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Giriş

Değerli Okurlar, 

İnsanlık düşünce tarihi, bilim, sanat ve kültürel değerleri üreten bir medeniyete sahiptir. 
Ürettiği bu değerlerle geleceğini yazma anlayışına sahip Cağaloğlu Anadolu Lisesi olarak kültür 
ve sanat dergimiz Yokuş Yukarı’nın yeni sayısını sizlere takdim ederken, okulumuzun kültür 
mirasına önemli bir katkı sağlamaktayız. 

Cağaloğlu Anadolu Lisesi eğitimin gücünün, ortaya konulan kültürel çalışmalarla arta-
cağına inanmaktadır. Gençlerimizin daha aydınlık bir gelecek inşa etmesi, insanlığın ortak 
kazanımlarını ve mirasını geliştirebilmesiyle mümkündür. 

Sevgili öğrencilerimizin her sahada gösterdikleri azim ve başarı, geleceğimiz için büyük bir 
zenginlik kaynağıdır. Öğrencilerimiz, çalışmalarıyla bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeni-
yet değerlerimize sahip çıktığını; sevgiyi, hoşgörüyü ve adaleti ön planda tuttuklarını göster-
mektedirler. 

Tüm bu gayretler şüphesiz tüm CAL ailesine; ülkemize daha nice faydalı işler yapılacağı 
hissiyatını en yüksek heyecanla vermektedir. Bizlerin gelecek nesillere karşı en büyük sorumlu-
luğu, eşsiz mirasa katkıda bulunan çalışmaları desteklemek ve aktarılmasını sağlamaktır. 

Bu doğrultuda yayınlanmakta olan Yokuş Yukarı dergimiz de bahsettiğimiz değerlerin bir 
hülasası olmuş, öğretmen ve öğrencilerimizin kültürel ve sanatsal değerlerimize ne denli sadık 
kaldığını kanıtlar niteliktedir. 

Bu vesileyle dergimiz yayınında emeği geçen sevgili öğrencilerimizi ve onların kıymetli 
öğretmenlerini tebrik ediyorum. 

Keyifli okumalar diliyorum.
Necati Yener

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü
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Sunuş

“Artık hayat eskisi kadar kolay olmayacak” sözü çağlar boyunca dillendirilse de belki de 
en çok çağımızın insanının zihin dünyasından çıkmayı hak edecek bir söz gibi durmaktadır. 
Günümüz insanı kimlik bulmaya dayanan bir arayışın bakiyesi olarak algılanabilecek bu sözün 
dillendirilmesine uygun ortamın oluşmasını sağlayacak bir hayat macerasına atılmıştır. Lakin 
bu maceraya atılanlar her şeyin “birden” değişmesini, zihninde beliren soruların “aniden” ce-
vaplarına kavuşmasını bekliyorsa iyice kaybolmaya mahkûm demektir.

Her şeyin bir anda değiştiğini söylemek, o “an” gelinceye dek alttan alta ya da açıktan açı-
ğa sürüp giden şeylerin, olanın oluşumunu hazırlayan etkenlerin, nihayetinde değişim ya da 
bambaşka bir durum olarak adlandırdığımız olgunun tüm ipuçlarına karşı kör bir duyarlılığı 
ifade eder.

Oysa, o an gelinceye dek, onu hazırlayan nice anlar gelip geçmiştir. İnsanın idrak kapıla-
rını zorlayan nice olaylar cereyan etmiştir. Fiziki ya da zihinsel uzayda sayısız etken birbirini 
kovalamış, birbirine çarpmış, sorular ve cevaplar iç içe girmiş, nedenler ve sonuçlar bambaşka 
şekillerde algılanmıştır.

Çığ düşmeye başladığında, sanki her şeyin kopan bir çığlıkla başladığı yanılsaması gibi kim 
olduğumuz şuuruna da olduğumuz yerde “aniden” ötelerden bir çığlık duyacağımızı bekleyerek 
erişeceğimizi sanıyoruz. Ne yazık ki düşen çığın sürecin son merhalesi olduğunu bilmiyoruz. 

“Kimlik” arayışı yolculuğuna niyetlendiysek yapmamız gereken ilk şey, yolculuğumuzun 
başlangıç noktasının neresi olduğunu bilerek yola çıkmaktır. Diğer türlüsü kayboluşun karan-
lığında var oluşu değil yok oluşu sunacaktır bizlere. 

Yokuş Yukarı, bu bilinç çerçevesinde zamanı ve hayatı edebiyat cephesinden kavrayarak 
omuzlama gayretinin şuuruyla yeniden okuyucularıyla buluşmanın heyecanını duyuyor. Bu 
sayımızda insan olmanın erdemi sayılan kim olduğunu bilme şuurunu, edebiyattan süzülerek 
topluma tutulan bir ayna olmaya aday ürünlerle vermeye çalışıyoruz.

Samet Kara

“Beni bende demen bende değilim 
Bir ben vardır bende benden içeri”
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TEMA:

KİMLİK



Fatma Zehra BAŞ

Manâ, 
Barut kokuları ardında

Kirlenmiş kelimelerle kurtarılmayı bekleyen
İnsan.

Sedef çerçeveli aynamın ucunda,
İns olmayan

Ben.

Ne içindi bu karalamalar?
Kitabımın, hem de ilk sayfasına.

Yazgımızın üstüne,
Hangi eller mühür vurdu?

Sanırım ki bu eller 
Geçmeyenin geçmişini
Sırtıma bir borç buldu.

Oysa zaman
Sol bileğimde altın bir kelepçe değildi.

Sol yanımda 
Can kuşumun şefkatli kollarına uzanmış

Bekliyordu,
Beklenilen sonu.

İnsan,
Bütün zıtlıkları zamansız 

Bendinde var edene;
Öz ahdini sırtlanan,

Varlığı
Ancak iki mefhuma müptela

Aleme sebeptir.

Örtünüz üstünü, hem çabuk
Bağırarak biz›siz lisanımla.

Ey örtülere bürünen hakikat!
Vehmini yırtarak,

Zamanımı geri getir.
Seni anlamak,

Zamansızlığı anlamak olacaktır.

İşte bu zaman
Bir şubat sonunda

Zamanın en kudretli tefecisiyle girdiğim,
İhalemi kazanıyorum.

Umardım ki, bu kağıtlar 
Karalamalarıma manâ getirsin.

Bir metro durağında
Zevk ile giydirilen cesetler
Bana beni hatırlatmıyor.

Solgun yüzlü bir şiiri,
Anneanneme

Artık gösteremiyorum.

Alâk 
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Oku;
Bana benden kalanı,

Kalması gerekeni,
Kalmayanı.

Muktedir değilim
Hem anlaşılması gerekeni 

Hakikat kalıbına zorla sokarak
Zihnimin kapılarını inletmeye.

Doldurun,
Kıpkırmızı pahalı bir kan şişesinden

«Bonjour» diyerek aldığım
Çalınmış çocukları.

İpek bir harita üzerinde,
Kırmızı kesik çizgiler.

Beni benden 
Bana kalan benden ayıran.

Pahalı bir araba üzerine,
Varlığım 

Uzanmış yatıyor.
Acı içinde kıvranan bir çocuk
Kuyu başında manâ bekliyor.
Ekmek değil, su değil kalan.

Kalan 
Zamanın içinden sana bana el uzatan 
Anlamak, anlamaya katlanmak acısı.

Duymak,
Fiyakalı bir topuklunun ardındaki

Silinmiş feryatları.
Kulağımda uzak diyarlara yazılmış,

Acı kusan türküler.
Kaç ezgi daha yazacağım,

Emanet şehrin çocuklarına?
Benliğime set çekmeye niyet ettiğim bir günde

Tek bir barut kokusu burnuma ulaşmadan
Göğsümden 

Cımbızla sökülen 
Banknotlarım değil,
Kurtarma ümidiydi.

Çocukken içtiğim sıcak bir sütün üstünde,
Dedemin kırışık elleri kaymak tutmuş.

Bilirim bu eller,
Çocuk kalmayacak.

Ve eşya
Zamandaki yerini bulacak.

 İsmimin başına yazılmış şu anılma için,
Bilmem kaç kişiyi öldürdüm.

Kaç kişinin ayağına 
Kapkara bir zift döktüm.

Yanlış yazdırtılmış bütün tanımları
İşte şimdi silip

Baştan yazıyorum.
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• Osmanlı’nın yıkılış dönemini, modernleş-
me sürecini ve yeni toplumsal yapı kapsamında 
oluşan “kimlik” sorunsalının başlangıcını anla-
mamızı sağlayacak edebi çalışmaların hangileri 
olduğundan başlayalım isterseniz… 

Modernleşme sürecini edebî eserlerden 
okumaya kalkarsak, elbette öncelikle 
Tanzimat sonrası edebiyatından başla-

yarak Servet-i Fünûn topluluğu edebiyatına, II. 
Meşrutiyet sonrası edebiyatına ve hele ki Cum-
huriyet’in ilk dönemlerinin, 1950’lere kadar gelen 
edebiyatına çok iyi bakmak gerekecektir. Tanzimat 
sonrası edebiyatının bilhassa romanlarında mo-
dernleşme ile ilk karşılaşma ve tabir caizse ‘iradesi 
elden gitme’ psikolojisinin yansıma ve görünüm-
lerinin izini sürebiliriz. Dönemin edebiyatçıları 
nasıl da el yordamıyla buldukları, daha doğrusu 
ellerine tutuşturulan kalıpların ve şablonların içi-
ni siyah-beyaz ayrımı kadar sığ ve sert ayrımlarla 
doldurmaya çalışıyorlar, onu izleyebiliriz. “Felâtun 
Bey’le Râkım Efendi”lerin, “Araba Sevda(sı)”ları-
nın, “Sergüzeşt”lerin, “Turfanda mı Yoksa Turfa 
mı”ların böyle de okunabileceğinin farkına varırız. 
Yahut tiyatroda, şiirde bunun akislerini görürüz. 
Bu akisler, Servet-i Fünûn romanı ile iyiden iyiye, 
bütün alacakaranlığını atarak, kaba bir yansıyışa 
dönüşür. Artık “Maî ve Siyah”ta, “Aşk-ı Memnû”-
da, “Eylül”de vs. insan modelleri ayrışmış, roman 
kahramanları arasında bile saflar belirlenmiştir. 

Edebiyatçı, bakış açısını çoktan bir bakış aşısına 
dönüştürmüştür. Cumhuriyet’in erken dönem ro-
mancıları ise, yeni kurulan rejimin tepeden inmeci 
ve keskin, katı karar ve yaptırımlarına paralel bir 
biçimde ve onları desteklemek amacıyla, kimi za-
man zaten direktif ve talepler doğrultusunda an-
gaje eser üretme safhasına çoktan geçmişlerdir. Bu 
dönem edebî faaliyetlerinin önemli bir bölümü-
nün amacının, yeni rejimin ve onun ruhu kabul 
edilen Kemalizm’in hedefleri ve anlayışı doğrultu-
sunda yeni bir “ulusal kimlik” inşa etmek olduğu 
aşikârdır. Roman, şiir ve tiyatro bunun için en elve-
rişli üç araçtır. Daha doğrusu araca dönüşmüştür. 
Mektep temsilleri, müsamereler, halka açık geceler, 
yarışmalar, ödüller, Cumhuriyet’in onuncu yılında 
kurulan temsil heyetleri, kutlama komiteleri hep 
buna çalışır. Rejimin resmi edebiyatçıları diyebile-
ceğimiz Yakup Kadriler, Reşat Nuriler, Falih Rıfkı-
lar, Behçet Kemaller vs. bunun için yazarlar.

 19’uncu asırdan itibaren bu dönemi anla-
mak için sorunuzla ilgili olarak, bu saydığımız ya-
zarların eserlerini, neyi nasıl yaptıklarının örnekle-
ri olarak okuyabiliriz. “Ne, nasıl olmuş”un yorumu 
ve bilgisi için de mesela Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
hem edebî eserlerini, hem de edebiyat tarihi ile ilgi-
li kitap ve makalelerini, Kemal Tahir’in, Tarık Buğ-
ra’nın romanlarını, Necip Fazıl’ın düşünce-yorum 
içerikli eserlerini, Cemil Meriç’i, edebiyat tarihi 
bağlamında Orhan Okay’ın kitaplarını ve bunlara 
benzer eserleri okuyabiliriz. Ancak unutmamalı ki, 
her okuma gibi, bu konudaki okuma da herkese 
göre değişecek bir şahsi macera ve meşgale olursa 
daha değerlidir.

• Yüzyıllar boyunca üzerine birçok kişi ta-
rafından yazılıp çizilmiş olan “edeb” kavramı 
sizce neyi ifade eder? 

Edeb, İslami geleneğin ve bu geleneğin hayat 
pratiklerinin tarihsel süreç içerisinde büyüttüğü, 
kesafet kazandırdığı çok önemli bir İslami kavram. 
Müslüman hayatının dışına çıktığınızda, başka top-
lumlarda ve geleneklerde bunu karşılayacak, bu çer-
çeveye denk düşecek bir kavram yahut kabul yok.

“Her edebî tür, bir üründür ve ‘her ürün, kendisini üreten 
ideolojiyi yeniden üretir’” – Prof. Dr. M. Fatih Andı

Röportaj: Samet KARA, Fatma Zehra BAŞ
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Aslında edeb, en kısa yaklaşımla, Müslümanca 
yaşama biçimi ve bu biçimi belirleyen normlar top-
lamıdır diyebiliriz. O zaman da, edeb, referansını 
İslami inanışın kaynağından yani vahiyden alır. 
Hazreti Peygamber, “Beni Rabbim edeblendirdi. 
Edebimi ne güzel kıldı” der bir hadis-i şerifinde. 
Bu hadisi Türkçeye aktaran kaynaklar, hadisteki 
Arapça ‘eddebenî’ ibaresini ‘beni terbiye etti’ diye 
çevirirler. Gerçekten de edebin böyle terbiyeye dö-
nük bir yönü vardır. Terbiye olmadan edeblilik hali 
gerçekleşmez. Terbiye ise kendisini terbiye ediciyi 
(yani Rabb’i) bilmekle başlar. Rab, kelimesinin 
manası zaten terbiye edici demektir.

O zaman, Müslüman ahlakının ve bu ahlakın 
somutta tezahürü olan edebin başı, Rabb’in Rab’li-
ğini (rubûbiyyeti) bilmek ve bu bilişin bilinci ile 
hayatını şekillendirmek çabasıdır. Kuran’daki ayet-
lerin büyük çoğunluğu zaten bizi bu ‘edeb’e çağırır. 
Bu yüzden de, o, aslında bir edeb kitabıdır. “İslam, 
güzel ahlaktır” diyen Nebevî hikmet de zaten bunu 
vurgulamaktadır.

Bir de ‘ilm-i edeb’ vardır, ‘ahlak’tan ayrı olarak. 
19’uncu yüzyıl başlarından itibaren biz ona ‘edebi-
yat’ demişiz. İlm-i edeb yahut edebiyat da İslami 
hikmet ve estetik içerisinde, ibresi yine yukarıda 
söylediğimiz ‘edeb’e dönük olmakla kıblesini bu-

lan bir ilgi ve entelektüalite alanıdır geleneksel 
hayatımızda. Tabii iş bu noktaya gelince de konu 
epeyce çatallanıyor. Böylesi bir kısa röportaja sığ-
mayacak bir mahiyet arz ediyor. Ancak şunu kısaca 
vurgulayabiliriz ki, topyekûn edebiyatta bizim mo-
dernleşme süreçlerimiz, aslında bu sözünü ettiği-
miz ‘edeb’ kaynağından uzaklaşma çabası olarak da 
yorumlanabilir.

• ‘İstiklâl Marşı’ hakkında bugüne kadar
hazırlanmış en kapsamlı yorum olarak görülen 
bir kitap hazırladınız. Ezbere bildiğimiz mısra-
larda fark edemediğimiz birçok detay gizli. İs-
tiklâl Marşı ve Mehmed Âkif bizim için ne ifade 
ediyor? Bu kitabın yola çıkış hikâyesi ve sonucu 
ne oldu sizin için? 

Kitabı değerli akademisyen arkadaşım Prof. 
Dr. Hasan Akay’la birlikte hazırladık. Düşündük 
ki, İstiklâl Marşı gibi, bütün bir millet olarak içi-
mizde hissetmemiz gereken bir metnin ne dediği-
nin bütün boyutlarıyla incelenmesi şart. Ve gördük 
ki, maalesef bugüne kadar birkaç tahlil yazısından 
başka, kapsamlı bir tahlil ve incelemesi yapılma-
mış. Tuttuk, şiirin her bir mısraını bir yazara şerh 
ettirdik. Ama çatık kaşlı bir akademik makale ha-
vasına düşmemeyi de önceledik. Çalışma verimli 
oldu, 500 küsur sayfalık bir eser çıktı ortaya ve çok 
da kabul gördü. Kısa süre sonra da Sayın Cum-
hurbaşkanımız (o zaman başbakandı) o yılı Âkif 
yılı ilan etti. Böylelikle kitap, hazırlandığı zaman 
dilimi ile anlamsal bir örtüşmeye mazhar oldu.

Şunu fark ettik: Âkif, duyguyla düşünceyi, li-
rizmle didaktizmi, şiire zarar vermeden meczede-
bilen büyük bir şair. Onu şair değil, sadece man-
zumeler yazan bir ‘nâzım’ diye küçümseyenlerin 
kendisi küçük. Dünya devletlerinin ulusal marşları 
arasında bizimki gibi gerçek anlamıyla şiir olabilme 
seviyesine yükselebilen çok az metin vardır. Çünkü 
marş ve şiir birbiri ile çok da kolaylıkla yan yana 
gelebilecek metinler değildir. Âkif bunu başarmış.

Şiir kavramlarla da yazılmaz. Şiirde elbette 
kavram olur, ama kavramlarla yazılan bir şiir, kuru 
bir öğretici fikir metnine dönebilir. Ama İstiklâl 
Marşı’nda onca kavram yükü olmasına rağmen, 
Mehmed Âkif bunu da aşabilmiş. Üstelik bu kav-
ramlara getirdiği yeni açılımlar itibarıyla, çok da 
dikkat çekici noktalara temas edebilmiş. ‘Medeni-
yet’, ‘Batı teknolojisi’, ‘ezan’, ‘vatan’ gibi kavramlar 
mesela…

Âkif denilince genellikle insanların aklında ‘es-
ki’nin savunusu izlenimi oluşur. Hiç de öyle değil! 

Şiir kavramlarla da yazılmaz. 
Şiirde elbette kavram olur, ama 

kavramlarla yazılan bir şiir, kuru 
bir öğretici fikir metnine dönebilir. 

Ama İstiklâl Marşı’nda onca 
kavram yükü olmasına rağmen, 

Mehmed Âkif bunu da aşabilmiş. 
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Âkif, yüzü geçmişe dönük bir metin yazmamış bu 
şiirde. Cümleler hep şimdiki zamandan geleceğe 
uzanan bir yapıda. Azim ve geleceğe uzanan gay-
retle karılmış umut, İstiklâl Marşı’nın omurgasını 
oluşturuyor. Onun için kitabın adını da İstiklâl 
Marşı - İstikbâl Marşı koyduk. Samimiyet, heye-
can, çağa tanık olma ve onu yorumlayabilme so-
rumluluğu, değiştirme çabası, aidiyet bilinci, ima-
ni öz… Âkif ’in ve onun şiirlerinin adeta bir ‘mu-
hassala’sı olan İstiklâl Marşı’nın karakteristikleri…

• Sosyal medya üzerinden var olan bir nesil
var. Aynı zamanda edebiyat ile ilişkisi sadece 
popüler romanlar üzerinden ilerleyen bir nesil. 
Bu duruma yaklaşımınız ne yönde?

Hani hep söyleniyor ya, bilmem kaç karak-
tere sıkıştırılmış bir dünyadır sosyal med-
ya. Aynı zamanda yalanın, sahtenin doğ-

ru ve hakikatle iç içe yürüdüğü bir karmaşık dün-
ya. Anlık tepkilerin ve ilgilerin dünyası… Samimi-
yetsiz gelgeçliklerin, yapay heyecanların, sahte ve 
aldatıcı isimlerin, nicklerin, profillerin dünyası… 
Hızlı tüketimin, hızın, kolay usançların, değişken-
liklerin dünyası… Hayatın her bir alanını, hiçbir 
sınır gözetmeden yağmalıyor. Edebiyat da bundan 
nasibini alıyor. Bu özelliklerin doğuracağı zorunlu 
sonuç ise popüler kültür ve onun bir aksi olarak 
popüler edebiyat olacaktır elbette. Herkese sesle-
nen, ‘ortalama’ya talip, muhatabını ‘herkesleştire-
rek’ ivme ve rağbet kazanan, bu yüzden hızla tü-
ketilen, sesi bugünden öteye gitmeyen, zaten buna 
da çalışmayan, kullan-at ürünler. Edebiyatta bu 
ürkütücü tablonun tezahürleri en çok romanlarda 
gözlemleniyor. Çok üzerinde durduğum bir konu-
dur. Hatta bu ürkütücü seviyesizlik tablosu elini 
dinî değerlere de atıyor. İslami adabı gözetmeyen 
Hz. Peygamber ve sahabe romanları ortalığı istila 
ediyor. Ardından gelsin ‘aşkın gözyaşları’ (!)… Son 
gördüğüm bu tür bir romanın ismi, bu kadar da 
olmaz dedirtmişti: Ümmetin Canısı. Daha da en-
teresanı, bu popülerleşme, belki de popülerleşmeye 
en çok tepki vermesi gereken edebiyat alanı olarak 
şiirde bile kendisini gösteriyor. Kolay yoldan par-
lamanın yolu popülerleşme. Fakat ibretle takip et-
meye çalışıyorum, şiir ve popülerleşme tartışmaları 
bile son zamanlarda belirli isimler tarafından yine 
sosyal medya üzerinden yapılıyor. Ne paradoks!

Bence bazı genç şairler giderek Sezai Karakoç, 
Cahit Zarifoğlu gibi İslami hassasiyet çizgisinin 
inşacısı isimlerin birikiminden ve hatta bu biriki-

mi yüklenip sürdürmeye çalışan benim kuşağımın 
şairlerinin çizgisinden uzaklaşıyorlar. Şiiri yalnızca 
kolay kelime ve ifade oyunları, kolaylıkla takınılan 
bir protest duruş, biraz eleştirel tasvir basmakalıp-
lıkları, fazlaca metinlerarasılık gibi ögelere indir-
giyorlar. Buradan da kesif bir şiirde popülerleşme 
tablosu çıkıyor ortaya. Bir miras kolaylıkla harca-
nıyor bu şekilde.

• Bizde roman ve tiyatro gibi edebi türler
neden bir türlü yerleşemedi? Bunun sosyolojik, 
tarihi, hatta dinî sebepleri var mı?

Evet var. Ve bu var oluşun izahı gerçekten çok 
kapsamlı cevapları gerektirir. Biliyorsun derslerim-
de bir-bir buçuk ay kadar bunu anlatmaya çalışıyo-
rum. Buraya konuyu sıkıştırmak istemem ama en 
kısasından şunu söyleyebilirim: Roman da, tiyatro 
da bize ait olmayan bir dünyanın, bir toplumsal 
yapının, bir estetik anlayışın ürünü. Bize geldik-
lerinde, önce bu yapıyı inşa etmeye başladılar. Bu 
inşa etme çabası ister istemez gelenekle ve gelene-
ğin ‘ilm-i edeb’iyle bir kavgayı gerektirdi. Bizim 
Yeni Türk Edebiyatı dediğimiz sürecin tarihi, ko-
nular, şahsiyetler, dönemler kadar böylesi edebî 
türlerin de savaşının tarihidir. Her edebî tür, bir 
üründür ve ‘her ürün, kendisini üreten ideolojiyi 
yeniden üretir’ modern mantalite ve şartlar içeri-
sinde. Her edebî tür, bir metin ortaya koyar. Oysa 
ne diyordu Umberto Eco: “Metin, örnek okuyucu-
sunu yapmak için tasarımlanmış bir aygıttır.” Öy-
leyse bu aygıtların bu ‘yapma’ fonksiyonu ile gele-
neğin ‘inşa’ ve ‘koruma’ fonksiyonunun karşılaşma 
ve çatışma alanıdır modernleşme dönemi boyunca 
bizim toplumumuzun romanla, tiyatroyla ve diğer 
modern türlerle ilişkisi.

Teşekkür ederiz hocam…

Bence bazı genç şairler giderek 
Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu gibi 
İslami hassasiyet çizgisinin inşacısı 
isimlerin birikiminden ve hatta 
bu birikimi yüklenip sürdürmeye 

çalışan benim kuşağımın şairlerinin 
çizgisinden uzaklaşıyorlar. 
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1. isim Toplumsal bir varlık olarak
insanın nasıl bir kimse olduğunu gös-
teren belirti, nitelik ve özelliklerin bü-
tünü.

İnsan, eşref-i mahlukat, neleri ta-
nımlamaya kalkışmamış ki kendini, 
kendi türünü betimlemeye girişmiş 

olmasın. Kişi akılca olgunlaştığı andan 
itibaren “Neye karşılık geliyorum?” so-
rusunun tahakkümü altında kendini 
bir kıskacın içinde bulur.  Eğer kendine 
bir yer kapma, o yere tutunabilme ya-
hut o yeri işgal etme telaşı içerisinde bu 
sorunun yanıtını kendisi bizzat veremezse, başkaları 
onun yerine yanıtlamakta gecikmez. Çünkü bu so-
ruyla ilgilenen yalnızca kendisi değildir. Nihayetinde 
yaşadığımız zaman diliminde insanlar yüklemlerle 
değil öznelerle alakadar olurlar, gizli öznelerle ise hiç 
işleri olmaz. İnsan, içgörü arzusuyla kendi benliğini 
bulma sürecinde yaptıklarıyla şekillenir ve bu şekilde 
kimliğini oluşturur. Fakat bir işe yeltenildiğinde “Bu 
iş neyi hedefliyor?” veya “Ne yapılıyor?” sorusundan 
önce “Kim yapıyormuş ki bunu?” sorusuyla karşı kar-
şıya gelinir. Anlaşılan şudur ki yapılan eylemin öne-
mini yitirmesi bu soruya bağlıdır. Bu soruya tatmin 
edici bir yanıt bulunamazsa; kimlik, insanın aklını 
ve ruhunu temsil eden bireysel bir olgu olmaktan çı-
kar ve birtakım “giydirilmiş” kimlikler dikkate alınır 
(genetik kimlik, sosyal kimlik, ulusal kimlik vs.). Bu 
da henüz açılmak üzere tokmağı tutulmuş kapıların 
yüzümüze kapanması demektir ve özde barındırılan 
kabiliyetlerle, istek, heves ve iradeyle yapılacaklardan 
inşa edilecek kimlikle kavuşmayı namümkün kılar. 
Bu süreçte sosyal yaşamın belirleyici fonksiyonları 
etkili olduğundan, kendini bulma çabasında kilit-
lenmiş bir insan bu döngüden artık hiçbir şey için 
hevesi kalmamış ve her şeyden elini eteğini çekmiş 
biri olarak çıkar. 

Öte yandan kimliğini, sesini bulmaya uğraşmayı 
büsbütün olumsuz bir döngü ve nafile bir çaba ola-
rak nitelemezdim. Fakat bu, bu ereğe ulaşmak iste-
memizin ardındaki sebebe bağlı. Kim olduğumuzun 
farkında olmak, hayatımızda gideceğimiz yönü tayin 
etmek adına önemli olabilir. Ancak sırf ıskartaya 

çıkarılmak istemediğimiz için veya 
başkalarının bize yönelttiği eleştirileri 
göğüsleyebilecek bir kalkan bulmak 
amacıyla kendimizi bir kılıfa sokma-
ya çalışmak, sürekli bir rol arayışında 
olmak boşuna ve samimiyetsiz bir 
çaba gibi geliyor bana.Etimolojik 
açıdan Batı dillerinde kimlik anla-
mındaki “identity”nin, Latincedeki 
en eski kullanımıyla identidem’den 
geldiğini; bu kelimenin de “tekrar 
tekrar”, “ardı sıra” anlamlarında kul-
lanıldığını ve kelimenin kökündeki 
“idem”in, “aynı” anlamına geldiğini 
göz önünde bulundurursak aynı şey-

leri yapmanın sürekliliği kriterinin olduğu görürüz. 
Kalıplar içinde bozulmadan yaşamanın devamlılığı. 
Yaşarız yaşamasına ama geçen zamanla birlikte bu 
formatlanmış benliklerimizin deforme olmayacağını 
kim söyleyebilir? Bir süre sonra kimlikler zaten yıp-
ranmaya yüz tutar. Eninde sonunda hayatın bir nok-
tasında yine tanımsızlık meselesi ile yüz yüze gelinir. 

Önermem kimliklerimizi imha etmek değil, 
sadece özgürleştirebilmek, gerektiğinde hiçleme 
yetkinliğini gösterebilmek. Belki başkalarının ne 
diyeceğini umursamadan, gözü pek bir biçimde 
kim olduğunu ortaya koyan ve kişiliğinin olduğu 
haliyle, saptırılmadan aksettirilmeyeceğini bildiği 
bir ortamda yaşamını sürdürebilen insanlar vardır. 
Fakat düşünceme göre; belki kalıcı değil ama öz, 
kendi nakşettiği, bütünleşerek yaşamak istediği 
kimlikle kabul görmeyeceğini bilen bir insan bü-
tünüyle özgür hissedemez.

Bir şekilde tutunduğumuz yahut üzerimize yapı-
şan, vaktimizi doldurana değin kendimizle taşıyaca-
ğımız ve zaman zaman birilerinin sohbet malzemesi 
olacak olan kimliklerimiz özgürlükten uzaklaştıkça, 
topluluğa yaklaşabiliyoruz. Ama nihayetinde kimse 
oturup bu sınırlandırılmışlığı uzun uzadıya düşün-
meyecek ve asıl benliği üzerindeki hakkından fera-
gat edecek . Dışarıya yansıyan imajı kendisine mal 
ederek yaşamaya devam edecek nasılsa. Çünkü en iyi 
yaptığımız şey bu. Kafamızı didikleyen, bize rahat-
sızlık veren soruları hasıraltı ederek yaşamaya devam 
etmek. 

Nilay DOĞAN

Kimlik
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Huzur; bir olay romanından ziyade bir ka-
rakter romanıdır. Kitabın da bölümlerini 
oluşturan dört ana karakter vardır: İhsan, 

Nuran, Mümtaz, Suat. Yazar, ânı durduruyormuş-
çasına bu karakterlere eğilir, onların resmini çizer. 
Romanın zamanı bu yüzden umumi zamanın dı-
şındadır. Karakterlerin birçoğu şahsi zamanlarının 
içindedir. Suat bu durumu şöyle açıklar: “Ben acele 
etmeye mecburum. Vakti olmayanlar acele ederler... 
Herkes kendi zamanının şuuruyla doğar.” 

Suat’ın zamanı dar zamandır. Onun durmaya, 
düşünmeye, incelemeye zamanı yoktur; o acele et-
meye, harekete geçmeye mecburdur. Hareket ada-
mıdır. Mümtaz onun tam aksine geniş zamanın 
insanıdır. O; uzun uzun düşünmeyi, incelemeyi 
sever. Bu roman Mümtaz’ın romanı ve Mümtaz’ın 
içinde yaşadığı zamana göre yazılmıştır. Yukarıda 
saydığım dört ana karakter haricinde romanda iki 
ana karakter daha vardır: Boğaz(İstanbul) ve mu-
siki. Her ikisi de romanda bir fon olmaktan öteye 
geçmiş ve karakter hüviyetini kazanmışlardır. Bo-
ğaz, Nuran ve Mümtaz’ın ilişkilerinde bir mekân-
dan fazlası olmuş, ilişkilerinin olmazsa olmaz -veya 
olmasaydı olmazdı- bir unsuru haline gelmiştir. 
Romanda Boğaz gibi yapıcı unsurların yanı sıra 
yıkıcı unsurlar da vardır: Adile, Yaşar, Fatma, Suat 
gibi. Fakat bu isimlerin arasında Mümtaz-Nuran 
ilişkisinde yıkıcı tesiri en fazla olan isim hiç şüp-
hesiz Suat’tır. 

Suat, romanda bir anti karakterdir. Ancak onu 
kötülüğün bir timsali veya şeytanın insan formun-
daki hali diye nitelemek pek doğru olmaz kanaa-
timce. Çünkü Suat tek bir kişi değil, içinde taşıdığı 
birçok kişinin kalabalığıdır. Sahilde yürürken şart-
larına göre fazla mutlu diye bir köpeğe tekme atıp 
denize düşmesine sebep olan da, anahtarını gizlice 
aldığı Mümtaz’ın evinde izinsiz otururken yanına 
gelmiş bir hamam böceğine yaşaması için en uy-
gun yer olduğunu düşündüğü tuvalete kadar eşlik 
eden de Suat’tır. Evliliğinden bahis açıldığında ya 
da evliliği aklına geldiğinde sinirleri bozulan, ço-
cuklarını görmek bile istemeyen de, ancak boşan-

mak için avukatla konuşurken çocuklarını bir daha 
görememekten korkan da Suat’tır. Suat’ta hazzın, 
ıstırabın, yozlaşmanın her nev’ini görmek kabildir. 

Suat romanda ilk kez Ada’da; İhsan’ın, Müm-
taz’ın ve Mümtaz’ın birkaç arkadaşının Oturduk-
ları rakı sofrasında karşımıza çıkar. Sofrada konu-
şulan konu medeniyet değişimi sürecidir. İhsan da 
Suat da zihinlerindeki “yeni insanı” ve bu insanın 
nasıl oluşacağını anlatırlar. İhsan, ideal yeni Türk 
insanının kaynağını eskiden ve yeniden alan ken-
dine has bir yaşam biçimi geliştirmesiyle mümkün 
olabileceğini söylerken Suat; sadece Türkiye’nin 
değil tüm dünyanın bu yeni insana ihtiyaç duydu-
ğunu savunur ancak bu insan kaynağını İhsan’ın 
dediği gibi eskiden veya yeniden almaz. O yeni in-
sanın doğabilmesi için eskinin de yeninin de top-
tan yok oluşunu şart koşar ve bu yok oluş ancak 
büyük bir yangınla kabildir. Suat bu yangını bek-
ler. İhsan da ideal yeni insanın geçmişten getirdiği 
bazı ölü kökleri atması ve yeniye ait olan ama bu 
yeni insanın mayasına karıştırılmaması gerekenle-
rin farkındadır. Fakat bunların uğruna kaybetmeyi 
göze alamayacağı olgular vardır; kültür medeniyet, 
hürriyet fikri gibi. Böyle bir durum Suat için ge-
çerli değildir. Çünkü onun için sadece; içimizde 
ruh darlığı, dışımızda sefalet, insanı bir malzeme 
gibi kullanma itiyadımız ve bunun doğurduğu korku 
vardır ve tüm bunlar hayatın zaruri tarafını oluş-
turur. İkisi arasındaki bu devasa algılayış ve işleyiş 
farkı, insanın insanla ve hayatla kurduğu bağ ile 
yakından ilgilidir. 

İdil ÖZALP

Asla Bir Bütün 
Oluşturamayacak Bir 
Portrenin Parçaları yahut 
Huzur Romanı
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Bu fikirler doğrultusunda Suat, kendisini daha 
sonra Nuran’a yazdığı mektupla gösterir. Müm-
taz’ın vehimleri de bu mektupla beraber somut bir 
hal almış olur. Bir yığın aynadan teşekkül etmiş 
kâinatının merkezinden Nuran’ın yavaş yavaş çe-
kildiğini hissetmektedir. Uzun bir kararsızlık süre-
cinden sonra Beyoğlu’nda bir bistroya girer. Orada 
Suat’ı bir kadınla beraber görür. Kadın, Suat’ın eşi-
ni aldattığı kadınlardan biridir ve hamiledir. Suat, 
onu çocuğu aldırmaya ikna eder. Mümtaz, bistro-
dan çıkarken Suat’ın yüzündeki zafer kazanmış-
çasına mutlu ve rahat ifadeden korkar. Bu korku, 
Suat’ın ilk mektubuyla başlamış ve son mektubuna 
kadar da azalmak şöyle dursun artarak devam et-
miştir.

Suat’ı anlamamıza yardımcı ipuçları sunan 
bir diğer konuşma Mümtaz’ın evinde, Ferahfeza 
ayinin meşk edileceği gece gerçekleşir. Suat bi-
rinci selâmın ortasına doğru gelir. İçeri girdiği an 
musikiyi duyup canı sıkılır. Fakat daha sonra bu 
müzikte bir şey arıyormuşçasına dikkat kesilir. Ne 
var ki kısa bir süre sonra müziğin ona aradığını ve-
rememesinden kaynaklı hiddetli bir hor görme ve 
isyan doğar içinde. İhsan, Suat’ın o gece dinlediği 
müzikte aradığının “Allah” olduğunu söyler. Fakat 
Suat’ın Allah’ı arayışı bir teslimiyet için değildir, 
ondan hesap sorabilmek içindir. Bunun için Suat 
Allah’a inanmak ister ancak inanamaz. 

O gece konuşulan bir diğer önemli mesele 
hürriyet ve mesuliyettir. Suat’a göre kendisi mesu-
liyet hissiyle doğmuş olanlardan değildir. Hiç kim-
seye karşı mesuliyet hissetmez ve tam bir hürriyet 
ister. İhsan için bu ikisinin beraber gerçekleşmesi 
imkansızdır. Çünkü İhsan hürriyeti başkaları için 
istediğimiz bir nimet olarak görür. İhsan kâinatta 
bütüncül bir düzen görür. Ona göre kainattaki her 
şey bütünün geçici bir parçasıdır. Suat bu düşünce-
nin tam karşısındadır. Ona göre ne varlık tektir ne 
de biz onun geçici parçalarıyızdır. Suat için hepimiz 
ayrı ayrı varızdır. İhsan’a göreyse insan tam da bu 
noktada “biz ayrı ayrı varız” dediğinde her şeyini 
kaybeder. İnsan, saadeti de huzuru da bu vahdet-i 
vücutvari felsefeyle elde eder. İhsan’a göre Suat’ın 
dünyaya bütüncül bakamaması, insanı kâinatta 
yanlış konumlandırmasına sebep olmuştur. İnsanı 
fert yapan mesuliyet duygusunun eksikliği de in-
sanın bu yanlış konumundan kaynaklanır. İnsan 
ancak bir cemiyetin içinde, onun bir parçası olarak 
mesuliyetlerinin farkına varıp kimliğini inşa edebi-
lir. Suat’ın dünyayı algılayış ve yorumlayış biçimi 
onun iç huzursuzluğunun ve saadetten uzak olu-
şunu açıklamaya yardımcı olabilir. Ancak bu du-

rum Mümtaz’ın da onun aksine huzura ve saadete 
eriştiğine dair bir yanılsamaya sebebiyet verebilir. 
Mümtaz da İhsan gibi bütüncül bir bakışın gerek-
liliğini savunur: “Her şey ve herkes vardır. Hangi 
dalgayı, hangi ışığı atabilirsiniz?” Ancak Mümtaz’ın 
içinde böyle bir bütünlüğün söz konusu olmadığı 
aşikârdır: “Ne kadar garip...İki dünyam var. Tıpkı 
Nuran gibi iki alemin iki aşkın arasındayım. Demek 
ki bir tamlık değilim.” Dünya meseleleriyle dolu, 
umumi zamanın aktığı dünya ve kendi zamanının 
aktığı bir iç dünyası vardır. Ölümle hayat, insanla 
hayat arasında saat rakkası gibi gidip gelmesi de 
bu ikilikten kaynaklanır. İhsan doğru çıkmıştır. 
Mümtaz’ın bu parçalı hali onu da Suat gibi mutlu-
luktan ve huzurdan uzaklaştırmıştır. 

Suat, romanın üçüncü bölümünün sonları-
na doğru Mümtaz’ın evinde arkasında sekiz say-
falık bir mektup bırakarak intihar eder. Mümtaz 
ve Nuran’ın hayatlarına bir mektupla girmiş ve 
hayatlarından yine bir mektupla çıkmıştır. Fakat 
çıkışı da girişi gibi büyük sonuçlar doğurmuştur. 
Evlenme arifesindeki Mümtaz ve Nuran ayrılırlar. 
Bir yandan Nuran’ı kaybetmenin yarattığı büyük 
boşluk diğer yandan Suat’ın ölümünden kendisini 
mesul hissetmesi Mümtaz’ı büyük bir iç hesaplaş-
maya ve çaresizliğe iter. Suat’ın intihar mektubu-
nun bir kopyasını daima cebinde taşır, sık sık okur, 
onu anlamaya çalışır. Ancak Suat’ı anlamak zordur 
çünkü o bir bütün olarak hiç karşımıza çıkmaz, 
hep Suat’ın parçalarıyla karşı karşıya geliriz. Her 
bir parçasını bir araya getirmeye kalksak dahi bir 
bütüne ulaşamayız çünkü eksik parçaları vardır. 
Suat’ı var eden de bu eksik parçalardır. Belki de bu 
eksik parçaların farkında olduğundan bir bütünün 
parçası olamayacağını düşünmüştür.  Mümtaz, Su-
at’ı ne kadar anlamıştır orası muamma ama şu bir 
gerçektir ki intiharından beri onu zihninde taşımış 
ve bir yakınlık hissetmiştir. Bunu belki Mümtaz’da 
da Suat’tan parçalar olduğuyla ya da ortak eksik 
parçaları olduğuyla açıklayabiliriz. Buna rağmen 
Mümtaz Suat’a veya onun bir benzerine dönüş-
mez. Çünkü bağlandığı birtakım olgular vardır; 
insan, hayat, ahlaki değerler gibi. Suat, hür olmak 
uğruna bu bağları koparıp atmıştır. Ancak ne hür 
olabilmiş ne de hayata bağlanabilmiştir. 

Kitabın sonunda Mümtaz, Suat’ı karşısında 
hiç olmadığı kadar büyük ve güzel görür. Suat, 
Mümtaz’ı çağırır ve ona onu kurtarmayı vade-
der. Mümtaz bu çağrıyı reddeder. Bu ret belki de 
Mümtaz’ın zihnindeki bütün ikiliklere, vehimlere 
son vererek yeniden hayat bulacak yeni bir Müm-
taz’a işaret etmektedir.

13

YOKUŞ YUKARI • 2019



Elif Hayat ZOR

Deli, Divane

Çürük rahmin çürümüş bebeği,
Ciğerlerinde yaşam hasretiyle
Açar o namütenahi gözlerini
Dişsiz ağzı, tırnaksız elleri
Kazımaya çalışır kendini

Sancı karnına kül gibi dağlıyor
Zamansız, mekansız.

Kargaların canhıraş çığlıkları
Kulaklarında absürtleşiyor

Nergis yaprakları kururken,
Ağzından ekşimiş süt kokusu yayılıyor.

Korkmuş, üşümüş ve inançsız 
Şefkat sıcaklığını hissettirecek bir tanrı arıyor.

Gecenin koynunda bükülmüş.
Ne bir düş ne de bir kabus

Tek isteği
uyku.

Yüzünden akar tuzlu damlalar
yedi kat aşağı

çürük toprağa çürümüş bedene. 

14

ŞİİRYOKUŞ YUKARI • 2019



“Ağustos Böceği Bir Meşaledir” 
Kim Olduğunu Arayana

Ağustos Böceği Bir Meşaledir”, Sezai 
Karakoç’un son dönem şiirleri arasında yer 
alır. İlk kez Diriliş dergisinde yayımlanmış 

ve en son çıkan kitabı “Gün Doğmadan”ın son şiiri 
olarak Sezai Karakoç’un kitapları arasına girmiştir.

Bu şiirin kahramanı, aslında hepimizin çok 
yakından tanıdığı ağustos böceğidir. Böyle diyorum 
çünkü ağustos böceği çoğumuzun küçüklüğünden 
aşina olduğu ve pek çok kez duyduğu La Fontaine’in 
“Ağustos Böceği ile Karınca” fablının başrolüdür.

Bu hikaye sayesinde ağustos böceğinin 
gözümüzde çizdiği imaj tembel, düşüncesiz ve 
savsak bir karakterdir. Bütün gün ve bütün yıl 
boyunca yaptığı tek şey şarkı söylemek ve saz 
çalmaktır. Oldukça çalışkan karıncanın aksine 
yemek biriktirmez, kışa hazırlık yapmaz. Hikayenin 
sonunda da kışın ortasında çaresizlikle karıncadan 
yardım dilenir ama hak ettiği gibi dışarda kalır. 
Hepimizin gözüne kusursuz gibi gelir bu fabl 
çünkü düşünürüz ki ağustos böceğinin soğukta 
ölüme terk edilmesi en uygunudur. Oysaki Sezai 
Karakoç, bu duruma çok sert bir eleştiri getirmiştir. 
Ona göre, ağustos böceğine söylenen bu sözler bir 
iftiradır ve bu duruma bir de ağustos böceğinin 
açısından bakmak gerekir. İnsanın olaylara bakış 
açısı çok önemli rol oynar bu masalda. Empati, 

çok önemli rol oynar.
Kendimize sormamız gereken soru, bu 

hikayenin temsil ettiği değerlerin neler olduğudur. 
La Fontaine’in de bizim de çalışkanlığına ve gücüne 
her zaman imrenerek baktığımız karınca aslında ne 
kadar adil bir dünyada yaşamaktadır? Karınca bu 
bütün emeği zor günde rahat edebilmek için mi 
verir, yoksa kendisi en fazla üç yıl yaşayabiliyorken 
oturduğu yerde hiç çalışmadan otuz yıl yaşayabilen 
kraliçe karınca için mi? Bu hikaye size bir yerde 
tanıdık geldi mi? Bu fabldan karıncanın temsil 
ettiği şey üç günlük dünya için beş gün çalışan 
insanlar değil midir?

Bu sistem, bize en doğrusu diye lanse edilen bu 
sistem, hepimizi aslında içten içe yiyip bitirir. Bir 
hiç uğruna, karşılığını bile doğru dürüst almadan 
ömür boyu çalışır çoğu insan, tıpkı karınca gibi. 
Geri kalanlarsa zaten bu sistemi yönetenlerdir. Ve 
öyle bir algı vardır ki, çalışmayan/çalışamayan her 
halükarda sefalete mecburdur.

Aynı zamanda fablda görüyoruz ki karınca 
çalışmayanı ölüme terk etmeyi gayet normal 
görmektedr. Vicdan azabı duymaz, tereddüt 
etmez, cevabı açık ve nettir. Karınca acımasızdır. 
Yani ağustos böceğine belirli özellikler verildiği 
gibi karıncaya da verilmiştir. Aslına bakıldığında 
burada söz konusu olan haksızlık sadece ağustos 
böceğine değil, karıncaya da karşıdır.

Bundan çıkarmamız gereken şey, ağustos 
böceğinin işe yaramaz ve tembel olması karıncanın 
ise çalışkan ve zeki olması mıdır, yoksa bunların 
birer kalıptan başka hiçbir şey olmadığı mıdır?

“Ey masalcı adam iftira ettin sen Bu harikalar 
harikası böceğe Onu suçladın tembellikle En 
çalışkan onu görüyorum ben Hiç bir karşılık 
beklemeden Yazı ağustosu çamı çınarı Tanıtıyor 
bize yazı ağustosu çamı ve çınarı”

Bu satırlarda Sezai Karakoç, ağustos böceğine 
hangi açıdan baktığını ve onu nasıl anladığını 
gayet açık bir şekilde göstermektedir. Ama onun 
için ağustos böceğini anlatmaya bu satırlar yetersiz 
kalmıştır ki, anlattıkça anlatır.

Sanılanın aksine kolay bir hayatı olmadığını 
anlatır ağustos böceğinin. 17 yıla kadar yerin 

Bahar ALPAK
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altında kendini dış dünyaya hazırladığını, dış 
dünyadaki yaşamının ise çok daha az olduğunu 
anlatır. Ona verilen yüce yeteneği, müzik yapma 
yeteneğini, kullanmak için nasıl senelerce kendini 
hazırladığını ama sonunda hak ettiği değeri 
görememesini anlatır. Ağustos böceğine “işe 
yaramaz ve tembel” denmesinin ona verilen bu 
hediyeye nasıl büyük bir saygısızlık olduğunu 
anlatır.

“Güneşi yakıcı güneş bilen gölgeyi reddeden 
Gölgede saklanma kurnazlığını reddeden Aç kalma 
pahasına olsa da öten Susamanın armonilerini en 
iyi bilen Matemden alevden bir gömlek giyen 
Yapraktan bir saray ören Sesini bir şehir gibi 
boşaltan nehre Dağlara kırlara ve ormanlara zerre 
zerre” der ve sanatını icra etmek için ne büyük 
sıkıntılara girdiğini anlatır. Yeri gelir ağustos 
böceğinin nasıl ağaçlara kasideler söylediğini 
anlatır. Ağustos böceğini ondan daha iyi anlayan, 
daha iyi anlatan başka biri daha yoktur.

Yani Sezai Karakoç’un anlamamızı istediği şey, 
La Fontaine’nin ve dolayısıyla da Batı zihniyetinin 
hayvana, yaratılan varlığa ve dolayısıyla da insana 
getirdiği yanlış yorum ve anlayıştır. Batı, yaratılmış 
bir varlığı kendi dar ve sığ kalıplarına sığdırmakta ve 
onun varlığının önemini kötüye indirgemektedir. 
Ve hatta batıllaştırmaktadır.

Şiir boyunca ağustos böceği de devamında 
gelen “meşale” de imgeleştirilmekte Karakoç 
tarafından. Ağustos böceğini, önümüzü aydınlatan 
bir meşaleye, bir yol göstericiye benzetiyor o. Şiirde 
ağustos böceği, ezilmesi gereken bir karakter değil, 
övülmesi gereken bir karakter olarak karşımıza 
çıkıyor. “Muştucu (müjdeleyen)” diyor Sezai 
Karakoç ağustos böceğine. Çünkü aslında ağustos 
böceğinin temsil etmesi gereken değer tembellik 

değil aydınlıktır. Ağustos böceği bir ülkenin hor 
görülen, küçümsenen ve desteklenmeyen aydını, 
sanatçısı, şairi, din adamıdır. Ama ona verilmiş bir 
görev vardır, bir yaşam amacı. Hayatının sonuna 
kadar da bu gaye uğruna çalışır. Güneşte yanmak, 
kışın donmak pahasına yapar işini. Çünkü o 
karıncanın aksine başkası için değil, kendisi için 
yaşar bu hayatı. Neşeyle, coşkuyla, şarkılarla 
ve eğlenceyle… Ağustos böceği La Fontaine’in 
de, batının da, günümüz insanının ve bizim 
yapamadığımız şeyi yapar ve sevdiği şeyi yaparak 
yaşar hayatını. Ve bunca ayrılığa rağmen, bunca 
kötülüğe rağmen, La Fontaine’in temsil ettiği Batı 
zihniyetine göre var olmaması gereken ağustos 
böceği varlığını sürdürür ve sürdürecektir. Ağustos 
böceği bize baharı muştular, güzel günleri, bir şeyi 
gerçekten sevmenin getirdiği mutluluğu muştular. 
Umudu muştular ağustos böceği.

Ağustos böceği her kültürde böyle midir 
sizce? Cevap tabii ki de hayır. Çin kültüründe 
ağustos böceği çok önemli bir yer kaplar. 
Zamanında saraylarda altın kafeslerde beslenip, 
yetiştirilmekteydi. Ağustos böceği Çinliler için 
ölümsüzlüğün, iyi şansın simgesidir. Tıpkı Sezai 
Karakoç gibi iyi yanından bakmışlar bu böceğin 
hayatına.

“Ağustos böceğinin şarkısını hafife almayın. 
O kanatlanmanın, güneşli günlerin, aşkın ve 
özgürlüğün simgesidir aslında. La Fontaine’in 
anlattığı gibi aylaklığın, vurdumduymazlığın 
değil, Çinlilerin dediği gibi yeniden doğuşun, 
ölümsüzlüğün simgesidir.” der Bilge Selçuk ağustos 
böceği için.

Peki neden küçücük bir böcek bir fablda 
kötü gösterildi diye bu kadar sitem etmiştir Sezai 
Karakoç? Cevap aslında oldukça basittir. Çünkü 
insanoğlu hem birbiriyle aynı hem de birbirinden 
çok farklıdır ki aslında bizim bütün hayatımız 
boyunca dinlediğimiz bir hikayedeki belki de 
çoğumuz için hiç bir önemi olmayan bir böcek 
bile onun için bir yol ayrımıdır. O kadar dikkatsiz 
ve anlayışsızdır ki bir fabldaki haksızlığı bile fark 
edemez.

Bizlerin ağustos böceğini bir yol göstericiye 
benzetip, bu yolda ders almamızla, onu bu dünyaya 
ayak uydurmak zorunda olan bir karakter olarak 
görmemiz veya kendi hayatında bu hikayedeki 
karıncaya dönmemiz bizim bu hikayeye bakış 
açımızla alakalıdır.

Ağustos böceği olmalıyız bu hayatta, severek 
yaşamalıyız.

Zamanında saraylarda 
altın kafeslerde beslenip, 

yetiştirilmekteydi. Ağustos böceği 
Çinliler için ölümsüzlüğün, iyi 

şansın simgesidir.
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Türk Dil Kurumuna göre “aynı toprak par-
çası üzerinde bir arada yaşayan ve temel 
çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan 

insanların tümü, cemiyet” anlamına gelen toplum 
bugüne kadar kültür adını verdiğimiz kavramın teme-
lini oluşturmaktadır. Öyleyse kültür nedir?

Kültür, toplumların yaşam tarzları olmakla bir-
likte genellikle bir toplumu bir araya getiren bilgi, 
inanç ve değerleri de kapsar.

Bir toplumda sıkça karşılaşılan örf, adet ve gele-
nekler bu toplumun kimliğini belirlemede önemli role 
sahiptir. Geçmişten günümüze kadar birbirinden farklı 
toplumlar, birbirinden farklı gelenekleri, dolayısıyla da 
kültür farklılığını ortaya çıkarmıştır. Genellikle aileden 
ve toplumun diğer bireylerinden kazanılan bir kavram 
olması sebebiyle kolayca bozulup kolayca oluşmama-
sına rağmen; coğrafi koşullar, ekonomik ve siyasi ge-
lişmeler, dini ve felsefi etkenler dünya üzerinde çeşitli 
kültürlerin barınmasına sebep olmuştur.

İlk toplumun oluşmasıyla ortaya çıkmış olan 
kültür, çok eskiye dayanmaktadır ve bu onu güçlü 
kılan en büyük etmenlerden biridir. Ancak bir kültü-
rün farklı kültürlerle etkileşime geçmesi, bu kültürün 
zayıflayarak değişime uğramasına da sebebiyet vere-
bilir. Türk tarihinde bunun en büyük örneklerinden 
birini Uygurlar zamanında görmek mümkündür. 
Uygurlar dönemine kadar savaşçı, avcı ve göçebe 
yaşam süren Türk toplumu; Uygurlar döneminde 
Çin toplumunda gördükleri Manihaizm dininin 
kabul edilmesiyle et yememeye, savaş yapmamaya 
başlamış ve yerleşik hayata geçmişlerdir. Verilebile-
cek bir diğer örnek ise Tanzimat Dönemi’nde Türk 
toplumunun Batılılaşma yolunda geleneğinden ve 
kültüründen birçok değer kaybetmesidir. Kültürler, 
değişimden sonra kolay kolay eski haline dönemedi-
ğinden, kültürü değiştirmek onun güç kaybetmesine 
ve başka bir formda hayat bulmasına sebep olabilir.

Kültürün gücünü kaybetmemesi topluma, özel-
likle de toplumu oluşturan bireylere bağlıdır. Bireyin 
tecrübesini, değerlerini ve kültürel mirası nesilden 
nesle aktarması kültürün sürekliliği konusunda bü-
yük bir önem arz etmektedir. Buna ek olarak, kül-
tür de bireyin yaşantısında büyük bir etkiye sahiptir. 
Kültür, doğuştan kazanılan değil, sonradan öğre-
nilen bir kavram olduğu için bireyin kişiliğinin ve 

kimliğinin gelişiminde çok büyük 
etkisi bulunmaktadır. Bir birey 
doğduğu kültürün yetiştirilme, 
giyinme, beslenme, iletişim 
kurma gibi eylemlerinden 
parçalar alarak bir bütün ha-
line gelir ve kendi kimliğini 
oluşturur. Toplumda her ai-

lenin kendine özgü bakım ve 
yetiştirme tarzları, toplum için-

de yerleşmiş ortak değerleri için-
de bulundurur. Bu ortak değerler, 

bireyin kişiliğinin şekillenmesinde rol 
oynar. Ortak toplumsal yaşantılar ve kültür “milli 
karakter/kimlik” olarak adlandırılan terimin ortaya 
çıkmasını sağlar.

Türk toplumunda “milli kimlik” uzun zamandır 
varlığını sürdürmektedir. Türk toplumu ilk zamanla-
rında konargöçer yaşam tarzına sahip olduğundan bu 
kültürün aktarımında kalıcı eserlerden daha çok aile 
yapısına önem verilmiştir. İlk Türk devletlerinde ailede 
başlayan yapı etkilerini artırarak tüm toplumun yaşam 
biçimini oluşturmuştur. Aile içindeki bireyler arası et-
kileşim toplum yönetiminin en üst seviyesi olan devlet 
kültürünün temelini oluşturmuştur. Bunun yanı sıra 
yaşam biçimi gereği sözlü edebiyat kültürüne bağlı ka-
lınmıştır. Bir süre sonra yerleşik hayata geçiş yapılmış ve 
artık ortaya konulan eserler de kültürümüzün gelişme-
sine katkı sağlamaya başlamıştır.

İslamiyet’in etkisiyle gelişen sanat ve edebiyat 
Türk kültürünün giderek zenginleşmesine sebep 
olmuştur. İslamiyet ile birlikte kültürümüz Arap ve 
Fars kültürlerinden etkilenmiş ancak değişme yo-
lunda değil, zenginleşme yolunda ilerlemiştir. Bu 
zenginleşme süresince birçok edebi ve sanatsal eser 
verilmiş, bu eserler de toplumun gelişmesine yol aç-
mıştır. Toplumdaki bu gelişme bireyin kimliğinin 
şekillenmesini ve zamanla Türk geleneğini de içine 
alarak “milli kimliğin” oluşmasını sağlamıştır.

Çeşitli uygarlıkların yaşamış olduğu Anadolu 
toprakları da Türk kültürünün oluşturduğu “mil-
li kimliğe” katkı sağlamıştır. Farklı uygarlıklarla bir 
arada yaşamak hoşgörülü olmaya ve kültür farklılık-
larına uyum sağlanmasına imkân vermiştir. Anadolu 
topraklarında yaşayan toplumların din, felsefi, eği-
tim ve gelenek çeşitlilikleri ortaya konulan eserle-
rin de çeşitliliğini artırmıştır. Bu kültürel çeşitlilik; 
inanç, bilgi ve değerler açısından Türk kültürünün 
zenginleşmesine etki etmiştir. Bu kültürel birikim, 
“milli kimliğin” varlığını günümüze kadar sürdüre-
bilmesini sağlamıştır.

Kültür ve 
Milli Kimlik

Ece TAŞCI

17



• Tarihi ve kültürel miras kapsamına alınan
mekanlar gerçekten kültür için gerekli midir? 
Kültürün devamlılığını ve gelişimi sağlama 
açısından incelendiğinde nasıl etkileri vardır? 
Toplumsal kimlik denilen kavram bu yapılarla 
ilişkili midir? 

İstanbul tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev 
sahipliği yapmış, farklı zamanlarda farklı kül-
türleri birleştiren kozmopolit bir bölge olmuş, 

en kadim şehirlerden biridir. Öncelikle bir şehrin 
bir millete aitmiş gibi hissettiren ögeler üzerine 
konuşalım. Bir şehrin bir milletin kimliğine bü-
rünmesi için o milletin şehir nüfusunun büyük ço-
ğunluğunu oluşturması yeterli midir yoksa o millet 
şehri bayındır hale getirmeli ve eserlerle donatmalı 
mıdır, donatması halinde elinde tutma süresi bu 
durumu etkiler mi etkilemez mi bu konuda ke-
sin bir kanıya varmalıyız. Kanımca şehir denilen 
kavramın gerçekten ortaya çıkması için o bölgeye 
daha önce hiç gelmemiş bir insanın ilk izlenim 
olarak oranın uzun yıllar boyunca yerleşik olarak 
yaşamış, ruhunu oraya sindirmiş bir topluluğun 
varlığını kavraması gereklidir ki bu bizi verdiğim 
kıstaslarda bayındır hale getirmeyi önemli bir hale 
getirmektedir. Eğer bir millet yaşadığı bölgeyi dö-
nem koşullarına uygun yapılarla donatmamış ise 
oranın tam manasıyla gerçek sakinleri değildir ve 
olamaz da. Her şehir ormanda bulunan bir odun 
parçasına benzer. Bir marangoz tarafından seçilip 
şekillendirilmezse, bir sanat eseri haline getirilmez-
se, oluşan değişimle sahibini belli edici derecede 
değişmezse sıradan herkesin uzanıp alabileceği 
sıradan bir odun parçasıdır. Milletler tarafından 
şekillendirilmedikçe şehirler sıradan toprak parça-
larından farksızdır. 

Milletlerin kültür açısından şehir kurmalarının 
ne kadar önemli olduğunu konuştuk ancak gerçek 
örneklerine geçmeden önce biraz da millet kavramı-
na, tarihi kişiliklerin ve yapıların milletlere etkileri 
üzerine konuşalım. Aileler temel olacak incelendi-

ğinde, ebeveynlerin kendilerinden çok çocukları için 
çalıştığını ve onların geleceklerini planladığı görülür. 
Ailelerin birleşerek toplumları oluşturduğu göz önü-
ne alındığında parçadan bütüne ilişkisi üzerinden ele 
alındığında milletler toplumun yaşlı kısmı yani eski 
jenerasyonlar eski kuşaklar için çalışıp onlara odak-
lanmayı tercih ederler. Milletler şehirleri amaçları 
doğrultularında şekillendirdiklerinde yaşayacak hedef 
kitle aslında kendileri değil çocuklarıdır; çocukla-
rı için okullar kurar, yapılar inşa eder ve kendilerini 
hatırlamaları için ya da hatırladıkları büyük insanlar 
adına anıtlar dikerler. Millet olmak denilen şey uzun 
bir süreç sonucu oluşur. Çocuklarından kurulan 

Emirhan KURTULUŞ

İstanbul Odaklı 
Bir Kimlik Okuması Denemesi
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medeniyeti devam ettirmeleri ve kendi yaptığı işleri 
tekrarlamalarını isterler. Atalarının yerine geçen yeni 
jenerasyonlar hatıralar ışığında yeni nesillerine hem 
kendi hatıralarını ve deneyimlerini hem de ataları-
nın deneyimlerini bir sonraki nesle aktararak kültürü 
oluşturur ve zamanla kültür toplum bilincine dönü-
şür. 

Yazının kalanında yaşamakta olduğum dolayı-
sıyla en fazla bilgiye sahip olduğum ve hedef oku-
yucu kitlenin de orada ikamet ettiğini –en azından 
okul döneminde- varsaydığım şehir olan İstanbul 
üzerinden düşüncelerimi geliştireceğim. 

Beş yüz altmış altı yıldır Türk hakimiyetinde 
bulunan şehirde – her ne kadar 3500 yıllık Türk 
mezarları Türklerin bölgeye çok önceden gelmiş 
olduğunu gösterse de direkt olarak yönetimsel 
açıdan değerlendiriyorum- Türk izleri ve eserleri 
bariz şekilde göze çarpmaktadır. Gerek hamam, 
han, cami şeklinde olsun gerekse saray ve savunma 
yapıları olsun İstanbul’da her adımda böyle yapıla-
ra rastlamaktasınız. Daha önce belirttiğim fikirlere 
göre Türklerin buraya kimliklerini yansıttığını söy-
leyebiliriz ancak örnek vermek gerekirse surların 
yeni kuşaklar üzerinde nasıl bir olumlu etkisi olur, 
o surların orada durmasının tek sebebi tarihi yapı
olmasına duyulan saygı mıdır eğer öyle ise o saygı 
nereden gelmektedir? Surların orada durmasının 
en büyük sebebi tarih bilgisi ışığında yapılmış tüm 
kuşatmaları yaşanmışlıkları düşünmek ve en so-
nunda Fatih Sultan Mehmet’in denenmemiş stra-
tejilerle surları aşmasını düşünmektir ancak bunu 
hatırlamanın bize ne faydası olabilir? Bu noktada 
uzun ve kompleks bir cevap yerine tek bir vecize 
üzerinden basit bir cevap vereceğim. Ulu önder 
Mustafa Kemal Atatürk “Türk evladı atalarını ta-
nıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde 
kuvvet bulacaktır.” demiştir. İstanbul tarih bo-
yunca jeopolitik konumundan dolayı sıradan bir 
şehirden öte özel bir konum almıştır. Bu yüzden 
II. Theodosius (408-450) tarafından Doğu Roma
İmparatorluğu’nun başkenti olmasının yanı sıra 
hem gelir kaynağı olan hem de prestij kaynağı olan 
şehrini pek çok kez denenmiş olan kuşatmalardan 
korumak için örülmüştür. Bu surlar birkaç istis-
na hariç tarihi talihsizliklerden dolayı ya da sıkı 
savunmadan dolayı sıradan taktiklerle ele geçiri-
lememiştir. Fatih Sultan Mehmet diğerlerinin ya-
pamadığı şeyi daha önce düşünülmemiş taktiklerle 
ele geçirmiştir. Daha önce hiçbir kumandan gemi 
savaşlarında kesin bir başarı elde edememesi üzeri-
ne gemileri daha önce akıl edilememiş bir taktik ile 
kara üzerinden Haliç’e indirmeyi düşünememiş-
tir. Bu hepimizin bildiği basit bir örnek olmasına 

rağmen imkansızlıkların nasıl yaratıcılıkla aşıldı-
ğını gösterir bu o surun orada durmasının bizlere 
olan faydasını göstermektedir. İnsan denilen tür 
kendisine somut olarak verilen şeyleri çok daha 
rahat öğrenir ve somut olarak kendisine hatırlatıcı 
bir nesne olmadığında hatırlaması ve analiz etme-
si zorlaşmaktadır sırf bu yüzden bile tarihi eserler 
kültür ve millet üzerine etkilidir. 

Konuyu bir sonuca ulaştırmak gerekirse, çıkıp 
da Ayasofya›yı pat diye yıkmayı düşünemeyiz bile 
ama bu turistlerden elde ettiğimiz ekonomik ka-
zanç için midir yoksa bir milleti tarihi eserlere bağ-
layan başka bir etken mi söz konusudur? Şüphesiz 
insan kendini bir topluluğa ait hissetmeye mecbur-
dur. Bir milletin vatanı için iyi şeyler istemesi ise o 
aidiyet duygusuna sahip olmasının sonucudur. Bir 
aile yadigarına, dededen kalma cep saatini satmak 
yerine saklamak ile aynı aidiyet ve miras için so-
rumluluk hissinin sonucudur bu. Bu nedenle ne 
Sultanahmet’i yıkabiliriz ne de o saati satabiliriz. 
Aileye ait olmaya devam etmek o saati satmamak-
tır. Millet olmaya devam etmek ise o caminin veya 
hanın yanından geçerken göğsünü kabartmaktır.

Surların orada durmasının 
en büyük sebebi tarih bilgisi 

ışığında yapılmış tüm kuşatmaları 
yaşanmışlıkları düşünmek ve en 
sonunda Fatih Sultan Mehmet’in 
denenmemiş stratejilerle surları 

aşmasını düşünmektir
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Zift
Pelin GENÇ

En kıymetli anların yılmaz celladı
Onu korumaya çalışan kalbin umutsuz feryadı

Ne yaşadığında keyif bırakır, ne umdurur güzel günler yaşayacağını
Fısıldar kulağına durur ruhsuzca uğursuz şarkısını

Dert ederken kesenin kendisini korumayı
İçindeki altını çaldırmamanın yoktur mümkünatı

Ne vakit sürdüm sansan düşünce şehrinden, geri döner usanmazca
Sarıdan, pembeden, turuncudan biraz daha koparır utanmazca

Ne zaman arzulasa akıl kabuğunda siyah bir inziva
Rahat mı bırakır bu kaygı, çeker insanı griden tarafa

O gri ki ne diyardır
Geleceğin uyumlu hayal dişlilerini

Söker alır, birbirine karıştırır
Mesutluğa bağlılık yemini etmiş yüreği

İnandırır ki dünyada hiç görülmemiştir istediği

Yanında uygun adım yürür karamsar eşlikçisi ne şen günlerin
Yazıldığı sayfalardan bir bir silinir neşen, günlerin

Birçok gece izledim şu küçük penceremden
Baktım ardından üstü açık koca bir otobüsün
Duraklarını bekliyor doğuştan talihsiz yolcular

İnecek var diyen ses onlara ait değil
Suçu şoföre atan var ama kimse emin değil

Yürek bıkar, kurtuluş ister; akıl didinir
Sarmış bedeni bir defa bu zehirli sarmaşık, çözülmemekte diretir

Varsın olmasın kaybedecek çok bir mülk elde ama
Hangi kayıp büyüktür candan, bir gidenin dönemediği şu gür servilerin arasında?
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Troya’da Ölüm Vardı, Bilge Karasu’nun ilk 
kez 1963’te Forum Yayınları’nca yayım-
lanmış öykü kitabı. 1 giriş, 12 öyküden 

oluşan kitapta; yadsınanların, ötekileştirilenlerin 
öyküleri, imgelere yaslanan çok katlı bir anlatımla 
okuyucuya aktarılıyor. Karasu’nun öyküsünün te-
mel izleklerinden olan ötekileşme durumu bu ki-
tapta da tetkik edildiğinden Troya’da Ölüm Vardı, 
yazarın “öteki”ni, “yabancı”yı tanıma ve tanıtmayı 
sorgulayan düşünsel/kuramsal metinlerinin, ayrıca 
günlüklerinin de bulunduğu Öteki Metinler kitabı 
ile beraber okunabilir. 

Bir zamanlar Sarıkum adlı bir beldede yaşayan 
insanların çocukluklarından ve yaşamlarından ke-
sitler sunan bu öyküler, öykülerdeki kişiler ve me-
kanlar kesiştiğinden dolayı birbirlerinden büsbü-
tün bağımsız değiller. Fakat her öyküde karşımıza 
farklı bir anlatıcı çıkıyor ve okudukça anlatılanların 
doğrusal bir zaman çizgisinde ilerlemediğini görü-
yoruz. Öykülerdeki birinci tekil şahıs anlatıcıdan 
beşinin kim olduğu bilinmekle beraber geriye ka-
lan anlatıcıların kimliği gizleniyor. Karakterlerden 
bazılarını ortak paydada buluşturan şey ise başa 
çıktıkları durumlar ve dertleri. Yaşanan her olay ve 
zihinde beliren her düşünceyle birlikte karakterler, 
“kendim” diye geldiklerini yeniden, başka türlü 
tanımaya başlıyor. Bilge Karasu’nun bu öykülerde 
modernist anlatı usullerini kullanması anlatımı yer 
yer örtükleştirse de, yazıda yahut eylemlerde sezi-
len duygular sayesinde iletilmeye çalışılanı, anlam 
katmanları arasından sıyrılma gayreti içerisinde 
olanı anlayabiliyoruz.

Kitap “Doğum” adlı giriş metniyle açılış ya-
pıyor. Diğer öykülerde kişilerin ve olayların dev-
reye girmesiyle somutlaşan anlatımdan ziyade bu 
metinde daha imgesel, okurun anlamlandıracağı, 
ölüm-dirim zıtlığıyla anlatılan bir doğum süreci, 

belirsizliklerle dolu bir dünyaya geliş betimleniyor. 
“Doğum”un ardından gelen ilk üç öykü “Sa-

rıkum’a Giriş”, “Şarkısız Gecelerin İlki” ve “Be-
şinci Gün”. “Sarıkum’a Giriş”te anlatıcı çocuklu-
ğunun geçtiği bu beldeye yıllar sonra tekrardan 
gelir. Öykülerin zaman çizgisinde daha ileri bir 
tarihte gerçekleştiğini tayin edebileceğimiz bu öy-
künün en başa konması, geçmişe dönüşün başlan-
gıcı olarak okunabilir. İkinci öykü olan “Şarkısız 
Gecelerin İlki”nde anlatıcı çocukluğuna döner ve 
radyodan II.Dünya Savaşı’nın haberinin alınma-
sıyla kasaba halkının, aile üyelerinin bu durumdan 
nasıl etkilendikleri bir çocuğun gözünden anlatı-
lır. Çocuğun savaşı nasıl yabancıladığını, babası-
nın “erkeklerin savaştan korkmaması” gerektiğini 
öğütleyişini, bu haberi almanın üzerlerinde bırak-
tığı intiba ile insanların hal ve hareketlerinin nasıl 
değiştiğini okuruz. 

Bu öyküden sonra gelen “Beşinci Gün”de ise, 
karşımıza yine çocuk anlatıcı çıkar. Anlatıcının 
Müşfik Börekçi karakteriyle karşılaşması ve birlik-
te Bebekçi Osman’ın kulübesine gitmeleri konu 
edilir. Bu hikayede karakterler, insanlarca makul 
görülen ve kabul gören, “olması gereken” kimlik 
inşasını farklı yönlerden ihlal ederek kesintiye uğ-
ratırlar. Hikayedeki Bebekçi Osman karakteri ön-
ceden bir börekçinin yamağı iken bir gün bu du-
rumdan bezip oyuncak bebekler yapmaya başlar. 
Yaptığı bebeklerin büyülü olduğuna yönelik iftira-
lar atılır ve büyücülükle itham edilir, bebekleri sat-
maya çalıştığı pazardan kovulur.  Anlatıcı ve Müş-
fik onun kulübesini ziyarete gittiğinde Osman, 
anlatıcıya yaptığı bebeklerden birini alabileceğini 

Nilay DOĞAN

Öteki ve Beriki 
Kimliklerin Öyküleri: 

Troya’da 
Ölüm Vardı
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söyler. Çocuktan “Erkekler bebekle oynamaz, er-
keğim ben” tepkisini aldıktan sonra köyün bütün 
çocuklarının kendisinden bebek aldığını öğreniriz 
ve hikaye Bebekçi Osman’ın neden ötekileştirildiği 
sorusuna bir cevap vermekle birlikte, çocuğun ver-
diği cevabın altında yatan sebepleri de sorgulatır.

Bir sonraki öykü “Oda Oda Dünya”da  kar-
şımıza çıkan Aleko karakteri, geneli Müslüman 
olan bir ülkede azınlık olmanın ve gayrimeşru bir 
ilişkiden doğmanın getirisi olarak yabancılaşmıştır. 
Bunun haricinde anlatıcı ile olan diyaloglarından 
anlaşıldığı üzere Aleko ve anlatıcının paylaştıkları 
bir suç, bir günah birlikteliği vardır. Okur bu or-
taklığın detaylarını tam olarak bilemese de insanlar 
tarafından kusurlu ve suçlu bulunduklarını anlarız.  

Kitapta yer alan diğer öykülerde de karakter-
ler bir şekilde kimliğin sınırlandırılmış sahasından 
çıkmışlardır.  “Odalardan Biri” öyküsünde Müşfik 
karakterinin evden bir kaçış yöntemi olarak gece 
Suat karakteriyle balığa çıkmasını, babasının “dış 
kapınının sürgüsünü sürmesi” sebebiyle geceyi bir 
otelde geçirmesini okuruz. Bir kapı dışarı edilmiş-
lik, sürekli birilerinden ve bir şeylerden kaçma hali 
sezilir. Cümleler de kısa kısa, kesik kesiktir. 

“Nereden de Andım Şimdi” adlı öykü Müşfik 
karakterinin annesi Dilaver Hanım’ın kendi ken-
dine konuşması üzerinden ilerler. Bu öyküde adeta 
Dilaver Hanım’ın eline bir kürek verilmiştir ve o 
güne değin baskıladığı,  bir sebepten ötürü göm-
müş bulunduğu düşüncelerinin gün yüzüne çıkı-
şını okuruz.

Bilinç akışı yöntemiyle Dilaver Hanım’ın dile 
getiremediklerinin zihninde serbestçe dolaşması 
aktarılır. Ardı arkası kesilmeyen düşüncelerinden, 
Müşfik’in onun istediği evlat profiline uymadığı 
anlaşılır. Öte yandan oğlu Müşfik’i sahiplenme-
si, oğlunun çevresindeki insanları Müşfik’i onun 
elinden aldıkları için suçlaması da Dilaver Hanım’ı 
anne-oğul ilişkisinde baskın bir karakter olarak 
öne çıkarır. Benzer bir duruma, bir çok sesli öykü 
olarak nitelendirilebilecek olan “Acı Kök Yağmu-
run Tadında” hikayesinde rastlanır. Bu öyküde 
yedi anlatıcı vardır: Dilaver Hanım, Müşfik, Rana, 
Sadun, Lerzan, Talha ve Gülay. Tıpkı Dilaver Ha-
nım’ın oğlu ile olan ilişkisindeki gibi yine iktidar 
odaklı kadın-erkek ilişkileri işlenir. Sadun karak-
terinin eşi olan Rana’nın bir bölümde nasıl “ipleri 
eline aldığını” okuruz. Bu kertede Bilge Karasu 
karakterlerin sevgisiz ilişkilere nasıl mecbur bıra-
kıldığını serimler. 

Kitaptaki öyküler; birtakım eleştirel perspektifle-
rin ötesinde, sevgi ve güven üzerine yazılmış duygu 
yüklü satırların değişik anlamlar iletir hale geldiği öy-
külerdir.  Satırlar arasında sezilen duygulardan, “dün-
yayı kendilerine de, başkalarına da anlamlı kılmak 
üzere konuştukları dili, sürekli olarak bir başka diz-
geye göre ayarlamak zorunda kalan insanlar”ın hika-
yelerini okuduğumuzu anlarız. Sonuç olarak Troya’da 
Ölüm Vardı, her şeyden önce farklı bir dil konuşan 
bir kitaptır. Bilge Karasu, Troya’da Ölüm Vardı ile 
okuruna kitapta hakim olan “gizdil”i anlamaya çalış-
ma vesilesiyle farklı bir tat alma fırsatı sunar. 
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Renkler Nerede?
Sarp Can ACAR

Neden bu kadar renkli
Daha az önce böyle miydi

Siyah masada kurum dolu tabaklar
Kafamda bütün cevaplar

nerede mi
Labirentin sonunda gizli

Dolaşıyorum zihnimin içinde
Zihnim oyunlar peşinde
Bir dur bir düşün derken

Yine kaf dağının ardında seferde
Anka kuşları tepemde 

uçuyor
Tepemden yeni diyarlara kapılar açılıyor
Tırmanıyorum cennete giden merdivene

Renkler biraz önce buradaydı şimdi nerede
Başımda bir ağrı midemde bir bulantı

Dünyanın isini kusuyorum ebruli zihnime
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Tek sesli bir iç dünyaya sahip kaç kişi vardır 
ki? Onlar da muhtemelen büyük bir özveri 
ve emekle en ayrıksı sesleri öldürmüş olan-

lardır. Fakat bu ne kadar mümkündür? Tanpınar’ın 
“Huzur” romanındaki Suat’a göre de içinde bir tek 
kişi olan insan yoktur. Bu kişiler cin veya şeytan 
gibi insana musallat olan yaratılar değildir. Bunu 
daha iyi açıklayabilmek için mektuba göz atmak 
gerek. Suat mektubunda şemasını zihninde çizmiş 
olduğu iki perdelik “Hayvanlar” isminde bir piyes-
ten bahseder. 

“Birinci perde Nuh’un gemisi gibi her cinsten 
hayvanın bir araya toplandığı bir yerde geçiyordu. 
Hayvanlar kendi aralarında konuşuyorlar, döğü-
şüyorlar, birbirlerine oyun oynuyorlar, tavizat veri-
yorlar, hülasa tıpkı insanların yaptıkları aralarında 
yaptıkları şeyi fakat en kaba ve hayvanca şeklinde ya-
pıyorlardı, yahut sade şema olduğuna göre yapmala-
rını istiyordum. Fakat sahnenin dışarısı bir kafatası 
şeklinde olacaktı ve istiyordum ki sahnedeki her esaslı 
harekete bir iştihanın tatminini gösteren bir musiki 
parçası ve ışık oyunu refakat etsin ve içeride de haki-
ki bir hayvan döğüşü geçsin.” Suat burada, içindeki 
sesleri kendisine yabancılaştırmış olanların veya 
o kişileri öldürebilmiş (!) olanların da zihnindeki
kişileri ve onların yarattığı bu kargaşayı anlayabil-
meleri için onları ete kemiğe büründürür, hayvan 
cismine sokar. Onun zihni tam bir savaş alanıdır. 
Fakat ne cepheler ne de taraflar bellidir. Herkes 
karşısına çıkanla savaşmaktadır. 

İçinde taşıdığı kişilerin böylesi amansız bir 
kavgaya tutuşmuş olmaları ve zihni bu halde iken 
tek bir insan olarak yaşamanın ıstırabı tahmin edi-
lebilirdir. Peki içimizde bu sesleri (kişileri) taşımak 
ancak Suat’ın zihnindeki gibi bir kavgaya mahal 
vermemek mümkün müdür? Toplumsal boyut-
ta da insan, bu çok sesliliğin kaosa dönüşmesini 
engellemek için bu sesleri yönetebileceği muhtelif 
biçimler geliştirmiş. Birbirinden farklı bu yönetim 
biçimlerinde olmazsa olmaz ortak bir kavram var. 

Bu, vasıfları ve yetkileri biçimden biçime değişiklik 
gösteren tüm bu seslerin üstünde bir ses, otoritedir. 

Piyesin ikinci perdesinde bir hükümdar görü-
rüz. Ancak o, yorgun ve güçsüz bir hükümdardır. 
Bu büyük orkestrayı yönetmekten acizdir. Hay-
vanlar birbirlerini anlamalarının ve bir arada ya-
şamalarının imkansızlığını anlayıp ayrılmaya karar 
verirler. Onların zihni terk edişi, zihnin hasretini 
çektiği huzura değil ölüme sebebiyet verir ama bu 
ölüm daha önce hiç tatmadığı bir sükûnet içinde 
gerçekleşecektir. Hükümdar onların gidişiyle ölür. 
Çünkü hükümdar -başarabilirse- ancak onlar sa-
yesinde ve onlara rağmen gemiyi limana yanaştı-
rabilecektir. 

Suat da zihnindeki sesleri ahenge kavuştura-
cak bir üst sesten yoksundur. Belki isyankâr tabiatı 
belki de zayıf ve hasta oluşu onun bu üst sesi yani 
kendi sesinin varoluşunu engeller. Suat’ı Suat ya-
pacak kendi sesinden mahrum oluşu, onu tezat-
lar denizinde dalgalara teslim olmuş kaptansız bir 
gemi haline getirir. 

Suat’ın zihnindekiler, piyesteki hayvanlar gibi 
içinde bulundukları kafatasını terk etmez, onu ölü-
me en yakın bulunduğu dakikada bile bırakmazlar. 
Bu yüzden Suat, kendisini onlardan kurtarabilecek 
tek yolu seçer: ebedi sessizliği, ölümü.

Hayatı boyunca bir anlığına bile sükûneti tat-
mamış, sürekli bir açlık ve korkunun pençesinde 
yaşamış böyle bir ruh; hayatta kaldığı süre zarfında 
sadece hayatın o büyük ve ağır makinesi altında 
ezilmiştir. Onun ebedi sessizliğe kavuşması ise aynı 
şekilde ağır bir makine olup “huzur” arayan Müm-
taz ve Nuran’ı ezmiştir.

İdil ÖZALP

“Huzur”un Suat’ı 
Perspektifinden 
Şahsiyetimiz yahut 
İçimizdeki Seslere Kulak 
Vermek
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Ben Kimim?

Adım filanca... Yaşım şu... Büyük bir şehir-
de, ortalama bir semtte, küçük bir apart-
man dairesinde yaşıyorum. Günde sekiz 

saat bir devlet dairesinde çalışıyorum. Bildiğiniz 
sonu gelmez evrak işleri... İşimi sevdiğimi söyleye-
mem. Daha doğrusu düşününce sevilecek bir tara-
fını bulamıyorum. Aslında ben mühendis olmak 
istiyordum, ama sınavını kazanamadım. Taşrada, 
adını vermek istemediğim küçük bir şehirde işlet-
me okudum. Okul bitince kısmetmiş, kapağı çalış-
tığım kuruma attım. On yılı aşkın bir zamandır bu 
kurumda çalışıyorum. Emekliliğime daha epeyce 
zaman var. Sıkılıyorum burada ama yapacak bir 
şeyim yok. Kira, faturalar, çocukların okul masraf-
ları, mutfak masrafı derken, ancak kıt kanaat geçi-
niyorum. Neyse ki işim pek o kadar yoğun değil... 
Gelen evrakları sayı veriyor, mühür vuruyor, ilgili 
klasörlere koyarak arşive kaldırıyorum. Boş kaldı-
ğımızda beraber çalıştığım arkadaşlarla laflıyoruz 
biraz. Genellikle olan bitenden, haberlerden, ak-
şamki dizilerden, yarışmalardan... Eskilerden bah-
settiğimiz de oluyor bazen... Bir de yapmak isteyip 
de yapamadıklarımızdan. Oradan buradan, aslı as-
tarı olmayan laflar işte...

Evime toplu taşım araçlarıyla gidip geliyorum, 
otobüs, metro... Arabam var ama benzin çok pa-
halı olduğu için işe gidip gelirken onu pek kullan-
mıyorum. Ayrıca evimin bulunduğu sokakta park 

yeri problemi de var, bu sebeple kendine bir park 
yeri bulanlar bir daha arabalarını yerinden kıpır-
datmamayı tercih ediyorlar.

Akşamları tek eğlencem televizyon... Çocuk-
lar her akşam erkenden odalarına çekilip internete 
takılmaya başladıkları için televizyon bana kaldı. 
Hemen her akşam izlediğim belli programlar var, 
diziler daha ziyade... Çayı koyup oturuyorum te-
levizyonun başına... Zaman gelip geçiyor zaten...

Hafta sonu evin işleri, alışveriş, ziyaretler vesai-
re derken bir şey anlamadan gelip geçiyor. Pazarte-
sileri sanki işe hiç ara vermemiş gibi bezgin bir hal-
de yeniden iş... Zamanın içinde kaybolup gidiyor 
insan... Sanki manasızca dönüp duruyoruz.

Çocuklarla pek görüşemiyoruz desem yeri... 
Hepsinin okulları çok yoğun... Bütün çocukları 
astronot olacaklarmış gibi yetiştiriyorlar artık. Pek 
uzaya filan giden yok ama durum böyle... Okul, 
sınav, dersane, sosyal etkinlik, hiç boş vakitleri yok. 
Olursa da internetin başındalar. Yemeklerde birkaç 
kelam edebiliyoruz, o kadar... Büyükleriyle konuş-
maya pek hevesli de değiller bugünkü çocuklar. 
Hoş bizim de konuşacak pek bir şeyimiz yok ya!

Bazen uzun uzun hayatımı düşünüyorum, 
mahzun oluyorum. Çok başka beklentilerim var-
dı gençlik yıllarımda. İnsan o yaşlarda çok hayaller 
kuruyor. Sonra bir yerden kapılıyorsun akıntıya, 
bir bakmışsın yıllar geçip gidivermiş. Hayaller, in-
sanın içini sızlatan kırık birer hatıra...

İşyerimdeki masamın üstünde küçük bir kak-
tüs var, üstünde de küçük kırmızı bir çiçek... Ger-
çek bir çiçek mi, yoksa oraya kurutularak mı kon-
durulmuş, bilmiyorum. Bildiğim hiç solmadığı... 
Kendimi bu kısır döngü içinde tükenmiş hissetti-
ğimde her şey bana o kaktüs gibi dikenliymiş gibi 
geliyor. Ve o kırmızı çiçek de nefes alıp vermemi 
sağlayan küçücük bir hava deliği...

Benim yaşadığım şehirde, insanlar kendilerin-
den bahsetmeye başladıklarında, büyük ekseriyeti 
eminim ki benim kurduğuma çok benzeyen cüm-
leler kuruyor. Bazen kendi hayatım ve bütün o ka-
yıp hayatlar adına işyerinin buğulanmış penceresi-
ne parmağımın ucuyla şöyle yazıyorum:

- Ben kimim?

Gökhan ÖZCAN
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Hışımdı galiba. Hışımla çekip gittin.

İnsan neyi anlatabilir gözler birbirinden kaç-
tıktan sonra. Hışımdı galiba. Hışımla çekip gittin, 
bir gülümsemeye fırsat vermeden. Ben de öylece 
arkandan bakakaldım. Kimse kimseye el sallamı-
yor artık. İnsan neyi anlatabilir…

Anlatılan Hikâye 
Neyi Anlatıyor

Gecelerimiz çok ışıklandı. Sabah ezanlarımız 
çok kısa. Kuşluk vakitlerimiz pek bereketsiz. Ne 
zamandır böyleyiz. Uyur uyumaz, gecelerimiz bir 
tutam. Hop ayakta hemen. Rüyasız. Sabahın alaca-
sında sokaktayız. Yürüyüş yolunda kadınlar. Hal-
dır huldur. Çöpçüler alelusul, sokaklar nefes nefe-
se, asansörler ine çıka ölüyor. Merdivenler yürüye 

Samet KARA
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yürüye. Servisler birilerini alıp gidiyor. Otobüsler 
erken. Hem bu metrobüsler, tramvaylar, marma-
raylar çok hızlı. Trenler, vapurlar ateş alırcasına gi-
dip geliyor. Nereye?

Kimsenin kimseyi beklemeye tahammülü kal-
mamış. Kaptanlar artık yolcuları tanımıyor. Kuş-
luk diye bir vakit vardı. Bilmez artık bu yolların 
yolcusu olanlar. Sabahı uzatır. Öğleyi geciktirirdi. 
Güneş, gökyüzünde bir mızrak boyu yükselir. Saa-
te bakılmaz. Vakit unutulur, nakit sevdası çekme-
den.

Hem bir günde kaç mevsim vardır?Gidilir ge-
linir. Başka evler, başka zamanlar, başka kederler.

(İnsan, insanın cehennemidir.)

Şimdilerde yetiyor size özel hayatınız. Kendi 
hesabınız, hayat tarzınız, giyim kuşamınız. Canım 
zaten bir tutam gününüz var! Yetişeceksiniz. Tabi 
ki siz böyle olsun istemezdiniz. 

Ben şimdi, hadi gelin biraz oturup dertleşelim 
desem… Hem bu dertleşmek ne güzel bir kelime-
dir, başka bir dilde var mıdır baktınız mı hiç? Ben 
mi? Nereden bileceksiniz?

Huzursuzluğum dışa vurmuş oysa. Gözlerim-
de bir yığın soru. En azından dil hapishanesinden 
kaçıp fısıldayarak konuşalım: Ama yoğunsun sen, 
boş ver.

***

(Hepimiz kendi masallarımızın kurbanı değil 
miyiz?)

-Bu ilgisizliğin yüzünden hep yaşadıklarımız. 
Kendi kusurlarını çağın kusurlarını sayarak hafifle-
temezsin. Bir suçlu varsa o da sensin. 

- Duymuş muydun? Çocuklar ölüyor. Bir ai-
leden yedi kişi, üçü çocuk… Bazen de anneler… 
Unutulamıyor hemen. Tarlada çalışırken traktörün 
altında kalan bir anne hastaneye kaldırılmasına 
rağmen… 

Yetim kaldı çocuklar.

-Bu söylediklerin mi senin bu ilgisizliğine se-
bep? Güldürüyorsun beni. Sus artık Allah aşkına.

- Biliyorsun bazen de babalar ölüyor…

(Görmek için kulak yeterli midir?)

Bir adam, kız çocuğuna hamile olan karısının 
burnunu, kulağını… Duymuş muydunuz? Bir ha-
van topuyla… Ayakkabı boyayan on üç yaşında bir 
çocuk… Evet, ne çok çocuk ölüyor değil mi? 

Başlamadan hikâyelerde, son yazıyor. 

Kimsenin kimseyi beklemeye 
tahammülü kalmamış. Kaptanlar 

artık yolcuları tanımıyor. 
Kuşluk diye bir vakit vardı. 

Bilmez artık bu yolların yolcusu 
olanlar. Sabahı uzatır. Öğleyi 

geciktirirdi.
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Doğa KELEŞ

Unutulur mu hiç o Cunda sabahları
Tepede kızıl mavi gökyüzü

Önünde bir çarşaf misali Ege
Ve umarsızca bakar Cunda hiç kavuşamayacağı 

Midilli’ ye

Bir de sen vardın elbette
O sabahlar bir başka  güzeldi  seninle 

Kulağımızda hüzünlü bir akordeon sesi
İzlerdik onların yüz yıllık hikâyesini

Kulağımda hala aynı akordeon  sesi
Değişmeyen tek şey yanımdaki yerin sanki
Cunda hala umutsuzca izliyor Midilli’yi

Fakat ne sen varsın ne o Cunda sabahları şimdi.

O Cunda Sabahları 
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Kimliğini nereye koyacağını bilemeden elini 
ceplerinde dolaştırdı. ‘’Çünkü bu sözcük 
seni kendini gerçekleştirmeye yahut ken-

din dışındaki bütün patikalara sürüyebilir. Sürüye-
bilir çünkü bu sana değil, bedenin altında yaşayan 
aç gulyabaniye ait. Zihnindeki sadece sen misin? 
Metafiziğin tam da ortasında duran bu varlık fel-
sefesinin başlangıç noktasını anlamadan, kendini 
anlamadan başka tek bir soru soramazsın.

Peki, bu baş belası nereye uzatır bilinçsiz adım-
ları yokuş aşağı. Ya kendime duyduğum sevgi yü-
zünden kendimden korkmak, bu kuyunun mu 
dibi narşizm ya da nehir? Kendinden dolayı… Fa-
kat ya bu farklı sevgi kendini sevmek değilse, bunu 
sen mi yaptın. Belki de başkalarını sevmemektir 
kendini sevmekten ziyade. 

Adorno’dan, kendini evinde hissetmek ahlakın 
bir parçasıdır.   …_ _ _...

Tutarsam parmaklarımı dünyanın bir ucundan 
diğerine, sorsan olur muyum Helenistik, madamo-
iselle? Objelere, duvarlara yazmak düşüncelerimin 
her merhalesini Antik Roma gibi. Odaya kapatın 
bütün delileri.’’

Evsiz birinden ziyade sürgün edilmek ve ilham 
perinin kanatlarını koparmak, benim Simurk’um 
uç göklere. Mavi ışığın karışsın tan vaktinin fara-
zi ışıklarına. İstanbul Boğazı’nda yaratın yeniden 
kuzey ışıklarını. Saçlarını tavana bağlamak ki uyu-
madan daha çok yazmak ZZZ. Bu işin en sonun-
dan bir önceki dakika diken diken etmek tüylerini. 
Eğer sürgün olmaksa bu dünya denen meşin yu-
varlaktan, bildiğinden fazlası olamamak çünkü bir 
ben yoksa ki katman katmansam. Özür dilerim, 
aidiyetimdir beni yakıp kavuran. 

Görmüyorsan gözlüklerini çıkarıp tekrar tak. 
Belki de sadece ışık yansıdı aynadan. 19. yüzyıldan 
beri aynıyım.’’

Yaşadığı keşmekeşin hemen ardından gözleri-
ni birkaç kez kırpıştırdı. Kimliğini cüzdan arasına, 

birkaç polaroid fotoğraftan başka hiçbir şey olma-
yan bir köşeye sıkıştırdı. Gülümseyip karşısındaki 
memura bir baş selamı verdi. 

Kör dahi olsa malikanesinin yerini unutamaz-
dı. Altınoğlu ve Kaşıkçı apartmanının arasındaki 
boşluğa girişti. İpek yolunu takip edince pembe 
eciş bücüş apartmana girdi. Sarmaşıkları yoldu. 
Kafasını pencereye soktu. Sırtı tavana değiyordu 
bacakları karşı duvara çarpıyordu. Gülümsedi.

Belki biraz kitap okur bir iki müzik dinler, sı-
kılınca yatardı. Küçük kanepeye sığışır ve sonra da 
tavşan deliğine inerdi. Kızıl kraliçe onu sarayında 
bekliyordu. Gülümsedi.

Ertesi sabah erkenden  kalkar, kalbindeki boş-
luğu doldurmak için bir şeyler yer, oburluk yapar-
dı. Cüzdanında siyah beyaz hatıralar.  Gülümsedi.

Ebruli Esin DOĞAN

Kış Uykusu
Ev sahibi olmamak talihimin bir parçasıdır.  -Nietzsche                                                                                 

Ya kendime duyduğum sevgi 
yüzünden kendimden korkmak, 
bu kuyunun mu dibi narşizm ya 
da nehir? Kendinden dolayı… 
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Modern Zaman Müzesi
Eren KIR

Şaheserleşmiş, sergileniyoruz
Modern zaman müzesinde

Eski bir hatibin ateşli bir nutkuyuz
Ağırlığını kelimelerin kaldıramadığı 

Bir fikrin ortasında,
Birbirimize bakmaya korkuyoruz

Soğuk sularda kovalıyoruz bahar yelini,
Yaşanacakları yakıyoruz, ısınamıyoruz

Artık işlemeyen melodik bir kum saatinden
Süzülmüş zamanımız.

Doldurmuş sahilleri acı kumlar
Yorulmuş artık bahar yeli,
Acı kumları taşımaktan

Uzunca bir hayal de kuruyoruz ya bazen
Rengarenk kuşlar da olabilirdik misal,

Süzülebilirdik bahar yeliyle
Ya da çeşit çeşit ağaçlar

Köklerimizle kucaklardık toprağı,
Kuşlarsa aklımıza konardı

Bilinç yağmurunda yıkandık biz
Hayranlığımızda boğduk Dünya’yı
Döküldüğümüz kelimeleri unuttuk

Halbuki bir kanat çırpışıymış zaman,
Bahar yeli gün doğumunda esermiş

Meğer azıcık gökyüzüne baksaymışız,
Düzeliverirmiş her şey,

Modern zaman müzesinde.
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Berceste
Perisu YILMAZ

Gökyüzü küstü yüce mavilerine daimi;
Uçtu yine üzerinden mükedder martı

Savruldu rüzgârında amiyane gemi
Dalgalarında koptu büyük bir fısıltı.

Mineler davranmadıysa biraz samimi
Koptuysa sularında minik bir ağlantı;

Unutma sakın berceste şemi
Beyaz gecedeki payidar bir akıntı.
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Türk edebiyatının en üretken romancıla-
rından biri sayılan Kemal Tahir’in, en çok 
yankı uyandıran romanlarından biri olan 

‘’Devlet Ana’’da, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dö-
nemi, bu köklü devletin temellerinin nelere dayan-
dığı, bir toplumun en ideal biçimde yönetilmesi 
için nelere dikkat edilmesi gerektiği en ince ayrın-
tılarıyla ve akıllarda hiç soru bırakmayacak şekilde 
işleniyor. Bu eser aslında her anlamda bizi anlatı-
yor. Bizim inançlarımızı, bizim doğrularımızı, bi-
zim ihtiyaçlarımızı, bizim varoluş mücadelemizi 
ve en önemlisi bizim kültürümüzü ustaca işliyor 
bu eserinde Kemal Tahir. Aslında Batı’dan almaya 
mecbur olduğumuz her şey, teknik, bilim, bizim 
de baba mirasımızdır. Onları almak için milli ben-
liğimizden ayrıca ağır bedeller ödemeye, haraçlar 
vermeye mecbur değiliz. Kendisi de bu konuya 
kitabı hakkında sorulan bir soruya yanıt verirken 
şu şekilde değiniyor: ‘’ Bir kere Batı’da roman nere-
den kaynaklanmış?... Masaldan, halk hikayelerin-
den mi?... Tamam! Benim de masalım var, halk hi-
kayelerim var… Öyleyse romanımızı oturtacağım 
temel var bende…” (Bozdağ, 1995: 41) Bu sözleri 
Kemal Tahir’in aslında bu eseri yazmasındaki en 
büyük amacının bu topraklar adına bir şey yapmak 
olduğunu gösteriyor. Zaten bu amaç etrafında sa-
mimi ve özenli bir dille kaleme alınan eserin oku-
run takdirini kazanması işten bile değildir. Eserde 

yaklaşık yedi yüz yıl boyunca hüküm süren, üç 
kıtada varlık gösteren, sayısız millete vatan olmuş 
köklü çınar Osmanlı Devleti’nin bu uzun varlığı-
nın altında yatan en önemli sebep tüm derinliğiy-
le açıklanıyor. Bu sebep üç temel kavram ile ifade 
edilebilir: Hoşgörü, barış ve ayrım gözetmeksizin 
her vatandaşa tanınan eşit haklar politikası. Yazar, 
“Anadolu halklarının kişisel ve toplumsal özellik-
lerini saptamak için, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
yedi yüz yıl yaşamasını sağlayan gücün kaynağı-
na bakmak gerektiğini” (Kudret, 1999: 175) ifa-
de ediyor. İşte bu yüce güç, izlenen bu politikada 
gizlidir. Dürüst olmak gerekirse önceleri bu poli-
tikanın neden bu kadar önemsendiğini bir türlü 
tam manasıyla anlayamayan ben, Kemal Tahir’in 
biz okurlarla kitabı boyunca paylaştığı görüşleri so-
nucu anlayabildim. Osmanlı Devleti’nin kurucusu 
Osman Bey’in, babası Ertuğrul Bey’in vefatından 
sonra Şeyh Edebali’ye devletin beyi olarak izleye-
ceği yolu şöyle açıklamıştır: ‘’Batıya yöneleceğiz! 
Talan etmeyeceğiz! Din yaymaya çabalamayacağız. 
Tersine herkesin inancına saygı göstereceğiz! İn-
sanlar arasında, din, soy, varlık bakımından hiçbir 
üstünlük tanımayacağız!’’(3) İşte Osman Bey’in 
daha yolun başındayken ortaya koyduğu ve Os-
manlı Devleti’nin üzerine oturttuğu bu sağlam 
temel, devletin kuruluşundan sonuna kadar her 
zaman uygulanmaya çalışılmıştır. Bu uygulamanın 
başarıyla yerine getirilmesi de devletin uzun ömür-
lü olmasının başlıca sebebidir.  

Kitapta bir başka önemli mesele ise eserin bi-
rinci bölümü olan Kancık Vuruş’ta Şövalye Notüs 
Gladyüs ile Ertuğrul Gazi’nin hüküm sürdüğü 
topraklarda yaşayan Hristiyan genç Mavro’nun 
konuşmalarıdır. Notüs Gladyüs hilebaz, karak-
tersiz bir şövalyedir. Kendisinin, yasak bir ilişkiy-
le doğmuş bir hükümdar çocuğu olduğunu iddia 
etmektedir. Belki de bazı saplantıları ve insanlara 
karşı dengesiz tavırları bu sebeptendir. Mavro ise 
Hristiyan bir genç olmasına rağmen bu topraklar-
da huzurla yaşamaktadır ve devletinden son derece 
memnundur. Ancak içinde derin bir savaşçı olma 
arzusu vardır. İşte Notüs Gladyüs, gencin bu zaa-
fından faydalanarak bir bakıma onu kandırır. Biz 
bu zıt ikilinin konuşmasında aslında hem iyi-kö-
tü hem de Batı-Doğu(Anadolu) çatışmasına şahit 
oluyoruz. Notüs Gladyüs bir konuşmasında şun-
ları söylemiştir: ’’Soylu Hristiyan hiç suçlu olmaz. 
Çünkü soylunun soyluluğu gibi, yaptığı da hep 
Allah’tandır. Pazar baçını(vergisini) artırmaya geldi 
mi, senyörün keyfinedir. Kimse karışamaz. Ken-
di toprağında dilediğini yapar. Çünkü toprağı da 
soylular için yaratmıştır, Allah! Salt toprağı değil, 

Elif Sude ALBAYRAK

Devlet Ana’da Yönetim 
ve Sosyal Yapı
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üstündeki köylüyü de bağışlamıştı mal diye, canı 
çekerse, asar!’’(4) Bu ifadelere çok şaşıran Mav-
ro, Anadolu topraklarındaki işleyişi şöyle açıklar: 
’’Bizim buraların çarşısı pazarı Ahilerden sorulur. 
Subaşı da karışabilmez, tekfur da… Kadı karışır 
az biraz, kitabullahın yazdığı kadarcık…’’ Roma-
nın bu kısmında, Orta Çağ batı toplumlarındaki 
toprak ve üretim ilişkisi saf bir Anadolu köylüsü 
olan Mavro’nun şaşkınlıkla sorduğu sorularda 
Anadolu’da toprak ilişkisi ile karşılaştırılmaktadır. 
Bu konuşma kesiti bize iki Hristiyanın düşünce 
yapıları arasındaki uçurumu gösterir. Biri insanları 
öldürmekten zevk alırken, diğeri Anadolu toprak-
larında Türk töresiyle yoğrulmuş ve insana insan 
olduğu için değer veren bir gençtir. İşte bu top-
rakların ve devletin insana kattığı en büyük değer 
budur aslında. Hoşgörü ve adalettir bizi biz yapan. 
Bu konuşmada değinilen bir diğer önemli nokta 
Ahiliktir. Bu konu hakkında Berna Moran şunla-
rı söylemiştir: “Usta bir açılıştır bu, çünkü Ahilik 
oyunu çok kestirme bir yoldan birkaç işlevi birden 
yerine getirir.” (Moran, 1997: 162) Ahiliğe kita-
bın ikinci bölümü olan Uyandırılan Işık’ın hemen 
başında Molla Kerim Çelebi ver arkadaşlarının 
kendi aralarında oynadığı bir oyunda ustaca de-
ğinilmiştir; ince, çetin ve gayet sarp bir yol oldu-
ğu vurgulanmıştır. Kerim Çelebi oyun esnasında 
Şeyh Edebali’yi temsil ederken Ahiliğin kurallarını 
şu şekilde sıralamıştır: ’’Ey oğul! Saygılı ol ki say-
gı göresin! Sözün dolusunu söyle ki dinletebilesin! 
Bundan böyle sana şarap içmek, kemik ataraktan 
kumar oynamak yoktur. Gammazlık, kasıntı, ka-
ralamak yoktur. Yalan söylemek, sözden dönmek, 
namusa kötü bakmak gayet ayıptır ve de yoktur. 
Pintilik yoktur, hele hırsızlığı akla getirmek bile 
yoktur! Kuşanacağın kuşağın onurunu bil! Kılıç 
erliğine soyunmaktasın. Ali’den üstün yiğit ve Zül-
fikar’dan üstün kılıç olmaz, denilmiştir. Çabala ki 
bu basamaklara yanaşabilesin!’’(7) Ahilik, yiğitlik 
ve cömertlik anlamına gelen ve alçakgönüllülük, 
güzel ahlak sahibi olma, din ve mezhep farkı gözet-
mezlik vb. gibi erdemleri ön plana çıkaran bir kav-
ramdır. Kemal Tahir aslında bu oyun bölümünde 
toplum içerisinde ahiliğin ne kadar büyük bir yer 
tuttuğunu gözler önüne sermektedir. Bu maka-
ma ulaşmak hiç de kolay değildir ve her açından 
doğru bir insan olmayı gerektirir. Böyle yüce bir 
makama ulaşma yoluna baş koymuş Kerim Çelebi 
annesi Bacıbey’in zoruyla savaşçı olunca eserde bir 
kılıç-kalem çatışması baş gösterir. Yolundan zorla 
döndürülen Kerim Çelebi uzunca bir süre bu kara-
rın doğruluğunu kendi içinde tartışır. Hocası Yah-
şi İmam bu konuda kendisine duyduğu kızgınlığı 

şu sözlerle dile getirmiştir: ’’Hangi akılsız molla-
lığı bırakıp savaşçı olmuştur? Elifbaya güç yetire-
meyen, okla kılıçla n’apar?’’ Bu alanda sonsuz bir 
azmi olan Kerim Çelebi’yi bu sözler kahreder. Bu 
olaydan çok süre sonra Kerim’in Keşiş Benito’nun 
mağarasında çok değerli bir hazine olarak on de-
ğerli kitap bulması da kesinlikle bir tesadüf değil-
dir. Berna Moran “Kerimcan, yerin altına doğru 
inip giden mağaraya girer ve sandıkta, çok değerli, 
eşi bulunmayan on yazma kitabı keşfeder.” (Mo-
ran, 1997: 164) diyerek bu hadiseyi masallardaki 
kahramanların, mağaralardaki gizli hazineyi bekle-
yen dev vb. yaratıkları öldürmesi ve hazineyi ele 
geçirmesine benzetmiştir.(1) (Erdem dergisi, Sayı 
53, 2009, s.121) 

DİPNOT(1): 
Devlet Ana Romanı Üzerine Bir İnceleme, Ka-

rabulut, Mustafa (Erdem dergisi, Sayı 53, 2009, 
ss.115-128)
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Ey oğul! Saygılı ol ki saygı 
göresin! Sözün dolusunu söyle ki 

dinletebilesin! 
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Sözün Soluğu
Şimal DAĞLI

     Bak, bu çalkalanan gökyüzünden dökülüyor sesindeki belirsizlik 
Söylenmemiş sözlerin örtülüyor, parmaklarının inceliğiyle 

Ve ne zaman sussan konuşmaya başlıyorsun sen, gecenin sessizliğiyle 

Şu ayran var ya hani kana kana içtiğin, 
Bardakta bıraktığı izlere yerleştiriyorum göğüs kafesimi. 

Sense elindeki yaseminin kokusuyla dolduruyorsun içini.
Bil ki göğüs kafesimin inip kalkması, o soluğu duyabilmek içindir. 

Sen, bir akşamüstü denizle dans eden balıksın 
Göğün pullarına akmasıyla hayat buluyorsun.  
Dokunmak istiyorsun, mavinin bittiği yere. 

Ait olmak için değil, sahip olmak için savaşıyorsun. 
Bense bekliyorum, ufuk çizgisinin ortasında 

Ve neden sonra kirpiğin göz kapağından kurtuluyor. 
Evrenin sonsuzluğuna kayışını izliyorum. 

Bakır kumlardan kalkıp geliyor soru rüzgarı. 
Göğüs kafesindeki boşluk, yanıt alamadığın soruların düş kırıklığıyla doluyor. 

Ve sen buna eksiklik hissiyatı için doluluk diyorsun. 
Oysa o eksiklikle soluk alıyorsun. 

Akşam sefasının, gündüz açmasını istiyorsun 
Aklının dehlizlerinden çıkardığın bir parça parşömeni vakitle tutuşturuyorsun, tütün niyetine. 

Ve birden elin saçlarına gidiyor, 
Bırak dağınık kalsın, rüzgar kokuna hasret. 

Hani kahve çekirdeklerinden yelkenliler yapmıştık, 
Çöl susuzluğunun ortasında bir okyanusa bırakmıştık. 

Sense okyanusun bucaksızlığına çöküp elini daldırmıştın, 
Beyaz bileklerinden akan su damlalarını zihnimin giriftine akıtmıştın. 

Çölün derininden çıkarılmış inci tanesi oluvermiştin birden. 
Kum taneleri dökülürken gökyüzüne, 

Bak soluyoruz,çocukluk gibi, Sen, ben ve belirsizlik.
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Bahçe kapısının 
önünde bir süre 
bekledi. Yıllar-

dır hiç uğramadığı evin 
manzarasını seyretti bi-
raz.

Ne kadar olmuştu 
bu kapıdan çıkalı? İki, 
beş, yedi… O an tam 
tarihi aklına getiremiyor-
du, ama içindeki aradan 
çok uzun zaman geçtiğine emin gibi konuşuyordu. 
Her zamanki gibi ona güvenmeyi tercih etti. Ne de 
olsa sonunda yine o haklı çıkacak diye düşündü ve 
bahçe kapısından içeri ilk adımını attı. 

Kapının önündeki ilk basamağa indiğinde bir an 
havanın karardığını hissetti. İkinci basamağa ayağı-
nı koyduğunda, bahçenin sağındaki büyük çardağın 
etrafını saran ölü asma dallarının üzerinde yeşil yap-
raklar görmeye başladı. Üçüncü basamağa indiğinde 
de bahçe kapısından seyrettiği o soluk boyalı yıkık 
ev, çocukluğundaki gibi dimdik ayakta duruyordu. 

Ayağını her koyduğu her basamakta manzara 
değişiyor; bahçe, parça parça geçmişe dönüyordu 
sanki. Her basamak onu geçmişin başka bir köşesi-
ne sürüklüyor, uzun zamandır görmediği dostlarının 
unutmaya yüz tutmuş çehrelerini getiriyordu gözü-
nün önünde. Bir yandan bitmek bilmeyen neşeli ço-
cuk sesleri, öte yandan sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye 
başlayan o yavru bülbüllerin cıvıltıları duyuluyordu 
yine. Basamaklardan indikçe çocukluğunun derin-
liklerinde kayboluyordu.

Son basamağı da geride bıraktığında, o gün son 
kez arkasına döndüğünde gördüğü manzara duru-
yordu karşısında. Aynı ev, aynı bahçe, aynı çardak, 
aynı asma yaprakları… Çalışma odasının bahçeye 
bakan penceresinin perdesi, tıpkı o günkü gibi ara-
lanmıştı. Acaba o gün gidişini izleyen gözler hala 
orda mıydı?

O gözler aklına geldiğinde içini bir ürperti kap-
ladı ve korku içinde gözlerini kapattı. Tekrar aynı 
şeyleri yaşamak, yine yanlış tercihler yapmak istemi-
yordu. Zaten bu kapıdan çıktığı an pişman olmuş-
tu. Ancak içindeki; yaptığının doğru olduğunu, geri 
dönerse her şeyin daha kötü olacağını söylemesiyle 
geride bıraktıklarını umursamadan yürümeye de-
vam etmişti. Yalnız son bir kez arkasına dönmüş, 

Bahçe
hissettiği pişmanlığı yarıya 
kadar aralanmış perdenin 
arkasından onu izleyen göz-
lerde aramıştı. Ancak her 
zamanki gibi okyanusun 
dibini andıran, soğuk mavi 
gözlerinde karanlıktan baş-
ka bir şey bulamamıştı. 

Gözlerini kapattığın-
da gördüğü derin karanlık, 
ona o gözleri hatırlatınca 

panikle tekrar gözlerini açtı. Ancak gözlerini açma-
sıyla çocukluğundaki manzaranın kaybolması bir 
olmuştu. Asmanın etrafındaki ölü dallar ve soluk 
boyalı yıkık ev tekrar karşısındaydı şimdi. Bu sefer 
çocukluğu terk etmişti onu. Tıpkı yıllar önce onun 
çocukluğuna yaptığı gibi…

Tuhaf olan şey bahçe kapısından içeri girdiğin-
den beri içindekinden hiç ses çıkmayışıydı. Neredey-
di o peşin hüküm veren, her şeyden eminmiş gibi 
davranan ses tonu? Şimdi neden konuşmuyor, neden 
haklı olduğunu kanıtlamıyordu herkese? Neyden 
saklanıyordu? Ya söyleyecek bir sözü kalmamıştı, ya 
da yanılmaktan korkuyordu. Haklıysa niçin korku-
yordu ki? Hani hep o haklıydı, hani ona güvenmek-
ten başka çare yoktu! 

Aklından bu düşünceler arka bahçedeki yaşlı çı-
nar ağacı takıldı gözüne. Altında ne oyunlar oynamış, 
annesinin kurduğu salıncakta ne çok sallanmıştı…

Gözlerini yeşil yaprakların arasında gezdirirken 
en kalın dala sıkıca bağlanmış olan halatları fark etti. 
Bu halatlar o salıncağın halatlarıydı. Aşağıya doğru 
baktığında o eski salıncağın tıpkı o günlerdeki gibi 
sapasağlam yerinde durduğunu gördü. Yavaş yavaş 
ağaca yaklaştı ve salıncağa oturdu, bahçeyi izlemeye 
başladı.

Ne kadar yaşlanmıştı bu bahçe. Oysa çocuklu-
ğunda ne kadar güzel bir bahçeydi, onun gibi genç 
ve neşeliydi. Ancak bugün tıpkı onun gibi yorgun ve 
yaşlı görünüyordu. Anlaşılan yıllardır kimse ilgilen-
memişti onunla.

Ne kadar uzun zaman geçmişti…
Ayaklarıyla kendini iterek yavaşça oturduğu sa-

lıncağı sallamaya başladı. Eski günlerden bir tek bu 
salıncak kalmıştı çünkü…

****
Sahi, neden buraya gelmişti?

Şeyma ONAT
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08:45
VAPURU

Zeynep Sena TAYFUR

Tek başına oturuyordu etrafını çepeçevre 
hüzün ve özlem sarmış olan bankta yaş-
lı adam. Elinde onun kadar eski ve yıp-

ranmış bir gazete, mevsimlerden sonbahar… 
Şiddetlenen rüzgarla oturduğu bankın tahtaları 
sallanmaya, en az onun kadar yaşlı ağacın dal-
larından kurumuş yapraklar birer birer dökül-
meye başladı. İhtiyar adam etrafındaki fırtınayı 
fark edince gözlerini ilk defa saatlerdir ayırma-
dığı yerdeki çöplerden başka yöne çevirdi, ka-
fasını kaldırdı ve olana bitene anlam vermek 
istermişçesine çevresine bakınmaya başladı. 
Kendini her şeyden çok uzak, hayattan soyut-
lanmış gibi hissediyordu. Önünden 08.15 va-
puruna yetişmek için koşarak geçen bir insan 
topluluğu… Ne ara gelmişti yalnızların evine? 
Cevabını bilmediği sorular dönüyordu yorgun 
beyninde. İnsanlar kalkmaya hazırlanan vapu-
run düdüğüyle telaşlanmıştı iyiden iyiye. Elle-
rinde büyük büyük kahveler kulaklarında daha 
birkaç ay önce piyasaya sürülmüş kulaklıklar 
sırtlarında en ünlü markanın en pahalı çantala-
rı… Kimse duymuyordu yaşlı adamın içinden 
dışarıya taşan fırtınaları. Herkesin ortak derdi: 
08.15 vapuru.

Gözleri tekrar yerdeki çöplere gitti yaş-
lı adamın. Aniden bir kelime çıktı haftalardır 
açılmayan dudaklarından: “Eskiden!”. Tek ke-
limeyle geçmişe gitti. Gitgide şiddetini arttıran 
rüzgardan sallanan şu bankın sallanmadığı za-
manlara. Elinde gazetesi, aylardan sonbaharken 
daldı geçmişe. Aklından yıllar önce aynı burada 
oturduğunda gördüğü manzara, izlediği insan-
lar, yaşadığı duygular geldi. Sahiden be… Yıllar 

önce yine şurada otururken gözünün ayıramadığı 
noktada çöp birikintileri değil karınca yuvaları; 
kafasını kaldırıp etrafına baktığında köşedeki si-
mitçiye sıcak simit soran insanlar; sohbet ederek 
yürüyen babalar ve çocuklar; yanındaki ağacın al-
tına çayını kahvesini alıp arkadaşıyla iki kelime ko-
nuşmak için gelen gençler… Anımsadı yaşlı adam 
aniden ve bir anda ilk cümlesi çıkıverdi ağzından: 
“ Nerede o eski anılar!”. 

  Elinde gazetesi, mevsimlerden sonbahar… 
Beklemeye başladı yaşlı adam derdini anlayıp der-
man olacak, ufacık da olsa yardımı dokunacak olan 
insanı. Ve sonunda ayrıldı 08.15 vapuru iskeleden. 
Arkasından dalgalanan deniz ve uçuşan martılar. 
Denizin maviliği aydınlanmayan güne ışık, uy-
kusundan uyanamayan insanların gününe güneş 
oluyordu. Bir anda açıldı bankın karşısındaki evin 
penceresi. Camda bir çocuk vardı. Bakıldığında 
otuzlarının başında görünüyordu çocuk. Eğildi, 
çıkardı kafasını camdan. Kolaçan etti etrafını ve 
aniden gördüklerinden memnun değilmişçesine 
hızlıca geri girdi içeri, kapattı pencereyi, çekti per-
deleri hatta güneşlikleri bile. Saat daha 08.23… 
Dakikalar, saatler geçmesine rağmen aydınlanmı-
yordu bulutların arkasındaki dünyanın en şiddetli 
alarmını saklayan gökyüzü. Sokak tekrardan uyku 
sersemi, aydınlanmak için elinde kocaman kahve-
lerin olduğu insanlarla doldu.

Yaşlı adamın yorgun, ihtiyarlamış gözleri adres 
değiştirdi bu sefer. Sıra köşede sıcak simitlerinin 
rağbet görmesini bekleyen, soğuktan kıpkırmızı ol-
muş, yüzünde sabahtan beri bir kere bile tebessüm 
oluşmayan simitçideydi. Simitçi de en az adam ve 
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yanındaki ağaç kadar yaşlıydı. Üşüyen ellerini sak-
lamak için bir yer arıyordu ama nafile. Saatlerdir 
ısıtmaya çalıştığı kıpkırmızı elleri hala açıktaydı 
ama o simitleri… Anımsadı yaşlı adam o eski gün-
leri ve bir anda sıkı sıkı tutuverdi elindeki gazeteyi. 
Mevsimlerden sonbahar, rüzgar şiddetleniyor. Kö-
şedeki simitçi bundan yıllar önce nasıl koruyorsa 
o simitleri yine aynı arabanın içinde aynı titizlikle
koruyordu ama ya o elleri… Eskiden her gelip ge-
çenin aldığı sıcak simitlere dokunurken, işini yapıp 
para kazanmanın da mutluluğuyla ısıtıyordu elle-
rini. Dedik ya eskiden herkes sorardı simitlerinin 
tazeliğini ve sıcaklığını ya şimdi? 

Camdan çıkıverdi yine az önceki çocuk. Bu 
sefer kararlı ve emindi kendinden. Seslendi simit-
çiye: “Ne zaman kalkıyor sonraki vapur?” diye. Ka-
fasını kaldırdı simitçi. Birkaç dakika aradı yorgun 
gözleri sesin geldiği noktayı. Cevap verdi kimin 
sorduğunu anlayınca bitkin simitçi: “ 08.45. Yine 
her zamanki gibi.”. Saat 08.39… Elinde gazete, 
mevsimlerden sonbahar bekliyordu yaşlı adam.

Kapıdan bir hışımla çıkan çocuğun gürül-
tüsüyle kendine geldi ihtiyar, seyretmeye başladı 
gitgide ona yaklaşan çocuğu. Bir umut duygusu 
belirdi yıllardır hiçbir duyguyu hissetmemiş olan 
o katı kalbinde. E hava da soğuk tabi. Sıkışan atkı-
sını kapıdan kurtarmaya çalışan çocuk en sonunda 
pes etti ve atkının sökülüp sökülmeyeceğini umur-
samadan çekiverdi. E nihayetinde atkı maalesef 
söküldü ve ipleri sallanmaya başladı ufak ufak. 
Binadan çıkmayı sonunda başaran çocuk koşma-
ya başladı aniden bir elinde kahvesi sırtında yeni 
aldığı çantasıyla. Kahve dökülse bile yetişmesi ge-
rekiyordu o vapura bu sefer. 08.15 vapuru kaçmıştı 
zaten, bu onun iş görüşmesine yetişmesi için son 
şansıydı. Koşarken bir yandan da elindeki kahveyi 
dökmemeye özel bir çaba sarf ediyordu. Ve yine bir 
curcuna vapur iskelesinde. Saat 08.43… Zamanın 
daraldığını fark edince iyice hızlanan çocuk süratle 
giden arabalara bile meydan okurcasına koşuyor-
du. Önce karşıdan karşıya sonra simitçinin önün-
den geçti bir teşekkür bile etmeden üşüyen elleri-
ne hala bir yer bulamayan simitçiye. Ve iskeleden 
önceki son durağa geliyordu hızla. Yaşlı amcanın 
bankı… Elinde gazete, mevsimlerden sonbahar, 
bekliyor yaşlı adam. Koşan çocuk takılıverdi bu 
istasyonda; bir anda kaydı ayağı düşüverdi elinden 
ağzına kadar dolu olan sıcak kahve bardağı. Çocu-
ğa yardım etmek istermişçesine hareketlendi yaşlı 
adam. Uzattı elini. Ağzından bir kelime: “ŞEY…”. 
Saat 08.45. Vapurun düdüğü ha çaldı ha çalacak. 
Yaşlı adamı umursamadan düştüğü yerden ağzında 

küfürlerle kalkan çocuk yine eski hızıyla koşmaya 
başladı son durağa, ardında yıllar sonra kalbinde 
umut ve merhamet hisseden yaşlı adamı bırakarak. 
Vapur iskelesine…

Saat 08.47…
Vapurun düdüğü çalalı iki dakika oldu, koşan 

çocuğun hayalleri de çöp oldu. Bu sefer de yeti-
şemedi onun geleceğini oluşturacak o işe. Elinde 
az önce yere dökülen kahve yerine hayal kırıklığı 
vardı çocuğun. Tıpkı yaşlı adam gibi… Az önce 
kapısından bir telaşla çıktığı evine doğru yürürken 
geçti yine yaşlı amcanın önünden ama yine fark 
etmedi evi gibi sahiplendiği o bankta elinde gaze-
tesiyle bu soğuk sonbahar mevsiminde oturan o 
adamı. Gitti simitçinin köşesine kadar. Kahvesini 
dökmesinden muzdarip olan çocuk aniden fark 
etti simitçiyi. Seslendi çocuk adama: ”Simitler sı-
cak mı abi” diye. Büyük bir şok yaşayan simitçi 
ufak bir tebessümle uzattı soğuktan donmuş elini 
simitlere ama maalesef soğumuştu bu sefer özel bir 
çabayla sıcacık tutmaya çalıştığı simitler. Mahcubi-
yet duyan simitçi sadece kafasını sallamakla yetindi 
bu sefer. Simitleri satamadığı gibi ellerini de ısıta-
mamıştı. Bu durum o son mutlu, sıcak simitleri 
satabildiği günlerden bu güne kadar içinde biriken 
hüzne bir damla daha katmıştı.

Saat 08.51…
Arkasına döndü genç çocuk ve o an fark etti 

yalnızlık dolu sallanan bankta oturan yaşlı adamı. 
Hatırladı vapura yetişmeye çalışırken yaşananları 
ve bir an yaşlı adama yaptığı kabalığı anımsadı. 
Hazır vapuru kaçırmışken bari özür dileyeyim diye 
düşündü ve döndü geriye, yürümeye başladı. Yaşlı 
adamın yanına geldi ve tam seslenecekti ki yerine 
mıh gibi çakılmış olan amca oturduğu yerden kal-
kıverdi. Elindeki gazeteyi bıraktı oturduğu yere, çı-
karıp attı sırtındaki paltoyu mevsim sonbahar olsa 
bile. Yürümeye başladı dönüp arkasını. Olanları 
anlayamayan çocuğun ağzından bir cümle çıktı. “ 
Ben 22 yaşındayım.” diye. Söyleneni duyunca bir-
kaç saniyeliğine duraksayan adam yine de arkasına 
bakmadan ufuk çizgisinde sonsuz bir yola yürüme-
ye başladı. Yaşlı adamın gazetesini eline alan çocu-
ğun gördüğü manşet haber onu şok etmeye yetti. 

“BEŞİKTAŞ’TAN KALKAN 08.45 VAPU-
RU ANADOLU YAKASINA VARAMADAN 
TEKNİK ARIZA SEBEBİYLE BATTI. MAA-
LESEF YOLCULARDAN VE MÜRETTEBAT-
TAN KURTULAN OLMADI.”
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Tek Kişilik

Camdan bakıyordum. Amerikan tarzı bir 
mutfağın iskemlesindeydim. Başını ovala-
yarak odaya girince ona doğru döndüm. 

Tezgâhın önündeki bardağa, yarısı boş sürahisin-
den hızlıca su doldurdu. El altındaki hapları sırayla 
yuttu. Yokmuşum gibi davranmaya çalışsa da tüm 
ilgisinin bende olduğunu hissedebiliyordum. Son 
yudumunu içtiği bardağı sertçe tezgâha çaptı. Göz-
leri sonunda varlığımı onayladığında gülümsedim. 

“Günaydın.” 

Duymamış olmayı dilercesine gözlerini devirip 
odadan hızlıca çıktı. Arkasından gidip gitmemek 
arasındaki o ince çizgide dolandırıyordum aklımın 
cambazını. Gitmeye tökezleyince de zaman kay-
betmeden ayağa kalktım. Odaya girdiğimde ayna-
nın önüne geçmiş saçlarını izliyordu. Kapı eşiğine 
yaslandım.

Son zamanlarda, onu tanıdığım ilk zamanlar-
dan eser bırakmamıştı. Onu ilk gördüğümde nere-
deyse bir çocuktu. Küçük pelüş bir oyuncakla ya-
tar, korktuğu zamanlarda beni de yanına çağırırdı. 
Kendine ait sırrı hiçbir zaman olmadı. Sırlarımız 
vardı. Beni her daim seveceğini, en yakın arkadaşı 
olduğumu söylemişti. Aksa’ya kadar. 

Karşı evdeki yaşça büyük ama çocukluğun-
dan ödün vermeyen Aksa. Onunla tanıştıktan 
sonra, saçlarını tarattığı tarağı paylaşmak zorun-
da kaldım. Aksa, sözlük anlamının aksine, onunla 
ilişkimi tehdit edecek kadar yakındı ona. Başlarda 
üçümüz beraber saklambaç oynardık. Saklambacı 
hep o kazanır, Aksa’yla bana hiç şans vermezdi. 
Çiğ makarnaları dizerek kolye yaptığımız sırada 
ise hiç beceremediğimden minik elleriyle benim-
kilere uzanır “Seninkini ben yaparım, üzülme.” 

Dilara ŞENVARICI
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deyip gülümserdi. Aksa ise onun ağzından adımı 
duyduğu her an, öncelerde gölgelediği; liseye baş-
ladıktan sonra ise açıkça öne sürdüğü, ünlemli ve 
soru işaretli bir telaş takınırdı. Aksa varlığımı ilk 
kez seslice reddettiğinde ona kızmasını bekledim. 
Sustu ve kafa salladı. Üzgün ve çaresiz görünü-
yordu. 

O günden sonra tartışmalarımız artmış ko-
nuşmalarımız ise görülür şekilde azalmıştı. Pelüş 
oyuncağını küçük kuzenine verip odasını koyu bir 
griye boyatmasının ardından da yüzüme bakmaz 
olmuştu. Ben ise tüm bu olanlardan sonra Aksa’yla 
onu hep uzaktan seyrettim. Çocukluklarını kay-
betmeye başladıkları sıraları daustaca örtülediğim 
hasedimin arkasından izliyordum. Başlarda yalnız-
ca tarağımızı paylaştığımız bir komşu çocuğu iken, 
lisenin sonlarında evlenebilmek için ona -bile- dua 
ettiren bir sevgili olmuştu Aksa. Aralarındaki me-
safe azalırken ve aşkları tutkuya dönüşürken, ben 
kendi ölüşüme şahitlik edercesine hep yanların-
daydım. Üç adım uzaklarında.Aksa’yı hep çok kıs-
kandım ve o küçük kızı herkesten çok arzuladım. 
Bu yüzdendir ki liseden mezun olmalarına kısa bir 
süre kalmışken talihsiz bir şekilde ölen Aksa’ya asla 
içten üzülemedim. 

Bu durumdan fazlasıyla etkilenmesine başlar-
da üzülsem de şimdilerde içten içe onun da beni 
istediğini hissedebiliyordum. En azından ilaçların 
etkisinde değilken. 

Aynadaki yansımada gözleri gözlerimi buldu-
ğunda kapından doğruldum. O da hızlıca ayak-
lanıp gardırobuna ilerledi. Üzerindeki salaş pija-
malarını çıkarıp özensizce rafın en üstünde duran 
tişört ve pantolonu aceleyle üstüne geçirdi. Büyük 
adımlarla portmantoya ilerledi. Arkasından koşa-
rak gitmezsem ona yetişemiyordum. Bunu fark 
edercesine hızlanıyor, pes edeceğime kendini inan-
dırmaya çalışıyordu. Askıdaki ceketini parmak 
ucuna çıkarak aldı. Elindeki ayakkabıları fırlatır-
casına yere bırakıp giyinmeye koyuldu. Dış kapıyı 
açtığında yanından geçip ondan önce dışarı çıktım. 
O ise pes etmeyeceğimi anlamış olmalı ki derin bir 
nefes alıp yavaşça kapının arkasındaki anahtarı de-
liğinden çıkarıp kapıyı çekti. Binadan çıktığımızda 
ezbere bildiği yolun aksine gidiyordu. Önce sola 
sonra sağa ilerledi. Önümüze çıkan ilk ışıldayan 
tabelalı kafeye girdi. En köşedeki masanın kırmızı 
deri koltuğuna yerleştiğinde ben de karşısına geç-
tim.  Gözleri damalı zeminin siyah kısımlarında 
dolaşıyordu.

“Unutuyorum.”

Kendi eseri olduğu belli olan yeni kesilmiş 
saçlarına alışamadığındandır ki parmak uçlarının 
sağ tutamında çıktığı yolculuk beklediğinden kısa 
sürmüş, elleri bir şeyi ararcasına omzundaki boş-
lukta geziniyordu. Yutkunmaya olan çabası yarıda 
kalınca devam etti:

“Üstelik bu defa isteyerek değil.”

Sonunda damalı zeminden çektiği gözleri dur-
madan ovuşturduğu ellerine döndüğünde başımı 
ona doğru eğdim.

“İstediğin de bu değil miydi zaten,”

Yutkundum.

“…kendiliğinden silinmesi?”

Cümlemi bitirmemi beklemeden gözlerini 
tekrardan damalı zemine çevirmişti. Sıra beyaz kı-
sımlarındaydı. İç kısmının kanadığına emin oldu-
ğum kadar hiddetli kemiriyordu dudaklarını. Ka-
fasını ret ile sallamakla yetindi. Sahte bir acımayla 
kaşlarımı çattım. Sesimi yükselttim:

“Kendini kandırmışsın haline baksana!”

Eskiden de olduğu gibi sinirlenip benimle kü-
çük bir münakaşaya girişir, kazandığını kabullen-
diğimde de zafere olan susuzluğunu gidermişçesine 
günlük yaşantısına döner diye bekliyordum.

“Haklısın.”

Şaşırdığımı anlamıştı.

“Vücudum bana bir iyilik yapıyor ve onu 
unutturuyor. Kirpiklerini, dudaklarını, hatta elle-
rinin büyüklüğünü bile.”

Tekrar şaşırttı beni. Bu kelimeleri sarf eden kü-
çük kız çocuğunun bırakın ağlamasını, dudakları 
titrememişti. Gerçekten de merakından ve şaşkın-
lığındandı bu telaşı. Bu telaş beni hep yaraladı.

“Beni de unutman gerekecek,  biliyorsun.”

Aynı telaşı aradım gözlerinde.  Bulamadım. 
Saniyeler önceki halini yok etmesi çok kısa sürdü:

“Doktor acelem olmadığını söyledi,  biliyor-
sun.”

Botunun uçlarından destekle salladığı ayak-
larını durdurdu. Yenmiş tırnaklı ellerini ise dizle-
rine koydu. Kafenin yeniyetmeliğini rahatça fark 
ettiren genç garsonuyla göz göze geldiğinde, genç 
kızın korkmuş olduğunu anladım. Ona döndü. 
Garson cesaretini nihayetinde topladı:

“Siparişinizi alayım mı hanımefendi, yoksa ar-
kadaşınızı mı bekleyeceksiniz?” 
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Bu mahlûkat Aden’in kadim topraklarından 
bizzat, kilometreleri adımlayarak göçtü. 
Tam da dünyanın ortasına vardığı anda 

ayakları güçten kesildi ve kendini oracıkta salıverip 
yere yığıldı. Eskiden sektörü, hayatı sizin günde 
beş on dakikalık işiniz iken şimdi onun her şeye 
bu kadar çabuk alışmasını beklemek aptallık olur-
du. Siz ki bu varlığın gözlerinin tam da içine bakıp 
yaşadığı her şeyin bir yalan olduğunu ve koca bir 
piyesten ibaret olduğunu söylemeye çalışanlar. Si-
zin için bu insan, yeri asla değişmeyecek olan bir 
kıyafet askısı gibi alelade görülebilir lakin bu yüce 
insanı; her sabah ve her akşam güneş ile ayın bütün 
kâinatla kalp kalbe gibi sağladığı uyum içerisinde 
Ecclésiaste’yi her akşam unutup her sabah bıkma-
dan sıkılmadan ezberleyip okuyan bu insanı gör-
mezden gelemezdiniz. 

Tanımadığı ve adını daha bilmediğiniz şehir-
deki milyonlarca insan için nikbinliğini üstüne bir 
ceket gibi geçiren bu yüz her sabah biraz da aç kal-
mamak için yürüdüğü küçücük mesafeyi bile bir 
asırın görüp görebileceği en büyük şehrayinin tam 
ortasından geçer gibi ceketiyle yürüyüp geçiyordu. 
Bu insan ki bir gece öncesine kadar mutlu, tram-
vay kullanan, erdemli biri olmasına öyleydi ama bu 
tam tıpkı söylendiği gibi bir gece öncesindeydi. 

Aslında bu muhterem insancağız semadan 
inmiş falan da değil, muhtemelen herkes gibi bir 
annesi vardı ve daha önce ayakkabısını bağlarken 
kapıda karşılaştığınız o dengesiz, garip gurup sesler 
çıkaran komşunuzdu; sokaktan geçen ve sabahları 
çöpleri karıştıran kedi; şehrin kulağınıza sokuver-
diği siyah beyaz renk skalasıydı. Şehrin bu kasvetli 

Bir Ceketin Yaşamından 
Yirmi Dört Saat

Ebruli Esin DOĞAN 
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karakış halet-i ruhiyesinden bir kez bile uzaklaşa-
bilmiş her insan sabaha ulaşan müptelâyı gâm gibi 
onu görebilirdi. Sokaktan geçen bozacı gibi nor-
mal ve günlük bir detay ama dengesiz…

İşte bu geceden bir önceki günün sabahında 
uyanıp o uğurlu ceketini sağ ve sol yakası denge 
ile birleşene kadar ikinci bir deri niyetine çekeledi. 
Ecclésiaste’yi celp ettiğini unutmuş ve kapıya gidip 
hızla kendini dışarı attı. Bu günün her zamankin-
den daha farklı olacağı belliydi. Şebefruz olmadan 
dışarı çıkmak bir hataydı. 

Dışarı çıktığı ilk andan beri aklını çelen mil-
yonlarca şey vardı: ışıklar açık kalmış olabilir 
miydi? Ya cüzdanını almış mıydı? Cebine elini 
bile götürmedi. Söylemiştik, bugün en başından 
beri farklıydı. Adım sesleri bir makinenin çarkları 
gibi, kurulu bir oyuncakmışçasına tıkırdarken bu 
keşmekeş kulağına akın etti. Sabahın bu saatinde 

bütün camları çıngırdatan, kapıları tıngırdatan bu 
ses dışarıdaki her bir bireyin güneş ile beraber bir 
ahenk içinde yükseliş içindeydi. Maalesef bu mü-
kemmel düzeni bozan bozuk bir saat vardı arala-
rında.

İğne atsan düşmez bir kalabalığın içine düşen 
bir bozuk saat söylenildiği gibi bağlama uygun yere 
düşmedi. Tramvayın köşesine büzüşüverdi. Girişe 
yakın durmamak her zaman daha iyiydi fakat doğ-
ru ayarlamaları yapmayıp biraz fazla ileri giderse-
niz bir daha asla inemezdiniz. 

Kapıdan kendini dışarı attığı anda asbest çi-
çekleri(!) ile bezeli havayı ciğerlerine doldurdu. 
Gri ceketinin cebinden dede yadigârı antika saati 
çıkardı henüz geç değildi. Belki biraz yürüyebilirdi 
fakat geç de kalabilirdi. Ne kadar o köşede bunu 
düşündüğün bilmiyordu fakat saatine tekrar bak-
maya fırsat bile bulamadan işine adımladı. 

Köşeyi döndüğü anda kapının kenarında bü-
züşük duran, yırtık paçalı evsizin biriyle göz göze 
geldi. Cebinde her zaman fazladan birkaç bozuk-
luk taşırdı. Adamın önüne bırakıp asansöre yönel-
di. Zaten beş dakika sonra unutacaktı. Günün bu 
saati asansörün en yoğun saati olmalıydı, tuşlara 
yine de beş on kez bastı. Yukarı veya aşağı gittiği-
nin hiçbir önemi yoktu.

Zamanı gelmiş geçiyordu bile ve anide önüne 
açılan büyük koridora kendini attı. En köşeye ge-
çip kapıların kapanmasını bekledi kendince. Me-
yus ruhu bu bekleyişi kuantumla birleştirip yıllar 
geçmiş gibi üstüne atsa da o kapı sonunda kapan-
dı. Asansör hareket etmeye başlayınca kendini bü-
tün dünyadan soyutlanmış gibi hissetti. Sanki bu 
sabahı hiç yaşamamış bu asansörün içinde uyan-
mış, bu asansörün içinde doğmuş ve hayatını bu 
dört duvar içinde geçirmiş gibiydi.

Dedesinden kalan hatıra saati çıkardı. Yelko-
van akrebe karışmış, her şey bir ahenkle sonsuzlu-
ğun içinde ve durgun görünüyordu. Ceketini çıka-
rıp yere fırlattı, oda zaten fazlasıyla sıcaktı. Ceketi 
yere bırakmadan elini iç cebine sokup saati aldı. 
Yere çöktü, kimsenin hiçbir şeyi önemsediği yoktu, 
neden eski, beş kuruş etmeyen bir saati önemsiyor-
du ki. Kafasını silkeledi. 

İşte tam da o saniye kapı açıldı. Bir saatmiş gi-
bicesine dengeli yürüdü. Ceket asansörde kalmış, 
kapılar ise çoktan kendisine kapanmıştı. Hala aynı 
yerdeydi, asansör bir kat dahi yükselmemişti. Saati 
köşedeki evsizin önüne bırakıp kendini çarkların 
ahengine adadı.

 İğne atsan düşmez bir 
kalabalığın içine düşen bir bozuk 

saat söylenildiği gibi bağlama 
uygun yere düşmedi.
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Emine Edibe BENEKÇİ

İlk gün bir kağıt sesinin ömrünü verdiler sana, yırtılan
Daha erkendi vakit yani gerçek bir şeydin benim için, 

Mesela kendine doğru bir kırpışı vardı gözlerinin, 
Kör bir anahtarı kurcalayan tutuk gülüşlerin.

İnsan sıcaklığını unutmuş bir sandalye binamızın içinde
Tarzını ancak betimlerdi var ettiğimiz hayatın.
Biliyorum koridoru bitirebilirdi ayak seslerin.

Son zil çaldığında,
Nefesini tutmuş bir kafesin kanatları açılır; 

Tastamam çığlığındır yükselen
Tanığımdır bu çığlık tanırım,

Tanırım bir tren yolunun davetkar duruşunu
Nereye gideceksin?

Uykumdan sıyrılıp saat yediyi biraz geçelere koşan bahardır benimkisi çünkü
Konuştukça balkıyan, dilimde bocalayan tutkunluğum var sana,

Ey delikanlı tüylerin, geniş sağanakların uğrağı!
Sen mahmur, yetişkin inancıyla aşkın

Gider ve geri dönersin duvarlardan duvarlara,
Bitir artık, zil çalınca sakince ölebilirsin.

Bir adım ötende ne varsa kesin mavidir,
Mavidir kehanet gibi iniyor üstümüze kış,

Yan yana üşümekten başka şey gelmiyor elimizden.

İkinci gün çoraktı bulamıyorduk bir sebep nefes almaya
Nefes üç yerden çıkarmış ağız, diyafram, üçüncüsü palavra.

Meraklı ışıklar tentelerden akarken yine bir emanet almıştın ağır,
Caddeleri kuş yordamıyla arayıp verecektin, 

En bilmezine insanların.

Son Gün Sağanak
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Üçüncü gün çocukluğuma döndüm, özenip saçlarımı taradım,
Sonra rüzgar arka mahallelerden yapılma şehri taradı

Geceden bir perçem şavkıyordu yüzümde
Yakışmadı, naylon bir örtünün üstünde zeytin taneleriymiş gözlerim

Kendi ağırlığından bıkkın, yüzyıllık bir fare arşınlıyordu masayı,
Gezindiği her yer biraz daha yumuşak, göremediği yerler 

Sis içinde fırtına...
Yekunumu tuttum böylece, fazla bir şey değil

Silgi kırıntıları vesaire.
Zil çaldığında anlasın teyakkuzun evinde kapanmış ruhum

Yok bildik tanışmalar,
Giderek gelerek terleyen, bir nehir yatağına dönüşen gövdem yok.

Dördüncü gün sana dönelim yarısına kadar okunmuş kitap,
Rüyamda halayık olmuşum, yıkarmışım bir kanlı lavabo

Kim ölmüş kim kalmış ben ölmemişim.
Kısacık bir öyküyü olsun tamamlamalı insan,

Böylece bitirmek istedim, noktayı koyduğumdaysa büyüyordu sonu,
Bir sonun olmayacağı kadar büyüktü, boynuma astım, son değildi demek.

Şu oyunun taraflarını bulsam bir yerde olacağım halbuki yani mutlaka
Kazananın karşısındayım.

Biri beni sobelese ufak bir yokuşu bileyip kaçacağım öyleyse
Bitir artık, zil çalınca sakince ölebilirsin.

Beşinci gün cenaze

Bak hazır ettim dilersen burdayım,
Bak burda kapandığın köşeler, seni bulamayışları

Zorlu bir cenkte ceketine tutunmuş lekeler,
Bak yere değmiş paçaların, uyandığın saatler,

Kitapların defterlerin, üç ağızlı nefesin,
Bak burdayım

Zil çalınca sakince ölebilirsin.
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Okuldan sonra kısa bir prova çalışmamız var-
dı. Saatlerin geçmesini beklemekten sıkıl-
mıştım. Uyandığımdan beri akşam olma-

sını bekliyordum. Benim için bir hapis gibi işleyen 
zaman, onu şimdi götürmek için geliyordu. Benim 
bunu fark etmemem ise daha acı. 

Provanın ardından hocamız oyun gecesine az 
kaldığını hatırlattı ve çalışmalara eksiksiz katılma-
mızı istedi. Sonra yavaş yavaş dağıldık. Zamanın 
iplerinden kurtulduğum için mutluydum, tramvaya 
binip dışarıyı izlemeye başladım. Gözüm sokakta-
ki insanlardaydı ama zihnim geçmişe gitmiş, aklı-
mı bulandırıyordu. Çok net hatırlayamadığım on 
yıl öncesindeyim. Elimi tutup bakkala gittiğimiz o 
günler canlanıyor. Yuvarlak, meyveli olanlar en sev-
diği keklerdi. Her gittiğimizde hem kendine hem 
bana onlardan alırdı. Bir zaman hep aynı kekten 
yedik. Sonra ben farklı alsam da o kendine meyveli 
yuvarlaklardan almaya devam etti. Tramvay birkaç 
durak sonra durduğunda inip karşı yola yürüdüm. 
Parkın içinden alt geçide giderken beni parka götü-

Veda

rüşleri geldi aklıma. O anlardan sadece bazı kareler 
akıyordu zihnime. Evden çıkıp yokuşun başına ka-
dar yürüdükten sonra köşedeki kıraathaneden sağa 
dönerdik. İki sokak geçtikten sonra üçüncüye girer, 
yokuşu çıkardık. Tam o yokuşun üstündeki tek kat-
lı, kırmızı boyalı evin çiçekli, ruh ferahlatan o bah-
çesini unutamam. Hepsi bir bütünlük oluşturuyor-
du. Şehrin ortasında hayatta kalmış bir yeşil yürek. 
O evi geçip az yürüdüğümüzde parkın köşesine ula-
şırdık. Sağdaki yola döner ve önümüze çıkan giriş-
ten geçerdik. Parkın öteki tarafında sanayi bölgesi ve 
fabrikalar gözüküyordu. Kaydırağın tepsindeki ku-
leden orayı izlerdim ara sıra. Bazen amcamın kızıyla 
da gelirdik buraya. O zaman daha eğlenceli olurdu. 
Zihnimde bunlar dönerken alt geçitten geçip met-
roya bindim. 

Bir durak sonra inip caddeye çıktım. Sol tara-
fımda duvarla çevrili bir orman vardı. Annemi ara-
yıp ne tarafa doğru gitmem gerektiğini sordum. Du-
varı takip etmemi söyledi. Görünüşe göre önümde 
çok da kısa olmayan bir yol vardı. Ilık ilkbahar günü 

Eren ÇETİN
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bana bisiklet aldığımız yazı hatırlattı. Terasımızdan 
sokağı izlerken bir sürü arkadaşımın bisiklet aldığını 
gördük. 

Onlara çok özenmiştim. Bin bir türlü çabayla 
onu bisiklet almaya ikna ettim. Tam olarak ne za-
man aldığımızı hatırlamasam da kısa bir süre son-
ra bisikletçiye gittiğimizi biliyorum. İlk bisikletim 
yeşildi ve arka tekerliğinde iki küçük tekerlek daha 
vardı. Daha sonra sürmeyi öğrenince onları çıkar-
dık. Bundan sonraki birkaç yaz hep o bisikleti sür-
düm. Ta ki daha büyüğünü alana kadar. Onu da o 
almıştı. Siyah beyaz güzel bir bisiklet. Halen duru-
yor. İlk bisikletimi bir başkasına vermiştim. Şimdi 
biraz da olsa pişmanım. Keşke saklasaydım. 

Duvarın sonuna gelince hastaneye yöneldim. 
Öğrendiğime göre o orman hastaneye aitmiş. Ha-
lam daha önce 20 yıl kadar bu hastanede çalışmış. O 
çalışırken orman daha da büyükmüş ama şimdilerde 
biraz seyreltmiş ve küçültmüşler. Halam orda çalıştı-
ğından mütevellit ben de orda doğmuşum. Anlaya-
cağınız hastanenin benim için önemi büyük. Zaten 
dedeme inme indiğinde de buraya getirmiştik. Ama 
o zaman kendim gelmediğim için yolunu bulurken
biraz zorlandım. Halamla babaannem hastanenin 
kantininde oturuyorlarmış. Ben de yanlarına gidi-
yorum. Dedeme ilk inme indikten sonra konuşamaz 
olmuştu. Ama yürüyebiliyordu ve iki yıl kadar beni 
okula o götürmüştü. Çünkü babaannem amcamın 
kızını okula götürmeye başlamıştı. İşte o iki okul yı-
lının yazlarında da hemen hemen her gün dedem 
ve ben gider kuzenimi alır bize getirirdik. Birkaç yıl 
sonra ikinci bir inme sonucu yatalak kaldı. Yaklaşık 
beş yıldır o haldeydi. Dedem yürüyemezken en ufak 
torunu doğdu. Amcamın üçüncü kızı hiç onunla 
parka gidemedi. Kantine gidince halamların masa-
sına oturdum. Babaannem bir haftadır eve geliyor, 
işini halledip hastaneye dönüyordu. Bir sabah okula 
giderken babaannem dedemin gece biraz rahatsız-
landığını ve gece uyuyamadığını söyledi. O akşam 
babaannem, babam, halam ve amcam hep beraber 
hastaneye gittiler. Nezle gibi bir şey olduğunu ve o 
gece muayene olup geri geleceklerini düşündük he-
pimiz. Lakin düşündüğümüz gibi olmadı. 

Dedemin damarı yırtılmış ve acilen ameliyata 
girmesi gerekmiş. Babam bizi aradığında gece yarı-
sı olmak üzereydi. Hastane kan bulmamızı istemiş. 
Annem tanıdıkları ararken bana uyumamı söyledi 
ama uyuyamadım. Neyse ki babamlar bulmuş. De-
demin operasyonu sabaha karşı bitmiş ve başarılı 
geçmiş. Bir haftadır hastanedeydi. O gün de eve gel-
mek yerine önce oraya gittim. Halamla babaannem 
vardı önce. Sonra halamın kızı da geldi. Daha sonra 

eniştem, amcam ve babam da geldiler apar topar. 
Dedemin durumunun iyiye gitmediğini söylemiş 
doktorlar. Biz eski günlerden, zaman dedem için 
gelmişti. Zaman dedemi alıp suskunlara götürmek 
için gelmişti. Hayatlarımızın iç içe geçtiği nerdeyse 
on altı yılın sonuna geldik. Geçen hafta sonu yıldö-
nümüydü. Üç kardeş çocuğu olarak mezarlığa gidip 
ziyaret ettik ve vedalaştık tekrardan. Dedemi bir 
daha göremem belki ama onun bizimle olduğunu 
biliyorum.

 Zaman dedemi alıp 
suskunlara götürmek için gelmişti. 

Hayatlarımızın iç içe geçtiği 
nerdeyse on altı yılın sonuna geldik. 
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“...
dün geldim, anca geldim
usumda vızıldayan bin arı ölüsü
heybemde onarımı gereken bin iğne
önce kendi etime
...”  *gezgin

O az konuşan çok yorulan biridir. Yalnız-
lığın kurşunlandığı çoklar sokağının ka-
rıncası. Bir tragedyanın sakalsız oğlanı. 

Şiirleri ise biraz anne, biraz ölüm, biraz hüzün ve 
çocuk kalmaktır. Biraz da ostomyolit. Böyle anlat-
mak istiyorum Arkadaş Z. Özger›i. Zira insanlar, 
gerek 25 yıl süren kısacık hayatı süresince, gerek 
ölümünden sonraonu ve şiirlerini istedikleri ucun-
dan tutup kendilerine göre var etmişler. Kendi işle-
rine gelmeyen şiirleri cımbızlayarak. Hayatını nasıl 
yaşadığı üzerinde doğal olarak söz sahibi olmaya 
çabalayan bu ince ruhu, o nasıl anlattıysa kendini 
öyle aktarmak istiyorum. Belki de en az kulak ve-
rilen yanlarını. 

Kimlik üzerinde adı Zekai. Sonradan bu ismi 
z. harfine indirgiyor ve Arkadaş olarak imzalıyor
şiirlerini, bu ismi kullanıyor. Dallanıp budaklanan 
tartışmaların, kaosun ve hareketlenmelerin olduğu 
bir dönemde kendini olduğu gibi var etmeye çaba-
lıyor. Kendi deyimiyle “günler perişan” denebile-
cek bir dönemde.  Bu dönemin politikalarının ve 
genel olarak toplum yapısının, bütün zamanlarda 
varolagelmiş toplumlar gibi, insanları her yönden 
kategorize etmeye eğilimli bir karakteri var. Arka-
daş, çoğu şiirinde bu durumu güleç bir biçimde, 
ironik bir dille alay ederek ele alıyor. Bazılarındaysa 

kendisine biçilmeye çalışan bu kimliklerin bilin-
cinde, trajik yanlarıyla.

Kadının ya da erkeğin nasıl olması gerektiği-
ne birileri tarafından karar verildiğini fark ederek; 
büyümeye, erkek olmaya, erkek olmanın neyi “ge-
rektirdiğine” dair yazdığı ve bu durumu mizahi bir 
dille eleştirdiği şiirlerinin yanında, dönemindeki 
siyasi duruşunu temsilen öne çıkan şiirleri de var.

“körebeyi bilir misiniz siz biz hep körebe oynarız
ve de hep ebe biz oluruz hep kör hep kör” * oyun/

mat

“sözde ben guillaume diye bir hergeleyi vurmu-
şum

bütünparis çalkalanıyormuş sefaletimden
eğer ben çıldırmıyorsam eğer erkeksem
herkes bilsin bu sonbaharı kötü dövücem
dünyaya bir anıt bırakıcam felaketimden
pas tutmuş bir matkapla geceyi oyuyorsam
bu çirkef karanlığı mutlaka delicem” *ilhanca

Bu toplumsal ve eleştirel şiirlerin önemi azım-
sanamayacak kadar büyüktür. Bu şiirler de Arkadaş 
Z. Özger›dir. Ancak onun ve şiirinin kimliği salt 
ideolojik ve toplumsal boyutta değildir. Hüznünü 
aksettirdiği şiirleri vardır bir de, öz ve deruni kim-
liği. İsmet Tokgöz’e yazdığı 12 Haziran 1970 tarih-
li mektubunda,  “ben en etkin ve en önemli boyu-
tumu hiçbir yerde bulamıyorum. /senin ankara’da 
mıydı.» deyişinde rastlanır bu kimliğe. «Hüzün 
Mevsimi» şiirinde de aynı ses duyulur:

Nilay DOĞAN

Sakalsız Bir Oğlanın 
Kimliği
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“gece
bir tabut gibi çöker omuzlarıma
bir ölünün iççekmesi olur rüzgar
...
yalnızım. bunu hep söylüyorum
geceyi çarmıha geriyorum kimseler tapmıyor
hüznümü ölçeğe vuruyorum yüreğime sığmıyor
her şey ne kadar olabilir meraklanıyorum
...
gökteki yıldızlar kadar dizeler yazılsa da 
kendime kendimden başka kendim yok”                       

*hüzün mevsimi

Yeliz Kızılarslan “68’in yalnız oğlanı” olarak 
tanımlıyor onu. Bu yalnızlık (veya yalnızlaştırıl-
mışlık) şiirlerinde görüldüğü kadar mektuplarında 
da görülüyor:   

“- ben başkası için önemli bir insan olabilir 
miyim diyorum, ve artık başkası benim için önem-
li bir insan olabilir mi diyorum,ve artık ben ken-
dim için bile önemli biri olabilir miyim diyorum. 
belki doğanın kötü bir oyununun değişmez oyun-
cularından biriydim, ben koymamıştım bu oyunu 
sahneye, bana yalnızca oynamam buyrulmuştu.ve 
de iyi oynuyordum galiba. ki rolüm yirmibir yıl-
dır hiç değişmemişti, hep yuh sesleri ve kötülük 
çiçekleri ile bezeli renksiz/ölü renginde ya da/ bu-
ketlerle donalı o gala gecesinin hala bitmiyen oyu-
nunu oynuyordum,kalabalık korkunçtu, kalabalık 
korkunçtu ve iğrençti..”

 5 Mayıs 1973’te bilinmeyen (ya da bilinen) 
bir sebeple geçirdiği beyin kanamasıyla sona erene 
kadar parasızlık, şiir ve hüznün eşlikçiliğinde geç-
miş hayatı. Ama sanki ölümün soluğunu ensesin-
de hissetmiş gibi, erken gideceğini sezmiş gibi en 
güzel şiirleri bırakmış gitmeden. Ben onu, bordo 
rengi şiirlerin şairini tanıdığımdan beri pencereyi 
hiç kapamıyorum, içeri gök dolabilir diye.

“-güzel bir topallık
çirkin sağlamlıklardan yeğdir
sevgimle öperim”  *kurdeşen

ben başkası için önemli bir insan 
olabilir miyim diyorum, ve artık 

başkası benim için önemli bir insan 
olabilir mi diyorum,ve artık ben 

kendim için bile önemli biri olabilir 
miyim diyorum. 
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Lunapark parlıyor,
Kendinden gayrı her şeyi karartarak. Ne-

onlarını floresanlarını salgılıyor üzerimize. 
Onun rengine boyanıyoruz. Yeşil yeşil yanar-
ken birden kıpkızıl ateşte yanıyoruz. Sonra 
mor, yine mor. Her yerden seçiliyor. Sesi her 
yere ulaşıyor. Ovalarda, dağ tepelerinde yan-
kılanıyor. Nereye bakarsak nereden bakarsak 
hep o. Ona dönsek de yüzümüzü, dönmesek 
de yanımızda, çevremizde.

Elif Sude BARUTÇU

Bu Böyledir

Bu böyledir Mustafa kutlunun modern yaşa-
mımızın gerçeklerini metaforlar ile anlattığı 
bir postmodern anlatı örneğidir. Modern 

Dünyamızın gösterişini ışıltısını bir Lunapark üze-
rinden anlatan kutlu için bu Lunaparka giren bir 
daha çıkamamaktadır. Ana karakter Süleyman Koç 
geçim sıkıntısı içinde büyümüş, bir yandan oku-
muş diğer yandan çalışmıştır. Hayatı boyunca hep 
sırtında ailesini taşımıştır. Bir banka memuru olan 
Süleyman Koç’un okul hayatı oldukça başarılı geç-
miştir. Ancak tek bir dersten kalmıştır: Felsefe. 

Burada değişen dünyamızda insanların başa-
rıyı yakalamak için ne kadar uğraştıklarına, fakat 
bir yandan hayatın felsefesini anlamaktan da ne 
kadar geri kaldıklarına değinmiştir Kutlu. Nitekim 
Lunaparktaki oyunu 
oynar ve kaybettiği de-
ğerleri düşünürken bile 
hala: “ Bırak şimdi, 
önemli olan şu tavşa-
nı devirmek. Çığlık-
lara, İspanyol eteği-
ne kayar gibi alçalıp 
yükselen kahkahalara 
karışmak. Kiracılık-
tan kurtulup ev sahi-
bi olmak. Zinnure’ye 

bir yatak odası takımı almak.” diye iç geçirmesi 
onun dünyevi hayata bağlılığını gösterir bize. Sü-
leyman bu yüzden felsefeyi bir türlü anlayamamış-
tır bence. Çocukluğundan beri hayatı çalışmak ve 
geçinmek üzerine kurgulanmıştır. İnsan her zaman 
daha iyisini istemiştir, amma velakin ancak felsefe-
yi anlayanlar nefislerine hakim olmayı öğrenebil-
miştir. Doğu toplumları böyledir. Ne kadar tem-
bel gözükseler de onların çalışması düşünmektir. 
İhtiyaçları kadar çalışır, felsefeden geri kalmazlar. 
Batı ise oldukça çalışkandır. Çalışarak daha fazlası-
nı elde etmektir felsefeleri. Modernleşen toplumu-
muz değerlerinden soyutlanmaktadır. 

Kitapta geçen Yorgancı Hafız Efendi Karak-
teri bize bin yıla aşkın süredir şekillenen ve kay-

betmekte olduğumuz 
değerlerimizi temsil 
eder. Yorgancı moder-
nleşmenin karşısın-
da şehrin ortasındaki 
o küçük dükkanı ile
dimdik durmaktadır. 
Süleyman çocuklu-
ğunda bu hocadan 
hafızlık dersleri almış, 
ancak yarım kalmıştır. 
Şu an bir bankacı olan 

48

İNCELEMEYOKUŞ YUKARI • 2019



Süleyman Koç hep bu yorgancı dükkanına sığın-
maktadır. Süleyman’ın geçmişe dönme hevesini 
şu sözlerinden anlayabiliriz: “Lunapark ile camii 
arasında bir duvar vardı. Duvardan inip cami-
ye yürüsem. Tek dersten bu kadar sürünmesem. 
Ah süleyman ah! Sen o duvarın üzerinden hiç 
inmeyecektin. Minareden yıldızları seyrede-
cektin. Ehl-i tarik bir yorgancı ustası ne güzel 
(yorgancı ile cami bitişik.).” Duvar ve camii… 
duvar modern hayat ile geçmişimiz arasındaki ince 
çizgidir. Kutlu birçok hikayesinde olduğu gibi bu 
hikayede de  camiyi mekânın ayrılmaz bir parçası 
olarak yansıtır. Cami, köyde, mahallede, şehirde 
vardır ve davetkârdır. Yeşillikler içerisinde bir hu-
zur adasıdır.

Lunaparktaki   her hedefini tutturan adam ve 
patronu Rauf Bey bu batılılaşan toplumuzun in-
sanının birer örnekleri gibidir. Her iki karakterin 
de hayattaki felsefeleri para ve daha fazlası üzerine 
kurgulanmıştır. Lunaparktaki adam atışlar atmak-
ta kazandıkça yanındaki kendisinden oldukça genç 
olan kadına para vermektedir. Kadın ise boş bakışlı 
ve oldukça yapmacıktır. Rauf Bey de ondan pek 
farksızdır. O yapay gösterişli dünyanın bir ürünü-
dür.

İnsan ilişkilerini oldukça sade bir biçimde ele 
alan kutlu dünyanın bir eğlence ve oyundan ibaret 
olduğunu bize bu lunapark metaforu ile oldukça 
güzel bir şekilde anlatmıştır bence. Duvardan bir 
kere inen tıpkı Süleyman ve ailesi gibi çıkamamak-
tadır buradan. Lunapark o kadar ışıltılı, parlak ve 

gösterişlidir ki kendinden başka her şeyi karart-
maktadır. Bu dünyada hayata devam edebilmek 
için kitabın sonunda polisin de dediği gibi “Onla-
rı takip edin.’’ Peki ya bu dünyaya hiç girmesek? 
Kitabın kapağında bize bunun cevabını vermiştir 
yazar: Hiç. 

Bu böyledir.
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Elif Hayat ZOR

Gözlerimden süzülür aşağı,
anılarım, hayatım, gerçeklerim.

düşüncelerim feryatlarımla boğulur
sıcak merhamet ise sancılarımda erir.

Dilimin düğümü çözüldü
fakat kafam hala susmaz;

daha ne kadar yürüyebilirim
bu fani çizgide

ekşimiş süt kokulu yalanlarla
daha ne kadar aldatılacağım.
kaşı gözü dudakları yamuk

biçimsiz ruhlar arasında kaybolunca
ne kadar daha şakaklarım sızlayacak.

belki de ben kandırıldım,
belki de hepimiz
belki baştan beri 

soluduğumuz hava,
yediğimiz aş,
içtiğimiz içki, 

zehirdi.

Desise
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“Nur” kitabınıza ismini de veren ve bir 
kimlik arayışı içerisinde olduğunu söyleyebilece-
ğimiz Nur karakteri hakkında neler söyleyebi-
lirsiniz? 

• Nur	hepimizin	içinde	olduğu	gibi	bir	hali
yaşıyor.	 Hepimiz	 bir	 hidayet	 peşinde	 koşuyoruz.	
Gitmeye	 çalışıyoruz,	 gittiğimiz	 yollar	 bizi	 hedefe	
vardırıyor,	 vardırmıyor	 fakat	 yolda	 olmak	 iyidir.	
İsmail	Kara’nın	“Zafer	Değil	Sefer”	diye	bir	kitabı	
var	onu	alın.	Diyor	ki	yolda	olmak	esastır.	Hedefe	
varmak	meselesi	değil	yolda	olmak	esastır.	Tabiki	
yolda	 olmak	 lazım	 çünkü	 hedef,	 Cenabı	 Allahın	
bileceği	iştir.	Biz	elimizden	geleni	yapalım	da	gerisi	
Allah’ın	bileceği	iş.	“Sır”	da	“Nur”	da	Ya	“Taham-
mül	Ya	Sefer”	de	“Bu	Böyledir”	de	son	dönemde	
bütün	nesillerin	yaşadıklarının	hülasasıdır.		“Ya	Ta-
hammül	Ya	Sefer”	sizden	önceki	neslin	yaşadıkları-
dır.	Rüstem	Paşa	yurdunda	kaldıkları,	bizim	neslin	
yaşadıkları	 biz	 de	Rüştem	Paşa	 yurdunda	 kaldık.	
Bizden	 sonraki	 neslin	 yaşadıkları,	 hepsi	 birbirine	
benziyor.	Onu	okuyanlar	 kendi	 dramımızı	 kendi	
çilemizi	görüyor.	Ama	yavaş	yavaş	bizim	nesilden	
sonra	gelenler	de	keçeyi	sudan	çıkarıyorlar,	çıkar-
mak	üzereler.	O		yüzden	de	metal	yorgunluğu	var,	
onu	 söyleyebilirim.	 	 Çeşme	 akı-
yorsa	 suyu	 dolduracaksın.	 Şimdi	
bal	 tutan	 parmağını	 yalıyor,	 öyle	
bir	 devire	 geldik.	 Bizimki	 öyle	
değildi.	 Şimdi	 biraz	 ikbal	 devri	
başladı.	Şimdi	pastayı	nasıl	bölü-
şeceğiz.	 Bana	 ne	 kadar	 düşüyor,	
sana	ne	kadar	düşüyor	 en	büyük	
tehlike	bana	göre	bu.	Siz	öyle	ol-
mayın	inşallah.

Nur karakteri toplumsal de-
ğişime karşı mı çıkıyor?

• Karşı	 çıkmak	 lafı,	 laf

olarak	 iyidir	 de	 biraz	 evvel	 anlattığım	 gibi.	 Bana	
da	diyorlar	ki	madem	otomobile	binmiyorsun	sana	
bir	bisiklet	alalım	da	onunla	git	gel.	O	lafla	olacak	
bir	şey	değil.	Uzun	bir	yol	kat	etmek	lazım.	Şimdi	
ben	Yeni	Şafak	Gazetesinde	her	Çarşamba	yazı	ya-
zıyorum.	Yazımı	bitmek	üzere	fakat	yayımı	Mayıs	
ayında	bitecek,	ondan	sonra	kitap	haline	getirece-
ğim.	Orda	 bütün	 eteğimdeki	 taşları	 döküyorum.	
Şimdiye	kadar	“edebiyat”	yaptım,	şimdi	“fikriyat”	
yapıyorum.	Orda	bütün	bunları	niçin	yapıyorum,	
niçin	 söylüyorum,	 ne	 yapmak	 lazım	 onlar	 üze-
rinde	duracağım.	Gerçi	ne	yapmak	 lazımı	herkes	
söylüyor	 da	mesela	 İslam	medeniyetinin	 yeniden	
ihya	ve	inşaasını	herkes	arzu	ediyor	da,	bu	konuda	
birçok	 şeyler	 yapılıyor	 da.	Neler	 yapılıyor:	 vakıf-
lar,	üniversiteler,	dernekler,	toplantılar,	seminerler,	
kongreler,	kitaplar,	kitapevleri,	televizyonlar,…	her	
şey	var	da	ancak	ortada	sadra	şifa	olan	bir	şey	yok.	
İşte	bunun	hesaplaşması	nasıl	yapılacak,	o	hususta	
imali	 fikredenlere	bir	 çakmak	çakıyorum,	bir	 şey	
söylüyorum	diyorum.	Ben	bir	şey	söylüyorum,	siz	
de	 bir	 şey	 söyleyin	 diyorum.	 Ama	 bir	 çoğunluk	
veya	 herkes	 veya	 tamamı	 bir	 tepki	 vermeyebilir.	
Benim	yazdıklarım,	söylediklerim	bulunmaz	Hint	

kumaşıdır,	 her	 şeye	 çözüm	 bulur,	
ben	 şöyle	 yaptım,	 böyle	 yaptım	
gibi	bir	durum	değil.	Bir	ses	gelir	
inşallah	diye	düşünüyorum.	Çün-
kü	 biz	 gerçekten	 meselenin	 tam	
ortasından	 konuşuyoruz	 yani	 hiç	
çekinmeden	 konuşuyorum.	 Onu	
kitap	 haline	 getireceğim.	 Merak	
edenler	 o	 yazıları	 Çarşambadan	
Çarşambaya	takip	etsinler,	5	aydır	
çıkıyor.	 1990’	 da	 İsmet	 Özel,	 İs-
mail	Kara	 ve	 ben	üçümüz	Derviş	
Çaybahçesinde	 Dergah	 Dergisini	
çıkarmak	 üzere	 konuşurken	 ben	
İsmet’	e	dedim	ki:	“Ben	edebiyatın	

İrem SEVİNÇ
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Türkiye’de	 bittiğini	 düşünüyorum.”	 Ama	 biz	 bir	
dergi	çıkaracağız	bir	yayınevimiz	var,	yeni	nesiller,	
yeni	fikirler	olabilir.	Yine	de	benim	umudum	yok-
tu.		İsmet	de	bana	dedi	ki:	“Ben	o	kadar	umutsuz	
değilim,	ben	bir	sene	yazacağım.	Bir	seneyle	karar	
verdik.	Bir	sene	sonra	hesaplaşacağız	dedik.		Ger-
çekten	çok	titiz	bir	adamdır.	İlk	yazıyı	da	o	getir-
miştir.	Yeni	 yazdığı	 bir	 şiiri	 kapıdan	girer	 girmez	
heyecanla	okumuştur.	Hem	fikir	hem	kalem	olarak	
mükemmel	bir	adamdır.	Çok	önemli	yazılar	yazdı.	
Bir	sene	sonra	duvardan	ses	geldi,	Türkiye’den	ses	
gelmedi.	Dedi	ki:”	Sen	haklıymışsın,	ben	de	bıra-
kıyorum.”	O	şiire	devam	etti.	Benim	yazılarım	da	
öyle	olabilir	yani.	Duvardan	ses	gelir,	insanlardan	
yine	gelmez	belki.	

Bu Böyledir hakkındaki yorumunuzu me-
rak ediyoruz.

• Birkaç	 yerde	 o	 ayeti	 kullandım:	 Dünya
hayatı	bir	 oyun	ve	 eğlenceden	 ibarettir.	 Siz	buna	
kapılırsanız	 kaybedersiniz.	 Orda	 da	 bu	 hayata	
kapılıyorlar.	 Çıkış	 yok.	 Çıkacaklarını	 sanıyorlar	
ama	 çıkamıyorlar.	 Zaman	 falan	 kalmıyor	 zaten.	

Ordakiler	ehli	dünya	olmuşlar.	Adamın	bir	kaba-
hati	yok.	

Yazdığınız kitapların en çok hangisini ya-
zarken mutlu oldunuz?

• Valla…	Mutluluk	tarif	edilmez	biliyorsu-
nuz.	Ne	olursa	olsun	kendimce	memnun	olacağım	
bir	sayfa	yazarsam	ister	gazeteye	 ister	kitaba…	O	
gün	iyiyim	yani,	o	gün	çıkıp	yağmurda	dolaşabili-
rim.	Hoş	bir	şey	yani.

Bir başucu kitabınız veya dönüp dönüp 
okuduğunuz bir kitap var mı?

• Bir	 başucu	 kitabım	 yok.	Üniversite	 tale-
besiyken	okuduğum	fakat	kavrayamadığım	Elma-
lılı	Hamdi	Yazar’ın	Hak	Dini	Kur’an	Dili	tefsirini	
okuyorum	tekrardan.	Benim	için	bu	kitap	yeterli	
gerisine	lüzum	yok.		Ama	tabi	70-80	yaşına	geldik-
ten	sonra	yapılan	bir	okuma	bu,	biraz	geç	kalınmış.	

Hayran olduğunuz bir aktör var mı?

• Robert	De	Niro.

Dünya	hayatı	bir	oyun	ve	eğlenceden	ibarettir.	Siz	buna	kapılırsanız	
kaybedersiniz.	Orda	da	bu	hayata	kapılıyorlar.	Çıkış	yok.	Çıkacaklarını	

sanıyorlar	ama	çıkamıyorlar.	
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Bitmiş, tükenmiş, yalnız kalmış bir şehir. 
Kurumuş toprakları, o topraklara saplanıp 
kalmış mermileri, kuraklıktan parçalanmış 

toprakların çatlaklarına birikmiş kan izleri, cephe 
kazmak için yolunup kenara atılmış başaklarıyla 
umutsuzluğu, kayıpları, yaşanan savaşı anlatıyordu 
bu şehir.

Kim bilir ne kadar güzeldi eskiden. Işıl ışıl ev-
leri, içeride yetişen domateslerin kokusunun her 
yandan duyulduğu bahçeleri vardı belki de.

Savaş böyle bir şeydi: bir taraf kazanır, bir taraf 
kaybederdi fakat iki taraf da hasar alırdı. Olan köy-
lüye, köye olurdu.

Kimse kalmamış bu şehirde. Herkes göçüp 
gitmiş. Şehrin etrafını çevreleyen et yığınlarına, 
limanlara bakınca anlarsınız gittiklerini. Binlerce 
teknenin yanaştığı liman bomboş şimdi, görkemli 
teknelerin yerini bencil tahta parçaları almış.

Tıpkı limanlarda olduğu gibi iki katlı, camla-
rı buğulu, bacası tüten yuvaların yerini, soğuk taş 
parçaları; cıvıl cıvıl insanların yerini, kazılmış cep-
helere yığılmış et parçaları almış. Koskoca şehrin 
yerini mezarlık almış. Yalnız ölmüş bedenlerin me-
zarlığı değil, yitip giden insanlığın, bir genç kızın 
hayallerinin, bir delikanlının sevdasının mezarlı-
ğı…

Ben asıl bu şehrin çocuklarını düşünüyorum. 
Bana bu şehri anlatan küçüğü düşünüyorum. Göç-
men bir çocuk. Birbirine güç bela tutunan tahta 
parçalarından birinin içinde bir umut yaşamayı 
beklemiş bir çocuk. Tüm dünyasını bu taşların 
içinde bırakmış, tüm hayallerinden bu limanda 
vazgeçmiş bir çocuk. Tüm anıları birkaç başak ta-
nesiyle tekrar canlanan bir yetim.

Kenara köşeye atılmış gazetelerden yazdığım 
yazıları okurmuş meğer. Bir gün göçmen çocuk-
ları yazmıştım. O vakit bana bir mektup yolladı. 
Noterden rica etmiş okuma yazması yok ya. Az 
Türkçesiyle yazdırmış derdini. Çoktandır mektup 
almayan internet mesajlarını kontrol eden ben bu 
mektubu daha bir dikkatli açtım. Sonra yanımdan 
ayırmadım mektubunu onu bulana kadar. Önce o 
memuru sonra o ufacık yüreği buldum.

Dolaştım ben de onunla o kurak topraklarda 
sanki. Çıplak ayaklarımıza battı saçmalar. Ben bu 
kadar hissetmişken iki cümlesini o nasıl silebilirdi 
acılarını. Gözünün önünde kararıp küle dönen o 
minicik bedenleriyle arkadaşlarını anlatırken göz-
lerinde büyüyen alevleri gördüğüm çocuk.

Her gece farklı bir sokakta, esen rüzgârın uğul-
tusuna uyandığında yan komşusunun ufak bebeği-
nin kapısında çığlık çığlığa can vermekte olduğunu 
hatırlardı. Soğuk kaldırım taşlarının yalnızlığında, 
çığlıkların altında ezilirdi. Belki o da bağırırdı ama 
kimse duymazdı.

İnsanların birbirine tutunarak teknelere do-
luştuğunu ve evini terk etmenin verdiği endişeyle 
ağlayanların bağrışlarını unutmayı denediğini an-
lattı bana. İnsanların aceleyle, sanki güneş doğdu-
ğunda, her yer aydınlandığında kendi lekeleri de 
ortaya çıkacakmış gibi, güneşten korkarcasına ka-
çışlarını unutmayı diledi o çocuk.

Peşini bırakmayan acıları anlattı, savaşı öğretti 
bana.  Hiç görmediğim savaşı ta içimde yaşamayı, 
hiç tanışmadığım insanların kayıplarına ağlamayı 
öğretti.

Savaşın sadece silahla değil, yaşamla yapıldığı-
nı öğretti bana.

İrem SEVİNÇ

Göçmen Çocuk
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Okaliptüs
Erhan ODAK

Ağır ağır kapanan göz
Parlak jilet , eksik söz

Bizi yanlış seviyorlar her defasında
Her defasında bileğimi kesiyor

Şiirdeki uzak ses
Bir mısra kurutmaya
yetiyor hücrelerimi

Kime sarılsam
kırılıyor kollarım
Her gece göller
sesler ,krizler

Okaliptüs
bizi eksik öldürüyorlar her defasında

Ölüm dirimden daha zor
Bu yüzden

Ölü gibi duruyorsun
Biliyorum

Geceleri telaşlı olur ışıklar
telaş değişimin sancısıdır

Sen en büyük devrimi köklerinle yaptın
toprağı iterek büyüdün

Duyuyorum
Derinlerde akan bir şeyler var

Damarlarında yer altı edebiyatı
Damarlarında magmatik kesim fildişi

Dallarına böcek çıksa
Çıkışı

İnişe eşit olmuyor
Oysa yer çekimdeydi karanfil

Okaliptüs
yer çekimi çözülmüş bir şey değil

Sen çözülmüş bir denklem değilsin
En anlamlı teoriler
en zarif olanlarıdır

Bizi kabul etmiyor ormanımız
Anlamak kabul etmektir
Anlamak diyorum evet

Kabul etmektir
kadın olmak

İnsan olmaktan
daha zor

Biliyorum
Yokuşlar eğimi senden aldı

Eğim göz yanılgısıdır
“sayılar uyuşturur”

Güneşe gönye tutuşun
usta işi küfre benziyor

Biz
Bir dülgerin elinde
Erken mi büyüdük

Erken büyüdük Okaliptüs
Büyümek acıya dayanmaktır demiştim

Büyüdükçe
hüznü seçen yerlerini de mi

büyüttün
Ah Okaliptüs
kadın olmak

İnsan olmaktan
daha zor

Biliyorum
Biliyorum
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Toplumsal bir varlık olarak insana özgü be-
lirti, nitelik ve özelliklerle ,birinin belirli 
bir  kimse olmasını sağlayan şartların bü-

tünü  olarak tanımlıyor  TDK kimliği. Peki kimlik 
hakikaten neydi? 

Kim olduğumuzu bizim hamurumuz belir-
ler. O hamurun içinde ne olduğu. Eğer öncelikle 
özümüze bakılacak olursa hepimiz aynıyızdır, sev-
gi tohumları vücudumuzda bir yer bulmuştur. Bu 
sevgi tohumları saflık ve içtenlikle sulanırsa insan 
ortaya çıkar. Bahsettiğim  nefes alan ve iki ayağı 
üzerinde yürüyebilen bir homo çeşidi olan Sapiens 
değil. Kanımca  kim olduğumuz içten gelir ve insa-
nın içinde saklayacağı tek şey sevgi olmalıdır. An-
nemizin başımızı okşamasıyla başlar  benliğimizin 
uyanması.

Bazen yolumuzu kaybederiz ve ardından yeni 
bir yol buluruz. Hep yanımızda bir kılavuzun ol-
masını ve bize eşlik etmesini isteriz. Çünkü kay-
bolmaktan korkarız. Halbuki ayağa kalkıp  tekrar  
tekrar azimle hayalleri için savaşan tek canlıdır  

insan. Düşmekten korkmayız aslında sadece ala-
cağımız yaraların iyileşip iyileşmeyeceğinden kor-
karız.Ve nihayetinde bulabildiğimiz rehberlerle 
başlar yolculuk.

Bazen bu rehber içeri girer, kapalı bir kutu 
olan zihne. Fısıldamaya başlar. O zaman insan bu 
sesin yabancılığını fark eder ama geçmiştir artık 
zaman. Zamanla bu sese alışır ve kendi sesinden 
daha hoş gelir  yabancının tınısı. Ve o zaman ya-
bancı zihinden itibaren adeta bir kanser gibi etrafı 
sarmaya başlar.

Kibir en güzel yemdir aslında sıradan olanlara. 
Aynanın karşısına geçer kimisi izler kendini. Hatta  
öyle kibre bürünmüştür ki zamanı büktüğüne ina-
nır. Halbuki bükülen tek şey yabacının vurduğu 
çekiç le zihninden ibarettir. Zihin kanamaya baş-
lar bu öyle bilinen kanama değildir,her darbeyle 
zihinden kan yerine sevgi akar ,sevgisiz kalan zihin 
asalaklaşır. Beyin fonksiyonlarını yapmaya devam 
eder.Ve  insan da uyumaya… Böylece  insan  kim-
liğini kaybeder ve başlar yabancının yazdığı oyunu 

Gizem ÖZKABAK

Kimlik
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sahnelemeye. Rolünde bir numaradır. Hatta o ka-
dar iyi oynar ki kendi dahi anlayamaz  kanserin 
zihninden kalbine sıçradığını. Ve her şey güzel gi-
derken hatta işlerini rayını da koymuşken  hayat 
ona bir tokat atar.

Bu yabancıyı  onca zaman ben olarak tanım-
lar insan. Kendi ile ilgili soru sorsalar  fedakarca  
tereddütsüz bir biçimde  yabancı için cevaplar. Ve 
ayrılık nasıl olur bilir misiniz ?

Yabancıya VEDAM:
GECE.  Sadece olacakların küçük bir yansıma-

sı ile  hakikate uyandım. Her üzüldüğümde ağla-
yan ben şimdi sadece gözümden yaşların gelmesini 
bekliyordum. Ellerim titriyor ve sadece duruyor-
dum. Ve zihnim yabancıdan ayrılan zihnim, şim-
di sadece konuşuyordu.Haklıydı da onca zaman 
susmuştu ve ben saçlarım ıslak aynanın karşısında 
sessizce kendimi izliyordum.Ve zihnim konuşmaya 
başladı:

Yanlışa düştüm. Tekerlenetekerlene  bile isteğe 
hem de. Bir yanlış diğerini diğeri de diğerini getir-
di bana…Kimliğim yok artık benim.Ne eski ben 
şimdi benim ne de yeni ben. Bir ışık gerek bana. 
Ya da güneşimi kapayan bulutların engellenmesi.
Ciğerime soluduğum hava, nereden nereye.Ben 
kimim şimdi burada  unuttuğum sevgi ve ahlakın 
kırıntılarıyla arayışımdayım.Uzun soluklu bir ara-
yış. Aptalım ben kalbimde mühür. Gözlerim kör 
oldu,ruhum  ağzıma geldi,çıktı çıkacak. Hala en 
başındayım arayışımın. Vücudum dinç ve zihnim 
bir o kadar  yorgun.Zihnimdeki şu üzüm salkımla-
rını kim toplayacak?Kalbimde bir yumru gözümde 

ne de bir damla yaş. Önceden hep doludoluolan 
gözlerim susuyor şimdi. Ne oldu konuşsanıza, ne 
var bu halinizde? Ben, ben miyim? Aynı vücut-
tayım aynı görünüm. Ama ben ,ben değilim. Bir 
yabancı var içimde,sesimde.  Ve hala burnunun di-
kine giden bir yabancı.Seni yabancı,yüreksiz seni. 
Zihnime geldi fısıltıların, aldandım.  Bak, ne yap-
tın bana! Ben, ben değilim.  Aynı kalpte yaşayan 
iki insanım. Sen yabancı! Şimdi aynanın karşısın-
dayım. Atıyorum seni zihnimden hatta kalbimden. 
Kandıramayacaksın beni bir daha !Kalbimin orta-
sında bir yarık içinde sen ve zehrin.  Buldum işte 
yerini! Gözlerindeki iğrençliği gördüm. Fısıltıların 
zihnimim duvarlarında çarpışıp bana geri döndü.  
Gözlerimi keder bürüdü, adeta  bir katarakt gibi 
retinayı sardı, göremiyorum etrafı. Her şeyin başıy-
dı daha ama kirlendi varlığım,sesim hatta sevgim.  
Öyle çığlıkların vardı ki duyamadım hakikati. Sen 
yabancı, kalbime ektin nefreti.Yüreğimden süzülen 
her  damla kan senin elindendir. Göz yaşlarım bile 
terk etti beni.Tam ağzımla nefes borum arasında 
bir taş , ne nefes alabiliyorum ne de verebiliyorum.  
Alıştım o taşa şimdi. Bulanmıyor artık midem es-
kisi kadar. 

Adalet der dururdum. Asıl adil olmayan ben-
mişim. Ben, haksızlık etmişim bana.Her şey yalan. 
İnanmayın siz benim bakışlarıma. Yalan söylüyor 
gözlerim,yabancı  var içimde. Çıktı çıkacak… Ay-
nanın karşısındayım ben şimdi. Özür diliyorum 
yansımamdan.  Kalbim boğum boğum. Azat ettim 
seni yabancı. Senden şikayetçi değilim. Ben şimdi 
benimsenin  sayende. Gözlerimdeki keder  kaybo-
lacak ve senin tüm izlerin böylece benden arınacak. 
Hakikatimdeyim ben şimdi. Kendi kimliğimde…
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Nurseda YILMAZ

Sarı çiçekleri yollayın bana, 
Kuşlardan haber getirsinler. 

Hâla uçabiliyorlar mı, 
Bilmek istiyorum. 

Umut ederken yeşerttiğim çiçeklerden 
olsun! 

Onların köklerini doğarken diktirmiştim. 
Benim dışımda hiçbir duygunun 

ulaşmasına izin vermemiştim. 

Kimsesiz kalanlardan olsun! 
Zehirli sanılsın diye yaymıştım ben 

söylentileri. 

Korkmuştum. 
Çünkü ölene dek benim olmalıydılar. 

Sahip olmalıydım. 

Şimdi ölümü bekliyorum. 
Güneşin doğuşuna kadar özgürlüğüm. 

Ne sevmelerin 
Ne de geceleri okuduğun uydurma 

masalların... 
Hiçbir şey tutamayacak beni. 

Sabah olduğunda yanına gelemeyeceğim. 

Son kez sunduğumuz şükranı notaların 
arasına gizledim. 

Soluk yüzümü görmene bile gerek 
kalmadı. 

Gönderdikleri çiçekleri dikecek saksım da 
olmadığına göre, 

Geride kalamayacağım. 
Ama ilk çiçeğimin son yaprağı düşene dek 

bekleyeceğim. 
Ben bilemem... 
Belki kalırım? 

Yarın akşama dek...

Büyük Şükran (Groß Füge)
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Gizil OĞUZ

Mektup

Tekrar Merhaba,

Düğüm düğüm olduk Mari. Çözülmemiz için kadersel bir ilaç yutmamız 
gerekli. Ben şimdilerde senin bunu bulmanı beklerken kendi kendime daha çok 
bataklığa saplanıyorum. Hayallerimi yaşayacak olmak bile senin için bir yıkım 
sanki. Oysa ki senin de hayallerin olsaydı, benden başka, her şey farklı olabi-
lirdi. Kurtulamadığımız çok anımız birikti. Defter yapraklarına sakladığın döşeli 
travmalar kendilerini bana fazlasıyla açık etti. Saat 00.00’ı görmeden uyumaz 
oldun kan çanağı gözlerinle. Vücudundaki her bir dövme geçmişin izleriydi. 
Ben anlamıştım, sense son bir umut rolüne dalmış gidiyordun. Eyvallahının 
olmadığı günlerdi. Böyle tanımlamıştın. Bense siz anlatmadan biliyordum bu 
hikâyenin sonunu. Başlangıç da bendim bitiş de. Sebep de bendim sonuç da. 
Ve bu yüzden en suçlu da bendim. Senin ve hayatının arasında...   Her gün 
elimde farklı bir afişle geldim. Sen bunca yeniliği kaldıramıyordun. Halbuki 
onlar Yeşilçam filmlerine aitti. Oyuncak bir ayının beni mutsuz edebildiğine 
olan inancın tamdı. Senin en ufak bir hatan olamazdı. Keşke defter tutmaya 
devam edebilseydin. Dijital dünya hileliydi. Yüreğinden tuttu seni ve bana açık 
etti. Gözlerinden bir şeyler aktıkça anladım sustuklarını. Gözyaşların kelime-
lerindi. Yine de evrenin müthiş bir dengesi vardı. Her şey olması gerektiği yer 
ve zamanda oluyordu. Tek kontrol edilemeyen verilen tepkilerdi aslında. Yoksa 
her şey mükemmeldi(!) Başımıza gelen en berbat şeyi bile en doğru zamanda 
yaşıyorduk. Bu bizi iyi veya kötü bir sürü şeye sürüklüyordu. Bunları böyle 
oturup anlattığımızda her şey çok yerindeydi ama sonrası gelmezse hepsi boştu. 
Halbuki onun da olamamasının bir sebebi vardı. Ama artık dinlenmiyorsun. 
Biz evrenin yanında ufak kum taneleri. Ne haddimize ki onun kadar mükemmel 
olmak.  Olamayız, anlamıyorlar. Kendi çelişkileri içinde yüzüp de başkalarının 
çelişkilerine gülen varlıklarız biz. Herkesi çelişkileriyle kabul etmeli halbuki. 
Ama zor. İnsan kendinde takılıp kaldıkça başka dünyaların var olduğunu göre-
miyor. Hiçbir şey bilmediğini kabul etmedikçe öğrenemiyor. Direnmesi gereken 
bir durum olmadıkça anlayamıyor karşısındakini. Anlamak kendini bir kenara 
koyduğun anda başlıyor. Ben de tam burada sana sesleniyorum. Kim olduğunu 
sansürsüz anlatan tek şey ayna.  Aynanla konuşmayı öğrendiğinde her şey çözü-
lecek, inanıyorum. O güne dek hoşça kal.
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Türkiye’nin devlet te-
levizyonu olarak ta-
nımlanan ve kamu 

yayıncılığı yapan TRT yayın 
hayatına başladığı ilk dönem-
lerde yurtdışından ithal etti-
ği programlar, dizi ve sinema 
filmleriyle izlerkitleye hitap 
etmiş zamanla yerli yapımlara 
ekranlarını açarak kendi üre-
timlerini gerçekleştirmiştir. 
Bu süreçte TRT’nin kendisi de yapımcı olarak yer 
almış ve toplum tarafından benimsenen ve ilgiyle 
izlen prodüksiyonlar hayata geçirmiştir. Bu çizgi-
ye uyan dizilerden biri de ve geçtiğimiz yıl TRT 1 
ekranlarına veda eden, tekrarları halen 360 TV’de 
yayımlanan ve Türkiye’de belirli bir kuşağa ‘nostalji’ 
yaşatmak iddiasıyla gösterilen Seksenler’dir. Dizi-
de 1980’lerdeki İstanbul’un herhangi bir semtinde 
yaşayan orta-alt sınıftan insanların günlük yaşam 
pratikleri, romantik komedi formatında sergilen-
mektedir.

 Yapımcılar bir metin olarak ortaya koydukla-
rı diziyi döneme özgü görsellerle de desteklemek-
tedirler. Dizinin geçtiği dönem sosyal dayanışma, 

Seksenler

yardımlaşma, küçük hayaller 
ve büyük mutluluklar çerçe-
vesinde sunularak bir yandan 
‘nostaljik asrı saadet’ duygusu 
oluşturmakta, diğer yandan 
peri masalı deneyimi yaşatmayı 
hedeflemektedir.  Sadece rey-
ting başarısı değil aynı zaman-
da nostalji yaşatma iddiasında 
bulunarak bir dönemi, aile 
bağları ve toplumsal ilişiklerin 

temelinde romantize ederek yüceltmesidir. Bu bağ-
lamda geçmişe duyulan özlemin (nostalji) medya 
üzerinden romantik komedi türünde sunulmasının 
izleyenler tarafından nasıl alımlandığının önemi 
daha da artmaktadır.

Seksenler dizisi, İstanbul’da bir mahalledeki 
toplumsal hayatı anlatan, konusuyla bir aile üzerin-
den kurulan ilişkileri izler kitleye sunan bir yapım-
dır. Dizide temel tema günlük rutin hayatın akışıdır 
ve tabî ki başta gençler arasında olmak üzere eşler 
arasındaki aşkı ön planda tutmaktadır. Dizide, Türk 
toplumun ekseriyetli yaşam alanı olarak ifade edi-
lebilecek bakkal, kasap, kahvehane, manav, balıkçı, 
simitçi, seyyar satıcı, mahalle bekçisi, karakol polisi, 

Tarık KORKUT
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plakçı vb, küçük esnafın yani orta-alt sınıf bireylerin 
hayatlarının 1980’li yıllardaki akışı yansıtılmaktadır. 
Dizideki karakterler arasındaki aşklar, kıskançlıklar, 
kırgınlıklar, küçük düşmanlıklar, borçlar, veresiye 
satın almalar, bazen sınıf atlama hayalleriyle döne-
min ünlü müzisyenlerinin şarkılarının da eşlik ettiği 
bir atmosferle sunulmaktadır. Dizide 1980’li yılların 
belli başlı temaları ‘iyi ki o günlerde yaşamamışız’ 
dedirtecek türden olmasına karşın Türkiye milli fut-
bol takımının İngiltere’ye 8-0 yenilmesi ve Eurovi-
sion şarkı yarışmalarındaki başarısızlıklar- insanların 
gene de mutlu ve huzurlu olduğu anlatılmaktadır.

Diziyi nostaljik duyguların tatmin edilmesi ba-
kımından izleyenler ise geçmişe yönelik özlemi ifade 
ederek bu hazzı aldıklarını, seyrederken eğlendikle-
rini ve aynı zamanda hüzünlendiklerini kaydetmek-
tedirler.

Dizide şimdilerde hemen hemen hepimizin 
unuttuğu, hatırlayanlar için ise anılarda kalmış bir 
hayal gibi güzel mahallelerin bulunduğu, sıcak dost-
lukların kırk yıllık hatırlarıyla kahve telvelerinden 
filizlenip kalplere yerleştiği mahalleler vardır.

Gerçekten de insanların birbirine yabancılaştığı 
hatta birbirinden korktuğu bir zamanda sanal or-
tamlarda bulmaya çalıştığımız o sıcaklık evlerimizi, 
kalplerimizi, sofralarımızı terk edip gitti. Maalesef 
bu kültür artık hayatını eskisi gibi sürdürmemekte.

Çocukların kapı önüne çıkartılmadığı günü-
müzde, komşuya çocuk emanet edilip, gözler arka-
da kalmadan işe, doktora ya da gezmeye gidilirdi. 
Çünkü bilinirdi ki o komşular emanet edilen yara-
mazlara kendi çocuğu gibi sahip çıkardı. Aman ha-
tırlar kırılmasın, aman karşımızdakiler incinmesin 
diye ince ince ayrıntılar düşünülürdü. “Komşuda 
pişer, bize de düşer” deyiminde söylenen doğruydu, 
kim bir şey pişirse apartman kokardı ve komşuluk 
hakkı diye herkesle paylaşılırdı. Komşu teyzeler an-
nelerimizden farksızdı, güvenilirdi, sıcacıktı, kom-
şu annelerimizdi onlar. Bu kültürü görmüş, içinde 
yaşamışlar için bir nostalji kaynağıydı “Seksenler”. 
Nostalji eve dönüş özlemi olarak tanımlanabilir. Fa-
kat bu artık var olmayan ve asla da olmayacak olan 

eve yönelik bir dönüş özlemidir. Ne kadar özlem 
duyulsa da zamanın getirisi ile değişmiş bulunmak-
tadır mahalle kültürü.

Toparlarsak; zaman, şehir ve insanı değiştirdiği 
gibi mahalleyi, mahalle sistemini, mahalle ilişkilerini 
de değiştirmektedir. Her çağın mahallesi, kendince 
işlemekte, kendince şehri anlamlandırmaktadır. Za-
manla yeni halleri terennüm eden, yeni yüzlere bü-
rünen mahalle, temsil ettiği öz değerler bağlamında 
sürekliliğini korumaktadır. Halen mahallenin etkin, 
güçlü, süreğen bir birim olduğu rahatlıkla söylene-
bilir. Mahalle şekil ve biçim bakımından değişse de 
öz itibariyle güçlü bir varlıktır; temsil değeri hep 
geçerlidir. Ancak, günümüzün mahallesi, elbette 
eski mahalle değildir, olamaz da. Olması gerekir mi, 
hatta olması mümkün mü, ayrıca bunları da konuş-
makta fayda var. Üzerinden zaman denen esrarengiz 
akım geçmiştir çünkü. Zaman, tıpkı şehir, mekân 
ve insanda yaptığını mahallede de gerçekleştirmiş; 
onu dönüştürmüştür. Mahalle, zaman içinde farklı 
çizgilere ulaşmıştır.

Eski mahalleye ne oldu peki? Ondan bir eser 
kaldı mı? Bütünüyle hayattan çekildi mi, yoksa ken-
di ezgisini başka türlü, belki kısılmış sesiyle söyle-
meyi sürdürmekte mi? Mahalleye yeni zamanlarda 
neler eklendi? Onu yeni zamanlara taşıyan ilişkiler, 
biçimler, değerler nasıl bir mahalle portresi meyda-
na getirdi? Yeni zamanlarda mahalle nasıl işlemekte 
veya nasıl gerçek hususiyetlerinden koparıldı? 

Bu soruların her birinin artık tek cevabı yoktur.
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Tepeden aşağıya son bir kez baktı. Onun için 
sadece evinin çatısı olarak anlam bulan bu 
yere ne diye çıkmıştı ki? Onu bu karara iten 

neydi? Çıktığı çatının hep yıldızlara bakmak istediği 
fakat şu an arabaları gözlediği çıkıntısına oturdu.

 Kendine göre çok zaman önce şehrin bilinme-
yen mahallelerinden birinde doğdu. Anne ve baba-
sı kim bilir ne kadar sevinmişlerdi onu görünce. İlk 
yedi yaşını tam olarak hatırlamıyordu. Tek bildiği 
babasıyla yaptığı sulu boya resimleri, annesinin 
yaptığı zencefilli kurabiyeler...

Yedisinde büyük bir istekle okula gitmiş, ilko-
kulu büyük bir özen ve başarı ile bitirmişti. Lise için 
girdiği sınavdan iyi bir sonuç çıkarmıştı. O yaşına 
kadar mutlu, kendinde bir kusur görmeyen, biraz 
da kibirliyken lise son sınıf onu derinden etkiledi.

 Kendisinden birkaç ay büyük kuzeni ona garip 
gelmeye başladı. Sürekli başarılı, her alanda yetenek-
li, saygılı ve iyi olan kuzeni ona mükemmel geliyor, 
art arda gelen bu başarılar ve gösteriler onu düşün-
dürüyordu. Sahip olmak istediği her şeye o sahipti. 
Başarı, mutluluk... Kendini sorgulayıp ezmeye baş-
ladı o anlarda. Kuzeninden çirkin, başarısız, kötü ve 
mutsuz biri olduğunu bilmek, onun daha çok sevil-
diğini görmek, onu kıskanç ve kindar birine dönüş-
türmekte, hayatını katlanılmaz kılmaktaydı.

Ailesi de garip geliyordu ona. Anılarında çizdik-
leri resimler, oynadıkları oyunlar ve açıksözlülüğü 

Dönüm
ile yer edinmiş babası; onu umursamayan, günde 
bir saat gördüğü, İşkolik ve aksi biri olup çıkmıştı. 
Onunla pasta ve kekler yapan, güzel ve güçlü anne-
ciği; en ufak aksilikte ona kızan, sinirli ve mutsuz bir 
kadın olmuştu.

Tam o anda aşağıdan bir ses duydu. Bir makine 
sesi... Ağacın dallarını kesiyordu. Önce en kalın dalı, 
sonrasında inceleri bir güzel kesti. Ağaç sadece bir 
gövde olarak çıplak, savunmasız ve kimsesiz kalmıştı, 
onun gibi..

Anılarına geri döndü. Kendisini sorguladıkça içi-
ne kapandı. Ailesinin, kardeş gibi büyüdüğü kuzen-
lerinin onu dışladığını, önemsemediğini düşündü. 
Bazen kim ve nerede olduğunu unutuyor, hiçbir işini 
umursamıyor, oturuyordu. Kendinden o dahil olmak 
üzere herkes nefret ediyordu, en azından o öyle düşü-
nüyordu. Kendisinin iyi bir seviyeye çıkamayacağının 
farkındaydı, o da diğerlerini indirmeye karar verdi.

İnsanlar hakkında yalanlar söylemeye başladı. 
Kendisinden herhangi bir konuda daha iyi olan biri 
için bahane ve yalanlar uyduruyor, bununla mutlu 
oluyordu. Bir zaman sonra kendi yalanlarıyla açık 
vermeye, yalanlarını unutmaya başladı. Kendinden 
utanıyor, nefret ediyor, kendini öldürmek istiyordu. 
Çevresindekiler söylediği doğruları bile sorguluyor, 
en ufak olayda onu suçluyordu. Kimi zaman de-
ğişmek isterken kimi zaman bütün olanlardan baş-
kasını suçluyor, aynen devam ediyordu. Hataların 
kendinde olduğunu anladığında ağlama krizleri ve 
depresyonu başlıyordu.

Anlamsızca irkildiğini hissetti. Aşağıda yol yere 
düşen bir ağaçtan dolayı kapanmıştı. Savunmasız, 
kırgın, kimsesiz bir ağaçtan... Gözünden iki damla 
yaş düştüğünü hissetti. Aldığı karar doğru muydu 
gerçekten? Hayatında hiç mi güzel bir şey olmamıştı?

Sırf babasıyla yeni resimler yapmak için, anne-
siyle Cahit Sıtkı Tarancı şiirleri okumak için atlama-
malıydı belki de... Sırf kuzeni gibi mutlu, güzel ve 
başarılı olabileceğini insanlara ispat etmek için kal-
kışmamalıydı bu işe. Düzelebileceği, katlanılamaz 
bir hayatı neşeli bir yuvaya çeviremezdi belki ama 
denemeye değerdi.

Tepeden aşağıya son bir kez baktı ve gözlerini 
masmavi göğe çevirdi. Gökte uçan güzel kuşun ona 
selam verdiğini hissedebiliyordu. 

İrem UZUN
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Psikiyatrist Erol Göka psi-
kiyatrinin sosyal bilim-
ler ve felsefeyle ilişkisine 

dair çalışmaları ile tanınan bir 
yazardır. Göka, uzun süredir 
büyük grupların davranışları-
na ve bu davranışların tarihsel 
kökenlerine dair yaptığı araştır-
malarıyla Türkiye’deki tarihsel 
psikoloji çalışmalarına önemli 
katkılar yapmaktadır.Türk’ün 
Göçebe Ruhu isimli kitabın-
da yazar Türklerin uzun tarih-
sel dönemlerde değişmediğini 
ileri sürdüğü bazı davranışları 
göçebelik olgusu etrafında ele 
almaktadır.

Göçebelik tarihte kalmış bir olgu değil halen 
daha varlığını sürdüren bir durumdur. Bu bağlam-
da yazarın temel tezi, yerleşik yaşama geçiş, kent-
leşme, İslamlaşma ve modernleşme süreçlerindeki 
gelişmelere rağmen, göçebe ruh halinin halen Türk 
grup psikolojisinin belirleyicilerinden birisi oldu-
ğudur.

Göka, tarihsel okuma ve Anadolu’daki güncel 
yaşam pratiklerine dayanarak Türklerin tarihsel 
süreç içinde değişime direnç gösteren davranış-
larının ve psikolojik özelliklerinin bulunduğunu 
düşünmektedir. Göka’ya göre her Türk bireysel 
özelliklerinden bağımsız olarak Türk olması mü-
nasebetiyle ortak bazı psikolojik özellik ve davranış 
örüntülerine sahiptir. Göka’nın “Türk Grup Dav-
ranışı” kavramsallaştırması çerçevesinde ele aldığı 
bu davranışlar üzerinde eski Şaman dinî inançlar, 
göçebe-hayvancı-savaşçı toplumsal özellikler, söze 
dayanan kültürel yapılar, soy-sop tarzı örgütlenme-
ler gibi unsurların etkisi olduğunu düşünmektedir. 
Ona göre bütün bu unsurlar birbirileri ile bağlan-
tılı olarak tarihsel süreç içerisinde varlıklarını gü-

nümüze kadar devam ettirmişlerdir.1

Yazar aynı zamanda  “Türk 
Grup Davranışı”  kitabı nedeniyle, 
Türkiye Yazarlar Birliği “2006 yılı 
Yılın Fikir Adamı Ödülü”ne layık 
görülmüştür.

Göka’ya göre göç ile göçebelik 
arasında temel bir ayrım söz konu-
sudur. Yazar, psikiyatri ve psikoloji 
literatüründe çokça ele alınan göç 
olgusunun, modern zamanlarda 
ekonomik, siyasal ve toplumsal ne-
denlerle ortaya çıkmış olan zorun-
lu bir yer değiştirme eylemi olması 
hasebiyle “Zorunlu Travmatik Göç” 
olarak adlandırır. Göçebeliği ise her 

ne kadar dönem dönem benzer zorunlu travmatik 
unsurları barındırsa da, tercihen yapılan bir göç 
eylemi olması nedeniyle ‘yaşama tarzı’ olarak de-
ğerlendirmektedir.

Her bayramda, tatilde köyüne gitme, yaylaya 
çıkma; ununu, bulgurunu, tarhanasını köyün-
den, bildiği yöresinden getirme; evin bir odasını 
her zaman misafirler için en güzel şekilde donatıp 
yerleştirme, onları orada ağırlama, yatılı misafirler 
için yer yatağı açıp sonra sabah onları yüklüklere 
kaldırma  gibi halen devam ettirdiğimiz adetleri-
mizde eski göçebe ruhumuzdan izler taşımakta ve 
yaşatmaktayız.
1 Göka’nın grup psikolojisi kavramını kullanışı psi-

koloji literatüründekinden çeşitli farklılıklar arz 
etmektedir. Psikoloji literatüründe grup psikoloji-
si kavramı insanların gruplar halinde yaşarlarken 
muhtelif nedenlerden ötürü gruba uyum sağlama-
larını ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Burada 
gruba uyma tarihsel bir süreklilik göstermekten 
ziyade grubun o anki varlığına bağlı olarak orta-
ya çıkmaktadır. Göka ise tarihsel olarak aktarılan 
ve tekrarlanan bazı ortak davranış biçimlerinden 
bahsetmektedir.

“Türk’ün Göçebe Ruhu”
KITAP TANITIMI

“Ne kadar geriye bakabilirsek, ileriyi o kadar iyi görebiliriz.”

William Churchill
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Bazarov kitabın ana karakteri olarak geçer ve 
geleneksel Rus akımına karşın yeni nesilde-
ki nihilizm akımını temsil eder. Bazarov bir 

nihilistin hayat tarzına sahiptir ve daha önceden 
toplumda mantıklı ve geçerli kabul edilmiş her 
şeyi reddeder. Bir nihilist olarak hiç kimsenin sö-
zünü kabul etmez, hiçbir duyguyu benimsemez ve 
o zamanki insanların en çok tepki vermesine se-
bep olan düşüncesi: Kendi ülkesiyle birlikte hiçbir 
ülkeyi kabul etmez. Sadece bilimsel olarak kabul 
görmüş olanla ilgilenir.

Bazarov bütün değerleri yok sayar, kendisi ve 
kendisi gibi olanların amaçlarını saf ve çağın ih-
tiyacı olan şey olarak görür. Ona göre nihilizm 
herhangi bir kötülük bulundurmaz çünkü eskiyi 
yok eder ama yerine kendi doğru gördüğü olguyu 
koymaya çalışmaz. Nihilizm hiçbir şeyin olmaması 
gerektiğini savunur.

Bazarov’u ilk kez geleneksel akımın savunucu-
larından biri olan Pavel’le tartışırken görüyoruz. Bu 
tartışmada Bazarov’un sanat, müzik, romantizm ve 
ülkeye sadıklık hakkındaki düşünceleri çevresinde-
ki insanları dehşete düşürüyor ve onu yeni neslin 
örneği olarak gördükçe gelecekten umutlarının ke-
sildiğini hissediyorlar.

Kitabın devamında ise Bazarov bu güçlü ve 
sarsılmaz iradesini sarsacak bir duyguya kapılıyor. 
Anna Sergeyevna’ya  aşık oluyor. Bazarov aşkını 
itiraf ederken duygularının aptalca olduğunu ve 
Anna’yı kendisini kandırmakla suçlayıp aşkını iti-
raf ettirecek kadar ileri gittiğinden dolayı suçluyor. 
Aşkına karşılık bulamamakla birlikte Bazarov eski 
nihilist hayatına geri dönmeye çalışıyor ama eski 
dünyasındaki mutluluğu bulamıyor.

Bazarov bir nihilist olarak aşkı reddeder. Ken-
disinin aşık olmasıyla birlikte kendisini de reddet-
mek zorunda kalıyor ve bu da onu bir nevi ölüme 
sürüklüyor. Anna’yla görüşmesinden sonra ailesiyle 
olan konuşmaları ve arkadaşına verdiği cevaplarda 

Bazarov’un fikir dünyasının değiştiği görülüyor. 
Keza bunun en belirgin örneğine ölüm döşeğin-
deyken son isteğinin Anna Sergeyevna’yı görmek 
olduğunu söylediğinde karşılaşıyoruz.

Anna Sergeyevna,  Bazarov’u görmeye gitti-
ğinde Bazarov onu sevdiğini söyleyemez çünkü 
bunun önemli olduğunu düşünmez. Bunun yerine 
Anna’ya ne kadar sevimli ve güzel olduğunu söyler. 
Bazarov son anında da aşk duygusunu kendisine 
konduramaz bunun yerine aşkı  Anna’nın sahip 
olduğu bir nesne haline getirir. İşte Bazarov’un aş-
kının en doğru tanımı budur. 

Aslı KÜREKÇİ

Yvgeny Vasiliç Bazarov’un 
Kimlik Analizi
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En kötü ihtimal son senelerden geriye kürek 
çekip çeşmeli’ye giderim. Asfalt sıcaktan eri-
diği gün terliklerimiz yapıştığında tek ayak 

üzerinde seke seke eve döndüğümüzü hatırlıyorum. 
yağlı boyalı ev dahil her şey yerli yerinde, avludaki 
emme basma tulumba eksik bir.  deniz kenarında 
usum kor sıcağı kumlara karışıyor. ve anımsıyorum 
da, ben kürek çekmeyi bilmem. 

Burası yılın yedi ayı soğuk, gökler güneşin yok-
sunluğunu çekiyor ve burada hüznü ikinci bir deri 
gibi giyiyorum. belladonna önüme mum tutuyor 
bak, geç, yürü diyor. dikeltiyor hep hüzne eğinik 
duran bedenimi. ona sormak istiyorum bu zamanla 
bu insanlarla beni nasıl aynı potada eritebiliriz, ve 
sormak istiyorum ayakları yere değmiyormuş gibi 
süzülerek yürümeyi kim öğretti ona ve sormak is-
tiyorum insan suretinde görünmesinin gizemini. o, 
ben düştüğüm yere kök salınca köklerimi sökmeye 
uğraştıktan sonra pes ediyor, bana yaralı bir hayvan-
mışım gibi bakıyor ve anlıyor ki ben bağdaşmazın 
biriyim. muvazenesi bozulmuş ruhların sırtını sıvaz-
lamak ne getirir diyor ve beni azat ediyor. 

Senardenler’den nasıl kaçtın rimbaud? o 

Düşsel

güdüyü nasıl kımıldattın? zemheri zamanı senin-
le yola çıksak ve avazımız çıktığı kadar kaçsak, sen 
bana kılavuzluk edersin ben yol boyu gevezelik ede-
rim, hiçliğe methiyeler düzerim. bella donna’yı ve 
o çepirli şehri anlatırım sana. nil nehri’ne yansıyan
bir ay görürsen o ay yörüngesinden çıkmıştır derim. 
hayaller travma olma potansiyeline sahiptir derim. 
traumtrauma olur derim sen şaşırırsın. günlerce yol 
alır millerce uyuruz.sopanın ucuna bağlı bohçamı-
za zehirli otlar koyarız, belli bir mesafe kat ettikten 
sonra yoyulmasın diye kaynatır içeriz sonra kırklara 
karıştılar derler bizim için.   

Yolun sonunda bir dar kapı çıkacak karşımıza 
ama ben oradan geçecek kadar elastiki değilim, ezi-
lip büzüldüğüm gibi kalırım. ya bir enkazı mesken 
tutacağız ya da bohçadaki otlardan biraz daha kay-
natacağız, en iyisi ikinciyi yapalım. sonra ben cehen-
nemin yedinci katmanındayken bundan daha kötü 
zamanlarım da olmuştu diyeceğim. ne yapalım, 
geçmişe doğru kürek çekmeyi kimse bilmiyordu 
diyeceğim. geride kalanlara düşen tek mesuliyet bir 
kenotaf yaptırmak, biraz da gözyaşı akıtmak olacak 
ve elbet bu hikaye yasaklı bir dilde anlatılacak.

Nilay DOĞAN
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Yalnız yürür insan yolda.Yanında kimin sana eş-
lik ettiği önemli değildir. Çünkü o olmasa da 
“son”a yürümek  zorundasın, tek başına. Bu 

yolda adımlarını eleştiren de,  yolun yanlış gittiğini 
iddia eden de, gücünün tükendiğini hissettiği an so-
ğuk betondan kendini kaldırmak için  sebep   bula-
mazken ona sebepler yaratan da olmadan yürümeye 
alışmıştı.Sona sadece o ulaşacaktı, kendi başına.

Uyandığı her yeni güne bezginlikle bakmazdı 
ama güneşin,  ruhu ısıtan parlak ışıkları camdan hın-
zırca sızarken ya da arsızca sesini sesini duyurmak iste-
yen kuşlar bu oyuna eşlik ederken kendini bu sabahın 
bir parçası olarak görmezdi.Onun için bunlar sadece 
perdenin açık ve camı da aralık bıraktığı için sonuç-
larına katlanmak zorunda kaldığı olaylardı.Bunların 
arkasındaki mutluluğu görmeyi öğrenememişti ya da 
öğretmemişlerdi.

Bu güne de aynı açtı gözlerini.Hınzır güneş ve 
arsız kuşlar yine anlaşıp dolup taşmışlardı camdan.
Başucunda duran

kaktüslerinin hala nemli duran toprağına göz 
attıktan sonra yine de suya ihtiyaçları olmadığından 
emin olmak için eliyle toprağı yokladı.Hızlıca hazır-
lanıp ceketini alıp çıktı. Bu sokak

neden doluydu bu kadar, bugünü önemli kılacak 
bir şey mi vardı?  Her zaman gittiği kafenin o köşe-
sindeki küçük masa-

da oturmadığı zaman, içtiği kahvenin tadına 
varamadığı; her zaman sanki masa ve onun arasın-
daki özel bağ herkesçe bilinen bir gerçekmiş gibi boş 
bırakılan masada, her zaman oturduğu sandalyenin 

karşısına oturan adamı gördü. Ve o anda içini, bir 
bardağın elinden kaydığını hissetmesine rağmen o 
kısa anda sonucu asla değiştiremeyeceğinin farkına 
varmanın verdiği çaresiz bir hayal kırıklığı kapladı.
Sonuç, toplarken eline batacak kırıklardı.

Ayakları onu farkına varmadan yine o masaya, 
aynı yerine, taşıdı. Karşısındaki sandalyede oturan 
adamdan ne oturmak için izin istedi ne de herhan-
gi bir cümle döküldü ağzından. Sandalyesini, sessiz 
bir çığlığı andıracak bir ses eşliğinde hızlı bir ham-
leyle çekip oturdu. İkisi de öylece baktı birbirlerinin 
gözüne. İkisinin de yüzünden herhangi bir duygu 
okunamıyordu. Gözleri birbirlerine kilitlendiği anda 
eksik olan şeyler tamamlanıyor ve kafalarında sorular 
oluşması gerekirken sadece birbirlerinin cevabını ya-
ratıyorlardı.

Adam çıkardığı defterine bir şeyler çizerken, o 
ise defterine bir şeyler karalıyordu. Farkında mıydı 
peki? Elleri aklından tamamen bağımsız aktarıyordu 
düşüncelerini.İkisi de aynı anda bıraktı işi.Gözlerini 
yine buluşturdular.Sustular.Ve kalktılar masadan…

İşte yine o masadalar. Bir önceki günden bugün 
için bu masada buluşma sözü verilmemiş olmasına 
rağmen karşılaştıkları ilk günden beri buluşuyorlar 
bu masada.İlk karşılaştıkları anın aynısını yaşıyorlar 
her gün. Gözler buluşuyor, eller deftere bir şeyler ka-
ralıyor… İkisi de hâlâ tek bir kelime etmiyor ama ar-
tık tanıyorlar birbirlerini. Artık aşinalar o hisse: gözler 
buluşunca eksiklerin tamamlanmasına.

Birbirini tekrar eden günlerden biri.Yine aynı 
masada, aynı konumdalar.Kadının gözleri adamın 
tanıdık gözleriyle buluşabilmek için hareket ederken, 
o tanıdık yüze kilitleniyor.Karşısında duran kişi ken-
disi. Fakat bir anda kendinisini gördüğünü sandığı 
görüntü de adam da yok oluyor. Boşluğa düşmenin 
verdiği hayal kırıklığının etkisiyle düşüncelerini top-
lamaya çalışırken hızlıca defterini alıp evine gidiyor.

 Yeni güne açtı gözlerini. Bu sefer uyandıran şey 
ne güneş ne de kuşlardı.Kapamıştı camını, perdesini.
Daha nasıl ulaşabilirlerdi ki ona. Baş ucunda duran 
kaktüsünün toprağı  kurumuştu.Olsun. Kaktüsler 
uzun süre susuz yaşayabilir ya. Kaktüsün yanındaki 
,gelince öylece bıraktığı, defteri ilişti gözüne.Hatırla-
yamıyordu en son karaladıklarını. Merak ve bıkkınlı-
ğı içeren karmaşık bir ruh haliyle araladı kapağı.

Yazdığı tek şey yalnızlıktı…

Nilsu YANDI

Pencereden Sızan Umut
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Taklit
Firuze Hilal UZUN

Kimi taklit ediyor bunca taklitçi
Taklit ettikleri bir taklitçi
Bu bir taklit değiş tokuşu

İnsanlar arasında bir taklit muharebesi 
Almış başını gidiyor bu taklitçilik 

Aynalar bile bıkmış bu işten,
Besbelli

Ağzımı açınca anlayacaklar sanıyorum
Ve korkuyorum

Onu taklit edebilirsin ama onun bilişini değil 
Almış başını gidiyor bu taklitçilik

Taklitçiler bile bıkmış bu taklitçilerden,
Besbelli

İçimde bile bir başka taklitçi 
İki defa bir başkası bu içimdeki taklitçi

-yine bir başkasını taklit etmek istiyor o da- 
Almış başını gidiyor bu taklitçilik 

İçerideki bile bıkmış bu dışarıdakinden,
Besbelli

Sağımdaki mi solumdaki mi 
Kim bu taklit ettiğim ve taklit edilen
Kim bu taklit ettiğimiz taklit eden

Bu bir hüviyet değiş tokuşu
İnsanlar arasında bir taklit muharebesi

Almış başını gidiyor bu sahtecilik
Medeniyetler bile bıkmış bu işten,

Besbelli

Fakat belli değil hala
Neyi taklit ettiğimiz

Belli neyi taklit ettiğimiz,
Besbelli
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Bir dil bir insan, iki 
dil iki insan’ sözünü 
hepimiz duymuşuz-

dur. Peki bu sözün anlamı-
nı irdeleyecek olursak, yeni 
bir dil öğrenmenin kişinin 
sadece ulaşabileceği kay-
naklardan dolayı bilgi bi-
rikimini, iletişim kurabile-
ceği insan sayısını ve genel 
kültürünü arttırdığını mı 
çıkarırız, yoksa yeni bir di-
lin aynı zamanda kişinin düşünce tarzını, davranış-
larını ve kişiliğini de etkilediğini savunabilir miyiz?

Tartışmalar yıllardır ve halen daha hararetle de-
vam etse de birden fazla dile hakim kişilerin çoğu, 
farklı dilleri konuşurken farklı kimliklere büründü-
ğünü söylüyor, hatta bazıları bunu avantaj olarak 
bile kullanıyor. Çünkü bir rivayete göre Napolyon 
halkı ve yakın çevresine Fransızca ,  resmi görüşme-
lerde İngilizce, pazarlıklarda ise Almanca kullan-
mıştır. Bu konudaki bilimsel çalışmalara gelmeden 
önce dili ve dilin oluşumunu tanımlayarak zemini 
sağlam oluşturmamız gerekir. Dili ,insanların çeşitli 
düzen ve kurallar bütünü içinde düşüncelerini ifa-
de etmek için kullandığı her türlü ses ,işaret ,yazı 
,simge vb öge olarak  tanımlayabiliriz ve dış Dünya 
ile etkileşimde bulunma ve bu çevreyi kavramlaştır-
ma süreci sonunda ortaya çıktığını da söyleyebiliriz. 
Her ne kadar aynı dili konuşan kişilerin bile hayatı 
ve dillerini algılayışlarının farklı olduğuna inanıl-
sa da, her dil konuşulduğu toplulukta gerek ortak 
geçmişi gerek ortak yaşamı ve gündelik hayatı ifade 
edişinden dolayı belirli durumlara karşı belirli tepki 
ve düşünce şemalarını ve dış dünyayı algı ve anlam-
landırma sınırlarını , esnek ve açık bir yapıya sahip 
olan insan zihnine işler . İnsanlar çeşitli durumlar-
la karşılaştıklarında halihazırda sahip oldukları dil 
formundaki zihinsel şemalarla hareket ederler ve bu 
mantıkla yola çıkılırsa kişi yeni bir dili ileri düzeyde 
öğrendiğinde o dilin konuşulduğu toplumun dü-
şünce şemalarını da zihnine alır. Ancak kendi ana 
dili ve ikinci dili arasındaki geçişi keskinleştiremezse 
iki dilin şemaları birbirini etkileyebilir ve karışabilir. 
Veya çoğumuz gözlemlemişizdir: yeni dilini başlan-
gıç seviyesinde konuşan kişi yabancı dili kendi ana 
dili edasıyla konuşur ve çeşitli ifade ve yapıları o 

dilde yaygın olmasa da ken-
di dilinde yaygın olduğu 
için kullanabilir.

Bu konudaki bilimsel 
çalışmalara gelecek olursak, 
Edward Sapir ve Benjamin 
Lee Whorf ’a mutlaka değin-
memiz gerekir. 1931 yılında 
öne sürülen Sapir-Whorf 
hipotezine göre insanın dü-
şüncesi ve konuştuğu dilin 

sağlam bir bağlantısı ve her dilin kendi içinde farklı 
bir mantığı ve algılama biçimi vardır.  Kişi , kendi 
dilinde belirli bir düşünce yapısı oluşturmuştur ve 
bu yüzden başka bir dili hiçbir zaman tam anlamıyla 
anlayamaz. Ancak burada ‘hiçbir zaman’ ifadesi tar-
tışmaya açıktır. Sonuçta zihin , esnek ve işlenebilir 
bir yapıya sahip olduğundan eğer kişi bir dile yete-
rince mahsur kalırsa (Bu en iyi dilin konuşulduğu 
yerde yaşanarak veya ana dil konuşucularıyla sürekli 
iletişim kurarak gerçekleşecektir muhtemelen.) o 
dili gerçek manada anlayabilecek hale gelir. Ancak 
bu hipotez üzerine konuşurken dış Dünya algısının 
daha konuşmayı öğrenmeden gelişmeye başladığını 
ve insan zihninin muazzam yapısından dolayı her-
keste farklılık gösterdiğini göz önünde bulundur-
mak gerekir.

Mantık ve dil felsefesi üzerine çalışmalarıyla ta-
nınan filozof  Ludwig Wittgenstein ise bu konudaki 
görüşünü ‘ Dilimin sınırları , dünyamın sınırlarıdır.’ 
diyerek ifade etmiştir.

Bu konuda çalışma yürüten bazı bilim insanları 
ise aşırılığa ve mutlakçılığa kaçmakta , dilin kişinin 
karakterini ve düşüncelerini neredeyse tamamen et-
kileyeceğini ifade eden dilbilimsel determinizmi sa-
vunmaktadır. Ancak buna istisnai örnekler vermek 
gayet kolaydır.

Genel olarak özetlemek gerekirse , büyük ihti-
malle dil konuşulduğu topluma ait genel bir karak-
ter modelini bir nebze olsa da almakta ve konuşu-
cuya işlemektedir. Ayrıca öğrenilen yeni diller kişiye 
yeni düşünce biçimleri de kazandırmaktadır. O za-
man tıpkı bir çek atasözünde dendiği gibi: Yeni bir 
dil öğren ve yeni bir ruhun olsun!

Yeni Bir Dil Öğren ve Yeni Bir Ruhun Olsun!

‘
Eren KIR
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Gökyüzünün ve yeryüzünün birleştiği çiz-
gide kaybolmak istenilen zamanlar vardır. 
Akrebi her seferinde geçmesine rağmen ra-

kibinden değersiz görülen yelkovan gibi olanların 
zamanı. Hayata yenik başlamaktır bu; coğrafyanın, 
alın yazısını eskize fırsat dahi tanımadan çizmesi-
dir. 

Varlık ve yokluk…
Karıştığımız kalabalıklar gibidir hayat. Var-

lıklarını görebiliriz ama bardağın boş tarafından 
çığlık atan yokluğa sürgünüzdür. Bunu da en iyi 
saklandığımız evlerde anlarız. 

Buğulu camların ardında, dakikalar önce için-
de olduğumuz ama şimdi varlığımızdan bir haber 
büyüyen kalabalıklar var. Birileri geliyor oraya, 
sonra gidenler oluyor tabii. Ölüm gibi, sonsuz bir 
dünyaya açılan kapı olarak adlandırılan bilinmeze 
gidenler ise çift yön bilete parası yetmeyenler ya da 
tükenişine denk gelen talihsizlerdir. Talihleri me-
rak konusudur gerçi. Var mı yok mu o da bilinmez.

Biz bu hayatı bilemiyorken diğerini bilme uğ-
raşımız da komik doğrusu. Mizah filmlerine konu 
olmaz tabii bu gerçek. İnsan kolay anladığı şeylere 
güler. Boynu ipe sarılı, ayakları havada olan Pas-
kal’a gülmeleri gibi. Pandomim yapıyor ya Paskal, 
komik işte. Ah en komiği taklitle ölümü ayırama-
yan bizler.”

Elvan, çalan kapıyı duyunca kitabı elinden bı-
raktı. Adımlarında kuşku vardı. Yokluk ve varlık 
şimdi de onun zihninde iç savaş çıkarmıştı. 

Kapıda amcasının güler yüzüyle karşılaştı. 
Ufak çizikleri olan bir bavulla kapıda dikiliyordu. 

“Baban nerde?”
“Anamla pazara kadar gittiydi. Zahar gelirler 

şimdi.”
Elvan okuyordu, güzel Türkçeyi hallice biliyor-

du lakin Urfa ağzı onun bir parçasıydı.
İstanbullu gençlerden bir eksiği olmasın diye 

bu afili bavulu getirmişti amcası. Teşekkür kısmın-
dan sonra odasına koşarak kitaplarını yerleştirdi. 
Onun için her zaman kitaplar ilk gelirdi.

Uyumak için yattığı yatakta uyku dışında her 
şey çalmıştı kapısını o gece. Bir tutam heyecan, bir 
tutam endişe, bir tutam içine sığmayan nehirleri 
akıtmak…

Beklenen misafir yola çıktığı sırada Elvan 
yastığının altındaki fotoğrafı alıp yanan mumun 

Yokluktaki Varlık

‘‘

İrem MEŞE
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gölgesiyle baktı. Kardeşiyle annesi…
Babası yoktu, çünkü tarlada çok iş vardı. O gü-

nün akşamında babasının büyük bir iştahla içtiği 
ayranın, dudaklarının üstünde bıraktığı izi hatırla-
dı. Güldü kendi kendine. Sonrasında, gelen misa-
firin kapısını açtı.

Sabah, vedalaşmanın ardından otobüse bindi. 
Uzaktı İstanbul. On dokuz saat demişti otogardaki 
adam. Gözü korktu ama pek belli etmedi.

Şanlıurfa’nın dışına ilk kez çıkıyordu. Attığı 
her adım onun için ilk olacaktı. Bu yüzden korku-
ya izin vermek istemiyordu. Bir süreliğine lamba-
dan çıkmamasını rica etti ondan. 

Evleri, şehirleri geçtikçe soğuyordu hava. Çan-
tasından el örmesi atkısını çıkarıp boynuna doladı. 
Bu tabiatın, en sıcak yerin insanın evi olduğunu 
söylemesi gibiydi. Kardeşi Cemal’le oynadığı sı-
cak-soğuk oyununu hatırladı. O bir eşya saklıyor-
du, Cemal arıyordu. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça 
soğuk. Hedeflerden şaşmama hikayesi…

Beş Şehir’in sonuncusu olan İstanbul’u hayal 
etti. Hayal gücü vardı, fazlasıyla. Renklerin hepsini 
görebiliyordu. Tabii, olmayan renkleri hayal etme 
işini kimse başaramadı daha.

Uzadı yollar, bitmek bilmedi. Elini kumaş çan-
tasına daldırdı. Varlık yokluk muhakemesine geri 
dönmek istemişti. Yoktu. Günlerdir elinden ayır-
madığı kitap ile kilometreler vardı arasında. Hü-
zün çöktü içine. Kitabı yarım kalmıştı, aylarca da 
kavuşamayacaktı. Sulanan gözleri yavaşça kapandı.

Batan güneşin son demleri, gözlerine yansıdı-
ğında daha fazla kapalı tutamadı. Etrafına bakındı, 
otobüste yolculuğun yorgunluğu hakimdi. Sol ta-
rafındaki cama döndüğünde gözlerine artık tutu-
namayan güneşin nedenini anladı. Beton yapılar…

Yüksek yapılar, güneşin kesik kesik otobüs ca-
mına sızmasına neden oluyordu. Yüzü asıldı. Ha-
yal ettiği, batıya giden yol, bu değildi.

Birden sarsıldı, çığlıklar…
Gözleri bu sefer istemsizce kapandı. Bir daha 

açılmadı.
Hurda olan otobüsün görüntüleri haberlere 

yayıldı. İnsanlar, kumandalar ile magazin haberle-
rine sürüklendiler. ‘Bu otobüs neydi, içinde kimler 
vardı?’ bu sorular onları ilgilendirmezdi ki. ‘Hangi 
ünlü neredeydi, dün gece ne giyiyordu?’

Cemal, içerideki radyoda bildirilen kazadan 
bihaber sulu boyalarını salona getirdi. Elinde abi-
sinin kitabı vardı. Bırakmıştı onu, Cemal de boya-
ma yapabilirdi. Fırçasına bulandırdığı siyah, haberi 

duyunca koşarak salona gelen annenin çarpması 
sonucu savruldu. Şimdi tüm renkler siyah olmuş-
tu. Cemal ağlamaya başladı, artık o da renkleri 
göremeyen bir çocuktu. Annesi ağlamaya başladı, 
artık o da yaşamaya pek niyetli değildi.

İşte böyle.
Siyahlaşmış sulu boya takımı.
Ağlayan bir çocuk.
Ağlayan bir anne.
Ayranını yudumlayamayan bir baba.
Elvan Müteveffa dosyası kapanmıştır.
Dosyayı kapatan cümle ise “Yokluğundaki var-

lığı aramaya koyuldu. Diğer insanların aksine.”

Batan güneşin son demleri, 
gözlerine yansıdığında daha 

fazla kapalı tutamadı. Etrafına 
bakındı, otobüste yolculuğun 

yorgunluğu hakimdi. 
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