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Merhaba,
Geçen yıl, Yaşar Kemal’in bir sözüyle başlamıştım yazıma.
Değerli yazarımızı yeni kaybetmiştik. Aradan koca bir yıl geçti,
kayıplarımız var yine, kazançlarımızın yanında.
“Ah, kimselerin vakti yok, durup ince şeyleri anlamaya”
(Gülten Akın)
“Ağrımasa bilir miydim yüreğimin yerini” (Sennur Sezer)
diyen güzel insanlar göçüp gitti bu diyardan.
Bizim durumumuzu sorarsanız “kış işte!”
2016’ya da kayıplarla başladık. Yiğit Okur ve Tahsin Yücel’i
kaybettik. Yiğit Okur, son söyleşisini okulumuzda gerçekleştirdi. Hastalığına rağmen gençlerle bir arada olabilmek için
etkinliği iptal etmedi.
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Hemen ardından “Bilgelik, putları yıkmak değil, hiç yaratma-

TÜRKÇE YAYIN KURULU SORUMLUSU

“Zulüm, ön yargılı insanlardan kaynaklanır” diyen ve “Bülbülü
Öldürmek, Tespih Ağacının Gölgesinde” romanlarında insan-

maktır” diyen “Gülün Adı, Foucault Sarkacı, Prag Mezarlığı”

Hatice ONARAN

gibi birçok unutulmaz eseri olan yazar ve akademisyen

KATKIDA BULUNANLAR

Umberto Eco’yu da kaybettik. Dünya edebiyatı için büyük
kayıplar gerçekten…
İlk paragrafta kayıplarımızın yanında kazançlarımız da var demiştim. Kalanlar, gidenler için de yazıyor. Yeni kitaplar çıkıyor,
romanlar, şiirler, öyküler, denemeler… Yeni dergiler çıkıyor,
insanlar yazmaktan üretmekten vazgeçmiyor. Vazgeçmeyecek de.
Dergimizde de birçok arkadaşınız “yaşamı değiştirebilme”,
“birleştirebilme”, “paylaşma” umuduyla ya da bunlardan tamamen bağımsız, bunların tamamen dışında sebeplerle yazdı.
Yukarıda bahsettiğim sanatçılardan bazılarıyla ilgili yazıları
bu sayımızda bulabilirsiniz. Tabi sadece bunlar yok, birbirinden ilginç öyküler, denemeler, şiirler, tanıtım yazıları da sizi
bekliyor. Yapmanız gereken tek şey okumak. Belki sizin de bir
söz’ünüz vardır. Duymak isteriz.
Şimdi, yine teşekkür zamanı. Dergimize, yazarak çizerek, fotoğraf çekerek destek veren tüm katılımcılara ve Türk Dili ve
Edebiyatı bölümüne içtenlikle teşekkür ediyorum. Okulumuzun
kültür, edebiyat, sanat dergisi sizlerle var olmaya devam edecek.

Hatice Onaran
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Buralardan Yiğit Okur Geçerken
Bir kış akşamı, hava soğuk, ancak sorun değil, kelimeleriyle
ısıtıyor bizi, dışarısı karanlık ama tecrübesiyle aydınlatıyor bizi.

O

turmuştum. Dört senedir onlarca sefer oturduğum koltuklara bir kez daha oturmuştum. Daha
dolmamıştı salon pek. Ben, öğretmenler, bir iki öğrenci ve Yiğit Okur vardı salonda. Daha hiçbir
şey başlamamıştı. Etraf sessizdi. Yiğit Okur sahneye bile çıkmamıştı daha. Ağzından bir kelime
duymamıştım. Bir insanın kendi hakkında verdiği mesajlar illa da ağzından çıkan ses kırıntıları sayesinde
olacak değil ya! Daha hiçbir şey söylememesine rağmen, bedenindeki yorgunluk kendini belli ediyordu.
Öğrenciler teker teker gelmeye, koltukları doldurmaya başladı. Yiğit Okur hepsine, onları tanımak istercesine bakıyordu. Bedeninin yorgunluğuna karşın hâlâ insanları gözlemliyordu. Herkesten, farklı şeyler
öğreniyordu. Hâlâ karşısındaki insanların, bir sonraki kitabındaki karakter ile ortak noktalarını kestirmeye çalışıyordu.
Salon tamamen dolunca, söyleşi başladı. Önce kendisi kısa bir giriş konuşması yaptı, kendinden çok bahsetmemesine rağmen kendi kişiliğini çok iyi yansıtan, bizim onu hemen tanımamızı sağlayan bir konuşma.
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Bu kadar kısa sürede hem entelektüel açıdan bize bir şeyler katmayı başardı
hem de kendisini bize tanıttı.
Ardından sorularımızı sormaya başladık. Her türden soru soruldu: kitaplarıyla ilgili, yaşamıyla ilgili, yazı yazmakla ilgili… Hepsine de en samimi şekilde cevap verdi Yiğit Okur, hep bize bir şeyler katmak, bizim hayatımıza
dokunmak istercesine… Yazı yazmaya ilgi duyan biri olarak beni en çok
etkileyen kısım yazı yazanlara verdiği tavsiyeler oldu. Kendisi edebiyata daha
doğrusu yazı yazmaya geç denebilecek bir yaşta başlamış. Hayatındaki hiçbir
şeyden olmadığı gibi bundan da hiç pişman olmamış, ancak bize o paha
biçilmez zevkle şimdiden tanışmamızı öneriyor. ‘’ Yazın, yazmaya başlayın.’’
diyor Yiğit Okur.
Sorulara cevap verirken o kadar içten ki, hepimiz akşam ailecek toplanmışız,
büyükbabamızı dinliyormuşuz gibi hissediyoruz. Bir kış akşamı, hava soğuk,
ancak sorun değil, kelimeleriyle ısıtıyor bizi, dışarısı karanlık ama tecrübesiyle aydınlatıyor bizi.
Bazen okulda olan söyleşilerden, sunumlardan sıkılanlar olur ancak bu sefer
herkes pür dikkat onu dinliyor. Herkesin gözü parlıyor, yüzü gülüyor.
Kalemiyle yaptığı gibi konuşurken de insanlara dokunmayı büyük bir ustalıkla beceriyor Yiğit Okur.
Yaptığı espriler kadar açık olmasa da, hayata dair çok önemli dersler de veriyor. Hiçbir şeyden pişman olmayın mesajını aktarıyor bizlere. Yaşadığı depremden örnek vererek de, karşılaştığımız acılar karşısında dimdik durmamız
gerektiğini söylüyor. Her acı da mutluluklarımız gibi, ‘’katlandığımız’’ acılar,
yaşadıklarımız, bizim bugünkü biz olmamızı sağlıyor.
Yiğit Okur, yazmada olduğu kadar konuşmada da çok yetenekli; kime, nasıl,
ne şekilde hitap edeceğini çok iyi biliyor. Kâğıt önünde olduğu kadar, mikrofonun önünde de en doğru kelimeleri, en mükemmel şekilde bir araya
getiriyor. O kelimeler, karşısındakilerle kurduğu köprünün yapı taşları oluyor.
O nedenle çok kısa bir sürede bile olsa karşısındaki kişi ile güçlü bir bağ
kurmayı başarıyor.
Söyleşinin sonunda, ilk başta kendisinde gözlemlediğim yorgunluk, yerini
hayat enerjisine bırakmıştı. Bedenine karşın kendisi, cümleleri hâlâ çok genç
ve hayat doluydu.
Birlikte olduğumuz süre boyunca bizi o kadar etkiledi, hayatlarımıza o kadar
dokundu ki vefat haberini alınca hepimiz sarsıldık. Şu an aramızda olmamasından büyük üzüntü duyuyoruz. Umarım şu an olduğu yerde de en iyi
yaptığı şeyi hâlâ yapabiliyordur; kelimelerle oynayıp, başkalarına hâlâ bir
şeyler hissettirebiliyordur.
Mekânı cennet olsun...

Birce Akay
Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi
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“Ben burada bir sıkıntıyım, atımdan iniyorum
Benim atım her zaman.” (Yılkı 1961)

Herkesin geçmesini istedim hayatımdan ve ben de geçmek istedim onlarınkinden. Fakat biri var adını yengeç
koydum. “Benlik”i öğretti bana. Ben olma hallerimi. Kaç ben olabileceğimi. Kaç bene dayanır ben. Ve o. Kaç
o olabilir. Olabileceğimiz kaç şeyden hiçbiri? Tüm bunları.

“Dışarı çıkmadık, çünkü hep dışardaydık
İçeri girmedik, çünkü hep içerdeydik
Bir oteldik ki hepimiz
Öylece otel kaldık.” (Sera Oteli 1985)

Ne geçtim ne kaldım. Şimdi şimdi biraz kuma kazdım. Yengecimin hikâyesi:
“Ben ki yengeçleri bilirim daha çok. Birini
Yıllar var unutamadım.
Dönüp duruyordu bir taşın etrafında
Sanki bir hırçınlıktan
Damıtılmış
Ya da bir sıkıntıdan
Ve geçer gibiydi tekrar başka bir sıkıntıya
Gömüldü kumlara iyice, şöyle bakındı
Gördüm kendi büyüsüyle kıskacını
O gün bu gündür anladım ağrıyı
Taşıdım da.”

Buradalık, “benlik”le iç içe geçmedir. Hazır olmayı ve bu anda olmayı gerektirir.
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Ve yengeç batırır göğsünün ortasına kıskacını
Tam göğsünün ortasına. Artık görüp görebileceğiniz ölü bir yengeç kabartmasıdır.

Bilincin konumunu, andaki yeri anlatan bir duygulanım alanıdır. Buradalığın şiddeti, duygulanım alanını ifade
eder.

Belli ki bir yol bulmuştur yengeç.
Kumlardan değil kendiliğinden gidilen bir yol.
Ne var ki, rüzgâr ileri olduğu için külden.
Ölümden önce geldiği içindir sevgi.
Duyar insan bu gereksiz yüzgeçleri,
İki gök arasında kımıldayan.
Tanımazsa da bir başkasının düşü gibi.

Buradaki, oradakinin yerini görmesi olanaksız olduğundan, oradakinin yerini tespit etmek adına oradadır.

Ama her zaman üstesinden gelinseydi bile, gene de onun orada bulunduğunun farkına varırdım. Doğru yapmayı biraz daha kolay ve hoş, yanlış yapmayı biraz daha zor ve nahoş kıldığının; o olmasaydı da, bunların öyle
olamayacağının.

Onun oradalığının tüm hikâyesi bu kadar.

İçimde bir yengeç var. En kuytu köşemde yaşıyor olmalı; oradan seyrediyor herhalde her yaşadığımı. Ancak
arada bir hissediyorum varlığını -- ancak arada bir belli ediyor kendini. Bazı durumlardaysa bana direnir
çoğunlukla -- dolambaçlı yollarla karışır yaptıklarıma, ket vurur. Bir yolunu bulup yaptıklarımı engeller;
yapacaklarımı belirlemeye çalışır.

Hazırlıklı olma dürtüsünden.
Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi
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Bu durumlarda içimde kocaman kıskacının çat-çatını, sert ayaklarının yan yan eşelenen öfkeli katırtısını
duyarım. “Yürü git!” der bana ama ben kalakalmış olurum. Dinlemem onu; belki, dinlemek elimden --içimden-- gelmez.

Gelmiş, durmakta ve gidecek olan, “burada.”

İstediği herhalde, belki hâlâ, belki çok eskiden; benim ön düşüncesiz, kendiliğimden eylemde bulunmam.
Onu eylemlerime bir veri, bir öge olarak katmak istediğim durumlarda, öylece en içine siniyor. Ondan geldiğini hissettiğim onay da olabilir, böylesine sessiz kalmasının nedeni, bilmiyorum.

Ancak durduğunda bilinçlenmiştir yaşam yürüyüşü.

Selin Toğan

“Oruç Aruoba - Benlik” kitabına yeniden bakış.

Çizim: Selin Toğan
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Yine o ses... Bağırıyor bana. Beni sevmiyor, biliyorum. Sevse neden acı çektirsin bana? Günlerce, haftalarca, aylarca, durmaksızın neden bunu yaşatsın bana? Beni asla rahat bırakmayan bu ses, onun yüzünden bu odada kilitli olduğumu bilmiyor mu? Eskiden evin en neşeli odası olan bu odanın artık neredeyse karanlık ve kulakları sağır edecek kadar sessiz olmasına sebep olduğunun farkında değil mi? Dışarıda rengârenk bir hayat varken, hayatımı siyaha boyadığını göremiyor mu?
Bazen düşünüyorum. Kalemimin ucunun sivri olmasına bile izin verilmeyen bu hayatı hak edecek ne yaptığımı. Bazen mi?
Hep düşünüyorum. Dayanamıyorum. Yalnızım. Beni dinleyecek, omzunda ağlamama izin verecek kimsem yok.
“Kimsen yok mu? Ben varım Ekin. Ben senin hayatının bir parçasıyım. Beni kabullen artık.”
“SUS ARTIK. KONUŞMA BENİMLE !”
Ekin bağırıyordu. Boğazı yırtılacakmışçasına bağırıyordu. Tek istediği odasına yaklaşan ayak seslerini, kapının açılırken
çıkardığı gıcırtıyı duymak, kapıda annesini ya da başka birini -o an bu kişinin kim olduğu önemli değildi- görmek, titreyen
vücudunu saran kolları hissetmekti. Ne beklediği sesleri duydu ne de ağlamaktan kızaran gözlerindeki yaşları silebildi.
Yatağına yattı sadece. Yorganını üstüne çekti. Bunun, onu sesten koruyacağına o kadar inanmıştı ki.
Annem bağırdığımı duyup odama gelmedi. Bu acı çekişimi görüp beni merak bile etmediği kaçıncı gün kim bilir? ‘Anne’
kelimesini sesli söylemeyeli çok uzun zaman oldu. Kabul etmesem de artık hayatımın bir parçası hâline gelen bu sesle
tanıştığımda, annemin hep yanımda olacağına, sesimle kavga edip ağlamaya başladığımda bana sarılacağına, saçlarımı
okşayıp beni sakinleştireceğine inanmıştım. Ama o, bu zorlu sınavı benimle atlatmayı değil, beni hayatının en ücra köşesine atarak odama kilitlemeyi seçti. İşte o günden beri ‘anne’ demedim. Hatta neredeyse konuşmadım bile. Sadece sesimle
kavga edip ona bağırdım. Kalemim ve defterim hep yanımda oldu zaten. Onlar varken konuşmaya gerek yok ki.
Ne zamandır bu odadayım? Ne kadar oldu kimsenin farkında olmadığı kız olalı? Bu, hayat dedikleri ama sözlükteki hayat
kavramından olabildiğine uzaklaşmış şeyi ne zamandır yaşıyorum ben?
Beni hatırlayan kaldı mı acaba? Arkadaşlarım vardı eskiden. Şimdi kurtulsam bu sesten, normal hayatıma geri dönsem,
yine severler mi beni? Görünmez mi olurum yoksa? Küçükken en yakın arkadaşım, Buse’m, bana küstüğünde ben yokmuşum gibi davranırdı. Şimdi gitsem yanına, yine öyle mi davranır bana? Çok mu kızmıştır birden ortadan kaybolduğum için?
Artık bana telefondan ulaşamadığında, evime kadar gelip annem onu kapıdan döndürünce üzülmüş müdür çok? Hayatına
devam etmiş midir benden sonra? Mutlu mudur? Beni anlamış mıdır? Ve bir gün ‘yaşamaktan’ yorulup pes edersem yine
sever mi beni?
Evet ses. Hadi cevap ver sorularıma. İhtiyacım varken neden suskunsun? Neden beni üzmeye yeminliymiş gibi davranıyorsun? Biraz olsun beni sevmeyi deneyemez misin? Bunu hak etmiyor muyum? Senin yüzünden akıttığım gözyaşlarını asla
telafi edemeyeceğini bilmiyor musun? Göremiyor musun? Neden susuyorsun?
Ekin, gözyaşlarından ve fırlatılmaktan harap olmuş defterini ani bir hareketle kapattı. Masasının üstüne öylece bıraktı. Hayatını hatırlamaya
çalıştı. Bu odanın dışındayken neler yaptığını. Hepsi yavaş yavaş siliniyordu zihninden. Artık eskiden yaşadıklarının hepsi bir rüyaymış gibi
geliyordu ona. Tıpkı bu ses gibi sadece kendisinin duyduğu sadece kendisinin gördüğü şeyler gibi. Yatağına yöneldi. Uyku artık eskiden olduğu gibi her şeyin çözümü değildi. Uykusunda bile yalnız olmadığını
biliyordu. Ama uyuyunca geçecek diye avutmaya çalışmaktan alıkoyamıyordu kendini.
Birden gözlerimi açtım. Saat 03.47’ydi. Odamda tek başımaydım. Beni
istediğimi yapmaktan alıkoyacak hiç kimse, hiçbir şey yoktu. Sessiz olduğum sürece tamamen yalnızdım. Mutfağa gidip her şeyi en kısa yoldan
bitirecek bıçağı seçip odama döndüm. Defterimi son kez aldım elime.
Fazlasıyla yıpranmış olmakla birlikte tek gerçeğimdi o benim. Neler
yaşadığımı bilen tek varlık. Defterimle ve odamla vedalaştım...

Belce Gökalp
Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi
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Zihnim bomboştu uyandığımda. Damarsız bileklerim ve morarmış parmak uçlarımla yokladım yattığım yeri. Ne
mutlu, toprak olduğunu anladığımda koptu o histen bir parça. Ben kesinlikle toprak insanı olmalıydım, toprak
insanları yüksekten korkar, toprak insanları buralarda güvendedir. Doğrulup etrafa bakmak için gerekli cesareti bulmuştum en azından. Bir uçurumun altındaydım ve bu bana hiçbir şey ifade etmiyordu. Gözlerimi bırakıp,
zihnimi toplamaya çalıştım. Kulaklarıma sığınmış bir uğultu yardıma geldi bu noktada. Daha doğrusu “yankılanma” olacaktır.
Duvarlarda.
Kaba ve ürpertici mağara duvarları.
Gece.
Soyut, ama hissedilebilir olan.
Gece duvarlarda yankılanıyor. -Peki neden?“Bugün 21 Aralık, en uzun gece”
Bir tarihin olması olanlara biraz olsun gerçeklik kazandırdı. 21 Aralık... Yeterince hatırlıyorum. Yansımasından
bile korkusunu hissedebildiğim birine verilen acımasız bir cevaptı bu. Daha fazla dayanamayıp koşmaya başlıyor.
Mağaranın sonu uçurum. Gözlerim kapanıyor. Gece duvarlara siniyor ve göz kapaklarım kalksa da karanlık hiç
eksilmiyor.
***
Buralarda olmalı! Fakat iz bırakmamıştı, ses çıkarmıyordu. Seyrek çimenlerin arasında yükselen tek bir söğüt.
Ona doğru ilerlerken bir şey mırıldandığımı fark ettim. Kilometrelerce uzaktaki sevgilinin vereceği gibi bir his
verdi bana bu. Raison d’etre söylüyordum. Bana mağarada verilen açıklama şansını anımsadım.
“Kendimi savunacak kadar kendimde değilim. Ayaklarım uyuştu, ellerim kangren. Çürümek, doğum günleri...
Bunlar varoluş bilincini arttıran şeyler. Yaşam insafsızca kendini tüketirken neden küstahça uçurumdan atlayasın? Delilik! Ben yalnızca kitaplardan afili isimli sendromlar beğenip kendime uyarladım. İsmi olanlara tutunmak
her zaman daha cazipti. Nedenini penceremde uçuşan külleri izlerken fark ettim -Raison d’etre çalıyordu-. Birden
hepsi anlamsız geldi ve küller kavanozlara hapsedildi. Sesler yükseldi, siz yükseldiniz.”
Konsey beğenmedi duyduklarını. Antik çağlardan kalma sesleriyle “ne saçmalık” dediler. “Aradığın tüm cevaplar yıkık katedrallerde, toprağa karışmıştır. Çıplak ellerinle kazman gerekecek. Biliyoruz çünkü sırrı budur
evrenin. Çürümek ve çürüyenleri ortaya çıkarmak.”
***
Diz çöküp kazmaya başladım. Hiçbir şey umduğum gibi gitmiyordu. Toprağa ulaşmak zorlaşıyordu, sanki aramızdaki bağ inceliyordu. Tırnaklarıma dolan toprak canımı yakıyordu. Ellerimi, dizlerimi, tüm bedenimi bırak10
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mak, içimde kalan sefil bir oluşumu dışarı atmak, bir ruha inanarak kendimi
aldatmak istedim. Artık uzandığımda toprağa varmıyordum ve bu sandığım
gibi sembolik bir engel değildi.
Yükseliyordum.
Az sonra uçurumun başında olacaktım.
***
Serin fakat ölçülü rüzgâr saçlarımı geriye doğru savuruyor.
“Teslim ol! Teslim ol!” emirleri mağaradan yükseliyor. Ufka bakıyorum. Güneş
az sonra doğacak. Korkmuyorum. Güneş doğduğunda atlarsam, onun bir parçası olabilirim. Ve ışığımın, mağaranın karanlık yaratıklarıyla yüzleşmesini
sağlayabilirim. Toprak tüm acılarımı emdiğinde tekrar uyanabilirim. Ellerim
iki yana açılıyor. İleri doğru bir adım atıyorum. Tam sırası.
***
Fakat o anda inanılmaz bir şey oldu. Havada öylece kalakaldım. Asılı gibi değil,
altımda bir platform varmış gibi. Mağaraya baktım, sesler kesilmiş. Yaratıkların
son bir oyunu olabileceğini düşündüm. Pis pis sırıtan suratları canlandı aklımda ve tüylerim diken diken oldu. Güneşin doğuşuyla gelen sıcak ışıkla aydınlandı altımdaki görünmez taban. Tuhaf bir şekilde her tarafı ayak izleriyle
doluydu. Binlerce sefil ayağın izleri, üzerinde ben, olabildiğince hareketsiz,
duyumsuz, hissiz. Kabul edemiyordum. Tepinmeye başladım sertçe. Devam
ettim tekmelemeye, tırmalamaya, lanet etmeye.
Boşuna
***
Hepsi boşuna.
Ağlayarak mağaraya dönüyorum.
Yaratıklardan biri elini omzuma değdirip fısıldıyor.
“Cam fanuslarda ayak izlerimiz
En mahrem özgürlüğümüzü kaybettik.”

Ada Köprülüler
Çizim: Başak Kileci
Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi

11

12

Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi

Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi

13

Edebiyatın, mücadelenin ve umudun
coşkunun bilgesi Sennur Sezer...

“Çocuklarımdır,
bütün çocukları dünyanın”
çocuklara açmış kollarını. Yayınevleri ve ansiklopedilerde düzeltmenlik yapmış, son yıllarına kadar Evrensel ve
Evrensel Kültür dergisi başta olmak üzere Cumhuriyet,
Radikal Kitap, Varlık gazetelerinde yazıları; Gecekondu
(1964), Direnç (1977), Sesimi Arıyorum (1982), Kimlik
Kartı (İlk üç kitap, 1983), Kirlenmiş Kâğıtlar (1999), Bir
Annenin Notları (Seçme Şiirler 2002), Dilsiz Dengbej
(2001), İzi Kalsın (2011) gibi çok sayıda kitabı yayınlanmış.
“Ağrımasa bilir miydim yüreğimin yerini” diyen Sennur
Sener, Adnan Özyalçıner’in “Buruk Acı” isimli romanından aynı adla film için yapılan “Buruk Acı” şarkısının da
söz yazarıydı. Hepimiz en az bir kez dinlemişizdir o dizeleri, “Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı...”
Tükenmek, yılmak ne bilmeyen bu güçlü kadın 12
Haziran 1943’te Eskişehir’de açmış dünyaya gözlerini.
Buruk şiirlerin şairi, Şahmaran’ın anlatıcısı, gündemin
yazarı... İstanbul Kız Lisesindeki öğrenimini yarıda bırakıp tersanede işçi olmasıyla, ardından gelen deneyimleriyle başlamış emeğe ve emekçilere olan duyarlılığı.

Sennur Sezer, 72 yaşında yumdu gözlerini hayata. Geriye
72 yıllık, işçi sınıfının hakları için, ezilenler için, kadınlar
için mücadele eden devrimci, coşkun bir kadının gerek
yazarak, üreterek, edebiyatla, kelimeleriyle; gerekse
sokakta, yürüyüşleriyle verdiği mücadelenin izleri kaldı.
Zaten ne demişti? “Karşı koy haksızlığa, izi kalsın.”

Adnan Özyalçıner ile evliliğinin ardından anne olmuş ama
“Çocuklarımdır, bütün çocukları dünyanın” diyerek, tüm

Günümüz toplumunda, lafını esirgemeyen, çekinmeyen,
sorgulayan, soran ve durmayan yazarlara, özellikle de
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kadın yazarlara olan ihtiyacımız büyük. Sennur
Sezer de eserlerinde insanı, sevgiyi, barışı, umudu,
sosyalizmi işleyen, dirençli bir kadındı. Üretmenin,
umutsuzluğa kapılmadan, vazgeçmeden ve yalpalamadan, önüne çıkan engellere aldırmadan üretmenin
bizim için en iyi örneklerinden biri olduğunu düşünüyor ve yazıma sevdiğim dizelerinden biriyle nokta
koymak istiyorum:
İnsanın insandan korkmasına karşıyım
İşte bunun içindir
Bütün yazıp
Altına imza attıklarım

Altına imza attığımız her şeyin, bir gün birilerine
umut olması dileğiyle...

Aleyna Büyükşalvarcı
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Ses

O mucize tekrar gerçekleşti. Yine bir insan doğdu, insanoğlunun nüfusu bir kişi daha arttı. Bu defa mucizevi olay
biraz da acınası ve eksikti. Aslında daha kötüsü de olmuştur tabi, birçok kusurla doğanlar hatta doğamayanlar, bu
güzel dünyayı göremeyenler… Bu mucizevi olayı acınası ve eksik kılan hikâyemizin kahramanı Paul, hayat bulmuş
kusurlu bedeniyle hayata tutunmaya çalışıyor. Çok da bir eksiği yok aslında hâlâ koskoca dört duyu organı var;
çiçeklere dokunuyor, onların güzelliklerini, doğanın tüm güzelliklerini görüyor, o huzur veren toprak kokusunu içine
çekiyor ve ağaçlardan kopardığı yeşil elmaların, ağzında bıraktığı ekşimtırak tadını dilinde hissediyor. Bu kadar güzel
hisleri yaşayan çok da eksik görmez kendisini, kuşların cıvıltı seslerinden mahrum kalsa da. Belki sonradan yitirseydi işitme yetisini; şimdi, insanların onca emek harcayıp ortaya çıkardığı müzikleri, devrim için cesurca yüreklerini
ortaya koyarak bağıran solcuları, bir aşığın sevdiğine ‘’Seni seviyorum.’’ deyişini duyamadığından, müziğin ritmine
ayak uydurup dans edemediğinden, deniz kenarındaki dalga seslerinin kıyıya çarpmasını artık işitemediğinden intihara teşebbüs ederdi. Ancak kusurlu doğan, bedeni hiçbir zaman hayatın bu tadını almayan, ona alışmayan bir birey
için yaşama tutunmak daha kolay diyebiliriz. Paul da bu “ses”leri hiç duyamadı ve hayatla mücadelesini asla bırakmadı.
Zor bir çocukluk dönemi geçiren Paul, doğumdan itibaren sağır olduğu için konuşamıyordu. Ailesi onunla çok ilgilenmişti; özel bir okula yollanmış, özel hocalarla da eğitimini geliştirmesi sağlanmıştı. Durumları pek iyi olmasa da
elinden geleni yapıyorlardı çok sevdikleri tek çocukları Paul için. Paul konuşamıyordu belki ama oldukça güzel iletişim kurabiliyordu etraftakilerle, ailesiyle, arkadaşlarıyla. Bütün olay ağızdan bir “ses” çıkması, dilin kullanılması
değildi ki, beden dili de kullanılabilirdi, yadırganacak bir şey yoktu ki bunda. Paul gençlik yıllarında kısa sürede çok
sağlam arkadaşlıklar kurdu. Fazlasıyla sempatik olmakla beraber, optimist düşüncelerle dolu bir hayat ideolojisi vardı.
Hayata 1-0 yenik başlamasına rağmen, fazlasıyla olumlu düşüncelerle dolmuş, toplum arasına karışabilmiş, gerçekten
sevgi dolu bir bireydi. Evet, çok güzel arkadaşlıklar kurmuştu. En yakınlarından olan Carl’la liseden tanışıyorlardı ve
hâlâ devam eden sağlam bir ilişkileri vardı. Liseden arkadaşı olan Carl da dolayısıyla Paul gibi doğuştan kusurluydu.
Kusurlarına rağmen kusursuz bir iletişimleri vardı. Tahmin edebileceğiniz gibi beden diliyle anlaşıyorlardı birbirleriyle olduğu gibi, herkesle de. Paul eğitimini tamamladıktan sonra kendine uygun bir iş bulabilmişti. Muhasebe
işiyle uğraşıyordu, tanıdık olan Herschel‘ın cafe’sinin muhasebesiyle de ilgileniyordu.
Paul her sabah kahvaltı ve kahve için Herschel’ ın yerine giderdi. Sabahlarla kalmayıp bazı akşamlar da yemeğini
burada yer ve Carl’la vakit geçirirdi. Herschel’la Paul arasında çok yakın bir ilişki vardı. Bu yakın ilişkiyi Herschel’ ın
Paul’la konuşabilmek için beden dili dersleri almasıyla da pekiştirebiliriz. Her sabah Herschel onun geldiğini gördüğünde kahvesinin ve kahvaltısının hazırlanmasını söyler ve çoğunlukla konuşmaya gerek duymaksızın samimi bir
göz temasının verdiği güvenle geçinip giderlerdi. Herschel son zamanlarda bazı garsonların çalışmalarından şikâyetçiydi. Ne yazık ki onun iyi niyetini suistimal ediyorlardı, o da daha fazla taviz vermek istemiyordu. Birkaç elemanı
işten çıkartıp yerine yeni elemanlar aldı. Bunlardan biri de garson olarak aldığı Mona adında genç, kızıl saçlı, deniz
gibi derin gözlere sahip bir kızdı. Bu kızın iyi niyeti yüzüne yansıyordu, gülüşünden belli oluyordu. Çok da özverili
çalışıyordu, Herschel bu tatlı kızdan fazlasıyla memnundu.
Bir gün Herschel, Mona’yı çalışırken gözlemlerken mırıldandığı şarkının melodisine kapıldı. Gerçekten de bu tatlı
kızın sesi çok güzeldi, âdeta insanın ruhunu dinlendiriyordu. Bunu gören Herschel’ ın aklında bir fikir belirdi: Akşamları
müşterilere bir canlı müzik zevki tattırmak. Bu fikri genç kızla paylaştı. Mona çekingen bir kişiliğe sahip olduğundan
önce bu teklifi reddetti, fakat ısrarlar sonucu kabul etmeye razı oldu. Fikrin kabulüyle beraber Herschel ses sistemlerinin alınması ve kurulmasına karar verdi.
Canlı müzik gecesi geldi çattı, Mona ilk defa şarkı söyleyecekti onca insan karşısında. Bu canlı müzik anı yaklaştıkça
kalp atışlarının ahengini bozacak derecede heyecanlanıyordu. Küçük çaplı konser başladı. Bütün müşteriler şarkı
16
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başlangıcından itibaren Mona’ ya kitlendi ve gözünü, kulağını bir defa olsun ondan ayıramadı. Böylesine saf bir sesin
başka bir eşi, benzeri yoktu sanki. Bütün müşterilere rağmen bir kişi vardı ki; Mona’nın yüzüne bile bakmadı, bu
büyüleyici “ses” le ilgilenmedi bile. Mona bunca müşterinin memnuniyetinden sevinçle dolsa da, orada tek başına
oturan gencin bir kez olsun kendisine bakmamasına takılmıştı. Aslında içten içe bayağı bir kırılmıştı bu küstahlığa.
İnsan hiç mi merak etmezdi bu güzel sesi, bir kere bile mi bakmazdı bu sesin sahibine. Mona bu davranışın sebebini
kestiremiyordu, bu kayıtsızlığın sebebini bir hayli merak ediyordu.
Yine hava karardı, Mona ilk zamanki heyecanını koruyordu. Tekrar sahneye çıktı, karşısında tekrar herkesin aksine
onu dinlemeyen, yüzüne bile bakmayan o genç. Bir şekilde artık ilgisini çekmeliydi. Ne yapsa da, ne kadar güzel
söylese de, bir âşık gibi söylese de olmadı. Paramparçaydı, nedenini hâlâ kestiremiyordu. Neden ilgisini çekemiyordu?
Neden beğenilmiyordu? Bir defaya mahsus olsa bile neden Mona’ya bakmıyordu bu genç? Bilmiyordu ve bu sorular
artık içini kemiriyordu. Mona bu yakışıklı ama aynı zamanda insanlara değer vermediğini düşündüğü gence kitlenmişti. Derken Carl içeri girdi. El hareketleriyle tek başına oturan yakışıklı gence selamını verdi ve oturup el hareketleriyle anlaşmaya başladılar. Gülüşüp, şakalaşıyorlardı… Mona yıkılmıştı. Ona yaptığı haksızlığı, boşa olan sitemlerini kendine yediremiyordu. Düşüncelerine, ön yargılarına nefret duydu, yaptığı bu yanlış saptamalardan utandı. Bir
şey yapmalıydı, yaptığı müziği ona duyuramamıştı, ona hitap edememişti. Kendini affettirmeliydi, aynı zamanda
kendini de affetmeliydi. Yapacağı şey kafasında belirir gibiydi. İş çıkışı hemen eve gidip ertesi akşamki sahneye kadar
bu fikri gerçekleştirmeye çalışacaktı.
Mona iş çıkışı hemen eve gitti. Yolda eve doğru yürürken kitapçıdan beden dili konulu kitaplar satın aldı. Sabaha karşı
şarkıyı öğrenmişti, uğraşıp ezberlemişti sözlere denk gelen hareketleri. Sabah ağır basan uykusuzluğuna rağmen
öylesine hevesliydi ki, daha tanımadan kendisini inanılmaz yakın hissettiği insana hitap edebilecekti sonunda. Saatler
geçti, sahne zamanı geldi. Mona heyecanla onu bekliyordu, etrafına bakındı ve onun her zamanki yerinde olduğunu
fark etti. Onun şarkıya başladığını fark etmesi için ışıkları kapattırdı. Ardından sadece loş bir ışık ortamı aydınlattı ve
Paul artık Mona’ ya bakıyordu, onu fark etmişti sonunda. Mona el hareketleriyle şarkısına başladı. Paul bir kere olsun
Mona’nın gülüşünden, hareketlerinden gözünü ayıramıyordu. Sanki şarkıyı duyuyor gibiydi, hatta oradaki herkesten
çok farklı duyuyordu. Böylesine bir iletişim daha görülmemişti, büyüleyiciydi. Fazlasıyla içten belki de dille, sözde
“ses”le kurulan çoğu etkileşimden çok daha üstündü. Şarkı bitti, Paul’un gözleri parlıyordu, Hâlâ Mona’dan gözünü
ayıramamıştı. Mona onun yanına gitti, konuştular, birbirlerine görüşmeye dair söz verdiler. Dışarıdan bakan biri direkt
olarak fark edebilirdi bu ‘’ses’’ siz aşkı.

Arek Zurnacı
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Tüm Renkleriyle 34. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı
İstanbul’un banliyösünde yaşamaktan en çok ve tek zevk
aldığım yılın dönemi yine geldi. Nicelerinin İstanbul ve
Türkiye dışından geldiği, İstanbul içinden gelenlerin de
onlardan farkının kalmadığı TÜYAP Kitap Fuarı
Beylikdüzü’nde bu sene 34.sünü gerçekleştirdi. 7-15
Kasım tarihleri arasında derslerden kaçabildikçe, hafta
sonları ve hafta içi belirli günlerde fuarı gezme, panellere
katılma ve konuşmacılarla tanışma fırsatını yakaladım.
Katıldıklarımın arasında 2. NDS Liseli Edebiyat Ödülleri
ve NDS Mezunlar Derneği paneli de vardı. Okulumu böyle
bir platformda görmenin oldukça gurur verici olduğunu
da söyleyebilirim.
Binlerce farklı standın arasında; fırsat buldukça en çok
tercih ettiğim yayınevlerinin, yabancı yayınevlerinin,
sahafların stantlarını gezdim.
TÜYAP Kitap Fuarı, gerek konumu gerek kalabalıklığı
açısından gezmesi zor bir etkinlik. Yine de her etkinlikte
birtakım kusurlar bulunabileceğini kabul ederek genel
organizasyonunun ve katılımcılarının kalitesiyle benim
dört gözle beklediğim bir fuar olmayı başarıyor. Bu sene
özellikle HDP Genel başkanlarından Selahattin Demirtaş,
avukat ve yazar Feyza Altun, İlber Ortaylı, Mamak
Cezaevinden kadınlar ve Murathan Mungan gibi isimlerin
katılacağını duyunca daha da büyük bir heyecanla fuarın
gerçekleşeceği günü bekledim.

Pazar günü düzenlediği “Kaktüsler Susuz da Yaşar;
Kadınlar Mamak Cezaevini Anlatıyor” isimli panel. Bu
panelde, Meral Bekar ve Dilvin Altınakar Semizer gibi
kadınlar; 12 Eylül sonrasında, bütün yaşadıklarını, gördükleri muameleyi, Mamak’ta birbirlerine nasıl da sımsıkı tutunduklarını anlattılar. Bunları anlattıkları kitaplarını da tanıttılar. Kitabın ismi devletin günümüzde de süren
adalet anlayışına göz kırparak çok güzel bir hikâyeyle
ortaya çıkmış aslında ancak bunu öğrenme zevkini size
bırakarak kitabı okumanızı mutlaka öneriyorum. O günleri yaşayan onlarca kadının, daha sonra bir araya gelerek
belki de unutmak için hatırladığı Mamak anılarını bu kitabın içinde bulabilirsiniz. Bir yerlerde yeni düşünceler ve
sorgulamaların içinde kendinizi bulabileceğinizi de şimdiden söylüyorum.
Bu güzel panelin yanı sıra bir dönem mahkemeye bebeğiyle giderek meslek alanlarında kadın olmanın zorlukla-

Üzerine konuşmak istediğim Dipnot Yayınevinin, 8 Kasım
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rını gösteren ve iş yerlerinin doğum izni politikalarında
karşı duruş sergileyen avukat Feyza Altun’un konuşmacı olduğu “Kadına Karşı Şiddet” panelinde de oldukça ilginç şeyler yaşadım ve duydum. Türkiye’de ve dünyada gittikçe ciddileşen kadına şiddet sorunu gerçekten
üstüne günlerce konuşulabilecek ve konuşulması gereken bir konu. Bu etkinlik sırasında enteresan bir sahneye şahit olduk. Dinleyiciler arasından bir amcanın
kalkıp “Kadına şiddeti kim yapıyor efendim? Kadına
şiddeti yapan sistemin kendisi” diyerek çıkışmasının
gösterdiği farkındalık, avukatı da oldukça memnun etti.
Farkındalık dediğime bakmayın, bir avuç insanız o
salonda ama karşımızda milyonlarca insan var. Kadın
demenin anne veya ev hanımı demek olduğuna, kızını
dövmeyenin dizini dövdüğüne ve kadınla erkek eşitliğinin fıtrata ters olduğuna inanan at gözlüklü milyonlarca insan…
Evet, böyle bol okumalı, dinlemeli, öğrenmeli ve tartışmalı bir fuarı daha bitirdik. Seneye artık yeni kitaplarla ve konuşmacılarla daha büyük, daha renkli bir fuarı
dört gözle bekliyoruz. Bekleriz; gelin, görün, getirtin,
alın ve okuyun ne de olsa kitaplar okumak içindir.
“Kitapların yakıldığı yerde, insanlar da yakılır.”

Aslınaz Bakar
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Alturizm
Karanlığın ortasında bir ışık huzmesi
Simsiyah boşlukta kaybolan sesim
Damlar bir çift gözyaşı
Kapanmaz tiyatro perdesi
Gözleri kan çanağı
Ve şiddetli rüzgârda
Uçuşuyor saçları
Yağmur yağsa keşke
Dolu, tıka basa dolu
Musluklar sonuna kadar açık
Neden bilinmez
Şırıl şırıl, hüngür hüngür

Boş bakışlar ardında
Elinde sıcak kahveyle
Kalbinde buz gibi kırgınlık
Dışarıda ılık sonbahar
Sonra bir kedi sokakta
Güzel, yalnız, mutsuz
Ve bir el uzanır sevmeye,
Bir tek gülümseme
O biricik ses
O ve yalnızca o
Hâlâ zifiri karanlık
Boğucu, hapsedici
Ama gökyüzünde iki yıldız
Görüyor birbirini

Işıl Özgür
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Kelimelerle aram hep iyi olmuştu. Kalemi elime alınca kâğıda boş bakışlar atmak, kelimelerin kendiliğinden akmaması
yeni bir şey benim için.
Kırılması gereken bir duvar.
Kalemim ve kâğıdımın insanlardan değerli olduğu çok zaman
oldu. Onların da bu değerin hakkını verip beni insanlardan
daha mutlu ettikleri zamanların haddi hesabı yok.
Şimdi onları öylece bırakmak, bir nevi ihanet.

Kafamda dolaşan binlerce şey varken, yazmaya belki de en
çok ihtiyacım olan zamanda yazmamak! Daha çok yazamamak...
Delirdim galiba.
Anlamsız bir pop şarkısı gibi.
Ki delirmek, akıllı olmaktan çok daha güzel.

Güzel günler gelecek mi?
Umut.
Güzel bir gün geldiğinde bu günü hatırlayıp gülümseyebilecek miyim? Belki de sileceğim hafızamdan. Hatta muhtemelen. 11 Şubat 2016. Neden hatırlayayım ki bugünü?
Ya da yarını?
Veya dünü?
Bu günleri hiç yaşamamış olacağım bir gün.

Çok düşünmek üzüyor. Mutlu ya da depresif olmam fark etmez. Belki de gizliden gizliye mutlu oluyorumdur.
Göreceli bir kavram mutluluk.
Ve öylece aklıma gelenleri sıralamak kâğıda, konusu olmayan yazılar yazmak, mutluluk verici.
Gülümsüyorum.
Kafamdakiler bana ait değil artık. Bugün kâğıdıma ait. Yarın elbet birisi sahiplenir onları.

Belce Gökalp
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Açığa çıkarılmamış nice gökler vardır
İş ki, görebilecek gözlerimiz olsun
Ve duyabilecek yüreğimiz
Kulaklarımız sağda ve solda ve geri kalan her yöne açılmış
İş ki yükseklerde uçalım
Öyle yükselmiş olsun ki yüksekler
Sakat kalamayalım düştüğümüzde
Düşüşlerde değil düştüğünde
Ölümü tadalım
Öyle yüksekleri olsun ki yükseklerimizin
Evvelden sığdıramamış olalım ne yere ne göğe
Hiçbir sevdiğimizi
Öyle ölelim ki o çukurun dibinde
İş ki ölelim
Öyle bir ölelim ki
Takındığı isimler yıldızlarımızın
Ölmeden evvel son göreceklerimizin
Bizim taktığımız isimler, yıldızlarımıza
Ölmeyecek olsunlar
Öyle yıldızlar olsunlar ki yıldızlarımız
Karanlığın içinde, altında, üstünde
Kızsınlar ölümlünün tepesindeyken bile
Kızgın olsunlar
Körlüğümüz karşısında
Yakınsınlar çocukluğumuzdan
Ama bilsinler
Öfke de yakınma da yorulur
Bu zamana karşı
İş ki, oturacak yerleri olsun yorgunlukta
Öyle yıldızlar ki güneşleri bile görmüş
Ama gördükleri görülmemiş olsun
Öyle yıldızlar ki her tavanın her saatinde değil
Yahut her ölümün son gökyüzünde değil
Tam da bu ölümün çukurunun dibinde
22
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Görebilecek gözleri ve görebilecek yüreği artık ölümlünün
takmış tavanında
Yükseklerin en tepesinde
Sığdırılamamış yere de göğe de
İsimleri takılmış ve ölümsüz
Gidiciliği bile kalıcı olan
Kızgın körlüğüne ve çocukluğuna çukurun dibindekinin
Ama bilerek öfke de yakınma da yorulacak
Öyle yıldızlar olsunlar ki
Kuyunun dibi gülümsesin üstü kapanırken
Gözlerinin ve içini doldurduğu toprağın
Bir daha aynı tavana açılmamak üzere
Çünkü ondan bir kelebek doğacak
İncecik bir ruhu taşıyacak
Üflesen savrulacak tutsan kopacak
İş ki ölmesini bilelim
Kelebeğe doğmak adına
İş ki yıldız olabilelim veda etmesini bilen
Bir de ay’ı görsün ölümlü
Görmeden gözlerini kapayamaz

Selin Toğan
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Çok yağmurlu bir gündü. Dışarıda kimseler yoktu,
şehir yalnızlığa terk edilmişti. Bir kız yürüyordu bu
sessizliğin içinde, elinde kırmızı bir şemsiye.
Bardaktan boşanırcasına yağan yağmura rağmen kız
elindeki şemsiyeyi açmıyordu. Saçları, tüm bedeni,
sırılsıklam olmuştu ama o buna aldırmıyordu. Belliydi,
aklını kurcalayan birtakım düşünceler vardı, benliğiyle yaşadığı bir kavgaydı belki de. Kim bilir neler yaşamıştı bu kısacık ömründe. Çok şey görmüş geçirmişti, yüzündeki olgunluktan belliydi. Genç bedenine
yüzü fazla “kadınsı” kalıyordu.
Kırmızı şemsiyeli kız, tüm yolu yalnız başına yürüdü.
Sırılsıklam ve yalnızdı… Aniden bir ses duydu, çalan
telefonuydu. Telefonuna baktı, açmak istemiyordu.
Belli ki canını sıkan kişiydi arayan. Reddetti. Arayan
inatçıydı, tekrar tekrar çaldırmaya devam etti. Düzenli
aralıklarla aramaya devam etti. Benden kaçamazsın
demeye çalışıyor gibiydi. En sonunda kız pes etti ve
telefonu açtı. Alo der demez karşısındaki ses ona
bağırmaya başladı. Tüm sokağın bu azarlamaları duyduğunu düşündü bir an, sustu. Diyecek şeyleri elbette ki vardı ancak konuşmaya gerek duymuyordu,
karşısındaki ses onun yerine düşünüyor, konuşuyordu.
Hemen eve dönmesini ve bir daha böyle bir şey yapmaya kalkışırsa sonunun çok kötü olacağını söylüyordu. Kız, telefonu adamın suratına kapattı ve bir taksi
çevirdi. Adamın sözünü dinliyordu. Adamdan, savurduğu tehditlerden, yapabileceklerinden, en çok da onu
korumayacağını-koruyamayacağını adı gibi bildiği
ataerkil devletinden korkmuştu.
Sokak lambası şimdi onun dayaktan morarmış yüzünü aydınlatıyordu. Taksi gelene kadar orada bekledi.
Bu bekleyiş üç saniye kadar sürdü, yeterince derindi.
Taksi geldi, binmek için kapıyı açtı, bir an durakladı…
Şemsiyesini, çantasını, paltosunu ve ayakkabılarını
hızlıca çıkarıp yere fırlattı ve koşmaya başladı. Taksici
ardından “Nereye ablaaa!” diye bağırdı. Kız, duydu
mu duymazlığa mı geldi bilinmez, ardına bakmadan
çıplak ayaklarıyla ne kadar hızlı koşabiliyorsa o kadar
hızlı koşmaya devam etti. Taksici arabadan indi ve
kadının ardında bıraktığı eşyaları güzelce toparlayıp
sokak lambasının altına koydu. Belki fikrini değiştirir
diye…

Dicle İriz
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Kelimeleri yutarak boğuluyorum
çocuklar ölüyor
bir anda
okyanusta bir damla
bir bebek mavi bir balık
kıyıya vurmuş
yüzü yok
çocuklar ölüyor
bir anda
delik deşik evlerde
toz duman sokaklarda
bir bebek kırmızı bir kuş şimdi
sözü yok
Ölümün adı deniz
Ölümün adı mavi
Ölümün adı kırmızı
Ölümün adı kara
Çocuklar ölüyor bir anda
Kelimeleri yutarak boğuluyorum

H. Onaran
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“Dünyaya
gözümü
yangınla
açtım.”

Aziz Nesin
“İnsan yalnızca söylediklerinden değil,
sustuklarından da sorumludur.”
NESİN
“Savaşta büyüyen diğer çocuklar gibi hızlı büyüdü Aziz Nesin.”
Bir gün bu savaşlar bitecek miydi?
Nusret’in (Biz onu “Aziz Nesin” adıyla biliyoruz.) askeri okula gittiğine bakmayın, o aslında savaşı sevmezdi. Askeri
liseye asker olmak için değil, yazar olmak için girmişti zaten.
Aziz Nesin 1915’te, Heybeliada’da doğdu. Yaklaşık üç buçuk yaşında ilk anı(sı)nı yaşadı, bu bir yangındı. Bu yangının rengi içine işledi. Annesi İkbal Hanım, bir kolunda onu, diğer kolunda kızını taşıyordu. Yangından kurtarabildiği şeyler sayılıydı, artık o evden taşınmaları gerekiyordu… Yeni evlerinin pirinç bir kapı tokmağı vardı. Bir akşam
kapıyı her zamanki gibi Abdülaziz Bey çaldı. (Oğlu Nusret ileride onun adının “Aziz” kısmını kullanacaktı yazılarında.) Eşi İkbal Hanım kapıyı açtı... Oğulları Nusret komşulara haber verdi:
“Babam annemi öptü “
İşte böyle bir evde büyümüştü Aziz Nesin. Ailesi sevgi doluydu, Aziz’e neredeyse kimse kızmamıştı bile daha önce.
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(Babasından bir kez tokat yemişti.) İyi ki de kızmamışlar, bu onun üzerinde büyük bir etki yaratacaktı. Annesi
veremden öldü, kardeşi küçücük bir tabuta koyulunca bunu bir oyun sandı. (Hatta güldü, kendi kendine.) Babası,
definecilikle uğraştığı sırada birdenbire yoklara karıştı. Ama Aziz onları unutmamıştı, babasıyla arasında üç yüz
yıllık bir fark varmış gibi hissettiğini, iyi olan her şeyi ona annesinin öğrettiğini anlatacaktı.
Babası kaybolduktan sonra o eğitimine devam etti...
Askerlerin yazı yazmaları pek de iyi karşılanmazdı. İşte o zaman “Aziz Nesin” takma adını kullanmaya başladı. İlk
öyküleri “Millet” dergisinde çıktı. Yazacak çok şeyi vardı... Daha sonra “Marko Paşa” adlı, Amerikan emperyalizmini eleştiren dergi, biri Aziz Nesin olmak üzere üç kişinin adı altında çıkıyordu: Rıfat Ilgaz ve Sabahattin Ali. “Marko
Paşa”nın kimliği sürekli değiştirildi. (Okurları tarafından sevilse de) Marko Paşa’dan sonra gelen Malum Paşa,
Merhum Paşa, Ali Baba, Hür Marko Paşa adlı dergiler de teker teker kapatıldı...
1950’lere gelindiğinde Aziz Nesin’e yazılarından dolayı verilen hapis cezalarının toplamı beş buçuk yılı bulmuştu.
Fakat Aziz Nesin mizahından vazgeçmedi. Gelen şikâyet ister İngiltere prensesinden, ister İran şahından olsun onu
yıldırmadı. Edebiyat eleştirmenleri tarafından küçümsendi ancak bunun bir önemi yoktu çünkü sevmeyeni olsa da
ne kadar çok sevildiğini bilirdi. Okurlarıyla neredeyse hiçbir yazarın sahip olmadığı kadar samimi bir ilişkisi vardı.
O halkını sever, onları anlatır ve onlar için yazardı aslında.
İlk kitabı çıktığında kırk yaşındaydı.
Altın Palmiye ödülü, Altın Kirpi ödülü, Krokodil ödülü... Aziz Nesin’in yurt dışında kazandığı ödüllerin sayısı artıyordu. Türkiye’de neredeyse hiçbir ödül almamıştı. (Edebiyatçılar çoktan örgütlenmişti ve onu dışlıyorlardı. Onun
gibi bir mizahçı ödülü mödülü hak etmiyordu onların gözünde.) İlk kitabı çıktığında kırk yaşındaydı. O kitabı
kendisi çıkartmıştı, kendi yayınevini kendisi açmıştı.
“Dünyaya gözümü yangınla açtım.”
Bir gün dünyaya gözünü yangınla açtı tekrar. Bu yangın, onu yaraladı, arkadaşlarını götürdü. Sonra aradan çok zaman
geçmeden kazandığı onca paradan rahatsız oldu. (Çünkü “Yokluk insanı açgözlü de yapar, tok gözlü de, insanına
göre...” Onu tokgözlü yapmıştı.) Para ihtiyacı olandan çok fazlaydı. Bu parayı, Nesin Vakfını kurmak için kullandı
ve orası o kadar çok sevildi ki... Oraya gelen çocuklar bir daha ayrılmak istemedi. Çocuklar, Aziz Dedeleriyle büyüdüler.
Aziz Nesin de bir çocuktu, vakıftaki çocuklar gibi, bizim gibi. Onun kitapları dedemden babama, babamdan da bana
geçti, sayıları artarak. Bu yıl Aziz Nesin’in yüzüncü doğum yılı. Aziz Nesin’in yüzüncü doğum yılını kutlayan müzeye gittiğimde onun başından geçenleri gördüm ve onu daha iyi anladım. Meğerse o, kitapları insanların yüzünü
güldürsün, rahat okunabilsin diye gece gündüz çalışıyormuş... Kitapları yaşını geçene kadar. Öğrendim ki, büyük
bir kalabalığın önünde dobra konuşsa da on kişilik bir grupta sohbet etmekten çok utanırmış. Aziz Nesin, enerji
dolu, sevdiği şeyleri koruma konusunda hırçınlaşabilen, koz helva yemeyi seven ve etrafındakilerin üzerinde içtenliğiyle çok büyük bir etki yaratabilen utangaç bir çocukmuş.
“İnsan yalnızca söylediklerinden değil, sustuklarından da sorumludur.” - Aziz Nesin

Deniz Üresin
Kaynakça: Nesin, Aziz. Ben de Çocuktum, 10. baskı. İstanbul: Adam Yayınları, 1998
Ceyhun, Demirtaş, Asılacak Adam Aziz Nesin, 1. Baskı. İstanbul: AD Yayıncılık, 1994
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Ay mısın güneş misin sen
Her sabah kalktığında önce bir buna karar vermen gerek
Günü kapatamadığından vaktinde getiremediğin uyku hâlinin arkasından tam anlamıyla dalamadığın uykun
Gözlerini açtığında düştüğün boşluk
O sana pis kafanın ve pis kalbinin aslında sonsuz acıyarak tanıdığı boşluk
Düştüğün boşluğa düşünce
‘Düşünce’
‘Düş’
Ay mısın güneş misin şimdi
Her gece var olmak için tüm ışığı emen
Üzerine takan gezen ve diğer her şeyi kendi karanlığına terk eden
Işık varken bile görünmekten utanmayan
Körleştiren diğer herkesi ve her şeyi, günü
Ay mısın sen şimdi karar ver
Güneş misin yoksa
Zaten ışıldayan ve ışığın asıl sahibi
Yerini bırakan ve en büyük
Alt edilemeyen ve bunun farkında batabilecek kadar alçak gönüllü
Güneş misin alçak gönüllü yoksa ay mısın gönlü alçak
Ve gönlüyle kafası ve duyguları alçak
Alçaktan giden
Sert çakılmamak için
Ay mısın güneş misin şimdi sen
Evvela ona bir karar ver

Selin Toğan
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Zaman-Lı-Sız
Arkasına döndü,
karşı kaldırımı izledi.
İnsanlar yanından geçip gitti,
rüzgâr da öyle.
Ve yalnızdı sokakta,
sabahın rengiyle kaldı.
Öyle ki
Zaman onu uyandırdı,
‘Kapı kapanıyor.’
Ve içeri girdiğinde bütün pencereler kapandı.
Merdiven karanlık,
oda soğuktu.
Gözleri yarıda,
elleri kuruydu kâğıdın üstünde.
Zamanı zamansız yapmaya çalışırken
daha da zamanlıydı her şey.
Tekrar sokakları arşınladığında
Sessiz ya da kızgın,
içine vuran, dışına sarkan…

Şiir ve Çizim: Aslı Demiralp
Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi
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Silik
Gece vaktiydi. Ara sokakları turuncu bir ışıkla aydınlatan sokak lambaları, Ranco’nun saçını alev rengine boğuyodu.
Sol elindeki evrak çantası yüzünden hafifçe sola yatan bir şekilde, neredeyse tökezleyerek yürüyordu. Sigarasını derince içine çekti ve dumanı dışarı verirken ana caddeden gelen sesleri duymazlıktan gelmeye çalıştı. Yanından geçtiği
apartmanların nerdeyse hepsinde ışıklar yanıyordu. Dört erkek, sokağın başında yarı sarhoş bir şekilde şarkı söyleyerek yürüyordu. Gençler, Ranco’nun yanından geçerken, kızarmış yüzlerinde bir gülümsemeyle ‘Mutlu yıllar!’ diye
bağırıp gülmeye başladılar. Ranco başıyla selam verdi ve sigarasıyla aynı elinde duran kahverengi kâğıda sarılı olan bira
şişesini salladı. Ana sokaktaki bağrışma ve müzik seslerinden zorlukla duyulan şapırtıyı algıladı ve sigarasından bir fırt
çektikten sonra birayı kafasına dikti. Metal tenekeyi avucunun içinde ezip yanındaki çöpe attı ve sigarasını kauçuk
ayakkabısının tabanıyla söndürdü. Yorgun gözlerle etrafına bakındı ve evinin yakınında olduğunu fark etti.
Rengi sönmüş ve cephesi yıpranmış evin kapısının önünde durup, paltosunun cebinde o tanıdık metali aradı. Anahtarı
çıkarıp kilide soktu, çevirdi ve ağır kapıyı araladı. Ayaklarını yere sürterek yavaş adımlarla karanlık apartman boşluğunun merdivenlerini çıkmaya başladı. Yedinci katta durdu, sağ tarafındaki kapıyı açtı ve anahtarını, kapının yanındaki minik masanın üstüne koydu. Biraz kapının eşiğinde oyalandı, sonra ayakkabılarını sıyırıp kenara attı. Kapıyı
arkasından kapattı, küçük dairenin en sağında duran mutfağın tezgâhına çantasını koydu, uzun paltosunu orada
duran bir sandalyenin üstüne bıraktı ve ceketini çıkartıp odasına yürüdü.
Girdiğinden beri ışığı açmadığından gözleri çoktan karanlığa alışmıştı, bu yüzden ışıkları açmamaya karar verdi.
Kravatını gevşetti ve kafasından çıkarıp odanın diğer köşesine attı. Pantolonunu ve gömleğini de onun yakınlarında
bir yere fırlattı. Normalde atlet ve donla gezerdi evde ama artık aylardan aralıktı ve bu da soğuk hava demekti.
Apartmanındaki kaloriferler çalışmıyordu, zaten çalışsaydı, faturaları ödeyemeyeceğinden bu durumu hiç sorun etmiyordu. Ama kaloriferin bozuk olduğunu söylemek, kalorifer harcamalarına parası yetmeyeceğini söylemekten daha
az onur kırıcıydı. Üstüne bir şeyler giydikten sonra tekrar mutfağına gidip buzdolabını açtı. Ani ışıktan gözlerini kıstı
ve ilk gördüğü bira şişesini kaptı. Eskiden bira içmek onunla yaptığı ve zevk aldığı bir aktiviteydi. Zamanları olduğunda, başka ülkelerin biralarını denemeyi âdet haline getirmişlerdi.
Ranco elindeki şişeye acı bir gülümsemeyle baktı. Artık sadece en ucuz birayı alıyordu. Zaten tadını alamıyordu. Bu
sadece onu hatırlamak için yaptığı rutin bir işti. Şişeden büyük bir yudum aldı ve camın yanındaki minik kanepeye
yığıldı. Hareketin etkisiyle bira köpürdü ve köpükleri Ranco’nun üstüne dökülmeye başladı. Ranco küfredip kalktı
ve biraz kâğıt havluyla üstünü ve bira dökülen diğer yerleri temizledi. Birayı yere koydu ve televizyonun yanında
duran fotoğraflara baktı.
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Birinde bir kadın ile küçük bir kız çocuğu gülüşüyordu. Aydınlık bir fotoğraftı ve iyi çekilmişe benziyordu. Diğerinde ise farklı bir kadın ile farklı bir kız
çocuğu duruyordu. Kız kollarını kadının boynuna
sarmış, kadın da koluyla küçük kızı sabit tutuyordu.
İkisi de kameraya bakıyordu ve loş bir ortamda flaşla çekildiğini anlayabiliyordunuz. Bu fotoğraf daha
samimiydi ve eskimişti. Rengi soluktu ve bir fotoğraf
parlaklığını yitirmişti. İlk fotoğraf, çerçevesinden
çıkmamış bir örnek fotoğraftı. Zamanında çıkartmaya cesaret edememişti. Ondan sonra da o ikiliyi
rahatsız etmemek amacıyla olduğu gibi bırakmıştı.
Diğer çerçeveyi eline aldı ve kanepesine oturdu.
Birasına uzandı ve bir yudum daha aldı. Dışarıdan
gelen ışıklar sayesinde, kadının elbisesinin rengi veya
kızın yüzünü flaştan dolayı hafifçe ekşitmesi gibi
küçük detayları görebiliyordu.
Bir patlama sesi Ranco’yu hatıralarından sıyırdı.
Gözleri, televizyonun altındaki uydu kutusunun
üstünde parlayan kırmızı sayılara kaydı ve 00.00’ı
okudu. Bir gözyaşı sessizce fotoğrafın camına düştü.
Ne yapacağını, buradan nereye gideceğini bilemiyordu. Kaybolmuş bir ruh hâlindeydi. İki yaşam nedenini de kaybetmişti, içten içe ölmüş biriydi. Ayaklı
bir insan kozası. Yıllarca bu kozanın içinde, dünyanın bütün karmaşasından uzakta kaldı. Ve hep istediği gibi dünyadan silinip gitti…

Deniz Yardımcı
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Yanılgı
“Mundus Vult Decipi, Ergo Decipiatur.”
“Dünya yanıltılmak istiyor, öyleyse bırak yanılsın.” diyor Latince özdeyiş. Peki ama neden?
İnsan yeryüzündeki tek entelektüel canlıdır. Entelektüel oluşu da düşünmesini ve farklı fikirler üretmesini
sağlar. Ardından bulduğu fikirleri çevresindekilerle paylaşır ve bu fikirler ortak bir şekilde değerlendirildikten ve o toplumun mantık süzgecinden geçtikten sonra insanlar tarafından kullanılır. Ancak günümüzde o
kadar çok fikir vardır ki artık bunların doğru ve yanlış olarak sınıflandırılması tam anlamıyla imkânsız bir
hâl almıştır. Tabi ki fikir çeşitliliğinin olumsuz bir şey olduğunu söylemiyorum. Bu durum, fikir özgürlüğünün işleyişinin göstergesidir.
Fakat, şöyle de bir gerçek var ki eğer insanlar tüm bu fikirler arasından hangilerini eyleme dönüştüreceklerine karar veremezlerse ortaya çıkacak şeyin adı kaostur ve kaos, insanın varoluşuna aykırıdır. Kaosu
önlemek için de karar vermemizde bizi yönlendirerek bize rehberlik edecek bir lider bulmamız gerekmektedir. Kaostan düzen yaratabilecek bir lider.
İyi peki tamam da, bu liderin konumuz olan yanılgıyla ne ilgisi var? İşte, o da tam bu noktada devreye giriyor. Öncelikle, bir insan diğer insanları her zaman istemli bir şekilde yanıltmaz. Örneğin, ateizmin dünyadaki en tanınmış savunucularından biri olan Richard Dawkins’i ve müslümanların peygamberleri olarak
kabul ettikleri Hz. Muhammed’i ele alalım. Birisi Tanrı yok diyor, öbürü var. Her ikisi de iki farklı fikri
savunuyorlar ve çok büyük ihtimalle her ikisi de savundukları fikirlere inanıyorlar. Ancak ne yazık ki(!)
aralarından birinin fikrinin doğru olduğu takdirde, diğerininki yanlış olacağı için yanlış fikri savunan kişi,
kendisine inanan insanları da istemsiz bir şekilde yanıltmış oluyor. Bu tür yanılgılar tıpkı aldığınız bir ilacın
küçük ve önemsiz yan etkileri gibidir. Bu tür yanılgılar kaosun alternatifidir.
Bunun dışında bir de istemli bir şekilde yanıltanlar var. İşte bizim gerçekten de dikkatli olmamız gereken
tiptir bu. Bunun bizim için ne kadar da büyük bir tehlikeye yol açtığının en iyi demonstrasyonunu sihirbazlar yaparlar. Örneğin sihirbaz, seyirciye hiç bozukluğu olmadığını söyler ve seyircinin kulağından bozuk
para çıkararak soruna yalancıktan bir çözüm getirmiş olur. Bahsettiğimiz örnekte seyirci, sorunun sihirba-
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zın doğaüstü güçleri sayesinde çözüldüğünü sanır fakat sihirbaz aslında seyircinin dikkatini başka bir yere
çekerek onu yanıltmıştır.
Sihirbazlar ve din adamları haricinde de aramızda bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yanılgı sanatında ustalaşmış pek çok insan, topluluk ve kurum vardır. Özellikle öne çıkanlar; bazı iş adamları, filozoflar, politikacılar ve daha pek çoğu...
Yanılgı, hayatımızda bu kadar önemli ve büyük bir rol oynadığı için bu konu üzerinde daha çok düşünmeli ve daha bilinçli olmalıyız. Yanılgının tamamen ortadan kalktığı bir yaşamdan bahsetmiyorum. Yanılmak,
insanın doğasında olduğu için bunu ortadan kaldırmak zaten imkânsızdır. Ancak bu konuda bilinçlenip,
dikkat edip toplum olarak kendimizi eğitmeyi başarabilirsek, yanılgının yaşamımız üzerinde olumsuzluklar
yaratmasına sebep olan yan etkilerinden kurtulabiliriz.

Egemen İşcan
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Gülten Akın
“İtip beni balıma dadanan
bu çağı sevemedim”
“Kadınlardan iyi şair çıkmaz” sözünü çürüten kadındır Gülten Akın. 23 Ocak 1933’te Yozgat’ta doğmuştur. Aynı zamanda bir
anket sonucu Dağlarca’nın ölümünden sonra Türkiye’nin yaşayan en büyük şairi seçilmiştir. Bakınız, kadınlardan büyük şair
çıkabiliyor muymuş çıkamıyor muymuş? On parmağında on marifet, kendisi hukuk bölümünden mezun oldu. Kahramanmaraş’ta
avukatlık ve öğretmenlik yaptı. Ardından Ankara’ya yerleşip Türk Dil Kurumu derleme ve tarama kolunda çalıştı. Bu işlerin
bütününü ustalıkla ve sevgi ile yaptı.
Şairlik dediğiniz karşıdakinin ismini dahi bilmediği bir çeşit hissi, şiir ile uyandırmaktır, uyandırdı da. Duyarlıydı. Pek çok
konuya değinmek istedi, değindi de. Şiirlerinde duyulması umuduyla şikâyetler etti. İlk zamanlarında doğa, aşk, ayrılık, özlem
gibi temalar üzerinde durduysa da sonrasında toplumsal sorunlara yöneldi. “İtip beni balıma dadanan bu çağı sevemedim”
diyordu kendisi. En bilinen şiirlerinden olan, “seni sevdim”in başlangıcını şu şekilde yazmıştı:
“seni sevdim, seni birdenbire değil usul usul sevdim.
“uyandım bir sabah” gibi değil, öyle değil.
Nasıl yürür özsu dal uçlarına
Ve gün ışığı sislerden düşsel ovalara.”
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...
Bu şiir herkese sevmenin anlamını bir düşündürür, ardından
“Ben daha önce hiç sevdim mi?” diye kendini bir sorgulatır.
İnsanın en hassas noktasını yoklar. Peki, bunu kaç şair, kaç
şiir becerebilir?
Benim en sevdiğim başyapıt hâline gelmiş bir diğer şiiri ise
“Deli Kızın Türküsü”dür. Bu şiir, aynı zamanda Sezen Aksu
tarafından seslendirildiği için de geniş kitlelerce bilinmektedir.

“Sana büyük caddelerin birinde rastlasam
Elimi uzatsam tutsam götürsem
Gözlerine baksam gözlerine konuşmasak
Anlasan
Elimi uzatsam tutmasan
Olanca sevgimi yalnızlığımı
Düşünsem hayır düşünmesem
Senin hiç haberin olmasa
Senin hiç haberin olmaz ki
Başlar biter kendi kendine o türkü
Yağmur yağar akasyalar ıslanır
Bulutlar uçuşur geceleyin
Ben yağmura deli buluta deli
Bir büyük oyun yaşamak dediğin
Beni ya sevmeli ya öldürmeli
Yitirmeli büyük yolların birinde ne varsa
Böcekler gibi başlamalı yeniden
Bu Allahsız bu yağmur işlemez karanlıkta
Yan garipliğine yürek yan
Gitti giden”
Gülten Akın, 4 Kasım 2015’te tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti ama ardında şiirlerini bıraktı. Yani
“gitti giden, yan garipliğine yürek yan” demekten başka bir
şey gelmiyor şimdi elden.
Fikirleriyle, şiirleriyle ve idealleriyle altın gibi bir kadın, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da büyük kaybı oldu.
Şiirleriyle bahçelerimizde renkli çiçekler açtıran bu gül kadın
iyi bir şair olmakla kalmadı, bu toplumda kadın olmanın zorluklarını incelikli bir dille anlatmayı başardı. Hem şiiri hem
insanı hem de toplumu yüceltti. “İnadın anlamı yok…
Ölünüyor… Ben bilmezden geliyorum” diyen şairdi, şimdi
biz bilmezden geliyoruz.

Janset Yaşar
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Kayıp Aranıyor
Bir kelime.
Dört hececik.
Tınısı kulağımda.
Kayıp, bulamıyorum.
Aradım durdum her yerde. Yok. Siz duydunuz mu?
Evet, evet…
On bir harf. Hayır mı?
Kulaklarımda bir özlem rüzgârı uğulduyor. Bütün çabalarıma karşın bir kere bile rast gelmiyorum. Derin bir hayal
kırıklığı kalbimi çepeçevre sarıyor.
Çevremdeki herkese sordum, kimsede yok. Sevdiklerimde aradım yine yok. Dost bildiklerimden bekledim nafile.
İhtiyacım var. Duymam lazım. Diken üstünde bekliyorum. Evet bekliyorum. Her an olabilir umuduyla kıpır kıpır
içim. Ya da asla bulamayacağım endişesiyle gepgergin.
Çirkin kelimeler savruluyor kulağımın dibinde. Başıma ağrılar giriyor. Haykırıyor biri diğerine. Aşağılayıcı, seviyesiz,
iğrenç.
Birkaç tanesi yüzüme çarpıyor. Yüzlerce iğne batıyor sanki vücuduma. Yığılıp kalıyorum oracıkta.
Ayıldığımda her şey farklı. Kasvetli bir bulut sarmış dünyamı. Hiç güzel söz kalmamış.
Herkes nefret kusuyor. Gri, ifadesiz yüzler her yerde. Amaçsızca yürüyen hissiz insanlar.
Aralarında ben, her şeye yabancı.
Koşuyorum, canhıraş koşuyorum. Kalabalığı yarıp kendime yol açma çabasında akıntıya karşı yüzüyorum. Herkesi
itiyorum. Bir renk, bir kaçış arıyorum, bulamıyorum. Uzak, kuytu bir köşeye çekiliyorum.
Sonra hıçkırık ve gözyaşları.
Yaşlı gözlerimin buğusunda seyrek renkler görür gibiyim. Hayır, hayal ürünü değil. Benim gibi akıntıya kapılmış,
ruhsuzlar selinden kurtulmak için çırpınanlar. Karanlık köşemden çıkıp kalabalığa doğru koşuyorum. Gri cümbüşün
içinden rengârenk birini kolundan çekip çıkarıyorum. Şaşkın, bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum. Sonra gülümsüyor, yanakları kızarıyor ve ağzından bir tek sözcük dökülüyor.
Kulağıma müzik gibi gelen dört hece.
Gülümsüyorum ve sanki bir şarkıya eşlik eder gibi ben de ona söylüyorum o kelimeyi.
“Teşekkürler.”

Işıl Özgür
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Bizim Sokak Dönüşüyor!
Ben çok güzel bir sokakta oturuyorum. Sanırım geçmiş zaman kullanmalıydım. İki yıl önceki sokakla aynı değil çünkü.
Uzun zaman bir yerde oturunca sanki orası sizin oluyor, evet, bizim sokak. Görseniz siz de seversiniz. Artık, İstanbul’da
çok da bulunmayan sokaklardan…
Köftecimiz var mesela, Köfteci Ahmet; harika turşular koyar, bol soğanlı köftenin yanına. Kasabımız Ahmet’i çıraklıktan tanırız (Evet, köfteci de kasap da Ahmet). Sonra büyüdü, kendi dükkânını açtı. Bakkalımız, terzimiz, berberimiz, aynı sokakta iki apartman arayla kuaförlerimiz, filmlerdeki gibi kardeş kardeş yaşayıp gideriz (giderdik demeliydim). Köşkümüz var bir tane, bazen TV dizileri için mekân olarak kullanılır, o zamanlar daha bir hareketlenir
sokağımız. Köfteci Ahmet sevinir böyle zamanlarda, işleri artar. Eczanemiz 75 yıllıktı, eczacımız babasından devralmış
mesleği de eczaneyi de. Şimdi yok. Fırınımız var, inanılmaz lezzetli simitleri, çekirdekli galetaları, cevizli, zeytinli
ekmekleriyle, eve dönerken uğramadan geçemediğimiz. Zaten sokağımız da adını buradan alır, Fırın Sokak.
Küçücük bir camimiz var. Cuma günleri biraz kalabalık oluyor ama bunun dışında oldukça sakin. Tatil günleri çocuklar bahçesinde top oynar, bir de masa tenisi. Bazen yetişkinlerin de masa tenisi oynadığını görüyorum.
Hepsinin dışında bizim mahalleyi güzel yapan ağaçları. Her çeşit ağaç. Benim favorim erguvan. Baharda nasıl açıyor
bir görseniz. Altına girip baktığınızda gökyüzünü göremezsiniz. Yolun iki tarafına sıralanmış meyve ağaçları. Geçerken
koparıp yersiniz, çocuklardan fırsat bulabilirseniz tabi. Mevsimine göre, incir, erik, kiraz, mandalina… Sadece bizim
apartmanın bahçesi bile yeter. Ceviz, malta eriği, Trabzon hurması, incir… Cevizler neredeyse bütün apartmanın
ihtiyacını karşılayacak kadar çok.
Köpeklerimiz, kedilerimiz bol. Neredeyse her apartmanın girişini bir kedi ailesi parsellemiş durumda. Bazıları, köpeklere geçiş izni vermek istemez ama idare ediyoruz. Sibel Abla, her sabah elinde kocaman bir poşet kedi mamasıyla
bütün mahalleyi tavaf eder. Köpek sahipleri genellikle birbirini tanır, hatta küçülen kıyafetler değiş-tokuş edilir. Aynı
saatlerde çıkarılıp arkadaşların koklaşması için fırsat yaratılmaya çalışılır.
Neden anlattım size sokağımı? Elbette, anlatılacak kadar güzel bir sokak ama daha önce de söylediğim gibi, artık eski
sokağımıza benzemiyor. Koca koca kamyonların gürültüleriyle uyanıyorum her sabah. Sokağa her girişlerinde bir
ağaç, bir esnaf, bir renk kayboluyor. İki kuaförden biri yok artık. Beş katlı bina yıkıldı, yerine on iki katlı ama yepyeni bir bina yapıldı. Eeee tabi, bina yenilenince dükkân kirası da arttı, yeni kiraları ödemek de her babayiğidin harcı
değil. Mahallenin nüfusu da epeyce arttı. Yeni gelen bazı komşularımız hayvan dostlarımızla bir arada yaşamak istemiyor, ciddi tatsızlıklar yaşandığını duyuyoruz. Eczanemiz ve eczacımız da yok artık. Onun bulunduğu bina da
yıkıldı. Kendisi, emekli olup Ege’de bir yerlere yerleşeceğini söyledi. Fırının hemen yanındaki bina yıkıldı, sıra fırına
gelecek diye yüreğimiz ağzımızda bekliyoruz.
Bu değişimin adı “Kentsel Dönüşüm” müş. Neye dönüşeceğimizin endişesi içindeyim.

H. Onaran
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Ruhun Alacakaranlığı
Sonunda kendi kendini yok etmek üzere varoluşunu sürdüren bir sürü insan.
Gözlerimi veya perdeleri ya da kapıları ve pencereleri kapasam da kaçamayacağım ışıklar var artık.
Sakinleşmek için fazla seçenek yok, kimyasal uyuşukluk. Zihin kendi kendini tedavi edemeyecek derecede
stimülasyon altında. Gerçekliğin kimler için “gerçek” olduğunu çözümleyemiyorum ve anlamlandıramıyorum kafamda. Defalarca nefes almaya çalışsak da her seferinde ciğerlerimiz onları her geçen gün tüketen
solucanlarla daha küçük hissettiriyor.
Gözlerinden yaş bile gelmeyen insanların bu hâli, hiçbir zaman şimdiki kadar acıklı olmamıştı.
Panolar.
İndirim, kampanya, promosyon.
Işık.
Ses.
Bebek çıngırağı.
Şehvet, aşk. - Heyecanın sürekliliği veya tazelik. Bunları pek birbirinden ayıramıyoruz. Artık renkleri birbirine karıştıkça bulanıklaşmış bu şehrin ara sokaklarında sürekli birileriyle sevişsek de renkleri yine de
birbirinden ayıramıyoruz. Sokaklarda daha çok kayboluyoruz. Önceden neydik ki? Anlatılan uzun, “dokunaklı” hikâyelerin bir anlamı vardı fakat şu an kitlesel ölümler bile sadece bir bulantı. Tek yaptığımız ölümleri ve diğer her şeyi boğazımızda yumrular hâlinde yutmak.
***
Fırtınalar sırasında biraz uyanıyorum ve küçük bir heyecan güçlükle içime sürünüyor, o zaman birçok anıyı
arıyorum. Sen varsın orada. Oldukça küçük ve uzak bir yer fakat böyle anlarda her şeye rağmen, bulantıya
ve kansere ve yıllar önceki “ölümüne” rağmen, tükenmişliğin zarifliğiyle belli belirsiz nefes aldığını biliyorum. Zihnimden kalbime ve kalbimden vücuduma, bütünüyle uyuşuyorum. Olmadığın her şeyi özlüyorum
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Çizim: Defne Tanır
ama “olamamak” çok net artık, çok eski hislerin yasını tutuyorum. Beni de eskiden olamadığım her şey için
affetmeni ve şu an olduğum her şey için, içine gömmeni isterdim. Ama şehveti aşktan ayıramıyoruz, karanlık denizlerden kurtulamayacak olsam bile nadiren gelen alacakaranlık için seni seviyorum.
***
Sanırım yaşarken elde edemeyeceğim tek özgürlük sonunda ölüm olan. Aslında gizlice âşık olduğum yerlere uçarcasına düşmek ve son an’ımda ciğerlerimi alabilecekleri kadar havayla şişirmek istiyorum. Ani bir
ölüm, güzelliğin acımasız hâli, doğanın “masumiyeti” içinde ölmek…
Hepimiz bunun ne kadar yanlış olduğunun farkındayız sanırım.

Selin Uyguç
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Galata’dan Kız Kulesi’ne
Aşk Taşır Martılar
Galata Kulesi âşıktı Kız Kulesi’ne
Yamacında istedi hep onu
Ama aralarına yollar, sular, evler girdi
Onlar da kendilerini kalabalık içinde yalnızlığa terk etti

Siz bilmezsiniz, geceleri mektuplaşırlar
Hiç mi hissetmediniz esen rüzgârı
Hiç mi görmediniz uçan kuşları
Yoksa siz de mi yazılı sevenlerdensiniz mektupları?

Simay Günay

Ka(e)der Meyhanesi
75’lik bir acı,
Kadehte zamanla birleşiyor
Bundandır ki yakmıyor boğazımı süzülüp gidiyor.
İçtiğimiz yalanları tokuşturup, susuyoruz
Malum burası kader meyhanesi ya
Kalkıp gidemiyoruz

Simay Günay
40

Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi

Ben yazdım bugün bu şiiri

Tanrı’ya kanmadığın kadar

Ben sevdim yanarak sevdiğimi

Bir gün gelecek elbet

Ben seçtim bu yolda ilerlemeyi

O karanlık koyda

Ben okudum kendi bildiğimi

Kandıranlar da kanar
(Et ve kan içinde bir gün Şeytan da yanar)

Şeytan ve insan vardı benim hayatımda
Şeytan ve ahmak vardı insanda;
Belki başkalarının dünyasında.

Başkalarıyla paylaştığım
fani dünyada

Şeytan ve ben vardım benim hayatımda

Başkasının ateşiyle yandığım

Şeytan ve korkan vardı (belki de) başkasında

yalan dünyada

Şeytan ve ben vardık benim dünyamda;

Şeytanla yaşadığım

Belki Şeytan ve insan olarak

karanlık bir koyda

(ve belki kol kola).

Ve belki de, bir gün

Şeytan ve destan vardı bir başkasında

dünyanın başka bir ucunda

Şeytan ve kahraman vardı ve yine Şeytan

Serapların gerçek olduğu

Şeytan yoktu (belki de)

çölden okyanuslarda

Bir başkasının hayatında

Mutluluk dedikleri bir ülkede, (bilinmeyen) bir ilde
Huzuru bulduğumu sanırım sanal dünyada

Kelimeler geçiyor aklımdan

Belki bir şiirle, belki de aşkla

Geçiyor, geçiyor ve geçiyor durmadan

(Ama asla bir doğrulukla)

Yazıyorum ne yazdığımı sormadan

(Ne de adaletle, cesaretle ya da umutla) (Çünkü yalanı

Aslında ben de bilmiyorum

kabul etmektir umut

Anlayacağımı umarak sonradan

ve serabı dilemektir bir noktada)
Bulduğumu sanırım huzuru

Ummak, evet ummak

görmediğim bir rüyada

Fırtınada susuz kalınca yağmuru içip kanmak

(Sanırım hayal değil gerçek bu rüya)

Bilmek, evet bilmek

Ve o gün gelirse bir gün bu dünyada

Uçsuz bucaksız çölde gerçek seraplarla yaşamak

Kan kırmızı şaraptan içerim kana kana

Yazmak, evet yazmak

Şeytanın kanı karışır benim kanıma

Sonsuz sükûnette anlamsız sesler

Serapların gerçek olduğu

çıkarmak

çölden okyanuslarda

Ve belki biri duyar
sanmak

Mutluluk dedikleri bir ülkede, (bilinmeyen) bir ilde
Huzuru bulurum belki de

Ve belki başka biri sessizliği bo‘z/ğ’ar sanmak

kandığım bu kanda

Ve de bir ses çıkardığını sanmak

Başkalarının arasında, karanlık bir koyda

(Gerçek seraplar kadar katı sessizliğin içinde)

Yedi köşeli bir yıldızın tam ortasında
Sev, ye, kan, san, koş, unut, oyna
Gerçekler benim için sadece birer hatıra

Kan dediğime kanma

Serapların sevap olduğu bu karanlık koyda

Kandıranlara kandığın kadar

Sanki tek ben varım kandıran dünyada

Et ve kana kanma
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28 Ocak tarihinde Edirnekapı’da bulunan Barış İçin Müzik
Vakfı’na gittik. Edirnekapı’ya vardığımızda orkestranın
bulunduğu binayı hemen fark edebildik çünkü binanın dışında keman, flüt gibi enstrümanlarını taşıyan çocuklar hemen
gözümüze çarptı. İçeri girdiğimizde orkestra o hafta sonu
yapılacak gösteriye çalışıyordu: Herkes bir uyum içinde çalıyor; orkestra şefi İngilizce konuşmasına rağmen çocuklar
onu dikkatle dinliyor, daha tecrübeli çalanlar da arkadaşlarına yardımcı oluyordu. Daha önceden okulumuza gelen
orkestrayı, çocuklara nasıl enstrüman çalmayı öğrettiklerini,
beraber nasıl çaldıklarını genel koordinasyon ekibinden
Uğurcan Benice’yle konuştuk.
Yasemin Akar: Bu süreç nasıl başladı?
Uğurcan Benice: Bu aslında Mehmet Selim Baki adlı bir mimarın hayaliyle başlayan bir hikâye. Mehmet Selim Baki çocuklara ücretsiz müzik eğitimi verip çocukların hakkı olan sanata
katılımın önündeki engelleri kaldırmak için 2005’te böyle bir
projeye başlıyor. Projede ilk eğitim, Edirnekapı’daki bir ilkokulun bodrum katında akordeonla başlıyor. İlerleyen zamanlarda, büyüyerek başka bir okulun daha bodrumuna gidiliyor.
Bodrum katlarını düzenleyerek, çocukların ilgisini çekmek için
rengârenk boyayarak birkaç tane okula yayılıyorlar. Sonra bu
fikir 2010 senesinde Venezuela’daki Teresa Carreño
Orkestrası’nın buraya gelmesiyle farklı bir boyuta taşınıyor.
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Onlar buradaki akordeon ekibimizle buluşuyor ve “Neden bu
iş bir orkestraya dönmesin?”e doğru el ele gidiyorlar.
Elif Kayalı: Peki neden burası? Neden Edirnekapı?
U.B: Biz burada sadece çocuklara ücretsiz müzik eğitimi
verme hedefinde değiliz. Biz burada aslında bir sosyal dönüşüm hedefliyoruz ve burası da hedef kitlemize en rahat ulaşabileceğimiz noktalardan bir tanesi. Biz sosyal dezavantajlı
çocukları hedefliyoruz ve bu çevrede onlara daha rahat ulaşabiliyoruz.
Y.A: Ailelerinin tepkileri nasıl oluyor? Hepsi çok da istekli olmuyordur diye düşünüyorum.
U.B: Aslında Türkiye’deki çoğu ailenin dinlemediği bir müzik
yapıyoruz biz burada: Klasik müzik. İlk tepkiler genellikle
çocukların ne öğrenecekleriyle ilgili oluyor. “Klasik müzik
nedir?” bunu merak ediyorlar. Bilmedikleri için şaşırıyorlar.
Ama burada o algıyı kırmamız için çok güzel bir örneğimiz,
orkestralarımız var. Çocuğunun ne kadar keyif aldığını gören
bir aile, kesinlikle onun önüne daha fazla engel koymak istemiyor. Bu yüzden çok daha hızlı ilerleyebiliyoruz. Çok iyi
tepkiler de alıyoruz, çok kötü tepkiler de alıyoruz: Sonuçta
zor bir çevre burası.
E.K: Seçim süreci nasıl gerçekleşiyor? Eğitime başlamak
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U.B: Evet oluyor: Genel koordinasyon ekimizde Eren Topal
var. Eren buranın kontrbas öğrencilerinden bir tanesiydi.
Daha sonra, ondan genel koordinasyonun içinde daha farklı şekilde yararlanabileceğimizi gördüğümüz için onu orada
değerlendirmeye başladık. Birtakım yönetimsel işlerde yer
aldı ve şu anda genel koordinasyonun bir parçası. Aynı şekilde Özmen Genç var: Kendisi orkestra şeflerimizden bir tanesi, o da eskiden kontrbas öğrencimizdi.
E.K: Okulumuzda verdiğiniz konserde, yürüttüğünüz bu
programın üç farklı coğrafyadaki temsilcileri bulunuyordu.
“Barış İçin Müzik” gibi Venezuela ve İngiltere’de de aynı
şekilde çalışan vakıflar olduğunu öğrendik. Biz de merak
ettik açıkçası farklı coğrafyalardaki çocuklar aynı şekilde
mi etkileniyorlar yoksa farklılıklar oluyor mu? Programlar
onların hayatlarını aynı şekilde mi değiştiriyor?

için, orkestraya katılmak için?
U.B: Bizim burada herhangi bir yetenek sınavımız, herhangi
bir testimiz, bir sınav sistemimiz yok. Sadece belli dönemlerde onların müzikal gelişimlerini sağlayabilmek için kendi
içimizde, hâlihazırda müzik eğitimi alan öğrencilerimize
sınavlar yapıyoruz. Ama bir “kulak dinleme” ya da “ritim
testi” yok. Biz burada hangi çocuk ne isterse onu çalsın, ne
isterse ondan keyif alsın istiyoruz.
Y.A: Peki müzik teorisi de yapıyor musunuz? Mesela müzik
tarihi gibi?
U.B: Yapıyoruz, öyle derslerimiz de var. Biz klasik bir eğitim
modelini takip etmiyoruz. Konservatuvarlar gibi ilerlemiyoruz. Burada ilerlediğimiz sistem şöyle: Çocuğa enstrümanı
veririz -mesela keman çalmak istiyorsa kemanı- ilk önce
tanışmalarını isteriz. Yayı veririz ve çalmasını isteriz. Do
yerine “1. Parmak”, la yerine “3. Parmak” deriz. Daha sonrasında onlar bir orkestra üyesi olmaya başladıktan sonra
elbette işin içine teori de giriyor. Ama temelde ilk olarak
boğucu solfej ve teori dersleriyle başlamıyoruz.

Y.A: Aslında belki de “Çocuklarda görülen değişimler
nedir?” sorusundan başlamalıyız ilk önce.
U.B: Aslında siz üç coğrafya dediniz fakat şu an bizim vakfımızda da bu coğrafyada bulunan neredeyse her etnik
kökenden çocuk var. İlk olarak sosyal değişimi en net olarak
gözlemleyebildiğiniz nokta çocukların birbirleriyle olan sıkı
bağları. Burada kesinlikle ayrımcı bir ortam oluşmuyor.
Dikkat ettiğimiz durumlardan bir tanesi de müzikte gelişme
gösteren öğrencilerimizin “asistan öğretmen” hâline gelmesi. İleri seviyedeki öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde yeni
başlayanlara, onlarla beraber çalışmayı teklif ederek, onları
hiç tanımadan bir iletişim kurmaya başlıyor. Aslında bu da
bir sosyal değişim. Biz bunu düzenlediğimiz kampların hepsinde de gözlemliyoruz. Örneğin İtalya’da perküsyoncularımızla katıldığımız bir kamptan öğrencilerimiz yeni arkadaşlıklar kurarak döndüler. Bana göre sosyal değişimin en somut
örneği bu.

Elif Kayalı - Yasemin Akar

E.K: Eğitim kadrosu nasıl dâhil oluyor bu işe? Siz nasıl
dâhil oldunuz?
U.B: Burada herkesin çok farklı hikâyeleri var. Herkes çok
farklı olduğu için, belli bir kalıplaştırma derdimiz olmadığı
için klasik müziği tercih ediyoruz zaten. Biz burada her
zaman bir demokrasi minyatürü yaratmayı hedefliyoruz.
Öğrencilerimizin farklı enstrümanlardan farklı sesler çıkarsalar da bir bütün olduklarının farkına varabilmelerini amaçlıyoruz. Kadronun nasıl oluştuğuna gelirsek; çevresinden
duyup gelen öğretmenlerimiz var, bazı öğretmenlerimizin
referansıyla gelen öğretmenlerimiz var. Arkadaşından duyup
görmeye gelip yıllardır bizimle çalışanlar var.
Y.A: Burada öğrenci olup sonradan çalışmaya başlayan oluyor
mu?
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NDS Liseliler Edebiyat Ödülü
2016’da 160. kuruluş yıl dönümünü kut-

Amélie Nothomb, Türkçeye «Yağmuru

layan Notre Dame de Sion Fransız Lisesi

Seven Çocuk» başlığıyla çevrilip Doğan

Türkiye’nin yabancı dilde eğitim veren en

Kitap tarafından yayınlanan kitabıyla

tanınmış kurumlarından biridir. Lise, 2008

NDS Liseliler Edebiyat Ödülü’nü kaza-

yılında Mezunlar Derneği aracılığıyla NDS

nan ilk yazardır.

Edebiyat Ödülü’nü oluşturmuştur. Ödül
sırasıyla bir yıl bir Türk yazarın Türkçe
yazılmış eserine, ertesi yıl ise Frankofon bir yazarın
Fransızca yazılmış ve Türkçeye çevrilmiş eserine verilmektedir. Jüri, hepsi Notre Dame de Sion mezunu olan
yazar, gazeteci ve akademisyenlerden oluşmaktadır.
Bu deneyiminden yararlanan lise, 2013’te ise, Fransa’daki
Liseliler Goncourt Ödülü benzeri bir NDS
Liseliler Edebiyat Ödülü düzenlemeye karar
vermiştir. Geçen yılın eylül ayında lisenin
33 öğrencisinden oluşan bir jüri kurulmuş

NDS Liseliler Edebiyat Ödülü,
Türkiye’de bu tarzda oluşturulmuş ilk ve tek ödüldür.
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, bu ödül ile edebiyata
ve yazarlara olan bağlılığını vurgulamayı ve gençlere
okuma ve kitap tutkusunu etkin bir şekilde aşılamayı
amaçlamaktadır.
Jüri ayrıca kitabın çevirmenine de ödül veriyor. Bu ödülün amacı ise, kültürler arasında
aracılık yapan çevirmenin çalışmasının önemini vurgulamaktır.

olup, bu jüri üyeleri 30 Mart 2011 ile 30

2014 NDS Liseliler Edebiyat Ödülü törenin-

Mayıs 2013 tarihleri arasında Türkçeye çev-

de jüri üyesi İlayda Koşağan ödül hakkında

rilip yayınlanmış eserler arasından seçilen

şöyle konuştu :“Her sene mezunlarımızın

17 kitabı okumuştur.

Edebiyat ödülünü verdiği kitabı, biz öğrenciler
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okur ve inceleriz. Notre Dame de Sion’da geçirdiğim dört

2015 NDS Liseliler Edebiyat Ödülü Töreni’nde konuşan

senede, okurken ve üstünde çalışırken en çok zevk aldığım

jüri üyesi Sıla İçli ise şunları söyledi: “Bu yıl ikincisini

kitapların bunlar olduğunu söyleyebilirim. Kaliteli kitap oku-

düzenlediğimiz, NDS Liseliler Edebiyat Ödülü okuduğumuz

manın verdiği zevk, bize lise hayatımız boyunca aşılandı.

kitapları analiz etme ve inceleme sürecimizi daha geniş bir

İlkini gerçekleştirdiğimiz, Türkiye’de başka örneği bulun-

çerçevede yapmamıza olanak sağladı.”

mayan NDS Liseliler Edebiyat Ödülü,

Jüri üyeleri olarak, yıl boyunca her biri-

bizim çok sevdiğimiz bu süreci daha

miz çeşitli yayınevleri tarafından gönde-

geniş ve formel bir çerçevede yapmamıza
olanak sağladı. Ödülün her sene yeni bir
jüriyle de devam etmesi bizim için ayrı
bir mutluluk kaynağı.

rilen kitapları okuduk; tartışmalar ve
oylamalar sonucunda en çok beğendiğimiz kitabı belirledik. Şimdi, Filiz
ÖZDEM’in Rüya Bekleyen Adam adlı

Jüri üyeleri olarak, her birimiz seçilen

kitabına, 2015 NDS Liseliler Edebiyat

kitapları okuduk, tartışmalar ve oylama-

Ödülü’nü takdim etmekten gurur duyu-

lar sonucunda en çok beğendiğimiz kita-

yoruz.

bı belirledik. Şimdi ise, seçtiğimiz Amélie
Nothomb’un Yağmuru Seven Çocuk adlı

Filiz Özdem 1965 yılında İstanbul’da

kitabına, ilk NDS Liseliler Edebiyat

doğmuştur. İtalyan Lisesi’nin ardından

Ödülü’nü takdim etmekten gurur duyu-

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü

yoruz.

bitirmiştir. Yazıları, yorumlayıcı sanat

NDS Liseliler Edebiyat Ödülü, bir sene Türkçe yazılan bir
esere, diğer sene Fransızca yazılıp Türkçeye çevrilen bir
esere verilmektedir ve kitapların çevrilmesindeki titizliğin
ve emeğin kitabın etkileyiciliğindeki rolünü ödüllendirmeyi
de kendine görev edinmiştir. “Yağmuru Seven Çocuk”a verilen ödülün yanında, kitabın çevirmeni Bahadırhan Bozkurt’a
da ödülünü sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

metinleri ve çevirileri Copito, Sanat Dünyamız ve Varlık gibi
çeşitli dergilerde yayımlandı. Yazar, Korku Benim Sahibim,
Düş Hırkası ve Yalan Sureleri’nden oluşan ‘’Veda
Üçlemesi’’nin ardından yazdığı “Rüya Bekleyen Adam” ve
Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan romanında Selim karakterinin iç dünyasını anlatırken üç farklı bölümde farklı karakterlerin anlatımına başvuruyor.

NDS Edebiyat Ödülü’nü geliştirerek bizlere yeni ufuklar

Bizi çok etkileyen bu kitabın yazarıyla bugün burada tanış-

açan böylesi bir projeyi Türkiye’de ilk kez hayata geçiren

mak ve ödülünü sunmak bizleri çok gururlandırıyor.”

okul müdürümüz Monsieur Yann de Lansalut başta olmak
üzere, Türk Müdür Başyardımcımız Suzan Sevgi’ye, yıl
boyunca çalışmalarımızı takip edip, bizi projenin son anına
kadar teşvik eden Edebiyat öğretmenimiz Müjgan Aral’a ve
NDS Kitap Ödülü Genel Sekreteri Mireille Sadège’e teşekkürlerimizi sunarız.”
2. NDS Liseliler Edebiyat Ödülü Töreni, Notre Dame de
Sion Fransız Lisesi ve Mezunlar Derneği tarafından 8
Kasım 2015 tarihinde TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda

Her yıl NDS Liseliler Edebiyat Ödülü jürisinde görev
almak isteyen pek çok öğrencimiz çıkıyor. İçinde bulunduğumuz öğretim yılında da 35’i aşkın öğrenci jüride
görev alıyor, kitapları okumaya devam ediyorlar, kitaplarla ilgili değerlendirmelerini, eleştirilerini görevli öğretmenlere göndererek beş yıldız üzerinden not veriyorlar.
Bu ödülün verildiği kitapların okulumuzun tüm öğrencileri tarafından okunmasını diliyoruz.

düzenlendi.
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Hayal meyal hatıralarla
bir efsanenin
anlatıldığını hatırlarım
eski zamanlara ait
bir gül bahçesinde
Balibula diye bir siyah gül varmış. Bu gül bir tiranmış ama ne
tiranmış. Halkına eziyet edermiş bir hayal için ve gurur duyarmış yaptıklarından. İsteği aya, gökyüzüne, denizlere ve ismi
geçen her şeye hâkim olmakmış. Bunları yapabilmek içinse
kendi halkını bir felakete sürüklemek üzereymiş ki bir gün
bir beyaz gül çıkagelmiş. Balibula da renksiz, solgun gül bahçesindeki güller de nereden geldiğini bilmiyormuş ama birkaç
şey kesinmiş.
Daha önce hiç bilinmeyen bir renkte bir gülün gelmiş olduğu,
Gülde esrarengiz bir cesaret ve başkaldırma arzusu olduğu,
Ve tüm devranı oynatacak biri olduğu.
Balibula bunu ilk görüşte anlamış ve beyaz gülün başının kesilmesine karar vermiş.
Ama ne kadar adam yollasa da ne kadar tuzak kursa da boşunaymış. Beyaz gül halkın güvenini toplamış ve böylece haftalar aylar boyunca savaşmış gül bahçesinde. Ezilen halkla zafere ulaştıklarında Tiran Balibula son nefesinde yarı gülerek yarı
hırlayarak haykırmış.
Ben... hâlâ hayattayım…
Bu sözleri söyledikten sonra da ölmüş ve böylece Balibula’nın
sonu gelmiş.
Ondan sonra bahçe daha renkli bir yer olmuş. Güller kendilerinden gurur duyarlarmış imkânsız gibi görülen bir şeyi
başardıkları için. Beyaz gülü tahta çıkarmışlar, bu bahçede
hüküm sürmeyi hak eden tek kişi olduğu, bahçeyi siyah gülün
tiranlığından kurtardığı için. Beyaz gül kral olduktan sonra
ilk olarak gülleri işe atamış. Bahçedeki her gülün iyi yaptığı
şeyi yapabilmesini istiyormuş. Çalışan çalışabildiği kadar çalışmalı, tüketmesi gerektiği kadar tüketmeliymiş. Böylece güller
de kendisi de, yani herkes mutlu olabilirmiş. Bahçede işler
böyle giderken aylar sonra ilginç bir şey olmuş. Solgun güller
artık renklenmiş. Mavi, sarı, yeşil, mor olarak, çalıştıkları yerlere ve kişiliklerine göre ayrılmışlar. Beyaz gül de onlara
anlamlı isimler vermiş.
Mavi renkli güllere Strelizia adını vermiş. Siyah gül Balibula’ya
karşı ilk ayaklananlar olduklarından, özgürlüğe olan arzularından ve diğer güllere kıyasla daha büyük olduklarından bu
ismi hak etmişler. Mavi güller bahçedeki su ihtiyacı konusunda çalışırlarmış. Siyah gül rejimindeki en büyük sorun da zaten
buymuş. Siyah gülün yardakçıları, zorbalık ve tehditle tüm
suyu toplarmış. Bu yüzden onlarca çiçek susuzluktan çürüyerek, yavaş ve acı dolu bir şekilde hayatlarını kaybetmişler.
Strelizia’lar görevlerini gurur duyarak yerine getirirlermiş.
Sarı renkli güllere Crocus adını vermiş. Crocus’ların bahçedeki görevleri diğer güllere yardım etmekmiş. Güllerin yan46

larına giderler, onlarla havadan sudan konuşurlar, yardıma
ihtiyaçları varsa onlara işlerinde yardım ederler, kısacası bahçeyi olabildiğince mutlu ve rahat bir yer yapmaya çalışırlarmış.
Crocus’lar hep neşeli ve yeni hayatlarından memnunlarmış.
Çok çalışkan olmasalar da beyaz güle zevkle itaat ederlermiş.
Yeşil güllere Lunaria adını vermiş. Lunaria’lar hiç yalan söylemezler ve bahçeye bolluk getirirlermiş. Lunaria’ların görevleri bahçeyi zararlı bitkilerden arındırmak ve çok uzamış çimleri kesmekmiş. Yaptıkları iş, hayatı herkes için kolaylaştırmış
ve durmak bilmeyen çabaları sayesinde bahçe daha güzel
görünen bir yer olmuş. Bu herkesi o kadar mutlu etmiş ki
kelimeler yetmezmiş. Siyah gül zamanında bahçenin
Balibula’ya yakın olan kısımları dışında her yer zararlı bitkilerle doluymuş. Bu bitkiler bahçenin verimliliğini azaltmakla
kalmaz aynı zamanda bahçede meşum bir hava yaratırmış.
Güllerin hep soluk olmasının nedeni de zaten bu bakımsızlıkmış. Bu yüzden Lunaria’lar görevlerini en iyi şekilde yerine
getirirlermiş.
Son olarak mor güllere Artemisia adını vermiş. Artemisia’lar
haysiyetleri ve eğilmeyen boyunları ile halkı koruyan ve beyaz
gülün her dediğini yerine getiren, beyaz gülün en çok güvendiği güllermiş. Kendileri beyaz güle Strelizia’lardan sonra
katılmalarına rağmen Balibula’ya karşı savaşta en önde yürüyenlerdenmişler. Bunun nedeni ne korkusuzluk ne de şehit
olmak için yanan bir ateşmiş. Sadece böyle olması gerektiğine
dair bir kendine güven olduğu anlatılır efsanenin sonlarına
doğru.
Bu efsane bizim birlikte mutluluk içinde yaşadığımız gül bahçesinin kuruluşunu anlatır. Efsane olmasına rağmen birçoğumuz bunun gerçek olduğunu da düşünür. Ben de onlardan
biriyim. Gerçekten de tarihimizde halkı sömüren ve acı çektiren bir tiran vardı adı ne yazık ki kaynaklara geçmemiş,
efsanede yazanlara göre bizler de ona Balibula, despot kral
adını koyduk. Efsane her ne kadar bahçenin kuruluşunu ve
renklerin çıkagelişini anlatsa da eksik kısımları da vardı. Şu
anda bahçede hâlâ solgun ve siyah birkaç gül bulunmasına
rağmen efsanede bunlardan hiç bahsedilmez, onları da ben
anlatayım. Siyah güllerle başlayalım.
Sayıları solgun güllerden biraz daha fazla olmasına rağmen
bahçedeki en önemsiz güller oldukları sık sık söylenir. Siyah
güllerle ilgili bilinmesi gereken ilk şey siyah güllerin hiçbir
işe yaramadıklarıdır. Hiç kimseye yardım etmezler ve kimse
onlara saygı duymaz. Peki ama niye siyah güller hâlâ var? Bu
soruya yanıt bulabilmek için önce nasıl oluştuklarını anlamalıyız. Normal bir gül eğer herhangi bir nedenle uzun süre
tembellik ederse, diğer güllere zarar verirse, bahçeden ve bahçe
sakinlerinden nefret ederse, siyah güllere dönüşür. Her ne
kadar bahçedeki işler çoğunluk için iyi gitse de bir azınlık acı
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çeker. Zaten siyah güllere dönüşenler de onlardır çoğu zaman.
Siyah güller sevilmezler ve çoğu bahçeden atılırlar veya öldürülürler. Buna rağmen bazı siyah güller aramızda yaşarlar ve
hatta bir iki tanesi halk tarafından sevilirler de. Bunlar siyah
olmalarına rağmen bahçedeki güllere yardım ederler ve hoşgörülüdürler. En çok tanınanları Barnaby ve Archibald kardeşlerdir.
Solgun güller biraz daha farklılardır. Bu güller renklilere göre
daha güçsüzdürler. Bahçe değiştiyse de solgun güller değişmemişlerdir. Bunun nedeni onların kötü güller olmaları değil
daha çok, nasıl desem, aylak olmalarıdır. Bir şey yapmazlar,
bahçenin bir köşesinde dururlar. Solgun güller güçsüz olmalarının yanında çok uzun süre de yaşamazlar. Bir renkli gül
dört yıl yaşarsa solgun güller en fazla bir yıl yaşarlar. Bu zaman
da çoğu solgun gül için pek güzel geçmez zaten. Bu iki gül,
gül bahçesinin kaybedenleridir.
Ben de işte bu solgun güllerden biriyim. Tam bir solgun gül
değil aslında çünkü ben iki yıldır hayattayım. Ne renkli güller
gibi güzel ne de beyaz güller gibi görkemliyimdir. Sadece solgun güllerden birazcık farklıyım ve yapraklarım biraz beyazımsı. Bu yüzdendir ki halk beni solgun güllere oranla daha
çok sever. Onlar duymasın ama renkli güllerde olmayan bir
şey vardır bende. Ben kralın iyi bir arkadaşıyımdır, onu tanırım
ve ah ne kadar harika biridir! O bu bahçenin kazananıdır.
Yaptığı her işi mükemmel bir şekilde yapar, sorumluluktan
hiç kaçmaz, en zor durumdan bile kendini ve de yanındaki
gülleri kurtarabilir. Bundandır ki onu herkes sever ve sayar,
önemli herkes! Onla tanışmamızı dün gibi hatırlarım. Bir gün
bahçede aylak aylak gezinirken beyaz gül ve onun yanındaki
Artemisia’larla karşılaştık. Beyaz gül her zamanki gibi görkemliydi. Onların yanından geçerken aniden altımızdaki toprak
içeri çöktü ve bir delik oluştu. Ben daha ne olduğunu kavrayamadan beyaz gül ve korumaları delikten çıkmak için çabalamaya başlamışlardı uzun bir süre sırayla, teker teker tırmanmayı denediler, işe yaramayacağını anladırlar. Anlaşılan oluşan
delik biraz fazla büyüktü. Planları suya düşmüş olsa da umutsuz değillerdi. Onlar bu delikten çıkacaklardı. Sonra beklenmedik bir şey yaptılar, beyaz gül kendinden emin bir şekilde
bir korumasına kendi üzerine çıkması için emir verdi, diğerlerine de kendisinin üzerine çıkmalarını emretti. Diğer korumalar beyaz gülün üstüne teker teker tırmandılar. Beyaz gül
hiç zorlanmadan ve şikâyet etmeden başı dik bir şekilde yaklaşık on iki Artemisia’yı tek başına kaldırdı. Artemisia’lardan
en yukarıdaki yeryüzüne çıktığında yardım çağırmak için
saraya koştu, on dakika sonra bir kurtarma ekibi gelmişti.
Beyaz gülle ilk defa böyle yüz yüze geldik. Bu olaydan birkaç
hafta sonra tekrar yürürken karşılaştık ve o beni tanıdı, yanıma geldi. Ondan sonra saatlerce konuştuk ve arkadaş olduk.
Harika biri olmasına rağmen kimseye yukarıdan bakmazdı ve
bence en esrarengiz tarafı da buydu.
Şimdi de, izin verirseniz beyaz gülleri anlatayım. Beyaz güllere Daisy denir. Efsanenin tersine sadece bir tane beyaz gül
yoktur. Beyaz güller çoğunlukla sarayın içindedirler ve çok az
dışarı çıkarlar. Kral beyaz güller arasından seçilir. Beyaz gülün
kral olması için bir yaşını doldurması ve diğer beyaz güller
tarafından seçilmesi gerekir. Çoğunluğun oy verdiği beyaz gül
kral olarak seçilir ve adını İris olarak değiştirirler. Bir bahçede
sadece bir tane İris vardır. Efsaneye göre İris bahçeye gelen ilk
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beyaz gülün de ismidir. Renkleri yaratan bir gökkuşağı gibi
olduğundan ve efsanede ölü bir halkı yönlendirdiği için ona
efsanede İris denmiştir. Bahçemizin sakinleri tür türdür ve
bence bu, buranın en iyi tarafıdır.
Bahçemizde nerdeyse herkes mutludur. Zaten niye mutsuz
olsunlar değil mi? Herkes yaşayabilir, içebilir ve üretebilir,
mutsuz olanlar sadece tembel siyah güller veya kendine güvenmekten aciz solgun güllerdir. Bilin ki solgun güllerin tersine
ben mutluyum, dediğim gibi ben normal bir solgun gül değilim. Ben İris’in en iyi arkadaşıyım. O bana kendi özümden
çıkmanın yolunu kesinlikle zaman içinde gösterecektir. Ben
bir kaybeden değilim. Her şeyin daha iyi olacağına ve değişeceğine eminim. Daha da güzel bir geleceğin bahçemizi ve beni
beklediğine tüm kalbimle inanıyordum. Gerçi bahçemizde
yanlış bir şey yoktu. Sadece İris bana bir şeylerin yeterli olmadığını söyler hep. Ben de o haklıdır diye öyle düşünmeye başladım. Yoksa bahçemiz çok güzel bir yer bunu İris de tüm
devran da bilir.
Yalnız bu aralar büyük bir sorunla karşı karşıyayız.
Bahçemizde kuraklık baş gösterdi. Su sorunları daha şimdiden
başladı ve halk neşesini hızla kaybediyor. Böyle bir sorunla
daha önce hiç karşı karşıya gelmemiştik. Ne yapacağımıza dair
hiçbir fikrimiz yok. Toprak sert ve kuru bir hâl almaya başladı ve su bulmak eskisi kadar kolay değil. Buna rağmen halk
ve ben bunun üstesinden gelebileceğimize eminiz. Daha kötü
durumda olmuştuk. İris ve beyaz güller bizi kurtaracaklar,
bundan eminim. Bundan siyah güller bile eminler.
Saraya giden yoldaki bahçemizde ne çok şeyin değiştiğini bizzat gördüm. Bahçemiz neşesini kaybetmişti. Gülen bir
Crocus’lar kalmıştı ki onlar da her zaman neşelidir zaten.
Onlar gülmezse gerçekten büyük bir sorun vardır. Demek hâlâ
bir umut var ki gülebiliyorlar. Saraya vardığımda hava kararmıştı. Uzun zamandır yürüyordum ve yorulmuştum. Saraya
doğru oturacak bir yer arayarak yavaş yavaş yürürken İris’i bir
taşın üstünde otururken gördüm ve ona doğru gittim. Yanına
geldiğimde bana kısa süre baktı ve yanına oturmamı istedi,
sonra başını çevirdi ve önüne bakmaya devam etti. Ben de
yanına oturdum ve ona baktım. Tedirgin gibi görünüyordu.
Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Kendinden emin, korkusuz tavrından iz kalmamıştı. Ona bu kuraklığın üstesinden
geleceğimizi söyledim, halkımızın daha kötü zamanlar gördüğünü. Bir kuraklık ne yapabilirdi bizimki gibi bahçeye. Yine
de biraz ben de korkuyordum açıkçası. Çünkü kuraklık
yüzünden yok olup, toprağa karışan birçok bahçenin eskiden
ne kadar büyük ve görkemli olduğunu duymuştum. Her şey
bir anda değişebiliyordu. İris de bunun farkındaydı. Beni rahatlatmak için içten olmayan bir gülümseyiş sergiledi ve umarım
haklısındır dedi. Orda uzun bir süre sessiz bir şekilde oturduk
ve gül bahçesini seyrettik. Gerçekten çok güzeldi, bir kuraklık
başlamasına rağmen. Sonra İris doğruldu ve sarayda yapması
gereken işlerin olduğunu beni yarın göreceğini söyledi. Ben
de içimden umarım “Bir yarın vardır.” diye geçirdim ve evime
doğru yöneldim.
Aylar geçti, kuraklık var gücüyle devam ediyordu. Susuzluktan
ölenlerin sayısı durmak bilmiyordu. Halk yavaş yavaş umudunu kaybediyordu. Crocus’lar bile artık eskisi gibi gülmüyorlardı. Solgun ve siyah güllerin sayısı da endişe verici bir
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şekilde artmaktaydı. Daha geçen gün komşum bir siyah güle
dönüşmüştü. Bir şey yapılmalıydı ve yapılması gereken şeyi
yapabilecek tek kişi İris’ti. Bir planı vardı kesinlikle ama uygulaması gerçekten uzun sürüyordu. Herhâlde bunun farkındaydı. Her gün birçok gül susuzluktan dolayı hayatını kaybediyordu. Birkaç gün sonra İris ve beyaz güller, siyah güller dışındaki tüm gülleri sarayın avlusuna çağırdı. Anlaşılan cevap
bulunmuştu. O gün gördüğüm İris o taş üstünde oturan İris’e
benzemiyordu. Bir şeyler farklıydı. Bir planı vardı. Önceki
tedirgin hâlinden eser kalmamıştı. Avluda neden çağrıldıklarını bilmeyen güller kendileri aralarında fısıldaşıyorlardı ama
hepsi İris’in yaprağını kaldırdığını görünce sustu. Birkaç dakika avluda çıt çıkmadı. Sonra beyaz gül, İris haykırdı.
‘’Bu yıl bildiğiniz gibi büyük bir sorunla karşı karşıyayız.
Kuraklıkla. Nereden geldiği bilinmeyen, nasıl oluştuğu bilinmeyen bir kuraklıktır ama nereden geldiğinden, nasıl oluştuğundan çok, önemli olan bizim şu anda ne yapmamız gerektiğidir. İşte bu yüzden buradasınız. Bilin ki bu, buradaki güllerin hatası değildir. Sizler ve ben sadece yapmamız gerekeni
yaptık, çalıştık, ürettik ve yarattık. Yıkım bizim işimiz değildir
ama eğer bir şey bize düşmansa o zaman kendimizi savunmalıyız yani kendimizi kötülerden korumalıyız. Bu bahçedeki en
kötü, haylaz güller hangileridir? Elbette ki siyah güller.
Kendimizi siyah güllerden korumalıyız. Bilin ki biz haklıyız.
Onlar tembellik edip emeğimizi yerken biz çok çalıştık, savaştık. Haksız yere kardeşlerimiz öldü! Bu yüzden siyah güller
sorun olarak görülmeli ve onlardan en kısa zamanda kurtulmalıyız. Bunu yapabilmek için halkım sizden arkamda saf
tutmanızı istiyorum! Şimdi tek isteğim, her zorluktan ve tehlikeden daha kuvvetli çıkacak ortak bir irade oluşturmaktır.
Eğer, bu olursa gül bahçesini saran bu sorundan ve gelecekte
ortaya çıkacak her sorundan kurtulabiliriz. Bu yüzden, çalışkan halkımızı yok etmeye çalışan düşmanımızı, siyah gülleri
yenmeliyiz. Şu andan sonra siyah güllerin izi bile kalmayacaktır ulu bahçemizde!’’ Halk da haykırarak, heyecan ve umut
içinde saraydan çıktı. Yollarına çıkan tüm siyah gülleri kestiler, biçtiler bir tanesini bile sağ bırakmadılar. Tam bir katliamdı. İris ne yaptığının farkında mıydı acaba diye düşündüm
ama o İris’ti. En iyi arkadaşım ve bahçemizin seçilmiş, ulu
kralı. Nasıl yanlış olabilirdi ki söylediği? Aynı zamanda ona
karşı çıkmak bahçemize karşı çıkmak demekti ve bu da çok
saçmaydı. İris haklıydı. Bahçemizde ortak bir iradeye ihtiyaç
vardı ve İris de bunu sağlamıştı. Değersiz birkaç gül ölse ne
olacaktı ki diye düşündüm ama sonra aklıma geldi. Barnaby
ve Archibald kardeşlere ne olacaktı? Onlar kötü bir şey yapmamışlardı ama İris konuşmasının hiçbir yerinde onları bağışlamakla ilgili bir şey söylememişti. İçimi bir ürperti kapladı.
İris gerçekten de o taş üstünde oturan en iyi arkadaşım İris’le
aynı kişi miydi? Korku ve panik içerisinde cevabımı aramak
için ona baktım. İris aynı İris’ti ama önceki masumiyetinden
eser kalmamıştı. Beyaz güller saf ve masum olmalılardı ama
İris’in yaprakları kana bulanmış gibiydi. Buna rağmen hâlâ
görkemli biriydi hatta belki eskisinden daha görkemliydi.
İçinde kızıl, gizemli bir ateş yanıyordu.
İris’in bu konuşmasından sonraki birkaç gün Camellia
Japonica gecesi olarak anılacaktı. Siyah güllerin yok edildiği,
bahçenin mükemmel hâline ulaştığı o birkaç gün ben hiçbir
şey yapmadım. Tarafsızdım. Siyah gülleri sevmesem de onları öldürmek hiç aklıma gelmemişti. Diğer taraftan İris’e karşı
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gelmek istemiyordum. Bu yüzden birkaç gün evde sessiz,
sükûnet içinde oturdum.
Birkaç gün sonra kuraklığın etkileri azaldı. Tekrar başlama
riski olsa da en azından şu anda belirgin bir sorun yoktu,
kısacası her şey iyi gidiyordu. Etraf biraz sessizleşmişti. Siyah
güller hakkında kimse konuşmuyordu. Strelizia’lar olağanca
güçleriyle çalışıyorlardı. Bu arada, siyah gülleri en az sevenler
de onlardı. Onlara, Balibula’yı hatırlattıklarını söylerlerdi hep.
Bu yüzden siyah güllerin yok edilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Onların bu bahçede bir işlevleri yoktu ve çalışmadan su
alabilmeleri onlar için bir haksızlıktı. Su alabiliyorlardı çünkü
su dağıtım işlerini beyaz güller ayarlıyordu ve herkese onları
hayatta tutabilecek kadar su vermek zorundalardı. Elbette
çalışanlar ve işleri diğerlerine kıyasla daha zor olan güller daha
fazla su alırlardı. Çalışmadan su alanlar, siyah güller ve bazı
solgun güllerdi. Strelizia’lar ve diğer renkli güller şu anda daha
çok su alabiliyorlardı çünkü geriye hiçbir siyah çiçek kalmamıştı ama biz konumuza geri dönelim. Kuraklık bitmiş olsa
da garip bir şeyler sezmeye başladım. Sanki Crocus’larda bir
sorun vardı. Eskiden hep neşeli olan bu sarı güller şu anda
çok az gülüyorlardı. Hatta buna sırıtış bile denebilirdi. Eskisi
gibi şaka da yapmıyorlardı. Bahçe de yavaş bir şekilde değişiyordu. Siyah güller gitmişti ama yine de sorunlar vardı. Acaba
gerçekten bulduğumuz cevap doğru muydu diye düşündüm.
Yine de hayır değil diyemedim çünkü dediğim gibi İris’in kararına karşı çıkılamaz. O, aramızda en bilge olanıdır. Ona inanıyorum ve inanmaya devam etmek istiyorum.
Birkaç ay sonra tekrar kuraklık baş gösterdi. Bahçede uğursuz
ve monoton bir hava vardı. Su sorunu daha başlamamıştı ama
toprak çatlak çatlak olmuştu ve bu iyi haber değildi.
Bahçemizdeki sorun bu sefer Crocus’lardı. Birkaç ay önce başlayan garip sırıtışlarının dışında bir sorunları daha vardı.
Renkleri saf sarı değildi. Kara sarıydı ve bu tek bir anlama
gelebilirdi. Görevlerini yerine getirmiyorlardı yani tembellik
ediyorlardı. Eskisi gibi gülümsemiyorlar, işlere yardım eli uzatmıyorlar ve komik şakalar yapmıyorlardı. Bahçedeki uğursuz
havanın nedeninin de bu olduğu düşünülüyordu.
Yaklaşık on beş gün sonra kralımız İris ve beyaz asil güller,
sarı güller dışındaki tüm gülleri sarayın avlusuna çağırdılar.
Tüm güller birkaç saat içinde avluya toplandı ve toplandıktan
kısa süre sonra İris göründü. İris öncekinden farklı bir kıyafet
giymişti. Önceki kıyafeti asillerin giydiği her rengi üstünde
bulunduran bir pelerin ve kendi tacıydı şimdiki kıyafeti ise
beyaz, tüm vücudunu içine alan ve başını, yapraklarını saklayan uzun, büyük bir cübbeydi. Biraz bekledikten sonra enerjik bir üslupla konuşmaya başladı.
“Halkımız yine bir kuraklık sorunuyla karşı karşıyadır.
Önceki gibi bir kuraklık ama bir şey farklı, henüz bir kayıp
vermedik ve böyle devam edebilmesi için hızlı davranmalıyız.
Kuraklığın nasıl oluştuğunu artık biliyoruz. Birileri görevlerini yapmıyor. Peki, kim bunlar? Bir düşünün neşeli ve komik
olması gereken bize yardım eli uzatması gereken güller yani
Crocus’lar. Eskisi gibi değiller. Artık neşeli değiller ve işlerimize yardım etmiyorlar, biz bu yüzden mutsuzuz, bu yüzden
acı çekiyoruz. O iğrenç Crocus’lar yüzünden. Neşe saçıp yardım edeceklermiş! O yüzden mi bahçemizde bu uğursuz hava
var ve herkes yavaş yavaş çalışmaktan bıkıyor? Aynı zamanda
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çalışmadan su ve benzeri ihtiyaçları da karşılanıyor. Sizin emeğinizi yiyorlar. Bu yüzden benim arkamda durmanızı istiyorum
sevgili halkım. Bu sorunun üstesinden de geleceğiz. Onlara
acımayın, kafalarını kesin! Bahçede izleri bile kalmasın.
Tembel ve aylaklara ne yaptığımızı gösterelim hadi!’’
Halk, saray avlusundan koşarak çıktı. Crocus’lar hızlı güllerdir. Bu yüzden onları yakalamakta sorun yaşamışlardı ama
sonunda onları bahçenin bir köşesine sıkıştırdılar. Sonra,
Artemisia’lardan biri bir meşale yaktı ve onların üstlerine attı.
Diğer muhafızlar da meşalelerini çıkarttılar ve üzerlerine attılar. Crocus’ların canlı canlı sarı kırmızı ateşler içerisinde yandığı o geceye Anemone gecesi adı verildi.
Crocus’lar da gittikten sonra geriye pek mutluluk ve sakinlik
kalmadı. Onlar olmadan işler zorlaşmıştı. Güller azimle çalışmıyorlardı, çalışamıyorlardı. Bahçeye büyük bir korku yayılmıştı. Kimse kesip biçilmek veya Crocus’lar gibi cayır cayır
yanmak istemiyordu. Ben de istemiyordum. Bu yüzden her ne
kadar İris’in emirlerini sevmesem de emirlere uyuyordum,
çalışıyordum. Gerçi başıma bir şey gelmeyecekti. O geceden
sonra İris’le korkularım hakkında konuştum. O da bana ve
solgun çiçeklere dokunmayacağına ant içti. Bu yüzden aslında korkmam biraz saçma. Zaten solgun çiçekleri öldürmek
istese çoktan emredebilirdi. Solgun çiçeklerin bahçeye çok
faydası yoktu ne de olsa. Siyah güllerden tek farkımız
Balibula’nın siyah bir gül olması, bundan dolayı da siyah güllerin sevilmemesiydi. Yoksa siyah güller de solgun güller de
ikisi de eşit bir şekilde işe yaramazlardı. İris’in solgun güllerde ne gördüğünü tam anlamamıştım açıkçası. Belki de ben bir
solgun gül olduğumdan, solgun gülleri siyah güllere göre daha
çok seviyordu. Yine de emin değildim. Bu yüzden de korkudan
tir tir titriyordum. Bahçemiz hep bu kadar korkutucu muydu
gerçekten gül merak ediyor bazen. Neyse en azından kuraklık
daha uzun bir süre baş göstermez.
Kuraklık tekrar başlamadı. Strelitzia’lar her zamanki gibi çalışıyorlar, Artemisia’lar ve Lunaria’lar işlerini var güçleriyle yerine getiriyorlardı. Bahçede kuraklık olmasa da bir huzursuzluk
vardı. Lunaria’lar çok mutsuzlardı. Crocus’larla hep iyi geçinmiş olan yeşil güller o şakacı, neşeli gülleri kaybedince çok
üzülmüşlerdi. Gerçi onları kovalarken ne düşünüyorlardı?
Onların da suçu vardı ve bunun farkındalardı. Mutsuzluklarının
bir nedeni de buydu işte. Pişmanlardı ve kendilerinden utanıyorlardı. Bu elbette onların işlerini de etkiliyordu. Etrafta zararlı bitkiler bahçenin her tarafındaydılar. Sayıları çok değildi gerçi
ama eskisi gibi çalışamayan Lunaria’lar için bu büyük bir sorun
olabilirdi. İris onları ölüme mahkûm edebilirdi ve onlar da
bunun farkındaydılar. Bu yüzden korkuyorlardı da. Crocus’lar
şimdi hayatta olsaydılar birkaç şaka patlatır sonra da onlara
yardım ederlerdi. Bunu her düşündüklerinde daha da üzülüyorlardı. Lunaria’ların hâli gerçekten kötüydü. Strelitzia’lar için
işler biraz daha farklıydı. Onlar her zamanki gibi çalışıyorlardı
ve pek sorunları da yoktu. Mutlu olmaları gerekirdi ama bir
şeyin eksik olduğunun farkındaydılar herhâlde ki bazıları greve
başlamıştı. Bu biraz sorun çıkarmıştı en başta. Beyaz güller çok
kızmışlardı ve onlara Crocus’ları kovalarken aklınız neredeydi
diye bağırıyorlardı. Onlara korkak ve aylak diye bağırıyorlardı.
Bu arada ilginç bir şey daha var. İris ve beyaz güller her zaman
tüm vücutlarını kaplayan uzun, beyaz cübbeler giyiyorlardı ve
pek de moda düşkünü değillerdi. Bunun hakkında çok düşün-
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düm ama bir cevap bulamadım. Daha önce böyle bir şey hiç
olmamıştı. Ne olacak bu memleketin hâli diye düşünmeden
edemiyorum açıkçası. En azından biz, solgun güller güvendeyiz.
Bahçenin sararmış uzun çimlerini ve zararlı bitkileri geçelim,
daha büyük bir sorun vardı. Strelitzia’ların tümü isyana başlamışlardı. Durup dururken isyan çıkmadı elbette. İsyandan
bir hafta önce beyaz gülün biri (o uzun, beyaz cüppesiyle
birlikte) bir meşaleyi, o sıralar grev yapan bir Strelitzia ailesinin evine atmıştı hem de bunu gece yarısı yapmıştı, bu yüzden
evdeki dört kişilik aile uykularında yanarak ölmüştü. Bunun
üzerine Strelitzia’lar sarayın avlusuna zorla girip o beyaz gülün
yargılanmasını ve cezalandırılmasını istemişlerdi. İris onları
umursamayınca da bu isyan başlamıştı. Meşaleleri ve tırpanları ile bir orduyu andırıyorlardı. Öfkeli bir orduyu... Son
günler gerçekten tehlikeliydi. Muhafızlar (Artemisia) bildikleri tüm savaş hileleri ile Strelitzia’ların ordusunu darmadağın
ediyorlardı. Buna rağmen Strelitzia’lar hiç korkmadan özgürlük ve kurtuluş için savaşmaya devam ediyorlardı ama güç
farkı çok fazlaydı. Bu yüzden bir ay içinde tüm isyan bastırıldı ve en kötü kâbusları andıran bu isyan zamanı da sona erdi.
Mavi güller de artık bir daha görülemeyeceklerdi. Bunlar olurken ben evden hiç çıkmadım. Su almak bile tehlikeliydi.
Gerekmedikçe zaten hiçbir gül (Strelitzia’lar hariç) dışarı çıkmıyordu. İyi ki musluk suyu vardı yoksa sonum hiç iyi olmazdı. Susuz yaşamak benim için bir cehennemdi. İsyan bastırılınca sıkıyönetim bitti ve bahçe eski hâline döndü. Bu korkunç
isyanın bastırılması ve Strelitzia’ların soylarının silinmesi
Laurel olarak anılacaktı.
Geriye sadece Lunaria’lar, solgun güller ve beyaz güller kalmıştı. Solgun güller için son zamanlarda bahçemizde gerçekleşen değişimler çok önemli değildi. Çünkü İris, Laurel’den
birkaç gün sonra solgun gülleri kesinlikle öldürtmeyeceğini
söyledi. Bahçede kuraklık olmadığından su sorunu olmamalıydı ama Strelitzia’ların katledilişinden sonra su ile ilgili çalışan çok fazla kişi kalmamıştı. Gerçi eskisi kadar yüksek bir
nüfusumuz da yok. Bu yüzden bazen birkaç günlüğüne su
sorunu ortaya çıksa da kuraklık zamanıyla karşılaştırdığımızda şu anki durum fena değil. Yine de Lunaria’larla ilgili sorun
devam ediyor. Onlar Crocus’ları gerçekten çok severlerdi
çünkü. Buna rağmen İris’ten korktukları için emirlere uymuşlardı. Gerçi bahçemizde bazı Lunaria’ların Crocus’lara yardım
ettikleriyle ilgili bir dedikodu dönüyor. Bu dedikodu doğruysa sarı güllerden bazıları hâlâ yaşıyor olabilir. Gerçi eğer yaşıyorlarsa ve bahçemizden kaçmadıysalar bulunmaları an meselesi. Yine de bu söylenti Lunaria’ların morallerini biraz da olsa
yükseltti.
Bu akşam İris’i bahçede yürürken gördüm. Hava karanlıktı ve
etrafta kimseler yoktu. Nereye gidiyor olabilir diye düşünerek
ona yaklaştım. Aramızda kısa bir mesafe kaldıktan sonra beni
fark etti. Şu saray avlusunda giydiği başını kapatan beyaz cübbelerden giyiyordu. Bir toplantıya gidiyor olabilir diye düşündüm ve iyi akşamlar, dedim. İris cübbesini başını göremeyeceğim bir şekilde düzeltti ve güler yüzle, iyi akşamlar, dedi.
Parkta onla bahçede geçen olaylar hakkında konuştum. Bana,
düşünme bunları, kafa yorman gereken başka işler olmalı,
çalışmak mesela, dedi. Haklıydı da. Böyle şeylere pek kafa
yormazdım normalde ama o kadar garip şeyler olmuştu ki bu
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son aylarda, ben de değişmiştim anlaşılan. Bu beni biraz mutlu
etti. Normal bir solgun gül olmasam da yine de bir solgun gül
olmak beni hep rahatsız etmişti. Niye böyle doğmak zorundaydım sanki diye düşünürdüm ve bunu değiştirmek için
elimden ne gelir diye sorardım hep ama bu bahçede doğduğun
renkte yoluna devam edersin ve hayatını belirli bir iş yaparak
geçirirsin. Görünüşte güzel bahçemizin tek kusuru buydu işte.
Mavi güllerin hepsi su işleriyle uğraşırlardı, sarı güller hep
komik olmak zorundalardı, yeşil güller yalan söyleyemezler
ve başlarını hep dik tutmak zorundalardı bu da onları hep
stresli yapardı ve son olarak mor güller, beyaz güllerin emirlerine uymak zorundalardı. Bir seçim yoktu ve özünüze karşı
çıkarsanız siyah güllere dönüşürdünüz. Siyah güllerin bazıları bile siyah gül olmayı hak etmemişlerdi. Doğuştan siyahlardı ve bu yüzden nefret edilirlerdi. Nefret edildikleri için onlar
da bahçemizden nefret eder ve diğer güllere kötü davranırlardı. Solgun güllerin yaşamları hep kısa sürmek zorundaydı ve
diğer çiçeklere göre çok halsiz ve güçsüzlerdi. Hayatımızı
kurallar çerçevesinde yaşardık. Bu bizi mutlu ederdi ama yaşamak bu kadar basit miydi ve bu düzen nasıl değiştirilebilirdi?
Her şey eylemle başlamıştı ve eylemle bitecekti. İris de bunların farkında mıydı acaba? Bunu sorduktan sonra fark ettim.
Bizim bahçemizde son zamanlar çok fazla büyük değişim
olmuştu, bizi çok etkileyen ve yaşamımızı değiştiren.
Strelitzia’ların isyanı, Crocus’ların yakılışı, siyah güllerin köklerinin kazınması ve büyük, sert kuraklıklar. Birçok hareket
olmuştu ve bunlar da değişiklik getirmişti. Tüm güllerin
durumları ve özellikleri sınanmıştı ve değişmişti. Beyaz güllere ne olmuştu peki? Onlar değişmiş miydi yoksa eskisinden
farkları yok muydu? Beyaz güller masum, saf ve iyi olmaya
mahkûmlardı. İyi bir şeye mahkûm olunmak aslında en kötüsüdür. Çünkü ona karşı çıkamazsınız, düzen karşı çıkmanızı
hep engeller veya karşı çıkmanızın nedeni olmadığını düşündürür. Bu da kendi özünüze zıt bir şey yapmaya çalıştığınızda
sizi tereddüde düşürür ve çoğunlukla durdurur da. Bu yüzden
iyilikten kaçamaz renkli güller. Bu onları mutsuz edebilir.
Mutsuz veya durumları yetersiz olan güller, düzeni yok etmeye çalışabilir. Sadece bu dünya onlara yetmediği için, imkânsızın peşinden koşabilmek için. Nedir bu bahsettiğim imkânsızlık? Elbette ki özünü değiştirmek ve tekrar yaratmak!
Normal bir gül bunu yapamaz ama İris normal bir beyaz gül
değildir. O iyiliğin krallığımızdaki sembolüdür ve yaptığı işi
hep mükemmel yapar. İris kendisinin mükemmelliğe mahkûm
edildiğini düşündüyse karşı çıkabilir de. Ne pahasına olursa
olsun. Bunları düşündükten sonra İris ve beyaz güllerin giydiği beyaz cübbeleri hatırladım. Normalde törenler dışında
cübbeler giyilmezdi ama beyaz güller bu cübbeleri her zaman,
gece gündüz giyiyorlardı. İris’in cübbesine baktım ve taç yapraklarını gördüm.
“Kırmızı?”
Ağzımdan kaçırdığım bu sözü duyduktan sonra İris’in bakışları tehditkâr bir şekilde bana yöneldi. Bana kısa bir süre baktıktan sonra cübbesini yavaşça çıkardı:
“Evet, kırmızı” dedi.
Donakalmıştım. İris kırmızı bir güle dönüşmüştü ve tek değişiklik rengi değildi. Gövdesinden çıkan uzun dikenler vardı
ve ona korkutucu bir hava veriyordu. Artık eski masum, saf
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halinden eser kalmamıştı. Birbirimize uzun bir süre böyle
baktık. Sessizliği ben bozdum.
“Bu, nasıl oldu?”
“Cevabı zaten biliyorsun değil mi?”
Biliyordum ama yine de bu kadar absürt bir şeye inanmak
güçtü. Gerçekten yaptığı şeyler onun rengini ve büyük ihtimalle diğer beyaz güllerin rengini de değiştirmişti. Renkler
hiç değişmezdi; bu, bahçenin değişmez kuralıydı. O zaman
nasıl İris kırmızı bir güle dönüşmüştü ve daha önemlisi şimdi
ne olacaktı? Bundan sonra bahçemiz eskisi gibi olamazdı. Kral
beyaz güller arasından seçilirdi, beyaz gül olmak zorundaydı.
Hiçbir zaman mavi, sarı, mor ve ya yeşil bir gül kral olmamıştı. Kırmızı bir gülün kral olması kurallara karşıydı, bu bahçede en azından kral olmaya devam edemezdi.
“Peki, şimdi ne olacak?”
Anlattığına göre bu bahçeden ayrılacaklardı. Birkaç ay önce
başka bir diyar keşfedilmişti. Bizimkinden çok daha büyük ve
çok daha görkemli. Anlaşılan o diyara gitmeye karar vermişlerdi. O diyardaki en önemli ve yüce güller olmak istiyorlardı.
Diğer istekleri ise beyaz renklerini yitirmekti. Bahçeye ilk
beyaz gül, İris tarafından getirilmişti. Bu, o diyarda beyaz güllerin olduğu anlamına geliyordu. Demek ki eğer oraya beyaz
gül olarak giderlerse o diyarda onların bir dengi olacaktı. Bu
yüzden mümkün olmayan bir şeyi denemişlerdi. Renklerini
değiştirmeyi. Bunu yapabilmek için de bahçede olmaması
gereken bir şeyi yapmaları gerekiyordu. İlk İris renkleri belirlemişti ve güllere iyi anlamlar vermişlerdi, demek ki bahçenin
düzenine karşı gelmek kötülük yapmak demekti. Bu yüzden
halkı birbirine düşürmüşlerdi. Kuraklık konusuna gelince
bahçenin toprağı bazı aylar çok kuru olurdu. Bu aylarda çok
fazla su bulunamazdı yine de herkese yetecek kadar su vardı.
Bu yüzden beyaz güller halka fark ettirmeden suyu kendilerine toplamışlardı. Bunun için topraktaki delikler kullanılmıştı. Anlaşılan delikler akşamları açılır sonra üstü toprakla kapanırmış. Yaklaşık on gül üstüne geldiğinde çökecek şekilde
hazırlanmış. Deliği çökerttikten sonra akşamları gizlice kazılmaya devam edilmiş ve su kaynakları bulunmuş. Su kaynakları bahçemizin çok derinlerinde bulunmaz yine de kazıp suyu
çekebilmek az iş değil. Bu plan için haftalarca uğraşmışlar. En
sonunda ilk kuraklık ortaya çıkmış. Toprak o ay kuru olduğu
için kuraklık diyebilmişler. Ondan sonra her toprak kuruduğunda suyu çekerek kuraklık olduğunu halka açıklamışlar. Bu
da halkı birbirine düşürmeye yetmiş. İlk, siyah güllerden kurtulmuşlar. İlk İris, Balibula’yı diğer güllerle öldürdükten sonra
siyah gülleri koruma altına almıştı. Siyahlar siyah oldukları
için öldürülmemelilerdi eğer kurallara karşı gelirlerse öldürülebilirlerdi. Halk İris’in koyduğu kurallara saygı duyardı bu
yüzden siyahlardan nefret etseler de onları sadece siyah oldukları için öldürmezlerdi. Kuraklık başladıktan sonra ilk olarak
siyahların öldürülmesinin nedeni halkın siyah gülleri sevmemeleriydi eğer Crocus’larla başlasalardı örneğin o zaman halk
beyaz güllere karşı çıkabilir bu İris ve beyaz güllerin başlarını
kaybetmesine neden olabilirdi. Her şey plana göre gitmişti.
Siyahlardan sonra Crocus’larn neşelerini kaybedeceklerini
biliyorlardı. Crocus’lar bahçemizde yaşama en çok önem veren
güllerdi, bu yüzden her yaşama önem verirlerdi. Siyah gülleri sevmeseler de normal şartlarda onları öldürmek istemezler-
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di. Kuraklık başladıktan sonra onlar da diğer güller gibi sinirlerini kontrol edemez olmuşlardı. Bu yüzden düşünmeden
siyah gülleri öldürmüşlerdi ancak kuraklık sona erdikten sonra
ne yaptıklarını anlamışlardı Bu da onlarda depresyona neden
olmuştu. Kendi özlerine karşı gelmişlerdi. Sevdikleri özlerine.
Böylece görevlerini yapamaz olmuşlardı. Sonra da onlara işe
yaramaz denilmişti ve tekrar bir soykırım başlamıştı.
Crocus’ların çoğu yakılsa da siyah güllerin tersine bazıları
kaçmayı başarmıştı. Crocus’lar bahçeden silindikten sonra sıra
Lunaria’lara gelmişti ama beklenmedik bir şey olmuştu.
Stelitzia’lar isyan etmişlerdi ama Artemisia’lar tarafından bastırılmışlardı. Bu yüzden Lunaria’lara bir şey yapılamamıştı. Şu
ana kadar en azından. Birkaç gün içinde tekrar kuraklığın
başlayacağını söyledi bu sefer Lunaria’ları koruyacak hiç kimse
kalmamıştı kısacası ve sonları gelmişti. Bahçemizin de sonu
gelmişti. Peki, solgun güllere ve Artemisia’lara ne olacaktı?
Bunu İris’e tedirgin bir şekilde sordum, bana Artemisia’ların
kırmızı güllerle beraber diğer diyara geleceğini söyledi. Mor
güllerle beyaz güller hep iyi geçinmişlerdi. Bundan dolayı kırmızı güller onları ödüllendirmeye karar vermişlerdi. Anlamları
da birbirlerine yakın olacaklardı o diyarda. Mor güllerin efendilerine doğdukları andan itibaren devam eden sevgi ve bağlılıklarından dolayı onların anlamı ilk bakışta aşk ve asalet,
beyaz güllerin kırmızı güllere dönüşmelerine yardım ettiklerinden dolayı da cazibe ve büyünün sembolü olacaklardı.
Solgun güllere gelince İris onlara dokunmayacaktı ama bu
bahçenin dışına çıkamayacaklardı da. Bu yüzden bu değişmez
bahçede sonsuza kadar solgun olarak kalacaklardı.
“Peki ya, ben? Beni de mi burada bırakacaksın!” dedim, şaşkın bir şekilde.
“Tüm bu bahçe senin olacak, niye üzülüyorsun ki? Tüm bu
krallık, saray her şey. Ne de olsa senin yaprakların solgun ama
beyaz da. Bundan dolayı eminim kral olarak seçileceksindir.
Sonra bu bahçede yaptıkların senin seçimlerin olacak. Renkli
bir bahçeye dönüştürebilirsin veya solgun çiçekleri kendi
çıkarların için kullanabilirsin veya normal hayatına devam
edersin, sana kalmış ve bil ki seni yargılayacak kimse olmayacak. Balibula da demişti. ’Kim cüret edebilir seni yargılamaya şu yargıçsız, kimsenin masum olmadığı dünyada!’. Senin
istediğin şey değişimdi ve işte dostum, sana olan hediyem
krallık! Artık özgür ve farklısın. Bir solgun gül veya kaybeden
değil, bir kral!”
O gittikten sonra kral ben olacaktım. İris krallığını bana mı
veriyordu. Krallık elbette eskisi kadar güzel değildi ama yine
de bir krallıktı. Su boldu ve alanı da büyüktü. Solgun güllerle
dolu bir bahçe olsa da yine de kral ben olacaktım. Gerekirse
tekrar renkli bir krallığı inşa edebilecektim. Kendi krallığımı.
En sonunda kaybeden yerine kazanan olabilecektim. Her şeyin
sahibi ve İris de bu topraklardan gidecekti. Dönmeyecekti.
Yaptığı her şey yanına kalacaktı. Gerçi o benim dostumdu ve
bana bir krallığı hediye etmişti. Ona gülümsedim ve teklifini
kabul ettim. Ondan sonra da evimin yolunu tuttum. O da
toplantısına gitti.
Birkaç gün sonra Lunaria’ların da ölüm fermanı çıktı. Bahçeyi
son bir kaos sardı. Ondan bir ay sonra her şey sona ermişti.
Lunaria’lardan bazıları kaçmıştı ama çoğu kaçacak gücü kendilerinde bulamamışlardı. Bazıları da sadece doğdukları top-
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rakta hayatlarını vermek, son anlarını yaşamak istiyorlardı.
Sonuç olarak sadece mor, beyaz, kırmızı ve solgun güller kalmıştı. Beyaz güllerin hepsi kırmızı güle dönüşmemişlerdi. İris
bunu çok önemsemedi. Ne de olsa kendisi de bir beyaz güldü,
eskiden. O yüzden onları öldürtemedi. Bildiğimiz bahçenin
böylece sonu gelmişti. Ondan sonra kırmızı, beyaz ve onların
askerleri mor güller bahçeyi terk etmek için hazırlandılar ve
birkaç ay sonra o Dünya denen gizemli diyara indiler. Böylece
renkli bahçemizin sonu geldi ve solgun bahçemizin başlangıcı gerçekleşti. Gerçekten her şey İris’in istediği gibi gelişecek
miydi? Elbette bu dünya yargıçsızdı ama bu onu eleştiren
kimsenin olmadığı anlamına gelir miydi? Gerçekten onu yargılayamaz mıydık? Onun yaptığı gibi olana karşı çıkamaz
mıydık? Elbette ki karşı çıkabilirdik. Bunları kral olduktan
bir yıl sonra düşünmeye başlamıştım. Tıpkı bahçenin eski
kazananının dediği gibi beni kral seçmişlerdi ama ben seçildikten sonra renkler geri dönmedi. Gerçi renkleri geri getirmek için çabalamadım da. Bu bahçenin ceset dolu kokuşmuş,
uğursuz havası güzeldi ve ben bu uğursuz diyarın efendisiydim. Bu kadar mıydı? Bir yıl sonra büyük ihtimalle ölecektim.
Hatta belki birkaç ay sonra. Rengim eskisinden daha ölü ve
soluktu. Benim de diğerleri gibi zamanım geliyordu. Hayatımın
sonuna doğru istediğimi kazanmıştım. Her şey güzel olmalıydı sadece bir şey eksikti. O soruları sorduktan sonra birkaç ay
geçti ve ben cevabımı buldum. İris’i görmek istiyordum. Daha
çok, onun istediği gibi sonlandırmak istemiyordum. Kendisi
demişti değil mi, bu dünyada kimse masum değildi ve ben
cezamı tüm hayatım boyunca çektim, şu anda bile çekiyorum.
Kral olmama rağmen. Kaybeden, soluk güllerin kralı olmakta
bir anlam bulamamıştım. Karar verdim. O dünya denilen yere
gitmek istiyordum. Bu hastalığı, solukluğu yaymak istiyordum.
İris’e hediye verme sırası bana gelmişti. Tüm soluk gülleri
topladım ve dünyaya gideceğimizi söyledim. Onlar beni her
zamanki umursamaz, umutsuz bakışlarıyla onayladılar.
Böylece eski dostumu görmeye dünyaya indim ve bu anlamsız,
umutsuz topraklar tekrar sahibini kaybetti. Dünyadaki güller
İristen duyduğum kadarıyla hiç çürümezlerdi, hiç yaşlanmazlardı. Bu yüzden gitmek istemiş olabilirlerdi o diyara. İris de
ne de olsa bir ölümlüydü. O diyara gidip ölmeyeceğini bilirse,
sonsuza kadar yaşayıp imkânsızı başaracağı için kendisiyle
gurur duyabilecekti. Bir tanrı olmuştu. Güllerin en önemlisi.
İris’in sevdiği bir deyiş vardı: “Halk beni ıslıklıyor fakat ben
evimde, kasamdaki paraları gördükçe kendi kendimi alkışlıyorum.”
Bu sözler ve bu bahçede geçen daha birçok şey hakkında
düşündüm ne de olsa daha çok zaman vardı. Dünya’ya inmek
kısa süren bir yolculuk değildi. Dünya’ya inerken kendime ve
halkıma sordum:
“Biz ateş miyiz yoksa sadece, ateşin içine uçan ahmak güveler
miyiz?’
Onlar da bu bahçeden en sonunda ayrıldıkları için mutlu ve
bunların sorumlusuyla yüzleşecekleri için çok hevesli bir şekilde haykırarak tekrarladılar: “Biz aleviz!”
Ben de kendi içimden sevinçle tekrarladım: “Hazır ol İris,
bıraktığın eserinle yüzleşmeye!”

Yankı Özağaç
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Sonsuzuz Kolyesi
Mevsimleri güneş yaksa

Rüya kumral okyanusunda boğulsa
Sonsuzuz kolyesi
Yine senden başkasına dar...

Güneş bile kaybolsa
Okyanus dahi buharlaşıp yok olsa
Sonsuzuz kolyesi
Anlatır sana aşkımı sonsuza kadar...

Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu
Fotoğraf: Sena Erokyar
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Mezuniyete Doğru
Ölüm tehlikesinde nasıl hayatınız gözünüzün önünden geçiyorsa, mezuniyete doğru da okul hayatınız
geçiyor.

da olanlara da tabi.

Geriye baktığınızda, bu okula ilk adım atışım, sınıfları ilk gezişim, caddeye bakan dar sınıfları görüp de
“umarım avluya bakan sınıflara düşerim” deyişimi
hatırlıyorum. (Beş yılın üçünde daracık cadde tarafı
sınıflarda oluşumu da tabi.)

Zor günümde çekip gidenlere sonsuz teşekkür, yoksa
gerçek dostum kimmiş göremezdim.

Sonra beş yıl boyunca görüp geçirdiklerim, yaşadıklarım, başarılarım, sevinçlerim, hayal kırıklıklarım,
gözyaşlarım, başlayıp biten ve de hiç bitmemesini
umduğum arkadaşlıklarım bir film şeridi gibi geçiyor
gözümün önünden.

Bana karşı olan hislerini nezaketten uzak bir dille
belirtenlere ise dünyada hep seviyeli insanlarla karşılaşmayacağımı gösterdikleri ve böyleleriyle aynı çevrede bir arada yaşama deneyimini sundukları için
müteşekkirim. Çünkü mutlaka, hayatın her anında,
nerede olursan ol karşına böyle durumlar çıkıyor ve
buna şimdiden hazır olmak güven verici.

Kendime soruyorum, geldiğim noktadan memnun
muyum?
Evet, elbette.
Lise hayatım çiçekli, böcekli, güllük gülistanlık,
sorunsuzdu demeyeceğim. Kimsenin dürüstçe bunu
söyleyebileceğine inanmıyorum. Kimse en ufak sorun,
pişmanlık ya da kırgınlık yaşamadan beş yıl geçiremez.
Bu çok doğal bir şey. Bu doğallıktandır ki Notre Dame
de Sion’daki lise yaşantım benim için, pek çoğu için
olduğu gibi, gerçek hayatta karşılaşacaklarımın bir ön
izlemesiydi.
Kaydolduğumda olduğum on üç yaşında, saf çocuk
gitti; insanlardan ne beklemesi gerektiğinin; hayatta,
arkadaşlıklarda nelerin değerli olduğunun bilincinde
bir birey geldi yerine.
Demem o değil ki öğrenecek şey, hatalarımdan çıkaracak ders kalmadı. Ama kendimi artık pek çok şeye
hazır, donanımlı ve yeterince güçlü hissediyorum.
Bu nedenle içinde bulunmuş olduğum iyi kötü bütün
koşullar için minnettarım. Tanıştığım bütün insanlar
için mesela. Sevdiğim, sevmediğim. Herkesi sevemezsin elbet. Ama sevmediğinden de mutlaka bir şeyler
öğrenirsin.
Bu yolda, farkında olarak ya da olmadan beni kırmış
olan herkese teşekkür ederim. Başka türlü kırgınlığı
tadamaz ve de üstesinden gelip yoluma devam etmeyi
öğrenemezdim. Beni seven ve ne olursa olsun yanım54

Yoksa kimseye güvenemezdim.

Asıl düşmanın değil de dostun açtığı yaraların acıttığını ve bazı yaralar kabuk bağlasa da izlerinin hep
kaldığını anlamamı sağlayanlara da.

Ve de beni okutan okutmayan tüm hocalarıma teşekkür ederim.
Bazılarına daha çok tabi.
Tüm öğrenciler öğretmenlerin gözünde eşittir derler
ya, öyle değildir ve olmamalıdır da. Ve tüm öğretmenler de öğrencilerin gözünde eşit olmaz.
Koşulsuz şartsız hepsine saygın sonsuzdur ama bazısına karşı özel bir sevgi beslersin çünkü seni belki
arkadaşlarından bile daha iyi anlamış ve ufkunu açmışlardır.
Apayrı bir bakış açısı kazandırmış, hiç denemediğin,
denemeye çekindiğin bir şey için yol göstermiş, kendine güvenmeni sağlamışlardır. Hatta hayatını nasıl
yönlendireceğine karar vermende etkili olmuşlardır.
Yıllardır her haftanın beş günü bir araya gelen bizler,
belki bir daha aynı anda, aynı yerde bulunmayacağız
ama bu okulda görüp geçirdiklerimiz, yaşanmışlıklarımız her birimizle varlığını sürdürmeye devam edecek.
Apayrı yollardan geçmiş olsak; değerlerimiz, hayallerimiz bambaşka olsa da umarım herkes geldiği noktadan memnundur ve kendi edindiği kazanımlarla,
deneyimlerle ve tatlı anılarla, geçirdiği beş yıldan hoşnut mezun olur.
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