bara girdi. Bir sandalyeye oturdu ve 
burada bekleyeceğini söyledi. Ben de kendi yerimi 
aldım. Herkes hazırdı. Beklemeye başladık.
Güneş batarken uzakta bir karartı belirdi. Geliyorlardı. 
Herkes doğruldu. Tüfeklerini ellerine aldılar. Tüm ışıklar 
söndürüldü ve kasaba derin bir sessizliğe büründü. 
Atların sesleri gittikçe yaklaştı. Terlediğimi fark ettim. 
Dudağımı ısırdım. Ve işte o an atların iplere takılıp 
düştüğünü duydum. Herkes nişan aldı ve ateş etmeye 
başladı. Atlar yere düşmüştü ve acı acı kişniyorlardı. 
Kırmızı Bandanalılar binaların arkasına saklandı. O an 
Ernest’in kendisini bir evin içine attığını gördüm.
Kulaklarım çınlıyordu. Silah seslerinden başka bir şey 
duyulmuyordu. Acı çeken bağırmalar duyuyordum. 
Kafamı kaldırdım. Nişan alıp kendime en yakın olan 
çete üyesini göğsünden vurdum. Arkasındakini de 
karnından. Babam iki kişi vurmuştu. Sonra bir an 
bir sessizlik oldu, herkes ateş etmeyi bıraktı. Biri 
bağırmaya başladı. Bu George idi:
—Lanet olsun size Rikoto! Hepinizi öldüreceğiz, 
hepinizi yerin dibine gömeceğiz. Siz bizim kim 
olduğumuzu bilmiyorsunuz.
Bardan bir ses yükseldi:
—Hey George!
Bu ses herkesi ürküttü. Bir süre sessizlik oldu. Ernest 
hâlâ saklandığı yerden çıkmamıştı. George devam etti:
—Bak sen… Demek bizim velet buraya sığınmış. 
Belliydi bir şeylerin döndüğü. Hey Jesse! Epey zaman 
oldu evlat. Uzun süredir kovalıyoruz seni. Bak sana 
bir teklifim var: Teslim ol seni yanımızda götürelim ne 
dersin? Yoksa seni vurmak zorunda kalacağız evlat. 

Arkadan biri:
—Vur onu George, diye bağırdı.
Jesse:
— Benim de sana bir teklifim var George: Bana sadece 
Ernest’i verin. Kalanlar ve sen buradan gidin.
—Jesse evlat hiç…, sözünü tamamlayamadı. Kendimi 
tutamayıp tetiği çekmiştim. George dizüstü çöküp 
yere kapaklandı. Nefes nefeseydim. Sonra herkes 
tekrar ateş etmeye başladı. Kurşunlar vızıldıyordu. 
Elim titriyordu. Düzgün nişan alamıyordum. Aniden 
kurşunlar kesildi. Kafamı kaldırınca yerde yatan 
cesetleri gördüm.
Barın kapısı açıldı ve Jesse dışarı çıktı. Yolun ortasında 
durdu ve:
—Ernest! Ernest Milton sana sesleniyorum.
Ernest saklandığı yerden ağır adımlarla çıkarak:
—Jesse… Hiç değişmemişsin.
—Sen de öyle.
Ernest yola indi. Karşı karşıyaydılar. O an Jesse’nin 
bana baktığını gördüm ve bakışları her şeyi 
anlatıyordu. Tüm gücümle bağırdım:
—Ateş etmeyin!
Herkes silahını indirdi ve iki silahşörü izlemeye 
koyuldu. İkisinden birinin öleceğini bilmek beni gerdi. 
Bekledik. Bir saniye bir saat gibi geçiyordu. Sonunda 
olan oldu. Her şey o kadar hızlı oldu ki ne olduğunu 
anlamam için birkaç saniye düşünmem gerekti. Jesse, 
Ernest’i vurmuştu! Ernest yerde yatıyordu. Jesse 
tabancasını kılıfına yerleştirdi. Hareket etmeden 
olduğu yerde duruyordu. Herkes sokağa çıktı. Önce 
derin bir sessizlik oldu. Ardından etrafı alkışlar ve 
neşeli bağrışmalar kapladı. Rikoto kazanmıştı.

Altıncı Bölüm: Ayrılış

Her gün farklı bir eğlence yapıldı. Rikoto fazlasıyla 
mutluydu. Sabahlara kadar yenildi, içildi. 
Jesse bu eğlencelerde genelde sessiz kalıp içki 
içiyordu. Jesse’nin gideceğini biliyordum. Ancak 
bunun bu kadar erken olacağını hiç düşünmemiştim. 
O sabah ne olduğunu bilmediğim bir şey beni 
uyandırdı. Jesse’e bakmaya gittim. Kapısı kapalıydı. 
Gitmişti! Yatak toplanmış, oda temizlenmişti. Şömine 
söndürülmüştü ama hâlâ sıcaktı. “Demek ki gideli 
çok olmamış.” diye düşündüm. Hemen aşağı indim. 
Yemek masasının üstünde Jesse’nin gümüş kurşunu 
duruyordu. Bize bırakmıştı!
Dışarı çıktım. Batıda çok ufak bir karaltı görünüyordu. 
Ağlayarak o tarafa doğru koşmaya başladım. Bir 
yandan “Jesse!” diye bağırıyordum ancak karaltı 
gittikçe küçülüyordu. Son bir kez tüm gücümle 
bağırdım. Nokta durdu. El salladım. Göremedim ama 
Jesse’nin de bana el salladığına dair yemin edebilirim. 
Sonra nokta kayboldu. Ardından yaklaşık iki saat 

boyunca baktım ama geri dönmedi. Bir daha da onu 
ne gördük ne de gören birine rastladık.

Sonsöz:

Jesse’ye kimse ne olduğunu bilmiyor. Kimileri 
ormanlarda yaşadığını, kimileri öldüğünü, kimileri de 
evlenip mutlu bir aile kurduğunu söylüyor. İntikamını 
en ağır şekilde alan bu silahşör, arkadaşları ve 
sevdikleri için pek çok şey yaptı. Kimse onu bir daha 
görmedi. Rikoto kasabasına da ne olduğu bilinmiyor.

SON
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Her zamanki yerime oturmuş menüye bakıyordum. Aslında ne seçeceğimi biliyordum 
ama alışkanlıktan yine de baştan sona inceledim. Ardından menüyü masaya 
bıraktım ve gelmesi için garsona minik bir el hareketi yaptım. Başka masadaki 
müşterilerle ilgilendiğinden beni fark etmedi. Varlığımı belli etmek amacıyla, sanki 
samimi bir arkadaşıma selam verircesine elimi salladım; sonuç değişmedi. Her zaman 
beni güler yüzle karşılayan, bekletmeksizin siparişimi alan garsonlar, bugün beni 
görmezden geliyorlardı. Sinirlenmiştim, zira bir önceliğim olmalıydı! Sınavlarımın 
olmadığı her hafta sonu soluğu burada alıyordum. Gönlüm hafta içleri de gelmek 
istiyordu, ne var ki öğrenciydim ve okulum şehrin en disiplinli okullarındandı. Sağa 
sola salladığım kolumu aşağıya indirirken bu sefer de seslenmeyi denedim: “Bakar 
mısınız lütfen?” El kol hareketlerimi fark etmeyen garson, sesime kayıtsız kalmadı ve 
geliyorum anlamında başını salladı. Karşı masayla işi bitince çalışmaktan bıktığını 
anlatırcasına isteksiz adımlarla yanıma geldi. Ağır hareketlerle not defterini çıkartıp 
son sayfayı açtı ve ne istediğimi sordu. Menüyü dakikalarca incelememe karşın 
her zaman istediğim kahveyi sipariş edip “Çabuk gelirse sevinirim” diye ekledim. 
On dakika sonra kahvem masamdaydı. Tadına bakmadan önce kokusunu içime 
çektim. Bunu hep yapardım, nedense kokusu bana sonbaharı anımsatırdı ve ben 
mevsimlerden en çok onu severdim. Sonra köpüklerine baktım, küvetteki sabunla 
suyun birleşiminden oluşan küçük pofuduk köpükler sanki kahvemin üzerindeydi. 
Minik bir kalp de bu köpüklere eşlik ediyordu. İncitmekten korkarcasına bardağı 
dikkatlice kavrayıp küçük bir yudum aldım. Sıcaktı, umursamadım ve biraz daha 
içtim. Size tadını nasıl anlatsam bilmiyorum. Sanki sobanın içinde yanan odunların 
yanık tadına benziyordu bu tat, kahvenin içindeki süt ve şeker birleşerek yepyeni bir 
lezzet oluşturuyordu. Hissettiğim duyguyu tam olarak anlatamadığımın farkındayım. 
Ancak her yerde içtiğim standart kahvelerden farklı olduğu kesindi. Bir süre sonra 
karşı masaya bir genç oturdu. Siparişini verince çantasından kalın bir kitap çıkardı, 
kaldığı yere koyduğu ayracı alıp okumaya başladı. Kitabın adını merak etmiştim. 
Eğilip usulca ismine baktım. Son zamanlarda kimsenin elinde görmediğim eski bir 
kitaptı ama ben okumuştum. Casus olmak isteyen bir grup çocuğun maceralarını 
anlatıyordu ve adı Çaylak’tı. Okurken bitmesini hiç istememiştim. Bir süre sonra 
onun da kahvesi geldi. Kahvesinden çıkan duman gözlüklerinin buğulanmasına 
yetmişti. Bu görüntü aklıma sevdiğim bir sözü getirmişti; “Bir kitap kadar karmaşık, 
bir kahve kadar sade ol. Ancak bu ikisinin uyumu seni mutlu edebilir.” Kitabını 
okurken yüzünde tatlı bir tebessüm vardı. Kıskanmıştım, zira ben de en az onun 
kadar mutlu olmak istiyordum. Bakışlarımı mı üzerinde hissetti, yoksa o an kitaptan 
mı sıkıldı bilmiyorum, bir saniyeliğine başını kaldırıp etrafına bakınınca göz göze 
geldik. Yakalanmanın verdiği telaşla başımı öne eğdim. Bir tepki vermedi, sadece 
yüzüne sıcak bir gülümseme yayıldı. O an çok utandığımı hissettim ve kahvemden 
bir yudum daha almak isterken ağzıma sadece kahvenin dibine çöken şeker taneleri 
geldi. Kahvemi hangi ara bitirmiştim, farkında bile değildim; tıpkı gencin ne zamandan 
beri karşımda oturduğunu bilmediğim gibi. Bir süre sonra kitabını çantasına koydu, 
hesabı istedi ve gitmek için hazırlanmaya başladı. Onu bir daha göremeyeceğim 
için üzülmüştüm. Birazcık cesaretim olsaydı ayağa kalkıp masasına gider ve birlikte 
kahve içerek okuduğu kitaptan bahsetmek isterdim. Genç sonunda kafenin 
kapısına yönelirken bana dönüp “İyi günler” diyerek gülümsedi. Mahcubiyetimden 
tek kelime bile edemedim. Başımı kaldırdığımda kayıplara karışmıştı. Gencin gidişi 
de, tıpkı kahvemin bitişi gibi ani olmuştu.

GÖZLÜKLÜ
GENÇ
LİZA ÇANAKÇI

SANATLI
CEVAP
BERRA YILMAZTÜRK

Tık… tık… tık… Gözlerim sabunlu su kaçmış gibi 
yanıyor; Ellerimde daha önce hiç hissetmediğim bir 
ağrı parmak uçlarımdan bütün vücuduma bir ağacın 
kökü edasıyla, yavaş ama sinsice, yayılıyor. 
Zihnim… 
Sabaha kadar uyumayı bilmeyecek! Saatlerce üzerine 
düşündüğüm ölçüler, duygular ve sonorite kaygılı 
bir ampul gibi yanıp sönecek. Parçanın 17. ölçüsünü 
bir kez daha mı çalsam? Telefonumun ekranına 
dokundum, saat 22.53’ü gösteriyor. Tık… tık… tık… 
Metronomu durdurdum. Yarın hiçbir konser günü 
içimde eksik olmayan o tatlı heyecanla uyanacaktım. 
Zihnimde tanıdık bir ses, “Konserin çok güzel geçecek 
Berenciğim. Çok emek verdin, çok çalıştın ve bunu 
çok güzel bir şekilde başaracaksın canım.” Yüzümde 
o huzurlu gülümseme belirdi.
Saat 05.45 alarmı ile uyandım. Koş banyoya, yüzünü 
yıka, dişlerini fırçala, saçlarını tara, okul formanı giy 
derken ne çabuk geçti 20 dakika. Servisin gelmesine 
10 dakika var, hemen son kontrolleri yapayım. Siyah 
elbise? Aldım. Babetlerin? Çantamdalar. Bir şey eksik. 
Neyi unuttum? Notalarım! Aferin Beren! Unut da 
konser salonundaki herkes sahnede başı boş duran 
piyanoya baksın. 
Evin salonunda duran duvar piyanoma koştum. Nota 
sehpasında duran notaları elime aldım. Chopin… 
Chopin… Nerdesin? İşte buradasın! Notamı özenle 
dosyaya yerleştirdim. Annem kapıyı açmış bir şekilde, 
“Hadi kızım! Servisi kaçıracaksın” dedi. Ayakkabılarımı 
giydim, çantamı sırtıma taktım. Annemin yanağına bir 
öpücük kondurup evden çıktım.
1 saat 15 dakika süren bir servis yolculuğunun ardından 
sınıfa çıkmadan kantine indim. Kimi öğrenci kafasını 
masaya koymuş uyuyor, kimi de iştahla tostunu 
yiyor. Ben de çift kaşarlı tostumu aldım, yuvarlak 
masalardan birine oturdum. Arkadaşım Melis gelene 
kadar notalarımı gözden geçirmek için çantamdan 
dosyamı çıkardım. Notalarımı gören çarşaf zanneder. 
Hâlbuki birbirine kenardan bantlanmış dört fotokopi. 
Piyano çalarken orijinal nota kitabımdan sayfa 
çeviremeyeceğim ve sol tarafımda sayfa çevirmek için 
biri oturamayacağı için şimdilik en pratik çözüm bu. 
Elbette parçayı ezberlemek en güzeli ama zamanım 
kısıtlıydı. 
Ne yarı zamanlı ne de tam zamanlı bir konservatuar 
öğrencisiyim ben. Hobi olarak başlayan, sevdiği için 
devam eden ve sıkıntılardan kaçış olarak gördüğü 

piyanosuna tutkuyla sarılan bir kızım ben. Buna 
karşılık Duygu Hoca’m, piyano hocam, son zamanlarda 
beni yarı zamanlı bir konservatuvar öğrencisi olarak 
gördüğünü söylüyor. Bu da beni motive etmiyor değil 
tabii ki. Haftanın beş günü, her sabah okuduğum 
liseye gelip sekiz saat boyunca ders görüyor ve eve 
dönüyorum. En sevdiğim gün çarşamba çünkü saat 
16.30’da evde piyano dersim oluyor. Eve gelince 
yemek, ders, piyano derken bir bakıyorum sabah yine 
okuldayım. Sol elimde tostum, sağ el parmaklarım 
masada bir kurala bağlı kalarak sola veya sağa gidiyor. 
Gözlerim notalarda, ağzımda bir melodi, “Do, re, do, 
si, la, sol...” mırıldanıyorum.
 Melis, “Günaydın!” diyerek karşımdaki boş 
sandalyeye oturdu. Ona başımla selam verdim ve 
notadaki cümlenin bitişiyle sağ elim durdu. Yüzümü 
hemen Melis’e çevirip “Günaydın Melis!” dedim. Yeşil 
gözleriyle önümdeki notalara baktı, “Nasıl unuttum? 
Bugün, Beren Hanım’ı sahnede göreceğiz.” Elinde bir 
mikrofon varmış gibi bana uzattı, “Heyecanlı mısınız?” 
Gülerek olmayan mikrofona biraz eğildim, “Hem 
de nasıl? Ancak sahneye çıkanların anlayabileceği 
bir heyecan bu.” dedim. Melis sağ elimi tutarak, 
“Heyecanlanmana gerek yok ki! Her zamanki gibi 
nefes kesen bir performans olacak. Ben tüm kalbimle 
sana inanıyorum.” dedi. 
Sandalyeden fırladım ve Melis’e sarıldım. 

08.00’de zil çaldı. Notalarımı toparladım, tostumun 
son lokmasını ağzıma attım ve sınıfa çıktık. Bir 
matematik ve bir edebiyat dersinin ardından konser 
salonunun yolunu tuttum. 
Dışarı çıkmak biraz olsun beni rahatlattı. Her sene 
dört gözle beklediğim o bahar sabahlarından biriydi 
bugün. Güneş, hafif bir rüzgar, çiçek kokusu… 
Umarım günün ilerleyen saatleri de böyle güzel olur. 
Konser salonuna girdim. En ön sırada müzik hocamız, 
ikinci sırada da benim gibi enstrüman çalacak olan 
beş öğrenci vardı. Prova başlamıştı. Alt dönemimden 
bir kız  şu anda sahne ışığı altında kemanı ile adeta 
dans eder gibi parçasını çalıyordu. Hocamızın yanına 
gittim, bana elindeki listeye bakarak dördüncü sırada 
olduğumu fısıldadı. İkinci sıraya geçip ortadaki 
koltuklardan birine oturdum. Sağ tarafımdaki 
müzisyenler kendi aralarında konuşuyorlardı. Yarı 
zamanlı konservatuar öğrencileri ve piyanoda 
benden daha yüksek bir seviyeye sahipler. Hayır, 
hayır bunu düşünmemem gerekiyor, Duygu Hoca’nın 
söylediklerini hatırla, “Konservatuar eğitimi alan 
herkes için iyi bir piyanist olduğunu söyleyemeyiz. 
Bir parçaya duygunu katmadıktan, sonorite üzerine 
çalışmadıktan sonra çalmanın ne anlamı var? Klasik 
müzikle alakası olmayan herkes piyano başına oturup 
tuşlara basabilir. Önemli olan o 2 dakikalık çalma 
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sürende dinleyicide bir duygu uyandırabiliyor musun? 
Yoksa uyandıramıyor musun?” 
Duygu Hoca’mın söyledikleri çok doğruydu. Çok 
çalışmanın yanında biraz yetenek vardı ama son 
noktayı koyan duygulardı. Konser sırasında parça 
sana neler hissettiriyorsa onları düşün Beren. Mesela 
konser salonuna giderken hissettiğin baharı... 
Sıra bana geldi. Sahneye çıktım, sol elimi piyanoya 
koyarak selam verdim ve piyano taburesine oturdum. 
Önce tabure ve piyano arasındaki mesafemi kendime 
göre ayarladım. Sonra sağ ayağımla pedala rahat 
basıp basamadığımı kontrol ettim. Son olarak çarşafı 
nota sehpası üzerinde açtım. Ellerimi dizlerimden zarif 
bir şekilde kaldırıp tuşların üzerine koydum, derin bir 
nefes alıp verdim ve çalmaya başladım. Güzel bir 
başlangıç, nüanslara dikkat ama tempoyu da unutma. 
Çaldığım valsin melodisini içimden söylüyor ve baharı 
düşünüyordum. 

Üçüncü sayfaya geldiğimde hiç istemediğim bir şey 
oldu. Üzerinde günlerce çalıştığım süsleme notam 
istediğim gibi olmamıştı. 
Sakin ol Beren, anlık bir hataydı. Sakın durma, 
profesyonelliğini koru ve parçanın sonunu doğru bir 
şekilde getir. 
Son ölçüde bir yavaşlama ve iki vuruşluk bir akorla 
parça bitti. Ellerimi zarifçe tuşlardan çektim, çarşafı 
katlayıp selamımı verdim ve sahneden indim. İçimde 
bir huzursuzlukla yerime oturdum. Ya konser sırasında 
da aynı hatayı yaparsam. 
Beren sakin ol, sakin ol. 
Eğer süsleme notasına çok takılırsan asla istediğin 
gibi olmaz. Şimdi diğer müzisyenleri dinle. 

Yedinci kişinin de provası bitince sınıflarımıza 
dönmek üzere konser salonundan çıktık. Yürürken 
biraz rahatlatmak ve biraz da esnetmek adına 
parmaklarımı büküp açıyordum. İstemeden önümden 
yürüyen müzisyenlerin konuşmalarına kulak misafiri 
oldum. Solda duran erkek, “Nasıl bir Chopin Vals’ti o 
öyle? Konservatuvara gitmediği ne kadar belli oluyor. 
Süsleme notasını doğru bir şekilde çalamadıktan 
sonra Chopin çalmanın anlamı ne?” Yanındaki kız, 
“Çok haklısın. Konserde bizim yanımızda nasıl da 
sırıtacak?” İkisi de kahkahalar eşliğinde binaya giriş 
yaptılar. 
Olduğum yerde kalakaldım, duyduklarıma 
inanamadım.
İçimde konser salonuna girerken duyduğum huzurdan 
eser yok, sanki başımdan bir ateş yükseliyordu. 
Yanaklarım kıpkırmızı, gözlerim buğulu… 
Nasıl bir saygısızlık, nasıl bir egodur bu böyle? 
Konservatuvar eğitiminden gelen profesyonelliğiniz 
nerede sizin? Yanlarında sırıtacakmışım. Sözlerimle 

size direneceğime sanatımla direnirim daha iyi! Bana 
bir şey söyleme cesaretini o zaman gösterebilecek 
misiniz bakalım? 
Sakinleşene kadar binaya girmedim. 

Bu konuyu kimseye bir şey söylemeden halledebilirsin, 
sen bu olgunluğa sahipsin Beren. Şimdi derin bir 
nefes al, 1… 2… 3… ve ver. Gözlerini kapat baharın 
kokusunu içine çek, Duygu Hoca’nı düşün. O sana 
çok güveniyor ve ne olursa olsun onun söylediği gibi 
her konser bir deneyimdir. Bunu sakın unutma. 
Diyelim bu konser istediğin gibi geçmedi, o zaman 
bir sonrakine hazırlanırken hoşuna gitmeyen hususa 
daha çok özen gösterirsin. Deneyim kazandıkça 
güzel bir çiçek olma yolunda ilerleyeceksin. Şu anda 
yaprakların büyüyor, toplayabildiğin kadar güneş ışığı 
topluyorsun ve kendine yetecek kadar su alıyorsun. 
Pes etmek yok! 
Sabırla ve çalışma azminle kimsenin gözünü 
alamayacağı bir çiçek olacaksın. Kim bilir? Belki 
ilerleyen yıllarda elinde birkaç tohumun olacak ve 
onlara çiçek açmaları için sen yol göstereceksin. 
İnsan kendi zihnini kontrol edebiliyorsa ne mutlu ona, 
hiçbir sözden ona zarar gelmez. Kendimi daha iyi 
hissediyordum, Melis’i bulmak üzere sınıfa çıktım.
12.00’de öğle teneffüsüne girdik. Melis’ten bana 
küçük bir sandviç almasını rica ettim ve konser 
salonuna koştum. Parçayı birkaç kez daha çalmak 
istiyordum, umarım salonun kapısı kilitli değildir. Kapı 
açıktı ve salonda kimse yoktu. Hemen piyanonun 
başına oturdum. Parçayı çalmadan önce tuşlara 
öylesine bastım. Do, re, mi, fa, sol, la, si… Tüm 
konsantrasyonumu parçaya verdim ve çalmaya 
başladım. Sanki etrafımda ağaçlar varmış, kuşlar 
melodiye eşlik ediyormuş, güneş ışığı sağ çaprazdan 
bana vurmuş, her yeri çiçek kokusu sarmış ve derin 
sessizlikte sadece vals duyuluyormuş gibi... 

Ellerimi dizlerime indirdim. Başarmıştım. Hatasız ve 
olabilecek en güzel şekilde parçamı çalmıştım. Demek 
ki kendi piyanom dışındaki piyanolar üzerinde daha 
çok tekrar yapmam gerekiyormuş. Duygu Hoca’m her 
piyanonun tuş ağırlığının farklı olduğunu söylemekte 
haklıymış, kendimce güldüm. Kendimi daha özgüvenli 
hissediyordum. Sandviçimi yemek için Melis’i bulmaya 
gittim.

Konser vakti gelmişti. Soyunma odasında hemen 
üstümü değiştirdim ve konser salonuna gittim. Birkaç 
kişi sahne arkasına gelmişti bile. Şimdi herkes salona 
giriş yapacak ve sahnede tek bir ışık olacaktı. Yarım 
saat sonra herkes yerlerini almıştı, son ışık kontrolleri 
yapılmıştı. Alkışlar eşliğinde kemancı kız sahneye 
çıktı, ardından piyano çalan yarı zamanlı konservatuar 

öğrencisi… ve sıra bana geldi. 
Piyanonun arkasından sahne önüne geldim. 
Dinleyicilerin yüzü seçilmiyordu. Sol elimi piyanoya 
koydum ve alkışlar yükselmeye başladı. Selam 
verirken yüzümde yine o huzurlu gülümseme belirdi. 
Herkesin performansı bittikten sonra sahneye son bir 
selam vermek üzere yine çıktık. Yan gözle arkamdan 
konuşan iki konservatuar öğrencisine baktım. Gözleri 
yerde, hayal kırıklığına uğramış bir halleri vardı. 
Sanat işte! 
İnsanı, sözden çok daha acımasız bir etki altına alıyor. 
Sanatımla direneceğimi söylemiştim.  

Çarşamba günü geldi çattı, Duygu Hoca’ya yaşadığım 
her şeyi anlattım. Anlattıklarımın etkisiyle bana 
olan bakışı başka bir hâl aldı. Gözlerinden bana 
karşı duyduğu gururu okuyabiliyordum. Yumuşak 
sesiyle, “Berenciğim öncelikle konserde gösterdiğin 
başarıdan dolayı seni çok tebrik ediyorum ama 
sinirle konservatuvar öğrencilerine o anda direniş 
göstermeyip sakinliğini korumanı ve olgun bir şekilde 
karşılamanı daha çok tebrik ediyorum. Gerçekten de 
sanat birine verilebilecek en güzel cevap.” Yüzümde 
yine o huzurlu gülümseme belirdi ama bu sefer 
gözlerim de dolmuştu.
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12. sınıf öğrencilerimiz mezun olurken duygularını “giderken” başlığında paylaştılar.
GİDERKEN...

Hiçbir zaman unutamayacağım güzel anılarla dolu bir beş yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti.
- Eylül Meriçboyu

Terminales olmanın tadını çıkaramadan gidiyoruz.
- Ela Talıağaç

Hüzünlü sonları hep daha çok sevdim zaten. En kötü günümüz böyle olsun!
- Güneş İsfendiyaroğlu

Sevgiyle kalın dostlar.
- Yağmur Özdemir

Yolunuz açık olsun, yoluma çıkmayın.
- İris Kuruca

Sonunun böyle olacağını hiç tahmin etmezdim.
- Asu Tekin

Her gün Boğaz’dan geçip denizi görürken, her sabah erkenden uyanırken, sınav haftaları uykusuzken, 
teneffüslerde dar koridorlarda dolaşırken bu kadar  özleyeceğimi düşünmezdim NDS’yi...
- Zeynep Doğan

Hem giderim hem ağlarım
- Serra Kepkep

Bu yola başlarken seni nelerin beklediğini, nasıl birine dönüşeceğini, neler yaşayacağını tahmin edemezsin. Her 
geçen sene sana bir şey öğretir. Okula ilk girdiğinde 12. sınıflara bakar ve senden ne kadar farklı olduklarını 
düşünürsün, belki imrenirsin. Anlarsın, daha yaşayacak çok anının, girilecek çok dersinin, alınacak çok 
retenue’nün, beklenecek çok kantin sıranın olduğunu. Şimdi 12. sınıf olmanın tadını doyasıya çıkaramamış, 
kazandığım kadim dostlarımla okulumda yeterince vakit geçirememiş olmanın acısıyla yazıyorum.
- İrem Gülmüş

Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım hâlâ yapmadıklarımda...
Sağlık olsun!
- İris Kuruca

Geldik, gördük, eğlendik, gidiyoruz.
- Seda Çetin

Öldürmeyen şey güçlendirir.
- İris Kuruca

Keşke böyle olmasaydı
Her şey içimizde kaldı
Bu neden yaşandı?
Dışarıda virüs vardı
- Melis Bağoğlu

Göz açıp kapayıncaya kadar bitti.
- Aren Sümer

Çok bile sürdü.
- İrem Emre

Hatırladığımda her zaman yüzümde bir tebessüm oluşturacak anılar...
- Emir Alp Dede

Bizimkisi yarım kalan bir hikâye...
- Royem Yağlı

Unutamayacağım anılar, edindiğim arkadaşlıklar; keşke böyle bitmeseydi...
- Nil Uzunoğlu

Üzülsem mi sevinsem mi bilemiyorum.
- Kayra Özgövde

Hayatımı değiştiren ikinci evim.
- Cem Sunay

Hep bitsin diye bekledim ama şu an gözlerim doluyor.
- İrem Bulgulu

Bitiremeden ayrıldığımız bir lise...
- Ece Akay

Böyle biteceğini düşünmemiştim.
- Arzum Kocagöz

Eksik bir tamamlanış.
- İpek Aydemir

Acı, tatlı bir ayrılık...
- Ada Eşiz

En çok da her zaman yanımda olan arkadaşlarımı ve dünya tatlısı öğretmenlerimi özleyeceğim.
- Vera Lal Erdoğdu

Gitmek, kalmaktan daha zor.
- Bartu Olcay

Sion’u tadamadan... Elveda.
- Nazlı Zeynep Kütük

Gidemiyorum ama kalamıyorum.
Vedalar zaten çok zorken uzaktan bir vedanın daha da zor olduğunu fark ediyorum.
- Damla Genç

Hani eski bir resme bakarken
Hani yılları sayar da insan
Hani gözleri dolar ya birden
İşte öyle bir şey!
- Zeynep Kaya




