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HATİCE ÇANKAYA
GİRİŞ

...

II.
Bir yıl daha bitiyor
Düşlerim, tasalarım, yarım kalmış onca şey
Her yıl biraz daha kısalıyor bir öncekinden
Bana mı öyle geliyor
Yoksa daha mı hızlı ilerliyor zaman
İnsan yaşlanırken?

III.
Kırdım mı incittim mi birilerini?
Kimleri kazandım, yitirdiklerim kimler.
Kendimi yeniledim mi yazdıklarımda?
Yeniden düşünmeliyim
Dostluklarımı, ilişkilerimi
...

Murathan Mungan, “Bir Yıl Daha Bitiyor” adlı şiirinde zamanın ne kadar hızlı geçtiğinden bahsedip hayatı sorguluyor. 
Sizin için de hızlı mı geçiyor zaman bilmiyorum ancak içinde yaşadığımız dönemde pandemiyle birlikte hayatın 
anlamını/varlığımızı zaten çokça sorgular olmuştuk. Bir daha bir araya gelebilecek miyiz; birbirimizi, arkadaşlarımızı 
görebilecek miyiz derken maalesef arkamızda kayıplar bırakarak buluşabildik. Yüz yüze eğitime ara verilecek mi, sınav 
haftasını fire vermeden tamamlayabilecek miyiz, bu hafta sınıf kapanacak mı... diye diye neredeyse dönemin sonuna 
geldik. Tam her şey yoluna giriyor derken şimdi de yanıbaşımızdaki ülkelerde patlak veren, bu yüzyılda olacağına hiç 
ihtimal vermediğimiz savaş ve beraberindeki insanlık dramları... Eminim birçoğumuz artık tarihe tanıklık ettiğimiz 
günlerin bitmesini istiyoruz, yazılarınızdan da anlaşılıyor bu. Birçoğunuz bu yıl, bireysel konuların yanında; savaş ve 
etkileri/ şiddet/ kadın gibi güncel konulara yer vererek farkındalığınızı ortaya koydunuz. Yine müthiş yazılar, çizimler 
geldi sizlerden, konu çeşitliliği de müthiş. Dünyayı görüyor, duyuyor, umursuyorsunuz. Duyarlı yaklaşımınız ve 
katkılarınız için teşekkür ederim, bir kez daha umudumu yeşerttiniz. 
 Birkaç satır önce tarihe tanıklık etmekten söz etmiştim, bu yıl benim de kişisel tarihim için önemli bir yıl. Bu dönem 
sonu benim için sadece herhangi bir eğitim öğretim yılının sonunu değil,  meslek hayatımın da sonunu ifade ediyor.  
Veda etmek oldukça zor ama arkamda sizin gibi sorgulayan, düşünen, yazan, çizen insanların olduğunu bilerek gitmek 
hüznümü hafifletiyor.  Öğretmenliğin harika yanlarından biri de bu; bizi, sizin gibi insanlarla buluşturuyor. 
Bu sayfa hepinizle vedalaşma imkânı veriyor bana. Her geçen yıl daha da severek yaptığım ve hiçbir zaman “iş” olarak 
görmediğim mesleğimde zaman o kadar hızlı geçti ki... Birçok güzel insanla yolum kesişti; mesleğim sayesinde binlerce 
insan tanıdım; öğrencilerim,veliler, meslektaşlarım... Öğrencilerim meslektaşım da oldu arkadaşım da. Güzel anılar 
biriktirdim hep ama yarım kalmışlık hissi hiç bitmeyecek sanırım.  
SÖZ size emanet...
SÖZ’e yazan, çizen, emek veren herkese, tüm öğrencilerime ve onları yönlendiren, yüreklendiren arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. Derin Tulca Özer, özel bir teşekkürü hak ediyor. İki yıldır derginin muhteşem kapaklarını o 
tasarlıyor, muhteşem yazılar yazıyor.
Bana kattığınız her şey için de hepinize çok teşekkür ediyorum ve Cemal Süreya’dan bir alıntıyla sözlerimi 
noktalıyorum.        

Gitmekle gidilmiyor ki...
Gitmekle gitmiş olmazsın
gönlün kalır,
aklın kalır, 
anıların kalır...
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hani sen kör ve topaldın
anlamsa seramik bir tütsülüktü.
kanın bir basıncı vardı, düşerdi.
çimenler hâlâ yeşil, dünya senin ve benimdi.
cılız öpücükler vardı, tedirginlikler,
hani “dur” sadece bir kelimeydi
çünkü dil uzaktı sana,
varlık henüz tazeydi.

hani bildiğimiz şeyler vardı,
bilmediklerimiz uğruna sarılırdık sıkıca
ve mükemmel anlar vardı beklediğin
-ki mükemmellikleri bekleyişlerinde çözündü-
senin iki bilinmeyenli denklemlerin vardı,
ben bilmecelerine öncül arardım.

hani bu dünya soğuyacaktı ya,
tezgâhta sana yaptığım omlet duruyordu
yanında da sevgin,
meğer omletle birlikte soğutmuşsun.

gece ikiler sabah onlarla dans ederdi.
boşluğa salladığımız eller, ellerim;
üflemediğim mumlar, tutmadığım dilekler…
gaddarca savurduğun sözlerin vardı hani
kapılırdın, giderdin, öyle demiştin.
ördüğümüz tuğla duvarlar vardı
yıkmak isteyip becerememiştik.
aradaki boşluklardan sana sızardım
delikleri bir bir kapatırdın.

hani beni ıskalayan kelimelerin vardı ilk,
sonra nişan almaktan vazgeçtin
serseri kurşun olup kafama yağdı hepsi.

durmadın.

şimdi anlam çelik bir kafes
dünyanın tüm şiirselliğini seninle öldürdüm.
ama benim kelimelerim var artık!
kendi “dur”larımı kurguladım ben.

tezgâhtaki omleti de çöpe attım.

Ufacık bir fare vardı. 
Çocukluktan kalma bir boyama kitabı vardı, ışık kaynaklarını Rembrandt gibi resmedebilmeyi hayal ederdi. Işıl ışıl 
yankılanan o renk ve ton dalgaları, kuru boyalarının ucundan dökülür ama gerçekler için hep fazla net, keskin olurdu 
geçişleri. 

Fare, karton kutulardan uzaklaşabildiği günler kendini zikzakların engin okyanusuna batarken bulurdu. Dalgalar hep 
aynı yönde çatışır ama asla dinmez, on üç sene evvel, içine düşen çay poşetinden olsa gerek, oduna çalan kahveyle 
koyulmuş okyanuslardı, parkeler onun için. Batardı batmasına ama dalga istikametleri arasındaki boşluklarda ve 
vadilerde esenlik bulurdu. Bu tek tatiliydi yıl boyu.

Farenin oturma odasından hole taşımak zorunda kaldığı bir abajuru vardı. Senelerdir bekliyordu yakılmayı. Tozluydu. 
Bir akşam nedense yakmaya karar verdi lambayı. Ekru rengi abajur başlığı içten gelen ışıkla sıcacık ısındı. Diş dolgusu 
yapılırkenki manzaranın tam zıddıydı . Her şeyin gelip geçiciliğini müjdeleyen o koku, farenin tüylerindeki turuncu 
yansımayı takdir etmek için başını eğmesiyle burnuna ulaştı. Yanık kokusu... Aceleyle fişten çekti lambayı. Çöpe atmak 
veya kutulayıp bağışlamak gerekli. Seramiği çiçek desenli bu antikalar güzeli bile kullanılıp atılabiliyorsa, fare neydi ki. 
Tüm mal varlığı karton kutulara sığdırılabilirdi.

Banyosundaki dijital saat epeyce bir süredir tepetaklaktı. Amuda kalkmaktan yorulmaz mıydı? Fare dişlerini yalarken 
gözlerini ters duran hanelere dikerdi. Alıp da düz çevirecek gücü haftalardır kendinde bulamamıştı. Hem acelesi de 
vardı.

Bir de şunu fark ederdi zaman zaman, sarılmayı severdi ve ayık kafayla her tren vagonu daha büyük görünürdü. Bir 
kulenin, bekleyen vatandaşlarla veya piksel piksel şekerleri birbirine çarpıştırma oyunlarıyla meşgul zatlarla sıralanmış 
duvarları gibi, dibinde durup da yukarı bakmaya cüret ettiği... Görüşü zonklar iken ise her yer ufaktı, minik bedeni bir 
uzansa tavana değerdi. Sendelediğinde yakışıklı olmayı umardı.

Değirmende ağarmadı bu saçlar be yavrum! Tüyleri yer yer geceden kalma erimiş kar akına dönünce anladı ki artık 
anasının izi ve onun izini ayrıştırmak mümkün değildi. Hangi nesil dökmüştü bu beyaz tüyleri?

Aceleci fare karanlıkta doğal ortamındaydı aslında ama arada bir takıldığı da vardı. Evvelki gece minik parmakları tel 
parmaklıklara takıldı. Soğuk yeri kucakladı. Tüylerinin tellerin arasından baş göstermesiyle kareli desen üzerine geçti. 
“İyi misin?” dedi biri, “İyiyim, bir şeyim yok.” diye mırıldandı o da. Düğme boyu dizleri morardı. Kalkmaya çalışırken 
gökyüzü çevirdi etrafını, kırk derecelik açıyla yana devrildi. Debelendi, cebelleşti, sonunda kalkabildi. Rüzgarın 
silkelediği çarşaf,
kapaklandığı kaldırım, zemine paralel ve milyonlarca naçiz kar taneciğinin vatandaşı olduğu türbülanslı bir yurttu.
Geceleri, kravatından çekip, “Gel şuracağıma” diyecek iş adamlarını ziyaret ederdi düşlerinde. İş yapmazdı bir işe de 
yaramazdı bu fare. Bazı şeyler dezavantajdı ama onun kimliğiydi de.

Fareler sever mi karton kutuları? Dele dele, hoplaya zıplaya, kemire kemire geçerler tabii ama gözetirler mi bu 
odacıkları. Köşeye dizilmiş iki, zaman zaman üç sıra karton kutu, L harfi şeklinde sıralanmışlardı. Odanın duvarına 
erişmek zordu ancak daha da kompartmanlara ayrışmış zindancıklar, paylaşacak birkaç kalp de var ise yuvacıklardı 
bunlar. Bir kalp yeter elbette ama fare aşkı bol ister, kıskançlığa gelemez, kemirir geçer. 

En ilginci, karton kutu bir araçtır hiçbir zaman amaç olmamıştır. Taşınmayı bekler farenin de yaşamı, sevdası; oysa bu 
bekleyiş ömrünü aşar, bu da cabası.

DERİN TULCA ÖZER MAYA Ö.
İSTİSNA FARE VE KARTON KUTULAR
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BERİL YILMAZ

“Çok seneler geçti, çok seneler geçti dönen yok seferinden…”
24.02.2022
Her şeyin başladığı değil ama savaşın başladığı tarih. Bir yeri ele geçirmek, devlet büyükleri, tanklar, silahlar beni 
ilgilendirmiyor. Bunlar zaten kötü, zaten siyah, kapkara. Beni üzen kısım geride yarım kalanlar: hayatlar, sevgiler, hayaller… 
ve bir daha tamamlanamayacak olmaları. Beni üzen kısım insanlar… İnsanlıktan bu kadar uzak olmaları,  insan olamamaları. 
Bir kız çocuğu... Topu topu beş yaşındadır... Siz onun babasından ne istediniz? Bir kız çocuğunu ilk kahramanından anlamsız 
bir savaşta kahraman olması için niye ayırıyorsunuz? Bir kız çocuğunun babasının yanında büyümesinin değil de ileride 
onun fotoğrafına bakarak yaşlanmasının neresi adil? İnsanlar acı çekiyor, acı! Hiç mi kimsenin umrunda değil? Belki de 
babasız büyüyecek kız çocuğu? Belki de babası dönemeyecek o seferden? Vicdanınız nasıl bu kadar rahat? Bir babayı 
dizlerinin üzerine çöktürüp, kızına veda konuşması hazırlatıp, kokusunu son kez içine çektirecek kadar ne yaşadınız? 
Nasıl ödeyeceksiniz bunun bedelini? 
Bir insan acı duyarsa canlıdır, başkasının acısını duyarsa insandır, derler. 
Hiç ağrımıyor mu sol yanınız? Hiç birikmiyor mu gözlerinizde yaş? Ama tabii unutmak kolay, nasıl olsa saman alevi misali 
masum insanların hayatları. Ama ben size bir şey söyleyeyim. 24.02.2022
O kız çocuğu, trene binerken babasına veda edişini asla unutmayacak. O son sarılışını, ilk adımında, ilk “baba” deyişinde 
yanında olan o kahramanın gidişini asla aklından çıkaramayacak! Bir kilo pamuk mu ağır yoksa bir kilo demir mi derler 
ya... Masumun bir damla gözyaşı her zaman ağır basar. Şimdi çıkarın yüreğinizi, tartın. Gönlünüzde yaptıklarınız bu bir 
damla gözyaşına ağır basabilir mi? Ben söyleyeyim. O bir damla gözyaşında boğulur yüreğiniz çünkü dili, dini, ırkı ne 
olursa olsun gözyaşlarının rengi hep aynıdır.

Ne demem ve nasıl bitirmem gerektiğini bilmiyorum çünkü gerçekten sözcüklerin tükendiği yerdeyim. Sadece sizlere 
Fazıl Say’ın da bestesinin dizelerinde geçen bir sözü hatırlatmak istiyorum: İnsan insan dedikleri; insan nedir, şimdi bildim!

İNSAN İNSAN
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Hiçbiryere Metro
Yenikapı’ya varamayacağım artık.

Ne hazıryapım hülyalar,
sentetik tanrılar dudaklarımda

ne yalazı rayların,
pistonlar avaz avaz.
…yönüne giden tren
ikinci perona varmaz.
Kuru pas omurlarımla

kaynaşmaz. Bakır teller
çığlıklarımı atmaz. Atlamaz
vagona duraksız yolcular.

Hiçbiryere metro.
Hiçbiryere metro.

Sürükler beni amansız.
Damıtılmış Güneş

sürtünerek betona
yağar, kar

ağlar sanki
krom huzmelerden.
Rom kokuyor,
Venüs kanıyor çelikler.
Akrep yelkovan derbeder
durakbaşı savrulur çakırkeyf
Savrulurum gibi ben
kinetik tutkularımdan tünellere
Açım açım açım ben!
Açılarına seyyarelerin
tensel, termodinamik dokunuşa

durmaksızın tekerler
teker teker

ve tekrar ve tekrar
Hiçbiryere metro.

Çığıran raylar
patırdayarak nü-sütunda

haykırır, yâr
boğazlanır gibi
sarı çizgilerden

ester tomurcuklanıyor.
Yeniay doğuruyor organlar.

Son hecelerim sıkışmış,
paslarına saçılmış ızgaraların.

Saçıldığı gibi Ay’ın
dünyadan kopunca yörüngeye.
Hep semavi kazalardanım ben!

Ağırlık merkezim
kayar, avuçlar serbest düşüş
hırdavatçı, muhasebeciler

öğrenciler izler
hem güler hep güler!

Hiçbiryere metro.
Sürükler beni amansız.

Vatmanlar da buharlaşır sonra.
Kanlı kaftanlar bırakarak geride. Uzayın altoları bir ağıt yakar.

Duman altı ezgilerle. Ne operetler düzerler ölülere! Detone kederle.
Bense—Hayır! Duyuyor musunuz? Yıldızlar da

Çarpışabilir! Nasıl ilahi düzen bu? Nasıl mükemmel kadran?
Kaç voltaj ömür bu? Kaç yüz görsem—hepsi hortlak,
hepsi katran. Asfalt soluyana dek hiçbiryere metro.

Sürüklenirim ben hiçbiryere—
Ve özür dilerim. Yenikapı’ya

varamayacağım artık.
Bora GÖZÜDOK

BORA GÖZÜDOK
HİÇBİRYERE METRO
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üstüm başım sen kokuyor
hava sen
yok vazgeçtim
hava korku kokuyor
rusya çıkartma yapıyor
beyazlar yine, yok yere savaşıyor
ay çok pardon
mühim sebeplerle
sen korkuyorsun karam benim
hayattan korkuyorsun belki de
zira günümüzde ölmekten çok
yaşamaktan korkuyoruz

sen
üstüm başım sen kokuyor
biri bu kokuyu duyacak diye ödüm kopuyor
“ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor”
varsın bilmesinler
bana hususi ol
sessiz ol ukrayna duymasın
ah duyamaz zaten
nasıl duysun

sen
hava sen kokuyor
bir yanımdan geçiyorsun
sanki deniz kıyısına inen ormanlık yoldayım
dur, 
nefes dahi alma
bombalar düşüyor sevgilim
o sevgisiz kalbe sevgisiz bombalar düşüyor 
sen sevgilim
kaç en iyisi
velhasıl sonra denize inen ormanlık yolu bulamam ben
sen sevgilim, ko(r)kunu da alıp kaç en iyisi

Derin bir nefes çekti kardan: “Ben gitsem ne olur ki?
Bu sandalye boş, menekşem susuz kalır belki
Gittiğimin haberi soğuk sabah gazetesi
Gözleri büyür, zorla…”

Aynama kimse bakmaz, 
Bir sabah, yüzüğümü kimse takmaz, 
Bu kitabı okuyor olmalıydı, bak başucunda;
Bunu yazsaydı şimdi, kalemi de masada.
Kızımın odasına hiç dokunmadık.
Öyle ya, nasıl bıraktıysa
Bir gün konuşurlar, ikinci gün konuşurlar
Çok seven üçüncüde de konuşur
Sonra hepsi aynı ifadeyle 
Yere dikerler gözlerini, 
                             beklemiyorduk.
Benim kızım üç yaşındayken
Kollarını kocaman açardı.
Dört yaşındayken, ilk yüzüğü kayboldu
Gözleri yaşlarla doluyken güldük, sevimliydi o hâli.
“Yüzüğünü kar almış.” dedik,
                      Ağlamayı kesti.
Kızımın odasına hiç dokunmadık, bakın en çok da bu 
yüzüğünü takardı
“Ben sana bu ayakları böyle mi verdim?” dedim,
                    Ağlamaya başladı, yaşlanmıştı
Alnı dalgalandıkça bu aynaya bakardı
Aynanın yerini de değiştirmedik, tozunu alırım bazen
O, tozları alırken
                    hep önceki aralık ayını düşünürdü.
Nefesini verdi, “Ben kış mevsiminde öleceğim.”

Yine de ilk o gülerdi kar yağdığı zaman.

O farkındaydı, ben korktum.
O gözler, hayalleri öldüğünden beri kapalı 
boğaza bakan adsız sabahları
saatler boğazının ortasında
mürekkep lekeleri bacaklarının arasında
gözlerini dikerdi zamana
ben gitsem…
sandalyesi boş
resmi yarım
mezarı-                                                                               

AYSU DURU
SEVGİLİ BOMBA

nefesini omurlarımda hissediyorum
yere serili dallar ayaklarıma,
derin bir gölün üstünü örten 
buz kesmiş akciğerinden
soluğun omuzlarıma batıyor
bu göl kadar yalnız değilim, 
arkadaşlarımı getirdim
aysız bir gecede hep beraber...
sadece dur, bize bir ipucu ver
bana bir ipucu ver.
dirseklerini dayadığın o demirler
kaç adım üstünde bu ağaçların? 

gözlerimi bir defa kapatmama bakar
ellerimi bırakmaları 
mermer, beyaz, soğuk yüzlerinin 
tuzla buz olması 
ve ben yine sırtımdan inen 
keskin, sivri sarkıtla kalırım
avuçlarımda derinden bir acıyla
tırnaklarımı batırırım çünkü
her yalnız kaldığımda
“derini parçalayabilir mi,
dönsem gölgeni çizebilir mi?”
yazık, seni görebilmek zor;
                        yazık bana… 
çünkü vals yapan ayaklar gibi
takip ediyorsun ayaklarımı
ve dikene her değdiğimde 
akan benim kanım oluyor

dizlerim ağaç köklerinde
beni bırakman için dua ediyorum
bu aysız geceye 
asma yıldızlara 
ve boş koltuklara
bir kere bile kırpmadığın gözlerini 
bir kereliğine kapatman için
çünkü ben seni yakalayamam 
ama sen 
lütfen, sen 
tuzla buz olabilirsin.
beni burada bir başıma bırakabilirsin
ve ben sonunda kavuşurum yalnızlığa 
sıcak, tanıdık, tatlı yalnızlığa.

GÜLSE KARA

KIZIMIN ODASINA HİÇ DOKUNMADIK

ORMANIN CANINI GÖRÜYOR BALKONUN
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Kahvesinden bir yudum aldı, telefondan haberlere bakıyordu. Bir süre sonra okuduklarının onun için yeterli olduğunu 
düşünerek telefonunu kapattı ve sağa dönerek camdan dışarıya baktı. Hava soğuk görünüyordu, kahvesinden bir başka 
büyük yudum aldı. İçinin ısındığını hissetti. Hava kapalıydı, muhtemelen ilerleyen saatlerde yağmur yağacaktı. Evde kalıp 
dinlenmeyi tercih etmişti bugün, canı biraz tembellik yapmak istemişti. Telefonun sesini duydu.
“Alo?”
“Alo, Selma, evde misin?”
“Evet anne, bir şey mi oldu?”
“Yok merak ettim sadece…” Sesinden biraz sinirli olduğu anlaşılıyordu.
“Ne oldu anne söyler misin?” 
“Bir hafta oldu Selma, doktora gitmeyi daha ne kadar geciktireceksin?” 
Selma boşta kalan eliyle şakaklarını ovuşturdu. 
“Geçiştirmiyorum, kadının boş vakti yokmuş.” 
“Kadının bir haftadır vakti yok muymuş Selma, Allah aşkına yalan söyleme bana. Bırakamıyorsun şu illeti işte. Bari bana 
itiraf et.” 
Selma ağzını açtı fakat söyleyecek bir şey bulamayıp geri kapattı. 
“Alışmaya çalışıyorum…”
“Gelecek hafta için kadından randevu aldım. Seni ben götüreceğim.” 
“Bunu yapmana…” Annesi lafını kesmişti.
“Gerek vardı Selma… Benim gitmem lazım. Haftaya gideceğiz unutma.” 
“Tamam, görüşürüz.”
“Görüşürüz tatlım.” 
Selma telefonu kapatıp mutfak masasının üstüne bıraktı. Kahvesini alarak televizyonunun karşısındaki koltuğa oturdu. 
Kahvesini önündeki beyaz masanın üstüne koydu. Televizyonu açtı. Kanalları geçerken gözü kahvenin arkasındaki kâseye 
takıldı. Derin bir nefes aldı ve izleyeceği bir film bulmaya odaklandı. Sevdiği bir film bulunca tutmuş olduğunu fark ettiği 
nefesi bıraktı ve kahvesini eline alarak filmi izlemeye başladı. Fakat kâsenin içindeki sigara kutusuna bakmaktan kendini 
alamıyordu. Kahvesinden bir başka yudum alarak odağını filme çevirdi. İçini yavaş yavaş kemirmeye başlayan istek 
duygusunun giderek artmaya başladığını hissedebiliyordu. Kahveden bir başka yudum aldı. Tadı hoşuna gitmemeye başladı. 
Kupayı masanın üzerine bıraktı, ama kendini çok yavaş bir şekilde geri çekebildi. Ayağa kalktı. Odasından bilgisayarını 
alıp internetten film izlemek istiyordu şimdi de. Aylak aylak odasına gidip geri geldi. Koltuğa oturup bilgisayarını açtı. 
Ne izlemek istiyordu? Zaman geçirmek mi istiyordu sadece, yoksa kaliteli bir şeyler mi izlemek istiyordu?  Belki de yeni 
bir diziye başlamalıydı… Gözleri tekrar kâseye takıldı. Belki de mum yakmalıydı… Kâsenin yanında duran vanilya kokulu 
mumlardan birini aldı eline. Evet mum yakmalıydı. Mumu  masaya geri bıraktı. Mutfaktan gidip çakmağını aldı. Tekrar 
koltuğa otururken çok ağır hareket ediyordu. Çakmağı yaktığında çıkan ateşe baktı. Bir an daldı, parmaklarının arasında 
kalem kadar ince bir dal varmış gibi elini havaya kaldırdı. Elinde bir şey olmadığını görünce bozuntuya vermeden kokulu 
mumlardan birini aldı. Mumu yaktığında çıkan kokuyu içine çekti. Diğer mumu da aldı.  Hareketleri, bu kadar kolay bir 
işlem için çok yavaş ve ağırdı, başka bir şey yapmak için zaman kolluyor gibiydi. 

Mumları yaktıktan sonra internette izlemek istediği filmi aramaya başladı. Bir süre daha bulmaya çalıştı fakat 
bulamıyordu. Sinirlenmeye başlamıştı. İstediği filmi bile izleyemiyordu, bu kadar parayı niye internete veriyordu ki? 
Filmi bulamadığı her saniye daha da sinirlenmeye başlamıştı. En son bilgisayarı kapatıp biraz temiz hava almanın ona iyi 
geleceğini düşündü ve balkona çıktı. Çıkarken kül tablasını da yanına aldı. Balkondaki masaya oturduğunda kül tablasını 
da masanın üstüne koydu. Fakat şimdi niye bunu yapmıştı ki? Sigara içmeye çıkmamıştı… Derin bir nefes alıp verdi. 
Morali bozulmuştu. Annesinin ona kızması, istediği filmi bile bulamayışı ve evde canının sıkılması… Dışarı mı çıkmalıydı? 
Fakat onu da istemiyordu...  Masada öne eğildi ve şakaklarını ovuşturmaya başladı. Bir tatlı yapsa? Aklına gelen fikirle 
ayağa kalktı ve mutfağa gitti. Tarif kitabını açtı. İçinden tatlı tariflerine baktı, hoşuna giden bir tatlı gördüğünde hemen 
gerekli malzemeleri çıkarmaya başladı. 
Bir süre sonra fark etti ki en önemli malzeme, un yoktu. Unu nasıl olmazdı? Sıkıntılı bir iç geçirdi ve tarif kitabını yerine 
koydu. Avuçlarını tezgâha yaslayarak titremeye başlayan ellerinin normal durması için bedeniyle baskı yaptı. Bedeni 
kasılmıştı. Düzgün düşünemiyordu. Birkaç saniye o şekilde kaldı. Derdinin ne olduğunu unutana dek, kafasını yukarı 
kaldırmadı.  Kaldırdığındaysa gördüğü ilk şey kâsedeki sigara paketi oldu. Amacının ne olduğunu tamamen unutmuştu, 
ne yapacaktı... Bedeni hissettiği yoklukla kıvranıyordu. En sonunda film seçecek olduğunu hatırladı.  Dayandığı tezgahtan 

kurtularak aklına gelen başka  bir film izlemeye karar verdi. Bilgisayarını alarak istediği filmi açtı. Sabırsızlığı yüzünden 
hızlı hareket ediyordu. Dikkati bu sefer dağılmayacaktı. Kanepenin ucundaki pikeyi alarak filmi başlattı. Başta rahatsızdı 
fakat sonra rahatlayıp sadece filmine odaklanmıştı. 

Uyandığında hava biraz daha kararmıştı. Bilgisayarı masanın üstüne koydu ve etrafına bakındı. Uyumadan önce ne 
yaptığını hatırlayamıyordu. Çok sıcak olmuştu. Tek eliyle gözlerini ovuşturdu. Biraz hava alsa iyi olacaktı.

Balkondaki masaya geçti. Fark etmemişti ama sigara paketini ve çakmağını da almıştı. Sigara paketiyle çakmağı 
masaya koydu ve uyku sersemi bir halde manzaraya bakarken bir dal çıkardı paketin içinden. Elinde hissettiği tanıdıklık 
onun dikkatini toparladı. Ne yapıyordu? Elini geri çekmesi gerekiyordu. Bunu yapması biraz zaman alsa da paketin içine 
geri koydu. Etrafına bakınmaya başladı. Bunları çöpe atması gerekiyordu. Derin bir nefes aldı ve pakete baktı. Evet çöpe 
atacaktı. Paketi eline aldı ve tereddütlü adımlarla mutfağa gitti. Çöpün açılması için ayaklığa bastı. Kapak açılırken elini 
üzerine götürdü fakat atamıyordu. Birkaç dakika boyunca çöpün yanında kaldı. Fakat eli gitmiyordu bir türlü. Ayağını 
çekti ve çöpün kapağını kapadı. Paketi mutfak masasının üstüne fırlattı. Bayılacak gibi hissediyordu. Sandalyelerden birine 
oturdu. Titreyen elleriyle şakaklarını ovuşturdu. Her geçen saniye o boşluğu doldurma isteği daha çok artıyordu. Derin 
derin nefes alıyordu. Ani bir kararla ve açlıkla pakete uzandı, çok da düşünmeden tekrar bıraktı ve mutfaktan çıkarak 
telefonunu almak için koltuğun oraya gitti. Telefonu açtığında hâlâ çok gergindi ve belki birkaç video izlerse iyi hissederdi. 
Uygulamalardan birine girdi. Üstte çıkan küçük dairelerde gördüğü kullanıcı adıyla beraber daha çok gerildiğini hissetti. 
Hikâyeyi izlemek için daireye bastı. Eski sevgilisiyle başka bir kızı birlikte gördü. Karnına bir taş oturmuştu sanki. Midesi 
daha çok yanmaya başladı. Başının ağrısı da artmıştı sanki. Daha iki hafta olmuştu ayrılalı. Başının döndüğünü hissetti. 
Ellerinin titremesi daha da fazlalaşmıştı. Hemen telefonu masaya fırlattı ve koltuktan kalkarak mutfağa gitti. 

Paketin içindekinden başka hiçbir şey düşünemiyordu. Şu an tek ihtiyacı olan şey oydu. Paketi hızlı ve güçlü bir 
şekilde eline aldı. Ellerini kontrol altında tutmakta güçlük çekiyordu ve bu yüzden paketi açmakta zorlanmıştı, yine de 
son kalan sigarayı çıkardı. Bedeni, onu hemen sonuca ulaşması için zorluyordu. Parmaklarının arasındaki sigarayı ağzına 
götürdü. Çakmağı aldı. Sigaranın ucunu yaktı. Derin bir nefes çekti içine. Kasılmış ve yorgun düşmüş bedeni anında 
rahatlarken gözlerini kapattı. Arkasına yaslandı ve bütün kaygılarının bedeninden akıp gittiğini, mutlu olduğunu hissederek 
nefesi verdi. Gözlerini açtığında karnında bir yanma hissetti ve pişmanlıkla eline baktı. Fakat daha çok isteyen bedenine 
karşı gelemeden bir nefes daha çekti.

BERİL ARPACI
DİRENİŞ
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Jansenist duvarlar
Dionysos çöplemelerde diz çökmüş ağlar
Jansenist duvarlar

Sedef kokuyor her rüzgârlı çarşamba
Atlatılır birazdan palamutlar
   tuz yağdırılır çarşaflarıma
Mıhlanıyor bacaklarım ladin köklerden hep aynı yorganlara
Kanatılmıştır şimdiye kuzey ışıkları
   ustura vurulur uykularıma

Yaşıyorsun sen karnımın yamalarında
ikindi treninden kaçan buhar asla yetmeyen sabun
paslı deriye
rüyalarımdaki tenha kule kelimelerimden firar
eden
mavi bir çiçek
kara ciğerlerimde

Jansenist duvarlar
Dionysos baldıranlara boyun bükmüş sızlar
Jansenist duvarlar
Zincifre soluyor her kehribar pazar
Avlanır az sonra ada tavşanları
   gölgeli tavanlar yıktırılır boynuma
 (boynum zincirli ne zincir ama ha!)
Kurşunlanır hiç şüphesiz Antares
   sır vurulur kuyruklu yıldızlara
Yoksun sen hiçbir zaman da yoktun
aynaları öptüğümde virgülsüz ruhumda
kemeri bağlayacak yer bulamadığım zaman
gece sanrıları kullan-at
tanrıda
beni düşman bilmiş karo papazlarında
doğduğumda arzuyla deştiğim kalbim retroda benimle
ölen
(Sen!)
kara bir delik
organsız vücutlarda
Jansenist duvarlar
Dionysos kasımpatlarına ötekinin soru sormuş susar
Jansenist duvarlar

(Bana sorsalar
Düşecek zemin arardım.)

Beş eksi bir mi
biz senden eksileli
ne değişti ki

AYSU

Bonjourne madame
Trafikten geç kaldım
Üstüm okulun

ÖYKÜ

Yine geç kaldım
Saat sekiz sıfır beş
Hocam geleyim mi?

ALARA

Sınavlar bitti
Notlar girildi
Hadi biz bittik

DEFNE

Yeter artık of
Bitmiyor bu yıl yeter
Yaz gelsin artık

ECE

Beş sene önce 
Geldik gördük öğrendik
Ah sion sion

MERVE

Yuva mıdır bu
Yoksa bu bir mapus mu
Şart denen okul

İLAYDA

Ben Haldun Taner 
Kuzey’in okuluna 
Valla gelmiştim

KUZEY

Ziya geri gel
Bir kar tatili patlat
İhtiyacım var

CEREN

Kapıda müdür
Sınıfta Madame Suzan
Bende eşofman

YAĞMUR

Girdim sınava
Bakakaldım şıklara
Kaldım mezuna

ELİF

Çalıştım diye
İyi not bekliyordum
Rakam almışım

EKİN

Ne DeSek boştur
Asla bitmeyecek bir
Rüya misali

KEREM

Yapma ya le Pen
Yeter artık al bizi
Şu Montpellier’e

UMUT

Gidiyoruz biz
Yaşanılan anılar
ve kahkahalar

EYLÜL

Kapanmayan tek
Bir bu sınıf mı kaldık?
Yeter artık “Be”!

NİL E.

Güneş ki beni
NeDeSe dışında mı
selamlayacak?

BERRA

Sabah marmaray
Şişli taksim harbiye
Geç kaldık yine

DİLA

Açıldı kutu
Kilo aldık Alara
Kapandı kutu

DİCLE

Biz hamdık, piştik
Sion’dan gider iken
Hiç “yann”amadık

MİRAY

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.

12. SINIFLAR
H A İ K U L A R

BORA GÖZÜDOK
SEN!
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DEFNE PELİN FEYZİOĞLU
VEDA 
Yanıyor, insanlık yanıyor. Her yeri sarmış ateş. Alacak nefes yok. Susturulmuş çığlıklar, her köşede boğulmuş sesler… 
Yanıyoruz, hepimiz yanıyoruz. Küller sarmış etrafı, biz burada tek başımıza…
Sen neredesin? Ne yapıyorsun, biz acı içinde kavrulurken, tam şu anda? 

Göz yumuyorsun, değil mi? Arkanı dönüp gidiyorsun, bizi ateşe atıyorsun. Kabullenmemi istiyorsun, ama nasıl? Nasıl 
tamam derim de geçerim. Yuvalar gidiyor, kül oluyor. Kalbim alev alev… 

Kaybediyoruz. Hepimiz, el ele yok oluyoruz. Gitmesen. Kalsan sen de bizimle, yardım etsen bana… Çok mu dilediğim? 
Elini uzatsan keşke, birlikte göğüslesek alevleri. Ama bana düşen susmak, değil mi? Gözlerimi kapatmak, kabul 
etmek... 
Teslim olmak, kendimi ateşe bırakmak…
 
Nasıl yaparım bunu bilmem. Nasıl? İs kokusu sinmiş üstüme. Geceler gece değil artık. Geceler olmuş gündüz. Uykuya 
dalmak zor. Sıcak… Acının sıcaklığı sarmış etrafı. Ağlayanlar, çığlıklar, kayıplar… 

Zor... Veda etmek çok zor... 

GÜLSE DORA KARA
CEZA
Bu bir Orta Doğu korku hikâyesi ve sen ana karaktersin. İlk değilsin. Büyük ihtimalle son da olmayacaksın. Gelinlikle 
girdiğin bu hikâyeden kefenle çıkacaksın.
Aldattığını söylediler önce. Zaten arkandan söyleyecekleri daha birçok yalanı hazırlamışlardı önceden. Aldatmak için 
iki kişi gerekir, ancak yalnızca bir çift bilek bağlanmıştı. Seni zorla yürüttüler. Taşların üzerinde bir adım, diğer adım, bir 
adım daha… 
Çukurun kazılmıştı bile. Peki sen, dün gece ne yapmıştın?
Kapısı kilitli o daracık odada, toz tutmuş bir ampulün cılız ışığında, leke içindeki aynaya baktın. 
Henüz yirmilerindeydin. 
Kıpkırmızı gözlerini iki kaşının arasındaki kırışıklığa diktin ve sonraki sabah oraya inecek taşları düşündün. Gözlerin kana 
bulandı binlercesi gibi. 
Mart güneşini son gördüğünde, boynuna kadar gömülü hâlde, alnında gelincikler açacak. 
Ne amcan ağlayacak, ne baban, ne kocan, ne oğulların. 
Dağların arasında ve hilâlin altında, bedenin çürüyecek binlercesinin yanında. 

KAPI
Bunaltıcı gün, gözlerinden okuyorum.
“Ama ben en çok yaz göğünün rengini severim” dedi bir sayfa ve bakışlarımı çevirdim. Okyanusun dibinden tepeye 
bakmak rengiydi gökyüzü. 

İç çektim, kapı birazdan açılacaktı; arabalara yollarını gösteren ışıklarda, umutsuzca yamanmış apartmanlarda… 

Her yanı farklı bir doku apartmanların, insanların bakışları ayrı. Bunalmışsın sen de belli, seni görüp duruyorum son 
zamanlarda. Yağmurlar da artmaya başladı, yağmur vurmuş camların ardından süzüyorum artık görüntünü. Bu sesler 
acımasız, şehrin tüm sesleri ve kapıya vurup duran bu gelecek. 
Doğruca gözlerine bakıyorum. Basit konuşurdu her zaman, severdim bunu. Düşen yaprakları izleyip dalgın dalgın 
anlatırdı: 
“Öyle insanları henüz büyüyemeden bir şişenin içine koyarlarmış. Sonra da kanla beslerlermiş, inanır mısın? Ne 
kötüdür bir şişede büyümek… Nereden geldiğin de belli değil üstelik. Aslında ben de…” 
Ne diye kanla beslediklerini merak ederdik. İnsana daha fazla benzemeleri için mi? 

Yapraklar sözleşmiş gibi aynı anda bırakmışlardı dallarını. Biz de sözleşip kalkar giderdik belki. İnsanlar bekledikçe 
bekliyor, bekleyiş bu şişeye sığmıyor. 
Öyle bir kasım akşamı ki boğuluyoruz.
 Kapı açıldı açılacak ama ikimiz beklemiyoruz.
 Son anlarımızı kazımanın telaşındayız her nefesiyle. 
Adım atmak için kapıya döndüğüm son yutkunuşumda bile kazıyacağım onları. Bir aralık bırakabilmek isterdim sadece, 
gözümün geçebileceği kadar bir aralık. Bir şarkı başlıyor sağ kulağımda ama ben yine de beklemeyeceğim. Sonuçta 
onca söz verdik birbirimize, düşününce yola yeni çıkmış birer yağmur damlası gibi. Sonunu en tepeden bildiği ama 
yine de atladığı…

 Bir gök gürültüsü beklenmeyen bir misafir gibi, telaşlanıyorum. 
Aklıma çaresizce yazdığım onca mektup doluyor. Gerçekten düşünmüştüm o sözlerin kum saatindeki tüm tanelerini 
aşabileceğini, yine böyle bir akşamda bile kendime ulaşabileceğini. 

Saflık işte, elimi tut. 
Kapıdan geçerken de tutarsın değil mi?
 Ya sonrasında?
 Kapı açılıyor...
 Sevdim bu müziği, bir daha hatırlar mıyım bilmiyorum; bu şişenin camında yankılanıyor en iyi. 
Kapı açıldı, tut işte elimi.
“Bizi de kanla besleselerdi belki…”
Dalıp gidiyorsun

İLAYDA HÜROĞLU
BİR KAHKAHADAN FİLİZLENENLER
Gün aymış, saat yedi olmuş. Kalkıyorsun. Üstünde ipek geceliğin yürüyorsun. Biraz uyanık, biraz mahmur… Aheste 
aheste yürüyorsun. Sonra bir karartı görüyorsun. Açılmakla kapanmak arasında gidip gelen uykulu gözlerin fal 
taşı gibi açılıyor. Ürküyorsun. Kalbin ağzında atarken ilerliyorsun. Sen adım atıyorsun. O adım atıyor. Sen adım 
atıyorsun. O adım atıyor. Duruyorsun. Bir yaprak gibi titrerken yavaşça arkanı dönüyorsun. Orada öylece duruyor, 
görüyorsun. Gözlerini kırpıştırarak görmemiş olmayı hatta bir rüyada olmayı diliyorsun. Ama yine görüyorsun. Yine 
ve yine görüyorsun. Göz bebeklerin an’ın verdikleriyle bir büyüyüp bir küçülüp kendi içinde bir ritim tutturmuşken 
odağını da kaybediyor. Oraya, buraya; tüm odayı turluyor. Ama sen kıpırdamıyorsun. Ee, o da kıpırdamıyor. Onun 
bu yerleşmişlik hâli, hep var olduğunu hissettiğin huzursuzluğunu katlıyor. Bir ağırlık mı ne çöküyor üstüne. Öyle bir 
umutsuzluktur ki alıyor yorgun bedenini etkisine. “Bu artık son, benden bu kadar.” dediğin anda bir kız çocuğunun 
kahkahası duyuluyor dışarıdan. Donuyorsun. Tüm düşüncelerinin, hislerinin yerini o içten kahkaha alıyor. Vücudunun 
bütün hücrelerinde bir kız çocuğunun paha biçilemez mutluluğunu gerçekten hissediyorsun. Perdeyi açtığın gibi 
güneş ışığı içeriyi dolduruyor. Pencereyi açıyorsun. Kuş ve çocuk sesleri odayı kaplıyor. Ruhun filizleniyor. Çiçekler 
açıyor. “Belki de hayat yaşamaya değer.” diyorsun. Gülümsüyorsun. Açıyorsun kollarını hayata. Gidiyor karartı 
sonsuzluğa.
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Bayan H. günahlarının maestrosuydu.
Pıhtılaşmış reçine bürümüştü ellerini, deliryum ile döllenen liken döşenmişti boydan boya iki koluna da. Direnişin hazin 
sonucu. Yasaklı ormandan geldikten sonra her saat başı, lavabonun altındaki dolaptan kaptı çamaşır suyunu, boca etti 
ellerine; ovuştur, ovuştur, ovuştur... Deri eriyip sökülene dek… Nafile. Dokusu zedelendi, çırılçıplak kaldı pigmentsiz 
eti. Acıya hiç ama hiç aldırış etmedi. Baba onun temiz olmasını istiyordu sonuçta, tertemiz ve pak pak pak! Ancak, 
bütün çabalarına rağmen, vücudunu ilhak etmeyi bırakmadı sentezlenen reçine-liken, bütün organlarına metastaz 
yaptı günahı. İçinde ormandan gelen bir şey vardı: Döne döne gırtlağına doğru sürünen delişmen bir “Yılan”. Baba’nın 
gümüşî ışığına, otoritesine direnmek isterdi, günahkâr düşlere kapılmak. Tıslamalar ve türlü türlü telkinler… Arzuların 
tatlı ağırlığı. Hayır, menfur hülyalara yer yoktu kafasında. Kulaklarından kan fışkırıncaya dek tırnakladı, sadece Baba 
olabilirdi aklında, sadece Baba. Yılan yok. Orman yok. 
 Bir parçası: “Af dile. Aklını yuva edinmiş sapkınlıkları kovmak için af dile. Kirlendin artık sen, pispispis.” Bayan H. 
beyaz mermerde dizleri üzerine çöktü. “O Magna Pater, ignosce mihi; ey Ulu Baba’m, bağışla biricik kızını! Yasaklarını 
hiçe saydığım, ormana girdiğim için. Delüzyonel fıslamalar ve tıslamalara kapıyı açtığım için.” Suspus. Bir başka 
parçası: “Sana yok bağışlanma. Baba senin formsuz özüne biçim, kalıp ve kapsam verdi. Bir yüz bahşetti. Bir kafa. 
Sen ona böyle mi teşekkür ediyorsun? Pissin sen, kirlikirlikirli.” Tövbeler etti Bayan H. direnmek, günah işlemek 
ömrünün en büyük hatasıydı. Bir daha asla. Yine de bir parçası bırakamıyordu ormanı. Yılan, bir saniyeliğine de 
olsa doya doya tattığı enfes düşleri kafasına mıhlıyordu. Biraz özlem. Biraz tanımlanamaz-bir-his. Opak ağaçların 
okşayışlarını hatırladı. Kaygan ve narin, kendi teninin olduğunu sandığından daha kaygan ve narin. Esrik kütükler, tinini 
yıkayan nektar özleri. Bir süreliğine Baba’yı unuttu. Yedi dakika için yoktu: evet hayır yap yapma et etme. Yoktu katı 
kelimeler, gürültü ve emirler kakafonisi. Müzik vardı orada. Orman yalnızca ama yalnızca kendini doğururdu: Çürük 
organizmalardan tomurcuklanan bebekler. Yasalardan yoksun organsız larva ve kurtçuklar. Babatanrıların kafalarını 
yararak dünyaya gelen civ civ neşeli çocuklar. Dallar toprak altında, kökler göklerde. Yedi dakika için yoktu: evet hayır 
ol olma kadın erkek sev sevme de deme.
 Direniş günahı burada filizlenmişti. Harmanlanan düşünce ve izlenimlerden yeşerdi bir soru:

“Ya kendimi baştan yaratsam. Ne kil ne de kaburga.
 Yok kalıplar, Baba olmadan,
      Salt benden ve rüyalarımdan?”

 Çevresinde mükemmeliyet aramak, Bay H. gibi bir matematikçinin ikinci doğasıydı. Doksan derece, tıkır tıkır 
hareketler. Hop, adım bir iki bir iki. Baba baştan hesaplamış her şeyi. Ancak kapıdan içeriye adım atar atmaz aldı 
topraksal kokusunu itaatsizliğin. Her karışı ölçülü, orantılı şehirde olması olanaksız. Karısının fırın eldivenleri ardında 
gizlemeye yeltendiği ellerini kıskaçlarıyla kavradı. Feryat etti cildindeki moleküler kabarcıklar. Reçine ile kabuk 
bağlamış yaralar, insan ellerinden çok ağaç dallarını andırmaya başlamıştı. 
 Bayan H. gözyaşları kehribar tanelerine dönüşene kadar itiraf etti günahını. Birkaç dakikada dava görülmüş, tanı 
konulmuştu; bir “direniş” iltihabıydı kollarını saran, anababasal bir ceza: Hezeyan. “O çarpık ormana girdiğin için 
başına geldi bunlar. Direnişin bedelini ödüyorsun.” diye azarladı kocası. Öfkeden seğiren gözleri, yüzünün kalın 
çizgileri sigara ateşiyle altûni bir tona büründü. “İşin matematiği gayet basit.” dedi Bay H. ve açıklamaya girişti 
önlerine dizilen denklemleri:
                                          
                                             “Sıfır artı bir eşittir sen. 
                                              Sen eşittir anne artı Baba. 
                                              Sen eşittir kaburga., ben eşittir kil.
                                              Sen eşittir kadın, ben eşittir erkek.”
 Mavimsi dumanlar yükseldi küllükten, çökeldi kocasının suratına. “Ötesi yok.” Bayan H. mahcup bakışlarını halıya 
çevirdi. Özür dilemeliydi, tövbe etmeye devam etmeliydi. Yılan yuttu fonetiği, kelimeler birbirine girdi! Sesler aktı 
seslere, seslere kanadı sesler. Cümleler yerine ilkel inlemeler boşaldı ağzından, hepsinin arasında ürkek bir soru: “Ya 
varsa?” 
Bay H’nin sinirleri gevşedi, nereden estiği belirsiz bir rüzgârda uçuşan küllere tutunmaya çalıştı. “Komşulara ne 
diyeceğim şimdi?..” diye mırıldandı. Bayan H. ağzını mühürledi, demek istediği bu değildi, Yılan dedirtmişti. O telkin 

etmişti. “İyileşene kadar,” diye devam etti kocası, “Bu tür günahkâr düşüncelere kapılmaktan vazgeçene, direnmeyi 
bırakana kadar kapıdan dışarı adım bile atman yasak.”
 Bayan H. sadece başını sallayabildi.
 Alçı duvarlar arasında günler. Akrep, yelkovan ebelemece oynayan çocuklar gibi birbirlerini kovalıyordu ve yapacak 
çok iş vardı. İtaatsizlik aklının ucundan bile geçemezdi meşgul ise. Çalıştır makineleri, bulaşığından çamaşırına. 
Tıkırtılarla gıcırtılar. Hiç giyinmediği elbiseleri defalarca yıkıyordu: Kocası için mat, matematiksel; kendisi için fırfırlı, 
Ay-ruhlu-bir-desen, narin. Erkekler öyle giyinirdi, kadınlar böyle. “Ben eşittir kadın. Kocam eşittir erkek.” Yılan 
rahat bırakmıyordu: “Ne neden ne için?” Baba bağırıyordu: “Ben öyle emrettiğim için! Ol, ama istediğimi. Yap, ama 
dediğimi. Giyin, ama beğendiğimi.”

 Kimi zaman ziyafetler. Çoğunlukla ıspanak veya patates püresi. Şu yemek pişedursun, bir fincan kahve ve kitap. 
Adaba uygun kitap. “Sıfır artı bir eşittir sen.” diyen kitap; kadın erkek diyen kitap. Hayatın kalın ikiliklerini anlatan. 
Baba’yı öven, tasarıları ile planlamalarını öven. Yılan kafasına dayıyordu sorular: “Ne için neden ne?” Süpürüp kapı 
dışarı et. Sorgulanamaz ahlak. Baba emretti: “Oku, ama sevdiğimi. Bil, ama dilediğimi. Ye, ama söylediğimi. Bekle 
bekle bekle ve ebediyen dinle beni.”
 Takırtı, tukurtular arasında bir ömür. Saniyeler. Saatler. Süzülen süzülen uçsuz bucaksız seneler. Ormanın hayalini 
kendine çeşitli bahaneler üreterek kuruyordu. Ölü yaşamı dirilsin diye. Yılanı suçlu gösteriyordu, çevirdiği dolaplar ile 
zehri tek isyankârdı. Hem, rüyalarında melodiler vardı. Müzik. Baba’nın emirlerinin kakafonisine rağmen aklında çalan 
nağmeler. 
 Gittikçe zorlaşıyordu bastırmak. Gürültüler kreşendo ediyor, kafası havaya uçacak gibi oluyordu. Kaçmak imkânsız. 
Baba, şehirdeki her şeyi kaplıyordu: Ritmik çizgilere bölünmüş tretuvarlarda. Göğe dikilen buzçelik binalarda. Kuru 
pas ve benzin kokusunda. Bayan H. giden her anda zorlamaların basıncına maruz kalıyordu. Kulaklarını, sesler kafasını 
bırakana kadar tıkıyordu. Baba’nın akciğerlerini duyabiliyordu, şişip sönmesini, her nefesi ile yeni bir yapı üflüyordu 
şehre. Delüzyonlardan ahlak ve yaratılış ve makine. Dogmadan duvarlar. Baba’dan insan. 
 Sonra başladı direniş.

 “Sıfır artı bir eşittir ‘ben’ mi?
  Sıfır artı bir eşittir ‘biz’ mi?
       Hangi nesne yahut özne sadece sıfır veya bir?” 
 Orman duvarları delip geçti. Bayan H’nin her düşü ile biraz daha genişledi. Tutuşan her arzu ile birkaç parsel. Ağaçlar 
hoyratça çıktı kaldırımlardan. Gökte helezonlar oluşturdu fırıl fırıl dönen kökler. Bayan H. direnişin konçertosuna 
kulak verdi. Asfalt buharlaştı toprağın içine doğru, kasımpatları yeşerdi çimentodan. Bay H. cinnet halinde 
sayıkladı: “Ahlaksız arzular. Günahlar.” Aileler çözündü. Bağımsız anneler; genç oğlanlar, kızlar ve çocuklar. Nektar 
yağmurlarında duş aldılar. Ahlaktanımaz mikroplarla dostluk kurup ağaçlara tırmandılar. Yok bundan böyle Baba’nın 
egzoz koroları! Sadece melankolik melodiler. Bitti gitti: Yap yapma et etme ol olma ahlak mahlak kadın erkek aşk 
meşk.
 Elmalar büyüdü ağaçlarda. Yılan doyurdu Bayan H’nin karnını en sulu olanlarıyla. Her ısırık ile biraz daha aydınlandı 
o güne dek sisler arasına batmış aklı. Biraz daha aydınlık. Hürriyet, arzu, direniş birer delilikse eğer; o zaman hezeyanı 
tüm ana babaları sindirecekti. Kendin ile ruhunu üretmek bir suç ise eğer, o zaman kilden, kaburgadan ve bütün sıfır-
birlerden arınan bedeni yaşamaya devam edecekti. Dal salacak, kök çıkaracak, meyve verecekti. 

 Senfoni sonlanıp şehir suskunluğa gömülünce, koptu bir alkış tufanı:

“Yaşasın Bayan H.
Direnişlerin maestrosu!”   

BORA GÖZÜDOK
OTOPOİESİS
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Yeşil kanepede babam ve ben, aramızda görünmez bir duvar...
       Güneşin doğmasına az kala…
Kendi karanlığımın ortasında bağdaş kurmuş oturuyorum. Karanlık sanki tırnaklarını çıkarıyor da batırıyor kalçalarıma, 
babamın dizinin dibine her oturduğumda. Kendisi küçük, gölgesi büyük bir kız çocuğu; oturuyorum. Gölgem uzanıyor 
babamın şakaklarına kadar. Şakaklarındaki buruşukluklar, yanaklarındaki çukurlar yansıyor gözlerime, benim de al 
yanaklarıma dokunur gibi oluyor. Benim yanaklarım, babamın yanaklarına karışıyor ve iniyor kahve lekesi kravatının 
ucuna kadar. Yeni, mavi gömleğinin düğmelerinde koyu toprak parçaları beliriyor. Babamın içinde yıllardır birikmiş bir 
toprak var; içinde kurumuş yaprakları, solmuş çiçekleri dizelerimin. Toprak ıslanıyor havada asılı kalan gözyaşlarıyla, 
evin salonuna her yağmur yağdığında içime çektiğim bir toprak kokusu yayılıyor. 

Yeşil kanepede babam ve ben, aramızda görünmez bir duvar...
      Güneşin doğmasına az kala…
Babam bir masadaki kâğıtlara bakıyor, bir faturalara. Uzun parmaklarını tam kaşlarının ortasına götürüyor, kaşlarını 
çatarak bakıyor bana. Gözlerinin bana bakışını nasıl tasvir edeceğimi bilemiyorum. Dakikalarca bir kelime arıyor 
duruyorum fakat kalemimden bir harf bile çıkmıyor. Kırmızının tonlarını saymadan babamın çehresini, soluk ve 
renksiz suratını,  her gün tekrar tekrar tasvir etmeye çalışıyorum bulamadığım kelimelerle. Ne bulsam harfleri ya çok 
keskin geliyor ya çok yumuşak. Şimdi, hafif bir pembelik var elmacık kemiklerinin minik bir kısmında. Ne zaman bir 
rakı kokusu yayılsa salonun her tarafına, sabaha karşı koridorda yankılansa tabak çanak sesleri, babamın yanakları bir 
anda pembeleşir. Havada asılı kalan o pembeliğin altına ayaklarımızı uzatmış, birlikte oturuyoruz şimdi. Pembenin tatlı 
keskinliği serçe parmağımı kesiyor ince bir kâğıt gibi. 

Yeşil kanepede babam ve ben, aramızda görünmez bir duvar...
       Güneşin doğmasına az kala… 
Kalın kalın kitaplar duruyor babamın kütüphanesinde, her gün büyük bir titizlikle tozlarını alıp kitaplarının, benim 
gençlik kokan dizelerime kayıtsızca atıyor bütün pisliklerini. Ben, kendim gibi olduğum için o dizelerin her bir 
kelimesinde, duymak istemediği çığlıklarımı sakladığım için satır aralarına, babam o dizeleri  okumaktan delicesine 
korkuyor. Dizelerim,  bir poyraz olmuş da babam zangır zangır titriyor karşısında. Saçlarımın farklı rengini  koyuyorum 
her kıtanın sonuna, o renkler sonsuzluğa doğru “özgürlüğü” çağırıyor. Onları dizelerime saklıyorum. Babam, beni ben 
gibi tanımaktan korkuyor. Babam, benden delicesine korkuyor.

Yeşil kanepede babam ve ben, aramızda görünmez bir duvar...
       Güneşin doğmasına az kala…
Babamın bileklerinde lacivert kaleminin mürekkep izleri var. Bir tek ben görüyorum onları. Babam, eline defterini 
alıyor. Dakikalarca yazıyor,  hep çalışıyor. Defterinin satırlarına dokunduğu kadar benim saçlarıma dokunmuyor 
babamın kuru parmakları. Dokunmuyor, çıkartmıyor bir kumaş parçasının altından. Kendi gölgemde boğulacak gibi 
oluyorum. Saçlarım kestane rengi, kimseye gösteremiyorum. Her zaman vardı saçlarımın üzerinde başkalarının elleri 
fakat şimdi öyle şiddetli hissediyorum ki tanımadığım ellerin parmaklarını kahküllerimin tam uçlarında, başımı ağrıtıyor. 
Belki de saçlarımın üzerinde babamın elleri, babamın ellerinin üzerinde de başkalarının elleri var. Belki de dikmişler 
babamın ellerinin gölgesini saçlarımın üzerine, babam kımıldamıyor yerinden. Yazamadığım dizeler gibi beyazlayacak 
zamanla saçlarım, tıpkı dizelerim gibi çöpe atacak babam saçlarımı. Saçlarım ve dizelerim, içi çöple dolu bir tenekede, 
günlerce hıçkıra hıçkıra ağlayacak.

Yeşil kanepede babam ve ben, aramızda görünmez bir duvar...
        Güneşin doğmasına az kala… 
Ayaklarımı halının üzerine doğru uzatıyorum. Babamın ayakları benimkilerin yanında, koca koca parlak ayaklar. 
Kendisinden büyük ayakkabıları var babamın, her gün onlarla çıkıyor evin kapısından. Tekrar tekrar aynı ayakkabıları 
giyiyor başkalarının attırdığı minik adımlarında. İpler dolanmış babamın bedeninin her tarafına; bacaklarını, kollarını, 
gövdesini paradan ipler hareket ettiriyor. Omuzlarında da ağır çuvallar, kamburu çıkmış babamın. Omzunda çuvallar, 
iplerle aynı yere gidiyor her gün. Havasız bir odanın küçük masasının rahatsız sandalyesinde oturuyor, tomarlarca 
kâğıda istemeyerek dokunuyor. Evden odaya, odadan eve; yollardaki sahte kaldırımlar kirletiyor babamın parlak 

ayakkabılarını. Geçen her günde, uçları deliniyor, siyah çorapları açığa çıkıyor babamın. Evin içinde yalınayak dolaşıyor, 
topukları da kirli ayakkabıları gibi. 

Yeşil kanepede babam ve ben, aramızda görünmez bir duvar...
        Güneşin doğmasına az kala… 
Çaydanlığın tiz sesini duyabiliyorum. Mutfakta dakikalardır çay demleniyor, benim saçlarıma sarılmış örtüler gibi 
koyu olacak çayın rengi, belli. Masaya oturup elime alınca tavşan kanı çayı; tekrar tekrar dokunup hissedemediğim 
saçlarımla, büyük bir yudum alacağım acı çaydan. Babam ise hiç suratını buruşturmadan, ellerini yakmadan, bir dikişte 
bitirecek çay bardağını. Bir kere de rengini açık koyamayacağım çayın, çaydanlığı kendi ellerime alamayacak, babamın 
parmaklarından içeceğim her sabah çayımı. Geriye, dizelerimin arasına yayılan ve çıkmayan çay lekeleri kalacak. 

NİL AYDIN
DİRENİŞİMİN DİZELERİNİ SANA VERSEM

Yeşil kanepede babam ve ben, aramızda görünmez bir duvar...
       Güneşin doğmasına üç dakika var.
Babam yavaşça kalkıyor, duvara yasladığı deri çantasını alıyor. Babam ağır taşlar koymuş çantasının içine, taşlar 
derisinin diplerini yırtmış. Pek zor oynuyor çanta yerinden, yapışmış duvarın beyaz taşlarına. Babamın dar omuzları, 
eğilirken çantayı almak için, üzerlerinde uzun kollar varmışcasına eğilip bükülüyor, daralabildiği kadar daralıyor sanki.  
Ellerini duvara koyuyor. Duvar kaygan, havadaki gerginlik ıslatmış sanki, sırılsıklam. Hemen düşüyor (*) babamın 
elleri, tutunamıyor. Her sabah evden çıkmadan önce, babamın omuzları salonun soğuk zeminine daha çok yaklaşıyor. 
Duvardaki gölgesinde her gün daha çok kayboluyor bedeni. Kaldırıyorum başımı defterimden, babamın iki büklüm 
sırtına bakıyorum. Kendimin değil, kalemimin dudaklarından çıkmasına izin veriyorum kelimelerin. Dizelerle çığlık 
atarak sesimi duyurmaya çalışıyorum babamın işitmeyi reddeden kulaklarına. Var mıdır hiç aşılmayan duvar baba? 
Sıkılmadın mı; boş duvarların köşesinde, başkalarının gölgesi altında kendine benzeyen insanlarla boğuşmaktan, 
korkmaktan gölgesinden bir başkasının ve kendi korkusuna yenik düşüp beni de o gölge altına almaktan? Babam 
duymuyor, okumuyor, yine defterlerimi yırtıp atıyor. 
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MANDALİNA
Akşam güneşi bana vurur
Ben de ona vururum
Avucumda ellerin
Nefesin benim

Mevsimi geldi mi
Yine sonbahar
Parmaklarım turuncu
Ağzımda buruk bir tat

Ben annemin kızıyım
Bakışımdan anlaşılır
Ellerimde kırıldın
Mahvoldum

YALAN
Sensiz nefes alamıyorum dedin
Şimdi başkasının nefesindesin
Ne kadar kolaymış nefret etmek
Oysa duvarlarıma kazılı bakışın
Ağlamayı öğretmediler bana
Ya senin için var olurum
Ya da yok olurum
Kendim bana çok uzak
Sen daha yakınsın
Seni sevmek kolay
Kolay severim ben
Gülüşünde, gözlerinde
ve tekrar gülüşündeyim
Belki kafanda o var ama
Senli hayaller kurmama izin verir misin?

PİŞMANİYE
Kendime savaş açtım
Her gün farklı kefendeyim
Kırmızılara bulandı kollarım

Yine de sabah kahvemi ihmal etmedim
Aşk şiirlerimin hepsini kendime yazdım
Asla kavuşamadık

AEYYeşil kanepede babam ve ben, aramızda görünmez bir duvar...
       Güneşin doğmasına iki dakika var. 
Babam kapıya yürürken ayağa kalkıyorum. Sağ kolumun altına defterimi sıkıştırıyorum, sol kolumla başörtüsüne 
uzanıyorum. Artık; saçlarımı görmek, göstermek istiyorum. Kapıya, babamın önüne geçiyorum. Babamın suratında bir 
anlamazlık beliriyor; bir bana, bir saçlarıma, bir defterime bakıyor. Derin derin bakıyor beni de kendisi gibi hapsetmek 
için gözlerinin altındaki morluklara. Ne kollarımdan, ne bacaklarımdan, ne saçlarımdan tutabiliyor evden çıkarken. 
Sanki yazdığım her bir şiiri, her dizeyi, her sözcüğü, her harfi gizlemişim baldırlarımın arasında âdeta beni onlar 
yürütüyor. Kalemim kadar eminim kendimden. Başımdaki örtüyü paspasın üzerine bırakıyorum, geçmişimin tozları 
saçılıyor etrafa. Her yer toz içinde kalıyor. 
 
Güneş doğdu.

Baharı aratmayacak güzellikteki bir gün; kasım ayında, rüzgârı yumuşak, yağmuru hafif. İlk defa ıslanırken saçlarım, 
defterimin sarı sayfaları ve satır aralarına gizlediğim gözyaşları, son bir kez arkamı dönüp geride direnişimden neler 
kalmış diye bakıyorum. Yerde başörtüsü, ileride babam. Artık, duvar yok; duvarın beyaz mermerleri ben dışarı adım 
atar atmaz yıkılmış, karışmış kapıyı açtığımda içeri giren yumuşak rüzgâra.  Çaydanlığın altı yanmış, bir is kokusu 
kaplamış evin tamamını, geçmişimin tozlarına karışmış. Öyle bir koku duyuyorum ki şimdi yeni koku almaya başlayan 
küçük burnumla, öyle yoğun, öyle keskin ki… Çaydanlıkla birlikte toprak kokan salon, başörtüsü ve boş duvar da 
yanıyor; hepsi birer kül olup karışıyor kasımın tatlı rüzgârına. Hissettikçe ürpertisini kollarımda, tenim yanıyor. 

Baba; sen ne zaman kurtulacaksın iplerinden, sırtındaki çuvallardan, kirli ayakkabılarından, mürekkepli ellerinden ve kül 
olup karışacaksın rüzgâra? Daha kaç güneşin doğuşunu kaçırıp boş duvarlara bakacaksın? Sen, sen değilsen seni kukla 
gibi oynatan iplerden farksız mısın? Senin direnişin de kurtulup herkesten ve her şeyden, beni ben gibi sevmek değil 
miydi? Beraber sarılabilecekken özgürlüğün tatlı kollarına, neden direnemedin? Oysaki ben, kendiminki kadar çok 
istemiştim senin özgürlüğünü.

Baba; direnişimin dizelerini sana versem, yeni şiirler yazar mısın onlardan bana? Yeni sen, yeni ben ve yeni şiirler… 
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Direndiğim gecedir bu gece. Bir bebeğin haykırdığı gibi haykıramasam da gerçeğimi, ölüme direnip hayata 
tutunduğum gecedir bu gece. Yapraklarımı dört bir yana açarak haykırıyorum; bak ve gör dünya, ben doğuyorum. 
Herkesten farklı bir ben varım, bunları düşünebildiğim için farklıyım. Tamam, kımıldayamıyorum belki fakat özelim işte. 
Nasıl diye sorma, özelim işte. Ay gözümün önünde gökyüzüne yükseliyor ve yalnız bırakıyor ona ışık vereni, güneşini. 
Ben gözünün önünde yükseliyorum ve yalnız bırakıyorum bana ışık vereni, toprak anayı.

Büyüyorum ve serpiliyorum, yuvasından uçmaya hazır bir yavru kuş gibiyim. Uçamıyorum henüz. Hazırım ama 
biliyor musun? Çok heyecanlıyım. Nasıl ki bir çocuk çizdiği resmi annesine gösterirken içten içe mideler uçuşur 
ya kelebeklerinde... Mideler mi uçuşur kelebeklerinde? Heyecanımdan düşünürken bile karıştırıyorum kelimeleri, 
görüyor musun?

Duygularımı ifade etmekte hiç bu kadar zorlanmamıştım inan. Kime konuşuyorum onu bile bilmiyorum. Duyabiliyor 
musun beni? Okuyor musun bir çiçeğin aklından geçenleri yoksa sadece dinliyor musun? Özelim bak ben, beni 
duyuyorsan özelim. Bir yere not al bunları, ne bileyim bir yarışmaya gönder, sokaklara as, insanlar okusun. Ben seni 
duyamıyorum ama sen duyuyorsundur belki. İçimde sönmeyecek olan bu umuda tutunmak istiyorum şimdilik. İhtimali 
bu kadar düşük bir düşünceye tutunmak benim için de zor biliyor musun?

Neyse, kendi kendime konuştuğumu varsayacağım. Kendi kendime düşüneceğim ve kendi kendime yaşayacağım. 
Aslında herkesin içten içe yaptığını yapacağım. Varlığımda hareketlilik yok zaten. Diğerleriyle iletişime geçmesem de 
bu benim yolculuğum, benim direnişim. Olduğum gibiyim. Saf ve temizim. Bir çocuğum daha galiba, çocuklara da saf 
ve temiz derler/di değil mi?

Umarım koparmaz beni kimse, bu yolculuğumun sonunu görürüm. Sürekli aynı yerde dursam da sanki koşturuyorum 
bir ovadan aşağıya. Ayaklarıma kara sular inmiş gibi, ama ayaklarım yok işte. Ne garip hiçbir şey yapmazken bile 
yaparmış gibi hissetmek. Neyse ki her gün tamamen aynı şeyleri yapıp kendimi yaşıyor varsaymıyorum. Kendimi 
göremiyorum ama çok güzelim. Düşüncelerimi göremiyorum ama çok özel benim için. Hele önümdeki manzara yok 
mu? Ah, o şehir ışıkları... Gözümü kamaştırıyorlar diyeceğim ama gözüm de yok işte. Sanki kırmızı ışığın yapraklarıma 
ağır ağır çarpışını hissediyorum, aralarına sarı karışmış bir iki tane, biraz da beyaz var galiba... Ne anlatıyorum ben? 
Renkleri görmedim ki hiç.

Siren sesleri var, bana bağırıyor galiba. Odasını toplamamış bir çocuğa bağıran anneler gibi bağırıyorlar. Ben bunu 
istemedim ki. Ben böyle olsun istemedim. Hayatım daha güzel olmalıydı benim, ölmek istiyorum. Hemen, hemen 
şimdi koparın beni. Yaşamanın bir anlamı yok, neden buradaysam artık. Hey, beni duyuyorsan gel de kopar beni. Gel 
de bitir bu işkenceyi, lütfen.

Ne saçmalıyorum ben. Yaşamanın değerini hiç mi bilmiyorum? Düşüncelerim birbirine çok karıştı. Zamanımın yarısını 
doldurdum ve artık mutlu gibiyim. Alıştım yaşamaya, ölüme direnmeye. Siren sesleri rahatsız etmiyor artık. Biliyorum, 
şikâyet edeli üstünden pek geçmedi fakat müzik gibi gelmeye başladı sesler.  O yükselen ateş de ne? Siren sesleri bu 
yüzden mi geliyordu? Ayrıca bağrışmalar... Başım ağrıdı.

Direnişe direndiğim gecedir bu gece. Yarınım yokmuş gibi bağırmaktan vazgeçtiğim, nedenini bilmeden yaşadığım bu 
hayatı denizde çırpınan bir balık gibi çaresizce sorguladığım gecedir. Yoruldum artık, sessizce bırakıyorum kendimi. 
Varlığımı bile bilmeyen insanların içlerindeki ürpertiyle yok oluşumu hissetmelerini izliyorum sadece. Yavaşça 
bırakıyorum kendimi yokluğun ortasına. Kollarını bana açmış yokluk, neden siyah hayal ederiz ki onu? Hiç üzülmüyor 
mudur yokluk onu olmayan bir renk olan siyahla var etmemize? Olmayan bir renk derken bile “olan” deriz hâlbuki. O 
yokken bile vardır aslında hayatımızda, her yerimizde. 

Yaşamak budur belki, yaşatmak budur kendini. 

Yokluğa adadığın renk siyah olmak zorunda değil ki. Ona adadığın duygu korku olmak zorunda değil, yalnızlık 

değil. Yaşamak özgürlükse yokluk da özgürlüğün temsilcisidir belki. Herkes gibi yok olmaya giden her adımımızda 
var oluyoruzdur ve ölüme direndiğimizi sanıyoruzdur fakat belki de aslında bu süreç direnişe direnişimizi anlatan 
hikâyemizdir. Herkesin attığı adımda farklı şekillendirdiği, kiminin masum bir karıncayı yanlışlıkla öldürdüğü, kimininse 
bir karınca yuvasını bilerek ve isteyerek yok ettiği farklı yollardayızdır. Herkesin önünde farklı engeller, farklı 
manzaralar, farklı kolaylıklar, farklı insanlar... 

Biriyle hayatlarınız ne kadar benzer diye düşünürken aslında ne kadar farklı patikalardan yürüdüğünüzü fark ettiğiniz
o an... 

Ve biriyle hayatlarınızın ne kadar farklı olduğunu düşünürken aslında ikinizin de ne olduğunu bilmediğiniz, nerede 
olduğunu bilmediğiniz bir çukurdan çıkıp, sertçe attığınız her adımda ölüme daha çok direndiğinizi düşünüp aslında 
onun kollarına kendinizi bırakmaya daha da yaklaştığınız, çok benzer iki patikadasınızdır.

Ben, gecenin kraliçesi, yolculuğumdaki son adımlarımı atarken köşede bana ağlayan bir çocuk gördüğümde 
ağlamadan edemedim bu gece. Belki gözyaşı dökmedim onun gibi fakat elimde olmayan bir şeye üzüldüm aynı onun 
gibi. Belki gözyaşı dökmedim onun gibi fakat acımı esmeyen rüzgârın varlığını hayal ederek titreyişimle gösterdim ona. 
O saniye her şeydi o minik çocuk için. Tek elinde sarkıtarak tuttuğu cansız ayıcığının gözlerindeki mor düğmeler gibi 
morarmış gözleri benim canlı olduğumu öğrendiğinde yaş olmuş meğer.

TUĞBA TEKİN
EPİPHYLLUM OXYPETALUM
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Bazen elinizden bir şey gelmez ve bu üzücü olmak zorunda değildir. Yaşamın bitişine “üzgün olmak” duygusunu 
atayan sizlersinizdir aslında. Vazgeçmemenin, ayakta kalmanın her zaman sizi daha güçlü yapan bir duygu olduğunuzu 
düşünürsünüz fakat bu duygular sizi herkesin varacağı o sondan korkutur. Bazen direnmek iyidir, bazense kötü. 
Fakat “direnmemek” ile “direnişe direnmek” arasında bir fark olmadığını anladığınız gün yaptığınız bu şeyin sadece 
korktuklarınızı gizlemek adına yaptığınız bir eylem olduğunu, bir çarşafın üstüne direniş yazıp korkularınızın üstüne 
örttüğünüzü anlayacaksınız. Korkulacak tek şey bizleriz aslında, bu yüzden bizim için korkulacak bir şey yok da 
diyebiliriz.

Baktığında dört saatlik, benim gözümde dört asırlık bu yolculuğumun sonundayım artık. Dört saat, dört gün, dört asır 
hatta belki de dört yalnızlıkla götürdüğüm bu doğru, benim için hayat, herkes kadar yalnız kaldığım o günleri geride 
bırakmak demekti. Doğru olan şey neden hayattı ki yanlış olan şey ölüm olsun? Bilemiyordum bu geceye kadar. İki 
dakika daha dayanabilirim belki, bana bakan çocuğun annesinin ona avutma amacıyla aldığı vanilyalı dondurmanın 
eriyişini izleyip gidebilirim buralardan. Yaşadığım hayata o kadar odaklandım ki büyük resme bakacak zaman bile 
bulamadım. Aslında ne kadar değersizmişim değil mi onca çiçeğin yanında? Düşünecek ne çok şey vardı oysa... 
Zaman ne garip... Acaba yok olduktan sonra da düşünebilecek miyim şimdiki gibi? Aslında şu an yokumdur belki de. 
Önceden insan olarak var olmuşumdur, şimdi ise ölümümü, yokluğumu yaşıyorumdur belki de. Tekrar tekrar ölecek 
miydim? Bir döngüde miydim, kim bilir?

Koku alamıyorum artık, insan kokusunu özledim. Hepsinin farklı farklı kokuları geliyordu burnuma. O ağlayan çocuk 
vanilya kokuyordu desem yalan olur, üzüntü kokuyordu mesela. Annesi mahcubiyet ve çaresizlik kokuyordu. Bir 
kokuları vardı insanların, hepsinde ortak. Adını hâlâ çözemedim, bir saniye. Düşünecek hâlim kalmadı artık, yere 
düşmek üzereyim. Harbi ne kokuyorlardı insanlar?

İşte bu, korku... Korku kokuyorlardı insanlar. İnsanlar ölümden korkuyordu. İnsanlar sevdiklerinin ölmesinden 
korkuyorlardı. Korkuyorlardı yok olmaktan. Korkuyorlardı tanrılarından, korkuyorlardı elinde silah tutanlardan, 
korkuyorlardı onları öldürebilecek şeylerden. İnsanlar direniyorlardı benim gibi. Solmamak için direndikleri bir 
yarıştaydılar, kazanan henüz yoktu.

Bir yarıştayken en çok neye odaklanırsınız?  Evet, kazanmaya. Sağınıza, solunuza hiç bakmadan kazanmaya 
çalışırsınız. Oysa sizi alkışlayan ne de çok kişi vardır sağınızda. Oysa ne muhteşem bir manzara vardır solunuzda. Siz 
yarışa odaklanırsınız. Sabah kalkıp işe gidersiniz, saatlerce çalışıp para kazanırsınız, ailenizi geçindirirsiniz, yaşamaya 
çalışırsınız. Oysa benim gibi solmakta olan güzellikler de vardır dışarıda. Kafanızı kaldırıp bakmalısınızdır sadece. 
Ölüme bu kadar direnirken yaşamanın da ne kadar güzelliklerle dolu olduğunu unutmamalı insan. Yaşamla ölüm zıt 
değildir çünkü. Her şey hiçbir zaman o kadar siyah-beyaz olamaz, olmamalıdır. Yaşamla ölüm birbirlerini takip eden iki 
olgudur sadece. Uyum sağlamamız gereken iki olgudur. 

Tıpkı şu anda benim ölümümü izlemek yerine vanilyalı dondurmasını bir kenara bırakıp, gözyaşlarını silip yanıma gelen 
çocuk gibi uyum sağlamalıyızdır belki de. Solmanın da açmanın bir parçası olduğunu anladığımız gün belki de biz de 
ölen çiçeklerimizi koparıp defterlerimizin arasına koyacağız, kim bilir? Çünkü siz yaşattıkça yaşar her şey.

Küçük çocuğun mutluluğunu hissediyorum, bana o kadar yakın ki onun kokusunu alabiliyorum. Parmakları yaklaşıyor 
bana doğru ama korkmuyorum. Direnmekle ilgili ne de çok şey düşündüm, hâlâ farkında olmadan gövdeme tutunuyor 
ve bırakmak istemiyorum. Ölüyorum ellerinde çocuk, duy beni. İyi sakla beni olur mu? Defterinin arasına koy da hiç 
kaybetme, olur mu? Unutulmak istemiyorum, unutulmaya direniyorum.

SYLVIA PLATH | DERİN TULCA ÖZER
YOU’RE | SEN

Clownlike, happiest on your hands,
Feet to the stars, and moon-skulled,
Gilled like a fish. A common-sense
Thumbs-down on the dodo’s mode.
Wrapped up in yourself like a spool,
Trawling your dark as owls do.
Mute as a turnip from the Fourth
Of July to All Fools’ Day,
O high-riser, my little loaf.
Vague as fog and looked for like mail.
Farther off than Australia.
Bent-backed Atlas, our traveled prawn.
Snug as a bud and at home
Like a sprat in a pickle jug.
A creel of eels, all ripples.
Jumpy as a Mexican bean.
Right, like a well-done sum.
A clean slate, with your own face on

Bir palyaço gibi, ne mutlusun ellerinin üzerinde,
Ayakların yıldızları gösterirken, kafan ay
şeklinde,
Bir balık gibi solungaçlı, bir sağduyu ki
Uykuyu reddetmişsin.
Sarınmışsın sıkıca makara misali,
Bir baykuş gibi arıyorsun kendi karanlığını.
Turp gibi dilsizsin 4 Temmuz’dan
Şaka Günü’ne
Ey gökdelen, benim küçük somunum.
Sis kadar belirsiz, posta gibi beklenen.
Daha uzakta Avustralya’dan
Bükük Atlas, bizim gezgin karidesimiz.
Tomurcuk kadar rahat, güvende ve dertsiz,
Turşusu yapılmış hamsi.
Bir sepet yılan balığı, kıpırdaşıyor hepsi.
Bir Meksika fasulyesi kadar hareketli.
Yerinde, iyi pişmiş bir yekûn.
Tertemiz bir sayfa, üzerinde senin yüzün.

AÇIKLAMA
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde, “Modernizm 
Akımı Etkisindeki Şairler” konusu adına 
hazırladığımız grup ödevinde Sylvia Plath’in 
“You’re” (Sen) şiirini sunmak istedim. 
Sylvia’nın kızı için yazdığı bu şiir bana çok 
içten, çok zarif geldi. Şiirin onun kişiliği ve 
şiir anlayışı hakkında mükemmel bir örnek 
oluşturacağını düşündüm. Ancak ne yazık ki 
şiirin Türkçe çevirisini bir türlü bulamıyordum. 
Durum böyle olunca şiiri kendim çevirmek, 
ona kendi yorumumu katmak aklıma geldi. 
Böylece elinizdeki çeviriyi yapmış oldum.



26 27

SÖZKÜLTÜR
EDEBİYAT

SANAT
DERGİSİ

NİSAN
2022

SAYI: 8

İşten eve dönüyordu. Üzerinde yeşil bir pantolon, pek kalın sayılmayan bir kazak ve kalın bir palto vardı. “Nerede kaldı 
bu otobüs?” diye geçirdi aklından. Belinin ağrısından dolayı küçük zaman aralıklarıyla belini ovuşturuyor, yüzünü limon 
yemişcesine ekşitiyordu. Bu ay bel ağrısı şikâyetiyle tam beş kere acile gitmişti. Şu bel ağrısına kalıcı bir çözüm yok 
muydu?

Bir anda aklına o gün kızının sınav sonuçlarının açıklanacağı geldi ve hemen telefonuna sarıldı. Telefon bir çaldı, iki 
çaldı, üç çaldı en sonunda meşgule düştü. Şansını bir kere daha denedi. Stresten olsa gerek, telefonun çalışına ayağı 
da ritim tutarak eşlik etmeye başladı. Telefon yine meşgule düşmüştü. Nabzının hızlandığını hissedebiliyordu. Aklından 
bir sürü korkunç olasılık geçiyordu: Ya evde yangın çıkmışsa? Eve hırsız girmiş de olabilir! Ya kaçırıldıysa?

Kulağı telefonda, aklında türlü türlü felaket senaryosu kurarken telefon çaldı. Hemen cevapla tuşuna bastı ve bezgin 
bir kız sesi duyuldu.
“Efendim anne?” 
Kızının gözlerini devirdiğini anlamak için onu görmesi gerekmiyordu. Zira sesi bile göz deviriyordu. Kırklarının 
ortasındaki kadının o endişeli surat ifadesi yavaş yavaş normale döndü. Son dakikada on yaş almıştı sanki… 
Toparlanması birkaç saniye aldı, ardından kızını sakin ve sitemkâr bir şekilde yanıtladı:
“Keşke eve varınca hemen arasaydın beni. Biliyorsun merak ediyorum seni.” 
Sitem, sesinden rahatlıkla hissediliyordu fakat sesinde az önce yaşadığı panik hâline dair hiçbir iz yoktu. Genç kız 
annesinin bütün uyarılarına karşın telefonunun sessizde olmasının getirdiği suçluluk hissinden koşar gibi kaçtı ve 
hemen savunmaya geçti:
“Sen hep beni merak et zaten! Ben bilmiyor muyum o merak eden kadın görüntüsü altında kontrolcü bir anne 
yattığını?”

Kadın, yine durduk yere azarlanmanın ve kontrolcü anne damgası yemenin kırgınlığıyla kızını ne için aradığını bile 
unuttu. İşittiği bütün lafların ardından yarın kızıyla arasında aynı diyaloğun tekrar geçeceğinden habersiz konuşmayı 
sonlandırdı. 
“Peki kızım. Ben yarım saate evde olurum.” 

“Yürekten yüreğe bir
pencereyi, 
ancak yüreğinizle
açabilirsiniz.” 
der Faust. 
O açık pencere, 
mevsim yazken
serinletir, 
ferahlatan bir hayal
kırıklığı 
dokunur çıplak bir
yüreğin 
kollarına. 
Kış gelince üşütür. 
Hangi mevsimin
kucağına 
pencere açacağını 
bilebilir mi, 
yalnız yürek? 
İnsan, 
en ağır hastalıkları 
pencere kenarında 
geçirmez mi, 
bağrı açık. 
Yoksa, 
düştüğünde yataklara, 
geçirdiği hastalığın ateşi 
yüreğin penceresinden
midir? 
Yürek, 
hastalık ateşinden mi
beslenir? “Nihayetinde
neysen o’sun. 
Peruklar da taksan
başına milyonlarca
lülesi olan,
Giysen de yüksek
ayakkabıları, 
Hep neysen, o’sun
nihayetinde.” 

der Metistofeles. 
Takılan perukların ucu
açılınca, 
yanmaz mı alnın 
ince derisi, 
          parlayan güneşin
altında? 
Zayıf bir kumaştan 
farksız mıdır insan teni? 
Ve kendi peruklarının 
gölgesi içinde, 
kararmaz mı insan
bedeni? 
İnsan, 
kendi yanılsamasında, 
kendi boğulmaz mı, 
ne olduğundan 
uzaklaştıkça.
“Sözler ölür
daha
kalemden
çıkmadan,
Balmumu ve
deridir artık
hükmeden.”
der
Metistofeles. 
İnsanın kendine verdiği 
bütün sözler, 
erir mi 
balmumu gibi? 
Verilen sözlerin 
üçüncü kişisi haline mi
gelir; ıslak, 
siyah mürekkep? 
Bütün güzel sözler, 
deriyle kapanır da 
geriye tutulamayanlar 
kalır mı? 
Hasta bir yürek, lüleli
peruklar 
ve tutulmayan sözlerle 
hayatta... kalınır mı?

İPEK ULUCEVİZ
PEKİ KIZIM

NİL AYDIN
FAUST
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ECE CEYLAN | TÖRE
Kırmızı kurdeleyi sıkı sıkı bağladı, aman paketi bozulmasın. Şimdi güzel olmuştu işte. Değerli görünüyordu. Hafifti de 
zaten taşıması kolay olmuştu. Buna rağmen alıcısı kısa sürede geri getirdi. İade istiyordu, şikayetçiydi: “Ne yapacağım 
bunu ben? Sadece ağlıyor!”

ECESU ÖZCAN | AYIK
Bir acıydı, bir kederdi. Yüreğinin bu daralmayla yanıp bitmesini istesen üstüne kokusu sinerdi. Yapışıp kalırdı. 
Mevsimlerden sonbaharsa tadı çıkmaz, kışsa kar yağmaz, ilkbaharsa için ısınmazdı. Çocuklar gülmez, sokaklar sessiz 
kalırdı. Kalmasını istediklerin hep gider gitmesini istediklerin de hep kalırdı. Kovmak için, bağırmak için bile sesin 
çıkmazdı. Sonra gözlerini açtı, halının desenlerini ezberledi ve kalkıp gitti.

BERİL ARPACI | UMUT
Genç adam telaşla rayların üstünde yürümeye devam etti. Raylarda çıkan sorunu bulmayı umursamıyordu, bu 
uzun tabuttan çıkmak istiyordu. Soğuk betonarme duvarlar, nefes almasını zorlaştırıyordu sanki. Etraf biraz daha 
karardığında elinin iç kısmıyla fenere vurarak çalıştırmayı denedi. Işık tamamen söndüğünde kesik nefeslerinin 
arasından bir küfür savurdu. İşi bitmiş olan feneri hışımla bir kenara fırlattı ve soğuk duvarlara dokunarak yürümeye 
devam etti. Bayram yaklaşıyor, annemlerin yanına gideceğim. Bu düşünceye tutunmaya çalıştı. Gözünü alan ışıkla 
beraber heyecanla ellerini, gözlerine siper etti. Sonuna ulaştım! Yerde hissettiği sallantıyla ve kulakları acıtan korna 
sesiyle yüzündeki gülümseme soldu.

MELISA BUTTERWORTH | SINAV 
“Bugünkü vefat sayısı 250’yi aştı. Uzmanlara göre bu sayı artmaya…” Telefonundan gelen bildirim sesini duyunca 
televizyonu kapattı. Telefonuna baktı, “Of!” diye bağırdı. “Yarına sınav koymuşlar, dışarı çıkamayacağım…”

DEFNE DİKMEN | KALABALIK
Telefonda konuşurken bana sertçe çarpan adamın yere düşen çakmağını ona geri uzattım. “Yoluna baksana be 
çocuk!”. Özür diledim…

AREN BENGİ | ÇIĞLIK
Bir çığlık koptu akıp giden insan denizinin ortasında. Sessizleşti sonra… Dalgaların yuttuğu çakıllar gibi uçsuz bucaksız 
denizin bir parçası oldu. Bu bomboş deniz daha da sessizdi artık.

CAN DENİZ KAYA | DURAĞAN HAYAT
Bir saat olmuştu hâlâ duvara bakıyordu, aklından neler neler geçiyordu. Ondan başkası bilemezdi. Biraz sonra annesi 
geldi, her zamanki üzgün gülümsemesini takındı, çocuğun ağzını sildi, alnını öpüp sandalyesine oturttu ve yola 
koyuldular.                                     

EREN ÇEBİ | SOBA
Sobaya yaklaştıkça artan sıcaklık, cezbetmişti onu ama her şeyin fazlası zarardı. Isınayım derken yandı minik elleri, 
tecrübe oldu. Ne de olsa bir hayli zordu, bu küçük yaşta ona öğreten birinin olmaması. 

ADA KAR | DÖRT YILDA BİR
“Bana oy verirseniz hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!” demişti. Olmadı da. 

ALİ BARAN KARIK | VEDA
Annesinin evine döndü. Kapıda çamurlu botlarını çıkarıp üstündeki ceketi boş koltuğa attı. Yüzünü yıkayıp geri 
döndüğünde ceketi aynı yerde görünce anladı ki o koltuk artık hep boş kalacaktı.

FUAD SAİKALİ | SON DURAK
Siperlerin arkasında uyuklamaya başlamış olan genç asker, kısa süre sonra beklediğinden daha huzurlu bir şekilde 
uyandı. Yanında babası vardı. Kendisini uzun bir süre sonra ilk defa görmüş gibi hissetti. Kaldırıma yanaşan otobüsü 
fark edince aklına geldi: “Gitmem lazım baba, cephede bekliyorlar.” Baba, yüzünde hafif bir tebessümle: “Evlat, 
korkarım ki gidemeyeceksin. Burası son durak.”

ÖYKÜ KUZMAN | KAHRAMAN
Kucağımda yatarken elimi tuttu, masum bakışlarıyla konuşmaya başladı: “Anne, ben büyüyünce babamı geri 
getireceğim. Kahraman olacağım.” Sesimi çıkaramadım, gülümsedim, yutkundum ve televizyondaki çizgi filmi 
izlemeye devam ettim.

METEHAN METİN | KAÇAK
Ülkeden kaçmak için bindi bir bota, umutlarıyla birlikte. Çalışmayacağını düşündüğü bu ucuz bot çalışınca çok 
sevinmişti. Botun sesi kulağına kuş sesi gibi geliyordu.  Henüz bilmiyordu, duyduğu son ses olduğunu. 

İLAYDA ÖZEN | MAVİ
Uzun zamandır küs olduğu mavilikle barışmaya karar vermişti sonunda. Minik elleri titriyor, nefesi kesiliyordu... 
Beynine nüfuz eden anıların ağırlığıyla kendini serin sulara bırakacakken, derinlerden annesinin sesini duyar gibi oldu. 
Orada, o sesi duyduğu son yerde…

SARP SARHANLI | BEKLENTİ
Bütün hayatını arkadaşlarını takip ederek geçirmişti, ama şu an tamamıyla yalnızdı. Arkadaşları onu geride 
bırakmamıştı, o geride kalmayı seçmişti. Televizyonu açtı ve beklemeye başladı. Şimdiye kadar adlarını ekranda 
görmemişti ve görmemeyi umut ediyordu…

HAKAN YILMAZTÜRK | SAĞ OLSUN
Yıllardır görmediği kardeşini uğurlamadan önce son bir defa daha baktı cephelerin eskittiği o donuk yüze. Derin bir iç 
çekti ve beyaz örtüyü kapadı. 

TİLDA TOPLAYICI | TAHTA
Üç yıl sonra ilk defa şefkatli bir elin omzuma değişini hissettim. İlk o sandım, kalbim yumuşadı. Halbuki onun bana en 
son değen parçası, tabutunun soğuk tahtasıydı. 

EKİN HENDEN | EVLİLİK YILDÖNÜMÜ
Ahmet Bey, işten erken çıkıp kuru temizlemeciye takım elbisesini almaya gitmişti. Bugün evlilik yıldönümleriydi. Eve 
gidip duş aldı, temiz kıyafetlerini giydi ve yola koyuldu. Yolda giderken karısının çok sevdiği kırmızı güllerden almayı da 
ihmal etmedi. Yarım saat sonra artık mezarlığa ulaşmıştı. 

ADA AŞKIN | ELLER
Annemin ellerini tutmak daha kolaydı ben küçükken. Ben mi değiştim yoksa annemin elleri mi, bilmem ama, şimdileri 
tuttuğum zaman huylanıyorum.

EDİP BİLİK | ARKA SIRA
Bir melektim sıramı bekleyen ama bir seçim yüzünden arkaya dönen.

12. SINIFLAR
KÜÇÜREK ÖYKÜLER
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Après avoir passé 18 ans au Lycée Saint Pulchérie, 
pouvons-nous dire que vous avez changé d’horizon en 
arrivant à notre école et alors pourquoi pour ce nouveau 
départ, Notre Dame de Sion était le bon choix? 

Alors pour moi qui voulait rester absolument en Turquie, 
parmi les autres lycées francophones je n’avais pas 
d’autre choix. Pour moi, c’était Notre-Dame de Sion 
ou c’était rentrer en France. Changer d’horizon… 18 ans; 
c’est long, c’est trop long. Donc il fallait abandonner à 
changer dans ma vie, le hasard a fait que ce tomber est 
au bon moment. Donc, je ne regrette pas du tout mon 
choix, c’était un bon choix.

 
La culture de Notre-Dame de Sion continue depuis plus 
d’un siècle et demi. Quelle sera votre mission principale 
pendant votre directorat? 

Alors mon idée, c’est: La culture de Notre-Dame de 
Sion; elle existe, elle est forte et marquée mais elle n’est 
pas toujours identifiée. C’est-à-dire que si je te dis Sion, 
pour toi c’est quoi ta tête. Dis-moi un mot! (Réponse: 
Education) Toi? (Réponse: Convention) D’accord. Je 
pense que ce qui est important, c’est que on ait tous 
une même idée de ce que c’est Sion. Donc, renforcer 
l’identité qui existait déjà. Ce n’est pas transformer, ce 
n’est pas rajouter quelque chose, c’est renforcer une 
identité forte.  

 
Avez-vous été témoin des valeurs qui différencient Notre-
Dame de Sion des autres lycées francophones? 

Oui, bien sûr. Je dirais que je vois au moins une valeur 
qui est l’exigence. Dans ce lycée, on est très exigeant, 
on attend l’excellence, on est très exigeant envers soi-
même. Je pense que c’est une valeur qui caractérise 
Notre-Dame de Sion. 

 
Lorsque vous évaluez l’enseignement appliqué dans les 
lycées en Turquie, quel genre de commentaires positifs 
et négatifs feriez-vous? 

Il est très difficile. Il est très dur parce qu’il ne permet 
pas à l’élève de s’épanouir, il l’oblige à rentrer dans des 
structures de penser pour les concours. Le problème 
du système turque, c’est le concours. S’il n’y avait pas 
de concours, il y aurait beaucoup plus de souplesse au 
niveau de l’éducation. Malheureusement ces concours 
vous obligent à rentrer dans les façons de penser. En 
même temps, ce n’est pas si mal non plus parce que ça 
vous oblige aussi à apprendre la discipline de travail et 
une rapidité de réflexion. D’un côté, le côté négatif, c’est 
que vous êtes prisonniers dans le système; le côté positif, 
c’est que ce système vous permet de vous structurer.  
Après il y a quelque chose que j’aime beaucoup dans le 
système turc, c’est le respect. Beaucoup de respect pour 

Saint Pulcherie Lisesinde 18 yıl geçirdikten sonra bu 
okulda bir maceraya atıldığınızı söyleyebilir miyiz?  Bu yeni 
başlangıç için Notre-Dame de Sion neden doğru yerdi? 

Türkiye’de kalmak isteyen benim için diğer Fransız 
liseleri arasında kesinlikle başka seçenek yoktu, ya 
Notre-Dame de Sion’du ya da Fransa’ya geri dönüştü. 
Değişen ufuklara gelince, on sekiz yıldır buradayım. Bu 
uzun, çok uzun bir süre... Bu yüzden yön değiştirmek 
için biraz da vazgeçmek zorunda kaldım, şanslıymışım 
ki bu doğru zamana denk geldi. O yüzden seçimimden 
hiç pişman değilim, iyi bir seçimdi.

Notre-Dame de Sion’un bir buçuk asrı aşkın süredir devam 
eden bir kültürü var, müdürlüğünüz döneminde temel 
misyonunuz ne olacak?

Kanaatimce Notre-Dame de Sion kültürü güçlülüğü ve 
belirginliğiyle asla göz ardı edilemez fakat daima sınırları 
çizilmiş olduğu da söylenemez. Yani size Sion dersem, 
zihninizde ne belirir ? Bana bir kelime söyle! (Cevap: 
Eğitim) Sen? (Cevap: Gelenek) Güzel. Bence burada 
bana hatta bize düşen, Notre-Dame de Sion denince 
aynı şeyleri düşünmemizi sağlamak. Kısacası, hâlihazırda 
var olan bir kimliği güçlendirmeliyiz. Dönüştürmeden ve 
değiştirmeden olanı pekiştirmek.

 
Notre-Dame de Sion’u diğer Fransız liselerinden farklı 
kılan bir özellikle karşılaştınız mı?

Elbette… İlk olarak titizlikten bahsedebilirim. Bu okulda 
çok titiziz, mükemmeliyeti bekliyoruz, kendimize karşı 
çok talepkârız. Sanıyorum bu Notre-Dame de Sion’u 
karakterize eden bir değer.

 
Türkiye’de liselerde uygulanan eğitimi  olumlu olumsuz 
nasıl değerlendirirsiniz?

 
Öncelikle çok zor olduğunu söylemeliyim. Çok zor çünkü 
öğrencinin gelişmesine izin vermiyor, onu aslında bir 
yarıştan farksız olan sınavlar için düşünme kalıplarına 
girmeye zorluyor. Türk sisteminin sorunu rekabettir. 
Rekabet olmasaydı, eğitim açısından çok daha fazla 
esneklik olurdu. Başka bir taraftan bakınca iyi yanları 
da var, mesela sizi iş disiplinine ve hızlı düşünmeyi 
öğrenmeye zorluyor. Olumsuz yanı, sistemin içine 
hapsolmuş olmanız; olumlu yanı, bu sistemin kendinizi 
yapılandırmanıza izin vermesidir. Ayrıca Türk sisteminde 
gerçekten sevdiğim bir şey var, o da saygı. Öğretmenlere 
büyük saygı ve öğretmenlerle öğrenciler arasında çok 
yakın ilişkiler var. Bana kalırsa, bu çok önemli. Bunlar bir 
yerde de Türk değerleridir aslında.

 

RÖPORTAJ | BUSE ONUR & DENİZ ERİŞKEN

CONNAISSONS DE PRÈS
NOTRE NOUVEAU DIRECTEUR

DYNAMIQUE, ÉLÉGANT,
AMOUREUX DE LA TURQUIE ET DE L’ART: 

ALEXANDRE ABELLAN

DİNAMİK, ŞIK,
TÜRKİYE VE SANAT AŞIĞI 

YENİ MÜDÜRÜMÜZ
ALEXANDRE ABELLAN’I

YAKINDAN TANIYALIM
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les enseignants et des relations très profondes entre les 
enseignants et les élèves. Ça, c’est très important. Ce 
sont des valeurs turcs en fait. 

 
Au fil de ces années, comment ont évolué vos missions 
dans le domaine de l’éducation? 

Déjà, j’ai évolué dans ma carrière. J’ai commencé 
professeur et maintenant, je suis directeur. Donc, 
forcément mes missions ont évolué naturellement. 
D’abord j’ai été professeur, après j’ai été  coordinateur 
de Français, après j’ai été sous-directeur mais j’avais 
beaucoup de responsabilités parce que j’avais 10e, 11e, 
12e. Et puis après je suis devenu directeur. Par exemple, 
sous-directeur; il est beaucoup plus dans la discipline 
avec les  élèves, il est beaucoup plus dans le contrôle. 
Le directeur, bien sûr, il peut faire le méchante mais 
très souvent. Il vient aussi pour rendre les choses plus 
calmes, pacifiées. C’est-à-dire que il va être attrapé 
parce qu’il n’a pas l’uniforme, on va l’emmener et moi 
je vais dire “D’accord…”, je vais calmer un petit peu tout 
ça. Le directeur, il est là pour faire trancher, décider, 
dire: “C’est comme ça.” mais en même temps il essaie 
de prendre des décisions justes et de calmer les choses. 
Donc, avant j’étais quelqu’un de très fâché, de très 
nerveux. Et maintenant,  je m’oblige à être plus calme, 
plus tranquille, plus dans le dialogue avec les élèves. 
Moi, comme professeur, et encore aujourd’hui j’essaie 
dans la classe, je m’amuse beaucoup. Je ne peux pas 
faire cours sans m’amuser avec les élèves. Mais comme 
sous-directeur, j’étais terrible. 

 
Que pensez-vous des rôles des enseignants et des étudiants 
dans la philosophie d’éducation? 

Pour moi, un professeur de n’importe quelle matière, 
il doit essayer de voir dans l’élève ce qui a de beaux, de 
qualités, il doit essayer de comprendre comment cet 
élève va devenir un bijou. C’est-à-dire qu’un professeur 
a parfois des élèves qui ne sont pas disciplinés, qui ne 
travaillent pas… Ça, ce n’est pas grave. Avec tous les 
élèves on peut trouver le moyen de faire quelque chose, 
de devenir et de les faire devenir ce qu’ils sont: un enfant, 
un adolescent… On ne sait pas quelles adultes ils vont 
devenir mais notre travail c’est l’aider à devenir l’adulte 
qu’ils seront, le meilleur qu’ils soient. Et le travail de 
l’élève dans ces conditions, c’est de faire confiance 
aux professeurs. Même s’il est dur… Par exemple, je 
n’étais pas un très bon élève. Au collège, j’étais une 
grande difficulté et j’avais de grandes difficultés. J’étais 
un élève timide, rêveur, j’étais mal dans ma peau; mais 
j’ai eu des adultes, des profs. Pas toujours que des 
professeurs, ça peut être aussi d’autres gens. Ils m’ont 
aidé à devenir moi. C’est ça le rôle du professeur. Un 
bon professeur, ce n’est pas seulement ce qui t’apprend 
la chimie ou la biologie ou les maths ou le français ou le 

Yıllar içinde eğitimdeki misyonunuz nasıl gelişti?

İlk olarak, kariyerimde geliştim. Öğretmen olarak 
başladım ve şimdi müdürüm. Görevlerim de doğal 
olarak gelişti. Önce öğretmendim, sonra Fransızca 
koordinatörü, ardından müdür yardımcısı; 10, 11, 12. 
sınıflardan sorumlu olduğum için işim çoktu. Şu anda 
müdürüm. Müdür Yardımcısı; öğrencilere karşı çok daha 
disiplinli, çok daha kontrol edicidir. Müdür, tabii, katı 
olabilir, ancak genellikle işleri daha sakin, daha huzurlu 
hale getirmeye çalışır. Mesela üniforma giymediği için 
bir öğrenciyi tespit edecekler, bana getirecekler ve ben 
de “Tamam...” diyeceğim, ortalığı biraz sakinleştireceğim. 
Müdür, bir karar vermek, “İşte böyle” demek için oradadır 
ama aynı zamanda adil kararlar vermeye ve ortalığı 
sakinleştirmeye de çalışır. Yani önceleri çok sinirli, çok 
gergin bir insandım, şimdiyse daha sakin, daha yumuşak, 
öğrencilerle daha diyalog halinde olmaya çalışıyorum. 
Ben bir öğretmen olarak çok eğleniyorum. Öğrencilerle 
eğlenmeden öğretemem. Ancak müdür yardımcısı olarak 
o denli eğlenceli değildim.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin, ideal eğitim felsefenizdeki 
konumu/görevi nedir? 

Benim için herhangi bir dersin öğretmeni; öğrencinin 
güzel yönlerini, niteliklerini görmeli ve nasıl bir mücevher 
olacağını anlamaya çalışmalı. Yani bir öğretmenin bazen 
disiplinsiz, çok çalışmayan öğrencileri olur fakat bu önemli 
değil. Tüm öğrencilerle bir şeyler yapmanın, oldukları 
kişiye ulaşmalarını sağlamanın bir yolunu bulabiliriz. 
Nasıl bir yetişkin olacaklarını bilmiyoruz ama bizim işimiz 
onların olabilecekleri en iyisi olmalarına yardımcı olmak. 
Öğrencinin işiyse öğretmenlere güvenmek. Kimi zaman 
zor da olsa… Mesela ben çok iyi bir öğrenci değildim. 
Ortaokulda büyük bir sorundum ve çok problem yaşadım. 
Utangaç, hayalperest bir öğrenciydim, kendimi kötü 
hissederdim ama etrafımda iyi yetişkinler vardı. Her 
zaman sadece öğretmenler değil, diğer insanlar da benim 
ben olmama yardım ettiler. İşte bu öğretmenin rolüdür. 
İyi bir öğretmen size sadece kimya, biyoloji, matematik, 
Fransızca veya Türkçe öğreten değildir; sana bir şey 
verendir, çünkü sana farklı bakan, seni dönüştürecek 
olandır. Örneğin, bir öğretmen size “Ödevin harika, onu 
sınıfta okumak istiyorum” dediğinde, kendinizi görme 
şeklinizi değiştirecektir. Daha olumlu bakacaksınız, belki 
çok iyi değildin ve birdenbire iyi olacaksın. Bu hoca 
için çalışacaksın, onu memnun etmek isteyeceksin ve 
onun derslerinden zevk de alacaksın. Sonunda başka biri 
olacaksın. Öğretmenler her iki yönden de çok önemlidir, 
çok zarar verebilirler ama aynı zamanda çok da iyi şeyler 
yapabilirler. Okulumuzda öğrenciler çok iyi seviyelerde, 
sizler çok iyi öğrencilersiniz. Notre-Dame de Sion’un 
temel değeri olarak mükemmellik ve yüksek standart 
değerlerini alırsak, öğretmenler sizi hiç olmadığı kadar 
iyi yapabilir.
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turc; c’est quelqu’un parce qu’il va te donner quelque 
chose, parce qu’il va te regarder autrement, va te 
transformer. Quand par exemple, un professeur te dit 
“Ton devoir est magnifique, je veux le lire en classe.” il 
va changer ta façon de te voir toi-même. Tu vas voir 
avec un regard positif. Tout d’un coup, peut-être tu 
n’étais pas très bon et tout d’un coup tu vas devenir 
bon. Tu vas travailler pour ce professeur, tu vas vouloir 
lui faire plaisir et tu vas apprendre aussi de plaisir avec 
lui. Finalement, tu vas devenir quelqu’un d’autre. Les 
professeurs sont très importants dans les deux sens, ils 
peuvent faire beaucoup de mal mais ils peuvent aussi 
faire beaucoup de bien. Dans notre école, les élèves sont 
de très bons niveaux, vous êtes de très bons élèves. Si on 
prend les valeurs d’excellence et d’exigence comme une 
valeur fondamentale de Notre-Dame de Sion, et bien 
les professeurs peuvent faire de vous encore meilleur 
qu’est-ce qu’ils font jamais. 

 
Avez-vous un message/un conseil spécial à nous 
transmettre concernant notre vie scolaire? 

La vie scolaire, la vie à l’école; c’est fait partie 80 % de 
votre vie. Mais des fois, vous attachez trop d’importance 
à vos résultats, à vos évaluations, à vos devoirs etc. On 
ne sait pas ce que vous allez devenir, personne ici ne 
peut deviner ce que vous allez être plus tard, même pas 
vous. Et si par exemple vous avez une mauvaise note, ça 
devient une tragédie. Il faut relativiser. La vie, ce n’est 
pas la réussite scolaire. La vie, c’est d’autres choses que 
simplement d’être bon à l’école. On peut être bon à 
l’école et on peut rater complètement sa vie. On peut 
être bon à l’école et ne pas réussir professionnellement. 
On peut être bon à l’école mais ne pas savoir vivre. 
L’éducation deviez vous apprendre à vivre, pas à travailler 
ou etc. Donc mon message, c’est: Même si c’est 80 
% de votre existence, ce n’est pas seulement votre 
existence.  

 
Nous savons très bien qu’à part votre titre de directeur de 
notre établissement scolaire, vous avez un côté artistique 
si bien que vous avez conçu et réalisé bon nombre de 
projets. Nous avons constaté que vous accordez beaucoup 
d’importance à l’art à partir de ceux déjà réalisés.  Avez-
vous de grands projets artistiques que vous planifiez de 
faire l’année prochaine? 

Ici, il y a deux grands projets qui existent. La salle de 
spectacle avec la musique classique et le prix littéraire, 
le prix littéraire des adultes et le prix littéraire des élèves. 
Pour moi, ce sont déjà de très grands projets, de très 
bons projets. Je n’ai pas l’intention de rajouter quelque 
chose la-dessus mais j’ai l’intention de travailler sur ce 
qui existe déjà. J’ai envie de travailler sur la voie, sur 
un choral etc. qui pourrait faire que les élèves ou les 
professeurs soient bien mélangés en fait. Mais je n’ai 

pas de projet spécial. Je suis encore en observation.
 
Nous avons été tous très heureux que vous ayez reçu 
“L’Ordre des Palmes Académiques” étant un grand prix 
donné aux enseignants distingués. En Aviez-vous rêvé ? 
Nous sommes curieux de connaître vos prochains objectifs.

Je n’ai pas du tout rêvé d’avoir Les Palmes Académiques. 
Je les ai reçues comme une récompense de mon travail. 
Les prix ne sont pas importants mais il faut les accepter 
parce qu’ils reconnaissent ce que vous avez, votre 
investissement, votre engagement pour l’éducation. 
J’ai été très content de les avoir surtout pour ma maman, 
plus que pour moi comme vous êtes très fier quand 
vous êtes rentrés à la maison et dit “J’ai eu un certificat 
d’appréciation ou prix d’honneur etc.” C’est la même 
façon en fait. Pour moi, il n’y a pas une différence entre 
le certificat d’appréciation et Les Palmes Académiques.

 
Dans l’une de vos interviews, vous avez affirmé que la 
Turquie était devenue une seconde patrie pour vous. Vous 
avez vécu ici si longtemps. En tant que citoyen européen, 
quelles sont les caractéristiques de la Turquie qui vous 
influencent le plus? 

Alors, ce que j’aime le plus entre les choses qui 
caractérisent la Turquie, c’est la chaleur humaine, 
l’accueil, la tension aux autres; c’est un côté humain 
que je ne trouve plus en Europe, que je ne trouve pas 
en France. C’est-à-dire qu’ici, les gens sont encore 
très attentifs aux autres. Le respect est comme une 
valeur turque. Il y a encore une tissue humaine, sociale, 
familiale, très importante et ça, c’est ce que je préfère; 
c’est pour ça que je vie en Turquie parce que je sens les 
gens humains. D’autre part, je connais les limites de la 
Turquie. Je vois que ce pays change beaucoup. Donc, je 
peux comprendre vos envies de vivre en Europe et en 
France. Du toute façon, je vous conseille d’aller vivre 
ailleurs parce qu’aller vivre ailleurs fait qu’on se déplace, 
dans sa tête aussi et qu’on réalise tous qu’on aime de sa 
culture et tous qu’on n’aime pas de sa culture. En France 
tu auras une grande liberté, tu pourras vivre toutes les 
expériences sans jugement, sans regards, sans les voisins 
qui viennent voir ce que tu fais, sans ta mère qui vient 
dans ta chambre pour vérifier que tout va bien… Mais 
tu es tout seul. Et quand vous vivrez en France vous 
comprendrez ce que vous aimez de votre culture et 
ce que je dis aujourd’hui. Mais c’est normal. Moi, j’ai 
très fier aussi de ma culture, de ce que représente la 
France etc. mais quand je suis en France, je suis turc 
même si je n’y parle pas turc. Ce que je veux dire, c’est 
que même si je ne serais jamais turc, quand je suis en 
France je regarde les Français comme un turc regarde. 
Je suis très malheureux parfois quand je vois comment 
les gens vivent là-bas. C’est parce que je ne suis plus 
complètement Français. J’ai bougé et mes enfants, 

  
Eğitim hayatımızla ilgili bize iletmek istediğiniz bir 
mesajınız/tavsiyeniz var mı? 

Okul hayatı, hayatınızın %80’ini oluşturuyor. Bu doğru 
ancak bazen sonuçlarınıza, değerlendirmelerinize, 
ödevlerinize vb. çok fazla önem veriyorsunuz. Kim 
olacağınızı bilemeyiz, burada kimse daha sonra kim 
olacağınızı tahmin edemez, siz bile. Ve örneğin kötü bir 
notunuz varsa, bunu bir trajediye dönüştürüyorsunuz. 
Her şey yalnızca akademik başarıdan ibaret değil. Hayat 
sadece okulda iyi olmaktan çok daha fazlasıdır. Okulda iyi 
olabilirsin ve hayatta tamamen başarısız olabilirsin. Okulda 
iyi olabilir ve profesyonel olarak başarılı olmayabilirsin. 
Okulda iyi olabilirsin ama nasıl yaşayacağını bilmiyor 
olabilirsin. Eğitim size nasıl yaşayacağınızı öğretmeli, 
nasıl çalışacağınızı vb. değil. Yani mesajım şu: Varlığınızın 
%80’i bile olsa, okul hayatı sizin yegane varlığınız değildir.

Biliyoruz ki sanatsal bir kimliğiniz de var. Yaptığınız 
konuşmalarda da sanatçılara gönderme yaptığınızı 
fark ettik. Bunlara bakarak sanata çok değer verdiğiniz 
sonucuna ulaştık. Önümüzdeki senelerde okulumuzda 
da gerçekleştirmeyi planladığınız büyük sanat projeleriniz 
var mı?

Okulumuzda uzun süredir devam eden iki büyük proje var. 
Gösteri salonundaki klasik müzik dinletileri ve - yetişkin 
ve öğrenci - Edebiyat Ödülü. Bence bunlar zaten çok 
büyük, çok iyi projeler. Üstüne bir şey eklemek niyetinde 
değilim ama zaten var olan üzerinde çalışmak isterim. 
Belki öğretmenler ve öğrencilerin birlikte çalışabileceği 
koro gibi ses üzerine bir şeyler de olabilir. Sonuç olarak 
özel bir projem yok hâlâ gözlemliyorum.

I. Napolyon’dan bugüne seçkin Fransız eğitimcilere verilen 
büyük bir ödül olan “L’Ordre des Palmes Académiques” 
nişanını almanız hepimizi mutlu etti. Bir gün bu ödülü almak 
gibi bir hayaliniz var mıydı? Bundan sonraki hedeflerinizi 
merak ediyoruz.

Palmes Académiques’e sahip olmayı hayal etmemiştim, 
emeğimin karşılığı olarak aldım. Önemli olan ödül almak 
değil, takdir edilmek... Başardıklarınızı, yaptıklarınızı, 
eğitime olan bağlılığınızı gösterdikleri için ödüller kabul 
edilmeli diye düşünüyorum. Özellikle annem için çok 
mutlu oldum hatta kendimden çok! Eve geldiğinizde 
takdir belgesi veya prix d’honneur aldığınızı söylediğinizde 
duyduğunuz gururdan farksız. Benim için takdir belgesi, 
Palmes Académiques aynı şey.

 

Bir röportajınızda Türkiye’nin sizin için ikinci bir vatan 
gibi olduğunu belirtmişsiniz. Avrupa’dan gelen ve uzun 
yıllardır burada yaşayan biri olarak, Türkiye’nin sizi en çok 
etkileyen özellikleri nelerdir? 

Yani Türkiye’yi karakterize eden şeyler arasında en 
sevdiğim insan sıcaklığı, misafirperverlik, başkalarına 
olan yakınlık; Avrupa’da, Fransa’da artık bulamadığım 
insani bir yön bu. Burada insanlar hâlâ başkalarına karşı 
çok nazik. Saygı adeta bir Türk değeri gibi. Günümüzde 
de devam eden ve çok önem verilen bir insani, sosyal, 
ailevi doku var ve ben böylesini tercih ederim. Bu yüzden 
Türkiye’de yaşıyorum, insaniyeti hissettiğim için. Öte 
yandan, Türkiye’nin sınırlarını da biliyorum. Bu ülkenin 
çok değiştiği açıkça görülüyor. Böylece Avrupa’da ve 
Fransa’da yaşama arzunuzu anlayabiliyorum. Yurt dışında 
yaşamanızı tavsiye ederim çünkü başka yerde yaşamak 
kafanızda da bir şeyleri değiştirmenizi sağlar ve kendi 
kültürünüz hakkında sevip sevmediğiniz şeylerin farkına 
varırsınız. Fransa’da büyük bir özgürlüğe sahipsinizdir. 
Tüm deneyimleri; yargılanmadan ve ne yaptığınızı görmek 
isteyen komşular ve her şeyin yolunda olduğunu kontrol 
etmek için odanıza gelen anneniz olmadan yaşayabilirsiniz. 
Ancak tek başınasınızdır. İşte Fransa’da yaşadığınızda, 
bugün ne söylediğimi anlayacaksınız. Şu an bunu 
anlamamanız çok doğal. Ayrıca kültürümle, Fransa’nın 
temsil ettiği şeylerle de gayet gurur duyuyorum. Buna 
rağmen, Fransa’dayken - orada Türkçe konuşmasam 
da - Türk sayılırım. Demek istediğim, hiçbir zaman Türk 
olamayacak olsam da Fransa’dayken Fransızlara Türk 
gözüyle bakıyorum. İnsanların orada nasıl yaşadığını 
gördüğümde bazen de çok üzülüyorum. Ne de olsa artık 
tam anlamıyla bir Fransız olduğum söylenemez. Ben artık 
buralıyım, çocuklarım da umarım burada büyüyecekler, 
onlar da birer Türk olacak. Kızım artık benimle Türkçe 
konuşuyor mesela. Bu sabah renkli küpleriyle oynuyordu 
ve bana “‘Jaune’u buldum.”(jaune:sarı) dedi, ikisini 
birlikte kullanıyor. Aslında ben de bunu kültürel 
düzeyde yapıyorum. Başka bir ülkede yaşadığınızda, 
hayata iki şekilde bakmaya başlıyorsunuz. Türkiye’de 
bu karışımlardan, bir de kesişimlerden bolca var. Hem 
Avrupa hem Asya  hem güney ve Akdeniz hem de 
kuzey…

 
Kızınızın ismi “Olympe Adile”, oğlunuzunki “Hippolyte 
Süleyman”. Sanıyorum ki Hippolyte ve Olympia Antik 
Yunan kökenli isimler iken, Adile ve Süleyman Osmanlı 
hanedanı isimleri. Özellikle bu isimleri seçmenizde etkili 
olan faktörler nelerdi? 

Türkçe isimlerin nedenini size çok iyi açıklayabilirim. 
Olympe ve Hyppolite ise… Olympe çünkü eşimle 
benim çok sevdiğimiz bir isimdi. Oğlumuz için de Yunan 
mitolojisinden gelen eşdeğer bir isim aradık. Başta 
anlaşamadık ve sonra 17. yüzyılın büyük oyun yazarı 
Racine’in trajedisinden de bir karakter olan Hyppolite 
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j’espère qu’ils vont grandir ici, seront aussi turcs. Ma 
fille parle-moi turc maintenant. Ce matin elle jouait 
avec ses cubes colorées et m’a dit “Jaune buldum.” 
Elle mélange. En fait, moi aussi, je fais ça au niveau de 
la culture. Quand tu vis dans un autre pays, c’est ça, 
tu mélange deux façons de voir la vie. En Turquie, il y a 
ces mélanges et puis les carrefours aussi. C’est l’Europe 
et l’Asie et c’est le sud et la Méditerranée aussi mais 
c’est aussi le nord. 

 
Votre fille s’appelle “Olympe Adile” et votre fils “Hippolyte 
Süleyman”. Je crois qu’Hippolyte et Olympia sont les noms 
d’origine ancienne grecque alors que Adile et Süleyman 
qui sont les prénoms royaux proviennent de la dynastie 
Ottomane. Par conséquent, je me permets de vous poser 
une question dont nous sommes  tellement curieux de 
savoir. Quelles ont été les raisons qui vous ont  poussé à 
les choisir particulièrement? 

Je peux très bien vous expliquer les prénoms turcs 
pourquoi. Olympe et Hyppolite… Olympe, parce que 
c’était un prénom que mon épouse et moi-même, on 
adorait. Et du coup on a cherché un prénom qui soit 
équivalent, qui soit aussi de la mythologie grecque pour 
un garçon. On était pas d’accord au départ et puis on 
est tombé d’accord sur Hyppolite qui est un personnage 
aussi de tragédie de Racine, une grande dramaturge 
de 17e siècle. Pour Adile et Süleyman, alors d’abord 
il me paraissait, moi je vis ici depuis 22 ans. Je voulais 
que mes enfants qui sont nés à Istanbul, dans leur ville, 
aient un morceau de la Turquie accroché à eux. Je ne 
sais pas, peut-être un jour je devrais rentrer, on ne 
sait pas la vie. Mais si on part, ils auront le billet turc 
parce qu’ils seront très petits et qu’est-ce qu’ils seront 
restés de ces naissances en Turquie? Leurs prénoms 
comme souvenirs… Ils se rappelleront toutes leurs vies 
qu’ils sont nés à Istanbul qui est une ville magnifique 
et magique. En France, quand on dit Istanbul, c’est un 
rêve. Donc, ils vont garder ça pour eux. Pourquoi Adile 
et Süleyman? Alors, Adile parce que l’arrière-grand-
mère de mon épouse est née dans l’Empire Ottomane. 
Elle était Française mais son père était un professeur à 
Galatasaray et il s’était converti à l’Islam, il était devenu 
musulman. Et donc, il avait choisi pour sa première 
fille un prénom turc: Adile. On a appelé ma fille en 
souvenir de cette arrière-grand-mère que mon épouse 
a connu quand elle était toute petite et qui est née ici, 
à Salonique, une ville ottomane à l’époque. Toute sa 
vie, dans sa carte d’identité, elle avait sujette ottomane 
parce qu’elle était née dans l’Empire Ottoman. Donc 
Adile; c’était naturel, c’était comment on accrochait 
la Turquie, une histoire de famille. Süleyman, c’est 
beaucoup disputé parce qu’On avait des noms très 
différents. Vous savez la problématique de “S’ils vivent 
en France ?”. Quand ils vont à l’état civil, quand ils vont 
se marier etc. Il faut qu’on puisse prononcer les prénoms. 

üzerinde karar kıldık. Adile ve Süleyman’a gelinceyse 22 
yıldır burada yaşıyorum, İstanbul’da doğan çocuklarım 
da Türkiye’nin bir parçası olsun istedim. Bilmiyorum 
belki bir gün Fransa’ya geri dönmem gerekir, hayatı 
kestiremiyoruz. Ama ayrılırsak çok küçük oldukları 
için Türkiye’deki bu doğumlardan geriye ne kalacak? 
İsimleri birer anı olacak. Muhteşem ve büyülü bir şehir 
olan İstanbul’da doğduklarını tüm hayatları boyunca 
hatırlayacaklar. Fransa’da İstanbul denilince akla bir 
rüyalar şehri gelir. Bunu bu şekilde muhafaza ediyor 
olacaklar.  Neden Adile ve Süleyman? Eşimin büyük 
anneannesi Osmanlı İmparatorluğu’nda doğdu. Fransız’dı 
ama babası Galatasaray’da öğretmendi ve o Müslüman 
olmuştu. Böylece ilk kızı için Türkçe bir isim seçmişti: 
Adile. O zamanlar bir Osmanlı şehri olan Selanik’te 
doğan ve eşimin çok küçükken tanıdığı bu büyük 
anneannenin anısına koyduk kızımın ismini. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda doğduğu için tüm hayatı boyunca 
nüfus cüzdanında Osmanlı vatandaşı ibaresi vardı. Yani 
Adile; doğal olarak gelişti, bir nevi Türkiye’yle ilk olarak 
yollarımızın nasıl kesiştiğini anlatan bir aile hikâyesi. 
Aklımızda bambaşka isimler olduğundan Süleyman’ı 
çok tartıştık. “Fransa’da yaşarlarsa?” konusu da vardı. 
İsimleri kimliğe geçirilirken, evlendiklerinde vesaire… 
İsimleri telaffuz edebilmelisiniz. Örneğin, “Can” adını 
gerçekten çok sevdim ama Fransızcada “Can”ın okunuşu 
tam bir felaket. Eşim “Denizhan” adını çok severdi ama 
“Çok 90’lar-2000’ler.” diye düşündüm. Bunlar çok 
modern isimler, hiç Türkçe değiller, gerçek mânâda 
buradan değiller. Karımın büyük büyükbabasının ilk adı 
olan Necmi’yi düşündüm ama güzel değil, eski, çok eski 
geliyordu kulağa. Ama “Süleyman”, “Soliman” veya 
“Soliman le Magnifique” (Muhteşem Süleyman) olarak 
Fransızcada da bulunur. Oğlum “Muhteşem Süleyman”ın 
doğduğu gün doğmuştu aynı zamanda da. Bunlar eski 
İstanbul’u hatırlatan isimler: Adile, Süleyman… Süleyman, 
Türk olduğundan çok Müslüman bir isim. Dinî bir yönü 
var. Türkçe bir isim olan “Can” gibi değil. Yine de sorun 
değil. Bir de küçükken bana “Büyük İskender” derlerdi, 
hatta bu beni kızdırırdı ve kendi kendime o zaman ona 
“Muhteşem Süleyman” diyeceğiz diyorum.

 
Son olarak giyim felsefeniz hakkında bir sorum var. Elbette 
stilimiz, varoluşun önemli bir boyutu ve bizi birçok yönden 
tanımlıyor. Hatta bize günlük estetik tatminler yaşattığı da 
söylenebilir. Giyimde mükemmelliğin tesadüfi olmadığına 
inandığımdan bu konuya bakış açınızı ve şıklığınızı neye 
borçlu olduğunuzu gerçekten merak ediyorum. Bizi bu 
konuda aydınlatabilir misiniz? 

Giyinmek, giyinmeyi bilmek ya da giyinmek istemek, şık 
olmak istemek; yaşama sanatıdır. Şık mıyım bilmiyorum 
ama Jeanne d’Arc’ın dediği gibi, “Si je n’y suis pas, 
Dieu veut m’y mettre; si j’y suis, Dieu veut m’y tenir.”* 
Demek istediğim eğer zarifsem, zarifimdir; değilsem 
de, olacağımdır. Bana göre zarafet bir yaşama sanatıdır. 

Par exemple, j’aimais beaucoup le prénom “Can” mais 
“Can” en français, c’est une catastrophe. Mon épouse 
aimait beaucoup le prénom “Denizhan” mais moi, j’ai 
dit “Denizhan”... ça fait très années 90-2000s. Ce 
sont des prénoms très modernes, ils ne sont pas du 
tout en turc, ne sont pas vraiment d’ici. J’ai pensé à 
Necmi qui était le prénom d’arrière-grand-père de mon 
épouse mais ce n’est pas joli, ça fait vieux, ça fait très 
ancien. Donc “Süleyman”, ça existe en français comme 
“Soliman”, “Soliman le Magnifique”. Mon fils est né le 
jour de la naissance de “Soliman le Magnifique”. Ça, 
c’est ancien Istanbul: Adile, Süleyman… Süleyman, c’est 
plus musulman qu’il est turc. Il a un côté religieux. Ce 
n’est pas comme “Can”, qui est un prénom turc. Mais 
ce n’est pas grave. Et puis, quand j’étais petit on me 
disait “Alexandre le Grand”, ça m’énérvait et je me dis 
alors on va dire “Süleyman le Magnifique”.

J’ai une dernière question sur votre philosophie 
vestimentaire. Certes, l’élégance constitue une dimension 
importante de l’existence et qu’elle nous définit à plusieurs 
égards et on peut même prétendre qu’elle nous procure 
des satisfactions esthétiques quotidiennes. En outre, 
j’estime que la perfection en matière vestimentaire n’est 
pas un phénomène  hasardeux  de telle manière que je suis 
curieuse de savoir votre point de vue et à quoi vous devez 
votre élégance. Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet? 

S’habiller, savoir s’habiller ou vouloir s’habiller, vouloir 
être élégant; c’est un art de vivre. Je ne sais pas si je 
suis élégant mais comme disait Jeanne d’Arc, “Si je n’y 
suis pas, Dieu veut m’y mettre; si j’y suis, Dieu veut m’y 
tenir.” Donc si je suis élégant, que je reste élégant; si 
je ne suis pas, que je le devienne. L’élégance pour moi, 
c’est un art de vivre. C’est-à-dire que c’est comme 
manger, c’est comme la beauté du monde autour de 
nous, elle doit se refléter sur nous aussi. C’est comme 
si autour de vous quand vous étiez petit vous aviez 
de belles choses, de beaux endroits, vous viviez dans 
une belle maison, vous aviez des mères et des pères 
élégants; vous apprendrez quelques choses: le sens 
esthétique, le sens de faire attention à soi etc. Pour 
moi, c’est important. C’est-à-dire que ça fait partie 
de l’éducation de base. Par exemple, je trouve idiot de 
vouloir ne pas porter de l’uniforme parce qu’on peut être 
très élégants avec une uniforme. Avec des chaussures, 
avec la coiffure, avec des lunettes… on peut détourner 
l’uniforme sans forcément mettre une autre pièce de 
l’uniforme. Finalement, l’élégance, c’est une façon de 
voir la vie. Et Atatürk est un modèle d’élégance, il est 
un dandy. C’est quelqu’un qui à tout moment de sa vie 
était en équation avec l’événement et le monde.

Çevremizdeki güzellik nihayetinde bize de yansır. 
Küçükken etrafınızda güzel şeyler, güzel mekânlar varsa, 
güzel bir evde yaşıyorsanız, zarif anne babalara sahipseniz 
bu size estetik algıyı ve kendine dikkat etme güdüsünü 
kazandırır. Bu, benim için önemli. Bence temel eğitimin 
bir parçasıdır. Örneğin, üniforma giymek istememek 
bence çok saçma çünkü onun içinde gayet şık olabilirsiniz. 
Ayakkabınızla, saç stilinizle, gözlüğünüzle... Başka bir şey 
giymeden de başka bir şekilde taşıyabilirsiniz. Son olarak, 
zarafet hayata bakmanın bir yoludur. Eklemek isterim ki 
Atatürk bir zarafet modelidir, hayatının her döneminde 
yaşanan olayla ve dünyayla uyum içinde olan bir zarafet 
modeli.
 

* “Si je n’y suis pas, Dieu veut m’y mettre; si j’y suis, Dieu veut m’y 
tenir.” Yüzyıl Savaşları’ndaki direnişinden dolayı kahramanlaşmış 
ve Fransız Devrimi’nden sonra ulusal bir sembol haline gelmiş 
Azize Jeanne d’Arc’ın mahkemede yargılandığı sırada söylediği 
meşhur bir cümlesi.
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Menekşe Huzurevi’nde sıradan bir akşamüstüydü. Duvarda asılı olan guguklu saat akşam yemeği saatini duyuracaktı 
birazdan. Sahi, kaç dakika kalmıştı yemek saatinin gelmesine? 

“Beş dakika…” diye geçirdi içinden Hüseyin Amca. 

Eski, kahverengi, üstü kırmızı şalla örtülmüş koltuğunda oturuyordu, her zamanki gibi. Zaten öğlen üçten sonra onu bu 
koltuktan kaldırabilene aşk olsundu. Koltuğuna oturur, kalın çerçeveli gözlüğünü takar ve akşam yemeği vaktine kadar 
gazetesini okurdu. Gazetesini bitiremediği zamanlarda ise yerinden kalkmak istemez, görevli zorla kaldırmak zorunda 
kalırdı onu ama bugün buna gerek kalmayacaktı. Gazetesini normalden bile daha erken bitirmişti.

“Şimdi çalacak.” diye mırıldandı kimsenin duyamayacağı bir sesle. 

Hüseyin Amca, yüzünde tahmininin doğru çıkmasından mutlu olmuş bir gülümsemeyle oturmaya devam etti. Bu 
sırada guguklu saatin insanı huzursuz eden sesi de salonda yankılanmaya devam ediyordu.

“Hüseyin Amca, hadi gel yemek vakti!” diyerek yanına geldi görevli Kemal. Hüseyin Amca, görevliler arasında en çok 
bu kara gözlü oğlanı severdi. Herkese karşı güler yüzlü, nazik olan Kemal, bunu diğerleri gibi mecburiyetten yapmazdı. 
Gerçekten içinden gelirdi. Yine de Hüseyin Amca, huzurevindeki lakabının bozulmaması için bu oğlana da aksi 
davranırdı. İçindeki o yumuşak kalpli adamı kimseye göstermezdi. 

“Taze fasulye ve pilav var, sen seversin.” dedi Kemal onu kaldırırken.

“Aman dünden kalan pilavdır o. Bu kıtipiyozlara bir sürü para ödüyoruz, bize hep dünden kalan yemeği kakalıyorlar.” 

Hüseyin Amca, Kemal’le birlikte söylene söylene yemek salonuna vardı. Masaya oturduktan sonra Kemal yemeği 
getirdi. Hüseyin Amca, bir el hareketiyle Kemal’e gidebileceğini söyledi. Kendi yemeğini yiyemeyecek kadar elden 
ayaktan düşmemişti ya!

Soğumuş, dünden kalmış pilavdan bir kaşık aldı. Buraya geldiği günden beri düzgün yemeğe hasretti Hüseyin Amca. 
Etrafına bakınmaya başladı. Diğerlerinin de ondan pek farkı yoktu, isteksizce yemeklerini yemeye çabalıyorlardı. 
Hepsinin ortak noktası sadece bundan ibaret değildi zaten. Yıllarca bakıp büyüttükleri çocukları, onları istemeyerek 
buraya yollamıştı. Günlerini dolduran yalnız ruhlardı, Menekşe Huzurevi’nin sakinleri. 

Arka masada oturan Melek zorlanarak da olsa yemeğini yemeye çalışıyordu. Okuyup doktor çıkarttığı kızı, onu yurt 
dışına götürmek istemeyince buraya gelmişti. Zavallı kadıncağız, her gün bıkmadan usanmadan görevlilere kızından bir 
mektup gelip gelmediğini sorar, olumsuz yanıt alınca da üzüldüğünü dışarıya belli etmemeye çalışırdı. 

Bu sefer de Kör Hasan’a kaydı gözleri Hüseyin Amca’nın. Kör Hasan, vatanı için gazi olmuş bir askerdi. Çocukları 
ancak iki sene ona bakmaya dayanabilmiş, soğuk bir kış gecesi onu huzurevinin kapısına bırakmışlardı. Kör Hasan, 
eskiden çok iyi tavla oynamasıyla övünürdü hep. 

“Benden daha iyi oynayacak hali yok…” diye mırıldandı Hüseyin Amca. Aç kalmamak için pilavından ve fasulyesinden 
yiyordu. Aç uyumak, bu pilav ve fasulyeyi yemekten daha kötüydü onun için. Yemeğini yemeye çalışırken uzaktan 
gelen tıkırtılar dikkatini dağıttı. Melahat geldi yine!

Süslü Melahat lakabıyla bilinen Melahat Hanım, yemeğe geç kalması ile huzurevine nam salmıştı. Her yemeğe kraliyet 
ailesinin yemeğine gider gibi süslendiği için geç kalırdı. Bilekliklerini takmayı ve buruşuk ayaklarına artık zorla olan 
topuklu ayakkabılarını giymeyi hiçbir zaman unutmazdı. 

Melahat Hanım’ın üstünden gözlerini çekti, sıkıntıyla nefesini dışarıya verdi Hüseyin Amca. Bu sıralar göğsü daha 

sık daralır olmuştu. Huzurevi doktoru haftalık kontrolü sırasında bir şeyi olmadığını söylese de o bu duruma pek 
inanmamıştı. Oğlu, beş gün sonra ziyaretine geldiğinde onu başka bir doktora göstermesini isteyecekti. Hem belki 
torununu da görebilirdi bu hafta. Kerata burnunda tütüyordu. Oturduğu yerden yavaş adımlarla kalktı. Yemek tabağını 
mutfak görevlilerine verip ana salona ilerlemeye başladı. Nefes nefese kalmıştı koltuğuna oturana kadar. Nefesini 
toparlamak umuduyla birkaç saniye öylece oturdu. Neyse ki nefesi düzene çabuk girmişti. 

Hüseyin Amca, kendine bile itiraf etmeye çekinse de ölümden çok korkuyordu. Hayatı boyunca hep yaşamı çok 
seven bir adam olmuştu. İşini de şevkle ve layıkıyla yerine getirmişti. Her ne kadar öğrenciler matematik dersini 
sevmese de öğrencileri için çabalamış, onlara bu zor dersi sevdirmeye çalışmıştı. Eski günleri geldi aklına Hüseyin 
Amca’nın. Onu işten gelince mis gibi kokan yemeklerle karşılayan karısı, kucağına atlayan küçük oğlu… Eskiden ne 
kadar mutlu, huzurlu bir ailesi vardı fakat ne zamanki çok sevdiği karısı hayata gözlerini yummuştu. İşler o zaman 
değişmişti işte! 

Beş sene önce karısı sapasağlamken kalp krizi geçirmiş, kalbi hastaneye gidene kadar bile dayanamamıştı. Karısını 
kaybettikten sonra o yumuşak kalpli, iyi huylu adam gitmiş, yerine aksi mi aksi bir adam gelmişti. Oğlu, annesinin 
ölümünden sonra babasını yanına almış ama eşi, babasını evde istemeyince mecburen huzurevine götürmek 
zorunda kalmıştı. Hüseyin Amca, huzurevini hiç sevmese de buraya oğlunun hatırından katlanıyordu. Aslında, ölen 
karısının adını taşıyan bir yerde Allah’ın her  günü  kalmak ona zor geliyordu. Hayat arkadaşının kaybının ardından 
çok yalnız kalmıştı. Burada kaldığı her gün, bu yalnızlık daha çok vuruyordu onu. Hayattaki tek varlığı oğluydu ama o 
da pek bir vefakârdı(!) doğrusu. Kendisini ziyaret ettiği zamanlar, yılda bir elin parmağını geçmiyordu. Bazı zamanlar 
yalnızlığından, menekşe gözlüsünün elinde örgüsüyle cam kenarındaki koltukta oturduğunu görüyordu Hüseyin 
Amca. Siyah saçlarını her zamanki gibi arkasından zarif bir topuz yapmış, gelen geçeni izliyor; arada sırada ise kocasına 
laf atıyordu. Gözlerini açıp kapattı hayalinin etkisinden kurtulmak için Hüseyin Amca. Oysa bu nafile bir çabadan 
ibaretti çünkü Menekşe gerçekten de o koltukta oturuyordu. Hüseyin Amca, büyük bir hevesle yerinden kalktı. 
Karısının yanına gitti, ellerini tuttu. 

“Menekşe gerçekten sen misin? Çok özledim seni. Beni neden yalnız bırakıp gittin?” 
Kalbi çarpıyor, elleri titriyordu yaşlı adamın. Öldü bildiği karısı karşısındaydı ama neden ona bir cevap vermiyordu ki? 

“Menekşe... Menekşe… Beni duymuyor musun? Neden beni yalnız bırakıp gittin?” demeye başladı Hüseyin Amca. 
Karısı ona cevap vermedikçe gözleri doluyor, sesini ona duyurabilmek için daha da çok bağırıyordu. Başta Kemal 
olmak üzere gürültüleri duyan görevliler işlerini bırakarak ana salona koştular. Huzurevinin aksi adamı, Hüseyin 
Amca’yı boş bir koltuğa bağırırken bulunca bocaladılar. Kemal ağır adımlarla Hüseyin Amca’nın yanına ilerledi, 
koluna dokundu ama Hüseyin Amca bu durumu fark etmedi. Yaşlı adam, kendini kaybetmiş bir şekilde “Menekşe… 
Menekşe…” diye haykırıyordu. Kemal ve diğer bir görevli yaşlı adamı yerden kaldırmaya çalıştı ama Hüseyin Amca 
tüm kuvvetiyle ikisini de itti. Bu itiş kakış sırasında hâlâ bağırıyor ama bağırmaları sayıklamadan öteye geçemiyordu. 
En sonunda, Hüseyin Amca’yı yerden kaldırmayı başardılar. Yaşlı adamı biraz daha sakinleştiği zaman tekerlekli 
sandalyeye oturttular. Hüseyin Amca oturduğu sandalyede şiddetli bir şekilde titriyor, gözlerinden yaşlar süzülüyordu. 
Odasına varınca yatağına yatırdılar adamı. Üstüne ince bir pike örttükten sonra kapının yavaşça kapanma sesi duyuldu 
odada. Gözlerini yumdu kabullenişle Hüseyin Amca. 

Yalnız kalmıştı yine, tıpkı bir gün herkesin yalnız kalacağı gibi…

AYŞE EYLÜL ŞENSOY
YALNIZ RUHLAR
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BY’den son bir söz.

18.07.2021 - Marmaris’ten İstanbul’a dönerken

MAVİM
İşte... orada! Karşıdan beni çağırıyor, üç yaşından beri, her yaz gördüğüm dostum. Benim için süslenmiş güneş ışığıyla, 
nasıl da parlıyor? Benim için dans ediyor rüzgarla, nasıl da ağır bir temposu var? Kıyıya doğru bir ileri bir geri... Uzaktan 
selamlıyorum onu, ilk günkü gibi, o üç yaşındaki kızın heyecanıyla… 

Canım Mavim, terliklerimi çıkarıp geliyorum yanına. Artık senin güvenli kollarındayım. Ben de senin gibi parlamak, 
ben de senin gibi bir ileri bir geri dans etmek istiyorum. Saatlerce senin yanında olacağım, üşürsem beni ipek örtünle 
sar e mi? 

26.01.2022 - Suadiye

TAMAM MI KIZ ÇOCUĞU?
Ben bir kız çocuğu tanıdım, 
Toprak gözleri,
Başkasına rengârenk çiçekler,
Minik ellerinde siyah ve beyaz tuşlar…

Ben bir kız çocuğu tanıdım, 
Sevdikleriyle birlikteyken,
Tükenmeyen bir enerji…
Yolunu kaybettiğinde,
Yavaşça süzülen yağmur damlaları…

Ben bir kız çocuğu tanıdım,
Hayallere dalıp,
Hayranlıkla geleceğini seyreden…
Duvarlar boyunu aştığında,
Tırmanmaktan korkmayan…

Ben bir kız çocuğu tanıdım,
Sarılacak kimsesi olmayınca,
Çıkış bulamayan…
İçinde bir sıkıntı oldu mu,
Tutkusundan uzaklaşan… 
“O” gülümsesin diye,
Önceliği “ona” bırakan…
Konuşmadan önce, 
En nazik kelimeleri seçen…
Ciddiyetinin altında, 

En kırılgan kalbi olan… 
Devam etmeye gücü kalmasa da,
Dalgalara karşı yüzen…

Sen hep böyle kal, tamam mı? 
Kimse için değişme, 
Gitmek isteyen gitsin, 
Kayıp onların…
Değerli hissetmiyorsan,
Uzaklaş…
İçinden geldiği gibi, 
Sen öyle istediğin için,
Yaşa yıllarını…
“Beni” de yaşım kaç olursa bul… 
Çok daha güzel seninle… 

Mart 2021, Saint-Joseph Fransız Lisesi “PhotoJoseph Fotoğraf Yarışması”nda birinci olan fotoğrafım:

“DOKUNMA!”
Bir fotoğraf birçok duygu ve düşünceyi aynı anda barındırabilir.
Suların içindeki küçüğün mutluluğu, annenin şefkatli bakışı…

Nisan 2019, “Reijkmuseum Amsterdam”ın girişi

BY
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Oysa ben kendimi bulanık sanmıştım,
Aynada bile tanıyamamıştım.
Herkese kızarken bilmeceleri yok diye,
Benimkini çözmüşler de bir ötekine geçmişler, 
Ruhum duymamış.
Kafamdaki kaosta can verenler kadar,
Anılarını yakanlar olmuş,
Pişman olup atlayanlara herkes gülmüş,
Ve bunların hepsi bir bedende ölmüş.

Bir gece yarısı kesilmiş odunların yanışını izlerken,
Birinin göğsündeki çizgilerin acı gerçeği,
Yaşlandığımın habercisi,
Kapımı çalıyor.

Bir zil sesiyle beraber,
Kafamdaki düşünceler tekrar alıyor ipleri eline,
Kimi sağdan, kimi soldan çekmeye başlıyor.
Misafirlerimin en sevdiği oyun,
Halat çekmece. 
Asılıyorlar var güçleriyle,
Ölesiye...
Biliyor oysa hepsi,
Her şeyde olduğu gibi,
Kazanan olmayacak,
İnceldiği yerden kopacak. 

Ciğerlerim,
Bir çocuğun zayıf nefesiyle şişirmeye çalıştığı balon gibi,
Şişip şişip sönüyor.
Sonunda nefessiz kalıyor. 

Ben pınarlarımdan yaş akıtmadığım sürece,
Biliyorum ki patlayacak bu kalbimin etrafındaki çerçeve.
Kendi zindanlarımda,
Beynimin kıvrımlarında can verdikçe,
Bitecek bu bedendeki yaşam,
Duracak göğsümdeki saat.

Bedenimdeki eşya müzesinin tam ortasında,
En karanlık tabloda,
Bir kadın var.
Sonsuz bir ufuk çizgisinde,
Adım adım kayboluşa gidiyor.

Silüeti gözlerimi ağrıtsa da,
Loş bir sokak lambası altındaki ceketini,
Üflediği sigara dumanını seçebiliyorum. 
Biliyorum ki, bu resmin karanlığı tamamen onun suçu.

Başım dönmeye başlıyor düşünmeye başladıkça,
Gerçeklik,
Hayaller istasyonunda beklediğim tren gibi hızla geçiyor önümden,
Gözümü açıp kapayıncaya kadar gitmiş oluyor.
Ne içindeki insanları seçebiliyorum,
Ne de onun orada olduğunu kendime kanıtlayabiliyorum.
Her neyse,
Bir sonraki ne zaman geliyor?

Aylar geçiyor, kapıyı benden başkası asla çalmıyor.
Artık bağlar eskisinden de zayıf,
Kafamdaki savaş bitmek üzere.
Çocuk büyüdü,
Çerçevem dar geliyor göğsümdeki bu koskocaman karanlığa.
Kadının yok olmasına,
Birkaç adım kaldı. 
Yerdeki gül yaprakları, artık bir kan göleti,
Bahçe değil,
Mezarlık bu. 
Sonunda raylar titriyor,
Geliyor mu beklediğim?

Demirlerin attığı küçük çığlıkları duyuyorum,
İçimdeki fırtına sonunda gözlerimden yağıyor,
Hıçkırıklarım boşlukta yankılanıyor. 
Bırakıyorum her şeyi,
Ve ipler kopuyor,
Kadın ortadan kayboluyor,
Zaman duruyor.
Açılmış kapılardan birinden içeri düşünmeden atlıyorum,
Son tren bu herhalde,
Kimse kalmamış.

İçindeki kimsesiz müzede,
En karanlık tabloya mahkum kalan,
Bir umutsuz kadın da,
Son yolculuğuna böyle uğurlanmış.

BİLLUR AKŞAN
BİR KARANLIK TABLO
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Andrei Tarkovsky, filmlerinde seyirciyi her zaman düşündüren, onlara sorular sorduran bir yönetmendir. İlk filmi Ivan’s 
Childhood’dan, son filmi The Sacrifice’e kadar bunu sürdürmüştür. 

1972 yapımı olan Solaris filmini 12 yaşındayken izlemiştim. Aradan dört seneden uzun bir süre geçmiş olmasına 
rağmen filmin birçok sahnesi asla aklımdan çıkmadı. İşte sırf bu özelliğin bile günümüz Marvel sinemasıyla Andrei 
Tarkovsky sinemasını ayrıştırdığını düşünüyorum. O izlediğim süper kahraman filmlerini eminim ki on yıl sonra 
hatırlamayacağım bile ancak Solaris her daim aklımın bir köşesinde kalacak.

Solaris gibi bir esere “sıkıcı” diyen seyirciyi de oldukça iyi anlıyorum. Solaris günümüz uzay, bilim-kurgu filmlerine 
kıyasla oldukça yavaş akıyor ve film içerisinde çok büyük aksiyon sahnelerine de rastlamıyoruz. Yanlış anlaşılmasın; 
Blade Runner, Dune, Arrival, Star Wars, Terminator gibi seyircinin tansiyonunu yüksek tutan bilim kurgu filmleri 
de her zaman ilgimi çekmiştir. Tüm bu filmler içeriklerinde felsefi soruları barındırıyor ancak her seyirci bunu fark 
edemiyor. Bana sorarsanız bunun en büyük sebeplerinden biri de içeriklerindeki aksiyon ve drama. Elbette Solaris’e 
daha yüzeysel bakarsak film oldukça heyecanlı ve gerilimin arttığı yerler var ancak  derinde, çok daha yavaş tempolu 
bir film olarak seyircinin aklında sorular oluşturması önemli .

Gelelim bu filmin felsefi altyapısına. Daha önce de bahsettiğim gibi Tarkovsky tüm filmlerinde felsefi bir altyapı 
oluşturmuştur. Solaris filminde de elbette böyle bir altyapı var. Filmi kısaca şöyle özetleyebiliriz: Kris Kelvin isimli 
bir araştırmacı Solaris isimli bir gezegende çalışan ve gizemli bir şekilde ölen meslektaşının yerini almak üzere uzaya 
gönderilir. Gezegene geldiğinde Kris’in hafızasında yer alan şeyler maddeleşir ve gerçek olmayan şeyler görmeye 
başlar. Ölmüş olan karısı Hari bunlardan bir tanesidir. Kris kendini buna kaptırıp gerçek olmasa da ölen karısıyla sahte 
bir gerçeklikte mi yaşayacaktır yoksa bu yanılsamadan çıkıp gerçek hayatına geri mi dönecektir? 

İşte filmin bizi yönelttiği ana macera budur. Heyecanlı gibi geliyor kulağa değil mi? Emin olun ki filmi, heyecan 
beklentisiyle izlerseniz hayal kırıklığına uğrarsınız.

Solaris daha çok kimlik ve aşk üzerine kurulu olan bir filmdir. Kris’in eşi Hari; onu, tıpkı ölmeden önce sevdiği 
gibi sever. Kris, karısının bu kimliğinin gerçek olup olmadığını sorguladıkça derin bir çukura girer. Yani bu filmden 
“Gerçekliği kimliğimiz mi belirler?” sorusunu çıkarabiliriz. Kris, kimliğini terk edip bir yanılsamanın kurbanı olup 
hayatına bu şekilde de devam edebilir. Zira insanoğlu gerçek olmayan şeyleri dahi gördüğünü iddia edip kendini buna 
inandırabilir. Kris, karısını gördükten sonra biz izleyiciler “yok olmuş olanın tekinsiz varlığını” en derinden hissederiz. 
Kris bu yanılsama yüzünden gezegendeki amacını tekrar ele alır. Ölmüş olan ve ölmeden önce çok sevdiği karısını 
görmek onu çok sevindirmenin yanında dehşete de düşürür.

Film açıkça bunu söylemese de alttaki soru bellidir: Her şeyin rasyonel ve mantığa uygun bir açıklaması mümkün 
müdür yoksa insanın arzuları açıklanmadan kabul edilebilir mi? Eğer edilebilirse bu kabullenme nasıl bir kabullenmedir? 
İnsanı yalan bir dünyaya mı sokacaktır? Gerçek nedir, yanılsama nedir? İşte, film bizlere bu soruları sorduruyor ve 
kendi içerisinde de bu sorulara cevap arıyor. Bu sorular çok derin sorulardır, kesin bir cevap verilemez asla. Yine de 
zevk aldığımız şeylerden neden zevk aldığımızı bilmek ve onların bir yanılsama olmadıklarından emin olmak isterdim. 
Hem kim bilir belki de o zevk aldığımız şeyler gerçek değildir bile. Sadece bize acıyan Tanrı’nın önümüze koyduğu 
yanılsamalardır ya da beynimizin bize oynadığı acımasız, küstah bir oyun.

The Matrix filmini severim. Nereden çıktı diyeceksiniz. Basit bir kıyaslama yapmak istiyorum sadece. İki film de 
gerçeklikle ilgili felsefi meselelere değinir. Farklı olan şeyse The Matrix bu sorulara bir cevap verir ve seyirciyi tatmin 
eder. Bunu da pek çok yerden bildiğimiz “seçilmiş kişi” tekniğiyle yapar. 

Solaris ise bu sorulara cevap vermek yerine, sorular üzerine düşünmemizi sağlar ve bence bu Solaris’i The Matrix 
filminden “daha iyi” bir film statüsüne koyar.

Tarkovsky, röportajlarında tüm filmleri arasında en az bu filmi sevdiğini söyler. Nedenini tam bilmiyorum. Bu film çoğu 
eleştirmen tarafından Kubrick’in 2001: A Space Odyssey filmine Rusların verdiği bir karşılık olarak görülür. Açıkçası 
ne olarak görüldüğü çok da önemli değil benim için.

Yaklaşık 6 yıldır filmler ve sinema en yakın dostum oldu ve dürüst olmak gerekirse Solaris bütün izlediğim filmler 
içinde izlediğim beni en çok düşündüren ve aklımda kalan film olmuştur.

Solaris filminin baş karakteri Kris Kelvin

ARDA BAYRAKTAR
SOLARİS’İN GİZEMİ
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-Elimi tutmayacak mısın?
-Bilmiyorum, şimdilik serçe parmaklarımızı dolamakla başlasak? Bana her dokunduğunda aklım kopacakmış gibi 
oluyor. 

Dolmabahçe’nin önünden Askeriye’ye doğru yürüyoruz. Mimar Sinan Konservatuvarının beyaz parmaklıkları
arasından piyano ve keman notaları süzülmüyor. Kulaklıkları paylaşmışız. Tıpkı hayatı da paylaşmaya söz
verdiğimiz gibi. Muse dinliyoruz, Daughter dinliyoruz, sen Sinatra açıyorsun, ben sana Manga çalıyorum. Şehr-i 
Hüzün. En sevdiğin albüm. Birbirimiz üzerine bildiğimiz tüm aşk şarkılarını atıyoruz. 
 -Seni seviyorum! 
 -Hayır, ama ben seni seviyorum!

Birbirine paralel yürüyen iki ip cambazıyız. Sevgimizi doruklarda yaşıyoruz ama birbirimize direniyoruz. Sanki iki 
sevgiliden ziyade duygularımızı sızdırabileceğimiz iki kovayız ve birbirimiz üzerine taşıyoruz. Onun sevgisi
benimkine karışıyor. Saçlarımız, ellerimiz, tenlerimiz birbirleri üzerine eriyor. 
 Birbirimize direniyoruz. 

Sırayla biri ötekinin omuzlarında dağılıyor. Önce ben, sonra o. Önce o, sonra ben. 
“Bencil olabilir miyim?” diye soruyoruz birbirimize. Ve diğerinin göğsü patlarcasına açılıyor. 

Serçe parmaklarımız dolanmış halde yürüyoruz. İnönü Stadı’nın denize bakarken sol tarafında, kaldırımın hemen 
üzerinde incir ağaçlarının sallandığı köşedeyiz şimdi. Benim görünce atladığım onun da her seferinde belimden
tutup  “Yol yakınındalar, yenmez bunların meyvesi” dediği ağaçlar. Ben de incirler yerine onu yerim. Yine de 
birbirimize direniriz. 
Yalnızken kapkarayız ikimiz de, o yüzden de yalnızlığımız ezelden beri birliktedir. Kendimize duyduğumuz
tiksintiyi birbirimize olan aşkımızla maskelemeye çalışıyoruz. İkimiz de usta yalancılarız. Nefret ise geri kalan her
şeyi reddediyor.

Nefret mutlak …
...Nefret tek

Nefret sonsuz ve yeri doldurulamaz. Beni yuttuğu yetmezmiş gibi onun bana olan aşkını da
iştahla yiyor. Birbirimize söylediğimiz kelimeler eriyip kayboluyor. 

Sonuç olarak birbirimize direniyoruz…
-Beni aramadın dün gece..?

Hangimizdi bu affedilemez günahı işleyen? İkimiz de boşluğa yuvarlandık böylece. Yeryüzünden. Senin gökten
ikinci düşüşündü belki de. Tartarus’un derinliklerine olan yolculuğumuz bir saniye sürdü. Tartarus’a olan
yolculuğumuz bir gece sürdü. On gece. Bin. Biz’siz geçen zaman dilimleri öylesine karanlık ve yoğundu ki
cehennemin en dehşetengiz canavarları bile kaçıştı. Öyle dolgun bir duyguydu ki kendi kütleçekimi var gibiydi.
Kalp kırığının çekiciliği de böylece fizikseldir. “Biz” yok iken aşklarımız dışarıya ve birbirimizin üzerine değil,
kendi içimize aktı, taşıp kuduramaz oldu. Hayat kadar yalanmış ayrılık. Biz hiç ayrılmadık ki zaten. Bir geceliğine
bile...
Aramızdan bir grup geçti oflaya puflaya ve bitişik omuzlarımızı ayırdı. Sigaralarının ağır dumanı tepelerinde 
kümelenmiş, neredeyse onları takip ediyordu. Biz de ayrılan parmaklarımızı tekrar dolamadık. Müzik bitti.
Kulaklık kulağımdan düştü. Kafalarımızda yalnız şarkılar başladı bu sefer. Sahi nereye gidiyorduk biz? Bilemedik.
Biz değilken kafamız bir halta da basmıyordu. Geri yürüyelim dedik. Bu sefer yokuş aşağı, hep solunda yürüdüğüm
için yol tarafında ben varım. 
Senin kanatların vardı. Kullanmayı unuttuğun, tüyleri birbirine karışmış, yaşamın ziftiyle yapışmış, rengi belirsiz 
kanatlar. Koparıp atmıştın bir yere, sonra da aklının dibine gömmüştün. Ben çoraplarımı ararken yatağının altında 
bulmuştum. 

-Bırakır mısın onu…
  ...Direndin

Benim çocukluğumdan kalan sırlarım ve utandığım sayfalar dolusu hayallerim vardı. Büyüme telaşı ile yırttığım, 
yaktığım, utandığım çocukluğum. Çantamda el dezenfektanı var mı diye bakarken fark etmiştin. Koparırcasına aldım 
elinden, öyle ki tırnaklarım elini en yumuşak yerinden çizdi. İncecik bir kızarıklık bıraktım avucunda. Tüm dünyanın en 
kötü insanı benim. Beni kimsenin yaşamadığı çöllere sürün.
   
 -Bırakır mısın onu…
  ...Direndim

Elimi bu sefer uzatsam yine tutar mısın? Yüzüm çarşaf gibi bembeyaz ve ölü, yüreğimde kopan sonsuz fırtınalar. 
Vicdanım beni yerlerden yerlere vururken kollarımız yan yana sallanıyordu anlamsızca. Birbirlerine sarmaşık gibi 
dolanan bu dışa dönük uzuvlar öylesine sürüklenirken medeniyetin getiricisinden ziyade duvara atılmış spagettilere 
benziyordu. Al dente mi değil mi? O anda bir adım atmak bir eylemden ziyade üç boyutlu bir yakarıştı. Bir ağlayış. 
Birlikteyken yalnız hissetmenin verdiği karabasan.

Özür dilerim
Seni seviyorum

Sana inanıyorum
Lütfen beni yalnız bırakma

Korku, korkunç bir motivasyon kaynağıdır. Kan akışını hızlandırır, adrenalin salgılar, ani ve az düşünülmüş kararlar 
aldırır. Gururdan da anlamaz, verilmiş sözlerden ve yeminlerden de. Korku dürüsttür ve gerçekler her şeyden daha 
korkutucudur. Momus edebiyat tarihi boyunca pek çok kılığa girdi ama olduğu en şeytani şey ironi. Bu ironinin 
ortasında insan ne istediği ile yüzleşiyor. Yalanlar yok, duvarlar, çalagelen kopyala yapıştır sözler, kaygan laf
oyunları yok

Direniş yok.

Kim kimin kollarına ilk atladı önemli değildi. Kovalar bizim triplerimizden sıkılmış, kanatlar ve sayfalar onları 
saklamaktaki beyhude çabamıza ayak uydurmaktan bezmiş, can havliyle kaçacak bir yırtık arıyorlardı. Ve ikimiz 
yeniden doğduk. Birleşik ama ayrı bir yaratık olarak. Hem ayrı ayrıydık hem de parmak uçlarımız ortaktı. Tam
anlamı ile bir biz. İnsanoğlu tanrılar tarafından ikiye ayrılmadan önceki orijinal formumuzdu belki de
dönüştüğümüz şey ya da kendi sonumuzdu. Benim göğsümdeki yara izleri onun bedeninin yıpranmışlığı ile birleşti. 
Kırık tırnaklar ve kırık saç telleri. Kemirilmiş, kanayan alt dudaklar. Parmaklarımızın ellerimiz ile birleştiği yerde
kırmızı izler, kırık ve tam iyileşmemiş bilekler. Her şeyimiz gibi trajedilerimiz de ortaktı o anda, ama hayat eskisi
kadar korkutucu değildi. Mimar Sinan Konservatuvarından hâlâ müzik sesi gelmiyordu, sokak hâlâ kalabalıktı ve
hâlâ terliyorduk. Leş gibiydik ve yorgunduk. Daha fazla aşk şarkısına ihtiyacımız kalmamıştı ve direnmenin anlamı 
yoktu.  
Bu sefer tüm parmaklarımızı doladık. 

ZÜB
KARA DELİKLER VE KARA ZEMİN
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...
Ne yazacağımı bile bilemiyorum. Acı... Acı... Ve acı? Hey, lütfen yüreğime oklava değdirmeyi bırak Larry Tremblay 
diye düşündüğüm anlar oldu. Argümanların dahi kulağıma yanlış geliyor şu an itibarıyla. (Kitabı bitirdikten sonraki ilk 
düşüncelerim, kalmasını istedim bu sayfada.)

Kitabın kapağı içeriğe tamamen zıt, turuncu portakal bahçelerinden nasıl kasvetli bir coğrafyaya... Savaşın ve savaşın 
zulmünün hüküm sürdüğü bir coğrafyada yaşayan ikiz kardeşler Amed ve Aziz’in hikâyesini dinliyoruz. Etrafı dağlarla 
çevrili, savaşın tam ortasındaki isimsiz bir ülkede anne ve babalarıyla yaşayan dokuz yaşındaki  ikiz kardeşler bunlar. 
Dağların öbür tarafında ise düşmanlar... Köpekler diye adlandırılan düşmanlar var. Aziz verem hastası. Babası gelip 
onu hastaneden almadan önce Neelan adlı yaşıtı bir kızla tanışıyor ve açık açık söylenmese de Neelan’ın öldüğünü 
biz anlıyoruz romanda. Örtülü anlatımı yazar özellikle başlarda çok kullanıyor. Birbiri ardına gelen sade cümlelerle ufak 
gizemler yaratıyor. Sonrasında bu gizemlerin sonuçları beklediğinizden de büyük, istediğiniz kadar beklenti yükleyebilirsiniz 
kitaba bu konuda. Hiç tahmin etmediğiniz açılardan mı vuruyor? Kesinlikle.
 Sonrasında, Aziz artık hastaneye geri dönmeyeceği için çok mutlu oluyor. Ta ki dağın diğer yamacından gelen bir 
bomba geceyi yararak ninesiyle dedesini öldürene dek. Komşu köylerde yıkılan evler, füzeler ve bombalar yüzünden 
ölen çokça insan oluyor.  Bu olaydan sonra, -babasının özellikle önem arz eden birisi olduğunu sıkça dile getirdiği- 
Soulayed, aileyi ziyaret ediyor. 
Soulayed gerçekten etkileyici bir konuşmacı, göz boyama konusunda başarılı bir şahsiyet. Allah’a sığınarak insanları 
avutup yol gösteriyor gibi görünüp Zohal’den iki oğlundan birini savaşta canlı bomba olarak feda etmesini istiyor. 
Bir baba, biri kanser hastası diğeri sağlıklı, dokuz yaşındaki çocukları arasında nasıl seçim yapabilir? Ama din(!) adına 
yapmak zorunda olduğuna ikna ediliyor. İnsan hayatının zalimlerin elinde nasıl da ucuza gittiğinin net bir örneği bu.  
Patlayıcı kemeri takmak için oğlunun birini feda edecek olan bir baba. Bu isteği hiçbir şekilde kabullenemeyen anne 
Tamara için kocasının seçimi çok ağırdır. Tamara da suçluluk içinde oğlu Amed ile gizli bir plan yapar. Ben de tüm kitap 
boyunca dinledim bu acı yaşantıyı üçüncü kişi anlatımı olsa da bir nevi Amed’in ağzından. 
Çok detaya girmeden şunu da söylemeliyim kitabın sonu hakkında: Aziz ve Amed arasındaki kardeşlik bağı ve en 
sonda ortaya çıkan hakikat çok gerçekçi, bu sayede de okuru yakalayan noktalardan biri oluyor. Olaylar nasıl da 
farklıymış oysa ki dedirtiyor. Kitabın en sevdiğim yanı buydu. 
Bu kitaptan ne kadar etkilendiğimi sanırım özetlerken yansıttım. Gerçekten yürekten vuran bir romandı. Duygu dolu. 
Okuyucuyu gerçekçi ögelerle kendine bağlayan bir tarafı var. Ama bir yandan da acaba sürrealist öyküye doğru mu 
gidiyor dediğim anlar da oldu. Özellikle, Amed’in duyduğu sesler bana bunu düşündürmüştü. Bir paragrafta “Kafamın 
içinde ufak bir şehir yaşıyor gibi.” diyor. Ayrıca, annesi ona okuma yazma öğretirken yarattığı bir hayali arkadaş var 
ama hayalet gibi de bir yandan, ben bu ikilemi de beğenmiştim. 

Anlatım dili oldukça sade. Başta gizemli bir üslubu da var. Olaylar hız kazandıkça bence yazar  biraz da olsa anlatım 
şeklini değiştiriyor. Her şeyi çok daha net görmeye başlıyoruz. 
Gelgelelim benim asıl beğendiğim şeylere: Konu ve planlama. Genel konuları şöyle özetleyebilirim: Kardeşlik, aileye 
bağlılık, yalan ve aldatmaca hatta aldanma, cennet ve cehennem, bir ömür boyu sürecek suçluluk duygusu, henüz 
küçük bir çocukken yetişkin olmak, cesaret, intihar saldırısı, hayal ve gerçeğin çatışması... Yüz yirmi üç sayfanın içinde 
barındırdığı konulardan.
Yazar kitabın nasıl ilerleyeceğini birebir kafasında kurmuş bence, ortada çok net bir organizasyon var. 123 sayfalık bir 
kitap ama dilimleri var. Ben çözümlemeyi çok beğendim. Çözümleme öncesinde verdiği açı sağdansa gerçekten sola 
geçiş yapıyoruz. Romanın başında, cahil bir köy yaşamı süren bir geleneksel aile zihniyetinden dinliyoruz hikayeyi. 
Düşünme yapısı ve dönemin farklılıkları ortada. Din çok baskın; öyle ki durumun ciddiyetini kavrayamamış dokuz 
yaşındaki bir çocuğa, canlı bomba olması empoze edilirken millet için bir onur kaynağı olacağı ve cenneti garantilediği 
söyleniyor. Takdir edilesice bulunuyor bu düşünce. Kitapta çok fazla ironi var. Sayamayacağım kadar çok. Yine aynı 
örnekten gideyim. Şanlı bir ölüm, bomba olarak kendini havaya uçurmak olarak kabul görüyor. Vatana hizmet ediyor 
olsa da suçsuz insanları öldürerek cennet katında bir yere sahip olmak biraz ironik sanki. Çatışmaların sayısı daha 
da fazla. Burada da kitabın sonundan bir örnek vereyim: Yaşantılar ve üçüncü bir kişinin dinleyişi arasındaki fark. 
Sony’e bağlanma (Kitabın son bölümüdür.) gerçekten çok iyi düşünülmüş bir geçişti. Ana karakterin duygularını ve iç 
dünyasını yansıtmak için seçtiği mesleğin tiyatroculuk oluşu gerçekten etkileyiciydi benim görüşüme göre.
Gerçekten yüreğe dokunan bir roman olsa da belli yerlerde sebepsizce fazla dramatik olduğunu düşündüğüm anlar 
vardı. Ben böyle acıklı romanları okumayı tercih eden birisi de değilimdir. Dolayısıyla, çok da gerekli olmadığını 
düşündüğümmden bu dramatik noktaları fazlasıyla efkârlı bulmuştum. Yarım puanı buradan kırıyorum.
Son olarak bu cümleyi, sizin kafanızı biraz kurcalamak için koyacağım:)) Bu kitabı, “Bir kukla gösterisinden farksızdı 
yapılan kötülük.” olarak da özetlerdim. Öneririm.
4.5

NEŞE ENGİN
PORTAKAL BAHÇESİ

Portakal Bahçesi Larry Tremblay
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LİZA ÇANAKÇI
ÇOCUK GELİNLERİ YAŞATALIM!
Geçmişten gelen ve Doğu kültürlerinde günümüzde de yaşanan, gündemi sarsan en büyük toplumsal sorunlardan biri, 
kız çocuklarının küçük yaşlarda, aile baskısıyla kendisinden yaşça büyük bir adamla evlendirilmesidir. Bana göre; bu 
acımasız durumu yaratan en önemli sebep her açıdan eğitimsizliktir. Maalesef, ataerkil ve geleneksel toplum yapısının 
hakim olduğu birçok ülkede aileler kız çocuklarının eğitimine, hayallerine, duygu ve düşüncelerine önem vermemekte 
ve özen göstermemektedirler. Neden evlendirilmek üzere kurban olarak seçilen küçük çocukların çoğu o çaresiz kızlar 
olmaktadır? Açıkçası, bu sorunun altında yatan asıl sebep, kız çocuklarının okula gönderilmemesidir. Ailelerin düşüncesine 
göre: “Neden hiçbir işe yaramayan, bana yük olan ve sürekli masraf çıkaran kız çocuğunun eğitimi için para harcayayım 
ki?”. İşte, bu zihniyetle yaşayan bir toplum asla gelişemeyecek, ufkunu çağdaş düşüncelere açamayacaktır. Halbuki, kız 
çocuklarının eğitimine değer verilse, onların da çok büyük başarılara imza atacağı apaçık ortadadır. Yalnızca, erkek çocukların 
hayallerini gerçekleştirmeye hakkı olmamalıdır. Bu eşsiz özgürlük tabi ki, o savunmasız kız çocuklarına da tanınmalıdır. 
Basit bir başlık parası için evlendirilen çocuk gelinlerin de, hayallerinin peşinden koşmaya, gerçekleştirdiklerinde de o 
mutluluğu ve o heyecanı tatmaya hakları yok mudur?
İşte “Sitara” filminde işlenen çocuk gelinler konusu, insanoğlunu bu toplumsal sorun üzerinde düşünmeye ve günümüz 
dünyasında kız çocuklarına dayatılan yaşam şeklini sorgulamaya sevk ediyor. Ne yazık ki, coğrafyanın kaderimizi yazdığı 
bu dünyada farkındalık yaratabilmek ve kız çocuklarının ellerinden tutabilmek için mümkün oldukça bu sorunu sosyal 
medyaya taşımamız gerektiğini düşünüyorum. İşte o zaman, bu masum çocukların narin bileklerindeki zincirleri kırabilir, 
onları özgürlüklerine kavuşturabiliriz. Küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarının yaşadığı bu zulmü engelleyebilmek için...

NEZİH ARIN ALANAY
ADALETSİZ KÜLTÜRLER
İnsanlık tarihi boyunca kültürel ve sosyal kalıplar mevcuttur. Bir toplumun kültürü sosyal, ekonomik, toplumsal, sanatsal 
ve naturel ögelerinden oluşur. Kültür kavramını aklımızda canlandırdığımızda yemekler, müzikler, gelenekler düşünülür 
fakat bu kavram sadece güzelliklerden ve mutluluktan ibaret değildir. Dünyanın her yerinde insanlara acı ve üzüntü 
getiren gerçeklikler var, ve bunlardan sadece bir tanesi Ortadoğu’daki çocuk gelinlerin maruz kaldığı hayatlar. Ne kadar 
kabullenmek istemesek de, ülkemizde ve komşularımızda bu üzücü gerçekliğe çok rastlıyoruz ve bundan utanç duymalıyız.                                                                                                              
Çocuk gelinler, iki taraflı bir trajedi. Bir tarafta kültürel kalıplara sıkışıp kalan bir kız ve gerçeklik ile yüzleşen ailesi varken, 
bir tarafta da yeni gelinini heyecanla bekleyen erkek. Bu olayın normalleştirilmesi asla kabul edilemez ve bu uğraşta 
bulunan kimsenin modern dünyada yeri yoktur, olamaz. Kültürlerin bu acı taraflarını benimseyen insanları durdurmak 
ve onları insanın sahip olması gereken en önemli iki duygu olan empati ve merhamet ile tanıştırmak bizim görevimiz. Bu 
konu hakkında sessiz kalmak ise onların yaptığı ile eşdeğer bir suç. İzlediğim ödüllü film “Sitara”da bir çocuk gelin vakası 
can acıtıcı şekilde anlatılmış ve kültürel gerçeklikler ile yüzleşen ailenin bulunduğu acı ruh halini anlatmak için kelimeler 
gerekmemiş. Pari, hayalleri “uçan” milyonlarca kızdan biri ve onun gibi kızları hayatlarında pilot koltuğuna oturtmak 
bizim görevimiz.

NAFİZ ERİM GÖZEN
KAĞITTAN UÇAK
Bu coğrafyanın kanayan yarası olmaya devam eden çocuk gelin probleminin yeni örneklerini gazetelerde, haber kanallarında 
görmek içimi ürpertiyor. Zayıf ve işlevsiz olarak değerlendirilen bu çocuklar; idealleriyle, hayalleriyle ve gelecekleriyle 
ne kadar da üstünle aslında kendilerini kırmızı bir kuşakla zincirlemek isteyenlerden. Maalesef ne kadar yükseğe çıkmak 
isterlerse o narin bedenler, bir o kadar, yere kök salmaya zorluyor Doğu kültürünün karanlık tarafı. Pekiyi, sizi hiç rahatsız 
etmiyor mu hemen yanınızada gerçekleşen bu katliam? Belki de sizi maruz bırakıldığınız bataklıktan kurtaracak kekliklerin 
avlanması hiç canınızı sıkmıyor mu? O kurbanlara yoldaş olun istiyorum ben ve daha fazla kişi acı çekmeden susmamayı 
öğrenin. Ruhu körelen erkeklere burada yapacağım hiçbir uyarı karşılık bulmayacaktır. O yüzden asıl savaşım sizlerledir, 
ey okurlar! Aileler biricik çocuklarını, gençler hayallerini, televizyonlarda şakıyanlar okudukları ninnileri, ülkeyi yönetenler 
ise görevlerini hatırlasınlar yazdıklarımla. Sitaralar yetişeceğine bu ülkeden Sabihalar uçsun göklere. Uçsunlar ki kağıttan 
uçaklar fazlalaşsın ülkemde.

EKİN AŞCI
ÜÇ KURUŞ İÇİN İNSANLIK SUÇU
Seneler geçse de ne yazık ki gündemimizden düşmeyen o can alıcı konu: çocuk gelinler… 12 yaşındaki bir kız çocuğunun 
üç kuruş için satılması, hayallerinin yıkılması…
Kısa animasyon filmi “Sitara”yı izledikten sonra tüylerim ürperdi ve film beni ülkemizdeki çocuk gelin oranını araştırmaya 
itti. Ülkemizde hâlâ 100 çocuktan 15’i çocuk yaşta evlendiriliyor, üstelik çocuk yaşta anne olmak zorunda bırakılıyorlar. 
Ne kadar iğrenç ve insanlık dışı…
Rızası olmadan bir çocuğa dokunmak, onu yuvasından koparıp evine hizmetçi yapmak, parka gitmesi, oyun oynaması 
gereken yaşta kendi bebeğine bakmak zorunda bırakmak…
Ne yazık ki bu suç sadece çocuğun ailesinin suçu da değil! Bilip de dur demeyen, sessiz kalan ve erken yaşta evlenmeyi 
toplum baskısı haline getiren bütün insanların suçu, bizim suçumuz!

LİANA BAĞAM
İDEAL (!) TÜRK AİLE YAPISI
Üç çocuk kâfi dediler. Talihsiz isek üçü de kız çıkar. Dert değil, bir çocuk daha yapılır. Bu sefer turnayı gözünden vurup 
da vermesin mi hanım şöyle nur topu gibi erkek evlat? Hayat sonunda güler babanın yüzüne. Konu komşuya kurban 
dağıtılır. Erkek çocuk kıymetlidir, evin reisinin vârisidir en nihayetinde. Biraz büyüyüp de yürümeye başladı mı “Paşa” 
olur, babanın kucağına oturur: “Hadi kurun Paşa’mla bana sofrayı!” Mektebe başlar top peşinde koşar. Aman ha kaleci 
olmasın ! Forvet olsun aslan çocuk. Sakın kızlarla oynamasın. Hele bi’ evcilik, ip atlama oynarken görülsün rezil oluruz 
el âleme. İleride de ya mühendis ya doktor olacak, üniversiteyi bitirsin anasına babasına bakacak. Peki bu üç kızın hâli? 
Onlar da istemez mi okumayı, öğrenmeyi? Belki onlar da mühendis yahut doktor olmak, futbol oynamak ister?
Aslan ortaokula başladı mı alırız diğerlerini de mektepten. Günümüzde okuma yazma elzemdir. Fazlasına da lüzum yok. 
Açmamak lazım kızların gözünü sonra yük olurlar üstümüze. Hem halimiz vaktimiz yok onları da okutacak. Küçük olanı 
anasını yanına temizliğe yollarız. Ev işi öğrenir, hamarat olur. Kız dediğin hamur açmayı, börek yapmayı, cam silmeyi 
bilecek. Büyük gibi de evde kalmaz en azından. O da bitirsin lisesini erkek kardeşine bakar, onu büyütür. Eve katkısı olur en 
azından. Kurtaracak erkek çocuk bu aileyi. Ortanca albenili kız. Kara saçlı, kara gözlü, kara kaşlı ama beyaz tenli. Al yanaklı, 
gamzeli. Tombul değil ya, balık etli! Güzel serpildi büyüdükçe maşallah. Azıcık da cilveli. En akıllıca karar, vermek birine 
kızı. Talibi de çoktur hem. Yüklü bir miktar da başlık parası alınır, elden de bir doyurulacak karın çıkmış olur. Hiç değilse 
rahat edilir birkaç sene. Biri küçük yaşta temizliğe gitti, biri kardeşini büyütecek. Bari ortanca kız kağıttan uçağının üstüne 
dizsin hayallerini tek tek. Ama hiç bırakmasın uçağını elinden sımsıkı tutsun. Tutsun ki hep yeni düşler eklesin üstüne.
Anasının eski gelinliğini giydiği an kaçtı narin elinden uçak. Bir daha nerede ararsa arasın bulamadı. Hayır hayır! Sakın 
üzülme. Başka bir kız çocuğunun camındadır belki.
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Çok sıkıldım, bıktım, usandım yalnızlıktan. Bir dakika, sesim çıkmaya başladı! Karşısında onu dinleyen bulunmadıkça 
insanın sesi olmaz ki! Kim beni dinliyor? Sen kimsin? Nasıl duyuyorsun beni? Dur, cevap verme! İnsanlar bir başladılar 
mı, kendileri haklarında konuşmaya susmak bilmezler! (Bir de tam biterken “Nerede kalmıştık?” deyip devam etmiyorlar 
mı?!) Ama ben, seni dinleyemem, bütün hayatım boyunca sizin gibileri dinleyip durdum zaten. Artık anlatmanın zamanı 
geldi; beni dinleyen tek kişi sen olacaksın belki, o yüzden bu tek fırsatım, unutmadan içimdeki zehri dışarı çıkarmalıyım. 
İnsanların içinde kalan her hikâyenin, bir gün -Pandora’nın kutusu gibi- dünyaya yayılacağı ve dünyanın bu kadar çok 
şey duymaya dayanamayıp patlayacağını düşünürdüm çocukken. Kendimi avutuyordum belki de, “Herkes bu yüzden 
bu denli konuşuyor, dünyayı korumak için...”  Anlarsın ya, o zaman da insanların anlamsız, amaçsız konuşmalarından 
sıkılırdım; kendi çapımda iyiye yormaya çalışırdım bir de. Toyluk... Her neyse, ne diyordum? Hayatımda yapacağım tek 
önemli “söylev” şansını kaçıramam, seni dinleyerek harcayamam bunu, tekrar özür dilerim. Umarım benim gibi bir yaşlı 
adamı dinlediğine pişman olmazsın, Zeus da yaşlı ama herkes dinliyor onu, bana bir kereliğine bu zevki yaşatır mısın?
***
“İdris bak, Grete Teyzen sana ne getirmiş.” Annemin bu cümlesi; bana çocukluğumun sabahında öten bir horoz, 
ayakkabılarıma kanat takıp uçmamı sağlayan bir şiir gibi geliyor şimdi. Bu gerçekten de bir lütuf muydu? Hikayem 
bitince sen karar ver lütfen. Ermeni komşumuz Grete Teyze; oğlunun eşyalarını atarken ilgimi çekeceğini düşünmüş, 
getirmiş işte o kitabı. O zamanlar da yapacak pek bir şey yok tabii, alıp okumuşum bir nefeste içindeki her hikâyeyi. Ne 
“Prometheus’un Armağanı” kalmıştı ne de “Hades’in Aşkı”. İster istemez ben de öyle iddialı bir başlık koyulsun isterdim 
hayatıma. Masal okuyacak yaşı da geçmiştim oysa, bu tutkuyu hâlâ anlayamadım gitti. Okuyup geçenlerden olmadım 
ama ben hiç. Her bir miti uzun süre düşündüm durdum, ezberledim çoğunu, kendimi buldum satır aralarında. Ama 
aklımda biri yer etti, Hermes’in mitleri. Bilmiyorum neden. Aslında biliyorum, oldu olacak onu da söyleyeyim sana, başka 
duyan yok zaten. Babam yoktu benim, yok gibiydi yani; bunamıştı, tanımıyordu bizi. Hiç yakın arkadaşım da olmadı. 
Şimdi geriye bakınca o güçlü erkek figürünün boşluğunu doldurmaya çabalamışım gibi geliyor. O zaman baba, şimdi 
oğul, zamansızca da kutsal ruh... 
Düşünce dünyam bir yana, o yıllarda uslu bir çocuk sayılmazdım pek; üstüm başım pis, ellerimde kitaplar... Dolayısıyla, 
köklü ve saygın ailemize “uygun” olamamış gibi hissettiğim anlar nadir değildi, annem de lafını esirgemezdi: “Biraz önüne 
bak, dersine çalış, oku da adam ol.” Hakikaten çabaladım, yok, olmuyor. 
Bir akşam yeni aldığımız radyoda konuşmalar arasında olimpiyatları duydum. Finlandiya’dan bizim evimize gelen yayın değil 
de, o zamanlar aklımın almayacağı kadar uzun bir yolu iki buçuk dakika altında koşan Emil Zátopek ilgimi uyandırmıştı. 
Tasavvurlar içinde döndüm odama ve bir söz verdim kendime: Koşucu olacağım. Elbet ailemi onurlandırırdı bu, değil mi? 
Ben isterdim oğlumun şimşek gibi koşup madalyalar kazanmasını. Hem de alelade bir koşucu değil, en hızlısı olacaktım 
ve pek tabii bununla beraber yeni ismim de belliydi: Hermes.
***
Ortaokula kadar her gün, bir şekilde koştum. Kendi kendime tabii, çok da bir muvaffakiyet gösterdiğim söylenemezdi 
belki dışarıdan bakılınca. Ama ihtiras, başarıdan çok tatmin etmez mi insanı? Yeni okulumun spor takımına yazıldım hiç 
düşünmeden, fakat şatafat düşkünü nadide annem daha ilk günden boş zamanımı koşuya değil, ekonomi ve politika gibi  
“ehemmiyet” teşkil eden alanlara vermem gerektiği hakkında uzun bir konuşma yaptı. 
Arkadaşlarım Celal Bayar’ı konuşup ülke istikbalini tartışırken, kulaklarımda namütenahi şarkılar, Hermes’in lirinden.
***
Tahmin edeceğin gibi annemin baskısı altında daha fazla dayanamayıp ortaokul sonralarına doğru iktisat kariyerimin ilk 
adımlarını atmaya başladım. Okulun koşu takımı ilgi görmediği için kapandı. Benim için ise yeni bir kapı açıldı: Arapça, 
Fransızca dersleri; annemin bankacı, vergi müfettişi arkadaşlarıyla görüşmeler derken yavaşça çıktı aklımdan mitoloji, 
koşu, hayallerim, kimliğim… Şimdi “Titanomakia” demek istiyorum hayatımın bu dönemine ama gülünç olan şudur ki, 
bu savaştaki tanrılar da benim, devler de.
Her geçen gün daha az hayal kurup daha çok kabul eder; daha az sorgular daha çok uyum sağlardım. Annem benimle 
gurur duyuyordu ya, o yeter. Bir ara kişiliğimdeki ani değişikliği fark etmiş olacak ki bir psikolog arkadaşına götürdü beni 
-bunun cidden endişeden mi yoksa “modern” kadın imajına bürünerek arkadaşlarına anlatmak için mi olduğunu asla 
anlayamayacağım sanırım- sonuç olarak, nevrozdan falan bahsedildi. Neymiş, çocukluğumdaki bastırılmış düşünceler, 
“süperego”, toplum etkisi falan filan… İyi güzel de annem ne anlasın bunlardan?..
(Bu “konuşma”; benim yaşadığıma, bu hayatta bulunduğuma dair tek iz. Binaenaleyh, kendime -ihtimaller dahilinde- 
olası en nesnel şekilde yaklaşmalıyım. Sizin kim olduğunuzu bilmiyorum, sadece dinleyici rolündesiniz benim hayatımda, 

bu yüzden ilk ve son kez, kendime bir psikanaliz yaparak hayatımın bu “nihilist” dönemini size açmak isterim. Bildiğiniz 
-ya da bildiğinizi iddia edeceğiniz- gibi bahsi geçen sayın psikoloğumuzun teşhis olarak uygun gördüğü kavramlar, son 
derece “demode” ve Freud çevresinde oluşan fikirler. Bunlar günümüzde kesinlik kazanmış olmasa da, ne kadar inkâr 
edersem edeyim inandığım içtihatlardır. O yüzden bendeniz, başarılı bankacı İdris Alagan, içimdeki isteklerin toplum 
tarafından bastırılıp bende bir saplantı haline getirildiğini kabul ediyorum. Geri dönme şansım olsa tüm hayatımı silip 
her şeyi değiştirmeyi kabul ederdim. Kendimden nefret ettiğim, herkesten nefret ettiğim, yabancılaştığım ve hayatı 
sorguladığım bu dönemde kısa bir seansla beni bu kadar iyi özetleyebilen psikolog hanıma buradan teşekkürlerimi iletiyor, 
bunları işitmemişcesine hayatına devam eden anneme minnetlerimi sunuyorum (!) Evet, 60 yıl sonra bunu kendim 
dışında birine söyleyebildiğim için kendimle gurur duyuyorum.)
***
Yirmili yaşlar... Herkes bayılmaz mı hayatın o dönemine? İnsanın içini kemiren coşkunluğu 
ama ana evinden hoşnutluğu… Belirsiz istikbali ama delikanlı istiklali…
Ben ise kayıptım. Ne yapacağından habersiz, özgüvensiz bir “çocukcağız”... Madem eğlenceyi herkes gibi tadamıyordum, 
annemin bilge(!) sözlerine kulak verip iş hayatına erken atılayım dedim. “Ehvenişer” derler ya... Biraz da torpille, girdim o 
zamanlar yeni kurulan Anadolu Bankasına. Başladım çalışmaya, sabahları erken kalktım, beklediğimden de çabuk kaptım 
işi, fena da kazanmıyordum aslında. Gitgeller içinde, annemin diretmeleriyle birkaç yıla evlendim; ağladım, güldüm, 
unuttum; çocuklarımız oldu birkaç tane, çalıştım, yaşadım, konuştum, unuttum. Kısacası ben, insan oldum. Sizin gibi. 
Farklıyım zannederdim, özeldim kendimce. Hayallerime ulaşacaktım, insan neyi çok isterse olur ya… Hissediyordum, 
hatta biliyordum; bir gün, elbet bir gün kavuşacaktım hayallerime. Ümit ediyordum. Ümit yeter miydi peki? 
Okuduğum mitler, dinlediğim şarkılardaki gibi bir yaşam… Şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek ister insan. Peki ya hayat, 
lal ediyorsa herkesi doğduğu an; doğru olan ümitlerle yetinmek midir o zaman?
***
Kapı çaldı. Dağıttı düşüncelerimi, sana anlattıklarımı. Kim ki bu şimdi öğlen öğlen? Aliye koşarak açtı. “Merhabalar efendiiiim, 
nasılsınız?” Meymenetsizler. Senelerdir görmediğim, aynı okulda okuyup bir ara aynı şubede çalıştığımız “arkadaşlarım”. 
Oda ne küçükmüş, duvarları ne diye doldurmuşuz resimlerle? Şu karşımdakini de hiç sevmem, kim koydu ki onu oraya? 
Duvarlar krem, kapı kahve, mobilyalar beyaz ve tahtadan. Oturduğum koltuk siyah yalnız. Pek gitmemiş buraya, zaten 
rahatsız. Kapı tarafına bakıyorum, içeri giriyor yaşlı misafirlerimiz. Yavaşça yürüyor, yüzüme bakmaya çalışıyorlar. İkisi 
yanımdaki koltuğa, üçü karşımdakine geçiyor. Aliye içeri koşturuyor, kahve yapacak kesin. Ben onları inceliyorum ama 
fark etmiyorlar. 70 yaşlarında adamlar yahu! Niye zahmet edip gelmişler buraya?
“Maşallah, maşallah! Formundasın İdris, yıllar işlememiş sana.” Tam cevap vereceğim, sesim çıkmıyor, zorla bir mırıltı 
duyuluyor. Bu muymuş benim sesim? Ne ara kendime böylesine yabancılaştım? Seninle konuşurken gencecikti, tazeydi 
halbuki. Duydular mı cevabımı emin değilim zaten. Çok da kafa yormamışlar, gülmeye çalıştığımı sanmışlardır herhalde. 
Ay yine başladılar politika konuşmaya, huylu huyundan vazgeçmez. 

Bir süre sonra fark ediyorum, (Hazır ol, itiraf geliyor!) keyif alıyorum konuşmalarından. Ben… Az önce ben değil miydim 
sana bunlardan yakınan. Ben kimim? Bilmiyorum artık. Kalkmak istiyorum yerimden, bir hamle yapıyorum, kalkamıyorum. 
Tutmuyor ayaklarım. Aliye fark etmiş olsa gerek: “Babam arada yaşlandığını da yürüyemediğini de unutuyor, kusuruna 
bakmayın siz.” Pardonnez-moi mademoiselle ? Odadaki varlığımı görmezden gelen sevgili kızım, rahmetli annemi hatırlatıyor… 
(Bu arada, misafirlerimizin ziyaret sebebini sana söylemeyi unuttum: ben bunamışım, çok hastaymışım! Unutuyormuşum 
her şeyi güya, sana anlattıklarım ne o zaman? Hayal değil hiçbiri, seni temin ederim.) Tüm gücümle bağırıp cevap vermek 
istedim Aliye’ye. Bir ses çıktı, duyman lazım, sanırsın Türkçe konuşmuyorum. Kendi kendime gülmeye başladım. Misafirler 
şaşkınlık ve korkuyla bana baktıkça eğleniyordum. Önemli olan onların anlaması değil zaten, senin anlaman nasıl bir insana 
dönüştürüldüğümü. Aklımın içinde doğru kuruyorum ya cümleleri, o bana kâfi.
Biraz sonra toparladım. Konu değişti, odanın güzel dekorasyonundan bahsetmeye başladılar. Karşımdaki resmi övmeye 
başladı yanımdakilerden biri. “Çok güzel fırça darbeleri, bu gerçeklik insanı tablonun içinde hissettiriyor. Verebilir misiniz 
acaba biraz yakından bakayım bu sanat eserine?” Biliyorum sesim duyulmayacak. Yine de cevap veriyorum kendimce. 
“Al, senin olsun!” demek yerine, takınıyorum kibar bankacı kimliğimi: “Hemen efendim… Realizmin mecali, evet. Seve 
seve.” Bir daha da onlar gidene kadar konuşmuyorum.
Yalnızım yine evde. Aliye’yi saymıyorum. Aslında bakınca belki de hep yalnızdım ama kalabalık içinde yalnız hissetmek 
daha da zor geliyor. Yalnızlığa kaçıyordum eskiden, şimdi yalnızlıktan kaçıyorum, ona da kuvvetim kalmamış, görüyorum.
***
Evet, nerede kalmıştık? Neyse neyse, çok uzatmayayım, her şey tadında kalsın. Sen de dersin şimdi, “Hayat böyle, yapacak 
bir şey de yok, üzülmenin faydası!” Lakin üzgün değilim ben evladım, sana bir sır vereyim mi hatta? Her gün koşuyorum 
ben, annemden gizli. Şu anda da koşuyorum hatta. Duymuyor musun ayak seslerimi?

Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben... Bahtiyarım…

MİRAY TÜMER
HAMUŞUN EFGANI
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Oysa inanmıştım ben sana, aşka. Ama kimdik biz bu dünyada? İki ruh, iki beden, iki  can. Ne yapabilirdik? Sözler 
dökülemiyordu ki dudaklarımdan, nasıl bağıracaktım ben?  Bilmiyorum nasıl olurdu eğer cesaret edebilseydim. Belki o 
zaman dokunabilirdim sana, elini  tutabilirdim. Belki o zaman umrumda olmazdı arkada kalanlar. Ah şu korku… Nerede  
özgürlük, nerede biz? Seni ilk gördüğümde, kalbim cesaretle  
dolmuştu. Yanına gidecektim, ellerini elime alacaktım,  
gözlerine bakacaktım. Sözcükler, sesler, renkler… Bir film  sahnesinden fırlamış gibi… Bizim olacaktı o an. Belki tek bir 
an, yeter miydi? 
Işıklı bir gecede başlamıştı yolculuğumuz,  uzaklarda. Seninle ben, yapayalnız… Şimdi karşımdasın,  saçların uçuşuyor, 
güzelliğin damağımda. Sesin yok, niye  çıkmıyor? Çekinme, ben de senin gibiyim. Ben de  korkuyorum. Neden 
uzaktasın, neden gelmiyorsun  
yanıma? Oysa seviyordum ben seni. Seviyorum. Sensizliği  de seni de. Nasıl bilmiyorum. Dünya dönüyor, 
sözcükler  uçuyor, sen kalıyorsun. Sensiz olmak, senden o kadar da  uzak değil aslında. Gerçek misin? Hayal misin?  
Sanmıyorum. Kimsin sen? Nasıl bu kadar güzelsin? 
Sevgiye kim karar veriyor? Sevilecek kişiye… İlahi bir güç mü? İnsan ötesi bir şey mi  bu? Dünyadan uzak, senden 
benden ayrı… Sanmam. Sanki güzel bir akşamın soğuğu gibi  uzaklarda, sessizce izleyen biri… Seni seçiyor sevmem 
için, seni gösteriyor. Nereye gitsem  orada buluyor beni. Çünkü her şey sen, herkes sen, bütün zamanlar sen. Ben 
kimim o zaman?  Sadece sevmeye çalışan bir insan benzeri mi? İstemiyorum. Bu kadar basit olmak, kime  yakışır? 
Zamanla bulur muyum kendimi, senden ayrı beni? Bulmak istemiyorum belki de.  Senden ayrı bir ben var mı, 
öğrenmek istemiyorum. Zamandan bağımsız, yaşlanıyorum. Seni  beklerken, seni izlerken, sana yaklaşamazken… 
İçim kuruyor, ama susmuyor. Susamıyor.  Kesmiyor sesini, bağırıyor. Kulaklarımda sesler çığlık çığlığa, sana bakıyor. 
Beyazlar içindesin sevgilim, ufka bakıyorsun. Yıldızlar çıkıyor, ay kararıyor. İçim  inliyor. İnsan, insan… Neredesin sen? 
Kimim ben? Ne yapıyorum burada? Gözlerim kararıyor,  aklım buğulanıyor. Eksi bir anı kırıntısı, bir fotoğraf… Orada 
mısın? Burada… Tam karşımda.  Elini tutsam, ne derdi dünya? Çok mu yanlıştı bu düşüncelerim? Öpseydim seni, kim 
olurdu karşı geldiğim? Sözlerini dinliyordum, sözcüklerini… Aynı dil miydi konuştuğumuz? Farklı duyuluyordu oysa  
dudaklarında, anlam veremiyordum. İçim acıyordu. Bu kadar yakınımdaydın.  Yanımda. Neden hâlâ uzatamıyordum 
elimi? Ne  tutuyordu beni? Arkamızda milyonlarca göz…  Bir olamıyorduk. Sen ve ben, tek kalamıyorduk.
Aşk deme cesaretim yoktu, affet. Güçsüz ve korkak… 
Sessizliği seçmiştim. Ne uğruna? 
Kabul edilmiş doğrular arkasında koşmak, haklı olmak… 
Saçma. Bendim saçma. Benliğini terk etmiş bir varlık... İnsan denir miydi ona? 
Oysa bir kere dokunsaydım yüzüne, koysaydım başımı göğsüne, sadece seni duysaydım…  O zaman olur muydum 
insan? 

DEFNE PELİN FEYZİOĞLU
KADIN
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 Gelmiş geçmiş en büyük ucubelik gösterisine hoş geldiniz.Varlığı bir masalmışçasına anlamsız ama hayret verici bir 
yaratığı inceleyeceğiz bugün: İnsan!
Evet, bugün insan ruh halleri ve duygular birbirleriyle   yarışacak, düşünceler de geri kalanımızla birlikte onları 
seyredecek. İmkansız olsa da hepsine adil davranmaya çalışın, çünkü bugün sahneye çıkacak ucubelerin hepsi oldukça 
kendine özgü, yıpranmış ve güçlü…Az sonra görecekleriniz sizin için gerçek bir keşif şöleni olacak! Şimdi, bakışlarınızla 
ışığı takip edin, ilk konuklarımız sahnenin ortasına doğru basamakları çıkıyor. Mutluluk ve üzüntü…
Bu iki kardeş, birbirlerine ömür boyu muhtaçtır, ayrı kaldıklarını düşünmek olası bile değildir. Birbirleri olmadan 
yürüyemez, konuşamaz, yaşayamazlar; mutluluk kördür, üzüntü ise sağır. Kuvvetli sezgileri, kendilerine has 
yetenekleriyle hayatta kalırlar. 
Mutluluğun kulakları çok iyi duyar, ama o hep görmek ister; ne istediğini hiçbir zaman bulamamıştır çünkü.
 Üzüntünün gözleri keskindir, ani kararlara bağlı kalbi içini kavurur durur, kendi hislerine güvenmek zorunda 
olduğundan her zaman kederli kalmaya mahkumdur; asla başkalarını duyamaz, dinleyemez. Bu iki kardeş…
Herkes onları tanıdığını sanır, ancak gerçekte hayatlarını onların gizemini çözmeye adarlar. 
Umut, sahneye çıktı şimdi. Ne çok zayıflamış, sanki saçlarının tümü dökülmüş ve cildi kırış kırış olmuş. Ama bakışları 
hâlâ pek arsız, öyle değil mi? Umut hepinizden nefret ediyor. Hayal gücünden bile, hem de kendisini beslediği halde. 
Onu hep dövmüşsünüz, incitmiş, yaralanmasına izin vermişsiniz; yürümeye başladığında ayağını kesmişsiniz.
 Bu yüzden o uçmayı hayal etmiş. 
Uçabilmiş mi? Hayır, yere çakılmış.
 Ebedi tutsaklığına gömülmüş, siz onun anlamsızlığına karar verip onu aranızdan kovana dek. Özgür kaldığında 
ise kaybolmuş, yolunu bir daha bulamamış; kanat çırptıkça daha yukarı uçacağını sanmış, her seferinde daha 
kötü düşmüş, en sonunda kim olduğunu unutmuş, kendini öldürmeye çalışmış. İyi ki onu kurtarıp mutsuz ama 
hayalperest gülücüklerini saçması için buraya getirmişsiniz yeniden. Zır deli. Elbet herkes umut kadar perişan duruma 
düşmeyecek. Ah şüphe, sen hep çok genç kalacaksın. Taze ve güvenilir. Güzel suratın hiç bozulmayacak, kalbin sabit, 
bakışların donuk kalacak. Antik çağ heykelleri gibi varlığını sürdüreceksin. Sinsiliğinle, hep berrak bir zihne sahip olacak 
ve kendi kendini kemirdiğini fark etmeden karnını doyuracaksın. 

Şüphecilik gibi hislerden bile daha uzun yaşayacak, hiç incinmeyecek olan varsa o meraktır. Merak, buradaki herkesi 
tanıyorsun, değil mi? Muhtemelen aramızdaki en bilgili ama en aptal kişi sensin. Kendi gözlerin, duyuların, sağlıklı 
bir vücudun var; yine de hafızan sana yol göstermez, kendini tehlikeye atılmaktan alıkoyamazsın. Ama en kötüsü 
merakın sorumsuzluğu, yaşadıklarından asla kendisi zararlı çıkmaz, diğer duygulara acı çektirmeyi tercih eder, hem 
de keşfetmeye duyduğu şevk hiçbir zaman azalmaz. Bencil, nankör ve dengesiz olabilir; ancak diğerleri ona saygı 
beslemeye mahkum.
Son olarak, bu görkemli gösteride gözlerinize inanamayacak, hikayelerini duydukça ağzınızın açık kalacağı öyle kuvvetli 
bir üçlüyle karşılaşacaksınız ki. Bu karmaşık duygular üçgeninin baş kahramanı  sevgi. Camdan bir kutunun içinde, 
tutsak olduğundan değil; gerçek havayla yüzleşir yüzleşmez kendini kaybettiği için bir vitrinin arkasında saklıyorlar 
onu. Aslında korunmaya muhtaç değil, yalnızca kendine zarar vermeye tehlikeli derecede meyilli. Karnı hep aç, güzel 
bir yüzü var ama yara bere içinde. Konuşamaz, düşünemez, anlayamaz. Ancak hakikaten yüzüne bakan herkesin ona 
doğru süzülmesini sağlayan bir siması var. Onu görenler sebebini bilmeden etkisi altına girerler. 
Gerçekten ona tapınıyorlar mı? Yoksa topluluk önünde aptal durumuna mı düşüyor? Korkuyor olmalı, insanların 
alaylarından. Düşüncelerin gezindiği bir zihni yok ama içinde devasa boyutta yanan bir ateş, bir ağlama krizi, bir şefkat 
fırtınası var. Bunu kime göstereceğini de bilmiyor, çünkü en çok kendisinin ihtiyacı var! Ne şapşal şey, değil mi? Hep 
başkalarını yanlış kararlara götürmekten acı çekti. Pişkin bir duygu bu, sürekli azgın şekilde sırıtıyor ama ona kızmaya 
kalkıştığınızda gözyaşlarına boğuluyor. Hayır…Hayır, ona bir şeyler fırlatmayın! 
Mutsuzluklarınızın tek nedeni o değil! Yalnızca kimi seveceğinden habersiz. 
Aslında ilk önce saygı ile sevginin bir çift olacağı düşünülmüştü, ama birlikte mutlu olamayacakları ortadaydı. Saygı, 
sevgiyi hep küçümsedi, yargıladı, hor gördü; sevgi ise ruhunun fırtınalarını dindirmek için daha derin tutkular aradı, aşk 
ile tanıştı. Bildiğimiz kadarıyla eskiden aşk ve sevginin sağlıklı bir ilişkisi vardı. Gerçekte ise aşk, sevgiye sadık değil. Aşk, 
içten içe nefrete aşık. Nefret ise sevgiye. Hayır, nefret sevgiye takıntılı. Belirtmeye gerek yok ki kendisi çok vahşi bir 

aşık. Bu üç duygunun birbirine bu şekilde bağlanması zavallı öteki hislerin sonunu zalimce etkileyebilir mi? Onlardan 
dinleyecek olursak…
Birbirlerini boğuyorlar, koşun! Kimsenin canına zarar gelmeden ayırın şunları. Sevgi, bu ihanete daha fazla 
dayanamadı, kendisinden bu kadar uzak durduğu için aşkın saçlarına yapıştı; aşk ise nefret kendisi yerine ona aşık 
olduğu için sevgiyi kıskandı, onu boğazlıyor. 
Nefret, takıntılı olduğu bu duyguyu aşk tarafından boğazlanırken gördüğünde kudurdu elbette, intikam için aşka 
saldırdı! Onları ayıracak kimse yok mu? Şimdi de hepsi bir diğerinin onu boğmasına izin veriyor…
Birlikte ölecekler…
Hayır, çok büyük bir vahşet olur bu, hepimizin sonu olur. Bugün ölemeyiz… 
Neyse ki sakinleştiler… Sevgiye gelince, o şimdi umudun yanında. Ama nefrete karşı duyduğu hisler büyümeye 
başladı, tıpkı nefretin hep arzulamış olduğu gibi. Neredeyse yaşanacak olan bu dehşet yüzünden gösterimizi bir 
kazanan olmadan bitirmek zorundayız, ancak her nasılsa duyguların psikopatlıklarını dışa vurmaktan çekinmedikleri 
cehennem gibi geçen saatlerin ardından bir gün daha hepimiz hayatta kaldık; yarın yine aynı saatlerde aynı gösteri, 
aynı kazananı olmayan ucubeler geçidi... 

NİSAN PEKKAN
HİSLER SAHNESİ
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Okuma konusu açıldığı zaman çoğunlukla aynı bahaneyi duyarız.” Çok yoğunum, okumaya vaktim yok.”
Çevresini gözlemleyen ve metropolde yaşayan biri olarak, günün her saati insanların bir telaş ve koşturma halinde 
olduğuna şahit olduğum doğrudur. Ancak bu sadece bizim insanımıza mahsus bir durum mu? Dünyada çok gelişmiş 
ülkeler olarak nitelendirilen özellikle Amerika, Avrupa, Rusya gibi ülkelerde de insanlar aynı hayat döngüsü ve 
koşturması içindeler ancak kitap okumayı ihmal etmiyorlar. Moskova’nın meşhur metrosunun merdivenlerinde 
kitap okuyanı görmüş biri olarak, kafe-park-havalimanları-toplu taşıma araçlarını örnek vermek sıradan geliyor. Bu 
durum yıllık kitap basım sayıları ve satışları ile net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu ülkelerde birçok kitabın satışı bizim 
tersimize milyonlara ulaşabiliyor.
Karşılaştırma yapıldığında okuma kültürünün toplumlar arasında ne kadar farklı olduğu rahatlıkla görülebilir. Bir tarafta 
“okumak” günlük rutin içinde temel ihtiyaç gibi yapılan bir eylem iken, diğer tarafta bazı koşullar oluştuktan sonra 
fırsat verilecek ya da zorunlu tutulduğu zaman gerçekleştirilecek bir eylem halini alıyor. Bu farklı anlayışı ister 300 yıl 
gecikme ile toplumun matbaa ile buluşması olarak açıklayın ister okumayı alışkanlık haline getirmeden televizyon ile 
tanışmamıza. Her geçen gün teknolojinin gelişmesi ve son dönemlerde kâğıtta yurt dışına bağımlılık ve sürekli zamlar 
ile daha da aleyhimize derinleşen bir fark oluşuyor.
Okuma kültürünün öncelikle aileden alınması gereken bir alışkanlık olduğuna inanan biriyim. Anne-babayı elinde 
devamlı kitap ile gören bir çocuk doğal olarak bu yöne eğilim gösterecek ve bu eylemi içselleştirecektir. Ancak 
okullar ve edebiyat dersleri de bizler için çok büyük bir katma değerdir. Seçilen güdümlü kitaplar bizleri bambaşka 
yolculuklara çıkartabilir, birçok değerli kalemler ile tanıştırabilir ve hiç belli olmaz birilerinin içindeki ışığı yakabilir. 
Bu bağlamda okullarda “kütüphane saati” veya “kütüphane dersi” veya “okuma saati” adı altında bir zaman diliminin 
olmasını önemsiyor, hangi dil veya çeşitte olursa olsun kitaplar içinde geçirilecek o sürenin bizleri olumlu yönde 
etkileyeceğine inanıyorum.

Hiç şüphesiz okulumuzla özdeşleşmiş önemli bir figürsünüz. Hayatınızın büyük bir bölümü burada geçti, geçiyor. 
Okulda farklı bir görevle devam edeceksiniz ama yine de değişim büyük. Ayrılık yaklaşırken, neler hissediyorsunuz?

Notre Dame de Sion galiba benim 2. adresim değil, birinci adresim. Uyuduğum saatleri saymazsak, okulda geçirdiğim 
süre dışarıda veya evde geçirdiğim süreden fazla, bu yıllardır böyle. Kolay olacağını düşünmüyorum. Fakat bir yandan 
da, okulda daha az bulunarak kendimi geliştirmek istiyorum. Dünya çok hızlı gelişiyor, değişiyor. Ben de okulun 
günlük işleyişinden uzaklaşarak kendime zaman ayırmam gerektiğini hissediyorum. Bir yandan dinlenmek, gezmek, 
görmek ve öğrenmek ihtiyacındayım öte yandan Dame de Sion’a katacaklarım bitmedi. Bugüne kadar güzel bir yere 
taşıdım okulu,artık başka şekilde görev almak istiyorum. Kendimi geliştirmem, okula katabileceklerimi de geliştirir, 
çoğaltır. Sanırım Sion’la çiziyorum hayattaki yolumu.

Notre-Dame de Sion deneyiminizi birkaç cümleyle özetler misiniz?

Son on yıldır yılları karıştırıyorum bazen. Bir olay on iki yıl önce olduysa da, iki yıl önce gibi geliyor. Çok hızlı geçiyor 
vakit burada benim için. Hızlı geçiyorsa, güzel geçiyordur. Sion deneyimimi ikiye ayırmam gerekir: Sınıfta derse 
girdiğim dönem ve idarecilik dönemi. Öğrencilerle beraber olmak, gözlerinde ışıltıyı görmek, onlarla etkileşim 
halinde olmak ve anlaşmak çok değerli; bir öğretmeni en tatmin eden anlardan. Yıllardır bu duyguyu tam olarak 
yaşayamıyorum, derse girmiyorum. İdarecilik ise sorumluluk isteyen bir konu. Türkiye’de eğitimle ilgili çokça değişim 
yaşandığı bu yıllarda, insanlara güven vermek ve yaşanan değişimleri okulun tarzına adapte etmek
zorundayım. Çalıştığım müdürlerle bu konuda başarılı olsak da bu süreç içinde, tüm öğrencilerle istediğim gibi bir 
yakınlık kuramadım. Her şey bir arada olmuyor diyelim. Deneyimimin sonunda iyi ki bu mesleği seçmişim ve iyi ki 
Notre-Dame de Sion’a gelmişim diyorum.

Notre Dame de Sion denince aklınıza gelen ilk şey...

Cevap çok kısa aslında. “C’est ma vie” (Hayatım).

Bunca yıl, iyisiyle kötüsüyle birçok anı... Daha önce hiç; çıkmaza girmiş, köşeye sıkışmış gibi hissettiğiniz bir an oldu 
mu NDS’de? Çünkü bizim tanıdığımız Suzan Hoca ne yapar eder her şeye bir çözüm üretir.

Çokça zorlandığım an oldu. Bu durumda eski toplantı tutanaklarını okuyorum. Her seferinde şöyle yazmışız: “Çok 
zor, nasıl çözülecek bilmiyoruz.” Fakat sonrasında bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz sorunları. Bunları okumak 
bana iyi geliyor. Bir olayı yaşarken ya biz çok büyütüyoruz gözümüzde ya da o an için sorun çok büyük ama sonra; 
bir şekilde, çoğu zaman işbirliğiyle ve konuşarak işleri yoluna koyuyoruz. Dolayısıyla artık üzülmemeyi öğrendim. En 
büyük zorluk insanları kırmaktır bir idareci olarak. Birilerine görev verirken, gelişmesi gereken noktaları söylerken 
tek odak noktam ana sistemin iyi yürümesi. Bu süreçte birilerini üzmek en büyük zorluktur.

BERRA ÖZTÜRK
OKUMA KÜLTÜRÜ

SÖYLEŞİ | KEREM KEZER
SUZAN SEVGİ

Suzan Sevgi; 32 yıldır okulumuzun akademik kadrosunda yer alan ama NDS’deki 
hikâyesi bununla sınırlı kalmayıp çok daha eskilere dayanan, kimya hocamız, müdür 
yardımcımız ve tabii ki Türk müdür başyardımcımız. NDS’deki hikâyesi çok uzun olsa 
da merak edilenlere dair kısa sorularla Suzan Hoca’yı daha yakında tanımak istedik, 
elimizden geldiğince...
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NDS’ye ilk geldiğiniz günkü Suzan’a neler söylemek istersiniz?

Bunu biraz anlatmak isterim. NDS’ye gerçek manada ilk gelişim 5 yaşındayken oldu. Ablam bu okulda öğrenciydi, 
henüz Hazırlık’tı. Yıl sonu gösterilerini dinlemek için geldim ilk kez buraya. Soeur Monique gitar çalıyor, ablam ve 
arkadaşları da şarkı söylüyordu. 5 yaşındaki beni ablam Soeur Monique’le tanıştırdı, o da bana “Comment t’appelles-
tu?” (Adın ne?) dedi. “Suzan” diye cevap verdim. Tesadüf eseri, ablamın bana öğrettiği tek Fransızca şey buydu. 
Bunu duyan Soeur Monique el çırpmaya başladı ve “Bu da bizden, bize katılacak” diyerek güldü. Ben galiba o gün 
Notre Dame de Sionlu oldum. Sonra tabii ki okula kaydımı oldum. Ben Hazırlık’tayken ablam son sınıftı. Şu an görev 
yaptığım çalışma ofisim o zamanlar on ikinci sınıfların “çay odası”ydı. Bugüne kıyasla sınıf mevcutları daha yüksek 
olduğundan, bazı odalar boş kalabiliyordu. Bu yüzden Son sınıfların kendilerine özel odaları vardı, ki başka hiçbir 
dönemden öğrenci o odalara giremezdi. Ablam olduğu için beni “çay odası”na kabul ederler ve saklarlardı. Yıllar 
önce bu odaya (çalışma ofisi) gizlice girer, çay içerdim. Yıllar sonra burası benim odam oldu ve insanlara çay ikram 
etmeye başladım. İnsanın nereden nereye geleceği bilinmez. Fakat şu da var ki, dokuzuncu sınıfta “Ben bu okula 
geri geleceğim!” dedim, masaya yumruğu vurdum çünkü okulun çok iyi olduğunu düşündüğüm tarafları olduğu 
gibi gelişmesi gereken tarafları da vardı. Eleştiriyle kalmaktansa; el atmaya, üretmeye karar verdim. O zamanki 
Suzan,bugünleri aklında bile geçiremezdi. Bu okula öğretmen olarak geldiğimde bile bu görevi aklımdan geçiremezdim. 
Servisle gelip giderdim okula. Serviste her dönemden, her dersle ilgili soruya cevap verirdim. Sanırım böyle dikkat 
çektim. İlk özel dersim de yine servisten biriydi, “Abla, sen bizim servisteydin, herkesin sorusuna cevap verirdin. 
Bana özel ders verir misin?” demişti. Bu okula öğretmen olarak dönmem ise okula ziyarete geldiğim bir gün, tesadüf 
eseri oldu. Soeur Monique yine bir gün beni kolumdan tuttu, “Sen ne yapıyorsun?” dedi. Üniversiteyi bitirdiğimi 
söyleyince kimya hocası Mme. Ani’nin doğum iznine ayrıldığını söyledi ve bir dönemliğine onun yerine gelmemi 
teklif etti. Ben de teklifi kabul ettim. Bir dönemlik teklif, hayatımın ciddi bir dönemine dönüştü. Médiathèque’ in 
orada bir kestane ağacı var. Sion’da öğretmenlik serüvenime o ağaca bakan kimya sınıfında başladım. Geçen yıllar 
içinde, her mevsim yeşermesini, tomurcuklanmasını ve zamanı geldiğinde çırılçıplak, kahverengi kalışını izledim. 
Döngüyü ve sürekliliği gördüm onda, hayatı gördüm. O kestane ağacı bizden önce de oradaydı ve hep orada olmaya 
devam edecek. En az onun kökleri kadar sağlamdır Sion’unkiler de, buna inanıyorum. Bir bahar vedalaşacağız, ben 
gideceğim, biz gideceğiz ama onlar hep burada kalacak.
Başa dönersek, herhalde çocuk Suzan’a “Başarılı olduğun konularda daha başarılı olmak için çalışmak önemli ama 
yeterli değil. Zorlandığın konuların üstüne git, farklı konularda deneyim kazan; her konuda iyi olmak zorunda değilsin 
ama denemekten çekinmemelisin. Her deneyim bir fırsattır; başarısız deneyimden artakalan başarısızlık değil 
deneyimdir.” derdim. Zannediyorum bir de “kendine inan” derdim.

Bir kadın yönetici olarak; ataerkil toplumumuzda nasıl zorluklarla karşılaştınız, zorlukları nasıl çözüme kavuşturdunuz?

Notre Dame de Sion’da hiçbir zaman böyle bir zorlukla karşılaşmadım. Sion, kadına değer veren, çok özel bir okul. 
Fakat her zaman ikinci pozisyonda oldum. O da kadın olduğum için değil, Fransız olmadığım içindi. Cinsiyetimle ilgili 
okul dışında da bir sıkıntı yaşamadım. Milli Eğitim Müdürlüğü ya da bakanlık nezdinde da her zaman saygı gördüm. 
Ancak genel olarak okullara baktığımızda, okulların yöneticileri erkek ki kadınların çalıştıkları sektörlere bakıldığında 
eğitim alanındaki ağırlıkları görülüyor. Kadın yönetici oranı eğitimde dahi çok düşük. Ama ne Sion’da ne de bende, 
kadın ya da erkek öğretmen-yönetici ayrımı yok. Her zaman saygı gördüm ve elbet, saygı gösterdim.

Biz gidiyoruz, siz gidiyorsunuz yavaş yavaş, bir gün bu okulda okuyan, çalışan kimse burada olmayacak. Değişim bazen 
tahminimizden de hızlı. Söz uçar, yazı kalır: NDS’ye, gelecekteki öğrenci, öğretmenlere tarihten bir not bırakın. Belki 
bir gün biri, Söz dergisinin bu sayısını okurken, bizleri anar.

Her yıl bu okulun öğrencilerinin yüzde yirmisi mezun oluyor ve bir o kadarı da aramıza katılıyor. Her mezun olan 
dönem “Biz en iyisiyiz değil mi?”, “Bizden sonrakiler çok farklı, değil mi?” diye sorar. Daha küçük sınıflarla zıtlaşırlar 
bile bazen büyükler. Otuz yılın otuzunda gördüm bunu. Her dönem kendine özel, farklı. Notre Dame de Sion’a 
gelen herkes buradan az ya da çok etkilenir, değişir. Hiçbir şey sabit değildir. Elli yıl önceki Notre Dame de Sion ile 
bugünkü ya da bugünküyle elli yıl sonraki okul aynı olamaz, olmayacak. Bugünkü bir sözümün geleceğe mâl olmasını 
istemem. Ben sadece görev yaptığım süre boyunca, okulun ileri gitmesi için tüm bilgimi, birikimimi ve becerimi 
kullandım ve benden sonrakiler de başarıyla kullanacaktır. Önemli olan tek şey Notre Dame de Sion’u yüz altmış 
altı yıldır ayakta tutan ruhudur. Esnek, zamana uyum sağlayabilen o ruh... Bu okulun havasında, suyunda; geçmişinin 
izleri var. O ruhu oluşturan izler... Ki onları silmeye kimsenin gücü yetmez.
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12. SINIF ÖĞRENCİLERİ DİYOR Kİ...

Şşşşşş... Le silence s’il vous plait...
Veda etmek zor, okumak kadar olmasa da...
Biz giderken kilisenin çanları çalmaya devam edecek ve sönen mumların yerine bir bir yenileri dikilecek. -Aysu Duru
Bu okul pantolonu mu?
Gidiyorum, öyleyse hüzünlüyüm.
En güzel senelerimizdi bunlar ama yarısı pandemi...
Mutlu son. -Zeynep
Nihayet! -Melisa
Maskeleri kaldırmaya gidiyorum. -Batıkan Edip Bilik
Sion’un bize kattığı birçok şeyi de alıp gidiyoruz artık.
Gözlerimin açıldığı bu beş sene için minnettarım. -E. Ç.
Çok üzgünüm! -Kerem
Nihayet gidiyoruz, bizi özlemeyin:)) -Defne
Tejade Hoca’nın adının anlamını bulan bana ulaşabilir. -Aren
Ben kaçtım, Allah’a emanet. -Tuna
Ve perde! -Alara
Dolu dolu beş seneden sonra asıl şimdi başlıyoruz. -nzm
Serkan Abi’nin çıtır tavuğu!
DepresSion bitiyor...
Bir devrin sonu...
Aklı olan 11. sınıfta çalışıp da gelir.
Hayırlısı diyelim...
Kapıları çaldım, kapıları birer birer... 
Şimdi giderken kapıyı arkamdan çekiyorum, içimde bir burukluk.
Bu okuldaki ilk yılımda zamanın bu kadar hızlı geçeceğini asla tahmin etmezdim; iyisiyle, kötüsüyle birçok güzel anı 
biriktirerek ayrılıyorum şimdi. -Elif Akbaş
Merci de ne rien jeter dans les toilettes. Merci de laisser cet endrict aus si propre que vous desirez le trouver en 
entrant.
Bu da bir tecrübeydi. -Chiara
Geldim, fethettim, gidiyorum. -Hakan
Güzeldi, tekrarı olmasın. -Billur
Bize müsaade... -Dora
En zeki insanlar kısa boyludur çünkü NDS’de çektikleri uykusuzluktan büyümeleri aksamıştır.
Bu liseyi seçtiğim için kendimi her dakika eleştiren ben, giderken okul hayatımı az da olsa güzelleştiren arkadaşlarımla 
çok severek sohbet ettiğim sayılı hocamı hatırlayacak ve sayısal derslerden aldığım kötü notlara büyük bir mutlulukla 
veda edeceğim. -Ekin Sakaryalı
Çocuk olarak girdiğim beyaz ve heybetli binadan, ufku genişlemiş bir yetişkin olarak çıkıyorum. -Berra Yılmaztürk
Korkuyla gidiğim bu dört duvar arasından gururla çıkıyorum. -Kayra Açar
Arkamızda bırakıyoruz koskoca bir mazi...  -Defne Irmak Gürkan
Hayatımın belki de en zor  ama yaşadığıma asla pişman olmadığım yılları... -Öykü Çakır
Acı ve tatlı, dolu dolu geçen 5 yıl. -Selin Yıldız
Bembeyaz, yeni bir sayfa... -Vera
Şükür! -Ali Ozan
Biliyoruz, ayrılık da sevdaya dahil ama ayrılmak gerçek gibi değil. Çünkü hiç gelmeyecek gibiydi, orada, uzakta... Her 
şey için; bize öğrettikleriniz, iyisiyle kötüsüyle yaşanmışlıklarımız için, bizi büyüttüğünüz, “biz” yaptığınız için, sonsuz 
teşekkürler. “In Sion firmata sum” -Kerem Kezer
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