
1

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

yıl:  2 - SAYI:  5

Ç I N ARALTI

DOSYA: CAhİT ZARİFOĞLU
SÖYLEŞİ: ALİ LİDAR

SÖYLEŞİ: BAŞAK BUĞDAY
ADA ÖZEN ● AHMET BURAK TURHAN ● AHSEN ELİF KIRMIZI ● ALİ LİDAR ● ALPER GENCER ● BEYZA NUR KARAAĞAÇ ● BEYZANUR SÖZEN

BİLAL AKAN ● BUSE DOĞRUELLER ● BURÇKAN ESEN ● CANSU BARAK ● CEM HAYAT ● CEYDANUR SUDURAĞI ● CEYHAN VARIŞ ● COŞKUN ÇEBİTÜRK
DEVRİM ILGAZ KARAAHMET ● ERKAN KANTARCI ● EYLÜL TEZEL ● EZGİ YILMAZBAŞ ● FATMA BALCI ● FATMA GÖKÇE FIRAT ● İLAYDA SARI 

İBRAHİM TEKPINAR ● İZZET EŞEN ● MERVE ELİF ÜRTİŞ ● NURULLAH YAZICI ● RESUL ÇOBAN ● RIFAT GÜNDAY  ● SENA YILMAZ ● TUTKU NAZ ÇELİK
ÜMMÜ MELİKE DOĞAN ● ZEYNEP ÇAKIR ● ZEYNEP YAZICI



MOSKOVA’DA MÜZECİLİK VE TÜRK ESERLERİ 34

KORKUNUN DA BİR TARİHİ VARDIR 36

38

ALİ LİDAR’LA KÜÇÜK PRENS 32

EDİTÖRDEN 1

ACI HELVA 2

ÇIKMAZ YOLLARIN SONUNCUSU: ALIŞMAK 3

RUJ ÜZERİNE 4

BAŞ’A SARMAK 5

BAZI ŞEYLER YALNIZ KÂĞITLARA ANLATILIR 6

YAZARIN İLK CÜMLESİ 7

KALEM UCU KADAR 8

DELİYDİM GEÇTİ DE GEÇ! 9

BAŞAK BUĞDAY’I SEVMEK, CİDDİ BİR İŞTİR! 10

GÜZEL KASAP 13

EN ÇOCUK YANLARIMIZ 13

ACABA 14

VERYANSIN 16

GÖRECEKSİN SEVİNCE 16

KÖR EBE 17

DELİ /Mİ/ SİN OĞLUM SEN 19

YALNIZLIK YALNIZCA 20

DERVİŞLİĞİMİ AŞKIMDAN SANMA 21

KARAHİNDİBA 22

NE ÇOK ŞAİR NE ÇOK İNSANDI! 24

ZARİFOĞLU VE ACILARA DİRENEN SİMSİYAH SAKALLARI 26

18

ABARTMADINIZ MI? 30

BİR İNSAN ÖMRÜNÜ NEYE VERMELİ? 31

KUŞ BAKIŞI İLE ZARİF YÜRÜYÜŞLER 28

KUZEY’İN VENEDİK’İ, BİR YIKIM ŞEHRİ: SAINT PETERSBURG

TRENİMİN DÖRT MEVSİMİ: KAR, BULUT, ÇİÇEK, TİLKİ

40GENEL AŞK

42KÜLTÜRLERİN SENFONİSİ

44KİTAP ÖNERİLERİ

YIL: 2 SAYI: 5

SAHİBİ
Eskişehir Anadolu Lisesi Müdürü 

Rıfat GÜNDAY 

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
 Müdür Baş Yardımcısı 

Nurullah YAZICI

GENEL YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Ali LİDAR

Kerem SÖĞÜTKIRAN
Resul ÇOBAN

YAYIN KURULU
Ada Özen 

Ahmet Burak Turhan 
Ahsen Elif Kırmızı 

Ayşe Başak Özdemir 
Beyzanur Sözen 

Beyza Nur Karaağaç 
Buse Doğrueller 

Ceydanur Sudurağı 
Gülsüm Melike Nerkis 

İlayda Uçak 
Lütfiye Özge Şişik

Merve Bayrak
Özge Keskin 

Tutku Naz Çelik 
Ümmü Melike Doğan

Zeynep Çakır

YAZI İNCELEME KURULU
Fatma Gökçe FIRAT

Aylin AKSOY

KAPAK - İÇERİK DİZGİ VE TASARIM
Hıdır Murat DOĞAN

Lealcinaralti
    ealcinaralti
F cinaraltidergi

  Uluönder Mah. 
İsmet İnönü 2 Caddesi No: 81

Tepebaşı/Eskişehir

 0 222 335 38 15

© 2017

Ç IN ARALTI



1

Editörden.
Sevgili Dostlar, yanı başımızda hüküm süren savaş ve savaşın ortaya çıkardığı tahribatı hep birlikte yaşıyoruz. 
Yaşadığımız yüzyıl sınırların, haritaların en önemlisi de insanlığın yeniden şekillendiği içimizde biriktirdiği-
miz ön yargıların ve nefretin ayyuka çıktığı bir dönem. Hep birlikte yazılmakta olan tarihe şahitlik ediyoruz. Bu 
şahitliğimiz; üzerlerine düşen bombalardan çocuklarını koruma, onları güvenli limanlara taşıma kaygısı taşı-
yan annelerin-babaların yani insanlığın ülke sınırlarında bekletildiği, horlandığı, tekmelendiği, Batı’nın gerçek 
yüzünü gösterdiği “medeni” bir yüzyıladır. Bu şahitliğimizi dönemin nabzını tutarak canlı aksettirebileceğimiz 
mecralardan biri de dergilerdir. Sanat, yaşanan vahşeti gelecek nesillere taşımanın en önemli enstrümanıdır. 
Derinden, alttan alta, gizlice… Elinizde tuttuğunuz dergi, gençlerimize kendilerini ifade etme imkanı veren ve 
aynı zamanda bu tarihi mezalimi de satır aralarına düştüğü notlarla  diri tutmayı amaçlayan bir dergidir. 

Bu sayımızda dosya konumuz Cahit Zarifoğlu. İçinde yaşadığımız dönem Zarifoğlu okumaları yapmadan an-
laşılamayacak kadar zor ve girift bir dönemdir. Zarifoğlu’nun çeyrek asır evvel tuttuğu projeksiyon yolumuzu 
aydınlatacak cinstendir. 

Sevgili Dostlar, dergimizin bu sayısında bir kan değişikliğine gittik. Yakın bir gelecekte uğurlayacağımız son 
sınıflarımız bayrak yarışını bir alt dönemlerine devrettiler. Bu yeni ekiple birlikte ben de elimizde hazır, olgun-
laşmış, ses getiren bir dergi bulduk. Dergi oluşum aşamaları sancılıdır. Dergiyi bu aşamaya getiren arkadaşla-
rıma ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu arkadaşların her birinin, köklü bir geçmişe sahip okulumuzda 
kalıcı bir iz bıraktıklarına inanıyorum.

Okurlarımızdan gelen yazılara dergimizde mümkün olduğunca yer vermeye çalışıyoruz. Bu sayımızda da oku-
lumuz dışından dergimize yazılarıyla katkı sunan dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

İnsanın rengine, dinine, diline, cinsiyetine bakılmaksızın sadece insan olarak kucaklandığı bir anlayışa olan 
hasretle.

Resul ÇOBAN
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CANSU BARAK

ACI HELVA
Garsona verdiğim sipariş üzerine bütün gözler bana çevrilmiş, bir anda kafedeki insanların ilgi 
odağı olmuştum. Hayatında hiç süt sipariş eden birini görmemiş gibi bakan gözlere aldırmadan 
tekrar ettim.

-Bir bardak süt ve birkaç parça kurabiye istiyorum.

Birkaç saniye içerisinde herkes kendi uğraşına dalmış, benim siparişimi unutmuştu bile. Ama ben 
unutamıyordum. Yılların anısı saklıydı bir bardak sütte. İstesem de unutamıyor, her içtiğimde çiko-
latalı kurabiyeleri hatırlıyordum. Bir küçük anıydı şimdi bana kalan ve bir ılık süt babaannemden 
yadigar. Çoğu şeyi unutamamıştım, oturduğum semt, yürüdüğüm sokak bile eskiyi andırıyor bazı 
bazı.Hayatımda çalan bir yalnızlık senfonisi, benimse akordum bozuk bu aralar. Eski hayatını ne de 
çok özlermiş insan. Kırmızı taşlı dar yokuşum, her gün selam verdiğim komşularım ve sakız çaldı-
ğım bakkal. Uzak bir limandan seslenirim şimdi onlara. 

Yıllar olmuş dönmeyeli babaannemin evine. Bu sabah ne ile karşılaşacağımı bilmeden açtığım o 
kapı maziye açılan bir geçit oldu bana. Pazar günleri koşarak geldiğim bu evin içinde dolandıkça 
zihnimde canlandı anılar. Aşağı kattaki misafir odası kış gecelerinin gözde mekanıydı. Sobanın ya-
nındaki televizyona dalıp uyuduğum geceler annem baş ucuma kıvrılıverirdi. Sabah uyandığımda 
burnuma gelen soğanlı yumurta kokusunu takip eder, merdivenlerden çıkmaya başlardım. Sol 
duvarda babaannem ile dedemin gençlik fotoğrafları, sağ tarafta kıvrılıp giden kahverengi korku-
luk vardı. Yukarıya çıktığımda hemen sofraya kurulur, yemeğimi yer, arkadaşlarımın yanına gitmek 
için can atardım. Bazen de onlar bizim evin bahçesine gelirdi. Dedem oynamamız için bize bir ağaç 
evi yaptığında çok mutlu olmuştum. Saklambaç oynarken hep oraya çıkardım ama yine de kimse 
beni bulamazdı. 

Bazen de babama kızdığım zamanlar oraya saklanırdım. Babaannem elinde bir bardak süt ve bir 
tabak kurabiye ile gelirdi yanıma. Onları yer babamla barışırdım. Çünkü o kadar tatlı gelirdi ki o 
süt daha fazla küs kalamazdım kimseye. Yine bir gün arkadaşlarla oynarken bir kızla tanıştık. Adı 
Sema’ymış. Bizim mahalleye yeni taşınmışlar. Hemen alıştık Sema’ya arkadaş olduk. Bazen arka-
daşlarıma kızdığımda yanıma gelir teselli ederdi beni. Nasıl oldu bilmem o da ben de hoşlandık 
birbirimizden. 

Yine babamla çok kötü tartıştığım bir gün ağaç evime çıktım. Babaannemi bekledim saatlerce, 
gelmedi. Boğazım kurudu, kimse süt getirmedi bana. Sema da gelmedi zaten. Bendeki de inat ya 
inmedim aşağıya. Çocuk aklı işte beni unuttular sandım. Durdum orada saatlerce, yağmur yağ-
dı, güneş açtı, ben inmedim. Kimse de gelmedi zaten avutmaya. Akşama doğru kırdım inadımı, 
indim aşağıya. Güya hesap soracağım “Beni nasıl unutursunuz?” diye. Eve girdiğimde bir Kur’an 
sesi yükseldi ki sormayın. Babaannemin gittiği mukabelelerden biri sandım önce. Yemek arandım 
biraz, sonra bir kenarda ağlayan annemi gördüm. Masanın üstünde tabak tabak helva ama kimse 
uzanmıyor. Benim babam öldü o gün. Yüreğimdeki külleri yaktılar da ses edemedim. Bir daha hel-
va yemedim ben. Aylarca kendimi suçladım. Kimse anlamaz ki benim acımı, babam bana küs öldü. 
Son kez sarılamadan, “babam” diyemeden bir kere daha,can verdi benim babam. Babaannemden 
bir daha süt istemedim ben. O da bir daha o kurabiyelerden yapmadı. Ben ağladım, o ağladı, ben 
ağladım, o ağladı ama demedi acısını kimseye. 

Bugün, babamın doğum günü ve Sema’yı arıyor gözlerim. Çünkü ben ondan başkasını seveme-
dim. He bi’ de çok özledim. Belki duymuyor sesimi ama ben hep o gelsin istedim. Çünkü bugün 
ben kırık bir türküyüm artık dinlenmeyen ve vuslatım mahşer, fail-i meçhul kalmış dâvam. Ve yine 
unutamıyorum çocukluk aşkımı. Gözleri gözlerime akıyor, hiç duyamayacağı bir şarkıda ona ağlı-
yorum.



3

SENA YILMAZ

ÇIKMAZ YOLLARIN SONUNCUSU:

ALIŞMAK
Şu inişli çıkışlı dünya düzeni “irade ve akıl sahibi tek canlı” olan insanın acizliği ve dengesizliği temeline 
kurulu, mutlak adaleti ve tam düzeni kurmak mümkün olmuyor ne yazık ki. Bu nedenle ya kendimize izin 
verdiğimiz kadar mutlu oluyoruz ya da başımızı sıkıntıdan kurtaramayıp dizlerimize kadar derde batıyoruz.

Mutlu olduğumuz anlarda bunun sebebini sonucunu çok kurcalamasak da karşımıza aniden çıkıveren bir ku-
yuya düşüverdiğimizde kuyruğuna basılmış kedi gibi çırpınır dururuz. Sürekli, neden bunlar başıma geliyor, 
neden bunlar bir tek benim başıma geliyor naraları beynimizin içinde volta atar durur. İşte insan böyle du-
rumlarda kendisine o kadar acır ve kendini o kadar acındırır ki! En çok acıyı kendisi çekiyormuş, dünyadaki 
herkes ondan daha iyi durumdaymış yanılgısına düşer. Oysaki bu kurma hiyerarşi, zalimin mazluma inandır-
dığı bir yalandır. Tanrı katından bakıldığında insanlar fazlasıyla eşittir ve çekilen dertler de denktir. Kimimiz 
bu yalandan kendimizi kurtarsak da bu yanılgı birçoğumuz için hayatın gerçekleri olarak sürüp gider. İşte bu 
acıma hali insanın içinde yanan ilk ateştir, isyandır. İnsanın bu isyanı kimi zaman karşısındakine, kimi zaman 
devlete, tanrıya, kimi zaman da kendisinedir. 

İnsan, iç dünyasına karşı isyanını başarılı bir devrimle sonuçlandırabilir çünkü bir nevi ikonoklazm halindedir. 
Ancak dış dünyaya öyle kolay güç yetiremez her zaman, kendini değiştirdiği kadar kolay değiştiremez etra-
fındakileri. Olup bitenler yüksek duvarları taştan, girift bir labirentin tam ortasına bırakıverir ruhunu. Bir o 
yana bir bu yana koşturarak çıkış yolunu arar önce. Nafile, çok daha büyük çıkmazlara girer. Sonra o duvar-
ları yıkmaya çalışır insan içindeki ateşin gücüyle. Bilirsiniz, bunu da beceremez. Çünkü o isyan ateşi çoğu 
kez ne çıkışı gösterecek bir meşaledir ne de o duvarları yıkacak güç. Günlerce, haftalarca, yıllarca besleyip 
büyüttüğü o nankör ateş sadece kendisini yakar. Bu devinimi de tüketir, son çare kabullenmektir. 

Kabullenmek ise o saatten sonra içinde bulunduğu labirenti yadırgamamaktır, alışmaktır. 

 “Önce biraz ağladılar ama alıştılar şimdi. 
   Aşağılık insanoğlu her şeye alışır!”  

                         Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
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Yağmur, yağabilirdi.

Radyolardan geliyorum şimdi ve akşam haberlerinden
Cinayetlerden ve reklam aralarından
Alkolden ama, bıkmıyorum.
Radyolardan geliyorum şimdi ve loş ışıklardan
Gecekondulardan ve tavan aralarından
Üşümekten ama, bıkmıyorum.

Yağmur, yağabilirdi.
Eğreti bir rüzgârla kırıldı bütün camlar
Ve can taşıdım, bulutlardan mazgallara kadar
Acımızla ama acımızla sabaha kadar, varamadık.

Yağmur, yağabilirdi.
Silinebilirdi bütün günahlar
Ruj üzerine bütün yazılar
Ve bütün gidişlerin bıraktığı yaralar,
Dağlanabilirdi.

Kaldırımlar sevişebilirdi sonra
Hiç sevmemiş gibi konuşmayın!
Sevişebilirdi kaldırımlar,
İnsanları omuzladılar,
Omuzlarında bütün yalanlar, çoğaldılar.

Radyolardan geliyorum şimdi
Şarkılardan ve notasız doğan bütün çocuklardan
Geliyorum, bir hiçim nasılsa
Dilimde çoğullanıyor ağıtlar
Ve ağıtlar süsleniyor ağaçlarda
Ağaçlar kanıyor, durmadan.

Kendimden geliyorum en çok
Bütün adımlarım kesiliyor
Nefesimden söz ediyorum
Sesim çıkmıyor.

Çiçeklerden geliyorum,
Ayaklarımı sürüye sürüye hışırtılı yollardan
Bıkmıyorum, kavrayamadığım bu durumdan.
Söz gelimi diyorum
Konuşuyorum ya öylece
Ruj üzerine bir tomar yalnızlık gömmüşüm
Konuşuyorum ya,
Yağmur yağıyor.

Çiçeklerden geliyorum ve pazar arabalarından
Tanesi üç liraya satılan beş yalnızlık alıyorum
Saat dördü bir geçiyor
Yemyeşil duruyor önümde bir adam
Sormuyorum.
Kendisiyim onun nasılsa
Dördü bir geçiyor
Ben, vazgeçmiyorum.

Yağmur, yağabilirdi.

Hiç sevişmemiş gibi konuşmayın!
Bir tomar yalnızlık gömmüşüm ruj üzerine
İniltili sesler, dudak kıvrımları gömmüşüm
Nedir ki şimdi yalnızlığın adı?
Vurulmuşum bir silahla en acemi yerimden, o kadar.

Üşüyorum ya, bıkmıyorum işte
Yağmurlardan geliyorum,
Anlayın beni.

CEYHAN VARIŞ

RUJ ÜZERİNE
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Yollar vardır. Uzanırlar. Ve yıllar, saklanırlar. Yıllar, yolları kat 
eder. Yolları aşmak yıllar alır. Bir yolda harcanmış bir yıl kayıp 
sayılmaz. Yollar, yıllara adanmaz. Yıllar da tıpkı yollar gibi uzar, 
kısalır ve kıvrılır. Yıllara adanan yollar zaman kavramında kısı-
lıp kalır. Yollar, hayaller ve hatıralardan oluşur; yıllarsa zaman 
kavramıdır. Yıllar adına yaşayan insanlar, tutsaktır. Kimisi ufuk-
ta yenice beliren tana tutkundur, kimi akşamdan kalma gün-
batımına mahkum. Kollarını geçmiş ve geleceğe, her ikisine 
birden dolar ve arada kalan boşlukta savrulurlar. Geçmiş olan 
an, her geçen saniye şimdiden kaçarken ve gelecek arşınlarca 
uzakken kollar uzar, esner, gerilir ve bırakmayı reddeden el 
bilekten ayrılır. 

Yollar adına yaşayan insanlar vardır. Bir yol çizerler ufka, ses-
siz ve sedasız. Yolun sonunu güneşe çeker, ipi gerer, hayatı 
cambaz ederler. Güneş kaplar ufku. İhtişamla parıldarken ak-
şama doğru paleti boyar turuncu. Yollar, hayaller ve hatıralar; 
yıllara, yani zaman kavramına bağlanmaz.  Zaman yelpazesi 
açıldıkça kumaş gerilir, genişleyen gözenekleri hava doldurur. 
Yollar uzanır, yıllar saklanır. İnsan sallanır, savrulur ve hava 
boşluğunda kaybolur. Hayaller güneş olur, ufka ihtiyatla tu-
tunur. Yolun sonunu ufka, güneşe çizenler; yarı yolda yorulur, 
yılları kaybolur. Zamanın ipini elinde tutanlar, geçmiş ve gele-
ceğe boyun eğmeyenler; yolun eyerine, yani geçmekte olan 
ana, sımsıkı tutunur. O vakit yıllar, yollara eşlik eder. Bu ufak 
bir sırdır, anahtar paspasın altında saklıdır. 

Bir de geceler vardır, kaybolan. Öylece boşlukta süzülür onlar. 
Şarkılar vardır o gecelerde. Saatler ileridir, dakikalar durmaz. 
Kalp vurur, göğüs titrer, yaş gözden akar, sular yükselir; nefes 
alamazsın, düşünemezsin, bilirsin, tekrar edersin kafandan. 
Kırıklarla doludur geceler. Ve yıldızlar ve şarkılar ve şiirler ve 
sonbahar. Tüm sargılar bir gün açılır. Deri çürür, et küflenir ve 
kan; kokar. Damarlarda acı akar. Sancı organını bulur, kalp be-
dene pompalar. Kesik ayrılır, can yanar, olan olur kanın gülen 
parçacıkları ziyan olur; ağlayanlar gözüne bakar. Göğüs kafesi 
ciğerleri iki yandan sımsıkı sarar, sakınır. Oysa kayıp gecelerde 
can yakan soluklardır. Hava ciğeri kavurur, küller uçuşur ve za-
man akar. Zaman hep akar. Kemiklerin kırılma sesi dışarıdan 
duyulmaz, bir titreme alır ruhu ve iskelet çatırdayarak çöker. 
Ruh enkazın altında kalır, kemikler un ufak. Acıdır o geceler, 
katran kadar bulanık. Zamansız olur onlar, kayıptır. İşin sırrı, 
aslolan, anda yaşamaktır. Acı ve tatlı, birbirine kıyastır. 

TUTKU NAZ ÇELİK

BAŞ’A
SARMAK



6

ZEYNEP ÇAKIR 

                                                 BAZI ŞEYLER 
YALNIZ KÂĞITLARA ANLATILIR                                         
Kadın eve girdi. Şapkasını bıraktı masasının üstüne. Anahtarlarını bıraktı. Aynadaki aksinde gözlerini gez-
dirdi. Her zaman olduğu gibi bakışları yine en büyük kusurunda fazlaca oyalandı. Güzel bir kadındı ama o 
meleksi yüzü bile gölgeleyen şey kamburuydu. Yine de bir gün durdursaydı biri onu ve “En beğendiğiniz 
yeriniz neresi?” diye sorsaydı sırtını dönerdi.

Onun kamburunu sevmesi hikâyesini bildiği bir şeyi sevmekti. Bir sürü şey vardı bir kere içinde. Çırpınıp 
durmaları vardı, yere düşmeleri, ayarsız yükselmeleri, çekip gitmeleri… Her şey vardı, çok şey vardı. Biri 
vardı; şimdilerde kesin çok uzaktaydı. Bir taşı çiğnemeden yutar gibi; bilerek ve isteyerek en ilginci, bir 
insanı sevmek vardı.

 Saçına yer yer düşen beyazlıklara, tüm afra tafralarına, gereksiz gülmelerine, nedensiz ağlamalarına, 
hayatında öyle veya böyle yer edinmiş buz devrinin kanserlik çocuklarına baktı. Aynadaki aksinden ka-
çamadı bir türlü. Her seferinde kendine çarpıp yere yığıldı. Sonunda -kendisine asırlar gibi gelen birkaç 
dakika sonunda- kesti bunu yapmayı. Gördüğü şey hep kendisiydi, yıllardır kendisine yeni eklenen birkaç 
çizgi dışında bir adım öteye gidememişti.

Salona geçti, küçük salonuna. Solmuş sarı koltuğa çöktü. Annesini arama isteği yakıp kavurdu kalbini. Ba-
ğırıp çağırmak, kırıp dökmek istedi. Bağırıp çağırmak da kırıp dökmek de kamburuydu, vazgeçti. Annesini 
arama isteği ölü doğmuş bir girişimdi. Her seferinde yaralı bir hayvan gibi çığlık atmaktan başka ne yapa-
bilmişti? Yine de arasaydım ne söylerdim diye düşünmeden edemedi. Yıllardır konuşmadığı birine- hem 
de bu biri annesiyse- kuru bir selamla başlamak ne kadar doğruydu, bilmiyordu.

“Cevher değilim ben!” diye başlardı kesin.

“Hiç anlamadın, beni bir taş parçasına dönmekle tehdit ettin, ikisi de değildim!”

 Ona göre ne bir cevher kadar mühim, kıymetli bir şeydi ne de bir taş parçasıydı. O kendisine göre bir 
deniz kabuğundan fazla bir şey değildi. Denizin en derinlerinde, bir yerlerde… Fark edilmiş değildi, fark 
edenler denizin dibine çok yakıştığını düşünüyorlardı. O sadece güneşi görmek istiyordu. Bunu da koydu 
kamburuna.

Onu aramak istiyordu. Kambur falan düşünmeden onu aramak istiyordu. Yapamadı, yapsa kesin ağlardı. 
Arasam ne söylerdim diye düşünmedi bu sefer. Bu kendisine müthiş bir acı verse de onu hiç arayamaya-
cağını içten içe biliyordu. Bir gün onu anlatmamı isteseler ne söylerim diye düşündü. Bu da ilk değildi. 
Sadece cümlelerini toparlayabilmesi yıllarını almamış mıydı?

Boğazını temizleyecekti önce. İnsanlara “Ben şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim.” hissi vermek için. 
Uzaklara bakacaktı, edebi zevk uyandırma kaygısı bile çekecekti. Cümlesine şöyle başlayacaktı:

“Uzun bir yolum vardı. Tek başına katlanılamayacak kadar uzun bir yol. Ben bu uzun yolu kendi arabamla 
tek başıma da giderdim. Ama üç kişilik yerim daha vardı ve onun hep yan koltuğumda oturacağını düşün-
müştüm. İlk dinlenme tesisinde inmek istediğini;  yan koltuğumu da söküp gittiğinde fark ettim.”

Kimsenin kendisine onu sormayacağı bilmem kaçıncı kez çarptı yüzüne. Sonu bilmesine rağmen böyle 
uzun tasvirler yapışının zavallılığına güldü. Bunu da es geçmek zorunda bırakılmasına ağladı biraz da.

Geriye pek bir şey kalmamıştı, yine en baştaydı. Yine de en baştaki gibi değildi.

İlk gün çok fazla acı vardı, günden güne azalmadı, bir anda bitmedi, yakasını hiç bırakmadı. Ne öldürdü 
ne güçlendirdi ne de yaşattı. Arafta bıraktı.

Bir yerden başlamak gerekti. Hafızasını karıştırdı, çocukluğunu çıkardı önce, birkaç anı daha çıkardı, bul-
du sonunda. Üzerindeki tozu toprağı silkeleyip masaya saçtı. 

Başlangıcı bir kalem ve bir sararmış kağıtla yaptı.
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Güneş yeni batarken, gökyüzüne ruhunu bıraktı. Ay ise usta bir katil misali cesedi boşluğa gömdü. Bulutlar ağladı, 
gözyaşları yeryüzüne düştü. Bu şehrin bulutları bile şanslı değildi çünkü içinde yok olacakları bir deniz yoktu. Yine 
de bu şehirde boğulan insan çoktu. İnsanlar bir türlü acılarında yüzmeyi öğrenememişlerdi.

Neredeyse boş denilecek bir kafede tek başıma oturuyordum. Önümdeki bardağın içindeki kahve çoktan soğumuş-
tu. Parmaklarım ezberlemek ister gibi defterin üzerinde dolaşıyordu lakin saatlerdir bir şey yazamıyordum. Sürekli 
aynı şarkı çalıyordu. Zihnimde ise tek bir cümle yankılanıyordu: “Savaşmadığın sürece kaybetmeye mahkûmsun.”

Bir avcı, avının son nefesi dudaklarından akarken avına savaşmasını söylüyor. Oysa avcı da iyi biliyor. Pençelerini 
geçirdiğin ve avucunda her gün biraz daha sıktığın bir kalbe yeniden atmasını söyleyemezsin.

Önümde bir defter vardı. Kelimeler çığlık atıyor, zihnimi kazıyor ama bir türlü deftere ulaşamıyorlardı. Çıkmazday-
dım. Ya son nefesimi verecektim ya da zihnimden akan kanı mürekkebe çevirecektim. Zihnimi susturmak istiyor-
dum ama harfler bir türlü birbirine karışmıyordu.

Etrafımdaki insanları izledim. Bir adam karşısındaki kadına bağırıyordu. Kadının gözleri dolmuştu. Belki de birazdan 
ayrılacaklardı. Yıllar sonra, klişe bir filmde olduğu gibi karşılaştıklarında kadının yüzünde aynı hüzün olacaktı ama bu 
sefer gülümseyecekti. Acıları dindiremezsin, sadece üzerini örtersin.

Sokakta bir erkek çocuğu karton topluyordu. Üzerinde ince bir hırka vardı, vücudu titriyordu. Belki de sokaktan 
karton yerine, kitaplardan bilgi toplasa çok güzel yerlere gelecekti ama hayat onun şansını birkaç saat sonra ateşte 
yanacak olan kartonlar gibi sobaya atmıştı.

Bir adam deftere bir şeyler çiziyordu. O da benim gibi kafenin ücra köşelerinin birinde oturuyordu. Liseden tanıdı-
ğım biriydi. Gençken çok güzel hayalleri vardı. Ressam olup sergiler açmak istiyordu. Yapabilirdi de… Fakat o şimdi 
kendi eserlerini insanlara göstermek yerine, birkaç yüzyıl önce ölmüş bir ressamın hangi akıma dâhil olduğunu onu 
hiç dinlemeyen öğrencilerine anlatıyordu.

Yeni fark ediyordum. Her insan bir romandı. Her günümüz sararmış bir sayfaya denk geliyordu. Sadece nasıl okuna-
cağını bilmemiz gerekiyordu. Garsondan bir kahve rica ettim. Elime kalemi aldım. Harfler artık nereye ait olduklarını 
biliyordu.

Avcı haklıydı. Son nefes dudaklardayken bile bir çare vardı. Duvarların arkasında, bir yerlerde küçük bir kız çocuğu 
acı acı gülümsedi. Kelimeler en sessiz çığlıklarını attı ve hepsi aynı kalemin ucunda can buldu. Mürekkep kâğıdın 
üzerinde iz bıraktı ve şu kelimeleri oluşturdu: “Güneş yeni batarken, gökyüzüne ruhunu bıraktı…”

ÜMMÜ MELİKE DOĞAN

YAZARIN İLK CÜMLESİ
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Bir saatin tik takı ki ömrümüz her gün  bir tik ve bir tıkla ilerlemekte. Her saniye kulaklarda bir çınlama 
ve yelkovan akrebin zehirli kuyruğundan kaçmakta. Peki koskoca evrende bir nokta bile değilken nasıl 
güvenebileceğim kendime.  Ben neydim? Tabii ki insandım milyonlarca yıldır evrimimi tamamlamış bir 
şekilde. İki ayak üzerinde durabilmeyi öğrenmiştim.Konuşabiliyordum. Hissedebiliyordum. Ben nokta ka-
dar olmayan benliğimle sevebilmiştim. Başka bir noktayı… Uzay boşluğunda bir hiçken başka bir hiç için 
kendimi bıraktığım boşluk soğuk ve gezegenler üzerinde geziniyorum. 

Peki ben gerçekten neyim? Kimim ben? Var oluşumun bir amacı olmalı. Zaten bir amacı olan insan ancak 
mutlu olabilir değil mi?  Tabi noktaların duyguları olmamalı. Biz noktayken kim fark edecek ki gözyaşları-
mızı? 

Evrensel bir boyutta olmalı benim hissettiklerim. Uçsuz bucaksız boşlukları doldurabilmişim onunla. Hat-
ta öyle ki paralel olan evrenlerimde bile düşümde sen varmışçasına yanımdasın hiç olmamana rağmen. 
Kırmızı bir atın üzerinde gezmişim sanki dört bir yanını evrenin. Bir ışığın üzerinde ilerlemişim hikayem 
boyunca. Tattığım her bir tatta duyduğum her müziğin içinde bir tını seni barındırıyor gibi. Yaratılışımın 
amacı belki de seni sevmekmiş. Bütün hayatını amaca bağlamaya çalışan her insanın telaşını hissedi-
yorum seni severken. Sevdiği kuş için öten kuştan, sevdiğiyle dans eden ayakkabılardan, hatta Satürn’ü 
uzaktan sevip kendisine çekmeye çalışan Güneş’ten dahi hissediyorum senin benliğini. 

Adımı sorsalar söylemeden önce beynim iç çekip senin adını zikrettikten sonra ismimi söylüyorum dudak-
larımla. Ben sanırım seni değil, içimde uyandırdığın onlarca hissi seviyorum. Her zerrede seni bulabilmeyi 
seviyorum. Ve bu hislerimi bir kutunun içine söyleyip ışık demetlerine bağlıyorum. Ve kulağıma fısıldıyor 
rüzgar: “Ne değişti?”. Değişmeyen gerçekler de bu oyunun parçası elbet. Ara sıra gelince aklıma sesleni-
yorum sana odamın duvarlarına bakarak: “ Sen ki sevilmeye alışık olmayan kilden yapılma çatlaklara dolu 
heykel. Güzelliğine boyun eğen bu bedeni savuruşun kaçıncı? Ezilmedik hücrem, tükenmedik umudum 
kalmadı. Gözyaşları bile kaplamıyor yüzümün derinliklerini. Aynı frekanstan konuşamıyoruz biz seninle. 
Benim söylediklerim bir ses bile değil sana. Kulağına fısıldayamadığım sevgimi de götür yanında.” Eğer o, 
bu çorbanın ana maddesiyse yokluğu da tuzu ve biberi olmalı. Ben evrenin merkezini değil değişik yer-
lere dağılmış parçalarını bulmaktan zevk alıyorum. Habersiz gözlemlerim- bazen patlayan volkanları izle-
mek bazen milyarlarca yıl öte gezegenlerdeki okyanusun dibindeki baloncuğun içindeki seni bulmak- beni 
ayakta tutanlar. Evrendeki en parlak yıldızsın benim için. Etrafındaki binlerce taş yığınına rağmen bir ben 
giremedim senin yörüngene. Başka bir yıldızın sıcaklığı tatmin etmiyor bedenimi. Dışlanmış bir gezegen 
gibi sitem ediyorum buna. Bazen volkanlar patlatıyorum içimde. Ben eksiliyorum, ben yakıyorum canımı. 
Küçük bir çocuk gibi hırçınlaşıyorum. Yeri geliyor denizlerimi donduruyorum, yeri geliyor uçsuz bucaksız 
bir çöl oluyorum. Kendimi senin için şekillendiriyorum. Ve tabii ki tebessümünde oluşacak çizgiler için. Ve 
bunlar için elbet fedakarlıklar yapmak gerekiyor..

Kendinden bir parça vermekmiş fedakarlık. Fedakarlık, büyümek demekmiş. İnsanlar fedakarlıklarında 
mı büyüyüp yok olur? İnsan nedir hala tam olarak bilmiyorum. Amacınızın insanları sevmek olduğuna da 
tam inancım yok. Ya da bu kadar sevmeyi kendime yakıştıramıyorum. Avutacak oluyorum kendimi farklı 
farklı iç sesler koyuyorum beynime. Hepsi farklı konular tartışıyor. Bu kakofoni içinde ancak mutlu oluyo-
rum. Yaşayıp göçen onca hayata, Dünyada çok durmaktan kırışan onca yüze baktığımda dahi net bir cevap 
göremiyorum. Bizler sadece neslin devamı için mi buradayız? 

Kendimi bir portrenin içindeki fırça darbesi kadar bile menem bir şey gibi hissetmiyorum. Benden olsa 
olsa fırça darbesindeki bir kılın bıraktığı iz olur. Belki gün gelir de portreye bakarken görürsün o çizgiyi 
umuduyla yaşarım bu hayatı.

MERVE EL İF  URTİŞ

                                                 kalem ucu kadar
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oldum dediğimde tam ve olduğuma
inandırdığımda bütün ileri gelenlerimi
tabiatın kestiği raconla kendime geldim
senin için şahane özür cümleleri hazırlamıştım
kapı ağzında duran valizim geldi aklıma
vazgeçtim!

bunca tanıklığımın üstüne
bana dünya yalan dedirten
akıbeti bir düşün
bakma bazı baharlara kanıp
zaman zaman yeşerdiğime
dallarında ölü kuşlar saklayan
karlı bir kış ağacıymışım meğer
buna rağmen
benden hala korkmuyorsan eğer
derdine yan kaderine küs
sıcak ülkelere göç
tüm bu olup bitenleri
histerine say
bir vakitler deliymişim de
delirmek zor
deliydim geçti demek
kolay!

ALİ L İDAR

                                                 DELİYDİM GEÇTİ DE GEÇ!
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BAŞAK BUĞDAY’I SEVMEK, 
CİDDİ BİR İŞTİR!
RÖPORTAJ: ZEYNEP ÇAKIR
Kelimeleriyle insanı büyüleyen, uzaklara daldıran kadın: Başak Buğday. “Ihlamur Günlükleri” ile sesini geniş 
kitlelere duyurdu. Çekmeceye yazmaktan “Hazla ve hızla okunan dergi”ye yolculuğunu bizimle paylaştı.

Yazmaya ne zaman ve nasıl başladınız?

Size soru soranlara dikkat edin, genelde dinlemezler. Konuşmanızı sık sık keser, kendi anlatmak istediklerini 
anlatırlar. Aslında vereceğiniz cevabı merak etmez; çoğunlukla, kendi söyledikleri şeyin onaylanmasını bek-
lerler. Tavsiye isteyenler, önerilerinizi dikkate almaz; tüm bu hikâyenin sonunda yine kendi bildiklerini okurlar. 
Sohbetleşme kültüründe de durum aynı. Baktım ki; kimsenin kimseyi dinlediği yok, yazmanın güvenli mesa-
fesine çekildim. Burası daha konforlu bir alan. Yazmaya başlamamın çıkış noktası bu ama kastettiğiniz şekilde 
yazmaya başlamam 34 yaşından sonra oldu.

Size ilham veren bir şey ya da biri var mı?

Günlük hayatın telâşı içerisinde yuvarlanırken unutuyoruz ama dışarıda çok cömert bir dünya var. Kısa bir süre, 
bir an durup bakmak (her bir anlamda) yetiyor aslında. Gördüğünüz, duyduğunuz, tadına baktığınız, kokusuna 
erdiğiniz… her şeyden ritim alıp yazmaya başlamak mümkün. İlk cümleyi yazdıktan sonra kilit açılıyor. Tıpkı, 
kolaylanan kavanoz kapağı gibi. Sonrası zaten bir şekilde geliyor. Sanırım ben, en çok çağrışımlardan besleni-
yorum. 

Bir çoğumuz sizi OT dergisindeki “Ihlamur Günlükleri” ile tanıdık. Sonrasında bu isimde bir kitap da çıkardı-
nız. Neden “Ihlamur Günlükleri”?

Şu anda İstanbul’da yaşıyorum. Buraya ilk geldiğim zamanlar, şehrin kalabalığı çok yormuştu. Nefes alabile-
ceğim bir yer ararken Ihlamur Kasrı’nı keşfettim. Şehrin merkezinde ama sanki çok uzaktaymışsınız gibi de. 
Orayı size şöyle tarif edebilirim. Girişteki büyük demir kapı, aslında bir sınır çizgisi. Eğer gerisinde durursanız 
şehrin göbeğindesiniz ama çizginin bir adım ötesine geçtiğinizde; altında uyuyabildiğiniz ağaçlar, ördeklerin 
yüzdüğü bir havuz, elinizdeki marul yaprağının hatırına arkadaş olmayı kabul edip kucağınıza kurulan tavşanlar 
ve en sevdiğim oyun arkadaşım tavus kuşu… Gel zaman git zaman, hafta sonları değişmez adresim oldu orası. 
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Dergideki köşeye başlayacağım zaman bir isim bulmak gerekti. İstedim ki yazdığım alan, okuyanlar için gündelik hayat 
içerisinde durup dinlenmeye vesile kendileriyle baş başa kalıp nefes alabilecekleri, sakin bir yer olsun. Girişe “Ihlamur 
Günlükleri” yazmak fikri böyle doğdu.

OT dergideki köşenizden önce bir yerde yazıyor muydunuz?

Dergiden evvel çekmeceye yazıyordum. Bir de ara sıra uğradığım bir bloğum vardı. Sonraları bloğu kapattım fakat çekme-
ceye yazma huyum devam ediyor.

Çeşitli üniversitelerde öğrencilerle söyleşiler gerçekleştiriyorsunuz. Bu söyleşiler hakkında neler düşünüyorsunuz?

Zaman içerisinde yazar ile okur arasında mevcut metinler vesilesiyle bir tür ünsiyet doğuyor. Yüz yüze tanış olmasak da 
birbirimizi hissediyor, anlıyor, dahası biliyoruz. Bu çok kıymetli bir bağ. Ve bunun gerçek hayatta da karşılık bulması; insa-
nın muhatabı ile göz göze gelmesi, konuşması, bir şeyler paylaşması… Çok keyifli. Bazen sorulan bir soru veya paylaşılan 
bir duygu, düşünce; gönülde ve zihinde bambaşka kapılar açıyor ve o ana kadar dikkatimi çekmemiş olan bir yere çeviri-
yor nazarımı. Bu durumun karşılıklı olduğuna inanıyorum. Tanışmak, sohbetleşmek güzel şey. Yanı sıra kendi farkındalığı-
mı da ayakta tutması münasebetiyle söyleşileri çok kıymetli buluyor, imkân oldukça katılmaya gayret ediyorum.

Siz bir Ot dergi yazarı olduğunuz gibi aynı zamanda okuyucususunuz da. Elinize aldığınız zaman ilk hangi isimleri oku-
yorsunuz?

Dergiyi elime aldığımda, sayfalara şöyle bir göz atıyor; ardından bazen baştan sona, bazen sondan başa doğru tamamını 
okuyorum.  Kendi dergim diye demiyorum; çok kıymetli yazar, şair ve çizerlerin çalışmaları var. Dolayısıyla hepsini keyifle 
inceliyor, ayrı ayrı tüm kovanlardan balla karışık feyzalıyorum. Elbette her okur gibi, bazı isimlerin köşelerine daha bir 
iştahla koşuyorum. Fakat bunu şimdi konuşmayalım ki; Eskişehir’e geldiğimde dedikodu konumuz olsun :)

Ot dergiden sonra çok sayıda benzer dergi çıkmaya başladı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Yemeğin farklı baharatlarla lezzet kazanması gibi; farklı seslenişlerin de zihni yoğurduğunu, dili zenginleştirdiğini, kişiye 
yeni bakış açıları kazandırdığını düşünüyorum. Dolayısıyla çeşitliliğin gerekli ve kıymetli olduğuna inanıyorum.  Bu sebep-
le; yeni bir şeyler söyleyen, üslûp sahibi tüm dergi ve fanzinlerin başımın üstünde yeri var.

Aklınızda başka bir kitap fikri var mı?

Ihlamur Günlükleri Ekim 2016’da çıktı. Henüz çok yeni bir kitap. İkincisi için daha vakit var yani. Ama öncesinde bir öykü 
kitabı çıkarmayı planlıyorum. Ihlamur Günlükleri’ndeki maddeler; yazmış olduğum öykülerde hoşuma giden, altını çiz-
diğim yerler aslında. Çıkacak olan kitapla, bu öyküleri paylaşacağım. Öykü kitabının, günlükleri bilen okuyuculara iltifat 
niteliğinde bir göz kırpması ile ilk kez tanış olacaklarımız için tatlı bir selâmlaşma arasında durmasını ümit ediyorum. 

Edebiyat dışında güzel sanatların başka dallarına da ilgi duyuyor musunuz?

Sayı olarak, kabul görmüş olan güzel sanat dallarının eksik olduğuna inanıyor; insanda hoş duygular yaratan her şeyin 
sanat olduğunu düşündüğüm için olası tüm hoşlukların peşinden koşuyorum. Fakat hiçbirinde amatör ilginin ötesine 
geçmişliğim yok.

Çok başarılı bulduğunuz ve kendinize örnek aldığınız bir yazar var mı?

Öncelikle; başarılı/başarısız yazar, iyi/kötü yazar, yaşlı/genç yazar, erkek/ kadın yazar…gibi ayrımlara inanmadığımı söyle-
meliyim. Benim için yazarlar ikiye ayrılıyor. Yazdıkları bana hitap edenler ve etmeyenler. Bana hitap etmeyenleri de “Belki 
de ben anlamaya yetememişimdir” şerhi ile yedekte tutmak gibi bir âdetim var. Sanırım bu, kesin yargılarda bulunup 
güzellikleri ıskalamamak konusundaki ısrarımdan kaynaklanıyor. Bana hitap eden, okumaktan keyif aldığım çok yazar var. 
O yüzden bir liste istendiğinde eksik kalmaması için isim saymamaya gayret ediyorum. Fakat bir isim var ki; onu anmadan 
geçemeyeceğim. Ustam Metin Üstündağ. Onun, basit ya da komik bir şey söyler gibi yaparken; sadece bakmasını bileni 
nasiplendirdiği bilgeliğine ve bu işçiliğine hayranlık besliyorum. Yani her çırak gibi ben de, kendi ustamın hem hayranı ve 
hem de rakibiyim aslında.
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göstermediğiniz dönemler oldu mu?
İlk başlarda, okurla buluşturmak gibi bir niyetim olmadığı için; yazdıklarımı profesyonel birileriyle paylaşma 
ihtiyacım olmadı. Daha çok kendimi anlamak ve yine kendime not düşmek için çekmeceye yazıyordum. Ancak 
yazan herkesin, gizliden gizliye beslediği o beğenilme arzusu sebebiyle; emin olduğum metinleri, fikrine gü-
vendiğim arkadaşlarıma okutmaktan da geri durmuyordum elbet. 

Tüm bu yazma ve yayımlama sürecinde sizi teşvik eden birileri var mıydı?

Öncelikli gayret kaynağım babamdır. Yazdıklarımı ilk ona okuturum.  O, elindeki metni okurken; ben de sabır-
sızlığımdan ötürü yüzünü izler, ne düşündüğünü okumaya çalışırım. Sonrasında üzerine konuşur, sohbetle-
şiriz. Tüm bu hikâye bittiğinde memnuniyetini görmek, “Beni gururlandırdın, Allah senden razı olsun kızım.” 
dediğini duymak, paha biçilmez. Yani aslında babamın rızasını kazanmak ve onu gururlandırmak için yazıyo-
rum. Bir diğer motivasyon kaynağım da okurlar. Onlardan gelen “İşte aynen böyle hissediyorum”, “Sanki ben 
yazmışım gibi” şeklindeki mesajlar, yüz yüze gelip tanış olmasak da; uzaklarda bir yerlerde bir sürü arkadaşım, 
akrabam varmış hissi uyandırıyor bende. Okurlarımla, birbirini anlayan ve seven bir aile olduk. Ve bu bağ, beni 
dünyaya karşı daha güçlü kılıyor. Hiç kimse kötü bir şey yapamaz bana. Çünkü yalnız değilim, onlar var! İşte 
bu, çok kıymetli bir his.

Balzac sadece geceleri yazarmış ve sabaha kadar 50-60 bardak kahve içermiş. Sizin de bu tür yazma alış-
kanlıklarınız var mı?

Öyle çok fazla ritüelim yok aslında. Kulaklığımı taktığımda dünya yavaşlıyor ve müziğin açtığı sakin sahada 
istediğim gibi dolaşabiliyorum. Yine de sabah çok erken saatlerde veya gece geç saatlerde çalışmayı daha çok 
sevdiğimi söyleyebilirim. Bir de yazmaya başlamadan evvel veya çalışmaya ara verdiğimde yürüyüş yapma 
âdetim var.

Lisede öğrenim gören biri olarak merak ediyorum. Lisedeyken Başak Buğday nasıl biriydi?
Eskiden profesyonel sporcuydum.  İlkokul 4.sınıftan itibaren, iş hayatım başlayıncaya kadar uzun yıllar bas-
ketbol oynadım. Dolayısıyla lisedeki Başak; okul, dershane, okul takımının ve kulübün antrenmanları arasında 
koşturan bir öğrenciydi. Bulduğu her boş vakti, “öğrenci indirimi” denilen o muhteşem ayrıcalık ile süslemeyi 
de ihmal etmezdi elbet. Sinema, tiyatro, konser… Genel olarak şimdi siz ne yapıyorsanız ben de onu yapıyor-
dum. Lüzumsuzca, bir an evvel büyümeye çalışıyordum yani : )

Son olarak biz yazan gençlere söy-
lemek istediğiniz bir şey veya ver-
mek istediğiniz bir tavsiye var mı? 

“Keşke daha evvel okumuş olsay-
dım” dediğim kitaplar, daha erken 
yaşta tanışmış olmayı dilediğim ya-
zarlar var. Kabul, bazı kitaplar belli 
bir yaştan sonra okunduğunda daha 
lezzetli ama bu hayli istisnai bir du-
rum. Dolayısıyla benim yaşadığım 
bu pişmanlığın, size uğramamasını 
dilerim. Henüz gençken, imkânınız 
varken; bol bol okuyun. Yazmayı 
seviyorsanız bol bol yazın ve yaz-
dıklarınızı paylaşmaktan çekinme-
yin. Lâyıkıyla mesai harcadığınız bir 
konuda başarısız olmanız mümkün 
değil. İnanın, çalışın ve yapın! Şöyle 
düşünün: Eğer kendinize inanma-
mış, yeterince çalışmamış olsaydı-
nız; mevkidaşlarınızdan sıyrılıp tüm 
Türkiye’ye ulaşan böylesine güzel 
bir dergi çıkartabilir miydiniz? El-
bette hayır! 
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Siz hiç her gece eve dönerken çocuklarına kuzuların selamını söyleyen, çizgi filmdeki koca ayıyla iş arkadaşı olduğunu, 
koyunlarla eğlenceli vakit geçirip onların yaptıkları sihirleri çocuklarına anlatan kasap gördünüz mü?

Kasap dediğimde aklınıza ne geliyorsa Hâkim ağbi öyle bir karakter. Sakallı, iri yapılı hatta o klasik kasap sıkletinde. 
İşini de severek yapıyor. Hâkim olsun diye adını Hâkim koyan babasına inat kasap olan biri. Doğduğunda kimse se-
vinmese de mahalleli bu ismi oldukça benimsiyor. Az biraz da olsa seviniyorlar, sonra kendisinin yaramazlıklarına 
şahit olup “bundan bir b… olmaz” diyenlerin sayısı hayli fazlalaşıyor. Oysa kendine çoktan kasap olmayı, mahallenin 
delikanlı abilerinden Mustafa gibi olmak istediğini ayan beyan edip ailesine bile açıyor. Bir vukuattan sonra hapisha-
neye düşüp, devrimci ağabeylerden dersler alıyor. Hele de saz çalmayı öğreniyor. En son gördüğümde Kıraç’ın “Razıy-
san Gel” parçasını çaldığında inanamamıştım. Daha enteresan huyları da var, pizza seviyor. Arada sinemaya gidiyor. 
AVM’ye gitmek için zorladığımızda gençler pizza da yiyelim mi dediğinde yüzündeki o çocukça ifadeyi görmeliydiniz. 
Amca şeker de alalım mı? der gibiydi.En garipsediğim şey ise, hayvanlara isim takma huyuydu.Mesela keçilere “yar-
gıç” koyunlara “sanık”  köpeklere “mübaşir “ gibi isimler takmasıydı. Velhasıl delikanlı adamdır.Cebindeki parayı fakir 
fukarayla paylaşmayı bilen, hayvan seven ender kasaplardandır.

Bir gün seninle ilgili yazı yazacağım dediğimde neyi yazacaksın lan demişti. Hem hayvan sevip hem kasap olan tek 
insansın dediğimde filozofvâri bir şekilde “hem insana acı çektirip hem de bunu sevdiğine delil gösteren bir Allah var 
ona ne diyeceksin?” demişti. İşte sırf bunun için bile yazarım demiştim. Yazıyorum, eğer yayınlanırsa bu yazıyı kasap 
dükkanına çerçevelettirip Hakim Abi’nin diploması gibi gururla en üst köşelerden birine asacağım. Sözüm söz!

İBRAHİM TEKPINAR

GÜZEL KASAP

EN ÇOCUK
YANLARIMIZ
ERKAN KANTARCI

en çocuk yanlarımız öldü ilk önce
ilk önce  kağıttan gemilerimiz eridi suda
uçurtmalarımız yersiz yurtsuz
tutunacak dalı kalmadı göğün kucağında

en çocuk yanlarımız öldü ilk önce
ne parçası ne bütünü var bu asrın
eğrilmiş bir kolajda bir muammayız
kopmuş inceldiği yerden salıncaklar
patlamış uçan balonlar asit yağmurunda

en çocuk yanlarımız öldü ilk önce
gitti sobadaki portakal kabuğu kokusu 
yaz tatillerinde çıraklığın alın teri
plastik hayatlara yenildi gazoz kapakları

ve çürümüş bir iklimin kırık fosilleri kaldı geriye
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“…vazgeçtim gözlerinden, vazgeçtim.”
(Sezen Aksu)

Çayını yavaşça yudumluyordu, pencerenin kıyısın-
daki koltuğunda üzerinde tarife sığmayan bir yor-
gunluk mevcuttu. Radyonun içinden dışarıya ya-
yılan ses, mahfuzların içindeki yüreği sarsıyordu, 
sözler kulaktan akıyordu, duyguların ırmağında her 
dem coşkunluk mevcuttu. Ve hatıralar kendi yazdı-
ğımız kendi başrolü oynadığımız kesintiler, şu anı 
kuşatırdı. Yaşanmışlıkların üzerimizde bıraktıkları, 
çiçeğin kokusunda biriken baharlardan farkı yoktu. 
İnsan sürekli bekleyişlerin arasında, sokağın he-
men ucunda düşüncelerin çileli eşiğinde kapıların 
aralanmasını gözlerdi. Her kapının farklı bir yansı-
ması mevcuttu. Hayatımızdaki çoğu yere bir kapı 
eklemiştik, ruhumuzun da kapıları vardı. Girenler, 
çıkanlar, aklımızda kalıp yüreğimizde yer tutanlar… 
Gecelerin umarsız şarkılarında bitiremediği yıldız-
ların parıltısını kıskandığından beridir, böyleydi. İçi 
dışına bir türlü uymuyordu. Farklılıklar içinde iklim-
lerden geçerek bir pencerenin yanı başında sokağın 
insanlarından ayrı noktada yüreğine asılı kalan şar-
kıyı dinliyordu. Vazgeçmek kolay mıydı severken, 
severken vazgeçebilir miydi insan? Bir kuşa uçma 
demek gibi bir şeydi. Çayın şekersizliği, denizin 
deli çığlığı, bir erkeğin yavaş akan anlamlı ve yıkıcı 
gözyaşlarına ne çok benzerdi. Yüreğinin sızladığını 
hissetti, elindeki çay bardağı parmaklarına sımsıkı 
tutunmuştu, sıcaklığında kendini soğumaya bırak-
mıştı, neden sonra bardağı dudaklarına yaklaştırdı 
bir yudum aldı. Çay sıcak değildi fakat zihin bir yol-
culuğa kendini çoktan kaptırmıştı…

Gözlerini hatırladı bir kış bitimi bahar başlangıcın-
da, kendini nerede bulduğunu bilemedi, kıtaların 
adı değişti, şehirlerin gürültüsü kesildi, damarların-
daki gerginlik, şeker hastası olmadığı halde dil ve 
damaktaki kuruma, ayaklarındaki karıncalanmalar, 
kalbinde ritim bozukluğu nüksetti, bütün bunlar 
gözlerin birbirine değmesinde vuku bulmuştu. O 
gün farklı bir sokağın hiç olmadığı bir yerinde taş-
tan kaldırımların hissiz duvarların arasından sıyrılıp 

İZZET EŞEN

ACABA
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gelen filizleri görebiliyordu. Gördükleri göremediklerinin uzağına konumlanmış şekilde dururken yanı başından geçen 
rüzgar aşkın kimliğini fısıldamaya başladı. Afalladı, serseme dönmüştü, okuduğu kitaplar eksik bırakmıştı bu cümleyi, 
pencerelerdeki güneş değişiyordu, mısralara yakışacak bir sevda, kıyısına vuran küçük şehnaz bir dalgayı andırıyordu. 
Göğe iki kere baktı, sıra sıra ve dağınık halde olan kuşlara, sonra kararının verdi.  Gözlerinin içindeki bir yolda şehrine 
ulaşmaya çalışan bir yolcunun kapısına geldiği an, zaman yerini sessizliğe, hoyratlığa bıraktı. Şimdi bir camın hikaye-
sinde dönüşüme tanık olabilmek için; ateş mi,  toprak mı, üflenen nefes mi, yoksa bir usta mı olmak gerekirdi? Nasıl 
taşıyacaktı üflenen havayı ciğerlerinde, ateşin içinde yanmadan olur muydu? Hep bir şeyler eksik kalıyordu yan tarafı-
mızda unuttuğumuz sözler, yaşamak isteyip de ötelediğimiz gerçekler. Şu an bu sokağın orta yerinde küçük bir çocuk 
yüreğiyle çığlık çığlığa koşturmak aklına geleni yapmak ne hoş olurdu. Fakat büyüdükçe üzerimize giydirilen elbiseler, 
düşüncelere vurulan zincirler, kanatları hasar görmüş kuşa çeviriyordu bizleri. Birileri kanatlarımızı kırıp gökyüzünü 
gösterip hadi uç diyordu. Mümkün müydü? Gazetelerin küçük bir köşesinde kalan değersiz bir haberin yansıması ka-
dar bir ağırlığım var mıydı yaşarken? Yüreğimde koca bir dünya taşırken dışımdaki şehre uyum sağlamak bu yüzden 
yorucuydu. Kendini emekliye çıkardı, çabaladığı seneleri hiçe sayarak ikramiyesini vermediler, bu da yetmezmiş gibi 
pencerenin yanındaki koltuğa geçip oyalanmasını söylediler. Aşkın kararını vermede cesaret gösteremedi, uçurtması 
dallara takıldığından beri, ağaçların tepe noktalarına astığı hayallerinden vazgeçti. Fakat zaman ilerlese de tüketeme-
diği bir duygunun en ücra noktasında “ Vazgeçtim en büyük yalandır, insan bu kelimeyi kullanırken bile vazgeçemediği 
gerçeğini bitiremez…” duyun ey insanlar, şehirlerin çevreli evleri, gökyüzü kuşları, sevdiğim denizler, toprağın cama 
dönüşmesindeki hikaye, eksik kalan şiirler “İnsan en büyük yalanı kendine kendi söyler..”

Pencerenin dibinden ayrıldı, bedenindeki gerilim anında hareketlerine yansımıştı. İçeriye şöyle bir göz attı, televizyo-
nun karşısında duran eşine baktı. Elinde küçük selpak, gözlerinin kenarından aşağıya yavaş inen göz yaşları, öfkesin-
den diline vuran sözler:

-Hepiniz aynı, erkek milleti değil mi, her şey köprüyü geçene kadar, pis herif yapılır mı bu?

Yavaşça, yüzünde hafif bir gülümsemeyle, eşine ses etmeden aksine rahatlaması için fırsat vererek uzaklaştı. Evinin 
kapısından farklı düşüncelerle, eşinin söylediklerini de ekleyerek çıktı. Aslında haksız da sayılmazdı değil mi? Şimdi 
kaldırımlara çıkmıştı her gün sayısız insan gelip geçerdi, sayısız insan birbirine sessizce değerdi, sayısız insan habersizdi 
birbirinden, zihinlerde farklı noktalar, kalabalıklar içindeki yalnızlık, sonbahar ağaçlarındaki son yaprak gibi kendini 
göstermeye devam ederdi…

Vazgeçtiği gözleri olamazdı, vazgeçtiği sözleri de olamazdı, terk edilen bir şehir, erken kalkan bir otobüs, hiç olamazdı. 
Anladı ki kendinden vazgeçmişti, bunu aynalar senelerdir yüzüne bir tokat gibi çarpıyordu. Romanlardan derledikleri, 
Suç ve Ceza okurken ruhuna gelen vicdanın ağır yükü sürekli sorduğu soru “ vicdanın cezası mı, cezanın vicdanı mı ağır 
gelir” ve unutamadığı o mısra yan başında “sevgim acıyor”, üzülmek bana ne kadar da yakışıyor. Şimdi adres bilmeyen 
kuşlar, kanadımı çoktandır kırdılar, yüreğimde müebbet yemişken, gökler gözlerimde, kanatsız uçamayacağım gerçe-
ğindeyken, sözlerimi rüzgarlara, erguvanlara, nice muştulara katıyorum…

Kaldırımlar tükendi her zamanki yerine geldi, baş başa kaldıkları bankın altına gelmişti, cebinden sarma sigarasını çı-
kardı, dudaklarına geçirdiği silindiri ustalıkla yerleştirdi, cama yakışan bir ateş olamadı lakin ateşle sigarasını tutuştur-
du, üfleyemediği nefesi içine bıraktı dumanlar ciğerlerini sardı, anladı usta değildi… Her gün aynı şarkıyı diline dolayıp  
aynı yere gelip sardığı sigarasını içerdi. Alışmak istiyordu, insan kendinden kaçamıyordu ve en büyük yalanı bir daha 
söyledi “ vazgeçtim”  ekledi Tanrı’m beni affet… İnsanın kendine söylediği yalanın hükmü neydi acaba?
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Merhametli sezgiler umdukça rehavetli fallar donatıyor etrafımı
Hayasızlıklarımın muğlak külfeti tavanlara davet ediyor beni
Ama sen
Yatağımın yaylarında küflenen insanlar kadar ilenme bana
Kavrulan utancımı koklarsan ölümü ararım
Tutarsızlık uçurumunun dibinde tozlar yükselir
Tozların arasında cesedimi ararım

Veryansın!

Yüzleşmek çabasına atılsın bütün senyörler ve peri kızları
Ve dervişler
Ve seyyahlar
Ve tabiatın bütün varlıkları
Ama sen boşver onları
Suskun basamakların yalnız bana yükselsin hayata ezber bozan tarifeler uygula
Şartlı refleksler kazandır yüreğime
Ve emir kipleriyle çekimle,
gözlerine nakşettiğim yıldızları intihardan caydıran cümlelerini

Sözlerimin vekaletiyle bir gün yolunu keseceğim
Sana yolladığım kristal nallı atların üzerindeki ulaklar çoktan ölmüş olacak
Kanları tohumlarına karışacak cesaretimin
Zarafetinin hışmına uğrayacak cesaretim
Işıklar korkularımın karanlığında patlayacak
Kasırgalarından bir okyanus uzanacak uzuvlarıma
Ve heybet dolu nefesler ithal edeceğim ruhuma

seveceksin sev ulan sevmez isen namertsin sökeceksin kalbini ellerin yetmeyecek
olacaktır olacak sen olanla avunma
göreceksin sevince avunmak bitmeyecek

gidecektir gidecek seviyorsan sen de git kalacaksan korkunu kalmalar öpmeyecek gelecektir gelecek geçenlerle daralma
göreceksin sevince korkular ötmeyecek

vereceksin ver ulan vermez isen namertsin alacaksan avucun bir avuç etmeyecek
ölecektir ölecek sen ölenle darılma
göreceksin sevince ölüler yitmeyecek

GÖRECEKSİN
SEVİNCE
ALPER GENCER
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seveceksin sev ulan sevmez isen namertsin sökeceksin kalbini ellerin yetmeyecek
olacaktır olacak sen olanla avunma
göreceksin sevince avunmak bitmeyecek

gidecektir gidecek seviyorsan sen de git kalacaksan korkunu kalmalar öpmeyecek gelecektir gelecek geçenlerle daralma
göreceksin sevince korkular ötmeyecek

vereceksin ver ulan vermez isen namertsin alacaksan avucun bir avuç etmeyecek
ölecektir ölecek sen ölenle darılma
göreceksin sevince ölüler yitmeyecek

Körebe sayısız kişiyle oynanan ve basit kuralları olan bir çocuk oyunudur. Oyuncular içinden bir kişi, bir tekerleme ile 
kişiler sayılarak ebe seçilir. Ebe aradan sıyrılır ve bir bez yardımıyla gözleri kapatılır, artık görmüyordur. Birkaç tur dön-
dürülür. Bu sayede denge algısı zayıflar ve bilinçaltı sayesinde az çok bildiği etraf artık onun için yabancıdır. Döndürül-
mesinin ardından birkaç saniye kendine gelmeye çalışır bu arada bunu fırsat bilen diğer oyuncular kaçışmaya başlar.
Herkes bir tarafa kaçar, herkes bir şeylerden kaçar. 

Ebe çıkarılan sesleri ve belki çok iyi bir ebeyse hareketleri hissederek etrafındakileri yakalamaya çalışır. Ebe genelde 
önünde sonunda bir kişiyi yakalar, yakalanan kişi artık ebedir. Bu döngü siz sıkılana kadar devam eder.

Körebe ne kadar anlattığımız kadar basit ve çocukça bir oyun gibi görülse de şu sıralar popülerliğini yine eline almış 
görünüyor. Fakat her güzel şey gibi körebe de aynı kalmadı elbet. Her masum şeyi zalimleştirdiğimiz gibi, insanoğlu 
körebeyi de teorik bir değişiklik ile zalim olmaya zorladı.

Artık herkes körebe oynuyor. Fakat bahsettiğimiz gibi teorik bir değişiklik öngörülmüş durumda. Artık birden fazla 
ebe var. Herkes kendi oyununu kurduğu gibi oyunun ebeliğini de kendisi yapıyor. Herkesin gözünde bir bez parçası, 
herkes kendi etrafında dönüyor. Eh bir yerde de haklılar esasen dünya bile kendi etrafında dönerken, köpekler kendi 
kuyruğunu kovalarken, filiz kendi kendine kurur, mürekkep kendi tükenirken, insanın bir başka insan etrafında do-
laşmayı göze alması ırkımızı için sadece güzel bir hayal olarak kalıyor, biz kendi etrafımızda dönüp durmaya devam 
ediyorduk.

Ve hatırlarsınız ki ilk körebede çocuklar kaçarken heyecanlarına hakim olamaz ve ağızlarından minik çığlıklar kaçırırdı. 
Bu çığlıklar zamanla etrafa çarparak artık durmak isteyenlerin feryadına dönüştü, ama bilirsiniz çocuklar inatçıdır, 
yetişkinler ise bencil. Bir çocuk koca bir koşudan sonra ne kadar susarsa, yetişkinler de tadını aldıktan sonra kana o 
kadar susarlar. Döngü siz sıkılına kadar devam ederken bir anda bir ölüm grevine dönüşür. Son insan ölene, son umut 
kuruyana dek oyun devam eder. 

Çocuklarda bazı şeylerin sınırları vardır, yetişkinler ise doyumsuzdur. Oyunlar çocuklarda hava kararana kadardır, 
yetişkinlerde ise havayı karartana kadar.

Çocuklar düştüklerinde dizlerinin öpülmesini ister; yetişkinler kendi düşer, dizlerini kendi döverler.

Herkes kendi kendine dönerken kardeş kardeşi bilmez, artık yaş akmaz, gece gündüzü tanımaz, yer gök dört duvar 
sağır olur. 

Bu oyunu siz başlattınız. Siz bitmeden, bitmez.

BEYZANUR SÖZEN

kör ebe
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BUSE DOĞRUELLER

TRENİMİN DÖRT MEVSİMİ: 
KAR, BULUT, ÇİÇEK, TİLKİ
Trendeyim. Alabildiğine toprak, hepsi bembeyaz. 
Tek bir ayak izi yok. Zaman durmuş sanki. Pamuk-
tan bir örtü durdurmuş da zamanı izletiyor bana. 
İzliyorum ben de, n’apayım.

Düşler kuruyorum karların arasında. Orada oldu-
ğumu görüyorum. Karların arasında bir çocuk gibi 
yuvarlandığımı. Kıkırdıyorum. Düşlerimde bir tilki 
var, minicik. Parlayan turuncu rengiyle gelip oturu-
yor ayak ucuma. Oturunca daha da küçülüyor. Ben 
de oturuyorum. İzlemeye başlıyorum: hem onu, 
hem karı. O da izliyor gözlerindeki o küçük yıldız-
larla. Konuşuyorum. Gözlerindeki küçük yıldızlar 
parlıyor. Ardı ardına sıralıyorum cümlelerimi. Son-
ra birden kalkıp yürümeye başlıyor. Arkasından ba-
kıyorum, hafifçe arkasını dönüyor. Kulaklarını dikip 
bana bakıyor ama o yıldızlar eskisi gibi parlamıyor. 
Artık kıvılcımlarla bakıyor hayata. Büyümüş. Küçük 
izler bırakarak yürümeye devam ediyor. Usulca ar-
kasından gidiyorum.

Tren de hafifçe süzülmeye devam ediyor. Tren git-
tikçe sanki o yerdeki örtü kalkıp gökyüzüne taşını-
yor. Bu sefer gökyüzü bembeyaz lakin bir fark var. 
Başka renkler de yansıyor gökyüzüne. Yumuşak bir 
rüzgar dalgalandırıyor yemyeşil otları. Aralarında 
rengarenk çiçekler dans ediyor. Başka canlılar da 
katılmış aramıza. Ağaçların arasında aşık kuşlar cı-
vıldarken bir sürü çocuk da cıvıldıyor aşkla. İlk önce 
onlara katılıp oyun oynuyorum. Sonra yorgun dü-
şüp atıyorum kendimi otların arasına. Gökyüzünü 
seyre dalıyorum. Bulutlardaki bulmacayı çözmeye 
çalışıyorum. Tanıdık bir şeyler arıyorum: bir kuş, 
bir ayı, bir insan. Bunlarla eğlenirken uyuyakalıyo-
rum bulutların arasında. Sonra bir çiçek gıdıklıyor 
burnumu. Hafifçe gülümsüyor o şahane güzelliğiy-
le. Bulutlar dağılmış, onun yerini gözümü kamaş-

tıran bir güneş almış. Doğrulup çiçeğe bakıyorum. 
Güzelliğini tamamlayan pembe yapraklarıyla hafif-
çe sallanıyor. Gülümsüyorum. O kadar güzel ki, da-
yanamıyorum. Küçük bir çıt sesiyle koparıp köşeye 
çekiliyorum.

Tren sallanıp uğultular çıkarmaya başlıyor. İrkili-
yorum. Etrafıma bakıyorum, her yer kahverengi. 
Yapraklar taşıyor yerlerden. Yaprakların hışırtısı 
eşliğinde yürüyorum biraz. Sonra aklıma geliyor 
birden: çiçeğim! Ceketimin sol cebine koymu-
şum onu. Huzurlu bir uykuya dalmış lakin biraz 
büzülmüş, biraz solmuş. Ama yaşıyor hala o tatlı 
güzelliğiyle. Onu uyandırmadan yoluma devam 
ediyorum. Bir çınar çıkıyor karşıma. Ama ne çınar! 
Dallarına  beyaz bulutlar asılmış sanki. Donup ka-
lıyorum çınarın gölgesi altında. Biraz çınarı seyre-
diyorum. Yavaşça gözüm bir şeye takılıyor: turun-
cu bir gölge. Yanına gidiyorum. Bu bir tilki! Benim 
tilkim. Artık o parlayan kürkü parlamıyor. O gözle-
rindeki yıldızlar, kıvılcımlar sönmüş; yerini huzurla 
bakan yaşlı bir çift göz almış. Hafifçe başını kaldırıp 
gözlerimin derinliklerine bakıyor. O içindeki yıldız-
ların kaybolmadığını gösteriyor sanki. Oturuyorum 
yanı başına. Konuşmuyorum. Uzun uzun baktıktan 
sonra gözlerime, o son kalan yıldızların ışıltısıyla 
gülümsüyor sanki. Yavaşça bakışlarını indirip göz-
lerini kapatıyor. Tuzlu bir yaş yanağımdan süzülü-
yor. Çiçeğimi tilkinin yanına koyuyorum. İkisinin 
de gözleri kapalı. Başlarında oturuyorum bir süre 
sessizce.

Tatlı bir kadının sesi anons ediyor ineceğim dura-
ğı. Tilkim ve çiçeğime bakıyorum. Bir küçük acı gü-
lümsemeyle veda ediyorum onlara.

Trenden iniyorum.
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Onu en son –ya da uzun zamandır ilk kez – köyde Musa Amca’nın evinde gördüm. Musa Amca köyün en yaşlıla-
rındandır. Köye son gidişimde ayağının acılarını dindirmek için sülük istemişti. Nedense doktorlara pek inanmaz; 
ayağının ağrısını dindirmek için ayağına sülük yapıştırırdı. Muhtemelen babasından çocukluk zihninde kalan son 
hatıra olduğu içindir. Musa Amca’ya sülüklerini götürdüğümde çok sevinmişti. O telaşla beni oturtacak yer bula-
mamıştı. Kaç kez gitmek için yeltendiysem de hep bir bahaneyle oturttu beni. Belli ki yalnızlık zor geliyordu. Hayat 
arkadaşını da kaybettikten sonra... Ben bir an önce kalkmak için sabırsızlanırken sokak kapısının gıcırtısı duyuldu. 
Kapı sanki muştu ister gibiydi... Mazlum geldi. Onu gördüğüme gerçekten sevinmiştim. Mazlum köyümüzün de-
lisiydi. Yıllarca babaannesinin yanında köyde kalmış, babaannesi vefat edince babası gelip onu almış, Almanya’ya 
götürmüştü. Gittiğinde onun yokluğu pek hissedilmedi. Ama onu o akşamüstü gördüğümde  çok tuhaf duygular 
hissettim. Onu bu kadar özlediğimi hiç fark etmemiştim. O; çocukluğumdaki, ilk gençlik yıllarımdaki köyümün 
delisiydi. Deli günlerimin delisiydi. Çok az kimseyi görmekten bu kadar çok haz alabilirdim... Nasıl gülerek geldi 
Musa Amcaya, bana nasıl içten sarıldı. Delisin oğlum sen.

“Özlediniz mi beni?” diye sordu gülerek.

Özlemek mi? Hem de deli gibi özlemişiz oğlum seni...
Musa Amca her zamanki tatlılığıyla:
“Mazlum sen gittin ya her gün ağladım senin için” dedi.
Mazlum inandı buna.
Gerçekten ağlasaydık değerdi hani diye düşündüm bir an. Onlar tatlı bir sohbete dalarken ben de deli günlerimin 
yâdına daldım.

Gerçek ismini bilen var mıydı bilmiyorum... Herkes Mazlum derdi ona. Hali bu ismiyle de müsemmaydı hani... 
Kimseye bir zararı yoktu. Kendi halindeydi hep... Ama nedendir bilinmez en büyük zevki traktör “istop” etmekti. 
Köye giren bir traktör gördü mü traktörün sahibinin evine koşar kapıyı açardı. Traktör sahibi kapıdan içeri girer vi-
tesi boşaltır ama istop pimini çekmezdi. Çünkü o iş Mazlum’un en sevdiği işti. Mazlum çok önemli iş yapan birinin 
edasıyla gelir büyük bir özenle traktörü istop ederdi. Sonra aynı edayla kapıya yönelir, kapıyı kapatır çıkar giderdi. 
Tabi genelde ev sahibi onu bırakmaz arkasından seslenirdi:

-“Mazlum gel oğlum yengen hazırlamıştır bir şeyler, gel Allah ne verdiyse beraber yiyelim.”
Ama başka bir traktör sesi duyduysa Mazlum mümkün değil gelmezdi. Hatta sofradaysa bile kalkar giderdi. Bütün 
gün traktör sesi beklerdi. Köydeki bütün traktörleri, sahiplerini tanırdı. Hatta traktörü görmeden kimin olduğunu 
anlardı sesinden. Biz;

-“Mazlum falancanın traktörü nasıl çalışıyor?” der o dudaklarını büzerek, gözlerini kocaman açarak traktör sesini 
taklit ederdi. Biz de gülerdik deli gibi... Delisin oğlum sen...

Bir işi daha vardı aslında Mazlum’un... Köyün gençlerine tek tek sigara satardı. İlginçtir ki Mazlum sattığı sigaralar-
dan hiç kâr etmezdi. Aldığı fiyata satardı. Hesabı çok kuvvetliydi. Kaç tek sigara istenirse hemen hesaplar parasını 
söylerdi. Hatta bazen:

“Mazlum on yedi sigara ne kadar eder?” diye sorarlar o hesabı tam tamına söyledikten sonra
“İyi öyleyse ver bi’tane” derlerdi. Herkes gülüşürdü, Mazlum da. Çocuklara satmazdı katiyen. Hatta biz yeni yet-
me gençler Mazlum’dan sigara satın aldığımız zaman büyümüş sayardık kendimizi...
Mazlum, Musa Amcaya Almanya’yı anlatıyordu. Orada çalışıyormuş. Halı dokuyormuş. Üstelik ustabaşıymış. Ça-
lıştığı yerde kalıyormuş babasının evi küçük olduğu için. Çalıştığı, kaldığı yerde herkes onun gibiymiş...

Gözleri ışıl ışıl, içtenlikle anlatıyordu... Köye yeni gelmiş, bütün köy halkını dolaşıyormuş sırayla. Hiç değişmemişti, 
hep aynı Mazlumdu... Bir an önce kalkmak için can atan ben mıhlanıp kalmıştım yerimde. Mazlum’u dinliyor-
dum, çocukluğumu, delikanlı günlerimi duyuyordum sesinde. Nasıl özlemişim... Delisin oğlum sen. Tam o sırada 
uzaktan bir traktör sesi duyuldu... Aceleyle kalktı Mazlum, Musa Amcaya tekrar geleceğini söyleyerek çekti gitti, 
geldiği gibi.
Cep telefonum çaldı, beni bekliyorlardı...

DELİ /Mİ/ SİN OĞLUM SEN
BİLAL AKAN
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CEM HAYAT

YALNIZLIK
YALNIZCA

 “Niteküm meste mey içmek hoş gelûr hûşyare su”
…
Gel ey sâki yetiş senden medet
Gel şu tecritte şarabımı ‘dem’ et
Deme sakın yüreğin derd ile yırtılır
Adam dediğin ancak derdiyle tartılır
…

Evet
Doğrudur
Kötüdür dünya
Ve içimde yer ile gök yer değiştirinceye değin
İnleyecek olan bir sancım var
Doğrudur
Her gece kafamı duvarlara vurmak suretiyle gerçekleştirdiğim
Linç girişimlerim var
Doğrudur
Boğazımdaki yumruğa sebep gözyaşını gözden
Kendi kendimi içine hapsettiğim bu sözden
İlk günden beri sızlayıp duran canı cesetten
Kurtarmak isteğim var
Doğrudur
Gaybın suskunluğunu hançerimden söküp atacağım bir sustam
Ama benim de şol dünyada
“Yürek” demeyi öğrendiğim
Bir ustam var.
Yaşadığım, yaşamakta olduğum, yaşayacağım günlere sebep
Bir ustam…

Peki sende bu hasret denilen illetin
Öldürmeyeninden yok mudur Ya Rabbi?
Yok mudur şu yalnızlığıma uygulayacak bir ceza-i indirimin?

Öyle ki
Geçmiş günlerin girdabında boğulurken şayet
Mülhem olaydı bana kendimi bu odanın içine kapatacağım
Kendimi ölümden korumak namına
Binlerce kez ölümün içine kapatacağım
Kendimi kendimin içine kapatacağım mülhem olaydı bana şayet
İş işten geçmeden önce o gözler merhem olaydı
Meryem olaydı bana şayet
-Ben zaten çarmıhlara çekilmeye çoktan razıyım-
Ne bu yalnızlık bu kadar inletirdi beni
Ne de boynumun üzerinde bu kadar dolanırdı bu jilet

Yine de üzülmüyorum.
Saklı kalmış kadim bir ses buldu sonunda beni
Mukaddes bir kitap buldu
Her şey olması gerektiği gibi olurdu bu ilahi düzende
Ve artık her şey olması gerektiği gibi oldu
İçimde çürümeye yüz tutmuş cesedini
Kendiminkinin yanına gömüp çıkmak istiyorum
Sessizliğimi yonttuğum bu odadan
Ölsün diye haykırıyorum bu yalnızlığım artık
Neresinden ölecekse ölsün
Desem ki sen de benim susuz kaldığım bir çölsün
Desem ki şimdi
Avazı ta toprak bellediğim köyden uzanıyor kulaklarıma
Evet!
Çalınıyor sonunda bu tecrit odasının kapısı
Bir ses beni bu yalnızlıktan kurtarmak için salınmış geliyor
Ses içimdeki sancının vekiline mahsustur.
Ses içimdeki sancının vekiline mahsustur.
Ses içimdeki sancının vekiline mahsustur.
Tüm saatler bile bu dem’e “on iki” diyorsa eğer
Bu saatten sonra ben yalnızlığa
Yalnızlık ise yalnızca Allah’a mahpustur.
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Olmadık yerlerimizden vurulduk
Teğet değil...
Delip geçme hiç...
Kaldı öyle derinde pasıyla
O gün bugündür kanarım
Saklayamam bir yerim hep kızıl
Beyaza mesafem sır tutmazlığından
Bandanam işte bu yüzden siyah...
Geceye meylimin sebebi bundan
Kadirşinas oluşum aldatmasın sakın
Elim hep böğrümdeyse...
Boynumun eğikliği,
Ezikliği ruhumun
Alçak gönüllüğüm 
Sanma ki saygımdan
Dervişliğimi aşkımdan sanma
Her sabah abdestli çıkmamın sebebi
Bildiğin gibi değil
Anla durmuyor işte kanım
İnce ince, az az gidiyor canım
Her çaba boş, eksik, yetersiz
Kâr etmiyor
Zamanın sırtında mecalsizim
Dinmiyor kanım
Günleri basıyorum üstüne
Bir baharı sarıyorum, bir yazı...
Kışa sığınıyorum
Sonbaharın hüznüne yamanıyorum
Ayları, yılları, yolları...
Başka memleketlerin havalarını...
Gün gün üstüne 
Yaş yaş üstüne
Yanlış yerlerimizden vurulduk dostum
Kesik ince ama derin
Akacak ne yapsan... 
Toprak, kanına tamam diyesiye
Can veresiye, ölesiye...
Yüzün gülmeyecek...
Debelenme... 

NURULLAH YAZICI

DERVİŞLİĞİMİ
AŞKIMDAN 
SANMA
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Derinlere indikçe bir şeylerden daha farklı anlam-
lar çıkarmaya başlıyor. Artık sadece duymuyor, din-
liyor; bakmıyor, görüyor. 

Ağzında bir ufak karanfil, biraz sigara kokusuna bu-
lanmış palto, parmak uçları kesik siyah deri eldi-
venler, uçları çamurlu  botlarla evden çıktı. Kapıyı 
kapattı, göğsünü titreten soğuk havaya aldırma-
maya çalışarak, yumuşak adımlarla, yerdeki karları 
eze eze yürüdü. Kıraathaneyi gördü. İçerideki du-
mandan kim var kim yok seçemiyordu. Kapıyı ya-
vaşça açtı, içeri girdi “Selamün aleyküm”. İnsanlar 
da ona selam verirken içeridekileri yokladı, tüplü 
televizyonun önündeki sağ ayağı kırık sandalyeye 
oturdu. 

Biri geldi,  onun kulağına bir şeyler fısıldadı, kimse 
onu duymadı. Kulağına fısıldayan adam buralardan 
olmasa gerekti. Ne o ne de diğerleri ihtiyar, beyaz 
saçlı, sinekkaydı tıraşlı adamı tanıyamadılar. Fısıl-
dayışının ardından o, ihtiyarın teklifini başını aşağı 
yukarı sallayarak onayladı. Etraftaki ses kesilmiş, 
herkes onları izliyor, kimse olanlara anlam veremi-
yordu.

Birlikte kıraathaneden çıktılar, soğuk hava yumu-
şamış, adeta bir mayıs gecesine dönmüştü ama iki-
si de nedense bunun farkında değillerdi.

Belki kilometrelerce yürüdüler, gidecekleri yere 
vardıklarında hava aymış, güneş kızıl ışıklarıyla se-
lamını vermişti. Vardıkları yerin, yolda yürürken 
gördükleri çayırlardan hiçbir farkı yoktu. İhtiyar 
ona istediği  bir karahindibayı üflemesini söyledi. O 
da biraz gezinip, seçtiği karahindibayı üfledi. Yavaş-
ça geri çekildi, yerden çatırdayış sesleri geliyordu.
Bu onu ürkütmedi, dört gözle yerin tamamen açıl-
masını bekliyordu. 

Kuru toprak iyice açıldıktan sonra ihtiyar göz ucuy-
la yerde oluşan zifiri karanlık boşluğu gösterdi. Bu 
sefer onun tüyleri biraz ürperdi. İçinden hayatını 
düşündü ki bu da çok zaman almadı. Hızlı bir hare-
ketle aşağı atladı.

Her yeri sırılsıklam oldu, adeta donmuştu. Suyun 
altından kafasını çıkardı ve etrafa baktı. Masmavi 
çarşaf gibi bir deniz - belki de okyanus-  gözlerinin 
huzuruna serilmiş, ığıl ığıl dalgalanıyordu. Öğlen 
güneşi tam tepede, kafasını yakıyordu..

Çok da uzak olmadığından karaya kadar yüzdü. Ku-

rulandıktan sonra hemen yanı başında Kafka’nın 
bir kitabını gördü. Kitabı eline aldı, bir çırpıda oku-
du. Eski o, öl deseler böyle bir şey yapmazdı! Neler 
oluyor, neler değişiyordu? 

Kitaba daldığından hiçbir şeyin farkında değildi. 
Bir an irkildi. Yanında zayıf, çirkin bir adam duru-
yordu, çıkaramamıştı. Kayalıkları üstüne gelişigüzel 
atılmış kitabın arka yüzündeki adamdı bu: Franz 
Kafka. Kafka, kayalıkların arasından bir karahindiba 
çıkardı ve üfledi. Karahindibanın kayalıklar arasın-
da ne işi vardı? Her şey olağanüstü gidiyordu, irde-
lemedi. Yer yeniden çatlamaya başlamıştı. Ama bu 
sefer kayaların sesi daha yüksek geliyordu, kulağını 
sızlatmıştı. Franz, göz ucuyla yerde oluşan zifiri ka-
ranlığı gösterdi. O, bu sefer tereddütsüz atladı. 

Gözlerini hafifçe araladı, içerideki sigara kokusun-
dandır muhtemelen, birkaç kere öksürdü. Kıraat-
hanede aynı kırık sandalyede oturuyordu, herkes 
evlerine dağılmış, bir çaycı bir de o oradaydı. Çay-
cıya iyi akşamlar bile demeden oradan çıktı ve hızlı 
adımlarla eve gitti.

Dünden dağınık yatağına paltosunu dahi çıkarma-
dan serildi, az önce gördüğü nasıl bir rüyaydı? Yok-
sa rüya değil miydi? Okuduğu kitabı baştan sona 
hatırlıyordu. Daha fazla düşünmeye takati kalma-
mıştı, uykuya daldı.

Eve giren kedilerden birinin, onun suratını baştan 
aşağıya yalamasıyla uyandı. Kedi, patisini onun eli-
nin üzerine koydu. Bariz, bir yerlere çağırıyordu. 
Yataktan doğruldu, beli tutulmuştu. Kedi onu ne-
reye götürüyorsa peşinden gitti. Bu sefer daha faz-
la yürüdüler, hatta yürümekle kalmayıp yüzdüler. 
Yüzerlerken Kafka aynı yerinde, kayalıkların orada 
duruyor onlara el sallıyordu. Bu kadar yol katedip, 
yine sıradan bir çayıra varmışlardı. Kedi, bir as-
lan kükrüyormuşçasına miyavladı. O, karahindiba 
seçip üflemesi gerektiğini anlamıştı. Birini seçti, 
üfledi. Yer yerinden ayrılıyordu. Kedi, göz ucuyla 
zeminde oluşan zifiri karanlık çukuru gösterdi. O, 
çukurdan aşağıya atladı.

Boğazına kaçan tozlar, onu nefes nefese bırakmış-
tıı. Etrafta koşuşturan çocuklar vardı. Tenleri çok 
koyuydu, açlıktan kemikleri sayılıyordu. Onların 
peşlerine takıldı, bir su kuyusuna vardılar. Uzun bir 
kuyruk, birer kova su için sıra bekliyorlardı.

Bu sefer önceki gibi değildi. Burada yaklaşık 2 ay 

KARAHİNDİBA
İLAYDA SARI
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kaldı. Teni kararmış, açlıktan kemikleri çıkmıştı. 3 kişilik 
bir ailenin yanında kalıyordu. Annenin siyah, uzun saç-
ları vardı. Baba, orada beyazlar tarafından yapılmış bir 
fabrikada çok az yevmiyeyle çalışıyordu. İlk çocukları 
sefaletten ölmüş. İkinci çocukları ise Kwashiorkor has-
talığına yakalanmış, ölümle pençeleşiyordu. 

O, şikayet ettiği hayatından utanıyordu, artık değişi-
yordu. Hayat, güç yanını suratına bir tokat gibi çarptı. 
Her  sabah daha güneş uyanmadan evden çıkıyor, çev-
redeki herkes için kuyudan su çıkarıyor, eli kolu bağlı-
ların da tarla tokat işini yapıyordu. Yine yorgunluktan 
tükendiği bir günün gecesi olmuştu, her yer kararmış, 
hava da buz kesiyordu. Her gülün bir dikeni vardı ama 
çölün bunca diken arasında tahammül edilecek bir 
gülü dahi yoktu. 

Bir ses geliyordu yerden, gözlerini aşağı çevirdi. Çın-
gıraklı bir yılan ona doğru hızla ilerliyordu. Kaçmasına 
kalmadan, sağ bacağına dolandı. O, korkmuyordu. Yı-
lanın sürüklediği yere gitti. Yılan yerdeki tek karahindi-
bayı kuyruğuyla ona gösteriyordu. O da, incecik dalını 
nazikçe kopararak eline aldı, üfledi.

Paltosundaki sigara kokusunu çok çekmiş olacak ki 
burnunu kırıştırarak uyandı. Yanında ondan habersiz 
eve giren kediler uyuyordu. Gün aymış, hava da ısın-
mıştı. Daha az önce gördüğü yılan, yaşadığı hayat rüya 
mıydı? Kalktı, köşesi kırık boy aynasına baktı. Teni es-
merleşmiş, oldukça da zayıflamıştı. Ama şimdi sıcacık 
evindeydi. Canı kıraathaneye bile gitmek istemiyor, 
yalnızca bir şeyler okumak istiyordu. Bambaşka bir in-
sana dönmüştü. Bu olanlar neyin nesiydi?

Bir gayesi olmadan dışarıya, hava almaya çıktı. Yürü-
yor, yürüyordu. Metreleri geçmiş, kilometreleri sayı-
yordu. Sağ yanındaki çayır tanıdık geldi. Durdu, baka-
kaldı. Burayı hatırlıyordu, burası ihtiyarla geldiği yerdi 
ama şu an rüyada değildi. Belki olanlar rüya da değildi. 
Karahindibalarla dolu çayırda içine sinen bir tanesini 
seçti ve bu kez kimseye ihtiyaç duymadan üfledi.

Gözlerini açtı, bu sefer hiç de şaşırtıcı olmamıştı çün-
kü aynı çayırdaydı ama kendisi olarak değil. Karahindi-
baların arasında, küçücüktü, güçlü rüzgarın etkisinde 
ürkek ürkek sağa sola sallanıyordu. Yere baktı, ayakları 
yoktu. İncecik bir sap onu ayakta tutmaya çalışıyordu. 
Hiçbir şey tuhaf gelmiyordu artık. Yavaş yavaş doğan 
güneşin ışığında, uzaktan gelen bir ihtiyar gördü. Be-
yaz saçlı, sinekkaydı tıraşlı bir ihtiyar.
 
Yaşlı adam geldi, onu incecik sapından kırdı, üfledi.



CEYDANUR SUDURAĞI – BEYZA NUR KARAAĞAÇ

NE ÇOK ŞAİR
NE ÇOK İNSANDI!

Edebiyat denilen düşünceler yığınına her saniye yeni 
yeni metaforlar, imgeler, akımlar eklenirken yaşadı-
ğımız bu çağda şair ve şiir dendiğinde hala akla gelen 
ilk isimlerden biri Cahit Zarifoğlu’dur. 1940 Ankara 
doğumlu Zarifoğlu, çocukluğunu  babasının mesleği 
nedeniyle Doğu’nun yorgun sokaklarında geçirmiştir. 
Oluşturduğu kişiliğinin temellerini de oralarda atmış-
tır. Şiirleri bugün bile eleştirmenler tarafından tartışma 
konusu durumundadır. Anlaşılamamak ile suçlanan so-
yadı kadar zarif bu adam, kendi şiirleri için sadece “zor 
şiir” diyerek belki de oluşturmak istediği algıyı yansıt-
mayı başarmıştır. Günümüzde şiir dendiğinde aklımıza, 
gülümseyip bir arka sayfaya geçeceğimiz çarpıcı birkaç 
kelime gelse de Zarifoğlu’nun şiiri yorumlayışı bu yön-
de değildir. Onun düşünceleri şiirinde bir yerlerde sak-
lanmıştır. Dikkat ve sabır isteyen bu okuma süreci onun 
kelimeleriyle ifade edersek “zor “ bir süreçtir. İlkokul ve 
lise hayatını geçirdiği Maraş şehri onun şiirlerinde en 
büyük rollerden biri sayılabilir. Doğu’nun acısını, kasve-
tini şiirlerine taşımanın yanı sıra en yakın arkadaşı Ra-
sim Özdenören’in dediği gibi Doğu’nun dağını yaylasını 
da,cümlelerini doğayla birleştirmek için kullanmıştır. 
Bu sebeple yazdığı mısralarda,  doğu insanın yaşadığı 
zorluklar, tabiat metaforuyla beraber sıklıkla karşımıza 
çıkar. Zarifoğlu -belki de birçok şair gibi- hayatını içine 
kapanık ve sessiz geçirdi. Konuşmaktan çok dinlemeyi, 
gözlemlemeyi bu izlenimlerini cümlelerine aktarmayı; 
her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmeyi tercih et-
miştir. Edebiyat ve şiirin Zarifoğlu’nun hayatına girme 
zamanı lise yıllarına dayanırken bu dönemin güzelliği 
yedi güzel adamın bir araya gelmesiydi. Zarifoğlu’nun 
aynı isimli şiir kitabında “Bu insanlar dev midir?/ Yatak  
görmemiş gövde midir? /Bir yara açar boyunlarında/ 
Kolkola durup bağırdıklarında” diye başladığı bu insan-
lar  günümüzde de üstad olarak kabul edilen ve sanat-
ları sorgulanmayan kişilerdir. Edebiyatın kuraklık içinde 
olduğu, ülke içinde bölünmelerin meydana geldiği ca-
hiliye döneminde kendi sanatlarını sürdürmeye çalışan 
yedi güzel adam edebiyatın yeniden canlanmasını sağ-
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lamışlardır.  Necip Fazıl’ın “Yedi güzel adamın en artist 
ruhlusu “ olarak bahsettiği Zarifoğlu da lise yıllarında 
yazdığı şiirlerinde bile kendi üslubunu konuşturmuş-
tur. Yazma konusunda iyi olmasına rağmen edebiyat 
dersinden geçememesi hatta diğer arkadaşlarına 
göre liseden iki yıl geç mezun olması çevresindekileri 
şaşırtmıştır. Bunun sebebinin eğitim sistemini doğru 
bulmaması olarak açıklayan Zarifoğlu 60 yıl sonra bi-
zim de aynı dertten muzdarip olacağımızı düşünmüş 
müdür? Lisenin bitmesinin ardından beklendiği gibi 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümü’nde Alman 
Dili ve Edebiyatı okumaya başlamıştır. Her ne kadar 
kazandığı bölümün çocukluğunda hayal ettiği meslek 
olan pilotlukla ilgisi olmasa da ,hayatını bu çerçevede 
ilerletti.  Çevresi  Zarifoğlu’nun sessiz yapısını ‘silik’ bir 
silüet olarak yorumlamıştır. Çoğu zaman çevresindeki 
insanlara  ilgisiz duran, tartışma olan ortamlarda bu-
lunmayan, istemediği konularda konuşulduğunda sa-
kince ortamdan ayrılan şairin bu sessizliği aksi bir etki 
yapıp daha da saygı görmesine sebep olmuştur. Duy-
gularını, hevesini, coşkusunu, nefretini şiirlerine yan-
sıtmayı seçmesi biz okurlar için büyük bir şans vesse-
lam. Üniversiteyi okurken aynı zamanda maddi olarak 
geçinmek zorunda olduğundan sayfa sekreterliği gibi 
birçok işte de çalışması gerekti. Biraz zor ilerleyen 
üniversite hayatında da sığındığı liman edebiyat ya-
şamıydı. Dönemin birçok edebiyat dergisinde yer aldı 
yazıları. 20’li yaşlarının sonuna doğru hemen hemen 
bütün şiirlerini kapsayan ilk kitabı ‘’İşaret Çocukları’’nı 
yayımladı. Fakat bu dönemlerde Zarifoğlu’nu sadece 
“şair” olarak kısıtlamak yanlış olur. 47 yıllık yaşamına 
birçok insanı imrendirecek maceralar sığdırdığını ve 
zamanının her saniyesini verimli kullandığını görebili-
riz. Her yaşta çocuksu bir ruhu olan Zarifoğlu’nun bu 
özelliğini çocuklarla iyi anlaşmasından kaynaklandığı-
na yorabiliriz. Fakat asıl sebep en az çocuklar kadar 
tasasız bir yaşam sürmesidir. Aklına estiğini -belki de 
sonuçlarını hiç düşünmeden-yapan bu genç adamın 
kendi kendine oturup vicdan muhakemeleri yapma-

dığını düşünebiliriz. Otostopla Avrupa’yı gezdiğini, bir 
yaz mevsiminin tamamını kayıkçıda geçirdiğini, yazın 
bot giydiğini okuduğumuzda aslında bu içine kapanık 
sessiz adamın içindeki çocuksu ruhu da fark etmiş olu-
yoruz. Bu atılgan kişiliği o dönemin dar görüşlü toplu-
mu içinde başkalarının yolundan gitmektense kendi 
yolunu çizmesini sağlayan özelliklerden biri kabul edi-
lebilir. Şiirine yapılan ağır eleştirilerin çoğuna aldırış 
etmeyip sanatına devam etmesi de ‘kendi istiklalini 
hassasiyetle korumasından kaynaklanmaktadır.’  Bu 
azim ve tutkusu sanata karşıydı.Erdem Beyazıt “Cahit 
saf bir sanatkar hüviyetindeydi. Kendine ait dünyasın-
da tutkuyla bağlandığı çok şey vardı. Bir kere aşksız 
yaşayamazdı. Aşk derken yalnız kadına duyulan aşkı 
kastetmiyorum. Tutku.”  sözleriyle Zarifoğlu’nun ha-
yata bakışını özetlemiş oldu. Hayatı boyunca kadınlar 
sevdi hiçbirine tek kelime etmeden. Kelimeleri ve on-
ları kullanmayı sevdi. Yedi güzel adamı sevdi. Ülkesini, 
dilini, dinini sevdi. Macerayı, özgürlüğü sevdi. Ama en 
önemlisi insana dair her şeyi sevdi. Sevgisi dudakla-
rından dışarıya dökülmedi belki ama biz okuyucuları-
na kelimelerin kifayetsiz kaldığı mısralar bıraktı. İsmet  
Özel’in de dediği gibi “ Ne çok şair, ne çok insandı!”

Zarafetiyle nice insanın içine işleyen şair, 47 yaşında 
yakalandığı pankreas kanseri sonucu hayatını kaybet-
ti. Ölümü anlattığı mısralar ise hâlâ aramızda.

Baktı ki bu ölümün ayak sesleri 
Daraldı mekan 
Can çekiliyor ayak uçlarından 
Tırnaklar soğuyor hücreler sahipsiz kalıyor 
Ve ömründe ilk kez 
Başlıyor duaya 

Mustafa Şahin: ‘’Cahit’in ölümünü işittiğim zaman Ca-
hit’siz bir dünyanın boş bir dünya olacağı düşüncesi 
zihnime yayıldı. Gerçekten Cahit tek başına bir dünya 
idi. Bunu anlatmak çok güç.’’
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Cahit Zarifoğlu seni simsiyah sakallarının arkasına at-
tığın aydınlık yüzünle dökeceğim yazıya.  Taptaze bir 
umut olarak dökeceğim yazıya. Yitirilen bir şeyin yıl-
larca kapanmayan boşluğu olarak dökeceğim yazıya. 
Yitirilen ama yitirildikçe çoğalan bir anlam olarak dö-
keceğim yazıya.”Eskitiyorum, eskitiyorum kalıyor ne 
kadar güzel olduğun.” diyen İlhan Berk’ten aldığım 
ilhamla eskiyen ama eskidikçe güzelleşen bir geçmiş 
olarak dökeceğim yazıya. Yaşadığın dönemde sana 
da Oğuz Atay gibi  “ Ben buradayım ey kari ya sen 
neredesin?” dedirten bir yazgı olarak dökeceğim ya-
zıya. Seni, yıllardır kulaklarımdan gitmeyen bir çağıltı 
olarak dökeceğim yazıya. Seni anlatamamanın içimde 
oluşturduğu derin bir korku olarak dökeceğim yazıya. 
Horlanan ve ezilen toplumların gür sesi olarak döke-
ceğim yazıya.

1979 Sarıkamış’ında günlüklerine düştüğün “Ne çok 
acı var hayatta” sözünün bana en yakıştığı yaşlarda 
tanıdım seni.  İsmet Özel’in acıyan, yumuşak yerleri-
ne yaslanıp uçtuğu yaşlarda.  Öykündüğün şairlerden 
Cemal Süreya’nın Şarkısı Beyaz’ı, Sezai Karakoç’un ise 
Mona Roza’yı yazdığı yaşlarda. Yani çok geç tanıştım 
şiirinle. Seni geç tanımamda rahle-i tedrisattan geç-
tiğimiz yıllarda (günümüzde de geçerli)  “zil çaldı şiir 
dışarıda kaldı” anlayışının etkisi yadsınamaz. Afganis-
tan Çağıltısını okumuştum ilk. Bıçkındık. “Sanki dünya 
bir tek kaldırıp vuracağımız gürze gebeydi.”  Ölçüsüz 
bir öfkeyi kuşanmıştık. Ferhat’ın dağları un ufak eden 
hırsı vardı içimizde. Aramızda topladığımız parayla 
plakçının doldurduğu kasetten İbrahim Sadri’nin oku-
yuşuyla öğrenci evinin eşyasız odasında yankılanı-
yordu dizelerin. Dizelerin harp düzeni, dizelerin öfke, 
dizelerin iman, dizelerin inanç, dizelerin coğrafya, di-
zelerin insan, dizelerin o kulaklara göre değil.

Seçkin 

Bir kimse değilim

İsmimin baş harfleri acz tutuyor

diyen bir şair için Cumali Ünaldı’nın “Onun okuyucusu 
olmak bir bakıma belli bir okuyucu arasından seçilmiş 
olmayı gerektirir.” sözü bir tezat oluştursa  da Zarifoğ-
lu okurlarını ayrıcalıklı kıldığı su götürmez bir gerçek-
tir.  Cumali Ünaldı’ya bu cümleyi kurdurtan aslında 
Zarifoğlu şiirinin  kendini çabuk ele vermeyen, belli 

ZARİFOĞLU VE 
ACILARA DİRENEN 

SİMSİYAH SAKALLARI
“Başım eğik, dilim kapalı, gözler  kan çanağı anlamında”

RESUL ÇOBAN
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bir şiir birikimi isteyen yapısındandır.  İsmet Özel, Za-
rifoğlu’nun ölümü üzerine kaleme aldığı “Şair Öldüren 
Rejim” başlıklı yazısında 1980 darbesi sonrası yitirdiği-
miz şairlerden Ergin Günçe, Turgut  Uyar, Metin Eloğlu, 
Edip Cansever, Necip Fazıl ve Cahit Zarifoğlu’nun adını 
sıraladıktan sonra Zarifoğlu’nun “anlaşılmama” duru-
muna ilginç bir yaklaşım getiriyor: “Ömrü içinde bütün 
şairlerin başına gelen onun da başına geldi. Yani gerçek 
atılımını, hangi istikamete yöneldiğini anlamakta çoğu 
insan yetersiz kaldı. Cahit’in böyle yetersizlikler karşı-
sında hep olgun bir tavırla anlaşılmamanın iyi tarafını 
seçip benimsediğini gördüm. Kendi şiir seviyesi ile kı-
yas edilmeyecek ortamlarda o yine de anlamayanlara 
anlayacakları kadarını sunmaktan geri durmadı.”

Zarifoğlu’nun ilk şiir kitabı İşaret Çocukları (1967) Pa-
pirüs dergisinde de yayımlanan İkinci Yeni  etkisinden 
izler taşıyan şiirlerinden oluşur. 

dehşetli üşüyor

ansızın gözbebeklerinden alaturka kurtulmuş

yoksa saçları bütün saçları dünyaya akıyor

aksarayda ve üç kulaç derinde

beklemek daha başka sırtüstü yatıyor

Yakın çevresi İkinci Yeni etkisini kabul etmese de İs-
tanbul’da genç bir öğrenciyken Paris’teki Cemal Sü-
reya’nın adresini Sezai Karakoç’tan alıp  ona Paris dö-
nüşü aynı eve çıkmayı teklif eden Cahit Zarifoğlu’nun, 
dünyaya ve hayata, şiir dışında aynı pencereden bak-
madığı Cemal Süreya ile  nasıl bir ortak yön bulduğunu 
ve kendine onu, neden bu denli  yakın hissettiğini bu 
etki dışında nasıl açıklayabiliriz? Yedi Güzel Adam’dan 
(1973) sonra yayımladığı Menziller (1977)  içinde çok 
sevdiğim her okuyuşta tabiatı ve düşünceyi yeşerten 
Ağaçlar şiirini barındırır. Menziller şiir kitabı elleri na-
sırlı, gözleri yorgun bir annenin müziği havada tutma-
sıdır adeta.

Dostum üşüyorum dedin

Üşüme

Korkuyorum-Korkma

Kaçıyorum-Kaçma

Ürperiyorum düşünceden- Ürper

Son şiir kitabı Korku ve Yakarış’ta (1985) ise toplumsal 
konulara ağırlık verirken ezilen, horlanan, zulme uğrayan 
insanların yaşadığı İslam coğrafyasını kent kent şiirine ta-
şır. Öyle ki Afganistan, Filistin, Mezar-ı  Şerif, Beyrut, Bu-
hara, Kudüs, Hama şiirine mekan olan İslam şehirleridir. 

O sabah ezan sesi gelmedi camimizden

Korktum bütün insanlar, bütün insanlık adına

Yukarıdaki şiir “Hama 1982” adlı iki dizelik, hacim olarak 
küçük ama katliamın bıraktığı acı, anlam ve ibret alması 
gereken insanlar ve bütün insanlık adına büyük bir şiirdir.

Bütün bu söylenenlerin üstüne Zarifoğlu şiiri benim için 
1965 İstanbul’unda bir akşam Marmara Kahvehanesinde 
beklediği, bir türlü gelmeyen ve gelmeyecek dostlarının 
kahvehane kapısının yağlı ve ılık açılışının ardından ya-
vaş, patırtısız ve entelektüel gelişlerini duyumsamasının 
şiiridir. Cebinde sadece 10 kuruşu olan ve Kadıköy’den 
Suadiye’deki evine gitmek için bineceği otobüsün, 25 
kuruşluk bileti için gece karanlığında yollarda bakır beş 
kuruş arayan şairin cüzdanımızdaki her bir kuruşa düşür-
düğü utancın şiiridir. Mahallesinden bir arkadaşı dövülen 
bir gencin, bıçkın delikanlıların karşısına mahallece çıkıp 
azgın bir kalabalığın karşısında tek başına bırakılmasına 
rağmen meydanı terk etmeyip ağzı burnu kırılıncaya ka-
dar yediği dayağın şiiridir. Bir cami çıkışı babasının ayak-
kabılarını babasının ayakları dibine bıraktığında babası-
nın yaşadığı gururun şiiridir. Yitirdiklerimizi beş on kürek 
toprağın altına bıraktıktan sonra hatıralarımızı ve bırak-
tıkları sıcaklığı bir şal gibi omzumuza atmamızın şiiridir. 
Yıllar önce Sarıkamış’ta öğretmenlik yapan babası için 
köylüye ve babasının öğrencilerine taşıdığı selamın yani 
vefanın şiiridir. Mabetsiz bir kentin semalarında çınlama-
sı beklenen ezanın ansızın yankılanışının şiiridir. Madam 
ve Mösyö Badetlerde mükellef bir sofradan kalktıktan 
sonra kulplu bir bakır sahanda demlenen çayın bütün bir 
Fransız ulusunda bıraktığı şaşkınlığın şiiridir. 

Hülasa Ey Kari, kütüphanenin okunmaktan eprimiş kitap-
larının yanı başında ya da kitapçıların ulaşılması güç, en 
alt ve en üst raflarında, ilk günkü gibi hala simsiyah olan 
sakalları ve tebessüm etmeye çabalayan çehresiyle Zari-
foğlu her daim sizi bekliyor olacak. Acılarını ve kavgasını 
paylaşmak için.
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Kuş Bakışı İle
Zarİf Yürüyüşler
FATMA BALCI

Çocuk uçurtmayla, şair kalemle yol alır. Uçmanın 
değil yürümenin mucize olduğuna inanırlar. Çocuk 
adım attıkça eli, şair kelime besteledikçe dili kanat-
lanır. Çocuğun dokunduğu her eşya tüyü, şairin üf-
lediği her mısra büyüsüdür artık. Tabiatın ve kâina-
tın sınırında, sonsuz hayallerde gezinir dururlar. Bir 
tomurcuğun şen kahkahası, bir yavrunun soluğu ya-
hut güneşin doğuşu onları heyecanlandırır. Ne za-
man çocuklar gençliğe adım atarlar, işte o zaman bu 
merak ve hayranlık, kendini uçmanın esrarlı dünya-
sına bırakır. Mustafa Ruhi Şirin’in “çocukluktan hızla 
uzaklaşmış erken olgunlaşmış bir şair” dediği Cahit 
Zarifoğlu’nun da gençliğin sarp yollarında uçmaya 
heveslendiğini biliyoruz. Odasının duvarlarını uçak 
resimleriyle süslediğini de… Uçmaya olan tutkusu-
nu, Eskişehir yakınlarında gördüğü kurs sonrasında 
Türkkuşu Milli Model Uçak (B) sertifikası alarak res-
mileştirdiğini de… Jet pilotu olmak hayaliyle başvur-
duğu Hava Harp Okulu’na kulağından çürüğe çıktığı 
için giremediğini de… 

Yaratılış gayesi uçmak veya uçurmak değildir. Kader 
onu ahenkli bir yürüyüşe, berrak bir anlayışa sevk 
eder. Yürüyüşün ritminde zarif kelimeler doğurmak, 
manayı hakikat ile beslemekti artık gayesi. Cahit Za-
rifoğlu’nda bu çoğalma serüveni, çocuk edebiyatıy-
la tekâmüle erer. Kaleminin en yetkin döneminde, 
çocuk edebiyatında eserler verir. Başlarda çocuk 
edebiyatçılarını küçümserken yıllar geçtikçe kazan-
dığı makul bakış açısını da kendisi şöyle ifade eder:

“Yani büyüklerin meselelerinden kaçmakla suçlu-
yordum onları. Meğer öyle değilmiş ve öyle olmaya-
bilirmiş. Siz bir yazarsınız, tıpkı büyüklere yazar gibi 
aynı ciddiyet ve önemle demek istiyorum. Burada 
gözden kaçmaması gereken bir husus var. Büyük-
lere yazdığınız zaman bu sadece büyükler için olur. 
Çocuk kitaplarının okuyucularının yüzde ellisinden 
fazlasının büyükler olduğunu sanıyorum.”

Hem yetişkinlerin hem de çocukların istifade ede-
ceği çocuk kitapları yazan Cahit Zarifoğlu, daha ilk 
çocuk kitabı Serçekuş ile bunu ispatlar. Serçekuş 
çocukla yetişkini, bilgelikle merakı buluşturur. Bir 
tarafı sorgulama, bir tarafı kabulleniş… Bir tarafta 
derviş bir tarafta filozof… Yürüdükçe tefekkür eden, 
hisseden bir kuş… Enginler ummanlar geçen bir kuş 
değil… Gölün kıyısında gökyüzünü,  ölümün kıyısın-
da hayatı okuyan bir kuş…  Çocuklara masal, büyük-
lere ibretamiz hikâye… 

Serçekuş’un bir kanadı geçmişe, diğer kanadı gele-
ceğe açılır, ayakları da bugünde yol alır. Bu bağlam-
da Vural Kaya  “Cahit Zarifoğlu’nun Çocuk Kitapla-
rında Temel Değerler” başlıklı tezinde şu cümlelere 
yer verir:

“Zarifoğlu, yazdığı çocuk eserlerinde geleneksel 
özü modern biçimlere aktarma gayretlerini hemen 
bütün eserlerinde de açık etmiş bir sanatçıdır. Salt 
anlatı ve sadece edebiyat kalitesi üzerinden çocuğa 
gerçekte söylenebilecek birçok hakikati gizleme gibi 
kendi sanat anlayışına da ters düşebilecek bir mec-
raya yönelmemiş aksine çocuğun elinden tutup dün 
ile yaşadığı zamana tanıklık etmek bakımlarından 
bir köprü olmuştur.”

Serçekuş, mazi ile atiye köprü olmasının yanında 
gerçekle hayali de buluşturur. Gerçeğin kanatlarıyla 
hülyalı adımlardır; hayal gerçek gibi, gerçek hayal 
gibi, tıpkı hayat ile edebiyat gibi… Bu özgünlüğü-
nü de yazarın yaşam ve yazın birlikteliğinden aldığı 
söylenir. Nurettin Durman, bu görüşü Türk Dili Der-
gisi Aralık 2014 sayısında “Cahit Zarifoğlu’nda Ço-
cuk Duyarlılığı” başlığı altında anılarıyla teyit eder:

“1983 yılı yazında Beylerbeyi’ne gelen şairi tanıdık-
ça çocuklara yönelik düşüncelerine, çocuk duyar-
lığına daha yakından tanık olmak şiir dünyasının 
içindeki çocuk ile somut yaşantısındaki çocuk imge-
sinin değişmediğinin de yakın gözlemcisi olduğumu 
belirtmek isterim. Çocuklarını çok seven Zarifoğlu 
bütün çocukları severdi... Cumartesi günleri, özellik-
le iyi havalarda çocuklarını alır aşağıya; Beylerbe-
yi’ne gelir, benim iş yerime uğrar, bir müddet oturur, 
çayını içer, sonra da çocuklarını alır deniz kenarına 
inerdi. Büyük kızı Betül, oğlu Ahmet, kızlar, sevimli, 
güzel, küçücük çocuklar… Dört tane güzel çocukla 
dükkândan içeri girerdi bir keyifle. Baba ve şair… 
Şiir ve çocuk…”

Serçekuş, çocuk heyecanıyla yetişkinin tecrübesini 
harmanlamış, yazarıyla da okuyucusuyla da barışık 
bir eseridir. Kutlu yolda zarif yürüyüşün izlerini taşır. 
Şevk ve gayret ile katedilen yolların tozu üzerinde-
dir hâlâ… Akıl ile kalbi, gelenek ile geleceği yeni bir 
bakışla birleştirir. Şiir sezgileriyle hayata ve insana 
kuş bakışıdır aslında…
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sevgililer yüzüne karşılık geldim
kaygı bağırdı gözevlerimde

günlerin yamanan yıldızlar
ve üzülen gökkuşaklarıyla
doluluğundan söz ediliyor
evlerde çocuklar arşınlanıyor
ve alkışlanıyor babalar
ki tütün başında
ekmek başında kabir başında

günler yenilenen bir isim 
merdivenleri büyük ağzıyla çıkan meral
haftada üçer gün üçer hafta
ince uzun veya kahverengi
ve gelinlik sabah çatışmasında
yoğunlaşan yorgun artık ben
köprü ortasından yarılmış bu ara
organın ve güneşin salgınlığı
toprağa gelir gibi oldu an
başlar ikinci artık

beygirler uzağa kayıyorlar

bu arada gelinmeler
arkadaş yapıtlarına yar koyma
yöremdeki çimler

bu arada evimin içinde odaların birbirine düşman durduğu 
ve hastalandıkları 
çalışan yüreklere uzak
bekardan korkan ev sahiplerinin
kapılarda kızlık heykelleri
bu arada insanın yemeğe oturma çelişmesi

yemekten kalkma çelişmesi
erkek oluşunuza binaen
bu arada özel sıkıntılarımızın
kılıç kuşanmış hâli
durmadan kanlanıp hatırladığımız
bunalan kadınlar
ben alda’yı bunalıyor görüyorum rüyamda
kırbaç gibi insanı saran etrafımızda
kelebek kanatları gözler
akılda kalan ağızlar
hatlar
seviyi yoran alkışlar
bir şehri paramparça edip 
ortasından yarıp uykuları
evlerin sahanlıklarına
misafir odalarına
lavabonun altındaki dolaba
çocukların hücumluk yataklarına
iri erkeklerin şakaklarına
kadınların çırpınan dudaklarına
ve kızların sancaklarına sığınan
ve benim damarlarımda itişen uykulara

Ağartı

Anılar defterinde gül yaprağı
Gibi unutuldum kurudum
Başıma düşmüş sevda ağı
Bir başıma tenhalarda kahroldum
Sen kimbilir, rüzgârlı eteklerinle
Kimbilir hangi iklimdesin, ben
Sensiz bu sessizlikle
Deli gibiyim sensiz
Bu sessizlikle

Ayrılıkla başım belada
Gözlerini çevir gözlerime
Yoksa sensiz bu sessizlikle
Deliler gibiyim
Sensiz bu sessizlikle

Anılar DEFTERİNDE
Gül Yaprağı

Ellerimin önündeki dallar da
Sarıldı yaprağa
Göremiyorum karşı yamacı 
Erken mi yoldayım
Ben mi geciktim

Önümüzde bir çınar yükseliyor
Her gece atlılar geliyor ona
Destan söyleşip gidiyorlar
Esmerlikleri
Tutuşup kuruyan dudakları kalıyor sabaha

Dostum üşüyorum dedin 
Üşüme
Korkuyorum -Korkma
Kaçıyorum -Kaçma
Ürperiyorum düşünceden -ürper

Sabah trafik
Çınara kim bakar 
Kim geçer dallarından
Bahar mı geliyor 
Komşunun balkonunda
Çamaşırlar renk rengarenk

Kızlar göğüslerini
Baharın ağacına 
İlk açan çiçeğine
Dayadılar

Arılarla erkekler boğuşuyor
Arılarla uçan bütün çiçeklerle
Ayaklarında taşınan tozlarla
Akıyorlar alıp götürülürken
Yaprak evlerin içindeki dişiliklere

Dostum geç kaldın
Güneş ne gün doğacaksa
Söylediler duymadın geç kaldın
Otur ağla sonra soframda doy
Ekmek tut zeytin tat
Açlığını eğlerken sen
Bak nasıl ayçağın erleri
Savaşarak ve devirleri aşarak geldiler
Karanlığı karaladılar yolları tuttular
At tepmedeler

Bak nasıl savaşı bindiler. Gece çınara gelip söyleşip
Kelime ettiler söz bilediler
Zorun yamanı kolayladılar

Sahip olun taşa demire 
Aleve
Küle bile

AğaÇLAR

bir şehrin ortasından tren geçiyor
o şehirde büyük rüzgâr vardır
bir oyuncakçı vitrininin önünde
insanların durdukları ve duruşlarını
değiştirmedikleri trenle birlikte
şehrin ortasından oyuncak trenlerin
cezalandırmış şekilleri

kendisini buyruk 
vitrine yapışık insanların kafalarındaki
içlerinden geçerken dönüp bakmadıkları
durdurup parçalamadıkları
önüne yüzer ellişer
yatıp apartman kadar 
ağır tekerlerini üzerlerinden geçerken
öpüp ağızlarını ezdirmedikleri

noktanın sonuna kadar
bir sinir bir can yanmasıyla
bir parçamı
bir demir mengeneye
koyup sıkmak istiyorum mu nedir
dilimi

bir acı mı ne gerek
öyle uykum var ki
öyle istiyorum ki

o içinden marşandizler
şimşek gibi fırlayan
şehirde hemen
hat boyunda ilk tahta evde
derin yatakta
her an çığlıklarıyla
uyuyayım kıyametler
bir ejder geçsin
öyle tanıdığım
öyle canımın içinde

durup gelmeyince 
morfin gibi arıyorum direnmeni
iğne üzerinde yüzün gelip
kuşatmıştı beni
ama düşündükçe korkmak
yüzünle geldiğini

Ve bunları elbette çabucak geçelim sevgilim
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Ölümü, insanlığın dünyaya adımını attığı ilk andan itibaren doğumdan sonra en özgür, en temiz olduğu anı 
bile kirlettiniz. Tebrik ederim. Zaten hayatı boyunca çeşitli parmaklıkların arkasında durma zorunluluğunda 
bırakılmış, hayat mücadelesinde gözlerini son ve bazen ilk kez huzura kapatma imkanı olan insanların hak-
larını çaldınız. Kahrettiniz, gözyaşlarına neden oldunuz, insanlığın adını kirletip sükut-u hayale uğrattınız. 
Siz hiç hakkınız değilken o tertemiz bedenlerden ruhlarını kopardınız. Çok çeşit cinayet var; kendine göre 
haklı ya da haksız olanlar. Ben bugün herkese göre haksız katillerden, özellikle son birkaç yıldır sayıları ar-
tarak peşimizi bir türlü bırakmayan canilerden, kadın cinayetlerinden bahsedeceğim. 

Her şeyden önce bazı insanların kafasına kazınması gereken bir gerçek var. Ben kadınım, insanım. İstediğim 
saatte istediğim yerde bulunmam yadırganacak bir şey değil. İstediğim saatte istediğim yerde bulunurken 
istediğim şeyi de giyebilirim. Makyaj yapmak ve güzel giyinmek kimse için yaptığım bir şey değil. Tama-
men kendimi iyi hissetmek için yaptığım bir şey. İnsanların kafalarını bir sürü gereksiz şeyle doldurup bir 
türlü bunu algılayamamalarına gerçekten inanamıyorum. Güzele bakmak sevaptır sözünü davranışlarıyla 
tam tersi yöne çeviren insanlar, uygulamaya koyamıyorsanız eğer güzele değil de güzel bakmayı deneyin. 
Eminim daha çok sevap kazanırsınız. Kadınlar çok abartıyor diyorsunuz bazı şeyleri. Biz sadece haklarımıza 
pis ellerin uzanmamasını istiyoruz. Geceleri parklarda temiz hava almak bizim hakkımız. Toplu taşımalarda 
evimize en yakın durakta bırakılmak bizim hakkımız. İstediğimiz insanla evlenmek, çalışan bireyler olmak 
hakkımız, haklarımız. Neden bunları yapmamıza izin vermiyorsunuz?

Gerek töre gerekse namus adına binlerce gonca açamadan öldü. Binlercesi de onlara katılıyor. Senin için o 
gencecik kızların canını alman namus temizlemek, on bir on iki yaşındaki çocukları evlendirmek namuslu 
bir davranış olarak sayılıyorsa; insanlara karaktersiz olduğunu, vicdanının olmadığını, beyninin dahi olma-
dığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. Ben de gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, canını aldığın kızların 
kanı yerde kaldıkça; masumiyetini çaldığın çocukların tarifi mümkün olmayan acıları kalbimi alev alev yak-
tıkça tüm dünyanın elinin yakanda olması için dua edeceğim.

Goncalarımız, çocuklarımızdan sonra ise kadınlarımız, analarımız... Sen hangi hakla el kaldırırsın? Ben söy-
leyeyim: Güçlüsün, kuvvetlisin, o kadıncağız sana asla karşı gelemez değil mi?  Hayat sana hiç iyi davranma-
dı. Sen de kırılmış gururunun hıncını,  senin kahrını çeken kadının kemiklerini kırarak, döve döve öldürerek 
çıkarıyorsun değil mi? Şanslıysa eğer iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta evet dediğin kadını kimi 
zaman kanlar içinde kalmış güzel yüzünü aynadan izleterek  kimi zaman da ölmek için dualar etmesine 
sebep olarak hayata geldiğine pişman ediyorsun.  Bazen de dualarını kabul edip oracıkta canına kıyıyorsun. 
İnsan mısın? Haşa ve kella değilsin. Varlık olmak bile senin için bir onurdur. Kadınlarımız sizin gibilerden 
yüzlerce kat iyilerini hak ediyor. Her zaman olduğu gibi ölenler, bu haklarından da yararlanamıyor. Kendini 
o kadınları öldürecek kadar “Tanrı” gören defolu ruhlar, gün gelecek öldürülen her kadının ruhunun çektiği 
acılar kadar acı çekeceksiniz. Elimiz sizin de yakanızda!

Bahsetmekten hiç hoşlanmadığım, hava kararınca her adım sesine irkilmemin nedeni, tenha sokaklara 
olan korkumun sebebi: tecavüz. Bir anneye “ Çok acı çekmiştir kızım, keşke kurşunla öldürselerdi.” cümle-
sini kurdurmak. İğreniyorum sizden. Tahrik olmak kişiyle ilgilidir, karşısındakiyle değil. Yoksa son durakta 
inmek, yolda yürümek, parkta dolaşmak bir insanı nasıl tahrik edebilir? Kendisi evrimleşmemiş, ilkel cinsel 
arzularını her gördüğü bireyde tahrik olmakta kullanıyorsa;  bu hastalıklı zihniyetini bir eşya gibi kullandığı 
insanların ruhunu çalıp bedenini bir kenara atmak için kullanıyorsa bir de böyle iğrenç bir olayın kabul edi-
lemez olduğunu kabul etmeyip başı dik yürüyebiliyorsa insanlıktan medet ummayınız azizim zira böyle bir 
olgu kalmamıştır artık. Her geçen gün şeytana uyan zayıf, karaktersiz, vicdansız insanlar çoğalmakta. Bu-
nunla birlikte ebediyete intikal eden güzeller güzeli melekler de artmakta. Dur demek lazım artık! Bir gün 
değil her gün dur demek lazım. Kadınlar günüymüş... Keşke kadınlar günü yerine “İnsanlık Günü” olsaydı 
da bu caniler insan olmaya özenip bizi rahat bıraksaydı. Geriye kalan 364 gün de bizim olsaydı. 

Kadın olmak nereden bakarsanız bakın zordur. Ama anlaşılan daha zor olan insan olmak bu devirde. Sen 
siyahsın, ben beyazım; senin tercihin bu, benimki bu; senin fikrin bu, benimki bu. İnsanlar çok şükür bu 
saçma ayrımları aşıp “ bir “ olmayı öğrenmeye başladı. Yaşamın başlamasından bu zamana kadar sürege-
len ayrımı da aşmaya başlasak mı artık? Çünkü inanın sayın XY kromozomlular, aramızda tek kromozomun 
lafı bile olmaz!

EZGİ YILMAZBAŞ

ABARTMADINIZ MI?
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“Bütün dünya senin olsun bir dost bir post yeter bana” demekteydi ozan. Bir “hiçlik”  makamına 
giden yol acep nereden geçmekteydi. Sahi ne olmuştu da bir dosta ve bir de posta kani olmuştu 
insan. 

***

Çoğu zaman insanlardan akıl almaya ve akıl bulmaya çalıştım. İşin doğrusu hiç de zorlanmadım. Ne 
de olsa yurdumun insanı şehvetle konuşmayı sevmekte.  Ben, susan var ise konuşurum; konuşan 
var ise dinlerim. Boş, anlamsız, gürültü tadındaki kelimelerden ise kaçarım. Bilmem kaç kez dedi  
büyükler: Bunca zaman nasıl geçti bilemedim, diye. Ve  şimdi sen kıymetli okuyucu! Geçmişini bir 
düşün. Mazinde bulunan onca acı, hüzün, keder, mutluluk ve sevince rağmen zaman ne de çabuk 
geçti,  değil mi? Sana bu soruyu muhtemelen (ömrün yeterse) sekseninde sorsam eminim yine 
“Göz açıp kapayıncaya kadar geçti” tadında bir cevap vereceksin. Zira seksenlik büyükler öyle diyor. 

***

- Nasılsın? diye sordu arkadaşım.
- Ölmekteyim, dedim. 
Bana şaka yollu: “Sen iyiden iyiye  geri zekalı bir adam oldun çıktın.”  diye homurdandı. Anlama-
mıştı. 
Yolda yürürken  gördüğüm tabelaları tersten okumaya başladım. Küçüklükten beri yaparım bunu. 
Kelimeleri tersten söyleyebilmek gibi gereksiz bir özelliğim var. Kim bilir belki de sebeplerinden 
birisi de budur. 
Yaşamı da tersten okumalı belki de. Başladığımız yerden  değil, varacağımız yerden bakalım dedim 
hayata. Mademki gün gelecek “Göz açıp kapayıncaya kadar bitecek her şey.” bir yanlışlık var bu işin 
içinde. Yaşama ve kendimize layık olduğumuzdan daha fazla değer ve anlam yüklemekteyiz. Öyle 
ya geçmişteki  milyonlarca  değerli insan günümüz petrolünün fosil katkısı olmuşken ne de çok an-
lam yüklemekteyiz kendimize. “İnsan yavaş yavaş ölen bir canlıdır.” dedim. Bak az önceki “zaman” 
öldü mesela. Okuyucu dikkat! Senin için de geçerli bu durum. Yazıyı okumaya başladığından beri 
beş dakikayı öldürdün.

***

‘’İnsanları dinliyorum.’’ dedim ya size. Şunu fark ettim: Herkeste gereksiz bir huzursuzluk, gerginlik 
var; cidden. Sanki yıl sonu bilanço hesaplarını tutturamamış bir CEO’nun işten atılma korkusunu 
yaşar gibi herkes. Bi durun yaaa, bi sakin canlar.  Çoğu kişi hep bir şeylerden şikayetçi. Herkes bir 
yalnız. Çoğunu huzursuz eden şey  maddi gerekçeler değil. Maddi sorunları olan da buna bir şekil-
de göğüs germeyi başarıyor. İnsanın, insana  ettiğini başka bir şey etmiyor. Çoğu kişinin mutsuzlu-
ğunun sebebi bir başka kişinin davranışı, bakışı, bir şeyi yapması ya da yapmaması. Anlıyorum ki 
mutluluğun da mutsuzluğun da temelinde bir başka insan var. 
***

Her insan yavaş yavaş ölmekte. Bu durumun aksine her insanın hızlıca öldürmesi gereken bir şey 
var: “Ego”. Tecrübe ve bilgelikle beslenmeyen “ego” önce çevresini sonra da sahibini yakmakta. 
Kişinin kendisini var etmek için takındığı tutum ve davranışlar başkasını yok ediyor. İnsan biyoloji-
sinin  ve psikolojisinin bir gerçeği olan egoyu ehlîleştirmek bir aslanı evcilleştirmekten çok daha zor 
bunun farkındayım.  Lakin yaşam kalitesini artırmanın en önemli  yollarından birisi de  “kendisini” 
yenen insanlarla yol almak ve  onlarla yol bulmak.  Thomas Hobbes, yüzyıllar önce demiş: “İnsan 
insanın kurdudur” diye. Yaşamın bu kurtçuklara teslim edilmemesi için kendimize yeni yurtlar bul-
malıyız. Zira aynı zamanda insan, insanın yurdudur (Kemal Sayar).

***

“Bir insan ömrünü neye vermeli?” sorusunun inanç eksenli çeşitli   tanımları var. Bu özel durumu 
ayrı bir yere  koyarak bu sorunun cevabını bulmak gerekli. Zira evimize giderken bineceğimiz oto-
büsü bile özenle ararken  yaşam yolculuğumuzda kullanacağımız aracı ve varmak istediğimiz yeri 
aramamak da ne demek. Kuşkusuz bir tercih ama bu sorunun cevabı makam, iktidar, sermaye vb. 
değer ile karşılık bulamayacak kadar derin. Zira makama, iktidara ve sermayeye sahip çoğu kişi, 
bunlara sahip olmayanlar kadar  mutlu değiller. 

***

Ne ile mutlusunuz?
“Kazandıklarınızla mı yoksa kazandıklarınızı paylaştıklarınızla mı?
Ve hangisi daha çok acı veriyor? Kaybetmek mi, yoksa kaybettikten sonra başınızı yaslayacağınız bir 
omuz bulamamak mı? Tam olarak  cevabını bulamadığım deli sorular var kafamda. Ama şunu bili-
yorum. Kişi mutlu olmalı. Mutluluk getirmeyen bir şeyi de ele geçirmek için mücadele etmemeli. 
Mutlu olmak için iyi insanlar bulmalı, iyi insanlar biriktirmeli. Böylesi insanlarla yaşam daha güzel 
olacak: İnsan insanın kurdu değil insan insanın yurdu olacak. 

“Bütün dünya senin olsun bir dost bir post yeter bana” demekteydi ozan. “Hiçlik”  makamına giden 
yol da varılan istasyon: Bir dost ve bir posttu.

COŞKUN ÇEBİTÜRK

BİR İNSAN ÖMRÜNÜ NEYE VERMELİ?
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Küçük Prens’in dil serüveni Eskişehir’imizde. Bugüne kadar 316 dil ve lehçede basılarak en fazla dile çev-
rilen edebi eser olan Küçük Prens’in dünyada ve ülkemizde basım serüvenini anlatan sergi ve etkinlikler 
Adımlar Sanat’ta. Ali Lidar, Mehmet Sobacı ve Yıldıray Lise’nin koleksiyonlarından toplam 450 Küçük Prens 
kitabı sergileniyor. Dünyanın dört bir yanından, adını bile duymadığımız dillerde ve lehçelerde, geçmişten 
bugüne dek basılan birçok kitap var. Metal para büyüklüğündeki pek çok farklı dilde basılan kitaplardan 
tutun; görme engelliler için hazırlanmış kabartmalı şekillerden ve Braille alfabesinden oluşan kitaplara 
kadar birçok eser bulunuyor. 

Küçük Prens’i ilk kez ne zaman okudunuz ve tekrar karşınıza çıkış hikayesi nedir?

İlkokul zamanlarıydı. Çok etkilenmiş miydim? Hayır. Pal Sokağı Çocukları’nı daha çok severdim mesela; 
maceralı, sürükleyici gelirdi bana. Ama yıllar sonra İnsancıl’da dolaşırken iki farklı yayınevinin bastığı Cemal 
Süreya çevirileriyle karşılaştım. İkisini de alıp mukayese ettim. Çok büyük farklar vardı aralarında. Bu işin 
peşine düşmeye karar verdim. Bir hayli kitabevinden çıkan baskılara ulaştım. Küçük Prens’le tekrar karşı-
laşma hikayem de böyledir.

Küçük Prens ile tekrar karşılaşmanız size neler kattı? Bakış açınız nasıl değişti?

Kendimi tanımama yardımcı oldu. Farkında olmadan kaybettiğim değerleri satır aralarında buldum. Ta-
mamlayamadığım, kavrayamadığım birçok şeyi kavramama vesile oldu. Eskiden okuduğumda macera kita-
bı gözüyle bakıyordum. Haliyle yaş ilerledikçe düşünceler de değişiyor, romandaki alt anlamları keşfediyo-
rum. Romandaki her karakter aslında bizim bir yönümüz. İnsanların büyüdükçe nasıl çürüdüğünü bu kitabı 
okuduktan sonra çok net gördüm.

Küçük Prens bir çocuk kitabı mı?

Değil. Ciddi bir derdi ve felsefesi olan, aslında sert mesajlara sahip ve genelde mesajlarını yetişkinlere 
veren ama çocukların da rahatlıkla anlayabileceği bir kitap. Bence gücünü de buradan alıyor. Çünkü ye-
tişkin kitabı yazılır, çocuk kitabı da yazılır ama büyükler için yazılmış bir kitabı alıp çocuk edisyonu haline 
getirmeden, çocuklara onların anlayabileceği gibi okutabilmek çok zor bir iş. Geçmiş yıllardan beri önemini 
yitirmemesinin sebebi budur.

Koleksiyon yapma fikriyle mi yola çıktınız yoksa zamanla, kendi kendine mi birikti?

Başlangıçta koleksiyon yapma fikrim hiç yoktu. Farklı baskıların, farklı çevirilerin peşine düştükten bir za-
man sonra kitaplar belli bir hacme ulaştı. Türkçedeki farklı baskıları, ufak ufak objeler bulmaya başladım. 
Farklı dillerde basılan Küçük Prens’lere de merak sardım. Her şey merakla başladı zaten. Arkadaşlara, eski 
öğrencilere haber saldım ve gitgide topladıklarım artmaya başladı. Tabi sonrasında iyice emek vermeye 
başladım ve hatrı sayılır bir koleksiyon ortaya çıktı.

Koleksiyonunuzda, “Benim için en kıymetlisi budur.” dediğiniz kitap veya obje hangisi?

Çok zor bulunan kitaplara çok önem veriyorum. Ama benim için en değerli olan iki el yazması esere kolek-
siyonumun eşsiz parçalarıdır diyebilirim. Bir diğeri de Doğan Kardeş Yayınları’ndan çıkan ilk Türkçe baskıdır. 
Onun da koleksiyonumdaki yeri ayrıdır.

ADA ÖZEN - AHSEN ELİF KIRMIZI

ALİ LİDAR’LA KÜÇÜK PRENS 
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Bu koleksiyonu sergiye dökerek insanlarla paylaşma fikri nasıl ve ne zaman başladı?

İlk sergimizi Eskişehir Anadolu Lisesi’nde dört yıl önce açtık. Zaten koleksiyon amacıyla bu işe başlamadık, yavaş 
yavaş birikti her şey. Bunu sergiye dökerken de en çok önem verdiğimiz şey Küçük Prens’in felsefesini insanlara 
yeniden hatırlatmaktı. Kardeşliğe, vefaya ve dostluğa dair yoğun sembollerle yüklü bu kitap ve bunların da anılır 
olmasını istiyoruz. Çocuklara kitap okumayı ve Küçük Prens’i sevdirmek de önemli bir sebebimiz. Unutulmaya yüz 
tutmuş dilleri hatırlatırsak ve farklı dilleri koruma adına farkındalık yaratabilirsek biraz da olsa, iyi bir adım atmış 
oluruz.

Koleksiyonunuzla ve sergiyle ilgili planladığınız şeyler neler?

Uzun vadede eksikleri tamamlamak. Roman dünyada 316 dile basılmış, ama asla bu proje tamamlanamayacak. 
Çünkü ben tamamladığımda yeni diller ve baskılar yaratılmış olacak. Bana romantik gelen kısmı da o aslında. Ben 
öldüğüm zaman birileri devam ettirir belki. Bir de Küçük Prens müze girişimimiz var. Biriktirdiğimiz şeyleri tamam-
ladığımızı düşünürsek bir araya getirip insanların on iki ay boyunca gezebileceği bir müzeye dönüştürmek istiyoruz 
sergiyi. 

Koleksiyonun içeriğiyle ilgili ayrıntılı bilgi alabilir miyiz?

1943 yılında basılan ilk Fransızca ve İngilizce baskılardan, 1953 yılında Türkçede ilk kez basılan kitaplardan; nadir, 
yok olmuş ve yapay dillerden oluşan 193 farklı dil ve lehçede eserimiz var. Mesela Mali’de küçük bir kabilede ko-
nuşulan bir dil olan Bambara dilinde basılan roman var, Küçük Prens orada siyahi. Koleksiyonumuzdaki en ilginç 
parçalardan biri. Ayrıca aynadan bakıldığında okunan, Mors ve Braille alfabesiyle yazılmış; unutulmaya yüz tutan 
ve yapay oluşumlu olan dillerden kitaplar var. Nadide el yazmaları ve Exupery’nin kendi çizimleri özel parçala-
rımızdan. 100’ün üzerinde de obje sergiliyoruz. Bornozdan mataraya kadar düşünebileceğiniz pek çok eşyamız 
bulunuyor.

Sergiyi oluştururken diğer Küçük Prens hayranlarının nasıl katkıları oldu?

Hayranlardan ziyade diğer koleksiyonerler katkı sağlıyor. Bu sergiyi Mehmet Sobacı, Yıldıray Lise ve ben yürütüyo-
ruz. Adımlar Kitapevi de ciddi anlamda emek veriyor. Kolektif bir sergi geliştiriyoruz.

Nadide bir Küçük Prens materyali elde ettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?

Çok seviniyorum tabii. Özellikle her yeni dilde Küçük Prens beni heyecanlandırıyor. Üstelik artık Türkçesini ezber-
lediğim için bilmediğim bir dilde okusam da anlıyorum. Birçok dilde altyapım oluştu vesileyle. En önemlisi, ender 
dillerdeki eserleri edindiğimdeki tatmin duygusu paha biçilemez.

Küçük Prens’te yapılan toplum eleştirilerini günümüze uyarlarsak değişen şeyler var mı? Siz nasıl düşünüyorsu-
nuz?

Temelde Küçük Prens’te yapılan eleştiri evrensel. Mekanlardan ve çağlardan tamamen bağımsız.  Küçük Prens’in 
yetişkinlerle ilgili şaşırmasına, anlam verememesine neden olan şeyler binlerce yıldır süregelir ve aslında hepimi-
zin içinde olan şeylerdir. Bu yönüyle kitabın büyüsü bence burada gizli. Her dönem o eleştirilerden pay çıkarabilir. 
Günümüz yetişkinlerine de bir çocuk benzer şeyleri söylese haklı olacaktır. Geçmiş-şimdi-gelecek konseptinin çok 
dışında bir roman.
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MOSKOVA’DA MÜZECİLİK VE TÜRK ESERLERİ
Kuruluşu 900 yılı bulan Moskova dört kez rejim değişikliğine tanık olmuş ancak her rejim değişiminde tarihi 
eserleri biriktirmeye verdiği önemden hiç vazgeçmemiştir.  Dolayısıyla müzelerin yoğun olduğu bir başkenttir. 
Şehirde tespitlerime göre ellisi büyük olmak üzere yaklaşık iki yüz elli adet müze bulunmaktadır.

Moskova’da müzelerin belli başlıları, genel olarak devletin azametini göstermeye çalışan savaş ve tarih müzele-
ri;  kültür ve sanat ağırlıklı Güzel Sanatlar Müzesi ve ünlü edebiyatçılara atfen yapılan yazar-şair evleri, Modern 
Sanatlar Müzesi,  mimarlık müzeleri, Modern Sanatlar Müzesi, Tretyakov Müzesi, Kremlin müzeleri ve teknoloji 
ve sanayi ağırlıklı Politeknik Müzesi’dir.

Ben özellikle Rus müzelerindeki Türk medeniyet eserlerini ve Türk dünyasını anlatan eserleri incelemek istedim. 
Bu amaçla en yakınımdaki müzeden yani Puşkin Müzesi’nden işe başladım.

1-PUŞKİN GÜZEL SANATLAR MÜZESİ: 

Güzel sanatlar eğitimi için yapılan bina müze olarak da kullanılmaya son derece müsait Rustik bir mimariye 
sahiptir. Özellikle ikinci tavandan camlı ve dikey olarak aydınlatması görülmeye değerdir. Avrupa’nın en bü-
yük sanat koleksiyonlarından birine sahip olan müzenin giriş katında dünya medeniyetlerinin genel tanıtımı 
ve nadide örneklerinin –ya aslı ya da birebir çok özenle hazırlanmış replikaları- sergilenmektedir. Sergilemede; 
Yunan, Roma, Ortaçağ ve Rönesans Avrupası, Pers, Mısır, Mezopotamya, Hint, Çin ve Anadolu Medeniyetleri 
tanıtılmaya çalışılmıştır. Çok dikkatli incelediğimde Türk Medeniyeti ile doğrudan ilişkisi olan herhangi bir esere 
rastlayamadım.

Özellikle Pers, Mısır, Hitit kabartmaları ve heykellerin replikaları görülmeye değer.
     
Anadolu Medeniyetleri bölümünde Boğazköy kabartmaları (giriş katta) ve Truva hazineleri (sanat eserleri katı) 
bölümlerini çok dikkatli inceledim. Truva hazineleri önce Almanlar tarafından Türkiye’den kaçırılmış daha son-
ra ikinci dünya savaşında Almanların eline geçmiştir. Altın saç ve diğer ziynet eşyaları bu bölümdeydi. (Truva 
hazinelerinin sikkeleri ise Kremlin saraylarındaki “Devlet Silahhanesinin Hazine-Mücevherhane Bölümü’’nde 
bulunmaktadır.)

2-DEVLET TARİH MÜZESİ :

Moskova’nın merkezinde Kızıl Meydan’da yer alan Devlet Tarih Müzesi aslında bir grup müzeler topluluğunun 
da yönetim merkezidir. 1894 yılından itibaren oluşturulmaya başlanmıştır ve canlı bir tarih öğreticisi konumun-
dadır. Giriş katından itibaren salonları kronolojik bir sıra takip eder. Yaklaşık 60 salonda jeolojik dönemlerden 
itibaren, arkeolojik, antropolojik, etnografik koleksiyonlar bir araya toplanmıştır. Bir başka deyişle müze Rusya 
topraklarındaki Paleolitik devirden başlayarak (günümüzden 2 milyon yıl önce başlar, on bin yıl önce sona erer) 
sanatsal ve tarihsel bir biçimde 1903 yılına kadar elde edilen hazineleri halkın beğenisine sunmaktadır. Devrim 
Müzesi’nde 1903-1990, Modern Tarih Müzesi’nde de 1990’dan günümüze kadar gelen sürecin ürünleri sergi-
lenmektedir.

        
Devlet Tarih Müzesi ve Müzedeki Türk Silahları
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Devlet Tarih Müzesinde 11. yüzyıldan itibaren bölümler birer asırlık olarak anlatılmaktadır. Özellikle 18. yüzyıldan itiba-
ren daha detaylı ve geniş bir koleksiyon mevcuttur. 3. katın küçük bir bölümü fuaye/güncel sergi alanı olarak kullanıl-
maktadır. Asırların anlatıldığı salonlarda anlatılan yüzyıla ait giysiler, yazılı eserler, planlar, tablolar, silahlar ve anlaşma 
metinleri, savaşlar yani siyasi ve kültürel tarih gözler önüne serilmektedir. Yalnız Rusça dışında çok sınırlı bir İngilizce 
kullanılıyor olması anlaşılmayı zorlaştırmaktadır. Özellikle her yüzyılda Moskova çizim/tablolarından yaklaşık dokuz yüz 
yıllık Moskova’nın tarihsel gelişimini de bir çırpıda öğreniyor olmamız çok etkileyicidir. Ruslar için önemli olan 13. asırdaki 
Moğollarla savaşları, Fransızlarla 1812 yılında yaptıkları Boradina Savaşları ve İkinci Dünya Savaşı’na ayrı bir yer veril-
miştir. Giriş bölümünde “Mamut” ve diğer paleolitik devir fosilleriyle başlanmış, tarihten önceki Yontma-Cilalı-Maden 
Devirlerine ait eserler ve Türk tarihiyle alakalı birçok eser de burada sergilenmektedir. İskitler dönemine ait altın figürler, 
Altaylarda kazılarda bulunmuş tören maskeleri son derece etkileyicidir. Ben sadece 11. yüzyıla ait Türkiye’den gitmiş Sel-
çuklu miğferinin bulunduğu sergiyi görüntüleyebildim. Bu sergiden anladığım 17. yüzyıla kadar Rusların gerçek anlamda 
bir medeniyetinin olmadığı, ihtiyaçlarını komşu ülkelerden temin ettikleriydi. (Örnek: 11. yüzyılda bir Rus komutanın 
donatımlarının sergilendiği bölümde; at koşumları (üzengi vs), miğfer Türkiye’den, kalkan; İran’dan gelmiş gözüküyordu.

3- KREMLİN SARAYLARI (MÜZELERİ):
Moskova Nehri’nin kıyısında hafif bir yükseltide, doğu duvarı Kızıl Meydan’a bakan önceden kale olarak inşa edilmiş son-
raları Çarların yönettiği saraylar haline gelmiş üç saray, kuleler ve dört kilise bulunmaktadır. Ben öncelikle  “Devlet Silah-
hanesi”ne yönelerek -önceden randevu alınarak ve bir buçuk saat ile sınırlı- gezime başladım. Burada Çar ailesine çeşitli 
ülkelerden gönderilen hediyeler, çarlık hazinesi ve çarların kişisel eşyaları sergileniyordu. Buradan bizim için alınacak en 
önemli ders; iki hanedan değişimi, üç kez rejim değişikliği, pek çok isyan ve ihtilal görmüş bir devletin liderlerinin bir iğ-
nesinin bile kaybolmamış, muhafaza edilmiş olmasıdır. Devlet Silahhanesi üç bölümden oluşmaktadır. Kremlin Sarayının 
sol tarafında bulunan sarı renkli bina eski silahhanedir ve burada gerçek silahlar sergilenmektedir. (Bu binanın karşısında 
Başkanlık ve Senato binaları olduğundan ve ziyarete açık olmadığından sadece dış alandaki topları görebildim.) Binanın 
alt katında Devlet Mücevherhanesi, mutfak araçları ve fabarge yumurtaları gezilebiliyor. Üst katı ise yine devlet silahha-
nesi olarak adlandırılmaktadır. Mücevherhaneyi gezmeye maalesef zamanım yetmedi. (Bu arada Kremlin için iki günümü 
ayırdığımı belirteyim). Burada Truva hazinelerinin sikkeleri, Osmanlı Sarayı’ndan gönderilen porselen ve cam eşyalar bu-
lunuyordu. İkinci kez sıraya girerek Devlet Silahhanesi’ne ulaştım. Çarlara ait kızaklar, faytonlar, elbiseler, kişisel silahları 
ve yazışma örnekleri, kıyafetler sergileniyordu.

Müzenin en göz alıcı bölümünde -zırhlı camekanlar içinde-  atlar bir tür teknikle dondurularak koşumları ve süvarisi ile 
beraber teşhir edilmektedir. Sol tarafta; at üstünde “Russian Commender” o döneme ait at koşumları ve süvarinin silah-
larıyla sergilenmiştir. Yanında ise yine at üstünde; “Turkish Commender” bulunmaktadır.  Osmanlı dönemine ait olduğu 
anlaşılan donanımı şöyleydi; eyer, üzengi, yular, eyer örtüsü gümüşten imal edilmişti. Özellikle gümüş telden örgülü bir 
biçimde duran yular çok ihtişamlıydı. Sonraki reyonda yine Osmanlı’ya ait silah takımı vardı. Alt tarafında bulunan: “1590 
SİLAHTAR AĞA” yazısından, o dönemdeki Osmanlı Protokolüne göre Rus Çarı’na denk sayılan Silahtar Ağa’nın hediye 
ettiğini anlıyoruz. Bu bölümdeki silahlar iki bölümdeydi. Reyonun solunda merasim silahları -ateşli ve klasik- gümüş ve 
değerli taşlarla süslenmişti. Sağ taraftakiler ise muharebede kullanılan hem ateşli hem de klasik silahlardı.
   
Merasim bölümünde sergilenen tüfek ile klasik silahlardan özellikle de balta ve murassa kılıçtan gözlerimi alamadım. 
Tüfek kundağı gümüşten olup işlemelerle süslenmişti. Kundak kısmı yanılmıyorsam sekizgen şeklinde olup kapağının 
içinde bakım malzemeleri bulunuyormuş. Baltanın sap kısmı değerli taşlarla süslenmiş, ağız kısmının camdan yapıldığını 
düşünmüştüm. Necef taşından yapılmış olduğunu bin bir zorlukla görevlilerden öğreniyoruz. Tabii ki klasik silahlardan; 
murassa kılıç, hançer, kın, miğfer, sadak, kalkan ve gürz çeşitleri de benzer şekilde değerli taşlardan kakmalı olarak ya-
pılmıştı. Burada gördüğüm at koşumlarını ve silahları ilk defa görüyordum. Maalesef bizim milli sarayımız Topkapı’daki 
tüfekler 17.yüzyıldan başlıyor. Bu şu anlama geliyor ki bizler, medeniyetimizin eserlerini muhafaza edememişiz.

Bunların dışında Türkiye’ye ait tabloların da bulunduğu Tretyakov Galerisi, Zafer Parkı ve Savaş Müzesi, Vadenka Kültür 
Parkı, Kuskova Sarayı (Müzesi), Uzay Müzesi, Bolshoy Müzesi, Tolstoy ve Puşkin evlerini de dolaşma fırsatı buldum.

Moskova’ da müzeler devletin en güçlü yanlarını ortaya koymak için işlevsel bir düzen ve tasnife sahiptir. Bütün bunlara 
rağmen Rus süvarilerinin donatımında Türkiye’den ithal edilen teçhizatın da kullanıldığını (koşum, zırh ve silahlar -17. 
yüzyıla kadar-) tespit edebilmiş olduk.
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EYLÜL TEZEL

KORKUNUN DA 
BİR TARİHİ VARDIR
İçeriklerinde kan ve ölümün olduğu paranormal olayların öncelikli olarak baz alındığı bir alan korku sektö-
rü. Bu sektör izleyiciyi rahatsız ediciliği ve gerçek olma olasılığı nedeniyle tam benimseyememiş. İzleyici ve 
gelirin az olması nedeniyle diğer konuların gölgesinde kalmış ve kendini göstermeye fırsat bulamamış.  Tabi 
şu sıralar yapılan büyülü cinli filmleri saymazsak. Zaten o filmlerde amaç korku duygusunu izleyiciye aktar-
mak ve aynı zamanda bir sanat yapmaktan çok dini ritüeller, cin ve büyü gibi gerçek olaylarla adından söz 
ettirip gelirini arttırabilmek. Bir ara aynı şey Amerika’da da şeytanlar, şeytan çıkarma ve rahip üçlemesiyle 
beyaz perdeye taşınmıştı. Bu herhalde gerçek hayatla bağ kurmaya çalışmalarından kaynaklanıyor ama 
keşke tadında bıraksalardı da konuya olan ilgi bıkkınlığa dönüşmeseydi.

İlk sinema filmiyle ilk korku temalı filmin arasında zannedilen kadar çok büyük bir zaman farkı yok. 28 Ara-
lık 1895 gibi bir tarihte Arrival of a Train at La Ciotat (Trenin Gara Girişi) adlı 48 saniyelik dünyanın ilk filmi 
çekildikten sadece 1 yıl sonra 1896 yılında ilk korku filmi Fransız Georges Melies tarafından Le Manoir Du 
Diable (The Devil’s Castle) adıyla çekildi. 3 dakika 18 saniye süren filmde: şatoya gelen yarasa önce şeyta-
na dönüşür. Birden ortaya çıkardığı kazanı kullanarak bir genç kız hayaleti ve zebaniyi çağırıp şatoda terör 
estirirler. Tabi bunun dışında ilk çıktığı öne sürülen başka filmlerde var. Mesela Thomas Edison’ın -evet şu 
ünlü ampulü bulan- 1895 tarihli The Execution of Mary, Queen of Scots’ı. 18 saniyelik bu filmde İskoçya 
kraliçesi Mary’nin kafasının balta ile kesilerek idam edilmesi canlandırılıyor. Ve yine Edison’ın yapımcılığın-
daki 12 dakika 45 saniyelik Frankenstein (1910) da ilk korku filmleri arasında gösteriliyor. Tabi bu film sonra 
düzenlenerek tekrar çekilmiştir. Hatta bu konu ile ilgili bir gerçeği daha gün yüzüne çıkarayım. Frankenstein 
(fırankınsteyn) tekrar dirilen canavarın adı değil onu dirilten profesörün soyadıdır. Ve evet fırankeştayn 
diye değil fırankınsteyn diye okunuyor -bizi kandıranlar utansın- Bu filmlerin hangisinin ilk film olduğu ise 
tartışma konusu. Tarihleri bize bir fikir verse de süreleri hangi alt başlık altına almamız gerektiği konusunda 
karışıklığa sebep oluyor. Kısa film olarak kabul edenler de yok değil.

Bu kadar eskilere gittikten sonra en iyi korku filmlerine değinmezsek olmaz. En iyi film herkesin adını mil-
yonlarca kez duyduğu ve en iyisi olduğunu bildiği İMDB’si 8,6 olan The Silence Of The Lambs. Thomas J. 
Harris’in romanının bu çılgın uyarlamasında, FBI’daki eğitimi devam eden Clarice Starling yüksek güvenlikli 
bir tımarhaneye girerek bir psikiyatr iken yamyamlık yapan bir kitle katiline dönüşen Hannibal Lecter’in 
hastalıklı zihninin derinliklerine inmeye çalışmaktadır. Starling’in bir seri katili yakalamak için ipuçlarına 
ihtiyacı vardır. Ancak ne yazık ki, Lecter ile yaşadığı Faustiyen ilişki sonunda onun kaçışına sebep olur ve 
artık iki ayrı seri katil karanlıklarda serbest dolaşır.1992 yılında 7 dalda Oscar’a aday olan film, yönetmenine 
ve başrol oyuncularına altın heykelciği getirirken en iyi film ve en iyi senaryo uyarlaması dalında da ödüle 
layık görülmüştü.

İMDB’de bundan sonra bulunan filmler genellikle Stephen King’in kitabından uyarlanan filmlerdir. İMDB’de 
59. Sıradaki The Shining –kitabını Medyum filmini cinnet diye çevirdikleri aslında 6. His diye tabir edilen ışıl-
tıyı anlatan ama çevirmenlerimiz tarafından anlaşılamayan eser –  yazarın başyapıtıdır. Zaten sonra konuyu 
tekrar ele almış ve olayı devam ettirerek Doctor Sleep’i yazmıştır. Farklı ve paranormal korku konusunda eş-
siz olan ve konularında benzersizliğini ön plana çıkaran King bu ve diğer eserlerinde olağanın üzerine çıkıp 
okuyucu ve izleyicilerini farklı boyut ve beklenmeyen sonlarla buluşturmuştur. 94 eseri film veya dizi olarak 
izleyiciyle buluşturulmuştur. King’in izlenmesi ve okunması gereken en önemli eserleri ise Pet Semetary, İt, 
The Shinning, Misery ve 1408’dir.  

Tabi bir de vahşet ve kan içeren filmler var. Genellikle bu filmler zaten izlenemeden yasaklanmış, youtuber-
lar tarafından malzeme haline gelmiş ve yazık edilmiş filmlerdir. Tabi internette her şeyi bulmak mümkün-
ken yayılması engellenememiş. -yani kaç sene önce çekilmiş olursa olsun ben aradım buldum- bunların en 
ünlülerinden biri I Spit On Your Grave’dir şüphesiz. Tabi bu filmin devam filmleri de çekildi hatta ikincisin-
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deki vahşet çok heyecan vericiydi ama ilkinin yasak-
lanmış olmasının verdiği haz bir yana doğal olması ve 
ortamın çekimin ve ışıklandırmanın ruh haline uygun 
olması ona tuhaf ve esrarengiz bir hava katmıştı. Fil-
min konusu ise intikama dayanıyor. İntikam alınırken 
ne kadar vahşileşebileceği ve nasıl çılgınca yöntemle-
re başvurulabileceği açıkça gözler önüne serilmiş. 

Şimdi ise korku sinemasında çığır açmış arka arkaya 
hunharca film çıkarılmış Türk korku sinemasına geçi-
yoruz. Azem, Siccin, Alamet’ül Kıyamet ve en önemlisi 
Dabbe gibi sınırları zorlayan filmlerle ufuklarda yeni 
bir sınıf oluşturmayı başarmış olmakla birlikte konu-
dan genel olarak sapmamış, farklı bir bakış açısıyla dö-
nüp dolaşıp aynı yerlere varmamıza ortam hazırmış. 
Öncelikle filmler genellikle bir büyücü, bolca hayvan 
sakatatı, kavga etmiş ya da gözü yükseklerde kadınlar 
içeren hayatımızda gerçekten de olan (?) olayları ve 
kişileri barındıran gerçekçi filmler. Ve Arapça kelime-
ler kullanırsak daha da ilgi çekici olur muyuz diye dü-
şünülüp filmin yarısını Arapça yapmış olmamız film-
lere gerçekten ayrı bir hava katıyor. Tabi gerçekten 
çok güzel filmlerin yapılmış olması da bu kötü filmler 
yüzünden izlenmeyi düşürüyor. Mesela geçen sene çı-
kan Baskın: Karabasan isminden anlaşılmasa da farklı 
bir sürü olayı birleştirmiş. Görsel efekt, gerçekçilik ve 
bol kan ile gerçekten izleyenleri kendine çeken bir ya-
pım. Artık bu tarz korku filmleri yapılırsa uçarız biz.

Sanırım korkuyu ele aldığımızda söylenebilecek birçok 
şeyi söyledim ve genel bakış açımı ilettim. Korkuyu 
kısaca özetlemem gerekirse H.P. Lovecraft imzalı bir 
epigrafla güçlerimi birleştirerek anlatabilirim sanırım. 
“Korku ve ölüm hayatın kendisidir. Sonsuza dek var 
olan ölü değildir. Ve garip sonsuzluklarda ölüm bile 
ölebilir” 

Önerilenler:
Filmler:  Kitaplar:
Kâbustan Gelen  Göz (Carrie)
Korku Seansı  Diriliş (Revival)
The Others  Medyum (The Shining)
Işıklar Sönünce  Mahşer (The Stand)
The Exorcist  Ruhlar Dükkânı (Needful Things)
Öldüren Sis  Falcı (Thinner)
Martrys   Kemik Torbası (Bag Of Bones)
As Above So Below Cep (Cell)
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KUZEY’İN VENEDİK’İ, 
BİR YIKIM ŞEHRİ: 

SAINT PETERSBURG
AHMET BURAK TURHAN

Rus edebiyatının ve kültürünün cevheri olan, za-
manında nice fedakarlıklarda bulunan muzdarip 
halkıyla; Raskolnikov’uyla, İvanoviçi’yle, Petrovi-
çi’yle, Golyadkini’yle ve beyaz geceleriyle üç isimli 
şehirdeyiz bu sayfada.

Şehir adını İsa’nın on iki havarisinden biri olan 
Petrus’tan alır. St. Petersburg, Moskova’nın 700 
km kuzeybatısında bulunan Baltık Denizi kıyısında 
Neva Nehri üzerindeki 40 küsur adaya yayılmış bir 
şehirdir. Şehrin Dünya üzerindeki konumu olduk-
ça kuzeydedir. Bu sebeple yazın belli bir dönemde 
Güneş iki hafta boyunca neredeyse hiç batmaz ve 
Dostoyevski’ye zamanında büyük esin kaynağı ol-
muş ‘’Beyaz Geceler’’ yaşanır.

Çar I.(deli) Petro, 1703 senesinde İsveç’ten geri 
aldığı bataklık topraklarını Rus kültüründe bir çı-
ğır açma isteği üzerine Venedik’ten getirttiği mi-
marlar ile Avrupa’ya açılan kapı haline getirmekte 
kararlıydı. Öyle ki sıkı çalışmalar ile şehir istenilen 
tarza bürünmüştü.Günümüzde St. Petersburg, Le-
nin’i çağrıştırsa da (Lenin’in ölümünden kısa süre 
sonra şehir Leningrad adını almış ve SSCB dağılana 
kadar  bu adı taşımıştır.) zarif sokakları, binaları ve 
nehire bakan mimarisiyle kuzeyin Venedik’i ismi-
ne yaraşır bir şekilde burada diğer Rus şehirlerinde 
olmayan Avrupai bir hava vardır. Şehir tamamlan-
dıktan sonra 200 senelik büyük, tarihi, olaylara ev 
sahipliği yapacak başkentlik sürecine girmiştir. Deli 
Petro’nun yaptırdığı kışlık sarayı 1732-1917 sene-
leri arasında Rus Çarlarının resmi saraylarıydı. Gü-
nümüzde ise dünyanın en büyük müzelerinden biri 
olan Ermitaj Müzesi’nin bir parçası halindedir. St. 
Petersburg’un diğer önemli mimari eserleri arasın-
da Saint Isaac Katedrali’ni , Voskresenia Khristova 
Kilisesi’ni , Dünya’nın en uzun çanına sahip Peter 

ve Paul Katedrali’ni ve Nevski Caddesi’ni sayabili-
riz.

19. yüzyılda Rus Edebiyatı için St. Petersburg müt-
hiş bir ilham kaynağı olmuştur ki bunu Dostoyevs-
ki’de iyi bir şekilde görebiliriz. Dostoyevski’ye göre 
Petersburg dünyanın en soyut ve kasvetli şehridir. 
Eserlerindeki karakterlerde; Raskolnikov’da, İva-
noviç’te, Petroviç’te, Golyadkin’de biraz Peters-
burg’un Dostoyevski’ye vuran depresif yönlerini 
bulabilirsiniz. Dönemin siyasi ve sosyal koşulların-
dan etkilenen büyük yazarlar bu Petersburg şeh-
rinde büyük eserleri ve büyük bir nesli de etkile-
mişlerdir.

20. yüzyılın başlarında St. Petersburg’da sanayi hız-
la büyüdü. Büyüyen sanayi beraberinde ekonomik 
dengesizlikleri getirdi ve bu durumdan en olum-
suz şekilde etkilenen işçi sınıfı hükümete karşı bir 
cephe oluşturdu. Şehirde yüksek çaplı, rejim karşıtı 
protestolar yaşandı.

I. Dünya Savaşı’nda Almanlarla olan savaş sebe-
biyle Sankt Peterburg (Saint Petersburg’un Ruslar 
tarafından kullanılan ismi) Almanca olduğu için 
şehrin adı 1914’te Çar II. Nikolay tarafından ‘’Pet-
rograd’’ olarak değiştirildi.

Petrograd 1917 senesinde rejim karşıtı olan Şubat 
ve Lenin önderliğinde gerçekleşen Ekim Devrimi’ni 
yaşadı. Bir sene sonra Vladimir Lenin Alman işga-
line elverişli olması gerekçesiyle başkenti Mosko-
va’ya taşıdı. (O günden bu güne kadar Moskova 
başkent olma özelliğini korumuştur.)

1924 senesinde Lenin’in ölümünün 3 gün ardından 
Petrograd şehrinin adı Lenin’in anısına ‘’Lening-
rad’’ olarak değiştirildi.
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Aradan 17 yıl geçti ve II. Dünya Savaşı patlak verdiğin-
de Leningrad 1941’de Mihver Orduları tarafından ku-
şatıldı. Şehir sembolik ve politik anlamda büyük önem 
arz ediyordu. 29 ay boyunca kuşatılı kalan şehir asla iş-
gal edilmedi ve Adolf Hitler’in emriyle devamlı olarak 
bombardımana tutuldu. Leningrad halkı tarihte hiç gö-
rülmemiş ıstıraplar yaşıyordu. Her gün binlerce insan 
ya saldırılardan ya da açlıktan veya -30 dereceyi bulan 
soğuk havadan donarak ölüyordu. Hatta halk, insan-
ların sokakta kıvranarak ölüşünü seyretmeye alışkın 
duruma gelmişti. İnsanlar kedi, köpek, kuş gibi evcil 
hayvanlarla karınlarını doyurabiliyordu. Açlık daha da 
ilerleyince şehirde yamyamlıklar yaşanmaya başlamış-
tı. Leningrad polisi ise bu durumun önüne geçebilmek 
için şehirde yamyamlıkla ilgili yeni bir departman kur-
muştu. 

Uzun direnişlerin ardından yirmi dokuz ay sonra halkın 
da desteği ile Alman - Fin orduları geri püskürtülebildi. 
Ancak gerisinde çok hasar bırakan şehirde ölü sayısı 
bir buçuk milyona, toplam zaiyat üç buçuk milyona 
ulaşmış ve kuşatma boyunca binlerce yapı imha edil-
miş, Leningrad yerle yeksan olmuştu.

II. Dünya Savaşı sonrası Leningrad olağanüstü direniş-
leri sebebiyle ‘’Kahraman’’ unvanını aldı. Seneler sürse 
de sıkı çalışmaların ardından şehir eski haline döne-
bildi,  savaş önceki nüfusuna ancak 1960’da ulaşabil-
di. 1991’e dek içine kapalı Leningrad şehri Sovyetlerin 
dağılmasıyla en eski adını, yani Sankt Peterburg’u geri 
aldı ve şehir zaman içerisinde turizmde önemli bir ko-
numa geldi. Bugün hala Saint Petersburg’da, gezmesi 
günler alan Ermitaj’a; Dostoyevski’nin, Puşkin’in evine 
ve daha sayamadığım nice tarihi mekanlara, anıtlara 
gidebilirsiniz.
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genel aşk
AHMED ŞAMLU
Çeviren: ZEYNEP YAZICI

Gözyaşı sırdır
Tebessüm sırdır
Aşk sırdır
Aşkımın tebessümünün gözyaşı olduğu akşamdı
Hikaye değilim ki beni anlatasın
Şarkı değilim ki beni okuyasın
Ses değilim ki beni duyasın
Ya da o gördüğün,
Bildiğin herhangi bir şey 
Ben ortak derdim
Çağır beni (seslen bana)
Ağaç orman ile konuşuyor
Ot çöl ile
Yıldız galaksi ile
Ve ben seninle konuşuyorum
İsmini söyle bana
Elini ver bana
Sözlerini söyle bana
Kalbini ver bana
Ben senin kökenini buldum
Senin dudaklarınla herkesin ağzıyla konuştum
Ve ellerin benim ellerimle aşinadır
Ve karanlık mezarlarda en güzel türküleri seninle birlikte okudum
Çünkü bu yıl ölenlerin tümü
Aşkı en güzel yaşayanlardı
Ellerini ver bana
Senin ellerin tanır beni
Ey geç bulunan seninle konuşuyorum
Bulutun fırtına ile konuşması gibi
Otun çöl ile konuşması gibi
Yağmurun deniz ile konuşması gibi
Kuşun bahar ile konuşması gibi
Ağacın orman ile konuşması gibi
Zira ben
Senin aslını kavradım
Zira (ki) benim sesim
Senin sesinle aşinadır

AHMED ŞAMLU

Ahmed Şamlu, 12 Aralık 1925’te Tahran’da doğdu. Babası asker olduğu için çocukluğunu 
İran’ın çeşitli bölgelerinde geçirdi. II. Dünya Savaşı sırasında babası ve ailesiyle bera-
ber jandarma tarafından Türkmen Sahra’ya gönderildi. Türkmen Sahra’daki yaşam ve 
Türkmenler ile tanışması onun şiirine başka bir boyut kazandırdı. Lisede okurken siyasi 
faaliyetlerinden dolayı dört yıl tutuklu kaldı. 1946’da idam mangasının önüne çıkarıldı, 
son anda hükûmetin affıyla serbest bırakıldı. 

1952’de Macaristan’a gitti, burada iki yıl İran Büyükelçiliği Kültür Müşaviri olarak görev 
yaptı. 1967’de Hâfız üzerine araştırmalara başladı. 1974-1979 yıllarında birçok uluslara-
rası konferansa katıldı, Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinden davetler aldı. Sokhane Nov 
(Yeni Söz, 1948), Rouzane (Pencere, 1950), Bamshad (1956) dergilerini çıkardı. Lorca ve 
Ritsos‘un şiirlerini Farsçaya çevirdi. 1987-1999 yıllarında şiirleri dünyanın birçok diline 
çevrildi. Stig Dagerman Şiir Ödülü’nü aldı. Ölümüne kadar Kitâb-i Kûçe (Sokak Kitabı) 
adı altında araştırma, inceleme kitaplarını yayımladı. Uzun süren bir hastalık sonucu 24 
Temmuz 2000’de öldü.

2004 Yılında “Ey Aşk, Ey Aşk! Mavi Yüzün Görünmüyor” (Ahmed Şamlu-Seçki Şiirler Kita-
bı) Cavit Mukaddes tarafından dilimize çevrildi, YKY tarafından yayımlandı.
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یمومع قشع
ولماش دمحا

تس یزار کشا
تس یزار دنخبل

تس یزار قشع
.دوب مقشع ِدنخبل بش نآ ِکشا

ییوگب هک متسین هصق
یناوخب هک متسین همغن
یونشب هک متسین ادص

ینیبب هک نانچ یزیچ ای
...ینادب هک نانچ یزیچ ای

مکرتشم ِدرد نم
.نک دایرف ارم

دیوگ یم نخس لگنج اب تخرد
ارحص اب فلع

ناشکهک اب هراتس
میوگ یم نخس وت اب نم و

وگب نم هب ار تمان
هدب نم هب ار تتسد

وگب نم هب ار تفرح
هدب نم هب ار تبلق

ما هتفایرد ار وت یاه هشیر نم
ما هتفگ نخس اه بل همه یارب تنابل اب

.تسانشآ نم ِناتسد اب تیاه تسد و
ما هتسیرگ وت اب نشور ِتولخ رد

،ناگدنز ِرطاخ ِیارب
ما هدناوخ وت اب کیرات ِناتسروگ رد و

ار اهدورس ِنیرتابیز
لاس نیا ِناگدرم هک اریز

.دنا هدوب ناگدنز ِنیرت قشاع
هدب نم هب ار تتسد

تسانشآ نم اب وت یاه تسد
میوگ یم نخس وت اب هتفایرید یا

نافوت اب هک ربا ِناس هب
ارحص اب هک فلع ِناس هب
ایرد اب هک ناراب ِناس هب
راهب اب هک هدنرپ ِناس هب

دیوگ یم نخس لگنج اب هک تخرد ِناس هب
نم هک اریز

ما هتفایرد ار وت یاه هشیر
نم یادص هک اریز

.تسانشآ وت یادص اب

Eşge umuMİ
Ahmed Şamlu

Eşk razist
Lebhend razist
Eşg razist
Eşke an şeb lebhende eşgem bud
Gısse nistem ke beguyi
Nagme nistem ke behani
Seda nistem ke beşnevi
Ya çizi çönan ke bebini
Ya çizi çönan ke bedani
Men derde moşterekem
Mera feryad kon
Dereht ba cengel sohen miguyed
Alef ba sehra
Setare ba Kehkeşan
Ve men ba to sohen miguyem
Namet ra be men begu
Destet ra be men bede 
Harfet ra be men begu
Galbet ra be men bede
Men rişe haye tora deryafteem
Ba lebanet beraye hemi lebha sohen gofteem
Ve desthayet ba destane men aşinast
Der halvete Ruşen ba to geristem
Beraye hatire zendegan
Ve der guristane tarik ba to handeem 
Zibaterin surude ha ra
Zira ke mordegane in sal
Aşıgterine zendegan buden
Destet ra be men bede
Desthaye to ba men aşinast
Ey dir yafte ba to sohen miguyem
Be sane ebr ke ba tufan
Be sane alef ke ba sehra
Be sane baran ke ba derya
Be sane perende ke ba behar
Be sane dereht ke ba cengel sohen miguyed
Zira ke men 
Rişe haye to ra deryafetem
Zira ke sedaye men
Ba sedaye to aşinast
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FATMA GÖKÇE FIRAT

KÜLTÜRLERİN
SENFONİSİ
Yağan kar mıydı? Evet evet kardı.... Gökten beyaz başka ne yağardı.. Gerçi uyku sersemiydi ama yanılıyor 
muydu acaba?  Selami gözlerini ovuşturdu ,evet bu, bu bir kardı... İçinde hafif bir ürperme, dudaklarında 
tebessüm ne yapacağını bilemeden çocuklar gibi sevinip yatakta kalakaldı. Kar denilen yağış türü onun 
memleketine çok uzaktı. Selami’nin memleketinde insanlar karı yağarken görmüşse, birbirlerine caka bile 
satarlardı; çünkü Selami Adanalıydı. Canına rahmet değsin, büyük üstat Orhan Kemal, Adana için bereketli 
topraklar derdi. Sahiden öyleydi Adana. Yeter ki toprağa  bir tohum ek,  bir fidan dik vermezse utanırdı, 
bereketli deyimi buradan gelirdi. Fakir memleketiydi Adana, bereketli toprağından bol ürün alınırdı, bu yüz-
den ucuzdu yeme içme . Öyle karı kışı da yoktu, az bir kömür     ya da talaş, ısınmak için yeterdi de artardı. 
Selami bunları düşünürken özlemiş olduğunu fark etti memleketini. Kalktı ocağa çay koyup aman Allah’ım 
ne soğuk hava diye geçirip içinden, yüzünü yıkamak için banyoya geçti. Şöyle Adanalılara yakışır şekilde  bir 
çay demledi kendine . Çay demini alıncaya kadar mutfak penceresinden hayran hayran beyazlığı izledi. Lise 
çağında bir kere kar yağmıştı da memleketine, o gün okulu kırıp güle eğlene dolaşmışlardı arkadaşlarıyla 
sokaklarda. 

Artık bir üniversite öğrencisiydi Selami, herkesin övdüğü, küçük bir Avrupa kenti benzetmesine sahip olan 
Eskişehir’deydi. Güzeldi Eskişehir. Modern, keyifli, özgür bir şehirdi. Burada olmaktan mutluydu; ancak 
memleket özlemi vardı yüreğinin derinliklerinde. Kendi memleketine kar yağmazdı belki ama insanların 
yüreği de kar soğuğundan etkilenmemişti hani. Sıcak kanlıydı hemşerileri, sevecen ve samimiydi.  Ayrıca 
ana-babası , kardeşleri hepsi oradaydılar. Soğuk Eskişehir sabahında yüreği memleket hasreti ile yanan  
Selami , tavşan kanı tabirini fazlasıyla hak eden bir çay doldurup kaloriferin yanına, evden getirdiği pamuk 
minderini yayıp oturdu. Eline dün akşamdan yarım kalan İhsan Oktay Anar’ın Puslu Kıtalar Atlası isimli kita-
bını alıp bir yudum çay bir yudum kitap, okumaya koyuldu. 

Ne harika kitaptı okuduğu, kimileri dedikodu yapar kimileri kitap yazar demişti hocası bir keresinde. Ba-
kılınca herkes eşit yaratılmıştı sahiden ancak insanların  yaşamı algılama şekilleri farklıydı.  Aynı göz, aynı 
akıl, aynı çene, aynı dünya;  ancak biri kendine hayran bırakan kitap yazıyor, diğeri sadece konuşuyor ve 
konuştuğu da daima kendisinin dışındaki hayatlar. İlginçti gerçekten kimi bir hayata kaç yaşam sığdırıyor 
kimi hayatı kendine yaşatmadan yaşıyordu. Selami esasen farklı biriydi. Farklı olduğu için gelmişti buralara, 
yeni yerler keşfetmek, yeni hayatlar tanımak, yeni bakış açıları kazanmak, kendi ayakları üzerinde durmayı 
öğrenmek, tek başına güçlenmek istiyordu. Bunun yolunun da farklı bir kentte üniversite okumaktan geç-
tiğini düşünüp gelmişti buralara. Özlem dışında bir sıkıntı da yaşamıyordu aslında, sahip olacaklarının be-
deliydi özlem, biliyordu. Akrabaları yadırgamıştı  farklı bir kentte okumayı seçtiğine. ‘’Güzel puanın var , yaz 
Çukurova Üniversitesi’ni , oku  ana- babanın yanında, rezil olma yaban ellerde.’’  demişlerdi. Temiz çamaşır, 
sıcak yemeklerle kandırmaya çalışmışlardı Selami’yi . Hatta bir keresinde halasının kocası; burada okursan 
parlarsın, herkes sana gıpta eder, babanın arabasını alıp okulda dolanınca kızlar sana hayran olur bile de-
mişti. Ancak Selami hayatının parlayan, şık  ama ayak serçe parmağını sıkan, rahatsız edici bir ayakkabı gibi 
olmasını istemiyor; sıradan, hatta biraz eskimiş ama ayağının şeklini almış ,rahat ancak kimsenin dikkatini 
çekmese de olur, bir hayat yaşamak istiyordu. Yarı yolda ayakkabı değiştirmek zorunda olmak, pişmanlık 
duymak istemiyordu. Bu sebeple ne temiz çamaşırlar ne sıcak yemekler ne de baba arabasıyla atılan cakayı 
istedi Selami, kalktı ve Eskişehir’e hukuk okumaya geldi.

İki saattir kitaptan almamıştı gözlerini Selami. Üç bardak demli çayla ne güzel gitmişti karlı havada, İhsan 
Oktay.. Saat üçte  büyük amfide sunusu vardı ,artık hazırlanıp çıksa iyi olacaktı. Peki ne giyecekti bizim Se-
lami. Adanalının ne botu olur ne de içi tüylü  pardösüsü.  Bir şeyler ayarlamalıydı ama, hem sunuya uygun 
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hem hava şartlarına.. Selami hazırlanıp evden çıktı, zaten okulda evine pek uzak değildi. Öğrenci şehri demişlerdi 
Eskişehir’e,  sahiden de öyleydi. Okuluna yakın yerlerde harika, tek kişilik evler vardı, öğrenciye uygun ve hesaplı. 
Selami böyle bir evde tek başına yaşıyordu, biraz giderleri fazla oluyordu ama Selami özgürlüğüne düşkün adamdı, 
yapamazdı başkalarıyla. 

Ne kadar kalın giyinmiş olursa olsun yine de üşüyordu Selami. Hızlı hızlı yürümeye koyuldu, az kalmıştı fakülteye 
varmasına. Aklı hem karda hem de yapacağı sunusundaydı.  Sıkı hazırlanmıştı Selami sunusu için. Medeni hukuk hak-
kında kısa bir sunuydu; ancak yine de heyecanlıydı yeni öğrencimiz. Başarılı olmak istiyordu ve bunu en ufak şeyde 
dahi görmek niyetindeydi. Fakülteye girdiğinde her gözlüklünün çok iyi bildiği, soğuk havalarda sıcak ortama girerken  
yaşadığı buğulanma karşıladı kendisini. Gözlüğünü çıkarıp kuruladıktan sonra amfiye doğru yol aldı. Arkadaşları soh-
bette idi, hoca ise daha gelmemişti. Bu süreyi iyi değerlendirmeye çalışan Selami , notlarına biraz daha göz gezdirdi. 
Kısa bir süre sonra hoca da gelince Selami kürsünün yolunu tuttu. Adana’nın sıcak havasına yakışır bir sıcak kanlılıkla 
sözlerine başladı, konuşurken yüzünden tebessüm eksilmeyen Selami’yi arkadaşları da karşılıksız bırakmadı. Zaten 
gençlik gülmek için bahaneler aramaz mıydı? Kendine has üslubuyla  önce kendini tanıtıp ardından konusunu anlat-
maya başlayan Selami bir çırpıda anlatmak istediklerini anlatıp, selamını verip alkışı bekledi. Bu özgüveni ve sıcak 
tavırları başta olmak üzere konuya da hakimiyeti sebebiyle  hocası  ve tüm sınıf arkadaşlarının takdirini kazanıp bir 
araba dolusu alkışı da alıp yerine oturdu. O günden sonra Selami sınıfın gözdesi olmuştu. İyilikseverliği, neşeli tavrı ve 
sıcak kanlılığı ile gönüllere taht kurmuştu.

Fakültede Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler vardı. Bu sahip olduğu değeri anlayan için büyük bir nimetti. 
Farklı kültürler farklı bakış açıları farklı yaşantılar demekti bu... Zenginlikti bu... İnsanların özde nasıl bir olduklarını, 
aynı zamanda nasıl da farklı olduklarını gözlemlemek için önemli bir olaydı bu... Ayrıca bunun için en uygun ortamdı 
fakülte ortamı. Selami’nin dimağına hemen  Nazım’ın ‘’Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesi-
ne..’’  dizesine sahip olan Davet şiiri geldi, esmer  yüzüne de bir gülümseme yerleşti .  Şöyle düşündü Selami;  kendi 
Adanalıydı, tanıtmalıydı memleketini, kültürünü;  ayrıca öğrenmeliydi diğer memleketleri,kültürleri anlattırmalıydı 
arkadaşlarına... Selami’nin hayatta en değer verdiği eylem öğrenmekti. Bilgiyi engin deniz olarak kabul ediyor;  bilgi 
okyanusunda yüzmek,  bata çıka yüzmek istiyordu...  Pek tabii bu bilgileri ruhsuz internetten de öğrenebilirdi;  fakat 
onun aradığı canlı bir panorama idi, yaşayan bellek dikkatini celbediyordu. Bu maksatla danışman öğretmenine gidip 
yöresel tanıtım günleri yapmayı teklif etti. Kuru bilginin insanı yüceltmeyeceğini, tecrübe edilerek öğrenilen bilginin 
kişinin hayatına katkısı olacağını deneyimlemiş  danışman öğretmeni bu fikre çok sıcak baktı. Hemen hayata geçiril-
mesi için kolları sıvadı. Bu işte en büyük görev de Selami’ye düştü. Selami organizasyonla ilgilenip neler, ne zaman ve 
nasıl yapılırsa daha etkili olur diye düşünmeye başladı.  Bölümün en işgüzar tipleriyle bir araya gelerek eylem planı 
oluşturdu.

Baharın adına layık şekilde yaşandığı Eskişehir’e bahar göz kırptığında, beyaz örtü yerden yavaşça kalkıp bereketini 
toprakta sirayet ettirdiğinde, etraf yeşile boyandığında her haftanın ilk günü üniversite meydanında ülkemizin bir 
bölgesinin tanıtılmasına karar verildi. O bölgedeki şehirlerde yaşayan öğrenciler okul meydanında bir masa kurup 
ellerinden geldiğince tanıtmakla mükellef oldukları bölgeyi resimlerle, afişlerle, slayt gösterileriyle tanıtmaya çalış-
maları kararlaştırıldı. Bu amaç için gerekli ödeneği de dekanlık karşılamaya gönüllü oldu. Derken birlik ve beraberliğin 
hiçbir engel tanımayacağına bizi bir kez daha inandırarak eylem planını oluşturdular. 

Ayazı , sanata ve sanatçıya verdiği değer kadar meşhur olan Eskişehir’de bir şubat sabahı Selami kalın paltosu, buğu-
lanmış gözlükleri ve eylem plan dosyası ile haklı gururunu da yanına alarak danışman öğretmeninin kapısını tıklattı.
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KİTAP ÖNERİLERİ
CEYDANUR SUDURAĞI

MESAJ - CARL SAGAN

Ellie daha önce yüz kere yaptığı gibi uçağın penceresinden aşağı bakıp Dünya’nın böyle 14 kilometre yüksekten uçan ve bizim 

gibi gözlere sahip bir dünya dışı yaratıkta nasıl bir izlenim yaratacağını düşünmeye başladı. Orta Batı’nın göz alabildiğine uzanan 

geniş arazisi, tarımsal ya da kentsel yerleşime göre kareler, dikdörtgenler ve dairelerle kesik kesikti; Güneybatı’nın şimdi üzerin-

de uçtukları bölgesinde ise yaşamın tek belirtisi dağların ve çöllerin arasından uzanan dümdüz bir çizgi. Daha ileri uygarlıklara 

sahip dünyaların sakinleri tarafından mı inşa edilmişlerdi acaba? Yoksa gerçekten ileri bir uygarlık tek bir iz bile bırakmaz mıydı 

yaşadığı yerde? Bir bakışta bizim akıllı varlıklar olarak evrimsel gelişmemizin neresinde olduğumuzu söyleyebilirler miydi?

Kendini uzaydan gelen radyo frekanslarını dinlemeye adayan Dr. Ellie Arroway yıllar süren araştırmalarının sonunda, tam vazge-

çeceği sırada gizemli bir mesaj almaya başlar. Mesaj, Carl Sagan’ın anlatım gücü ile bilimsel hayallerini birleştirdiği muhteşem 

bir roman.

OTEL PARANOYA - HAKAN BIÇAKCI

Hakan Bıçakcı’dan soğuk bir muamma hikâyesi. Otel Paranoya, belleksiz bir rasyonalitenin, kaybolmanın rüyası…  Berat Pekmezci, 

akıl tutulmasını, sıkıntının sınırlarını, delirmenin rehavetini ustalıkla resmediyor. Hakan Bıçakcı’nın sıradışı öyküsüne Berat Pek-

mezci’nin usta işi çizgileri eşlik ediyor. 

Tuhaf bir otel, zevksiz ve tenha, küflü odalar, kemiklere iyi gelen asansör havası, dumanı tüten çorbalar, ağrı kesiciler, yılan balıkları 

ve diğer müşteriler…

CENAB-I AŞK - DÜCANE CÜNDİOĞLU

‘’Var Eşrefoğlu Rumî bil hakikat
Vücudu fâni etmektir adı aşk
Varlığa gelen her âdemin kendini varlığa getirene ihtiyacı iki cihettendir; ilki varlığa getirdiği için, ikincisi varlığını sürdürmesini 

sağladığı için. Evet varlığa gelmenin bir sebebi olduğu gibi, var kalmanın, varlıklı olmanın da bir sebebi vardır. İki farklı sebepten 

değil, bir sebebin iki cihetinden söz ediyoruz aslında. Var olabilmemiz için muhtaç olduğumuza varlığımızı sürdürmek için de 

muhtaç olmaktan... Böylelikle var olanların tümü iki sıfatla muttasıf olmak zorunda: vücûd ve beka.

Demek ki aşk vücûdu bâki kılmak için çırpınanların değil, vücûdu fâni kılmak için çabalayanların mesleki.

O halde Cenab-ı Aşk yâriniz ve yardımcınız olsun efendim!’’

Dücane Cündioğlu çeşitli başlıklar altında topladığı denemelerinden oluşan kitabında; yokluk, hiçlik, ölüm, varlık, özgürlük, 

hayat, herkesleşme ve yalnızlık gibi konular, yine düşündürücü bir şekilde işlenmiş.

OPERA KAHKAHASI - ÖZDEMİR İNCE

Çağına tanıklık etmekle kalmayıp müdahale eden, ayağa kalkan, direnen, dövüşen, yenileyen sarsıcı ve büyük bir şiir.

Bin adet basılan ve tüm nüshaları numaralanan kitaptaki şiirlere ressam Ekrem Kahraman’ın resimleri eşlik ediyor.

Biri dünya nerede diye sormuş,
sözcüğün içindedir demiş öteki.
Yanlıştır, kara hurafedir,
sözcüğün dışında da vardır 

düş, yani rüya gibi, bal arısı gibi.

Her dilde bir düş sözcüğü vardır –
ama sen düşme karamsarlığa –
biri ötekinin içinde ve dışında. 

Olacaksan düş yorumcusu,
râvî ol,
rüya ve rivayet mebzuldur memlekette,

şaman desinler sıfatsız adına.

Duyarsan, gocunma sakın.

Herkes düşlerine benzer, derler:

Benzesin benzersiz benzesin…
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GÜVENİN
“ “kurumsal ortağınız

Adres:
Arifiye mah. Türe sok.
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