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Editörden
Sevgili dostlar. 9.sayımızda erken yaşta kaybettiğimiz büyük 
şairimiz Didem Madak’ı anmak istedik.

Çoğumuz için o Didem Madak’tan ziyade Didem’dir. Bazı şa-
irlerden bahsederken soyadını anmazsınız. Soyadını anmak 
istemediğinizden değil de, çok sevdiğinizden. Hangimiz soya-
dıyla anar ki sevdiğini?

Didem’in şiirinin tam karşılığı ‘anne şiiridir’ bence. Ne zaman 
nerede bir Didem mısrası görsem aklıma hep annem gelir…

Fedakarlıklar kadınıdır benim annem. Turşu kurmalar, reçel 
yapmalar, canlı cansız her şeyi sevmeler. Ve annem gibiydi 
Didem. Çocuğuna reçel yapar gibi, turşu kurar gibi aşkla yo-
ğurarak dizdi kelimeleri arka arkaya.

Füsun’una meftundu Didem bir de Timur’una… Benim annem 
de bir Aliş’im der bir de babamın adını sayıklar her yerde… 
Şiir bilmez annem, ne okur ne yazar, ama ben bilirim, Di-
dem’de annem de aslında aynı şeyi yapar…

Hepimizin sevdiği şairler vardır. Sanatçılar, yazarlar vardır. 
Ama biz Didem’i onları sevdiğimiz gibi sevmeyiz. Biz Didem’i, 
onun Füsun’unu sevdiği gibi severiz. Soğuk kış akşamlarında 
sobamızın üstündeki portakal kabuklarının kokusu gibi se-
veriz, renk renk reçel kavanozlarından taşan ev huzuru gibi 
severiz, anne kokusu gibi severiz…

“Siz aşktan ne anlarsınız bayım” diyerek en zarif postayı ko-
yup ayrıldı aramızdan Didem… Biraz olsun anlar hale geldiy-
sek büyük payı vardır onun. Saygıyla, minnetle ve rahmetle 
anıyoruz ‘kalbi reçellerden güzel’ büyük şairimizi...

Ali LİDAR
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LÜTFİYE ÖZGE ŞİŞİK

HATRIM
Rüzgar ılık ılık yüzüme değerken sa-
lınan uzun ağaç yapraklarıyla selam-
laşıyordum. Gök mavi şanını konuş-
tururken insanlar da şanından geri 
kalmıyordu. Soğuk, bir başına, suskun, 
tek düze, ifadesiz...

Zamana inanmazken zamanın için-
de benliğimi arıyordum. Saniyelerle 
asırları yan yana koydum.  Kıyasladım. 
Ufak bir benzerlik yakaladım, an. Bir 
anın içinde vardın hep, hatrın unut-
mayacağı anılar yakaladın. Ben bir an-
daydım.

Bir adımlık mesafeyi yüz adımda bi-
tirirken, içimden dünyaları katediyor-
dum. Bir yerlerde savaş çıkartıyor er-
tesi güne barış ilan ediyordum. Ben 
düşünüyordum.

Çeşitli şiir kitaplarıyla kafamı karış-
tırıyor sonunu hikayeye bağlıyordum. 
Hafızam önüme serilip serilip geri kal-
dırılıyordu, unutmak istemediklerimi 
unutmuştum. Unuttuğumu hatırlamak 
yanaklarımı şişiriyor, sonra yavaş ya-
vaş eski haline döndürüyordu. Ilık ılık 
bir rüzgar kopuyordu dudaklarımdan. 
Her şey bir kağıt parçasında toparlan-
mış gökyüzünden önüme bir sarkaç 

edasıyla salınmıştı, elimi uzatıyordum. 
Tutmama saliseler kala dünya dönü-
yordu. Hiçle baş başa kalıyordum.

Adımladım, adımladım. Adımlarımın 
yarısı içimde, yarısı dışımdaydı. Nere-
ye gittiğimi bilmiyordum, her gün ap-
tal kafamı boynumda taşıyıp bir yerle-
re sürüklüyordum ya kendime hayret 
ediyorum. Daha kendime egemenlik 
kuramamışken bir şeyleri elde etme-
ye çalışıyor, başarıya ulaşmak için ça-
balıyordum. Dudak bükülesice halime 
omuz silktim.

Burnum hep çok üşürdü, küçük ol-
duğu içindi belki de. Elimle burnumu 
kavrayıp ısınmaya çalışırken oradan 
madde bağımlısı gibi göründüğümü 
karşıdan gelen insanların sükuneti ve 
anlamsız bakışları söylemişti. Derme 
çatma bir sırıtışla psikopat ruhumun 
dışarıya yansımasına izin verdim. El-
lerimi cebime yerleştirip ayaklarımı 
birer kukla edasıyla ileri geri atarken 
yolun sonu geliyordu. Dik dik yolun 
sonuna bakarken havanın bulanması 
dikkatimi çekmişti. Burnuma düşen 
ıslaklık yağmurun önizlemesiydi. Ha-
yatımda yağmurları sevdiğim birkaç 
an vardı sadece. Mutsuzken severdim. 
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Harika bir fon olurdu umutsuz adımlarıma. 
Gidecek yeri olmayan damlaların yere dü-
şüp yok oluşu, destek veriyordu sanki. Ya 
da yanımda en sevdiğim insan varken se-
verdim. El ele tutuşup nefes nefese koşar-
ken sanki biz yağmura yağıyorduk. Ama ilk 
kez çocukken sevdim. Buz gibi soğukta so-
kaktaydım. Annem eve gir emri verdiğinde 
hala dışarıda kalıp kuralları aşmaya başla-
dığım ilk o anda sevmiştim. Ellerimi yuka-
rıya açıp çocuk bünyeme haddinden fazla 
bünye yüklemiş ve bir yetişkin edasıyla et-
rafımda dönmüştüm. Annemin balkondan 
kızgın bakışları nihayetinde sevgi dolu söz-
cüklere dönüşmüştü: “Çılgın!”

Yanımda deli gibi dönüp duran kardeşimi 
gördüğümde yetişkinliğim katmerlenmişti 
adeta. Çabuk hasta olmazdım, olmamış-
tım da. Lakin kardeşim o hafta biraz burun 
çekmişti. O gün büyük gibi hissettiğimde 
mutlu olmuştum.

Bu birkaç dakikalık zamana yolculuğun beni 
şimdiye çıkarması yine burkmuştu kalbimi. 
O kadar da büyük değilim! Ama yine bü-
yümek için uyumak istiyorum, yine ayak-
kabılarımın bağcıklarını bağlayamamaktan 
nefret etmek, bulutları mavi sanmak, ba-
bamın boynuna merdivenlerin en üstün-
den atlamak, abimin omuzlarında dünyayı 

seyretmek, kapı arkasında saklanıp anne-

mi korkuttuğumu sanmak istiyorum. Küçük 

pencereli üst balkonuma yine çıkabilmek, 

çizgi film izleyebilmek için kumandanın 

pillerini babamdan saklamak istiyorum. 

Hiç sevmezdim haber izlemeyi, ciddi ko-

nular konuşmayı, gerçekleri görmeyi.

Şak!

Bulmuştum kendimi, benliğim oralarda bir 

yerlerdeydi. Karanlık bir köşeye diz çökmüş 

elinden tutulup kaldırılmayı bekliyordu.

Yakalamıştım o sarkacı. Kağıdı alıp oku-

muştum her şeyi. Artık hiçsizdim. Her şeyi-

me kavuşmuştum.

Alnımda hissettiğim ve yavaş yavaş dağı-

lan sancıyla kafamı kaldırdım. Sarkaçtan 

yakaladığım kağıt uçak olmuş kalkışa ha-

zırlanmıştı. Bir fısıltıyla söyleniverdim tüm 

endişelerimi. Ilık rüzgar onu benden götü-

rürken ben de çarptığım direkten özür di-

ledim. Ufak bir kahkaha koptu dudaklarım-

da, anımsadıklarımı bir anda unutmam için 

ufak bir darbe ha?

Ne düşünüyordum,

Unuttum.
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YALÇIN ALTUN

ÇATI
Şubat 1975, Ankara

Havada yoğun sis var. Kar bu sene er-
ken serildi Ankara sokaklarına. Her 
gün geçmek zorunda olduğum dar ve 
uzun olan bu sokak, şimdi kırmızı bir 
halı misali ayaklarımın altında. Yer-
de bir karış kar, ileride ise net olarak 
göremediğim bir parlaklık var. Yolun 
sonu aydınlık gibi gözüküyor ancak 
ben daha bastığım yeri göremiyorum. 
Kar engel oluyor yürüdüğüm yolun gü-
venilirliğine. Sadece yol değil tabi. Bu 
güvenilmez gecekondu mahallesinin 
karanlık sokağında, basit bir sis yüzün-
den çevremi de kolaçan edemiyorum. 
Her şeye rağmen kendimden emin yü-
rümem de şaşılacak şey doğrusu. Bu 
yol, bu akşama özel hayat hikâyeme 
bürünmüş gibi. Gözümü alan parlak-
lığın sebebini göremiyorum. Sis, her 
ne kadar beyaz olsa da gözlerime kara 
bir örtü gibi örtündü. Kar… Küçükken 
‘’Tanrı bize acıyor, aydınlık yağdırıyor 
üstümüze.’’ diye düşünürdüm.  Şimdi 
ise insanoğlunun bir kar tanesi gibi ol-
ması gerektiğini düşünüyorum. Eşsiz 
ve aydınlık… Ayaklarımın altına aldı-
ğım yüz binlerce kar tanesinden güçlü 
olanlar buz tutuyorken, güçsüz olan-
lar eriyip gidiyor. Yolun sonunda karın, 
sisin, karanlığın, haşlanmış bayat yu-

murta kokusu ile birleşen vazgeçilmez 
çöp kokularının ardında bir aydınlık el 
sallıyor bana. Aydınlığın yolun sonun-
da olması, oraya tek gidiş yolumun bu 
karlı yol olması ve bu sokağın ıssızlı-
ğı, beni burada yürümeye zorluyor. Bu 
mahalleden, gecekondu evlerinin ara-
sından, çocukluğumdan, ailemden ve 
anılarımdan tek kaçış yolum, unutmak 
ve bir şekilde para kazanmaktı. Para 
kazanmak için tek çarem ise masum 
insanları basamak olarak kullanmak-
tı. Tıpkı hayatıma benzettiğim ve sonu 
aydınlık olan bu yolda da kara basa-
rak yürümem gibi. Sis… Yeni doğmuş 
bir bebek gibi... Konuşamıyor ancak 
sürekli gözümün önünde, bakmak zo-
rundayım. Ne anlatmaya çalışıyor aca-
ba? Sanırım yolun sonuna, aydınlığa 
vardığımda anlayacağım. Aydınlık mı? 
Kurduğum hayalleri, umutları temsil 
ediyor olmalı.

Memleketten kalkıp Ankara’ya, bu ge-
cekondu mahallesine geldiğimizde on 
bir yaşındaydım. Babam çatı tamirci-
siydi. Annemi soranlara ise ev hanı-
mı derdim. İçinde yaşadığımız yere ev 
demeye bin şahit gerekirdi belki ama 
orayı yuva yapmayı başarmıştık. Pa-
zar yerleri çürük meyve kokan, elbi-

seleri kirden karamış çocukların her 



5

daim dört döndüğü sokaklardan birisin-

de, penceresinde yıkanmaktan yıpranmış 

gömleklerin, kazakların, eteklerin, çama-

şırların asılı olduğu evlerin arasından bir 

yuvayı andıran tek ev bizimkisiydi. Her ba-

harımız ıslanarak geçerdi. Babam işinde 

kötü olduğundan mı yoksa çatı akmasının 

bir gecekondu özelliği olduğundan mı bil-

miyorum, bir türlü tamir olmazdı çatımız. 

Her yağmurda eşyaların üstünü örtmemiz, 

babamla gittiğim yüksek binaların çatısın-

daki uçsuz bucaksız manzaralar, annemin 

kaynattığı çorbalar… Fazla iyimser bakacak 

olursam geçmişime, ‘’Yine de mutluydum o 

zamanlar.’’ derim. Yine de mutluydum çün-

kü mutluluğu yapamadıklarımda aramıyor, 

yaptıklarımda buluyordum. Derhal hayat 

hikâyemi gözden geçirmem gerekiyor. Sisin 

neyi anlattığını bilmek için yolun sonunu 

beklemek canımı sıkıyor. Yolun sonu? Sis 

belki de ölümümü hatırlatmak istiyor. Da-

ima bana yakın, her an yanımda. Emin de-

ğilim. Sis gözümü kör ediyor, düşünmemi 

engelliyor. Aklım bulanmaya başladı. Göz 

bebeklerimde gereksiz bir titreme... İğrenç 

bir karanlık iniyor.

 

Bir kalp rahatsızlığım var. Her gün henüz 

yatağımda uyurken şöyle bir yokluyor beni 

sık ve uzun süreli kalp çarpıntılarım. İstis-

nasız her sabah aniden ter içinde uyanma-

mın sebebi de cep telefonuma kurduğum 

alarm değil, bu iğrenç kalp spazmlarım. 

Doktor çok fazla yorulmamam gerektiği-

ni söyledi. Ruhen… Denizin keskin koku-

sundan nefret eden ben, sahilde yürüyüş 

yapmalıymışım. ‘’Hayatım kahvaltı hazır, 

gelir misin artık!’’ diye bağırıyor eşim. Kim 

bilir kaçıncıya sesleniyordur. Kızım ise ya-

tağımın ucuna uzanmış, her zamanki gibi 

tabletiyle oynuyor. Ah bu yeni nesil… Bu 

sabah ters giden bir şeyler var. İstemsizce 

‘’İmdat!’’ diye bağırıyorum, ‘’Kurtarın beni!’’. 

Eşim çığlıklarla geliyor yanı başıma. Kolon-

ya mı tutuyor yüzüme? Hayır, sanırım çatı 

akıtıyor. Sonunda geldim. Bana elini salla-

yan o parlaklık, artık dokunabileceğim ya-

kınlıkta. Sis bir yalan misali kayboldu bir 

anda. Anlaşılan söyleyeceği bu kadardı. 

Gözümü kör eden, düşünmemi engelleyen, 

ilerideki parlaklığı bana göstermeyen sis; 

hayatım boyunca peşinden gittiğim, gider-

ken canını yaktığım insanları göz ardı et-

memi sağlayan iğrenç hayallerimi temsil 

ediyor. Hayal kurarken bile incitmemek ge-

rekirmiş insanları. Ben bir hayal değil, bir 

kâbus kurmuşum. Parlaklık mı? Yoğun sisin 

arasından kendisine bir yol çizen ay ışığı-

nı, gözümün içine sokarcasına yansıtan bir 

mermer. Musalla taşı olmalı.
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MERVE BAYRAK

YAVRUNUN 
ÇAYHANESİ
Sevgili dostumla kahvehaneye gittik, 

kendimi tanıtma maksadıyla. Yalnız-

laşmak istiyordum oysa. Yalnızca ku-

tuma gitmek ve kapağın açılmaması 

için dua etmeyi arzulamaktaydım. ”Sı-

kılırsın.” Sıkılır mıyım dostum? Haklı-

sın yalnızlığın benden sıkılabileceğin-

de. Dostumun üst dudağı kıvrılacak 

gibi oluyor. Belki içinden sen yalnız-

lığa ne verebilirsin diyor. Her dalgayla 

farklı yöne savrulan fikirlerini yadırga-

yamadan yapmıştı yine yapacağını. 

Hokkalı burnu altında uzanan o ince 

ama tok üst dudağı kıvrılmaya meyil-

li olsa da dostumu ciddiye almamak 

ne haddime! Kendimi affetmemi is-

temişti. Affola. Özgürleşmek, yalnız 

başına özgürleşmek... Dostum bana 

ayakbağı olur diye düşünmeye kalma-

dan kahvehanede bir ayna görüyorum. 

Bizim evdeki diyor dostum, inanıyo-

rum. Hokkalı burnum altında uzanan 

o ince ama tok üst dudağıma bakıyo-

rum, kıvrılmasını engelliyorum elimde 

olmadan. Dostum kızıyor bana. “Affet 

kendini!”

Uzanıyorum kahvehanenin orta yeri-

ne, çaylar geçiyor üstümden tavlaya 

vuran taş sesleriyle. Maaşlarının azlı-

ğından söz edenleri dinliyorum eşle-

rini sevmeyenlerin susuşunu. Dostum 

dürtüyor; “Kalk, haydi eve gidelim.”

Gidemem dostum diyorum vakit bir 

hayli geç. Çeviriyorum masasından ya-

kınan adama kafamı ansızın kaçırıyor 

gözlerini benden. Affedemiyorsun ya 

kendini diyor dostum susturuyorum. 

Tavla sesleriyle çaylar yolculuklarını 

kesiyorlar, bir ben kalıyorum bir de 

dostum. Dükkanı kapatacak adam bizi 

görmezden geliyor üstümüze basma-

dan dükkandan çıkıyor.

Dostum “Haydi...” Diyemeden sözü-

nü kesiyorum. Şhhhh yalnızlaşıyorum. 

Özgürlüğe varmaya kaldık. Dudağı ge-

riliyor gözlerimi kaçırıyorum. 

Gün ayıyor ben halen yerde sırtüstü 

uzanıyorum. Dostum sıkılmış gitmek 

üzere korkuyorum ya çaktıramıyorum. 

Yakında bulunursun buz gibi ellerini 

kavrayan bir kimse olmadan diye söy-

lenerek dönüp gidiyor arkasını. Tuta-

mıyorum onu yerden kalkamıyorum. 

Son kez bir kahvehanede yalnızlaşı-

yorum.
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Bana danslar vadetmişlerdi ciddi ciddi yalan söylemişler

Serin sakin bir gecenin karlı kışlı sabahı gibi

Güneşi sinsi göğü sinsi berbat soğuk bir sabah

Girince alışıyorsun dünyaya demişlerdi inanmıştım ne bileyim

İstersen geri dönersin demişlerdi çok pis yalan söylemişler

Zaaflarımı tespit edip bana yalanlar söylemişler

Quantumla aldatmışlar beni belirsizlikle ve olasılıkla

E eşittir em ce kare diye pozitif pozitif konuşup

Bilimle baştan çıkarmışlar bütün metafizik taraflarımı

Sonunda kanayacağımı bile bile görmezden gelip

Bana hiç tutmayacakları kışkırtan sözler vermişler

Bana hala taahhütte bulunuyorlar durmadan ve utanmadan

Cennetin anahtarlarından bahsediyorlar ebedi mutluluktan

Ardına kadar açılacak diyorlar algımın kapıları

Ellerinde maddenin üç hali

katı/sıvı/toz

Gülümseyerek eteklerimden çekiştiriyorlar utanmadan ve durmadan

İnanır gibi yapıyorum ve içime çekiyorum

Vaatleri ve bana uzattıkları her şeyi

Tren kaçtı çünkü biliyorum gemiler yanık köprüler yıkık

Dönebileceğim bir yer yok artık

Dönebileceğim bir yer yok

Dönebileceğim bir yer yok!

ALİ LİDAR

DÖNÜLECEK BİR YER YOK
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TAMER AKAN

GERÇEK VE HAYAL

Fransız Louis de Broglie tarafından 1924 yı-
lında ifade edilen, λ=h/p De Broglie Denkle-
mi, kuantum fiziğinin başlangıcını oluşturur. 
λ, maddenin dalga boyu;  h, 6.63x10-34J.s ile 
Planck Sabiti; p, maddenin kütle ve hızının 
çarpımı olan momentumudur. De Broglie 
Denklemi;  elle tutulabilen gözle görülebilen 
hareketli bir maddenin de dalga boyu oldu-
ğunu söylemektedir. Kendisinden önceki ça-
lışmalarda, ışığın dalgalar halinde yayılırken 
aynı zamanda momentumunun da olduğu 
ifade edilmişti. Yani ışık hem dalga hem de 
parçacık gibi davranıyordu. De Broglie bu-
radan yola çıkarak tüm maddelerin de ışık 
gibi dalgalar halinde olması gerektiğini söy-
ledi. Bu tartışmalar bazı deneysel sonuçlarla 
ispatlanınca maddenin hem dalga hem de 
parçacık olduğu kabul edildi.

İnsanoğlu var olduğu günden bu yana mad-
deyi ve ateşi (ışığı) anlamaya çalışmıştır. 
Duyu organları ile maddeyi sert, yumuşak, 
sıcak, soğuk gibi betimlemiştir. Maddenin ta-
nımlamasında ilk söylemler hep elle tutulup 
gözle görme üzerine yapılmıştır. Ancak De 
Broglie Denklemi, ilk kez maddenin elle tu-
tulup gözle görülmesinin ötesinde dalga bo-
yuna sahip soyut bir kavram ile tanımlamış-
tır. Madde; bizim kolayca tutup, ölçüp biçip, 
gözümüzle göremeyeceğimiz farklı olasılık-
lar halinde kâinatta var olmaktadır. Bu ifa-
de özellikle çok küçük ve çok hızlı atom altı 
parçacıklar için böyledir. Örneğin bir elektro-
nun atom içindeki yerini tam olarak bilebilir 
miyiz? (Gerçeği bilebilir miyiz sorusudur bu!) 
Kuantum fiziği sonuçlarına göre bu sorunun 
cevabı hayırdır. Heisenberg Belirsizlik İlke-
si’ne göre bir maddenin yerini belirlemek için 
ne kadar hassas ölçüm yaparsak o kadar 
maddenin hızını ölçmede hata yaparız. Bu 
ölçme işleminin gerçeğidir. Bir bardak suyun 
sıcaklığını termometre ile tam olarak ölçmek 
mümkün değildir. Bardağın içindeki suyun 
sıcaklığı 60 derece ve kullanılan termomet-
re 23 derece gibi oda sıcaklığında ise ter-
mometre suya daldırıldığında suyun ve ter-
mometrenin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar 
sıcaklık alışverişi olur ve suyun sıcaklığını 
mutlak (gerçek) olarak ölçülemez. 

Bunun yerine su ve termometre birlikteliğinin 
sıcaklığı ölçülmüş olur. İnsanoğlu ölçme ya-
parken mutlaka ölçüm için bir başka nesne 
kullanması gereklidir. Kullanılan nesne veya 
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ölçme yöntemi, ölçüm sonucunu etkiler. Özellikle 
atom altı dünyada bu etkileme, onların boyutları 
açısından çok büyük olur. Kuantum fiziği nesne-
lerin gerçek ölçümünün yapılamayacağı üzerine 
kurulmuştur. Gerçek sonuçlar yerine nesnenin 
alabileceği ölçüm değerlerinin olasılıklarının bili-
neceği üzerine kurulmuştur. Atom içinde elektro-
nun nerede olduğunu ölçemeyiz ancak nerelerde 
bulunacağı olasılıklarını bilebiliriz. İşte bu olasılık-
lar birlikteliğine maddenin dalga boyu demekteyiz. 

Vücudumuz dahil çevremizdeki tüm maddeler, 
atom ve elektronlardan oluştuğu için bu bilgiler 
kendimize ve çevremize farklı gözle bakmamıza 
neden oldu. De Broglie Denklemi ve daha sonra-
ki bilim insanlarının çalışmaları, artık maddenin 
bildiğimiz duyu organlarımızla anladıklarımızın 
ötesinde dalga yani enerji formunda da olduğu-
nu söylemektedir. Tebeşir eğer yeterince yüksek 
hıza ulaştırılırsa artık kara tahtada kullanmak için 
elimize aldığımız tebeşir değil uzayda belirli olası-
lıklarda bulunma olasılıkları olan enerji yani dalga 
formuna geçer. Elimize aldığımız tebeşir gündelik 
hayatımızda hızı, kütlesi, momentumu olan ger-
çek bir parçacıkken yüksek hıza ulaştığında duyu 
organlarımızla tespit edemeyeceğimiz tabiri caiz-
se soyut bir nesneye dönüşür. Aynı cep telefon-
larımız sinyalleri gibi. Cep telefonları sinyallerini 
göremeyiz, tartamayız ama gelen mesaj ile onun 
gerçekliğine inanmakta kuşku duymayız.

De Broglie Denklemi, dualite yani ikiliğin aynı 
anda olduğunu bize göstermektedir. Yani madde, 
aynı zamanda hem parçacık (p) ve hem de dalga-
dır (λ). Yani hem gerçektir hem de sanal (hayal). 
Bu ifade bir elektron ya da bir proton için söylenin-

ce kulağa hoş gelmektedir. Ancak insan da elekt-
ron ve protonlardan oluşmuştur. Öyleyse insan da 
hem gerçek hem de hayal olabilir mi? Beden ve 
ruh gibi. Bedenimiz gerçekliği (p) simgelerken ru-
humuz hayali (λ) simgelemektedir. Ruhun gizemi 
saklı kalırken insanın aklı ve hayal etme yeteneği-
ne geçelim. İnsanoğlunun en önemli iki yetisi ak-
letmesi ve hayal edebilmesidir. Akıl gerçekliği sim-
gelerken hayal sanal olanı simgelemektedir. Akıl; 
ölçüp biçip, somutlarken hayal imgeleştirmektedir. 
Burada da akıl (p) iken hayal etme yeteneğimiz 
(λ) olmaktadır. Düşünme yeteneğimiz bilimi üretir-
ken hayal etme yeteneğimiz sanatı üretmektedir. 
Bilim (p) ise sanat (λ) olmaktadır. Yaşamımızın 
en önemli öğesi din de bu ikiliği taşımaktadır. Biz 
dini veya yaratıcıyı hayal yeteneğimizle hisseder 
aklımızla yaşarız. Dinin yasaları aklı, tasavvuf ise 
hislerimizi simgeler. Aynı şekilde medrese (p) ise 
tekke (λ)’dır. Aynı alim ve arif gibi. Alim, ilim sahibi 
iken; arif, irfan sahibidir. İlim ölçüp biçilebilen kesin 
bilgi iken irfan ferasettir. 

Sanatçılar ile dindarlar aynı kategoridedir. O ne-
denle sanatçıların yaşam algısı ile dindarların ya-
şam algısı çok farklı değildir. Yönetmenliğini Marc 
Forster’ın yaptığı “Lütfen Beni Öldürme (Stranger 
than Fiction)” filminde, roman yazarı en iyi kita-
bını tamamlamak üzeredir. Önündeki tek sorun, 
ana karakteri nasıl öldüreceğini bulmaktır. Yazar, 
bunları düşünürken film ana karakterin yaşamı 
üzerine kuruludur. Filmin başrol oyuncusu (aynı 
zamanda romanın ana karakteri) beyninde bazı 
sesler duyarak yaşamının aslında bir roman oldu-
ğunu fark eder ve yazarı bularak onu öldürmemesi 
için çaba gösterir. Film; hayal olan roman karakte-
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rinin, romandan çıkarak gerçek hayata yine 
hayal olan filme dönmesi üzerinedir. Bu filmi, 
yine hayal olan sinema perdesinden gerçek 
hayatta izlemekteyiz! Gerçek ve hayal, Wo-
ody Allen’ın “Kahire’nin Mor Gülü (The Purp-
le Rose of Cairo)” filminde, sinema perde-
sindeki karakterin perdeden çıkarak sinema 
salonundaki aşığına gitmesiyle de gösterilir. 
Sanatçılar gerçek hayatın da bir hayal oldu-
ğunu söylemek için fazlaca eser vermişlerdir. 
Din de bu hayatın gerçek hayat olmadığını, 
bir hayal olduğunu söylemez mi? Gerçek ha-
yatın öbür dünya olduğuna işaret etmezler 
mi? 

René Magritte’nin ünlü resminde “Ceci nest 
pas une pipe. (Bu bir pipo değildir.)” yazmak-
tadır. Yazı resimden ayrı değildir. Gerçekten 
resimdeki pipo değildir. Gerçek olan resim 
midir yoksa hayal olan pipo mudur?  Res-
samlar akıl ile var olmaz, hayal yetenekleri 
ile var olurlar. O nedenle gerçeği hissederler. 
Resim öğretmeni ise “bilir” ama “hayal edip” 
resim çizebilir mi? Alain Corneau’nın yönet-
tiği, yazar Pascal Quignard’ın romanından 
uyarlanan “Tous les matins du monde (All the 
Mornings of the World- Dünyanın Tüm Sa-
bahları)” filminde müzisyen, inzivaya çekildi-
ği kulübesinde gözleri yaşlı bir şekilde ölen 
eşini düşünerek viyolonsel çalmaktadır. Bu 
sırada masanın karşısında bir anda eşi var 
(gerçek) olur.  Müzik sona erip eşi kayboldu-
ğunda dikkatli izleyiciler masanın üzerindeki 
nesnelerin değişimini fark edebilir. İzleyici, 
müzisyenin eşini hayal ettiğini düşünürken 
yönetmen filmin içine girebilenlere gerçeği 
yaşatır. Bu filmde Gerard Dipardieu’nun can-
landırdığı saray müzisyeninin gençliğini oğlu 
oynamaktadır. Müzisyenimizden ders almak 
isteyen biraz da kızının aşığı delikanlıya, bir 
eser çalmasını istedikten sonra söylediği 
söz çok önemlidir: “Sen müzik yapıyorsun 
müzisyen değilsin.” Gencin gerçeğini hisse-
der ve evinden kovar. 

“Bilmek” ve “olmak” ayrı kavramlardır. Ger-

çeği bilmek veya gerçeği hayal etmek başka 

bir şeydir, “gerçek” olabilmek başkadır. Bil-

mek istiyoruz, bilmek istediğimizi hayal edi-

yoruz ama “onu” olmayı istemiyoruz. Doktor, 

mühendis, avukat, akademisyen olmak isti-

yoruz. İfade içinde “olmak” kullanıyoruz ama 

sadece mesleği icra edecek bilgileri biliyo-

ruz. Dindar olmayı, merhametli olmayı, ada-

letli olmayı biliyor ve söylüyoruz ama “olmak” 

zor. 

Bütün toplumlarda tümüyle çıplaklık ve cin-

sellik hoş karşılanmaz. Kimse çocuklarının 

yanında böyle filmler seyretmekten hoşlan-

maz. Güzel de kabul edilmez. Ama küçük 

bir öpme, tatlı bir bakış ve dokunuş olan aşk 

filmleri herkese güzel gelebilir. Tüm çıplak-

lığıyla, gerçekten, genel olarak hoşlanmaz. 

Gerçeğin dolayımlısı ise zarif gelir. Saçı ol-

mayan bir kişiye herkesin içinde kel denilirse 

hoş olmayabilir. Ama biraz şakayla karışık az 

saçlı denilirse çok kötü karşılanmayabilir. Mi-

zah ve sanat, bu dolayımlamayı yaptığı için 

insanlara güzel gelir. İnsan tüm çıplaklığıyla 

gerçekliği sevmez veya tahammül edemez. 

Yüce Yaratıcı da kendini tüm gerçekliğiyle 

göstermiyor. Hep bir dolayımlama ile bize 

kendini gösteriyor. Kâinat ve içinde bulundu-

ğumuz tabiat içinde farklı yaratılışlarla bize 

gözüküyor. Kâinat ve tabiat incelikli, zarif, 

güzel ve sanat gibi. Güzel olan hayal için-

den geçilen gerçekliktir. Hayal koridorundan 

geçerek gerçeği görmeye çalışmak bir yol-

culuktur. Bu yolculuk ise “insan olma” yolcu-

luğudur. 
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şimdi dantelalar örtmek isterim ellerin üzerine
saten çarşaflar üzerine bırakmak sıtmalı güneşlerini
kaçmak istediğin diyarların sapa köşelerine saklamak seni büsbütün 
içi boş kitaplarıma yazmaktan utanmadığım 
sedefli günler 

parlak gümüşler
şaşaalı takımlar arasındaki çocuklarım 
şimdi onlar çok büyük adamlar oldular 
kaçırmak lazımdır onları katran gibilerden
senin yüzündendir ki örme yarınlarım 
topuklarımdaki mürekkepler ne gayzla kurudular 

şimdi ipeklere sarmalı altından dalgaları
daha güzel ziyan etmeli hepten yakılacak tüm kitapları
bugün bir daha sevmeliyim seni 
bin daha tövbe etmeliyim meyler üzerine 

elbiseler giydirmeliyim sudan adımlarıma
yüzlerini boyamalı ve öyle çıkarmalıyım alem karşısına
radyolarda çalan şarkımla 
ilmek ilmek sezmek omuzlarından düşen serleri

şimdi kaybetmek isterim seni öylesine 
yahut acele işlerime karıştırmak
küfretmeliyim sana dağıttığım şenlikler gibi 
tırnaklarımla kazımalı sırtındaki lekeleri 
çocuklarımı bulmalı saklanmadıkları eteklerin arkasında bir bir
sedefli günlerde 

BEYZA NUR SÖZEN

LEKE
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HURİSER BALCI

BAŞLANGIÇ
Nereden geldik? Nereye gidiyoruz?   İnsa-
nın başlangıçtan geleceğe yolculuğu

“Robert Langdon serisi”nin dördüncü kita-
bı olan Cehennem’den sonra, Dan Brown 
hayranları simge bilimci profesörün yeni 
bir macerasıyla buluşmak için tam dört 
yıl bekledi. Kitabı eline alanlar en sondaki 
teşekkür kısmını da atlamayıp okurlarsa, 
kitabın bu dört yıl boyunca nasıl bir hazır-
lık, araştırma, görüşme, inceleme aşama-
sından geçtiğini az çok tahmin edebilirler.

13 ülke ile aynı tarihte, 3 Ekim’de Türki-
ye’deki raflarda yerini alan kitabın çeviri 
ve yayına hazırlanması aşamasının da bü-
yük bir gizlilikle, Barselona’da tüm ülke-
lerden gelen çevirmen ve editörlerin bir 
araya toplandığı, iki ay süresince dışarıdan 
hiç kimseyle irtibat kurmadan, internetsiz 
bir ortamda gerçekleştiğini biliyoruz. Bu 
da kitabı daha bir gizemli ve heyecanlı kı-
lıyor açıkçası.

Gelelim kitabın içeriğine… 

Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? 

Harvard Üniversitesi’nde dinî semboller 
konusunda uzman bir profesör olan Ro-
bert Langdon’un eski öğrencisi; bilgisayar 
modelleme konusunda uzman, din karşı-
tı, dâhi, bir fütürist olan Edmond Kirsch, 
insanlığın başlangıcından bugüne kadar 
uğraştığı bu iki temel sorunun cevabını 
keşfettiğini iddia eder. Öncelikle, dünyada 
kendi dinî çevrelerinde etkili olan bir Hris-
tiyan Psikopos, bir Musevi haham ve bir 
Müslüman din adamı ile gizli bir toplantı 
yaparak keşfini onlara açıklar. Daha on-
lar bunun şokunu atlatmadan Kirsch, bu 
keşfini canlı yayında tüm insanlığa açık-
lamak üzere düzenlediği organizasyonda, 
tam her şeyi açıklayacakken trajik bir şe-
kilde her şey son bulur. Bu kısım kitabın 
başlangıcını, çıkış noktasını oluşturuyor 
ve asıl olaylar bundan sonra başlıyor. Ve 
tahmin edildiği üzere, kitabın sonuna ka-
dar keşif, gizemini koruyor.

Kirsch’ün keşfi, bütün dinleri etkileyen, 
hedef alan bir durumu ortaya çıkarıyor. 
Fakat kitabın kurgusu içerisinde yazar, 
keşfi öğrenen Müslüman ve Musevi din 
adamlarının daha en başlarda bir şekilde 
bertaraf olmalarını sağlayarak, romanın 
baş rolüne İspanya’da hüküm süren Ka-
tolik dininin mensubu olan din adamları-
nı ve kraliyeti oturtmuş durumda. Yine de 
sonuçta; Tanrı’ya inanan her kesim için, 
serinin en tartışma yaratacak ve ses geti-
recek kitabı bana göre.

Kurgusal açıdan

Serinin diğer kitaplarında rastladığımız 
bazı karakter yapıları ve kurgu planı bu 
kitabında da benzer şekilde yer alıyor. 
Çok büyük kitleleri etkileyecek bilim, din 
ve sanatla ilgili bir olayın olması, Lang-
don’ın çoğu kimsenin fark etmediği sem-
bolleri yorumlayarak olayı çözmesi ve illa 
ki Langdon’ın bu süreç içerisinde yanında 
yer alacak, oradan oraya koşuşturacak, 
hatta zekâsıyla ona yol gösterecek, güzel, 
güçlü, başarılı bir kadın figürü… Bunlar 
serideki diğer kitaplarda da olan ve son 
kitabında da vazgeçemediği kurgu bile-
şenlerinden bazıları.

Yani Brown’un bu serideki bir kitabına 
başlarken, biz artık biliyoruz ki, az sonra 
muhtemelen bir Avrupa şehrinin sokakla-
rında, çeşitli sanatsal ve mimari yapıları 
arasında, bir suikastçıdan kaçıyor olaca-
ğız; işin içinde olan gizli dinî bir örgütün 
olduğunu öğrenip şaşıracağız ve önemli 
bir bilim dalı ve teknolojisiyle ilgili bilgiler 
edinebileceğiz. Kurgunun ana hatlarının 
bu şekilde olacağını tahmin edebiliyoruz. 
Böyle bakıldığında Brown’un kendini tek-
rarladığını düşünen ve artık kendisinden 
daha farklı bir şeyler bekleyen okur kitle-
sine hak vermemek elde değil.

Ancak din, bilim, sanat ilişkisine vurgu ko-
nusu sabit kalmak kaydıyla, kurgu çatısı 
benzer olsa da yazarın işlediği veya dik-
kat çekmek istediği konular, her kitabında 
tamamen farklılık gösteriyor. Tahmin ede-
bildiğimiz ana hat dışında bize kalan sürp-
rizse; hattın alt içerikleri, yani, hangi şehir, 
hangi sanatçılar ve eserleri, hangi gizli ör-
güt, hangi bilimsel olay veya buluşun ve 
tüm bunların birbirleriyle ilişkisinin bizi 
bekliyor olması. Bu bakımdan kurgu pla-
nının çok fazla değişmemesi beni rahatsız 
etmiyor, her romanında farklı konuda bir 
şeyler öğrenebildiğim için, aldığım doyum 
ve zevki azaltmıyor. Kaldı ki, bulmacalar, 
sırlar, iyi adamın, kötü adamın kim oldu-
ğu, aralarındaki ilişkinin ne olduğu gibi 
konulardan, kitabın sonuna kadar emin 
olamamamız, sürekli önümüze sürprizle-
rin, illüzyonların çıkması, o klişelerin gö-
zümüze batmamasını sağlayabiliyor. 

Bu bağlamda, Başlangıç kitabının kurgu-
sunu oluşturan, yukarıda da bahsettiğim 
değişmeyen temel başlıklar altında içerik-
teki farklılıklara değinecek olursam;
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Gizli organizasyonlar

Olaylar bu sefer İspanya’nın Bilbao, Barselona, 
Madrid şehirlerinde geçiyor ağırlıklı olarak. Ta-
rihte gerçekten de var olduğu bilinen bir gizli 
örgüt veya devlete de sızmış ayrı bir organizas-
yon kontenjanını bu sefer yazar Palmarianlarla 
dolduruyor. Vatikan Katolik kilisesinin bozul-
duğunu düşünerek onlardan ayrılan bir Katolik 
mezhebidir Palmarianlar ve Vatikan’da 1978’de 
ölen Papa VI. Paul’den sonrakileri kabul etme-
yip kendi Papalarını ayrı seçerler. Özellikle daha 
katı gelenekçi bir yaklaşım sergilemekle bilini-
yorlar. Organizasyonun romanda da önemli bir 
rolü bulunuyor.

Sanat açısından

Resim, heykel, mimari gibi sanat dalları ile pek 
ilgisi olmayana bile sanatı sevdirecek, özendi-
recek bir yaklaşımla, ilginç yönlerine dikkat çe-
kerek eserleri tanıtan bir yönü de var kitabın. 
İmkânı olanlar için bizzat gidilip gezilirse, kitap 
daha bir zevkli olur muhakkak. İmkânı olma-
yanlar ise elektronik ortamda rahatça ulaşabi-
lecekleri görsel kaynaklar eşliğinde okurlarsa, 
kitaptan çok daha fazla zevk alınacağı aşikâr. 
Zira, romanda bahsi geçen tüm sanat eserleri, 
mimari yapılar ve bilimsel çalışmalar, gerçek. 

Burada diğer kitaplardan farklı olarak, eski orta 
çağ dönemindeki sanat eserleri ve sanatçılar 
değil, modern sanat akımını benimsemiş olan 
19. ve 20. yüzyıl sanatçılarına ve eserlerine yo-
ğunlaşılmış durumda. 

Bilbao’da bulunan Guggenheim Müzesi ve içe-
risindeki eserler ayrıntılı bir şekilde incelenmiş 
kitapta. Yves Klein’ın kendisinin icat ettiği mavi 
tonunu kullandığı “Yüzme Havuzu” tablosu, 
“Monoton Sessizlik” isimli ilginç müzik parça-
sı… Frank O. Gehry’nin müze önündeki Sis Hey-
kel’i, Louise Bourgeois’in Maman (dev karadul) 
heykeli, Richard Serra’nın “Zaman Meselesi” 
eseri… Antoni Gaudi’nin mimari yapısı “Casa 
Mila” ve “La Sagrada Familia”sı, Paul Gauguin’un 
ünlü “Nereden geldik, nereye gidiyoruz” tablo-
su, William Blake’in “Günlerin Atası” tablosu ve 
şiirleri… Ve daha bahsetmediğim pek çok eseri 
de içine alan bir modern sanat yolculuğu yapa-
bilirsiniz bu kitapta.

Bilim-Teknoloji

Kirsch’ün kitabın sonlarına doğru ortaya çıkan 
asıl büyük buluşu dışında, roman akışı içeri-

sinde başka ilginç buluş ve teknolojilerle de 
karşılaşıyoruz. Kulaklık yerine sesi sanki başın 
içinden geliyormuş gibi hissettiren “kemik ileti-
mi teknolojisi” ve Kirsch’ün asistan olarak kul-
landığı çok gelişmiş bir yapay zekâ “Winston”; 
bunlardan en önemlileri.

Bütün bunları düşündüğümüzde Dan Brown’un 
bu kitabı dahil, diğer kitaplarının da türüne po-
lisiye denmesi, asıl tanımı pek karşılamıyor ka-
nımca. Bilim, sanat, din üçgeninde yazılmış bir 
bulmaca ve tartışma kitabı gibi adeta. Öyle ki, 
kitaplarında ortaya atılan her fikrin karşıt fik-
rine de yer veriliyor. Geri kafalı, bilimden uzak 
duran bir din adamı varsa, illaki yenilikçi ve bi-
limi destekleyen bir din adamı da yer alıyor ka-
rakterler arasında. Ya da tam bir din karşıtı olan 
ve dinin yerine bilim devrinin başlayacağını sa-
vunan Kirsch’e, Langdon şunu diyebiliyor:

“Bilim ile din rakip değildir. Onlar aynı hikâyeyi 
anlatmaya çalışan farklı dillerdir. Bu dünyada 
ikisine de yer var.”

Böyle hassas bir konuda kışkırtıcı olmayan bir 
anlatım ve dengeyi sağlayan bir üslup kullanı-
yor bana göre yazar.

Kirsch’ün kitabın sonunda “Nereye Gidiyoruz?” 
sorusuna bulduğu cevapların bir kısmı, Yuval 
Noah Harari’nin 2016 yılında çıkan ve yapay 
zekânın gümbür gümbür gelen sesine dikkat 
çeken kitabı Homo Deus’la paralellik göster-
mekle birlikte, Brown’un yaratmak istediği algı 
daha iyimser ve umut dolu. Ancak yapay zekâ-
nın insanlarla ilişkisinde fazla inisiyatif alacak 
kadar gelişmesinin tehlikesine, son sayfalarda 
ortaya çıkan ve bizi şok eden gerçekle dikkat 
çekmeyi başarıyor.

Langdon o akıllı, çekingen tavırlarıyla, bilime ve 
dine olan saygılı bakış açısıyla, sanata verdiği 
değerle ve semboller yardımıyla bulmaca çöz-
me yeteneğiyle, okurların kalbinde taht kurmuş 
bir karakter. Serinin sevilmesinde katkısının 
büyük olduğunu düşünüyorum. Onun da dahil 
olduğu ve pek çok konuda bizi düşünmeye sevk 
eden bu kitap da pek çok kitapseverin kütüp-
hanesinde yer almayı hak ediyor.

Her şeyin ötesinde, insanlara bir şeye körü kö-
rüne bağlanma yerine bahsi geçen konuları 
araştırıp tartışmaya yönlendirmesi, sorgulat-
ması açısından önemli bir kitap olduğunu dü-
şünüyorum.
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PLATON’UN FORMLARI
Bahsedeceğimiz zaman eski zaman-
lar, İÖ 300’ler. Atina’da o zaman, şim-
diki 2000’lerdeki gibi tiyatro festival-
leri, hamamlar ve çok ünlü filozoflar 
var. Ve bunlardan en önemli, dünyaca 
tanınmış bir filozof Platon…

Platon Atina’da zengin bir ailenin ço-
cuğu olarak dünyaya gelmişti. Etra-
fınca tanınıyordu, Sokrates ile tanışı-
yorlardı. Hatta Sokrates’in mahkeme 
karşısındaki savunmasını kitaba döken 
Platon’du. Platon, herkesçe kabul edi-
len popüler görüşlerin yanılgılara ne-
den olduğunu, ahlaki açıdan saptırıl-
dığımızı düşünüyordu. Çünkü insanlar 
hayran oldukları kişilerdi aynı zaman-
da. Misal sevdiğimiz insanlar kendi-
mize en çok benzettiğimiz insanlardı. 
Herkes birbiriyle aynı olamazdı, o za-
man popüler görüşlerin yanılgı olma 
olasılığı fazlaydı. 

Misal: “Para ile saadet olur.” “En doğru 
yönetim biçimi demokrasidir.” Gibi gö-
rüşler herkesçe doğru görüldüğü için 
doğrular mıydı?

Bu Platon’un aklına şu soruyu getirdi:’’ 
İdeal olan nedir? ‘’

Özellikle Platon’un ilgilendiği bir alan 
vardı, o alan siyasal bilimlerdi. Siyase-
tin bilimi olur mu demiş olabilirsiniz, 
ama Platon ve Sokrates bir doktorun 
aldığı eğitim kadar siyaset alanında 
da eğitim alanın iyi siyasetçi olacak-
larını düşünüyorlardı. Şimdiki hukuk 
fakültesinin o zamanlar olmadığını 
düşünürsek Siyasal Bilimler’ in kuru-
cularının Platon ve Sokrates olduğu-
nu söyleyebiliriz. Platon, açtığı Atina 
Akademisi’nde geometri ve matema-
tik derslerinin yanında iyi yöneticiler 
yetiştirilmesi amacıyla siyaset alanın-
da da eğitim verilmesini sağladı ve bu 
300 yıl boyunca devam etti.

Güzellik Anlayışı

İnsanlar neden güzel nesneleri veya 
güzel soyutlukları severler? Platon in-
sanların güzele yönelmesinin nede-
nini insanların güzelliğe ihtiyaç duy-
duğunu, iyi yaşama geçiş yolu olarak 
gördüklerinden olduğunu düşünüyor-
du. Ancak insanın bu yönergesini ters-
leyen bir durum vardır: dürtülerimiz. 
Dürtülerimiz, bizi farklı şekillere so-
kabilir ve yanılgıya sürükleyebilir. Bu 
yüzden ideali ve doğruluğu, insanlığa 
özgü bir şekilde aklımız sayesinde bu-
labiliyoruz. Biz insanlar güzellik anla-
yışımızdan dolayı kusurlu varlıklarız. 
Kusurlu bir varlık olarak idealliği ve 
mükemmelliği nasıl bulabiliriz? 

Platon’un bakış açısıyla bakarsak, Pla-
ton’un nihai hedefi toplum reformu 
gerçekleştirmektir. Bu da ancak ahlak 
yapısını değiştirerek mümkün olabilir.

İdeal Hükümet

Platon’un yaşadığı Atina’nın yakınla-
rında ‘SPARTA’ denilen ve o bölgenin 
en gelişmiş askeri teknik ve ordusu 
bulunan bir şehir devleti vardı. Platon 
her askerin birbirinden güçlü olduğu-
nu bildiğinden ve bundan yararlanıp 
farklı bir soru sormayı denedi. Asker 
yetiştirmeden de şehrinden hoşnut ve 
mutlu insanlar yetiştirebilir miyim? 
 Hayranlık duyduğumuz, sevgi besle-
diğimiz insanlar ya bizim akrabaları-
mızdır ya arkadaşlarımızdır ya da po-
pülerleşmiş insanlardır. Hayranlık ve 
heveslerimiz bizim nasıl biri olduğu-
muzu açığa çıkarır. Fikirlerimizi yön-
lendirir. İdeal olarak gördüğümüz dü-
şünceler popüler düşünceler olamaz.
Demokrasi en doğru yönetim biçimi 
midir?
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Genel olarak herkesçe düşünülür demok-
rasinin en doğru yönetim biçimi olduğu. 
Ben demokrasinin kendi görüşümce doğru 
bir yönetim biçimi mi değil mi belirtmeden 
Sokrates’in ve Platon’un görüşlerini akta-
racağım.

Sokrates, demokrasiye şüpheyle yaklaş-
mıştır ve Atina’nın demokrasiyle yönetil-
memesinin doğru olduğunu belirtmiştir. 
Demokrasiyle yönetilmemesi derken tam 
anlamıyla monarşi, oligarşi ve başka yöne-
tim biçimlerinden bahsetmiyor, oy kulla-
nan insanların siyasetle ilgili yeterli bilgi-
leri olması gerektiğini düşünüyor. Misal bir 
demokrasi gemisi ile seyahat ediyoruz. Ge-
miyi kimin yönlendireceğine gemide yolcu-
luk eden herkes mi karar vermelidir, yoksa 
gemicilik kurallarını ve gerekliliklerini bilen 
insanlar mı? Sokrates bu soruyu sormuştu 
ve mantıklı görünen ikinci durumdu. Eğer 
herkes bu oylamaya katılırsa gemi bir fırtı-
naya sürüklenebilirdi. Şuraya bakın ki Sok-
rates, yargı karşısında yüzde elli iki oy ile 
idam edilmiştir. Arada yüzde ikilik bir dilim 
vardır. 

Demokrasinin yaşı yeten her vatandaş ta-
rafından kullanılması demagojiye neden 
olabilirdi. Bu demokrasinin sonunu getire-
bilirdi.

Misal bir şeker dükkanı ile doktoru yan 
yana koyalım. Hastalar doktordan ilaç al-
maya geldiğinde şekerci desin ki ben size 
ziyafet verdiriyorum; o ise canınızı yakıyor, 
size acı ilaçlar veriyor, ne içip ne yediğini-
ze bile karışıyor, şeker yemeniz size daha 
iyi tedavi edecektir. Doktor ise şöyle yanıt 
versin, “Ben sizi iyileştirmek ve yardımcı 
olmak istiyorum.’’ Hastaların hangisini ter-
cih etme olasılığı daha yüksektir? Eğitim 
almış bir doktoru mu, yoksa şeker satan 
bir şekerciyi mi?

Demokrasi hakkında söylenmiş sözler:

-Demokrasi, iki kurdun ve bir kuzunun öğle 
yemeğinde ne yiyecekleri için yaptıkları oy-
lamadır. Özgürlük, tam teçhizatlı bir kuzu 
savunucusudur.

-Demokrasiler her zaman birbirleriyle çe-
kişmeli geçmiş ve rekabetli olmuşlardır. 
Mülkiyet haklarıyla ve insan güvenliği ile 
uyuşmazlık yaşamışlar ve ömürleri şiddetli 
ve ani bir şekilde son bulmuştur.

-Gerçek özgürlük, despotizmde veya de-
mokrasinin uç noktalarında asla bulunma-
mıştır.

-Demokrasiler asla uzun sürmez. Kısa sü-
rede harcanırlar ve tükenirler.

-Özgürlüğün özü, hükümetin uygun olarak 
sınırlanmasıdır.

DOĞRU FORM NEDİR? 

Platon’a göre herkesin aklında iyi bir yöne-
tim formu vardır ve ona göre fikrimizi söy-
leyebiliriz. Ancak bu bir siyaset için ya da 
sizin kendinize göre arkadaş seçiminizde 
bulunurken söylenebilir. Doğada ise yeni 
bir şey üretirken rehber aldığımız mükem-
mel bir form vardır. Misal o zamanlarda 
bir heykeltıraş, heykelini bildiği bir forma 
uyarak yapabilir. ‘’Form’’ kavramını ideali-
miz olarak ele alırsak insanlar ideallerinin 
kendilerine verdiği güçle ve işlerine kattığı 
hırslar ile üretim yapabilmektedir. Heykel-
tıraş, heykeline bu şekilde biçim verebil-
mektedir.
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SÖYLEŞİ: IŞIL GÜLCE GAZİOĞLU - BEYZA YILMAZ
ARIZALI DUYGULARIN KADINI
AYŞEGÜL KOCABIÇAK

İlk ne zaman yazmaya başladınız?

Bu çok klasik bir cevap olur ama ilkokul-
dan beri hep yazıyordum. Bu herhalde biraz 
da kişilikle ilgili bir şey. Bazı insanlar ko-
nuşarak kendini ifade eder, ben yazarak… 
Günlük tutuyordum, şiir yazıyordum veya 
bir arkadaşımla kavga ettiysem oturup ona 
yazıyordum. Küçük yaşlardan beri sürekli 
derdimi yazarak anlatmayı seviyorum. 

Gençliğinizde başınıza gelen herhangi bir 
olayın yazdığınız öykülere bir etkisi var mı? 
Varsa nasıl etkileri oluyor?

Tabii ki. Murathan Mungan’ın bir sözü var-
dır: “Çocukluk bir yazarın hazine sandığı-
dır.” der. Aynı şekilde gençlik de öyledir, bir 
yazarın hazine sandığıdır. Edip Cansever’in 
“Gökyüzü gibi bir şey çocukluk, hiçbir yere 
gitmiyor.” sözü gibi gençlikten ve çocukluk-
tan yani geçmişten mutlaka etkileniyorsu-
nuz yazdıklarınızda. Oradan bir an, bir anı, 
gördüğünüz bir şey, yaşadığınız bir şey… 
Bunlar mutlaka yazdıklarınıza siniyor. Hani 
yaşanmadan da yazılıyor ama yaşanmış bir 
olayın üstüne kurgu yapmak daha gerçekçi, 
samimi ve çekici oluyor bence. 

Bu işe başlarken kimleri kendinize yakın 
görüyordunuz?

Yerli yazarlardan Sevgi Soysal mesela, ilk 
sırada onu söyleyebilirim. Tante Rosa be-
nim için çok önemli bir kitap. Çok severim, 
severek okurum. Sevgi Soysal da öyle; hem 
kendi kişiliğiyle hem yazdıklarıyla…

Yabancı yazarlardan da Sevgili’nin yazarı 
Marguerite Duras’ı çok severim, onun bü-
tün kitaplarını okumuşumdur. Onun dışında 
mesela Saramago’yu da çok severim. Liz-
bon Kuşatması’nın Tarihi, Ölüm Bir Varmış 
Bir Yokmuş, Körlük gibi kitaplar bana oku-
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maktan keyif aldığım eserleridir. Hepsini 
tekrar tekrar dönüp okunabilecek kitaplar 
olarak görüyorum. Ha!.. Onların ayarında 
yazabiliyor muyum? Tabii ki hayır ama çok 
isterim.

Bu iki yazarın dışında da son dönem ya-
zarları içinden çok yazar var tabii ki.  Böyle 
sorunca da insanın aklında hemen sıralan-
mıyor maalesef. Örneğin; Nermin Yıldırım’ı, 
Mahir Ünsal Eriş’i, Oylum Yılmaz’ı çok be-
ğeniyorum.

Ankara’dan kopamamanızın edebi kimliği-
nizle bir alakası var mı?

Ankara aslında çok kopmak istediğim bir 
şehir. Gülüzar çıktıktan sonra birkaç söy-
leşi cevapladım. Hep bana Ankara ile ilgili 
sorular sordular. Ben de hep olumsuz şey-
ler söylemişim “Gri Ankara” gibi. Bürokra-
sinin orada olması ve bu yüzden Ankara’nın 
siyasi bir şehir olması beni Ankara’dan çok 
soğutuyor. Ama Ankaralıyım, orada doğ-
dum ve büyüdüm, sonra da orada çalışma-
ya başladım. Yani bir şekilde hep Ankara’da 
kaldım. Şimdi hala orada devam ediyorum. 
Ankara’dan özellikle kopamama gibi bir 
şey yok hayatımda. Ama şartlar beni hep 
Ankara’da yaşamaya zorladı. Ancak çok is-
tiyorum başka bir şehirde yaşayabilmek. 
Her memurun ve kalabalık şehirde yaşayan 
her insanın hayalidir ya bir kıyı kasabasına 
yerleşmek. Benim için de bu geçerli. Ama 
Ankara’da yaşamanın edebiyat ve sanatsal 
anlamda güzelliği de şu; büyük bir şehir ol-
duğu için tiyatrolar var, film festivalleri var, 
birçok etkinlik düzenleniyor, istediğiniz ya-
zarları görebilme şansınız var, imza günleri, 
söyleşiler yapılıyor. Ben bunları çok fazla 
takip edemiyorum ama yine de bu yönden 
kendimi şanslı hissediyorum. Ankara beni 
bu yönden besliyor. Büyük kitap evleri var; 
her türlü kitaba, dergiye kolayca ulaşabili-
yorsunuz. 

Öykülerinizin konularını ve verdiğiniz baş-
lıkları planlayarak mı seçiyorsunuz yoksa 
spontane mi gelişiyor?

Konu bir anda aklıma geliyor; biriyle konu-
şurken, haberleri izlerken, geçmişi düşü-
nürken… Sonra o konu kafamda kalıyor ve 
kafamın içinde dönmeye başlıyor. O konu 
bir şekilde aklımda kalıyor, nasıl yazılır 
diye. Sonra “Artık yazmalıyım.” diyorum. 
Ama bunun bir süresi yok. O öyküyü aynı 
gün içinde başlayıp bitiriyorum. Zaten ya-
rım bırakırsam bir daha üzerine yazmaya 
devam edemiyorum. İsim hiç düşünmü-
yorum, ilk aklıma gelen ismi koyuyorum. 
Bazen kendimi kötü hissettiğim de oluyor 
bu yüzden. Çünkü diğer yazarlara bakınca 
oturup başlık düşündüklerini görüyorum. 
Öyküyü yazdıktan sonra 15 gün kadar bek-
letiyorum çünkü bu daha sağlıklı bakmamı 
sağlıyor. Öyküye müdahale etmiyorum tabii 
ama mesela imla hatalarını düzeltiyorum. 

Yazdığınız öykülerde çoğunlukla günlük dil 
kullanıyorsunuz. Bunu özel bir sebebi var 
mı?

Hayır, yok. Dil işçiliğine çok fazla dikkat et-
miyorum. Daha çok duygu yoğunluğuna ve 
samimiyete bakıyorum. Sevdiğim yazarla-
ra baktığımda da fark ediyorum ki onlar da 
bu tarzda yazıyorlar. Yazdığım öykülerde 
anlatmak istediğim neyse onu en anlaşı-
lır şekilde yansıtmaya çalışıyorum. En yalın 
şekilde anlatmayı seviyorum. Mesela say-
falarca bir bardağı tasvir edemem. Çünkü 
sayfalarca bir bardağı tasvir eden yazıları 
okurken de sıkılıyorum. 

Peki, edebiyata olan ilginiz özel hayatınızı 
hiç etkiledi mi?

Etkiliyor tabii ki. İlk kitabım Aşk Bu’dan 
sonra bir edebiyat grubuna dahil oldum 
ve artık yazarlığım günlük işlerimin önüne 
geçmeye başladı. Öyle olunca da bu du-
rum eşimi de tedirgin etmeye başladı me-
sela. Zamanla bu durumdan dolayı vaktiniz 
azalıyor, daha çok yayın takip etmeye ve 
daha çok yazmaya başlıyorsunuz. İnsanlar 
sizinle iletişime geçmek istiyorlar ve sizi 
takip edenler artıyor. Aslında şansım ya-
ver gitti ve benim yazarlık sürecim çok hızlı 
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gelişmeye başladı. Bundan dolayı da 
özel hayatım tabii ki etkilendi. Allah-
tan ben söyleşilere, yemeklere, top-
lantılara katılmayı çok seven bir insan 
değilim. Çünkü benim için en kıymetli 
zaman yalnız kaldığım zaman. Mesela 
benim hep yazmak istediğim bir şey 
var ama kurulu bir düzenim var, ailem 
var, çalışıyorum. Bu yüzden yazmak 
zor bir iş benim için. Buna ne kadar 
dayanırım bilmiyorum ama şu an için 
düzenim böyle. 

Hangi ruh hali içindeyken yazmaya 
başlıyorsunuz? Özel bir anınız oluyor 
mu?

Aslında aklımdaki şeyi yazmaya fırsat 
bulduğum anda yazıyorum. Mesela 
Gülüzar’ın ilk öyküsü bir türbeyle ilgi-
li. Bu da Bursa’ya gittiğim bir gün fark 
ettim ki her yerde türbe var. Mesela 
bir ev ve yanında da bir mezar taşı var. 
Bu benim aklıma düştü, bir çocuğun 
bu durumdan nasıl etkilenebileceğini 
düşündüm ve bununla ilgili yazdım. 

Neden öykülerinizde kadınlar ağırlıklı 
konular işliyorsunuz?

Herhalde kadın olduğum için. Ben işçi 
çocuğuyum ve açıkçası varoş denilebi-
lecek bir semtte büyüdüm Ankara’da. 
Ve hep kadınların ezildiğini gördüm. 
Kadınlar hiç çalışmıyordu. Çalışsa da 
maaşını olduğu gibi kocasına veriyor-
du. Yani kadın olarak hiç değer veril-
meyen bir ortamda büyüdüm. Ve be-
nim de bir kadın olarak hala içimde 
tutup yaşayamadığım şeyler var. Tür-

kiye şartlarında kadınlar hep bir şekil-
de ikinci plana atıldığı için bu benim 
içimde bir sıkıntı olarak kaldı galiba. 

En çok sevdiğiniz ve sizi en çok yansı-
tan kitabınız hangisi?

Dilsiz Annelerin Sessiz Çocukları, çün-
kü onu çok büyük bir heyecanla yaz-
dım ve yayımlanmasını bekledim. Hani 
hep derler ya her kitap çocuğunuz gibi 
diye. Gerçekten de öyle oluyor. Ama 
dediğim gibi Dilsiz Annelerin Sessiz 
Çocukları’nın yeri başka. 

Bildiğimiz kadarıyla devlet memuru-
sunuz. Yazarlığınız memuriyet hayatı-
nızı nasıl etkiliyor?

Kitaplar memuriyet hayatımı hiç et-
kilemiyor ama memuriyet hayatım 
kitaplarımı çok etkiliyor. Çünkü tam 
zamanlı çalışıyorum laboratuvarda. 
Ve işim çok yorucu olduğu için akşam 
eve gittiğimde yeni bir şeyler üretecek 
takatim olmuyor. Ama dediğim gibi 
memuriyet hayatım etkilenmiyor. 

Günümüzde çok satan/okunan popü-
ler dergiler hakkında neler düşünü-
yorsunuz?

Ben seviyorum ve hemen hemen çık-
tıklarından beri takip ediyorum. Kafa, 
Ot, Bavul… Hepsini ara ara alıp oku-
yorum. Çünkü o dergiler yetenekli ya-
zarların özellikle gençlere kolaylıkla 
ulaşmasını sağlıyorlar. Bu sebepten 
dolayı ben de yararlı buluyorum ve 
keyifle okuyorum. 
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Öykü ve roman türünde eserler verdiniz. 
Farklı türlerde de yazıyor musunuz veya 
yazmayı düşünüyor musunuz?

Aslında ben ilk şiir yazarak başladım. Tabii 
bu şiirler hiçbir yerde yayımlanmadı. Sade-
ce bir türe bağlı kalmamak gerektiğini dü-
şünüyorum. Ayşegül Kocabıçak; romancı-
dır, öykücüdür gibi bir sınıflandırmaya dâhil 
olmak istemiyorum. Ara ara denemeler ya-
zıyorum ve onları bir kenarda biriktiriyo-
rum. Fırsat buldukça her türden yazmaya 
çalışıyorum.

“Âşık olmak ve anne olmak, ikisi de bence 
hayattaki en arızalı duygular.” demişsiniz. 
Sizi bunu söylemeye iten şey neydi?

Çünkü öyle düşünüyorum. 40 yaşındayım; 
âşık da oldum, anne de oldum. Diğer bütün 
duyguları da tecrübe ettim. Ama anne ol-
mak ve âşık olmak kadar patolojik bir duygu 
tanımadım. Çünkü ikisi de karşılıksız ken-
dinden bir şeyler vermek demek bana göre. 
Âşık olduğunuzda da anne olduğunuzda da 
karşınızdaki canlıyı karşılıksız sevip varınızı 
yoğunuzu ona adamak, onun için her şeyin 
en iyisini istiyorsunuz. Bütün hücreleriniz-
le, bütün varlığınızla onun olmak ve onun 
da sizin olmasını istiyorsunuz. Ama ikisi de 
çok güzel. 

Günümüzdeki öykü yazarları hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Hemen hepsini takip etmeye çalışıyorum. 
Son dönem yazdığım romana ağırlık verdi-

ğim için okuyamadıklarım oluyor. Herkesin 
kendine özgü bir tarzı olduğunu düşünü-
yorum. Hepimizin izlediği yol ve ulaşmak 
istediği kesim farklı olabilir. Bazısını çok 
beğeniyorum, bazılarına da bana hitap et-
miyor diyebiliyorum. 

Son olarak Çınaraltı dergisi ve ekibimiz 
için söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Çok şey var. Öncelikle Ali Lidar ailecek çok 
hayran olduğumuz bir yazar. Dergiyi lise 
öğrencileriyle çıkarıyorum deyince çok şa-
şırdım. Çok güzel ve kaliteli bir dergi ve 3 
yıldır devam ediyormuş. Bu harika bir şey. 
Genelde lise çağındaki öğrenciler bir şeyi 
yapmaktan çabuk sıkılır ancak sizin bu de-
vamlılığınız ve çalışmalarınızın kalitesi beni 
çok etkiledi. Sizi çok takdir ettim ve çok da 
gurur duydum. 

Ayşegül Kocabıçak 1977 yılında Ankara’da 
doğdu. Öykü ve yazıları çeşitli dergilerde 
yayımlandı.

Ölüm Vardiyası, Kadın Sesi Kâğıda Düşerse, 
Pati Öyküleri, Türkiye Hikâyelerini Anlatıyor 
isimli seçkilerde öyküleriyle yer aldı. Dil-
siz Annelerin Sessiz Çocukları’nda yer alan 
“Olmaz mı?” isimli öyküsü Soma Mekânsız-
lar Tiyatrosu tarafından  Para İle Satılmaz 
adlı tiyatro oyununun yazımında kullanıldı. 
Halen Ankara’da yaşayan yazar Aybüke ve 
Ahmet Berk’in annesidir. Aşk Bu (2013), Dil-
siz Annelerin Sessiz Çocukları (2015), Ben 
Söylemem Sen Anla (2016) yayımlanan ki-
taplarıdır.
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RIFAT GÜNDAY
OSMANLI’NIN EFSANE SAVAŞÇILARI

DELİLER
“ …Deri takkeli Deliler’in atlarının boyunlarında öten ziller, savaş-
tıkları kâfirlerin iniltileri ve figanları idi. Bu garip tarz ve acayip 
tavırla kâfirlere köpeksiz koyuna kurt girer gibi koyuldulardı. Dün-
ya depreme tutuldu, Kaf Dağı yerinden oynadı, Gökler yer üstüne 
yığıldı sandılar, gaziler kâfirleri öyle kırdılar ki…”

Mehmed Neş’ri Tarihi (2.Kosova Savaşı  -1448, Deli Hücumunun 
Tasviri)   

Deliler’in kuruluşu Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine kadar 
uzanmaktadır. Rumeli Eyalet askerlerinin “Serhat Kulu” askeri sı-
nıfındandır. (Serhat Kulu’nun diğer sınıfları Akıncılar, Gönüllüler ve 
Beşlilerdi) Deliler bazen Akıncılarla karıştırılsa da hem ocak kül-
türleri hem de görevleri bakımından epey farklılıkları vardı. Sayıları 
da Akıncıların ancak yarısı kadar olabiliyordu. XV. yüzyılda Rumeli 
Beylerbeyi’nin ya da Bosna ve Semendire Sancak Beyleri’nin hima-
yesinde küçük muhafız birlikleri olarak görülen  “Deli Teşkilatı “ 
zamanla Osmanlı ordusunun en efsanevi muharebe birlikleri oldu. 
Kuruluş yıllarında yalnızca Rumeli’deki sınır sancaklarında görev 
alan Deliler XVII. yüzyıldan itibaren merkezde veziriazamın, Anado-
lu’daki vezir ve beylerbeylerin muhafızlığını da üstlenmişlerdir.

DELİ OCAĞI’NIN KURULUŞU VE TEŞKİLATI

Deliler’in Ocağı’nın kuruluş nedeni: Osmanlı’nın kuruluş döne-
minde görülen taht kavgaları, Anadolu ve Rumeli’de beklenme-
dik biçimde patlak veren ayaklanmalar gibi asayişsizliğin getirdiği 
karışıklıklardır. Rumeli beyleri bu ayaklanmalara hazırlıksız yaka-
landıklarından hem huduttaki düşman devletlerle hem de asa-
yişsizliğin getirdiği kargaşalı ortamı kontrol etmekte zorlanıyordu. 
Böyle bir ortamda özellikle Rumeli’de toprak kaybına neden ola-
bilecek gelişmelerin önüne geçmek amacıyla Tımarlı askerlerden 
ve Akıncılar’dan farklı olarak doğrudan kendilerine bağlı hafif sü-
varilerden oluşan Deli Birlikleri’ni kurdular. Deli Birlikleri’nin “gözü 
kara “ düşmana saldırmalarından dolayı halk onlara “Deli “ ismini 
takmıştı. Deliler: Serhad ve Serhadde yakın bölgelerde “ serhad 
kulu“ denilen sınır kuvvetleri sınıfında iri yarı ve cesaretleriyle eş-
siz ve akıncılara benzeyen silahlarıyla savaşırlardı. Deliler, devlete 
bağlılıkları tartışılmazdı, Yeniçeriler ve diğer askerler tarafından 
yapılan ayaklanmaların hiçbirine katılmazlardı. Barış dönemle-
rinde etkileyici ve sıradışı ilginç kıyafetleri ile divan alaylarının en 
önünde giden Deliler sadrazamlara yol açar, olası suikastlara karşı 
korurlardı. Sefer sırasında ise ordunun en ön safında giden Deliler 
korkusuzca düşmana saldırırlar, onların saflarını yarmaya çalışır-
lardı.

Akıncı ocaklarında olduğu gibi Deliler’e katılmak isteyen kişinin 
yerine getirmesi gereken iki temel şart vardı. Gösterişli bir fiziki 
yapıya sahip olmak ve cesaretini, savaşma yeteneğini ispatlaması 
gerekirdi. Bu yüzden Deli adayları cesaretini sınamak için sefere 
götürülür ve tecrübe edilirdi. Muharebede gözü pek saldırıp en ön-
deki düşman süvarilerini devirmesi istenirdi. Deli adayları bu şekil-
de cesaretini kanıtlayarak eğitimin son aşamasını da başarıyla ta-
mamladıklarında düzenlenen bir tören ile yemin eder ve ocağa has 
deri başlıklarını giyerek Deliler Ocağı’na “ağa çırağı “ olarak resmen 
kayıt olurlardı. Deliler “Bayrak” adlı altmışar kişilik bir tür bölükleri 
en temel askeri birlikleriydi. Birkaç “Bayrak” birleştirilerek oluşan 
en küçük ocak bir delibaşının emrine verilirdi. Delibaşının em-
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rinde; “Gönüllü Ağası “, “Bayrak Ağası” gibi daha 
küçük rütbeli Deli subayları bulunurdu. Deli ocak-
ları da yani Delibaşlar da “Alaybeyi” veya “Ser-
çeçme” denilen daha yüksek rütbeli komutanın 
emrinde bağlı bulunduğu sancak beyinin, beyler-
beyinin safında savaşa katılırdı. Deliler ocağının 
kayıtlarından, eğitiminden ve sevkinden sorumlu 
komutanına “Deliler Kethüdası” denirdi. Deliler 
ocağı genellikle Türklerden oluşurdu. Ancak ocak-
ta az da olsa Rumeli’de İslam’ı kabul etmiş Boş-
nak, Sırp ve Hırvat gibi cengâverler de görülürdü.

Deliler,  ocaklarını Hz. Ömer’e kadar dayandırır-
lardı. Yani Osmanlı ordu birliklerinden sadece De-
liler’in ocak piri Hz.Ömer olması çok ilginçtir. De-
liler kendilerini  ”Kalpaklarımız Emir el Mü’minin 
HZ. Ömer’in (ra) çizmesinin koncuğudur, ocağımız 
da ona mensubdur” diyerek tanıtırlardı. Fevka-
lade cesaret, atılganlık ve korkunç kıyafetleri ile 
düşmana dehşetli korku salan Deliler, hep galip 
gelirlerdi. Deli süvarilerinin parolası “yazılan gelir 
başa” idi. Böyle bir ulvi anlayış ve bilince sahip 
olduklarından dolayı da hiç bir tehlikeden çekin-
mezlerdi.

Deliler’i Osmanlı’nın diğer askeri birliklerinden 
ayıran en önemli özellikleri hiç kuşkusuz kıyafet-
leriydi. Başlarına kurt, benekli sırtlan veya pars 
gibi vahşi hayvan derisinden yapılmış ve üzerine 
kartal tüyü takılmış kalpak giyen Deliler’in el-
biseleri de arslan, kaplan veya tilki postundan, 
şalvarları ise kurt veya ayı derisindendi. Ayakları-
na sivri burunlu, yüksek ökçeli, çıkrık mahmuzlu 
“serhadlik” denilen çizme giyerlerdi. Deli kalpak-
ların üzerinde kartal kanadı ya da tüyleri bulunur-
du. (Bazıları tüyleri doğrudan kafatasını yararak 
deriyle yapışık kalmasını sağlarlardı) 

Kullandıkları silahlar ise Akıncılarla benzerlik gös-
termekle beraber başlıca silahları ise Macar usu-
lü bir mızrak, kılıç, satır balta, bozdoğan, şeşper, 
gürz ve savaş çekici idi. (Sonraki yıllarda tüfek ve 
piştov da kullanacaklardır.) Deliler’in atları da en 
az kendileri kadar maharetliydi. Atlar çoğu zaman 
kartal tüyleri ile süslenir, atın kafası üzerine se-
rilen bir aslan postunun ağzından çıkardı. Deliler 
atlarına çok hâkimdirler. Günlerinin çoğu at üs-
tünde geçerdi. Eğitimleri sert ve çok disiplinlidir. 
Atlarını daima muharebe sahasının şartlarına göre 
terbiye ederlerdi. Bu yüzden Deli atları muha-
rebe meydanına girince ürkmez. Deliler, atlarını 
sürmedeki maharetleri kadar dörtnala giderken 
nişan almaları ve vurmaları ile de meşhurdurlar. 
Deliler hücum anında atlarından inmeleri ile bin-
meleri bir olurdu. Düşmanı şaşırtmak için bazen 
atlarından iner üzerlerine gelen düşman askerini 
tokatla devirirler sonra atlarına binip hücuma de-
vam ederlerdi. Deliler at üstünde de çok keskin 
nişancıdırlar ve cirit atmada üzerlerine yoktur. 
Düşman süvarileri Delilerle teke tek dövüşemez, 
kaçınırlardı.

OSMANLI TOKADI

Osmanlı tokadı, Osmanlı ordusundaki askerlerinin 
silahsız savunma ya da saldırı durumunda kul-

landıkları bir vuruş türü… Elin her iki yanıyla da 
yapılabilen ve muhatabını sersemleten, duruma 
göre bayıltan ya da öldürebilen cinstendi. Osmanlı 
tokadı enseye, kulağa veya kafatasına dirsekler 
bükülmeden alabildiğine atılırdı. Bu tokatların 
muhatabı bazen düşman askerleri değil, askerle-
rin atları olabiliyordu.

Osmanlı Tokadı zannedildiği üzere her Osmanlı’nın 
değil, yalnızca alanında uzman askerlerin (Deliler 
ve Azaplar) yaptığı bir dövüş türüydü. Osmanlı 
Tokadını ‘delibaş’ isimli askerler yıllar süren eği-
timleri sonucu atabilirlerdi. Deliler  çocukluktan 
itibaren pirinç ve hamurla beslenip vücutlarının 
güçlü ve diri kalmasını sağlanır ve yine erken yaş-
lardan itibaren her gün yüzlerce kez yağlı eller-
le mermere vurarak gelişimlerini tamamlarlardı. 
(Mermere vurarak elleri büyür ve sertleşir ve güç-
lenirdi) Deliler düşmana doğrudan saldıracakları 
zaman “Allah Allah “ nidalarıyla ve genellikle 100 
metrelik mesafede ani baskın tarzında da taarruz 
edebilirlerdi.

Deliler 15.Yüzyıldan itibaren bütün büyük meydan 
savaşlarında, kale muhasaralarında yer almışlardır. 
Delilerin yoğun tasvirlerinin yapıldığı bazı savaş-
lar: Varna ve 2. Kosova Savaşı’nda deli tasvirlerini 
yukarıda anlatmıştık (Yaklaşık Akıncı+ Deli süvari 
toplamı olarak 15.000 kişi katılmıştı.) Mohaç Sa-
vaşı’nda Husrev Bey’in emrinde 10.000 kişilik deli 
kuvveti vardı.  Solakzâde Tarihi’nde de Nahcivan 
Seferi’nde Rumeli Beylerbeyi Mehmed Paşa’nın, 
“kaplan postlu, kurt derisi taçlı, birer karış mah-
muzlu, tekne kalkanlı bayraklı alayı” tasviri de 
Delilerdi.

XVII. yüzyıl Avusturya savaşlarında Tiryaki Hasan 
Paşa ve Lala Mehmed Paşa’nın delileri, yine 1736-
1739 Osmanlı –Avusturya Savaşlarına katılan 
deliler büyük kahramanlık göstermişlerdir. Sad-
razam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa da maiyetinde 
2000 deli bulundururdu.

1828–1829 Osmanlı-Rus Savaşı’ndaki gözlemle-
rini aktaran İngiliz Sir Adolphus Slade, Deliler’in 
Ruslarla adeta spor yaparak çarpıştığını, Rus si-
perlerinin dibine kadar sokulup Rus süvarilerine 
laf atıp onları kızdırdığını ve eğitimli atları ile Rus 
piyade saflarını adeta parçaladığını anlatır. Aslında 
bu savaş Delilerin son savaşı oldu.

DELİ OCAĞININ SONU 

Deliler askeri disiplinlerini kaybederek halka ezi-
yet etmeye başlayan “başıbozuk” haydutlar halini 
almaya başlayınca devlet tarafından reformla dü-
zeltilmeye ve disiplin altına alınmaya çalışılmışsa 
da en nihayet 1829 yılında  Deliler Ocağı diğer Os-
manlı askeri sınıfları gibi lağvedilmiştir.

Delilerin Edebiyatımıza geçen deyimleri sadece 
Osmanlı Tokadı’yla sınırlı olmayıp ; “Başını Ver-
meyen Şehid  “Delibozuk“ “başıbozuk” ve “Deli-
baş” da Delilerden kalmıştır. Delilerin kıyafetleri 
özellikle kartal kanatlı ve tüylü motifleri Avrupa 
ordularınca ilham alınarak taklit edilmiştir.
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TUTKU NAZ ÇELİK

HAYRET
kaldırımlarım dolup dolup taşıyor son günlerde
kalabalık cümleler geçiyor bulanık yalnızlığımdan
kendime yer bulamıyorum
sığamıyorum bu bedene,
fazlayım, taşıyorum
kendi içimde arta kalan yine ben oluyorum
hayret 
nasıl oluyor
hiç anlamıyorum

ruhum bedenimden soyulup atılmış bir meyve kabuğu gibi
biri soyup almış onu benden
bulutlar geldiğim yerde kalmış
yıldızlar bile gökten koparılmış
artık içimde sesler eksik
yaşamıyor bu bedende birileri
kabuğunu soymuş densizin biri
boş bir bedenin gözlerinden dünyaya bakıyorum içim titreyerek
birileri geliyor
birileri gidiyor
hayret
nasıl oluyor
hiç anlamıyorum

tırnağı sökülmüş beş parmaktan biri
hangisi beni yansıtır ki
kalbim pürtelaş atıyor her nefeste
utanıyorum ondan, 
üç kelimesinden biri yalan
eğilip kusmak istiyorum onu,
ayrılsın istiyorum iç organlarımdan
içimdeki son çekirdek çürüyüp
toprağa karışıyor
caddeler kalabalık
ne tarafa dönsem bir galeyan
kabuksuzum
üşüyorum
hayret
nasıl oluyor
hiç anlamıyorum
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ZEYNEP ÇAKIR

DEFOLU KELEBEK
Ne çok anne ne çok çocuktu.

Birçoklarının sosyal medyada dolaşırken 

sonu ‘’bayım’’ sözcüğüyle biten dizelerin-

den tanıdığı şair Didem Madak. Çoğumuz 

onu yeteri kadar tanımıyoruz,  belki onun 

da söylediği gibi dalgınlığımıza gelmiş (!)  

tanıyamamışız. Oysa Türk edebiyatının en 

önemli kadın isimlerinden biri kendisi. Şair 

olmanın en temel şartı bir şeyler yazmak 

değil de acıyla yoğrulmaksa eğer çok kü-

çük yaşta şair olanlardan o da.

Elinin kalem tutmasının ve kalemin hü-

zünle hareket etmesinin en önemli se-

beplerinden biri annesi muhakkak.  Madak 

küçükken kanserden gözlerini kapamış 

dünyaya. Annesinin ölümünü uzun süre 

atlatamamış, hatta hiç atlatmamış. Yayım-

ladığı üç şiir kitabında da annesi Füsun 

Madak’a olan özleminin altını çiziyor. Acı-

sını şu dizelerle bizler için somutlaştırıyor:

“Yaşasaydın, hayatının ortasına

Güller yığan bir adam olsun isterdim ba-

bam.

Sen bir çocuk romanı annesi ol isterdim.

Ölü mısır tarlaları hışırdıyordu

Ve kalbimde çıngıraklı yılan sürüleri

diye başlayan bir çocuk romanında...

Şalına sarınırdın, toprağa sarınır gibi

Erken öleceğini biliyordum bana bırakmak 

için,

bu acımasız ölü anne sesini.”

 O ise şiire bu denli sarılışını bir küçük-

lük hatırasına bağlıyor. Sınıfının zengin, 

şımarık çocukları müstahdemin oğlunun 

başından aşağı soğuk su dökünce çocu-

ğun kara, kocaman ve acı çeken gözleriy-

le karşılaşıyor. “Eğer şair birdenbire şair 

oluveriyorsa ve eğer ben de bir şairsem 

işte o gün şair olmuşumdur.” diyor ve 

ekliyor,” Belki o kara ve kocaman acıdan 

özür dilemek için yazıp duruyorumdur.”

 

Babasının 12 Eylül döneminde başka bir 

şehre sürülmesi de onu sarsan olaylar-

dan yalnızca biri.  Annesi ve şiirlerinde 

ismi geçen kardeşi Işıl’la birlikte Bur-

dur’da yalnız başlarına kalıyorlar. Döne-

min zor şartlarından ve siyasi olaylardan 

dolayı da çok korkuyor Didem Madak. 

Hatta bazen evlerinin arka bahçesindeki 

mısırların hışırtısından bile.

Babasının annesi öldükten sonra yeniden 

evlenmesi onu çok kızdırıyor. “Babam çı-

karılmış bir adam, bütün fotoğraflardan.” 

dizelerinde de öfkesini belli ediyor. Böy-

lesine zor dönemlerden geçerken teyzesi 

ona annesinin tuttuğu defterleri ve Varlık 

dergisi koleksiyonunu veriyor. Madak’ın 

şiirle tanışması da bu defterler ve dergiler 

sayesinde oluyor. Seçtiği sıradan konula-

rı hayatın içinden seçtiği kelimelerle öyle 

güzel harmanlıyor ki, aşkı bile ilk defa 

duymuş gibi oluyorsunuz. Dilinde kadın-

ların sırtını okşayan bir şeyler var. Dizele-

riyle insanı yara bere içinde bırakıp sonra 

DOSYA:

DİDEM MADAK
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o yaraları sarıyor. Şiirinde karşıtlıklar 

çok fazla. Mutlulukla karamsarlığı, 

kadercilik ve hayatla savaşmayı birlik-

te işlemiş. Ayrıca üç şiir kitabında da 

mistik kavramlara göndermeler var. 

Nesnelerle ve kavramlarla olan ilişki-

sini koparmadan ve şiirinde bu nes-

nelere karşılıklar bularak adeta kendi 

sözlüğünü yaratmış. Günlük yaşamda 

sıklıkla kullandığımız mutfak araç ge-

reçlerine bile şiirinde yer bulmuş.

Bir röpörtajında da dediği gibi hayatıy-

la ve kadın oluşuyla ilgili çözemedi-

ği meseleleri var. Hepimiz gibi… Belki 

biraz da bu yüzden mutfak masasında 

şiirlerini okurken yanıbaşımızdaymış 

gibi hissettirmesi…

Yaşadığı her olayı yazmış. Hatta eve 

katlanamayıp üniversitenin ilk yılı ta-

nıştığı bir adamla gizlice evlenmesini 

bile.

“Evden kaçışımın pembe spor ayak-

kabıları vardı.”

Yaşadığı zorlukları büyülü elleriyle şi-

ire çevirebilen nadir insanlardan biri 

şüphesiz. Çok az insan eşinden bo-

şandıktan sonra bodrum katında şiir 

yazabilir. O günleri ise hüzün kokulu 

bir alaya vuruyor Madak. “Rutubete 

dayanıldığı sürece şiir yazmak için çok 

iyi yerler.” Diye bahsediyor bodrum 

katlarından.

Birçok kadın şairde gördüğümüz er-

kek egemen sisteme, ataerkil toplu-

ma başkaldırı ve özgürlüğe düşkün-

lük onun dizelerinde de mevcut. Ama 

belki de aralarında hüznün de öfkenin 

de en koyu rengi, yine de onun sevdiği 

gibi aralarına çiçekler sıkıştırılmış.

Tasavvufla ilgilendiği dönemler de ol-

muş ve bu şiirine de yansımış.Karde-

şi Işıl Madak bu döneminden: “Çok 

umutsuzdu. Kapanarak bu durumdan 

bir çıkış yolu bulacağını umdu.Ablam 

o dönemden inanarak kurtuldu. Yoksa 

kayıp gidecekti.” Diye bahsediyor.

“Allah benim çaresizliğimdi

Artık konuşacak kimsem kalmadığı 

için konuştuğumdu.”

Sonraları Timur Çelik ile evlenip bir 

kız çocuğunun annesi oluyor Madak. 

Kızına çok sevdiği annesinin ismini 

veriyor. Ve bana asıl hüzünlü gelen 

bundan sonrası. Kızı Füsun daha 3 

yaşındayken 24 Temmuz 2011’de tıpkı 

annesi gibi kanserden hayata gözlerini 

yumuyor. Onun da söylediği gibi “Yaz-

gısını yaldızlı çokomel kağıtları gibi 

tırnaklarıyla düzeltemiyor insan.”

Bitirmeden önce- kendi adıma çok 

alındığımdan- bahsetmek istediğim 

bir şey var. 2010 yılında davet edildiği 

Uluslararası Şiir Festivaline gönderdiği 

öz geçmişinde yazdığı “Şu sıralar ca-

dılık, büyü çeşitleri gibi konularla ilgi-

leniyor ve bir efsun kitabı düşlüyor.” 

cümlesi festival broşüründen çıkarıl-

mış. Özgeçmişine uygulanan bu san-

sür Didem Madak’ı da çok kızdırmış 

ve festivalden çekildiğini açıklamış. 

Ve bir de mektup göndermiş sansür-

leyenlere.

“Ben cadıları sevmeyenleri sevmi-

yorum. Cadılardan korkanlardan da 

korkmuyorum. Özgeçmişime uygula-

nan bu sansürü şiirime uygulanmış 



kabul ediyorum. Cadı avcıları her çağda 

olmuştur, bugün de vardır ve maalesef 

artmaktadır. Bir şiir festivali kitapçığında 

dahi cadılığa tahammülü olmayanlara bil-

dirmek isterim, yazmaya çalıştığım kitap 

bir “efsun kitabı” olacak, cadı avcılarına 

yönelik büyü girişimlerim sürecek. Ben-

den bir hanımefendi olmamı bekleyenler 

ve hanım hanımcık bir özgeçmiş yazma-

mı dileyenler özgeçmişimi (hangi sebeple 

olursa olsun) kesip biçenler biliyorum ki 

bazı haddini bilmez beyefendilerdir. On-

lar muhtemelen şiiri ılık bahar yağmurları 

ile karşılaştırıp, bir tür oyun hamuru gibi 

istedikleri gibi yoğurabileceklerini zan-

nedenlerdir. Bu beyefendilerin bilmesi-

ni istediğim bir husus vardır. Şiir onların 

zannettiğinden çok daha sert ve çetin bir 

şeydir. Şiir onların caiz bulmadığı pek çok 

şeyi barındırır. Şiirin tahammül edemediği 

onların tahammülsüzlüğü ve sansürüdür.”

…

“Bu ‘ağır ve saygın’ festivali ve özgeçmişi-

mi makaslayan beyefendileri ayıplıyorum. 

Sizin festivaliniz varsa bizim de büyüleri-

miz ve kedilerimiz var. En muzır neşriyat 

duygularımla.”

 

Ona göre ruhunu ütüsüz ve buruşuk sev-

diğinden hiçbir zaman yeterince düzgün 

bir insan olamamıştı. Gerçekten öyleyse 

bile yıllardır bizi silkeleyen ve saçlarımı-

zı okşayan eller Didem Madak’ın değil de 

kimindi?

“Olanlar oldu tanrım

Bütün bu olanların ağırlığından beni kol-

la.”
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DİDEM MADAK
“Canım Kızım

Sana mektup yazacağım. Çünkü artık 
başka bir şey yazamıyorum. Bu konu-
da pek de dertli değilim doğrusunu is-
tersen. Sen bana belki bugüne kadar 
yazdığımdan başka türlü bir yazı yaz-
mayı öğretirsin. Kendimi bir sonba-
har ağacı gibi hissediyorum. Mutlu bir 
sonbahar ağacıyım ben. Yere düşen 
yapraklarımı eğilip topluyorum. Saçı-
ma tutuyorum. Bakın yakışmış mı diye 
soruyorum. Sonra yaprakları havaya 
savuruyorum. Ben iki kişilik bir kabi-
lenin me isimli kölesiyim. Çünkü sen 
acıktığında me diye ağlıyorsun ve bu 
ismimi seviyorum reis!

Canım kızım, cehaletimden şair ol-
dum… Annesizlikten. Sen sakın şair 
olma!”

Didem Madak. İstanbul. Füsun’a.

Sanırım onu büyülü kelimelerle an-
latmaya başlasam seçeceğim kelime 
Füsun olurdu. Bir Füsun’dan öteki Fü-
sun’a şiirin duraklarına uğrayarak sey-
regelmiş bir hayat. Çok küçük yaşlar-
da kaybettiği annesi Füsun’dan, hayata 
kardeşi Işıl için tutunmaya çalıştığı 
başından geçen ilk talihsiz evlilik son-
rası bir bodrum katında , 3 yıl boyunca 
örtündüğü ve bir süre tasavvufla ilgi-
lenerek, örtünmenin onu kadın kim-
liğinden soyutladığını ve rahatlattığını 
söylerek geçirdi. Bu süreçte kaleme 
aldığı bütün şiirleri bir dosya haline 
getirilerek “gramafon kağıtları” ismi-
ni alır. Kardeşi Işıl bu dosyayı bir şiir 
yarışmasına gönderir ve ödülün sahi-
bi gramafon kağıtlarıdır. Bu Didemin 

hayata bodrum katından çıkarak geri 
dönmesinin resmi işaretidir. Bu dö-
nemden sonra serde gençlik olduğu 
zamanlarda kazandığı ama devam et-
mediği hukuk fakültesini aftan yarar-
lanarak bitirir. Kocası Timurla, onun 
deyimi ile göbeğinde dümbelek çalan 
adamla, tanışır ve bir evlilik gerçekleş-
tirir. Ve hayatının son evresi olan diğer 
Füsun’a geçiş yapar. Didem Madak’ın 
şiirlerinin feminen bir doğası vardır, 
cinsiyetlere karakterist özellikler yük-
lemez, akıcı ve sadedir ama arka plan-
da devam eden bir olay örgüsü ve derin 
bir anlam bütünlüğü vardır. Buna bağlı 
olarak en başta yalnız ve şiire dayan-
mış bir kadının iç sesleri gibi dursa da 
şiirleri, iç katmanlara nüfus edildikçe 
sosyolojik olguların şiire yansımasın-
dan tutun varoluşculuğa kadar birçok 
konuyu belleğinde barındırır. 

Didem Madak, 2002’de Varlık dergi-
sinde Müjde Bilir ile yaptığı röportaj-
da şiirini şöyle açıklıyor: “Hayatımla 
ve kadın oluşumla ilgili çözemediğim 
bazı meselelerim var. Bütün bunlar 
yokmuş gibi davranıp kitabi şiirler ya-
zamam. Şiirlerim ütüsüz ve buruşuk 
gezdirdiğim ruhumun diyeti bence. Bu 
yüzden hepsi benden parçalarla dolu. 
Bu yüzden, biraz kadınsı, durup du-
rurken bağıran şiirler.”

“Niçin şiir yazmaya başladığımı düşün-
düğümde şunu fark ettim: O dönem 
şiir bana, herkesten ve her şeyden çok 
özgürlük vaat ediyordu. Yaşlanmak da 
benim için bir özgürlük vaadi aslında. 
Bu yüzden eteklerinin ucundan sar-
kan paçalı donlarına aldırmadan, ört-
meden, gizlemeden dolmuşa binmeye 
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çalışan, önüne gelen erkeğe yardım etmesi için elini uzatan yaşlı teyzelerin durumu bana 
çok büyüleyici gelmiştir hep. Yaşlı bir kadın hayatının bir dönemini kadın olarak geçirmiştir, 
ama artık tam bir kadın değildir. Yani bir kadın gibi kendini gizlemek, korumak zorunluluğu 
yoktur. Yaşlandığım vakit, şiirimin değişebileceğini düşünüyorum.” Ne çocuk ne kadın o, 
ikisinin  arasında bir yerde çareyi şiirlerde arayanlarda. Bazen iç sıkıntısından mutfağında 
poşet domates çorbası pişiren bazen de pulbiber mahallesinde mahalleliye  delikanla-
nan... Günlük hayatın telaşı içinde çocuk kalabilen masum imgeler. Onunla birlikte inşaa 
olan kader ağının işçileriyiz belkide biz, burkulmamız bu yüzden.

Ve hayatının son evresi Füsun’a geçiş yaptıktan sonra hiç şiir yazmaz, sadece kızına yaz-
dığı son mektupla bitirir yazın hayatını, pulbiber mahallesinin delikanlı annesi,küçük ka-
dını , büyük şairi 41 yaşında annesi Füsun gibi hayattan erkenden göçer, hepimizin gözleri 
önünde acıyı pay ettiği ilmek ilmek büyüttüğü mısralarıyla.

“Büyük gemiler de yok artık bayım
Büyük yelkenler de
Büyük kâğıtlar yakmak istiyor şimdi canım.
İşte az önce bir karabatak daldı suya
Bir süredir kayıp
Dünyayı yutmuş olarak çıksa da ortaya
Ölüm çok iri bir sözcük değil bayım.
Kasımpatları kadar acı kokuyorum biliyorum.
Ama siz sobada sucuklu yumurta pişirip yiyen
Yoksul bir aşkın güzelliğini bilir misiniz?
Bir gül, bir güle derdi ki görse
Yalan söylüyorum
Güller bu sıra hiç konuşmuyor bayım.” 
Bu dünyadan bir Didem geçti.

DOSYA:

DİDEM MADAK
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SÖYLEŞİ: BEYZA YILMAZ - IŞIL GÜLCE GAZİOĞLU

FATİH ZENGİNOĞLU
SON DİZESİZ ŞİİRLER’İN
YAPIMCISI
Didem Madak hakkında bir belgesel
hazırlamaya nasıl karar verdiniz?

Aslına bakarsanız bu bir belgesel de-
ğil bu bir dinletidir bu düzeltmeyi ya-
parak başlamak isterim. DidemMadak 
şiirleriyle 2012 yılında, sosyal med-
ya üzerinden paylaşılan bir ileti sa-
yesinde tanıştım. “İris’in Ölümü” adlı 
şiirinde geçen “Herkes çıkarsın kalbi-
ni o çirkin mücevher sandığından ve 
herkes onu birbirine fırlatsın Tanrım” 
dizeleri Didem Madak’la ilk tanıştı-
ğım dizelerdi. Öylesine içime işlemişti 
ki bu dizeler, bu dizeleri yazan kadını 
araştırmaya başladım. Tüm kitaplarını 
okudum. Şiirlerinde kullandığı çok ya-
lın ve gerçekçi üslup beni çok etkile-
di. Ve böylece herkesin Didem Madak’ı 
tanımasını sağlamak için böyle bir şey 
yapmak istedim

Birçok şair varken neden Didem Ma-
dak’ı seçtiniz?

İlk aklıma gelen özelliklerden biri şi-
irlerinde çok samimi bir anlatım kul-
lanmış olması. Hem kadınların hem 
de erkeklerin kendinden çok şey bu-
labileceği dizeler yazması, şiirlerinde 
kullandığı gerçekçi yaklaşım, eşyaların 
duygularının olduğuna dair inancını 
şiirlerine yansıtması, kedisi Zeyna’nın 
kişilik olarak şiirde var oluşu (şiirlerin-
de Zeyna’yı kişileştirip onunla karşı-
lıklı konuşması) ve bu saydıklarıma ek 
olarak da beni dizeleriyle bende böyle 
derin izler bırakan bu kadını genç ve 
zamansız ölümü yüzünden tanıyama-
mış olmak ve belki de farkında olma-
dan ona duyduğum gönül borcu beni 
bu dinletiyi  yapmaya teşvik etti. 

Seçtiğiniz şiirleri neye göre belirledi-
niz?
Şiirler büyük oranda benim favori şiir-
lerim diyebilirim, ama bu şiirleri seç-
memde elbette başka etkenler de 
vardı. Bunların en önemlisi dinletinin 
de asistanlığını yapan Özlem Kara-
taş kendisi Devlet Tiyatrosundan hem 
sahne arkadaşım hem de İstanbul 
Üniversitesi felsefe mezunu şiirlerin 
seçimlerinde ve kimin hangi şiiri oku-
ması gerektiğini yaklaşık 11,5 ay kadar 
bir sürede belirledi.  

Didem Madak’ın yakınları bu belgesel 
hakkında ne düşündü?

Eşi Timur Çelik ve Kardeşi Işıl Abla 
İzmir’deki gösterimi izlediler ve ikisi 
de çok beğendi Hatta Didem Madak’ı 
Okumak adlı kitabın yazılmasında bü-
yük rol oynayan Felsefe Prof. Solmaz 
Zelyüt seçilen şiirlerin ve sanatçıların 
ahenginin çok iyi olduğunu yaklaşık 42  
dakika olan gösterimin insanı başka 
bir hayale sürüklediğini söyledi..

Kadın şiirlerini erkekler üzerinden 
anlatmışsınız. Neden böyle bir yola 
başvurdunuz?
Kadın şiirlerini erkeklere yorumlatmak 
istedim. Erkeklerin bu şiirlerden ne 
anladığını gösterebilmek için sanatçı 
tercihim erkeklerden yana oldu. Def-
ne Yalnız bir istisnaydı; çünkü Defne 
Hoca’nın okuduğu şiiri bir erkek oku-
yamazdı, o şiiri ancak bir kadın oku-
yabilirdi ve o kadın ancak Defne Yal-
nız olabilirdi. Ayrıca, Defne Hoca’nın 
yüzündeki çizgilerin Didem Madak’ın 
çizgilerine çok benziyor oluşu da beni 
Defne Yalnız’ın uygun kişi olduğuna 
ikna eden diğer sebepti.

DOSYA:

DİDEM MADAK
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Belgeselde oynayan oyuncuları neye göre 
seçtiniz, şiirlerle bağdaştırırken zorlandı-
nız mı?

Seçimleri yaparken gerçekten çok zorlan-
dık fakat bu işte de yalnız değildim. Gerek 
dinletinin asistanlığını yapan Özlem Ka-
rataş gerekse genel koordinatörlüğümü-
zü yapan Sezen Aray bu konuda bana çok 
yardımcı oldular hangi şiirin kimin okuması 
gerektiğine de aslına bakarsanız onlar ka-
rar verdi 

Belgeseli çekerken karışınıza herhangi bir 
engel çıktı mı?

Bu benim ilk yapımcılık deneyimim olduğu 
için oldukça zorlandım. Çekimler İzmir ve 
İstanbul’da yapıldığı için masrafımız da çok 
oldu. Aslına bakarsanız Devlet tiyatrosunda 
çalıştığımız için (sözleşmeli olarak) oradaki 
maaşlarımızı bu dinletiyi yapabilmek için 
harcadık. Çekim yapacağımız dönemde İs-
tanbul’da patlayan bombalar hem hepimi-
zi korkuttu hem de çekimlerin tarihlerinin 
değişmesine sebep oldu. Bizim için en bü-
yük engel de bu oldu.

Bu süreçte belediyelerden ya da kurum-
lardan destek aldınız mı? Böyle bir bek-
lentiniz var mıydı?

Asıl cevaplanması gereken soru bence bu 
çünkü ülkemizin başta kadına verdiği de-
ğeri hepimiz görüyoruz. 2017 de 409 tane 
kadın öldürülmüş bu ülkede söyleyecek 
başka bi şey var mı bilmiyorum. Bu ülkeyi 
sanatla sinema ile tiyatro ile şiirle bir yer-
lere getirebileceğini bilmelerine rağmen 
bunun aksini yapan o kadar çok devlet ku-
rumu var ki bunun başında da belediyeler 
geliyor. Her şey tekelleşmiş tanımadığınız 
hiçbir belediye ile çalışamıyorsunuz. Size 
yardım etmiyor. Mutlaka içerde biri olmalı 
size destek vermeleri için. Bunu yazmadan 
geçemeyeceğim gerçekten hadi ben çok 
tanınmış biri değilim beni umursamıyor 
olabilirler fakat Levent Üzümcü’ye gittim 

kendisi dinletimizde de çok güzel bir yo-
rumla rol aldı. Benim yanımda bir beledi-
yenin kültür müdürünü arayıp sadece gala 
yapabilmemiz ve bu dinletiyi Didem Madak 
severlere ulaştırabilmemiz için salonu is-
tedi. Ve vermediler…

Eğer İstanbul Eczacı Odası ve Metis Yayıne-
vi bize destek vermeseydi biz ne dinletiyi 
bitirebilirdik. Ne de gala yapabilirdik. Galayı 
da İstanbul eczacı odası tüm masraflarıyla 
birlikte üstlendi kendilerine her daim min-
net duyuyorum.

Bildiğimiz kadarıyla belgeseli gösterime 
sokmakta ciddi sıkıntılar yasadınız. Biraz 
bunlardan bahsedebilir misiniz?
Bir önceki soruda içimi döktüğümü sanıyo-
rum. Diğer bir husus da Twitter da bir çok 
feminen grup gerçekten çok fazla üstüme 
geldiler Türkiye de kadın sanatçı yok muy-
du da sen Erkeklere bu şiirleri anlattırdın 
diye. Ben farkındalık yaratmak için böyle bi 
şeyi yapmaya çalıştığımı söylememe rağ-
men baya bi baskı yedim sonra Timur abiyi 
arayıp bende onları ona şikayet ettim. Ti-
mur abi artık ne dediyse bana bi daha bi 
şey yazmadılar. 

Didem Madak’ı tek cümlede anlatmak is-
teseydiniz ne derdiniz?

Kalbini kalın bir kitabın arasında kurutan 
kadın…

Siz Didem Madak’ın en çok hangi şiirini 
beğeniyorsunuz?

İstisnasız hepsini.

Dergimiz ve ekibimiz için söylemek istedi-
ğiniz bir şey var mı?

Hepinizi seviyorum ama Ali abiyi en çok 
Eskişehir’de Didem Madak ve şiir sevenle-
re dinletimizi İzletmek isterim yardımınız 
olursa sevinirim. 
Tüm sevgim ve sevincimle.



ÇALIKUŞU’NUN Z RAPORU
Kedi ve kasımpatı kokuyor bütün sokaklar
Dilinin dönmediği duaları sayıklıyor
Zeyniler Köyünde Çalıkuşu şimdi artık zaman
Yağmur yağıyor durmadan
Ağlıyorum kaşarlanmış bir masumiyet olarak
Bir çılgının
Kedilerin ruhlarımızı okuduğuna inandırmaya çalışan herkesi
Bir elimde tabanca
Bütün dualarım delik deşik.

Başörtülü bir anne olarak bekliyorum ruhumun
Şark hizmetinden dönüşünü

Mahalle kavgalarına karışmadan
Kocaman bir kabakla boğuşuyorum bazen
Doğruyor ve kızartıyorum onu
Günler külkedisi, akşamları kömür yakıyoruz.
Hikâyeme bir hayat yazmak istiyorum
Pek inandırıcı olmayan
Ruhuma ıhlamur yollamak istiyorum yün eldivenler
Hikâyeme bir ölüm yazmak istiyorum
Beni masalların ortasında bırakıp giden ruhuma
Romantik radyo dinleyen o eski arkadaşıma
Son bir kere daha limon ağaçlarından bahsetmek istiyorum
Otobüs duraklarında yağmurlar bekliyor beni
Yağmurla beraberliğimden doğan
Birinci ve yüzbininci hayaletim
Ucu ısırılmış bir simidin acısını durmadan
O kadar çok, o kadar çok hissediyorum.
Fareler yeraltından fırlatılan havai fişeklerdi
Haberler getiriyorlardı, hep kötü haberler
Akşamları günahkâr yazar kasalar kadar
Z raporları kadar uzun şiirlerim
Elinde bir paket çubuk krakerle geçmişim
O eski arkadaşım yıkanmış midesiyle
İskambil kağıtları kusan, zarlar
Maça kızı ve pis yedili sayesinde
Kaç kere ölümle randevulaştı.
Plastik çiçeklerle ziyaretine geldi hayat
Semt pazarından alınma hırkasıyla,
Ayolu, yanisi bol konuşmalarıyla
Her bastığında gıcırdayan tahtalarıyla
Öyle çok sevdim, öyle çok sevdim
Binlerce kapıcı karısından birinin ismiydi sanki kader.

Delirdiğim altyazı şimdi bütün aynalarda
Vazgeçtim sonunda hep tura gelen uğur paramdan.
Hikâyem ucuz, romanım basmakalıp
Pembe kağıtlar aldım
Hayatıma bir ölüm yazacağım
Bir ölüm, pek de inandırıcı olmayan
Yazık hiçbir şair bir çiy tanesi kadar bile sızmadı kâğıda
Kayıp şiirlerim gül resimleridir şimdi.

Yazık bir son mektup bile bırakmadan gitti
Zeyniler Köyünde Çalıkuşu şimdi artık zaman.

DidemMadak
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MUTSUZA İYİ BAK
İki sigaram kaldı bu gece için maviş anne
İki muhabbet kuşum.
İki kendim varmış maviş anne
Biri benmişim, biri mutsuz
Ben ölürsem maviş anne, mutsuza kim bakacak? 
Dünyaya bile bir dünya anne lazım.
Biri sen ol maviş anne, biri ben.
Dünyanın bütün sabahlarına iki bilet al da
birlikte gidelim maviş anne
Bana da kendi serüvenimden bir yer ayırt,
Şefkate söyle o da gelsin.
Özledim onu, o da gelsin saçlarıma dokunsun
Bilir misin, büyüler bile ninniyle büyür
Temiz kokan pazen gecelikler, şehriye çorbası...
Hepsi, hepsi ninniyle büyür.
Bilir misin maviş anne? 
Ben çekildiğim her fotoğrafta
Defolu bir kelebek gibi çıkarım.
Mavi kareli gömleğiyle hatırladıkça babamı
Kırpıp kırpıp fotoğrafları, döküyorum başımdan aşağı
Sanırım ben assolist oldum maviş anne
Şimdi mutluyum
Geçmişini mi yok ettin kızım diye soran
Bir babadan kurtuluşumu kutluyorum
Babama söyle, o gelmesin maviş anne
Birileri mutsuzsa, mutsuzlara nergis yolla,
Bir kırmızı battaniye,
onlara bir mutluluk çadırı yolla
sonra belki, ben de gelirim
Kuşlarımı da bırakayım gitsinler
Dışarıda ölürler mi sence
Postacı mektup bile getirmezse onlardan
Ben bir anne gibi ağlarım sonra
Bırakmayayım, gitmesinler bari maviş anne
Ölürler yazık dışarıda! 
Onlar birer yıldız olursa
Biri mavi, biri yeşil
Ben onlara bakarım maviş anne.
Kalbimi de büyüttüm sonunda
Artık bazen gözlerime tırmanıp bakıyor sokağa
Kirpiklerime tutunuyor, o ince parmaklıklara
Öyle çok büyüdü yani, görsen şaşarsın.
Kalbim sanırım büyüyünce
Sokaklarda ağlayan biri olacak
Rezillik yani maviş anne! 
Kalbim komik kaçacak
Kaçmaması için sen en iyisi kalbime de
Benim serüvenimden bir yer ayırt
Aman, mutsuz bir yer olmasın!
İki sigaram kaldı bu gece için
Yüzyıl yetecek çocukluğum,
İki muhabbet kuşum,
Biraz da ateşim var.
Dua ediyorum ateşe
Vazgeçsin diye beni yakmaktan bu gece
Dünyanın bütün sabahları için iki bilet al maviş anne
Aman umutsuz bir yer olmasın!
İki kendim varmış maviş anne
Biri benmişim biri mutsuz
Ben ölürsem maviş anne, mutsuz için
Dünyanın bütün sabahlarına bir bilet al.
Ben ölürsem mutsuza iyi bak!

DidemMadak
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öyle herkesin içinde deliliği bağırmak 
biraz mahrem gelir bana
yine de kendimi saklamayacağım sizden
seni de bu sefer defterime şiir yapmayacağım 
işte başlıyorum -gizlemiyorum dünyamı-

sana dokunamadığım her vakit ellerimi kesmek istedim
çekip gitmeyi düşledim, anlamadığımı söylediğinde
yine de ne yapsam, ne yapsam durduramadım zamanı
-öyle kafama göre durduramazmışım-
parçalandığımda durmayacaksa neden dönüyor dünya, söyle

yine de geçen zaman bütün hayal kırıklıklarını yutturdu bana
bir bardak tebessümle
artık konuşmayacağım -ağzım fena kanıyor-
herkesin düşmanıyım yine
 bir seni affediyorum
bir tek seni -niye?-
bir şefkatli bakışın uğruna

eğer sorarsan -belki bilmek ister diğerleri-
bilsinler ve hiç unutmasınlar 
rönesans İtalya’da değil
kalbimde başladı benim

ve hala bilmediğiniz bir şey var
beni buralardan dünyanın ucuna sürükleyen 
sonra da uzakları yakın eden biri var
henüz tanışmadık onunla

ZEYNEP ÇAKIR

HENÜZ
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Birinci Bölüm: Uyanış

Tık, tık. Metalin metale çarpmasıyla oluşan tiz ses ve anlamı; odadakiler susar, başlar 
çevrilir, şefin elindeki metal asa parlar ve yükselir. Gözler son kez la’ya bakar, fa notasını 
çalmaya başlar. Ahenkli notalar, asayı takip eder; önü mi, arkası sol. Tek eksik oyuncudur 
ve oynayacağı trajikomik oyunun figüranları. Gözlerini kapa, perdeleri aç; bu birinci bölüm, 
Adem ve Havva’nın çocukları; birinci bölüm: Uyanış.

Her gün öncekisi kadar sakin olmuyor maalesef, bazı günler kızgın ve taşkın davranışlar 
sergiliyor. O günler aylara küsüyor; aylar, saatlerin omuzlarında devâ arıyor. Bugün ayı terk 
edince ayın koştuğu on bir akrebi ve on iki yelkovanı bana bir saat kazandırıyor. Ama saat 
şu an 02.43 ya da 02.34, akrep de yelkovan da yarının cüzdanını boşaltıyorlar. Yarına nis-
peten, bugün, toplantı var; bu konular bizi ilgilendirmemeli, ayların hayatını irdelememe-
liyiz. Pelerinli üyeler daire oluşturmuşlar ortada asa, kime dönükse o konuşuyor, mumları 
sönük olanlar susuyor. Bir akrep ve sonsuz yelkovanlar silsilesi içinde konuşma sürüyor. 
Yatağıma dikilip asanın bana dönmesini bekliyorum, üşüyorum ve Cha’nın tekerlemesini 
tekrarlıyorum. “Kaos, kaos, uçar trajedinin kanatlarıyla/ Konar bir Adem’in başına/ Sokar 
gagasını kulağına/ Ninniler söylerken, sen nefes almaya...” Sözleri dizilir işte tam burada 
boğazıma, devâm günde, ellerim saatlerin saçlarında. İzlerim bana dönük ucunu, çağırırım 
nefesini, kilitlerim göğsümdeki kafese. Söze başlarım: “Ricam şudur ki; artık toplantıları-
nızı başka yerde yapınız.”

Perdem açık düşüncelerimi poyraz aldı, aklımı ise meltem. Saat 02.43 ya da 02.34, elle-
rim tavana uzanıyor, kafamda iki ezgi çalıyor. Onları kovarak iyi yaptım diyorum, iyi. Ya da 
kimi kandırıyorum? Kovuldukları halde hâlâ kafamdaki akrep ve sonsuz yelkovanı duyu-
yorum, çok net değil ama biliyorum. Yerime geçmiş olan mavi gözlü adam, adı da Adam, 
çayımı pek beğenmediğinden olacak, sırıtıyor bıyık altından. Öyle ya zihnimden kovulmuş 
olmak garip ama bir o kadar da bugün gibi hissettiriyor. Bugün. Bugün pazar ve açıkçası 
bu bir intihar.

DİDENUR BOYACI

UYANIŞ
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SÖYLEŞİ
‘’YATAKSIZ YORGANSIZ GEÇEN ÖMRÜM’’

NECMİ ÖZEN’İN 
ANILARINDAKİ 
AHMET ULUÇAY

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmiy-
le ünlenen Ahmet Uluçay’ın kamyon şoförlü-
ğünden dünya çapında bir yönetmen olma 
sürecini Uluçay’ın yakın arkadaşı Eskişehir 
İl Milli Eğitim Müdürümüz Necmi Özen’le ko-
nuştuk.

1954 yılında Kütahya’nın Tavşanlı İlçesi’ne 
bağlı Tepecik Beldesi’nde doğdu. Uzun yıl-
lar kamyon şoförlüğü yaptı. Çocukluğunda 
yaşadıklarından esinlenerek çektiği ‘Karpuz 
Kabuğundan Gemiler Yapmak’ adlı filmi yurt 
içinde ve yurt dışında büyük ilgi gördü. Film, 
40’a yakın ödül aldı. Uluçay’ın ‘Optik Düş-
ler’, ‘Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak’, 
‘Bizim Köyün Orta Yeri Sinema’ ve ‘Bizim 
Köyde Bayram Sabahı’ adlı belgesel filmleri 
de bulunuyor. 30 Kasım 2009 tarihinde İs-
tanbul’da öldü.

Sizden haber aldıktan sonra eşime Ahmet 
Uluçay’la ilgili söyleşi yapacağız dedim. O 
da dedi ki “Geçen senin arkadaşlarından bi-
risi onunla ilgili bir hikâye paylaştı.” Yazının 
çıktısını alıp gelmeyi düşünüyordum ama 
ihmalkârlığım… Hocam hafta sonu Kütah-
ya’ya gittim ama bulamadım. Kütüphanemi 
toplayıp kaldırdığım için ulaşma şansım ol-
madı. O defterlerim açıkta olsaydı o şiiri alıp 
gelecektim ama bulamayınca benzeri bir şey 
sosyal medyada paylaşmıştım. Onunla bir 
giriş yapalım. 

“Kamyon şoförlüğü yaptım, tavukçuluk yap-
tım. Allah yardım etti de ikisinde de iflas et-
tim. İflas etmeseydim sinemacı olamayacak-
tım.”
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Ahmet Uluçay ile nerede ve nasıl tanıştınız?

Ahmet Uluçay sinemacı yönüyle bilinen bir insan 
ama ben onu sinemacı olmayan yönüyle tanıyo-
rum. Arkasında dokuz kısa metrajlı film ve kendi 
hikâyesini anlattığı, kırka yakın ödül alan Karpuz 
Kabuğundan Gemiler Yapmak… İzlediniz mi onu? 
İzlemeyenler izlesinler. Sıkılmazsınız. Anado-
lu’nun, Anadolu insanının doğal halini resmeden 
güzel bir film. Konusu itibari ile de ilginç gelebilir 
belki. Sinemacı olmak arzusuyla yanıp tutuşan ço-
cukların tahta sandıklardan sinemaların artık atık 
film makaralarından bir ışık sayesinde elde ettikle-
ri bir film makinesi... Ben 17 sene yaşadım orada. 
Babam imamdı Orta Camisi’nde. Ben de lise son 
sınıfta oraya gittim. Ondan sonra 78’den 97’ye ka-
dar 17-18 sene orada yaşadık. Orada evlendim. 
Üniversiteyi orada okudum. Benim de gençliğimin 
önemli bir kısmı orada geçti. Ahmet Uluçay’la da o 
vesileyle de orada tanıştık tabii ki. Orada kavgay-
la gürültüyle tanıştığımız bir abimizdi. Onunla ilgili 
çok şey söylendi, çok çalışma da yapıldı. Resimle-
rinde gördünüz, şu hareketi devamlı yapardı. Yö-
netmenlerin bir hareketi midir bilmiyorum. Yanında 
otururdum mesela otururken şöyle yapardı: “Dur 
bir bakayım, iyisin.” derdi. “Abi sağ ol.” derdim ben 
de.

Siz o zamanlar ne ile uğraşıyordunuz?

Benim bir kitapçı dükkânım vardı. Gazete müvezzii 
olarak çalıştım ben.  Abonelere gazete dağıtan… 
Liseyi bitirdikten sonra o dönem İslamcı kanadının 
iki gazetesi vardı. Milli Gazete ve Yeni Devir. Ah-
met Derin dediğim de şu an kapatılmış olan 70’li 
yılların partisi Milli Selamet Partisinin ilçe başka-
nıydı o zamanlar. Aynı köyde olduğumuz için bana 
dedi ki “Bu gazeteyi sen dağıt abonelere.” Gazete 
dağıtırken 12 Eylül Darbesi oldu. Gazete dağıta-
cak yer kalmayınca biz bir dükkân açtık arkadaş-
larla beraber. Kendi ideolojik hazır bulunmuşluğu-
muzun içinde bulunan grupla beraber. Dükkanın 
adı da Çağrı Kitabeviydi. Çağrı isminin ilham kay-

nağı da Hz. Peygamberi işleyen Çağrı adlı filmdi. 
Ben o kitapevini işletirken Ahmet Ağabey sürekli 
gelirdi benim yanıma. 

Birlikte nasıl vakit geçirirdiniz?

En büyük zevkimiz Cumhuriyet gazetesinin bul-
macasını doldurmaya çalışmaktı. Bu bir yaman 
çelişki gibi gelebilir ama bizim gençliğimizin oku-
ma kültürü böyle bir kültürdü. Çünkü ideolojik tar-
tışmaları çok yapardık. Kavganın az öncesinde 
yaşanan şeyler. Ahmet abiyle dostluğumuz da bir 
ideolojik tartışmayla başlamıştı. Tartıştık, kavga et-
tik falan ama kesişen kültürel buluşmalarımız bizi 
birlikte olmanın yoluna getirdi. Beraber başlamış 
olduk. Ben öylelikle tanıdım kendisini. Kahvedeki 
bir fikir ayrılığının tartışmaya dönüştüğü bir ortam-
da. Ondan sonra tanıma fırsatı yakaladım. Ve onu 
tanıdıktan sonra okuma kültürümde yeni bir ze-
min oluşmaya başladı. Biz Rus edebiyatını okur-
duk onunla beraber. Dostoyevski’nin inanılmaz 
bir hayranıydı. Suç ve Ceza’nın Raskolnikov’unu 
-kafasındaki psikolojik bunalmışlığı- kendisiyle öz-
deşleştirirdi devamlı.

Şimdi burada diyor ya kamyon şoförlüğü yap-
tım, battım. Damperli bir kamyonu vardı, kırmızı. 
Onunla Tunçbilek’e hafriyat çekmeye giderdik. 
Yani kömürün üzerindeki toprağı alıp başka bir 
yere naklediyorlar, kömür meydana çıkıyor. Onu 
taşımak için hafriyat kamyonları çalışırdı. Ben Ah-
met Abi’yle gidip sabaha kadar onunla muhabbet 
ederdim. Kamyonları durmadan doldururlar, geti-
ririz, götürürüz, tekrar doldururlar. Şarkı söyleriz 
beraber, türkü söyleriz. Türk sanat müziğini çok 
severim, o da severdi. Ortak beğeni noktalarımız 
çok olduğu için iyi anlaşırdık. Ahmet abi benden 
on yaş kadar büyüktür ama buna rağmen iyi bir 
arkadaştık. Evliydi, 2 çocuğu vardı. Ben bir süre 
sonra ona hayranlık duymaya başladım. Birikime 
hayran oldum önce. Çünkü eğitim görmemişti. Or-
taokul 2.sınıftan terkti sanıyorum. Ama sıra dışı 
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kuru ekmeğine hasretmişim yıllardır

sahte güneşlerle aydınlanmıyor içim

gel, al götür beni, gel al, götür

mühr-ü Süleyman’ı tanıdım ben

umurumda değil, Belkıs’ın Saba’sı

beni sen çağırdın

sen, İstanbullu kız, padişahın kızı

ben Anadolu’da bir çoban, taa uzak köyler-
den

ateşle su hikayesi yani

yani bizimki masal, bizimki efsane çok eski 
tarihlerden…

O dönemlerde Ahmet Uluçay çevreden 
nasıl tepki alırdı?

O günün şartları Ahmet Uluçay’a köyün deli-
si lakabını vermişlerdi. Öyle bir insandı işte. 
Kamyon şoförlüğü yaptığı dönemlerde bir-
likte yola çıktığımız dönemlerde bu işin as-
lında o kadar da kolay olmadığını fark edip 
gittiğimiz yerlerin fotoğraflarını çekip araş-
tırdık. O zamanlar Ahmet Ağabey fotoğraf 
çekmeye çok meraklıydı, severdi böyle şey-
leri. Yolcuklarda verdiğimiz molalar, yediği-
miz yemekler, tanıştığımız insanlar… Hepsi 
ayrı birer hikâyeydi. Bunun hakkında kısa bir 
film çekmek istedi. Beni de ortak etti bu işe. 
Büyük bir heyecanla hayalini kurmuştuk la-
kin maddi sıkıntılar ve imkânlar dolayısıyla 
hayallerimizi gerçekleştiremedik. Sonra bir 
şekilde yollarımız ayrıldı ve bundan dolayı 
onun yönetmenlik kariyeriyle ilgili çok fazla 
bilgiye sahip değilim.

Ahmet Uluçay’ın nasıl bir aile yapısı var-
dı?

Ahmet Uluçay bir dönem definecilerle tanış-
mış ve yaptığı çeşitli mesleklerin yanı sıra 
definecilik de yapmıştır. Özellikle babası 
Ahmet Uluçay’ın bu yaşam tarzından dolayı 
ona hep sitem etmiştir. Onun hayallerini des-
teklememiştir hatta bir nevi aileden onu dış-
lamıştır. İki çocuğu vardı ama ne iyi bir baba 
ne de iyi bir eş olabildi. Ancak iyi bir yönet-
mendi. Eşi iyi bir kadındı. Onun hayallerine 
her zaman saygı duydu. 

Eline geçen her parayı yönetmen olma yo-
lunda sarf ederdi. Mesela 5 bin tavuğu olan 
bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başlamıştı. 
Ailesi onun orada çalışmaya devam edip 

bir dünyanın sıra dışı gözlemleriyle kendini 
yetiştirmişti. Edebiyat sahasında yetiştirmişti 
analiz yapacak kadar. Yani Alain Fournier’in 
Adsız Ülke’sini ondan duydum ben. Cemil 
Meriç’in Bu Ülke’sini de ondan duydum. İna-
nılmaz sistematik bir okuyucuydu. Planlı bir 
okuyucuydu. Hürriyet gösteriyi mesela birlik-
te okurduk. Maraş’ta Andırın gazetesi diye 
bir gazete ortaya çıktı. Gazetenin İkindi Ya-
zıları diye bir sanat-edebiyat eki vardı. Hala 
devam ediyor mu bilmiyorum. Bu gazeteyi 
ben Ahmet Ağabey’le beraber bulmuştum 
o zaman. Bu Hece dergisinin temeli oralara 
dayanır. 

Sinemacı kimliği yanı sıra edebiyat anla-
mındaki bağınız nasıldı?

Şiirler okurdu. Ben ezberi zayıf olan bir insa-
nım. Gerek duymam yani, o tür şeyleri pek 
önemsemediğimden olsa gerek. Ama o ez-
berlerdi şiirleri. Şiirleri ezberler, şiir okurdu, 
şiir sohbetleri yapardık, edebiyat sohbetleri 
yapardık. Onunla beraber olduğumuz za-
manlarda sinemayla ilgili sohbetleri beni çok 
açmazdı açıkçası. Ama şiir konusunda kafa-
larımız uyuşurdu. Hatta bir mektubunda bir 
şiir göndermişti bana ismi Davet’ti sanırım.

Davet
beni sen çağırdın

dedin:

ben çiçekleri saksılarda okşadım hep

karlı dağları tablolarda

var olduğuna inanmak ellerimle

ellerinden tutmak isterim senin

beni sen çağırdın

dedin:

gel al, götür beni

bu İstanbul’da büyük aşklar yaşanmaz

yalanın, sahteliğin şehri burası,

naylon ekmekler yenir burada

naylon tebessümler, naylon selamlar

naylon kalplerle sevilir burada

beni sen çağırdın

dedin:

ben yerimi buldum artık
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Hayatının son zamanlarında yanında mıydı-
nız?

Aramızdan ayrılalı sekiz yıl oldu, Allah rahmet 
eylesin. Ahmet Ağabey beynindeki bir tümör 
ve zatürre hastalığı nedeniyle 30 Kasım 2009 
tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Kütahya’nın 
Tavşanlı ilçesinin Tepecikli köyündendi. Köy-
dü, belediye oldu, kasaba diyelim. Bizim Eski-
şehir’imizin 5,6 ilçesinden büyük bir yer. Orada 
doğmuş, büyümüş, yaşamış, yaptığı işleri orada 
yapmış; yapamadıklarını orada yapamamış ve 
orada ölmüş bir insan. Ömrünün son zamanıydı, 
tümörle ilgili bir rahatsızlık… Kendisini ziyarete 
gittim. Kütahya’daydım o zaman, arkadaşlarım 
söylediler. Ahmet Ağabey işte bir beyin ameli-
yatı geçirdi. Onu ziyaret etmek istersen dediler. 
Ben de kalktım, gittim. Evdeydi, hareketleri çok 
kısıtlanmıştı, sigara içmeye devam ediyordu. İyi 
bir sigara içicisiydi. Son dönemde bıraktı mı, bı-
rakmadı mı, bıraktırıldı mı bilmiyorum. Ama ben 
son ana kadar onu sigara içerken gördüm. Ge-
nel bir sohbetten sonra “N’apıyorsun?” dedim. 
“İyiyim.” dedi. Bunu hep anlatırım, doğallığını 
ifade etmek anlamında. Dedi ki “Ara sıra şurada 
bir ıslık geliyor: Fiyuf! Dönüyorum ne var len? 
Ge buraya diyola” dedi. Ben de “Hadi len…” di-
yorum dedi. Islığın geldiği yer mezarlık. Kısa bir 
süre sonra da vefat etti. Tavşanlı ilçesi gördüğü 
en kalabalık iki cenaze töreninin birini Tepecik’te 
görmüştür. Tavşanlı yetmiş bin nüfuslu bir ilçedir. 
Bugün Kütahya’nın en büyük ilçesidir. En kala-
balık cenazeyi görenlerin ikisi de Ahmet’tir. İlginç 
bir tarafı vardır. En kalabalık cenaze törenlerini 
iki Ahmet’in cenazesinde gördüm. Biri onun gibi 
çok sıra dışı ve deli dolu bir insan olan, çok si-
gara içen ve beyin tümöründen giden Kütahya 
Milletvekili Ahmet Derin’di; birisi de Ahmet Ulu-
çay’dı.

eve az da olsa para getirebilmesini umut etmiş-
ti. Ama aldığı bütün parayı kameralara harcadı. 
Hatta bir sabah uyandığında eşini ağlarken gör-
müş. Neden ağladığını sormuş ve karısı da evde 
ekmek yok cevabını vermiş. 

Ahmet Uluçay size hiç hayallerinden bahse-
der miydi?

Kütahya Tepecik’in en önemli özelliği, bir mevki, 
makam sahibi olan kim varsa adı Ahmet’tir. Öyle 
ilginç bir yer. 

Ahmet Ağabey bana bir keresinde Bozkırda De-
niz Kabuğu adlı bir kısa film çekmek istediğinden 
bahsetmişti. “Çöl gibi bir yerdeyiz, kupkuru ve 
sarı. Çok uzaktan bir karaltı hızla ve gürültüyle 
yaklaşıyor. Yakınlaştıkça onun bir tren olduğunu 
anlıyorsun. Ve bu tren yolun sonunda okyanusa 
gidiyor. Çünkü kahramanın tek hayali okyanusu 
görmek.” diye anlatmıştı. Ahmet Uluçay da hayal 
dünyasında yaşayan bir adamdı zaten. İdealle-
ri edebiyat ve sanatla sınırlıydı. Eli becerikli bir 
adamdı. Maddi sıkıntısından kaynaklı yapama-
dığı kurguları bu el becerisiyle tamamlardı. 

Bir mağaraya girip 300 yıl uyuyan ve uyandıkla-
rında pazarda paralarının geçersiz olduğunu gö-
ren yedi kişiyi anlatan 7 Uyurlar hikâyesini kendi 
hayal dünyasına benzetirdi. 

Ahmet Uluçay, Karpuz Kabuğundan Gemiler 
Yapmak filmini çekmek için çok çaba sarf et-
miş. Onun bu çabası ve filmin başarısı hak-
kında siz ne düşünüyorsunuz?

Bunun size de çok büyük bir ilham olmasını iste-
rim. Ahmet Ağabey’in hayatındaki en büyük var-
lıkları cesareti ve kararlılığıydı. Ben bu kadar ce-
sur davranıp hayallerimin peşinden koşamadım. 
Ve işte Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak fil-
mini çekti. Filmin başrol oyuncusuyla da bir tren 
yolculuğunda tesadüfen tanışmışlar. Film büyük 
bir başarı sağladı, iyi yerlere geldi, birçok ödül 
aldı. Ahmet Ağabey filmden sonra şunları söyle-
mişti: Eskiden yüzümüze kimse bakmıyordu kar-
deş. “Şimdi dünyanın her yerinden çağırıyorlar.”

Filmden sonra Ahmet Uluçay’ın hayatında ne 
gibi değişiklikler oldu?

Film çıktıktan sonra hayatında hiçbir şey de-
ğişmedi. Filmden fazla bir şey kazanamamıştı 
zaten. Kazansaydı bile mütevazı bir adamdı. 
Kamerasını da Kültür Bakanlığına bağışlamıştı. 
Ailesine, çocuklarına hiçbir şey bırakamadı. Yal-
nızca babasının şöhretinden dolayı oğlunu şe-
ker fabrikasında işe aldılar. 
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GÖKÇE ZEYNEP YILMAZ

SÜVEYDA
Bir besmeleyle girdim meseleler dünyasına
Itirafım düğüm düğüm boğazımda
Ayaklarım hep bir adım geri
Gördüm insan ilk önce ağlarmış niye
Ve dinmezmiş gözyaşları asırlarca 
Vicdan ağır sancı yapar insana
Ben de kötülüğü morfin yaptım kendime
Bir kere kirlendi silgimin ucu
Artık silemiyorum 
Bundandır ki
Yazamıyorum
Teşbihte hata olmaz dediler
Herkesi kendime benzettim
Birini ayrı tuttum
Meğer o da herkes gibiymiş
Teşbih de hatalıymış, yıkığım
Güzellik, görülen ayrıntıdadır
Işte bir tek bunu tez fark ettim
Gözlerimi yumdum her şeyi aklımda tutabildim
Hakikat güzellikle saklıymış, bildim
Beklemenin kutsallığını öğrendim
Bakınız tanrının kıymet bildirme şekli
Beklenen geç geliyor
Bazen öteleri beklemeye koyulmuşken
Geldiğinde insan başka yerde oluyor
Sevdalar ayaklara düştü
Baharın kerameti de küstü gitti dünyaya 
Gün ayaza döner oldu yüzünü 
Şiirler döktü yapraklarını
Bir ip dolamıştım boynuma
Ben de düştüm ayaklara
Şairâne sonbaharıma 
Boşa umut etmek sermest edermiş insanı
Oysa sanmıştım ki zambaklar açar bahçemde
Çarpık hayallerin zifte bakan rutin kokusu esermiş
Kuşlar susar, sular bulanırmış
Tecrübe ettim, acıtırmış
Hakikatler yerle yeksan oldu!
İşte en büyük mesele buydu
Büyük bir tufan ve ardından açmayan bir güneş
Sevmek,anladım, yargısızca infaz etmek nefreti
Inanmak göklerin ardından gelen güce
Anlamam lazım. Bu bir fısıltı. 
Biraz sessiz. Duymam şart.
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AYŞE HAVVA GEYİK

AYRIK OTU
İnsanlara çarpmadan yaşamanın olanağı 
yok galiba. Ne de olsa her zaman söylen-
diği gibi sosyal varlıklarız. Hepimiz varlı-
ğımızı gösterebileceğimiz geniş ya da dar 
bir sosyal çevreye sahibiz. Bu çevre içe-
risinde yer almak, beğenmek, sevilmek, 
onaylanmak ve takdir edilmek istiyoruz. 
Üstelik bu isteklerimiz bulunduğumuz 
çevrenin niteliklerinden tamamen ba-
ğımsız olarak içimizde var. Biz o çevre-
yi beğensek de, beğenmesek de o çevre 
tarafından sevilmek onaylanmak ve tak-
dir edilmek istiyoruz. Kim olursak olalım 
bu durumun aksi bizi korkutuyor. Fakat 
ne olursa olsun o çevreye uyum sağlama 
sürecinde her zaman başarılı, dahası her 
zaman istekli olamayabiliyoruz.

Yaşadığımız çevreden tamamen bağım-
sız bir kimlik konumlandıramazsak da 
doğamızda var olan ego gereği kendimiz-
den de vazgeçemiyoruz. Bu vazgeçme-
me durumu ayrık otu olmayı da berabe-
rinde getirebiliyor.  Bireyin kendini ayrık 
otu gibi hissetme durumu egoyla çevre 
arasındaki çizgiyi kalınlaştırmasıyla baş-
lıyor. En kısa teşhisle insan ben dedikçe, 
benim dedikçe etrafından uzaklaşıyor. 
Burada ben demek ile bencillik arasın-
da gece ile gündüz kadar fark var. Bencil 
çevresine ait olma açısından büyük bir 
sıkıntı yaşamaz. Ama kendine ait bir ben 
oluşturan insan için aynı durum söz ko-
nusu değildir. Kendine bir çizgi oluşturan 
insanın karşılaştığı durum çoğu zaman 
bulunduğu çevreye ait olamama şeklin-
de kendini gösteriyor. Kendini gösteriyor 
diyorum çünkü çevreye ait olamama ai-
diyetsizlik adlı gizli hastalığın semptom-
ları gibi adeta. 

Aidiyetsizliği bir hastalık gibi nitelendi-
rebiliriz. Fakat öyle hastalık deyince göz 
korkutucu bir durum söz konusu değil. 
İnsanı yatağa düşüren, hayattan elini ko-
lunu çeken bir hastalık değil aidiyetsizlik. 
Olsa olsa kansızlık gibi bir şey. Ayaktasın 
yaşıyorsun fakat seni içten içe mağdur 
eden bir hastalık var. Çabuk üşüyorsun; 
çabuk yoruluyorsun; saçların dökülü-
yor. Ama yaşıyorsun işte. Aidiyetsizlik de 
böyle bir şey. Herkesin içinde yaşıyorsun, 
kendine özgü çizgilerini çok belli etme-
diğin sürece kimse sana bir şey demi-
yor. Ama sen içten içe kendini oraya, o 
insanlara ait değilmiş gibi hissediyorsun. 
Kendini, düşüncelerini, hayallerini, ilgi-
lerini belki gülüp eğlendiğin şeyleri dahi 
çok açık etmiyorsun. İçinde bir yer ya-
pıyorsun kendi dünyana, bir tarafın ora-
da yaşıyor, senin en çok sen olan tarafın. 
Sen de herkes gibi aynı pencereden aynı 
güneşe baksan da gizliden gizliye ayrık 
otu bir tarafın var. Çünkü hiçbir zaman 
kendini ait hissetmiyorsun birilerine, bir 
yerlere, bir şeylere. Bu hisle yıllarca ya-
şayıp gidebilirsin. Ender zamanlar hariç 
seni pek rahatsız da etmez. Ama işte iç-
ten içe bir kemirgen var. 

Aidiyetsizlik bir hastalık dedik. Ama te-
davi gerektirip gerektirmediği konusun-
da karar vermek kişiye kalmış. Çünkü 
tedavi edildiğinde sen kendinden en çok 
sen olan parçanı kaybedeceksin. Tedavi 
olmadığın takdirde belki biraz ayrık otu 
olarak ama biraz daha fazla sen olarak 
yaşayacaksın. 
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EBRAR GÜLDAŞ

TÜRKİYE
HOCASINI
KAYBETTİ
Kalbimde edindiğin yer kadar büyük değil 
yaşım henüz. Ben büyürken sen eksildin fo-
toğraflardan çünkü. Lütfen dediklerim kadar 
kaybettim. Ve sen de bunlara dahilsin. Ol-
maman dilenmişti oysa.

Türk filmlerinin babacan adamı Münir Öz-
kul’a veda ettiğimiz bugünde onu o meşhur 
rolleriyle anmayı bir borç bilirim.

Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hocası, Bizim 
Aile’nin Yaşar Ustası, Adile Naşit’in gözleri-
nin ta içini güldüren can eşi. Ve sokak rö-
portajlarına kadar konu olan “turşu sirkeyle 
mi kurulur limonla mı?” tartışması. Senden 
sonra çok açıklama dile getirildi Yaşar Usta. 
Ama hangisi senin limon gerçeğini değiştire-
bilir ki?

Onlar bunu tartışadursun ben de senin ba-
bacanlığından bahsedeyim dağarcığım yet-
tiğince. Yapılan yanlışlıkları gerçeklerle har-
manlayarak aktarmaktı seni Mahmut Hoca 
yapan. Ya da Adile teyzeye, çocuklarına, 
işine olan aşkındı seni Yaşar Usta yapan. 
Birçok günümüz dizisinin aksine aile olmayı, 
bir olmayı öğrettiniz koca bir nesile. Şimdi o 
koca nesil büyüdü.

Koca adam oldular. Senin gibi koca yürekli 
ama.

Teşekkürler Münir Özkul!
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Bir düş gördüm.
Yosun kokusu,
Dudağımda tuz tadı,
Çatısı yok evimizin.
Gökyüzüne bir ay asıyoruz,
Nasıl kırmızı.
Işıl ışıl yıldızlar gecenin lambası.
Bir köşesi sapsarı buğday tarlası,
Bir köşesi papatya bahçesi camımızın.
Her gün kulağının arkasına takıyorum bir tanesini.
Sen ise çay demliyorsun papatyalardan.
Yağmur biriktiriyoruz.
Saksılarda çiçek yetiştiriyoruz.
Eski plaklar biriktiriyoruz.
Bir sandal yapıyorum,
Sen boyuyorsun.
Denize açılıyoruz.
Güneş değiyor yüzünün kıyısına.
Sen gülüyorsun,
Gözbebeklerim gülüyor.
Her rüzgar esişinde titriyorum.
Kokunla sarhoşum.
Şiirler okuyorum.
Her akşam gökyüzüne bakıyoruz saatlerce.
Yaşamak dediğimiz şeyin içinde, ne kadar yaşıyoruz ki?
Hayaller kuruyoruz,
Biraz daha yaşamak için.
Ben hep seni düşünüyorum.
Yoksa doyamam ki sana,
Yoksa yaşadım sayamam kendimi.
Sonra her sabah toprağı kokluyoruz,
Unutmamak için yaşadığımızı.
Trenlere biniyoruz bazen.
El sallıyoruz kaybettiklerimize,
Bizi kaybedenlere,
Kimsesizlere.
Gittiğimiz her yere iki fidan dikiyoruz.
Ölümden daha çok yaşarız belki diye.
Küçük notlar asıyoruz evimizin duvarlarına.
Unutmayalım diye.
Renkli balonlar dağıtıyoruz çocuklara.
Bazen bir bankta çakılıp kalıyoruz.
Gözlerimiz şişene kadar ağlıyoruz.
Geç kaldığımız için.
Bazen de gökkuşağı çiziyoruz.
Ya bulamasaydık birbirimizi.
Günlerce yürüyoruz kimi zaman,
Yan yana.
Elimi tuttuğunda öyle büyüyorum ki,
Sığmıyorum yere göğe.
Ve öyle büyüyor ki,
Sığdıramıyorum onu içime.
Yaralı kuşlar buluyoruz ara sıra.

UĞUR ÖZKAN

BAŞKA BİR DİYAR
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Bir günahlık intikamım var
Göze aldım her şeyi
İhanet dayatılmasaydı bana 
Bir kuşun kanadında sabahlayacaktım
Pencereye her koştuğumda 
Bu yağmura 
Bu renksiz bulutlara 
Denk gelmeyecektim işte o zaman
İştahlı bir kafesin içinde canım 
Heybetli bir alınyazısı
Sırtımda koca bir yara
İçinde ömrümün tüm kiri
Sesimde koca bir çatal 
Batar da durur edepsizce
Ciğerimden eksik olmaz bu öksürük
Sayılı nefes boşuna dolaşır 
Suyum biter çıkamam temize
Bir bardak içinde karışır duramam
Şekerim erimez çayım kaynamaz
Koyu bir zift akar kasıklarımdan 
Kir tutar kan tutar gözlerim
Tenime her ilaç yabancı
Baloncuk dolu beynim 
Elim titrer saçlarım kayış gibi
Bir vefalı acım var demlenir her daim
Ey her ufkun sahibi 
Diplerinde ırmaklar akan bir varış da bana lütfet
Hançeremdeki düğümlerden kurtar
Gırtlağımda yuvalanmış mızraklar
Daracık ömrüme ziyan
Bir esenlik sal üstüme küllerim bulunmasın
Sarnıcında bir damlanın ne hükmü var
Katıver beni de bin katrenin içine 
Sözlerim dilimde bir eziyet
Azat et kandili yağından
Terlemiş ayaklarıma iki parmaklık serinlik
Toprağa bulaşmadan buluşmak hayal biliyorum
Sen göğümü toprağıma düşürüver lütfen...

NURULLAH YAZICI

BİR GÜNAHLIK İNTİKAM



İşte uzun zamandır beklediğim şey yoluna girdi. Fakat tam o sırada tanrı tekrar hatırlattı: 
Bunun olması için bir şeylerden vazgeçtiğini unutma. Ne baş döndürücü bir döngü. Kusur-
suz bir ahenk ve ne yazık ki şaşmaz bir adalet. İnsanın aklı ermiyor. Hiçbir şey mi aynı anda 
düzene girmez? Bu neyin adaleti diye tekrar tekrar sorarken kulağıma bir ses fısıldıyor: Asıl 
denge bu!

Kafamda kopan bu kıyametleri susturmaya çalışırken kilometrelerce koşmuşum gibi ne-
fes nefese kaldığımı fark ettim, apartman kapısından henüz 25 adım uzaklaşmış olmama 
rağmen. Susun artık, biriniz sussun. Neredeyim neden ve kim için. Gidiyorum ama nereye, 
neden, kim için. Gözlerim doluyor ve şu izlediğim uzayıp kısayan gölgem yavaş yavaş bula-
nıklaşıyor. Akşamın bir saatinde çıktım evden bakkala gitmek için ama bu koskocaman bir 
yalan gibi gözüküyor. Zira bakkala gitme fikri, beynimde dolananların yanında fazla masum 
kalıyor. Yürüyorum yürüyorum ve 157 adımlık bu yol bana bir maraton gibi geliyor. Kafamda 
susmak bilmeyen, ısrarla, en ufak bir parmak oynatış ya da bir iç çekiş, bir kirpik düşüşü 
bile başımı döndürüyor. Zilyon tane fikir ve yıllardır tanıdığım fakat bir o kadar da uzak bu 
ütopik duygular. En yakın dostum kalbimi söküyormuş gibi beni hayal kırıklığına uğratıyor-
lar. Ben bu duygularla yaşamaya alışmışken, onlar beni hafızalarından silmişler gibi. Ya da 
hiç yer etmemişim gibi. Dalgası durulmayan bir deniz gibi ya da nisanda ısrarla açmamış 
papatya gibi sinirliyim onlara. Çığlıklarımla artık onları susturmaya hazırken, durdum. 157. 
adım. Peki şuan neredeyim, neden ve kim için?

Dönüşü olmayan bu yolun  çıkmazındaymışım meğer.

Sebebi de meçhul 

Kim için olduğu da.

BEYZA YILMAZ

MEÇHUL
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TURGUT İLE TOMRİS - SIDDIK AKBAYIR

Okuyan, düşünen, soru soran insanın kaderinde yalnızlık mı vardır?

Aşk, varoluşsal sancıları yatıştırır mı?
Türk edebiyatına unutulmaz eserler kazandırmış iki önemli insan; şiirleriyle sar-

san Turgut Uyar, öyküleriyle hayranlık uyandıran Tomris Uyar.

Entelektüel, yazmaya tutkuyla bağlı, birbirlerine esin kaynağı olmuş bu özel çif-

tin hayatlarına ortak olabileceğimiz, onları daha derinden tanıyabileceğimiz bir 

başucu kitabı.
 
“Aşk söz konusu olduğunda, ikinci de üçüncü de sonuncu da ilkti.”

Turgut Uyar

KİTAP ÖNERİLERİ
CEYDANUR SUDURAĞI

PERİLER ÖLÜRKEN ÖZÜR DİLER - KÜÇÜK İSKENDER

Aşk, bir tedbirsizlikse eğer, perilerin ölmesi hayata değer. Periler hiç konuşmadan 

nasıl eşlik ettilerse bir ömür boyu insanlara, nesnelere, olup bitene, ölürkenki hay-

lazlıkları yalnızca bir özrün tüm yanlışları toza buza dönüştürmesiyle sona erer. 

Perilerin öldükleri, öldürüldükleri ülkelerde farklı olduklarını düşünen birileri varsa, 

onlar cesetleri yerde değil, gökte arar. Güzel ölen, samimi ölen göğe gömülür çün-

kü.

Küçük iskender, klasikleşmiş şiir kitabı Periler Ölürken Özür Diler’de sevginin geri 

sayımını, ihtirasın merkezkaç kuvvetini ve ihanetlerin duygusal belgelerini gözler 

önüne sererken yaşadığı coğrafyada çarpıştığı meleklerin, iblislerin adlarını da birer 

birer veriyor adeta. Stratejisini düşmanının ahlaksızlığı üzerinden kuruyor. Kötünün 

zaferi, iyiliğin iktidarının önünü açacaktır sonuçta. 

Ölürken özür dilemek aklınızdan hiç geçmemişse peri sayılmazsınız. Bu kitap sizin 

için belki bir fırsat, belki de bir itirafname.

YAŞAMA SANATI - ALFRED ADLER

Çağdaş psikolojinin en önemli isimlerinden biri olan Adler, kurucusu olduğu 

“Bireysel psikoloji”nin temel ilkelerini açık seçik dile getirdiği bu kitabında 

yaşamın amacı, aşağılık kompleksi, üstünlük eğilimi, yaşam üslubu, sağdu-

yu eksikliği gibi neredeyse adıyla özdeş kavramları irdeliyor; çocukların okul 

eğitimi, evlilik, özgürlük, toplumsal koşullardan kaynaklanan erkek ve kadın 

farklılığını somut örneklerle inceliyor.

50 ŞAHANE HİKÂYE
Ot Dergi Yazarlarından Aşk, İhanet, Macera, Gerilim, Sürpriz, 

Kahkaha Dolu Öyküler!
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KÜTÜRT
gÖĞÜS KAFESİMİN İKİYE BÖLÜNDÜĞÜNÜ HİSSEDEBİLİYORDUM

Hıdır Murat Doğan

KAOS ÇOCUK PARKI KİTAPLIĞI

Maddi kaygıların sanatın önüne geçmesine ve yayınevlerinin kâr odaklı çalışmasına karşı al-

ternatif projeler üreterek hayata geçiren Kaos Çocuk Parkı Edebiyat Sanat Kolektifi, P
eron 

Yayıncılık katkılarıyla kendi kitaplığını oluşturuyor. 

20 kitaptan oluşacak bu kitaplık, alışılm
ışın dışında yaklaşımlara sahip kolektif ya

zarların 

yıllarca fanzin olarak yayınladıkları üretimlerden oluşuyor. 

Endüstrileşmiş yayın dünyasında kitlelere ulaşma şansı bulamamış eserleri yayınlama ça-

basıyla hareket eden Kaos Çocuk Parkı Edebiyat Sanat Kolektifi se
risi Thales Al-Rhazess’in 

destekleri ve Hıdır Murat Doğan’ın kapak tasarımlarıyla zenginleşiyor.

Kaos Çocuk Parkı Kitaplığı Kitap Serisi’nin ilk kitabı, Hıdır Murat Doğan’ın öykü ve deneme-

lerinden oluşan “Kütürt”

Doğan, bu kitabının ismini kemik kırılma sesinden esinlenerek koydu. Hepimiz bir yerlerden 

düşüyoruz. Yüksekten. Öylece. Kolayca üstelik. Düşüyoruz ve kırılıyoruz. Kırılıyoruz ve kırık-

larımızla yaşıyoruz. Yaşamaya devam ediyoruz. Daha kötü ne olabilir ki?

Kaos Çocuk Parkı Kitaplığı serisinin ilk kitabı “Kütürt” çok yakında, raflarda…
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Hayatınızı uzaktan 
kolaylaştıran teknoloji:
Home Connect.

Akıllı telefon veya tabletinizden 
Home Connect özellikli bulaşık ve çamaşır 
makinenizi kontrol ederek evinize gelmeden  
bulaşık ve çamaşırlarınızı yıkayabilir; 
eve geldiğinizde yemeğinizin hazır olması 
için fırınınızı uzaktan çalıştırabilirsiniz.
www.bosch-home.com.tr

HOME CONNECT İLANI - 27,5 x 34 ÇINARALTI


