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KÜLTÜR EDEBİYAT VE SANAT DERGİSİ
Merhaba, 

Yaşar Kemal’in güzel sözlerinden biridir:

“Bir dil bulacağız, her şeye varan… Bir şeyleri anlatabilen… 

Böyle dilsiz, böyle düşmanca, böyle bölük pörçük dolaşma-

yacağız bu dünyada. ”

İşte, biz bu dili bulmak için uğraşıyoruz, düşünüyoruz, yazı-

yoruz. Sözün gücüne inananlar, yazmaktan vazgeçmeyenler, 

o ortak dili bulmayı deneyenler…

Bu değerli insanların bazıları, neden yazmak gerektiği 

konusunda düşünenler, neden yazdığını anlamaya çalışan-

lar, bu dergiyle ilk SÖZ’ünü söylüyor olacak size. 

Her konuda sözümüz var bizim var; şiir, sinema, tiyatro, 

öykü… Kısaca hayat, kısaca insan... 

Biz anlattık; sesimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi duyun 

istedik. Bundan sonra istiyoruz ki siz de gelin birlikte söy-

leyelim, insana, hayata dair ne varsa; varalım bir yerlere, 

tamamlanalım. 

Şimdi, düşünen, soran, sorgulayan, yazan arkadaşlarla baş-

başa bırakayım sizleri ama önce birkaç teşekkür… 

12. sınıf öğrencisi olmasına rağmen, okulumuzun bir dergi-

si olması için desteğini esirgemeyen, çizimleriyle ve kapak 

tasar›myla metinlerin değerine değer katan sevgili Ceminay’a, 

kapak için bu etkileyici çizimi yapan sevgili Melisa’ya, düşü-

nerek, yazarak, ben de varım diyerek okulumuza bir kültür, 

edebiyat, sanat dergisi kazandıran tüm arkadaşlarımıza ve 

tüm edebiyat öğretmeni arkadaşlarıma teşekkür ederim. İyi 

ki varsınız. 

 Hatice ONARAN
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Bacaya yaslanıyorum

Aynı sular aynı topraklara her seferinde

Dökülüyor

Dökülüyoruz

Her karışımda tek tek

Sinirinden buğulanmış ayak izleri

Bunun bir şeyi çözmeyeceğini,

Bilmek istemem istemem, bilmemek

Çözer

Yeter

Yerin, yüzünden,

Gitmek istemem

İsteyeceğim -hop bir çelme

İstemem

Bir söz verdim

O saat’e

O yer’e

O şey’e

O biri’ne

Bağlama boynunu hiç hiçbiri’ne

Tutulmamaya veresiye bazı sözler

İki yanımdaki girintilerden gün aşırı;

Rap-rap-rap-rap-rap

Nedenin yok 

Kalırın yok

Ederin yok diyenler

Dinlemeyeceğim

Herkese söylediniz bunları ben

Dinlemeyeceğim

Bu nadir anlarda göğsümden geçenleri hatırlamak için

Çentikler atacağım

Alabalığımı yolda bırakmak için

Duvarlarımı çizmiş kapkara uçlu kalemleri

Del-delmeliyim

Şimdi ay

Tüm bu kelimeleri ona sabitlemeliyim

Ki kaybedemeyeyim

Kaybolmam gerekirse ancak

Beni bitiş çizgilerinden uzaklaştır

Kaybolmak sadece başlamasını bilir

Sadece bu etkisini kaybetmesin;

Boyunlarınızdan öpüyorum.

n Şebnem ADIYAMAN

n Çizim: Ceminay KARA

Çatısında Haydutun
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Tanıdığım en uyumlu çiftler idi

Kimi düğümü belirsiz zincirlere direnmekteler idi

-ki allah onları özene bezene kahretmiş idi-

Kahkahalar düştü yamaçlardan

Ve içine düşülecek bir ayna kalmadı

Tam orada uyandırırım eldiveni düşünden!

Kök saldım çünkü

Köklerimden ayrı kalamam anlıyor musun

Kalamam ayaklarına kapanıyorum

-eğer varsa ayakların-

Buzullar erirmiş

Ben de eriyebilirmişim

Şaşırmayacaksınız erirsem

Şaşırılacak bir şey yoktur ilk çağlardan beri

İnsanlar şaşırmışlardır bir defaya mahsus

Ateş yakmışlardır sonra da bizi

Bizi yakmışlardır

Biz böyle eriyee eriye

Gelmişizdir bu günlere

Bölünüyorum

Kapatıyorum gözlerimi tekrar açmak üzere

Hepimiz yapıyoruz bunu böyle

Göz kapaklarımızla kayıtsız duruyoruz 

Bunun için hepimize bir madalya verilmeli bence.

Göz kapaklarımızda ıslanıyoruz

Kuruyoruz hemen ertesinde

Bunun için de koccccaman bir madalya verilmeli hepimize bence.

Ayak basılmayı bekler

Adımlarımızı şaşırırız

Bunun şerefine ohooo

Hiç yok olmayacakmış gibi bakılmalı bence gökyüzüne

Alabileceğin tüm nefesler önünde 

Saygı duruşunda dur -tercihen otuz yedi saniye-

Ve bekle demirleyip geri dönmelerini

Henüz bölünememiş günlerde

n Şebnem ADIYAMAN

n Çizim: Ceminay KARA

Virgül ile Efe
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Yoklama
İlkini şuursuzca yerden kaldırmıştık

İkincisi bi yorgan tarafından kandırıldı.

Bazılarını yorgun soğuk ve endişesiz

Kumlardan çıkardık

Bazıları için göğe olta attık.

Geri geri uçan bi leylek getirdi birini

Bi başkası zıpladı kaynayan kömür tenceresinden.

Pencere köşelerinden sarkanlar oldu,

Oturduğum yerde sapasağlamım diyenler

Her adımda grileşen

Bi pantalonun ceplerinden

Çıt çıkarmadan döküldüler,

Bölünmeyen uykuların yastıklarını

Kabartmak üzere.

n Şebnem ADIYAMAN

n Çizim: Ceminay KARA
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Efendilerin doğuştan sahip oldukları tüm heceler, cep harçlıklarıyla evden fırlayıvermiş yerli birer turist gibiydi. Lala-
tamtam-lala-tamtam-lala-tamtam PAM pam pam. Hecelerin henüz en küçük ve dişi olanları –ki bunu ancak yutkunmadan 
önce anlarsınız- bir valsle içlerine girmişti. Küçük salınımlarla ilerliyorlardı. Ve onları dış dünyayla tanıştıracak olan sahip-
leriyle ilk defa karşılaşacaklardı. Ardından hiçbir şey olmamış, bunca zaman o salyalı yuvada saklanmamış gibi yüzlerine 
yalnızca 1 kere
belki net görmek isterlerse 2 kere
ve eğer hipermetroplarsa 3 kere son kez bakacaklardı. Sonra terk edeceklerdi.
Bir hece sözcük olmaya bunca zaman nasıl hazırlanabilirdi? 

Lala-tamtam-lala-tamtam-lala-tamtam PAM pam pam, valse devam. Aralarından Yunan kökenli bir dişi hece, yalnızca sirta-
ki bilirdi. Bunu yıllar önce enzimsel bir felakette kaybettiği babasından öğrenmişti. Ve şimdi bekledi, bekledi. Düşün düşün 
düşün düşün düşün. Düşünemedi. İnce belli harfleri yoktu. Küçük bir kız çocuğunun kullanmaya yelteneceği türden bir 
hece miydi? Yoksa bir çaycının buharında mı pişerdi? Bilemedi. Küçük yetim hece yine bir kocaman sözcük olma fırsatını 
kaçıracaktı. Zaten o sahibinin yüzüne bakmaya hazır değildi. Sahi gözleri de iyi görmezdi. İnsanlarının olağandışını arama 
arzuları karşısında şaşakalmış, bunca zaman asil bir hece olmayı öğreneceğine kocaman boğazın içinde volta atıp durmuş-
tu. Diğer heceler baştan beri şaşırmamayı öğrenmişlerdi. O yüzden ne ondan korkuyor ne de kızıyorlardı. Fakat o sahibinin 
düğümlü boğazının tükürüklü denizine karşı çay içememişti. 12 cm’lik boğaz bunca zaman böyle keyifsiz bir hece görme-
mişti. 

-Uyuyabiliyor musun sen onu söyle?
-Hem de nasıl, rüya bile görüyorum!
-Sahi mi? Öyleyse sen kolayca bir sözcük olabilir, hatta sahibinin çukurunu bile ele geçirebilirsin.
-Çukur mu, ne çukuru? Amma da abarttın sen de boğaz efendi be! Aaaay yani demek istediğim…

-ne zaman sözcük olabilmeye dair bir şey duyuverse tüm rütbeleri unuturdu-

-Ben seni anlarım, çukur dediğim bilinçaltıdır. Buralarda o sözcük yasaktır. Öyle ki kendisi trafik kazası bile yaptırır.
- Papapapapapa!!!!!

Bunca hecenin sahibi küçük bebeğin bir gün huzursuzluk sesleri fırladı:
-aaaaaa
-ıııııığğğ
-oooooooo

Bu sesler süt dişleri çıkacak bebeğin küçük kıvranışlarını ifade ediş şekliydi. Çılgın anneannesi olaya hemen el attı. Diş etle-
rine rakıyı sürdü mü! Elbette ki boğaz efendi rakının memleketi tartışmasına girecek değildi. Ancak bizim hece son çareyi 
anason kokusunda aldı ve başladı dans etmeye. Defalarca sendeleyecek gibi oldu fakat dans buydu. Ağır hareketleri gittik-
çe hızlandı, hızlandı, hızlandı. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bebeğin göz bebekleri büyüdü. Saçları ıslak ıslak. Yetim hece hız-
landı, hızlandı ve küçük pembe dudaklardan çıkışı buldu:

-Hep eksik, hep eksik!

Bu bebeğin ilk cümlesi idi –böyle saçma şey mi olur- 

Oysa sahiplerinin bademcikleri ancak başkalarının sıcak/soğuk hikâyelerine temas ettiklerinde şişerdi. 

-Papapapapapa…
n Buse YILDIRIM

An’a Son
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Ne anlamlı
Dün tane tane erirken
Yine ismin ilk hâli
Sen
Ve ben dediğin de
Diyebiliyor mu
Bir bırak
Bir kaybet
Bir yok et
Bir hak et
Yine de çok eskiden kalma bir kayıp
Bu yüzden diyoruz bu tip şeylere “ayıp”
Ve insanların teker teker kalkıp
Sözcüklerindeki utançların nabzını yokluyor
Yine de ihtimal yok
Yanılmıyorsam
İsmin en cıvık hâli buydu

Yeşil(se)
Havuz dedim
Sen denizde yüzmedin herhâlde dedi
Limon mu alsak dedim
Yeşilse ben varım bu işte, dedi
Aradım, bulamadım
İki konserve kaptım
Biri yapmadıklarım, diğeri yapamadıklarım
İçine soğan doğramaktan akan gözyaşlarını 
kattım
Saf su yapıp kaynattım
Aklımı oynattım 
Tımı     tıma    tım

E ne kaldı geriye şimdi?
Gün birazdan bitecekti
1 ‘den 10’a kadar sayılar bize yetecekti

Şimdi dedi
Cebinde ne kaldı?
Yeşil lastik tokam
Biraz da bozuk param
Gel, geldiğin yerden
Gidemediklerine gidelim dedi
Arkamı döndüm
Arkasını döndü,
Gitti
Bir baktım her yer yeşildi.

n Buse YILDIRIM
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Alacağı kitabı arka kapağını okuyarak seçenlerden değildi. İçeriğine dair, okunduğu zaman 

alınması gereken hazzı önceden elden alan cümlelerle doluydu çünkü arka kapak. Bu kitabı 

beyaz olduğu için seçmişti. Nedenini bilmiyordu ama içinde bütün renkleri bulabileceğinden 

emindi. Kitapçıdaki görevlilerden birine uzun zamandır arayıp bulamadığı başka bir kitabın 

ellerinde olup olmadığını sordu. Beklerken, seçtiği kitabın sayfalarını karıştırmaya başladı. Bir 

an için gözlerini kapatıp hayallere daldı…

Birden seçtiği beyaz kitabı alıp oradan ayrıldı. Sahilde yürürken gördüğü küçük bir kafeye 

oturup okumaya başladı. Yaklaşık iki saat geçmişti. Durdu. Kitabın son sayfası kopmuş ya da 

koparılmıştı. Neden orada olmadığını sorgulamak yerine devamını hayal etmeyi tercih etti. 

Böylesi daha heyecan vericiydi. Denedi. Bir sürü alternatif son yazdı kendi kafasında. Hiçbirini 

beğenmedi. Kitabı yavaşça indirdi. Gözlüğünü çıkardı. Derin bir nefes aldı. Karşısında oturup 

onu izlemekte olan bir yabancıyı fark etti. Ne zamandan beri orada oturup kendisini izliyor-

du? Nasıl fark etmemişti? Siması tanıdıktı. Onu tanıyor olmalıydı. Ama içinde bulunduğu 

zamana sığdıramadı yüzünü. Bir süre onu inceledi. Ne düşündüğünü tahmin etmeye çalış-

maktansa sormayı seçti bu kez. Yabancı da aynı şeyi düşündüğünü söyledi. Nasıl farkında 

olmuş olabilirdi kitabın son sayfasının eksik olduğunun. O da aynı eksik sayfalı kitabı oku-

muş olabilir miydi -eğer gerçekten varsa- zamanın başka bir boyutunda? Orası tartışılırdı. 

Belki o da başka bir boyutta aynı kitabı sonuyla beraber okumuştu. Onu bu kitabı seçmeye 

iten şey de buydu belki de. Bir an duraksadı. Hatırlamaya çalıştı. Zamanın basamaklarını tır-

manmayı denedi. Zihnini zorladı. Yapamadı. Duyguları buna izin vermiyordu. Farkındaydı. 

Kalktı. Kitabını eline alıp eksik sayfayı aramaya koyuldu. Saatlerce yürüdü. Ama sayfa yoktu. 

İçinden çıkamadığı durumlar karşısında çabuk sinirlenip bir şeylere zarar veren biriydi. Tam 

pes edip kitabını yere fırlatmışken bir an için gökyüzüne baktı. Hava çoktan kararmıştı. 

Zaman ne kadar da hızlı akıyordu. Anlam veremedi. Havadaki bulutlar yüzünden yıldızları 

göremiyordu. Ama bu onların orada olmadıkları anlamına gelmiyordu. Bunu biliyordu. 

Kendine sinirlenip kitabı fırlattığı yerden almak için ona doğru yürüdü. Arka kapağı üstte 

duracak şekilde sayfaları etrafa saçılmış kitabına baktı. Bu kez okumayı seçti. Kitabın arka 

kapağında şu yazılıydı: “Gözlerini aç.”

Bir ses duydu ve gözlerini açtı.

“Aradığınız kitap elimizde kalmamış hanımefendi.” Görevliye şaşkınlıkla baktı. Bir şeyler söy-

lemesi gerekliydi. Güçlükle teşekkür edebildi. Görevli yanından uzaklaştıktan sonra, az önce 

yaşadığı anı sorgulamaya başladı. Hepsi kafasının içinde oluvermişti. Oysa aldığı nefes kadar 

da gerçekti. Hayalinde imkânsız olduğundan emin olduğu zamanın basamaklarına aslında o 

an tam olarak tırmanmıştı. Alışkın olmadığı bu duyguyu sindirmeye çalışırken beyaz kitabın 

hâlâ elinde olduğunu az kalsın unutuyordu. Korkarak kitabın son sayfasını açtı, sayfa oraday-

dı. Gözlerini tekrar kapatıp arka kapağı çevirdi. Derin bir nefes daha alıp gözlerini açtı. 

Bembeyaz kapağın tam ortasında küçük bir yıldız vardı ama hiçbir şey yazmıyordu. Baktı ama 

göremedi…

n Tuğçem KAZIKKAYA

Arka Kapak
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I

Asfalt ayaklarımın altında parçalanıyordu, ben yürüdükçe yolun kırılarak toz olduğunu göre-
biliyordum. Koşmaya başladım, gözlerimi yere dikip bulanık, tozlu bir görüntüyle karşılaştı-
ğımda durdum ve kafamı gökyüzüne çevirdim. Kirli, itici, silik bir maviydi. Havada asılı duran 
küçük gri kuşlar kafalarını bana çevirip deli gibi ötmeye başladı. Ses kulaklarımı tırmalıyordu 
ve ben kulaklarımı kapatmak için ellerimi kaldırdığımda elimde duran ve ısrarla çırpınan o 
ufacık kuşu fark ettim. Belli ki onu serbest bırakmamı istiyorlardı. Avcumu açtım ve onun 
kanat seslerini duymamla, gökyüzündeki kuşların birer birer yere çarpışını duymam bir oldu.

Nasıl bir rüyaydı bu? Ah, işte yine o adamı görüyordum. Arkası bana dönük, elimi uzatsam 
dokunabileceğim ama bağırsam sesimi duyuramayacağım bir mesafede öylece duruyor. 
Yaklaşmaya çalışıyorum fakat hareket edemiyorum. Oysa tek istediğim kim olduğunu öğren-
mek. Belki beni tanıyordur ve belki buradan çıkmama yardım edebilir diye…

O an, adamın yavaşça bana döndüğünü hissettim. Sessizliğin içinde kopan bir gürültüden fark-
sız, bir o kadar ürkütücü ve bir o kadar da dikkat çekici bir gülümsemesi vardı. Yutkunmaya, 
herhangi bir ses çıkarmaya çalıştım ama o müthiş boğaz acısı yine beni sessiz kalmaya ikna etti. 

Neden bilmiyorum ama bu tuhaf adamdan ölesiye korkmama rağmen kim olduğunu öğrenmek 
için her şeyi yapabilirdim.

“Her şeyi mi?” diye sordu tiz ve alaycı bir sesle. O an ne düşündüğümü anlaması bana garip 
gelmemişti ve başımı “evet” anlamında sallamakla yetindim. “Beni takip et öyleyse” diye 
buyurdu. Ayaklarım istemsizce adamı takip etti.
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Uzun ve dar bir yoldan, sık adımlarla yürüyor, yürürken arkasına bile bakmıyordu. İstesem 
kaçabilirim diye düşündüm. “Deneme” dedi. Başımı öne eğip kırıkmış gibi sallanan yola bak-
tım. Yürümeye devam ettikçe başım dönüyordu ve artık devam edemeyeceğimi anladığımda 
dizlerimin üstüne çöktüm. Yol daha da çok sallanmaya başladı, ben tutunmaya çalıştıkça o res-
men beni üstünden atıyordu. Birden aşağı kaydığımı ve derin bir çukura düştüğümü hissettim.

II

Karanlıktı, çok karanlık. Ben bir şekilde önümü görebiliyordum ve karşımda duran kadın beni 
süzüyordu. Karanlıktan kurtulmama yardım etmek istercesine gözlerini bana dikti ve gözlerin-
deki ışığa kendimi teslim ettim. 

İçinde yanan alevden yer yer kızıla dönmüş mavi gözleri vardı, güzelliğine diyecek yoktu. 
Gözlerinin kendisine bahşedilmiş en güzel şey olduğunu söyleyebilirdim. Öyle ki, ne zaman 
bir şey istese bir bakışıyla herkesi istediği şeye ikna edebilirdi. Bende de olan buydu, ikna edil-
dim, itiraz etme şansım bile olmadı. Neyse ki onu öldürmeye saniyeler kala kendimi geri çeke-
rek bu büyüden kurtarmayı başarmıştım. Nasıl oldu bilmiyorum ama başardım. Yapabildiğim 
için mutluydum.

Gözlerindeki alev söndü ve acı çekişini dehşetle izledim, her bir parçası elimdeki toza dönü-
şen bu varlığa korku dolu gözlerle baktım. Elimdeki tozlar yere döküldüğünde gözüm yerde 
duran aynaya kaydı. Üstüne düşen her toz tanesiyle aynada benim siluetim şekilleniyordu. Tam 
olarak kendi yansımam belirdiğinde yere eğildim ve kendimi incelemeye başladım. Ne kadar 
da dağılmıştım böyle, gözlerimin etrafındaki yaralar da neyin nesiydi? Ya tenim, tenim hep 
böyle soluk ve cansız mıydı? Ne ara bu hale gelmiştim bilmiyordum.

Ben iki elimi de aynanın üstünde tutmama rağmen bir eliyle saçlarını yavaşça okşayan yansı-
mam, öbür elini dudaklarına götürerek sessiz olmamı işaret etti. Bu hareketiyle gerçekte olma-
dığımı ve neden sessiz kalmam gerektiğini anlamıştım. Rüyada olduğunuzu fark etmenizle 
rüyanızda istediğinizi yapabileceğinizi düşünürsünüz ama yanılırsınız. İstediğim şey o an sade-
ce uyanmak oldu ama uyanamadım, izlediğim filmleri düşünerek rüyamda ölmenin tek çözüm 
olduğuna kanaat getirdim. Ama nasıl? Çevrem bomboş ve karanlıktı. Beni öldürebilecek tek 
şey üstünde durduğum aynaydı ve her ne kadar kırmaya çalışsam da kırılacak gibi değildi. 
Buradan hemen çıkmalıydım, en ufak bir ses bile çıkarmadan. Biliyordum, biliyordum gelip 
beni bulacaktı. Kaçmalıydım fakat hiçbir yerin ortasındayken nereye kaçılır bilemedim. 

Korktuğum oldu, ayak sesleri ve derin bir nefes. Etraf aydınlandı ve şimdi yüzünü daha iyi 
görebiliyordum. Çenemden tutup gözlerinin içine bakmamı sağladı, o sizi tümden yutabilecek 
güce sahip nefret dolu gözlerine. Yüzümü sert bir hamleyle o katı, soğuk ellerinden kurtarıp 
çevreme bakındım. Yine o uzun dar yoldaydık ama bu sefer yolun sonundaki küçük barakayı 
görebiliyordum.

Kim olduğunu asla öğrenemeyeceğimi düşünüyordum, zaten tüm merakım da yok olmuştu. 
Oradan bir şekilde çıkabilmeyi diledim. Bir şey dileğimi yerine getirmeye çalışmış olacak ki 
etraftaki ışık kayboldu, buna neden olansa tam üstümüzde beliren ve tüm yolu bir tünele çevi-
ren koca taş bloklardı. Tünelin iki ucu da başka taşlar sayesinde büyük bir gürültüyle kapan-
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dı. Beni o eski barakaya götürmeye çalışan şeytan tünelin dışarısında kalmıştı ve ben tünelin 
içerisinde geri geri yürümeye başladım. Yerde ne olduğunu bilmediğim bir şeye takıldım ve 
yere düştüm elimin altında keskin bir taş parçası vardı, göğsüme yavaş yavaş yaklaştırdım ve 
sapladım, saplandığını hissetmesem de sapladığımı biliyordum.

III

Odamdaydım, yorganıma sarılmış yatağımda yatıyordum. Gözlerimi kapatıp kendimi şarkının 
melodisine vermeye çalışıyordum ki dışarıdan gelen korkunç bir sesle yerimden sıçradım. 
Yatağımdan çıkmaya tereddüt ettim. Sanki ben kalkıp camdan baksam daha kötü bir şey ola-
cak gibiydi, yavaşça doğrulup kafamı kapıya çevirdim. Karanlıkta zar zor seçebildiğim ışık düğ-
mesini aradı gözlerim, hızla yerimden fırlayıp ışığı açtım ve hemen camın yanından daha 
gürültülü bir ses geldi. Aptalca olsa da “Kim var orada?” diye sormaktan kendimi alamamış-
tım. Değişmeyen cevap karşıladı beni: Hiçbir şey.

Birkaç dakika boyunca, duyabileceğim bir başka ses için tetikte bekledim. Elim kapının kolun-
da, ayakta dikilip cama bakıyordum. Üst kattan bir tıkırtı geldi ve tavanda bir şey görebilme 
umuduyla -daha doğrusu anormal hiçbir şey görmeme umuduyla- kafamı kaldırdım. Ben tava-
nı incelerken içerisi buz gibi olmuştu ve hafifçe titredim. Camım kendi kendine açılmıştı. Tüm 
odanın içini önce hafif bir uğultu olarak başlayan sonra ise yerini gitgide cızırtılı bir radyo yayı-
nına bırakan sinir bozucu bir ses doldurdu. Arada konuşmalar duyduğumu bile söyleyebilirim. 

Birden tüm ses kesildi ve yine o bildiğim kokuyu aldım: nefretin, şeytani bir varlığın iğrendi-
rici ama kendine çeken, gerçek dışı kokusu. Saniyeler sonra aydınlığın içinde bir karartı belir-
di. Şeklini seçmeye çalışıyordum fakat beynim algılamayı reddediyordu. Gözümü kırptığımda 
karanlık gitmişti. “Beni görebileceğinden emin değilim, küçüğüm” ah, yine o alaycı ses… Ben 
onu görmek istemediğimden kesinlikle emindim ama. 

Korku dolu fısıltımla cevap verdim: “Kimsin sen, daha da önemlisi nesin sen?” 

“Gerçekten bilmek istiyor musun?”

“Evet” diye karşılık vermiştim ama hâlâ tam olarak emin değildim neyi bilmek istediğimden, o 
yüzden “Her şeyi bilmek istiyorum” dedim hemen arkasından, başka bir soru sormasına fırsat 
vermemiştim.

“Kimse her şeyi bilemez. Ama her şeyi bilemeyeceğini bilerek de her şeyi bilmeye bir adım yak-
laşmış oluyorsun.”

Neden bahsettiği hakkında en ufak bir fikrim yoktu ama anlamış gibi gözükmeye çalışarak ve 
biraz da çekinerek sorumu tekrarladım: “Kimsin?”

“Ben en son gördüğün yüz, hep hatırlamaya çalıştığın ama her seferinde unuttuğun, tekrar ve 
tekrar karşına çıkan, asla peşini bırakmayacak o psikopatım.” Duraksadı ve konuşmasına 
gülümseyerek devam etti.“ Tabi, tüm bunlar senin rüyaların, ben olsam kendimi böyle hayal 
etmezdim.”
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Neden hâlâ rüyada olduğumu anlayamamıştım ve neden bunu bana söyleyen kişi rüyalarımda 
görmek istemediğim tek kişiydi? Nasıl oluyor da rüyalarımın hepsini biliyordu? Rüyalarımı 
kimseye anlatmazdım, benim kendi içimde yaşadığım şeylerdi ama belli ki bu adam rüyalarım-
da karşıma çıkmaktan çok rüyalarımın kendisi olmuştu ya da aslında kâbuslarımın…

IV

Ayakkabım canımı acıtıyordu ve ayağımdan çıkarmayı bir türlü beceremiyordum. Ben bankta 
oturmuş ayakkabımla uğraşırken, tam karşımda saçlarına beline kadar gelen Edgar Allan Poe, 
müzik çalarından şarkı dinleyip kafasını sallıyordu. Sanırım bu manzarada tek eksik olan şey 
arka planda durması gereken mavi bir telefon kulübesiydi.

Bu gerçekliğe çabuk alışabilirdim, hoştu. Karanlıktan uzaktı en azından. Etrafı şöyle bir ara-
dım. Hayır, yoktu. Kaçtığım o adam etrafta yoktu. Belki de son konuşmamızdan sonra beni 
rahat bırakmaya karar vermiştir diye düşündüm ve biraz olsun rahatladım. 

Ayakkabı sonunda ayağımdan çıkmıştı ama bunu yapan ben değildim, tabi ki oydu, çok erken 
konuşmuştum. Beni yine bulmuştu. 

İçimi kaplayan o korku hissi yürürken sendelememe neden oluyordu ve ayaklarım çıplak oldu-
ğundan yürürken ayağıma bir şey batmasın diye dikkat etmeye çalışıyordum. Beni tekrar o 
barakaya getirmişti, içeri girdiğimizi hatırlamıyordum ama tam da barakanın ortasında duran 
sandalyeye oturmuş beni izliyordu. Elinde parlayan, gümüş rengi bir şey tutuyordu: keskin 
uzun bir bıçak. Nefes alış verişim hızlandı, geri adım atmaya kalktım ve yerinden kalkarak 
sakince yanıma geldi. 

Artık kaçmaya çalışmanın bir anlamı yoktu, başıma ne geleceğini iyi biliyordum. Hayır, bu 
benim kurduğum bir rüya değildi, tam olarak gerçeği görüyordum, hissediyordum. Gerçekliğin 
varlığını tadabiliyordum âdeta. İlk defa bu kadar canlı hissetmiştim hem de, ölmeden önceki 
son anım olsa da…

“Her zaman biliyordun, değil mi? Elbet bu anı daha önce yaşamıştın, sen hep biliyordun” dedi 
elinde tuttuğu bıçağı üstümde gezdirirken. Son hamlesini yaptı ve artık orada değildim.

V

Tüm bunların bitmiş olması beni sevindiriyordu, tekrar göreceğimi bilsem de aynı şeyleri, yine 
de bir kez daha uyanabilmiştim. Boğazımdaki derin kesik acıyor olmalıydı; toprak nemli olma-
lıydı; çürümeye başlamıştım, burası gerçekten mide bulandırıcı kokuyor olmalıydı. Hiçbirini 
hissedemesem de biliyordum işte. 

Şimdi o eski barakanın arkasındaki bahçede, yerin metrelerce altında yatarken, neler olduğu-
nu hatırlıyorum ve onun kim olduğunu biliyorum. 

n Ayşesu BAKIRTAŞ
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Bir sabah erken saatlerde işe gitmek için uyandığında kendini Gregor Samsa gibi hissetti. 
Aynanın karşısına geçtiğinde pijamalarının içerisinde kendini göremeyecek kadar küçüktü. 
Kafka bile yarattığı karakterin böylesine bir böceğe dönüşebileceğini tahmin edemezdi.

Kafka’nın derdi neydi?

Postmodern dünyada böcekleşen ruhlar mıydı?

Öyleyse haklıydı.

Düşünmeye çalıştı. Onun ütopyası farklıydı, her zaman istenmeyen bir roman kahramanı 
olmak istemişti, istediği yere gidebilir, yok sayılabilir ve kaçabilirdi. Jean Valjean ve Raskolnikov 
dostları olabilirdi mesela. Sıradan dünyada sıra dışı biri olabilirdi.

Yatmadan önce kafasında dönüp duran hayalleri gerçekleştirebilenler kimlerdi? Yoksa Zerdüşt 
ona böyle bir kaderi mi layık görmüştü? Uzaklaşabilir miydi buradan? Sorumluluklarını yok 
sayarak gidebilir miydi?

Kapıyı çekti ve çıktı.

Zihninde ‘’Bugün pazar, bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar...’’ diyerek başlayan şiiri defalar-
ca tekrar etti. Mutluydu. Hapishanesinin anahtarını sonunda mahkûma vermişti. Böylesine 
kurtardığı için kendini, kutlayabilirdi bugünü.

Gidebilirdi hiç bilmediği bir yere sadece meraktan, yürüyebilirdi saatlerce ayakları uyuşunca-
ya kadar oturabilmenin zevkini çıkarabilmek için.

Beş parasızken, köşede bir evsiz görürdü belki, hiç tanımazken birbirlerini yarım kalan sigara-
sını verebilirdi, adam ona. Sonra konuşurlardı düşünmeden, küfürleri savurarak oradan bura-
ya. Evsiz adam çıkarabilir cebinden bir şişe şarap, yapışır elindeki isin karalığı camın üzerine; 
bundan iğrenmez o bilir ki dünyanın tüm pislikleri bir camda görebileceğiniz kadar açık değil-
dir. Soğuğun farkına varmaya başlayınca vücudu yerinden doğrulur yavaşça, evsiz adama dost-
ça bir “Hoşça kal” diyebilir ya da hiçbir şey demeden çekip gidebilir.

Taşları yerinden oynamış yolda sekerek ilerlerken aklına gençken dinlediği şarkılar düşebilir. 
Elton John’un, kulağına o çok sevdiği şarkı sözünü fısıldadığını duyabilir. ‘’Emperyalist dünya-
nın çocukları geceye günaydın diyebilecekler mi? Ama onların hiçbir zaman gökyüzünü göre-
meyeceklerini biliyorum.’’ İçindeki sıkıntıları atmak istercesine gülebilir bu sözlere.

İleride asfaltın içerisine yuva yapmış sudan içen bir köpek görebilir. Köpek uzaklaşınca suyun 
yanına doğru yanaşır ve avuçlarını, vaftiz edilen bir bebek gibi günahlarından arınmak için 
suya sokabilir. Çamurlu suda yaşlı çehresinin yansımasını gördüğünde, yanağından süzülen 
birkaç damlayı hisseder belki. Gözyaşlarını eliyle silmeden evvel, onları rüzgâra karşı yürüye-
rek kurutabilir.

Bankta oturan bir kadın görürse eğer önce çekingen bir merhaba, der. Kadın da merhaba derse 
eğer cüretkâr sorular sorabilir herhâlde, ne de olsa sokakların kralı sayılabilir. Tanıyabilirler 
birbirlerini, sanki ezelden beri bilirler isimlerini. Hoşça sohbet ederken onlar; arkadan jenerik 
müziğini verse birileri, yapraklar uçuşsa havada ve o an akıllardan hiç çıkmasa ne güzel olabi-
lir.

Dürtükledi bir el omzunu muzırca, bağırdı neşeli bir çığlıkla, düşleri silindi.

‘’BABA ARTIK UYAN İŞE GEÇ KALACAKSIN HADİ !!!’’

n Aslı ÖZTÜRK

Bilir-Ler
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Aforizmalar
Geniş bulvarlarda kollarımı savurarak yürümek, yalancı özgürlüğün 
habercisi gibi. Telaşlı arabaların ısrarcı kornalarından, kaldırımların 
yüksekliğinden, sokakların değil de vapur iskelelerinin soğukluğundan 
usanmış mıyım?
. 
Kahramanlar yarattım sonra üstlerini çizip attım. Takıntılarıma karışıp 
benden bir parça olamasınlar diye uzaklaştım.
. 
Kaybolmak en güzeli, kimsesiz olmayı istemek “caiz” midir? Tükürürler 
mi yüzüme şükretmediğim için.
. 
Gitmeyi istemek böylesine
Başkalaşım denilebilir mi bu hâle?
Hayır! Dahası... Dönüşüm.
. 
Başka başka insanlar ve hayatlar var. Biliyorum.
. 
Odadayım. Duvarlar taşlarla kaplı. Tahtalardan gıcırtı sesleri gelmiyor. 
Boşlukta debeleniyorum.
. 
Kaptan mısın sen? Güverten burası.
Fotoğrafların ağların.
. 
Dışarısı şenlikli. Tüm bu ot kokulu diyarlarda dolanırken, aklımı dür-
tükleyen sicim; hep istedi hepsini istedi alsın içine sığdırsın görebildi-
ğince yeri.
. 
Ve ruhu; bedenine siper oluyor insanın.
Doğruluyorsun hafiften.
Dudaktaki demir tadı çizgi çizgi
Toprak pis, toprak kirli
. 
Kendime dönük bir pencere
Gözlerim perdeli, ışık girsin istemem.
Gerçek dedikleri üstüme sinerse, onların kokuşmuşluklarına dâhil olu-
rum ben de.
. 
Kırıkları birleştireceksen eğer
Ben varım
Bir eksik bir fazla
Hayal mi dersin umut mu
Yıkımlarım varsa sizden yana.

n Aslı ÖZTÜRK



SİNESTEZİ*

Göğün mavisine bulutun beyazına hüngür hüngür pembeler ağlandı. 

Siyah koklandı ama kızıl saklandı. 

Mor sövüldü bordo sevildi. 

Ama o hep lacivert kaldı. 

                            n Selin TOĞAN

 

* Sinestezi, Yunanca kökenli bir kelime olup “birleşik duyu” anlamına gelmektedir. 

Sinestezi hastalarında herhangi bir duyunun uyarımı otomatik olarak başka bir duyu 

algısını tetikliyor. Daha açık bir deyişle, renkleri duyup, şekilleri tadıp, sesleri kok-

layabiliyorlar. Mesela, Beethoven’ın konçertolarından birini dinlemek onlar için bir 

havai fişek gösterisine dönüşüyor. Kapı çaldığında çevrelerinde farklı büyüklükte üçgen-

ler görüp, gökkuşağına baktıklarında çeşit çeşit sesler duyuyorlar. 
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Ciğerlerinin en diplerinden aldığı nefesini süratle geri veriyor, hızını kesmeden tekrar içine çekiyordu. Heyecandan 

ve korkuyla beraber gelen tiksintiden kalbi neredeyse yerinden çıkacakmış gibi atıyor, bu hâli onun sağlıklı düşün-

mesini engelleyip bocalamasına sebep oluyordu. Az önce yapmış olduğu şeye belki kendisi de inanamıyordu fakat 

içinde bulunduğu durumdan da bir an evvel kurtulmak istiyordu. Çabuk adımlarla kömürlüğe doğru gidip elinde-

ki fenerin verdiği kör ışıkla kazma ve kürek aramaya başladı. Dört bir köşesini örümcek ağı bağlamış derme çatma 

kömürlüğün içine girip çok geçmeden aradıklarını buldu. Ve ardından sert bir şekilde kapıyı kapattı. 

Oldu olası trenle yolculuk yapmaktan farklı bir tat alırdı. Çok 

ihtiyacı olmadığı sürece farklı bir araç kullanmaz, daima treni 

tercih ederdi. Yolculuğuna başlayalı yedi – sekiz saat olmuştu ve 

varacağı yere neredeyse ulaşmak üzereydi. Yaklaşık bir haftadır 

uyumuyordu. Uyuyan diğer yolcuları kaldırmak maksadıyla 

şehre geldiklerini trenin içerisinde bağırarak bildiren kondüktö-

rü dinlemedi bile. Tren durduğunda bütün kapılar aynı anda 

açıldı. Ancak trenden ne inen vardı ne de trene binen. Bomboş 

bir istasyonda, istasyon görevlisi, banklardan birisine oturmuş 

gazete okuyan genç bir adam ve kendisi dışında hiç kimse 

yoktu. Gazete okuyan genç adamla bir an göz göze geldiler. 

Gözlerinin etrafı mosmor olmuş adam, onu uzun uzun süzerek 

hırçın bir bakış attı. O ise bunun farkında bile olmadan yoluna 

devam etti. Issız istasyonun tam ortasından tavana asılmış koca 

saate baktı; 04.43… Gökyüzü henüz ağarmamıştı. Elindeki 

küçük çanta ile sokaklarda yürümeye başladı. Sonu gözükme-

yen, düz ve sokak lambalarının aydınlattığı yol boyunca ve saba-

hın ilk ışıkları yeryüzünü aydınlatıncaya kadarki geçen zaman 

içersinde gezdiği sokakların hiçbirinde, tek bir insanla dahi kar-

şılaşmadı. Şehrin bu hâli onun hayatının aynası gibiydi sanki. 

Yalnızlığa terk edilmiş… Zaman ilerledikçe insanlar ağır ağır 

sokakları doldurmaya başladı. Kimi işine giderken, kimisi de 

okulunun yolunu çoktan tutmuştu. Kapalı olan kepenkler birer 

ikişer açılmaya başladığı sırada hâlâ elindeki çantayla sokaklarda boş boş dolaşıyordu. Derken aradığı dükkânlardan 

bir tanesinin; emlakçının açık olduğunu gördü. Tereddüt etmeden içeri girdi. Bir süre dükkânda kaldıktan sonra 

yanında emlakçıyla dışarı çıktı. Beraber yürüdükleri süre içinde emlakçı bıkmadan, usanmadan konuşuyor, arkası 

hiç bitmeyecekmiş gibi sorular soruyordu, fakat bunların pek azına yanıt alabiliyordu. Sonunda eve geldiler ve 

emlakçı tıpkı yol boyunca yaptığı gibi laçkalaşmış ağzıyla konuşmaya, palavralarını sıralamaya başladı;

“Valla şanslı adammışsın birader, dört ayak üstüne düştün şerefsizim. Bak bu evi yirmi gündür isteyen sürüyle adam var. Ama 

hiçbirini gözüm tutmadığı için vermedim.” Biraz duraksayıp karşılığında bir şeyler duymayı bekledi fakat beklentisi 

gerçekleşmedi. O da bu durumu önemsemeyip devam etti; “Ev gördüğün gibi kaloriferli, şofbenli, eski kiracıdan kalan 

eşyası da var. Gördüğüm kadarıyla senin de pek bir şeyin yok. Bunlar işini görür yani.”

Beni Unutma
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Haim, camın önünde sırtı emlakçıya dönük bir şekilde öylece 

durup dışarıyı seyrediyordu. Elini cebine atıp bir tane sigara 

çıkardı. Sigarasını ağzına koyduğu saniye birkaç adım ötede 

duran emlakçının çakmağı, sigaranın ucunda yanıyordu. 

Emlakçının bu hareketi ilk defa yapmadığı, hatta bu hareketi 

yapmak için antrenmanlı dahi olduğu söylenebilirdi. Haim, 

kendini yormak istemiyormuşçasına ve biraz da aşağılayıcı bir 

tavırla sordu: 

“Kira ne kadar?” Emlakçı anlamamış gibi ve kurnazlıkla soruya 

soruyla yanıt verdi; “Kira… Kira kolay canım, sen evi beğendiy-

sen?”. Ancak emlakçı sorusuna yine yanıt alamadı. Karşısındaki 

adam sözcüklerini dahi onun için heba etmeyecek bir tavır içe-

risindeydi. Emlakçı, Haim’in özensiz hareketlerine tepkisiz 

kalıyormuş gibi gözükse de evin edeceğinden çok daha fazla 

fiyat söyleyerek bir nevi intikam almaya çalışıyordu. 

“Aylık dört yüz milyon. Kirayı peşin alırım, artı üç yüz dolar depozi-

to bir de benim bir kira bedeli tutarındaki komisyon.” Bir süre bek-

ledi, karşısındaki adam herhangi bir tepkide bulunmayınca 

gözleri ışıldadı; “Anlaştık mı?”.

Uyandı… Uyanmasına sebep her ne kadar ezan sesi gibi gözük-

se de asıl nedeni zaten iki gündür uyuyor olmasıydı. Çok uzun süre uyuyamıyor, uyuduğunda ise güçlükle uya-

nabiliyordu. Gözlerini açtığında çevreye tuhaf bir şekilde bakmaya başladı. Buraya nasıl geldiği konusunda hiçbir 

fikri yoktu. Hatırlamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yattığı yerden bir müddet kalkamadı. Vücudundaki her 

kemik sanki kırılmış gibi sızlıyordu. Bir süre kendine gelmeye çalıştı, o an ne kadar acıkmış olduğunu midesin-

den gelen seslerden anladı. Hemen üzerini giyip evin altında bulunan lokantaya gitti. Bir şeyler atıştırdıktan sonra 

tekrar evine dönerken merdivenlerde genç bir erkekle karşılaştı. 

“Merhaba… Dört numaraya siz taşındınız galiba.” 

“Dört numara…” Elindeki anahtara baktı önce ardında ilk gördüğü kapı koluna, numara dört… “E – Evet.”

“Adım Mustafa.  Buralar sessiz sakindir. Kimse rahatsız etmez sizi.”

“Haim”

“Bir şeye ihtiyacın olursa karşı dairedeyim, çekinme.” Haim kafasını salladı ve ikisi de evlerine girdiler. 

Yağmur şiddetini artırmıştı. Haim, yağmurun altında üzerindeki ön düğmelerinin tamamını açtığı incecik gömle-

ğiyle çukur kazmakla meşguldü. Alnından akan terle beraber aşağı doğru süzülen yağmur suları, açılan çukuru 

da doldurmaya başlamıştı. Acele etmesi gerektiğini düşünerek sanki gücü hiç bitmemiş gibi sınırsız bir enerji ile 

daha da süratle çukuru kazmaya devam etti. Sonunda istediği derinliğe ulaşmıştı. Yerde yatan cesedi tutup çuku-

run içine kadar sürükleyip bıraktı. Aynı süratle de üzerini kapattı. 
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Bu şehre ne zaman geldi, burada ne işi vardı, kimi arıyordu veya 

kimden kaçıyordu hiçbir fikri yoktu. Her sabah aynı kanepede 

uyanıyor ve farkında olmadan aynı işleri yapıyordu. Oturduğu 

apartmanın en altındaki lokantada daima aynı yemeği yiyordu. 

Hatta o kapıda gözüktüğü an lokantacı tabağı doldurmaya başlı-

yordu, sipariş dahi almadan. Kaldığı evde değişen tek şey gün-

begün artan sigara paketleri ve içki şişeleriydi. Aradan ne kadar 

zaman geçmişti, bilmiyordu. Eşyası olan tek odanın içerisinde 

içkisini yudumlarken çalan kapının sesiyle irkildi. Ancak kapı-

nın diğer tarafında kim olduğunu umursamadı bile. Yerinden 

kıpırdamaması kapının tekrar çalınmasına engel olmadı. Bunun 

üzerine oturduğu yerden kalkıp kapıya doğru temkinli adımlar-

la ilerledi ve usulca mercekten baktı. Karşısında duran adamın 

kim olduğu konusunda herhangi bir fikri yoktu. 

“Kimsin?”

“Ben Mustafa.”

Haim bir yandan düşünürken diğer taraftan da söylenmeye baş-

ladı kendi kendine; “Mustafa… Mustafa… Mustafa…” Mustafa’nın 

kim olduğunu anımsamaya çalıştı. Bir an yemek yediği lokanta-

da çalışan garsonun yüzünü Mustafa’nınkiyle birleştirip bir 

sonuca varmaya çalıştı. Fakat bu yaptığının saçma olduğu 

düşüncesiyle silkinip düşünmeye devam etti. Zihnini zorlarken 

aynı zamanda iki işaret parmağıyla da başını ovuşturuyordu. 

Sonra aklına sigara aldığı marketteki adamın yüzünü az önce 

mercekten gördüğü adamınkiyle bütünleştirip söylendi; 

“Acaba?”. Bu düşünce de ona manasız geldi. Sonunda düşünmeyi ve zaten ağrıyan başını zorlamayı bırakarak kapı-

yı açtı. Mustafa vakit geçirmeden konuşmaya başladı;

“Nerdesin ya kardeş, ağaç olduk.” Haim cevap vermeden Mustafa’nın yüzüne bakmaya devam etti. Ama bakışları son 

derece donuktu ve bir noktaya kilitlenmiş gibiydi. Mustafa elini karşısındaki bitkin adamın gözlerinin önünde 

sağa sola salladı. Haim bu hareketten sonra soğuk bir şekilde; “Ne oldu?” diye sordu. Mustafa çok şaşırmıştı ve 

kekeleyerek; “Çay… Çaya gelmiştim.” dedi. Karşılığında aldığı yanıt daha da sert ve kararlıydı; “Çay yok”. Aniden 

kapıyı kapattı. Mustafa orada öylece kalakaldı ve neye uğradığını şaşırmış bir halde dairesine döndü. 

Eve girdiği gün kapattığı perdeleri bir daha hiç açmamıştı. Zaten yeterince güneş almayan odası siyah perdelerin 

de güneş ışınlarını içeriye sokmamasıyla daha da kasvetli bir havaya bürünmüştü.   Haim de bu arada dünü, bugü-

nü ve yarını olmayan bir hayatı yaşıyordu. Bu eve taşınalı neredeyse altı ay olmuştu ancak o bir kenara fırlatıp attı-

ğı çantasına bir kez olsun dokunmamıştı. İlk kez o gün aklına çantayı karıştırma fikri geldi. Birkaç pantolon ve 

kazak dışında ufak bir defter buldu. Sayfaları hızla karıştırırken farklı tarihler altında birbirine benzer ve tekrar tek-
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rar yazılmış cümlelere rastladı; “Bugün sen olmadığın için çok mutluyum” cümlesi 19.04.1999 tarihinin hemen 

altında yazıyordu. Bundan bir yıl sonra; 12.05.2000 tarihinin altında ise “Artık yoksun!” cümlesi defalarca, arka 

arkaya sıralanmıştı. Diğer sayfalarda da birbirine bunlardan farklı olmayan cümlelerin yinelenerek yazıldığını 

gördü. Bütün bunların ne anlama geldiğini düşünürken kafasını daha da karıştıracak bir şey daha çıktı defterin ara-

sından; kartvizit. Kartın üzerinde Dr. Sevgi Korkmaz ismi yazılıydı. Haim aniden telaşlanarak elindeki kartla bera-

ber dışarı çıktı. İlk gördüğü kulübeden kartın üzerindeki numarayı aradı. Telefonun diğer ucundaki kıza sordu;

     “Doktor Sevgi Korkmaz mı?”

“Burası muayenehanesi. Randevu mu almak istiyorsunuz?”

“Hayır, kendisiyle görüşeceğim.”

“Kim arıyor?”

“Adım, Haim”

“Biraz bekleyin lütfen.”

Haim, ahize kulağında bir müddet bekledi. Ardından karşısına 

orta yaşlarda bir kadın çıktı. 

     “Alo!”

“Alo! Doktor?”

“Buyrun benim…”

“Şey, bu size biraz garip gelebilir ama ben sizi neden aradığımı bilmiyo-

rum. Kartınızı buldum, acaba tanışıyor muyuz?”

“İsminiz nedir?”

“Haim Shalenko”

“Galiba sizi hatırlıyorum Haim Bey, İsrailliydiniz değil mi?”

“Evet, doğru.”

“Bir müddet seanslara katılmıştınız, biraz beklerseniz dosyanıza baka-

bilirim.”

“Bekliyorum.”

Kısa bir süre sonra kâğıt hışırtılarının eşliğinde doktorun sesi 

duyuldu diğer taraftan;

     “Eveeet. Buldum. Sizde çok nadir görülen bir hastalık vardı.”

“ Hastalık mı? Ne hastalığı?”

“Insomnia ve Ancyologie, yani uykusuzluk ve unutkanlık. On altı yaşın-

da geçirdiğiniz kazadan sonra yakalanmışsınız buna. Çok nadiren uyuyabiliyorsunuz ve uyandıktan sonra on altı yaşından 

sonra öğrendiğiniz her şeyi unutuyorsunuz. Tıpkı yeni doğmuş gibi. Tabi bu rahatsızlıkla beraber gelen halüsinasyonlar, aşırı 

sinirlilik, sanrılar, içe kapanıklık, korku vs…”

Haim bunları duyduğu an elindeki telefonu yere bırakıverdi. Ancak diğer taraftaki doktor konuşmaya devam edi-

yordu. 

“…Siz psikolojik tedavinizi yarıda bırakmışsınız. Eğer bu arada ilaçlarınızı da almadıysanız lütfen en kısa zamanda bir 

uzmanla görüşün. Yoksa… Alo! Alo! Orda mısınız?”

Haim koşar adım evine doğru gidiyordu. Aynı anda kafasında da korkunç ağrılar vardı ve belli – belirsiz görün-
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tüler geçiyordu. Kendini odasına attığında ne yapacağını bilmez bir hâlde deli gibi dolanmaya başladı. Elleri titri-

yor ve sinir nöbetleri geçiriyordu. Zaten günlerdir uyumamıştı. Belki on belki de on beş gün olmuştu ve bu, uyku-

suz kaldığı en uzun süre idi. Tüm bu hengâmenin içerisinde şuursuz bir vaziyette iken ardı ardına basılan zil sesi 

onun dikkatini başka bir yöne çekti. Boğazında yumruk büyüklüğünde düğümlenip kalmış bir şey hissetti. Soluk 

almakta zorlanıyordu. Bu arada zil hâlâ çalıyordu. Gücünü toplayıp kapının merceğinden baktığında karşısında-

ki kişi Mustafa’ydı. Haim’in karışmış aklındaki görüntüler iyice birbirine girmişti ve Mustafa’yı görür görmez ken-

disini bir kovalamacının içerisinde buldu. Dar sokaklarda saatlerce koşmanın ve korkmasının verdiği etkiyle 

ciğerleri neredeyse patlayacak dereceye gelmişti. Bir an kendini toparlayıp tekrar mercekten baktı. Diğer tarafta 

duran Mustafa’nın hâli aniden ona oldukça dehşet verici gözüktü. Aynı zamanda kafasındaki görüntüler de iler-

liyordu. Haim boş sokaklarda gecenin bir yarısı koşuyor Mustafa ise onu aynen bir makine gibi yorulmadan takip 

ediyordu. Tepe aşağı koşmaya başladıklarında artık koşmaktan ölecek raddeye gelmişti. İlk gördüğü aradan dönüp 

duvarın kenarına gizlendi. O sırada arkasından koşan Mustafa, Haim’in ikiye ayrılan çatallı yolların hangisinden 

döndüğünü düşünürken arkadan vuran ışık onun gölgesini önüne düşürmüş ve yerini belli etmişti. Mustafa, 

belindeki silahı çıkarıp mermiyi ağzına verdi. Duvarın köşesine kadar yavaşça geldi. Haim, onun yaklaştığını his-

sedip yumruklarını hazırlamıştı ve saldırmak için bekliyordu. Fakat o anda hiç beklemediği bir şey oldu ve kafa-

sının tam arkasında tabancanın soğuk namlusunu hissetti. Mustafa tereddüt etmeden tetiğe bastığında kafası ger-

çekten patlamış hissine kapılan Haim, hayalinin içinden çıkıp çabuk hareketlerle kapıyı açarak eşiğin diğer tara-

fında duran Mustafa’yı içeri çekerek saldırmaya başladı. 

Olanca hiddetiyle yumruklarını Mustafa’nın suratında patlatıyordu. Gözünü bir an bile kırpmadan, bütün öfkesi-

ni kusuyordu, altındaki dövdüğü adamın bedenine. Yumruk atmaktan yorulduğunda kalkıp Mustafa’nın ayak bile-

ğinden tutarak içeriye kadar sürükledi. Sonra hızla mutfağa gidip aldığı büyük bıçakla Mustafa’nın cılız bedenini 

doğramaya başladı. Birden azılı bir katile dönüşmüştü. Ahşap parkeler, vücudu ve elindeki bıçak kanlar içerisinde 

kalmış, Mustafa’nın âdeta iç organları gözükecek duruma gelmişti. Öfkesi Mustafa’nın yerde hareketsiz yatmasıyla 

beraber son buldu. Cesedin başında oturup sigarasını yaktı ama bitiremeden uykuya daldı. Kendini oldukça zorla-

mıştı uyumamak için ancak başaramadı. Çok kısa bir süre dalmıştı ki yeniden gözlerini açtı. Yerde gördüğü ceset 

karşısında paniğe kapılıp evin en uzak köşesine sindi. Onun bu eve nasıl geldiği konusunda hiçbir fikri yoktu. 

Kendi üzerindeki kanlara ve yerde duran bıçağa gözü ilişti. Bu cinayeti kendisinin işlemediğini düşünmeye çalıştı-

ğı bir anda çalan zil onu daha da telaşlandırdı. Bir cesetle baş başaydı ve gelen kişi onun başına başka bir dert aça-

bilirdi. Hiç ses çıkarmadan olduğu yerden kalktı ve yavaşça koridora çıktı. Mercekten baktığında gördüklerine ina-

namadı. Karşısındaki adam yerde yatan cesetle aynı kişiydi; Mustafa. O an dönüp odaya baktığında ise oda bom-

boştu. Ölmüş hiç kimse yoktu ve kendi üzerindeki kan da… 

Hatta her şey yerli yerinde ve son derece düzenliydi. Yeniden 

dönüp mercekten dışarı baktığında ise bu kez apartman boşlu-

ğunda kimseyi göremedi. Ortada ne bir ceset ne de kapıyı çalan 

başka biri vardı. Çıldırmış gibiydi. Ellerini başının arasına alıp 

çığlıklar atmaya, bağırmaya, inlemeye başladı. Sonra bir an 

susup kafasını kaldırdı. Arkasından gözünü dahi kırpmadan 

pencereye doğru koşmaya başladı. Camları kırıp içinden geçe-

rek kendini on iki kat aşağıya bıraktığında, bedenindeki sebe-

bini bilmediği tüm yüklerden kurtulduğunu hissetti.  

n Cemil CEYLAN

n Çizimler: Ceminay KARA
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TAVUSKUŞU
Çehov’un bukalemunundan kaçan rengarenk tavuskuşları... 
“Fanzin; başlı başına bir başkaldırıdır, bu yüzden ürettiklerimizin 
içinde ruhumuz var; öykülerimiz, şiirlerimiz, fotoğraf ve çizimleri-
mizin içten olmasının nedeni bu. Yazdığımız öykülerin, şiirlerin 
gündemden kopuk olması çok zor, tabi ki her türlü siyasi görüşe 
açığız ama özgürlük mücadelesi veren tüm kimliklerin, halkların 
fanzini olmaya çalışıyoruz. Deyim yerindeyse coğrafyanın acısını 
anlamaya çalışıyoruz.” diyerek edebiyatı kendilerini ifade etme yolu 
olarak benimsemiş bir grup genç Tavuskuşu’nun “can suyu”dur. 
Ayrıca ara ara radyo yayını yapıp kısa muhabbetler hâlinde şiirden, 
şehirden, edebiyattan konuşuyorlar, istek şarkılar ve konuk dinleyi-
ciler de ortaya neşeli bir şeyler çıkmasını sağlıyor. 

SABİTFİKİR 
Şık tasarımı, kağıdı ve baskı kalitesi keyif verici olan 
güncel edebiyat dergisidir. Renkli sayfaları, resimlerin 
görselliği algıda seçiciliği hızlandırıyor, içeriği ise ilgi-
nin yarattığı bilgi ile düşünceyi doyurucu bir şekilde 
besliyor. Her ay başka bir tema ile dünya ve Türk ede-
biyatından örnekleri vermektedir. Kitap tanıtımları ile  
kendini bir çırpıda okutabilen bir dergi. 

NOTOS
Çok başarılı yazılar ve öyküler barındıran, tarifsiz bir emek harcandığı daha 
ilk sayfalarından belli olan  dergilerden biri Notos. Öykülere ayrılan yerin 
haberlere ve kitap önerilerine göre daha fazla olduğunu söylemek gerek; yeni 
kuşaklara öyküyü sevdirme gayreti içerisinde oldukları açıkça gözüküyor. 
Köklü ve can sıkmayan, güzel edebiyat analizleri de olan bir dergi de denebi-
lir. Ayrıca her ideolojiye açık ve anlayışlı olduğunu belli etmektedir. 
“Edebiyat dili her şeyin üstünden gelir“ anlayışı Notos’u anlatmak için yeter-
li olacaktır. 

EDEBİYAT ORTAMI
Son sayısıyla birlikte 8.yılına giren iki ayda bir çıkan edebiyat der-
gisidir.  Yetenekli,  genç şair ve yazarları edebiyat ortamına buyur 
etmesiyle  gençlere yol açar. Kapakları ve güzel basımıyla ilgi 

çeker.  Diri ve duru  oluşunu yıllar geçmesine rağmen kaybetmeyişi ile okuyucuların 
gönlünde taht kurmuştur. Ayrıca her sene yayımladıkları şiir yıllığı çok büyük ilgiyle 
karşılanmaktadır.

FANZİN & DERGİLER 
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MEÇHUL

Hâkim fanzin algısıyla uzlaşamayan ve bu fanzinlerle yetinmek iste-
meyen bir grup öğrencinin çabalarıyla haziran ayında yayın hayatı-
na başlayan bir fanzin, Meçhul. Her ay farklı bir şairi ya da konuyu 
kapaklarına taşıyarak makalelerle bu sanatçıları çeşitli yönlerden 
ele alıyorlar. Fanzinin içeriği, yazın türünün şiir, öykü, deneme gibi 
farklı alt dallarıyla ve “Şiir Labirenti”, “Çizgi Öykü”, “Meçhul Sesler 
Korosu” gibi yenilikçi köşelerle her sayıda zenginleştiriliyor. 

kitap-lık 

Yapı Kredi Yayınları tarafından hazırlanan iki ayda bir çıkan 
edebiyat dergisidir. Her sayısında işlediği belli bir dosya 
konusu vardır. Ancak  söyleşilere, denemelere, şiirlere, ince-
lemelere ve öykülere de yer verilir. “Babil Kulesi, Güzel Sayfa 
gibi değişik kısımları bulunur. Kitap-lık bugün artık içeriği ve 
biçimiyle, seçiciliği ve özeniyle, “iyi edebiyat okuru”nu göze-
ten tutarlı çizgisiyle etkisini, gücünü iyice duyurmuş bir 
dergi “ dir. 

KAFKA OKUR

İki ayda bir yayınlanan fikir, sanat ve edebiyat dergisidir. 
İçinde  deneme, tiyatro, röportaj, anlatı, sanat, öykü, kitap ince-
leme, şiir inceleme ve alıntılar bulunduruyor. Çizimler ve resim-
ler yazılara renk katmış.  Kâğıt olarak da kaliteli gözü yormayan, 
rahat okunan kağıt kullanılmış. Her sayısında tüm heves ve bek-
lentileri karşılayan bir dergi.

DOG JUİCE

Kadıköylü sinema, edebiyat ve müzikseverin girişimiyle  çıkan  aperiyodik  bir fan-
zin. Adını, bundan on dört sene önce  iki arkadaşın konuşmasında  geçen  kelimele-
rin not edilmesinden aldı.  İlk sayısı zengin içeriği ile dikkat çekti ve İstanbul’a hızla 
yayıldı.  Fanzinin sahibi “Fanzin her ne kadar ‘kişisel bir hamle’ olarak yerini alsa da, 
sürpriz yazar ve konuklara da ev sahipliği yapacak. ”  diyor. İstanbul’a gelen istismar 
sinemasının aranan yönetmeni Abel Ferrara ile bir tuvalet köşesinde daha önce hiç 
konuşulmayanları da fanzinde bulabilirsiniz.

n Başak  ERTUĞRUL 
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Yapsam mı, yapmasam mı?

Yapsam ne kaybederim? 

Sonrasında pişman olur muyum?

İstiyor muyum ki yeterince? 

Ya yaparsam da şöyle olursa? 

Ama belki de daha iyi olur. 

Doğru bir karar mı aldım?

Kötü mü ettim acaba? 

Öyle yapmasa mıydım?

Yanlış anlamış mıdır? 

Böyle yapmasam şunu yapabilirdim şimdi. Öyle 

diyeceğime şöyle deseydim daha iyi olurdu belki de. 

Keşke yapmasaydım.

O da niye öyle dedi sanki? 

Daha çok düşünseydim keşke. Çabuk mu hareket ettim?

Endişe, kararsızlık, pişmanlık, kendini sorgulamalar... 

Sürekli ya geçmişte, ya gelecekte…

Anı yaşayamadık gitti!

n Işıl ÖZGÜR

Şimdi
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Hani hava çok kötüydü gitmiştik ya Beyoğlu’na.

Hani Fransız sokağında bir ikinci katta

Canlı müzik vardı

Mazhar Alanson çaldılardı ya hani

Hani ben anlatmıştım sana 

Nicola Tesla’nın güvercine olan aşkını

Hani Emrah Serbes’i dillendirmiştim

“Tam olarak hissedemediğimiz kırılma anları vardır. Zamanla 

harap edici duygulara dönüşüyorlar. Yaralanmanın sıcaklığıyla 

ilk anda hissedilmeyen kurşunlar gibi. Böyle durumlarda biraz 

zaman her şeyi mahvediyor.”

Hani susup gitarı dinlemiştik.

Çay söylemiştik hemen arkasından

Hani sigaramız bitmişti o an 

Hani bana ellerini uzatıyordun ya

Dillendirmiştim 

“Kinyas’ı yanımda götürdükten sonra her yer aynıdır” 

Kinyas ve Kayra’dan

Bir saat geçmişti ve hiçbiri olmadı bunların

Hani susmuştuk ya o saat.

Ben içime ağladım hep

İçimden konuştum içimden bağırdım ya sana

Mazhar Alanson çaldılardı hani

Sen hep susmuştun ya

-öfke olarak sessizlikler görmüştüm. Anlayış olarak sessiz-

likler. Kabulleniş olarak sessizlikler. Pişmanlık olarak sessiz-

likler. Hayranlık olarak sessizlikler. Sessizliğini çözememiştim. 

Ama en çok onunkini sevmiştim.

n Selin TOĞAN
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Ne oldu şimdi?

Göğüs kafesimden yukarı doğru bir sıkıntı hissi yükse-

liyor. Ürperiyorum. Hafif bir titreme geliyor, geçiyor. 

Nefes alıp verişim düzensiz, kalbim daha bir hızlı atıyor. 

Duyar gibiyim sesini.

Neden böyle oldu şimdi?

Önümdeki işe kafamı vermeye çalışıyorum. Nafile. 

İçimde bir şey beni kendine çekiyor, kafamı bulanıklaş-

tırıyor. Sorular, kendini sorgulamalar, yaşananları tart-

malar, ölçüp biçmeler, bütün bunlara bir anlam yükle-

me çabaları.

Niye böyle yaptı ki?

İradem güç bulup benliğimi işgal eden bu düşünceleri 

savuşturuyor, bir süre. Kısa bir süre. Birden hepsi yine 

doluşuyor kafama şiddetle, hızla, ısrarla. 

Yanlış mı anladım?

Gözlerimi kapatıp derin derin nefes alıyorum. Hadi 

sakinleş artık ve dikkatli düşün!

Yanlış mı tanımışım onu?

Hayır. Hayır, tam tersi çok doğru tanımışım. Ama sonra 

onun böyle biri olduğu gerçeğini kaldıramayıp kandır-

mışım kendimi. 

Peki ama niye?

Gerçi ne yapsaydım, başka çarem mi vardı? Bu gerçeği 

gördüğümde iş işten geçmişti artık. Yakın bir bağ kur-

duğum, sürekli aynı ortamda olmak zorunda olduğum 

birini hayatımdan kesip atabilir miyim ki? 

Ardımda kırık bir ilişki bırakmadan, daimi bir gerginlik 

hissine sebebiyet vermeden imkânsız…

Bu durumda onun sahiden nasıl biri olduğunun bilin-

ciyle, onunla tek bir kelime etmek dahi yıkıma sürük-

lerdi beni. 

Her an her dakika onunla tanışmamış olmayı, onun tut-

sağı olmamayı arzulamak, buna asla ulaşamamak, aynı 

düşüncelere aynı çıkmazlara takılıp kalmak, olmayan 

çözümleri aramak, bulamamak, çaresizlik içinde kıv-

ranmak...

Bütün bunlara harcanacak enerji ve zaman, sürekli yap-

macıklığın getirdiği bıkkınlık ve mutsuzluk, içimde 

bunların hiçbirine daha fazla katlanamayacağını bağı-

ran, yadsınması imkânsız bir ses. 

O, bu tahammül edilemez işkencesinden bihaber, mutlu, 

huzurlu iken.

Başkalarını kırmamak için kendini yıpratmak, olmadı-

ğın biri gibi davranmak, hislerini saklamak. Doğru olan 

bu mu? Seni üzen, tüketen birine bunu söylediğinde 

değişmiyorsa kendi iyiliğin için onu kırmak yanlış da 

hem kendini hem onu kandırmak doğru mu?

Peki ya şimdi olanlar?

Sakinleşip bunu da atlatacak, tekrar kandırabilecek 

miyim kendimi? Bu olandan sonra unutabilecek miyim 

yine? Ve sonra yine böyle bir olay, yine kalbim çarpa-

cak, kafam bulanacak. Sonra tekrar unutup devam mı 

edeceğim? Sonu gelmez, içinden çıkılmaz bu döngüde 

kısılıp kalmaya hâlâ razı mıyım?

Yoksa ne pahasına olursa olsun, ne demem, ne yapmam 

gerekirse gereksin... Bu defa bulabilir miyim kendimde 

o cesareti?

Sahi, ne olmuştu ki demin?

n Işıl ÖZGÜR

Kısa Bir Farkındalık
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Düşünüyordum geçenlerde, her zaman düşündüğüm yerde, 
camdan kafesimde. Yansımama baktım ve dedim ki: “Şu rezil-
liğe bak, neden böyle bir canlı yaşamayı hak etsin, hayata geliş 
amacının üremek ve soyun devamını sağlamak olduğu bir 
dünyada? 

Öyleyse ben...

Hiçbir şansım yok, benden iyilerle dolu olan bu fani dünyada. 
Bilginin çöpten çıkarılmış bir gofret kadar bile değerinin olma-
dığı ve aksine çenesi durmayan ve kafası boş olanların tercih 
edildiği bu dünyada herkesin var olduğunu iddia ettiği bir 
amacım var mı?

İnandım her zaman bir amacım ya da bir hedefim olacağına 
ama yoruldum artık. Belki de bir köşede kendi gelip geçici 
zevklerimi yaşamalıyım ve neredeyse herkese olduğu ve olaca-
ğı gibi zaman denilen belirsizlik tarafından hiçliğe karıştırıl-
mayı beklemeliyim. 

Ölüm, evet beni korkutuyor.

Kör olmayı, sağırlığı veya dilsizliği ona tercih ederim çünkü 
bunlar düşünme yetimi elimden alamazlar. Ancak, o uçsuz 
hiçlik fikri beni benden alıyor. Düşünüyorum öyleyse varım, 
ne kadar doğru! Başka bir şekilde var olabilirsin ama düşüne-
meden asla çünkü düşünemezsen var olduğunu bilemezsin bu 
da yaptığın hareketleri senin yapmadığın anlamına gelir. Bir 
bilgisayar tarafından oluşturulan kişi bu yüzden yoktur. Neden 
mi? Çünkü önemli olan düşünebilmek varlığını sorgulayabil-
mek, neden ve nasıl burada olduğunu. Bunu anlamak kişiyi 
kötü etkileyebiliyor çünkü amacının olmadığını fark eden kişi 
hayattan soğuyabiliyor.

Biz amaçlarımızı kendimiz yaratıyoruz, hayal edebilecekleri-
miz dâhilinde. 

Öyleyse hayalgücü büyük bir meziyettir ancak toplum tarafın-
dan köreltilebilecek ve kişiyi yaralayabilecek bir zayıflıktır da. 
Belki de bu yüzden her düşüncesini, her hayalini paylaşmak 
yerine bunları kendine saklamalıdır insan ki yaralanmasın. 
Kırılırsa bir daha toplanamayacak kalbine bir zarar gelmesin. 
Duygular bir insanın en zayıf noktasıdır, fiziksel zayıflıkların-
dan bile çünkü kişiyi ruhsal olarak çökertir ve bu yaşamak 
isteyebileceğiniz son histir. Bu yüzden toplumun şu anki tep-
kisizliği hiç de şaşılacak bir durum değildir. 

İnsanlar birbirlerinden korkuyorlar, duygu ve düşünceleri 
yüzünden, toplum tarafından dışlanmak ve yalnızlığa itilmek-
ten. Keşke herkes kendi hislerini rahatlıkla anlatabilse.

n Kaan AKYOL

Camdan Kafesimden
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“Esra Elbeyli” Söyleşi
GÜLÜŞMEYİ ÖZLEYECEĞİM
DOSTLUĞU ÖZLEYECEĞİM
ODAYI ÖZLEYECEĞİM
GENÇLERİN BANA 
SAYGISINI ÖZLEYECEĞİM.

Esra Hoca’m Sion’da kaçıncı yılınız?

Otuz beşinci yılım, sene sonunda otuz altı olacak.

Okuldaki ilk gününüzü hatırlıyor musunuz?

Çok iyi hatırlıyorum. Yirmi yedi yaşındaydım, çok 

heyecanlıydım. Son sınıflara giriyordum. O zaman son 

sınıflarda elli bir (51) kişilik bir sınıfım vardı, hepsi 

hanımefendiydi. Çok korkunç bir gece geçirdim, söze 

nasıl başlayacağım diye çünkü neredeyse hepsi benden 

sadece dokuz yaş küçüktü. Güzel bir giriş yaptım, 

onlarla da çok güzel anlaştık. Ondan sonra arkadaş 

olduk hatta bazılarıyla. Hâlâ görüştüklerim var. Keyifli 

geçti ondan sonra da alıştım.

Okulda hiç unutamadığınız bir anınız var mı?

Çok anım var; kötü var, iyi var. Beni üzen olaylar var, 

sevindiren olaylar var. Erkeklerin okula ilk gelişi var 

mesela. Çok heyecanlıydı. Ben büyük sınıflara giriyor-

dum. Küçük sınıflar orta bir, orta iki, orta üçtü. 

Birdenbire koca genç kızların arasına küçük küçük 

oğlanlar geldi. Onların “oyy” diye saçlarını seviyorduk. 

Sonra onlar büyüdüler, lise birde falan delikanlı deli-

kanlı oldular. Hatta bir eski öğrencimin oğlu geldi, ilk 

defa bir anne-oğul okutmuş oldum yani. Çok gurur 

vericiydi, bu okulda hem annesini hem oğlunu okutaca-

ğı kimsenin aklına gelmezdi herhâlde.

Sizin ilk öğretmenlik yıllarınızla şimdiyi karşılaştırın-

ca, ne gibi farklılıklar var?

Oooo, 1800’lerle 2000’ler gibi inanılmaz bir jenerasyon 

farkı var. Öğrencilerin davranışlarında, her şeyde çok 

büyük farklılıklar var.

En çok ne değişti sizce?

En çok davranışlar değişti. Küçük-büyük saygısı kalma-

dı. Ben mesela bir öğretmenimin torununu okuttum. 

Bilmiyordum ilk onun anneannesi olduğunu, sırada 

görünce ayağa kalktım, elini öptüm, herkes çok şaşırdı. 

Bu yıl emeklilik nedeniyle okulumuzdan ayrılacak olan 
Esra Elbeyli ve Nami Başer’le dergimiz için röportaj 
yaptık. Tüm emekleri için sevgili öğretmenlerimize 
teşekkür ediyoruz. Onları çok özleyeceğiz.
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Bizde çünkü böyle bir kavram vardı, öğretmen-öğrenci 

sevgisi, saygısı. Önce saygı gelirdi. Şimdi koridorlarda 

bakıyorum, teneffüse çıkarken üstüme gele gele çıkı-

yorsunuz. Eskiden öğretmeni görünce duvara yapışılır-

dı. Bu sadece okulda değil, aynı şekilde metroda, oto-

büste, sokakta, kimsenin büyüğe saygısı yok. Bu çocuk-

lar saygısız olduğu için değil. Dönem değişti, onlar da 

bu dönemin çocukları.

Öğretmen olmaya karar vermenizi sağlayan neydi?

Aslında hiç niyetim yoktu. Benim işim ticaret ile ilgiliy-

di. Oğluma hamile kaldım işten ayrıldım. Tesadüfen 

oldu, bir dershanede yarı zamanlı İngilizce dersi veri-

yordum. Burada öğretmen aradıklarını duydum, bir 

geleyim dedim “pat diye” aldılar. Oğlum büyüsün ayrı-

lırım, düşüncesiyle başladım, aklımda yine ticarete dön-

mek vardı. Sonra ikinci oğluma hamile kaldım, o biraz 

büyüsün dedim, sonra burayı sevdim, arkadaşlarımı 

çok sevdim. Öğretmen arkadaşlarımı sevdim, çalışan 

herkesi sevdim. Çocuklarımı büyüttüm ve o sürede 

burası benim bir parçam oldu. Bir daha da düşünmedim 

ayrılmayı. Okulu sevmeseydim ayrılabilirdim de. O 

zamanlar çok teklif geldi özel okullardan ama isteme-

dim. Adının sağladığı saygınlığı tercih ettim. Biraz da 

klasiğim, yeni açılmış köklü olmayan bir okuldansa, 

köklü, eski bir okulu tercih ederim. Şimdi bizim okul-

dan mezun olup okula öğretmen olarak dönenleri düşü-

nürseniz hepsi “ay bu okuldan çıksam, kurtulsam” diye 

düşünüyorlardı, koşa koşa geri geldiler. Demek ki bir 

tılsımı da var. Bir de şu var çok özel bir okul içinde, çok 

özel öğrencilerle her ne kadar şikâyet etsem de şimdi 

bazı “radikal” davranışlardan, yine de çok iyi öğrenci-

lersiniz. Belli bir kültür seviyesini yakalamış velilerle 

birliktesin, aynı lisanı konuşuyorsun, bir “eşitlik” var ve 

bu çok önemli. 

Üniversitede ne eğitimi aldınız?

İstanbul Üniversitesi’nde İngilizce Filolojisi okudum. 

Bizim zamanımızda Yabancı Diller Yüksek Okulu zaten 

yoktu onu okumak zorundaydık. Ben edebiyat üzerine 

okudum.

Öğretmen olmasaydınız, hangi mesleği seçerdiniz?

Ben hukuk okumak istiyordum. Fakat aynı zamanda 

okurken çalışmam gerekiyordu. Üniversitedeyken hep 

çalıştım, kütüphanecilik falan yaptım. Hukuk okumak 

için çalışmayı bırakmam gerekiyordu. O dönemlerde 

babamın işleri de bozuldu. İşten fedakârlık edemeyece-

ğim için okuldan fedakârlık etmek zorunda kaldım. O 

içimde bir uktedir yani bence iyi bir avukat olabilirdim.

Öğretmenliğin sizin için en güzel yanı nedir?

Öncelikle gençlerle beraber olmak. Benim içim genç, 

çoğunuzdan daha dinamiğim. İkinci olarak yenilikleri 

takip edebiliyorum. Yeni kuşaklara yetişebilmek için 

bütün yenilikleri takip etmek gerek ve öğrenciler saye-

sinde ben de bunu yakalıyorum. Ayrıca, mesela bir 

uçağa biniyorum biri geliyor “Merhaba hocam” diye 80 

mezunu, ailesiyle birlikte karşıma çıkıyor. Her yerde bir 

öğrenci bulabiliyorum.

Zamanında öğrenciniz olan kişileri şu an aynı kurum-

da sizin gibi öğretmen olarak görmek nasıl bir his?

Çok gurur verici bir his.  Mesela biri müdürüm olan, iki 

tane de aynı bölümde çalıştığım eski öğrencilerim var. 

Ne kadar saygı duysalar da arada atışıyoruz, tartışıyo-

ruz. “Yok, böyle olmaz” diye bir yerde fikirlerini söyle-

yince onlara hak verebiliyorum. Onlara güveniyorum. 

Çok keyifli bir şey. Ufacık çocukken alıyorsun, okutu-

yorsun, mezun ediyorsun, geliyor pat diye karşına. Bir 

sürü de gelip yanımda staj yapan öğrenci vardı. Çok 

keyifli ve çok tatmin edici bir durum.

Emeklilik planlarınız neler?

Valla ilk önce bol bol uyuyacağım. On yedi yaşından 

beri çalışıyorum altmış yaşındayım, sabah kalkmamaya 

özlem duyuyorum. Bir dernekte gönüllü olarak ders 

vermeyi istiyorum. Oğullarım farklı şehirlerde, onları 

ziyaret ederim. Mutlaka yapacak bir şey bulurum.

Son olarak, en çok neyi özleyeceksiniz?  

Sabah odaya gelip merhaba dedikten sonra arkadaşla-

rımla gereğinde dertleşmeyi, gülüşmeyi özleyeceğim. 

Dostluğu özleyeceğim. Odayı özleyeceğim. Gençlerin 

bana saygısını özleyeceğim. Onlara doğum günlerinde, 

düğünlerinde aldığım hediyeleri verme keyfini özleye-

ceğim. Ve de okul ilk açıldığı gün çok ağlayacağım, 

ondan eminim. Çünkü hayatımda başka bir şey bilmi-

yorum, o ağır gelecek.

n Nursena  EVCÜMEN
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“Nami Başer”
Söyleşi

Merhabalar Nami Hoca’m, öncelikle sizi daha yakından tanımamız için 

bize ö€renim hayatınızdan bahseder misiniz?

İlkokulu Mudanya’da okudum, ondan sonra Galatasaray Lisesine geldim, lise bittikten sonra Fransız 

Cumhurbaşkanı’nın bursunu aldım. Fransa’ya gidip burslu olarak orada edebiyat ve felsefe okudum. Önce Strazburg 

Üniversitesinde dört sene eğitim gördüm, doktorayı da Paris VIII Üniversitesinde yaptım. Bu üniversite 68’den sonra 

kurulmuş ve solcu bilinen birçok hocanın sürüldüğü bir yerdi. Strazburg’da ise, Almanya’ya yakın olduğu için fel-

sefe gibi konularda çok ciddi bir eğitim vardı. Bu sebeple bu okullarda okumuş olmaktan mutluyum.

Türkiye’ye ne zaman döndünüz, döndüğünüzde neler yaptınız?

1975’te Türkiye’ye döndüm. İlk önce üniversitede değil lisede hoca olmak istediğim için iki yıl Galatasaray 

Lisesinde hocalık yaptım. Bu iki yılda Türkiye’deki durumun çok kötü olduğunu gördüm, 80 öncesi durumdu, 

İstanbul’da durmadan grevler, kavgalar oluyordu. Uludağ Üniversitesinin açılacağını öğrenip Bursa’ya Askeri 

Liseye tayin oldum, 1977-79 yılları arasında burada Fransızca öğretmenliği yaptım. Askeri Liseden sonra Uludağ 

Üniversitesine geçtim, 1979-93 yılları arasında burada okutman olarak çalıştım.  İlk başta Galatasaray Lisesinde 

çalışmak istememin nedeni Türkiye’de çok fazla üniversite olmaması, Galatasaray Lisesinin üniversite düzeyinde 

eğitim vermesi ve sevdiğim bir yer olmasıydı. 1993’te Galatasaray Üniversitesi açılırken beni çağırdılar eğitim ver-

mem için, ben de İstanbul’a döndüm, Galatasaray Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım.

Bahsettikleriniz sayesinde biraz bilgimiz var ama tam olayı bilmiyoruz, YÖK ile aranızda yaşanan nedir?

Ben Fransa’da okudum,  altı sene kaldım. Bu altı sene içinde; üç sene lisans, bir sene mastır, iki sene de doktora 

yaptım (edebiyat ve felsefe) iki ayrı daldan. Fakat YÖK bunu kabul etmedi, dedi ki “Türkiye’de lisans dört sene-

de veriliyor bu nedenle dördüncü sınıfı okumalısınız.” Önce reddettim, Fransa sisteminde okuduğum için bana 

saçma geldi. Sonra Galatasaray’dan ısrar geldi, bunun üzerine, bir sene daha okuyup dördüncü sınıfı da bitirip 

lisansımı aldım. Ama bu sefer de şöyle dediler, “Lisansınız 98 yılında alınmıştır ama mastır ve doktoranız 75 yıl-

larında alınmıştır, bu durum uygun değildir.”  Böylece, onları da tekrar yaptım. Yani beş sene önce doçent bu yıl 

da profesör olabildim.

EDEBİYATI DİLE HÂKİM OLMAK İÇİN, 

DİLİ DERİNLEMESİNE ÇALIŞARAK 

ÖĞRENMEK İÇİN GEREKLİ BİR SÜREÇ 

OLARAK GÖRÜYORUM.
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Yapmak istediğiniz meslek her zaman öğretmenlik miydi?

Başka meslek yapabileceğimi düşünmüyorum.

Neden okuldan ayrılıyorsunuz?

Altmış beş yaşından sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde çalışılmıyor. Yaş haddinden dolayı emekli olu-

yorum.

Galatasaray Üniversitesinden de ayrılıyor musunuz?

Üniversitelerdeki yaş sınır› 67. Yani oradan da iki yıl sonra emekli olacağım. Ama emeklilik sözleşmeyi önlemi-

yor yani sözleşmeli olarak çalışılabiliyor. Daha devam edeceğim.

Fransa’daki felsefe eğitimi ile Türkiye’dekini karşılaştırabilir misiniz?

Türkiye’deki felsefe eğitiminin, en azından liseler için olanında, ders kitaplarının hâlâ otuzlu yıllardaki bir kurum 

tarafından önerilen şekilde, yedi ya da sekiz bölümlük kitaplar şeklinde olmasını eleştiriyorum. Bunun değişme-

si lazım, mümkün olduğu kadar yazarlardan, felsefecilerden metinler bulunduran kitaplar olmalı. Bir de üniver-

siteye girişlerde test sistemi benim zamanımda yoktu tabi ki Fransız sistemi yani baccalauréat vardı. Test sistemi 

öğrencileri maalesef ezber yapmaya sürüklüyor, öğrencilerin ellerinde başka bir olanak kalmıyor. Bence bu test 

sisteminin de bir an önce kaldırılması lazım. Belki de Avrupa’ya girişimizi de en çok istememin nedeni baccalauréat 

sistemine tekrar dönülmesidir.  1830’larda 2. Mahmut Fransızlardan almıştır bu sistemi. 1974’e kadar, Avrupa’ da 

şu anda uygulanan bu sistem, Türkiye’de de vardı.

Türk felsefeciler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Şu an Türkiye’de birçok üniversitede bölümler açılmış durumda, onlardan umutluyum. Çünkü toplantılara falan 

gidiyorum, çok meraklı olan bir yeni nesil görüyorum. Felsefe kitapları da çok çevriliyor Türkiye’de. Bir yazıda 

okudum; bizde, Arap ülkelerinde çevrilenlere göre yirmi kat daha fazla felsefe kitabı çevriliyor. Dergilerde felse-

feye dair çok özgün yazılar çıkıyor. Felsefeyi anlayan, çözen, ne olması gerektiğini hazmetmiş yeni bir nesil geli-

yor, bu nedenle umutluyum. 

‘EDEBİYAT’ hakkında ne düşünüyorsunuz?

Şöyle ilginç bir şey var, ben Fransa’ya felsefe değil edebiyat okumaya gittim, sonra edebiyat çok kolay geldi. Mesela 

ilk sene hocaların okuttuklarını ben zaten okumuştum ve bir şey daha yapayım dedim ve felsefeye de yazıldım. 

Edebiyat okumaktan da memnunum çünkü edebiyatla felsefe arasında yakınlık vardır ki eski Yunan’ da da öyle-

dir. Onun için edebiyatı dile hâkim olmak için, dili derinlemesine çalışarak öğrenmek için gerekli bir süreç ola-

rak görüyorum.

Türk edebiyatında 20. yüzyılda Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik, Edip Cansever, Nazım Hikmet, Kemal Tahir 

gibi edebiyatçıların yer aldığı çok değişik bir patlama oldu, çok büyük yazarlarımız yetişti. Bu yazarlarımızın eser-

leri yabancı dillere de çevriliyor. Türkiye’de Ahmet Hamdi Tanpınar’ın uluslararası haftası oluyor her yıl.

‘Bence edebiyat şu an Türkiye’deki en iyi şey’ diyebilirim.

n Eylül DÜZAĞAÇ

Esra Hoca’nın ve Nami Hoca’nın öğrencisi olmak ayrıcalığına erişmiş olmanın gururunu yaşayan bizler, onlardan 

çok şey öğrendik.

Teşekkürler Esra Hoca’m, teşekkürler Nami Hoca’m.



Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi32

Kan davası nedeniyle, gözünün önünde babasını vurduklarında beş yaşındaydı.  Dili tutuldu. O dili tutulan çocuk 
yıllar sonra, yaşadığı coğrafyayı anlattığı su gibi berrak, pırıl pırıl destanlarıyla herkesin dinlediği, duymak için 
can attığı bir halk ozanı, destan anlatıcısı olacaktı.

Köyündeki bir kurban kesimi sırasında bıçak, kazayla gözüne geldiğinde dört beş yaşlarındaydı. Yıllar sonra bir 
gözünün görmediği anlaşıldı. Oysa o bir gözü kör olan çocuk, yıllar sonra Zülfü Livaneli’nin sözleriyle “Gözleriyle 
kartal avlayan yazar” olacaktı.

Kolay bir yaşamı olmadı. Çocuk yaşlardan itibaren pamuk tarlalarında ırgatlık, su bekçiliği, ırgat kâtipliği, çiftlik 
kâtipliği, hademelik, arzuhalcilik gibi işlerde çalıştı.

Su bekçiliği yaptığı zamanlarda, pirinç tarlalarının ortasında durmaksızın yürürken, otlarla, çiçeklerle, böcekler-
le arkadaşlık etti. Kendi deyişiyle “O zamanlardan taktı kafayı doğaya.”

Hademeliği, kütüphanede yaptı. Bu kadar kitabı nasıl okudunuz sorularına “Adana’da Ramazanoğlu 
Kütüphanesi’nde hademelik yaparsa o çocuk, bal gibi okur!” diye cevap verdi.

İşte, bu gören, okuyan, anlatan halk ozanı, destan anlatıcısı bizim, bizimdi…

Bir daha onun gibi bir yazarın zor geleceğini bildiğimiz için belki de bu kadar hüzünlüyüz, onun kadar değerli 
bir sanatçının bu toprakların, bu kültürün bir parçası olduğunu bilmekten kaynaklanan gururumuzun yanında… 

“Demir olsam çürürdüm, toprak oldum da dayandım.”
Yaşar Kemal
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Hiç kimse onun gibi yazamayacak İnce Memed’in gözündeki ışığı, küçücük bir çocuğun iktidarın zulmü karşısın-
daki soylu duruşunu, halkın baskı karşısındaki tavrını, bürokrasiyi… Bir yağmur damlasının yere düşüşünü, bir 
dalın kırılışını, gecenin sessizliğini, dut ağacının şahit olduklarını, portakal çiçeklerini, durgun suları, sarı sıcak-
ları, ağaların intikam arzularını, anaların çilesini, oğulların çıkmazlarını, kadınların dirayetini... Daha nicesini… 
Onun betimlediği gibi kimse betimleyemeyecek. Renk renk, koku koku dokuduklarıyla avunmak zorundayız 
artık.  Kazandıklarımızla avunmak zorundayız. Derlediği ağıtlarla, türkülerle, destanlarla, deyişlerle…  İyi ki bu 
dünyadan bir Yaşar Kemal geçmiş deyip eserlerine sığınmalıyız. 

Başka değerlerimizi kaybettiğimizde öyle güzel bir söz söylerdi ki,”Hah”, derdik, “Evet, işte söylenebilecek en 
güzel sözü söylemiş.” Şimdi bakıyorum da onun ardından söylenenlere, hepsi çok anlamlı, çok etkileyici ve değer-
li ama hep bir şeyler eksik kalmış sanki. Kimse onun gibi söyleyemiyor. Yine de onun aramızdan ayrılışından 
sonra onun eksikliğini anlatmaya çalışanlardan bir derleme sunarak sözlerimi bitirmek istiyorum.

CAN DÜNDAR: Bir yanardağ söndü. Devrildi bir çınar, ışığın türkücüsü öldü. Sadece Çukurova değil, ölüm oru-
cundaki tutsak, pamuk tarlasındaki ırgat, gecekondudaki Roman, ayazda sabahlayan çocuk da dağdaki eşkıya da 
yetim kaldı. Kütüphanelerimizin üstüne bir kara bulut indi. 

ZÜLFÜ LİVANELİ: Hey, Yaşar Abi! O güzel atlara binip gittin ha! Gidip de bizi bu dar-ı dünyada bir başımıza 
koydun ha! Ne demeli bilemiyorum; yıllarca “Arkam sensin, kal’am sensin dağlar hey” dedim, şimdi dağlarım 
devrildi, kalelerim yıkıldı, kolum kanadım kırıldı.

NEBİL ÖZGENTÜRK: Yazıya adanmış, yazıya layık olmuş bir hayatın adıydı! “İpe çekeceklerini bilsem, yine yaz-
maya devam ederim!” diyecek kadar bir yazı sevdalısı, yazının kölesiydi. “O bizim deniz fenerimizdi.” Ve “roman 
kahramanlarının kaptanı”ydı. 

METİN ÜSTÜNDAĞ: ‘Yaşar Kemal Abi’m ne vakit aklıma gelse ikinci cümlem hep: ‘Ohhh.. Mis gibi toprak koktu’ 
olmuştur!

DOĞU YÜCEL: Yaşar Kemal alıntıları hep röportajlarından çünkü o bir aforizma yazarı değildi. Yaşayan son 
büyük yazarlardandı.

İLKAY AKKAYA: İnsanın yarattığı gürültüyü susturur bazı insanlar hakikate giderken ve ‘Sır”rı fısıldar. Doğasını 
kaybetmeyen duyar ancak. Yaşar Kemal, “o”dur.

REUTERS: Mazlumun yanında duran, kırk dile çevrilen, Türkiye’nin en büyük yazarlarından biri olan Yaşar 
Kemal, yaşamını yitirdi. Kürt yazar, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan birkaç hafta önce doğmuştu. En çok bili-
nen romanlarından İnce Memed 1973’te ona Nobel Edebiyat adaylığı getirmişti.

NEW YORK TIMES: Haberi, “Türkiye’nin usta romancısı ve gözüpek eleştirmeni Yaşar Kemal öldü” başlığıyla 
veren gazete, “Yaşar Kemal’in zorba toprak ağalarının, vurdumduymaz bürokratların ve adaletsizliğe karşı sava-
şan köylü kahramanlarının coşkulu öykülerini anlatan yapıtları, memleketi Güney Anadolu’daki Çukurova’da 
geçer. Geniş kitlelere seslenen renkli bir anlatımla, adaletsizliği acımasızca eleştiren ve soylu eşkıyalar yaratan iki 
düzineden fazla kitap yazmıştır” cümlelerini kullandı.

BBC: Kitapları sayısız dile çevrildi. Romanları beyazperdeye uyarlandı. 
Türkçeyi edebî bir dil hâline getirenlerin başında yer alıyor.

GUARDIAN: Yaşar Kemal’in ölümü üzerine Yönetmen Elia Kazan’ın şu 
cümlelerini haberinde kullandı: “Kemal, kadim gelenekten gelen bir 
hikâyeci. Homeros gibi... Sesi olmayanların sesi...” Gazete ayrıca John 
Berger’in, Kemal hakkındaki, “Yaşar Kemal bin kilometre boyundadır ve iki 
taştan, sevecen ve büyüleyici bir öykü çıkartabilir” cümlesine de yer verdi. 

n Hatice ONARAN
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Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur 
saman içinde ama bu defa günümüz içinde çok zengin 
bir iş adamı yaşarmış. Kendisi çok zeki, eğitimli ve başa-
rılı olmasına karşın kibirli ve bencil bir dolandırıcıymış. 
Geldiği yere hakkıyla değil, başkalarının hakkını yiye-
rek gelmiş. Çok zeki olduğu için de her zaman paçayı 
yırtarmış. Başkalarını düşünmez, fakir ve düşkünleri 
aşağılar, kendinden zenginlere ise yağcılık yaparmış.

Bir gün bu dolandırıcı iş adamı nasıl olduysa olmuş, 
kendine gerçek bir dost edinmiş. Bu dostluğu hiçbir 
şekilde kişisel çıkarı için değilmiş. Dost edindiği kişi 
başından birkaç talihli ve talihsiz olay geçmiş hâli vakti 
yerinde bir dişçiymiş. Önce kendine uzak bir akrabasın-
dan büyük bir miras kalmış. Sonra annesi amansız bir 
hastalığa yakalanmış. Bir mucize eseri annesi bu hasta-
lığı yenmiş. Fakat dostu ona her zaman dermiş: “Doğanın 
dengesi yerini bulur. Hak etmediğini şansına çıksa bile 
sana helâl etmez!” Bu yüzden dostu hep endişeli olur-
muş. Hak etmediği mirasın bedelini ödemesi gerektiğini 
düşünürmüş. Bir gün haklı da çıkmış. Annesi hastalık-
tan kurtulduktan birkaç gün sonra çok genç ve sağlıklı 
olmasına rağmen ani bir kalp krizinden ölmüş.

Bütün bunlara rağmen dolandırıcı iş adamı doğanın 
dengesi gibi koca karı hikâyelerine inanmazmış. Dostu 
öldükten sonra ona ihanet etmiş. Mirastan kalan parayı 
almak için sahte bir belge oluşturmuş. Böylece mirası 

dostunun zavallı annesinden çalıp kendine almış. Parayı 
görünce dostunu hemen unutmuş.

Kibrinden dolayı böyle mutlu olduğu bir gecede birden 
uyanıp yatağından kalkmış. Işığı açmış. Bir de ne gör-
sün! Ölmüş dostu tam karşısında… Son derece kanlı 
canlı önünde dikiliyor! Adamın donup kalmasına bile 
fırsat vermeden eski dost kendine ait olmayan ve son 
derece hissiz bir sesle konuşmaya başlamış:

-Benim kim olduğumu sandığını bilmiyorum, fakat ben 
o değilim. Bunların hiçbiri gerçek değil. Sen hâlâ yata-
ğında uyuyorsun.

Adam önce şaşırmış, sonra düşünüp taşınmış. Aklına 
gelen en mantıklı soruyu sormuş:

-Peki o zaman sen kimsin?

-Ben bir cinim. Bu ise sadece bir görüntü. Gerçek şekli-
mi insanlara göstermem. İnsanlarla bu şekilde iletişim 
kurarım. Onların rüyalarına girer, işimi kimseye görün-
meden yaparım.

-İş mi? Ne işi? Sen ne yapıyorsun ki?

-Ben insanların dileklerini gerçekleştiririm.

Adamın aklı artık iyice karışmış. Buna dair masallar 
duymuş ama hiçbirine inanmazmış. Bir cin neden öyle-
sine ortaya çıkıp insanların dileklerini gerçekleştirsin 
ki?

-Bunu neden yapasın ki? Sana hiçbir yararı yok, demiş.

Cin tekrar konuşmuş:

-Siz insanlar hep aynısınız. Anlamadığınız şeylerin ger-
çek olamayacağını düşünecek kadar kibirli ve dar görüş-
lüsünüz. Ben bir cinim. Sizin gibi zamana veya mekâna 
sıkışmış değilim. Ben sizin bilmediklerinizi bilir, görme-
diklerinizi görürüm. Nedenlerimi sana açıklamak 
zorunda değilim.

DOĞANIN 
DENGESİ
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-Yani artık ne dersem gerçek mi olacak?

-Öyle de diyebilirsin. Ben doğanın dengesindeki açıkla-
rı bulur ve onları senin dileklerini gerçekleştirmek için 
kullanırım. Fakat tek bir kuralım var. Sadece üç tane 
dilek dileyebilirsin. Bu üç dilek için ömrünün sonuna 
kadar zamanın var. Hangi gece istersen o gece rüyana 
girerim.

Adam anlaşmayı makul görmüş. Üç dileğinden birini 
hemen kullanmış:

-İnanılmaz derece zengin olmak istiyorum! Öyle zengin 
olayım ki insanlar asırlar boyu ismimi hatırlasınlar.

Bunu dediği anda adam yatağında uyanmış. Vaktin 
sabah olduğunu görmüş. Çok değil, tam yedi dakika, 
yedi saniye sonra asistanından bir haber almış. Gerçek 
olamayacak kadar büyük bir ihale aldığını öğrenmiş. 
Böylece rüyasında gördüğü cinin gerçek olduğunu anla-
mış. Ne kadar zengin olduğunu tekrar düşünmüş. 
Düşünmüş düşünmüş; yine sevinmiş, gene sevinmiş. 
Fakat iş adamı zeki biriymiş. Paranın zevki içerisinde 
aklını yitirmeden ve diğer dilek haklarını kullanmadan 
önce cinin neden dostu gibi göründüğünü merak etmiş. 
Vakit ikindiye gelmeden de farkına varmış. Cin daha 
önce dostuna da gelmiş. Dostu cinden zengin olmayı 
istemiş, sonra da mirasa konmuş. Fakat dostu hep ne 
derdi: “Doğanın dengesi yerini bulur. Hak etmediğini 
şansına çıksa bile sana helal etmez!”. Evet, haklıymış 
da! Miras yüzünden doğanın dengesi yerini bulmuş ve 
annesi hastalanmış. Sonra ikinci dilek hakkını kullana-
rak onu kurtarmış ama bu doğayı aldatmaya yetmemiş. 
Daha üçüncü hakkını bile kullanamadan kalp krizi 
onun canını almış. İşte cinin yaptığı buymuş! İnsanların 
dileklerini gerçekleştirmeyi vaat ediyor, sonra da doğa-
nın dengesini kullanarak onların canını alıyormuş. 
Kısacası adamın diğer insanlara yaptığı gibi cin de 
insanları dolandırıyormuş.

İş adamı olayı çabuk anlamış. Kendini kurtarmak için 
kalan iki dileğini kullanmaya karar vermiş. Hemen o 
gece cini tekrar görmüş. Vakit kaybetmeden ikinci dile-
ğini kullanmış:

-Biraz sonra ben sana birkaç soru soracağım ve sen bun-
lara doğru olarak cevap vereceksin. İşte bunu diliyorum, 
demiş.

Cin daha önce hiç değişmemiş ifadesini yine hiç bozma-
dan:

-Tamam, demiş. Sor bakalım sorularını.

-Daha önce dostuma da güründün mü?

-Evet.

-Aslında dileklerini gerçekleştirdiğin insanlardan ne 
istiyorsun?

-Bu benim cezam. Daha önce halkımın arasında yaşar-
dım. Fakat doğayı aldatıp kendimi ölümsüz kılmaya 
çalıştım. Sonuç olarak da ölümsüz oldum ama bu iş son-
suza kadar yapmakla cezalandırıldım. Doğanın dengesi 
her şeye rağmen yine yerini buldu.

İş adamı düşünmeye başlamış. Odada dolaşmış da dolaş-
mış. En sonunda aklını bir fikre dolamış:

-Senden üçüncü dilek olarak bana verdiğin parayı geri 
almanı ve bir daha asla gelmemeni istiyorum.

İş adamı böyle demiş, dediği gibi de yine uyanmış. Yedi 
dakika yedi saniye sonra asistanı parayı kaybettiklerini 
söylemiş. İş adamı rahatlamış, sonra fark etmiş ki cin ver-
diği parayı geri alsa bile hâlâ bir sürü parası var! Artık 
herkese hakkını vermenin zamanı geldiğini düşünmüş. 
İlk önce dostunun annesini rahat ettirmiş, ondan özür 
dilemiş ve mirastan kalan parayı geri vermiş. Bu onu 
daha önce hiç olmadığı kadar mutlu etmiş. Böylece daha 
önce aşağıladığı fakir ve düşkün insanlara yardım etmeye 
başlamış. Az gitmiş uz gitmiş, dünyadaki nerdeyse bütün 
insanlara yardım etmiş. Bir gün gizemli bir mektup almış. 
Mektubun üzerinde gönderenin “Cin” olduğu yazıyor-
muş. İş adamı mektubu açmış okumuş: “Bilmek istersin 
diye düşündüm, zannettiğinin aksine dostun üçüncü 
dileğini kullandı. Benden seni gittiğin pis yoldan kurtar-
mamı istemişti.” İş adamı bunları okuyunca önce dostu-
nu anmış, sonra da yapmakta olduğu yardımlardan asla 
vazgeçmeyeceğine ant içmiş.

Tam bu böyle gider derken iş adamı yaptığı yardımların 
en büyük reklam olduğunu fark etmiş. Bir anda tüm o 
kibir ve para arzusu ona geri dönmüş. Artık para kazan-
mak için insanları dolandırmak yerine onlara yardım 
ediyormuş. Fakat eskiden amacı insanlara yardım 
etmekken artık bu bir araca dönmüş ve paranın kendisi 
yine amaç olmuş. Durum böyle olunca bencilce imzala-
dığı ilk yardım çekinden yedi gün, yedi gece sonra bir 
otobüs çarpmış. Ölürken ağzından şu sözler çıkmış: 
“Doğanın dengesi yerini bulur. Niyetin ne ise terazi 
odur.”

n Eren ÖZAYDIN
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“Gökyüzünü hiç bu kadar renkli görmüş müydün?” dedi çocuk. Bu 
sözlerin ardından kadın irkildi. Karanlığın etkisi altına aldığı gözle-
rinin parıltısıyla, birazcık da olsa görünmeye uğraşan kediye bakı-
yordu son birkaç dakikadır. Bu soğuk İzlanda gecesinde, incecik 
postu ne kadar koruyabilirdi ki onu. Bu kış bir başkaydı İzlanda, 
kadının içi parçalanıyordu bu iki küçük mavi yuvarlağı gördükçe. 
Acaba böyle acıyan olmuş muydu o akşam, o suni karanlık içinde, 
korkak ve sönük gözlerle bakarken.  

Kafasını göğe doğru kaldırdı. Mavinin, yeşille dansını izledi. Enerji. 
Ne kadar da güçlüydü. Öyle bir güç ki, onlarca sene insanlar, soğu-
ğu, uzağı umursamadan sırf birkaç renkli ışık için bu noktada bir-
leşmişti. Mucize olarak gördüler, merak ettiler, geldiler ve gittiler. 
Peki asıl mucizelere neden ilgi göstermedi bu insanlar? Çocuğun bu 
kadar günahsız olması enteresan değil mi, ışıklar kadar? Yaşayan 
bir ölü ve zalim bir ruhun karışımı olarak doğup, bu kadar güzel ve 
gereksiz olmak hiç de sanıldığı kadar basit değildi. Kadının gözleri 
doldu. Elini nazikçe çocuğun ipeksi kumral saçlarında gezdirdi. Ne 
zaman bunu yapsa aklına hiç de nazik olmayan ellerin kendi ipek-
si kumral saçlarını koparırcasına kavrayışı gelirdi.

Işıklar yavaş yavaş mora ve kırmızıya döndü. Kadın tekrar başını 
çevirdi yere doğru. Gözlerini kapattı. Keşke sadece kırmızıya renk 
körü olabilseydi. Kırmızı kan demek, vahşet demek ve en korkuncu 
şehvet demek. Şehvet bir insanın elindeki en yıkıcı silahtır. Kadın 
çocuğuna baktı. O hâlâ ışıkları izliyordu. Keşke hiç bilmeseydi kır-
mızıyı, iğrenseydi o renkten, bakamasaydı. Fakat kırmızı parlak ve 
ilgi çekiciydi aynı anda, ah, kırmızı ne kadar da korkunçtu?

Kadın yukarıya bakmaya bu gecelik cesaretinin kalmadığını anladı-
ğında, kediyi anımsadı. Çalılıkların oraya baktı tekrar, ama o iki 
parlak mavi topu göremedi. Herhâlde gitmişti. Belki de uyuyordu. 
Yanındakilere baktı biraz. Başka bir kadın, bir adam, ortada da bir 
kız çocuğu. Kadın başını adamın boynuna yaslamış, adam hafifçe 
kadını belinden kavrıyor. Hâlbuki bu kadına hiçbir adam böyle şef-
katle dokunmamıştı. Bu çocuk da belli ki sevgiden ve mutluluktan 
besleniyordu. Üzüldü aniden, hayatındaki değerli tek insanın bu 
duygulardan aciz olmasından. Çocuğuna baktı. Bu şirin mi şirin 
yüz, bu ufacık beden gözyaşlarından, çığlıklardan, kabulleneme-
mekten, istenmemekten oluşuyordu fakat ne kadar güzeldi. Keşke 
biraz hammaddelerini yansıtsaydı, o zaman yaşananlara dâhil tüm 
somut delillerden kurtulabilirdi kadın. Yeni bir hayat kurardı, teda-
vi görürdü, temelinde saadet olan bir ailesi olurdu ama artık çok 
geçti, sahip olduklarıyla yaşamayı öğrenmeliydi. 

Hava iyice soğumuştu, çocuk da esniyordu, “gidelim” dedi. El ele 
tutuşup sallana sallana ilerlediler. Kadının aklına kedi geldi tekrar. 
Çalılıkların oraya yürüdü, el fenerini açtı. Küçücük beyaz bir beden 
yatıyordu. Kadın bu yeni mutluluk kararının ilk adımı olarak kedi-
yi evine götürmek istedi. Ne de olsa, bembeyazdı. Kucağına aldı. 
Gerçekten buz gibiydi. İlerlemeye devam ettiler. Kadın dakikalardır 
sıcak bir nefes bekliyordu, hiçbir şey hissedemeyince elini burnuna 
dayadı. Ayakları onu daha fazla taşıyamayınca dizlerinin üstüne 
çöktü.

Kedi, çoktan ölmüştü.

n Ada KÖPRÜLÜLER
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Bulunmaz oldu

Çölde kum taneleri

Aklımı boğdu

Istırap kelepçeleri

En son ne zaman doğdu insanlığın batan güneşi?

Aklım var diye,

Mükelleftim.

Aklım var diye,

De-lirdim.

Söyleyin söyleyin hâlâ, mükellef miyim?

Bu “küçük” sanılan

Tüm hanelerin

Ciğerlerinde duman

Tüter derin derin

“Büyüklüğü” dilinizden, elinize getirin!

“Ufak” olmasaydın

Yürekler büyük olamazdı

Yürekli olmasaydın

Ufaklar büyük olamazdı

O eller ay ve güneşi taşıyamazdı

Bu ateş cennetten!

Hakiki tarihin sözü:

Küçük kalamazsın sen!

Artık büyü büyü...

Meleğin ezilen kundağında büyü!

Kendi ruhuna kazı perçinlenmiş derdini!

Anlayamaz kendini bulamamış insan,

Sefalet sefalarına serpildi!

Onların akıl köşkleri gönül evleri viran,

Çıkar yuları sussun dünya dursun zaman!

Cayır cayır yanan magma çekinecek!

Aklınızın rahminde kıyametler kopacak!

Biliyorum ki devran ters dönecek!

Biliyorum ki yüce destanlar yazılacak!

Külleri dahi yokken, yeniden yeniden doğacak!

Mükellef Miyim?

Zalim kazansın iktidar alkışıyla!

Herkes kişiliğini diline dokur.

Zalime yakışan tehdit ve iftira

İnsanlığa yakışan şefkat ve vakur.

Zalimler kazsın be kuyularımızı

Aptal ufaklıklara bağırmayalım

Kusa kusa batırsınlar ortalığı

Hastalara mendili biz uzatalım

n Ahmet Yavuz UfiAKLIO⁄LU

Biziz Kazanan
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Birçok kitap okuduk bugüne kadar, birçok yazar tanıdık. 

O yazarların edebi yaşamları dışında özel yaşamlarına 

dair de bilgiler edindik. Gördük ki, yaratıcılıkları onla-

rı farklı kılıyor, onlar her zaman farklı bakış açılarına 

sahip, sıra dışı insanlar, yazdıklarıyla, yaşadıkları döne-

mi ve geleceği ayd›nlatt›lar. Bu yüzden biz sıradan insan-

lar, onları bambaşka yerlere koyduk, tanrılaştırdık. Oysa 

onların da zaafları, takıntıları, korkuları var. Sizin için, 

sanatçıların bilinmeyen yönleriyle ilgili bir derleme yap-

tım. Bu araştırmayı yaparken en çok da uykuyla ilgili so-

runları olduğunu gördüm ama, buraya farklı sanatçıla-

rın farklı özelliklerini almaya çalıştım. Uyku problemle-

ri için özellikle Notos’un ellinci sayısındaki, yazarların 

uyku alışkanlıklarına dair araştırmaya bir göz atabilir-

seniz, gerçekten ne kadar az uyuduklarını hatta neredey-

se uyumadıklarını görebilirsiniz. Aşağıdaki araştırmada, 

yazarların bilmediğiniz ne çok yönü olduğunu fark ede-

ceksiniz. Yaratmak sancılı bir eylem!  

Hemingway’in, avcılığa ve doğaya düşkünlüğünü, avlan-

maktan, avladığı hayvanları yemekten, tarifi kendisine 

ait bu yemeklerle dolu sofraları dostlarıyla paylaşmaktan 

büyük keyif aldığını,  av tüfeğiyle vurduğu son şeyin ise 

kendisi olduğunu,

“Büyük Yazarların Gizli Hayatları” kitabının yazarı Ro-

bert Schnakenberg’e göre, Shakespeare’in, kıtlık döne-

minde tahıl ticareti ve tefecilik yaparak, vergi kaçırarak 

geçimini sağlayan bir tüccar olduğunu, 

Virginia Woolf ‘un, psikolojik sorunları nedeniyle haya-

tının neredeyse yarısını yatarak geçirdiğini ancak kendi-

ni iyi hissettiği zamanlarda herkese pes dedirtecek kadar 

çok konuştuğunu,  bir seferinde kırk sekiz saat aralıksız 

konuştuğunu,

Charles Dickens’ın yatarken yüzü mutlaka kuzey kut-

buna bakacak şekilde uzandığını, bu tercihini ‘yerkü-

re elektrik akımları, pozitif ve negatif elektrik’ şeklinde 

açıkladığını, ayrıca en fazla vakit geçirdiği yerin kimse-

sizler morgu olduğunu,

Tolstoy’un on üç çocuğu olduğunu, kırk sekiz yıllık ev-

liliğinin ardından karısına “Benim yaşımdaki insanların 

sıkça yaptıkları bir şeyi yapıyorum.  Son günlerimi tek 

başıma ve sükûnet içinde geçirebilmek için dünyadan 

vazgeçiyorum,” yazan bir not bırakarak evini terk etti-

ğinde seksen iki yaşında olduğunu, birkaç gün sonra bir 

tren istasyonunda donarak öldüğünü, 

De Quincey’nin, okumak üzere aldığı kitapları geri ver-

mediğini, elindeki kitap ne denli ender, ne denli değer-

li olursa olsun, işine yarayacak bölümleri kopya etmek 

zahmetine katlanmadığını, beğendiği sayfaları koparıp 

aldığını,

Edebiyat Magazini
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Dan Brown’ın, Da Vinci’nin Şifresi’ni yazmadan önce pop 

şarkıcılığı ve söz yazarlığı yaptığını,

Alice Harikalar Diyarında’nın yazarı Lewis Carroll’ın 

bir matematik dehası olduğunu, kelime üretmekteki ye-

teneğini, hâlen İngilizcede onun uydurduğu onlarca ke-

limenin kullanıldığını, kütüphanelerde kitapların daha 

kolay bulunabilmesi için kitap adını cildin sırtına yazma 

fikrini hayata geçirdiğini, Scrabble kelime oyununun ilk 

örneğini yaptığını,

J.R.R. Tolkien’in, Yüzüklerin Efendisi üçlemesini iki par-

mağıyla yazdığını,

Proust’un Kayıp Zaman serisinin “gereksiz ayrıntı” içer-

mesi nedeniyle defalarca reddedildiğini,

Agatha Christie’nin, 1926 yılında aniden ortadan kay-

bolduğunu, polisin ve istihbaratçıların her yerde onu 

aradığını, on gün sonra sahte bir kimlikle bir otelde bu-

lunduğunu, soranlara ne olduğunu hatırlamadığını söy-

lediğini, gerçekte ne olduğunun ise bir sır olarak kaldı-

ğını,

Schiller’in yazarken masasında mutlaka ama mutlaka 

çürük bir elma bulundurduğunu; soranlara “ara sıra bu 

elmayı koklamanın onu başka diyarlara götürdüğünü, 

kendisini doğada gibi hissettirdiğini” söylediğini,

Muhteşem Gatsby’nin yazarı Francis Scott Key 

Fitzgerald’ın tıpkı kahramanı Gatsby gibi yaşadığını, caz 

dinlemeyi, dans etmeyi, içmeyi, kadınları seven yazarın 

“Ben alkol olmadan yazamam.” dediğini ve yazarın sonunu 

kırk dört yaşında alkolün getirdiğini,

Jane Austen’in, ölene dek ailesiyle yaşadığını ama aile-

sinden hiç kimsenin çalışmalarını görmesini istemedi-

ğini, çalışırken aile fertlerinden birinin yaklaştığını dahi 

hissetse hemen yazdıklarını sakladığını,

Charles Dickens’ın gerçek bir hayvansever olduğunu!  

“Grip” adlı kuzgununu çok sevdiğini, öyle ki öldüğünde 

gömmediğini, doldurtup duvarına astığını… Grip’i, Phi-

ladelphia Free Library’de görebileceğinizi,

Truman Capote’nin, ağzından sigaranın eksik olmadı-

ğını, uğursuzluk olduğuna inandığı için aynı küllükte 

üçüncü sigarayı söndürmediğini, iki rahibeyle aynı uça-

ğa binmediğini, telefon numaraları da dâhil nerede ra-

kam görse topladığını, toplamı uğursuz rakam çıkan nu-

maraların sahipleriyle bir daha telefonlaşmadığını,

Orhan Veli Kanık’ın, otuz altı yaşında gencecik bir in-

sanken Ankara’da belediyenin açtığı çukura düştüğünü, 

olaydan dört gün sonra İstanbul’a giden şairin yaşadığı 

bu olaya bağlı beyin kanaması sonucu hayatını kaybet-

tiğini,

Abdülhak Şinasi Hisar’ın, babasının da edebiyatçı oldu-

ğunu, şaire; adını, babasının Abdülhak Hamit Tarhan’ı ve 

Şinasi’yi sevmesinden dolayı iki ismi birleştirip verdiğini, 

Aziz Nesin’in, mezarının, adını taşıyan vakfın bahçesin-

de belirsiz bir yerde olduğunu,

Cahit Sıtkı Tarancı’nın, ölümden çok korktuğunu, 

“Otuz Beş Yaş” şiirini yazdıktan on yıl sonra hastalanıp 

yurt dışında tedavi olurken öldüğünü,

Tevfik Fikret’in, şeklini kendi tasarladığı dik yakalı, 

omuzdan düğmeli, yakası işlemesiz gömlekler giydiği-

ni, bu gömleklerin ilhamını Tolstoy’dan aldığını, bir ka-

dın çarşafı icat ettiğini, İlk defa Tevfik Fikret’in eşi Na-

zime Hanım’ın giydiği bu çarşaf modelinin o dönem 

İstanbul’un kibar muhitlerinde derhâl moda olduğunu,

Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir 

Kabaağaçlı’nın, babası Mehmet Şakir Paşa’yı bir tartışma 

anında silahından çıkan kurşunla vurması üzerine cina-

yet iddiasıyla yargılandığını ve on beş yıl kürek cezasına 

çarptırıldığını, 

‘r’ leri söyleyemeyen Özdemir Asaf’ın bir gün Beşiktaş’tan 

bindiği taksideki şoförün, ‘buyyun’ demesiyle, ‘r’leri söy-

leyemeyen bir taksi şoförüyle karşı karşıya olduğunu fark 

ettiğini, ‘Kayaköy’ derse alay ettiğini sanacak diye şofö-

re  ‘Eminönü’ dediğini, Karaköy’de inmesi gereken Özde-

mir Asaf’ın Eminönü’nde inip Karaköy’e yürüdüğünü… 

                                          Biliyor muydunuz?
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Bir şarkının içine sararmış bir yaprak gibi süzüldüm ve orada kalmak 
istedim. Bana deli dediler, anlık bir göz temasından hemen sonra göz 
bebeklerim korkudan küçülürken “Hayır, o ben değildim!” diyebil-
dim sadece. Bir hayalet gibi karşımdaydı ve tüm aşklar zehir gibi ağ-
zımdaydı ellerimi ona uzattığımda. Tutmadı. Hisler birbirine karıştı. 
Bir süre gözlerim açıkken sadece beyaz gördüm. Yazdığım her keli-
me diğerinden daha anlamsızdı. Buraya dair her şeyin yanarak yıkıl-
masını o kadar içten istedim ki bir an için şeytanın göğüs kafesime 
sarıldığını sandım.

***

Kilise orgları ve lanetli ilahiler, siyah tüllerin içinde çok güzel su-
ratlar hayal ettim. Sanki okyanus dalgaları gecenin sessizliğinde fai-
li meçhul bir çığlık gibi çarptı kulaklarımın duvarlarına, dizlerimin 
bağları gevşek bir düğüm gibi zarifçe çözüldü fakat ben ne yazık ki 
yere zarifçe yıkılamadım.

***

Kelimeler uzun zamandır akmadı. Karanlığın çöktüğü günün hatı-
rası uzun zamandır kayıptı. Aynadakilerle tanışabilenleri kıskandım, 
aynamdakiyle tanışabilenlere hayret ettim. Bunu da kimseye söyle-
yemedim. Bir kadının saçları yağmur gibi dökülürdü sırtından aşağı 
ve ben onu karanlığın çöktüğü günden beri delicesine özledim. O en 
güzel kemanlar gibi konuşurdu, şimdiyse zamanın belli olmadığı tu-
haf bir boşluğa düşmüştü. Onu nasıl bulacağımı hâlen çözememişken 
bu karanlık nasıl açılır ve bu fırtınalar nasıl diner?

***

Müziğin yetmediği zamanlarda çok güzel bir dans izlemem gerektiği-
ni düşünürdüm fakat onun yerine kendi kendimi benliğimin derin-
liklerinde küçük bir odaya hapsederdim. Odada her zaman bir ayna 
ve dayanılmaz bir aydınlık. Beyaz bir hastane elbisesi giyip bu kü-
çük tımarhanede kendime eziyet ederdim. İki perde arasında oyna-
nan oyundan sıkılmıştım artık. İki perdenin arkası da bana göre aynı 
olsa da insanlar sahneye girdikleri  perdenin arkasını çıktıkları per-
deninkinden daha iyi bir yer sanırlardı.

***

Sihirli bir ormanda kendine sadece lanetler ve kötü büyüler bulabilen 
bir şiddet eğilimli aptal ve beceriksizdim. Sürekli sunulanların güzel-
liğini görmeye zorlanmak bazen ruhumu yorardı. En sevdiğim şarkı-
lar neden hep sisli geceleri ve yalnız ruhları hatırlatırdı? Tanrım, bit-
mesi için yalvardığım mürekkep ben içinden aldıkça doldu ve mide 
bulandırıcı bir monotonlukla yazmaya devam ediyorum hâlâ.

***

Bazı yazarlar kimseye hitap etmez ve kilise orgları uğuldar, uğuldar 
ve uğuldar.

n Selin UYGUÇ

Aynadakinin 
Birkaç Analizi
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Cevaplar için sorular gerekir, 

Sorular için yalnızlık. 

Hiç sordun mu kendine? 

“Nedir bu kuru kalabalık? 

“Eksik olan ne?” 

Yoksa fazlalıkların içinde mi boğuluyorsun? 

Farkında bile değilsin 

Aslında eksik olan sensin. 

Yalnızsın. 

Yabancısın. 

Kendi eksikliğine bir eksiklik daha katarak tatmin oluyorsun. 

Ne kadar şikâyet edersen et 

Yalnızken daha aitsin, 

Mutsuzken daha mutlusun, 

Eksikken biraz daha tamsın. 

Cevaplar arayıp duruyorsun 

-Ama sormuyorsun bile.- 

Yıldızlar hep orada, 

Sadece sen bakmayı bilmiyorsun.

…

Bir bulut hayal et  

Gökyüzünün mavisi üstünde parlayarak hızlıca ilerleyen 

Yağmur mu yağacak? 

Yoksa diğer bulutlara karışıp onları mı kucaklayacak? 

Hayalin sonunda bir gökkuşağı mı isterdin, 

Diğer bulutlara karışan başka hayaller, 

Ve o hayallerin paylaşıldığı başka bulutlar? 

Senin bulutun, 

Senin hayalin, 

Senin gökkuşağın, 

Senin kurmacan. 

Bulutların güzelliğine kapılıp hayallere dalmadın mı hiç? 

Onları kucaklamaya çalışmadın mı yoksa? 

Saatlerce izlemedin mi? 

Şafak vakti güneşin turuncusu bulutunun içindeki maviyi ısıtmadı mı? 

Peki ya gece… 

Dolunayın beyazı bulutların üstünde parlarken yıldızları görmeyi denemedin mi? 

Yıldızlar hayallerini aydınlatmadı mı? 

Ne kadar bulut olursa olsun, dikkatli bakarsan onları görebilirsin. 

Ne kadar umutsuz olursan ol, hâlâ hayal kurabilirsin.

Bir dilek tut…

n Tuğçem KAZIKKAYA
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TÜYAP’ta açılan bu yılki kitap fuarının teması “Sine-
mamızın 100. Yılı” oldu. Altı yıldır Notre Dame de 
Sion Frans›z Lisesinin verdiği Edebiyat Ödülü’ne bu yıl 
Türkiye’de ilk kez verilen “Liseliler Edebiyat Ödülü”de 
eklendi. 1966 doğumlu Frankofon Amelie Nothomb’un 
ilk kitabı 1992’de yayımlanmıştı. Belçikalı Nothomb 
günümüze kadar yirmi dört kitap yazmış, tanınmış 
Fransız Akademisi Roman Ödülü gibi ödüller de ka-
zanmıştır. Otuz üç kişilik jüri, Amelie Nothomb’un 
“Yağmuru Seven Çocuk” kitabını seçti. 

Ödül kazanan yazarın törene katılamayışını açıklayan 
mektup okunduktan sonra ödül, edebiyat eleştirmeni 
Doğan Hızlan tarafından kitabın Türkçeye çevirisini 
yayınlayan Doğan Kitap Müdürü Deniz Yüce Başarır’a 
takdim edildi. 

Kültürler arasında aracılık yapan çevirmenin önemli 
çalışmasına istinaden “Metaphysique Des Tubes” isim-
li kitabı Türkçeye “Yağmuru Seven Çocuk” başlığı ile 
çeviren Bahadırhan Bozkurt’a çevirmen ödülü verildi.

Bahadırhan Bozkurt “Çevirmenler görünmezdir, NDS 
öğrencileri sayesinde görünür olduk” dedi. 

Ödül töreni sonrasında; tanınmış gazeteci ve okulu-
muz mezunlarından Yazgülü Aldoğan’ın moderatör-
lüğünde, yazar ve film eleştirmeni Atilla Dorsay, yazar 
ve edebiyat eleştirmeni Doğan Hızlan ve yazar Osman 
Şahin’in katılımları ile “Sinemanın Edebiyatla Yolculu-
ğu” paneli gerçekleşti. 

Panelde “Sinema ile edebiyatın buluşmasından sinema 
mı kazançlı çıkmıştır, edebiyat mı?” sorusu tartışıldı.
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DOĞAN HIZLAN: Tarafım ben, tabi ki edebiyatı sa-
vunacağım. Günümüzde görsel egemenlik olduğu için 
sinema edebiyata, edebiyat sinemaya muhtaç. Kitabı 
okuduğumuzda bir zenginlik kazanıyoruz. Her edebi-
yat eserinin sinemaya aktarılabileceğini sanmıyorum. 
Bir eserin önce filmini gördüğümüzde, kitabı okur-
ken yazarın yazdıklarını filmden bağımsız canlandıra-
mıyoruz, yönetmenin sunduğu görsellik belleğimizi iş-
gal ediyor. 

ATİLLA DORSAY: Edebiyat bütün sanatların atasıdır. 
Sinemanın en çok etkilendiği sanat da edebiyattır. İyi 
bir film için görsellik çok önemli ama bir fikir lazım, 
bir temel lazım. Onu da filme edebiyat sağlıyor. Uyar-
lamalar bu yüzden çok önemli olmuştur. Ama tuhaftır, 
önemli romanların, önemli yazarların filmlerinde başa-
rılı olunması zor. Önemli bulduğumuz yazarların he-
men hepsi neredeyse kendilerine özgü bir dil yaratmış. 
Kendi seçtikleri sözcükler, kendi deyimleri, kendi ha-
yata bakışlarını yansıtan kullandıkları kelimeler, tasvir 
etme yetenekleri gibi şeyler neredeyse onların yazdık-
larını başka bir dile dönüştürmüştür. Bizdeki bir örneği 
Yaşar Kemal’dir. Bir Yaşar Kemal dili vardır, benim na-
çizane görüşüm. Bugüne kadar dört başı mamur bir Ya-
şar Kemal uyarlaması olmamıştır. “Yer Demir Gök Ba-
kır” çok iyi bir film olmasına rağmen Yaşar Kemal’in 
o kendine özgü üslubunu veremedi. Buradan şu so-
nuç çıkıyor, belki de dili böyle alıp dönüştüren, âdeta 
kendi dillerini yaratan yazarlar vardır. Bu tarz metin-
leri nasıl sinemaya dönüştürebilirsiniz? Bir yerde gör-
sellik bir yerde sözcükler ve dil hâkim. Ben sinemayı, 
edebiyattan çok yararlanması açısından müziğe benze-
tirim. Çünkü bir müzik parçasının, insana düşündü-
rebildikleri, hissettirebildikleri sonsuza kadar uzanır. 
Kâğıt üzerinde yazılı olan sınırlanmış bir şey değildir 
o. Bir şarkı sizi alıp o kadar uzaklara götürebilir. O anki 
ruh hâlinize göre değişebilir. Sinema da öyle. Bir film 
insana sonsuz şeyler çağrıştırabilir. Bir film sadece per-
dede gördüğümüz aksiyondan ibaret değildir.

OSMAN ŞAHİN: Bence sinema kazandı. Sinema tüm 
sanatların sentezidir. Edebiyatın üzerine müziği katı-
yor, görüntüyü katıyor. Kurgu var, oyuncuyu katıyor. 

Hepsini bir arada kendisine katarak film yapıyor. Hiç-
biri bağımsız değil. Sinema da hiçbirine tabi değil. Ede-
biyat ile sinema arasında tek bir benzerlik vardır. Ede-
biyatı bir kişi yazar, oturur dört senede yazar bir ro-
manı. Üç yüz, dört yüz sayfa bir roman. Bunu okuya-
cak kişi, bir hafta, on günde ancak okur, sinema bir bu-
çuk saatte sunar. Görüntünün gücü müthiştir. Sinema-
da yüz elli kişinin emeği var fakat yönetmenin adıy-
la anılır.

YAZGÜLÜ ALDOĞAN: Edebiyat o yaratıcılığı bize bı-
rakıyor, yönetmen biziz. Okurken gözümüzü kapayıp 
o sahneyi biz kendi kafamızda yaratıyoruz. Hepimiz 
farklı bir şekilde görselleştiriyoruz. Sinema daha kolay 
bir şekilde bize sunuyor.

Panel sonunda Atilla Dorsay ile tanıştım. Fotoğraf çek-
tirme ricamı kabul ettiği için kendisine bir kez daha te-
şekkür ediyorum.

n Sena SENNAROĞLU
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Bu yıl 87. ’si düzenlenen Akademi Ödülleri diğer adıy-
la Oscarlar ilk olarak 1929 yılında Los Angeles’ta Si-
nema Sanatları ve Bilimleri Akademisi(AMPAS) tara-
fından verilmeye başlandı. Ödülün asıl adı “Academic 
Award of Merit” olsa da Oscar lakabıyla anıldı. Bu laka-
bın sebebi bilinmese de hakkında birçok söylenti var. 
Bunlardan bir tanesi Akademi’nin kütüphanesinde ça-
lışan Margaret Herrick’ in heykelciği Oscar isimli am-
casına benzetmesiyle bu ismin kullanılmaya başlanma-
sıdır. Akademi, Oscar ismini 1939’a kadar kullanma-
mıştır. Adaylar her üyenin kendi alanlarında aday gös-
terdikleri filmlerden seçilir ve yine akademi üyelerinin 
oylarına göre dağıtılır. Akademi’ye üyelik sinema ala-
nında seçkin bir kariyere sahip olma koşuluyla birlikte, 
davetiyeye dayanır. 

Sinema dünyasında en prestijli ödüllerden biri olarak 
görülen Oscar bu yıl da sahiplerini buldu. Bu yılki ka-
zananlar eleştirmenleri ve seyircileri şaşırtmadı. Julian-
ne Moore ve Patricia Arquette’in kazanacağına kesin 

gözüyle bakılıyordu. “En 
iyi erkek oyuncu” alanın-
da en gözde iki aday Ed-
die Redmayne ve Micha-
el Keaton’dı. “En iyi film” 
dalındaysa Birdman ve 
Boyhood favorilerdendi. 
Akademi verdiği karar-
larla şaşırtmasa da ödül 
töreni oldukça ilginç geç-
ti. Neil Patrick Harris’in 
sunduğu törende kaza-

nanlar konuşmaları sırasında önemli konulara değine-
rek toplumsal mesajlar verdiler. 

 “En iyi yardımcı kadın oyuncu” Patricia Arquette ödü-
lünü alırken sinema alanında kadın ve erkek çalışanlar 
arasındaki kazanç farkına dikkat çekerek bu sorunu çöz-
menin vaktinin geldiğine parmak bastı ve Meryl Streep 
gibi birçok başarılı kadın oyuncudan destek gördü. Ar-
dından “En iyi uyarlama senaryo” dalında The Imitation 
Game senaryosuyla kazanan Graham Moore, on altı ya-
şında intihara teşebbüs ettiğini söyleyerek topluma adap-
te olamayan ve yalnız hisseden gençlere seslendi. “En iyi 
özgün şarkı” ödülünü Selma filminden Glory ile kaza-
nan John Legend ve Common, siyahi insanların eşit hak-
lar için mücadelesinin hâlâ devam ettiğini söyleyerek da-
yanışma çağrısında bulundular. Stephen Hawking’i can-
landırdığı “The Theory of Everything” filmindeki oyun-
culuğuyla “En iyi erkek oyuncu” seçilen Eddie Redmay-
ne de ödülünü ALS hastalığıyla mücadele edenlere ada-
dı. Son olarak “En iyi yönetmen” dalında kazanan Ale-
jandro Gonzalez Inarritu, Meksika halkına hak ettikle-
ri bir hükümet bulmaları ve inşa etmeleri için seslendi 
ve ardından Amerika’da yaşayan göçmenlerin de herkes-
le aynı saygıyı görmeleri için dua ettiğini söyledi. 

Akademi yaptığı seçimlerle sürekli olarak eleştirilse, 
gösterilen adayların “beyaz” olması ya da kadın aday 
sayısının azlığı dikkat çekse de Oscar töreni her yıl iki 
yüz ülkeden canlı olarak izlenmeye ve heyecanla takip 
edilmeye devam ediyor. Grammy ve Tony gibi ödül tö-
renlerinin örnek aldığı Oscarlar hâlâ sinemanın zirve 
noktası olarak görülüyor. 

n Elif KAYALI

2015 Akademi Ödülleri
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Sion Merdivenleri
Sion’daki ilk anım bitmek bilmeyen merdiven kuyruğuydu. İnanamamıştım, 

ömrü hayatımda ilk defa merdiven kullanmak için sıra beklemiştim. Aradan ‘duut 

duut’ diye bağırıp bizi ite kaka geçen tren hâlindeki lise sonlar, aşağıdan etekle-

ri gözükmesin (bizim zamanımızda etekler ekose ve boldu - siyah hostes etekleri-

miz yoktu) diye duvarlarla bir olmuş kızlar ve bütün bu karmaşanın arasında nut-

ku tutulmuş kısacık, küçücük 130 Hazırlık… Yavaş yavaş attık adımlarımızı, bi-

rinci katta hafifledi biraz kuyruk, ikinci kat hâlâ çok sıra var, üçüncü kata az kal-

dı, nefesim tıkandı, neyse en azından kilo veririz, haydi bir adım daha, oooff na-

sıl geçecek beş sene? 

Şaka gibi ama büyüklerin dediği gibi su gibi akıııp gitttiii… Gözlerimi kapadım 

ve bir açtım ki beş yıl geçmiş ve artık biz de beş dakikada kat edebiliyoruz o bit-

mez Sion merdivenlerini. Öğretmenler günü için kaps’ler hazırlıyor, okul ünifor-

ması giymediğimizde müdürlerden kaçmıyoruz. Arabamızı hangi parka bıraksak, 

mezuniyette ne giysek, cuma akşamı nereye gitsek, hangi derste hangi testi çözsek 

muhabbetleri başlamış. Yoldan geçen Hazırlıkları görüp aman Allah’ım ne kadar 

küçücük diyor, gece on ikilere kadar yıllık yazıyor, kendi kantinimizde inzivaya 

çekiliyoruz. Ve en sonunda hatırlıyoruz ki sayılı gün sonra bütün bu alıştıklarımız 

bir son bulacak, Sion yıllarımız sadece güzel hatıralar olarak devam edebilecek. 

Aslında düşününce Sion merdivenlerini, duvarda asılı iki kocaman haritayı, kısa-

cası her sabah ilk gördüğümüz şeyleri beş yılımızın minik bir ön sözü niteliğinde 

olduklarını anlıyorum. Sion bize bitmek bilmeyen hayat yolculuğunda bir yol bu-

lucu oldu. Fakat bizi en hızlı ve en kolay yoldan götürmedi. Önümüze 1825 gün 

boyunca günde en az üç kez çıkmamız için beş katlı, kısa aralıklı, dar bir merdi-

ven koydu. Ve bu merdiveni yavaş yavaş, sindire sindire çıkarttırdı. Yeri gelince 

itip kendine yer bulmayı, yolunda ilerlerken bile yanındaki değerli insanlarla soh-

bet etmeyi ve en önemlisi sabrı öğretti. 

Yani merdiven deyip geçmeyin, ilk gördüğünüzde gözünüzü korkutabilir ama ha-

yat da bundan ibaret değil mi? Önemsiz, standart, kolay bir şeyden kimsenin gözü 

korkmaz. Bu beş yılın sonunda tıpkı merdivenlerimiz gibi biz de güçlü, yılmaz ve 

gayet etkileyici bireyler olarak çıkıyoruz bu okuldan. Daha kim bilir kimler ba-

sacak bu merdivenlere, daha ne sohbetler ne entrikalar dönecek onların üstün-

de? Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, Sion merdivenlerini ve bana öğrettiği 

dersleri asla unutmayacağım… 

n Yasemin BİTLİS
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Giderken...
İnsan keşke bitmeseydi demeyi, önceden söyle-
diklerinden dolayı kendisine yakıştıramıyor ama 
kendimi hâlâ buraya ait hissediyorum. 
(Beyza Boztepe)

Ne birinci ne de ikinci kapıdan çıkasın gelir, bir 
burukluk sarar seni.

Nasıl olsa öğretmen olarak geri geliriz. 
(Anonim)

And the diploma goes to... (Özgürlük)

Ya Feridun Abi ya...

Ayrılıklar da sevdaya dâhil!

Sabrın sonu selametmiş! (İpek)

Tarzsın Sion! (Gonca-Buse)

Hüzün (İrem)

Unutulmayacak dostluklar kazandırdığı için 
mutlu, ayrılacağım için hüzünlüyüm. (İlayda)

İkinci çıkış için heyecanlanıyorum. (Emir Leki)

Hadi geçmiş olsun! (Selin Ayata)

Beş sezonluk diziyi bitirmeye az kaldı. 
(Deniz Yazar)

Başa saramıyor muyuz? (Anonim)

Aklını kaybetmeye ramak kala kendini bulduğun 
yerdir Sion. (Yasemin)

Saymakla bitmez günleri
İradeni ölçer dersleri
O günler nerede şimdi
Ne çabuk geçti değil mi? (Cana- Lara)

Her bitişin bir başlangıcı vardır lakin Sion’da bi-

tişler olmaz. (Ali Can)

Dönüyormuşum gibi aslında...

Beş sene, yeni bir insan...

Ayrılık küçük bir ölümdür.

O geçerken, gündüz düşleri peşinden gelir, sürü-

nür hatıralar.

Her ayrılık yeni bir yoldur.

Ayrılık bir yoldur içimde, hiç bitmez.

Sonunda bitti!!!

Geçiyor önümden en güzel anılar, adı Sion’muş 

öğrendiğim kadar!

Acı dolu bir dünyada yeniden doğacağım.

Fiyatı olmayan eşyaya “çöp”, değeri olmayan in-

sana “giderken kapıyı ört” denir.

Hayal kırıklığı, kurtuluş, hatıralar...

Hasret rüzgârları esecek bu kentte, gökyüzü yıl-

dızsız matem tutacak, umutlarımı kaybedeceğim 

bu hüzünlü gecede, sensiz günleri düşünmek 

bile içimi yakacak.

Hayat kısa, Sion bitiyor! (Anonim)

12. sınıflara okuldan ayrılırken ne hissettiklerini sorduk.






