
Nihal Mert Gedik
Okul Müdürü

 Değerli okurlarımız,
    
    Basın-Yayın Kulübü öğrenci ve öğretmenleri 
olarak bizler, birçok esere ev sahipliği yapan 
okulumuzun  edebiyat  ve sanat içerikli dergi 
çıkarmasında pay sahibi olmaktan mutluluk 
duymaktayız.
    Yüzyılı aşan eğitim geleneği  ile kendine 
yer edinen okulumuzun öğrencileri  tarafından 
hazırlanan dergimiz şiir ,deneme ,öykü 
röportaj ve görsel sanatları içerisinde 
barındırmakta ,üstün bir emeğin karşılığı olarak 
sizlere sunulmaktadır. Dergimiz, tamamıyla 
öğrencilerimizin ortaya koymuş olduğu özgün 
eserlerden oluşmaktadır. Daha yolun başındaki 
genç sanatçılarımızın, ileride birçok eseri ile 
ülkemiz edebiyat ve sanatında yer alacağını 
umut etmekteyiz. 
    Okurlarımıza saygıyla sunarız… 
 

    Yazmak insanları düşünmeye sevk 
eder. 2023 Vizyonu doğrultusunda; 
düşünen, üreten, girişimci, yaratıcı bireyler 
yetiştirebilmenin en güzel yolunun 
öğrencilerimizi yazmaya sevk etmek olduğu 
düşüncesiyle okulumuzda yayınlarımızı 
arttırmayı hedefliyoruz. 104 yıllık eğitim 
çınarı Çamlıca Kız Lisesi öğrenci ve 
öğretmenlerinin çalışmalarıyla ortaya 
çıkan dergimiz, bu doğrultuda hazırlanmış 
bir eser niteliği taşımaktadır. Derginin 
hazırlanmasında emeği geçen değerli 
öğretmenlerimize ve öğrencilerimize 
teşekkür ediyor derginin bir Çamlıca 
geleneği olarak okul kültürümüzde kalıcı 
olmasını diliyorum.

  Seval Öztürk - Rıza Akagündüz
 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
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İSTERDİM
İçine yeni girdiğim yatağın
Serinliğini hissetmek istedim kum tanelerinde

Geceleyin, kitabımı okuduktan sonra
Kapamak istedim güneşin ışığını,

Sabahın tüm koşturmasına inat
Yuvarlandım rüyaya

Annemin neşeli sesi gibi
Uyandırmasını istedim martıların,

Ve ben, kanatlarımın olmasını diledim.
Bilemezdim hayatın üstüme bir ağ atacağını.
 
            Pınar TİRYAKİ 

ÇOCUK
Ben başarmayı babamdan öğrendim çocuk,
Rüzgâra bir hışımla karşı koymayı
Öyle kuytu köşede ağlamayı değil de,
Herkesin içinde haykırmayı mesela
Ve ben yine düştüğüm yerden kendi kendime kalkabilmeyi
Babamın gözlerinden okudum çocuk.

İçimde umut taşımayı annemden öğrendim mesela
Bu denli uçuk hayaller kurmayı,
Uçurtmamı her defasında gökyüzüne salmayı yahut da
Mahalle satıcılarından pamuk şeker alıp bulutlara benzetmeyi,
Parklarda küçük çocuklar gibi sabahlamayı
Diyorum ya çocuk sana
Ben çocuk olmayı annemden öğrendim

Ben aşk denilen kavramı sende öğrendim çocuk
Birinin gözlerinin içinde 
Bu kadar derinlemesine dalmayı
Kimseler bulamasın diye seni
Çocuk gibi kıskançlık yapıp satır aralarına saklamayı
Ve ben yine sensizliğe inat seni sevmeyi
Senden öğrendim çocuk

                                                     Ayşenur YILDIRIM 
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H A L  L
    Savaşın kara bulutları hala kasabanın üstündeydi. 
Halk kendini yeni yeni toparlıyordu. Aylardan bir deli 
zemheri.  Eriyen karlar taşların arasından süzülüp 
gidiyor. Binalar iki katlı, çok değil. Yeni gibi görünseler 
bile savaşın yaşanmışlıkları eskitmiş duvarları, belli. Bir 
kedi görünüyor sokağın başında, yokluk onu da vurmuş 
olsa gerek, yürürken patilerinin titreyişi hissediliyor. 
Hava aydınlık ama güneş yok. Bulutlar kaplamış 
göğü maviden eser yok. Halil annesiyle camın önüne 
oturmuş, dışarıyı izliyor.Annesi oğlunun yeni tıraş olan 
saçlarını okşuyor. Kirpi gibi diken diken saçları var 
Halil’in… Aynı yere bakıp farklı şeyler düşünüyorlardı. 
‘Acaba yarın eve ekmek girecek mi?’ Kocasını savaşta 
kaybettiğinden beridir tek düşündüğü şey buydu. Halil 
ise taşların arasından akıp giden kar sularından hangisinin 
daha çabuk yolun sonuna varacağını düşünüyordu. 
Gözlerini öylece dikmişti yola. Kömür gibi gözleri vardı Halil’in.    
    Hava kararıyordu. Yemek için yer sofrası kurdu 
Hatice. Kocası gittiğinden beridir hep bir tabak eksikti. 
Süt ılıttı sobanın üstünde. Ekmek doğradı içine. Günleri 
böyle geçiyordu. 
    Gülmeyi unutmuştu Halil. Oysa içten bir gülüşü 
vardı Halil’in. Uyudular sonra. Annesinin koynuna girdi. 
Sadece karnı doymamıştı. Sevgiye de doydu o gece Halil.
    Sabah annesi erken kalktı. Hemen sobayı yaktı. 
Geçmek bilmezdi bu zemheri. Oğlunun üşüdüğünü 
kızaran ellerinden hissetti. Minicik elleri var Halil’in. 
Sobada yanan odunların sesiyle uyandı Halil. Annesi 
‘günaydın oğlum’ deyip alnından öptü. Biraz para verdi 
sonra. Ekmek almasını istedi. Halil ceketini giydi, yola çıktı.
   Sokakta taşların üstünden sekerek oyun oynuyor-
du. Bir su birikintisi gördü. Baktı, baktı, baktı… Suyun 
üstünde babasıyla kendini gördü.  

Buruk bir gülümseme oldu yüzünde. Elindeki parayı 
daha sıkı tuttu. Annesi onu beklerdi. Devam etti yoluna. 
    Çok geçmeden varmıştı bakkala. İçeri girince 
sağındaki renkli paketlere ilişti gözü. Çok lezzetli 
görünüyorlardı. Aldırış etmemeye çalıştı. Bakkalın 
sahibine ‘iki ekmek’ dedi. Parayı boyu yettiğince 
ayakuçlarına çıkıp adama uzattı. Çıktı oradan. 
Eve dönerken aklına renkli paketler geldi. Gözleri 
yaşlandı biraz. Sonra sağdan gelen biri dikkatini çekti. 
Ona döndü ve kendine doğru geldiğini anlayınca 
beklemeye başladı. Uzun boylu, sırtında çantası olan, 
az buçuk temiz giyimli bir adamdı. Sonunda karşı 
karşıya geldiler. Annesi yabancı kimseyle konuşma 
derdi. Aklına geldi ama dikkate almak istemedi. Adam 
gülümsedi. Halil karşılık vermedi. Adam bir hamle daha yaptı:
-Adın ne senin?
-Halil.
-Bu saatte nereden böyle Halil?
-Ekmek almağa gittiydim eve dönüyorum anam bekliyor.
Gözü bir anda adamın boynundaki makineye takıldı. 
Adam sanki Halil sormuşçasına yanıt verdi:
Fotoğraf makinem ile seni çekeyim mi? Pek yakışıklı 
bir oğlansın hem.
Halil mutluydu. Bu oyunu sevmişti. Adam kamerayı 
ona yöneltince düzgün durmaya çalıştı. Dayanamayıp 
sordu. ‘Kimsin sen ağabey?’ Adam savaş fotoğrafçısı 
olduğunu el kadar çocuğa söylemeyi uygun görmedi. 
‘Gülümse Halil, çekiyorum!’ dedi coşkulu bir sesle. 
Halil gülümsedi. Deklanşör sesi sokağa can verdi. Sokak 
güzelleşti. Bulutlar dağıldı. Gökyüzü mavileşti o gülünce.
Aylardır gülmediği için varlığını unuttuğu bir gamzesi 
vardı Halil’in…

v

Sena Parlak
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Her günün batışı,
Aklıma gelişin,
Satırların yarım kalışı…
Bu muydu sevgi sahi
Yoksa hepsinden ziyade 
Kaçmak mıydı gökyüzüne
Mona Roza, Lavinia, Pia, Anna…
Olmasan şiirler yazılamayacak sen
Sevgimden derbeder olmuş ben 
Ne kadar 
Ne kadar sürerdi?
Bilmem

Okuduğum kitapların içinde yaşadım seni
Hem de delilercesine
Aklın yok mu derler
Benim bir sen’im var derim ya
Bir de nahoş dizelerim
Kimsesizim ben
Bir gökyüzün var aklımda
Birde naif sesin

Nesin sen Anka’m
Küllerin olmayı isteyeceğim kadar
Doğmamak da olsa kaderim
Yeniden, yeniden sevebileceğim kadar.

           SENA YALMANCI  

ANKA

Göçmek yetmez mi hayatta
Sen yine çıkmazsın aklımdan
Yapmazsın, yapamazsın
Sevsem, kaçarsın
Dokunsam yanarsın

Resim: Berranur Pekmezci
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       Sokaklar sessiz ve soğuk. İn cin dehliz-
lerinden çıkmamış, saklanmışlar soğuktan. Yalnız, 
yalnız ben varım ıssız kaldırımlarda. Korkmuyo-
rum diğerleri gibi. Hem neden korkayım ki? Ben 
soğuktan korkmam. Ben, ben insanlardan korka-
rım hem. Soğuk değil, insanlar benim iliklerimi 
sızlatıyor. İnsanlar…
   Geçen gün yine yürüyordum sokaklarda, yine 
aynı kaldırım taşlarından geçip gidiyordum- ben 
güzergahımdan sapmaksızın hep aynı yolları ar-
şınlarım, bu benim için alışkanlıktır artık, her sa-
baha gözlerimi açmaktan bir farkı yoktur- bir ka-
dın gördüm ta uzaklarda. Çok uzak değildi aslında, 
seslensem duyardı mesela. Fakat seslenmedim 
elbet, hem neden sesleneyim ki tanımadığım bir 
yabancıya? Zaten seslenmemi ister 
miydi ki, tanışmıyoruz bile. Tanışmış olsaydık ses-
lenirdim, belki o da beklerdi seslenmemi. Ama 
tanışmadık, tanışmadım. Ne bileyim bir şey ifade 
etmedi benim için o an. Canım da çekmemişti 
zaten bir insanı daha tanımak. Yine ben kendi 
düşüncelerimle boğuşurken kadın diğer sokağa 
saptı. Benim de boşluğuma geldi, kadının peşin-
den saptım sağa. Fakat içimde derin bir endişe…
  İlk defa kendi yolumdan sapmıştım. Ben sev-
mem böyle şeyleri, her gün uyandığım sabaha 
uyanamamaktan ne farkı vardı ki sanki? Kuşku 
dolu adımlarla ilerlerken kadın girdi bir apart-
man kapısından içeri. Durdum, bekledim. Şöyle 
bir etrafıma bakındım. Neden buradaydım, neden 
tanımadığım birinin peşine takıldım bilmiyorum. 
Sadece peşi sıra gittim bir gerekçem olmaksızın.

                                      Melek USTA

BAŞIBOŞ SOKAKLAR
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BOŞLUKTA, YALIN VE ŞEKİLSİZ

Günü kurtardım!
Peki kurtaramadıklarım?

İstemiyorum kahraman olmak!
Ama hiçbir şeyi kaybetmeden…

Durmak istiyorum!
Sadece durmak…
Boşlukta bırakmak…
Zihnim, her şeyi…

10



Varsın gitsinler!
Yalnız kalayım
Onlar varken de yalnızım.
Gitsinler! Sıkıldım yalnızlıktan.

Durmak istiyorum!
Sadece durmak…
Hiçbir sıfat giymeden,
Yalın kalmak…

Canım mı yanıyor
Niye saklayayım?
Ya da herkes dert yanıyor diye 
Niye ben de yanayım.

Kim ki onlar?
Ben kimim?
Onlar bardak, ben su?
Daha neler. Asla!

Durmak istiyorum,
Sadece durmak…
Hiçbir kalıba girmeden, 
Şekilsiz kalmak…

Boşlukta…
Yalın…
Ve 

      Şekilsiz… 
      Mi?
                           Ayşe Sena Kayar

Nefes aldığını hatırlıyor musun?
Attığını kalbinin?
Üşüdüğünde tüylerinin diken diken 
olduğunu?
Tabi onun için de…
Sıcak günlerini…

Yaşıyorsun!
O zaman nefes de alıyorsun.
Gerçekten alıyor musun?
Alıyorum, almıyorum, alıyorum…

Kim ki onlar?
Nefesine karışıyorlar.
Ne hakla zorlarlar?
Sen nasıl uyarsın onlara?!

Sürü tasvirli insan seli…
Hepsi çelikten ceket giymiş.
Ben niye giyeyim?
Ne mecburiyetim var?
Neyse boşver…

Resim: Ceren Ceylan 11



    Gözlerimi açtığımda burnumu yakan tuz kokusu sardı etrafımı. Beni kendine çekiyordu. Ne 

zaman kendimi kötü hissetsem gelirim buraya. Fakat daha önce hiç burada uyuyakalmamıştım. 

Martı sesleri kulaklarımda yankılanıyordu. Balıkçılar ağlarını çoktan denize atmış, dönüş yolunu 

tutmuşlardı. Ben neden halen buradaydım? Dün gece ne olmuştu da ben burada bu sabah bu 

şekilde uyanmıştım? Bilmiyorum. Tek bildiğim saatin yeterince erken olduğu. Ayağa kalktım. 

Ufukta güneş yeni doğuyordu.Her taraf kızıla bürünmüştü. Ne güzel bir manzara! İstanbul işte. 

İnsanda yaşama sevinci uyandırıyor . Adım atmaya çalıştım. Beni buraya bağlayan bir şey buna izin 

vermiyordu. Ne olduğunu görmesem de bilmesem de burada kalmalıydım.  Çıkmaz sokağın başına 

doğru yürümeye başladım. Ta ki Cemal Usta’nın sesini duyana kadar .

- Bre, adam bu saatte ne yapıyorsun burada? Madem geldin neden gidiyorsun ?

-Bilmiyorum, diye cevap verdim . Cemal Usta’ya doğru yürümeye başladım. Lakin o verdiğim 

cevaptan memnun kalmamıştı. Peşine takıldım. Az ileride kaldığı kulübe vardı. Hiç konuşmadan 

oraya doğru yürümeye başladık. Cemal Usta bugün balığa çıkamamış. Zavallı adam baş ağrısından 

kalkamamış. Artık yaşlandığını söyleyip duruyor. Ben öyle düşünmüyorum. Bir insan ne zaman 

yaşamaktan vazgeçerse o zaman yaşlanır. Cemal Usta buna katılmıyor tabi. Elinde termosuyla 

çıktı kulübesinden. Yürüdüğümüz yolu geri döndük. Cemal Usta ile tanışıklığımız çok öncelere 

dayanıyor, çocukluğuma. Doğrusu pek anlaşamayız ama severim onu. Meğerse zavallı adam beni 

görünce halimden anlayıp yiyecek bir şeyler hazırlamış. Sandala geçtik, oturduk. Çay tutuşturdu 

elime. Yüzüme vuran çayın buharında daha iyi hissettim kendimi.

    Denize açıldık. Dalgaların hışırtısı, çayın sıcaklığı, kuşların sesi, tuzun kokusu içimde yaşama 

isteğini daha da artırdı. Burası bana ait, ben buraya aitim.

                                 Nagihan Ünlü 

DENİZ TUZU
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SEVDALIM

Gülümse kocaman
Ağlamasın gözlerin
Bu sonbahar da sevdalım
Küçük mektuplara yazdım adını
Bir güvercin versin diye
Oysa göç ettiler bu sonbaharda
Resimleri kaldı bir tabloda
Külleri kaldı ucu yanan mektupların,
Acısı kaldı bu sevdanın kalbimde
Bak yeniden severcesine
Esen rüzgarda hisset tenimi.
Çiçeklerde duy kokumu
Martıların çığlığında kaybolsun sesim
Bu baharda sevdalım
Fırçalarda resmettim seni,
Hep yanımda kal diye
Oysa resim yetmedi bana seni anlatmaya …

                                        Huri Kevser ŞAHİN
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Ş
İM
D
İ      Yaz öğlesi. Patikanın taşı ayaklarımın altında ufalanıyor. Her şey dağılarak ve eriyerek 

kente doğru akıyor temmuz sıcağında. Yanıyor şehir. Kokusuz bir duman çıkıyor başından. 
Hükümet Konağı, İl Jandarma Müdürlüğü ve PTT Bölge Müdürlüğü mevkiinde yoğunlaşıyor 
duman, oturaklı bir sise dönüşüyor. 
     Birazdan Borsa’nın arkasındaki eczaneye varmış olacağım. Hamdi abi bekliyor beni. Yani, 
bekliyor dersem yalan olur tabii, ilaçlarımı torbaya koyduğu gibi unutmuştur ismimi. Ama 
benim hiçbir şeyi unutma şansım yok. Harf harf dürtüyorum belleğimi, aman kaçırdığım en 
ufak bir detay kalmasın diye. 
  Yine de keyifsiz değilim. On dokuz yaşındayım. Milyonlarca iniş çıkışın ruhumu kevgire 
çevirdiği bir üniversite sınavına hazırlık dönemini ve sınavın bizzat kendisini henüz geride 
bıraktım. Bitirmişliğimin ve bitmişliğimin haftasında annemi hastaneye kaldırdım.
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 Üç gece başında sabahladım. Az uzaktan “Şehir 
dışına nasıl çıkayım yavrum?” diyen teyzemin, 
limon kolonyalı, gösterişçi, yapmacık ilgili komşu 
teyzelerin zırt pırt aradıkları telefonumdaki hal hatır 
güncellemeleri dışında tümüyle yalnızdım –hâlâ da 
yalnızım-. Bir baba, bir kardeş, belki bir anneannenin 
eksikliğini bu denli ilk defa duyumsadım. Ve 
annemle vedalaşmadığım için nasıl mutluyum 
anlatamam! Bu korkunç süreçteki büyük kazancım.
      Tüm hissedişlerim, öfkem, kırgınlığım, yalnızlığım 
ve yorgunluğum yolun taşları gibi ufalanıyor 
şu an ruhumda. Değiştiremeyeceğimi bilmenin 
buharı yükseliyor omuzlarımdan. Ömrümün her 
sarsıntısı ve kaybı bana anı kafamdaki daha iyisi, 
hiç değilse daha makulü ile değiştiremeyeceğimi, 
yaşamın getirdiklerinin benim kaldırabilirliğimle 
ilgilenmediğini net bir şekilde öğretti. O yüzden 
hiç kaydırmıyorum ayağımı vah’lı kuyuya. 
Tek yapabileceğimin baş etme 
gücüme yatırım yapmak olduğunu, 
yanmaya başladığında asıl 
gelişimin gerçekleştiği kaslar 
gibi, canım acıyınca daha 
dayanıklı hale geldiğimi 
biliyorum, düşünüyorum, 
hadi inanıyorum diyelim. 
Yorgunluk ise… Ah! Hiçbir 
zaman ihtiyaç duyduğum kadar 
dinlenemedim. 
    Kaldırımlar ve yollar. Kent 
merkezinde olabildiğince 
modernleştiler ve paklandılar. 
Tabanlarım ferahladı pürüssüzlüklerinde. Can 
Eczanesi’nin yirmi metrekarelik orman serinliği 
ise gel-gitli içime üfledi. Böylece bu yarı hastalıklı 
darlığın kalfasına hiç de hak ettiğinden emin 
olmadığım bir şekilde gülümsedim.  “Az önce 
aramıştım Hamdi abi, annemin ilaçlarını alacaktım.”
   “Hah, tamam.” dedi saçlarının tepesi biçimli 
seyrelmiş abi.
   “Yalnız iki ilaç kalmamış elimizde, depodan 
gönderecekler, biraz bekleteceğiz seni.”
   “Tabii, olur.”  
   Sesli mi söyledim bilmiyorum. Bir karşılaşma 
anında şemsiyesinin ufak çıkıntısı saçıma takılmış 
da kurtaramıyormuş gibi sıkıntılı, mahcup bakakaldı 
adam. İçimden konuştuğumu anladım o an.
   ”Tabii, olur. Beklerim.” 
    Nasıl beklemeyeyim?
     İlaç dolu büyük camlı dolabın karşısında 
oturuyorum şimdi. Solumda ayaklı klima hırlıyor 
tedirginliğime karşı. Bu esinti birazdan katılacağım 
sıcağa karşı direncimi kırıyor.
    

 Bunu düşünmeden edemiyorum. Bir de ilaçlar 
geldikten sonra uğrayacağım marketten hiçbirini 
unutmadan ayrılmamam gereken listemin 
parçalarını. Hep sütle başlıyor listelerimiz. Süt, 
yumurta, ekmek, yoğurt ve diğer önemsiz eklentiler.  
     Sütsüz iyileştirmem mümkün değil annemi. 
Bebekliğinden kalma bir doymazlık olmalı bu. Sanki 
çok gerilerden gelen bir yoksunluğun yansıması. 
Evimiz sütsüz olamaz o yüzden. Hele nekahat 
döneminde asla. Yanında petibör bisküvileri eksik 
etmediğim sürece annem bu tatlı şımartılmaya 
daha fazla dayanamaz, ayaklanır yakında. Tek 
ümidim bu. Bir de sınav sonuçları açıklandığında 
atacağım sevinç çığlığı. Her gece bunu hayal ederek 
uykuya dalıyorum. Her şey güzel olacak, buna çok 
inanıyorum. Depodan gelen giden yok.  
    Annemi arayıp biraz gecikeceğimi söylemeliyim. 

Nasıl olduysa cebimin şarjını kontrol etmeden 
çıkmışım. İki canım kalmış antika telefonumda. 

Biri ararken bitecek kesin, diğeri ilk alo’da. 
Eve gidip gelmeli, belki alışverişi de 

bitirip öyle dönmeliyim yeniden buraya. 
   “Hamdi abi, çok gecikecekse, ben 
bir eve gidip geleyim, öyle alayım 
ilaçlarımı.”
    “Tamam. Gelmediğine göre 
dağıtımda olmalı daha.”

“O zaman ilaçlar geldiğinde bekletirsin, 
ödemeyi de hepsini alınca yaparım, olur mu?” 

   “Olur kızım.”
    Bazen mahcubiyetimiz gereksiz 

soğuğumuzu keser, ısıtır ve kısaltır aramızdaki yolu 
al sıcağıyla. Bazen de hiç beklemediğimiz insanların 
kapısı aralanır ve önyargılarımız aralıktan sızan 
ışıkta kayboluverir gözden.
    Güneş kaldırımlarda kıpırdıyor. Bulabildikleri 
gölgelerde köpekler uyuyor. Kimi yaz sıcağına 
dayanamaz kent insanları, tabelalı otobüs 
duraklarında elektrik direklerinin ince uzun gölgelerine 
sıralanıyorlar, sığınıyorlar. Bu beni güldürüyor.    
   On dokuz yaşındayım. Yürüyorum tebessümlerimi 
düşürerek yanan kaldırımlara.
   “Şimdi her şeyle barışabilirim” diye geçiriyorum 
içimden. Belki de tüm ruhumla gireceğim bir savaşın 
eşiğinde olduğumu bilmeden.

Tüm hissedişlerim, 
öfkem, kırgınlığım, 

yalnızlığım ve yorgunluğum 
yolun taşları gibi ufalanıyor 

şu an ruhumda.
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Bir nidaydı sesin sokaklarımda
Bu isimsiz sokaklar sen misin
Bazen dalıp giderim puslu huzura
Huzurumu bozan o rüzgâr sen misin

Turnanın dik duran başı misali 
İncinen bu gururlu kanat sen misin
Karanlık günlerimin akşamlarında
Gökte parlayan o yıldız sen misin

Bu sıcak terli ruh hallerimin 
Utangaç, eflatun küstüm çiçeği
İçimdeki titrek kış günlerinde
Gönlümde açan kardelen misin

Ey içimde yanan kor alevlerin 
Gökkuşağına bürünmüş renkli meleği
Tüm renklerimin içindeki
Siyah gizli o şeytan mısın

Şimdi ne olduğunu bilmediğim
Kendinden aciz suskun sevgilim
Henüz vakit varken tomurcuk topla
Yoksa bugün gülümsediğin mavi çiçeğin,
Ertesi gün oluyor bir avuç toprak

                        Zeynep KABLAN 

NE’SİN
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KAYIP ŞEHRİN KAYIP ÇOCUĞU
 
Kim bilir hangi şehirdesin
Sesinde çilek aroması
Bahçende menekşeler açmış
Kokundan belli
Ama biraz buruktun sanki
Uçan balonun patlamış gibi
Kiraz ağacının dalında

Kim bilir hangi şehirdesin
Baharı bekleyen tırtıl gibi
Heyecanlı ve meraklı
Bekle beni
Şiiri uzun, ömrü kısa
Bir hayat bahşedilmiş sana
Bilmediğim diyarlarda.

Sena PARLAK 

Kim bilir hangi şehirdesin
Özlemini duyuyorum taa buradan
Gözlerin ıslak bakıyor 
Sanki büyümeye direniyorsun
İçindeki çocuğu öldürmeyen
Ben gibi
Yapayalnız şehrin ortasında

Re
si

m
: R

üm
ey

sa
 A

rs
la

n

17



    Ters diye nitelendirilen şeylerin aslında düz 
olmadığını nereden biliyoruz? Ters ve düz kavramını 
neye göre belirliyoruz? Bir cismin konumunun ters 
olduğunu ona “ters” damgası vurarak belirtiyoruz. 
Peki onun gerçekten ters olduğuna nasıl kanaat 
getiriyoruz? Yani aslında o ters denilene düz diyemez 
miydik? Ters kavramı yalnızca “gerekli olan duruma 
karşıt” olduğu için mi kullanılıyor? Şu an bunları 
yazarken bile genelleştirilmiş ters ve düz kelimelerini 
kullanıyorum. Aynı etiketleri ben de yapıştırıyorum 
çünkü evrensel olan ters ve 
düz kavramları var. Ters diye 
nitelendirilen konum, aslında 
olması gereken yer olabilir. 
Mesela ben bir su şişesini 
düzken ters çevirdiğimde 
kapağı aşağıda kalacağı için, 
onu kullanmam gerektiğinde 
tekrar ilk pozisyona çevirmem 
gerekir. İşte insanlar bu 
sebepten ötürü, tekrar 
döndürülmeye ihtiyaç 
duyulduğu için, kapağın 
aşağıda kaldığı pozisyona 
ters diyor. Fakat bu durum 
yalnızca alışkanlığımızdan 
doğuyor. Bu söylediklerim 
David Hume’un nedensellik 
ilkesine benziyor. Hume’a 
göre: A ve B olayları arasında 
her zaman birbirini izleyen bir 
ilişki gözlemlediğimiz için bu 
iki olay arasında nedensellik 
ilişkisi olduğuna inanırız. Oysa 
bunlar bir bilgi değil, bir inanç 
ve alışkanlıktır. 
      Ters diye nitelendirilen şeylere düz denilmesini 
istiyorum. Köpek gibi sadık bir hayvan, bir hakaret 
söylemi içerisinde yer almasın. Aksine sadık insanlara 
köpek benzetilmesi yapılsın. Kedi gibi masum bir 
hayvanın hareketleri, insanın nankörlüğüne örnek 
olmasın. “Kıymet bilmez kişiler kendilerine yapılan 
iyiliğe, kötülükle karşılık verebilirler.” anlamına gelen 
“Besle kargayı oysun gözünü.” atasözümüzde neden 
kıymet bilmez kişileri -insanları- temsilen karga gibi 
güzel bir hayvan kullanılıyor? Ya da neden karanlığı, 
korkuyu temsil eden bir hayvanmış gibi gösteriliyor 
kargalar? Bunlara karga benzetilmesi yapılmasın.
     

  Toplumda berbat bir algı söz konusu. Tüm bu 
algıların yok olmasını ve alışılagelmiş şeylerin 
değişmesini istiyorum. Ağlayan bir insan 
görüldüğünde ilk olarak mutsuz olduğu için değil; 
mutlu olduğu için ağlıyor olması düşünülsün. “Hava 
bugün çok güzel.” diyen bir kişi güneşli ve sıcak bir 
havayı değil, aksine yağmurlu ve soğuk bir havayı 
belirtiyor olsun ve onu diyen insanın karşısındaki de 
onu duyduğunda ilk olarak yağmurlu ve soğuk bir 
havayı düşünsün.
    İnsanların fikirleri algılardan sıyrılsın; alışılagelmiş 
düşüncelerden bağımsız hareket etsin istiyorum. 

Deliye “deli” değil de, deli denilen 
kişinin delirmesine sebep 
olan insanlara deli denilsin ve 
delirmesine sebep olan bir insan 
değil, bir cisim yahut bir fikirse 
bile -sözde- deliye deli denilmesin. 
Ekmeği ihtiyacı olan bir insana, 
fırından ekmek çaldığı için suçlu 
denilmesin. İhtiyacı olduğunda 
ona yardım etmeyen fırıncıya 
suçlu denilsin istiyorum. Eğer 
kişi gerçekten ihtiyacı olduğu 
için hırsızlık yaptıysa; -sözde- 
hırsız değil, onu hırsızlığa iten 
düzen cezalandırılsın. Yoksul 
denildiğinde insanların aklına 
parasız insanlar değil; cahil 
insanlar ve zengin denildiğinde ise 
parası olan insanlar değil; bilgili 
insanlar gelsin. 
      Ben ters, düz, kötü, iyi gibi bazı 
zıt kavramların yer değiştirmesini, 
birisine; birkaç iyilik yaptı diye 
“iyi insan” ve aynı zamanda birkaç 
kötülük yaptı diye “kötü insan” 

etiketi yapıştırmayan insanların var olduğu bir dünya 
olsun istiyorum. Bütün var olan insanların; hiçbir 
şeyin, tek bir kelimeye veyahut tek bir paragrafa indirgenecek 
kadar yüzeysel olmadığını kavramasını istiyorum. 
       Belki bu bir ütopya değil. Bilakis kafamın kendi 
kendisini yiyip bitirmesine imkan sağlayan bir distopya.

“Kendine saygısı olan her ruh, hayatı en uçta yaşamak 
ister. Size verilenlerle yetindiğiniz takdirde, köleden 
farkınız kalmaz.” 
          
                    Fernando Pessoa / Huzursuzluğun Kitabı    

 ZITLARIN ÜTOPYASI

Resim: İlknur Bilican

Sude GEZER

ÇAMLICA’NIN İNCİSİ
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   İstanbul’da ilk görev yerim olan Çamlıca 
Kız Anadolu Lisesi daha ilk günden yemyeşil 
bahçesiyle kucak açmıştı bana. Ağaçlarda 
cıvıldayan kuşlar ve okulumuzun kuşlar kadar 
neşeli, hayat dolu kızları... Üsküdar’ın en seçkin 
yerlerinden birinde, Acıbadem’de, Çamlıca 
Tepesine yakın olan okulumuzu mazisinden 
ayrı düşünmek hata olur. Daha düne kadar 
eğitim verilmekte olan eski yapının o zarif 
mimarisi, kızlarımızın eğitim alabilecekleri 
bir kuruma en çok yakışan siluetiyle insanı 
kendine hayran bırakıyor. Ecdat  yadigarı bu 
binada eğitim faaliyetlerine yetişebilmeyi ne 
kadar isterdim. Çünkü bence taşın, mimarinin de 
bir ruhu var. İnsanı sarıp sarmalayan, bir anne 
kucağı gibi burası, an olur anneannenin hatta 
onun annesinin kokusunu, ninnisini insana alıp 
getiren bir rüzgar esiverir pencerelerden içeri, 
valide bağından kokular getirir; nice hayırşinas 
validemizin ruhunu okşayan bir rüzgar. Yine 
bugün olduğu gibi nice kıymetli hocalar, nice 
güzel öğrencilerle dolup taşmıştı bu bahçe... 
Kimler geldi, kimler geçti buralardan...

    Bir gün bahçede dolaşırken yaşı epeyce geçkin 
bir hanım yaklaştı yanıma. Kısa bir tanışmadan 
sonra hanımefendinin yıllar önce bu okuldan 
mezun olmuş; belli bir süre mimarlık yaptıktan 
sonra emekliye ayrılmış olduğunu öğreniyorum. 
Bugün de mezun olduğu bu kurumda kızının 
öğretmen olarak görev yapmasını arzu 
ediyormuş. Konuyla bilgi almak için geldiğini 
anlatırken okulumuzun restore edilmekte olan binasına 
dalıyor gözleri. Birkaç anısını zevkle dinliyorum. 
    Reşat Nuri’nin idealist kahramanı, Feride 
gibiymiş pek çok öğretmeni. Hiç evlenmemiş 
olanlar çokmuş aralarında. Disiplinden, saygıdan 
bahsediyor. Öğretmenlerine duyduğu minnet ve 
özlem kolayca okunuyor gözlerinden. Bu nazik 
hanımla vedalaşırken bu kurumun daha kaç nesil 
yuvadan uçuracağını hayal ediyor, böyle güzel 
anıların bir parçası olma gururu taşıyabilmenin 
hayalini kuruyorum. Geleceğin mimarı olacak 
genç kızlarımızın bayrak yarışında en önde 
gidenlerden olmasını diliyorum canı gönülden. 
İlmini, kalemini vatanı için, nice yüce fikrin inşası 
için kullanan ahlaklı, zarif, kıvılcım gibi nice 
gençlerin yetişmesini diliyorum.  

ÇAMLICA’NIN İNCİSİ
Elif Bilge TEKMEN
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği;
Çamlıca’da yerdedir göklerin derinliği.
Oynak sular yalının alt katına misafir;
Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir.
Her akşam camlarında yangın çıkan 
Üsküdar,
Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar...
Bir ses, bilemem tanbur gibi mi, ud gibi mi?
Cumbalı odalarda inletir ‘Katibim’i...

Necip Fazıl Kısakürek
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Bir zamanların korkusuz askeriydim kalkanımla 
Oklarımın giremediği bir delik olmadı asla 
Şimdilerde yayımın boynu bükük, ağacın altında
Sahibini bekliyor durmadan umutsuzca 

Sesim kısılalı savaş meydanlarına uzak kaldım
Ordum dağılalı düşmanlarım tarafından kusurlandım 
Esirlerim kaçalı zindanlarım ıssız kaldı 
Kulemin tepesinde iyice yalnızlaştım  
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ÇALINMIŞ  HAYATIN EZGİSİ
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“ Zengin, zenginliğini göstermez, kullanır. ( Acemi zengin gösteriş merakına kapılsa da tez ustalaşır zenginlikte.) Biz, 
zenginliği bilmeyenler, zenginlerin gösteriş meraklısı olduğunu düşünürüz. Güzeller, güzelliklerini dimdik başlarıyla 
taşır, güzelliklerine herkesin bakmasından tedirgin olmazken, biz güzel olmayanlar, güzelliğin böylesine, utanmadan, 
sıkılmadan sergilenmesinden tedirgin olur, o güzelin şımarıklığından söz ederiz.”
        ( Gece, Bilge KARASU)

Us yasası bu insanın:
Suyu şavka döndürüp
Düşü gerçeğe çevirip
Düşmanı dost kılacaksın!
  Can YÜCEL20



ÇALINMIŞ  HAYATIN EZGİSİ

“ Zengin, zenginliğini göstermez, kullanır. ( Acemi zengin gösteriş merakına kapılsa da tez ustalaşır zenginlikte.) Biz, 
zenginliği bilmeyenler, zenginlerin gösteriş meraklısı olduğunu düşünürüz. Güzeller, güzelliklerini dimdik başlarıyla 
taşır, güzelliklerine herkesin bakmasından tedirgin olmazken, biz güzel olmayanlar, güzelliğin böylesine, utanmadan, 
sıkılmadan sergilenmesinden tedirgin olur, o güzelin şımarıklığından söz ederiz.”
        ( Gece, Bilge KARASU)

Us yasası bu insanın:
Suyu şavka döndürüp
Düşü gerçeğe çevirip
Düşmanı dost kılacaksın!
  Can YÜCEL

   Karanlığı içine hapseden tozlu bir ruh, suyun 
akışını belirleyen etki ya da bilince vurulmuş 
dümen gibidir. Karanlığa teslimiyet, diri bir 
bedenin toprağa teslimiyeti gibidir. 
     Yaşanmamış renkler, tadılmamış sözcükler 
bizleri her zaman için dolmamış satırlara amade 
eder. Çocukluktan arınmış bir ağaç yetiştirdiği 
duygulara renk veremez. 
   Ruhun kıyısındaki karanlığa sahip bir bilinç. 
Asla var olmayan sadakat. Bu sözcükler insanın 
tamamlayıcısıdır. Düşünen bu varlık kendini feda-
karlığın sembolü zanneder. Oysa bilmez ki bu in-
ancı sadece kendi döngüsünün varlığıdır. Bu yaratılışı 
kandaki vicdan hareketlerini sembolize eder.     

Sessizliğin ucuna gömülmüş, iki ayaklı topluluk 
ise bu vicdan gösterisini sadece seyreder. Doğru-
luğunu ise sürü misali gösterir. 
   Terbiye edinen bir bedenden düşünmesi nasıl 
beklenebilir ki. Bir başka düşüncenin kabullen-
diği kuralları kendisi için benimsemişken nasıl 
olur da ondan farklı bir bakış beklenir. Klonlan-
mış bu sözcükler bize bu kadar aşılanmışken, 
başka bir boyut yaratılabilir mi? 
     İçinde olduğumuz bu evren her birimiz için bir 
yıldız temenni etmiştir. Bu gezegenin ışığından 
faydalanmak ise sadece bizlerin elinde. 
                               

Ayşenur Demir

Resim: Evrim Akkuş
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Şakaklarıma düşen kar tanesinin anımsattığı
Mütenahhi akşam güneşinin

Elimdeki dört köşe dört kenar içine sığma çabası
Beni mest eden ah o eylül akşamı

Ordan oraya sürüklenmeye karşı koyamayan
Yorulmaz ikili akrep ve yelkovan
Yazmak için didinip duran ben

Hala aynı ben
Ay olmuş Kasım 12

Alışılagelmiş bir rüzgar
Açık kalmış pencere arasından

Uğuldayarak içeriye bodoslama dalıyor
Naçizane ruhuna hapsolmuş
Söyleyemediklerimin yerine

Söylenilmeye hazır ağız dolusu üç beş satır ile
Öğle vaktinin geçmiş olmasından kafi

Soğuk havanın çarpan yüzüme verdiği haz
Şimdi ise bir gece

Gecenin içinde karanlık
Karanlığın içinde

Bilindikten ziyade bilinmeyen bir sabaha giden 
zaman

Sonbaharın tasvir edilişiyle
Yaprak sokak ortasında

Kavşağın ne sağında kalıyor ne solunda
Düşen yağmur damlasıyla başlamıyor değil

Sileceklerdeki o çaba
Arabalar tek düze yollarda

 Bilinmeyen sabaha giden zamanın içinde
Anlamsızlaşan birkaç gölge ile 

Zamanın tersine mi gidiyor rotamız yoksa zamanla 
birlikte mi

Bizim bir rotamız mı vardı
Zamanın –x yönünde ilerleyen

AYŞE NUR YILDIRIM 

BUĞULU PENCEREDEN
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    Serin bir rüzgar esiyor. Hızlı hızlı geçen 
trenler bu rüzgârın şiddetini arttırıyor. Rüzgarı 
hissediyorum ama üşüdüğümün farkında değilim. 
Neden mi ? Çünkü o an sadece ne yapacağımı, 
geceyi nerede geçireceğimi düşünüyorum. 
Neden hayat bazı insanlar için bu kadar zor 
diye düşünüyorum. Yaşım daha on altı. Yönünü 
kaybetmiş gezginler gibiyim. Bu yaştaki insanları 
sokakta tek başına bile göremezken ben şu an 
yapayalnızım. Beni bu yaşta sokağa mahkûm 
eden neydi?
    İstasyonun uç köşelerinden birinde ayaklarımı 
kendime çekerek birleştirmiş bir şekilde 
oturuyorum. Ne kadar küçülebilirsem o kadar iyi 
diye düşünüyorum. Galiba utanıyorum. İnsanların 
beni küçük görmesinden, yalnızlığımı fark 
etmesinden korkuyorum.
    Yalnızlığım, toy kuşunun deniz dalgaları 
arasında aksayarak uçması gibiydi.Uçmaya 
başladım bir kere... Uçtukça hevesleniyorum. 
İşte o anda patlatıyor tomurcuğunu yüreğimin 
kıvrımları , ama yetmiyor. Bir ışık içinden akan su 
gibi içimden içime dökülüyorum.
    O anda tren sesleri uzaklardan kendini 
hissettiriyor. Ses , ayaklarımı zaptedemeyecek 
kadar titretiyor ama rayların çağrısına  karşı 
koyamıyorum. İleride az ama kuvvetli tren ışıkları 
acele et diyordu. Kararımı vermiştim. Yalnızlık tek 
başına kalmak değildi, kalabalığın içinde kendini 
yok saymaktı. Varlığımın ve yokluğumun fark 
etmediği o anda ölümümün kolay ve acımasız 
olacağına inanarak yoluna can verdiğim o kaçışı 
artık sonlandırdım.
                       Şadiye BÜYÜKÇOLAK 

Y A L N I Z L I K

İnsanlar fazla anlamsızlaşmış,
Yıldızsız bir gece gibi ilginç.
İnsanlar çok değişmiş,
Değiştikçe ötekileşmiş tuhaf 

Her şey fazla karmaşıklaşmış,
Bir kasanın işlemcisi gibi karışık
Her şey dağılmış,
Kopmuş birbirinden bağımsız

DUVARA 

BAKAN 

PENCERE

Sanki her şey dağınık
Güya her şey düğüm bir bağ,
Çözülmeyi bekleyen soru.
Sözde her şey umarsız.

Zorla, dikkatle bakmaya kendini.
Bakmakla kalma, gör.
Dinlemekle kalma duy.
Çalış her şeyi anlamaya.

Gördün mü sen de?
Yerli yerinde ve düzgün her şey,
Mükemmel hepsi.
Umarsız değil hiçbiri.

Sude GEZER
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“Ah..! Şu kayıtsızlığın gücü..! Budur taşlara 
milyonlarca yıl değişmeden dayanabilme olanağı 
veren...”  (Cesare Pavese)

    “Türk edebiyatının lirik prensesi ya da gamlı, 
mahzun prensesi Tezer Özlü.” Bu tanım Ferit Edgü, 
Leyla Erbil, Sezer Duru gibi sanat çevrelerine 
ait.  Kırk iki yıllık bir yaşam. Bu süreyi  kendi 
olmak derdinde olan biri için uzun ya da kısa 
adlandırmanın pek bir tarifi yok. Kimi yazarlar 
onlarca eser oluşturur fakat kurgusuyla, iletisiyle 
ve anlatı biçimiyle yapıtları okur kitlesinde 
pek bir tesire sahip değildir, sabun köpüğü 
benzetmesi yapılır. Tezer Özlü, Oğuz Atay, Yusuf 
Atılgan, Bilge Karasu gibi yazarlar çokça esere 
sahip olmamalarına rağmen iyi  bir okuyucu 
kitlesine sahiptir. Klasik roman anlayışından 
uzak anlatımı ve kurgusuyla, okuyucunun pek 
çok satırda tekrarlarla düşündüğü, düşlediği bir 
bütünleşmenin olduğu eserlerdir. 
    Berna Moran “Edebiyat Kuramları ve Eleştiri” 
adlı çalışmasında sanat eserini anlamanın ve 
yorumlamanın yöntemleri üzerinde durur. Bir 
eseri okuduğumuzda o eserle ilgili saptama 
yaparken ya da kritiğini oluştururken dört 
tasniften bahseder: sanatçıya dönük eleştiri, 
esere dönük eleştiri, okura dönük eleştiri ve 
topluma (dış dünyaya) dönük eleştiri. Bunları 
şöyle özetleyebiliriz: Sanatçıya dönük eleştiride 
sanatçının yaşam alanlarının, anılarının ve kendi 
ben’inin yapıtta ortaya çıkan yansımalarını 
değerlendirmek; esere dönük eleştiride, eseri her 
şeyden bağımsız görerek anlamaya çalışmak; 
okura dönük eleştiride, eserde anlatılanın 
her okuyucuda kendi benlik ve kavrayışından 
hareketle farklı çağrışımlar ve düşünümler 
oluşturduğunu kabul etmek, eseri okuyucunun 
tamamladığına inanmak; topluma dönük 
eleştiride ise toplum hayatına ait

T E Z E R  Ö Z L Ü 
O K U M A L A R I

“Yaşamın Ucuna Yolculuk” 
Anlatısında Varoluşçu İzlekler

her türlü üretim 
ilişkisinden siyaset, 
okul, kanun, 
gelenek, inanç 
gibi üst kurumlara 
kadar bunların 
sanat yapıtına 
etkisini görebilmek 
anlaşılmalıdır. 
Tezer Özlü’yü 
de bu düzlemde 
düşünebiliriz. 
    Tezer Özlü için dört 
tasnifin de bir arada 

kullanılabileceği hayatına ve eserlerine bakılarak 
fark edilebilir. Kimi yazar, şair ve sanatçıların 
yaşamları ile sanatları arasında ayrım yapmak 
ya da onları çalışmalarından, eserlerinden 
bağımsızmış gibi düşünmek imkânsızdır.  Albert 
Camus, J.P.Sartre gibi sanatçıların roman 
karakterlerine  yükledikleri felsefi ve yaşamsal 
sorumluluklar, bu yazarların kendi gerçek 
Varoluşsal sorumluluklarından farklı değildir. 
    Tezer Özlü (1943-1986), Anadolu’nun küçük 
kasabalarında ( Simav, Ödemiş, Gerede) geçen 
çocukluk evresinden sonra ailesinin İstanbul’a 
taşınmasıyla Avusturya Kız Lisesinde eğitim 
almaya başlar. Son sınıfta lise eğitimini 
yarıda bırakır. On dokuz yaşında (1962-63) 
tüm Avrupa’yı otostopla gezer. Sonrasında 
babasının isteğini kırmaz ve 1965’te İstanbul 
Erkek Lisesinden mezun olur. Geçirdiği kimi 
rahatsızlıklar nedeniyle 1967-72 arasında 
dönem dönem psikiyatri kliniklerinde tedavi 
görür.  Üç kez evlenir, bir kızı olur. Yaşamı Fransa, 
Almanya, İsviçre gibi ülkelerde sanat ve edebiyat 
çevrelerinde geçer. Yaptığı çeviri, eleştiri ve 
yazarlıkla hayatını sürdürür. İlk kez Almanca 
olarak yazdığı “Yaşamın Ucuna Yolculuk” romanı 
Almanya’da ödül alır, eser daha sonra Türkçeye çevrilir.
     Alman varoluşçu felsefenin önde gelen ismi 
Martin Heidegger “Metafizik Nedir” adlı felsefe 
metinlerinde “ Zaman yitiştir. Varolmak gizemli 
akışı durdurmaktır. Varolmanın başka yasası var 
mıdır? Düş zamanı, söylence zamanı, sonsuzluk. 
Bunlar artık yalnızca bir inanç. Zamanın zamansız 
düzenini istiyoruz. Bu özgür istencin bir kaprisi 
değil, tersine varoluşumuzun kendi ağırlığının ve 
kendine tutkunluğunun psikopatik tepkisidir.” der.

Rıza AKAGÜNDÜZ 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
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Kullanılan roman tekniği postmodern 
anlatılardaki üst kurmaca tekniğine benzese 
de farklı türleri çağrıştırdığından (roman , anı , 
inceleme-araştırma yazısı gibi ), bu esere anlatı 
denmesi uygundur. 
    Tezer Özlü;  Pavese, Svevo ve Kafka’nın 
hangi hislerle yorgun düşüp, münzevi bir 
esriklik içine hapsolduklarını keşfe çıkarken, 
kendi iç yolculuğu ile de okuyucuya, ruhunun 
dehlizlerindeki en mahrem ussal sorunları 
aktarır. Hayat  absürt bir tiyatro olsa da T. Özlü. 
yaşamın  kendisini Godot’yu beklercesine 
edilgenleştirme çabasına, düşünsel ve 
eylemsel reflekslerle karşıt duruş gösterir. 
Eserde bunu şu cümlelerden fark edebiliriz: 
“Alışılagelmiş ilişkilere karşı çıktığın an, insanı 
yadırgıyorlar. Toplumdışı bırakmak için tüm 
çabalarını harcıyorlar. Toplum dedikleri kitlenin 
bir aradaki dayanılmaz yabancılaşmasını 

sanki kimse algılamıyor. Aklımı ellerinizden 
kurtardım. Geçti. Ben gökyüzümün altında, 

topraklarımın üzerinde olacağım. 
Toprakların dümdüz ve sonsuz ufku 
boyunca sürekli gideceğim.”(Yaşamın 
Ucuna Yolculuk)    
    Kendi çatlaklarından, 
üzüntülerinden, yaralarından 
hareketle ben’ini üretme ve 

özgürlüğünü yaratma çabası ile 
yalnızca toplumsal alan genişliği ve 

oradan elde edeceği bağımsızlık fikriyle 
yetinmeyen Özlü, varoluşunu, doğanın 

ve hislerin her belirtkesinde anlamlandırma 
uğraşındadır. “Ben” olgusu hiçbir zaman 
tamamlanmayan ve sürekli devam eden, 
ilişkisel bir oluşumdur:  “Kendini bana sunan 
her şeyi, yetişmekte, solumakta ya da ölmekte 
olan her şeyi ya da ölmüş olanı daha da büyük 
biçimlendirmem gerek… Her nesneyi, her canlıyı, 
herhangi bir insanı, anlık her görüntüyü yaşantıya 
dönüştürmeliyim…” (Yaşamın Ucuna Yolculuk)  
    Yolculuk, hareket, yer değiştirme, yerinde 
duramama rahatlatıcı, dinginleştirici eylemler 
olarak öne çıkar. Bir şeyle, bir duyguyla 
kalmanın, durmanın rahatsızlığını hisseder 
bir süre sonra. Bu yolculuk bazen mekânsal 
değişikliklerle kendisini gösterirken bazen de varlık’a 
duyulan özlemin doyurulması itkisiyle ortaya çıkar. 

    J.P. Sartre, Albert Camus, Kafka, Pavese, 
Dostoyevski, Tezer Özlü, Oğuz Atay gibi yazarlara 
ait kurmaca karakterler, zamanın ve uzayın 
sonsuzluğunda herhangi şeye ait olamayışın 
ağırlıklı duygusu ile kendi öz ben’lerini tekrar 
tekrar üretme iradesi içinde görülebilir. Yaşamı 
kaotik bir yer gibi gören bu yazarlar, gerçek 
yaşama ait olgulardan ve tarihsel süreçlerden 
olumsuz etkilenmişleridir.  20. yüzyıldaki iki 
büyük dünya savaşında milyonlarca insanın 
ölmesinin rasyonel akla duyulan güveni boşa 
çıkarması, sıcak savaş sonrası soğuk savaş 
dönemi ile kutuplaşmalar, düşmanlaştırmalar, 
dezenformasyonun manipülasyon aracı olarak 
kullanılması, rekabetin ideolojik temellere 
dayanması,  bilimin baş döndürücü hızla 
ilerlemesi ( kuantum fiziği, görelilik teorisi vb.)… 
sanatçıları büyük şüphelerle, geleneksel sanat 
ve düşünce anlayışından uzaklaştırmıştır. 
Tüm bunlar sanat çevresinde 
“Yabancılaşma” duygusunun 
ortaya çıkmasına, korku-kaygı 
temelli değişimlere sebep 
olmuştur. Bu dönem yazar-
çizerlerde görülen içe 
dönme eğilimi bir kaçış, 
uzaklaşış  olarak kurmaca 
karakterlere yansır.  
    Tezer Özlü’nün ödüllü eseri 
“Yaşamın Ucuna Yolculuk” 
bu dönem ürünlerindendir.  
Özlü’nün diğer çalışmalarındaki 
monolog anlatım tekniği burada 
da görülür. Ben dilini kullanır.  Çevresel 
değerlendirmeler, hassasiyetler hep iç konuşma 
tekniğiyle verilmiştir. Leyla Erbil’e yazdığı 
mektupta, bu kitap için Berlin, Prag, Viyana, 
Niş, Zagrep, Trieste, Torino, Belbo hattı boyunca 
Kafka, Svevo ve Pavese’nin izlerini takip 
ettiğini belirtir.  Romandaki durumsal akış da  
Kafka’nın yaşadığı şehir ve mezarı, Svevo’nun 
kasabası, Pavese’nin öldüğü otel odası ve mezarı 
çizgisinde ilerler. Kafka, Svevo ve özellikle 
Pavese onun en çok yakınlık duyduğu yazarlar 
arasındadır. Leyla Erbil’e yazdığı mektuplarında, 
henüz yazmadığı bu roman hazırlığı ile ilgili 
açıklamalar ve yaptığı gözlem yolculukları, 
romandaki kurgu ile birebir örtüşür. 

“Ve bana geceler 
yetmiyor. Günler yetmiyor. 

İnsan olmak yetmiyor. 
Sözcükler, diller yetmiyor… 
Yolculuklara dönüyorum. 
Kentlerden sakladığım 
resimlere. Duramam…” 
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Seyahat etme tutkusu, okuma ve öğrenme aşkı, 
tanıma ve bilmenin ihtiraslaşması, yeniyi bulma-
keşfetme gayreti, zor olanı deneyimleme istenci 
birbirini izler:  “Ve bana geceler yetmiyor. Günler 
yetmiyor. İnsan olmak yetmiyor. Sözcükler, diller 
yetmiyor… Yolculuklara dönüyorum. Kentlerden 
sakladığım resimlere. Duramam…” Gelişigüzel 
geçip gidilecek bir varoluş değil insan varoluşu. 
Biçimlendirilecek, değiştirilecek, sınırsızlandırılacak 
bir HER ŞEY. Gitmekten yılmayacağım. Kentlere 
gitmek,kocalara gitmek, geri dönmek, ülkelere 
gitmek, tımarhaneye gitmek, gene gitmek, gene 
gelmek hiçbir şey yıldırmayacak beni. Yaşamı GİTMEK 
olarak algılıyorum.” (Yaşamın Ucuna Yolculuk)           
    Edebiyatla iç içe olmanın kendisi için 
elzem olduğunu, yaşamla edebiyat arasındaki 
mukayesede neyin ağır bastığı sorusuna cevap 
arar: “Belki de S. Stefano Belbo’ya artık edebiyatın 
içinde yaşamaktan kurtulmak için geldim. Buraya 
varana dek, yaşamın yazından daha güçlü olduğunu 
sanır, yaşamdan hiçbir şey kaçırmak istemezdim. 
Ama gene de edebiyatın içinde yaşamaktan 
kendimi sıyıramaz, bu ikilemin müthiş çelişkisi altında 
bunalırdım.” (Yaşamın Ucuna Yolculuk)    
    Yaşadığı aşkların, kendi varlığıyla başa 
çıkamadığı zamanlarda, kendisine nefes aldırdığını 
belirtir: “Kendi sınırsızlığım içinde yalnız kalmaktan 
korkuyordum ve bir insanın sınırlarına gereksinmem 
vardı.” (Yaşamın Ucuna Yolculuk). Fakat hemen 
sonra aynı metinde,  birliktelik duygusunun 
kendisinde başkaca ağırlıklar hissettirdiğinden 
şikayet eder: “İnsanın kendi kendinin yükünü 
taşıması, diğerlerinin yükünü taşımasından daha 
rahatlatıcı.” Üç evlilik yapan ve üçüncü evliliğini, 
Berlin’de bir kafede  sırf yeşil frapan-balık desenli

ŞEHİR HARİCİNDE

Çatlamak üzre olan tomurcuklar
Güzel günler vadetmededir.
Ve bir kadın, şehir haricinde;
Otların üstünde,
Güneşin altında,
Yüzükoyun uzanmış;
Göğsünde ve karnında
Baharı hissetmededir.
                                
                     Orhan Veli KANIK

bir mont giymiş bir adamın kıyafet tercihinden 
yola çıkarak  farklı ve özel olacağı sezgisiyle o 
kişiyle tanışması, kısa bir zaman sonra da  büyük 
bir vaşkla evlenmesi, Tezer Özlü gibi güçlü, 
bağımsız bir karakter için oldukça normal bir 
karardır.  Özlü, Hans Peter’le yaptığı bu evlilikten 
dört yıl sonra elim bir hastalıkla hayata gözlerini 
yummadan önce Hans Peter’le ne kadar mutlu 
olduğunu, Almanya’dan Leyla Erbil’e  yazdığı 
mektuplarından anlarız: “Hans Peter, sevgi dolu 
bir insan. Bütün istediklerimi yapıyor ve bana 
doyumsuz sevgisini sunuyor. İnsanın sevgi özlemini 
doyurması o denli başka bir duygu ki… “( Tezer 
Özlü’den Leyla Erbil’e Mektuplar)   
Tezer Özlü, yaşamla ilgili sorunlarla yüzleşme 
konusunda zeki, cesur ve yeteneklidir. Bizlere 
deneyimlerini, çözüm önerilerini,  benliğini, 
duygu dünyasının en karanlık ve mahrem 
hallerini, büyük bir cömertlikle ve gözüpeklikle 
sunar.  Yaşamı ve an’ları anlamlandırarak değer 
üreten Tezer Özlü’ ye veda ederken… 

“ İnsan hayatının tamamını dört duvar arasında geçirebilir. Kendisini 
tutsak olarak hissetmediği müddetçe tutsak sayılmaz. Ama kâinatın 
sonsuz büyüklüğünü, milyonlarca yıldız, galaksiyi görüp, onlara 
erişemeyeceğini bilen biri için koskoca dünya hapishaneden farksızdır. 
İdrak ettikleri şey, zamanın ve mekânın tutsağı haline getirir.” 
        
     (Alamut, Vladimir BARTOL)

Bu yıldızlı gökler 
Ne zaman başladı 
dönmeye
Kimse bilmez
Kimse bilmez
    
        ÖmerHAYYAM

Resim: Nisa Nur UÇAR
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ŞEHİR HARİCİNDE

Çatlamak üzre olan tomurcuklar
Güzel günler vadetmededir.
Ve bir kadın, şehir haricinde;
Otların üstünde,
Güneşin altında,
Yüzükoyun uzanmış;
Göğsünde ve karnında
Baharı hissetmededir.
                                
                     Orhan Veli KANIK

 

Yağmur yağar akasyalar ıslanır
Bulutlar uçuşur geceleyin
Ben yağmura deli buluta deli
Bir büyük oyun yaşamak dediğin
Beni ya sevmeli ya öldürmeli

    Gülten AKIN

ÇAĞI ÖZELLEŞTİRMEK

Doğuşunu izlemek için güneşin,
Şafak vaktine nöbet tutan bir ben, yok artık.
Gökyüzünün şavkına aşık olanlar, sayısızken
Zifre tutulan bir ben varım şu zamanlarda.
Rüzgarın ruhumu delip geçmesi için,
Toprağın beni yüceltmesi için parlak semaya,
Göz ardı ettiğim öğütler
Çocukluğumda, beni saran merak duygusu, yok artık.
Doğanın özüyle demlenen renk cümbüşüne,
Bulutun semalardaki zarif dansına ulaşmak isteyen,
Tabiata karışan çocuklardan ziyade
Sadece gördükleriyle yetinen bir kuşağın içinde, bir eski ben
Bir de kim, bilmem...

İDİL DENİZ KANBUR

 “ Evet alçaklık bendeydi: Öyle yumuşak görünüyordum ki. Siz beni 
parçalamaya çalışırken, ben gizli gizli onarırım kendimi. Sonunda 
bilmediğiniz bir şey olur çıkarım ve sizi suçlarım: beni mahvettiniz diye.” 
( Tutunamayanlar, Oğuz Atay )
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     Ç A M A Ş I R      L A R

Eskimiş sokakların arasında sıkışmış bir evde yaşıyorduk. Sokağın başından so-
nuna kadar asılı duran ipte , renk renk çamaşırlar kavurucu güneşin altında aheste 

aheste sallanarak kuruyordu. Siyahın her tonuyla bezenmiş sokağın tek renk kayna-
ğıydı çamaşırlar. İçeriden bastonunu yere vura vura dışarı çıktı dedem. Yıllar hep birer 

parça koparmıştı ondan. Önce çocuklarını almış , sonra gözlerini , şimdi de umutlarını 
çalıyor... Herkesin aksine tek renkti bizdeki çamaşırlar. Dedem ise kapının önünde 

duran sandalyeye çöktü yavaşça. Omuzlarını öne düşürerek kamburunu daha belirgin 
hale getirdi. Bezginlik vardı her yerde komşularda ,genç kızlarda hatta hayvanlarda bile 

ama çocuklar öyle değildi. Dar sokağın başından sonuna kadar koşarak attıkları çığlıklar 
onları canlı tutuyordu. Oturduğum yerden boyası kabarmış duvarın boyasını söktüm , 

içerisinde annemin dokunuşları bulabilmek için. Bulamadıkça tamamen söktüm boyayı. 
Hiçbir şey yoktu. Kulağımı dayadım bu defa babamın sesini duyabilmek için, biraz da ok-

şadım duvarı annemi sever gibi…Hiçbir şey olmadı ,duvar aynı soğukluğuyla duruyordu 
karşımda. Omuzlarım çökerken koltuktan yavaşça kalktım. İstemeden bakışlarım komo-

dinin üstünde duran resme takıldı. Annemin gülen yüzüne, babamın oturuşuna, dedemin 
gözlerine ve kendime uzun uzun baktım. İçim burkuldu. Sarsak adımlarla evin çıkış kapı-

sına yürüdüm. Nefes almak zor gelmeye başlamıştı. Kapıyı açtım. Sıcak havanın bunalttığı 
köpekler gölgeliklere sinmişti. Beni görünce her zaman ayağa kalkan Karamel bile ayağa kalk-

madı. Cılız bedenini güneşten korumak için bulduğu bir köşeye sinmiş, başını ayaklarının arasına 
gömmüştü. Dedem oturduğu yerden hiç kımıldamadı. Sokakta koşan birkaç çocuk bana çarpsa da 

fark etmeden koşmaya devam etti. Kimse beni görmüyor muydu? Sarsak adımlarımla nereye gittiğimi me-
rak etmiyorlar mıydı? Çevrem gözümün önünde durmadan dönüyor, ben ise hızına yetişemiyordum. Bakışlarım 

yerde yürümeye devam ettim. Etraf o kadar kalabalıktı ki bu şehre nasıl sığdığımızı düşünemiyordum. 
Her dakika başı bir öncekinden daha fazla insanı toplayan otobüslerle , onlara yetişmeye çalışan bir sürü 
bedenle doluydu çevrem. Biraz ötemde geçen kişiye elimi uzatsam dokunacaktım ama cesaret edemedim. 
Gözlerimin içine o kadar kindar baktı ki elim aşağı düştü.  “ Abe güzel ablam ,yüzün kadar güzel çiçekle-
rimden almaz mısın ?” diyen çiçekçiye döndüm. Yüzümde ince bir gülümseme oluştu.  Yavaşça  döndüm 
ve ablaya baktım. Sol elindeki kırmızı gülle, umut dolu bakışları benim üstümdeydi. O çiçeği bana öylece 
verecek ben de alacaktım.Tabii ki bu hayaldi. Cebimden çıkardığım bir avuç parayı ablaya uzattım 

ardından çiçeği aldım. Kırmızı yaprakları nefis kokuyordu. Gülün güzelliğine nasıl daldıysam ayağım 
taşa takılınca toparlayamadım, ardından dizlerimin üstüne düştüm. Dizlerim inanılmaz sızlıyordu. İki 
elimi yumruk yapınca gülün dikeni avucuma battı. Dizlerimin acısına bir acı daha eklenmişti. Yanım-

dan geçen siyah saçlı kadın omzunun üstünden baktı bana umursamadan, yoluna devam etti. 
Umursamamak... Bugün pek güzel birgün değildi. Düştüğüm yerden doğruldum. 

El ele yürüyen sevgililere , martılara simit atan çocuklara , gazete okuyan 
yaşlı amcalara baktım. Bu kadar huzurlu yaşamaları bana haksızlıktı. Bu 

şehir sadece bana mı siyah kuruluydu? Canım o kadar çok sıkıldı 
ki bilmediğim bir yerde yaşamak, özgürce bağırmak isteğiyle 

doldum. Boğazımda düğümlenen çığlıklar her şeyi 
daha kötü yapıyordu artık.

Bu sıcak havada üşümeye başlamıştım. İnsan yalnızken üşürdü . Yal-
nızlık insanı üşütür ,bir kenara savururdu. Önemsemedim, yürüdüm her 

şeyden uzaklaşmak için ama nafile. Tüm binalar peşimden koşuyor , ku-
laklarıma bir sürü ses doluyordu. Her evde farklı bir huzur, değişik bir neşe 

vardı.  Bizdeki duvarlar neden sessizdi ? Düşüncelerim beynimin içine iyice 
yerleşmişti oysaki ben , yerleşebilecek bir yer bile bulamamıştım. Nereye git-

tiğimi bilmeden alabildiğince yürüdüm ben de. Güneşin terk ettiği sokaklar 
geceleri daha yalnızdı. Geceler demek ki bu yüzden soğuk oluyordu.  Kaynağı 
belli olmayan bir soğukluğa eşlik eden  ağlama veya çığlık sesleri geliyordu. 
Etrafımda döndüm, uzun binaların arasından gökyüzüne baktım. Yıldızlar da 

çok uzaktaydı. Tüm binaların ışıkları sönmüş, perdeler çekilmişti. Kimse benim 
burada olduğumu bilmiyordu. Ağlama sesleri arttı. Nereden geliyor bu ses? 
Tüm binalar uykuda , beni kovmak istercesine umursamaz bir şekilde karşım-
da dikiliyorlar. İleride zamanın aşımına uğramış bir duvar var. İlerledim dibine 
çöktüm. Dizlerimi kendime doğru çekip , iyice büzüştüm. Sesi duymamak için 
kulaklarımı tıkadım. Gözlerimi yumdum ,bir işe yaramadı. Sesler daha çok artarak 
dayanılamaz bir hal aldı ve ben işte o zaman anladım. Binaların arasından sızan 
bu ses benim sesimdi. İçimi parçalayarak boğazıma kadar ulaşıyor sonra uzaklarda 
yanan ışıkları gördükçe geri kaçıyordu. Yardım dilendikçe bir tokat yiyor , başka bir 
köşeye kaçıyordu. Bir an başım döndü ,sağıma doğru devrildim. Sırtımı dayadığım 

şu virane duvar bile beni istemiyordu. Çevrem bomboştu. Düştüğüm yerden doğru-
lamadım. Her şey bir yana , yer bana hiç ihanet etmiyordu. Toprak ana tüm acımasız-

lıklara rağmen bizi sıcak bağrına kabul ediyordu. Avucumu yere bastırdım.” Beni de , 
beni de alırsın değil mi ?” diye sordum.   Cevap beklerken başka bir şey duydum. “ Hey! 

Çocuk kalk git evine, gece gece ne yapıyorsun burada ?” Başımı kaldıramadım. Yattığım 
yerden doğruldum. Alışmıştım istenmemeye. Adımlarım hızlı , bakışlarım yerde yürüdüm, 
durdum. En sonunda ayak parmaklarım bir kapıya çarptı. Çok tanıdık bir kapıydı bu. Üstü tozlu, 
ara ara lekeli, tahtadan bir kapı. İçeriden öksürük sesleri yükseliyordu. Başımı kaldırdım ge-
cenin karanlığına inat sokak lambalarının ışıklarıyla parlayan renk renk çamaşırlara baktım, 
sonra bizim kapı önündeki tek renk çamaşırlara…   Onlar bile dışlamıştı bizi. Burası ise benim 
mabedim. Soğuk duvarlarıyla uzun binalar arasında sıkışmış , az da olsa nefes almaya devam 
eden mabedim... Benim gibi dışlanmış öksüz yetim bir yer. Çamaşırlar da öyle, içerde öksüren 
dedem de… Bir biz sığamadık sana İstanbul , bir bizi alamadın bağrına. Binaların baskısın-
dan kurtulmak için evin içine attım kendimi. Ufukta yine güneş beliriyor etraf aydınlanıyordu. 

Geceden beri dağınık olan kafamı yansıtır şekilde birbirine girmişti saçlarım. Sehpanın üstünde 
duran tarağa uzandım . Yavaş yavaş saçımı taradım , sıkıca tepeden topladım. Derin bir nefes alıp 

evin kapısına yürüdüm .Kulpu tutarak aşağı indirdim ve temiz havanın içeri girmesine izin ver-
dim. Dışarıya ilk adımımı atmıştım ki kapının önünde oturan Karameli görünce, gülü gördüğümde 

oluşan gülümsemenin aynısı oluştu dudaklarımda. Cılız ama dayanıklı başımı  kaldırdım gökyüzüne. 
Çamaşırlar ,renk  renk çamaşırlar ve onlara gölge düşüren binalar... Neler var sende İstanbul, bizim 
bilmediğimiz, görmediğimiz… Buradayım, karşındayım beni unutsan da ben buradayım...
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     Ç A M A Ş I R      L A R

Bu sıcak havada üşümeye başlamıştım. İnsan yalnızken üşürdü . Yal-
nızlık insanı üşütür ,bir kenara savururdu. Önemsemedim, yürüdüm her 

şeyden uzaklaşmak için ama nafile. Tüm binalar peşimden koşuyor , ku-
laklarıma bir sürü ses doluyordu. Her evde farklı bir huzur, değişik bir neşe 

vardı.  Bizdeki duvarlar neden sessizdi ? Düşüncelerim beynimin içine iyice 
yerleşmişti oysaki ben , yerleşebilecek bir yer bile bulamamıştım. Nereye git-

tiğimi bilmeden alabildiğince yürüdüm ben de. Güneşin terk ettiği sokaklar 
geceleri daha yalnızdı. Geceler demek ki bu yüzden soğuk oluyordu.  Kaynağı 
belli olmayan bir soğukluğa eşlik eden  ağlama veya çığlık sesleri geliyordu. 
Etrafımda döndüm, uzun binaların arasından gökyüzüne baktım. Yıldızlar da 

çok uzaktaydı. Tüm binaların ışıkları sönmüş, perdeler çekilmişti. Kimse benim 
burada olduğumu bilmiyordu. Ağlama sesleri arttı. Nereden geliyor bu ses? 
Tüm binalar uykuda , beni kovmak istercesine umursamaz bir şekilde karşım-
da dikiliyorlar. İleride zamanın aşımına uğramış bir duvar var. İlerledim dibine 
çöktüm. Dizlerimi kendime doğru çekip , iyice büzüştüm. Sesi duymamak için 
kulaklarımı tıkadım. Gözlerimi yumdum ,bir işe yaramadı. Sesler daha çok artarak 
dayanılamaz bir hal aldı ve ben işte o zaman anladım. Binaların arasından sızan 
bu ses benim sesimdi. İçimi parçalayarak boğazıma kadar ulaşıyor sonra uzaklarda 
yanan ışıkları gördükçe geri kaçıyordu. Yardım dilendikçe bir tokat yiyor , başka bir 
köşeye kaçıyordu. Bir an başım döndü ,sağıma doğru devrildim. Sırtımı dayadığım 

şu virane duvar bile beni istemiyordu. Çevrem bomboştu. Düştüğüm yerden doğru-
lamadım. Her şey bir yana , yer bana hiç ihanet etmiyordu. Toprak ana tüm acımasız-

lıklara rağmen bizi sıcak bağrına kabul ediyordu. Avucumu yere bastırdım.” Beni de , 
beni de alırsın değil mi ?” diye sordum.   Cevap beklerken başka bir şey duydum. “ Hey! 

Çocuk kalk git evine, gece gece ne yapıyorsun burada ?” Başımı kaldıramadım. Yattığım 
yerden doğruldum. Alışmıştım istenmemeye. Adımlarım hızlı , bakışlarım yerde yürüdüm, 
durdum. En sonunda ayak parmaklarım bir kapıya çarptı. Çok tanıdık bir kapıydı bu. Üstü tozlu, 
ara ara lekeli, tahtadan bir kapı. İçeriden öksürük sesleri yükseliyordu. Başımı kaldırdım ge-
cenin karanlığına inat sokak lambalarının ışıklarıyla parlayan renk renk çamaşırlara baktım, 
sonra bizim kapı önündeki tek renk çamaşırlara…   Onlar bile dışlamıştı bizi. Burası ise benim 
mabedim. Soğuk duvarlarıyla uzun binalar arasında sıkışmış , az da olsa nefes almaya devam 
eden mabedim... Benim gibi dışlanmış öksüz yetim bir yer. Çamaşırlar da öyle, içerde öksüren 
dedem de… Bir biz sığamadık sana İstanbul , bir bizi alamadın bağrına. Binaların baskısın-
dan kurtulmak için evin içine attım kendimi. Ufukta yine güneş beliriyor etraf aydınlanıyordu. 

Geceden beri dağınık olan kafamı yansıtır şekilde birbirine girmişti saçlarım. Sehpanın üstünde 
duran tarağa uzandım . Yavaş yavaş saçımı taradım , sıkıca tepeden topladım. Derin bir nefes alıp 

evin kapısına yürüdüm .Kulpu tutarak aşağı indirdim ve temiz havanın içeri girmesine izin ver-
dim. Dışarıya ilk adımımı atmıştım ki kapının önünde oturan Karameli görünce, gülü gördüğümde 

oluşan gülümsemenin aynısı oluştu dudaklarımda. Cılız ama dayanıklı başımı  kaldırdım gökyüzüne. 
Çamaşırlar ,renk  renk çamaşırlar ve onlara gölge düşüren binalar... Neler var sende İstanbul, bizim 
bilmediğimiz, görmediğimiz… Buradayım, karşındayım beni unutsan da ben buradayım...

Ceren ÇEVİK

29



D
UY
UM
SA
M
A

Re
si

m
: E

da
 G

ün
do

ğd
u

30



D
UY
UM
SA
M
A

Yıldızlar 
Gökyüzünün nazlı hanımları 

Karanlık örtüyü yarıp içinden çıkar ışıltıları
Yıldızlar

En büyük bilinmezlikte dahi 
Yol göstericidir haritasını kaybetmişlere 

Ve Yıldızlar
Hayal kurmayı unutmuş bir adama dahi

Hatırlatır küçüklüğündeki çocuk neşesini 
Ve böylece hatırlatır bir caniye insanlığını 

Nefesini harmanlar içten kokusuyla 
Öfkesini sindirir okyanusla arasına

Mutluluğunu gösterir en sıcak olana 
Hüznünü gömer kocaman dağların altına 

Ve Yıldızlar
Güneşle kaçar aralanan kapıdan dışarı

Oturduğu sandalyeden izler tüm kainatı
Sadece sen göremezsin onların endamını

Resim
: Kübra Türkm

en
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    Birçoğumuzun şair olarak tanıdığı, hak 
bellediği yolda yalnız giden, kıran da olsa 
düş ama sakın eğilme felsefesini hayatınca 
benimsemiş, nadir de olsa söyledikleri ve yaşamı 
birbirine paralel; Ulu Önder ATATÜRK’ ün her 
fırsatta tüm devrimlerin kaynağı deyip, büyük 
Türk Devrimi’nde feyz aldığını söylediği kişi 
‘‘Mehmet Tevfik Fikret’’.
    O; bir baba ve öğretmen, çok sevdiği vatanının 
zor günlerini Aşiyan’daki evinden izlemiş ve 
kahrolmuş bir vatanseverdi. Sadece yaşadığı 
dönemin ve ortamın insanı değildi. İlerici ve 
çağdaş düşünceleriyle günümüzde yol gösteren, 
gelecekte de yol gösterecek bir insandı. 
Fikret’in kolay anlaşılamamasının en büyük 
nedenlerinden biri, onun eserlerinin evrimi ve 
bütünlüğü içinde ele alınıp incelenmemesi 
olmuştu. Başka bir deyişle onun bir ya da birkaç 
yanına, belirli bir zaman dilimi içerisindeki 
ürünlerine bakarak Fikret’i irdelemeye çalışmak 
şairi anlaşılmaz kılan en önemli noktalardan biridir.
    İnsanlık Şairi için genç demek, kuşkusuz ki 
‘‘genç fikirli’’ demektir. ‘‘Genç fikirli’’ ise yenilik 
rüzgarını içine sindiren, ahlaklı olan, yılmadan 
usanmadan doğru bildiği yolda yürüyen, asla ve 
asla boyun eğmeyen, bütün yaşamında yalnızca 
aklı ve bilimi rehber edinen kişidir. Böylesine 
vasıflarla donanmış ‘fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür’ 
gençlik, Tevfik Fikret’in umut bağladığı tek güçtü.

    Her genç bir güneş gibi parladığında, dünya 
aydınlığa boğulacak, karanlıklar sona erecekti. 
Mustafa Kemal ATATÜRK vatan şairi için ‘‘Tevfik 
Fikret’i tanıyanlar, benim ne yapmak istediğimi 
kavrayacak kimselerdir.’’ sözünü dile getirmiştir. 
    Vatanseverliğinin yanında savaşın en büyük 
düşmanı olan Tevfik Fikret aynı zamanda 
özgürlüğün ozanı olarak anılır. ‘‘Kimseden yardım 
beklemem, kol kanat dilenmem, kendi boşluğumda, 
kendi gökyüzümde, kendim uçarım, eğilmek, 
tutsaklıktan daha ağır gelir boynuma. Fikri hür, 
irfanı hür, vicdanı hür şairim’’ der ve inandıkları 
uğruna gözü kapalı ölüme gidebilecek bir gençlik 
ister ama vatan için çalışmayı daha üstün tutar. 
‘‘Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır. Durmak 
zamanı geçti, çalışmak zamanıdır’’ Galatasaray 
Lisesi’ne müdür olduğu yıl okul binası yanmış 
harap haldedir. Hızlıca işe koyulur, daha öncesinde 
öğretmenlik yaptığı Robert Koleji ile Galatasaray 
Lisesi okul binalarını karşılaştırıp farklılıklarını 
tespit eder. Yanmış okul binasının, başta 
kullanılamayacak vaziyetteki sınıflarının bütün 
ihtiyaçlarının giderilmesini, binanın batı eğitimine 
uygun dizayn edilmesini en kısa sürede sağlar.
    Öğrencilik, öğretmenlik ve müdürlük yaptığı 
Galatasaray Lisesi onun için çok önemlidir. Orada 
hayat bulmuş; Tevfik Fikret olmuştur. Müdürlükten 
istifa ettiğinde okuldaki neredeyse tüm öğrenciler 
aynı gün okulu bırakmaya kalkmışlardır. En 
uslusundan en haylaz öğrencisine bütün okulun 
en sevilen öğretmeni olmuştur. O gençliğe inanmış 
ve şöyle demiştir: ‘‘Başka milletlerin ta ‘âlisini 
ve kendi milletinin ne elim bir inhitât içinde 
çırpındığını gören Türk genci en garezsiz bir surette 
hatta hizmeti mukâbilinde ufak bir teşekkür bile 
beklemeyerek vazifesini yapmalıdır.’’
    Osmanlı Devleti’nin son yıllarında yaşamış olan 
Tevfik Fikret’in sözleri yeni bir devletin temellerini 
atmıştır. Eğitim onun için yaşama amacıdır. 
Dünyadaki bütün gençleri oğlu Haluk’un yerine 
koymuş, sevmiştir. ‘‘Bir gün yapacak fen şu siyahi 
toprağı altın, her şey olacak kudret-i irfanla… 
İnandım…’’ diyerek yılmadan, bıkmadan çalışacak 
olan, bilimle donanmış bir gençlik istemiştir. 
Hayallerinin evini ‘‘Aşiyan benim değil, gerçek 
namına çalışacak, temiz, cesur gençlerindir.’’ sözünü 
söyleyip bizlere adamıştır.

VATAN İÇİN 
ÖLMEK DE 
VAR FAKAT 
BORCUN 
YAŞAMAKTIR

32



Rümeysa ARSLAN

    ‘‘Kızlarını okutmayan millet, 
oğullarını manevi öksüzlüğe 
mahkûm etmiş demektir. Anaların 
bağrı, uygarlığın kutsal bahçesidir. 
En bahtsız millet, kadınlığı cehalete 
kardeş edendir.’’ Kızların eğitimi için 
hayatı boyunca mücadele etmiştir.
    Atatürk inkılâb ruhunu ondan 
almış, kurtuluş mücadelesi için 
Samsun’a gitmeden hemen önce 
Aşiyan’ı ziyaret etmiştir.
    Onun fikirleri her devirde, 
gelecek için ışık tutan fener 
olmuştur.

     ANEKTOD
    Mektebin sayılı azılılarından 
biri, yemekhanede sürahiyi kırar. 
Belletmen hocalardan biri ile 
hırlaşırlar. İş büyür, ikisi birden 
müdürün karşısına çıkarlar. Tevfik 
Fikret sorar;
-Siz mi kırdınız sürahiyi?
-Hayır efendim, ben kırmadım…
    Bu dört kelimelik yeminsiz 
şahitsiz cevap onun için yeter, 
mubassıra döner:
-bir talebe yalan söylemez, yanlış 
görmüşsünüz...
    Ama daha odadan çıkmadan 
o dikbaşlı, o haşarı genç, sesi 
hıçkırıklarla boğularak geri döner:
-Affedin efendim, suçum birken 
iki oldu. Hem kırdım, hem yalan 
söyledim!

Resim: Sena Atasoy

SAHNEDE OLMAK
Şu zamanlarda oyunculuk işi 
fazlasıyla ön planda.Sinema 
salonları filmlerle dolup 
taşıyor.Raflarda duran kitaplar 
karıştırılıyor ve onlar da hızla filme 
dönüştürülüyor. Böylece filmlerle 
birlikte ekranda gördüğümüz 
yüzler de artıyor. Sinemalar 
soluklanmaksızın yeni seriler ortaya 
koyuyor .Sosyal medya kullanımı da 

zirvelere ulaşmış durumda .Yani hepimiz bir şeylere 
hakimiz fakat tiyatro konusunda ne biliyoruz ?
Bence tiyatronun yeri her zaman ayrıdır. Sahnenin 
üzerinde oynamak, oynayabilmek ve diğer 
insanlarla etkileşim içerisinde olmak daha incedir.
Verdiğim cevap fazlasıyla klasik ama kameranın 
ve insanların önünde oynamak farklı.Aslında 
nerede oynarsan oyna aynı performansı ortaya 
koymalısın fakat sahnedeyken diğer insanları da 
hissedebilirsin.Ne düşüneceğini kestiremediğin 
ve olaylara daha farklı biçimde yaklaşacak bir 
sürü insanın içindesin.Anı onlara yaşatmalısın ve 
sende yaşamalısın.Tiyatro oynayan kişiler seyirciye 
seslenir.Sinemada çıkan filmler ve sürekli yapılan 
uyarlamalar güzel iş çıkarabilir ama yapımları çoğu 
ticari kaygı ya da izlenime dair kaygılar taşıyor.
Bunları çoğumuz fark ediyoruz.Bazı zamanlar 
bunların sadece ticari amaç güden yapımlar 
olduğunu bile biliyoruz.Tiyatro bunların yanında 
daha doğal ve sıcaktır.Bir film kadar izlenim ya da 
ticari kaygı taşımaz.Tiyatroya gönlünü veren insan 
yapar bu işi.Bize bazı mesajları daha kısa yoldan 
verir.Filmlere gitmeliyiz ve onları görmeliyiz 
ama tiyatroları da boş bırakmamalıyız.Film ya da 
diziler gibi internete düşmez tiyatro.Oraya gideriz.
Oynamaya başlandığında gördüklerimiz çok da 
yabancı değildir. Bizim kültürümüzdendir. Bize 
yakındır. Tiyatroyu hiçbir zaman unutmamalıyız. 
Dizi, film ve tiyatro üçü de insanlara hitap eder, 
izleyicilere bir şeyler anlatır ama tiyatro bize daha 
yakındır.Bizi daha fazla kucaklar, daha fazla içine 
çeker.Her zaman da öyle olacaktır.
                                                          Pınar TİRYAKİ
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    “Esrik (çılgın)  bir deveden kaçan 
adam sığınacak bir yer bulamadığı 
için  kendini  önüne çıkan bir kuyuya 
atar. Fakat kuyunun dibinde bir ejderha 
ağzını açmış beklemektedir. Ayağını 
koymak istediği yerde dört yılan 
vardır. Başını kaldırıp  bakar; görür ki 
tutunduğu dalları biri ak biri kara iki 
sıçan kemirmektedir. Nasıl kurtulacağını 
düşünürken bir petek görür, eliyle biraz 
bal alarak ağzına atar ve korkularından 
biraz da olsa uzaklaşır. Fakat sonunda 
ejderhanın ağzına düşer.”    
               Kelile ve Dimne, Beydebâ

    Beyaz ve kara sıçanlar gece ve 
gündüzü simgelemektedirler. Dört 
yılan, enasır-ı erbaa yani su, ateş, 
toprak ve havadan oluşan dört unsuru; 
kuyu, dünyayı; deve, eceli; ejderha da 
ölümü simgeler. Hal böyleyken adamın 
başının üzerinde bulunan petekten 
akmakta olan incecik bal ise dünya 
nimetleriyle avunmanın ifadesidir. 

ÇILGIN  BİR DEVEDEN KAÇAN 
ADAMIN HİKAYESİ

    Tasavvufta kemale erme, daima bir 
‘yolculuk’ metaforuyla  imgelenmiştir. 
Bu konuda en bilinen örnek Feridüddin 
Attar’ın “Mantık-ut Tayr” adlı yapıtıdır. 
Öyküde kuşlar, şahları olan Simurg’u 
bulmak için çok güç bir yolculuğa 
çıkarlar ve Kaf Dağı’nı aştıklarında artık 
Simurg’un kendileri olduğunu öğrenirler. 
Bu  hikayenin alegorik tüm metaforları 
neredeyse yol ve yolculuk üzerinde şekillenir. 
    İngiliz yönetmen ve senarist Bernard 
Rose  1997  Anna Karenina  versiyonunda 
filmin açılışını karlarla kaplı steplerde 
kurt sürülerinden kaçan bir adamın, 
son anda üstü ağaçlarla kaplı kuyuya 
atlayarak kendini kurtarmaya çalıştığı; 
kuyuda hızla düşerken yine son anda 
uzamış ağaç köklerine tutunup aşağıda 
saldırgan bir ayı,  yukarıda bekleşen 
kurtlar ve ağaç kökleri üzerinde 
dolaşan ve dalları kemiren fareler ile 
başbaşa kaldığı bir sahne ile yapar. Bu 
dehşet durumun, anlatıcının bir rüyası  
olduğunu anlarız ve sonra anlatıcı Anna 
Karenina’nın öyküsünü bir gözlemci 
ve yardımcı kahraman olarak bize 
anlatmaya başlar.
    Tolstoy’un romanda böyle bir bölüm 
işlememesine rağmen İngiliz yönetmen 
kendi senaryosunda  Beydeba’nın 
Falname’de resmedilen  hikayesinin  
neredeyse birebir benzeri olan bu 
simgesel anlatımı filmin girişteki 70 
saniyelik  bölümüne ekleyerek güçlü bir 
anlatımın ilk sinyallerini verir.

Nuri Yılmaz 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
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    Modern edebiyat tarihinin en trajik ve 
en iyi anlatılmış aşk romanı kabul edilen  
Anna Karenina’nın prolog bölümüne 
böyle arkaik bir doğu masalı eklemenin  
oldukça titiz 
seçilmiş bir epigraf 
etkisi yarattığını 
söylemeliyiz. 
Anna, yasak aşkın 
sınırlarına girip de 
dönüşü olmayan 
kararlar aldıkça 
kuyuya düşen adamı 
bekleyen akıbete 
giderek daha fazla 
yaklaşır. Aynı kaderi 
paylaşan kardeş 
(!)  diğer iki kahraman Madam 
Bovary’nin Emma’sı ve  Aşk ı Memnu’nun 
Bihteri ile karşılaştırıldığında Anna, 
okuyucu ve izleyici olarak bize daha 
dramatik görünür: Anna’nın düşüşü daha 
bir hazin ve iç parçalayıcıdır. 

Aşkın verdiği duygu yüklü ve aynı 
zamanda cüretkar ama rasyonaliteden 
uzaklaşmış kararlar;  kapana kısıldığı 
çaresizlik kuyusunda, yaklaşan tehlikeyi 

görmesine engel olur. Her 
üç roman da realizmin 
spot ışıkları altında 
anlatılmasına rağmen 
kahramanları bekleyen 
hazin son  romantizmin 
yasalarına göre verilmiş 
cezaları anımsatır. Ama 
sadece o kadar. 
 Alegorik olarak 
Beydeba’nın hikayesi 
dünya zevklerine 
aldanmanın, insanın 

ömrünü boşa harcamasından başka bir 
işe yaramadığını anlatırken Tolstoy’un 
hikayesinde  kendi  gördükleri ile 
anlatacakları arasında bir bağ kuran  
Bernard Rose , bize kadim anlatıyı mı 
tekrarlamaktadır? 

Falnâme’den

 “ – İdama mahkûm edildi!’ dedi kalabalık hep bir ağızdan. Ben götü-
rülürken, bu insan yığını, yıkılan bir binanın gümbürtüsüyle arkam-
dan saldırdı. Bense sersem ve şaşkın yürüyordum. Bende bir dönü-
şüm olmuştu adeta. Ölümün eşiğine kadar, nefes aldığımı, nabzımın 
attığını hissediyordum; öteki insanlarla aynı çevrede, aynı yerde 
yaşadığımı biliyordum ama şimdi ötekilerle aramda açılan uçurumu 
bütün niteliğiyle görüyordum. Hiçbir şey bana eski haliyle görün-
müyordu. O büyük aydınlık pencereler, o güzel güneş, o masmavi 
gökyüzü, sarı çiçek şimdi beyaz ve solgundu, kefen rengindeydi. Yo-
lumun üzerinde itişip kakışan adamlar, kadınlar, çocuklar gözüme 
hortlaklar gibi görünüyordu.” 
                         (Bir İdam Mahkûmunun Son Günü, V. Hugo)

Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan,
Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan,
Dönmeyen gemiler olduk açıktan,
Adımızı soran, arayan var mı?
  Ahmet Hamdi TANPINAR

Resim: Melek Yeşiloğu
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    Çamlıca Kız Lisesi’nin altı yıllık programını 
tamamlayan ilk mezunlarından, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Köy Enstitüleri’nde 
görevlendirilmiş ilk üniversite mezunu 
öğretmenlerinden, bir biyoloji öğretmeni,Bakanlık 
Müfettişi, çeşitli kurumlarda yürüttüğü yöneticilik 
görevlerinin ardından “yuvam” olarak tabir 
ettiği Çamlıca Kız Lisesi’nin müdürlüğü görevini 
emekliliğine dek üstlenmiş bir eğitim üstadı… 
Nevvare ÜNSAL Hanımefendi.  Doksan iki 
yaşında. Tarifsiz pozitif enerjisi, içtenliği, nezaketi, 
o hoş, bilge gülümseyişi, özenilecek parlak bir 
hafıza ve zengin kaynakları ile ışıldayan, “Ben 
konuşan bir makineyim.” diyecek kadar nüktedan 
ve mütevazı eğitim neferi…          
    Okul müdüremiz Nihal MERT GEDİK, okulumuz 
tarih öğretmeni Murat Cemil MUTLUER ve 
beni, büyük kızı Tülin Hanım ile birlikte önce 
balkonlarından selamlayan, sonra kapıda 
karşılayan Nevvare Hanım’ı ilk gördüğüm anda, 
onunla henüz karşılaşmadan önce hakkında 
duyduklarımla şahsına beslediğim sempati ve 
saygının kısa bir sürede yerinde bir hayranlığa 
dönüşeceğini en derinden hissettim. Yağmurlu 
bir ekim gününde zamanını bizlere ayıran 
öğretmenimizin misafirperverliği eşliğinde 
bizlerle paylaştıkları, her birimizin içini ısıtacak 
ve yolumuza ışık olacak diye umuyorum.
 Işıl AKSOY ATİK
Çamlıca Kız Lisesi
Rehberlik Öğretmeni

    Kıymetli öğretmenim, okulumuzun ilk 
mezunlarındansınız. O dönemi, Çamlıca Kız Lisesi’ne 
öğrenci olarak ilk gelişinizi, ortaokul ve lise yaşamınızı 
anlatabilir misiniz?
    Ablam ve ben Burdur’da Parasız Yatılılık ve Bursluluk 
İmtihanları’na girdik ve kazandık. Ablam Türkiye birincisi, 
ben de Türkiye ikincisi olduk. Sene 1938, Atamız henüz 
hayatta. O yıl, ülkemizdeki sınavı kazanan bütün kız 
öğrencilerin kayıtları Erenköy Kız Lisesi’ne verildi. Orada 
15 gün okuduktan sonra okul müdürümüz, bizi faytonlarla 
Erenköy Kız Lisesi’nin şubesi olarak açılmış Çamlıca Kız 
Lisesi’ne götürdü.Ahmet Ratıp Paşa Köşkü’nde dersler 
süratle başladı. Fakat sınıflarda sadece öğretmen kürsüsü 
var. Dersliklerde sıra ve tahtamız yok. Bir süre dersleri 
yemekhaneden taşıdığımız taburelerin üzerinde dinleyip 
notlarımızı kucağımızda tuttuğumuz defterlere aldık. 
Öğretmenler tek tek öğrencileri yanına çağırıp soru 
çözümlerini defterlerimizde gösterdiler.Daha sonra 
müdürümüz Cevdet İzdırap BARLAS, köşkün arkasındaki 
beden eğitimi ve müsamere salonuna marangoz atölyesi 
kurdurdu. Orada tahta ve sıralar yapıldıkça sınıflara 
yerleştirildi.
    Çamlıca Kız Lisesi’nde tam altı yıl öğrenci oldum. 
Öğrencilik yaşamımda hem sorumluluklara gönüllü 
oluşum, hem de disiplinli tutumlarım sebebiyle 
okuldaki yazışmalarda, not defterlerinin işlenmesinde 
öğretmenlerime yardım ettim. Hem ortaokul, hem de 
lisede iftihar listelerine girdim. Liseden mezun olunca 
olgunluk imtihanlarını başarı ile geçerek üniversiteye 
girmeye hak kazandım.
    1938-1944 yılları arasından bahsediyoruz. O dönemde 
öğrenci olmak nasıldı, ne gibi zorluklar yaşadınız?
Çok zordu. Çünkü küçük yaşta aileden kopmak, hiç 
bilmediğin bir ortamda, bilmediğin şartlarda yaşamak, bu 
arada İkinci Cihan Harbi’nin sıkıntılarının da yaşanıyor 
olması zorluyordu. Ama şunu da göz ardı etmemek 
lâzım; nurlar içinde yatsın, müdürümüz Cevdet Bey, okul 
bahçesinde mevcut meyvelerden reçeller yaptırarak, 
hindiler besleyip bize en güzel yemekleri sunarak 
gelişmemize olanak verdi. İkindi kahvaltısında bir dilim 

ekmeğin üzerine pekmez bulaması sürülüp 
verilirdi, kurtlu mercimeklerden yapılan 
yemeklerimiz de olurdu – ki bunun şarkısını 
yapmıştık- ama çokça hindi dolmalar, mis 
kokulu ayvalar ve armutlardan yapılmış 
reçeller, tulumba tatlıları da yedik. Harbin 
sonrasındaki yokluk döneminde olduğumuz, 
bize elden geldiğince hissettirilmedi. O günkü 
öğretmenlerimiz bize annelik ve babalık 
yaptılar. Çok değerli yaşamsal ve bilimsel 
bilgiler verdiler, bizlere her açıdan örnek oldular.

RÖPORTAJ

Nevvare ÜNSAL
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    Peki, sizi çok etkileyen, diğer öğretmenlerinizden 
biraz daha farklı olacak şekilde yaşamınıza yön 
verdiğini düşündüğünüz bir öğretmeniniz oldu mu?
     Tabii oldu. Hatta o olmasaydı, ben bugünkü 
ben olmazdım. Çok değerli biyoloji öğretmenim 
Fehamet ÇANDARLIOĞLU. Altı yıl boyunca bana hem 
öğretmenlik, hem de annelik yaptı. On bir yaşımdan 
sonra ne öğrendiysem ondan öğrendim. Derdi ki, 
“Birine bir şey söyleyeceğin zaman kelimelerini çok iyi 
tart, kırıcı kelimeler kullanma, söyleyeceklerini güzel 
bir şeklide ifade et.” İlişkimiz hiç kopmadı. Üniversite 
yıllarında ve sonrasında da beni her 
zaman takip etti, gerekli uyarıları 
yaparak öğretmenlikte başarılı 
olmamı sağladı.
    Çamlıca Kız Lisesi’ne müdür 
olarak geri döndüğümde çok sevgili 
Fehamet öğretmenim ve o sırada 
okulun müdür yardımcıları olan diğer 
öğretmenlerimle sekiz sene birlikte 
görev yaptık. Hiçbir şikâyet, müfettiş 
tahkikatı, anlaşmazlık yaşamadık. 
Öğretmenlerim beni her konumda ve 
her zaman desteklediler.
    Neden öğretmen olmak istediniz?
    Fehamet Hanım’ın ve diğer 
öğretmenlerimizin bana ve 
arkadaşlarıma olan sevgileri, 
ilgileri, benim ve pek çok okul 
arkadaşımın onları rol model alarak 
benimsememizi ve öğretmenliği 
meslek olarak seçmemizisağladı. 
Aynı zamanda benim öğretmenliği 
seçmemde parasız yatılı okuma zorunluluğumun da 
etkisi olmuştur.
   İlk öğretmenlik yıllarınızdan, o dönemde mesleği icra 
edenlerin yaşadıkları sıkıntılardan biraz bahsedebilir 
misiniz?
    Ben ilk Cilavuz Köy Enstitüsü’ne atandım. Köy 
enstitülerinde şehirden çok uzak olmak, ihtiyaçların 
istenilen ölçülerde karşılanabilmesi noktasında 
yaşanılan imkânsızlıklar, alışveriş için kızak veya 
kamyon kasalarında yapılan yolculuklarla şehir 
merkezlerine varıp birkaç saat içinde hava kararmadan 
dönmek zorunda olmak, okulda bir doktorun veya 
sağlık çalışanının olmaması, sağlık sorunlarında da aynı 
yolları aynı koşullarda gitmek zorunda kalmak… Benim 
çalıştığım zamanlarda iklim çok sert, kışlar çok uzundu. 
Devamlı karla kaplı zemin, yaşam yerlerine kurtların 
inmesi, suların donması, elektriğin kesilmesi gibi 
sıkıntılarla dolu çalışma yılları yaşadık. Çok mahrumiyet 
çektik. Ama Allah, her zaman karşıma sorunlarla 
beraber, onların çözümlerini de çıkarttı. Her sıkıntının 
üstesinden gelebildik.
    

    Eşiniz Vehbi Bey’le de Cilavuz Köy Enstitüsü’nde 
tanıştınız değil mi?
    Evet, ilk orada tanıştık.Vehbi Bey ile birlikte 
KarsVilayeti’ninCilavuzNahiyesi’nden sonra sırasıyla 
İvriz, Amasya, Çatalca, Karabük, Konya, Fatih, Ankara 
ve son olarak yine İstanbul’da çalıştık. Eşimle 
vefatına kadar altmış yedi yılımızı bir arada geçirdik, 
iki kızımızı ve torunlarımızı büyüttük. “O olmasaydı, 
bugünkü ben olmazdım.” dediğim ikinci kişi de eşim. 
Biz, çok başkaydık.

    Değerli eşiniz nurlar içinde 
uyusun. Geçen yıllar içinde 
Üsküdar İlçesi’nin en eski 
okullarından olan Çamlıca Kız 
Lisesi’nin ve semtimiz Acıbadem’in 
nasıl değiştiğini biraz anlatabilir 
misiniz?
    Acıbadem çok güzeldi. Tek yol, 
ev yok, yalnızca köşkler var. Bir 
de 15 Temmuz darbe girişiminde 
şehit edilen Acıbadem Mahallesi 
Muhtarımız Şehit Mete Sertbaş’ın 
babasının dükkânının bulunduğu 
bina var. Yollarda elektrik yok, 
havagazı lambaları var. Her 
akşam bir görevli elinde bir 
meşale ile kapaklarını açıyor, 
fitili tutuşturuyor, yolu baştan 
sona ışıklandırıyor. Acıbadem’i 
Küçük Çamlıca’ya bağlayan yolda 
baharları muazzam böğürtlenler 
oluyor. Şimdiki PTT’nin bulunduğu 

tarlada dizlerimize kadar papatyalar var. Her akşam 
akordeon çala çala yürüyenleri dinliyoruz okul 
bahçesinden. Şu anki okul binamızın olduğu yerde 
çeşit çeşit meyve ağaçları var. İkinci Cihan Harbi 
sebebiyle hindi besleniyor bahçede. “Kabaramazsın 
kel Fatma.” diye koşuyoruz peşlerinden. Şimdi her şey 
çok değişti tabii. Yine güzel ama çok farklı.
     Biz bugünün görev yapan öğretmenlerine 
söylemek istediğiniz bir şey var mı?
    Bu meslek sevmeden yapılmaz. Öğretmenlik, özveri 
mesleğidir. Özverili olmayan bu meslekte başarılı 
olamaz. Şimdi ve çalıştığım zamanlarda anladım ki; o 
vakitlerde görev yapan yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin 
haklarını ödeyemeyiz. Ruhları şad olsun.
     Bizler de sizlerin hakkınızı ödeyemeyiz. Değerli 
vaktinizi bize ayırdığınız, sımsıcak içten yanıtlarınız 
ile bizi çok gerilere götürdüğünüz ve aydınlattığınız 
için müteşekkiriz. İyi ki varsınız!
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MUTLU SON

Ayrılık zamanı geldi sinsice.
Yaşadıklarımı, yaşayamadıklarımı
Sevgilerimi, sevdiklerimi
Amansız hayallerimi, bırakıyorum öylece

Akıyor gözyaşlarım gökten parça denize
Uğurluyorum hayallerimi bir bilinmeze
Sahici düşlerim de sürükleniyor peşlerinden
Dalga geçercesine

Yılların eskittiği ruhum, aşık olmuş
Kaptırmış gönlünü sert rüzgara
Alıp götürüyor beni yanı sıra
Fırlatıyor bir uçurumun kenarına

Bir perde oluveriyor toprak bedenime
Çığlıklar içinde kalbim, çırpınıyor inadına
Dur, diyorum, dur ,ne olur, yapma
Daha yeni dönüyorum hayata

Yağmur yağıyor her zerreme
Aman Allah’ım? Nasıl bir histir bu
Döndürüyor beni hayata tek bir bakışıyla
Filizleniyor ruhum gönül kıyısında

Bir şeyler... bir şeyler var o naif tınıda.
Sesinde ne var biliyor musun
Söyleyemediğin sözcükler var
Kalbimi delip geçer, kurşun edasıyla.

Gözleri gözlerimde, güneşin tesirinde
Sevgilerimi hayallerimi geri getiriyor
Ruhumu canlandırdığı yetmezmişçesine
Sunuyor hayatımı altın tepside, bırakamıyorum

                                                            İdil Deniz KANBUR 
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“Mektubunu aldığımdan bu yana ilk kez Anny’yi göre-
ceğim için gerçekten mutluyum. Altı yıldır ne yaptı aca-
ba? Birbirimizi yeniden görünce utanıp sıkılacak mıyız? 
Anny utanıp sıkılmanın ne demek olduğunu bilmez. 
Sanki dün ayrılmışız gibi karşılayacak beni. İnşallah ap-
talca tavırlar takınıp daha başından onu rahatsız etmem. 
İlk karşılaştığımızda elini sıkmamam gerektiğini unut-
mamalıyım. Elini sıkmamdan nefret eder.”
 (Bulantı, J.P.Sartre)

“Bekliyorum
Öyle bir havada gel ki
Vazgeçmek mümkün 

olmasın.” 
     

Orhan Veli KANIK



Ben bilirim boşuna değildir, unutmaz bu vatan 
şehitlerini,dökülen kanları,verilen canları.
Çanakkale boşuna değildir.Sarıkamış boşuna 
değildir. Erzurum boşuna değildir. Samsun boşuna 
yazılmamıştır.Ben işte bunu bilirim, bunu duyarım, 
bunu görürüm.
       ‘’Kayıtsız şartsız milletindir egemenlik!‘’ diye 
haykıran yürekler. Kaydı yok, şartı yok egemenlik 
bizim. Sen ben değil,biz varız.Hep beraber,hep 
birlikteyiz. Geride kalsın acılar,geride kalsın 
gözyaşları,üstünüzden atın umutsuzlukları.Bitsin 

keder yok olsun düşmanlık.Bu ülke için bir 
umut yok bin umut var. Bu ülke için bir 

güneş yok bin güneş var.
           Çevirin kafalarınızı bize 
bakın şimdi kulak verin.Biz güneşiz, 
biz geleceğiz. Biz Türkiye’yiz…
          ‘’Bayrakları bayrak yapan 
üstündeki kandır.Toprak eğer 
uğrunda ölen varsa vatandır.’’ 

Tarihin her kilometre taşında 
canını,kanını vatan için feda etmiş 

tek cümleden daha öte bir kavramdır 
şehitlik.Dualarla anılan isimleri mezar 

taşlarına harf be harf nakışlanan ve her haberi 
alındığında gözlerimizi dolduran bir andır şehitlik.
Karşılıksız çıkarsız vatanı bayrağını sevendir şehit.
Hatta bu sevgiden de öte.Kelimelere sığmayacak 
olan tarihimizin en güzide ‘Kızıl Elma’sıdır.Bir 
Fatiha kopar belki  şehitler namına ve unutulmaz 
isimleri yiğitlikleri. Şehit Savcı Mehmet Selim 
Kirazoğlu…Benim gözüm dolar anarken adını 
ocağına ateş düşse de ana çıkar baba çıkar ‘Vatan 
Sağolsun’ der  ya.Akar yaşlar içine gönlünün de 
evladının da adını yere vermez.Rahat uyu vatan 
toprağında bu vatanın evladı. Emanetin ellerimizde…

        ‘’Ah bu vatan sevgisi,canım içinde can önce 
vatan,önce vatan…’’
        Ne kadar mutluyum bir bilseniz ve ne 
kadar şanslıyız bir anlayabilsek keşke! Neden 
mi mutluyum? Neden mi şanslıyız? Böylesine 
taşı toprağı güzel bir ülkenin evladı olduğum 
için mutluyum.Canı pahasına bize bu 
ülkeyi emanet bırakan bir tarihe 
sahip olduğumuz için şanslıyız.
Binbir sıkıntıya rağmen nihayet 
ay yıldızlı bayrağı göklere 
çeken bir ülke.Gözyaşlarını 
avuçlarında biriktirip yine de 
umudunu kaybetmeyen bir 
millet. Bir günde dört mevsimi 
yaşayabileceğim  bu topraklar, 
Türkiye…
     Her duyduğumda tekrar 
tekrar gururlandığım cümleler.
Her okuduğumda tekrar tekrar 
umutlandığım sözcükler.Yani bir destan,bir 
mücadele,bir tarih 
yani Türkiye…
        Genç,yaşlı,kadın,erkek hep beraber hep 
birlikte bir bütün olarak sahip çıkıldı bu ülkeye.
Bizim içindi onca mücadele.Onca sıkıntı 
bizler için çekildi.Bizim içindi o zorluklara 
rağmen yitirmeden umutları zafere yürümek.
Yılmadan,usanmadan,göğsünü gere gere ayakta 
durmalar bizim içindi.Biz kim miyiz? Biz geleceğiz. 
Biz Türkiye’yiz.
       Küçüğüm diye bilmez miyim sandınız tarihi.
Küçüğüm diye duymaz mıyım sandınız destanı.
Yaşım küçük diye görmez miyim sandınız gökteki 
ay yıldızlı bayrağı.        

Şevval AYDIN

BU VATAN

“VLADIMIR:  Burada vaktimizi ziyan etmeyelim. ( Bir an. Telaşla.) 
Fırsat çıkmışken bir şeyler yapalım! Her gün bize ihtiyaç duyan 
biri çıkmaz. Yo yo, şahsen bize ihtiyaç duyulduğunu söylüyor 
değilim. Başkaları belki çok daha fazla yarar işe. Kulaklarımızda 
hala çınlayan imdat çığlıkları bütün insanlığa dönük!” 
                                
        
      (Godot’yu Beklerken, Samuel Beckett)
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SEYİR
Bir çocuk gördüm koşuşturmacasında hayatın
Elinde uçurtması süzülüyor içinde rüzgarın
Yeşilinden, mavisinden değiyor tenine her koku
Burası İstanbul’daki renklerin en güzel tonu

Bir genç gördüm en güzel karesinde fotoğrafın
Arkasında Kız Kulesi içinde masmavi dalgaların
Gönle bırakıyor havası en derin sükutu
Burası İstanbul’daki semtlerin en kadim dostu

Zaman zaman konuğu olur hoş mekânları bir romanın
Ve görmek istersen en güzel ritmini kalabalığın
Hisset, seni getirecek martılar ve denizin uyumu
Burası Üsküdar, İstanbul’un derinlerdeki ruhu…

                             Hatice Yağmur YALÇINKAYA 

“ Güç insanını güç yıkar, para insanını para; köle ruhlu insanı başkalarına kulluk etme, 
zevk insanını zevk çökertir. Bozkurkurdu’nu da bağımsızlığı yıkmıştı. Amacına ulaşarak 
günden güne daha bağımsız duruma gelmiş, emir alacağı, isteklerini göz önünde 
tutarak davranışlarını düzenleyeceği kimse kalmamıştı, ne yapıp ne yapmayacağını artık 
yalnızca kendisi özgürce belirliyordu; çünkü güçlü insan, gerçek bir içgüdünün ondan 
elde etmesini istediği şeyi hiç şaşmadan ele geçirir sonunda.  Ne var ki, Harry kavuştuğu 
özgürlüğün ortasında ansızın şunu fark etmişti ki, özgürlüğü ölümdü; tek başına kalmış, 
dünya onu korkunç şekilde kendi haline bırakmıştı, insanlar onu ilgilendirmekten 
çıkmış, hatta kendisi bile kendisini ilgilendirmez olmuştu; dış dünyayla ilintisizliğin ve 
yalnızlaşmanın giderek büyüyen havasında yavaş yavaş boğulmaya başlamıştı. ”   
     
           (Bozkırkurdu, Hermann Hesse) 

Mutsuzluktan söz etmek istiyorum
Dikey ve yatay mutsuzluktan
Mükemmel mutsuzluğundan insan soyunun
sevgim aciyor  
                    Turgut UYAR

Resim: Fatma KAZAK

41



RÖPORTAJ Yrd. 
Doç.
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Röp. H
afsa Parlakışık

1993 yılında Gazi Üniversitesi G. E. F. 
Resim Bölümünden mezun oldu. 1997 
- 2002 yılları arasında Almanya da Bre-
men Güzel Sanatlar Akademisi Resim 
Bölümünü bitirdi. 2008 -2009 yılları 
arasında İstanbul Haliç Üniversite-
si, Tekstil ve Moda Tasarımı ana sanat 

dalında yüksek lisans yaptı. 2011-2016 yılları arasında Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Bölümünde Sanatta Ye-
terlik programını bitirdi.
Almanya ve Türkiye’de birçok sergilere katıldı ve kişisel sergiler açtı. 
2001 de Bremen Güzel Sanatlar Akademisin’den “Bremen Gümüş 
Anahtar ödülünü” aldı. 2002-2003 yılları arasında grafik-illüstrasyon 
bölümünde çalışmalarda bulundu.
2007 yılında Doğuş Üniversitesine Gravür Atölyesi sorumlusu olarak 
girdi ve halen Doğuş Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Resim ve 
Grafik Bölümlerinde Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını yürütmekte-
dir.
Hocamızın çalışmalarını gördükten sonra kendisiyle sohbet etme 
hevesiyle bu röportajı planlamaya karar verdim. Eminim bu tabloları 
gören herkeste benzer duygular oluşacaktır. Kendisini aynı zamanda 
okulumuzda 29 Nisan’da workshop çalışmasıyla daha yakından tanı-
ma şansımız olacak; bunun için ayrıca heyecanlıyım. Aklıma gelen 
soruları dar zamanda hemen cevaplayan hocama şimdiden teşek-
kürlerimi sunuyorum.

Sanatınızı nasıl tanımlarsınız?
Yaptığım resimleri, çalışmaları 
tanımlayamam, bana göre 
yaptığım resimleri izleyici daha 
iyi söze, yazıya dökebilir. 
Resim sanatında sanatçıyı 
özgün/farklı kılan nedir?
Farklı görebilme, sorulmayanı 
sorma, sorgulama; yaşama, 
topluma algıları açık, hassas 
olma, duyarlılık ve en önemlisi, 
sorunlu insandır sanatçı. 
Sanatını iç huzursuzluğunun 
sonucu üretir, üretme 
süreci stres ve rahatlama 
arasında gel- gitlerle geçer. 
Yapmak istediğini nadiren 
gerçekleştirebilir. 
Tasarlamaz, beklentiler 
doğrultusunda eser üretmez. 
Sürprizdir ürettiği ayrıca tektir. 
Resim sanatının dününü ve 
bugününü düşündüğümüzde, 
gelecekte hangi anlayışa 
evrilecektir ya da hangi yeni 
sanat tarzları ortaya çıkabilir?
Teknoloji gelişiyor, nasıl ki 
geçmişte boya elde etmek 
zor iken, günümüz kimya ve 
endüstri sanata teknik anlamda 
çok yardımcı oldu. Tabi fotoğraf, 
animasyon gibi teknolojik 
gelişmeler anatı bitirecek diye 
düşünenler oldu ve oluyor 
hala. Oysa sanat insana dair 
çok nadir alanlardan biri. 
Yaratıcılık tuval dışına çıkabilir, 
estetik kaygı, görsel anlatım 
dili dönüşse de bitmez, bilakis 
daha çok kapsayıcı olur. 
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Sanatınızı besleyen geliştiren, 
sizde değişimi sağlayan 
şeyler nelerdir?
Sanatçı hep kendini anlatır 
ama bir farkla, nasıl ki 
bir filmde herkes kendini 
oyuncunun yerine koyarak 
izliyor ise, sanatla iş yapan 
birey de resminde kendini 
anlatır ama tüm insanları 
temsil eder. Gündelik sıradan 
tekdüze hayatı sorgular, 
her gelişme, doğa onun 
konusudur. Hasastır, toplumsal 
çalkantılar karşısında algıları 
açıktır, farklı bir dille anlatma 
kaygısı taşır. Kısaca yaşamı 
başından sonuna kadar 
sorgulayarak işine yansıtır. 
Ben de sanatçı olsaydım 
bunu yapardım.

Bugün sosyal medya 
sayesinde sanatın kitlelere 
ulaşması çok daha kolay. 
Dijital teknolojinin, özellikle 
hazır çizim programlarının 
sanatı bitireceği görüşünü 
çok naif bulurum. Sanat için 
de, tasarım için de olsa olsa 
kolaylık sağlayabilir. Yaratıcı, 
kreatif süreç her zaman 
sanatçıyla mümkün. Sanat 
bazen tasarımla karıştırılır, 
her ikisi çok farklı alanlar. 
Tasarım daha çok hayatımızı 
kolaylaştırmak üzerine tüketim 
toplumumuzun üretim alanına 
eklemlenebilir. Sanat ise daha 
felsefiktir. Sorular sorar, sınır 
tanımaz. İleride her iki alanı 
kapsayacak dijital bir kurguda 
birleşebileceğini düşünüyorum.

Türkiye ve Almanya’da 
aldığınız sanat eğitimini 
karşılaştırırsanız nasıl bir 
değerlendirme çıkar ortaya?
Sanatta ülke ayrımı yapamam, 
nedeni şu ki; sanatla uğraşan 
insanlar mütevazı insanlar her 
yerde aynı. Kaygıları da aynıdır. 
Belki akademik ortamda ülke 
politikaları gereği gereksiz 
dersler ve ya sanatı doğru 
okumama olabilir ama bu daha 
çok sanatla uğraşmayanların 
sanata kötü katkısındandır.
Dünya sanatçılarından hangi 
isimleri kendi sanat tarzınızla 
bağdaştırıyorsunuz?
Öğrencilik yıllarımda çok 
sanatçının eserlerinden 
etkilenmişimdir. Bugün 
de her sanatçıdan dönem 
dönem ayırmaksızın bir 
parça taşıyorumdur ama 
bugün yaşadığıma göre çok 
yakın benzerlik ve etkilenme 
olmuyor. Romantik ressamların 
renkleri coşkuları çok etkili, 
mesela Delacroix, Casper 
David Friedrich, Goya gibi.. 
çok var. Sürrealizim de 
anlatımda soyutlama açısından 
çok etkilemiştir. Dali gibi, 
Dışavurumcu sanatçılar da 
öyle, tamamen soyut çalışanlar 
da. Kısaca Rönesanstan hatta 
bir öncesi Giotto’dan bugüne 
tüm sanatçılardan az biraz 
etkilenmişimdir.

Genç sanatçılara ya da bu 
işe yeni başlayanlara neler 
önerirsiniz?
Resmi gerçekten seviyorsanız, 
sanat ve resim hayatınızda 
önem derecesine göre hep ilk 
sıralarda olması lazım, aileniz, 
aşkınız veya aşklarınız olacak ne 
olursa olsun önem derecesini 
hiç bir zaman altlara atmayın. 
Sizi siz yapan, var eden, anlatan 
hep resim sanatınız olacak. 
Teknik bilgiler, sanatsal kaygılar, 
estetik bilinç, felsefe gibi 
problemler için kaygılanmanıza 
gerek yok, hepsi yürdüğünüz 
yolda çözülür. Sanat hayata 
ve direkt insana dair, insana 
dokunan en güzel yaşam 
biçimidir.

Hocamıza, bize zaman ayırdığı 
ve samimi cevapları için tekrar 
teşekkür ediyoruz. 
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YANSIMA

Ateşte sunulan Mersin balığı çökmüş dibe.
Kaderin alevleri gözümü alıyor.
Düşen her ayna ağzımdan tabut oluyor her kılçığa.
Rüzgarın efendileri acı bir tona uçuyor.
Kahırdan başka koku alamıyorum.
Gelişigüzel aynamın yaprakları beni takip ediyor.
Beynim iki yüzlü, bu sefer doğru değiliz.
Hangi başkalaşım bendeki kaçıncı saymadım.
Bu sefer tözümdür belki ilk kez tattığım.
Yadırgamıştım bendeki bu ağırlığı.
Üzülmüşüm meğer.

Nihal Ebrar ÇAĞIL

Resim: Ecem Tekin

W
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Resim: Ecem Tekin

W

SONSUZ UZAKLIKTAKİ SENİ

Halbuki ne kadar sevmiştim
Bir yıldız gibi sonsuz uzaklıktaki seni
Sonsuz parıltılı
İçindeki milyonlarca evreni
Çepeçevre sardığın gezegenlerin
Sen o kadar özeldin ki
Kabul görmedin hiç kalbimde
Sen bir gök taşına tutunduğunda bile
Acımadı hiç canım
Karanlığa çevirdim yüzümü
Orda parıldayan seni bilmeme rağmen
Kayıp giden bir yıldız olarak kaldın
Kayarken nice dilekler dilediğim
Belki de bir bedene mal oldun
Belki de yalnızca gökyüzüme
Halbuki ne kadar da sevmiştim seni
Sessizliğin uğultusundaki sesini
Tenini gülüşünü bakışını
Bir yıldız kadar sonsuz uzaklıktaki seni

                                          Zerrin Çiftçioğlu

UYKUSUZLUK
 
Ölmek istediğini düşündü bir an. Gözlerini kapattı ve uyumaya çalıştı. Uyku da 
bir nevi ölüm değil miydi? İyice yaşlandığını hissetti bir anda. Önce sessizlikte 
boğuldu dakikalarca, kızdı sessizliğe. Çok sürmedi az zaman sonra kafasındaki 
düşüncelerle uğraşırken özür diledi sessizlikten, yalvar yakar geri çağırdı sessi-
zliği. Ama ne çare? Sessizlik küskündü ve terk etti. İşe bak! Giderken uykuyu da 
almış, o da gitmeyi bekliyormuş sanki. Tekti ve artık ölemezdi.

                                                                                                              Zeynep Kablan
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1

    Kitap ruhlu kadınım, kimse anlamaz. 
Kah gülerim kah ağlarım, birdenbire 
başka ülkelerde olurum, değişik değişik 
evrimler geçiririm, bambaşka coğrafyadan 
gelirim, farklı farklı hayatlarım olur, 
kimse anlamaz. Ben kitap ruhlu kadınım, 
derdim var kimse anlamaz. İşte pencere 
kenarında ağlayan çocuğum kimsesiz 
kalmış dünyada. Ben devrimden devrime 
uçmuş kadınım, hepsine hak verdim 
de kendim kaldım devrimsiz kimse 
anlamaz. Küçücük çocuktum, birdenbire 
büyüdüm , çocuklarım var, mutluyum , 
anneyim ben herkes anlamaz. Şimdi de 
çocuğunu kaybetmiş kadınım deli divane 
oldum da kimse anlamaz. Ağlarım işte, 
gülerim, çeşitli iklimlerde yaşadım da 
güzel insanlar gördüm temiz yüzlü, yufka 
yürekli. . . Sonra düştüm dil , din bilmez 
bir ırka sürüklenirim kimse anlamaz. 
Ben kitap ruhlu bir kadınım, farklı farklı 
düşlerim var. Kitaplarla uyur, kitaplarla 
kalkarım , kimse anlamaz. Benim hayatım 
kitap olmuş , sürekli yaşarım ama kimse 
anlamaz beni…

ANLAMAZ KİMSE

Tuba Baran

    İlkbaharın ilk yağmurları bazalt yolu adeta 
dövüyordu. Genç adam eski  iskarpinleriyle 
koşar adım istasyona yol alıyordu. Yer yer ak 
düşmüş siyah saçları, kırışmış yüzü yaşıyla 
tezat oluşturuyordu. Mavi gözleri yeni bir yere 
gelmenin heyecanıyla parlıyordu. Eskimiş koyu 
gri paltosu ve takımının üzerinde safirden 
yapılma nadide bir eser gibiydi gözleri. Varı 
yoğu ellerindeki poşetleriydi. O bir gezgindi. 
Boynunda kamerasıyla köy köy dolanır, yeni 
insanlar tanırdı. Bir yerde takılı kalmak ona 
ölüm demekti. İhtiyar anne-babasından kalma 
iki katlı ahşap evini kiralayıp kendini yollara 
vurmuştu. Yaz-kış, soğuk-sıcak, dağ-bayır 
demeden diyar diyar dolanmış, küçük Nikon 
kamerasıyla anılarına hayat vermiş, kendi 
deyişiyle onları özgür bırakmıştı. Sırtına, siyah 
küçük poşete sıkıca istiflediği battaniyesini ve 
küçük yastığını almıştı. 
    Poşeti delik olmasına karşın yağmurluğuyla 
örtünmüştü. Az önce indiği upuzun, kırmızı-
beyaz tren düdüğünü öttürerek hareket 
ediyor; diğer tarafta da başka bir tren 
duruşa geçiyordu. Adımlarını hızlandırdı. Bu 
izbe yerdeki istasyon bir kulübeydi. Buğulu 
camından odun sobası ve birkaç eski sandalye 
görünüyordu. Krem rengi duvarların birinde 
bir radyo asılıydı. Trenden inenler koşmaya 
başladığında genç adam çoktan istasyona 
varmıştı. Sobaya en yakın sandalyeye oturdu. 
Paltosunu sobaya asıp kurumaya bıraktı. Kışın 
serin rüzgarları hala kendini gösteriyor, adeta 
insanın içine işliyordu. Islanmak ve koşturmak 
yol yorgunluğuna eklenince sandalyesinde 
mayıştı. Duran tren düdüğünü duydu. Gözleri 
kapanıyordu. İstasyon şef kulübeye dönünceye 
kadar çoktan tatlı bir uykuya dalmıştı. 
   

                                     Rümeysa ASLAN

İLKBAHARIN

İLK YAĞMURU
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İLK YAĞMURU

  “Bir dakika geçelim bunu da şimdi 
söyleyin bakalım: Bazen, hem de terslik 
bu ya, eskilerin deyimiyle ‘bütün güzel, 
yüce şeyler’in inceliğini kavramaya 
hazır olduğum zamanlar, evet tam bu 
sırada, o güzellikleri anlayacak yerde, 
neden belki de herkesin yapabileceği 
biçimsiz hareketleri, hem de sanki 
özellikle yapıyormuşum gibi, tam 
yapılmaması gerektiğini anladığım 
bir zamanda yapıyorum? Niçin iyilik 
üstüne, güzel, yüce şeyler üstüne 
anlayışım derinleştikçe, batağa daha çok 
saplanıyorum, neredeyse boğulmama 
ramak kalıyor? Beni asıl şaşırtan şey, bu 
durumun bende rastgele değil de, sanki 
öyle gerektiği için olmasıydı. Durumum 
geçici bir hastalık ya da aksaklık değil, 
benim her zamanki davranışımdı sanki; 
sonunda buna karşı koyma isteğim 
bile kalmadı. Bunun belki de benim 
doğal durumum olduğuna neredeyse 
inanacaktım, gerçekte inanmış da 
olabilirim. Başlangıçta bu karşı 
koymanın beni ne kadar üzdüğünü bir 
bilseniz! Başkalarının da aynı durumla 
karşılaştığına inanmadığım için bunu bir 
sır olarak sakladım yaşamım boyunca. 
Yaptıklarımdan utanırdım (şimdi bile 
utanıyorum belki de)”  
   
   (Yeraltından Notlar, Dostoyevski)

BELKİ DE ORİGAMİ

Bir origami
Turna kuşu
Ne ifade edebilir ki en fazla
Diye soruyorsunuz değil mi
Çünkü bilmiyorsunuz cevabını

İçine yazarsınız ya bir şey bir itiraf belki
Armağan edersiniz birine
Sonra o biri
İçindekini okumak için açması gerektiğini
Farkına bile varmaz
Sormaz çünkü
Kurcalamaz, sorgulamaz
Önemsiz, sıradansındır belki sen onun için
Belki de origami

…Dengesizlik…
Eğer yamuk kesersen kağıdı baştan
Her şey ters gider, dengesizleşir,
Belki origamiyi verdiğin şahıs gibi…

                                             Züleyha ÇİTE

Resim: Feyza Bozoğlu



   Günlerin yaşantılarım içerisinde sürüklendiği 
hatta bazen o kadar çok sürüklendiği ki 
bundan mütevellit ruhumun geride kaldığı 
zamanlardı. Ellerimde vazgeçtiklerim vardı ve 
Beşiktaş sahilinde yürümekteydim.  Aylardan 
Kasım ve günlerden Cuma idi. Bugün 9 Kasım 
Cuma idi.  Beni hissettiğini düşündüğüm tek 
insan olan Ahmet Bey ile buluşacaktık. Onunla 
aramızdaki bağ bir elmalı turta kadar tatlıydı. 
Ve elmalı turta bitince kimse bir kez daha 
istemezdi çünkü o tat yeterdi uzunca bir zaman. 
Böyle enteresan bir benzetmeye sığabilirdi 
ancak münakaşalarımız. Ahmet Beyle birtakım 
kurallarımız vardı. Biz de insana saygı, hürmet 
ve sevgi vardı. En önemlisi ise saygıydı bizim 
için. Bu kıstaslar doğrultusunda arada bir ayın 
9’u olması şartı ile buluşur ve sadece dinlerdik. 
Sadece dinlerdik, öylece salt. Bugün o beni 
dinleyecekti.  Saat akşam 7 sularıydı. Boş bir bank 
buldum ve Kadıköy- Beşiktaş vapuruna karşı 
oturdum. Vapurdan inen ve vapura binen bütün 
suratların ifadesi sistemin onlara izin verdiği 
kadar onlarındı. Sanki insanların ruhları onların 
vücutlarına emanetti. Onlara o kadar dalmıştım 
ki Ahmet Bey’in gözümün önüne doğru salladığı 
şemsiyesinin ucunu “Leyka! Leyka buraya bakar 
mısın? Merhaba” diye bağrışlarından sonra fark 
edebildim. Dalmışım kusura bakmayın, Hoş 
geldiniz diye cevap verdim. Ahmet Bey: “Onu fark 
ettim belli ki bugün sizi derinden dinleyeceğim, 
durmayın başlayın vakit kaybetmeyelim.” dedi. 
Ahmet Beyi onayladım ve boğazımla bir ses 
düzeltme sesi çıkararak başlayacağımın sinyalini 
verdim. Ancak bir şey eksikti, konuşacaktım ama 
olmuyordu, bir neden arıyordu sanki zihnim. 
Sadece bir neden. Tekrardan sesimi düzelttim. 
Ahmet Bey tebessüm etti. Birkaç dakika geçti, 
henüz başlayamadım, nedense karşıdaki Gündüz 
Aybay isimli gemiye dalmıştım. “Gündüz Aybay 
kim?” diye düşündüm nedeni bilinmez sanki bu 
isim fazla tanıdık geliyordu.  

Ancak Ahmet 
Bey “Başlamak 
istemiyor 
musunuz? 
Gözleriniz 
sanki çok aç 
dinlenmeye 
ama ağzınızı 
bıçak 
açmamakta ve 
yanaklarınız 
oldukça 
al.” dedi. 
Yanaklarımı 
hissederek 
tebessüm ettim 
ve sanki soğuk 
rüzgâra siper almışçasına kendini sabitleyen 
yanaklarım tebessüm edince bütün kıvrımlarını 
hissettim. Ve yüzüme dokundum. Bu sefer soğuğu 
hissettim. Bunu fark eden Ahmet Bey ceketini 
uzattı. Fransız modeli bej rengi kadife bir ceketi 
vardı Ahmet Bey’in.  İsterseniz giyin hava soğuk 
dedi Ahmet Bey. Teşekkür edip aldım ama 
giymedim, sadece elimde tutmak istedim. Ve Bir 
anda süzülmeye başladı kelimeler ağzımdan.
  ‘’İnandığın gibi yaşayamıyorsan yaşadığın 
gibi inanırsın’’  demiş ya Hz. Osman. İlk başta 
spontonelik bir biçimde çok doğru söylediğini 
düşünmüştüm. Sonra durdum zihnimden bir kez 
daha geçirdim bu aprioriyi. Kitlelere baktığında 
standart olarak böyle olduğu ayyuka çıkmış bir 
durum. Peki ya kendime bakar isem;  benliğimin 
süzgeci tam beni geçirecekti ki bu düşünceden. 
Olmadı, geçemedim. Bir daha denedim çünkü 
hırs mantalitesi bunu gerektirirdi. Ancak yine 
geçemedim.  Sonra bir şey gerekli demek dedim. 
Heh! Şu;  Descartes’in şu sözü aklıma geldi 
;  ‘’Zeki insanlar bir sorun ile karşılaştıklarında 
soruna bir adım geriye çıkarak daha geniş 
açıdan bakabilmeyi becerirler. Basit insanlar 
gibi sadece ‘’neden’’ sorusunu yöneltmek yerine 
soruna çözüm bulabilmek adına ‘neden olmasın’ 
diyebilmeyi de bilirler.’’  Ve zihnimdeki ses:  ‘’Bir 
de zeki insanlar gibi düşünmeyi dene efen’im. ‘’ 
dedi ben de o sese karşılık:  ‘’Denemekten zarar 
gelmez deneyeyim bir uyarlayalım bakalım 
efen’im’’ diye devam ettim.  Ardından neden 
olmasını Hz. Osman’ın sözünün bende yarattığı 
tutarsız duruma uyarladım.

- BU SEFER İSTEDİĞİM 
GİBİ OLSUN EFEN’İM :
HAYAL KIRIKLIKLARI 
ÜZERİNE
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Yaşadığım gibi inanmak neden olmuyor? Yahut 
inandığım gibi yaşamak neden olmuyor? İki 
taraflı da olmuyor. Öyle yaman bir çelişki… 
İnandığım gibi yaşamayı o kadar çok 
arzuluyorum ki,  bu arzu yaşadığım gibi inanma 
güdümün önüne geçiyor.  Leyka unsuru yaşadığı 
gibi inansa Oblomov oluverirdi muhtemelen. 
Ahmet Bey içinden “Peki efen’im sorun nedir? 
Neden inandığınız gibi yaşayamıyorsunuz? Ve 
arzuladığınızı söylüyorsunuz ancak arzuladığınız 
şeyi eyleme dökemeyişiniz çelişkinizi gösterir 
ki siz bir denemenizde şöyle söylemiştiniz: Arzu 
etmek, isteğinizi eyleme dökme aşamasıdır 
çünkü bir şeyi istemek isteğinizle baş başa 
kalmaktır bir nevi Oblomovu oynamaktır. Ancak 
arzulamak, isteğini eyleme dökmektir. Bu 
durumda kendinizle çelişiyorsunuz efenim.” diye 
geçirdi. Hissettim tabi ki de ve devam ettim. 
     Efen’im mutsuzum. Ve mutsuz insanlar yorgun 
olurlar hiçbir şey yapmak istemezler. Ha bir de 
bu mutsuz insanlar hüzünlerini gömmüşlerdir. 
Bilirler ki en çok eskisi kadar acımayışı acıtır ama 
yapacak başka hiçbir şey yoktur. Zaman, dünya, 
insanlar her şey deviniyor. Sen devinemezsen 
sistem seni deviriyor( her iki mana da). Her şey 
bir yana, sistem içindeki bu imitasyon gösterisi 
bile bir yana gündüzleri neyse de akşamları zor 
oluyor biraz. Beş Kardeş’in Nazım’ını anımsattı; 
‘’Sanırım gün bitiyor. Bir de zaman geçiyor yani, 
o ürkütüyor insanı. Bitiyor yani. Bir gün daha 
bitiyor. Sonuçta bir son var, içten içe biliyorsun 
bunu. Her akşam o sona doğru biraz daha 
yaklaşıyorsun yani. Biraz daha biraz daha… ‘’ 
güzel cevap vermiş bu kaygıma tesadüfen. Neyse 
efen’im, hırsımın altında eziliyorum. Vücudum 
buna reaksiyon göstermeye başladı. Bir yerlerde 
yığılıp kalıyorum yarım bıraktıklarımla beraber. 
Sonra uyandığımda bir şey yapmadım bir şey 
olmamıştır diyorum ama bir bakıyorum ki 
uyanınca her şey daha yarım kalmış. Demek ki 
düş görmüşüm uykumda Hamlet’in deyimiyle. 
‘’Ölmek uyumak sadece. Düşünün ki yalnız 
uyumakla bitebilir bütün acıları yüreğin. Çektiği 
bütün kahırları insanoğlunun. Uyumak… Ama 
düş görebilirsin uykuda o kötü. Çünkü o ölüm 
uykularında sıyrıldığımız zaman yaşamak 
kaygısından ne düşler görebilir insan düşünmeli 
bunu. İşte bu düşünce uzun yaşamayı bize 
cehennem eder.

Yoksa kim dayanabilir zamanın kahrına zorbanın 
kırbacına, gururun çiğnenmesine, sevginin 
kepaze edilmesine, kanunların bu kadar yavaş, 
yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine, 
kötülere kul olmasına iyi insanın… kurtulmak 
varken. Kim ister bütün bunları yaşamak…’’ 
Sanırsam efenim ben hep düş görüyorum 
uykumda. Düşüncelerimin soluk ışığı bulandırıyor 
yüreğimden gelen o doğal rengi. 
Söyleyeceklerim bu kadar Ahmet Bey, buyurun 
ceketiniz diyerek ceketi uzattım. Birkaç dakika 
geçti. Öylece oturmaya devam ettik. Birkaç 
bir şey daha söylemek istiyordum ancak 
söyleyemiyordum. Nedeni bilinmez. Ahmet Bey 
Ayağa kalktı ‘’Hoşça kalın efenim, bir başka ayın 
9’unda görüşmek üzere’’ dedi. Ve gitti. Hoşça kalın 
diye geçirdim içimden ama bunu söylemek çok 
zordu sanki ağzımı bıçak açmıyordu ki. Ahmet 
Bey geri döndü ve şöyle söyledi. 
‘’Keramet ceketteymiş efe’nim. Sıkmayın canınızı 
konuşamadığınız için. Ve düzeltmem gerek ki bir 
başka ayın 9’unda Fransız modeli bej rengi kadife 
ceketinizle görüşmek üzere.’’
O an anladım ki Barış Manço boşuna yazmamış o 
meşhur şarkıyı.  ‘’Ahmet Beyin Ceketi’’.
Sabah bu şarkıyı dinleyerek çıkmıştım evden ve 
tekrar tebessüm ettim çünkü sabah dinlediğini 
akşam yaşamak herkese nasip olmazdı.
‘’…Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti. 
İbreti âlem oldu Ahmet Bey’in ceketi. Meğerse 
tüm keramet ceketteymiş be Ahmet…’’
 
                   Züleyha ÇİTE

49



“ Yemekten sonra, denize giderken 
bir sokak köşesine yerleşmiş genç, 
sapasağlam dilencinin uzattığı ele 
bütün bir beş lira bıraktı. Dilenci 
arkasından,
-Beyim, diye seslendi.
Döndü. Parayı gösteriyordu.
-Verdiğiniz beşlikti.
-İyi ya yemene bak!
Yürüdü. Dilencinin yüzü hoşuna 
gitmişti. Kıs kıs güldü. Yarın akşam 
ona bir kertikli kuruş verecekti. 
Unutmazdı. Doğrusu böyle tatlı 
şakalar da olmasa insan bu dünyada 
nasıl yaşardı? Önünden geçen kadın, 
kendine mi güldü sandı ne, ters ters 
baktı. Neşesi kaçtı.”
        
          (Aylak Adam, Yusuf ATILGAN)

Tam otların sarardığı zamanlar 
Yere yüzükoyun uzanıyorum 
Toprakta bir telâş, bir telâş 
Karıncalar öteden beri dostum

              Behçet NECATİGİL

Anımsa geceyi 
Çamur bulaşır kaldırımlardan
Yalpalayan ayaklara 
Bir bomba aydınlatır geceyi
Hüzün bulaşır karanlık sokaklardan
Umutsuz ruhlara 
Sert, güçlü kollardan 
Bir çığlık uyandırır geceyi 
Beyaz, ince  vücutlara 

                     Ş. CEREN CEYLAN

Resim: İrem Yöney
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D E N İ Z
    Ayazdan henüz yeni kurtuluyordu İzmir. İki 
Mart bin dokuz yüz seksen bir tarihi, saat... Henüz 
saatleri öğrenmemişti Ali. Civarda gördüğü 
nesnelerin şekillerini daha dün haftada bir gelen 
ağabeyi öğretmişti. Biraz haşlamıştı da kendisini. 
Derste konudan konuya atlamaması gerektiğini 
biliyordu ama o saatleri öğrenmek istiyordu. 
Şekilleri değil. Saatler hakkında bildiği tek şey 
kısa çubuğun yengeç olduğu ve yengecin bir türlü 
dokunamadığı sayılardı. Saate yeniden bakıp 
yengecin hangi sayıya dokunmaya çabaladığını 
anlamaya çalıştı. Dokuz ile on arasındaydı. 
Çıkaramadı. Çok çok sinirlendi. Isınmak için 
berideki odaya koştu. İlkin kapıyı açmadı. 
İçerisinin kazan sıcağında olduğunu biliyordu. 
Biraz daha üşümek, ardından da birden boyası ve 
yağı eskiyen kapıyı açmak istedi. Yere çömeldi. 
Ellerini başının arasına alıp aynı anda kulaklarını 
tıkadı. Biri onu dışarıdan görse annesinin onu 
dövdüğünü düşünebilirdi. Ancak dışarıda değildi, 
öyle değil mi? 
    Gözlerini kapattığında göz kapaklarının bile 
buz olduğunu anladı. Şimdi ise beşe kadar 
sayacaktı. Bir... İki... Üç... Dört... Yüzünü tatlı 
bir sıcaklığın yaladığını hissetti. Gözlerini açtı, 
kapının açık olduğunu gördü. Anneannesi 
mutfağa doğru yürüyordu. Ayağa kalkıp yumruk 
yaptığı elini duvara vurdu Ali. “Ya, nene ya!”
Sütçü soluklanmak için durduğunda kafasını 
kaldırıp pamuğumsu bulutlara baktı bir süre. Dua 
etti yaratıcısına içinden. Bugünü çıkarabilmeliydi. 
Güçlü ama sık ayak sesleri duydu. Önce pek 
aldırmadı, sonra sesin yaklaştığını fark edince 
başını yere indirdi. Ali bağırıyordu sütçü amcaya. 
Yanına geldiğinde bir şişe süt istedi. Sütçü 
amca ilerideki bakkala götüreceğini, ancak 
oradan alabileceğini söyledi. İsterse onunla 
gelebileceğini de ekledi. Ali önce bu amcadan 
hediye olarak çikolata alabileceğini düşündü. 
Sonra ise aklına Hasan geldi. Onu şantiyenin 
önündeki çimlikte bekliyordu. Amcaya “Hayır” 
dedi. Koşarak Hasan’ın beklediği çimliğe ilerledi. 

Ali’den altı kat daha fazla oyuncağı vardı. Ali’nin 
iki özel oyuncağı olduğunu da göz ardı etme-
mek lazımdı. Ancak Ali’ye göre Hasan’daki en ilgi 
çekici şey onun gözleriydi. Hasan’ın gözlerine 
baktığı zaman bir türlü saçlarının tadamadığı 
denizi hayal ediyor, Hasan da onu sürekli uyandır-
mak zorunda kalıyordu. Kimi zaman o gözlere 
bakmamak için onunla karşılaşmamaya, hatta ve 
hatta evden çıkmamaya karar veriyordu. Ki böyle 
yaptığı da oluyordu. Geceleri mavinin hayal ede-
bildiği en açık tonu aklına geliyor, ağabeyinin bir 
gün onu denize götüreceği günü sabırla bekliy-
or, bir daha hiç gelmez diye üzülüyor, ağlıyordu. 
Ağladığı zamanlar Hasan’a karşı ister istemez sert 
olduğunu biliyor, aralarındaki ilişkinin yaptığı 
davranışlar yüzünden bozulacağından da korkuy-
ordu. Hasan çok çabuk kırılırdı çünkü. Naifti. 
Sevecendi. Gözyaşları yanağında hiç kurumazdı. 
En azından ağabeyi henüz dün gitmişti.Gelmeye 
devam ettiği için ağlamaya da gerek yoktu.  
    Kazağındaki tüylenmiş yumakları tek tek temi-
zlemeye çalışırken Hasan’ın sesi duyuldu. “Ekmek 
ve süt nerede? Neden almadın?” Ali, Hasan’ın 
gözlerine baktığı an rutin işi olan hayal kurmayı 
sürdürdü. Hasan gıcık bir ses tonuyla devam etti. 
“Sadece az ileride olan bakkala gidecektin. Ama 
elin boş döndün. Yine sormaya utandın değil mi? 
Haydi, hızlı ol. Birlikte gidiyoruz.” Lafı bitirdiği 
anda bir hareketlenme yaşanması Ali’yi uyandırdı. 
Kendine gelmek için gözlerini kırpıştırdığında 
Hasan çoktan yola koyulmuştu. Koşmaya yelteni-
phızlıca Hasan’a yetişmeye çalıştı. Kurduğu 
hayaller yüzünden cesareti Hasan’la yan yana 
yürümeye yetmedi. Bir kere daha aynı şeyi yapar-
sa geçen günkü gibi çekip gidebilirdi.
Ali’nin kucağında bir şişe süt, bir ekmek, bir de 
çikolata vardı. Bu fazladan bulunan tatlı Hasan’ın 
bakkalcı amcayla sohbetinden bir armağandı. 
Yürüdükleri taşlı yolda Ali’nin gülüşleri ise kapalı 
gözlerle denizi bulmaya eş değerdi.
               
                                                           Ebrar Deniz
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Ben şimdi giderken…
Bir köşeyse eğer bu gördüklerim ilerde
Döndüğümde onu, sütü sahibinde
Kirazları gözümüzün önünde
Emeği, onu üretende görmek isterim…
Bugün gördüklerim gibiyse eğer ilerdekiler
Artık ne ileri ne bir köşe
Ne de başka bir şey görmek isterim…
                  
                               Pelin Tel

İşte
Böyle bir sofra kurulsun isterim
Böyle bir dünya, mücadele…
Sonrası kasket sonrası kiraz
Daha da sofrada istemem, bilet sadece…

Tohumları ekildiğinde bir gün mertliğin
Kocaman bir sofra kurulacak
Kardeşliğin ve çocukların
Kirazları sevenlerin sofrası
Anaların sütüne sahip çıkanların
Suyu ona yaklaştırmayanların
Başkası için adım atmayanların
Ve yerdeki taşları toplayanlar yerine
Bir gün kavga etmek için
Çiçekler ekerek yerlere
Barış için çarpışanların sofrası

Ancak ki ancak
Büyük bir özlem olacak o güne kadar

Dayanılamayacak derecede hasret
Gönüllü bir mecburiyet
Güzel bir savaş olacak.

Bellidir bir gün aslında
Üzerinde günü ve saati

Bir biletle köyüme döneceğim
Şalvarı ve kasketi

Elinde kitabı belinde çakısı
En güzel domatesi ve kirazı

Ben yetiştireceğim

Cenk meydanındayız bugün yine
Fırtınası eksik olmayan sözümüzün eserinde

Benim aklımda köyüm
İlle köyüm de güneşim

Nasıl da yakar beni düşümde

ELBET BİR GÜN

o

o

o

o

TOHUM 
Kırışık, yıpranmış ve topraklı tırnaklarıyla keseri eline aldı. Birkaç 
darbede derinleşen toprak adamın solmuşluğunu anlayışla karşıladı. 
Keseri kenara attı. Tohumu eline aldı ve ona göre derin olan çukura 
koydu. Son kez tohuma baktı. Üstünü örttü. Tohumu, yeniden doğmaya 
ve derin bir uykuya bıraktı.
        Zeynep GÖKDUMAN 
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Ben şimdi giderken…
Bir köşeyse eğer bu gördüklerim ilerde
Döndüğümde onu, sütü sahibinde
Kirazları gözümüzün önünde
Emeği, onu üretende görmek isterim…
Bugün gördüklerim gibiyse eğer ilerdekiler
Artık ne ileri ne bir köşe
Ne de başka bir şey görmek isterim…
                  
                               Pelin Tel Bendeki notalar 

Seslerini duyurmak istiyorlar.
Bir çığlık gibi,
Bir hıçkırık gibi
Gökyüzündeki maviyle bütün olmak,
Kuşlarla arkadaş kalmak,
Bulutların ağlamasına eşlik etmek,
Güneşte ısınmak istiyorlar.

Her bir nota 
Hayat çizgisinin üzerinde 
Ne bir adım geride
Ne de bir adım ilerde.
                                         İremŞAHİN Re
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     Koşmaya başladı, o da koşmaya başladı. Daha 
hızlanınca o da hızlandı. Yorulunca yavaşlayıp 
yürüdü, o da yürüdü. Yaklaşmaya çalıştıkça o 
daha çok uzaklaştı. Sonunda durdu, o da durdu. 
Hafifçe sırıttı, gölgesini yakalamaya çalıştı, 
gölgesini yakalamaya çalışmayı severdi-çünkü 
öyle biriydi-.Ha, bir de şu çocukluğundan beri 
denizlerden duyduğu denizkızını.         
    Yanına bir miktar su ve ona ufak bir süre 
de olsa yetebilecek azık da aldı. Sahile doğru 
yürüdü ve gözüne bir sandık ilişti.  Havanın 
fırtınalı olacağını sabahki köyün üzerinde 
dolanıp duran bulutlardan anlamıştı. O yüzden 
sağlam olmalıydı çalacağını sandal. Evet, çalmayı 
severdi, özellikle de ufak tefek şeyleri –çünkü 
öyle biriydi-. Büyük şeyleri çalmayı sever miydi, 
bilmiyordu. Gerçi çalabileceği büyük bir şey 
yoktu köylerinde köylerinde, belki olsa çalardı. 
Bulduğu en sağlam sandalın ipini çözdü, sandala 
bindi. Karadan biraz açılır açılmaz hemen ayağa 
kalktı.’Yelkenler fora’ diye bağırmak istedi ama 
bağıramadı. ‘Fora’ ne demek onu da bilmiyordu. 
Bunun üzerine kafa yorup kendiyle tartışacak 
değildi, öyle bir şeylerin üzerine çok kafa yoran 
biri değildi zaten. Boş verdi, hemen yerine oturup 
kürekleri çekmeye başladı ve sabaha kadar devam etti.
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 Sabah olup günün ilk ışıkları gözlerinin içinde yer 
edinmeye başladıkça, göz kapakları bu istenmeyen 
misafire bir mesaj verebilmek adına kapamaya 
çalışıyordu. Göz kapaklarının bu kararına saygı duydu 
ve sandalın ortasına kıvrılıp uykuya daldı.
   Güzel bir tını duydu o an, kafasını kaldırıp 
etrafına bakınırken gördü onu. İşte oradaydı, o 
denizin ortasındaki sarp kayalığın üzerinde bir 
başınaydı denizkızı. Helen için Tyndareos’un kapısını 
aşındıran Yunan soyluları bir de onu görmeliydi. 
Aslında görmemeleri daha iyiydi, görselerdi onu 
alabilirlerdi elinden, diye düşündü o an. Kafa 
yormadı yine bunun üzerine – kafa yorabilen biri 
değildi-. İlk şaşkınlığı geçince hemencik kapıldı 
denizkızının güzelliğine, Hemen kapılırdı zaten 
güzel kız görünce – çünkü öyle biriydi-.  Güzel 
kızlarla konuşmaktan korktuğunu hatırladı, korkardı 
o, seslenemedi denizkızına, sadece daha yakınına 
gitmek istedi. Kürekleri hızlıca çekmeye başladı, bir 
süre çekmeye devam etti. Zaman geçmesine rağmen 
denizkızı hala aynı uzaklıktaydı, anlamamıştı. 
Sanki o mesafeyi kapatmaya çalıştıkça denizkızı 
uzaklaşıyordu. Hızlanmaya karar verdi, hızlanınca 
denizkızı da hızlandı. Yorulunca yavaşladı, denizkızı 
da yavaşladı. Sonunda durdu, denizkızı da durdu. 
Hafifçe sırıttı, kendinden kaçmak için hikayelerin 
peşinden koşmayı severdi-çünkü öyle biriydi-. Ha, bir 
de gölgesini yakalamayı.

Yağmur ARZI

ÇÜNKÜ ÖYLE BİRİYDİ
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     Yine karşı karşıyayız. O bana bakıyor, ben ona. 
Penceremde bir bakışma oyunu oynuyoruz. İlk 
pes eden ben oluyorum hep. Pencerem değişiyor. 

Baktığı yer değişiyor. 
Mevsimi, ağaçları, 
bulutları, evleri, sokakları. 

. . Hepsi değişiyor. Ama o. . . 
O hep aynı. Hep aynı göz, 
aynı kirpikler, aynı kaşlar 
ve aynı bakışlar. Sinirli, 
nefret dolu, aşağılayan, 

biraz da kibirli bakışlar…  Bu bakışların sebebi 
mi? Bende bilmiyorum. Zannedersem ince bir 
farkındalık meselesi. Lakin yorgun ve bitkinim. Bu 
ince meselemiz için fazlaca hem de.
      Bakışma oyunu demiştim ya. Hani sürekli 
kaybettiğim. Kaybetmekten çok boş vermişlik 
olan. Sanırsam bu nedenle her geçen gün daha 
hiddetli bakıyor. Onu umursamamama deli 
oluyor ve daha da öfkeleniyor. Öyle bir bakıyor ki. 
Beni paramparça etmek istercesine. Hatta zaten 
paramparçayken bunu yapıyor. Beni yok etmek 
istiyor. Benim onu yok etmek istediğim gibi. . .
      Yine bir gün, bir pencere. . . İstanbul’a bakıyor. 
Hava karanlık. Ama ışıl ışıl. Yıldızlardan değil! 
Az sonra gideceğim yoldaki 
ışıldaklardan. İnsanlar vardı. 
Kalın giyimli ve telaşlı insanlar. 
. . Hava soğuktu galiba. Tam 
bilemiyorum. Neyse! Ne demiştim? 
Ah evet gözler…Nasıl unuturum 
ki. Hala karşımdaydılar. Ben yine 
oyunumuzu kaybettim tabi. Yalnız sanki artık 
gözler kafamı delip geçiyordu. Hem de bakmayı 
reddettiğim halde!   

İnatla bakmıyordum ancak o da kendini inatla 
hissettiriyordu. Gölgesini üzerime düşürmüştü 
sanki. Kafamı sağa ve sola doğru salladım. 
Saçmalıyordum. Bu iç dünya meselesine kendimi 
fazla kaptırmıştım. Onu değil de dışarıyı izlemeye 
çalıştım. Onu oradan etme çabamdı bu. Dışarıya 
döndüm. Gördüğüm şeyler aynıydı. Karanlık, 
ışıltılı bir hava, kalın giyimli insanlar. . . Sonra 
bu görüntüler yanımdan kaymaya başladı. 
Midem gerildi. Işıklar ince bir çizgi halini alıp 
yavaşça solup gitti. Yerini ise bulutlar aldı. Boşluk 
gibiydi. Bir süre sonra 
İstanbul tüm ışıltısıyla 
ayaklarımın altındaydı. 
Ama lanet olasıca 
gözler hala kafamı 
deşiyordu. Pencerem 
yavaş yavaş çekiciliğini 
kaybetti. Kitabıma 
dönmeye karar verdim. Okuyordum ama satırlar 
birbirine giriyordu. Hayır! Disleksi falan değildim. 
Gözlerimde bir sorun da yoktu. Ama kelimeler 
değişiyordu. Ah cidden mi?! Yine o gözler. Lanet 
olasıca gözler! 
  Kitabımı sertçe kapattım. Artık sinirliydim. Ne 
hakkı vardı öyle bakmaya? Kimdi o? Ne yapmıştım 
ki ona? Tanımıyordum bile! Ona baktım. Aynı 
hiddetle. Gözleri artık tanıdıktı sanki. Kirpikleri 

kısaydı, gözleri hafif çekik ve açık bir kahve 
tonuydu. Tanıyor muyum diye daha dikkatli 
baktım. Onu fark ettiğimi anladı. Yüzü 
çizgilendi. Gözlerinden bir yaş peyda oldu. 
İnce bir şekilde süzüldü yanaklarından. 
Hayretler içinde geri fırladım.
  Ağlamasına değildi şaşkınlığım. Yanağımın 
ıslanmasınaydı. . . O bendim. Kendine 

yabancı, unutulmuş, kırgın ve kızgın olan ben. . . 

                                    Ayşe Sena KAYNAR

 G Ö Z L E R

“(Mahkeme Salonunda) Bay K:  Sesini biraz alçaltarak: ‘Bana yapılanlar’, diye devam 
etti K., konuşurken gözlerini ikide bir ön sıradakilerin yüzlerinde dolaştırıyor, bu da 
konuşmasına bir savrukluk veriyordu. ‘Bana yapılanlar, nihayet yalnız bana yapılmıştır 
ve ben üzerinde fazla durmadığım için pek önemi yok. Ama başkalarına karşı da nasıl 
davranıldığını gösteriyor bu. Ben de işte onlar hesabına buradayım, kendim için değil’…”  
         
          (Dava, F. Kafka )

54



    Bir gemi yaklaştı iskeleye. 
Dümenindeki dumanları kafamda 
tüten bir gemi. Oturmuş kıyıya 
kafamdakileri duru kılmayı 
yeğliyordum. Etrafta bir sürü insan 
vardı ama ben yalnızdım. Bir gemi 
gibi kocaman boğazda yer kaplayan 
bir ben vardım. İçimdekileri dökecek 
bir deniz vardı sadece. Uçsuzluğa 
buğ çalan. Maviyi anlattım günlerce 
ona. Sonra gökkuşağından bahsettim 
ardından birden çöken sisi. Kalakaldım 
öylece yıkık dökük bir fırtınadan sonra. 
Anlattım ona. Ulu bir ağaçtan kalan tek 
parça olduğumu. Dökülen yaprakları. . .
    Sonra bir adam yaklaştı yanıma. 
Rüzgarın esintisiyle beraber geldi. 
Öfkeliydi. Anlattı saatlerce gündüzdeki 
geceyi. Umut olan bir yıldıza tutunmuş. 
Ansızın kayıp gitmiş o da. Bir dilek 
dilemiş ardından yalnızca. Bir şey 
diyememiş. İçini döktükten sonra o da 
gitti herkes gibi.

Böyle olmayı ben seçmiştim aslında. 
Yalnızlıktan para kazanmayı. İnsanların 
dertlerinde boğulmayı. 
    Devam ettim denizde buhrana 
dalmaya. Kaybettiğim yıldızları 
anlattım. Mavinin masumiyetini, 
şerefini, adaletini. . . Bende özel 
kalmasını. Maviden sonraki karanlık, o 
kadar soğuktu ki hala paramparça devam 
ediyordum hayata.
    Bu sefer yanıma bir kadın oturdu. 
Saçları güneşi andırıyor. Gözleri 
yağmuru. Evet, ağlaya ağlaya 
içini döktü. Benzerdi hikayemiz. O 
yeşili sevmiş. Ama artık sonbaharı 
yaşıyormuş. Ona umut oldum. 
Sonbaharı da sevmesi gerektiğini 
söyledim. Her sonun yeni bir 
başlangıca yelken açacak bir gemi 
olduğunu. Sonra kadın önümde duran 
vapura binip uzaklaştı. Herkes gibi. 
    Ben bankta oturuyordum. Saatin son 
kez 12’ yi göstermesiyle kalbimi denize 
bıraktım. Ruhumu gökyüzüne. Son kez 
maviye sarıldım. Son kez karanlıkta bir 
yıldız oldum. Son kayan yıldızım.. .
                                   Zerrin Çiftçioğlu

BİR GEMİ YAKL AŞTI

Resimler: Sude Gezer

İSKELEYE
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    Her kış gelip ilk kar yağdığında yaşlı 
kadının aralık camından o eski şarkı du-
yulurdu. Kimilerine göre uğur getirirdi 
o eski şarkı. Ne de olsa mahalleli yaşlı 
kadının şarkılarıyla büyümüştü.
   Madam Tonya 1978 senesinde taşın-
mıştı buraya. İstanbul’a gezmeye gelmiş 
gönlünü bir subaya kaptırmış ve kendini 

bu eski evde buluvermişti. Evin eski olması hiç 
umurunda değildi. Ne de olsa kalpleri sıcaktı. O, 
bu eski evi kendi yuvalarına çevirmiş gencecik 
yaşında memleketini bırakıp geldiği; dilini, yo-
lunu, insanını bilmediği yeri yuvası bellemişti. 
Subay Ahmet ve Madam Tonya aşkı mahalleye 
destan olmuştu. Bir süre sonra Madam Tonya 
değil Bayan Venüs olmuştu. Elbette Tonya’nın 
Venüs’e dönüşmesinin de bir hikâyesi vardı. 
       

Bir zamanlar mahallede bir Venüs Cafe vardı. 
Sahibi emekli öğretmen Mehmet Bey’di, herkes 
ona Mehmet Öğretmen derdi. Tonya, Mehmet 
Öğretmen’den Türkçe öğreniyordu. Yavaş yavaş 
birbirlerini tanıyorlar, dillerini öğreniyorlardı. 
Tonya hikâyesini Mehmet Öğretmen’e, Mehmet 
Öğretmen de Tonya’ya hikayesini anlatmıştı. 
Tonya, güzel sanatlar okumuştu, resim ve hey-
keltıraşlık yapar, zevk için şarkı söylerdi. Gezmek 
için geldiği İstanbul’da gönlünü kaptırdığı için 
hep hayalini kurduğu atölyesinden vazgeçmek 
zorunda kaldığını ama hiç pişman olmadığını, 
Mehmet öğretmense, Malatya’da öğretmenlik 
yaparken, Malatya Valisi’nin kızı Piraye’ye aşık 
olduğunu, kimse anlamasın diye ona Venüs diye 
mektuplar yazdığını, hiç kavuşamadıklarını bu yüz-
den adı Venüs olan kafe’sinin hikayesini anlattı. 

İL
K

 K
A

R

56



Derken bir süre sonra Mehmet Öğretmen tası 
tarağı topladı, anahtarları Tonya’nın avucuna 
bıraktı, memlekete gitti. Onu oraya bağlayan hiç 
bir şey yoktu ki, ne de olsa güzel Venüs hiç gel-
meyecekti. Gel zaman git zaman Tonya’nın kalbi 
Venüs Cafe’nin boş durmasını kaldıramadı. Ve-
nüs Cafe’yi, Venüs’ün atölyesi yaptı. Mahallenin 
çocuklarına, gençlerine, yaşlısına resim yapma-
yı öğretiyor, güzel sesiyle şarkılar söylüyordu. 
Zamanla Madam  Tonya , Venüs olmuştu.  Venüs 
olmayı seviyor, yabancı geldiği bu yere kendi-
ni artık ait hissediyor, kalbini verdiğini adamla 
yeni bir yer kuruyordu. 
     Her güzel şeyin bir sonu olur derler ya, ger-
çekten oluyormuş, Venüs ‘ün bulduğu aitlik his-
sini hayat bir anda almıştı. Hayat onun Subay 
Ahmet ‘ini almıştı. İlk karın yağdığı gün almıştı 
haberi Venüs.   

İlk defa o an İstanbul’a geldikten sonra özle-
mişti evini. İlk defa hasretti her şeye. Hem evi-
ne, hem Ahmet’ine. O zaman söyledi işte ilk o 
eski şarkıyı. Kendi yurdundan getirdiği, eski el-
veda şarkısını. Bir amacı kalmamıştı artık İstan-
bul’un, ama hiçbir yerin anlamı yoktu artık. En 
azından hatıralar vardı burada, bu eski evde, bu 
eski mahallede. Aradan yıllar geçti,  o hala bek-
liyor Ahmet’ini . Her ilk kar yağdığında şarkısını söylü-
yor, acısını dışa vuruyor, sonra yine bekliyor Ahmet’ini.
     Mahalleli, Venüs’ün ilk kar yağdığında söyle-
diği şarkının hep uğur getirdiğine inandı. Kimse 
bilmiyordu çünkü anlamını,  kimse görmüyordu 
Tonya’nın gözyaşlarını. 

                                                    Beyza Eker
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    Dalgaların kıyıya çarpma hızını geçen kalp atışını nasıl 
dindirebilirdi ki? Hatırlamıştı bir kere. Sahi bir  yolcu gemisi 
nasıl zaman yolculuğuna çıkarabilir ki insanı.
    Bedeni bu iskelede banktaydı ama aldığı nefes sanki otuz 
sene öncesinin havası. Koku nerden toplanıp geldi zihnine.
Ya anılar ilk andaki heyecanla karışık korkuyu nasıl getirdi 
ona ansızın.Ellerine bakmasa büzüşmüş,kahverengi lekelerle 
kaplı ellerine ,sonra kıvırcık gür saçlarından kalan, şapkasıyla 
sakladığı  dökülmüş saçlarına gitmese sanki otuz yıl önceki 
delikanlı.Hala uçurtmanın peşinden koşabilir sanki.Zihnini 
yokluyor dün ne yedi çıkaramadı. Ama otuz sene öncesi o sabah 
zihninin her kıvrımında pırıl pırıl,ayrıntısıyla yeniden yaşanıyor.
    Açılıyor perde ve başlıyor hesaplaşma.Şimdi olsa ne 
yapardım.Elbette aynı hataları yapmazdım.Ama şimdiki 
aklım olmayacağına göre.. .Yok yok aynı hatayı yapardım içsel 
hesaplaşmalar sürdü geçti öyle.Daha da sürerdi,arkasında 
koşturan çocuklar olmasa,seslerinden bir şey düşünemiyor ki 
insan.Bak yaşlılığa bir delil daha alıyor içinden. Eskiden ne 
severdi çocuk sesini, kuş cıvıltısı gibi yaşadığını anlıyor insan.
Şimdi öyle mi?Sadece daha çok gürültü.Korna sesleri yetiyordu 
zaten ona. Nerde kalmıştı, evet aynı hatalar. Aman boş ver onu 
nasıl da hatırladım ama bizden daha geçmemiş demek ki.                                   
      
      Merve Nur AYAZ 
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P A M U K
Hava karlı ve soğuktu. Her yer bembeyaz olmuştu. Elif 
kafasını camdan çıkardı. Soğuk yüzüne öyle bir işledi ki 
camı hemen kapatıp içeri döndü. Elif babaannesiyle birlikte 
aynı evde yaşıyordu. Elif’in annesi ve babası iş gezisinden 
dolayı Elif’i babaannesine bırakmıştı. Babaannesi sallanan 
koltuğunda örgü örerken gözünde durmayan gözlüklerini 
bir eliyle geri itiyordu. Elif babaannesine döndü; 
-Babaanne dışarı çıkıp kardan adam yapmak istiyorum.
- Üşütür hasta olursun canım kızım, otur camın önünde izle 
yağan karı.
- Babaanne lütfen.
 Babaannesi Elif’in bu isteğini geri çevirmemesi gerektiğini 
düşündü ve gülerek ayağa kalktı. Elif isteklerini saymaya 
başlarken babaannesi onun için mont, eldiven, atkı 
bakıyordu. Hemen Elif’i hazırladı ve yapılacak kardan 
adamın malzemelerini. Elif üstünü sıkıca giyinerek kapının 
önüne çıktı. Babaannesi de örgüsünü aldı ve sandalyesini 
camın önüne çekerek Elif’i seyrediyordu. Elif bir süre 
sonra kardan adamı yapmıştı, soğuktan yüzü kıpkırmızı 
elleri eldivende olduğu halde buz kesmişti. Babaannesine 
camdan baktı ve gülerek eve koştu. Hemen babaannesinin 
yanına kıvrılıverdi. Babaanne ve torun camdan kardan 
adamı izliyordu. Babaannesi Elif’e döndü ve dedi ki “Hadi 
kızım, yemek yiyelim.” Elif babaannesini reddetti ve kardan 
adamına isim vermek için düşündü. 
-Babaanne adı Pamuk olsun.
-Neyin adı kızım?
-Kardan adamın babaanne, bembeyaz pamuk gibi.
Babaannesi gülerek onayladı ve kardan adamın ismini 
bulmuş oldular.
Elif içten içe babaannesinin Pamuk sayesinde evde 
yalnızlık çekmeyeceğini düşünüp gülümsüyordu…

       Gökçe Nazlı Gökçek

59



    

    Yatağa uzanalı bir saat olmuş, tüm yurt sessizliğe 
bürünmüştü. Tek ses çıkartan, pencereye çarpan 
yağmur damlalarının sesiydi. Ben ise olduğum yerde 
oturmuş, bu satırları yazıyorum. Yağmur damlaları 
öyle yavaşça süzülüyor ki…  Süzülen her bir damla 
içimde derin bir sessizlik oluşturuyor. Bugün annem 
öleli tam beş yıl oluyor yani yalnızlığımın beşinci 
yılı. Tam beş yıl önce kaybetmiştim her şeyimi; en 
iyi sırdaşımı, en güzel hayallerimi, bir daha istesem 
de tekrarlanamayacak en kıymetli anlarımı ve daha 
nicesini. Daha çok şey yazacağım vardı. Ama ne elim 
kaleme gidiyordu ne de gözyaşlarım duruyordu. 
Pembe’ye, annemin yaptığı bebeğim, sarılarak 
gözlerimi kapattım. Hiçbir şey düşünmeden sadece 
uyumak istiyordum. İç sesim buna izin vermiyordu, 
bana annemi hatırlatıyordu. Onun bana “Minik 
Serçem” dediğini duyar gibiydim. Birlikte ballı 
sütlerimizi yudumlarken ettiğimiz sohbetler aklıma 
geliyordu. Beni uyutmak için yatağa yatırdığında 
‘İyi geceler’ dedikten sonra ‘Yedi cüceler’ diye 
bağırışım kulaklarımda yankılandığında yüzümde 
oluşan tebessümle annemin fotoğrafına bakarak 
uykuya daldım. Penceremden yansıyan güneş ışınları 
yüzüme düşerken rahatsızlıkla uyandım. 
    Saate baktığımda epeyce geç olmuştu. Geç 
kalmaktan korkarak hızlıca hazırlandım, korktuğum 
başıma gelmemiş, yetişmiştim. 
    Dün kulağıma çalınan haberlere göre bugün 
yurda yeni biri gelecekti. Kahvaltıya indiğimde de 
herkes bu konuyu konuşuyordu. Nuran Nine yanıma 
gelerek ballı sütümü verdi. Beni burada tutan tek şey 
Nuran Nine olabilirdi. Buraya ilk geldiğimde her şey 
için yardımda bulunmuştu. Verdiği öğütlerle tekrardan 
hayata tutunmamı sağlamıştı. 
    Odamda tek başıma oturmuş annemle olan 
fotoğraflarımıza bakıp gülümsüyordum. Kapı 
çalındı. “gel” diye bağırdım. Gelen Nuran Nine ve 
valizleri elinde olan, sınıf arkadaşım Defne’ydi. Çok 
şaşırmıştım. O da beni görünce pek şaşkınlığını 
gizleyememişti. 
    “Aaa, Derya!” diye bağırmıştı. Nuran nine bizim 
konuştuklarımızla ilgilenmeden elindeki temiz 
nevresim takımını yatağın üstüne bırakarak

İKİ DOST  odadan çıktı. Elimi uzatarak “Hoş geldin Defne.” 
Dedim, elimi sıkarak “Hoş buldum.” dedi ve eşyalarını 
yerleştirmeye başladı. Cam kenarındaki tekli 
koltuğa oturdum. Onu izlediğimi düşünmesin diye 
ortaokulda düzenle tuttuğum günlüğümü okumaya 
başladım.  
    Günlüğüme odaklanamıyordum. Onun neden 
burada olduğu zihnimi kurcalıyordum onun 
hakkında tek bildiğim: Annesiyle yaşıyor olduğuydu. 
Okuldaki hal ve hareketlerine bakılırsa çok iyi 
görünüyordu. Yemyeşil gözleri kıvırcık kısa saçları 
vardı. Giydiği cıvıl cıvıl kıyafetleriyle herkesin ilgisini 
çekmeyi başarıyordu. 
    Kitabımı elimden bıraktım ve ona doğru dönerek
    “Haydi, gel, yemeğe inelim.” dedim. 
    Defne ile yemeklerimizi aldıktan sonra masaya 
oturduk. Ben yemeğimi bitirmek üzereyken o daha 
ikinci kaşığını alıyordu. Çok düşünceli bir hali vardı. 
Ne olduğunu sormak istiyordum ama çekiniyordum. 
    “Benim pek iştahım yok. Odada biraz 
dinleneceğim.” dedikten sonra gitti. Onun için 
üzülüyordum. Buraya ilk geldiğimde her daim 
burada olacağımı kabul etmek istemiyordum. 
Onun da büyük ihtimal bir şeyleri henüz 
kabullenemediğini seziyordum.
    Soğuklar yeryüzünü terk ederek yerini sıcaklara 
bırakıyordu. Yurdun bahçesindeki türlü türlü çiçekler 
ağır uykusundan uyanmış, onlar da tıpkı diğer 
canlılar gibi güneşi kucaklıyordu bugünlerde.
    Defne, buraya geleli üç ay olmuştu. İlk 
zamanlara göre onun buraya daha çok alışmasına 
seviniyordum. Bu süreçte sanki yavaş yavaş arkadaş 
olmaya başladığımızı hissediyordum. Her sabah 
birlikte okula gidiyor, okul boyunca da birbirimizden 
ayrılmıyorduk. Ona yurdun arka bahçesindeki özel 
yerim olan kiraz ağacının tepesini göstermiştim. 
Arada sırada birlikte oraya giderek uzun uzun 
sohbetler ediyorduk. Oradayken bütün sorunlarımızı 
unutuyorduk, her gittiğimiz seferinde daha da 
yakınlaşıyorduk Defne ile.
    Birkaç gün sonra Defne’nin doğum günüydü. Ona 
özel bir hediye almak istiyordum. Ne alacağımdan 
pek emin değildim. Geceleri uyuyamadığını 
hissediyordum. Yanına gitmek için sessizce 
ayaklandığımda gidemiyor, geri dönüyordum. Bu 
yüzden alacağım hediyenin ona iyi gelmesini 
istiyordum. Bugün küçük bir hediyeci dükkânının 
önünden geçerken çok hoş bir müzik sesi işittim.
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İçeriye girdiğimde bu sesin siyah, iç kapağındaki 
arkadaş motifi olan bir müzik kutusuna ait olduğunu 
gördüm. Üstündeki yazı da gözüme çarpınca iyice 
ısınmıştım. 
   “Arkadaşlar tıpkı yıldızlar gibi karanlıkta karşımıza 
çıkarak bize yol gösterir.”
   Karar vermiştim. Biricik arkadaşıma hediyem 
bu olacaktı. Hediyemi paketlettirip dükkândan 
çıktım. İçim kıpır kıpır olmuştu, ona vermek için 
sabırsızlanıyordum. Yurda gelince onun kiraz 
ağacının tepesinde buldum. Çantamdan paketi 
çıkarak ona uzattım. Başta biraz afalladı, hediye 
paketini açtığında hala tek bir söz çıkmamıştı 
ağzından. Adeta nutku tutulmuş gibiydi.
    “Derya, bu… Bu çok güzel” diyebildi zorlukla. 
Ardından boynuma atladı ve sımsıkı sarıldık. Kiraz 
ağacının tepesinde, müzik kutusundan çıkan naif 
melodiyle bir süre oturduk. Defne: 
    “ Ben içimizdeki bütün duyguların bugün açığa 
çıkmasını istiyorum.” dedi. “Önce ben başlayacağım 
eğer uslu durursan benden sonra mikrofonu sana 
veririm.” Güldü ve anlatmaya başladı.
    -Ben yedi yaşındayken annem ve babam 
anlaşamadıklarını söyleyerek boşandılar kardeşim 
Mert ise o zaman iki yaşındaydı. Mahkeme, 
Mert’in velayetini anneme benimkini ise babama 
vermişti. Onlara çok kızmıştım. Beni kardeşimden 
ayırmışlardı. Sürekli kardeşimi görmek istiyor ve 
ağlama krizlerine giriyordum. Annem ve babam 
bunun için beni pedagoga götürdüler. Doktoru 
sevmiyor ve yaşadıklarım hakkında bir şey anlatmak 
istemiyordum. Bir süre kardeşim ile birlikte 
annemin yanında kaldık. Burada kendimi daha iyi 
hissediyordum. Tekrar babamın yanına döndüğümde 
değişmişti alkol bağımlısı haline gelmişti. Akşamları 
eve gelince ondan çok korkardım. Odama girer ve 
bir daha çıkmazdım. Babamdan nefret ediyordum, 
annemden ise benim yanımda olmadığı ve 
koruyamadığı için öfkeliydim.    Bir gün Mert’i de 
alıp onlardan kaçmak istemiştim fakat başarılı 
olamamıştım. Tekrar doktora gitme günlerim 
başlamıştı. Bu sefer iki gün boyunca hastanede 
kalmam gerekmişti. Çıkış günümde annem, babam 
ve kardeşim arabayla beni almaya geliyorlardı. 
Annem ve babam tartışırken babam karşıdan gelen 
aracı görmemiş ve kaza yapmışlardı. Ve işte…
    Gözyaşlarını silerek tekrar devam etti:
 -Onları büyük bir heyecanla hastanenin kapısında 
bekliyorken ambulans geldi, içinden annem, babam 
ve sedyedeki kardeşim indiler.

    O an o kadar çok korkmuştum ki inanmak 
istemedim onlar olduğuna. Hastaneye girdiler ve 
ben de arkalarından koştum. Ve en son kardeşimin 
yüzüne beyaz bir örtü örttüklerini gördüm. Daha 
sonra da babamın alkolikliği ve annemin sinir 
krizleri derken buraya geldim.
    Boynundaki kolyesinden kardeşi Mert’in 
fotoğrafını gösterdi. Bana dönerek “Evet Derya 
hanım mikrofon sizde.” Dedi.
    Ona her şeyi anlattım. Babamın ben küçükken 
öldüğünü, annemin çalışıp benim için her şeyi 
yaptığını, onunla olan bütün anılarımı, birlikte 
kurduğumuz hayalleri, “iyi geceler, Yedi Cüceler” 
masalını, onun hastalığı ile nasıl mücadele ettiğini 
ne kadar güçlü bir kadın olduğunu, bana hep 
“hayallerinin peşinden koş onları asla erteleme.” 
dediğini ve elimde bir çiçek ile hastaneye gittiğimde 
onu kaybedişimi anlattım.  Birlikte sımsıkı sarılıp ve 
biraz daha vakit geçirdikten sonra odamızın yolunu 
tuttuk.
    Saat epey gecikmişti. Bugün çok yorulduğumuz 
için artık uyumaya hazırlanma vakti gelmişti. 
Defne’ye “iyi geceler.” diyerek yatağıma geçmiştim ki 
beklemediğim bir şekilde Defne’den karşılık aldım 
“Yedi Cüceler” diye… 
Annem ile olan bu masalımıza artık o da dahil 
olmuştu ve bundan çok memnun olmuştum. 
    Nihayet ikimizde hayallerimizin peşinden koşup 
ertelemeyerek bir üniversiteli iki genç kız olmuştuk. 
Hedeflerimiz bizim yollarımızı ayırmamıza engel 
olmadı çünkü ortaktı. İkimizin de hayalleri aynıydı. 
El ele tutuşup önümüze çıkan engelleri birer birer 
aşıp ve hedeflerimize ulaşmıştık. 
(Kalemimiz artık Defne’nin elinde.)
    Derya ile üniversiteden mezun olduk ve 
hayalimizdeki “İKİ DOST ÇOCUK YUVASI” nı açmıştık. 
Burada hayatlarında şansızlıklara uğramış bütün 
çocukların ellerinden tutup hayallerini tekrar 
süslemelerine yardım ediyoruz. Onlara daha çok 
destek çıkmak için bir slogan oluşturmuştuk “İKİ 
DOST İSTERSE…”  bu kalan üç noktayı tamamlamak 
onlara aitti. Artık her gece çocuklar ile yatmaya 
hazırlandığımızda Derya’nın beni sonradan dâhil 
ettiği masalını hep beraber sürdürüyorduk. O 
yatmadan önce hepimize “iyi geceler!” diyor ve 
bizde hep bir ağızdan “Yedi Cüceler!” diye karşılık 
veriyorduk. Sonra da birbirimize bakıp bu halimizle 
gurur duyuyorduk…  

Betül Güler
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‘’Arzu edilen şeyi elde etmek onun, ne kadar nafile 
olduğunu keşfetmektir.’’   SCHOPENHOUR
 

Tutkuyla Arzulamak mı? 
Tutkusuz Arzulamak mı?  
İşte Bütün Mesele Bu
Arzulama Aforizması:
      İnsanlık tarihi boyunca arzulamak kişinin 
normlarında yer almıştır. Kimi zaman insan;  
sevgiyi, kimi zaman sevilmeyi, kimi zaman nefreti, 
kimi zaman bir iktidarı, kimi zaman ise dünyaya 
hiç gelmemiş olmayı arzulamıştır. En nihayetinde 
her zaman sunulan örneklerin milyon adet türevini 
arzulamıştır. Arzulama eylemiyle entegre edilen iki 
unsur mevcuttur; birincisi bağlanarak arzulamak 
ikincisi; bağlanmadan arzulamak. Bu iki arzulama 
unsurlarında ya bağlanarak ya da bağımsız bir 
biçimde istediğinizi arzularsınız. Arzu 
etmek, isteğinizi eyleme dökme 
aşamasıdır çünkü bir şeyi istemek 
isteğinizle baş başa kalmaktır bir 
nevi Oblomovu oynamaktır. Ancak 
arzulamak; isteğinizi eyleme 
dökmektir. Arzu edilen şeye erişme 
isteği ise tutkudan geçer. Tutku 
çatısı  altında ana iki yöntem 
vardır; saf tutku & aldatıcı tutku, 
bu iki yöntem arzuladığınızı elde 
ettiğiniz vakit onun ne kadar nafile 
olduğuna ya da olmadığına kanaat 
getirmenizi sağlar.
Hedonist Metodikleşme: 
    Arzulama unsurları ve yöntemi 
dışında seçeceğiniz mentalite Oscar Wilde’nin 
‘’Dorian Gray’in Portresi’’ kitabındaki ana karakter 
Dorian’ın gerçekleştirdiği gibi hedonist yaklaşım 
olabilir. Hedonist yaklaşımın çıkış noktası ahlaktır. 
Epikürosçuluğun da sadece ahlak felsefesinde 
hedonizmi benimsediği bilinmektedir. Örneğin 
felsefenin özü soru sormaktır, felsefede asla 
genel geçer bilgi yoktur ve felsefi düşünceler 
bazı bölümlere ayrılmıştır; bilgi felsefesi, ahlak 
felsefesi veya varlık felsefesi gibi. Bu bölümlerden 
ahlak felsefesinin temel gayesi neyin iyi, neyin 
kötü olduğu sorusunu incelemektir.  Hedonizm bu 
noktada karşımıza çıkar. Hedonist felsefeye göre; 
haz veren şey iyidir. Yani arzuladığınız şeyin ne 
olduğunun önemi yoktur.

Önem taşıyan arzuladığınızı elde ettiğinizde 
size haz verip vermemesidir. Arzuladığınız 
haz veriyorsa eğer; ideolojinizi eyleme 
dökmüş olursunuz ve arzuladığınız önemsiz 
bir konuma erişmez. Haz vermiyor ise; 
arzuladığınızı elde ettiğiniz vakit yaşamda asla 
mutluluğa erişilemeyeceğine kanaat getiren 
Schopenhaur’un da inandığı gibi arzuladığınızın 
ne kadar nafile olduğunu keşfedersiniz. 
Opsiyonel Tutku Menüsü: 
    Sistemin düzeni içerisinde yemek saati 
süresinin 30 dakika olan ve bu 30 dakikalık 
süreye ulaşma sürecinde acıkma hissine 
mahal verebilecek tüm eforu sarf eden bir 
iş insanını özne olarak kabul edelim, temel 
fizyolojik ihtiyaçlarından biri olan açlığını 
gidermek amacıyla bir restorana girmiş bu 
birey hızlı bir biçimde açlığını giderebilmek 
amacıyla kendisine sunulan menüyü tam 
anlamıyla inceleme gereksinimi duymadan 

muhtemelen daha önce tecrübe 
ettiği ya da açlık ihtiyacını hızlıca 
giderebileceğini düşündüğü yemeği, 
lezzet unsurunu dikkate almadan sipariş 
edecektir. Salt amacı bellidir; günün geri 
kalanında gerçekleştireceği eylemleri 
edimleyebilmesi adına gerekli besinleri 
vücuduna almalıdır. Kişi amacına 
ulaşmıştır hesabı ödeyip restorandan 
ayrılır ancak geriye dönüp baktığı 
vakit, yemek denilen o başlıkta tutku 
yaratabilecek lezzet unsuruna dikkat 
etmemiştir. Çünkü o dar vakitte açlık 
ihtiyacını karşılayabilme isteği lezzet 
lüksüne mahal vermemiştir. Paralel bir 
neden ise lezzet unsuru birey için tutku 

duyulacak boyutta değildir. Opsiyonel tutku 
menüsünde de benzerlikler söz konusudur 
amacınız bellidir; arzu ettiğinizi elde etmek. 
Bu yolda tutkularınız devreye girer. Değişme 
ihtimali düşük olan iki ilke vardır;  restorana 
girdikten sonra kararlılığınız doğrultusunda 
yemek sipariş etmek ve hesabı ödemek 
durumundasınızdır. Menü size her zaman 
sunulur, sunulan menüde aceleci davranarak da 
amacınıza erişebilir, tutku prensibinizi dikkate 
alıp tercih yaparak da amacınıza erişebilirsiniz. 

Resim: Hatice Yalçınkaya
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Aradaki fark zaman farkı ve hesabı ya iç 
rahatlığıyla yediğiniz yemeği yapan kişinin bu 
parayı hak ettiğini düşünerek ödemiş olmanız 
ya da ihtiyacınızı karşılamış olan kişinin alması 
gereken ödenek, sizin de ihtiyacınızı karşılamış 
olan bedel olarak ödemiş olmanızdır.    
Acıkma Sirkülasyonu:
      İnsan vücudu mekanizması sürekli 
bir devinim içerisindedir. Acıkma ihtiyacı 
karşılandıktan bir süre sonra bünyeye ve 
gerçekleştirilen eyleme bağlı olarak acıkma 
eylemi tekrar bireyin ölümü gerçekleşene kadar 
sürer. Ne kadar besin alırsanız alın belli bir süre 
sonra tekrar acıkırsınız. Bu örnekten tutku ve 
aldatıcı tutku etrafında gelişen arzuladığımız 
unsura erişme isteğine pay biçtiğimiz vakit;  
tutkuyla arzuladığınıza ulaştığınızda bunu ne 
kadar fazla gerçekleştirirseniz gerçekleştirin, 
içinizde yetiştirdiğiniz tutku sizin  ‘bir şeyi 
değersizleştirmek istiyorsanız onun sayısını 
arttırın’ anlayışından sıyrılmanızı sağlayacaktır. 
Tutku böylesine güçlü bir zırhtır. Bu alternatife 
karşın aldatıcı tutku ile yola çıkmanızın sebebi 
içinizdeki tutku tohumlarını aceleci davranarak 
yetiştirmeyi ihmal ettiğinizdendir.Bu ihmalkar 
eylem sonucu tutku tohumlarınız fidan olma 
yolunda ağaç olarak uzun bir ömür kazanma 
opsiyonunu daha yolun başında 

imha etmiş olur ve arzu ettiğinize ulaştığınız 
vakit arzuladığınızın ne kadar nafile olduğunu 
keşfedersiniz. Bunun temel nedeni gerçek, 
saf tutkunun eksikliğidir. Aldatıcı tutku ile 
arzuladığınıza her acıktığınızda sadece o açlığı 
giderirsiniz saf tutku ile ise her acıktığınızda 
farklı bir nüans yakalarsınız. Sonucu 
şekillendiren bütün mesele tutkuyla ya da 
tutkusuz arzulamış olmanızdır.
Tutku Etrafında Edimlenen, Sonuç Koltuğu:
     Tutku inanılan ideaya, gerçekleştirilen 
eyleme, yaşamın merkezine yerleştirilen 
herhangi bir kişiye ve bunun türevleri 
belirlenen bir özneye karşı oluşturulan 
bağımlılık anaforudur. Söz konusu özne 
etrafında gelişen bireysel duygusallığı ya da 
tatmin edilmesi istenilen duyguyu tatmin 
etme üzerine kurulu oportünist yaklaşımın 
omurgasında bağımlılık anaforu olarak 
addedilen bu duygu; tutku,  pragmatist 
yaklaşımla tasdiklenir. Önem arz eden nokta 
kişinin tutkuyla arzu ettiği başlığın somut 
yahut soyut biçimde form kazanması sonucu 
kişiyi mutluluğa eriştirmesidir ki bu mutluluk 
koltuğunun yerini, -koltuğun boş kalmaması 
şartıyla- tutku sonucu oluşması istenilen bir 
başka histe doldurabilir.
                                                 Züleyha ÇİTE

“Şimdiye kadar hiç gizli kapaklı bir şeyim yoktu ve gizlenecek hislerim 
de yoktu. Fakat mademki bu defter benim sır arkadaşım, ben de gizli 
hislerimi buraya yazmaktan çekinmeyeceğim. Bunları yazarken ellerim 
terliyor. Titriyorum. Nerden başlasam bilmem. Beni çok ciddi ve çalışkan 
bilen ailem, şu satırları okusalar, kim bilir nasıl şaşırırlar ve ben ne 
hallere düşerdim.  Aslında ben bir kızla erkek arasındaki arkadaşlığı 
çok tabii karşılarım ve buna taraftarım. Fakat bugün üstümde isim 
koyamadığım veya isim koymaktan kaçındığım bir hal var.” 
(Ölmeye Yatmak, Adalet Ağaoğlu )   

Bir kitap duruyor masada
Çok eski bir kitap masada
Oysa bir sevginin üstünde kitap
Eski günlerden kalma masada
Oktay Rıfat HOROZCU

Resim: Nihal Müberra Öcal
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    Ah o Galata Kulesi…Adına yazılmış sayısız kitap, adının geçtiği 
birçok rivayet ve ona gönül veren bir sürü insan var. Galata 
Kulesi’ne çıkmak, eminim ki herkesin hayallerinde yer edinmiştir. 
Şimdi bu eşsiz, hepimizin hayallerini süsleyen mükemmel yapıyı 
gözlerinizin önüne sermek istiyorum.
    Mükemmel geçen yaklaşık bir buçukluk saatlik bir yolculukla 
bu eşsiz manzaraya ulaşıyorsunuz. Galata Kulesine gidişten 
bahsetmeden önce size Galata Kulesi’nin tarihi hakkında biraz 
bilgi vermek istiyorum. Galata Kulesi ilk defa 528 yılında Bizans 
İmparatoru Anastasius Oyluzus tarafından fener kulesi olarak 
inşa ettirilmiştir. O zamanki yapı malzemesi ahşaptır. Daha sonra 
Cenevizlilerin eline geçmesiyle 1348 yılında İsa Kulesi adıyla 
yığma taştan yeniden yapılmıştır. 1453 İstanbul’un fethiyle 
birlikte Osmanlılara geçmiş ve devletin en parlak dönemlerine 
tanıklık etmiştir. Savaş ve dönemin hava koşullarından 
etkilenerek tahrip olan Galata Kulesi 1510 yılında Mimar Murat 
bin Hayrettin tarafından onarılmıştır. 

EŞSİZ BİR MİMARİ ESER GALATA KULESİ

Resim: Esma Çelik

Resim: Yaren Akyüz

“Akşam, Marie beni görmeye geldi, kendisiyle evlenmek 
isteyip istemediğimi sordu. ‘Bence bir, ama istersen evleniriz.’ 
dedim. O zaman, kendisini sevip sevmediğimi öğrenmek 
istedi. Bir başka zaman da söylediğim gibi, ‘Bunun bir 
anlamı yok, ama herhalde sevmiyorumdur.’ diye karşılık 
verdim. ‘Öyleyse niçin benimle evleneceksin?’ diye sordu. 
Bunun hiçbir önemi olmadığını, isterse evlenebileceğimizi 
söyledim. Zaten isteyen kendisiydi, ben sadece evet demekle 
yetiniyordum. O zaman, Marie, ‘Evlilik ciddi bir şeydir.’ dedi. 
Ben de, ‘Değildir.’ diye karşılık verdim. Bir an sustu, bana 
sessiz sessiz baktı. Sonra yine konuştu, ‘Aynı biçimde bağlı 
olduğun bir başka kadın sana aynı öneride bulunsa kabul 
eder miydin, onu öğrenmek istiyorum.’ dedi. ‘Elbette ederdim,’ 
dedim. O zaman, ‘Ben seni seviyor muyum acaba?’ diye sordu. 
Ben de, ‘Bu konuda hiç düşünmedim.’ diye karşılık verdim. 
Yine sustuktan sonra, ne kadar tuhaf bir adam olduğumu, 
beni kesinlikle bunun için sevdiğini, ama belki günün birinde yine 
aynı nedenlerden ötürü benden nefret de edebileceğini mırıldandı.” 

                                                     ( Yabancı, Albert Camus )

Güzelsin Sevgilim
Ama çok yakından!    

                  Cemal Süreya

64



    Tarih IV.Murad zamanına geldiğinde Hazerfen Ahmet Çelebi 
tarafından ilk uçuş yine buradan yapılmış. İşte, tarihin böyle büyük 
medeniyetlerine tanık olan bu kule, 1967 yılında  yaklaşık 3 yıl süren 
bir restorasyon çalışmalarıyla birlikte II. Mahmud dönemindeki 
görüntüsüne, yani bugünkü görüntüsüne kavuşmuştur.
    Gelelim Galata Kulesi’ne gidişe.. Yanınıza alacaklarınız arasında 
muhakkak bir çekim aleti olmalı. Bu telefon da olabilir, kamera da. 
Yeter ki bu eşsiz anı ölümsüzleştirebilsin. Galata Kulesi’ne gidiş 
yolundan bahsedecek olursak: Ben önce minibüse binip yarım 
saatte Üsküdar İskelesi’ne ulaştım. Daha sonra Eminönü-Karaköy 
vapuruyla yine yarım saat gibi kısa bir sürede Eminönü’ne geldim. 
Eminönü’nden Galata Kulesi’ne kadar yürümeye karar verdim. Çünkü 
İstanbul’un hiçbir yerine benzemeyen bu sokaklarını keşfetmeyi 
ve bu sokaklar arasında kendimi kaybetmeyi istedim. Benim size 
tavsiyem, aynısını yapmanız. Farklı bir sokağa girdiğinizde her 
defasında sizi farklı bir dünya karşılıyor. Kendinizi bambaşka 
diyarlardaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Etrafınızdaki taş duvarlı 
yapıları incelerken, bir Bizans dönemine gidiyorsunuz, ardından bir 
Osmanlı’ya, bir Cenevizlilere.. Beşiktaş, Ortaköy derken kendinizi 
birden varış noktasında buluyorsunuz, Galata Kulesi’nde.. Bu yolun 
en güzel kısmı galiba Galata Kulesi’ne çıkış yolu. Her basamağı 
farklı renkteki merdivenleri teker teker çıkarken bir kez daha hayran 
oluyorsunuz. Merdivenlerden sonra karşınıza uzun, hafifçe dik bir 
yokuş çıkıyor. Çıkması biraz zor ama inanın, etrafınıza bakmaktan 
bu zorluğu fark etmiyorsunuz bile. Gözünüzü etrafınızdaki 
insanlara, sanki seksenlerden fırlamış gibi görünen dükkanlara 
ve sokaklara bakmaktan alamıyorsunuz. Etrafınıza hayran ola ola 
o uzun yokuşu çıkıyorsunuz. Ve nihayet, o mükemmel manzara 
karşınızda. Kafanızı yukarı kaldırıp hafifçe gülümsüyorsunuz bu 
eşsiz manzaraya. Şaşkınlığınızı ve hayranlığınızı üzerinizden atınca 
giriş sırasınca giriyorsunuz. Gittiğiniz vakte göre değişir ama yine 
de çok beklemiyorsunuz. Ben gittiğimde saat 16.30’du ve  yaklaşık 
yarım saat kadar bekledim. Size tavsiyem içeri girmeden önce Galata 
Kulesi’nin önünde ve girişinde fotoğraf çekinmeniz. Gelelim girişe.. 
Öğrenci girişi için 10, sivil giriş için 20 tl. gibi bir ücret veriyorsunuz. 
Daha sonra asansöre binip yukarıya çıkıyorsunuz. İşte şimdi tüm 
İstanbul ayaklarınızın altında. O kadar mükemmel bir manzara ki 
baktıkça içinizi açıyor, tüm sıkıntılarınız bir anlığına gidiyor. Ben 
bu manzarayı da fotoğraflandırmak istedim çünkü beni böylesine 
rahatlatan bir manzaraya her istediğimde tekrar bakabilmeyi ve bir 
sıkıntı yaşadığım zaman, beni tekrardan sıkıntılarımdan bir süreliğine 
uzaklaştırabileceğini umdum. Bu manzarayı uzun uzun seyredip 
kafanıza kazımanızı da tavsiye ederim. Muhtemelen böyle bir 
manzarayı bir daha ayaklarınızın altında görmeniz zor olacak.
     Yolculuğumuzun sonuna geldik. Ben gidenlere bu muazzam 
yeri bir daha hatırlatmak, gitmeyenlere ise gözlerinde canlandırıp 
gitmeye heves etmeleri için yardımcı olmak istedim. Umarım bunu 
başarabilmişimdir. Zevkle okumuş olmanızı temenni ediyorum.

Zehranaz KARAKUŞ
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Güneşli, sıcacık bir güne 
başlamıştım. Kararımı vermiştim, 
ne yapmak istediğimden emindim 
artık. Ben, ben olmak istiyordum. 
Sadece kendi davranışlarının so-
rumluluğunu alan, hata da yapsa 
bunu kabul eden biri olacaktım. 

Böyle diyerek çıktım evden. İşe git-
tim. Yine bizim arkadaşlar otur-

muş dedikodu yapıyorlardı. Hep 
aynı muhabbetler, ben pek ilgilen-
mezdim konuştuklarıyla geçen 
müdürün oğlu eşinden ayrılmış 
bizim işyerinden biriyle yaşıyor-
muş aman neyse. Ne hali varsa 
görsün. Odama doğru yürüdüm. 

Geçtim masamın başına, geçmes-
ine geçtim de ne yapacaktım. Çok 
bunalmıştım. İşimden, hayatım-
dan, kendimden... Kravatımı 
gevşettim, gömleğimin kolunu 
kıvırdım. Münevverden sade bir 
kahve istemiştim, onu getirdi. Bir 
sigara çıkardım. Kahveyle de pek 

güzel gidiyor.

O sırada turuncu bir dosya dik-katimi çekti. Bu geçen sene yatırım yapılan mağazanın gelir gider bordosuydu. İnceledim ve yerine geri koydum. Her gün aynı şey artık yapacak işte yok. Sürekli işten birileri de çıkartılıyor. Za-ten bu ay maaşlarda geç yatmış arkadaşlar konuşurken duydum. Ben nerede hata yapmıştım da böyle bir hayatı yaşıyordum an-lamıyordum. Sanırım en büyük hatam babamı dinleyip bu mesleği seçmemdi. Yine kendi kararımı verememiştim. Babamı dinlemek değildi en büyük hatam şuan fark ediyorum. Hatam kendim olama-makmış. Her gün bunu diyorum ama hayatımı değiştirmek için bir adım bile atamıyordum. Sıkıntıy-la yine akşamı getirdim. Otobüse bin-dim ve evime gitmek için yol aldım. 

 H A T A M
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G A M Z E  G U L E R

Sonra neden hayatımın geri ka-

lanını sanki hiçbir şey yaşamamış 

gibi başka bir şehirde, istediğim bir 

mesleği yaparak ve belki de evlenip 

bir çocuk sahibi olan biri gibi neden 

devam etmiyordum. Önümde hiçbir 

engel yoktu ne bir sevdiğim ne de 

beni bu şehre bağlayan bir ailem 

vardı. İşte o an durdurdum otobüsü 

ve iş yerine koşarak tekrar gittim is-

tifa dilekçemi müdürün masasının 

üstüne fırlattım ve bağıra bağıra 

istifa ettiğimi içeride kalan son 

paramı da istemediğimi söyleyer-

ek hızla çıktım. Artık kendimi hiç 

olmadığım kadar özgür hissediy-

ordum. İstediğim şehirde istediğim 

hayatı yaşayabilirdim. Hızlıca oto-

büs terminaline gittim ve en yakın 

saate rastgele bir şehre bilet aldım. 

Benim için yaşadığım şehrin adı ya 

da görüntüsü önemli değildi sadece 

önemsediğim tek şey o şehirde mut-

luluğu bulabilmemdi. Otobüs saati 

gelmişti hiç arkama bakmadan bin-

dim otobüse yeni ve güzel bir hayat 

için. Koltuğa oturduğumda ne kadar 

yorgun olduğumu anladım ve artık 

gözlerim benden bağımsız bir şekilde 

kapandı. Uyandığımda yolun bitme-

sine çok az bir mesafe kalmıştı. Ha-

yalimi geçekleştirebilecektim artık 

ben, ben olacaktım.
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     Bir sonbahar akşamı değildi bu akşam. 
Ekimdi ama sonbahar değildi. Kasvetli bir 
hava yoktu. Kuşlar cıvıldıyor, denizin kokusu 
Üsküdar’dan Çamlıca’ya uzanıyordu. Kadıköy’de 
kurulmuştu balık masaları. Küçük bir çocuk 
mendil satıyordu caddede. Her şey bilindikti, 
tanıdıktı. Az sonra hafif hafif yağmur yağmaya 
başladı, rüzgar belirginleşti, hava soğudu. 
Ama sonbahar akşamı değildi bu akşam. 
Kimileri açtı şemsiyelerini, kimileri adımlarını 
hızlandırdı. Mendil satan çocuk ise topladı 
poşetini koşarak geçti caddenin karşısına. Bir 
ara sokağa girdi. Yağmurun hızının azalmasıyla 
azaldı adımlarının hızı. Biraz daha yürüdükten 
sonra kapıyı iki kez itip girdi derme çatma 
evine. Az ötede koltuğun dibinde sızmıştı 
babası. Seslendi, seslendi ama ses gelmedi. 
Belli ki yine fazla kaçırmıştı. Üstelik çocuğun 
dün mutfak için bıraktığı para da yoktu. Kendisi 
de geçip kıvrıldı diğer koltuğa. Gözlerini 
kapattığı gibi geldi aklına. Kötü bir çocuk 
olmadım ben hiç. Başkalarının yanında annemi 
hiç üzmedim. Yemeklerimi hep yedim fakat 
sadece bazen kıyafetlerimi kirletirdim.
     Ah annesi…  Ondan sonra ne çok değişmişti 
hayatı, en önemlisi babası. Şimdi bir görse 
annesi, onun halini. O güçlü, düşünceli 
adam gitmiş, yerine ayyaş bir adam gelmişti. 
Enkaz olmuş kendinden vazgeçmişti. Bir tek 
sevgisi değişmemişti. O tükenmek bilmez 
karısına olan sevgisi. Zaten bu değil miydi bu 
duruma düşmesinin sebebi. Oğluna duyduğu 
şefkatinden ise eser kalmamıştı. Bazen babası 
onun gözlerine uzunca bakardı fakat bu 
herhangi bir pişmanlık göstergesi değil, karısını 
daha çok hatırlama çabasıydı. Döver miydi? 
Asla. Ama baba şefkati olmadan büyümek bir 
çocuk için ne kadar kötüyse onun için de o 
kadar kötüydü işte. Her şey bir kenara peki ya 
mendil satan kendisi? İşte asıl enkaz buydu. 

Hayalleri olan bir çocuğun okula giderken bir 
anda mendil satmak zorunda kalması. Oysa 
beş yaşındaydı annesinin arkasından koştuğu 
zaman. Altı yaşında badem rengi saçlarını tarar, 
öper koklardı onu. Yedi yaşında başlamıştı 
okula. Hayali çoğu küçük çocuk gibi öğretmen 
olmaktı. Annesi uyandırırdı sabahları onu. Yan 
mahallede bulunan ilkokula giderdi. On yaşında 
bir öğle saatiydi annesinin tabutu ardından 
bakışı. Sonrasında da olanlar olmuştu. İlk olarak 
babası işi bıraktı. Üç beş birikmişiyle idare 
etmeye çalıştı. Önceleri oğlu ile ilgileniyordu 
fakat sonra ilk defa eve içkili geldi. Geçici diye 
düşündü çocuk, sonuçta bana bakıyor dedi. 
Fakat bu hep böyle sürdü gitti. Ardından eve 
bir ekmek bile getirmemeye başladı. Yine bir 
sonbahardı oğlunun önüne bir poşet mendil 
atması. O düşen poşetle kırıldı çocuğun 
hayalleri. O tabuta baktığı gibi baktı yere 
düşmüş hayallerine. 
    Babası bir inşaat işçisiydi. Çok para 
kazanamadı hiçbir zaman. İş kurmak ümidiyle 
çok küçük yaşlarda bir miktar parayla 
yerleşmişti İstanbul’a. Fakat işler pek istediği 
gibi gitmemişti. Cahillik mi denir yoksa 
insanlara çabuk güvenme mi bilinmez ama 
bütün parasının elinden kayıp gitmesi sadece 
saniyeler içinde gerçekleşmişti. Hikayenin 
başında o da kaybedendi yani. Yaşadıklarının 
şokunu atlatır atlatmaz iş bakmaya başlamıştı 
bile lakin köyden gelmiş bir adam için bu da çok 
zordu.  En sonunda kısa süreliğine bir inşaata 
aldılar onu. İnşaatın bir ustabaşı vardı. Herkese 
sözü geçen sağlam bir adamdı. Üstelik işçilerin 
aldığı maaştan çok daha fazlasını alıyordu. Bu 
ustabaşının iki kızı vardı. Her gün babalarına 
yemek getirirlerdi. Büyük olan kızla birkaç kez 
göz göze geldi adam. Sonrasında bunu hem 
kadın hem adam bilerek yapmaya başladılar. 
İşte küçük çocuğun annesiyle babasının 
tanışması ve birbirlerini sevmesi tam bu 
zamanlardı.

SONBAHARDI…
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     Yan taraftan gelen ses ile açtı yaşlı 
gözlerini çocuk. Bir bardak masanın üzerinden 
düşmüş, duvar dibine doğru yuvarlanmıştı. 
Hava daha da kararmıştı. Babası sızıp kaldığı 
yerde değildi. Şimdi sadece o ve duvar 
dibindeki bardak vardı. Bir sonbahar akşamı 
değildi bu akşam. Odanın soğuğu bedenine 
işlemiyordu. Karnı hiç aç değildi. Yağmur dinmişti. 
Aldı ceketini ve tekrar çıktı caddeye. 
     İş çıkış saatiydi bu zamanlar. Yorgun 
adımlar geçti yanı başından. Pek çabuk 
adımları vardı, pek aceleciydiler. Yüzlerce, 
binlerce insan, hepsinde aynı yüz ifadesi, 
bunalmış, bitkin bakışlar… Hepsinin gidecek 
bir yeri vardı. Belki geç kalınmış bir aile 
yemeği belki de vakit geçirmeleri gereken 
çocukları… Öyle ya da böyle herkesin varınca 
mutlu olacağı bir yer vardı, yüzlerinin 
güleceği bir yer. Bundandı böyle aceleci 
adımlar. Herkesin mutluluğa acelesi vardı. 
Kimse farkında değildi yanı başından geçenin. 
Böylece pek fazla gözü takılan yoktu çocuğa. 
Her gün aynı köşede mendil satan çocuktu 
onlara göre. Arada sırada vicdanı ağır basan 
birkaç kişi gelip mendil satın alırdı çocuktan. 
Her parayı uzattıklarında çocuğun yüzündeki 
utançtan haberleri yoktu. Ya da neden bu 
halde olduğundan, en son ne yediğinden, ne 
zaman gülümsediğinden, okula gidebilse ne 
kadar başarılı olabileceğinden ve en önemlisi 
kapanmak bilmeyen anne özleminden, baba 
yarasından kimsenin haberi yoktu.
 Az sonra cadde iyice boşaldı. Şimdi o ve onun 
gibiler vardı sadece. İlerideki çıkmaz sokakta 
ateş yakılmıştı yine. Ateşin başında her 
gece olduğu gibi ısınmaya çalışıyordu evsiz 
adamlar. Pek tekin değildiler fakat artık çocuk 
alışmıştı, eskisi gibi korkmuyordu. Ceketine 
biraz daha sarıldı. Elleri çok üşümüştü. Bir 
sonbahar akşamı değildi bu akşam evet. Ama 
çocuk zaten sonbahardı.  

    Ah annesi… İncecikti beli, yüzü kemikliydi. 
Sık hastalanır, çabuk atlatamazdı. Evlerinin tek 
göz odası hep rutubetli olurdu. Her gün soba 
yakıp solurdu o kömür kokusunu. Durumları 
onlara nazaran daha iyi olan teyzesi ‘’Can mı 
dayanır?’’ derdi. ‘’Can mı dayanır? Yitip gidiyor 
kardeşim.’’ Annesi ise hep mutlu, hep güler 
yüzlü. Ona göre mutsuz olmak için bir sebep 
yoktu çünkü. Oğlu vardı onun, oğlu. Onu ilk 
kucağına aldığı anı hiç unutmazdı mesela. İlk 
koklayışını, ilk öpüşünü…  İki sevdiği adam 
vardı artık. Hem oğlu kurtaracaktı annesiyle 
babasını bu sefaletten. Zaten kendisi 
istememiş miydi? Kaçarak evlenmemiş miydi 
kocasıyla? Onların ki büyük aşktı. Ne kadın 
nefes alabilirdi adamsız ne de adam kadınsız. 
Bundandı yıllarca ellerini bırakmayışları. 
Derme çatma bir evde mutlulukları hep 
bundandı. Kadının pişman olması hiçbir 
şey değiştirmezdi artık. Nitekim hiç pişman 
olmamıştı. Yıllar geçti, uzunca yıllar. Sefalet 
içinde, açlık içinde geçti gitti. Ardından bir 
öksürükle birlikte mendile bulaşan kanla 
başladı her şey. Her şeyin bitişi bir öksürükle 
birlikte kesilen nefesiydi. Ah annesi…

Resim: Sena Atasoy

Hilal Güler
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     DİLENCİNİN  TABLOSU

Dünyayı hep diğer insanlardan daha 
farklı gördüğüm için ressam olduğumu 
düşünürdüm. Bana göre ben yanlış 
posta kutusuna gönderildiği için geri 
gönderilen bir mektuptum. Adresim 
bulunamadığı için zaman geçtikçe 
değerlenmiştim. Farklıydım çünkü 
alıcısının hiç okuyamadığı bir mektuptum. 
Kendimi tanımlama şeklim buydu işte.
       Çok yakın dostum Pietro kapıdan 
içeri girdiğinde bunları düşünüyordum. 
Yüzündeki gülümsemeden birazdan 
bana iltifatlar edeceği belliydi. Çizdiğim 
resimler belli ki onu memnun etmişti. 
Çünkü o hem çok yakın dostum hem 
de asistanımdı. Pietro solgun tene 
sahip, sarışın, cılız bir adamdı. Yanıma 
yaklaşarak çizdiğim resme bakmaya 
çalıştı. Tuvalin yüzünü örttüm. Ayağa 
kalktım: ‘’Resimlerimin bitmeden 
görülmesini sevmediğimi biliyorsun. 
’’Sehpanın üzerindeki, Pietro’nun, 
poşetin içindekilere göz ucuyla baktım. 
‘’Biraz daha bir şeyler yemezsen 
kariyerinin zirvesinde açlıktan ölen bir 
ressam olarak tarihe geçeceksin.’’ dedi Pietro. 
‘’Ressamların yemek yemeye ihtiyacı yoktur. 

c

c

Sanat bizim ruhumuzu doyurur.’’ dedim 
gülerek.‘’Kaç gündür uyanıksın?’’ dedi 
Pietro. ’’Daha az önce bebekler gibi 
uyudum.’’ dedim. Beni dikkate almadan 
‘’Bu espri anlayışınla komedi alanında 
daha iyi yükseliş gösterebilirdin.’’ dedi 
ve içi yemek dolu poşeti ve kahveyi 
masanın üzerine koydu. Çıkarken 
koridordan:’’Geldiğimde bitirmiş ol!’’ 
diye bağırdı. Getirdiği kahveden bir 
yudum aldım. Yüzümü ekşittim, çok 
şekerliydi. Yine kendi kahvesiyle 
benim kahvemi karıştırmıştı. Kahveyi 
alıp peşinden gittim. Koridorda ev 
sahibem Victoria Hanım ile karşılaştım. 
Yine kendisinin portresini ne zaman 
çizeceğim hakkında beni soru 
yağmuruna tutacaktı. ‘’Günaydın ve 
görüşmek üzere, Bayan Victoria.’’ dedim, 
olağanca keskin bir ses tonuyla. Bayan 
Victoria ise benimle konuşması gereken 
önemli bir konu olduğunu ısrar ederek 
peşimden gelmeye başladı. Sokağa 
çıktığımızda Pietro’nun karşı caddede 
yürümekte olduğunu gördüm. Hem 
cadde üzerinde hiç araba görünmediği 
için hem de Bayan Victoria’dan 
kurtulmak için kendimi yola attım. Tam 
karşı kaldırıma adımımı atmak üzereydim 
ki korna sesleri ve Bayan Victoria’nın tiz çığlığı 
duyduğum son ses oldu. 
       ‘’Mr.Alex!’’
    Kazadan bir ay geçmişti. Acı dolu 
bir aylık tedavi sürecinden sonra eve 
dönüyordum. Görme yetimi kaybetmiştim 
ve aynı zamanda topal kalmıştım.

70



c
c Kör bir ressam ne kadar değerliyse 

o kadar değerliydim. Pietro bir hafta 
önce , iyileşmeyeceğim kesinleşince, 
terk etmişti. Çok sevgili dostum(!) 
bana sadece 23 gün katlanabilmişti. 
Yanımda sadece Bayan Victoria vardı. 
Bayan Victoria beni taksiden indirirken 
keşke görebilseydim diye düşündüm. 
O zaman 3 aylık ömrüm kalmış 
olsaydı bile 3 ayını da bu iyi niyetli 
Bayan Victoria’nın portresini yapmaya 
harcardım. Bayan Victoria’ya beni 
bırakıp gitmesini söyledim. Kör ve topal 
halde sokaklarda ne yapacağımı sordu 
ama ona fazla uzağa gitmeyeceğimi 
söyleyip ısrar ettikten sonra gitti. Yolları 
hala hatırlıyordum. Kaldırım da biraz 
yürüdükten sonra geçerken hiç para 
vermediğim dilencinin oturduğu yere 
geldim. Sesini duyabiliyordum.‘’Yanına 
oturmama yardım eder misin?’’ dedim. 
Ses gelmedi. Sonra kolumda bir el 
hissettim. Oturmama yardım etti. ‘’Şu 
yaşlı teyze hep buradan geçer. Parası 
kendine yetecek kadar bile yoktur ama 
yemeklerini hep benimle paylaşır. 
Çocukları terk etmiş onu. Kimsesi yok.’’ 
dedi. Konuşacak birini bulduğuna 
sevinmiş dilenci benimle konuşmaya 
başlamıştı. İnsanlar hakkında bir şeyler 
anlatıyor ben de dinliyordum. Güneş 
battığında güneşin batışını anlatmaya 
başladı. Körlüğüm ve topallığım 
hakkında hiç konuşmamıştı ve sadece 
konuşacak birinin olmasının verdiği 
mutluluğuyla konuşuyordu. Bir dilenciyle 
kimse konuşmazmış. Öyle dedi. 

    O gün ve ondan sonraki günler hep 
onunla akşama kadar oturduk ve sohbet 
ettik. En son ona bakıcım olmasını 
böylece dilenmesine gerek olmadığını, 
ona para verebileceğimi söyledim. Kabul 
etti. Her gün bana anlatacak hikayeler 
buluyor ve doğayı anlatıyordu. Onun 
sayesinde önceden gördüğüm hiçbir 
şeyi unutmuyordum. Beni resim çizmeye 
teşvik etti. İlk başta çizemiyordum 
ama sonraları alışmıştım. Resimlerimi 
görmesini istemiyordum. Buna saygı 
duymuştu. Ölmeden önce ona bir 
mektup ve eserlerimi bırakacaktım. 
‘’Çok sevgili dostum,
       Eğer bu mektubu okuyorsan 
ölmüşümdür ve senin sayende 
körlüğümü hiç hissetmediğim bir yaşam 
geçirmişimdir. Bana yaşamın gözlerim 
varken bile göremediğim sayısız 
yönlerini gösterdin.  Sana minnettarım. 
Eserlerimi ve Bayan Victoria’nın 
portresini sana bırakıyorum. Sana hep 
çok minnettar kalacak olan dostun. 
Sevgilerimle, Alex’’
                                                                                                        
                                          Serra EROL
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