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TÜRKÇE YAYIN KURULU SORUMLUSU
Hatice ONARAN

KÜLTÜR EDEBİYAT VE SANAT DERGİSİ

Merhaba,

“Bir insanı sevmekle başlar her şey” demiş Sait Faik. Sevginin, sevmenin 

yaşamı nasıl da güzelleştirdiğini fark ettirerek. Sevmek için mutlaka 

yakından görmüş, tanımış olmak gerekmiyor. Yazarlar, şairler paylaş-

tıklarıyla, onları görmeden de sevmemizi sağlıyor. Bir şiirde, denemede, 

öyküde... kendimizi ya da başka insanları bulunca, eserin sahibiyle de 

aramızda bir bağ kurulmuş oluyor. Seviyoruz bize bizi anlatan insanla-

rı. Biz de anlatmak istiyoruz. Bir de anlatılacak o kadar çok şey var ki... 

İçimizde tutamıyoruz, tutmak istemiyoruz. Sevdilerimizi, sevmek iste-

diklerimizi, sevmeyi denediklerimizi... Anlatıp paylaşmak istiyoruz. 

Böylece bizden çıkan sözcükler başkalarının da oluyor; birilerinin zih-

nine, kalbine yerleşiyoruz. Hiç karşılaşmayacak olsak da “bir” olmayı 

başarıyoruz. Sözün gücü bu.

Bizden olan, biz olan ve  zihnimizden, kalbimizden hiç gitmeyecek 

birçok insan var. Maalesef bazıları bu yıl aramızdan ayrıldı. İnsanları 

her şeye rağmen sevmemi, onlara inancımı hiç kaybetmememi sağlayan 

birçok sanatçı... Sohbetine doyamadığımız, inanılmaz entelektüel, 

İstanbul âşığı, mimar, gazeteci, yazar Aydın Boysan; fotoğrafı insanlara 

sevdiren, dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri seçilen Ara Güler; 

tiyatroda olduğu kadar yazarlıkta da başarılı olan ve kadınların birçok 

konuda örnek aldığı Gülriz Sururi; İkinci Yeni şiir akımının önemli 

şairlerinden, gazeteci, oyuncu, çevirmen Ülkü Tamer... Kendine özgü 

dili ve benzetmeleriyle, çarşıların, işçi kızların, pazar yerlerinin, çay 

evlerinin dünyasını yansıtan şair olarak tanınan Refik Durbaş da ara-

mızdan ayrılanlardan. Onun, beni çok etkileyen bir şiirini paylaşmak 

istiyorum.

Huzur içinde uyusunlar...

Oyunu sever bütün çocuklar 
birdirbir, uzun eşek, körebe 
bu yüzden anlamı aynıdır, değişmez 
oyun sözcüğünün halkların dilinde 
(Oyun koyun çocukların adını) 
Savaşa karşıdır bütün çocuklar 
kışın: kar altında her sabah 
tükenip erise de solgun nefesi 
yazın: göğsü sırmalı fabrikalarda 
çarkları döndürse de yoksul alevi 
savaşa karşıdır bütün çocuklar 
nice ölümlerden geçmişlerdir 
nice rüzgârlar içmişlerdir 
gelincik tarlası çocuklar

(Sevinç koyun çocukların adını)
Gözyaşı billurlarında 
yüz bin umut kıvılcımı
(Emek koyun çocukların adını) 
Gökyüzünün penceresinden şimdi 
bir kuş havalansa 
kanat çırpınışlarında 
hayatın yağmalanmış sevinci 
- Kuş uçar rüzgâr kalır 
Uzay denizlerinde şimdi 
bir balık ağlasa

REFİK DURBAŞ

Her zamanki gibi teşekkürle bitirmek istiyorum. Öncelikle, bu muhte-
şem kapağı tasarlayan yaratıcı, azimli, sorumluluk sahibi Mert Emir 
Öğrük’e, sonra da bu dergiye katkıda bulunan tüm öğrencilere ve öğret-
men arkadaşlarıma teşekkür ederim.

∆ Hatice Çankaya

Barış Koyun Çocukların Adını Mert Emir Öğrük (Kapak)

Beren Boylu

Janset Yaşar

Hande Yılmaz

Ela Defne Baturalp

İlayda Hüroğlu

Eylül Mengenli

Deniz Burnaz

Yasemin Bilgiç

Buse Yaralıoğlu

Deniz Cansız

Zeynep Gürhan

Esra Boğuşlu

Defne Pelin Feyzioğlu

Deniz Üresin

Egemen İşcan

Mert Emir Öğrük

Asu Tekin

Selin Erdoğru

Pınar İris

Yonca Özkütükçü

Oğuz Ünsal

Verda Atilla

Beliz Ertekin

Sevi Özışık

Ceren Oral

Zeynep Kayı

KATKIDA BULUNANLAR
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Hazirandı yanılmıyorsam. Güneşin daha iyi niyetli olduğu bir gün. Her şey çok hızlı gelişti. Evden apar topar çıkar-

ken karşıma çıktılar bir anda. Tesadüf mü, “kader” mi orasını bilemem. Ama o günden sonra hayatım hiçbir zaman 

eskisi gibi olmadı. Onlar, benden oldular. Biraz ben onlardan, biraz onlar benden. Abidjan’a  hiç gitmedim ama orada 

tanıştık. Uzunca vakit geçirdik güneşin en acımasız ve insanın en acınası olduğu yerde.  

Güzel bir adam değildi, aksine bakışlarında insanı rahatsız eden bir tekdüzelik vardı. Fakat ben ona ilk baktığımda 

farklı bir şey oldu. Düşüncem düşüncesinden geçti sanki, anlık bir birlik. Duygusal değildi. Fiziksel değildi. Farklı 

bir anlayış evrenindeydi. Evet, bizimki ayrıydı. Konuşmuştuk ağızdan çıkmayan sözcüklerle ve bir olmuştuk değ-

meyen bedenlerimizle. O beni anladı, ben onu. Sanırım benzerliklerimizin çekim gücü farklılıklarımızı alt etmişti 

ve gerçekten de benzediğimizdendi bu ani birleşme. Bu beni korkutuyor. Hayır, böyle düşünmek bana iyi geliyor. 

Belki beni tanısaydı bana da çarpmadan geçmek isteyecekti. Olsun. Ben onun yalnızlığı sevişi gibi sevmiştim onu.  

Hiçbir zaman insani ve basit duygulara kapılmamıştı, hesaplaşması zihniyleydi çünkü hayat, fazlasıyla kısaydı bu 

duygular için. Yeterince görmüştü ve gördükleri onu bu sona itmişti. Varlığını kavradığı ilk andan beri dünyayla 

arasına yalanı sokmuştu ve ortadan kalktığı takdirde sonunun geleceğini düşünmüştü. Sonu, dünyaya zihnini çırıl-

çıplak açtığı an gelecekti. Kendisini anlamaya çalıştığım zaman boyunca anlayabildiğim tek şey şuydu ki, uzun 

zamandır bağırıyordu olanlara, olacaklara ve artık avazı çıktığı kadar susmak istiyordu. Susmak, bırakmak her şeyi, 

bedenini değil ama zihnini bırakmak, boşluğa ve sonsuzuna. Hiçbir şey yok. 

Güzel bir adamdı. Evet. Güzeldi. Sanki anlamıştım bir derdi olduğunu ona ilk baktığımda. Daha görmeden sadece 

baktığımda. O anlatmıştı ya da. Anlatmak istiyordu bütün yaşadıklarını son bir kez ve sonra da gitmek, onun gibi 

boşluğa varmak. Ama aklı karışıktı. Oldum olası alışmıştı ona. Onunla anladım ait olamamanın verdiği çaresizliği 

ve hak verdim öfkesine, bir noktaya kadar. Bir gece hiçbir anın önemi yokmuş gibi çıkıp gittiği noktaya kadar.  

Bizi yalnız bırakmıştı. Kendisinden geriye sadece birkaç düşünce kırıntısı bırakmıştı ve bunlar beni derinden etkile-

mişti. Alışkanlığından vazgeçmişti. Onu başaramayacaklarını düşünerek ve ilk’el bir diğer alışkanlıkla terk etmişti. 

Uzundur uçlarda geziyordu ve birlikte yaşadıkları olaylar onda birtakım insani duygular kıvılcımlandırmıştı. Geri 

dönüyordu, bir şans istiyordu. Yaşanılan tüm şeylerin üstüne, avazı çıktığı kadar yaşayacağım, diyordu. Burada her şey 

var, diyordu. Sonsuz ve tarifi mümkün olmayan bir karmaşa içine düşmüştüm ve bu karmaşada yalnızdım. O an doğ-

duğum an ağladığımdan çok daha fazla ağladım biliyorum. O hazmetti ama ben edemedim gidişini, devam edişini. 

Yokluğunu kendisinden beklemediğim bir şekilde karşılamıştı. Ağlamanın ne demek olduğundan habersizmiş gibi 

bir havaları vardı hep ama böyle bir durumda hiçbir şey olmamış gibi devam etmesini beklemezdim. Daha sonra 

anladım içinde ne kadar büyük bir hezeyana sebep olduğunu. Şimdi gerçekten yalnızdı ve bitirecekti birlikte başla-

dıkları hikâyeyi. Onunla ya da onsuz. Beni parçalayan da buydu. Son ana kadar bekledim, Abidjan’a aldığı bilet 

hayatımda hiçbir şeyin sebep olamadığı bir mutluluk ve umut buhranına sebep olmuştu bende. Yazdıkları sonu 

yaşamaları ihtimaliyle beslenmiştim. Ama geri dönmedi. İçinden çıkarıp atmıştı onu ve şimdi o kadar büyük bir 

nefret besliyordu ki yapabilse her şeyin başladığı yere, kapısında 17 yazan daireye geri döner ve tetiği çekerdi. 

Dönmedi.   

O, yalnız gitti. Biz, yalnız gittik. 

∆ Beren Boylu

Kan Kardeşlerime...
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Bugün havada kar var, bugün soğuk.

Komik bir ruh hâline kapılıp gitmiş, kim olduğumu, sevdiklerimi ve niyetlerimi sığ hayaller için unutacakmış gibi 

bir hâlim var.

Bugün, uzun bir zamandır ilk defa kendime kendimi hatırlatmam gerekiyor.

Gelecek kaygım olmadan, kafamda bu “geleceğin” somut bir resmini çizemezken -hele ben küçükken akrabaların 

altın günlerinde ne kadar çok konuşulurdu bu gelecek, oğlum falanca üniversiteye girdi, bu arada kısır nefis olmuş 

hayatım. - benim istediğim gelecek neydi?

Pek çok şeydi aslında.

Yaş 13, ünlü olmak.

Yaş 15, zengin olmak.

Yaş 18, kulağıma fısıldayan negatif düşünceleri susturabilmek.

Kafamda bulandırılmış bu gelecek ve tek hamlesinde beni yere serecekmişçesine anlatılan bu heybetli canavar, 

insanlar bana bu korkunç zemini hazırlamadan önce de zihnimde böyle mi canlanıyordu?

Yaş 13. “En az yedi köpek alıp bir çiftlikte yasayacağım.”

Yaş 16. “ Ne yaparsam yapayım başarılı olacağımı biliyorum.”

Yaş 18. “Falanca üniversiteye giremezsem mahvolacağım.”

Bunları söyleyen ben aynı ben iken yıllar içinde neyin bu kadar değiştiğini çözmeye çalışıyorum.

“Büyüyorsun ondan.”

Anlaşılan büyümek, küçükken hayal ettiğimden daha korkunçmuş, kendi faturalarını ödeyip hastanede kendi başı-

na randevu alabilmekten çok farklıymış.

Sanırım içinde yaşadığımız hırs üzerine kurulu toplum, kafamdaki geleceği yetersiz bulmuş, aklıma olması gereke-

ni sokmuş, bu esnada da bireysel isteklerim ve kırılganlığımı göze almamış.

Bu toplumun yeni ürünü Janset 2.0 ise olması gereken ve olabileceği arasında sıkışıp kalmış, vah!

Bugün havada kar var, bugün hava soğuk.

Bugün bu çaresiz kızı kurtarmak istiyorum.

Bugün o “ah, kesinlikle alınmalı” denilen özel dersimi iptal ediyorum ve eskiden yaptığım gibi su birikintilerini 

etrafa sıçrata sıçrata yürüyorum.

Bazıları hiç büyümeyecekmişim gibi bir hâlim olduğunu söylüyor.

18 yıldır en çok bugün büyümüş hissediyorum.

∆ Janset Yaşar

Büyümeye Zorlanan 
Küçük Kız Çocuğu
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Kadın, kırık aynanın önünde durdu ve gözleri ile ruhsuz bedenini incelemeye başladı. Geçen hafta kırmıştı aynayı, 

kocasıyla ettiği ani bir kavganın sonucunda kendini kaybetmiş ve telefonunu hiç acımadan aynaya fırlatmıştı. Daha 

sonrasında ise hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Ağlarken kırılmış ancak yere düşmeyen cam parçalarından yan-

sımasına bakmış, bu dünyada en çok sevdiği insana bunu yapacağını düşündükçe vicdan azabı çekmişti. Ama yapa-

cak bir şey yoktu. Kendine olan saygısı başkalarına olan sevgisinin önündeydi ve bu, geçmişte kendine verdiği sözü 

her zaman tutmasını sağlayacaktı. Derin bir nefes aldı ve kafasını salladı. Topuzundan çıkmış olan birkaç teli toka 

ile tutturdu ve ceketini düzeltti. Gitmesi gereken bir dava vardı. Dosyalarını aldı, çantasına koydu ve daha sonra 

montunu giydi. Kapıdan çıkmadan önce göz ucu ile tekrar aynaya baktı, ancak bu sadece saniyelik bir bakıştı. Kısa 

bakışlar her zaman uzun süreli etki yaratırdı.

Sokağa çıktığında topuklu ayakkabısının sesleri şehrin gürültüsüne karışmıştı. Adliye, evine beş dakikalık bir mesa-

fedeydi. Evinin burada bulunması tesadüf değildi. Yürürken kadının aklında herhangi bir şey yoktu, kalbinin içeri-

sindeki boşluk gözlerinden rahatça okunuyordu. Sonunda adliye binasına vardı ve tanıdık olan sekretere gülümsedi. 

Sekreter ise onu resmi bir şekilde karşıladı.

“Hoş geldiniz Avukat Hanım. Mahkeme on dakika içerisinde başlayacak.”

Kadın teşekkür etti ve hızlı adımlarla mahkeme salonuna çıktı. İçeride yetkili kişiler ve bekleyen insanlar vardı. 

Kendisi için ayrılan kürsüye yerleşti. Müvekkili yoktu, çünkü davayı açan kendisiydi. On dakika sonunda hâkim, 

kadının kocası ve kocasının avukatının salona girmesi ile dava başladı. Hâkim klasik başlangıç konuşmalarını yap-

tıktan sonra asıl önemli yere geldi.

“Tarafların dilekçeleri okunmuştur. Avukat Hanımın aynı nedenle açılan sekizinci davası olması sebebiyle ilk söz 

hakkı ona verilecektir. Buyrun.”

Kadın, hayran olunası bir şekilde ayağa kalktı ve söze başladı.

“Sayın Hâkim, bugün burada, aynı suçu bana karşı işleyen sekizinci kişinin yargılanması için bulunmaktayım. Dava 

sebebim ise kocamın beni ağlatmış olmasıdır.”

İçerideki insanlar bu açıklama ile kendi aralarında konuşmaya hatta gülüşmeye başladı, şaşkınlıkla gözlerini kadına 

diktiler. Ancak kadın bunlara alışmıştı. Hâkimin tokmağını birkaç kere vurması ile sessizlik sağlandı.

“Seni ağlattığı için dava açma kararına nasıl ulaştın?” diye sordu hâkim.

Kadın gülümsedi ve konuşmasına başladı.

“Yapılan bütün araştırmalar kadınların erkeklerden daha fazla ağladığını gösteriyor. Psikolog William Frey’in 1982’de 

yaptığı bir araştırma, kadınların ayda ortalama 5,3 kez, erkeklerin ise 1,3 kez ağladığını ortaya konulmuştur. Kadınların 

her ağlaması ortalama 5-6 dakika sürerken erkeklerinki 2-3 dakikayla sınırlıdır. Ancak ben tüm hayatım boyunca 

sadece sekiz kere ağladım. Bir kadın ayda ortalama beş kez ağlarken, ben yaşadığım otuz iki yılda bir kadının iki 

ayda dökebileceğinden bile az gözyaşı döktüm. Bu istatistikler ele alındığında, istemediğim ve alışık olmadığım bir 

şeyin ortaya çıkartılması sonucunda psikolojik tacize uğradığımı düşünüyorum.”

Kocası, kadına şaşkın ancak bir o kadar da sinirli gözlerle bakıyordu. O sırada kocasının avukatı konuşmaya başladı.

“Sayın Hâkim, ağlamak insanın doğasında olan bir eylemdir. Müvekkilim karısına karşı herhangi bir olumsuz tutum 

sergilememiştir, ağlamak tamamen Avukat Hanımın elinde olan bir şeydir. Müvekkilim suçsuzdur.”

Kadın gülümsedi ve hâkime izin istercesine baktı. Hâkim, izin almadan konuşan diğer avukata sinirli bir bakış attı 

ve sözü tekrar kadına verdi.

“Geçerli bir savunmanız bulunuyor mu?” diye sordu.

DAVA
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“Sayın Hâkim, ağlamak insanın kendi isteği ile yaptığı bir şey değildir. Bu, hissedilen acının içinde tutulamayacak 

kadar şiddetli olması sonucu dışa vurulmasıdır. Tıpkı kötü alışkanlıkları olan saygısız bir çocuğun annesini stresten 

dolayı kalp hastası yapması gibidir. Ya da eşini kaybettikten sonra onun üzüntüsünden hasta olan insanların ölümü 

gibi. Birini bilinçli bir şekilde ağlatmak ciddi bir suçtur, cinayete teşebbüse kadar gidebilir.”

Kalabalık şaşkına dönmüştü. En başta saçma buldukları dava gerekçesi, kadının açıklamaları ile teker teker anlam 

kazanıyordu. Kocasının avukatı izin istedi ve kadına sorular sormaya başladı.

“Müvekkilim size herhangi fiziksel bir şiddet uyguladı mı?”

“Hayır.”

“Güvenliğinizi tehlikeye atacak herhangi bir davranışta bulundu mu?”

“Evet. Ağlamanın göze zararları olduğu kadar baş ağrısı ve baş dönmesi gibi etkileri de mevcuttur. Çok fazla ağlayan 

insanlar bir süre sonra baygınlık bile geçirebilir. Bu baygınlık 

aşamasında insan kafasını çarparak beyin travması dâhil olmak 

üzere birçok ciddi hasar alabilir.”

Avukat sustu.

 Kadın, saçından çıkmış olan birkaç teli tekrar toka ile tuttur-

du ve devam etti.

“Bir insanın diğer insanın ağlamasına sebep olması Sayın 

Hâkim; psikolojik taciz, cinayete teşebbüs ve özel alanın ihla-

li suçlarına dâhildir. Kendi isteği ile olmadığı sürece ağlatılmak 

bir suçtur. Hiçbir insanın diğer insanın hayatında bu tarz bir 

etki göstermesi adil değildir. Savunmam bu kadar.” dedi.

Sonraki bir saat aynı şekilde ilerledi, kadının her soruya vere-

cek mantıklı bir cevabı vardı. Bir saatin sonunda ise, hâkim 

kararını vermiş ve davayı kapatmıştı. 

Kocası suçluydu.

Kadın mahkeme salonundan çıktı, cübbesini ve dosyalarını 

ofisine gönderilmesi için sekretere bıraktı, dışarı çıktı. 

Gökyüzüne baktı ve derin bir nefes aldı. Evine doğru sakin 

adımlarla, keyfini çıkara çıkara yürüdü. Kapıdan içeri girdi ve 

montunu astı. Sıkı tutturulmuş saçlarını hemen açtı ve üstündeki resmî kıyafetleri bir kenara fırlatarak rahat kıya-

fetler giydi. Kırık aynaya baktı. Daha sonra yatak odasına gitti ve üç gün önce almış olduğu yepyeni aynayı salona 

taşıdı. Kırık aynayı yerinden kaldırdı ve bazı küçük parçaları bir bir topladı, yeni aynayı yerine yerleştirdi ve eskisi-

ni çöpünün yanına koydu. Tekrar odasına döndü. Saat geç olmuştu. 

Çalışma masasının üzerinde duran defter ile kalemi eline aldı ve yatağa uzandı. 

Sekizinci dava: Başarılı. Bir yıl hapis cezası ile sonlandırıldı. 

Kadın gülümsedi, defteri yerine bıraktı. Açık olan kapısından yeni aynasına baktı.

“Yarın...” diye mırıldandı uykuya dalmadan hemen önce.

“Yarın dokuzuncu davamı aramaya başlamalıyım...”

∆ Hande Yılmaz
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Yaşlı bir adamın otel odasının ahşap penceresinin yağlı camlarından gözüken şey; kalabalığın arasından sıyrılıp, 

karsız dağın yüksek bir tepesindeki yassı bir kayanın üstünde manzaraya karşı oturmuş, kendilerini birbirlerine 

adamış iki âşıktan başka bir şey değildi. Bulutsuz dağ havasından kolayca gözüken, birbirleriyle köşe kapmaca oyna-

yan yıldızların altında belki de hiç olmadıkları kadar huzurlular olduklarıydı. Gündüzleri, genç çobanın koyunları-

na otlattığı, yarısı kopuk otların arasında birbirlerinin gözlerinin içine bakıyor ama birbirlerinde, gözbebeklerine 

yansıyan gün ışığından fazlasını görüyorlardı. E tabii, âşık olunca insanın hâli bir başkaydı. Mesela âşık olan insan, 

havanın soğuk olduğunu hissetmezdi. Sevgilisi üşüyünce, içeri erken girmesinler diye omzuna montunu örtmüş 

genç de soğuk havayı hissetmiyordu. Onun için önemli olan kendisi değil, yanındakiydi. Kız ise ikilemdeydi. Üşümesin 

diye ona montunu veren beyaz atlı prensine montunu geri mi vermeliydi, yoksa soğuktan titreyen aşkına sımsıkı, 

bir daha bırakmayacakmış gibi sarılmalı mıydı? Cevabı o da bilmiyordu. Başını yukarı kaldırıp onları aydınlatan ‘Ay’a 

baktı ve ondan yardım diledi. Ay, ona çok net bir cevap vermiş olmalı ki hiçbir tereddüt etmeden döndü ve beyaz 

atlı prensine sarıldı. Artık başkaları tarafından fark edilme korkuları yoktu. Sarılmayla beraber, o korku da geçmişti. 

Birbirlerini bıraktıklarında ise ikisi de rahatlamış gözüküyordu. Erkek, elini kızın omzuna attı ve onu kendine çekti. 

Omuz omuza duran iki âşık uzaktan tek bir figür gibi gözüküyordu. Bir süre sonra ayaklandılar, el ele tutuşup etraf-

ta dolaşmaya başladılar. Durduklarında otelden daha da uzaklaşmışlardı. Pencerenin başında onları izleyen yaşlı 

adam uzaklaştıklarına üzülmüştü çünkü eski kemik gözlüklerinin numarası artık gözlerine yetmiyordu. Yine de 

erkeğin çimenliklere sırt üstü yattığını, kızın da koynuna girdiğini görebildi. Anlaşılan yıldızları daha iyi izleyebilmek 

istiyorlardı. Yaşlı adam bu iki âşığı, kendisinin ve şu anda çok uzaklarda olan eşinin gençliğine benzetti. Onları 

yalnız bırakması gerektiğini düşündü. Penceresinin kumaş perdesini çekti, odasının ışığını söndürdü ve tek kişilik 

yatağına girdi. Uyumadan önce aklından geçen tek şey eşini ne kadar özlemiş olduğuydu. 

∆ Mert Emir Öğrük

Ona baktığınızda, dikkatinizi ilk çekecek şey gözleriydi. Ben mavi olduğunu iddia ederdim ama o ısrarla yeşil derdi. 

İkisinin bir karışımıydı zaten, maviye çalan yeşim taşı gibiydi. Yaşından dolayı kırışıklıkları vardı ve kocaman gülüm-

sediğinde gözleri âdeta ortadan kaybolurdu. Koca yanakları, ince dudakları, büyük de bir burnu vardı. Yıllardır spor 

yapmadığının ve iştahlı olduğunun kanıtı olan bir göbeği vardı. Keldi, olan saçları da bembeyazdı. Dışarıdan bakın-

ca yaşlı olduğu her hâlinden belliydi, özellikle bacağından ameliyat olduktan sonra yürüyüşü değişmişti. Ağır ağır 

yürürdü, ama hiçbir zaman yardım istemezdi başkalarından, ne kadar ihtiyacı olsa da. Gururlu ve güçlü bir kişiliği 

vardı. Basketbolcu olmasına rağmen boyu diğer sporculara kıyasla çok uzun değildi, normal bir boydaydı. Rahatlığına 

düşkün olmasına rağmen her zaman gömlek veya polo yaka tişört giyerdi, bizim için hep şık olmaya çalışırdı. Yanında, 

Türk Sanat Müziği sözleri olan minik bir kitabı taşırdı her zaman. Montunun cebine sığacak bir kitaptı ve hep cebin-

de görürdünüz o kitabın köşesini. Kitabı çıkarıp güzel gür sesiyle şarkı söylerdi bize çünkü hayatını sporla geçirme-

sine rağmen her zaman sanatla iç içeydi. Tanıdığım en azimli ve hırslı insandı. Zorluklarla dolu bir çocukluğu 

olmasına rağmen her zaman olumlu tarafından bakardı olaylara. Tatlı ve bilgeydi ama çok sert bir tarafı da vardı. 

Disiplinliydi ve tembelliğe tolerans göstermezdi. Herkese “kızım” veya “oğlum” diye hitap ederdi çünkü onun 

gözünde çok büyük bir aileydik, her geçen gün büyürdü bu ailesi. 

∆ Ela Defne Baturalp

İki Âşık
Betimlemeler
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Aslında yazılacak çok şey yok gibi. Ama var. Niye var? Niye hep var? Yanımdaki CD çalardan yükselen Mozart beni 

teşvik ediyor: Yazmaya. Duygularım, yaşadıklarım, yaşayacaklarım geliyor aklıma. Heyecanlanıyorum. İçimde bil-

mediğim o şey hop hop zıplıyor. Dinlenen taraflarımı uykularından uyandırıyor. Diğerleriyse… Onlar kül olmuş 

zaten. Bitmiş. Alınacak daha yol yok. Burası yolun sonu. Bana yaşattıkları her ana minnet duyduğumu söylüyorum. 

Gidiyorlar sonra bir yerlere. Bilmediğim. Bilemeyeceğim yerlere. 

Doluyum. 

Ama bu doluluğu oluşturan kocaman bir boşluk... 

Yani artık. Çünkü gittiler. Uzaklara… Belki Küçük Prens’in o enteresan âlemine, belki de Kafka’nın hasta akciğerle-

rine. 

Ah, pardon. 

Onun ruhu hasta, akciğerleri değil. 

Bu bir mektup değil. Çünkü karşımda ne Milena ne Teo ne de bir başkası var. Belki bir yabancı, benim tanımadığım 

bir yabancı. Lakin ruhuna dokunmaz bu satırlar, dinlediğim müziğe yakışmayan bu kelamlar. Ayıp mıdır Mozart’a? 

Yazdığı her notaya karşılık bu latife niteliğindeki laflar… Yakışır mı ona ya da aciz bana. Eğer acizsem gerçekten 

sorun yok diyebiliriz. 

En azından kafası karışık benim için öyle. 

Öyle gibi. 

Değil mi ama Elvis? 

Şu hâle bak! Karşında yayılmış, aptalca satırlar peşinde koşuyorum. Ama en büyük hakaret Jane’e. Nasıl okuyacağım 

ben şimdi?

 “Olmaz olsun böyle dünya!” diyeceğim, diyemiyorum. 

Bir tarafım çarpılmaktan korkuyor galiba. Din dersinden olsa gerek. “İşte böyle.” diye bitirmek istemiyorum. Gerçi 

bitirip bitirmemek istediğime karar vermiş değilim. Bu müzik ne büyük lütuftur Allah’ım! Kalemi elimden bırakır-

sam boşluğa düşecekmiş gibi hissediyorum. Acaba doğru mudur? Tasdik etmek gerekir mi? Arzuları bir kenara 

bırakıp yapmam gerekeni mi yapmalıyım hocam? Peki, yapmam gereken ne? 

Hocam ben bunu yazarken niye gülümsüyorum? 

Peki, ben bunu size mi yazıyorum? 

Siz kimsiniz? 

Tanıyor muyum acaba? Odada yankılanan müziğin etkisiyle kalkıyorum ve sonunda çıkıyor o sözler ağzımdan:

- Benim bir maruzatım vardı. 

∆ İlayda Hüroğlu

Maruzat
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Yağmur yağıyor 
Biz kanatlanıyoruz 
Anıdan kuşlar 

Deniz Arda

Okul hayatım 
Hayatım da okulum
Okul Şişli’de

Derin Dil

Çok inanmıştım
Mezun olacağıma 
Sınıfta kaldım

Batuhan Arslan

Ne zaman geldik
Durduk eğlendik gittik
Selamlar olsun 

Öykü Acarel

Puntosu küçük 
Etkileri çok büyük 
Yapmayın hocam 

Emir Gürel

Ah Öseyeme
Ne hâle soktun bizi 
Hapsolduk derse 

Nil Ağırbaş

Ah okullar ah 
Hep altıdır kalkışlar
Gözler uykulu

Elif Tever

Gideceğiz buradan
Kimse bilmiyor zaten 
Sona yaklaşıyoruz 

Cem Sayman

Zil çaldı yine
Hoca girmiştir bile
Beş dakika ne? 

Doğa Hürgel

Buruşuk, tozlu
Yoksulluğun fotoğrafı
Kaç albüm doldu 

Emine Çamcıoğlu

Gidiyormuşuz
Ne mutlu ne de üzgün
Garip bir duygu

Bora Yılmazsoy

Düşünüyordum
Kazanacağımı çok
Elimde kalem 

Dila Şahin

Hayal kurmaktır
Hayatın başlangıcı
Asla pes etme

Melike Filizer

Param yok artık
Okul ateş pahası
Taksit bitmiyor

Burak Küçükserim

Fransızca öğren
Müfredat eksik kalsın
Yurt içi yandın 

Yiğit Yarkın 

Gitmeli miyim?
Kalmalı mı yoksa?
Vakit dolmadan...

Şebnem Ferah

Ders test başvuru
Az kaldı özgürlüğe 
Bitsin bu çile 

Zeynep Ürer

İçim ölüyor
Okuldaki her sabah
Artık bitmeli

Lara Oymakaş

Sus! Otur! Dinle!

Sevmeyi unuttuğum

Işıklı bahçe

Nur Bereket

Dersten derse koş

Zaman yetiyor mu ki 

Hayat amma zor 

Elif Karas

Okul bir sine 

Yaşamak güzel mi ne 

Sevgi böceğim

Kerem Ünal

Ödev proje sınav

Sıkıştık bu üçgende 

Labirent gibi 

Deniz Arda

Çocuklar haydi

Koşun sınıfa şimdi 

Ders başlayacak

Kerem Ünal

Gün gibi geçti

Bu okul seneleri

Hadi gidelim

Umut Kartal

Bunaldım artık

Çok uzun zaman oldu

Bu yıl biter mi? 

Miray Kınacı

Yorgunuz, bittik

Çalış çalış tükendik 

Haziran gelsin 

Elif Alp

Haiku’lar
(Haiku, Japon nazım biçimidir. İlk dize beş, ikinci dize yedi, üçüncü dize beş heceden oluşur.) 12. sınıflarla haiku yazma-

yı denedik, elbette haiku’lar okulla ilgiliydi. J
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Kafka’nın en önemli eserlerinden biri olan “Dava”dan esinlenilerek İngiliz aktör ve komedi yazarı Tom Basden tara-
fından 1980’li yıllarda kaleme alınan “Joseph K”, İlksen Başarır’ın çevirisi ve Serdar Biliş’in süpervizörlüğünde, Das 
Das prodüksüyonu olarak 2017’den beri sahneleniyor. İngiliz yazar Tom Basden’ın kara mizah yüklü, zekice kurgu-
lanmış uyarlamasında, Joseph K., Franz Kafka’nın yüz yılı devirmesine rağmen zaman aşımına uğramayan Dava’sının 
yeniden görülmesi için modern dünyanın labirentlerine dönüyor.

Suçsuz olmanın dayanılmaz ağırlığı
Joseph K, otuzuncu yaş gününü eve sipariş ettiği pizzayla kutlamak üzereyken, pizzasını getiren iki adam ona tutuk-
lu olduğu bilgisini verirler. Joseph K’nin suçunun ne olduğuna dair hiçbir bilgisi yoktur ama kendini temize çıkarmak 
zorundadır. Joseph, tehdit altında olan özgürlüğüne yeniden kavuşmaya çalışırken görünmez ve mantıksız bir ada-
let sistemiyle savaşa girer.

Joseph K. (Mert Fırat): Başarılı, özgüveni sağlam, varlıklı bir iş 
adamıdır. Diğer üç oyuncu toplam 22 farklı karakteri canlandırmış-
tır. Bunlardan bazıları; sekreter, avukat ve yardımcısı, müşteri hiz-
metlerinde çalışanlar, devlet memurları, K.’nin abisi ve iş arkadaş-
larıdır. Joseph K.’nin dışındaki karakterlerin ortak özelliği hepsinin 
eleştirilen sistemin birer parçası olmalarıdır. Joseph K.’nin daha 
doğrusu Joseph K.’lerimizin dünyasında iki tür ‘tutuklu’ yaşar: 
Sisteme ayak uydurup böcekleşenler, dalkavukluk ve tetikçilik 
yapanlar... Bir de çelişkilerin farkına varıp itiraz edenler. Geçişi 
yaşayan kahraman Joseph K.’dir. Ve her uyanış anında, sonu kaçı-
nılmaz olan o eylem başlar: itiraz!

O kadar dolu dolu bir oyundu ki, tekrar tekrar izlenebilecek ve her izlendiğinde seyircide farklı izlenimler uyandı-
racak bir oyun olduğunu düşünüyorum. Oyuncular, yaşanılan haksızlığı ve karşı tarafın duyarsızlığını izleyiciye o 

kadar iyi hissettiriyor ki! Toplumsal bir sorunu dile getirdiğin-
den ve insanı sorgulamaya sürüklediğinden, oyuna tekrar tek-
rar hayran kalıyorum. Oyunun verdiği ve biraz kapalı bir anla-
mı olan mesajdan da özellikle bahsetmek istiyorum: Oyun 
boyunca sadece Joseph K.’nin ve seyircilerin duyduğu bir kır-
baç sesi işitilir. Bu ses, beyni sürekli kemirecek bir baskı aracı 
olarak kullanılmıştır oyunda. Beni güldürürken düşündüren 
pek çok sahne var oyunda. Bunlardan bir tanesi Joseph K.’nin 
tutuklanma sorunu çözülemezken, doğum gününde sipariş 

ettiği pizzasının iki memur tarafından yenilmesinin suç olarak kabul edilip bir 
çözüme ulaştırılabilmesidir. Ayrıca sistem ağına bir ‘tutuklu’ takıldığında, onun 
yardımına koşacak hukuk da labirentin çıkmaz sokaklarındadır. Joseph K. hakkını 
aramak için avukattan yardım istediği hâlde labirentteki hukuk, eski dil kalıplarıy-
la bezenmiş, vatandaşlar için anlaşılmaz terimler bütününden başka bir şey değildir. 
Kara mizah içeren eserin uyarlamasında zaman zaman ”dozunda” argoya da baş-
vurulurken, radyo anonsları aracılığıyla yapılan satirik espriler esere vurucu bir 
boyut katmıştır. 
Oyun çıkışında Mert Fırat’la tanışma imkânı bulmam beni oldukça mutlu etti, bu 
sayede oyun hakkında daha çok bilgi edinerek oyuna farklı boyutlarla bakabildim. 

Tiyatronun hayatımızda her zaman ayrı bir yerinin olması dileğiyle...

∆ Eylül Mengenli

Joseph K. 
Bizim de İnsanımızdır
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Geçici olduğu kadar basit, belki basit olduğundan bile daha geçici insanların bu karmaşıklık ve kalıcılık arayışı hep 

biraz garip gelmiştir bana.

 Hayat bu kadar karmaşık, acılar bu kadar kalıcıyken, geriye kalan şeyleri karıştırıp kalıcılaştırmaya çabalamak 

neden? Neden kendi basitliğimizi kabullenip geçiciliğimizle dans etmemek için bu kadar zorluyoruz? Basitliği ve 

geçiciliği böylesine reddimiz kendimizi kabullenemeyişimizden mi? 

Kendi güzelliğimizden mi korkuyoruz yoksa?

 Oysa ne kadar güzeliz böyle.

 Basit ve geçici. 

 Şiir gibi. Şiirler de geçici olmasa sevebilir miydi Nazım tam on iki kişiyi?

 Bir şeyi güzel kılan da bu geçiciliği, bu uçup gidişi ya da gidebilme ihtimali. Bak mesela kelebekler ne kadar 

güzel, ama bizden bile geçici. 

 Geçici mutluluk, evet, korkutucu bir söz… Ama geçmese bu kadar değerli olur mu o küçücük mutluluk sani-

yeleri? Geçmese bu kadar mutlu edebilir mi kalıcı acılarla dolu bu kalpleri? 

Mutluluğu acıdan ayıran en temel şey de bu zaten: geçiciliği. Bir de basitliği tabi. Eğer kalıcı hâle getirsek, kalıcı 

yapsak bu mutlulukları, acıdan ne farkı kalır ki?

 Karmaşık şeyler içinde mutluluk yaşayabilir mi?

 Kalıcılık ki bizi boğan, karmaşıklık ki bizi yoran. Ama hep daha fazlasını ister insan.

 Bu dünyadaki bütün kalıcı kaostan uzak, basit ve geçici bir nefes alsak ne olur ki?

 Biter mi? Biter belki. Bir saniye bile güldürse kalbimizi değmez mi? Az ve öz olmalı sevgi, yoksa yorucu bir sap-

lantı alır yerini. O el ki tutan belini, zamanı gelince izin ver bıraksın ki; boğmasın bedenini, demirden bir korse gibi. 

 O kız ki güldüren seni, bırak ki uçsun zamanı gelince, her geçici kelebek gibi.

 Uçacağını bildiğin, uçacağından korktuğun için sokmuyorsan onu tenine, önce dön bir bak aynaya ve hayran 

ol kendi geçiciliğine.

∆ Deniz Burnaz

Basit ve Geçici
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Bu sabah kalktığımda, Dame de Sion’dan ayrılalı neredeyse bir yıl oluyor diye düşündüm. Zamanın ne kadar hızlı 
geçtiğini hepimiz biliyoruz, şimdi bunu düşünmeyeceğim. Onun yerine biraz zaman yolculuğu yapmaya karar ver-
dim. Beş yıl önce okula ilk geldiğim gün, kendimi kaybolmuş gördüm. O kadar kalabalık olduğumuz bahçede, o 
kadar çok insanın benim için bir şey ifade edeceğini bilmiyordum, o yüzden biraz tedirgindim. Kısa bir süreliğine 
araya karışabilmek için, sabah annemin bana söylediği üç kelime aklıma geldi: oui, non, bonjour. Tabii ki yıl boyun-
ca öğrendiklerimle beraber beni iyi idare etmiş olacaklar ki daha o zamandan bir sürü güzel anım oldu, hatta o yaz 
daha dolu geçti.

Daha sonrasının ne kadar hızlı geçtiğini anlayamadım ama toparlamaya çalışacağım. Bir anda, masaya resim çizdiği 
için azar işitirken, mesela fizikte fena olmayan birine dönüşmeye başladım.
Okulla daha çok ilgilenmeye başlamıştım. Kütüphaneye daha çok gitmeye, okulun bilmediğim yerlerini keşfetmeye, 
okuldan arkadaşlarımla daha çok vakit geçirmeye, sonraki hafta ne yapacağımı daha çok kurgulamaya ve formamı 
nasıl hem okulun parçası tutup hem de bana özel yapabileceğimi düşünmeye... En azından çoraplarım bana yardım-
cı oluyordu.

Bir noktadan sonra, arkadaşlarımla her öğlen küçük bahçede oturmaya başladık. Daha sonra bu neredeyse her tenef-
füs oldu, hava soğuk olsun ya da olmasın oradaydık. Çok sık hasta olduğum için bazen şikâyetçi oluyordum bu 
durumdan ama yine de karşı koyamadığım bir şey vardı. Okulun son senesinde, her sabah arkadaşlarımdan biraz 
daha önce vardım küçük bahçeye. Kendi kendime otururdum, uzanırdım, portakal suyumu içerken yere dökmeme-
ye çalışırdım. Kuşlar yuva yapmış mı diye bakınırdım, o büyük kapının önünde neden merdiven var diye düşünür-
düm ve kalan günlerimi sayardım. Bu düşüncelerin arasında o kadar da kaybolduğumu zannetmiyorum ama bir 
şekilde neredeyse okul bitmişti. Eski öğretmenlerimi daha o zamandan arıyordum.

Kafamda bir sürü hayaletler dolanmaya başladı. Okuldaki anılarımdan bahsediyorum aslında. Güzel zamanlar, kötü 
zamanlar, duygular, renkler, kokular sanki bir dosyadaymış ve o dosya da elimin altındaymış gibiydi. Okul bitti ve 
dosyanın son yaprağını doldurdum. İçinde beş yıl taşıdığını düşünecek olursak, ağır bir dosya olduğunu varsayabili-
riz. Nedense ben o dosyayı pek bırakamadım, otobüslerde, metrolarda bile açıp baktım. Bazen ağır, bazen hafif geldi.

∆ Deniz Üresin

Aylar öncesine kadar sınıflarında yontulduğum kurumun değerini her geçen gün daha iyi anlıyorum. Notre Dame de 
Sion, beş sene içerisinde unutulmaz deneyimler edinmeme vesile oldu. Bu beyaz binanın koridorlarında, avlusunda, 
kütüphanesinde, Grande Salle’inde ders konularından fazlasını öğrendim. Mesela dinlemeyi, empati kurmayı, yeni-
liklere açık olmayı, hoşgörüyü, cesareti, hata yapmayı, özür dilemeyi, affetmeyi ve belki de en önemlisi farklılıklara 
saygı duymayı öğrendim. Bilimin, sanatın, felsefenin ve edebiyatın önemini de lisede kavradım. Öte yandan, mezun 
olurken bir âlim değildim tabi ki. Hâlâ öğrenmem gereken pek çok şey olduğunun da farkındayım fakat bu okul 
olmasaydı, burada tanıştığım insanlar ve beraberimde götürdüğüm bunca anı şimdi yanımda olmasalardı ben nasıl 
bir insan olurdum, bugün nerede olurdum, bilmiyorum. Bu anlamda kendimi oldukça şanslı hissediyorum.

Bütün öğretmenlerime ve kardeşlerime sevgilerle,

∆ Egemen İşcan

Eflatun Dosya

In Sion Firmata Sum

Mezun Sesleri
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ruhum fırtınalara emanet

gün gelir bölünür ortadan ikiye
sağ tarafımda da o olur, sol tarafımda da,
ben güvende olurum
o yoksa günden güne ölürüm
o şimdi her tarafımda 
artık burada etrafımda 

istanbul sokaklarında
başucumda duran defterde
iliklerimde hissettiğim korkuda kimi zaman
mendilimdeki gözyaşında
sebebi bilinmeyen sessizliğimde  
henüz yaşamadığım günlerde
dün kızarmaya başlayan elimde
bazen boşlukta kaybolan bakışlarımda

dört bir yanımda her anımı seyrediyor
belki de çaresizce boğulacağımı bilerek
yalnız başıma saf bir inançla tek ona güvenerek
bana açtığı geçitten geçiyorum 
ıslak bir yolda hızla ilerliyorum dilim kupkuru susuz 
görüntü son derece tezat
başım dönüyor kendimi garip hissediyorum
 ama mutluyum şimdi
  çok mutluyum sanki sarhoşum
ve bu kurak mevsimde çevremi kuşatıyor benim
tepemde akbabalar uçuşuyor
orada bir yerde sanki bir güneş batıyor

beklenmedik bir zamanda üzerime kapanacak hissediyorum
o hâlde dalgaların altında kalacağımı da biliyorum
fakat anne şefkati gibi sarsa benliğimi
ertesi sabah karışır bütün renklerim birbirine                                                 
yıllar sonra ufak bir hamsinin kılçıklarını 
bulurlar belki derinliklerde
sakın dokunmasın akbabalar tenime
 deniz korusun 

beni yine
ruhum
fırtınalara 
emanet

• “alesta kavança” denizcilikte mürettebatı uyarmak için kullanılan bir komuttur. 
    Rüzgar yön değiştirdiğinde yapılır, fazla tehlikeli olduğu için zorunda kalınmadıkça tercih edilmez.

∆ Egemen İşcan

Alesta Kavança
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 Bu sabah erkenden uyandım. Yatağımın yanında duran antika çalar saate yorgun gözlerimle güçsüz bir bakış attım. 

Kahrolası saat yine aynı naneyi yemişti, sabahın dördünde hiçbir sebep yokken çalmıştı. Zaten zar zor dalmıştım. 

Homurdanarak yorganımdan sıyrıldım, yatağın kenarına oturdum. Soğuk parkenin üzerinde ayaklarımla terlikleri-

mi yokladım, bulamadım. Umursamadım, ayağa kalktım. Artık çok geçti, uykum kaçmıştı ve bir daha geri gelmezdi. 

Soyundum. Dün akşamki kıyafetlerimi giydim, deri ceketimi üstüme attım, kapının önüne geldim. Anahtarlarımı, 

kapaklı telefonumu, sigara paketimi aldım ve botlarımı giydim. 

Dışarıda, yıldızlardan düşen yağmurun altından yürüdüm, yağmur damlalarının camlarına masaj yaptığı arabama 

geçtim. Motoru çalıştırdım ve gaza bastım. Nereye gittiğimin ve niçin gittiğimin bir anlamı yoktu. Belki bir süre 

sonra uykum gelirdi, o da ne iyi olurdu. Şu aralar, o gittiğinden beri uyuyamıyordum. Giderken benden bazı şeyle-

ri de beraberinde götürmüştü. Düşündükçe başıma sancılar giriyordu. Ben de radyoyu açtım, bir caz kanalına geçtim, 

sesi kıstım, ceketimin yırtık cebindeki buruşuk sigara paketimden bir sigara aldım, camı açtım ve sigaramı yaktım. 

Açık camla yolda giderken içeri giren soğuk yağmur damlaları sol yanağımı okşuyordu. Sürmeye devam ettim. On 

dakikalık bir sürüşten sonra, sonunda deniz kenarındaydım. Camımı bir tık daha açtım. Tuzlu deniz suyu kokusu-

nu içime çektikçe kendimi daha iyi hissederim sanıyordum, pek de öyle olmadı. Bir hayal kırıklığı daha… Aldırmadım. 

Boş, ıslak, hüzünlü ve sonsuz yolda arabamı sürmeye devam ettim. Birkaç dilenci, birkaç benzin istasyonundan sonra 

onu gördüm. Sağa çektim. Boğazın ortasında bütün zarifliğiyle İstanbul’u izliyordu Kız Kulesi. Hatırladım. Ben 

küçücükken dedem bana onun hikâyesini burada anlatmıştı. Zehirli yılanı anımsadım. Onun gibiler her zaman 

olurdu ve asla hesaba katılmazlardı. Bu yüzden de intikamları acı olurdu. Aynı şey bana/bize de olmuştu. Ufacık bir 

detay beni, ondan etmişti. Beni bu yüzden terk edeceğini hesaplayamamıştım. İtirafsa, itiraf ediyorum işte. 

Hesaplayamamıştım.

Afalak
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Arkamı denize döndüm. Düşünmemem lazımdı. Düşünmemek iyiydi çünkü düşünmeyince insan daha az hissediyor, 

daha az acı çekiyordu. Arabama bindim. Yağmurdan sırılsıklam olmuş saçlarım ve kıyafetlerim koltukları ıslattı. Bir 

kez daha aldırmadım. Arabayı çalıştırdım, yola koyuldum. 

Saat beş buçuğa geliyordu. Karnım acıkmıştı. Yol üzerinde gördüğüm ilk benzin istasyonunda durdum. Cebimdeki 

para yeterli olur mu diye düşünmeden pompacıya depoyu fullemesini söyledim ve markete girdim. Kasanın başında 

uyuklayan genç bana günaydın mı yoksa merhaba mı diyeceğine karar veremeden soğuk sandviçlerin olduğu buz-

dolabının önüne gittim. Cam kapaklı dolabın led lambalarından gelen cızırtı tüylerimi diken diken etti. 

Reklamdakilerin aksine hiç de iç açıcı görünmeyen sandviçlerden birini kaptım ve kasaya yöneldim. Kasiyer genç 

bana “İçecek de ister misiniz ?” diye sorduğunda kimseyle iletişim kuracak hâlim olmadığı için soruyu duymazlık-

tan geldim. Fiyatı söylediğinde ne eksik ne de fazla olarak parayı verdim ve kendimi dışarı attım. Benzin kokulu, 

karanlık, tozlu raflı ve kirli fayanslı benzin istasyonu midemi bulandırmıştı. Sandviçimin ambalajını yırtıp bir yere 

fırlattım ve arabama bindim. 

Yağmur hâlâ hızını kesmeden devam ediyordu. Yağmurlu havaları hep sevmişimdir çünkü gökyüzünün benim yeri-

me ağladığına inanırım. Arabanın camlarını tıklatan yağmuru ve bulutların arkasından bana bir şeyler anlatmaya 

çalışan ‘Ay’ı izleyerek sandviçimi yedim.

Arabamı çalıştırdım ve yola koyuldum. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı hâlâ bilmiyordum. Onu arayabilirdim. 

Telefonla aramaya yüzüm yoktu ama onu bütün gün boyunca cadde cadde, sokak sokak arayabilirdim. Onu; belki 

bir dilencinin para kesesinin içinde, belki bir çingenenin sattığı gülün yapraklarının arasında, belki de yavru bir kedi 

yavrusunun yağmurdan kaçmak için saklandığı karton parçasının altında bulabilirdim. Ama ben, bunların hiçbirine 

yeltenmedim. Yeltenmedim çünkü radyoda çalmaya başlayan şarkı bana kime gidebileceğimi hatırlattı. 

 

On beş- yirmi dakikalık bir sürüşten sonra karşılaştığım koyu renk ağaçlar ve siyah demir parmaklıklar arkasından 

gözüken beyaz mezar taşları hedefime varmış olduğumun bir işaretiydi. Oyalanmadan arabamı park ettim ve kapıya 

doğru yürüdüm. Uzaktan beni gören yaşlı bekçi şaşırmışa benziyordu. Yüz yüze geldiğimizde her ne kadar söyle-

diklerimden ikna olmamış olsa da yanağımdan süzülen bir damla yaş onu ikna etmiş olmalıydı. İçeri girdiğimde, 

ortamın biraz ışıktan yoksun olmasının da etkisiyle, geç de olsa onu buldum. Önümdeki toprak yığınının altında 

yatıyordu. Gözümün önünden bazı sahneler hızlıca akıp geçti ve bir damla yaş daha ceketimin üzerindeki yağmur 

damlalarının arasına karıştı. Ben orada dikilirken yapraklar her zamankinden daha narin hışırdıyor, çiçeklerin boyun-

ları her zamankinden daha bükük duruyordu. Mermer ise hep aynıydı: soğuk ve duygusuz.

Biz onunla iki erkek kardeş gibiydik. Tanıştığımızdan beri hep ben ona, o da bana dayanak olmuştu. O gittiğinden 

beri bu dünyada bizi temsil eden bir tek ben kalmıştım. Güçlü olmam, unutmam, yola devam etmem gerekirdi çünkü 

her şey geçiciydi, ispatı da önümde duruyordu. Sonuçta hayat, hayattı. 

∆ Mert Emir Öğrük
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Asıl adı Mehmet Nusret Nesin olan Aziz Nesin, 1915’te İstanbul Heybeliada’da doğdu. Kuleli Askerî Lisesini ve 

Ankara Harp Okulunu, Askerî Fen Okulunu bitirdi. 1941’de asteğmenlikle başlayan askerlik hayatı Trakya, Erzincan, 

Ankara ve Zonguldak’ta üsteğmenlik rütbesine kadar devam etti. Görevini ve yetkisini kötüye kullandığı iddiasıyla 

askerlikten atıldı. Çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı.

1946’da Sabahattin Ali’yle Markopaşa dergisini çıkardı. 1947’de Amerikan yardımlarını konu alan “Nereye Gidiyoruz?” 

yazısından dolayı on ay cezaevinde kaldı. Bir yıl sonra çıkardığı Azizname adlı eseriyle dört ay tutuklu yargılansa da 

ceza almadı.

1949’da Düşün Yayınevini, Kemal Tahir’le kurdu. 1968’de Milliyet gazetesinin Karagöz yarışmasında Üç Karagöz 

oyunuyla birincilik aldı. 1970’te TDK’nin tiyatro yarışmasında Çiçu adlı eseriyle birinci oldu. 1972’de kimsesiz 

çocukların ihtiyaçlarını karşılaması için Nesin Vakfını kurarak kitaplarının gelirini bu vakfa bağışladı. 1974’te Asya-

Afrika Yazarlar Birliği’nin Lotus Ödülünü kazandı. 1978’de Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ la,  Madaralı Roman Ödülü’nü 

kazandı. Aziz Nesin 1995’te geçirdiği kalp krizi neticesinde İzmir’de hayata gözlerini kapadı.

Yukarıda hayatını okuduğunuz kişi, Aziz Nesin, edebiyatımıza birçok hikâye, roman, şiir kazandırmış bir yazardır. 

Ben de, 14 Ocak 2018 Pazar günü, Aziz Nesin’in kurmuş olduğu bu vakıf ile röportaj yapmaya gittim; vakıf hakkın-

da ve Aziz Nesin’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi aldım. Vakıf Çatalca’da geniş bir arazinin üzerinde yer alıyor.

İlk olarak, ailem ve bana Aziz Nesin’in kurmuş olduğu bu vakfı gezdirdiler ve vakıf hakkında bilgi verdiler. Vakıf 

içinde yer alan oturma odası, kütüphane, müze, yemek salonunu görme fırsatım oldu. 

Daha sonrasında ise vakfın eğitim müdürü Özgün Dündar Cihangiroğlu ile röportajımı gerçekleştirdim.

Nesin Vakfı - Röportaj
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Asu Tekin: Öncelikle, beni kabul ettiğiniz teşekkür ederim. Kendinizden – vakıftaki görevinizden bahseder misiniz?

Özgün Dündar Cihangiroğlu: Vakfın eğitim müdürüyüm ve 2010’dan beri burada çalışıyorum.

A.T.: Vakfın misyonu, vizyonu, temel değerleri nedir ve vakfın kuruluş tarihi ve kuruluş amacı hakkında bilgi verir misiniz?

Ö.D.C.: Aziz Nesin, Darüşşafaka’da eğitim görmüş, askerî liseye gitmiş biridir ve ona devlet bu şekilde yardımcı 

olmuştur, devleti anlamaya çalışırken kendisinin halkın vergileri sayesinde okutulduğunu anlayıp, kendini halka 

karşı borçlu hissetmiştir. Vakıf, Aziz Nesin’in bir borç ödeme projesidir. Bir süre sonra kazandığı parayla bu vakfı 

açmış, Vakıf 1973’te resmî olarak kurulmuş ve inşaat başlamış. 1984’te ilk çocuklar alınmış. Vakfın misyonu;  eğitim 

görmek isteyen fakat maddi durumu yeterli olmayan çocukları alıp, onları Nesin vakfında her yönden eğiterek bir 

birey olarak hazırlamaktır.

A.T.: Vakfın hedef kitlesi kimlerdir?

Ö.D.C.: Vakfa eğitim olanaklarından yoksun, maddi durumu yeterli olmayan çocuklar alınır.

A.T.: Yaptığınız işin en sevdiğiniz yönleri nelerdir?

Ö.D.C.: Nesin Vakfında çalışıyor olmak, çok ayrıcalıklı bir şey. Ve burada, çocukların enerjileriyle, kendi içimizde 

bir dünya yaratabiliyoruz, kendi yapmak istediklerimizi gerçekleştirebiliyoruz.

A.T.: Yaptığınız işin zorlukları nelerdir?

Ö.D.C.: Çok çeşitli bir yelpazede çalışmak, ne kadar bir güzellik olsa da aynı şekilde zorluğu da bu.

A.T.: Vakfın organizasyon yapısı nasıl oluşturulmuştur?

Ö.D.C.: Vakfın “yönetici, eğitim bölümü, halkla ilişkiler, işletme bölümü” olmak üzere dört bölümü vardır ve aynı 

zamanda muhasebeci, psikolog, bakıcı ablalar, öğretmenler, gönüllüler bulunur.

A.T.: Vakfın gelir kaynakları nelerdir?

Ö.D.C.: Üç temel kaynak var, Aziz Nesin’in kitaplarının telif hakları, satın alınan gayrimenkuller ve bağışlar.

A.T.: Vakfın ana faaliyet alanları nelerdir?

Ö.D.C.: Çocuklara bakıyoruz ve burada yaklaşık 70.000 kitap içeren bir kütüphanemiz var, dışarıdan da gelip bu 

kitapları okuyabilirsiniz, vakfa alamadığımız fakat başarı bursu verdiğimiz çocuklar var ve matematik köyümüz var.

A.T.: Vakfa destek vermek için ne yapabiliriz?

Ö.D.C.: Gönüllü olarak çalışabilirsiniz, maddi bağış yapabilirsiniz, kitap alışverişinde bulunabilirsiniz ve sanıyorum 

ki dostluk ve kontak içinde kaldığımızda da bir şekilde yardımlaşabiliyoruz.

Özgün Hanım’a bu röportaj için çok teşekkür ediyorum ve Nesin Vakfını herkesin daha yakından görmesi, burayla 

ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum.

∆ Asu Tekin



Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi 19

Pikenin dışında sadece ayak parmakları görünüyor, sabahın hafif rüzgârıyla pike oynamaya başlıyor.  Kafası, 

yuvasından çıkan yavru bir kuş gibi pikeden çıkıyor. Aklında “Başparmağını oynat.” Bunu başardığı an Bill’den 

intikam alma yoluna çıkacak Beatrix1 gibi hissediyor kendini. Başparmağını oynatabildiği için, ayak parmakla-

rında rüzgârın akımını hissedebildiği için mutlu. Serin nevresimlerin içinde yuvarlanmaya başlıyor. Kolunda, 

sırtında, göğüslerinde serinliği hissettikçe uzadıkça uzayan bir lastik gibi esniyor. Artık kalkmaya hazır, biliyor 

ki gün boyunca yapacak hiçbir şeyi yok, yatakta oturuyor.

  Ayak parmakları tahta parkenin üzerinde duruyor.  Arada rüzgârla hareketlenen perdelerden dışarıyı görebi-

liyor, sonsuz bir orman… Sağ eli başucu sehpasına bakıyor, su bardağı ve sigara paketini almak arasında gidip 

geliyor. Serinlik, su içme isteğini bastırıyor. Sigara paketini alıyor; paketin yarısı dolu, yarısı boş. Sigaralar 

arasında tek ters olanla bakışıyor. Filtre değil tütünün göründüğü bu sigarayı en son içecek, Fransız banliyöle-

rinde sigara paketi açıldığında yanında olduğunuz kişinin döndürdüğü-sevdiğiniz birisi tarafından yapıldığın-

da daha anlamlı olur- ve en son içilen bu sigaraya “clôpe de bonheur” denir, yani mutluluk sigarası. Ağzına 

koyduğu sigarayı yakacak, çakmak yastığının altında, kolunu yastığa doğru uzatıyor. Bir yay gibi aşağı doğru 

eğilen beli yatma isteğine dayanamıyor. Ağzında sigarası, başının altında yumuşak yastığı, ince geceliği ve 

göğüslerini kaplayan kahverengi saçlarıyla kendini Hollywood dergi kapaklarındaki gül dolu küvete yatmış bir 

yıldız gibi hissediyor. Deniz, bu sabah dişlerinde koku bırakacağını bildiği dumanı hiç olmamış gibi içine çeki-

yor. Rahat, rahat çünkü yalnız… Ona düzgün oturmasını söyleyen babası, eve geldiğinde saçlarındaki sigara 

kokusundan yakınan annesi yok. Bu güzel yalnızlığın gece yaklaştıkça onu boğacağını bilse de gece hiç gelme-

yecek bir gelecek gibi belirsiz, gözlerinde. Gece uçağıyla; sevgilisi orman evine, onun yanına birkaç gün geçir-

mek için gelecek. Lakin Deniz biliyor ki bu yalnızlık; sabah yanında bulacağı, onun uzun saçlarını parmakları 

etrafında dolandıracak bu adam tarafından giderilebilecek bir şey değil. Ne kadar öyle olsa da onun ellerini, 

okyanusta kaçışırken birbirine sürtünen minik balıklar gibi hissetmek istiyor teninde. Tütünün filtreyle buluş-

tuğu yerde karar veriyor, bugün koya gidecek. Fethiye’de, bir İngiliz köyüne on beş dakika uzaklıktaki bu orman 

evi aynı zamanda o sessiz koya on dakika uzaklıkta. Kıvrılan patikada yürüyüp sert kayalıkların arasından 

geçtiğinde; Deniz, manzaranın önünde bu güzelliğin tek bekçisi gibi hisseder kendini. Yürüdüğü sürece tele-

fonunu çirkin bulduğu pembe turuncu hoparlöre bağlar, son ses Fransızca rap şarkılarını çalmaya başlar. 

Kimsenin duymayacağını, biri duysa da seks ve uyuşturucu ile ilgili referansları kimsenin anlamayacağını bil-

diği için şarkıları söyleyebildiği kadar yüksek sesle söyler. Bir yandan dans ederek kayalıklardan indiği için on 

dakikalık yol uzadıkça uzar. Akşam yemeği yemediği için kahvaltı etmeye karar veriyor. Fransa’da üniversite 

hayatında, en çok özlediği şeylerden biri sabah kahvaltısı… Bir kruvasan ve kahveden oluşan beş dakikalık 

kahvaltı burada; simit, beyaz peynir, domates, yeşil zeytin - siyah zeytini insanların neden sevdiğini hiçbir zaman 

Kahverengi gözler

1 Quentin Tarantino tarafından yönetilen Kill Bill filmlerinde gelin rolünü oynayan ana karakter



Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi20

anlayamamıştır- ve demlenmiş çay ile iki saate kadar çıkabiliyor. Odasının kapalı kapısını açtığında garip bir 

gıcırtı sesi, önünde tam bir hanımefendi edasıyla bekleyen, yeşil gözlerini onun gözlerine dikmiş kedi duruyor. 

Deniz; bu bakışın anlamını biliyor, kahvaltı etmek isteyen tek o değil. Koridorun turuncumsu duvarları pos-

terlerle dolu, Hattori Hanzo2 kılıcı ve sarı kıyafetiyle ona bakan Beatrix onlardan en büyüğü. Yanlarında ona 

bakan Mr.White3, altında bir yazı: “I am the one who knocks.” ; Steve McQueen ve küvette arkasını dönerek 

oturmuş, elindeki sigarasıyla kız arkadaşı.  Koridorun diğer ucunda bulunan mutfağa giriyor, evin en sıcak yeri 

burası. Bunaltıcı sıcak içerisinde mutfak penceresinden gördüğü hareketli ağaç dalları ona kendini hapishane-

deymiş gibi hissettiriyor. Camı kendine doğru çekip açtığında boynuna esen serin rüzgâr soğuk bir özgürlüğü 

andırıyor. Kedinin yemeğini koyduğunda yeşil gözler onu kesmeyi bırakmıyor. Kedi açlığını unutmuş gibi 

önündeki yemeği görmezden geliyor. Garip. Vücudunda hissettiği sert bakışlar içinden geçiyor, sanki arkasın-

da var olmayan bir hayalet bekliyor. Birbirleriyle bakışıyorlar, Deniz kediyi kedi Deniz’i bekliyor bir şey için. 

Bu bir şeyin ne olduğunu ikisi de bilmiyor. Deniz kafasını cama doğru çeviriyor, ağustos böceklerini net bir 

şekilde duyabiliyor. Yalnız olmaktan mutlu olduğundan şu an emin. Etrafında insanlar olduğunda kendini bir 

video oyununda gibi hissediyor. Her şey planlanmış. Etrafındaki insanlar yapacakları hareketleri tekrar tekrar 

ederek mükemmelleştirmişler ve bir yalandan ibaret olan “Truman Show”4‘da oynuyorlar. Yaşadığı saçma sapan, 

önemsiz anlarla üst üste karşılaşıyor gibi hissediyor. Kara tahtada profesörün yazdığı bir kelime, yanında oturan 

kıvırcık saçlının el hareketi, pencereden gördüğü ağacın dalında duran minik bir kuş; sanki bunları zaten yaşa-

mış fakat ne zaman, nasıl, kimle hiçbirini hatırlamıyor. Tek hatırladığı şey o ve o özel an. Sadece hatırlamak da 

değil. Unuttuğu anda kendini aynı sandalyede, aynı profesör kara tahtaya aynı kelimeyi yazarken buluyor. 

İçinden çıkamadığı garip bir döngü bu… Kelimeyi merak ederseniz, “méritocratie” kısaca “çalışan kazanır”. 

Düşündükçe kafası bulanıyor, nedenini anlayamadığı bir kuşku duygusu başından iniyor. Bu kuşku Matrix5‘teki 

kırmızı hap formunu alıyor, ama Deniz her seferinde o kuşku duygusunu siliyor, anlamı olmayan bir déjà vu 

olduğunu kabullenerek o anı unutuyor. Lakin biliyor ki üniversiteye döndüğünde kendini tahta sandalyede 

profesörün anlaşılmayan el yazısıyla yazdığı “méritocratie” ye bakarken bulacak.

Camdan bakarken gördüğü görüntü düşündürüyor tüm bunları, sıralanmış ağaçlar mükemmel bir anın resmi-

ni oluşturuyor. Parmaklarıyla ağaçlara dokunmak, onları deforme etmek, aralarından sızan güneş ışığını fırça 

darbeleriyle ortaya koymak istiyor. Düşünceleri karmakarışık. Kafasını kediye geri çeviriyor. Yemek kabı boş, 

ilginç oturuşuyla yalanıp uyumaya hazırlanıyor, demek ki karnı artık tok. Çay demlenirken kahvaltıyı hazırlı-

yor. Domatesi rendeleyip içine zeytinyağı ve birkaç damla limon suyu ekliyor. Ekmeği tost makinesine, yumur-

tayı kaynamış suya koyuyor. Eskiden yumurtayı kaynamış suya koyduğu her defa yumurta çatlardı ama baba-

sından izlediği gibi tahta kaşığın üstündeki yumurtayı olabildiğince yavaşça suya batırdığı için yumurta çatla-

mıyor.

2 Kill Bill filminde Okinawa’da yaşayan ve yaptığı katanaların üstünlüğüyle bilinen Japon kılıç ustası
3 Walter White, Breaking Bad dizisinin ana karakteri.
4 Filmin ana karakteri olan Truman, kartpostalları aratmayacak güzellikte bir adada yaşamaktadır. Bir işi, evi ve çok sevdiği karısı vardır. Ancak truman 
dışında herkes bunun bir oyun olduğunu bilir. Truman’ın yaşamı gerçek sandığı bu stüdyolarda tam otuz yıldır, aralıksız olarak ve reklam vermeden 
bu yaşamı 24 saat boyunca canlı olarak televizyonda yayınlanmaktadır.
5 1999 yılında vizyona çıkan ve Wachowski kardeşler tarafından yönetilen, yaşanan gerçek ve yaşananın ötesindeki gerçeği konu alan film.
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Saat on bir buçuk civarlarında; sırtında çanta, çantanın içinde hoparlör, buzdolabından çıkardığı bira, su, havlu 

ve birkaç şey daha. Ağzında yanan sigara ve Romeo’nun6 inanılmaz şarkı sözleri. Kayalıklardan indiğinde boş 

plajı ve koya demir atmış Alman bayraklı yatı görüyor. Yatın üstünde iki adam, bir kadın var. Genç kadın yatın 

burnunda yatmış güneşleniyor. Adamlardan biri yirmi-otuz yaşlarında, üstünde sörf tahtası olan bir t-shirt, tıraş 

edilmiş kafası ve boynunda altın bir kolye: muhtemelen genç kadının sevgilisi. Diğer adam altmış yaşlarında, 

giydiği beyaz şortun üstünde görünen şişmiş bira göbeğini, sol elindeki birayı ve sağ elindeki iki parmağında 

iki büyük gümüş yüzüğü görmezden gelmek mümkün değil. Bu yüzüklerin birinde o uzaklıktan bile görülebi-

len kanatlarını açmış büyük bir kartal sembolü duruyor. Yemek masasının olduğu, içeriye açılan bölümden 

başka bir kadın çıkıyor. O da altmış yaşlarında gibi; zayıf fakat yaştan ve güneşten kırışmış bronz bir vücudu, 

sarı kısa saçları var. Genç adam Deniz’in onlara baktığını fark ederek eliyle selam veriyor. Deniz de selam vere-

rek yattan uzaklaşıyor. Bu dört insanı görmek bile onun garip bir şekilde midesini bulandırıyor. Sanki tüm bu 

insanlar ona karşı gizli bir komplo kuruyorlar, bu video oyununda yapması gereken tek şey uzaklaşmak, onu 

izleyen karakterlerden saklanmak. Fakat insanlardan ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın izlenme hissi yok olmuyor. 

İzlendiğini hissetmediği tek bir an var, o da profesörün tahtaya méritocratie yazdığı an. Çünkü ne kadar müm-

kün olmasa da Deniz fiziksel olarak o tebeşirin tahtaya aynı o şekilde dokunduğunu, kelimenin sonundaki “e” 

nin aldığı uzamış formu gördüğünü biliyor. O anı önceden yaşadığını ve kendini yeniden orada bulduğunu 

biliyor ve o anda, Tanrıya dönüşüveriyor. Bu sefer izlenen değil izleyen o. Birkaç saniye süren bu tanrısal his 

yok olduğunda yerini alan kuşku Deniz’i hiç var olmamış dünyaya geri gönderiveriyor. Ders olduğu yerden 

devam ediyor, zaman geçiyor ve anılar unutuluyor. Sonuçta bazı şeyleri hatırlamak için onları yeniden yaşamak 

gerekir.

Plajda ilerleyerek yattan uzak, görünmez ve sessiz bir köşe buluyor. Oturduğunda yaprakları alnına değen ağaç, 

Deniz’i gün boyunca sıcak güneşten koruyacak. Gece Ruben gelecek. Kapı kolunun kapandığını duymaya, onu 

uyandırmamak için yatakta sessiz bir avcı gibi ilerleyen sevgilisini hissetmeye ihtiyacı var. Çok saçma olduğu-

nu biliyor. Onunlayken kendini izlenmiyor gibi hissetmiyor değil fakat ondan hoşlanmaktan, onu sevmekten 

kendini alamıyor. Kahverengi saçları, kahverengi gözleriyle ona bakışları, avını saran bir piton gibi onu saran 

kolları, saatlerce birlikte güldüğü şakalar ve sessizlik... Deniz Ruben’i; Ruben Deniz’i tanımıyor, ne zaman aile 

konusu açılsa ikisi de sessizliğe boğuluyor. Ruben hakkında bildiği tek gerçek şey; on altı yaşındayken kışın 

yüksek kayalıklardan düştüğü, saatlerce kara boğulmuş şekilde beklediği ve en sonunda helikopter ile kurta-

rıldığı. Kayalıklardan nasıl düştüğünü sorduğunda; Ruben sadece ona bakmış, Deniz ona bakışlarıyla cevap 

vermiş ve ona sarılmıştı. Onun güçlü olduğunu biliyor ve onunla olmadığında Ruben’ın başka kadınlarla yattı-

ğını da biliyor ama umursamıyor. Tek umursadığı şey, ona bir pislik gibi davrandığı, kendi hislerinden bahset-

meye çalıştığında Deniz’e sadece ilgi görmek isteyen kız muamelesi yaptığı geceler. Bu aralarındaki bir nevi 

“friends with benefits” ilişkisi, tek sorun Deniz’in ona bağlanmış olması. 

Saat 16.20. Eve gitmeden son bir kez denize gitmeye karar veriyor. Su, öncesine göre daha ılık. Esen rüzgâr 

6 Roméo Elvis, Belçikalı rap şarkıcısı.
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denizi bulandırıyor, sabah dibi görünen su gittikçe netliğini kaybediyor. Bu yüzden, sabah gümüş balıklarının 

göründüğü mavi suda yüzmek akşam saatlerinde koyu maviye bulanan denizde yüzmekten daha keyifli… Yüzüp 

denizde biraz daha açıldığında sabah-on bir pek sabah olmasa da Deniz’in gözlerinde şu an öğlen-gördüğü yatı 

görebiliyor. Bomboş güverte, ortasında parlayan ışık ile birleşip bir ufuk yaratıyor. Bacağının yanından sürtü-

nerek geçen bir balık hissediyor. Sıcak ve serinlik birlikte mükemmeller.

 Eve geldiğinde, kapının önündeki sehpaya yaslanmış, ona dik dik bakan Ruben’la karşılaşıyor. “Mon chat”-ke-

dim-kollarına koşuyor, ensesinin kokusunu içine çekiyor ve belini sımsıkı sarmış bu adamı öpüyor. Hâlbuki 

uçağı gece değilmiş. Ruben onu elleriyle kalçasından tutup kaldırdığı o an, kapının yanındaki pencereden bir 

“tak” sesi geliyor. İkisi de kafalarını pencereye çeviriyor. Dışarıda yağmur yağmaya başlamış, pencere buğulu. 

Grimsi havanın rengi yağmur damlalarına yansıyor. Arkada çam ağaçları var, koyu yeşil ve grimsi mavi birbiri-

nin üstüne biniyor. Bu iki renk arasında, uyumu ve penceredeki damlalarının düzenini bozan parlak bir kırmı-

zı var oluyor. Bu kırmızı, tenis topu büyüklüğündeki bir el izini andırıyor. Ruben ellerini çekiyor, Deniz’in 

sandaletleri parkeye değdiğinde koridorda bir yankı sesi oluşuyor. Nedense sabah dolu ve sıcak olan ev şimdi 

sessiz ve bomboş bir hücreye dönüşmüş. Sıcak olan tek şey o ikisi. Pencereye doğru yürüyorlar, pencerenin 

altına baktıklarında gördükleri şey: bir kuş. Türü anlaşılmayan, gagası ve boynu etrafında zümrüt rengi tüyleri 

olan siyah, garip bir kuş bu… Parıldayan zümrüt üstünde canlı kan akmaya devam ediyor, Ruben yerinde durup 

hareketsiz kuşa büyülenmiş bir şekilde bakarken Deniz mutfağa havlu getirmeye koşuyor. Ruben bir yandan 

pencereyi açıyor. Açtığında evin boş havası yağmurun nemi ile kaplanıyor. Deniz gelene kadar kuşa dokunursa, 

kuş elleri arasında ölüverecek sanki. Deniz geliyor. Kuşu ellerinin arasındaki havluya sarıp havluyu boynuna 

bastırmaya başlıyor. Bir yandan gözlerini yaraya yakınlaştırıyor, kanama gittikçe azalıyor. Ona iyi bakarlarsa 

kuş yaşayabilir. Ruben hâlâ hareketsiz, açtığı pencereyi kapatıyor. Evin içini doldurmuş nem ölmüş vücudu 

bırakan bir ruh gibi dışarı süzülüyor. Bir süre oracıkta durakalıyorlar, Deniz kuşun yarasına bastırırken kuş 

boynunu diğer tarafa çeviriyor. Kuş onun ellerinde çok masum. Havada tanrısal bir biçimde ortaya çıkan o 

helikopter tarafından kurtarılan, kara boğulmuş Ruben kadar masum. Deniz’in içini bu ikisine bakma isteği 

getiren bir anne sevgisi dolduruyor. Banyoya doğru yürümeye başlıyor.  Kuşu banyoya götürürken Ruben, Deniz’i 

sessizce takip ediyor. Var olmayan bir hayalet gibi fakat Deniz arkasında onun sıcaklığını hissediyor. Banyoya 

geldiklerinde kuşu Ruben’in ellerine bırakıyor. Lavabonun suyunu en sıcağa açıp suyun ısınmasını bekliyor, 

ısındığında suyu birazcık soğuğa çeviriyor ve yavaşça kuşu ılık suyun altında tutuyor. Kuş, gözlerini açıveriyor. 

Kahverengi gözler. 

Saat iki. İkisi de salondaki ayakkabı kutusu içinde uyuyan kuş kadar çıplak. Sıcak, yatak çok sıcak… Birbirine 

dolanan sıcak nefesler, kuşun acıdan çıkardığı anlaşılmayan bağırmaya karışıyor. 

İki buçuk. Soğuk yatakta iki sıcak beden el tutuşuyor. Sessizlik içinde artık tek duyulan şey kuşun bağırması… 

Deniz bu bağırma içinde uykuya dalıyor. 

Üç. Pike bir sarmaşık gibi Deniz’in bacaklarında sarılı… Ruben, sessizce kalkıyor. Derin uykuya boğulmuş 

sevgilisi hareketsiz. Kuş bağırmayı kesmiş. Salona gidiyor. Pencerenin önünde duran ayakkabı kutusuna bakı-
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yor. Ay ışığı yemyeşil tüylerin üstünde soğuk bir göl üstünde yansıdığı gibi bağırıyor. Çıplak. Koltuğun üstün-

de duran eşyalarını alıyor. Sarma kâğıdı, tütün ve filtre. Sigara içiyor. 

Sabah dokuz. Geç kalkmaya dayanamayan Ruben sevgilisini belinde öpücüklerle uyandırıyor. İkisi de gülüyor. 

Deniz her sabahki gibi yatakta oturuyor. Vücudunu pencereye doğru çeviriyor, ayak parmakları tahtaya değiyor. 

Arkasında saçlarından beline inen parmaklar. Başucunda kahve duruyor. Bu sabah kalkmayacaklar. Deniz vücu-

dunu ona doğru çeviriyor. Sadece bakışıyorlar. Gözler birbirlerine kitlenmiş. Ruben’ın gözleri kızarıyor. Bir anda 

sessizce ağlamaya başlıyor. Kahverengi gözlerden inen yaşlar onun kalbini burkuyor. İkisi de çıplak. Deniz onu 

sevgiyle kucaklıyor, saçlarını okşuyor. İkisi de sessiz. Birbirlerine kitli, burkulmuş iki ruh. Kuşun dün akşamdan 

beri sesi çıkmamış olsa da onun sıcaklığını ve varlığını Deniz kalbinde hissedebiliyor. Biliyor onun iyileştiğini, 

bu sahte dünya içinde tek gerçek olan şey o sessiz kuş ve kuşun kurtarıcısının kendisi olduğunu bilmek Deniz’i 

tatmin ediyor.

Saat 19.00. Öğlen denize gitmeye karar veren çift Deniz’in önceki gün tek başına oturduğu ağaç altında oturu-

yor. Geldiklerinde aynı Alman yatı aynı yerde duruyordu. Güverte o zaman doluyken şimdi boş. Dört Alman 

denizde yüzüyor. Yaşlı adam bir denizyıldızı gibi deniz üstünde hareketsiz sallanıyor. Karısı, suya değmesin 

diye saçlarını bir topuzda toplamış, genç kız ile birlikte plaja yüzüyor. Yaşlı kadın, kafasını suya değdirmemeye 

çalışırken boynunu yukarı uzatan bir ördeğe benziyor. Genç Alman ise selam vererek onlara doğru kulaç atma-

ya başlıyor. Boynundaki zincir kolye suyla birlikte çalkalanıyor. Ağacın olduğu kayalığa geldiğinde Deniz’in 

önünde duraklıyor. Kollarıyla kendini sudan çekip kayalığa oturuyor. 

“Merhaba, dün de seni buralarda gördüm. Burada ne yapıyorsun?” diyor adam. Deniz’e ilgili bir şekilde bakıyor. 

Diğer genç kız onun sevgilisi değil belli ki. 

“Burada yazlık bir evim var. Bir ay kadar buradayım.” diye cevap veriyor Deniz.

“Ah, güzelmiş. Yalnız sıkılmıyor musun? Bir gün yemek yemek istersen akşam yata gelebilirsin.” 

“Hayır, biraz dinleniyorum o kadar. Tamam, olur, şimdi gitmem lazım yarın görüşürüz olur mu?” diyor. İnsanlarla 

konuşmayı sevmiyor. Uzaklaştığı video oyunu onu sıkıştırmaya başlıyor. Uzaklaşmalı buradan. Olabildiğince 

doğal bir şekilde gülüp ayağa kalkıyor. 

“Görüşürüz.” diyor adam. Sevinçli bir şekilde gülümsüyor. Deniz’in önünü kapattığını fark ederek suya geri 

atlıyor. Bu sevimli adam Deniz’in gözünde kafasını yarı çıkarmış, suda avını bekleyen bir timsah. Kayalıklardan 

bir ceylan gibi hafif yürüyüp hafif zıplayarak çıkıyor. 

Saat 19.30. Evin kapısını açıyor. Ev dün akşamki gibi sessiz… Ensesinde Ruben’ın hafif nefesini hissediyor. 

Dönerek onun kahverengi gözlerine bakıyor. “Artık sadece sen ve ben varız.” Salonda sadece ikisi var. Pencerenin 

önü boş, uzun zamandır temizlenmeyen pencereler ise olmadıkları kadar saydam.

∆ Selin Erdoğru
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En çok da bugün aramak istedim seni. Bir tek sen anlardın beni. Sesini duymak bile yeterdi bazen, hatırlatırdı bana 

kendimi. Bir gün olsun yargılamadın, karışmadın bana. Her zaman sadece dinledin. Bir tek sen susturmadın beni. 

Hatta “Hiç susma.” derdin. Ben, sen öyle güzel dinlediğin için susmazdım, heyecanla anlatmaya devam ederdim.

Sen gittikten sonra hep susturuldum. Meğer beni dinleyen bir tek senmişsin. Şimdi o heyecanımı kaybettim. Aslında 

bana konuşmayı sen öğrettin. Hani saatlerce dalgaların sesini dinlerdik ya, ben bir süre sonra hep sıkılır, konuşur-

dum; sen de bunu çok iyi bilirdin. Ne zaman küssem sana çocukça bir sebepten, konuşmasam seninle, beni dalga-

ların sesini dinlemeye götürürdün. Bazen sırf oraya gidelim diye susardım. Onu da anlarmışsın, şimdi anladım.

 

Sen gittiğinden beri, dalgaların sesi çok itici… Sanki her seferinde bizden bir şeyleri, bizi biz yapan şeyleri, alıp 

götürüyorlar gibi. Seninleyken mutlu olduğum yer, artık korkutucu geliyor bana. Yoksa seni de o dalgalar mı aldı? 

Eğer seni benim elimden onlar aldıysa, beni de alsınlar buradan. Senin yanına gelmek istiyorum. Seni çok özledim.  

 

Eskiden rüyalarımda görürdüm yüzünü. En içten gülümsemenle gülerdin bana, gözlerinin içi gülerdi âdeta. Her 

uyandığımda yeniden uyumaya, seni yeniden görebilmeye çalışırdım. Uzun zamandır girmiyorsun rüyalarıma. Hani 

derler ya, “Bazen yüzünü hatırlayamıyorum” diye.

Asla değil!

Belki yüzünün her hattı tam olarak net değil ama gözlerinin pırıltısı, hayat veren bakışlarını unutmam mümkün 

değil. Her güldüğünde çukurlaşan gamzelerin aklımdan çıkmıyor. Kimse bilmez belki ama her güldüğünde sol gözün 

seğirirdi, sonra gözünü kırpıştırırdın. Ben, sen gülerken dünya dursun isterdim.

Sanki önceden biliyormuşum gideceğini, o gülüşü kaybedeceğimi.

Seni suçlamıyorum çünkü biliyorum eğer o kaza olmasa, sen kendi isteğinle bırakmazdın beni. Bazen düşünüyorum, 

acaba beni izliyor musun? Yoksa çoktan unuttun mu? Eğer izliyorsan, mutlu olmamı istersin çok iyi biliyorum ve 

bu aklıma gelince gözyaşlarımı siliyor, gülümsüyorum. O anlarda yanımda olduğunu hissediyorum. Hayatımın her 

anını sanki yanımdaymışsın gibi yaşıyorum, zaten bu yüzden hâlâ yaşıyorum.  Bu düşünce aklımdan gittiği an, 

yanında olacağım, görüşeceğiz ama şimdiden bil ki seni çok özledim.

Eğer gelebiliyorsan, lütfen gel.

Eğer beni de götürebiliyorsan, bir an bile düşünme al beni yanına.

Ben yanımda sen olduğunda yaşayabiliyorum…

∆ Pınar İris

Ardından Kalanlar
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Uzun boylu değildi, ergenliğe dokuz yaşında girdiğinden fazla uzayamamıştı. Bakamadığından keçe gibi olmuş sim-

siyah, iri bukleli kıvırcık saçları; arada sırada yıkadığı yağlı bir yüzü ve cam gibi parlayan kahverengi gözleri vardı 

Havva’nın. En sevdiği şey yemek yemekti. Dünyayı yese bile hep biraz daha fazlasını isterdi. Bu yüzden de bir türlü 

veremediği kilolarıyla başı dertteydi. Moda falan umurunda olmazdı Havva’nın. Onun kendine has, açıkçası çok da 

tuhaf olan bir tarzı vardı. Bunu her konuşmada muhakkak dile getirir “Moda benim neyime, evden çıktığım mı var 

benim?” derdi. Pek çok kızın ilgisini çeken gönül işlerine uzaktan burun kıvırırdı. 

Annesi artık ona bakamadığı için üç yaşına geldiğinde İstanbullu, orta hâlli bir ailenin yanına evlatlık vermişti onu. 

Besleme değildi Havva. Okula gidiyordu, az da olsa evden dışarı çıkıyordu, ancak evin her türlü işini de yükleniyor-

du. Çamaşırından bulaşığına, ütüsünden yemeğine kadar her iş ondan sorulurdu. Evin annesi Handan Hanım ve 

babası Orhan Bey çok iyi insanlardı ancak çocukları olmuyordu. Bu yüzden hem severlerdi Havva’yı hem de yeri 

gelince kızarlardı ona. Handan Hanım temiz kalpli bir kadındı, kimseye kasten bir kötülüğü dokunmamıştı.” Kızım, 

Havva” diye seslenirdi Havva’ya. Ev içindeki düzen, iş bölümü, alışveriş gibi şeylerle o ilgilenirdi. Orhan Bey de aynı 

Handan Hanım gibi iyi bir insandı.

Kışları İstanbul’da, yazları ise Muğla’daki yazlıklarında geçirirlerdi. Alabildiğine büyük bir sitede, yeşilliklerin için-

deydi yazlıkları. Havva yaşlarında kızlı erkekli on bilemediniz on beş kadar çocuk vardı sitede. Her gün sohbet eder, 

gezer, denize girer ve oyun oynarlardı. Ancak pek sık uğramazdı onların yanına Havva. Çünkü hem ev işleri çok 

yoğundu hem de çocuklar Havva’ya doymak bilmeyen, açgözlü, obur kız gözüyle bakar, onu her fırsatta dışlarlardı. 

Aralarında yalnız biri, Mert, ona karşı yapılan bu hareketi doğru bulmaz, mümkün olduğunca Havva’yı korumaya 

çalışırdı. Aslında ilk başlarda o da Havva’ya diğerleri gibi davranıyordu. Sonra ne olduysa ona karşı olan düşüncele-

ri değişti. Marjinal bir kızdı Havva. İlk başlarda çözemediği sonradan da bir daha unutamadığı çok değişik bir koku-

su vardı, Arap sabunu ve leylak karışımı. Kiloluydu, yemeyi çok severdi ama bakımsız da olsa çok güzel saçları vardı. 

Hele gözleri, baktıkça içinde kayboluyordu insan, ayrıca kendine has bir tarzı vardı. İçten içe tatlı bir heyecanla 

karışık yakınlık duyuyordu ona. Fakat bunu kendine bile itiraf edemiyordu, çünkü ona karşı olan hisleri arkadaşla-

rının kulağına giderse itibarının zedeleneceğinden korkuyordu.

İşe bakın ki Havva da ona karşı aynı hisleri hissediyordu. Evin içinde otururken, sokağa bile bakmazken, onun 

geçtiğini gördüğünde kalbi hızlı hızlı atmaya, nefes alışverişleri hızlanmaya başlıyordu. Avuç içleri terliyor, sanki 

karnında kelebekler uçuşuyordu ve istemsizce sürekli onu düşünüyordu. Tabi onda bu şans kendi tabiri ile “eşek 

şansı” olduğu sürece daha başına neler neler gelecekti de haberi yoktu. Evet, tam da kişisine, grubun en zarif, nazik, 

göze çarpan, kendinin tam tersi olan Mert’e âşık olmuştu. Sanki yeryüzünde başka insan kalmamış gibi. 

Bunu kendine itiraf ettiği an Handan Hanım’dan o gece dışarı çıkmak için izin aldı ve onun karşısında, kendi dav-

ranışlarını gözlemlemeye karar verdi. Heyecanlanıyor, terliyordu ve asla kızarmayan yanakları al al oluyordu. İki 

Kavuşma
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kelimeyi bir araya getirip konuşamıyordu. Evet, artık emin-

di. Hemen onun yanından ufak, masum bir yalanla ayrıldı. 

Eve gitti. Hemencecik yattı, uyudu. Ertesi akşam Handan 

Hanım’dan yine izin aldı. Karar vermişti. Gidip Mert’e her 

şeyi söyleyecekti. Son bir gayret cesaretini topladı. Onun 

oturduğu yere doğru ağır ama bir o kadar da hızlı adımlar-

la yürüdü. Yanına gelince ”Bir dakika bakar mısın? Önemli.” 

diyebildi sadece. Mert her zamanki asaletiyle “Tabi” dedi. 

Konuşma yapacağı yere gelene kadar göz göze gelmemeye 

çalıştı. Başaramadı. Geldiklerinde, ona bir bankı oturması 

için işaret etti. Bulundukları yer sitenin loş alanlarındandı. 

Tam yanlarında, bankın arkasında kocaman bir ağaç ve 

ortamı aydınlatan küçük bir bahçe lambası vardı. Karşısına 

geçti ve konuşmaya başladı. 

Lafı dolandırmayı sevmezdi.” 

Biliyorsun uzun zaman oldu 

tanışalı. Ben daha önce böyle 

bir şey hiç hissetmemiştim. Bu yüzden ne olduğunu geç anlayabildim. Bu daha ne kadar 

böyle devam eder bilmiyorum. Bence herkes herkesten hoşlanabilir. Mert, ben de senden 

hoşlanıyorum.” dedi.

Mert suratına karşı “bam” diye edilen bu itiraftan sonra afallamıştı. Böyle bir şey bekle-

miyordu. İçten içe çok mutlu olup ben de seni demek istese de arkadaşları ve onlar 

arasındaki itibarı aklına geldi. Reddedip onu uzaklaştırmaktan başka çaresi yoktu. Havva 

ise tahmin ettiğinden daha rahat söylemişti. Aslında iki saniye süren ama ona yıllar kadar 

uzun gelen sessizliğin ardından elinde oynadığı yaprağı yere bırakıp kafasını kaldırdı 

Mert. Gözlerini gözlerine sabitledi. Havva’nın o an kalbi yerinden çıkmak üzereydi, Mert’in vereceği cevabı bekli-

yordu. O ise ilk önce buz gibi bir “Tamam.” ile yetinip oturduğu yerden kalktı. Havva’yı omuzlarından tutarak 

sarstı ve “Sen aklını mı kaçırdın? Bir kendine bak bir de bana. Bunları düşünebilmene bile hayret ediyorum açıkça-

sı, obur şey seni!” dedi ve gitti.

Havva arkasından bakakaldı. Titreyen bacakları bedenini daha fazla taşıyamadı. Bulunduğu yere, dizlerinin üstüne 

çöktü, öylece kalakaldı. Hareket etmeye gücü kalmamıştı. Üzülmüştü. Hem de çok. Ama reddedilmek değil, onun bu 

yaptığı çok ağırına gitmişti. Oysa onun ne güzel hayalleri vardı. Onun bu yaptığıyla hepsini alıp çöpe atmıştı şimdi. 

Yavaş yavaş toparlandı, ayağa kalktı, yürümeye başladı. Sitenin karanlık yollarında yavaş yavaş gözden kayboldu.

Mert ise hâlâ dediklerinin şokundaydı. Asla affetmeyecekti kendini. Sırf lanet olası olası itibarı, gururu için sevdiği-
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ne neler söylemişti. Durdu. Belki şimdi değil ama yarın sabah Havva’nın karşısına geçip her şeyi bir bir anlatmaya 

karar verdi. 

Sabahı zor etti. Gece bir türlü uyuyamamıştı. Bir an önce Havva’yla konuşmak istiyordu. Yatağından kalktı. Üstünü 

bile değiştirmeden (ki bu, normal bir durumda olası değildi.) dışarı çıktı. Doğrudan Havva’nın evine gitti. Evin önüne 

gelince durdu. Gözünden bir damla yaş geldi. Havva dün gece İstanbul’a gitmişti. Ev kapalıydı. Elinde olan son şansı 

da kaçırdığını düşündü Mert. Havva onu affetmeyecekti, affetse bile o kendini asla. Bütün bir kış boyunca onu aradı 

Mert. Ancak bir türlü ulaşamadı. Çünkü Havva’nın ne telefonu vardı elinde ne de adresi.

------------o---------------o-------------

Aylardan temmuzdu. Dışarıda kavurucu bir sıcak vardı. Bu da yetmiyormuş gibi güneş tam tepedeydi ve üzerinde-

kiler siyahtı. Terliyordu. Bu sene yazlığa Havva’dan önce gelmişti. Hâliyle sıkılıyordu. Bu yüzden bir an önce onun 

gelmesini istiyordu. Hem çok özlemişti hem de onunla konuşacağı bir sürü şey vardı. Oturduğu yerden kalktı. Sitenin 

içinde yürümeye başladı. Yürüdü, yürüdü ve onun evinin önüne gelince durdu. Eve uzun uzun baktı. Olduğu yerden 

evin kapısı görünmüyordu. İçinden “Keşke burada olsan.” dedi ve yürümeye devam etti. Sadece iki adım atmıştı ki 

olduğu yerde kalakaldı. Evin kapısı açıktı. Hâlbuki o temmuz sonu gelecekti ve daha on gün vardı. Hiç düşünmeden 

eve doğru yürüdü, kapıyı itti, başını uzatıp içeriye göz gezdirdi. Ev loştu ve buram buram onun o bir türlü unuta-

madığı kokusundan kokuyordu. Artık emindi. Gelmişti.

İçeriye doğru bir adım attı, bir tane daha ve bir tane daha. Adımları çok yavaş ve sessizdi. Havva ise mutfaktaydı, 

arkası dönüktü. Görmedi Mert’in geldiğini. Durdu, Havva’yı izledi. Geçen yaza göre bayağı bir kilo vermişti, saçları 

ipek gibiydi ve omuzlarına geliyordu, kestirmişti. Dalmıştı, Havva’nın ona doğru döndüğünü fark etmedi. Sonra bir 

anda kendine geldi. Tam o sırada göz göze geldiler. Güldü. Gülüşü hâlâ aynıydı. Gözleri kısılıyor ve istemsizce dili 

dişlerinin arasına geliyordu. Elindeki tabakları bıraktı. İkisi de hareket etmiyorlardı, artık sadece birbirlerine bakı-

yorlardı. Ve tam o sırada aynı anda birbirlerine doğru koştular. Sarıldılar. Bu, birbirlerini bir senedir görmeyen iki 

kişinin sarılması gibi değildi. Farklıydı. Herhangi bir tanımı yoktu. Kokusunu içine çekti. Yıllardır tanışıyorlardı. 

İkisi de değişmişti ama onun kokusu hep aynıydı, Arap sabunu ve leylağın eşsiz karışımı. Birbirlerine o kadar sıkı 

sarılmışlardı ki nefes alamıyorlardı, kollarını gevşettiler. Bir süre öyle kaldılar. Sonra Mert onun kulağına eğildi ( 

Hâlbuki ondan sadece iki santim kadar uzundu.) ve ”Seni seviyorum Havva, çok özledim seni ” dedi. Kafasını kal-

dırdı Havva, gözlerinin içine bakarak “Ben de seni.” dedi. Şaşırdı, demek affetmişti. Hâlbuki Mert affetmez zanne-

diyordu ama affetmişti işte. Önemli olan da bu değil miydi zaten? Geçen yılı unutmaya dair ilk adımı Havva atmıştı. 

Sıfırdan başlayacaklardı. Tam tekrar sarılacaklarken Handan Hanım merdivenlerde göründü. Gülerek” Havva, kızım 

çamaşırları asacaktın unuttun, hadi bir el atıver şunlara” dedi. Havva da yüzünde kocaman bir gülümsemeyle 

”Geliyorum” dedi ve koşarak merdivenleri çıktı. Arkasından bakakalan Mert, yüzündeki tebessümle hayallere dala-

rak evden ayrıldı.

∆ Yonca Özkütükçü
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En az bir kere hayal kurmuştur insan. Umut dolu, mutluluk dolu hayaller; bilinçaltımızın, dünyanın acımasızlığın-

dan nasibini almamış bölümünün başköşesinde özenle saklanır. Tıpkı annenin karnındaki bebek gibi, içimizde büyür 

ve beslenir umutlarımız, hayallerimiz.

Çocukken o çok istediği akülü arabayı alma hayaliyle yanıp tutuşan bir çocuk ya da o çok sevdiği çocukla sevgili 

olma hayali kuran bir genç kız; bunlar hayal kurma kavramı üzerine verebileceğimiz örneklerden sadece birkaçı. 

Peki ya o kurduğumuz süslü püslü hayaller gerçekleşmeseydi?

Bir hayalin vardır, o hayalin gerçekleşebilmesi için elinden gelen her şeyi yaparsın; tüm umutların, geleceğin senin 

için adeta “o hayal” e bağlıdır. Ama olmaz, o hayal gerçekleşemez bir türlü. Belki de şartlar o hayalin gerçekleşme-

sine el vermiyordur. Ya da sende o hayali gerçekleştirebilecek kabiliyet yoktur. Ama yine de pes etmezsin, “Ben bunu 

yapabilirim.” dersin. Yeniden denemen yerini yeniden başarısız oluşuna teslim ediverir. Bir anda dünyan tepetaklak 

olur. O üzerine bel bağladığın, hayat memat meselesi hâline getirdiğin hayali gerçekleştirmede başarısız olduğunu 

kabul etmek zorundasındır artık. Sonuçlar bununla da bitmez. Başarısız oluşuna şahit olan insanların yüzüne nasıl 

bakacağını şaşırırsın. “Ya benimle dalga geçerlerse ?”, “Ya benimle alay ederlerse?”… Bu ve bunun gibi binlerce soru 

senin içini kemirmeye başlar. Duyduğun her kelime, her ses bile artık senin için bir alınganlık sebebidir, sanki o 

cümleyi yüzüne söylemişçesine kafana takarsın, taktıkça üzülürsün, üzüldükçe umutsuzluğun artar. Ve böylece 

umutsuzluk, senin en başta yeni doğmuş bir bebek gibi en aydınlık umutlarla bezemiş olduğun hayalini öldürmeye 

başlar. Üstelik o hayalinin yalnız başına ve göz göre göre ölümüne şahit olmak zorunda kalırsın. Bu durum, seni 

kendi öz evladını kaybetmişçesine mutsuz eder ve bir anda kendini bir yasın içinde buluverirsin. Belki uzun zaman 

alır, belki kısa; ama bir şekilde atlatırsın bu olayı. 

Bünyen, ruh sağlığına yeterince zarar verdiğini anladığında aynı şekilde sen de acı çekmeyi bırakmış olursun. Ve 

yaşadıklarının sana kattıklarıyla beraber yeni umutlara doğru yelken açarsın. Belki de bu uçsuz bucaksız “yaşam” 

yolunda gerçekleşmesi gereken yeni hayaller vardır, kim bilir? 

∆ Oğuz Ünsal

Hayaller
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Bu sabah erkenden uyandım. Saatime baktım, 6.15. 
Alarmımın çalmasına daha bir saat vardı ama perdenin ara-
sından süzülen gün ışığı beni uyandırmıştı. Henüz iki ay 
önce bu saatte uyandığımda güneşin o sıcak ışığı değil, 
gökyüzünde parıldayan yıldızlar bana ‘günaydın’ derdi. Bir 
saatim daha olduğu için yeniden uyumak istedim ama 
düşüncelerim buna el vermedi. Öyle derin düşünceler de 
değildi aslında. Önemsiz, saçma sapan şeyler hakkında 
düşünüyordum. Günümün yarısı zaten bu boş düşünceler-
le geçiyordu. Verimli bir şeyler yapmayı bırakalı çok olmuş-
tu. İşim vardı ama her gün bilgisayara sayı girmekten iba-
retti bu. Beynimi kullanmadan, bilgisayar ekranına bakarak 
geçiriyorum günlerimi. Arada bir sahilde yürüyüşe çıkıp 
bankların üzerindeki şiirleri okuyorum ama anlamıyorum. 
Okuduğumda güzel geliyor kulağıma cümlenin sonundaki 
uyumlar ama anlamını sorsanız açıklayamam. Yatmaktan 
sıkıldım ve ayağa kalktım bir süre sonra. Hâlâ zamanım 
vardı ben de yatağımdan kalktığım gibi dışarı çıktım.  
Pijamalarımı çıkarmadım, sadece ayağıma ayakkabılarımı 
giydim ama pek umrumda değildi. Okula gitmek için yola 
çıkan birkaç öğrenci hariç kimse yoktu sokakta. Yoluma 
devam etmeden önce dükkânı yeni açan bakkal abiden bir 
gazete aldım. Sol elimde bir gazete, sağ elimde evden çıkar-
ken yanıma aldığım dolma kalem deniz kenarına indim. 
Sessiz bir köşede bir ağaç buldum kendime ve dibine otur-
dum. Karşımda dalgasız, çarşaf gibi bir deniz... Âdeta, karın-
calar su içiyordu. Gazeteyi açar açmaz bulmacayı çözmeye 
başladım. Gözüme çarpan ilk soru: “Uzaya giden ilk insan”. 
Daha iki hafta önce aynı soruyu sordukları için hemen Yuri 
Gagarin yazabildim. Her “Yuri Gagarin” yazışımda düşün-
celere dalıyorum. Her akşam izlemeye çalıştığım ama ışık 
ve hava kirliliği yüzünden göremediğim yıldızlara bir adım 
daha yaklaşabilmiş adam. Ellerimi uzattığımda dokunama-
yacağım, tutamayacağım yıldızlara. Benim tek yaptığım 
bilgisayar önünde oturmakken adam o kadar sene önce 
yıldızlara kavuşmuş. Evet, farkındayım uzaya çıkınca yıl-
dızlara gitmiş olmuyorsun ama hayal etmek serbest. 
Yıldızların ışığının bize ulaşması yıllar sürdüğü için onları 
izlediğimde geçmişi görüyormuşum gibi hissediyorum 
bazen. Yıldızlara ulaştığımız gün, bütün problemler yok 
olacak gibi geliyor bana. Bunları düşündükten sonra biraz 
haberleri okumaya karar verdim.

Gazetenin her gün değişen bir şey olduğunu iddia etseler 
de her açtığımda aynı haberleri okuyorum. Bir siyasetçi 
başka bir siyasetçiye hakaret etti, savaş mı çıkacak? A kişi-
si B kişisini bıçaklayarak öldürdü, kanser olmamak için 
yapmanız gereken beş şey, ekonomik kriz, araba kazasında 
üç kişi öldü, A ünlüsü B ünlüsüyle beraber C mekânında 
görüntülendi… Her gün aynı şey, her gün aynı haberler 
diyip bizi kandırmaya çalışıyorlar. Emin olun bir kere gaze-
te okursanız hayatınız boyunca okumak zorunda kalmaz-
sınız tahminler yürüterek dünyada nelerin olduğunu anlar-

sınız. Bunu bilmeme rağmen her gün gazete alıyorum. Evet, 
bulmacaları çözüyorum aslında ama onlar da hep aynı 
oluyor bir süre sonra. Peki, neden satın alıyorum? Belki de 
yeni bir şey olur, dünyadaki bütün problemlere çözüm 
bulunur diye alıyorum gazeteyi. Dünyada her şey birden-
bire mükemmel olur ama gazeteyi okumadığım için bir tek 
benim haberim olmaz diye korkuyorum belki de. Kim bilir? 
Benim bilmediğim kesin. Gazetemi bitirdikten sonra acele 
etmezsem işe geç kalacağımı hatırladım ve hızla eve dön-
düm. Hazırlandım, amaçsızca yüzen balığımın yemini ver-
dim ve kapımı bile kilitlemeden çıktım evden. Havasız ve 
sıkışık otobüse ucu ucuna yetiştim ve bir köşeye sıkıştırdım 
kendimi. O sırada telefonumdan, rehberime bakmaya baş-
ladım. Acaba birini arasa mıydım? Annemi aramayalı birkaç 
gün olmuştu, arasam kim bilir ne kadar sevinir. Annemi 
aradığımda babamla da konuştum ama her zamanki gibi 
bir veya iki cümleden ibaretti sohbetimiz. Ablamı arayabi-
lirdim ama o da çocukları ve işiyle uğraşıyordur. Sevdiği 
mesleği bulmuştu o ve tam bir iş kadını olmuştu. Ailemin 
en büyük gururu… Ben ise… Lise arkadaşlarımı aramalıy-
dım belki de ama mezun olduktan sonra yollarımız ayrıldı, 
sokakta görsem tanımam.

Otobüsten inmiştim ofise yürüyordum ve birdenbire bir 
çığlıkla bir korna sesi duydum. Meğer o çığlığın sahibi ben-
mişim. Ölürken gözünüzün önünden bütün hayatınız geçer 
diyorlar ama bende öyle olmadı. Aklıma o an gelen tek şey 
evdeki balığımdı. Bana bağlı olan tek canlı o çünkü. Ben 
ölürsem onu unuturlar apartmanımda ve açlıktan ölür. 
Ailem aklıma gelmedi çünkü ölsem de onlar hayatına 
devam edebilecek. Şu anda hastanedeyim sanırım, etrafım-
da insanların koşuşturduğunu duyuyorum. Acaba kurtara-
bilecekler mi yoksa yarınki “araba kazasında 3 ölü” habe-
rinin ana karakteri ben mi olacağım?  

∆ Ela Defne Baturalp
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bazen o kadar insanım 

do re mi 

ve gözyaşları 

sanki ömürleri boyunca bu anı beklemişler 

sanki bir şey tutmuş da onları 

sıkı 

sımsıkı 

karanlık bir şey 

karanlık olduğu kadar aydınlık bir şey 

 

sonra bir o kadar hiç 

duygusuz ve yargısız 

sadece varım 

var olma eylemini gerçekleştiriyorum 

ben kimim  

burada ne yapıyorum 

bilmiyorum cevabı 

soruyorum 

çaresiz 

 

karanlık  

karanlık bir şey hiçimi besleyen 

aydınlığıysa kör edici 

şaşırıyorum yolumu bazen 

bir var bir yok 

şaşırtıyor yolumu bazen 

 

ve bırakıyor 

uzun zamandır özenle tuttuğu yaşları  

şimdi bırakıyor  

hiçime ihanet ediyor 

∆ Beren Boylu
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Bu sabah erkenden uyandım. Kalktım. Odamdaki boy aynasına bakmadan tuvalete girdim. Vücudumu sevmiyordum. 

Lavabonun aynasına bakmadan dişlerimi fırçaladım, yüzümü yıkadım, duşa girdim; yüzümü de sevmiyordum. 

Hayatımda ters giden her şeyi onurlandırmak adına sabah rutinimi de tersten yapmaya karar vermiştim. Verdiğim 

her karar gibi bunu da yarıda bırakmak zorunda kaldım. Çünkü duşa makyaj ve kıyafetle girmeyi atlamıştım... 

Bugün kötü başladı (gerçi iyi başlasaydı da bunu fark eder miydim bilmiyorum) o yüzden işe gitmeyeceğim. Bir işim 

yok aslında. Neyse, olsa da gitmeyeceğime göre bu dert etmem gereken bir şey değil. Bir aralar işim vardı. Bir aralar 

sen vardın... Bir aralar evimiz bu kadar... Hayır, evim demeliydim. Pardon evi, ben kirada oturuyorum. Ya da öyle 

mi? Hatırlamıyorum, neyse ne. Aradaki farkı unuttum zaten. 

Ne diyordum ben? 

Ha! Evet sen. Zamansız giden, acımız büyük, hayırlı evlat, iyi eş falan filan. Bu sıfatlarla -yoksa tamlama mıydı- yol-

lanmıştın (uğurlanmıştın?) son boşluğuna (yolculuğuna?). Sen şanslısın bir törenle uğurlandın. Üç beş değil tam 

yedi kişi vardı.

 Biri annemdi. 

Ağlamadı. 

Ben ağladım. 

Peki ya annen? Onu göremedim, üstünü kapamışlardı ama sol göğsünden bir çiçek çıkmıştı, gözyaşlarıyla filizlen-

dirmiştir belki? Güzel bir törendi, anlamadığım dilde bir şeyler söylendi. 

Gerçi hangi dilde söylendiğinin bir önemi yoktu, insan anlamak istemediğini anlamaz. 

Beni yaşadığım boşluğa yollarken tören yapmadılar. Galiba seni kıskanıyorum. Sen benimle bir hayat paylaştın, 

törenini de paylaşır mısın? Bundan sonra törenimiz diyeceğim. Gerçi hiç bahseder miyim bundan bilmiyorum. En 

azından titreşimlerle bahsetmem…

Karşılık olarak sana ocağın üzerindeki kavanozu armağan etmek isterdim. Hem ben de ölünce oraya gelirdim ve 

orada beraber yaşardık. Ta ki savruk bir gelin... Hem atıldığımız çöplükte bile zerrelerimiz... Galiba sonumuz şairle 

sevgilisininkine benzedi. Gerçi aynı şey değil. Hem sen istemeden gittin hem de ben ölmeyi düşünmüyor değilim; 

özellikle çok, pek çok yaşamayı düşünmüyorum.

Üşüdüm. Koltukta şapka vardı. Taktım. Üşümem geçmedi. Neyse ne. Mont giysem de geçmeyecekti üşümem. Bu 

üstünü kapayabileceğim bir soğuk değildi. Belki biraz toprak atsam… Türk kahvesi yaptım iki tane. Bazı alışkanlık-

lar geçmez. Oturduğum koltuğun önündeki sehpaya koydum ikisini de. Kutudan bir tane lokum aldım. Boş koltuğun 

önüne köpüklüyü çektim, yanına lokumu koydum; köpüksüzü elime aldım. Bir yudum içtim. Acıydı, ruhuma iyi 

geldi. Acı çekmekten gizlice zevk almaya başlamıştım. 

Bana seni hatırlatıyordu. 

Seni hatırlamayı seviyordum.
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Ağlamak bazı acılara yetmez, bazı ölümlere… Şair böyle demişti. Başka bir şair, önceki değil. Bu şairi kendime daha 

yakın hissediyorum, o da üç nokta seviyor… Bazı cümleler tamamlanamıyor. Bazı cümlelere başlanamıyor. O yüzden 

sustum her tartışmada. Ben sustukça sen bağırdın, küfrettin, kırdın. Hiç vurmadın. Sonunda hep sarıldın. “Hep” 

ama geçmiş zaman. Çünkü olduğum boşlukta sana yer yok, aynı senin boşluğunda bana yer olmadığı gibi. Dünya 

böyle yaratılmamış -gerçi hiç yaratılmamış ya-. 

Sigara yaktım. Küllük yerine kahve fincanımı kullandım. İçime çektikçe sigara azaldı. Senin gibi… Sonunda elimde 

bir filtrem kaldı. 

Boşluğum gibi… 

Kaç tane içtim bilmiyorum ama zaten önemi yok. Avcumda biriktirdiğim filtreleri de fincana koyup fincanı camdan 

dışarı attım. Küllük temizlemekten hiç hoşlanmam. Camın kırılma sesi geldi. Bana son kavgamızı hatırlattı. Hoşuma 

gitti. Odama gittim. Sandalyeme çıktım. Başımı ipten geçirdim. Kavanozuma baktım, gülümsedim. Ve sandalyeyi 

tekmeledim. Ayaklarım havadaydı, boynum değildi. Ve…

∆ Verda Atilla
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Elimde fırçalarım, karşımda boş tuval. 

Doğru olan neydi? 

Bunu yapmak zaten en başından beri yanlıştı. 

Anlatmaya nereden başlamaktı? 

Onun için hiç var olmamış bir şeye başlamak.

Baştan ayakucuna kadar mı?

Üç numara saçlar, çelimsiz bir vücut uzunca bir boy.

İçten dışa mı?

Hipotermi geçirmiş bir kalp, dede yadigârı yün kazak, cebinde “Prangalar Eskitmiş” bir parka.

İç benliğim sol elime kalem tutmaktan yamulmuş, kırılmış ve yanlış kaynamış parmaklarıma fısıldadı; 

Gözleri.

Yanlış anlaşılmasın lütfen; gözleri ne kan dondurucu bir mavi ne içinde bir yerlerde tohum filizleyecek bir yeşildi.

Kahverengi.

Hem de öyle övünülecek “Güneşe baktım mı; elaya döner!” kahvelerinden değil bu kahve, gece kahvesi. Pasparlak 

bir kahve. Heyecanlandığında koskocaman olan dolunay gibi gözlerinizi kıstırıp baktıracak kadar parlak bir kahve. 

Bir de bazen sahip olduğu acı kahve var. Kafasının içindeki düşüncelerin, anarşinin esiri olmuş sonunun son olma-

dığını bilmesine rağmen yolundan dönmeyen bir acı kahve.

 Rengini, annesinin gözyaşları ve endişesinden alan bir kahve…

O endişe boşa değil, hediye bile kabul etmez benim denizim; sevmez öyle şeyleri. Eğer ki şehri terk etmesi gerekirse 

parkasının cebinin yarısını dolduracak kadar eşyaya sahip olmalı.  Bu uçsuz bucaksız fezada onun kapladığı yer 

minimum düzeyde kalmalı zira tüm ihtiyaçları kafasının içindeki âlemde saklı. 

Bir kere sularında yüzmeye başladınız mı, anlarsınız zaten; prensipleri vardır benim denizimin. Zordur çözülmesi, 

kendini bir ibadet mabedi gibi herkese açar ancak altındaki tünelleri bir tek o bilir. Almaz kimseyi kestirme yolları-

na. Bir kere girdiniz mi istikametiniz sadece çıkmaz sokaklar. Denizim ister ki; ne biri onun hayatına kazık çaksın, 

ne o birinin sol tarafı olsun. 

Öyledir işte;

Benim denizim için sol, sadece bir taraftır. 

∆ Beliz Ertekin

Deniz
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Gelincik 

Gelincik çiçeğinden kız yaptı. Koydu yastığının altına. Yeşil 

mantolu kırmızı elbiseli kız, girdi gece rüyasına. Bilemedi 

aslında gelinciğin, başlık parası niyetine koparıldığını. 

Büyümek

Çocuğun adı Tuncay’dı. Ortaokulda sınıfta kaldı. Aldı okul-

dan hemen babası. Bir iki tanıdık vasıtasıyla oldu bir dük-

kâna bir çırak. Önce küçük dünyasına büyük geldi mekân, 

sonra büyük adamlar, küçük gördüler onu. 

Küçükle büyük yer değiştirdi zamanla. 

Çabuk büyüdü, büyük adamların elinde. Büyük laflar eder oldu. Büyük yükleri büyüdükçe taşıdı. Bir gün 

malum sohbetlerin birinde kaçırdı ağzından. Büyümüştü besbelli. Birkaç hafta sonra çıkarıldı işten. Esas 

suçlu kimdi? Patronun kızı...

ÜÇ KERE İKİ

Üç kelimeyle söylesem: Geldim, gördüm, sevdim. Sense beni; yaktın, yıktın, gittin!

ADALET

Top bir kaçtı, aldın. 

İki kaçtı, yine aldın. 

Üçüncüde sıra bana geldi. 

Aldım. 

Dördüncü kime kaldı? 

Beş’in hakkı kaçtı?

Kadın ve Adam

Kadın mendilini istedi adamın. Mor mendilini verdi adam usulca. Adam alkış istedi. Tek bir alkışla karşı-

lık verdi kadın. Koca bir siyah-beyaz fil tablosunun önünde oldu bunlar. Renkli olan tek şey mor mendil-

di.  Adam renksizleşti, anılar silikleşti. Kadın, kapıyı açtı ve gitti.

∆ Sevi Özışık

Küçürek Öyküler
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Eksik

Yukarı baktı. Bulutları gördü. Elini uzattı. Tenine birer birer düşen damlaları hissetti. Aşağı baktı. İnsanları 

gördü. Ağlayan bebeği, yere düşen çocuğu, sigara içen genci, işten eve dönen babayı, balkonda oturan yaşlı 

teyzeyi gördü. Her birini hissetti. Üzüntüyü, acıyı, kederi, telaşı hissetti. Ama onu anlamadı. Hissedemedi. 

Onda olmayan şeyi bulamadı. Yukarı baktı. Aşağı baktı. Kendini bıraktı. Herkes onu hissetti. Korkuyu, 

yalnızlığı. Ama o hissedemedi. Artık hissedemezdi.

∆ Yasemin Bilgiç

Önüne konulmuş lapa kıvamındaki biçimsiz yemeğe bakıyor isteksizce. Aç, ama yiyesi yok. Kazadan sonra 

yerleştiği otelin yemeklerini hiç sevmiyor. Beyaz çarşaflı yatağının üstünden dışarıyı izliyor. “Ne kadar 

bunaltıcı bir otel.” diye geçiriyor içinden demir parmaklıkları tekrardan görünce. Pencereden süzülen 

yağmur damlaları annesini kaybettiği o günü hatırlatıyor. Aniden gelen beyaz kıyafetli kadının sesiyle 

irkiliyor: “Anneniz ziyaretinize geldi.”

∆ Buse Yaralıoğlu

Tekerlemeler

Bir varmış, bir yokmuş. Zaman zaman içinde, çok uzun zamanlar önce, kuzular uçar iken, kuşlar koşar 

iken… Dereler taştı, kuşlar kanatlandı ve kaçtı, bunu gören kuzular yeri devraldı. Vay be, bu nasıl bir kar-

maşa? Her yeri sardı bir kargaşa. İnsanlar kaçıştı ayaklarını vura vura taşa. Uzatmadan sözü, başlayalım 

anlatışa.

∆ Deniz Cansız

Bir varmış, bir yokmuş dereler akmazken, yağmurlar yağmazken, devler etrafta cirit atarken, periler şarkı 

söylerken bir şimşek çakıvermiş, yakıvermiş, yıkıvermiş, evdekiler kaçıvermiş. Periler bağrışırken, devler 

çıkagelmiş, bağrışmışlar tepişmişler, dere tepe düz gitmişler, çiçekleri biçerek, zor yollardan geçerek, soğuk 

havalara direnerek, dağ tepesine çıkmışlar, “Dağ kardeş, dağ kardeş nedir zorun can kardeş?” “Yok, senle 

zorum dev kardeş, güneş açıverdi geç yerleş.” Bir varmış, bir yokmuş... 

∆ Zeynep Gürhan
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Bu sabah yine erkenden uyandım. Çok oyalanmadan yataktan kalktım ve işe gitmek için hazırlanmaya başladım. 

Haftanın beş günü şehirdeki kütüphanede çalışıyordum, cumartesileri ise şehrin en işlek kafesinde sabah vardiya-

sında. Çok sıradan ve küçük işler gibi görünse de beni mutlu ediyordu. Cumartesi akşamları ve pazar günleri de 

bana kalmış oluyordu. Zaten üniversiteye gitmediğim için çok da bir seçim şansım yoktu. Kars’ta yedi çocuklu bir 

ailenin en küçük çocuğuydum. Dört abim ve iki ablam vardı. Maddi durumumuz iyi değildi. Sadece en büyük abim 

okuyabilmişti ve doktor olmuştu ama onu da zatürreden kaybettik. Ablalarımı çok küçük yaşta başlık parası için 

evlendirdiler. Beni de liseyi bitirdiğimde evlendireceklerini öğrenince bir şekilde evden kaçtım ve Ankara’ya geldim. 

O zamandan beri de ailemden kimseyi görmedim. Şikâyetçi de değilim aslında. Şu anki hâlimden gayet 

mutluyum. 

Ankara’ya geldiğimde ne param ne de kalacak yerim vardı. Eskiden bizim köyde yaşayan ve üniversite için Ankara’ya 

gelmiş olan Sedef’i bulmayı umuyordum. Şanslıydım ki okulunda onu bulabildim. Beni sevecenlikle karşılayıp evine 

aldı, orada dilediğim kadar kalabileceğimi söyledi. Ona çok fazla yük olmak istemiyordum, bu yüzden hemen iş 

aramaya başladım. İyi kötü demeden bulduğum her işte çalıştım. Yıllar böyle geçerken Sedef mezun oldu ve o da 

çalışmaya başladı. Diş hekimi olduğu için onun maaşı gayet iyiydi. Benim aldığım maaş çok olmamasına rağmen 

beni idare ediyordu. Bir yıl kadar önce hâlen çalıştığım kütüphanede çalışmaya başladım. Benim için harika bir yerdi. 

Sessiz, sakin, huzurlu ve kitaplarla dolu... Kitaplarla bu kadar çevrili olunca ve sınavlara çalışmak için gelenleri 

gördükçe ben de üniversite sınavına hazırlanmaya başladım. Ben de en büyük abim gibi doktor olmak istiyordum. 

Her boş vaktimde çalışmaya başladım. Sedef de bana akşamları yardım ediyordu. 

Kütüphane ve ev arası on dakikalık yürüme mesafesindeydi. Zaten bahar olduğu için hava da güzeldi. Sabahın o tatlı 

soğuğunda ve hafif çiğ kokusunda yürümeye başladım. Bir zamanlar hiç bu kadar mutlu olabileceğimi düşünmezdim. 

Zaten hiçbir şeyim yoktu. Kendi hayatım dâhil. Hep babamın ve abilerimin bana ne yapmam gerektiğini söylemesi-

ni bekledim ve onların benim için seçtikleri hayatı yaşadım. Şu an ise her şey benim elimdeydi. Kendi seçimlerimi 

yaşıyordum ve hiç ummadığım kadar mutluydum, özgürdüm.  Benden başka kimse benim için kararlar veremeye-

cekti artık. 

Evden çıkarken kahvaltı yapmamıştım çünkü kütüphanenin girişindeki simitçiden aldığım simit ve peynirle kah-

valtı yapmayı çok seviyordum. 

“Günaydın Ali Amca! Bugün nasılsın?” diye sordum.

“İyi işte kızım, olduğu kadar. Bizim küçük hasta hâlâ biliyorsun. Doktorlar ilaçlarını kullanırsa iyi olacak diyorlar 

da nerde bizde o kadar para? Ihlamurdu, bitki çayıydı, şifalı otlardı iyileştirmeye çalışıyoruz bir şekilde.” dedi. İçim 

burkuldu bunu duyunca. Ben de ağabeyimi basit bir gripten kaybetmiştim. Sırf ilaç alabilecek gücümüz olmadığı 

için. 

“Doktorun verdiği ilaçların adı neydi?” diye sordum.

“Aman kızım, onun için anlatmadım ki sana! Sordun diye söyledim. Hâllederiz biz bir şekilde.”

“Aşk olsun Ali Amca! Biliyorum onun için anlatmadığını. Ama ne olur versen ilaçların ismini bana? Bak ben de 

Yeni Bir Hayat
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büyük ağabeyimi zatürreden kaybettim. O da başlangıçta grip olarak başlamıştı. Tedavi edilemeyince ilerledi. En 

azından senin küçüğe bir faydam dokunsun. Hem Sedef, eczaneden ucuza alır o ilaçları.”

“Peki madem ama bir hafta simit ve peynirin benden.”

“Tamam, Ali Amca, öyle olsun.” dedim ve güldüm. Simitle peyniri alıp kütüphaneye gittim. 

Çok yoğun bir dönem değildi. Genelde sınav dönemleri dolup taşardı buralar ama sınavlar yeni bittiği için birkaç 

kişi dışında kimse yoktu. Bugün öyle hızla geçti ve gitti. Akşam eczaneler kapanmadan yetişebilmek için biraz erken 

çıktım. Koşarak gidip Ali Amca’nın bana yazdığı ilaçları aldım. Bir an önce ertesi gün olmasını iple çekiyordum. Ali 

Amca’nın ne kadar mutlu olacağı aklıma geldikçe gülümsemeden edemedim. Eve gidince Sedef’le beraber akşam 

yemeğini hazırlarken ona olanları anlattım. O da “Söyle Ali Amca’ya eğer bir şey lazım olursa bizim hastaneye gel-

sinler. Ben arkadaşlarla konuşurum, onlara yardımcı olurlar” dedi. Daha sonra biraz benim derslerime çalıştık ve 

yattık. 

Sabah heyecanla uyandım. Hemen hazırlanıp evden çıktım. Koşar adımlarla kütüphaneye doğru gittim. Ali Amca’yı 

görünce daha da hızlandım.

“Ali Amca, bak sana ne getirdim.”

“Ah be kızım, ne desem az! Çok teşekkür ederiz.”

“Lafı mı olur Ali Amca. Sedef’in de selamı var. Bir sorun olursa bizim hastaneye gelsinler arkadaşlar onlarla ilgilenir 

dedi.”

“Sağ olun yavrum. Kaldı mı şimdi sizin gibi temiz yürekli insanlar?”

“Çok geçmiş olsun tekrardan. Umarım ilaçlar işe yarar da çabucak iyileşir.” dedim. Tam arkamı dönmüş kütüpha-

neye giriyordum ki geçmişimden bir ses; hatırlamak istemediğim, hatırlamaktan korktuğum bir ses duydum.

Abimin sesi!

“Babamızın selamı var!” Sonra karın boşluğumda bir acı hissettim. Ardından da yoğun bir ıslaklık yayılmaya başla-

dı. Sesler gittikçe uzaklaştı, sanki çok derinlerden geliyordu artık. 

Birisi bana doğru geliyordu. Çok eskilerden, tanıdık ama hiç değişmemiş bir yüz… En büyük abim tam karşımda 

durmuş, kollarını bana açmış, beni bekliyor. Gülümsedim. Galiba sonunda gerçekten özgürdüm. Güneş tam tepeden 

üstüme vurmasına rağmen artık ısıtmıyordu. Bir anda aklımda bir düşünce belirdi. “Umarım ilaçlar işe yarar.” Sonra 

her şey karardı.

∆ Ceren Oral
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Aşk cadılar bayramında umursamazlık olmuştu,

kostümünü çıkarmayı unuttuğunu söylüyorlar…

∆ Esra Boğuşlu

-Kravat-

Yalnız
Yalnızlıktan niye korkar insan? 

Yalnızlık da yapayalnız değil mi şu koskoca dünyada? 

∆ Defne Pelin Feyzioğlu

Ne zaman bu kadar uzak olduk? Ne zaman birbirimizin yüzünü unuttuk?

Hatırlar mısın, bir gün evden gideceğim demiştin. Seninle gelecektim, çantamı toplamıştım. Çocuk aklı işte ne 

yaparsın. Nereye gidecektik o gün? 

Beraber dans ederdik. Bukleli saçlarımı severdin hep. Kafama bir öpücük kondururdun. O adam nereye gitti? 

Ben hep sana düşkündüm, sen ise ona. Kapıyı kapatalım, o başının çaresine bakar. Çocuk aklımla hiçbir şeyi anla-

yamazmışım. O öyle diyor.

Bu sefer seninle gelemem. Çantamı topladım. Nereye gideceğim?

∆ Yasemin Bilgiç
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• Kıta isimlerinin hepsi aynı harfle başlayıp aynı harfle biter.

• Atlar bir ay boyunca ayakta kalabilir.

• Hawaii alfabesinde sadece 12 harf bulunmaktadır.

• Kelebekler ayaklarıyla tat alır.

• Bir inek hayatı boyunca yaklaşık olarak 200.000 bardak süt üretmektedir.

• Bir fare deveye oranla daha uzun süre susuzluğa dayanabilir.

• Kangurular geriye doğru yürüyemez.

• Ketçap 1830’lu yıllarda ilaç olarak satılırdı.

• Baykuş mavi rengi görebilen tek kuştur.

• Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir.

• Sabahları elma, kahveden daha çok uyku açar.

• Kaju olarak bildiğimiz çerez aslında kaju meyvesinin sapıdır.

• Bal, güneş görmedikçe bozulmaz.

• Gökyüzündeki yıldızların sayısı dünya üzerindeki tüm plajlardaki kum tanesinden fazladır.

• İnsanın vücudundaki en güçlü kas, çene kasıdır.

• Leonardo Da Vinci aynı anda bir eliyle yazı yazıp diğer eliyle resim yapabiliyordu.

• Dünyada yaşayan tüm insanları oluşturan atomlardaki boşluklar çıkarılırsa tüm dünya nüfusu bir elmaya sığabilir.

• Dünyadaki insanların üçte ikisi hiç kar görmedi.

• Ortalama bir insan, ömrü boyunca dünyanın çevresini yaklaşık üç defa dolaşacak kadar yürür.

• Charles Osborne isimli bir adamın hıçkırığı 69 yıl sürdü.

• Çok sert hapşırırsanız kaburga kemiklerinizden biri kırılabilir.

• Sivrisineklerin 47 tane dişi vardır.

• Parmak izi gibi, herkesin dil izi farklıdır.

• İnsan yılda en az 1460 rüya görür.

• İnsan saçı, üç kilo kaldırabilecek esnekliktedir.

• İran ordusu, 2007 yılında 14 sincabı ajan oldukları gerekçesiyle tutukladı.

• Esnememizin sebebi fazla oksijen alma ihtiyacımız değil, beynimizi soğutmaktır.

• Everest Dağı’nın uzunluğu, yılda yaklaşık olarak 4mm kadar artar.

Kaynakça: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/agzinizi-acik-birakacak-ilginc-bilgiler

https://www.ahaber.com.tr/galeri/yasam/dunyanin-en-ilginc-bilgiler

http://www.teknokulis.com/galeri/ilginc/duyunca-sasiracaginiz-en-ilginc-bilgiler

https://onedio.com/haber/gercek-olduguna-inanamayacaginiz-20-ilginc-bilgi-272568

∆ Zeynep Kayı

İlginç Bilgiler
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“Ben tavan arasındayım sevgilim!” diye bağırdı delikten aşağı doğru. “Eski kitaplar bugünlerde çok para ediyor. 

Bir bakmak istiyorum onlara.” Son sözlerimi duydu mu? “Orası çok karanlıktır; dur, sana bir fener vereyim.” 

İyi. Durgun bir gün. Bütün hayatım boyunca sürekli bir ilgi aradığımı söylerdi birisi bana. Gülümsediğimi 

gösteren bir ayna olsaydı; biraz da ışık. “Bir yerini kırarsın karanlıkta.” Delikten yukarı doğru bir el feneri 

uzandı. Fenerli elin ucundaki ışık, rastgele önemsiz bir köşeyi aydınlattı; bu eli okşadı. El kayboldu. Ne düşü-

nüyor acaba? Gülümsedi: Yine mi düşünüyor?

Yıllardır bu tozlu, örümcekli karanlığa çıkmamıştı. Işığı gören bazı böcekler kaçıştılar. Korku; fakat yararlı 

olacağını düşünmek kuvvetlendirdi onu. Belki de hiçbir şey söylemeden başarmalıydım bu işi. Benden bir kar-

şılık beklemiyor. Ona yardım etmek mi bu? Bilmiyorum, bazen karıştırıyorum; özellikle, başımda uğultular 

olduğu zamanlar. Onun gibi düşünmeyi bilmek isterdim. Bana belli etmemeye çalışarak izliyor beni. Çekiniyor. 

Acele etmeliyim öyleyse. Feneri yakın bir yere tuttu; annesiyle babasının resimleri. Aralarında eski bir ayakka-

bı torbası, kırık birkaç lamba. Neden hiç sevmediler birbirlerini? Ölecekler diye öylesine korkmuştum ki. Torbayı 

karıştırdı: Tuvaletle gittiğim ilk baloda giymiştim bunları. Her gece biriyle dışarı çıkardım, dans etmek için. 

Aman Allah’ım! Nasıl yapmışım bunu? Ellerinin tozunu elbisenin üstüne sildi. Mor ayakkabılarına baktı: 

Buruşmuşlar, küflenmişler. Sol ayağına giydi birini: Ölçülerin hiç değişmemiş. Utandı, yine de çıkaramadı aya-

ğından. Topallayarak bir iki adım attı. Sonra resimlere yaklaştı, diz çöktü, yan yana getirdi onları. Dirseğiyle 

tozlarını sildi biraz. Beni de kendilerini de anlamadılar. Ne kadar ağlamıştım. Aşağıda onlara bir yer bulabilir 

miyim? Koridorda sandık odasında… Saçmalıyorum. Onları unutmadım, onları unutmadım. Babasının yüzün-

de gururlu bi somurtkanlık vardı. Aynı duvara asamam onları. Evin düzenini hızla gözünün önünden geçirdi. 

Yan yana olmak istemezlerdi; mezarda bile. Resimlerden birini aldı; feneri yere bırakmıştı, hangi resmi aldığını 

bilemedi. Yüksekçe bir yere koydu onu. Biraz telaşlanmıştı; dizini bir tahtaya çarptı. Sendeledi, yere düştü; hafif 

bir düşüş. Kalkmaya cesaret edemedi; emekleyerek fenerin yanına gitti. Bir torba daha. Boşalttı: Eski fotoğraflar! 

Amacından uzaklaşıyordu. Bana baskı yaptığını düşünmemeliyim. Yüzüne karşı söylesem bile, içimden geçri-

memeliyim bunu. Aceleyle resimleri yere yaydı, el fenerini dolaştırdı tozlu karartılar üzerinde. Başka bir eve 

çıkmış olabilirdim, bir daha hiç görmeyeceğim birine bırakmış olabilirdim bütün bunları. Resimleri karıştırdı: 

Ne kadar çok resim çektirmişim yarabbi! Çoğu da iyi çıkmamış. Gülümsedi: O zamanlar ne kadar uzunmuş 

etekler! Çirkin bir uzunluk. Duruşlar da gülünç. Kim bilir hangi filmden? Arkamı dönüp yürüyormuş gibi 

yapmışım da birden başımı çevirmişim. Kime bakmışım acaba? Aynı elbiseyle bir resim daha. Yanımda biri var. 

Resim çok tozlanmıştı. Tozlu da olsa tanıyor insan kendini. Parmağını ıslattı diliyle; tozlar önce çamur oldu, 

sonra… İlk kocasının gülümseyen yüzünü gördü parmağının ucunda. Aman yarabbi! Bir zamanlar evliydim 

ben de… Sonra yine evliydim. İnsan bir günde varamıyor bir yere, ne yapalım? Nereye? Tanımlayamadığım, 

bir ad veremediğim duygular yüzünden ne kadar üzülmüştük. Eğildi, bir avuç resim aldı yerden: Bu resim 

çekilmeden önce, nasıl hiç yoktan bir mesele çıkarmıştım, sonra da yürüyüp gitmiştim. Sonra ne olmuştu? 

Sonra… Buradasın ya… Bu evde. Demek sonra hiçbir şey olmadı onunla ilgili. Ne kötü, ne de iyi bir şey: demek 

ki hiçbir şey. Ama bunu hissetmedim; geçişler öyle sezdirmeden oldu ki… Hayır, düşüncelerin karıştı; basit 

Unutulan - Oğuz Atay
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anlamıyla sözlerin… Bununla ne ilgisi var? Fakat ben… ondan kaçarken, nasıl oldu da birden başımı çevirip 

bu resmi çektirdim. Hep böyle mi durdum resimlerde? Yüksekçe bir yere oturdu, başını ellerinin arasına alıp 

düşünmeye başladı. Onun da yüzü kim bilir nasıldı? Herhâlde ben suçluyum, resim çekilirken değil… Belki o 

sırada haklıydım, muhakkak haklıydım. Çok daha önce… çok daha önce…

Bir an önce kitaplara ulaşmak istedi, geriye doğru bu sonsuz yolculuk bitsin istedi. Eski balo ayakkabısını aya-

ğından çıkarmaya çalıştı. Sonra arkası kapalı yumuşak terliklerini bulamadı bir türlü. Sendeleyerek el fenerine 

doğru yürüdü. İlerdeki köşede olmalıydı kitap sandığı. Fakat orada kitap sandığına benzemeyen karanlık çıkın-

tılar vardı. Feneri bu garip yığına doğru tuttu. Korkuyla geri çekildi: Biri vardı orda, oturan biri. Feneri alıp 

bütün gücüyle deliğe kaçmak istedi, kımıldayamadı. Korkusuna rağmen fenerle birlikte, ona yaklaştı. Ne yap-

mışsa korkusuna rağmen yapmıştı hayatı boyunca. Yoksa çoktan kaybolup gitmişti. Feneri onun yüzüne tuttu: 

Aman Allahım! Eski sevgilisi yatıyordu yerde. Tozlanmış, örümcek bağlamış; tavan arasındaki her şey gibi. 

Kitap sandığına ver resim tahtalarına örümcek ağlarıyla tutturulmuş eski bir heykel gibi. Sağ kolu bir masanın 

kenarına dayalı; parmakları kalem tutar gibi aşağı ayrılmış, boşlukta. Dizleri titredi, dişleri birbirine çarptı, 

ayağının altından kayıp gitti döşeme; kayarken de ayağına çarpan resim masası devrildi. Kol yine boşlukta kaldı: 

Örümcek ağlarıyla tavana tutturulmuştu. Bu eliyle ne yapmak istedi? Bir şeyler mi yazmaya çalıştı? Ne yazık, 

hiçbir zaman bilemeyeceğim. Sol eli yerdeydi, bir tabanca tutuyordu. Ah! Kendini mi öldürdü yoksa? Olamaz! 

Bir şey yapsaydı ben bilirdim; her şeyi söylerdi bana. Öyle konuşmuştuk. Beni bırakmazdı yalnız başıma.

Sonra hatırladı: Bir gün tavan arasına çıkmıştı eski sevgilisi, şiddetli bir kavgadan sonra. İkisinin de, artık daya-

namıyorum, dediği bir gün. Ayrıntıları bulmaya çalıştı: Belki de büyük bir tartışma olmamıştı. Biraz kavgalıy-

dılar galiba. Gülümsedi. Bu biraz sözüne kızardı. Onu tavan arasında bırakıp sokağa fırlamıştı. Öleceğini his-

sediyordu. Peki ama neden? Bilmiyordu; duygunun şiddeti kalmıştı aklında sadece. Sonra “onu” görmüştü 

sokakta: Bütün mutsuzluğuna, kendini zayıf hissetmesine, ölmek istemesine rağmen ‘onun’ gözlerindeki ilgiyi, 

insanı alıp götüren başkalığı fark etmişti nedense. O gün eve yalnız dönmüştü tabii. Ne kadar daha çok gün eve 

yalnız döndüm ondan sonra da. Şimdi karşımda konuşsaydı. “Ne kadar daha çok” olur mu? deseydi. Titreyen 

dizlerinin üstüne çöktü, el fenerini tutu onun yüzüne: Gözleri açıktı, canlıydı. Bakamadı, başını karanlığa 

çevirdi. Sonra baktı yine; onu, ölüm kalım meselelerinde yalnız bırakmayan gücünden yararlandı yine. Hiç 

bozulmamış; geç kalmasaydım böyle olmazdı belki. Üzüldü. Fakat hiç değişmemiş; son gördüğüm gibi, gözle-

ri bile açık. Yalnız, gözlerin bu canlılığında bir başkalık var: Her şeyi bildiği hâlde duygulanamayan bir ifade. 

Görünüşüme bakma, içim öldü artık diye korkuturdu beni. İnanmazdım. Öyle şeyler bulup söylerdi ki öldüğü 

halde. Belki beni izliyor yine. Yerini değiştirdi. Benimle ilgili değilsin diyerek üzerdim onu. Hayır bakmıyor 

bana. Belki de düşünüyor. Birden konuşmaya başlardı. Bütün bunları ne zaman düşünüyorsun diye sorardım 

ona.

Ne zaman düşündüğünü bir türlü göremiyorum. Hayır, gerçekten ölmedi; çünkü ben yaşayamazdım ölseydi. 

Bunu biliyordu. Bu kadar yakınımda olduğunu bilmiyordum ama sen bir yerde var olursan yaşayabilirim ancak 

demiştim. Nasıl olursan ol, var olduğunu bilmek bana yeter demiştim. Bunu kavgadan çok önce söylemiştim 

ama çalışmamızın hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini biliyordu. Sonra onu bir süre görmek istemediğim hâlde, onun 

orada olduğunu bildiğim hâlde, tavan arasına bir türlü çıkamadığım hâlde onu düşündüğümü, onsuz yaşaya-
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mayacağımı biliyordu. Sonra neden aramadım? Bir türlü fırsat olmadı; her an onu düşündüğüm hâlde hep bir 

engel çıktı. Aşağıda yeni sesler, yeni gürültüler duyduğu için inmedi bir süre herhâlde. Oysa biliyordu: Aramızda, 

hiçbir yeni varlığın önemi yoktu; konuşmuştuk bütün bunları. Ben de onun inmesini beklemiş olmalıyım. Beni 

üzmek için inmediğini düşündüm önceleri. Sonra… Bir türlü olmadı işte. Çıkamadım: Gelenler, gidenler, geçim 

sıkıntısı, yemek, bulaşık, evin temizliği ‘onun’ bakımı (çocuk gibiydi, kendisine bakmasını bilmiyordu), babam-

la annemin ölümü, bir şeyler yapma telaşı, önümde hep yapılması gereken işlerin yığılması. Orada tavan ara-

sında olduğunu unuttum sonunda. (Onu unutmadım tabii). Ne bileyim, daha mutsuz insanlar vardı; onlarla 

uğraştım. Tavan arasında bu kadar kalacağını da düşünemedim herhâlde. Bir yolunu bulup gitmiştir diye 

düşündüm. Başka nasıl düşünebilirdim? Yaşamam için, onun her an var olması gerekliydi. Başka türlü hisset-

seydim, ölmüştüm şimdi. Ayrıca, kaç kere tavan arasına çıkmayı içimden geçirdim. Hele kendini öldürdüğünü 

duysaydım, muhakkak çıkardım. Dargın olduğumuza filan bakmazdım.

Duydum mu yoksa? Bir keresinde yukarıda bir gürültü olmuştu galiba, rüzgâr bir kapıyı çarptı sanmıştım. Fakat 

nasıl olur? Onun tavan arasına çıkmasından günlerce sonra duymuştum bu sesi. Ve ben günlerce bir köşeye 

büzülüp kalmıştım. Hiçbir yere çıkamamıştım. Ateş etmişti demek. Yoksa kalbine… Titreyerek eğildi: Kalbine 

bakmalıyım. Elbisesinin sol yanı çürümüştü; elinin hafif bir dokunuşuyla dağıldı. İçinden bir sürü hamam 

böceği çıkarak ortalığa yayıldı. Onun bakımıyla ilgilenmedim, elbiselerini hiç gözden geçirmedim; belki de 

dikmediğim bir sökükten yemeye başladılar hamam böcekleri onu. Deliği büyüttüler sonunda. Eliyle elbisenin 

altını yokladı. Neyse iç çamaşırlarından öteye geçememişler. Derisi olduğu gibi duruyor. Teni çok sıcak sayılmaz 

ama kalbi yerindedir herhalde. Korkarak göğsünün sol yanına dokundu: İşte orada biliyorum. Başka türlü 

yaşayamazdım çünkü. (Çünkü’yü cümlenin başında söylemeliydim, şimdi kızacak. Evet, her an onun sözlerini 

düşünürek yaşadım, şimdi acaba ne der diye düşündüm.) Yalnız bu kadarı çürümüş. İyi. Şimdi onu nasıl inan-

dırabilirim bütün bu süreyi onunla birlikte yaşadığıma? Onun unutmuş gibi yaşarken onu düşündüğüme? 

Anlamaz, görünüşe kapılır, anlamaz. Başkasına rastladığım için, bu yeni ilişkinin her şeyi unutturduğunu 

düşünür. Oysa her şeyi hatırlıyorum; tavan arasına çıktığı gün bu elbiseyi giydiğini bile. El fenerini ölünün 

üzerinde dolaştırdı: Örümcek ağlarının gerisinde sesli bir görünüşü var. 

Yalnız ağların arasından elimi, onun kalbine götürdüğüm yer biraz karanlık. Rüya gibi bir resim. Birlikte hiç 

resim çektirmemiştik. Bir sürü şey gibi bunu da yapamadık nedense; bir türlü olmadı. Bir koşuşma, durmadan 

bir şeylerle uğraşma… Neden koşuyorduk, acelemiz neydi? Tavan arasına çıktığı güne kadar, bir şeyin arkasın-

dan hep başka bir şey yaptık, hiç durmadık, hiç tekrarlamadık. Sonra köşemde kaldım günlerce; ne yedim ne 

düşündüm. Sigara içtim durmadan. Evi yaşanmaz bir duruma getirdim sonunda. Bir savaş sonu kargaşalığı sardı 

her yanı. Düzen içinde yaşamayı bir bakıma sevdiğim halde, dayanılmaz bir pislik ve pasaklılık içinde çırpındım. 

Belki de böylece kendimi cezalandırmış oldum. Sokağa fırlamak, ‘ona’ gitmek için, öldürücü bi ümitsizliğe 

düşmek istedim. Kim bilir? Belki de, kendim için böyle kötü şeyler düşünmemi istersin diye söylüyorum bun-

ları. Fakat senin öleceğini, kendini öldüreceğini hiç düşünmedim. Uzak bir yerde, hiç olmazsa görünüşte sakin 

bir yaşantı içinde olacağını hayal ettim senin.

Işığın altından kaçmaya çabalyan bir hamamböceği takıldı gözüne, kendine geldi. El feneriyle izledi böceği: 

Çirkin yaratık, yukarı çıkmaya çalışıyordu ağlara takılarak. Böceğin ayakları, elbiseyi parçalar diye korktu. Yıllar 
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geçmişti, küçük bir dokunuşa dayanamazdı, kim bilir? İşte, boynundan yukarı doğru çıkıyor, yanağında biraz 

sendeledi: Sakalı biraz uzamış da ondan; zaten her gün tıraş olmayı sevmezdi. Yanaktan yukarı çıkan böcek, 

şakağa doğru gözden kayboldu. El fenerini oraya tutsam mı? Hayır. Korktu; fakat yarı karanlıkta kurşunun 

deliğini gördü. Titreyerek geri çekildiği sırada, aynı delikten çıktı hamamböceği: Bacaklarının arasında küçük, 

pürüzlü bir parça taşıyordu. Dehşete kapılarak feneri deliğin içine tuttu: Işınlar, kafatasının iç duvarlarında 

yansıdı. Eyvah! Böcekler beynini yemişlerdi, en yumuşak tarafını. Belki de hamamböceği son parçayı taşıyordu. 

Kendini tutamadı: “Seni çok mu yalnız bıraktılar sevgilim?” dedi. Aşağıdan, başka bir deliğin içinden sevgili-

sinin sesini duydu.

“Bir şey mi söyledin canım?”

Elini telaşla kitap sandığına soktu. “Hiç” diye karşılık verdi aceleyle. “Kendi kendime konuşuyordum.”

Korkuyu Beklerken - Unutulan - Oğuz Atay

(devamı)

Titreyen elleriyle sandıktan kitap seçmeye çalışıyordu. Kendisine hâkim olmak zorundaydı. Bir dönüp baksa arka-

sına, tekrar o cansız bedeni görmeyi kaldıramazdı. O ölmüşse yaşayamazdı çünkü. Ama ya zihni bir oyun oynuyor-

sa? Ya gördükleri sadece bir hayalden ibaretse? Bilmiyordu. Belki hâlâ sevgilisinin ölümünü dile getirmemiş olması 

rahatlatıyordu onu. Belki de birkaç adım arkada duran cesedin varlığını sadece onun bilmesi, gerçeğin acısında 

boğulmasını engelliyordu.

Ne yaptığını bilmeyen elleri, en sonunda bir kitap seçti. Toz içinde kalmış sayfaları karıştırmak, gözlerini sadece o 

sayfalarda tutmak… O anda yaşamak hiç bu kadar zor olmamıştı. Belki sayfaların arasında eski bir fotoğraf bulma, 

belki kendini kandırıp da her şeyin bir hayal olması umuduyla karıştırmaya başladı kitabı. Tozdan zar zor okunan 

cümlelerin üzerinde gezdirdi parmaklarını. Her satırda gözleri biraz daha yana kaydı, biraz daha uzaklaştı sayfa-

lardan. Her satırda kemiklerine kadar hissettiği soğuk arttı. Her sözcükte biraz daha yaklaştı gerçekle yüzleşmeye. 

İçinde kalmış o son umut parçasıyla, her şeyin zihninin oyunu olma ihtimaline tutunarak döndü arkasını. Kuru bir 

sessizlik. Yerde yatan bir sevgilinin bedeni ve kuru bir sessizlik. Acıdan mı, öfkeden mi bilmiyordu. Elinden kayıp 

gitmek üzere olan kitabı yırtmaya başladı. Kimseciklerin duyamadığı çığlıklarla parçaladı kitapları, fotoğrafları. 

Tek tek. Acımadan yok etti hepsini. Niye susmuyordu içindeki çığlıklar? Kaldıramadı. Yırtık kâğıt parçalarının 

üzerine yığıldı. Sessizliğin içinde beklemeye başladı çürüyecek olan bedenini hamam böceklerinin yemesini. İki ceset, 

bir tavan arasında çürümeyi... 

Kulaklarında çınlayan sesle kendine geldi: 

-Sevgilim? İyi misin?

Doğruldu. Onu zar zor taşıyan dizleriyle tavan arasından çıkarken biliyordu: Unutacaktı yaşananları. Tavan ara-

sından çıktı. Kapıyı kapattı. Unuttu. 

∆ Defne Pelin Feyzioğlu
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Beliz Ertekin: Bir süredir okulda olmanıza rağmen 
denk gelmediğiniz birçok öğrenci olmuştur mutlaka; 
bize kendinizi tanıtır mısınız, kaç senedir NDS’desiniz?

Veysel Işıklı: Adım Veysel Işıklı, İngilizce öğretmeniyim. 
1982 yılında İstanbul’da doğdum. Marmara Üniversitesi 
Fransızca Öğretmenliği okurken ek kredi alarak İngilizce 
Öğretmeni olmaya da hak kazandım. Mezuniyetimden 
itibaren İngilizce Öğretmeni olarak çalıştım, 5 senedir 
NDS’deyim.

B.E: NDS’den ayrılırken diyeceğiniz en büyük “iyi ki” 
nedir?

V.I: Benim iyi kilerim hep öğrenciler üzerinden oldu. İyi 
ki sizleri tanımışım. NDS’de tanıdığım öğrenciler çoğun-
lukla benim için geleceğe yönelik bir neşe ve umut kay-
nağı oldu. Sınıfta ettiğimiz sohbetler sizlerin ne kadar çok 
yönlü düşünebildiğinizi, her şeyi ne kadar irdeleyebildi-
ğinizi görmek hem beni çok mutlu ediyor, hem de çok 
farklı konularda düşünmeye itiyor. Bu süreçte sizlerle bir-
likte büyüdüm diyebilirim. 

B.E: Öğretmen olmayı açıklar mısınız?

V.I: Ben lise ve üniversite yıllarında hiçbir zaman öğretmen 
olmayı düşünmedim. Okul, gençlik yıllarımda benim için 
bir eziyetti. Fakat her ne olduysa öğretmenlik okumaya 

Veysel Işıklı
Öğretmenliğe başladığım ilk 
günümden itibaren “öğretmen 
olma” rolüne âşık oldum. 
Sınıfı sahnem, derslerimi 
oyunum olarak benimsedim. 
Sınıf benim için bir tiyatro 
sahnesi oldu. 

Röportaj:
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başladım. Mezun olduğumda sadece deneme amaçlı öğret-
menliğe başladım ve ilk günümden itibaren “öğretmen 
olma” rolüne âşık oldum. Sınıfı sahnem, derslerimi oyunum 
olarak benimsedim. Sınıf benim için bir tiyatro sahnesi 
oldu. 

B.E: Türkiye’de en çok neyi özleyeceksiniz?

V.I: Öğrencilerin ve gençlerin saygısını.

B.E: Unutamadım dediğiniz bir dönem oldu mu?

V.I: Her dönemi çok iyi hatırlayamamış veyahut hepinizin 
ismini öğrenmemiş olabilirim, bildiğiniz gibi isim hafızam 
sıfır ancak sizlerin her birinizin düşünceleri, hayatları benim 
için ayrı önemli oldu. 

B.E: Şahit olduğunuz en keyifli 24 Kasım?

V.I: 161 Döneminin öğretmenler günü kutlaması çok çok 
güzeldi.

B.E: En büyük gurur kaynağınız? 

V.I: Sevilen bir öğretmen olmak, gençlerle iyi iletişim kura-
bilmek. 

B.E: Hiç bu röportajın sizinle yapılacağını düşünmüş 
müydünüz?

V.I: Hiç düşünmemiştim. Bütün kariyerimi NDS’de bitire-
bileceğimi düşünüyordum; fakat hayatın insanı nerelere 
çekeceği, götüreceği belli değil. Gönül isterdi bu röportajı 
hiç yapmamış olalım ama sizler benim için en güzel anıla-
rım olarak zihnime kazındınız.

4 harf, tek kelime, tamamen bir bilinmezlik ve mide kramp-
ları; Lise… Hele o dört harf yerini Sion’a bırakıyorsa işiniz 
diğerlerine kıyasla biraz daha zor. Bu zorluk önce arkadaş-
larınızın okulun resmini görüp “Okula mı gidiyorsun has-
taneye mi?” diye dalga geçmesi ile başlar, -yalan yok- 163 
yıllık tarihi olan bu mermer yapının içinizi bir gram bile 
ısıtmamasıyla devam eder. Ancak ikinci dersin zili çaldığın-
da aydınlanan gökyüzü de tuzu biberi! Adeta 20’lerden 
kalma siyah beyaz bir film sahnesidir burası ve çoğu zaman 
bir yer edinmek zaman alır, muhatap bulmak çok daha uzun 
zaman...

Eğer bu beş yıllık yolculuğunuzun üzerinden bir süre geç-
mişse ve sizi tanımlarken hâlâ “alışılmışın dışında bir 
çocuk” hitabı kullanılıyorsa bilin, yer edinme konusunda 
pek de başarılı olamamışsınız. Herkes rolünü ezberlemiş, 
sahnesi geldiğinde oyununu oynamış ve sahneyi terk etmiş. 
Siz ise o filmi uzaktan izleyen biri olmuşsunuz. İki seçenek 
var önünüzde; sahneyi terk etmek veya tutunacak bir dal 
aramak. 
İşte tam o sırada, birden bu siyah-beyaz monoton sahnenin 
içinden, uzaktan patlıcan moru bir kazak göz alıyor, keyif-
li bir şekilde sette  “tırtıl” kelimesi yankılanıyor. İçinizde 
bir ışık doğuyor, ister istemez daha yakın hissediyorsunuz 
kendinize, avutuyorsunuz kendinizi “O tutunduysa ben de 
tutunabilirim.” diyorsunuz. Önce bir yer edinmenin pek de 
gerekli bir şey olmadığının farkına varıyorsunuz sonra da 
monoton olmadan da sahnenizi oynayabileceğinizi. Çalacak 
bir kapı, dikkate alacağına emin olduğunuz bir muhatap; 
tutunacak bir dal…
Siz belki gidiyorsunuz ancak geriye; dallarınızı uzatıp ümit 
olduğunuz fidanları, kendinden emin ve her zaman size 
minnettar kalacak çınar olarak bırakıyorsunuz.

Yolunuz açık olsun…
∆ Beliz Ertekin
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Ayrılık; güzel, hüzünlü ve resmi bir ayrılık... 
Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya giderken...

Kerem

Sinir krizi seanslarının sonu.

Behlül kaçar!
Lora

“Ayrılık da sevdaya dahil.”
Dilara

Sorun bende değil, sende :)
Derin

Bitse de gitsek! 
İdil

Bahar gibiydin
Çabuk bezdirttin
Pek hızlı geçtin
İyi ki de bittin

Umut

Sabah 5.30 nöbeti bitti. 
Berkin

Durup dururken 19 puan geriye düştük. 
Ata Berk

Biz gidiyoruz, darısı kalanların başına... 
Deren

Bizden sonra gelenlere sabır diliyorum.
Batuhan

Kalanlara selam olsun.
Ali Sarp

Daha çabuk bitemezdi.
Emir

Hoş geldim BEŞ gittim.
İpek

Görünüşü tatlı, tadı çok acı olan bir şeker gibiydin NDS.
Gökçe

Sonunda...
Sena

İyi dostluklar, Fransız kültüründen bir tat.
Yiğit Yarkın

Bizler gidiyoruz ama bunu okuyorsanız siz hâlâ burada-
sınız demektir.

Burak

“Demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden 
bir gemi kalkar bu limandan”

Deniz

Derste camdan dışarı bakmaktan kilisenin heykellerini 
ezberlemiş olmama rağmen kafama Fransızcayı çivilemek 
her okulun harcı değildir herhalde. Dame de Sion’a teşek-
kürlerimle...

Emine

Liseye 15 yaşında bir çocuk olarak girdim, Fransa’da oku-
maya gidince nerede çalışıp harçlık çıkarabileceğini, yurt 
mu daha iyi olur ev kiralamak mı daha iyi oluru düşünen 
19 yaşında bir yarı-yetişkin olarak çıkıyorum! Zamanın 
bu kadar hızlı geçmesi çok korkutuyor. 

Janset

Genellikle “Okulumun değerini mezun olduktan sonra 
anladım.” der öğrenciler. Ben öyle demeyenlerdenim. 
Dame de Sion’un sıralarına oturduğum ilk günden bugü-
ne dek her günümü doya doya, tadını çıkara çıkara, her 
zaman “iyi ki” diyerek geçirdim. Birçok insan tanıdım, 
mükemmel arkadaşlıklar kurdum. Başarılarımla gurur 
duydum, hatalarımdan ders aldım. Dame de Sion sadece 
bana ders anlatmadı, bana hayatın nasıl bir şey olduğunu 
gösterdi. Tıpkı bir tohumun filizlenip olgulaşması gibi 
ben de günden güne olgunlaştım ve meyvelerimi verme-
ye hazırım! Bir nevi ailem, yol göstericim.   Tekrar görüş-
mek dileğiyle...

Eylül Mengenli

12. Sınıflar / Giderken...
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