
1

ESK İŞEHİR  ANADOLU L İSES İ  ÖĞRENCİLER İ  TARAF INDAN HAZIRLANMAKTADIR .

yıl:  1  - SAYI:  2

Dosya:

OĞUZ ATAY

ALİ LİDAR

SİNEM SAL

HÜSEYİN ATLANSOY

BİROL TEZCAN

SÖYLEŞİ  murat menteş

Ç INARALTI



EDİTÖRDEN 1

EDEBİYAT VE AT 2

AĞLAMAK 4

PARADOKS 6

ZAMAN 8

BENDENİZ KORKAK 9

MAARİF KOLEJLERİ 10

DOĞALERJİ 13

FİLİNTALARIN EN AFİLLİSİ: MURAT MENTEŞ 14

BABALAR VE OĞULLAR 16

SEN IŞIKLI BİR GELECEKSİN 18

YUNAN TANRILARININ EN TALİHSİZİ 19

HAIKU 20

HEZARFEN AHMET ÇELEBİ UÇTU MU? 22

NEDEN OĞUZ ATAY OKUMALIYIZ? 24

GELECEĞİ ELİNDEN ALINAN ADAM 26

YANILDILAR ALBAYIM 28

DEVRİDAİM 30

ŞAKA 32

UZAYA FIRLATILIRKEN ŞARKI SÖYLEMEKTE EN İYİ BENDİM ELBETTE 34

MİRAS 35

KİTAP ÖNERİLERİ 36

HÜSEYİN ATLANSOY KOLEJDE 38

NE YAPMALI? 29

YERALTININ MELANKOLİK KUMARBAZI: DOSTOYEVSKI 42

YARIM ASIRLIK İNCELEME: DOCTOR WHO 41

YIL: 1 SAYI: 2

SAHİBİ
Eskişehir Anadolu Lisesi Müdürü Rifat 

GÜNDAY 

GENEL BAŞ YAYIN YÖNETMENİ
 Müdür Baş Yardımcısı 

Nurullah YAZICI

GENEL YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Ali LİDAR

Kerem SÖĞÜTKIRAN

YAYIN KURULU
Bengisu ÖNDER

Ceydanur SUDURAĞI
Ezgi YILMAZBAŞ

Hazal AKIN
Gökçe Zeynep YILMAZ

Kevser TURAN
Makbule ELAÇMAZ

Merve Elif ÜRTİŞ
Nurhan KULAKSIZ

Sena YILMAZ

YAZI İNCELEME KURULU
Coşkun ÇEBİTÜRK
Meltem YENMEZ

Zeki TUNCAY 

TASARIM
Hıdır Murat DOĞAN

KAPAK GÖRSELİ
Makbule ELAÇMAZ 

© 2016

Lealcinaralti
   ealcinaralti

Uluönder Mah. 
İsmet İnönü 2 Caddesi No: 81

Tepebaşı/Eskişehir

 0 222 335 38 15

Ç INARALTI



1

Editörden.
Sevgili okuyucu,  Eskişehir’in en köklü kurumlarından biri olan Eskişehir Anadolu Lisesine yakışan bir 
dergi çıkartmak isteğiyle başladı her şey aslında. Duyurular yoluyla ilgili öğrencilerimizi haberdar ettik. İlk 
toplantımızda bir grup güzel insan toplandı masa başına ve ilk buluşmada temel  ilkemizi belirledik. Der-
dimiz, klasik okul dergi çizgisinin dışına çıkmaktı. Dergi bu hale gelene kadar defalarca görüş ayrılığında 
olsak da bu temel ilkemizden vazgeçmedik. 

Günümüz  edebiyatının önemli kalemleri  Birol Tezcan, Sinem Sal ve Murat Menteş de diğer editörümüz ve 
çok önemli bir kalem olan Ali Lidar’ın girişimleriyle dergimize konuk yazar oldular. Hepsine buradan teşek-
kür etmeyi borç bilirim. 

Sevgili okuyucu, elinde tuttuğun dergi, EAL’nin edebiyat sevdalıları tarafından çıkartılmaktadır. Başedi-
törümüz ve başyardımcımız Nurullah Yazıcı her aşamada yanımızda oldular, sağ olsunlar.  Bu sayımızda 
tasarımcımız Hıdır Murat Doğan’a da bizi anladığı ve küçük nazlarımızı hoş karşıladığı için ayrıca teşekkür 
ederim. 

Hedeflerimiz büyük  sevgili okuyucu,  önümüzdeki yıl dergimizi  iki ayda bir çıkartmak iddiasındayız. 

Heyecanımıza ortak olmanız dileğiyle !..

KEREM SÖĞÜTKIRAN

T
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EDEBİYAT
Ve 

Atv
Dünyada eşi benzeri olmayan bu varlıklarla dostluğumuz yüzyıllar öncesine dayanır. 
İnsanoğluna olan sadakatleri ve yetenekleri ile vazgeçilmezimiz olmuştur. Birçok mil-
lete savaş kazandırmışlardır ama özellikle Orta Asya Türklerine zor bozkır hayatında 
her alanda büyük kolaylık sağlamışlardır. Buna müteşekkir olan Türkler, atları kutsal 
saymışlardır. Bilginler, Türklerin at sütü içmelerini bile kutsallığına bağlamaktadırlar. 
Yine atın kutsallığına bağlı olacak, Türklerin atın kuyruğundan bayrak yaptıkları bile 
görülmektedir. Birçok atasözümüze yerleşmişler, sadece işlevsellikleriyle değil gü-
zellikleri ve asil görünümleriyle gerek mitolojik efsanelerde gerek halk öykülerinde 
büyük yer edinmiştir. 

Yıllarca yük taşımada ve savaşlarda büyük rol oynayan atlar günümüzde de önemli 
bir yarış piyasasına sahiptir ancak atların ifade ettiği anlam bu kadarla sınırlı değildir. 
Popüler kültürde de belli bir yer edinmiş olan atlar; geçmişte olduğu gibi yazarları-
mıza, şairlerimize hatta ve hatta senaristlerimize ilham kaynağı olmaktadır. 

İşte edebiyatçılarımızın atlarla olan muhabbetlerinden bazı örnekler…

MAKBULE ELAÇMAZ - SENA YILMAZ
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Atlılar atlılar kızıl atlılar, 
atları rüzgâr kanatlılar! 
Atları rüzgâr kanat... 
Atları rüzgâr... 
Atları... 
At...

Nazım Hikmet Ran

Anlat bize yürüyüşün güzelliğini 
Koşunun rüzgârını, köpüren yeleyi 
Toynakların kızgın kıvılcımlarını 
Kişneyen bir tayın sevincini anlat 
Öfkeyi ve sağırındaki mahmuz yarasını 
Masallardaki şehzadeleri anlat bize 
Avratın ve silahın kardeşisin ya 
Feodalin töresini anlat biraz da 
Ve terkinde kaçırdığın kızları 
Dağları anlat bize, eşkıya gecelerini 
Ölümleri ölümsüzlükleri anlat bize 
Sonra tahtadan tunca dönüşünü 
Sen ki hepsini görüp yaşayansın. 

Ahmet Telli

Atlar insanları sever 
At gibi sevdim seni. 
Atlar uzakları sever 
Upuzundum. 
Atlar çoğulu sever 
Çoğalmıştır uluslar uluslarla hep. 
Atlar 
Bağışlar duyuyor musun geçtiği atları. 

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Koşan atlar düşen atları hatırlatır.

Emrah Serbes

Elbette ata binmek gibidir seni sevmek sevgilim 
Elbette gayet rasyoneldir attan atlamak. 

Ah Muhsin Ünlü

Sür atı gidelim Ayvaz 
Çamlıbellere bellere

Köroğlu

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
 Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. 

Yahya Kemal Beyatlı

Kaç faytoncunun 
Artık taksicilik yaptığını da bilirim 
Ama söylemem 
Onu da siz bulun 
Dikiz aynasına takılı boncuklardaki 
At kokusundan 

Sunay Akın

Eflatun bir at görsek rüyamızda aynı anda
Eflatun at olmaz deme deneyelim bak olabilir. 

Ali Lidar
Tarihe gömülen koca koca atlar 
Tarihe gömülür o kadar.  

Turgut Uyar

Azizim, güzel atlar güzel şiirler gibidirler
Öldükten sonra da tersine yarışırlar, vesselam!- 

Ece Ayhan
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AĞLAMAK
BİROL TEZCAN

2

ÇİZİM: BÜŞRA KUTLU

 Üniversitenin üçüncü yılıydı. Sınıf arkadaşım Kerim’le bir gün bir çay bahçesinde oturmuş 
gazoz içiyorduk. İkimiz de gazozu çok seviyorduk. Kerim’in çenesi düşüktür ama canı sıkkın oldu-
ğundan uzun süre konuşmadı. Sessizce oturduk. Sonra yine çenesi düştü.

 - Zeynep, ben çok güzel ağlarım biliyor musun? 
 - Sen çok güzel mi ağlarsın? Niye durup dururken ağlıyorsun ki?
 - Durup dururken değil. Her şeyin bir sebebi var. Gerçi durup dururken de ağlayabilirim 
tabii. Ağlayayım mı?
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 - La havle vela kuvvete! Tutturdu ağlayayım 
mı diye.
 - Sen de ağla.
 - Durup dururken niye ağlayayım Kerim? 
Salak mıyım ben?
 - Kendi kendine gülen deli, durup dururken 
ağlayan salak... Neden? Söylesene, neden?
 - Ağla Kerim ya! Bana bulaşma da. Yarın 
sınavımız var.
 - Sanki benim yok! Keşke gelmeseydin.
 - Ağlamak için çağırdığını söylesen gelmez-
dim zaten.
 - Gel kopalım desem kopa kopa gelirsin 
ama!
 - Kerim! Saçmalama giderim bak!
 - Saçmalarım! Dost bildiğim bana bunu 
yapsın, ben susayım öyle mi?
 - İyi tamam ağla ya! Ağla rahatla hadi!
 - Senin söylemenle mi ağlayacağım be? 
Ağlamıyorum!
 - Bağırma ya! Herkes bize bakıyor.
 - Baksınlar! Baksınlar da nasıl bir arkadaş 
olduğunu görsünler.
 - Ya neyi görecekler? Ne güzel gazoz içiyor-
duk, içine bir şey mi attın sen gazozun! Kesin öyle 
dir, yoksa niye böyle salak salak davranasın ki? 
Rezil olduk insanlara! Bize bakıp duruyorlar.
 
 - Beni bilmem ama senin rezil olduğun ke-
sin! Arkadaşın ağlamak istesin, sen kaç git.
 - Of! Çığlık atacağım şimdi ha! Gitmiyorum 
ya. Bak buradayım. İstediğini yap!
 - Geçti artık. İşte böyle, hayat her şeyi 
öğretiyor insana. Dostunu, düşmanını... Sen dost 
bil, her şeyini paylaş, onun için canını ver, o senin 
ağlamana bile katlanamasın. Vah insanlığın haline. 
Vah ki ne vah.

 - Ya olayı niye evrenselleştiriyorsun? Üzül-
me diye “ağlama” dedim...

 - Oldu canım! Çok incesin! Beni düşündü-
ğün için yaptın değil mi? Sen ne iyi insanmışsın be 
Zeynocuğum. Özür de dileyeyim mi?
 - Gerek yok, kendine gel yeter.
 - Bir daha seninle oturursam Allah belamı 
versin.
 - Ya bela okuma akşam akşam.
 - Oldu! Ne zaman bela okuyacağımı da sana 
sorayım!
 - Kerim, ben gidiyorum. Sen ister ağla, ister 
gül! Ne yaparsan yap.

 Kalktım masadan. Uzaklaşırken arkamdan 
bağırdı.
 - Gidiyor be. Vallahi gidiyor. Beni bırakıp 
gidiyor. Ulan ben ağlamayım da kim ağlasın be? 
En yakın  arkadaşım kurda kuşa yem olayım 
diye bırakıp gidiyor! Olmaz olsun böyle kader... 
Senin yanında ağlayamayacaksam kimin yanında 
ağlayacağım ki ben?

            Başta bir şey olmadı ama yürüdükçe 
adımlarım kalbime saplandı sanki. “Senin yanın-
da ağlayamaya caksam kimin yanında ağla-
yacağım?” sözü kulaklarımda çınlayıp durdu. Evde 
duramadım. Duvarlar ümüğümü sıktı sanki. Evimiz 
çok yakın, kalktım gittim. Kapıyı açmaz sandım. 
Açtı. Beni görünce gözlerinin içi güldü.

 - Ağladın mı?
 - Yok, seni bekledim. Kesin gelir dedim.
 - Girebilir miyim? Belki ağlarız.
 - Kesin ağlarız.
 - Sen bilirsin.
 - Sebepsiz ama.
 - Olsun. Bazen sebebini sormadan arkadaşı-
nın arkasından gidebilmelisin. Değil mi?
 - Tabii kızım. Gazoz içer miyiz?
 - Ağladıktan sonra.
 - Eyvallah.
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Paradoks
CEYDANUR SUdurağı
 Şehirlerarası yolculuk yaparken, iki şehrin tam ortasında kalmışım sanki. Bu işlek karayolunun, 
binasız  çiçeksiz, hatta çöpsüz bir yanı gibiyim kasvetin tam ortasında. Ama alabildiğine özgür bakışlarım, 
tavanını üstüme indirircesine göğün arıyor gideceğim yönü. Kaderin insanlığa sunduğu mutlak seçim gibi 
iki yön var önümde. Ya geçmiş ya gelecek ya iyilik ya da kötülük. Zamanın tersten aktığı bir gün sanki. 
Yapılmış seçimler, yaşananlar; yapılacak seçimler yaşanacaklar sondan geriye sarıyor gibi. Evet, şimdi 
size soruyorum bütün tercihleri sondan başlasaydı yaşam denen olayın, iyiliği seçip kötü olana çıkmayı 
göze alır mıydınız? Bütün sonları iyiye bağlamanın telaşında olan insanoğlu gibi, benim sonumda iyi bir 
başlangıçtı deyip hangi sınırına ulaşırdınız kötülüğü?  Ya da bütün paradoksu çözdüğüne inanıp, bütün 
zorluklara göğüs  germeye hazır olanlar gözünüzü kapatıp atlar mıydınız kötü bir başlangıca? Sonunun iyi 
olacağına her daim inanarak ve bütün gururunu alarak yolların, yılmayacağınızı sanarak ama biraz daha 
eksilerek yaşamdan…

 İşte ben de bu çelişkiyi soyadım belleyerek bir yol ayrımına gelmiş bulunmaktayım. Ve bir seçim 
yapmadan önce , hali hazırda yaptığım seçimlerin bedellerini anlatarak başlamam gerek. Beni buraya 
getiren o otobüste başladı hikayem, bilmediğim bir semtin kıyıcı köşelerinde aylaklığın dibini görmek 
için kamburlaşan sırtımı da alıp arkama geziyordum. Ama telaşsız bir geziden çok, bir kaçışa benziyordu. 
Karşı kaldırımda dursanız ve baksanız gözlerimin içine, kalabalıklar arasında denk gelen bir çift göz deyip 
geçemezsiniz bile. Dalıp gittiğiniz bir telaş olur elbette. Düşünürsünüz ilk önce ,bakarsınız kıyafetlerime 
ve dersiniz ki ‘’ Üstü başı da normal, neden kaçıyor, bir suç mu işledi acaba?’’ Sonrası da zaten daha ba-
sit, kafanızı çevirip gidersiniz işinize..

 Anlatacağım o ya, evet bir suç işledim ben de, buraya gelmeden hemen önce. Dünyanın bütün 
hayallerini kurup sonra da kendime ihanet edercesine hepsini bir bir yok ettim.  İnsani insan yapan ha-
yaliydi düşünün ki bütün insanlığın hayalini kucaklayıp daha sonra da hayalini bile sevdiğim ne varsa bir 
karar anında astım mesela. Ve evet suçum bu işte.  En sevdiğim çiçek saksısını, mavi olan hırkamı, kalem-
liklerimi, son maaş bordromu ve bütün idamların sonu olan Ahu’yu.  Ahu da kimdi şimdi öyle değil mi? 
Ahu benim en güzel hayalimdi, eteklerinden pirelerin bile uçuşmayı sevdiği boncuk gözlü bir kız çocuğu idi. 
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Benim kız çocuğum. Ama Ahu’nun hayali de bu hengamede yanıp gitmişti. Şimdi ise ben onun küllerinden kaçıyorum 
oysa yanıp kavrulan benken, külleri olan oydu. Ve onlarda savrulmadan geçmişe kaçtım bende. Aklımın 
en derin sandıklarına saklanmış bebek patikleri vardı onun, salıncaktan düşüp yaralanınca bacakları 
kesilecek birkaç pantolonu, kıvırcık saçlarının lüleleri arasında kaybolup başını okşarken ellerimin arasın-
da kalacak tokaları vardı mesela. Bir de hiç olmayan bir Ahu. Olamazdı çünkü bir hayaldi Ahu, annesinin 
melek olduğu, hayatta gelebileceğim en güzel mevkiinin sahibi olduğu bir hayaldi ve ben onu dün gece 
yok etmiştim.

 Bir de söz konusu Ahu’nun annesi vardı, melek tasvirlerine sığmayan. Ama asıl mesele, mesele 
edilmeyenlerdi ve Ahu’nun var olunmasını kılan annesi de bir hayaldi. Ama onu da hayal etmiştim ve 
hiçbir varoluşa engel değildi hayal, lise aşkımdı mesela benim, olsa olsa bir matematik sınavının kötü 
sonucunu paylaşmaktan doğan bir kader olurdu bizimkisi, sonucu ölüme giden bir aşk olacaktı, vesselam 
Ahu’nun annesi de bu yangında yok olmuştu çünkü.

 İşte böyle. Bütün olayların üstünden atlayıp gezintiye çıktım , ya da kaçtım say senin gözünden. 
Tamam kabul ediyorum, kaçtım ben, hem de bilmediğim bir semtin bilmediğim bir durağından binerek 
bir otobüse, ve inerek iki şehrin milim milim hesaplanan tam ortasına.

 Peki ya ben gerçek olan ben miyim? Gerçek olan yoksa bu paradoks mu?  Bunu çözememekle 
birlikte gerçek olanın hayal olduğuna inandım hep, hayal ettikçe var olduğumu, var oldukça daha çok 
hayal ettiğimi gördüm. Yaşadım, hem gerçeği hem hayali. Gerçeği sizle, hayali kendimle. Sonra ne tutup 
beni de yanında götüren günlerle, ne de sizlerle anlaşamadan yok ettim hayalleri, kurduğum bir mahke-
me sahnesinde. Astım, biçtim ve yaktım. Bir seçime zorlayınca bu yolculuk beni, bakın görün diye anlat-
tım size; hayatımın tek paradoksunu. Bir yolculuğa çıkıp kalınca yolun ortasında bir tercih sundu hayat , 
tercihlerden yol yarattım kendime ,ama hesaplanmayan tek şey ,her tercih bir sondu ,her son bir başlan-
gıç.. Ben de bir seçim yaptım, bir sonu başlangıç edinip sizlere anlatarak tutundum buna. Anlata anlata 
bir sona indim, oku ve anla.
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ZAMAN______________
MERVE KOŞGEL

İnsanları anlamıyorum
Deniyorum ama başaramıyorum
Bunu yapabileceğimi de zannetmiyorum

Zaman?
Derin bir kavram…
Herkeste farklı işler…
Kimi boşuna harcar zamanını,
Kimi ise sadece bir saniye daha ister yukarıdan
Ölümle pençeleşirken
Kimi daha başındayken anlar kıymetini,
Kimi ise yolun sonuna geldiğinde
“Keşke”leri dökülürken dudaklarından
Engel olamaz gözyaşlarına.
Kimi hiç düşünmeden anın tadını çıkarmak ister,
Kimi ise geleceğini düşünerek yitirir onca zamanı
Geleceğini bildiği halde.
İşte!
Zaman!
Herkesin farklı anladığı
Sadece beş harften oluşan
Ve hiçbirimizin yakalayamadığı
Bazen bizi haklı çıkarabilecek,
Bazen ise en kötü anımızı yaşatabilecek güçte…
Tik tak…
Tik tak…
Tik tak…
Geçiyor zaman.
Yakalamak?
İmkansız… 
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Bendeniz
Korkak
BURAK CAN ÇETİNKAYA

Yaşadığımı hissettiren şey der bazıları, bazıları insanı hayatta tuttuğunu, bazılarıysa zayıflık olduğunu 
iddia etmiştir. Kim ne derse desin, nasıl düşünürse düşünsün, bunların çok daha ötesinde korkularım.

Altı yedi yaşıma kadar saçma sapan şeylerden korkuyordum. Kulağa komik geliyor olabilir ama geceleri 
geçen arabaların ışıklarının perdelerin dantelleriyle oluşturduğu yatağımın üstündeki böceğimsi gölge-
lerden uyuyamadığımı, “Testere 1” yüzünden günlerce tuvalete gidemediğimi – birinci sınıfa başladığım 
yıldı- dün gibi hatırlıyorum.

Hatırlıyorum da, bunları düşündüğümde o klasik tanımlarla bağdaşan herhangi bir nokta göremiyorum. 
Sanırım yeterince korkutamamıştı gölgeler çünkü babama seslendiğimde gölgelerin kaçacaklarını, ışığı 
kapattığım gibi koşmaya başladığımda Jigsaw amcanın üç tekerlekli bisikletiyle beni yakalayamayacağını 
biliyordum. O zaman neydi bu her insanın kanını donduran, rüyalarına giren korkular? Sanırım korkuyo-
rum sizleri ne kadar sevdiğimi yazarken bile. 

Korkağım! Bu sefer babama çığlık atabilecek kadar güçlü hissetmiyorum, saklanıyorum; Tom ve Jerryli 
yastığımın altına eskiden biz diyebildiğim insanlarla arama uçurumlar girdiğini hissettiğim zaman. Evet, 
o kadar korkağım ki yediremiyorum kendimden bir özür bile dilemeyi. Bu sefer ışıkları yakamıyorum, 
elim gitmiyor eski kurtarıcıma, bu sefer yanarsa hatalarımı ve saygısızlıklarımı gün yüzüne çıkaracak 
biliyorum. Korkuyorum, zamanım daralıyor; gitgide silikleşiyor anılarım. Oradalar, konuşamıyorum; dilim 
varmıyor her şey için özür dilerim demeye, kırık gülüşleri karşısında eziliyorum.

Gömsem de kafamı yastığın altına, bu kez yakalanmıştı Road Runner çakala; sönmüştü ejderin ateşi, bu 
kez kötüler kazanmıştı hikayeyi.

Bendeniz Korkak! Fazlasıyla korkuyorum!..
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Maarif Kolejleri
_______________________

RIFAT GÜNDAY

20. yüzyıla gelindiğinde büyük devletler, eğitime tarihsel sürecinden daha farklı bir işlevle 
önem vererek yetişmiş insan gücünün devletlerin gücünü artırması yönünde belirleyicilik 

rolü vermişlerdir. Sanayinin ihtiyaçları, teknolojinin gelişmesi, uluslararası ticaret ve yeni sömür-
gecilik anlayışı; hep iyi bir eğitim almış ve yabancı dil bilen insan sayısını artırmayı gerektiriyordu. 
Türkiye ise bu dönemde sanayileşemediği gibi, uluslararası ticareti anlayıp yapabilen müteşebbis-
lerden de yoksundu. Ancak başta askeri amaçla da olsa o günkü teknoloji ve anlayışa uygun okullar 
açılmıştı (mühendishane-i hümayun sonra da harp okulları). Özellikle II. Abdülhamit Dönemi’nde, 
her vilayete idadi ve meslek mektepleri açılmıştı. Bütün bunlar özellikle şehirlerde yaşayan eşrafın 
çocuklarını yabancı dil ve ileri fen öğretiminde yetiştirme isteklerini karşılamaktan uzaktı. Gerçi üst 
düzey eğitim veren Galatasaray Sultanisi ise kontenjanı sınırlı olup sadece İstanbul’da vardı. Bu yüz-
den bazı aileler çocuklarının üst düzey eğitim alması için yabancı kolej veya azınlık okullarını tercih 
ediyorlardı. Bu ailelerin çocukları milli maneviyattan uzak ve yabancı kültürde yetişmiş oluyordu. 
Bu konunun vahameti Amasya’dan saraya gönderilen bir rapordan anlaşılmaktadır (1898). Anadolu 
Genel Müfettişi Şakir Paşa tarafından gönderilen bu raporda, Müslüman Türk ailelerin çocuklarını 
yabancı özel okullara iyi bir öğretim aldırmak üzere gönderdiklerini açıklayarak Protestan okulları 
ile diğer yabancı okulların zararlı etkisinin azaltılması için Anadolu’da Türk Sanat Okulları açılmasını 
önermektedir. Raporda belirtildiği gibi devlet, yabancı okulların zararlı etkisinin farkındadır ancak 
bu soruna bir çözüm de getirememektedir. Türk eğitim tarihi boyunca, eğitim sistemlerinde çeşitli 
düzenlemeler yapılmıştır. Cumhuriyetle birlikte Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bütün eğitim kurumları 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmış, yabancı okulların da büyük bir kısmı kapatılmış, sınırlı sayıdaki 
yabancı okul eğitim-öğretime devam etmiştir. Yabancı okulların azalmasıyla öğretimini Fransızca 
yapan Galatasaray Lisesinin başarısı ve gördüğü talep oldukça artmıştır.

MAARİF KOLEJLERİNİN AÇILIŞI

Ankara’nın başkent oluşuyla bürokratların aklı İstanbul’da, özellikle de Galatasaray Lisesinde kalmış; 
bu boşluk Gazi Lisesiyle doldurulmaya çalışılmıştır. 1934-1935 öğretim yılından itibaren Gazi Lisesi-
ne iki yabancı hoca getirilerek bu okulda hem fen bilimlerine hem de yabancı dile ağırlık verilmiştir. 
Gazi Lisesinin ortaokul kısmına talebin çok artması, okul yönetimini zora sokmuştur. 

Demokrat Parti Dönemi’nde (II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle uluslararası ilişkilerin ve ticaretin 
canlanması, Marshall Doktrini’nin uygulanması 1949-1951) ortaöğretimin niteliğinin artırılması 
amacıyla çalışmalar yapılmış, yabancı uzmanlar çağrılarak görüşler alınmıştır. Ellsvorth Tompkins, 
lise öğretimimizin “elit” birey yetiştirdiğini belirtmiştir. Prof. Orhan Türkan ise Galatasaray Lisesinin 
yaygınlaştırılmasını ve Batı mantığıyla öğretimi önermiştir. Dönemin Milli Eğitim Bakanları Tevfik 
İleri ve Celal Yardımcı hükümetin eğitim politikalarının belirleyicileri olarak,  yabancı dille öğretim 
yapan, fen bilimleri ağırlıklı, girişimcilik ihtiyacını karşılayabilecek, gençlere fırsat eşitliği sunabile-
cek milli bir okul arayışını sürdürmüştür.

Henüz adı konmamış yeni tür okulla ilgili olarak da meclis komisyonlarında; okutulacak derslerin 
programından, yurt dışından gelecek öğretmenlerin maaşlarına, öğretmenlerin hayat şartlarına ve 
en çok da okulların hangi şehirlerde açılacağına dair konular hararetle tartışılmıştır. Hatta bazı vekil-
ler bu okullar yerine üniversite açılabileceğini savunmuştur. Celal Yardımcı  “… Bu liselerin programı 
nasıl olacaktır, dediler. Arkadaşlar; bu okullarda, öğretim dili Türkçedir. Aynı zamanda bu okullar 
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Türk irfanı, harsı, geleneği ve varlığıdır. Bunun yanında dünya kültüründen çocuklarımızın paylarını al-
malarını sağlayarak kuvvetli bir dil öğretimi çabası içindeyiz...” Böylelikle Maarif Koleji modeli, eleştiri-
lerle birlikte 4 okul (İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Konya ) olarak komisyondan geçmiştir. Daha sonra 1955 
Bütçe Kanunu’yla Samsun ve Diyarbakır da eklenerek okulların sayısı altıya çıkarılacaktır. Maarif kolej-
leri ayrıca kalkınma planlarında da yer almıştır. Peki, DP bu kadar tartışmaya rağmen söyleminin tersine 
bu okulları niçin açmıştı? Bunun cevabını Naci Akın’ın anlatımıyla Halil Akıncı’nın anılarında buluyoruz. 
Demokrat Parti iktidara gelince Adnan Menderes başbakan olunca Kızılçullu-Amerikan Koleji mezunu 
bir grup Egeli - Halil Akıncı’nın babasıyla Menderes’in ziyaretine giderler.(Menderes de Kızılçullu Ame-
rikan Koleji mezunuydu).Heyet, yabancı okullardaki gayri milli eğitimlerden şikâyetçi olur. Başbakan 
Adnan Menderes heyeti dinledikten sonra, aynı kanaatleri paylaştığını belirterek, projelerini anlatır. 
Ancak bu projelerin hayata geçirilmesinin devletin kıt kaynakları ile zaman alacağını söyler. Heyetten bu 
okulların temellerinin sivil inisiyatifle atılmasını ister. Kendisinin de eğitim ve öğretim elemanı yönün-
den maarifin tüm imkânlarını seferber edeceğini belirtir.

Netice olarak MEB; İstanbul, İzmir, Eskişehir, Diyarbakır, Konya ve Samsun’da İngilizce öğretim yapan, 
yatılı ve erkek öğrencili “Maarif Koleji” adı altında okulların açılmasını 23 Şubat 1955 tarihli oturu-
munda onaylamıştır. Maarif Kolejlerinde yabancı dille yapılan eğitim ve öğretimin amacı: “Öğrencilere 
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yabancı dildeki bu tür yayınları izleyebilme, uluslararası toplantı ve 
tartışmalara ve yayınlara katkıda bulunabilme yeteneğini” kazandırmaktır. Bu amaca uygun olarak 
yurtdışından da öğretmenler getirtilerek matematik, mantık, felsefe, biyoloji, fizik ve kimya derslerinin 
öğretimi yabancı dille, daha çok da İngilizceyle yapılır. Bu amaç için, bir yıl süren İngilizce hazırlık eğitimi 
verilir. Ortaokul hazırlık dönemi yoğun bir şekilde; yabancı dildeki uygulamalar (konuşma-yazma-oku-
ma-dinleme), pratiklerle,  etkili ve hızlı bir şekilde yapılarak yabancı dil öğretiminde başarı yakalanmış-
tır.

1955-56 eğitim-öğretim yılında İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya ve Samsun’da İngilizce öğretimi yapan 
“Maarif Koleji” adı altında ama illerin adını taşıyan okullar, daha çok geçici binalarda öğretime başladı. 
Sadece Diyarbakır Koleji 1956-57 öğretim yılında gecikmeli olarak eğitime başlayabilmiştir. İlerleyen 
yıllarda “Maarif Kolej”lerine talebin giderek artmasıyla öğrenci sayılarında artışlar görülecek, İngilizce 
eğitimin en iyi şekilde verildiği saygın eğitim kurumları olacaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı maarif kolejleri, Milli Eğitim Temel Kanunu gereği adını değiştirmek zo-
runda kalacaktır (yabancı menşeli olan kolej adıyla okul olamayacağından). Kolejlerin adının ne olacağı 
konusu, hatırı sayılır ölçüde tartışılmıştır. Ankara’da kolej müdürlerinin yaptığı toplantıda isim konusu 
gündeme gelmiş; Eti, Anadolu ve Selçuklu isimleri arasından “Anadolu” isminde karar kılınmış. Karar da 
Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmıştır. Böylelikle maarif kolejleri 1975-1976 öğretim yılından itibaren 
bulundukları illerinin adıyla başlayan “Anadolu Lise”lerine dönüşerek eğitimlerine devam etmişlerdir. 
Anadolu Liseleri 1977 yılından itibaren merkezi sistem sınavlarıyla öğrenci almaya başlamıştır. Anadolu 
Liseleri’nin 1997-1998 öğretim yılından itibaren hazırlık bölümleri kapanmış, 9. sınıftan itibaren yine 
merkezi sistemle öğrenci kabulüne başlanmış, sayıları giderek artarak 2322’ye (2015-2016 öğretim yılı 
itibariyle) ulaşmıştır. 
Kendisi de maarif koleji mezunu (Eskişehir Maarif Koleji - 1971 mezunu) olan Kültür ve Turizm Bakanı 
Prof. Dr. Nabi Avcı’nın (61 ,62,63 ve 64. hükümetlerde Milli Eğitim Bakanı)  “Türkiye´nin en orijinal eği-
tim kurumlarından biri de köy enstitüleridir. Türkiye´nin ikinci orijinal hamlesi maarif kolejleridir; daha 
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sonra Anadolu liselerine dönüştürülen, sonra orta kısımlarıyla beraber hazırlık sınıfları da kapatıldığı için bunlar 
Türkiye’de 6 tane açılmıştır, alternatif olsun diye çocuklar ecnebi okullara gitmek zorunda kalmasınlar diye açıl-
mıştır. Türk girişimidir.” şeklindeki açıklamaları maarif kolejlerinin üstlendiği role ışık tutmaktadır.

          

ESKİŞEHİR MAARİF KOLEJİ’İNDEN EAL’E

1955-1956 öğretim yılında dört hazırlık 
sınıfıyla açıldı (öğretim süresi hazırlık, 
ortaokul üç yıl, lise üç yıl, toplam yedi 
yıl). Okul geçici olarak Akarbaşı’nda 
bulunan Kız Enstitüsü binasında öğre-
time başlamıştır. Yatılı ve erkek altmış 
yedi öğrenci hazırlık sınıfında 3 Ekim 
1955 tarihinde Türkçe-İngilizce öğreti-
me başlamış oldu. Okulun ilk kadrosu 
(1955-1956); Ömer Faruk BAYIN (Kurucu 
müdür), Wallace Weterste, Alice M.Ti-
mothy, Maureh Phyllis, Thomas Weitzer 
(İngilizce), Bedia Özdoğan (Beden Eğiti-
mi), Sait Akbaş’tan (Matematik) oluşuyordu.

İlerleyen yıllarda okulun binası yetersiz gelince okula Tepebaşı semtinde altmış dönüm arazi tahsis 
edildi. Üniversite tarzında planlanan okul binasının temeli dönemin bakanları Kemal Zeytinoğlu ve 
Hasan Polatkan tarafından atılmıştır.

Okul liseden ilk mezunlarını 1961-1962 eği-
tim öğretim yılında vermiştir. 1964-1965 kız 
ve gündüzlü öğrenciler de alınmaya başlandı. 
Çalkantılı yılların ardından kolej binası ancak 
1967-1968 öğretim yılına yetiştirilmiştir.

Eskişehir Koleji yeni binasına taşınarak Es-
kişehir Maarif Koleji adını aldı. 1975-1976 öğ-
retim yılından itibaren diğer kolejlerle birlikte 
tekrar adı değiştirilerek Eskişehir Anadolu 
Lisesi adını aldı.1997-1998 öğretim yılından 
itibaren hazırlık ve orta kısım kaldırılarak sa-
dece lise bölümü olarak öğretime devam etti. 
2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren “Proje Okulu” statüsüne kavuşan okulumuz 24 şube, 
44 öğretmen ve 745 öğrencisi ile kız-erkek yatılı pansiyonu ile eğitim-öğretimine devam 
etmektedir. Okul, 2015-2016 öğretim yılı sonunda 54. mezuniyet dönemini tamamlaya-
caktır. 



Gözleri, yuvalarını terk etmiş bir devrimci.
Ruhu ayrı içiyor, kendisi ayrı içici.
Sabah aç karnına aldığı şiirler ve mesut sokak kedileri.
Yıllar yılı öfkelendiği o ruh emicileri…
Bir karanfil kokusu bulaşıyor kulaklarına,
Kokluyor dinlediği türküleri.

Tinerciliğe başlamış haberi yok!
Yabancılardan öğreniyor yediği naneleri.
İkiye bölünmüş hayatı, kesin delirdi; 
Gündüz; bir mezarlık kelebekleri gömdüğü, 
Geceler; kazılar yapıp suni teneffüslerin hüküm sürdüğü.
Oysa kelebekler göğün çocuklarıydı,
O, toprağa gömdü…
Hiçbir zaman bilemeyecekti kelebeklerin bir gün yaşayıp sonra öldüğünü…

Motoru yanmış bir araba ilerlemeye çalışıyor beyninde; 
Arkadan ittirmek şöyle dursun,
Bir kibrit de o çakıyor çoktan tutuşmuş geceye.
Canı yanmış şiirlerden, belli;
Artık üfleyerek okuyor sevgilileri.

Ömrünün geçtiği evin, penceresi yerde olan odasında. 
Oradan, oradan içine çekiyor evreni.
Her uzvu, bir toprak tanesiyle eşleşirken  
Beşinci kuşaktan dedesinin karıştığı toprak sızıyor kanına. 
Öksürmeye ömrü yetmez!
Telaşla süpürüyor yaşadıklarını halının altına.
Sonra veriyor içinde tuttuğu son nefesini…                               

DOĞALERJİ
NURHAN KULAKSIZ
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FİLİNTALARIN EN AFİLLİSİ:

MURAT MENTEŞ
Sıradışı olayları, enerjik üslubu yaratıcı isimleri ve akıcı betimlemeleriyle kendinden sıkça bah-

settiren yazar : Murat MENTEŞ. Bize sözcüklerin gücünü gösteren Menteş ile Eskişehir Kitap 
Fuar’ında tanışma ve biraz sohbet etme fırsatı bulduk.

Klasik bir soruyla başlayalım. Yazmaya nasıl başladınız? Bir insan nasıl yazar olur?
Yazmak, bir deneyeyim acaba nasıl oluyor duygusunun eşlik ettiği bir şey. Yazar olmak cesaret, zekâ, 
birikim ve çalışma gerektiren bir iş. Cesaretini toplayıp denediğinde eğer oluyorsa, sen yazarsın diyebili-
rim.

Aileniz sizi engelleyici veya teşvik edici bir tutumda bulundu mu?
Ailem çok teşvik edici ya da engelleyici değildi. Çok da üstüme düşmediler. Düşseler belki yazmazdım.

İlhama inanır mısınız? Tıkandığınız zaman ne yapıyorsunuz? 
Yazar tıkanmasına inanmıyorum, ilhama inanmadığım gibi. Ama biraz çevresel biraz psikolojik neden-
lerle yazmaktan sıkılabiliyor veya umutsuz olabiliyorsunuz, bazen de o tutkuyu ve heyecanı kaybedebili-
yorsunuz. Eh yaşlanıyorum da artık.

RÖPORTAJ: HAZAL AKIN
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Roman kahramanlarınızın aşkı ve sevgiyi anlatma şekli çok 
farklı, alışılmışın dışında bir betimleme gücünüz var. Yazar-
ken ne düşünerek yazıyorsunuz? Bu sevgiye yöneltilmiş bir 
alaycılık mı yoksa bunlar sizin gerçek duygularınız mı?
Yazdığım her şeyde küçük de olsa bir alaycılık var ama bu 
küçümseyici bir alaycılık değil. Çoğu kişi beni postmodern bir 
romancı olarak görür fakat ben kendimi öyle görmüyorum. 
Benim romanlarımdaki göndermeler metinler arasında olsun 
diye planlanmış değil, sadece hayatın içindekilerden bah-
sediyorum. Aşklar 20 yaşından önceki gibi olamıyor tabi. O 

zamanki gibi mutlu olamıyor insan ama bir yandan da gerçekten aşık olmak istiyor. Gerçek hayatta gerçek-
leşmeyecek şeyler de ancak kağıt üzerinde mümkün görünüyor.

Dublörün Dilemması’nın Afilli Filintalar karakterlerinden “Fu” hakkında Korkma Ben Varım’ı yazdınız. 
Peki diğer karakterleri diğer romanlara taşımayı düşünüyor musunuz?
Evet, Fu Dublörün Dilemması’nda yan karakterlerdendi, Korkma Ben Varım’ın başkahramanı oldu. Aslında 
Dublörün Dilemması ve Korkma Ben Varım arasındaki bağlantı bununla da sınırlı değil. Bunlar birbirine faz-
la selam veren romanlar. Şu anda yazmakta olduğum romanda da Ruhi Müceret’ten Avni Vav karakterine 
yer vereceğim. Bu çok önemli bir şey değil belki ama bunu fark etmeniz beni çok mutlu etti.

Yeni romanı ne zaman yayımlamayı düşünüyorsunuz?
Bu sene çıkacak diye ümit ediyorum.

Günümüz edebiyatını ve edebiyat dilini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Edebiyat dili; tıpkı tıp dili, hukuk dili, felsefe dili gibi özel bir dildir. Günü-
müzde edebiyat konuşmaların yazıya geçirilmesine dönüştü. Ben yazar 
olarak bu durumdan çok rahatsızım. Çünkü siz birikim ve dikkat gerekti-
ren bir metin yazıyorsanız okuyucu bunu hoş karşılayamayabiliyor. Sizde 
veya editörünüzde anlaşılamama kaygısı olabiliyor. Böylece edebiyatın 
seyreldiğini ve Türkiye’nin edebiyattan biraz koptuğunu düşünüyorum.

Şu sıralar güncel siyaset hakkında bir şey yazıyor musunuz? 
Hayır.

Peki yazmayı düşünüyor musunuz? Yoksa daha çok edebiyatçı kişiliği-
nizle mi anılmak istiyorsunuz?
Siyaseti hiç ilginç ve zekice bulmuyorum. Biz siyasi konularda bir şeyler 
söylüyorsak ya da yazıyorsak, bu biraz kendimizi size karşı sorumlu his-
settiğimizden.

Bir röportajınızda ülkemizdeki siyasi ve güncel konulara getirdiğiniz 
bakış açınızı okuduğumda çok etkilenmiştim. Eleştiri yönünüzün kuvvetli olduğu ortada. Eleştirmen 
olarak ilerlemeyi düşünüyor musunuz?
Kişisel kanaatim siyasetin eleştiriye tümüyle kapalı olduğu yönünde. O yüzden insanların da genel olarak 
düşüncelerini değiştirmeye hiç çalışmadıkları fikrindeyim. Belki gençlere yönlendirmeler olabilir ama siya-
setin bizi çok meşgul etmemesi gerek. Sizler küresel insanlarsınız, dünya vatandaşı olma ufkuna sahipsiniz. 
Hayalleriniz ve ufkunuz bizden çok ileride. Türkiye’deki siyasi karmaşaların sizi çok etkilemeyeceğini umuyo-
rum.

Son olarak biz gençlere söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Gençler, hayatınız boyunca ikili karşıtlıklara prim vermeyin. Bu karşıtlıklar ve ördüğünüz duvarlar karşınızda-
ki insanı anlamanızı engeller. Şiddete izin vermeyin ki karşıtlıklarınız kırık dökük bir hal almasın. Hiç kimseyi 
dininden, dilinden, tuttuğu takımdan, siyasi görüşünden dolayı yargılamayın.
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BABALAR 
VE 

OĞULLAR________
SENA YILMAZ

Çok uzun bir süredir açmadığım kapım 
çalındığında saat on ikiye geliyordu. Kar-
şımda onu gördüm. Açık kumral saçları 
dağılmıştı, kalın dudakları da epey solgun 
görünüyordu. Sıkıntılı, çok sıkıntılı bir hali 
vardı. Acemi, duygularını henüz söndüre-
memiş bir katilinin ruh halini taşırcasına 
gözlerimin içine derince baktı. Seneler 
önce onu ilk gördüğümde de, benim ne 
kahverengiye ne elaya sığınabilmiş şu göz-
lerime böylesine derin bakmıştı. 

Sonra yanıma oturdu tam tamına 42 daki-
ka bir şey söylemesini bekledim.

Artık yok, dedi. Neden bahsettiğini anlamı-
yordum, hiçbir şey sormak istemedim yine 
de. Anlatmaya başladı:

-Babam Onu bu sabah kaybettik. Artık ya-
pabilecek hiçbir şey yokmuş biliyor musun 
İnci? Kaç defa istediğim şey, oldu işte.

Kötü bir sürpriz olmuştu bana şüphesiz. 
Kemal Bey kurtulmuştu artık aradaki geri-
limden, yılların hesabını da Alper’e kesip 
gitmişti şimdi. Alper’in içini yavaş yavaş 
kemirmeye başlayan vicdan azabı su yeşili 
gözlerinden çok rahat okunuyordu. Ölü-
mün huyudur ya bu zaten, ritüeldir; aldığı 
canın yerine birazcık vicdan azabı bırakıve-
rir. Ama Alper’in olayı biraz daha farklıydı. 
Babası Kemal amcayla Alper asla uyuş-
mamıştı. Alper de birçok erkek çocuğu 
gibi asla babasının istediği insan olmamış, 
hatta bir yaştan sonra ona benzemek tek 
korkusu olmuştu. 
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Bir gün bana anlatmıştı Alper, 16 yaşındayken karşısında bir anne mezarı, elinde bir şişe Prozac, arka-
sında dimdik bir baba ile nasıl kalakaldığını. Biraz da mesleğinden dolayı otoriter olan babası, askerlik-
ten emekli olup sadece Alper’e yönelmiş o günlerde. Aklınca oğlunu sadece kendi istediği gibi yetiştir-
meye başlamış Kemal amca. 

Alper biraz akıllanıp başkaldırmaya başlayınca dikta etmeye başladı bir şeyleri. Yalnızca yalanlara ve 
biricik oğluna inanmaya çalışırken delirmeye başlayan adam, kendisine “iyi niyet” görünen şeylerle Al-
per’i nasıl kendinden uzaklaştırdığını ben gördüm. Ergenlik döneminde yaşadığı sarsıntı ile hiçbir şeye 
kalmayan inancıyla bazarovlaşan Alper, bir gün kapıyı çarptı ve gitti. Mühendislik fakültesi ve henüz iki 
senelik dostluğumuz da yarım kalmıştı ki beş sene sonra geri döndü. Eski çıkışları kalmadı ikisininde. 
Son üç senedir görüştüklerini biliyorum.

Birkaç ayını, belki de daha fazlasını geçmişi düşünerek geçireceğini öngörebildiğim Alper’i, oturduğu 
sandalyesinde bıraktım ve balkona çıktım. 

Ölüm başlı başına enteresan bir şeydi, sonrasında ne olacak bilmiyorduk. Üstelik bu gün var olan biri-
nin, ertesi gün tamamen yok olması ürpertici, kolay kolay sindirilemez bir şeydi. Tüm bunların yanın-
da benim düşündüğüm başka bir konu daha vardı. Neden babamızın istediği adam olmazdık? Neden 
ısrarla onların istediğinin tersine yöneldik? On yedi yaşındayken fark ettiğim bir şey vardı, babalar dev-
letlere inanılmaz derecede benziyordu. Hatta devlet anlayışı değiştikçe dönemin babalarının anlayışı 
da değişiyordu. Şimdi ülke biraz daha geliştiğinde, yeni çocuklar babalarını sevecekler miydi? Hayır. 
Tevfik Fikret’in oğlu Haluk gibi, Mehmet Akif’in Asım’ı gibi, Oğuz Atay gibi çocuklar elbette yetişecekti. 

Aslına bakarsan babanın varlığı da yokluğu da dertti. Hepsinde biraz nevrotiklik vardı, önce kendilerini 
sevdirirler, daha sonra sizi baskı altına alırlardı, nefret ettirirlerdi. Ona nasıl davranacağınızı, ona karşı 
ne hissedeceğinizi kestiremezdiniz ve kafanızı çok karıştırırlardı. Öyle ya da böyle gereksiz bir yüktü bu 
ve bunca can çekişmeden babanızın hiç haberi olmazdı.

Borges’in Ficciones’inde çok ilgimi çeken bir sözü vardı; “Aynalar ve babalık tiksinçtir, çünkü her ikisi 
de evreni çoğaltıp, dağıtırlar.” Japon bir yazar da işi daha da freudyenleştirip“ Babalar ya öldürülmeli-
dir ya da sevilmelidir.” demişti bir kitapta. İlginç bir çekişmeydi, tarihin her döneminde ve her millette 
vardı, hep var olacaktı bu tarz baba oğul ilişkileri. 

Serin esmeye başlayan rüzgardan rahatsız olup balkondan içeri girdiğimde Alper uyuyakalmıştı. Otuzu-
ma yaklaştığım şu günlerde ilk defa kendi evimde küçük bir çocuk var gibi hissettim. Berjerin üzerinde-
ki battaniyeyi üzerine örttüm, saç tellerine kadar yorgundu. Işıkları kapattım. 
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Sen Işıklı Bir 
Geleceksin

NURULLAH YAZICI

Umut, bir kutlu tohum olsun içinde
Bağrını toprak saymayı bilirsen
Ne güller yetişir orada
Her doğan güne şafak
Olmayı becerilerebilirsen
Akşamları güneş,
O büyülü kızıllığıyla
Gözlerinde şiir tadında batar
Her rüzgara ver öyleyse saçlarını
Nasılsa bir ağaç altı
Soluklanman için yetecek sana
Emellerini otobüs duraklarında harcama
Bulutlar hemen başının üstünde
Ne kadar uzun yola çıksan da
Hep dönebileceğin bir köyün olsun
Umut, hep bir kutlu tohum olsun içinde
Unutma!
Olmasa da ay yerinde
Sen kandilli gecelerin
Her daim parlayan mahyası
Sen ışıklı bir geleceksin
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YUNAN TANRILARININ EN TALİHSİZİ
___________________________________

MAKBULE ELAÇMAZ

Hades; en acımasız, en karanlık, en korkunç Tanrı !..  Peki, Hades böyle olmayı ister miydi? Kardeşleri Zeus ve Poseidon ile birlik-
te babaları Kronos’u yendikten sonra yönetecekleri yeri paylaşmaya gelmişti sıra. İşte o zaman, anlaşılması güç bir biçimde çöp 
çekti üç büyük Tanrı. Bizim bahtsız Hades de çeke çeke kısa çöpü çekti. Şans tanrılar için bile önemli bir faktördü.

Zeus’a gökler, Poseidon’a denizler düştü, Hades’e de yer altı. Yer altı gibi karanlık biri oldu Hades. Olimpos’a bile davet edilmedi, 
on iki Olimposludan sayılmadı, hem dışlandı hem de hor görüldü. Siz bu Tanrının nasıl olmasını beklersiniz şimdi? Daphne’den 
başka derdi olmayan Apollo’yla bir tutulabilir mi? Yaramazlık yaparak parlayanlardan öğrenip yaramazlık yapsalar da ötelenen-
ler, sadece daha çok garipsenirler ve daha çok gömülürlerdi gölgelerine. Ötelenen Hades de bu duruma alıştı ve yer altından 
çıkmaz oldu. Bir gün yine Hades, Olimpos’taki bir şölene katılmayınca Poseidon, Hades’i sinirlendirmek ister, daha doğrusu 
utandırmak. Deprem Tanrısı ya ayrıca Poseidon hani, yeryüzünü yardı boydan boya bir mızrak darbesiyle ve Hades’in çirkin yer 
altı ülkesi meydana çıktı. Olimposlular alay ettiler, kınadılar ve Poseidon 
amacına ulaşmış oldu. Hades çok sinirlendi. O da saldı yetmiş bin kişilik 
Ölüler Ordusunu ve Atlantis Denizini kuruttu. Hades’in gücünü 
hesaba katmayan ve güç gösterisi yapmaya çalışan Poseidon 
yine hırslarının kölesi olmuştu. 

Fakat tabi ki yine kötü olan Hades’ti. Hades’in Poseidon gibi hırsları yoktu, 
Zeus gibi iktidar meraklısı da değildi çapkın da. 
Talihsiz işte, bereket Tanrıçası Demeter’in kızına aşık oldu. 
Ölüler ülkesinin karanlık kralı, yeryüzüne bereket getiren Tanrıçanın 
güzeller güzeli kızına aşık oluyordu. Bu bir ironi değil, bu ancak Hades’in 
yeryüzüne duyduğu özlem, merak ve sevgi olabilir bence. 
Hades’in aşkı ulaşamadığına ulaşmayaydı. Çok mu şey istemişti yine? 
Zeus’a söyledi önce Kore’yi sevdiğini. Zeus da ona kaçırmasını söyledi. 
Hades kaçırdı onu. İkram ettiği narı da yedi Kore. Artık kurallar gereği 
orada kalmaya mahkumdu. “Ölüler ülkesinde bir şey yiyenlerin 
yeryüzüne çıkma hakları bulunmamaktadır.” kuralı… 
Ve Hades onu ülkesinin kraliçesi yaptı, adını Persephone koydu. 
Hades’e bu da çok görüldü. Demeter küsmüştü çünkü. 
Açlık ve kış hakimdi yeryüzüne Persephone olmayınca. 
Dolayısıyla Zeus duruma müdahale etti. Persephone yılın 
sadece üç ayını yer altında geçirecekti. 
Herkes Demeter ve Persephone’yi düşünürken kimse yine Hades’i düşünmedi. 
Hades buna da mı üzülmedi? Evet, üç ay da olsa geliyordu 
Persephone ve kraliçe tahtında oturuyordu ama hiçbir çocuğu da Hades’ten değildi 
ve Hades eminim (!) buna da üzülmedi…

Hades bütün yer altı zenginliklerine sahipti ama hep mütevaziydi , belki de 
onun tek isteği yeryüzünde olabilmekti. Orada farklı bir hayat vardı ve Hades 
her şeyi kaçırıyordu. Onun tek bildiği Tartaros’ta Titanları ve canavarları tutmak, 
ölülerin sorunsuzca girişini sağlamak ve bütün gününü ölülere işkence eden 
Erinyslerin çirkin seslerini duyarak geçirmekti. O da belki yok olmak istedi
ve hislerinden bir miğfer yaptı takınca görünmez olmak için... 
İşte bu gözü pek, amansız, mütevazi karakter böyle dışlandı, böyle ezildi, 
böyle ikinci plana atıldı. Oysa asıl işi o yaptı -en azından Zeus ve Poseidon’dan 
çok daha büyük iş yapmıştı- ama hiç değer göremedi. 
Çünkü onun ürkütücü görüntüsünün ilerisini de kimse görememişti. 
İhtiyacı olan acımamız da değildi ona, onu sevmemiz de. 
Zaten sevin de demiyorum.  Anlayın ama…
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Haiku (Türkçesi eğlenceli mısra) bugün tüm dünyAda meşhur olan 
geleneksel bir Japon şiir türüdür. 
Dünyanın en kısa şiir türü sayılır.

16. yüzyılda Edo Devri'nde toplumda 
feodal bir sınıf ve statü sistemi hakimdi. 

Buna ilaveten Japonya BÜYÜK ÖLÇÜDE dışa kapanmıştı. 
Kendi içinde kapalı bir dünya oluştu 

ve haiku böylelikle ortaya çıktı. 

Dünya edebiyatında önemli bir yer edinen haiku tarzı şiire 
edebiyatımızda da çok güzel örnekler verildi. 
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HEZARFEN 
AHMET ÇELEBİ 
UÇTU MU?

KADİR GÜRHAN KAYA

İLLUSTRASYON: HIDIR MURAT DOĞAN
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Hepimiz Hezarfen Ahmet Çelebi’nin hikayesini 
duymuşuzdur. Galata Kulesi’nden sırtına taktı-
ğı kanat ile Üsküdar’a yani Anadolu Yakası’na 
indiği söylendi bizlere hep. Peki gerçekten uçtu 
mu yoksa sadece şehir efsanesi mi?

Kimdir?
Hezarfen Ahmet Çelebi 1609 yılında doğmuş-
tur. Uçma tasarısı gerçekleştirdiği ve geniş 
bilgilere sahip olduğu için “Bin Fenli” anlamına 
gelen “Hezarfen” lakabı ile anılmaya başlan-
mıştır. Uçma denemelerini Leonardo Da Vinci 
ve İsmail Cevherî’den ilham alarak yaptığı 
söylenir. Kuşların uçuşunu inceleyen Çelebi 
“meşhur” uçuşundan önce Okmeyda-
nı’nda denemeler yapmıştır. Hezar-
fen hakkındaki bilgiler maalesef 
Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” 
eseriyle sınırlı olduğu için tarihi 
nitelik taşımaz.

Gerçek mi Efsane mi?

Gerçekliği kanıtlanamadığı için efsane 
demek zorunda kalıyoruz. Prof. Dr. Halil İnalcık, 
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Prof. Dr. Ekmeleddin 
İhsanoğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı gibi Türkiye’nin 
ve dünyanın önde gelen Osmanlı tarihçileri-
nin birlikte hazırladıkları Osmanlı Külliyatı’nda 
“Galata Kulesi’nden Üsküdar’a kanat takarak 
uçtuğu öne sürülen Hezarfen Ahmet Çelebi, 
sadece Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde 
anıldığı ve başka hiçbir kaynak tarafından 
doğrulanamadığı için efsaneden öte bir an-
lam taşımaz.” deniyor. Fakat 1632’de Hezar-
fen’in uçmasından sonra 1633’te Legari Hasan 
Çelebi’nin 300m dikey roket uçuşundan sonra 
süzülerek yere inmesi kayıtlara geçtiğinden 
şüpheler iyice artmıştır. Ayrıca 20. yüzyıl sonla-
rında Leonardo Da Vinci’nin planör tasarımının 
gerçeğe dönüştürülmesi ile tasarımın uçtuğu 
belirlenmiştir. Şimdi biraz da bilimin pencere-
sinden bakalım:

Galata-Üsküdar arası yaklaşık 3500 metredir. 
Şimdi ortalama bir yamaç paraşütünden biraz 
iyi, ortalama planörlerden biraz kötü bir sü-
zülüş oranı verelim: 1/15 (Süzülüş oranı: Rüz-
garsız koşullarda yatayda 15 metre gitmesine 
karşın düşeyde 1 metre inmesidir) Bu hesap-
lamalara göre Hezarfen’in yaklaşık 250-300 
metre yükseğe çıkması gerekir. Galata-Üskü-
dar arası yükseklik farklı 90 metre olduğu için 
Hezarfen’in 90 metrelik bir avantajı vardı. Fakat 
bunun bir dezavantajı 90 metre alçalana kadar 
termik bulması gerekmesidir.

Yaklaşık 250 metre yükselmesi gereken He-
zarfen’in nasıl yükseldiğine bakalım. 

Yükselme olayı yükselen hava 
hareketleri ile yani termikler ile 

olur. Denizlerin üzerinde termik 
bulunmadığından bu yüksel-
me olayını anadolu yakasının 
üzerindeyken yapmış olması 
gerekir. O günün lodoslu oldu-

ğu söylenir. Belki de Hezarfen, 
güneyden gelen lodosun dinamik 

kaldırma etkisini kullanmıştır. Bu ter-
mikleri ve dinamik kaldırıcıları kullanmak ciddi 
tecrübe ister. Yalnız Hezarfen’in bir bilim adamı 
olduğunu düşünürsek (ayrıca kuşların kanat 
çırpmadan yükselişlerini araştırmıştır) bu tec-
rübeyi yakalaması mümkün.

Evliya Çelebi’nin bazı konularda abartılı davran-
ması olayın şüphesini iyice arttırmaktadır. Belki 
de Hezarfen suya iniş yapmıştır olay abartılmış-
tır bilinmez. Evliya Çelebi’nin kaynaklarına göre 
Hezarfen uçtuktan sonra Sultan IV. Murad’ın 
ona bir kese altın vermesi ve “Bu adam pek 
havf edilecek (korkulacak) bir ademdir. Her ne 
murad ederse, elinden geliyor. Böyle kimselerin 
bekası caiz değil,“ diyerek Cezayir’e sürdürmesi 
de olayı destekler niteliktedir. Keşke bu efsane 
hakkında daha fazla bilgi olsaydı ve biz bugün 
bunu tartışmıyor olsaydık. Şimdi inanmak veya 
inanmamak size kalmış. 

23
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Neden
Oğuz Atay

Okumalıyız?
ALİ LİDAR

Selim Işık gibi edebiyat tarihinin en etkileyici 
anti kahramanını yarattığı için…

 Oğuz Atay ‘ın ölümsüz eseri Tutunama-
yanlar’ın kahramanı! Selim Işık, pek çoğumuz için 
sadece edebiyat tarihinin değil aynı zamanda da 
kişisel tarihimizin en önemli isimlerinden biridir. 
Kahraman kelimesinin yanındaki ünlem işareti 
yanlışlıkla olmadı tabi bilerek koydum. Çünkü bir 
yandan kitabın başkişisi olduğu için kahraman 
denilebilir ama diğer yandan o tanıdığımız kitap 
kahramanlarının hiçbirine benzemez.

 Bazı insanların hikâyelerinin sonu intihar-
la bitse bile acıklı olmaktan ziyade komik oldu-
ğunu, tıpkı tutunamamak gibi hep gülünç duru-
ma düşmenin de o insanlar için yazgı olduğunu 
en acıklı sözlerle ve güldürerek ve acıklı sözlerle 
güldürmenin trajikomedisini her satırına sindi-
rerek herkese varoluş dersi verdiği için…

 Hayattaki en trajik savaşın, insanın ken-
disiyle giriştiği savaş olduğunu ve ne yaparsak 
yapalım ruhumuzun kendi çelişkilerinden son-
suza kadar kurtulamayacağını beton çivisi gibi 
kafamıza çaktığı için…

 “Kitapları neyi anlatıyor?” sorusuna 
doğru dürüst cevap veremedikçe yukarılardan 
bir yerden en müstehzi ifadesiyle güldüğünden 
emin olup soruyu sorana bir şeyler geveledikten 
sonra, başımı hafifçe yukarı kaldırıp benim de 
ona doğru gülümsememi sağladığı için…

 Acaba anti kahraman mı desem diye dü-
şündüm fakat bildiğimiz anti kahramanların da 
hiçbirine benzetemiyorum kendisini. Dahası anti 
kahraman dediğimizi duysa Oğuz Atay hepimizi 
sopayla kovalayabilir diğer tarafta. O yüzden “ün-
lemli kahraman” diye bir şey uydurmak zorunda 
kaldım. Selim Işık Tutunamayanlar’ın kahraman! 
prensi…
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 Tutunamayanlar’ın kapağını açtıktan 
sonra şırıngayı damarımıza sapladığı ve onu 
okuduktan sonra okuduğumuz her kitapta ek-
siklik hissedip (Dostoyevski hariç) biraz burun 
kıvırmamıza sebep olduğu için…

 Olric ile birlikte şizofreninin edebi zen-
ginliğini fark ettirip, okuyan herkesin keşke be-
nim de Olric gibi hayali arkadaşlarım olsa diye 
düşünmesini sağladığı için…

 Bir gün bir kitap okudum ve bütün ha-
yatım değişti cümlesini hak edecek tek kitabı 
yazdığı için…

 Sonu ölümle biten, üstüne üstlük kişinin 
kendi iradesiyle yaşamak oyununa son verdiği 
hikayeler genelde içimizi acıtır. Werther, Emma 
Bovary, Zebercet, Anna Karenina, hatta Hikmet 
Benol yaşamak için bir neden bulamayıp çekip 
gitmiş de olsalar onlar için üzülür, nemli gözlerle 
kitaplarımızı kapatıp umutsuz ruhlarının huzur 
bulmasını dileriz. 

 Acının sınırlarını belirleyip, en engebeli 
düzlemlerde bile tutunamamanın ne demek 
olduğunu insanlara gösterdiği için…

 Oysa Selim’in ölümünde durum biraz 
farklıdır. Onun aramızdan ayrılma hikâyesi 
daha naif, daha anlaşılır hatta neredeyse daha 
göz kırpılır bir hikâyedir. Nedense bana Küçük 
Prens’in gezegenine dönmek için bedeninden 
kurtulması gerektiğini Pilot dostuna izah etme-
ye çalıştığı sahneyi anımsatır hep Selim’in gidişi.

 “O gece yola çıktığını görmedim. Hiç ses çı-
karmadan kalkıp gitmişti. Ona yetiştiğimde çabuk ve 
kararlı adımlarla yürüyordu. Beni görünce, “Demek 
geldin.” dedi yalnızca. Elimden tuttu. Endişeliydi 
hâlâ. “Gelmemeliydin. Acı çekeceksin. Ölmüşüm gibi 
olacak, ama ölmeyeceğim…”Bir şey söylemedim.“An-
lamalısın. Çok uzak. Bu gövdeyi oraya taşıyamam. 
Çok ağır.”Bir şey söylemedim. “Atılmış, eski bir deniz 
kabuğu gibi olacak. Bunda üzülecek bir şey yok…”

“Küçük Prens’ten”

 Özendiğimiz yaşamların ve o yaşamları 
yaşayanların aslında nasıl acınası zavallılar ol-
duklarını anlamamızı sağladığı için…

 Selim Işık tutunamamış değildir. Tutun-
mak istememiş de değildir. O elinden gelen her 
şeyi yapmış ama bir türlü insanların arasına 
karışamamış, onlardan biri olamamıştır. Her 
yaşam dönemecinde umutsuzca çırpınıp yeni 
tutamaklar aradıkça hepsinin birer birer elinde 
patladığını görmüş ve bize de göstermiştir. Yaşa-
mak ağır ve ağrılı bir oyun olmuştur artık onun 
için ve daha fazla acı çekmemesinin tek yolu 
gürültü yapmadan çekip gitmektir. Adına yakışır 
bir naiflikle, usulca…

 Okuduktan sonra ruh sağlığınızı bozdu-
ğu, rahatınızı kaçırdığı insanlara bakış açınızı 
değiştirdiği, acıyı içselleştirmenizi sağladığı, 
kendinizi kökünden koparılmış ayrık otu gibi 
hissettirdiği için…

 Yaşarken eskiyen ve eskiten hepimiz için 
durup hayatı, insanları ve kendimizi anlamaya 
çalışma zamanıdır artık. Selim’in ölümü başka 
hiçbir şey yüzünden değilse bile bu yüzden tam 
bir şövalye asaleti taşır. Yaşarken veremediği 
dersleri ölümüyle verir o bize. Bu yüzden de 
onun için üzülmeyiz, üzülmemeliyiz. Gülümse-
meli ve anlamalıyız. Ve şunu demeliyiz…

“ Hayatım ciddiye alınmasını iste-
diğim bir oyundu”
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“Hayat, 
düşünceleri tutan 
bir hapishaneydi.” 

ve hapishaneler 
anlaşılamamaya 

alaycılıkla başkaldırmış 
bir adama göre 

değildi.

GELECEĞİ 
ELİNDEN 
ALINAN ADAM
KEVSER TURAN

“Benim için anlatmak, ancak kelime-
lerin anlamını değiştirmekle mümkün 
olacak galiba” (Tutunamayanlar)
Gerçekten de “Şu anda size güzel bir söz söyle-
yebilmek için on bin kitap okumuş olmayı diler-
dim”. Anlatılamayanı anlatmak uğruna kelime-
lerle savaşan bu adamı anlatmak için, benim de 
kelimelerin anlamını değiştirmeye ihtiyacım var 
aslında. Ama kelimelerle uğraşmanın tehlikeli 
bir oyun olacağını bildiğimden hayatı hayal kı-
rıklıkları manzumesi halinde yaşayan bu adamla 
en kısa zamanda tanışmanızı tavsiye edebilirim.

Sizlere; korkularla, hayal kırıklıklarıy-
la ve oyunlarla dolu ülkemize de-
rin bir alaycılıkla başkaldıran bir 
adamın öyküsünü, daha da 
önemlisi Türkiye’nin öykü-
sünü anlatmak istiyorum. 
Her şey 20. yy başlarında 
İnebolu’da tek katlı evde, 
Oğuz Atay’ın ilk nefesini al-
masıyla başladı. O sıralar 
Oğuz’un, tutunamayacağın-
dan haberi yoktu. Taşrada o 
güne dek görülmemiş bir ilgiyle 
büyüdü. Ama taşrada ilk bisiklete 
sahip olması ve annesinin bitmek tü-
kenmek bilmeyen ilgisi, Oğuz’un yaşıtları 
tarafından dışlanmasını da bahçelerindeki ho-
roz tarafından kovalanmasını da engelleyemedi. 
En sıcak havalarda bile annesinin giydirdiği yün 
fanilasının zatürre olmasına engel olamaması, 
iyi niyetle başlayan herhangi bir teşebbüsün do-
ğal seyrini takip ederek istenilen sonuçları vere-
meyeceğini kanıtlamış oldu.

6 yaşında, annesinin ilgisini ve yalnız geçirilen 
çocukluğunu da alıp Ankara’ya taşındı Oğuz. Ba-

bası CHP milletvekili olmuştu ve o yaşlarda anlama-
sa da bu milletvekilliği önemli bir işti. Çevresindeki 
herkes Oğuz’a el öpmesini ve büyük adam olması 
gerektiğini söylüyordu. Nasıl büyük adam olunaca-
ğını bilmeyen Oğuz da yalnızlık sığınağı dediği ço-
cuk dergilerine sığındı, bu büyük adamlardan kaç-
mak için. Bu seferde “garip” demeye başlamışlardı. 
Çünkü sürekli okumak pek hoş karşılanmıyordu 
memlekette ve Oğuz, büyük adam olacak çocukla-
rın çok fazla okumamaları gerektiğini hiçbir zaman 
öğrenemeyecekti ne yazık ki.

Oğuz’un küçük yaşlardan itibaren en çok korktuğu 
şey ise ilgisizlikti. Annesinin eşsiz ilgisiyle büyüyen 

bir çocuk olarak kız kardeşi Okşan doğduktan 
sonra “Anne bu bohçayı ne zaman geri 

göndereceksin?” diye sorması gayet 
doğaldı. Her şeyi okuduğu roman-

lara benzetmek istemesi ve bir 
roman kahramanı edasıyla tüm 
ilginin merkezinde olma arayışı 
da kuşkusuz bu korkunun so-
nucuydu. Böylelikle her şeyin 
sahibi olduğu yalnızlığın sığı-
nağında “oyunlar” oynamaya 

başladı.

Yüzlerce kelimeye karşılık gelen 
ve yüzlerce kelimeyle anlatamayaca-

ğım oyunlar da korkularla, pişmanlıklar-
la, öfkeyle ve can sıkıntısıyla büyüdü ve büyüttü 

Oğuz’u. Oyunların büyümesine yardım eden en 
önemli etken de romanlardı. Lisede dünya edebiya-
tından çok önemli yazarlarla tanıştı. Ona ayna tutan 
adam Dostoyevski’den, romanlarında ve hayatında 
ona eşlik edecek Kafka’ya, Nabokov’a, ve Joyce’a 
kadar dünyanın dört bir yanına uzanan dostluklar 
kurdu. Hem yalnızlıktan hem de kalabalıktan şika-
yet eden Oğuz bu güzel insanlar sayesinde istediği 
kalabalık caddelere ve ıssız sokaklara ulaşabildi. Bu 

Ç
IN

A
R

A
LT

I



27

kalabalık caddelerdeki ve ıssız sokaklardaki gezintileri-
ni zenginleştiren şey ise tiyatro ve tarih oldu.

Şüphesiz ki başarılı bir öğrenciydi Oğuz. Herkes onun 
liseyi birincilikle bitirdiğini öğrenebilir. Ama kendisi şu 
an aramızda olsaydı sanıyorum ki derslerdeki başarısı-
nı değil de; en sevdiği dersin tarih olduğunu, tiyatroyu 
çok sevdiğini ve güzel sanatlara gidip ressam olmak 
istediğini bilmenizi arzu ederdi. Babasının ressamlık 
diye bir meslek olmadığını söylemesiyle fen derslerin-
de başarılı her öğrenci gibi teknik üniversiteye ve özel-
likle inşaat fakültesine girmekten başka çaresi olma-
dığını bilmenizi ister miydi, ondan emin değilim işte.

İnşaat fakültesine babasının da isteğiyle şans eseri 
giren Oğuz’un hiç ilgi duymadığı teknik ders-
lerdeki en büyük yoldaşının “can sıkın-
tısı” olduğunu düşünüyorum. Çünkü 
Atay’ın hayatındaki ve bütün kitap-
larındaki tüm olaylar ve insanların, 
nedeni de sonucu da can sıkıntı-
sıyla kuşatılmıştır. Tutunamayan-
lar’ın Selim’inin en önemli derdi 
can sıkıntısıdır. Tehlikeli Oyunlar’ın 
Hikmet Benol’u da “Oysa bütün bu 
ilişki bir can sıkıntısı yüzünden baş-
lamıştı.” der.

Can sıkıntısıyla boğuşarak Tutunamayan-
lar romanında Selim’e söylettiği gibi “kırıntı-
larıyla” bitirdi üniversiteyi Atay. Hayatının geri kalan 
kısmı da başını ve sonunu bildiği hayatın ortasını yaka-
lamaya çalışmakla geçti zaten. Tutunamayanlar prensi 
Selim Işık’ı anlatmak için kullandığı “Düşüncelerine 
büyük bir içtenlikle bağlıydı, herkesi de öyle sanıyor-
du.” cümlesi Atay’ın olamamışlıklarını ve hayal kırıklık-
larını taşır içinde. Sosyalizmle tanışması – ona göre bu 
ülkede sosyalizm meyhane masalarındaki azgelişmiş 
bir ağız alışkanlığıydı - , ait olamama duygusu, kendi-
ni dost diye tanıtan insanların onun emeğini kullan-

ması… “Ben iç dünyama dönüyorum. Orada hayal 
kırıklıklarına yer yok.” demesine sebep oldu. “Bütün 
oyunları ciddiye almaktan yoruldum.” dedi Oğuz ve 
bütün büyük, küçük, tehlikeli ve masum oyunlarımızı 
ciddiyetle ve alaycılıkla yazdı. Tutunamayanlar, Tehli-
keli Oyunlar, Korkuyu Beklerken… Hepsi de ülkemizin 
ve insanlarının iç çekişlerinden oluşan oyunlarıydı. 
“Bütün bu hayat, bütün insanlık bu kitaplarda anla-
tıldı, bitirildi.” zaten. Ama bu kitaplarının ve kendisi-
nin anlaşıldığını göremedi hiç.

“Hayat, düşünceleri tutan bir hapishaneydi.” ve ha-
pishaneler anlaşılamamaya alaycılıkla başkaldırmış 
bir adama göre değildi. “Hayatlarıyla yanlış olanla-

rın ölümleriyle doğru olmalarına imkan var 
mıdır?” diye sormuştu Turgut Özben, Tu-

tunamayanlar’da. Oğuz, yıllar sonra, 
43 yaşında bu sorunun cevabını en 

acı şekilde verdi. “Hiçbir şeyi unu-
tamadı ve her olaydan hayatı-
nın sonuna kadar rahatsız oldu.” 
Oğuz da Selim Işık gibi… Düşünce-
ler ağırlaştırdı her şeyi, kafasındaki 

dağınıklığı ve kalabalığı anlatabil-
mek için yazılarını da kafasını da cam 

kırıklarıyla doldurdu. İki buçuk yanı 
denizlerle ve dört bir yanı acılarla çevrili 

ülkemizde tek kaçış yolu kanser veya beyin tü-
mörüydü. Oğuz’un tercihi beyin tümörü oldu. “İnsan-
lar! Neden kaybolup gitmeme seyirci kalıyorsunuz? 
Benden ne kötülük gördünüz?” dediyse de insanlar, 
duygusuz bir telaşla kaçıyordu. Oğuz da Türkiye’nin 
ruhunu yazamadan ayrıldı aramızdan. Son sözleriydi 
“Sevinmeyin daha ölmedim.”

Okuyucun seni papatyalar gibi koparıp göğsünde 
tutmadan, anlatılamayan anlatılmadan nereye gittin 
Oğuzcuğum Atay?
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Onu aklımdan silmeye uğraşıyorum ya, herkesi her şeyi eleştiriyorum bu aralar. Uğraş alanı 
işte, yeni hobim gibi… Onlar da gel beni eleştir diyorlar canım. Geçenlerde olan ve beni en 
çok sinir edeni anlatayım size. Canımın sıkıldığı bir akşam -ki genelde sıkılır- bari televizyon 
izleyeyim, dedim. Baktım, Poyraz Karayel… Aşk dizisi mi izlemeliyim, Poyraz Karayel mi? Her-
kesin de dilin de bu aralar. Karar verdim ve başladım izlemeye ki yanlış anlaşılma olmasın aşk 
dizisi de izlemiyor değilim yani. 

Neyse ki doğru tercih yapmıştım –ki çok sık olmaz. Adamlar yapmış abi! Şimdi eleştiremem 
Allah var. Benim eleştiri alanıma girenler diziyi üç beş yaş grubuna çeken insanlar mesela. 
Sosyal medyada gezerken gülerek bakıyorum valla. Sizce de öyle değil mi ama? Yok “Poyraz 
gibi sevdin de biz mi hayır dedik :)) anlayan anlaar” yok “Nasıl aşk dolu cümleler Poyraaz bi-
tanemsin #kızlarçokyakışıklıdeğilmiyaa” … İnşallah ciddi değilerdir diyip uzaklara bakıyorum 
ben. Yoksa insanlığı sorgularım. Durun durun, asıl en acısına gelmedim:

Şimdi açıkça söylemek gerekirse ilk tepkim “Bakıyorum hala cahilsiniz”, “Oğuzcuğum Atay 
şu an mezarında ters döndü” gibi cümleler de ardından gelen tepkilerimdi. Hayır, düşünüyo-
rum, düşünüyorum; at mı kafası acaba? Tamam, Poyraz Karayel adamdır da herhangi birinin 
Oğuz Atay mertebesine ulaşabilmesi için kırk fırın Olric yemesi gerek. Hem burada Poyraz 
Karayel’in hiçbir suçu yok. Adamlar alıntılarını çoğu diziye taş çıkararak yapıyor. Suçlu olan 
bizim cahil toplum. İnsan bir araştırır, bakar bu söz kimin? Tembeliz işte, başka açıklaması 
yok. Gösterişi de severiz. Hani ben izliyorum, romantiğim, acı göbek adımdır; oo Tutunama-
yanlar, okudum tabii, albay var değil mi o kitapta? Hadi kampanya yaptım! Bak sen Tutuna-
mayanlar’ın on sayfasını okuyup bana anlat, ben Tehlikeli Oyunlar’dan albayı sana getireyim. 
Bu fırsat kaçmaz!

Diziyi üç beş yaş grubuna çeken kızlarımız, tembel toplumumuz, gösteriş meraklısı ortam 
insanları haricinde bir de kendilerinin “aşk” dediği hormon dengesizliklerini bu narin keli-
melerle, kısa ama çok şey anlatan cümlelerle süsleyen tipler var. Hepsi arasında en çok sinir 
olduğum kategori bu olsa gerek. Ya, “ilişki” dediğiniz karşılıklı trip atma ve “biri” ihtiyacınızı 
giderme etkinliğinizi nasıl o güzel sözlerle bağdaştırıp bir de bunu hiçbir şekilde ağzınızdan 
düşürmeyerek, sürekli insanlara söylersiniz? Anlamıyorum… Onlar “aşk” dedikleri ayda bir 
sevgili değiştirmelerini –ki her farklı insana yine aynı güzel sözleri söylerler. Oğuz’un anlaşıl-
mazlığı, Turgut’un Tomris’i, Orhan’ın denizi, Edip’in şiiriyle bir tutamazlar. Katiyen izin vermi-
yorum buna!

Sadede gelecek olursam; anlayacağınız unutmaya çalışıyorum onu, olmadığının farkındayım, 
bari kendimi kandırmadan ona olan aşkımı yaşayayım da bütün bunlarla uğraşmayayım değil 
mi? Sonuçta kimse aşk damarı tutmuş biri tarafından eleştirilmek istemez.

“Aklımdan çıkmıyor Olric. Aklım çıkıyor, o çıkmıyor.”  -- Oğuz Atay

Poyraz @poyrazkarayel_crazyboy34

“Kelimeler albayım, bazı anlamlara gelmiyor.”   

– Poyraz Karayel
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Ne Yapmall?
TUĞBA ÇETİN

“Bizler kitap okumayı seven, bir şarkıyı yüzlerce kez dinleyenleriz. Okuduğumuz hikayelerde karşımıza çıkan 
karakterlerde kendimizi bulduğumuz, zaman zaman da masum hislerle o karakterlere aşık olanlarız.” Belki de 
farklıyız herkesten. Biraz biraz eksiğiz her şeyden. Uyum sağlayamadığımız için herkes gibi çevreye, anlam da 
veremiyoruz olan bitenlere. Genelde izliyoruz, bakınıyoruz, gözlemliyoruz. Yazıp çizerek birleştirmeye çalışıyo-
ruz parçaları. Bir şeylerin eksik olduğunu hissedip neyin eksik olduğunu düşünüp duruyoruz. “Ne yapmalı, ne 
yapmalı?” diye diye arayıp bir türlü bulamıyoruz. Üzülüyoruz çoğu zaman ama mutluluğu da doruklarda yaşı-
yoruz. Saklayamıyoruz, saklamakta zorluk çekiyoruz. Paylaşınca artacağını düşünüyoruz. Öyle de oluyor çoğu 
zaman. Ama bazen de paylaştıkça eksileceğini göremiyoruz. Hiçbir şeyi tam anlamıyla tamamlayamadığımız 
için eksikliğine alışmaya çalışıyoruz en azından. Yine de istemiyoruz hiçbir şeyin tam olarak eksilmesini. Karıştı-
rıyoruz her şeyi, korkuyoruz. Paylaştıkça anlamsızlaşmaktan  korkuyoruz. Anlaşılamamaktan. Eksik anlaşılmak-
tan. Çekiniyoruz tepkilerden. Bir yer edinmeye çalışıyoruz herkesin içinden. Anlatmaya çalışıyoruz.

İnsanları anlamak için çabalıyoruz. Bazen bir insanı anlamak kendini anlatmaktan bile daha zor olabiliyor çün-
kü. Bazen her şey birbirine giriyor. Düğüm çözülmüyor.

Bakıyoruz aslında o kadar da zor değilmiş her şey. Sadece karışık. Karmakarışık. Anlamak zaman gerektiriyor in-
sana. Düşün önünde kocaman, upuzun bir yol var. Ve sen yolun sonunu göremiyorsun. Bırak sonunu bir metre 
ileride önüne ne çıkacak onu bile göremiyorsun. Görmek için tek şansın ilerlemek. Ya da merakını göz ardı edip 
pes etmek. Biz genelde merakına yenik düşenleriz, bir nevi tutunmaya çalışanlarız bu dünyaya. Tek çaremiz 
ilerlemek. Çoğu zaman kendimizi bıraksak bile arkamızdan ittirenler, bağırıp çağıranlar zorluyor bizi ilerlemeye. 
Ama olsun ilerliyorsun ya önemli olan bu onlar için. Ne çıkacağı bilinmez karşına. O yüzden yenik düşersin ya 
merakına. 

Hikâyenin sonunu merak ettiğimiz içindir tüm çabamız. Sonunda harika şeyler beklemese de bizi, süreç ve 
umut dinç tutmaya çalışır bizi. Yaşamak için, anlatabilmek, anlaşılabilmek için her şey. Çabaladığımız her şey. 
Ne yapalım tabiatımız böyle.

“vura vura dip olmadan
 ona buna dert olmadan
 yana yana sönmeden
 gönlümüz çelinmeden
 yaşayamadan ölmeden”
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devridaim.
GÖKÇE ZEYNEP YILMAZ

 İşte oradalar. Telemakhos ve Mentor kılığındaki Athene. 
Ben de oradayım. Yüzyıllar önce -ya da yüzyıllar sonra-
okuduğum destanın ve büyük bir merakın içerisindeyim. 
Odysseus’u arıyor, kaderini öğrenmeye çalışıyorlar. Her şeyi 
biliyorum ama sesim çıkmıyor. Bir rüyada gibiyim. Athena 
büyük bir hilekarlıkla rolünü oynuyor ve babasını arayan 
bir yandan da annesini taliplerden koruyan Telemakhos’u, 
Truva’dan sonra nerede olduğu bilinmeyen babasının kaderini 
öğrenmesi için oradan oraya sürüklüyor. Bilirsiniz işte zaman 
diktatördür. Müttefiklerini de kendi seçer düşmanlarını da. Hiç 
kimsenin göremediği bir otoritedir ve neredeyse hiç bir zaman 
adil değildir. Onun nazarında bir hak etmek davası yoktur. 
Kendini pare pare etmiş ve her parçasını muhteşem bir kurguyla 
tasarlamış, yer yer ironik bir biçimde kendini tekrarlamıştır.
 
 Deprem oluyor. Beynim patlayacak gibi acıyor ve bir an 
elektrikler gidiyor. Uyandığımda ilkin nerede olduğumu tam 
olarak anlayamıyorum ama sonradan tanıyorum burayı. İşte 
burası, Semerkant! Dünyanın en eski şehirlerinden birisi. Pers-
ler tarafından kurulmuş bir vaha şehri Semerkant. Adını da eski 
Farsçada samara (taş, kaya) ve kand (kent, kale) kelimelerinin 
birleşiminden almış. Evet, Semerkant’ı biliyorum. Neredeyse 
bin yıl sonra okuduğum kitaplardan öğrenmiştim bu şehrin 
tarihini. Peki şimdi niçin buradayım diye düşünedururken fark 
ediyorum ki şehirde bir kargaşa hakim. Çok geçmeden de öğ-
reniyorum sebebi ziyaretimi. Nasır Han’ın Semerkant’ı ziyaret 
ettiğini esnaftan duyuyorum. Ömer Hayyam da burada elbette. 
Henüz 24 yaşında ve halk tarafından oldukça yanlış anlaşılan 
filozof Ömer Hayyam! Havayı her teneffüs edişinde paranın de-
ğil de kilitli kapıların izini duyan insanlardandır Hayyam. Hangi 
günde olduğumuzu kitaptan biliyorum. Ebu Tahir’in Hayyam’ı 
Han’ın huzuruna çıkardığı gündeyim. Olayın olduğu yeri bulmak 
çok kolay çünkü gitmek istediğim an orada oluyorum. Ağzın 
altınla dolsun diyor Han ve oruçluyum diyor Ömer. Ardından şu 
rubaiyi okuyor: 

“Yoksulluk muydu beni huzuruna getiren?
Değildir yoksul azla yetinmeyi bilen
Hiçbir şey beklemem senden saygıdan başka.
Dürüst ve özgür bir kişiye saygı göstermeyi bilirsen. “

 Bu ana şahitlik etmek manidar benim için. Geldiğim 
zamanda insanların bir takım maddi çıkarlar girdabında dönüp 
durduklarını gördüm. Özgürlüğün ve yeniliğin daraltılmış ufukla-
ra sığdırılmaya çalışılan büyük kelimeler haline geldiğini, insanın 
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korkunç bir çıkar ilişkisi zinciriyle sımsıkı bağlandığını 
henüz bir lise öğrencisiyken öğrendim ve işte bura-
dayım. Zaman diktatördür demiştim ya. Gerçekten 
de öyle. Şimdi beni aldı ve oradan oraya sürüklüyor. 
Görmemi istediği şeyler var belli ki. Kendimi çaresiz 
bir teslimiyet duygusuyla bırakıyorum ona. 
 
 14 Nisan 1865 tarihinde bir tiyatro salonunda-
yım. “Ford’s Theatre” yazıyor tabelanın üstünde. Bir 
tiyatro gösterisi için ortam fazla gergin geliyor. Anla-
dığım kadarıyla komedi içerikli bir oyun bu. Yer 
yer topluluk kendini tutamayıp kahka-
halara boğuluyor. Geliş nedenimi 
anlamak için pürdikkat etrafıma 
bakınıyorum. Özel misafirler 
için ayrılmış olduğu alenen 
belli olan balkona dikkat 
kesiliyorum ve işte orada. 
Yaklaşık 150 yıl sonra defa-
larca gördüğümden midir 
bilinmez görür görmez 
tanıyorum Abraham Lin-
coln’ü ve olayı da anlamam 
uzun sürmüyor. Bu sefer 
zaman makinesi aklımda hep 
bir kızgınlık olarak kalan bir ana 
yolluyor beni. Lincoln suikastının 
içindeyim. Ve ilk defa bir ölüme şahit 
oluyorum. Keşke şu an çığlık atıp gerçeği 
haykırabilsem ama ben sadece gelecekten gelen 
bir misafirim. Tarihi değiştiremeyeceğimi biliyorum. 
Bu çok ince bir denge ve ufak değişiklikler sistemde 
büyük hasara neden olabilir. Aynı suikastte başba-
kan yardımcısının ve dışişleri bakanının da canlarına 
kast edileceğini biliyorum. Suikastçi konfederasyon 
sempatizanı bir adam ve Lincoln’ü öldürerek federal 
hükümet kurmayı amaçlıyor. Biliyorum ki aslında onu 
kaçıracaklardı ancak üç gün önce yaptığı konuşmadan 
sonra -siyahi vatandaşlara yönelik haklar ve kölelik 
hakkında- kesin olarak öldürmeye karar verdiler. 

Lincoln’ün kendisini çok çirkin olarak nitelendirdiğini 
duymuştum. Öyle olmadığını kendi gözlerimle gör-
düm. Evet, çok yakışıklı bir adam olduğu söylenemez 
ama oldukça karizmatik göründüğünü de söylemeli-

yim. Ben bunları düşünedururken bir kahkaha tufanı 
oluyor salonda ardından büyük bir kaos yaşanıyor. El-
bette suikast gürültülü bir an beklenip yapıldı. Lincoln 
başından vurulmuş yerde yatıyor ve karısı büyük bir 
telaş içinde. Kaostan faydalanan suikastçi meydana 
çıkıp “Sic semper tyrannis!”  diye bağırıyor. Bu cüm-
le “Daima tiranlar (Eski Yunan’da siyasal gücü zorla 
ele geçirip, kötüye kullanan,despot) için!” anlamına 
geliyor. Lincoln’ün ertesi sabah salonun karşısındaki 
terzinin evinde öleceğini ve suikastçinin iki ay sonra 

bulunup öldürüleceğini biliyor, büyük bir 
hüzün içerisinde bırakıyorum zamanın 

bu kıyısını. 

 Tarihi yeri ve zamanı bil-
miyorum. Çünkü bilmemi iste-
miyor. İşte orada, görüyorum. 
Saçlarına karlar yağmış sanki 
ömrünün en kara kışını yaşı-
yor. Ama mutlu! Bunu çok iyi 

biliyorum. Yapmak istediği pek 
çok şey vardı hayatta. Görmek 

ve duymak istediği de. Zamanın 
elinden tutar, koşardı bir zaman-

lar. Şimdi yoruldu. Artık yetişemiyor. 
Öyle ya vaktinde bin yıl geriye gitmişliği 

de vardır 50 yıl ileriye de… Yaşadığı kırgınlıklar var 
ve kendi kendine çektiği acılar var. Aşkları var,  başa-
rıları, ihanetleri ve binlerce kırılma noktası var. İşte 
orada, görüyorum. Bir çardakta oturmuş ve oldukça 
yaşlanmış. İstanbul’u izliyor elinde çayı, yanında bas-
tonu, yüzünden yaşam okunuyor ve tabii dizlerinin 
ağrısı da! İşte tam şu anda öylece durmuş, kendimi 
izliyorum. Sadece bu anı görüyor ve geriye dönüp 
araştıramayacağımı biliyorum. Neler yaptım ve nasıl 
yaşadım, bilmiyorum. Geçmişe heves ettiğim kadar 
korkuyorum gelecekten. İşte oradayım, hikâyenin 
sonlarında… Geçmişteyse henüz çok başındaydım. 
Lakin ne ben ne o ne de zaman makinesi hikâyenin 
sonunu biliyor. Her hikâyenin bir sonu vardır. Asıl 
hikâyenin sonunuysa hiçbirimiz bilmiyoruz. Başladı-
ğında burada değildik, bittiğinde de olmayacağız.

Bilirsiniz işte 
zaman diktatördür. 

Müttefiklerini de 
kendi seçer 

düşmanlarını da.
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Şaka
YAREN AKTAŞİlk defa babam, annemle beni bırakıp uzun 

süreliğine uzak yerlere gittiğinde beş yaşınday-
dım. Ayrılığın ne olduğunu o zaman öğrendim 
ama yaşamım boyunca yakama yakışıp benimle 
birlikte büyüyeceğini henüz bilmiyordum. Muh-
temelen bundan önce de ayrılıklar yaşamıştım 
ama yine de bu, farkında olduğum ilk ayrılığım-
dı.

Annemin söylediğine göre babam çok uzun bir 
süre yanımıza gelemeyecekti. Bu yüzden an-
nem çantalarıyla birlikte beni de koluna taktı 
ve anneannemlerin yaşadığı küçük kasabaya 
taşındık. Buram buram leylak kokan bu kasaba-
nın ileride benim için vazgeçilmez olacağını da 
henüz bilmiyordum. Sanırım beş yaşındayken 
ben, hiçbir şey bilmiyordum. Yine de arabadan 
indiğim anda, geldiğimiz bu yerin barındırdığı 
huzuru tüm hücrelerimde hissetmiştim. 

Benim için hava hoştu. Anneannem ne istersem 
yapıyor, bana bol bol para veriyor, ben de “An-
neanne vermesene, annem sonra bana kızıyor.” 
diye şakacıktan naz yapıyordum. Anneannemin 
bana para vermesi işime geliyordu çünkü para-
larımı biriktirmeyi başarabilirsem belki bir uçak 
bileti alıp babamın yanına gidebilirdim. Evet, 
anneannemle her şey çok yolundaydı. Annem 
de benimle daha az ilgilenmek zorunda olduğu 
için hayatından memnun görünüyordu. Ama 
bazı geceler annemin babamı özlediğini fark 
etmiyor değildim. Dedeme gelince, uzun za-
mandır kendine bir arkadaş arıyor olacak ki, ilk 
bir iki hafta beni rahat bırakmadı. Tüm kasabayı 
gezdik, birlikte balık tuttuk, kahvedeki amcalar-
la sohbet ettik, hatta bana oralet bile ısmarladı-
lar. Artık kasabayı babam geldiğinde onu gezdi-
rebilecek kadar iyi tanıyordum. Tüm komşularla 
tanıştırdıktan sonra dedemin benimle olan işi 
bitmişti. Artık vakit, yaşıtlarıma “ Ben geldim!” 
deme vaktiydi.
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Aslında burada dedeme teşekkür etmem gerek 
çünkü onun komşu seansları sırasında kendime 
bir arkadaş bulduğum için bu konuda pek sıkıntı 
çekmedim. Üstelik  arkadaşım, anneannemin 
en sevdiği komşusunun torunu olduğundan 
sürekli bize gelebiliyordu ya da ben onlara 
gidebiliyordum. O, o zamana kadar tanıdığım 
en harika insandı. Adı Yağız’dı, benden bir yaş 
büyüktü ve gözleri babamınkiler gibi maviydi.

Kendimize deniz kıyısında sadece bize ait ola-
bilecek bir yer bulduk, buraya “Nereye gide-
ceğini biliyorsun” diyorduk. Hafta sonları tüm 
günümüzü  oyun oynayıp saçma şeyler yaparak 
geçiriyorduk. Hafta içleri ise Yağız okula gidiyor-
du. Diğer çocuklarla da tanışmıştım ama onları 
Yağız’ı sevdiğim kadar sevmiyordum. Bu yüzden 
Yağız yokken ben de dışarı çıkmıyordum ve bu 
sırada yapacak başka bir şey bulamadığımdan 
olsa gerek babamı çok özlüyordum. 

Zaman hızla geçiyordu ama anneme “Babam ne 
zaman gelecek?” diye sorduğumda cevap hiç 
değişmiyordu. “Daha çok var.” diyordu, çoklar 
tükenmek bilmiyordu. Bir gün sinirlendim- kü-
çük çocuklarda sinirlenebilir, hem de büyük-
lerden çok daha haklı olarak- annemden kesin 
bir cevap istedim. Kafasında küçük hesaplar 
yapıyormuşçasına suratıma baktıktan sonra “İki 
sene, baban iki sene sonra gelecek.” dedi. Muh-
temelen ne kadar ciddi olduğumu anlamamıştı 
ama ben o andan itibaren günleri kovalamaya 
başlamıştım. 

Eh, bu arada okula başladım tabi. Okul eğlence-
liydi ama erken kalkmak beni çok zorladığından 
her sabah Yağız’ı kapının önünde ağaç ediyor-
dum, olsundu. Yağız beni bir kere yanağımdan 
öptü.

O zamanlar yalanın ne olduğundan da haberim 
yoktu. Annem yaptığım her yanlış şeye, söyle-
diğim “doğru olmayan” her söze şaka diyordu. 
Ben de bir gün anneme şaka yapma kararı 
aldım, evden çıktım ama okula uğramadım. 
Çünkü o gün babam gelecekti, tam iki yıl önce 
annem böyle söylemişti. Gidebileceğim tek yer 
“Nereye gideceğini biliyorsun” olduğu için ora-
ya gidip oturdum. Babama sarıldığım anı, bana 
kızım deyişini, güvende hissettiren kokusunu 
düşündüm. Ayrıldığımızdan beri bunu her gün 
yapıyordum zaten ama o an daha bir gerçek 
geliyordu. Sadece saatler kalmıştı çünkü. Okul 
saati bitince eve döndüm, bu taktiği televizyon-
daki bir dizide görmüştüm.  Hızlı hızlı çaldım 
kapıyı. Eve bir hışımla girdim “ Babam geldi 
mi?” diye sordum. “Neredeymiş anne? Herhal-
de telefonu artık çekiyordur değil mi? Bugün 
geleceğini söylemiştin!” Kimse cevap vermedi.  
Annem tam iki yıl önce yaptığı şakayı unutmuş, 
babam bizi terk etmişti.
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Uzaya Fırlatılırken 
Şarkı Söylemekte En İyi 
Bendim Elbette
SİNEM SAL

Bütün fantastik kalplere bekçi diye atanacaktım
görevimi anlasaydım ve unutmasaydım…
Nerede büyülendim hiçbir fikrim yok ve kim istedi
dünyaya alışmadan burada yaşamam gerektiğini
ben bir gün yine çok âşıktım, öyle çok, o kadar çok ki
psikologlar çocukluğuma koşuyordu, sorun orda belli
meteorolojiyi yanıltıyordum, gökyüzüm çok belirsiz
kendimden beklenmedik soğuk hava dalgaları getiriyordum
anlamıyorum neden, sağanak yağışların etkisini sürdürüyordum
aniden bastırıyordum, çok hazırlıksızdım, hep hazırlıksızdım
hayvanlarımı telef, meyvelerimi ziyan, kendimi helâk ediyordum
nadiren, çok nadiren bazı şeyleri böyle bir çırpıda anlatıyordum
lüzumsuz şeyleri tarif etmede en iyi bendim elbette!
sen bir odada sanki uyuyordun, ben senin göğsüne eğiliyordum
kalbinin bir sesi vardı, gelmesiyle gelgitimi şereflendirirdi
inan istememiştim aradaki kafiyeyi, sanki, ne istediğim gibiydi ki
ben bir gün yine yoldan çıkmıştım, kafamı çiçek açtırıyordum
orduya bomba diye atılıyordum, hepsini ortadan kaldırıyordum
hani ben daha enkaz altından karınca kurtarıyordum
gelinlik çiçeği diye cenazelerde atılıyordum, herkesi kaçırıyordum
ama ben o gün çok âşıktım, öyle çok, o kadar çok ki
gezegenimize teşrif edemiyordum bir türlü, ayaklarım vardı
uyumsuzdu, rüyamda görmüştüm, ben de bir gün insan olacaktım
çok korkuyordum, rüyalarım çıkardı, öyle çok, o kadar çok ki
gözlerimi hiç açamıyordum, gözlerimi açarsam başımdalardı
Bam! solungaçlarımı gizliyordum, kanatlarımı unutuyordum
antenlerimi saçım niyetine çocuklara yolduruyordum
yavaş yavaş insan olmanın tahribine erişiyordum
kalbime roket fırlatırken deşmede en iyi bendim elbette!
ben sanki birini üzmüştüm, kimdi bilmiyorum, olsa ağlardım
kahveyle, uçuş hakkı kazanmak gibi meziyetlerim vardı,
takdir görmezdi, sanki ne görürdü ki
ben bir gün yine birini unutmam gerektiğini
sanki bir anlık aklımdan çıkarmıştım
ama kararlıydım, o kadar çok, öyle çok ki
asla pelerin takmayacaktım ve hiç inanmayacaktım üç elmaya
tekinsiz masallara kahraman olacaktım, tayinim çıkacaktı saraya
sarayı havaya uçuracaktım, varoş mahallelerde kutlama yapacaktım
mezarlardan ölüleri uyandıracak, göbek deliklerinde çiçek açtıracaktım
pusuda bekleyecektim sonra seni, tam başkasını öpecekken
çalıların arasından çıkacaktım, alkış tutacaktım, aklımı kaybedecektim
kalbimi değil.
manyetik alanına yanlış şeyler çekmekte en iyi bendim elbette!
sakın beni yanlış anlama
senden bir ricam var ama
lütfen galaksimi bombalama!
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Miras
damla gümüş

Bir sarsıntıyla aralıyorum gözlerimi. “ Sayın yolcularımız otobü-
sümüz 03.30’da hareketine devam edecektir.” Gözlerimi açmaya 
kalmadan ayağa kalkıyorum. Yeni uyanmanın mahmurluğuyla aptal 
aptal muavinin yüzüne bakıyorum “Bir sorun mu var abi?” diyor. 
“ Yok kardeşim.” Dışarı çıktığım an bir ürperti geliyor. Biraz hava 
mı alsam, tuvalete mi gitsem diye düşünürken tuvalete giderken 
buluyorum kendimi. “Tuvalet 1.5 tl  kardeş.” İçimden insanların 
kendi çıkarlarına bu denli düşkün olmasına söylenirken “Çıkışta 
verece... Neyse!” deyip vuruyorum parayı masaya, tokatlarcasına. 
Adam beni ayıplıyor. Arkamdan cıklayışını duyuyorum. Tuvaletten 
çıktığımda ayaz ıslak yüzüme vuruyor. İliğimin donduğunu hisse-
diyorum. Bir an için gerçekten donduğumu ve bütün vücuduma 
bir sıcaklık yayıldığını hayal ediyorum. Bu huzurlu ölüm hoşuma 
gidiyor. Tamam diyorum. Binme otobüse ve ölümü bekle. Sonra 
irkiliyorum ve onu hatırlıyorum. Onun için yaşamam gerektiğini. 
Bunları düşünürken bir yandan da ayağımın altındaki taşla oynu-
yorum. Kafamı kaldırdığımda sisli koruyu görüyorum. Bir an koruya 
doğru koşmak, korunun içinde kaybolmak istiyorum. Onu kaybet-
tiğim gibi. Bir an kalbim çok acıyor. Otobüse binerken düşlerim 
orada kalıyor. Sanırım bundan sonra her şey böyle olacak. Gittiğim 
her yerde düşlerimi bıraka bıraka yaşayacağım. Kulaklığımı takıp 
uykumun gelmesini bekliyorum. Ben uykumu bekledikçe aklıma 
o geliyor. Aklıma o, canımaysa çoğalan yalnızlığım değiyor. Canı-
ma değdikçe kalbim biraz daha kırılıyor.  Nefes alırken göğsüme 
batıyor kalp kırıklarım. O… Nasıl da terk edip gitti beni. Dünyanın 
bütün yükünü omuzlarıma bırakarak. Koca dünyayı gezip görmemi 
nasıl istedi benden! Ama ben biliyordum Onun iki hayali olduğunu: 
yaşamak ve ölmek. Kendisi kolay olanı seçti. Bense bıraktığı mirası 
çocuğum gibi sahiplendim ve besliyorum onu yalnızlığımla.
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HER ŞEY BEN YAŞARKEN OLDU- MUSTAFA BECİT

‘’Ölmemek için bir neden bulamıyorum, diye düşünüyordu Celal gökdele-

nin 66. katından atlamak üzereyken. Öldürmeye programlı bu kelle avcısı-

nın aslında yaşamak için çok fazla sebebi vardı. Ülkeyi parmağında oynatan 

psikiyatrlar, gizli polisler, en önemlisi de karısı ve kızı… Verilmesi gereken 

onlarca sorunun cevabını almadan ölemezdi Celal. Deneylerin aşkı öldürüp 

öldüremeyeceğini görmeden gidemezdi hiçbir yere…’’

Mustafa Becit’ten hayatın içinden karakterlerle kurulmuş bir olay örgü-

sünün aksiyon, intikam, aşk, felsefe ve hatta biraz delilik dolu, bir solukta 

okuyacağınız çarpıcı anlatımıyla, hırsları uğruna birçok hayatla hiç çekin-

meden oynayan iki doktorun nelere sebep olduğunu okuyarak sizde görün. 

ŞANZELİZE DÜĞÜN SALONU - TARIK TUFAN

“Şeyh babamın vefatından hemen sonra, yeni şeyhin kim olacağını görebil-

mek için rüyayı bekleyen dervişler, rüyalarında aynı gece, aynı kişiyi görüp 

vaziyetin mahiyetini anlayabilmek için sabahın erken saatlerinde kapımı 

çaldıklarında, gece boyunca vücudumun her zerresine sirayet etmiş şara-

bın etkisinden henüz kurtulamamıştım.” 

Şanzelize Düğün Salonu”nda Tarık Tufan sevilen üslubu, hakiki hayreti ve 

“acayip” kurgusuyla okurlarını ilgi çekici bir yolculuğa çıkarıyor.Romanın 

isimsiz kahramanı aşkının peşinden savrulup giderken kendisini hiç ya-

şamadığı türden şaşırtıcı ve bir o kadar da tuhaf olayların içinde buluyor.

Kahramanın çıktığı bu yolculukta, aynı zamanda insanın içine doğru uzanan 

bir arayışa da tanıklık edecek, girmeye çekineceğiniz sokaklarda gezecek, 

son satıra kadar heyecanla sürükleneceksiniz.
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SEYREK YAĞMUR - BARIŞ BIÇAKÇI

‘’Bir pazar sabahı Rıfat günlerin aynı kaba damlamadığını fark etti. “Günler 

damlıyor ama aynı kaba değil,” dedi. Gökyüzüne baktı: Boştu. Hiç bulut 

yoktu, aslında hiçbir şey yoktu. Çağımızın çıplak güneşi her şeyi yok etmiş-

ti, enginliği, bulutları ve kuşları… Maviyi bile yok etmişti, sonra da sırasıyla 

diğer renkleri, bazı sesleri, kelimeleri ve anlamları. İnsan bu yoklukta yeni 

bir şey söyleyemez, olsa olsa kendini tekrar ederdi. Rıfat, zamanımızın bir 

kahramanı gibi, bir niteliksiz adam gibi, bir aylak adam, bir lüzumsuz adam 

gibi, bir “R.” gibi, geziyor hayatın içinde. Hayat, arada Rıfat’ın dükkânına 

da uğruyor. Rıfat, filmleri, kitapları, hayalleri, fikirleri, dertleri, meseleleri 

de geziyor. Ortaya sorulmuş soruları üzerine alınıyor, bazı. Neyin peşinde 

bu adam? Rıfat, bir hikâyenin içinde midir, anlamaya çalışıyor, insanın bir 

hikâyenin içinde olduğunu anlamasının yolunu arıyor… Seyrek yağmura 

şemsiye açılır mı? Hayatındaki günleri hep aynı olan sıradan bir hayat ya-

şayan fakat sürekli bir arayış içinde olan bir adamın hikayesi.Arayış içinde 

olan, her şeyi gezerek bulmaya çalışan bir adamın hikayesini okurken kendi 

hayatınızda da bir gezintiye çıkıyorsunuz.

BABA ÖYKÜLER - JEHAN BARBUR

Barbur ,Baba Öyküler’in ortaya çıkış serüvenini “Zararsız bir meraktı be-

nimkisi… Kendi öykümde tıkanıp nefessiz kalışımdı; kendimden öte ha-

yatlara bir el uzatış ya da.” diye anlatmış. Ali Nesin’den Barbaros Şansal’a, 

Fazıl Say’dan Atilla Birkiye’ye 20 ismin yaşamlarını babaları ile olan ilişkileri 

üzerinden anlatıyor “Baba Öyküler”. Satır aralarından duygular saçılıyor 

etrafa. Öfke, pişmanlık, sevgi, kırgınlık ve en çok da özlem… Jehan Barbur, 

Baba Öyküler’de ”hikaye anlatanındır” dese de, soru sormanın, anlatmaya 

cesaretlendirmenin ve anlatılan öyküleri bir araya getirirken duyguların ki-

tabın her satırına işlemesini de mükemmel bir şekilde harmanlayıp, içimizi 

ısıtıcak hayat kesitleri koyuyor önümüze. 
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Hüseyin Atlansoy 
Kolejde
NURHAN KULAKSIZ - BENGİSU ÖNDER

Hüseyin Atlansoy, 1980 sonrası kuşağın şiir alanında en önemli temsilcilerindendir. 17 Nisan 
1962’de Eskişehir, Mihalıççık’ta doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir’de tamamlayan Atlansoy 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Sonrasında Kırıkkale Üniversite-
si’nde Yüksek Lisans yapmıştır. Şiirleri birçok dergide yayımlanmıştır. Şu anda felsefe grubu öğretmenliği 
yapmaktadır. Hüseyin Atlansoy mistik, metafizikçi yönü ağır basan bir şairdir. 

“Bedenim gibidir ruhum da  
kalabalık önünde soyunmaktan utanan. ”  Hüseyin ATLANSOY

Gündelik hayattan yola çıkan, geçmişi, insanlık hallerini, yaşanmışlıkları içinde taşıyan; Su Burcu, Gizle-
yen Özne, İntihar İlacı onun eserlerinden birkaçıdır. Metropol yaşamını ve ilişkilerdeki hızlı değişimi ko-
nuşma dilinin imkânlarından faydalanarak ironik bir şekilde işlemiştir.

ŞİİR ONA HEM SAĞANAK HEM SIĞINAK OLDU

Okul yıllarında temel eğilimi matematik ve fizik olmasına rağmen şiirin kalbine taktığı ilk kelepçeyle hiç-
bir yere kaçamayan Hüseyin Atlansoy kelepçeyi açan anahtarı yine şiirde bulmuştur.
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Yıllarca 
ve tek kelimesiz

Birbirimizi sevebiliriz
Razıyız bakışımızdan

Yanlış anlaşılmalara bile
Oysa konuşabilirdik                    

Bütün kelimeler 
şahit.

Şimdi bakalım şiirleri sığınak edinmiş bu adam şiir yaz-
maya nasıl başlamış?

Şiir bir tercih midir? Yoksa insanın kaçsa da kurtulama-
yacağı kaderi mi?

Galiba Hüseyin Atlansoy için ikincisi. Daha yirmi yaşında, 
şiirin sağanağına ilk yakalandığında kendine sığınacak bir 
kuytu aramış fakat sağanağın aynı zamanda ona sığınak 
olabileceğini zaman ilerledikçe anlamıştı. Yirmi yaşında 
ilk şiiri “Batıda Kan Var”ı yazdığında şiirden anlayan birine 
göstermiş, o kişinin tepkisi ise çok ilginç olmuştu. Şiirleri-
nin etkileyici tarafının kanıtı da daha ilk şiirinde o kişiden 
“büyük bir şair” yakıştırmasını duymasıdır. Ve böylece 
içinde saklı duran şiir sandığının kapağı yavaş yavaş ara-
lanmıştı. 

Ona neden şiir yazdığını sorduğumuzday-
sa: “Ben kaçamadığım için şiire başla-
dım; eğer kaçmayı başarabilseydim 
hiç yazmazdım.” Şeklinde verdiği 
cevabı her şeyi özetliyor aslında. 

Kimimiz işte medyanın kol gezdiği 
bu çağda Hüseyin Atlansoy gibi 
şiiri sığınak olarak yaşar. Biz de 
ona şiir yazmakla,  şair olmakla 
edebiyatla ilgili sorular sorduk:

Takdir edersiniz ki şiir yazmakla şair 
olmak arasında büyük bir fark vardır. 
Şiir yazan birisi ne zaman tam olarak 
kendini şair hisseder ve ne zaman “ben şa-
irim” der?                   

“Şiir yazan biri söylenecek söz kalmadığında ‘tamam ben 
oldum, şairim’ der. Çünkü şiire ilk başladığınız dönemde 
şiirlerinizde diğer insanları çarpan bir elektrik vardır. Ya 
da yoktur. O elektriği bir derinliğe dönüştüremezseniz ve 
o derinliği diğer insanların da anlayabileceği, kavrayabi-
leceği bir söz debisi ile söyleyemezseniz bu işi yapmanızın 
çok da anlamı yoktur. Şiir yazarken roman, öykü ve dene-
meden farklı bir alanda yazıyorsunuz. Niye; romanda keli-
meleri çoğaltarak kişileri, olayları veya olguları çoğaltarak 
bir durumun içinde sunarken şiirde tam tersi eksilterek 
gerçekleştiriyorsunuz.

“Oysa konuşabilirdik, bütün kelimeler şahit” Aslında bunu 
çok uzun bir öykü içinde de anlatabilirdim ama yazıktır 
yani. Kelimelerin de bir haysiyeti var.” Diyerek kelimelere 
verdiği değerin karşılığını şiirlerinde kelimelerden fazlasıy-
la almıştır. Ondandır bu kadar güzel yazması. Atlansoy’un 
da dediği gibi;  Aslında bir şiirden roman, bir romandan 
şiir çıkar. Ve haysiyettir kelimelere en çok yakışan.                                                                                                                            

İlham bekler misiniz?

“İlham beklemiyorum. Picasso’nun da dediği gibi ‘Ben 
aramam, bulurum.’ Şiir beni buluyor yani. Ben ondan 
kaçıyorum kaçtıkça peşimden geliyor. Tam kaçamadığım 
anda patlayışlar halinde şiir oluşmuş oluyor.

Aslında toplumda üç tip şair vardır. Birincisi mobilya tipi 
eserler veren. Şahane, ama içinden gelerek bir şey kat-
mıyor. O mobilyalara oturmak, içinden şöyle bir yayılmak 
gelmiyor. Bir kısım sanatçı da ilham beklemiyor. Oturup 
yazıyor öyle. Onlar da resim gibi şiir yazmak isteyen ama 
şiirlerinde bir simetri olmayan kısım. Bir de üçüncü bir tip 
var hem çok iyi çalışıyor hem estetik şiirler yazıyor. Bizim 
gibi üç kişiden dört kişinin şair olduğu bir ülkede şair 

sayısı sanıldığı kadar çok değil. Ama her çaba 
saygıya değerdir.”

Bir matematikçi olarak şiir yazma-
nıza çevrenizdeki tepkiler nasıl 

oldu?

“Ona kulaklarınızı kapayacaksı-
nız. Matematikçiyim ama Boğa-
ziçi Tarih’e gittim sonra oradan 
ayrılıp İstanbul Sosyoloji’ye baş-
ladım. O dönemde şiir yazmaya 
başladım. Yani matematik, fizik, 

tarih; bunlar aslında aynı şeyler. 
Kavramanıza bağlı.  Bir matematik 

bilgisi olmayan kişi şiirde zorlanır. 
Çünkü şiirin kendi bir iç matematiği var-

dır. Dili bilmeyen bir kişi de şiirde zorlanır. 
Mesela kelime içinde n, t harfleri yan yanaysa ke-

sinlikle olumsuzluk bildirir: sıkıntı, uyuntu, sızıntı gibi. ”

Her insanın şiir yazarken etkilendiği birisi vardır mutlaka. 
Sizin etkilendiğiniz birisi var mı? 

“Tabii ki. Köksüz ağaç olmaz. Siz, sizden binlerce yıl önce-
sinden başlayarak, inceleyerek ve yenileyerek bir söz söy-
leme durumundasınız. Bir de şiir alanında yazmak bayağı 
cesaret işidir. Çünkü Bakilerin, Nef’ilerin, Karacoğulların, 
Yunus Emrelerin söz söylediği bir coğrafyada söz söyleme 
cüretini gösteriyorsunuz.”

Şiir hayatınızın neresinde ve şiiri bize nasıl anlatırsınız?                                                            

“Yirmi dört saat boyunca şair olarak yaşamıyorum. Bir 
aile babasıyım. Babalık bana şiirden daha sıkı bir şeymiş 
gibi geliyor. Aynı zamanda eşim. Felsefe grubu öğretmen-
liği de yapıyorum.

Şiire gelince: bir anda öyle bir hızla kanatlarınızı unutarak 
öyle bir söze ulaşıyorsunuz ki; bu sizi hem mahvediyor 
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hem de çok keyiflendiriyor, diyebilirim. Yani o keyif için 
muhakkak bir şeyleri göze alıyorsunuz. ”

Birçok kez şairle yalnızlığı bir arada görürüz. Sizce bir 
şair yalnızlaştıkça mı şiir yazar yoksa şiir yazdıkça mı 
yalnızlaşır?

“İnsanın en insan hali yalın halidir. Diğerlerinde ekle-
me söz konusudur. Yalnızlık iyidir ama onu kimsesiz-
likle karıştırmayacaksınız. Yani yalnızlık ve kimsesizlik 
birbirinden farklıdır. Kimseniz olsun, arkadaşlarınız, 
çevreniz olsun. Ama yalın halde kalmayı önemseyin.”                                                        

Bizlere tavsiyeleriniz nelerdir?               

“Yaşamak ve okumak; Sadece okullarda öğrendiğimiz 
bilgiler okuma temelimizi oluşturmayabilir. Bilgileri-
nizin çoğu derinlemesine bilgilerden oluşmuyor da 
‘medya’ dediğimiz medyumdan gelen, ortadan gelen, 
ortalamanın bilgisine ait olan bilgilerin size sunul-
masıyla şekilleniyor. Asıl olan yazmak değil asıl olan 
okumaktır. Okuduğunuz her şey sizsiniz. Neyi seçer-
seniz kendinizi seçmiş oluyorsunuz. Yani okuduğunuz 
kitaplar, konuştuğunuz arkadaşlar kendinizi seçmeniz-
den ibarettir. Uyanık çocuklarsınız, kendinizi seçmeyi 
unutmayın.”

Sohbetimizin sonunda “İnsanda genel bir özellik var-
dır; herkes hep aynı kişiyi sever hayatı boyunca. Yani 
sizde de muhtemelen benzer bir şey olacak. Birisini 
seveceksiniz ve ömrünüz boyunca aynı kişiyi sevecek-
siniz. Belki isimleri ve görüntüleri farklı olacak ama 
sevdiğiniz aynı kalacak.” diyerek yaptığı tespit ise biz-
de büyük bir hayranlık uyandırdı.                                                                                                                                      

Bir şair yeri gelir şiir için ömrünü verir. Bazen yazdık-
ları çoğu kişi tarafından okunur bazense bir köşede 
okunmayı bekler. İşte bu yüzden şiirden kaçamayıp 
şiire ömrünü verenlerin yazdıkları okunmayı en çok 
hak edenlerdir aslında. Ve biz Hüseyin Atlansoy’u bir 
nebze de olsa tanımış gençler olarak, yazmanın ancak 
birisi onu okuduğunda anlamlı olabileceğini gördük. 

Okumak ve anlamak gerek şiiri kendine sığınak edi-
nenleri... 
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YARIM ASIRLIK BİR EFSANE

Doctor Who
BERFİNNUR OKTAY

Doctor Who nedir?

Doctor Who, Türkçe adıyla “Doktor Kim?” 1963’ten 
beri yayınlanan, bir İngiliz bilim kurgu dizisidir. 
1963’ten beri yayında olan dizinin, şu ana kadar 35 
sezonu yani 826 bölümü bulunur. 

Dizi, evrenin en gelişmiş ırklarından Zaman Lordları-
nın üyesi Doktoru ve onun maceralarını konu alır. (Ve 
hayır, Doktor hastanelerdeki doktorlardan biri değil.) 
1963-1989 yılları “Klasik Sezon”, 2005’ten günümüze 
kadar olan süreç de “Modern Sezon” olarak adlandı-
rılır.

Biraz da Doctor Who’yu, Doctor Who yapan şeylerden 
bahsedelim.

Doktor: Gezegeni Gallifrey’den bir uzay gemisi “ödünç 
alıp” kaçan, bir Zaman Lordu. Yaşı tam olarak hesap-
lanamamakla beraber, 1200 yaşını geçtiği düşüncesi 
yaygındır. Bu kadar çok yaşamasının sebebi ise, “ölü-
mü kandırma” olarak adlandırdığı, Zaman Lordlarına 
has rejenerasyon ile ölmek üzere olduğu zamanlarda, 
yenilenme özelliğidir. Rejenerasyon sayesinde Dok-
tor’un yüzü ve kişiliği tamamen değişir.

TARDIS(Zaman ve Uzayda İzafi Boyutlar): Doktor’un 
uzay gemisidir. Yaklaşık 900 yıldır Doktorla beraberdir. 
Hayal edilenin aksine dışarıdan 60’lı yılların polis kulü-
besi gibi gözüken bu geminin, içi dışından daha bü-
yüktür. (Kütüphane, olimpik havuz, sinema…) Geminin 
içinde bir matris bulunur ve geminin canlı olmasını 
sağlar.

Sonik Tornavida: Doktor’un tarama, hesaplama, kilitli 
şeyleri açma vb. işlerinde kullandığı aletidir. Doğrult- 
düşün şeklinde çalışan bu alet, tahtalara etki etmez.

Uzaylılar: Doctor Who evreninde saymakla bitmeye-
cek sayıda uzaylı türü var, ancak hikâyeye en çok etki 
edenlerden bahsetmeden de olmaz.

Zaman Lordları: Doktor’un ırkı. Gallifrey gezegeninde 
yaşayan, evrenin en gelişmiş iki ırkından biri. İki dola-
şım sistemleri vardır ve rejenerasyon sayesinde (tabi 

dikkatli olurlarsa) uzun yıllar yaşayabilirler.
Dalekler: Doktor’un baş düşmanları. Skaro gezege-
ninde yaşayan ve evrenin en gelişmiş iki ırkından biri 
olan bu ırk, duyguyu zayıflık olarak görür. Tasarladıkları 
robotların içinde yaşayan Dalekler, teknik aksaklıklar 
(patlama, lazerle delinle, parçalanma veya delirme) 
olmadığı sürece, uzun yıllar yaşayabilirler. Çok yavaş 
konuşurlar ve “Exterminate” (Yok et!) kelimesini sıklık-
la kullanırlar. Duygusu olan ve Dalek olmayan her şeyi 
yok etme eğilimindedirler.

Cyberman: İnsan soyundan gelen bir ırk olmalarına 
rağmen, zayıflıklarını yok etmek için vücutlarına metal 
parçalar eklemeye başladılar. Zamanla işler çığırından 
çıktı ve hislerini kaybedip robotlaştılar. Birçok kez Dün-
ya’yı ele geçirmeye çalıştılar, hepsinde de Doktor tara-
fından yenildiler.

Ağlayan Melekler: Evren kadar eski olan katillerdir. Bir 
dokunuşla dokunduklarını geçmişe yollayıp, onların 
potansiyel zaman enerjilerinden beslenirler. Savunma 
mekanizmaları sayesinde, onlara baktığınızda taşa 
dönüşürler. (Hayatınızda gördüğünüz onca heykel…) 
Ancak gözlerine bakarsanız hafızanıza yerleşip zihninizi 
ele geçirirler. O kadar hızlılar ki, eğer onlardan birine 
bakarken göz kırparsanız, kendinizi ölü sayabilirsiniz.

Eğer yakın çevrenizden biri,
•Allons-y, Geronimo ve Fantastic kelimelerini dilinden 
düşürmüyorsa,
•Gördüğü her insana annesinin o olup olmadığını soru-
yorsa,
•Heykellere karşı paranoyakça davranıyorsa,
•Uzun ve renkli atkılara, papyonlara ve feslere karşı 
sempati duyuyorsa,
•Havalı olmanın, aslında o kadar da havalı olmadığını 
düşünüyorsa

Ya bir whovian (Doctor Who hayranlığının zirvesi)’dır 
ya da whovian olma yolunda ilerliyordur.

Özetle; sağlam hikâyeleriyle insana küçük dilini yuttu-
ran, “Ama o ölürse dizi biter” anlayışını defalarca kez 
yıkan bu dizi, kesinlikle her bilim kurgu severin izlemesi 
gereken bir efsanedir.  
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42 İLLUSTRASYON: HIDIR MURAT DOĞAN

FİLİZ EĞİN KOLATA

YERALTININ
MELANKOLİK KUMARBAZI:

Dostoyevski

“ Yüksek bir yerde, sadece iki ayağımı koyabilece-
ğim kadar daracık bir kayanın üzerinde, dört bir 
yanı uçurumlarla, okyanuslarla çevrili olsa…  Fırtı-
nalı, zifiri karanlık olsaydı gökyüzü, kimsecikler ol-
masaydı yanımda, o daracık yerde öylece bir ömür, 
binlerce yıl, sonsuza dek yaşamak isterdim.” diye 
düşünüyordu sehpaya çıkmadan hemen önce.

İdam masasına doğru adımlarken etrafı süzüyor, 
sanki geri döneceği yolu aklında tutmaya çalışan 
bir çocuk gibi bakınıyor- idama giden her idamlığın 
düşünceleri yolda karşılaştıkları şeylere takılıp ka-
lırmış-  ve düşünüyordu. Yüzü bembeyaz, kalbi her 
günden daha yorgun ve kaygılıydı. Bacaklarındaki 
titreme uzaktan bile belli oluyor; belli belirsiz acı 
gülümsemesi, titrek dudaklarından süzülen inilti 
ve gözlerinden hiç durmadan akan, kurumasını 
beklediği gözyaşları hissediliyordu.

Bazen bir böcek olmayı hayal ettiği hayata, 28 yıl 
önce, soğuk bir kasım günü, düşkünler hastane-
sinde gelmişti, Dostoyevski. 60 yaşını görebilece-
ğini hayal bile edemeyeceği günlerdi ki, isteği ve 
umudu 40 yaşını görebilecek kadar yaşamaktı. 
Kırkından sonra aptalların ve ancak namussuzların 
yaşayabileceğine inanırdı.
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Geceleri, o çok sevdiği dakikalar olan geceler, o sabah 
artık sona eriyordu. Bu gerçekleri bilerek o anı bek-
ledi, bekledi… Anka kuşunun uçup geldiği mucize bir 
an gibi, idam mahkûmluğundan affedildi. Sessizce, hiç 
acele etmeden, sıtma nöbetine tutulmuş gibi titreye-
rek, yaşamına birden doluveren o kavranamaz, coş-
kun, yepyeni duyguyla sehpadan uzaklaştı. 

Ulu Tanrım! Bir insana böyle bir an yaşam boyu yet-
mez miydi?

“ Bu gökyüzünden gittiğimde anılarım kağıt üzerin-
de daha görkemli durur” diye düşünürken daha bi-
riktireceği çok anısı, çok yazısı olacaktı… Ölmekten 
affedilen, altı yıllık bir kürek mahkûmuydu artık ve 
anı biriktirecek çok uzun yıllar yaşayacaktı yer altın-
da. Merak ediyordu, cezasını çekerken yanından hiç 
ayrılmayacak “ Raskolnikov’un Sonya’sı” gibi bir kadın 
olacak mıydı?

Yıllar geçip cezası yapayalnız bittiğinde ise artık düpe-
düz açlıktan ölmemek sorunu başlamıştı. Dumanlar 
ve sisler içinden inleyen bir tel gibi, heyecan dolu ilk 
kalem denemeleri başlayacaktı artık.
 
İnsancıkları oldu onun, St. Petersburg çevrelerinde 
ününü duyuran, “İnsancıklar” ı. Bugün de okurken 
gözyaşlarınıza ve ürpermenize engel olmazsınız. Baş-
ka bir roman var mı ki okurken yoksulluğu görmeden 
böylesine yaşatsın, o yoksullukta tek bir çiçek açsın ve 
adı “aşk” olsun.

Hayatında bir de sara hastalığı vardı o yıllarda. Ama 
olsundu, gökyüzünün aydınlığına, yıldızların parlak-
lığına bakıp bakıp da, “Böyle bir göğün altında insan 
nasıl olur da öfke duyar, hırçınlaşabilir?” diye dü-

şünmeye devam ediyordu, o “Beyaz Geceler” inde. 
Yürürken şarkı söylüyor, mutlu olduğu zaman kendi 
kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Hiçbir arkadaşı, 
dostu olmayan, sevinçli anlarında sevincini kimselerle 
paylaşamayan herkes aynı şeyi yapmaz mıydı? Arka-
daşlarıyla dostluğu fazla sürdüremiyor, kısa zamanda 
soğuyor, selamı dahi kesiyordu. Geriye kalan bütün 
yaşamında genellikle yalnız başınaydı. En küçüğünden 
en büyüğüne kadar dairedekilerin hepsinden nefret 
ediyor, onları bir yandan küçümserken, bir yandan 
da onların karşısında ürkeklik duyuyordu. Aynı bu-
gün gibi, o zaman da insanlar birbirlerine karşı açık 
yürekli davranmıyordu. En iyi niyetli olanları bile kar-
şısındakilerden bir şeyler gizlerdi. Sözlerinin yabana 
atılmadığını bilselerdi, içlerinden geçenleri kimselere 
söylemez, daha sert görünmek ister ve duygularını 
açığa çıkarınca altta kalacak, önem verilmeyecek gibi 
korkuya kapılırlardı. İnsanların ağzını bıçak açmadıkça 
dilsiz, kör, topal, kambur şeklinde ihtiyarlayıp böyle 
yaşamaya dayanamayıp ölüyorlardı. Ah neredeydi 
ninesinin dilinden düşmeyen o eski günler! Eskiden 
daha gençmiş, güneş eskiden çok daha ısıtırmış, süt 
şimdi olduğu gibi çabuk kesilmezmiş. Her şeyin en 
iyisi olduğu gibi, insanların da en iyisi eskiden varmış.

Dostoyevski’nin alay konusu olan romanları da oldu 
bir zamanlar, yayımladığı tefrikalarda. Fakat Rus gaze-
telerindeki boşboğazlık tefrikalarına hiç katlanamıyor-
du. Hemen her bahar gazetelerde iki şey tefrika edi-
lirdi. İlki Rhine kıyısındaki şehirlerin rulet salonlarının 
muazzam şatafatı ikincisi ise masalara yığılmış altınlar. 
Kumarhaneler, her dönem gibi zahmetsiz kazancın ve 
menfaatin, kazanma isteği ve hırsın yerleriydi. Oralar-
da insanlar merasimi bırakıp birbirine teklifsiz dav-
ranabiliyorlardı. Kendi kendilerini kandırabiliyorlardı 
ama buna ne gerek vardı ki?



ÖZDAĞ
TIR GALERİ

HASAN ÖZDAĞ I 0 532 616 82 92

TAMER GÜNEŞ I 0 532 431 67 73

CENGİZ ÖZDAĞ I 0 532 356 35 95

TEL - FAX: 0 222 228 13 55
ADRES: ANKARA ASFALTI - İL ÖZEL İDARE YANI - ESKİŞEHİR



Merkez: 220 36 88 - Fax: 220 16 18

Şube    : 231 56 66

Ali ÇELİK
Ayhan ATAK

:
:

Merkez: 220 36 88 - Fax: 220 16 18

Şube    : 231 56 66

Ali ÇELİK
Ayhan ATAK

:
:

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Cad. No:4  - 26000 - ESKİŞEHİR
Tel : 0 222 322 11 00 E-Posta: info@porsukotel.com




