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 Merhaba,

	 Geçenlerde	bir	grup	öğrenci	arka-
daşımla	sohbet	ederken	okulumuzun	yeni	
tişörtlerinin	ne	kadar	güzel	olduğun-
dan	bahis	açıldı.	İçlerinden	biri	san-
ki	birazcık	üzgün,	biraz	buruk,	azıcık	
da	ezilmişlik	hissi	uyandıran	bir	yüz	
ifadesiyle	ağır	ağır:

	 -	Arkadaşımın	okulunun	hazırladı-
ğı	tişörtte	1883	yazıyor		bizimkindey-
se	2015,	dedi	ön	dişlerini	baş	parma-
ğına	bastırarak	konuşmasının	verdiği	
anlaşılmazlıkla.

	 -Eee,	dedim,	ne	var	bunda?

	 -Şeyy…	İşte	yani…	Biz	daha…	Hani	
onlar	asırlık…

	 Haksız	değildi	hissiyatında.	Tec-
rübe	her	şeyden	önemlidir	zira.	

-İyi	de,	dedim,	gayriihtiyarî	ve	ha-
zırlıksız	yakalanmış	bir	öğrenci	mah-
cubiyetiyle	durumu	toparlamaya	çalışa-
rak:	Akıl	yaşta	değil	baştadır.

Bu	lafım	beni	de	tatmin	etmemişti	as-
lında.	Daha	kuvvetli	bir	cümle	kurma-
lıydım	saniyeler	içinde:

	 -Yani	seni	anlıyorum,	köklü	okul	
olmak	apayrı	bir	şeydir	de	unutma	ki	
kurumları	kurum	yapan	insanlardır.

Bu	cümle	fena	değildi	sanki.	Bekle-
mediğim	bir	toparlanma,	umut	ışığı,	
mütebessim	bir	hâl	ve		hatta	belli	
belirsiz	bir	güven	duygusu	yayılmış-
tı	sanki	yüzüne.	Dile	dökmeye	çalıştı	
duygularını:

	 -Evet,	zaman	nasıl	olsa	geçecek	
ve	biz	göremesek	bile	bir	gün	bizim	
tişörtlerde	de	durmuş	oturmuş	bir	ku-
rum	imajı	verebilecek	bir	tarih	yazı-
yor	olacak,	demeye	getirdiği	cümleler	
sıraladı	coşkulu	bir	ses	tonuyla.	Son	
cümlesi	sarsıcıydı	ama:	Bir	yerlerden	
başlamak	lazım!

	 Bu	cümleyi	bilinçli	mi	kurdu,	bir	
şeyler	mi	ima	etti,	benimle	sohbetten	
sıkıldı	da	öylesine	mi	söyleyiverdi	
tam	anlayamadım	ama	ona	sorma	gereği	
de	duymadım.	Fakat	düşündüm.	Düşündür-
dü!	Ve	çok	şükür	güzel	şeyler	düşün-
dürdü:	

	 Bir	yerlerden	başlanmıştı	zaten.	
Hem	de	olabildiğince	iyi	bir	başlan-

gıç…	Yeni	bir	okulduk	belki	ama	açı-
lan	tek	gülü	değil,	yediveren	gülleri	
vardı	bu	bağın.	Dört	bir	yanı	sağlam	
temeller	üzerine	oturtulmuş,	dört	başı	
mamur,	dört	dörtlük	bir	plan	hazırlan-
mıştı.	Eser,	sezginin	gücüyle		beşin-
ci	boyutu	kazanmıştı	ve	tabiri	caizse	
Babil’in	asma	bahçelerini	kıskandıra-
cak	güzelliğe	erişecekti	vakti	geldi-
ğinde.	Çünkü	en	bereketli	toprakların		
seçkin	mahsullerinden	derlenen	tohum-
lar,çiçekler,	fidanlar,	ağaçlar…		Öncü	
bahçesinde	toprakla	buluşturulmuştu	
bir	kere.	Daha	da	önemlisi,	bu	verim-
li	toprakta	kök	salıp	boy	atabilmeleri	
için	onların	ve	toprağın	dilinden	en	
iyi	anlayan	o	rençber	ailenin	emektar	
ve	şefkatli	ellerine	teslim	edilmiş-
lerdi.	E	daha	ne	olsundu?

	 Bu	mahir	eller	bilmez	miydi	han-
gi	vakur	ağaç	bahçenin	hangi	köşesine	
yakışır?	Ve	onun	kuytusunda	hangi	taze	
fidan	karayele	karşı	durup	toprağa	
daha	sıkı	tutunur?	O	müstesna	tohum-
lar	ne	şekilde	harmanlanıp	nasıl	sula-
nır	da	fideleri	kavurucu	sıcaklardan	
korunur?	Zamanla	hepsi	hangi	âhenkli	
tabloyu	oluşturur	da	beş	duyuya	hitap	
eden	o	hoş	şekle	bürünür?	Ve	nihaye-
tinde	amaç	insana	hizmetse		hem	beyne	
hem	kalbe	hangi	yoldan	gidilir?..	

	 Bu	bağın	meyvesinden	öyle	bir	
ısırmalı	ki	insan;	tadını	dilinde,	
aromasını	damağında	hissederken	yüzüne	
yayılan	mutluluk,	hiçbir	vakit	gölge-
sinde	kalmamalı	beyninde	yer	eden	“vi-
tamin	ve	mineralihtiyacımın	yüzde	bil-
mem	kaçını	karşılarım”	hesabının!	

	 Envaî	çiçeklerin	yaydığı	muhteşem	
ıtır	öyle	dengeli	olmalı	ki	birinin	
kokusu	diğerini	bastırmasın.	Bahçenin	
düzeni	öyle	bir	planlanmalı	ki	aynı	
anda	binlerce	ziyaretçi	ağırlandığı	
hâlde	onların	her	biri	behçenin		ken-
disi	için	tasarlanıp	imar	edildiğini	
düşünecek	kadar	rahat	edebilsin.	Man-
zaranın	büyüsüne	öyle	bir	kapılmalı	ki	
insan,	acaba	ciğerlerime	ne	kadar	te-
miz	hava	gönderebildim	veya	kaç	kalori	
yakabildim	endişesini	hiç	taşımasın!

	 Bu	yeni	kurum,	bunları	adım	adım	
hayata	geçirmekte	olan	tecrübeli	bir	
kurum.	Büyük	küçük,	yakın	uzak	pek	çok	
hedefe	her	geçen	gün	ya	ulaşılıyor.
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	ya	yakınlaşılıyor.	Ulaşılan	her	hedef	
yeni	bir	hedefi	doğuruyor	ki	bu	da	canlı-
lığın	ve	dinamizmin	olmazsa	olmazı	zaten.	

	 Evet,	bir	yerden	başlandı	ve	pek	çok	
yerden	devam	ediliyor.	Bu	pek	çok	katmanlı	
mozaiğin	pek		önemli	ve	güzel	bir	köşeci-
ğinde	öyle	tatlı	vızırdayan	bir	arı	kova-
nı	var	ki…	Sayıca	azlar	belki	ama	beyin	
ve	yürek,	bilim	ve	sanat,	akademik	başarı	
ve	sosyal	etkinlik,		güzellik	ve	yakışık-
lılık,	ciddiyet	ve	muziplik,	ağırlık	ve	
samimiyet…	Konularında	Rabb’im	onlara	ayrı	
bir	cömert	davranmış.	Bahçenin	her	bir	
çiçeğini,	böceğini,	taşını,	dalını,	buda-
ğını	en	iyi	onlar	bilir.	Bilmekle	kalmaz	
hepsiyle	ayrı	ayrı	ilgilenir.	Hani	derler	
ya	“her	çiçekten	bal	almak”,	bunlarınki	de	
o	hesap	ama	tamamen	pozitif	manada.	Öyle	
hızlı	kanat	çırpıyorlar	ki	bahçenin	her	
çiçeğinden	almaları	gereken	nektarı	alıp	
pek	kısa	zamanda		uzak	ufukları	dolaşabi-
liyorlar.	Sadece	nektar	taşısalar	neyse.	
Biri	yanında	Kafka’yla	Mevlana’yı	da	götü-
rüyor	,	kimi	bir	tutam	Livaneli	serpiyor	
göklere,	kimi	Yunus	sağıyor	bulutlardan,	
kimi	Gogol’le	Bach’ı	yakalamış	çekiştiri-
yor,	birisi	Ahmet	İnam’a	laf	yetiştiriyor,	
öbürü	Veysel’in	koluna	girmiş	geliyor		ta-
bii	bu	arada	tozlaşmayı	da	sağlayıp	balla-
rını	da	üretebiliyorlar.	Arı	kovanı	dedik	
ya,	vızır	vızır	gece	gündüz	çalışıyorlar.	
Hızlarına	yetişemediğimden	çizgi	film	iz-
ler	gibi	oluyorum	bazen	onları	takip	et-
meye	çalışırken:	Vızzz…	Biri	bir	deneme	
yazmış.	Vızzz…	Biri	çizgileri	konuşturmuş.	
Vızzz…	Yeni	bir	öykü	daha	dökülmüş	birinin	
kaleminden…		Sanki	ışık	hızıyla	uçuşurlar-
ken	boşluktaki	bir	yırtığı	dikmeye	çalışan	
gizli	bir	elin	iğne	ipliği	oluveriyorlar.

	Gerektiğinde	su	olup	kabın	şeklini	alma-
yı	bilseler	de	hakikatte,	yaratılışları	
gereği,	kalıplara	sığmayacak	kadar	havaî-
ler.		Hayal	kurabiliyorlar	ama	hayalperest	
değiller,	ayakları	yere	basıyor.	Bahçedeki	
her	renk	güzel	onlar	için	lakin	olmazsa	
olmaz	bir	renkleri	var:	mavi.	Sonsuzluğun,	
özgürlüğün,	umudun,	Öncünün	rengi…		Bu	
bahçeden	aldıkları	nektarı	mavi	göklere	
en	havaîsinden	savurmak,	duygularını	al-
tın	yaldızla	bu	engin	maviliklere	yazmak	
istiyorlar.	Sanırım	bize	düşen	de	onların	
bu	sonsuzluğa	teşne	kalemlerini	daha	rahat	
oynatabilecekleri	mavi	sayfalar	hazırla-
mak.	Kendilerini	yürekten	tebrik	ediyor,	
sonsuzluğun	o	büyük	şairinin	dizeleriyle	
onlara	baht	açıklığı	diliyorum:



ŞAKAYLA 
KARIŞIK
SADRİ ALIŞIK...
	 “Adım	Mehmet	Sadrettin	Alışık.	Ama	siz	beni	sadece	Sadri	Alışık	diye	ta-
nırsınız.	Ne	yapalım	insan	sinemaya	adım	atınca	bazı	kurallara	uymak	zorunda	
kalıyor.	Ben	de	ismi	sadece	kısalttım.	Erenköy’de	26-3-1314’te	doğdum.	Babamın	
adı	Mahmut	Rafet,	anneminki	ise	Saffet’tir.	Yemeklerden	ciğer	yahniyi,	çiçek-
lerden	papatyayı	ve	köpek	hariç	dünyadaki	bilumum	canlıları	severim.	Rakıya	
bayılırım.Hele	fasılla	içildi	mi	mest	olurum.”

28	Nisan	1971/Saklambaç	Gazetesi
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	 5	Nisan	1925	senesinde,	İstan-
bul’un	Paşabahçe	semtinde,	her	köşesi	
buram	buram	zencefil	ve	acıbadem	kokan	
üç	katlı	ahşap	bir	evin	bodrum	katında	
dünyaya	geldi.	İlk	adımlarını	bu	evin	
taş	mermerleri	üzerinde	attı	ve	en	güzel	
çocukluk	günlerini,	yine	bu	evin	bahçe-
sinde,	yenidünya	ağaçlarının	tepesin-
de	kardeşi	Nevin	ile	birlikte	geçirdi.	
Babası	denizciydi.	Otoriter,	sert	bir	
adamdı.	Sadri’yi	de,	Nevin’i	de	seviyor-
du,	yalnız,	nasıl	sevmesi	gerektiğini	
bilmiyordu.	Kimi	geceler,	iri	cüssesiy-
le,	çocukların	odalarına	doğru	süzülür,	
şefkate	yakın	sayılabilecek	bir	ilgiy-
le,	çekinerek	de	olsa,	başlarını	ok-
şar,	babacan	bir	tavır	sergilerdi	fakat	
bu	hissiyatlar,	yalnızca	böyle	gecele-
re	mahsus	hissiyatlardı	ve	küçük	Sadri,	
babasıyla	arasındaki	bu	soğuk	ilişkinin,	
ileride	kendi	oğluyla	da	sağlıklı	bir	
ilişki	kurmasına	engel	teşkil	edeceği-
nin,	o	yıllarda,	henüz	farkında	değildi.	
Annesinin	eli	resme	yatkındı.	Eserekli	
bir	yapısı	vardı.	Kolay	bunalır,	kolay	
sinirlenirdi.	Boyalardan	sıkıldığın-
da	kendisini	odasına,	ruhunu	ise	duru	
bir	buhrana	kilitler;	içinden	sık	sık.	
“Nefes	almaktan	sıkıldığında	insan,	in-
tihar	ediyor.”	diye	geçirirdi.	Böyle	
zamanlarda,	migren	atakları	sıklaşır,	
şakaklarındaki	kanın	akışını,	gözkapak-
larında	hissederdi	ve	böyle	zamanlarda	
taze	zencefil	kokusu,	acısını	hafifleten	
tek	şey	olurdu.	Eve	hakim	diğer	bir	koku	
ise	acıbademdi.	Saffet	Hanım’ın	zev-
ki	hariç	hitap	ettiği	tek	bir	şey	dahi	
yoktu.	Yıllarca	bu	kokuyla	yaşadılar.	
Sadri	büyüdü.	Önce	okula	başladı,	okuma-
yı	öğrendi.	Ve	sonra,	okudukça	öğrendi	
ki,	Bernard	Shaw	haklı,	baktı	ki	Sadri,	
okula	gitmek	için	pek	çok	kez	eğitimi-
ne	ara	vermek	zorunda	kalıyor;	canı	sı-
kıldı.	Dahasını	yapmaya	gücü	mü	yeter?	
Canının	sıkıldığıyla	kaldı.	Sonra	bir	
gün,	bir	sokakta,	duvara	asılı	bir	afiş	
gördü.	Naşit	Özcan	Tiyatrosunun	afişiy-
di	bu,	yaldızlı	harflerle,	kuşe	kağıda	
işlenmişti;	yağmur	damlaları	kelimeleri	
orta	yerlerinden	parçalamış;	yazıların	
puntosundaki	düzeni	bozmuştu,	fakat	yine	
de	yer	ve	saat	silik	de	olsa	okunuyor-
du.	Ceplerini	yokladı,	umduğundan	da,	
ihtiyaç	duyduğundan	da	fazlasını	bul-
du.	Odakule’den	Şişhane’ye	kadar	yürüdü	
ve	sokak	köpeklerine	rastladığı	yerde,	

yolunu	uzattığını	bildiği	halde,	güzer-
gahını	değiştirmekten	çekinmedi;	öyle	
ya,	köpeklerden	korktuğu	kadar	hiçbir	
şeyden	korkmazdı.	Şişhane’den	Karaköy’e	
kadar	tramvayla	gitti	ve	bu	raylı	ma-
kinenin	yüzyılın	icadı	olduğunu	kendi	
kendine	ispat	edebilmek	için	tam	on	yedi	
tane	neden	sıraladı.	Bir	saat	kadar	son-
ra,	Naşit	Özcan	Tiyatrosu’nun	önündeydi	
ve	bu	derme	çatma	kerpiç	binanın	yosun	
tutmuş	tahta	basamakları	üzerinde	diki-
lirken,	bilinmeyenin	bu	tatlı	telaşın-
da,	gelecek	güzel	günlere	dair	bir	inanç	
tufanının	olanca	hararetiyle	bedenini	
kasıp	kavurmaya	başladığını	hissetti	ve	
işte	o	zaman,	tuhaf	bir	mahcubiyet	duy-
gusuyla,	ruhunun	bir	amaca	bağlandığını	
anladı.	Ve	bu,	insanoğlunun	doyumsaya-
bileceği	en	yoğun	saadet	anıdır	sevgili	
okuyucu;	çünkü	insan,	ruhunun	ilelebet	
sürecek	olan	güvencesini	avuçlarının	
içine	almıştır;	çünkü	bir	amaca	bağlan-
mayan	ruh,	yolunu	kaybeder.

	 O	 gece,	 üç	 katlı	 ahşap	 evin	 kapı-
sından	içeri	yalnızca	Sadri	girmedi;	Ka-
raköy’den	 Paşabahçe’ye	 kadar	 peşini	 bı-
rakmayan	bir	dizi	düşünceler	silsilesini	
de	beraberinde	getirdi.	Ertesi	gün,	ce-
saretini	toplayacak,	ailesinin	karşısına	
çıkarak,	ne	uğruna	yaratıldığının	farkına	
vardığını	söyleyecekti	ve	bir	hafta	kadar	
sonra	da	ısrarlarına	daha	fazla	tahammül	
edemeyen	 ailesi	 tarafından,	 günümüzde-
ki	adı	Sadri	Alışık	Kültür	Merkezi	olan	
Cağaloğlu	 Halk	 Evi’ne	 yazdırılacaktı.	 O	
gece,	tiyatroyla	tanıştığı	ilk	gece,	üç	
katlı	 ahşap	 evin	 merdivenlerden	 usulca	
çıkarken,	 varlığı	 çoktan	 unutulmuş	 bir	
misafiri	duyumsadı	ve	Sadri,	acıbadem	ko-
kusunun	ahenkli	tınısında,	çoktandır	ya-
zılmış	olduğunu	bildiği	bir	yazgının	ha-
tırasını	anımsadı.

Daracık daracık sokaklara girmişim
Ya dostlar tutup sofralar vermişim 
Ya ev bark kurup anasını satmışım
Avarelik mavarelik etmişim
En sonunda oyuncu olmuşum
Olabildiğimce...
 Sadri ALIŞIK



	 Sadri	Alışık	sahneye	ilk	defa	baş-
rolününü	üstlendiği	“İstiklal	Madalyası”	
adlı	oyunla	adım	attı.	Henüz	üçüncü	sı-
nıftaydı.	Su	götürmez	bir	yeteneği	vardı	
ve	sahnede	deyim	yerindeyse	ışık	saçı-
yordu.	Oyuncu	olmaktaki	ısrarına	gelip	
geçici	bir	heves	gözüyle	bakan	ailesi	
tarafından	ilk	kez	bu	oyun	sayesinde	
destek	gördü.	İşin	ciddiyeti	anlaşıl-
dı.	Babası	Rafet	Kaptan	oyunun	ardın-
dan	Sadri’yi	karşısına	aldı:	“Sana	bir	
nasihatim,	aynı	zamanda	da	vasiyetim	
olsun.”	dedi.	“Yeni	bir	hayata	atılı-
yorsun.	Bundan	sonraki	yaşamında,	işi-
ni	elinle	değil,	canınla	yap!”	Öyle	de	
yaptı.	İstanbul	Erkek	Lisesi	yıllarında,	
onlarca	piyeste	rol	aldı,	aynı	yıllarda,	
resme	ilgi	duymaya	başladı.	Mezuniyetin-
den	sonra	Güzel	Sanatlar	Akademisi	resim	
bölümüne	kaydoldu.	Sanata	olan	ilgisini	
hayatı	boyunca	yitirmese	de,	akademi-
den	kısa	bir	süre	sonra	ayrıldı,	amatör	
olarak	başladığı	Eminönü	Halkevi’nde	üç	
yıl	oyunculuk	eğitimi	aldı.	18	yaşın-
da	Raşit	Rıza	Tiyatrosu’nda	profesyonel	
oldu,	Küçük	Sahne,	Oda	Tiyatrosu,	Kent	
Oyuncuları,	Oraloğlu	gibi	topluluklarda	
pekçok	oyunda	yer	aldı.	1944	yılına	ge-
lindiğinde	ise	Faruk	Kenç’in	yönettiği	
“Günahsızlar”	filminde	Oya	Sensev	ile	
başrolleri	paylaşarak	tam	50	yıl	içer-
sinde	kalacağı	Türk	sinemasına	adımını	
attı.İkinci	filmi	için	beş	yıl	beklemesi	
gerekti.	Şans	kapıyı	çalmış,	fakat	talih	
kuşu	henüz	omzuna	konmamıştı.	Kumarda	
kaybeden	aşkta	kazanır	derler,	o	yıl,	
kendisi	gibi	oyuncu	olan	Neriman	Esen’le	
evlendi.	Göğüs	kafesinin	altındaki	derin	
boşluğa	sığdıramadı	eşine	duyduğu	sada-
kati,	yalnızca	lirik	bir	dostluktu	ara-
larındaki,	ayrıldılar.	Öyle	ya,	dostluk	
yeter	mi?	Gönül	adamıydı	Sadri.

	 Takvimler	1952’yi	gösterdiğinde,	
henüz	yirmi	yedi	yaşındaydı	ve	sekiz	
yıllık	oyunculuk	kariyerine	tam	otuz	iki	
film	sığdırmıştı.	1953	yılında	rol	al-
dığı	‘Halıcı	Kız’,	Türk	sinemasının	ilk	
renkli	filmiydi.	1959	yılında	‘Yalnız-
lar	Rıhtımı’	filminin	çekimlerine	baş-
landı.	Birkaç	ay	sonra	evlenip,	dünyaya	
gözlerini	yumduğu	1995	yılına	kadar	38	
seneyi	birlikte	geçireceği	Çolpan	İl-
han’la	da	o	filmin	setinde	tanıştı.	“Bu	
küçük	kız	çocuklarını	kim	alıyor	tiyat-
roya?”	diyerek	şakalaştığı	kadından,	son	
röportajında	hayatının	aşkı	olarak	söz	
edecekti.	Bu	evlilikten	Kerem	adında	bir	
oğulları	oldu,	fakat	oğluna	karşı,	ba-
basının	kendisine	sergilediğinden	daha	
farklı	ve	daha	samimi	bir	tutum	sergile-
yemedi.	Gündüzleri	mesafesini	korudu	ve	
oğlunun	başını	yalnızca	uyuduğu	zaman-
larda	sevdi.

	 60’lı	yıllara	gelindiğinde	yeşil-
çamda	fırtınalar	estirmeye	başladı.	Ka-
riyerinin	dönüm	noktası,	Ayhan	Işık	ve	
Belgin	Doruk’la	inanılmaz	bir	üçlü	oluş-
turdukları	‘Küçük	Hanımefendi’	serisinin	
senaryosunun	eline	ulaştığı	gün	yaşandı.	
Bu	film	ona	şöhretin	ve	Ayhan	Işık’ın	
ölümünden	sonra	her	gün	mezarına	uğra-
yıp,	her	defasında	bir	demet	karanfil	
bırakacağı	bir	dostluğun	kapısını	ara-
ladı.Ayhan	Işık’a	yazdığı	mektuplardan	
sadece	birinin	okunmasıyla	bile,	arala-
rındaki	kadim	bağlılık	kolaylıkla	anla-
şılabilmektedir.

“ Zaten onu hiç sevmedim ben, hiç sevmedim.

Yalnızlığımı bölüştüm bir ara, hepsi o kadar.

Sonra içten içe gülüştük biraz, bir demet çiçek,

niyet kuşu, deniz kıyısı, karpuz sevgisi...

Falan filan.”

Kaldırım Çiçeği ( 1969 )
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Bugün,

Neriman’ın	sana	saksı	getirdiği	gündü.

Akşama	kadar,

Taşını,	selvini,	çiçeğini	yeniden	düzen-
ledik.

Nedense	Amerika’dan	döndüğün	günü	anımsa-
dım.

Ama	o	gün	meğerse,

Seninle	başka	şeyleri	düzenliyormuşuz	
farketmeden

Harbiye	civarında	bir	bardı.

Votkanı	ayaklı	bardakta	içmek	için

Garsonları	uyardın.

Dost	ça.

Sonra	dostluk	üzerine	konuşduktu	bir	süre

Bir	süre	de

Dostluk	etmişiz	böylece.

Süre	dediğim	de,

Ömrünmüş	bak	sadece…

İyi	geceler

Örtünmeyi	unutma

Üşütürsün.																				

Sadri	Alışık

 

	 1963	yapımı	“Helal	Olsun	Ali	Abi”	
filminin	başarısında	Sadri	Alışık-Ayhan	
Işık	dostluğunun	yeri	büyüktür,	arala-
rındaki	uyum	beyaz	perdeye	de	yansır.	
Seyirci,	başrolden	çok,	ara	ara	görünüp,	
ortalığı	birbirine	katan,	yaprakların	
ağaçlardan	düştüğünü	görünce	sonbaharın	
geldiğinden	başka	şey	düşünmeyen,	kendi	
dar	çerçevesinde	mutlu	bir	kayıtsızlık	
içinde	yaşayan	Turist	Ömer’i	sever.Sad-
ri	Alışık’ın	hayat	verdiği	bu	karakter,	
Türk	sinema	tarihinin	en	önemli	serisine	
dönüşür.	O	yıllarda	Sadri	Alışık,	oynadı-
ğı	karakterin	seslendirmesini	yapan	ender	
oyunculardan	biridir,	Rüştü	Asyalı,	mes-
lektaşının	başarısının	altında	yatan	te-
mel	sebebi	buna	bağlar.	Haksız	değildir.	
Turist	Ömer	serisinde	seslendirdiği	şar-
kılar	dinlemeye	değerdir,	filmden	sonra	
Melodi	Plak,	Sadri’nin	kapısına	reddede-
meyeceği	bir	teklifle	gelir	ve	aynı	sene	
aynı	isimde	bir	45’lik	bile	çıkarılır.
Plakta	geçen	şu	şarkının	sözleri,	ka-

rakteri	özetler	niteliktedir:		 tedir.	
1963	yapımı	“Helal	Olsun	Ali	Abi”	filmi-
nin	başarısında	Sadri	Alışık-Ayhan	Işık	
dostluğunun	yeri	büyüktür,	aralarındaki	
uyum	beyaz	perdeye	de	yansır.	Seyirci,	
başrolden	çok,	ara	ara	görünüp,	ortalığı	
birbirine	katan,	yaprakların	ağaçlardan	
düştüğünü	görüncesonbaharın	geldiğinden	
düşünmeyen,	kendi	dar	çerçevesinde	mut-
lu	bir	kayıtsızlık	içinde	yaşayan	Turist	
Ömer’i	sever.Sadri	Alışık’ın	hayat	verdi-
ği	bu	karakter,	Türk	sinema	tarihinin	en	
önemli	serisine	dönüşür.	O	yıllarda	Sadri	
Alışık,	oynadığı	karakterin	seslendirme-
sini	yapan	ender	oyunculardan	biridir,	
Rüştü	Asyalı,	meslektaşının	başarısının	
altında	yatan	temel	sebebi	buna	bağlar.	
Haksız	değildir.	Turist	Ömer	serisinde	
seslendirdiği	şarkılar	dinlemeye	değer-
dir,	filmden	sonra	Melodi	Plak,	Sadri’nin	
kapısına	reddedemeyeceği	bir	teklifle	
gelir	ve	aynı	sene	aynı	isimde	bir	45’lik	
bile	çıkarılır.Plakta	geçen	şu	şarkının	
sözleri,	karakteri	özetler	niteliktedir:

“Turist Ömer derler benim adıma 

Pişman olur bakmayanlar tadıma

Sabahları bir kadeh

Akşamları beş kadeh

Neşemi de bulunca

Dalgama da bakarım

Sokaklarda aylak aylak gezerim

İzmaritin kralını seçerim

Trafikten çakarım

Kral oto yıkarım

Hiçbir işe tutunmam

Hepsinden de bıkarım.”

Turist Ömer ( 1964 )



	 Gönlübol	Arif	ve	Ringo	Kazım	gibi	hem	
güldüren	hem	ağlatan	ölümsüz	karakterlerle	
kendine	has	bir	tat	bıraktığı	komedramları,	
“Bu	da	mı	gol	değil?”	repliğiyle	unutulmaz-
lar	arasına	giren	Ofsayt	Osman	ile	yürekle-
re	yerleştiği	“Şaka	ile	Karışık”	çok	sevi-
lir.

	 Bu	filmlerde	verdiği	kendine	has	se-
lamı,	zamanla	halkla	buluşur.Sokaklarda	
karşılaştığı	çocuklarla	bu	hareketle	selam-
laşır,	yanlarına	ilişip,	“Herkese	her	şeye	
selam	vericeksiniz!”	der.	Kendisi	öyle	ya-
par.	Çok	korktuğu	sokak	köpeklerine	bile,	
karşılaştığı	yerde	uzaktan	selam	verir.	
Çünkü	sokak	köpeklerine	selam	vermek,	adam	
olmaya	çeyrek	var	demektir.Çoğu	otoriteye	
göre	gelmiş	geçmiş	en	iyi	Türk	filmlerinden	
biri	olarak	gösterilen	1966	yapımı	“Ah	Gü-
zel	İstanbul”	ve	hep	arka	planda	kalmasına	
karşın	emsalsiz	bir	başyapıt	olan	1969	ya-
pımı	“Menekşe	Gözler”	ve	“Ah	Müjgan	Ah”	en	
öne	çıkan	filmleri	olur.

Elleri ufacık, gözleri dört defa lacivert.
Ve her ne hikmetse o da bana gönüllüydü.
Öyle bir sevdim ki Müjgan’ı haddimi 
bilemedim.
Evleniriz gibi geldi bana.
Evimiz, yuvamız olur, ışığımız yanar,
Fakir soframız kurulur gibi geldi.
                   Ah Müjgan Ah (1970)           
 

 “Böyle olmasını istemezdim ama 
hep olurdu. Dünyanın bütün kızılderili-
leri yenilir, Spartakus kaybeder, gün ba-
tarken sararır, kuşlar döner, Sadri Alışık 
denilen hergele, her filminde ağlardı. O 
ağladıkça ben de ağlardım. Nedenimi 
bilmez ağlardım. Ağladıkça Sadri’ye kıl 
kapar gıcık olurdum. Üçüncü şahıs olarak 
kalışına, hep gidici kadınları sevişine, bu 
gidiciliklerin bir mecburiyet gibi duruşuna, 
Sadri’nin bu mecburiyetlere, giden kişinin 
özgürlüğü olarak bakıp, ona ihanet etme-
mek için kendine ihanet edişine.”
İlhami Algör / Fakat Müzeyyen Bu Derin
Bir Tutku  

 Sadri	Alışık,	Türk	sinemasının	en	afi-
li	adamıdır.	Yeşilçam’ın	gelmiş	geçmiş	en	
iyi	ağlayan	aktörüdür.	Serde	erkeklik	var-
mış,	yokmuş;	dinler	mi?	Alır	başını	avuçla-
rının	içine,	uzun	uzun	ağlar.	Güzel	ağla-
mayı	bildiği	için	güzel	güldürür.	Onun	bir	
hıçkırığında,	yüreğinden	bir	türlü	uğurla-
yamadıklarına	rastlarsınız.	Sesinin	çatal-
lığında	hissedersiniz	kederleri.	Rakısından	
bir	yudum	almayagörün,	anason	kokusunu	ci-
ğerlerinize	duyarsınız.Gözlerinin	buğusun-
da,	ruhunun	derinliği	saklıdır;	hiç	böyle-
sine	efkarla	bakan	adam	görülmüş	müdür?	Bir	
adamın	bakışlarından	ancak	bu	kadar	yoğun	
hüzün	süzülür.	Sadri	Alışık’ı,	Sadri	Alı-
şık	yapan,	her	duyguyu	muntazam	yaşamayı	
başarmadaki	olağanüstü	yetisidir.	Gözyaşı	
dökmekten	çekinmediği	gibi,	yüreğini	orta-
ya	koymaktan	da	çekinmez.İster	nazenin	bir	
İstanbul	beyefendisi	olsun,	ister	manav	
çırağı	Hüsnü,o	hakkını	vererek,	acıyı	da,	
kederi	de	yaşayarak	sever.	Yalnızca	en	çok	
seven	değil,	aynı	zamanda	en	güzel	sevmeyi	
bilenidir;	o,	aşk	karşısında	en	yakışıklı	
duranıdır.	Sadri	Alışık	hayatın	imla	kıla-
vuzudur.	Kağıt	paralardan	kanatlar	yapıp	
cehenneme	uçanlar,	mütavazi	hayallerimi-
zi	zengin	düşlerine	meze	edenlerle	dolu	bu	
hayatta,	50	kuruşluk	gazozun	tadını	unutma-
yıp,	iki	parmak	viski	uğruna,	Çamlıca’dan	
vazgeçmeyenlerdendir.	İşte	tam	olarak	da	bu	
yüzden	bizdendir;	hayatın	yansıması	değil,	
hakikatin	kendisidir.	Tiyatro	oyuncularının	
ihraç	edildiği,	gazetecilerin	tutuklandığı,	
kültür	merkezlerinin	kapatılmaya,	parkların	
alışveriş	merkezlerine	çevrilmeye	çalışıl-
dığı,	eteği	kısa	olanın	aklı	kısa	damgası	
yediği,	dinin	küçültülerek	cüzdanlara	veya	
şarjörlere	doldurulduğu,	demokrasinin	hiçe	
sayıldığı,	faşizmin	gün	be	gün	kesifleşti-
ği,	kalabalıklardan	uzak	durmayı	ilke	edin-
diğimiz,	kahkaha	atmaktan	bile	çekinir	hale	
geldiğimiz	şu	günlerde,	Sadri	Alışık	film-
leri,	Tanzimatvari	kurgusu,	başarısız	olay	
örgüsü	ve	yadırgatan	aşırılıklarıyla	dahi	
olsa;	yalnızca	samimiyetiyle	bile	yüreğimi-
ze	dokunmayı	başarır.	Kim	bilir?	Belki	de	
bize	yeniden,	insan	olmanın	ne	demek	oldu-
ğunu	hatırlatır.



“ İyi ya madem ki hepimiz günün birinde çekip gideceğiz, o halde bunca matem, 
bunca kahır niçin ?
Sizinkisi matem değil zaten, korku, korku !
Hayat demek , ölümü beklemek demektir.
Az çok hepimiz denizi, yıldızları, ağaçları...
İşte falanları filanları göreceğiz,
bir çok şeyin tadına bakacağız.
Sonra da ister istemez “Gidiyorum Elveda” şarksını söyleyeceğiz.
Öyleyse, 
Gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun.

Sadri ALIŞIK



	 Ekimde	bir	film	çıktı	Mustang.	Mustang,	Amerika’da	yaşayan,	dizginlenemeyen	ve	
upuzun	saçları	olan	vahşi	atların	adına	deniyor.	Filmde	5	kızın	bellerine	kadar	uza-
nan	saçları	da	bunu	temsil	ediyor.	Peki	bu	filmin	özelliği	ne?		Dünya	gazetelerinde,	
internette,	sinemalarda	bu	film	çok	konuşuluyor	çünkü	bu	film	Cannes’da	ayakta	al-
kışlandı,	bir	sürü	güzel	övgüler	aldı	ve	ardından	ilk	defa	bir	Türk	ve	bir	kadın	yö-
netmen	tarafından	Fransa’nın	adayı	olarak	Oscar’	a	en	iyi	yabancı	film	dalında	aday	
gösterildi.	Eğer	daha	önce	hiç	duymadıysanız	ve	ilginizi	çektiyse	bence	bu	yazıyı	
okumanın	tam	sırası.

	 Mustang,	İnebolu’da	geçen,	5	kız	kardeşin	birbirlerine	bağlanma	öyküsü.	Hep-
sinin	hayalleri	var.	Bir	yandan	gençliklerini	yaşamaya	çalışırken	diğer	yandan	ya-
şadıkları	hapis	yaşamından	kurtulmaya	çalışıyorlar.	Sırtlarına	bindirilen	yük	çok	
büyük	ve	bizler	de	bu	filmi	izlerken	dertlerine	ortak	oluyoruz.		Gençliklerinden	
kaynaklanan	hatalar	yapmaları,	masumiyetleri,	oynadıkları	oyunlar,	yaşamamızdan	alı-
nan	gerçekçi	kesitler	bizim	filmle	daha	çok	özleşmemizi	sağlıyor.	5	kız	kardeş	bir-
birlerine	çok	bağlılar.	Anne	ve	babaları	hayatta	değil,	amcaları	ve	babaanneleriyle	
yaşıyorlar.	

Muhafazakâr	topluma	karşı	verdikleri	mücadele	kimi	zaman	onları	mutlu	sona	ulaştı-
rırken	kimi	zaman	da	başladıkları	yere	geri	döndürüyor.

	 Filmin	yönetmeni	Deniz	Gamze	Ergüven.Yönetmen	hayatının	büyük	çoğunluğunu	Fran-
sa’da	geçirmiş.	Film,	Fransa-Almanya-Türkiye	ortak	yapımı	fakat	Fransa	tarafından	
Altın	Küre’ye,	Cannes’a	gitti	ve	Oscar’a	da	yabancı	film	dalında	aday	oldu.	İlk	defa	
bir	Türk	Oscar’da	kırmızı	halıda	yürüdü.	Bu	yüzden	çok	gururlandık.	Ayrıca	Oscar’da	
da	favoriler	arasındaydı.	Birçok	ünlü	Hollywood	yıldızının	da	beğenilerini	toplamış.

M U S T A N G



FİLMİN	İÇERİĞİNE	GELİCEK	OLURSAK…

									Film,	en	küçük	kardeş	olan	
Lale’nin	bakış	açısından	anlatılı-
yor.	Lale,	henüz	ablaları	kadar	haya-
tın	tozunu	yutmamış.		Film,	didaktik	
olmadan,	çok	fazla	seyircinin	gözüne	
parmak	sokmadan	anlatmak	istediği	asıl	
şeyi	vurgulamış.	Birçoğu	da	gerçek	
hikâyelerden	alınmış.	Filmin	değinmek	
istediği	nokta	ise	şu:	“Erkek	egemen-
liğinin	hâkim	olduğu	bir	toplumda	ka-
dınların	başkaldırışı…	Türkiye’de	her	
yerde	görebileceğimiz	ağır	bir	gerçek-
lik	olan	küçük	kızların	zorla	evlen-
dirilmesi,	kadın	cinayetleri,	kadın	
vücudunun	çirkin	bir	şekilde	cinsel-
leştirilmesi,	kadın	direnişinin	yok	
sayılması,	taciz,	toplum	baskısı,şid-
det,	…”	.		

	 Filmin	içeriği	bir	yerden	tanıdık	
geldi	sanki	bize.	Hele	ki	ülkemizde	ve	
dünyada	bu	kadar	kadın	ve	kadın	hakla-
rı	konusunda	büyük	problemler	yaşanır-
ken	bu	film,	belki	de	bize	tekrardan	
kendimize	dönüp	bakmamıza,	kendimizi	
sorgulamamıza	neden	olmuştur.	

						Ülkemizde	kadınlar	daimi	bir	
tehdit	altında.	Sabah	işe	ya	da	oku-
la	gitmek	için	evden	çıkıyorsunuz	ve	
akşam	öldürülüyorsunuz.	Başınıza	ne	
geleceğini	bilmek	mümkün	değil.	Özge-
can	Aslan’ın	ölümünden	sonra	babasının	
söylediği	şu	sözler	de	çok	anlamlı:	

			“	Masallarla	büyüdük.	Bir	varmış.	
Bir	yokmuş.	Bir	Özge	varmış.	Bir	Özge	
yokmuş.”		Ne	kadar	da	güzel	demiş!	

						Kadın	olmanın	zorluklarını	en	
iyi	kadınlar	anlayabilir.	Hani	deriz	
ya:

“Yaşamadan	hiçbir	şeyi	öğrenemeyiz”	
diye.	Çok	doğru.	Tutup	da	erkekler-
den	bir	günlüğüne	kadın	olun	demiyoruz				
fakat	empati	kurmalarını	ve	kadınlar	
için	savaşmalarını	istiyoruz.	

	 Yoldan	geçerken	arkadan	biri	beni	
izliyor	mu,	eteğimin	boyu	çok	mu	kısa,	
saat	çok	mu	geç	oldu,	çok	fazla	mı	
süslendim,	böyle	yaparsam	elalem	ne	

der...		Bu	soruları	çoğu	kadın	kendi-
ne	sormuştur	mutlaka.Kırsal	kesimlerde	
yaşayan	kadınlar	ve	kızlar	ise	daha	da	
büyük	tehditler	altında.Kan	davala-
rı,	erken	yaşta	daha	küçücükken	büyük	
büyük	adamlarla	evlendirilme,bakire-
lik	raporu,	okuyamamak,	çok	eşlilik	ve	
daha	da	fazlası.	Evet	bunlar	gerçek	
masallar	maalesef.	Kadınların	her	gün	
yaşadığı	şeyler:		Türkiye’mizin	kana-
yan	yarası.

  ------------------       

	 	Dünya	bu	filmi	konuşuyor	sevgili	
okurlar.		Oscar’	a	aday	olduğuna	göre	
bir	şeyler	anlatmak	istiyor	demek	ki.	
Ülkemizde	izlenme	oranı	az.	Bu	oranı	
yükseltmeliyiz.	Şahsi	fikrim	olarak	bu	
filmi	beğendim	gerçekten.		Sizlerin	de	
bu	filmi	kaçırmamanızı	tavsiye	ederim.	

Şimdiden	iyi	seyirler.
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“Her şey göz açıp kapayana kadar değişti.
Önce rahattık ve birden her şey b*ka sardı.”

 Mustang             



TÜRKLERİN

DÜNYAYA

KAZANDIRDIKLARI

BİRKAÇ BİŞİ 

 Ah	şu	çılgın	Türkler.	Ah	şu	çıl-
gın	biz.	Ne	kadar	faydamız	dokundu	şu	
dünyaya	arkadaş.	Çok	faydamız	dokundu	
çok...	

	 Dergide	birkaç	tane	sevimli	hanım	
arkadaşım	bu	yazıyı	bana	görev	olarak	
verdikleri	ilk	an	bir	güzel	gaza	gel-
dim.	Milliyetçi	fikirler	canlandı	gö-
zümün	önünde	ve	bu	yazı	ortaya	çıktı.	
Hadi	başlayalım.

	 Şimdi	olaya	tarafsız	olarak	bak-
mak	gerekirse	ki	ben	öyle	bakamayaca-
ğım	çünkü	bu	sayfalara	ziyan	olacağını	
düşünüyorum.	Zaten	ben	de	bunu	yapma-
yacaktım	ve	gayet	taraflı	yazacağım.	
Kimse	kusura	bakmasın.

	 İlk	olarak	biz	Türkler	o	kadar	
şanslıyız	ki	atalarımız	tarih	boyunca	
dünya	tarihini	değiştirmiş	insanlar.	
Mete	Han’dan	tutun	büyük	önder	Mustafa	
Kemal	Atatürk’e	kadar.	Osmanlı	mimari-
sinden,	müziğinden	ve	nice	çok	değerli	
sanatlara	kadar	çok	şey	kazandırdık	
dünyaya.	Sayamayacağım	ve	kaleme	döke-
meyeceğim	kadar	çok	şey...

	 Ben	yemek	yemeği	seven	bir	insa-
nım.	Aç	kalınca	çıldıran	tiplerdenim	
galiba.	Ne	kadar	itici	değil	mi?	Şaka	
maka	bizim	mutfak	kültürümüzü	bilen	
bilir.	Şu	ana	kadar	daha	iyisini	gör-
medim.	

	 Bunun	nedeni	ise	bizim	çağlar	
boyu	çok	farklı	kültürler	ile	iç	içe	

olmamızdır.	Bir	öğün	düşünün	içinde	
Akdeniz,	İran	(Pers),	Arap	ve	bil-
mem	kaç	tane	medeniyetin	yemekleri,	
eserleri	olsun	içinde.	Herkes	yoğur-
tu	örnek	verir	bu	alanda.	Haklıdır-
lar	efendim.	Farklı	bir	örnek	vermek	
gerekirse	zamanında	Alamanya’ya	giden	
bizim	gurbetçiler	neler	yaymış	koskoca	
Avrupa’ya.	Avrupalı	Mark,	Henry	hafta-
da	bir	gün	kebap	yemedi	mi	çıldırıyor.	
Bak	bu	çok	hoşuma	gitti.	

	 Hangimiz	yabancı	bir	filmde	“Tur-
key”	sesini	duyunca	çılgınlar	gibi	
sevinmedik,	gurur	yapmadık	ki.	Bu	konu	
ile	biraz	alakasız	oldu	galiba.	Konu-
muza	dönecek	olursak	pek	çok	ülkenin	
atasözlerinde	Türk	gibi	güçlü	olmak	
tarzı	cümleler	bulunmaktadır.	Evet	
evet	bunu	duyunca	işte	göğsümüzü	ka-
bartabiliriz.	Biz	böyle		adamlarız	
abiciğim	!	Adamlar	da	haklı	tabi	yaza-
caklar.	Zamanında	savaşmayı	bile	bizim	
öğrettiğimiz	oldu.

	 Uzun	lafın	kısası	demek	isterdim	
ancak	bu	lafı	da	hiç	sevmem.	Biz	Türk-
ler	uzaydan	görünen	korkunun	kaynağı	
olmuşuzdur.	Daha	ne	kazandırabiliriz	
ki?	Tarihte	her	zaman	adımız	geçmiş	ve	
geçmeye	devam	edecektir.	Şunu	da	geç-
meden	bırakamayacağım	kalemi	elimden.	
Yüzyıllar	boyu	kardeş	kardeşe	yaşadı-
ğımız	insanlara	düşmanlık	göstermeden	
hala	da	savaş	olmadan	yaşayabilece-
ğimiz	gerçeğini	asla	unutamayız.	Ben	
Türk’ün	olmadığı	bir	dünya	düşünemiyo-
rum	dostlar.

TÜRK	İSTERSE	YAPAR,	İSTERSE	YAPTIRIR	!
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Salvador Dali
İlhamını	hayalgücünden	alır.
Büyük	aşkıyla	ölene	dek	yaşamıştır.
Yalnızlığı	yaşatır.
Doğuştan	delidir.
Sürrealist	resmin	kurucularındandır.
Bazı	eserlerinde	toplumsal	-	politik	izlere	rastlanır.
Güçlü	olmaya	çalışan	bir	adamdır.
Eserlerindeki	imgeler	karmaşık	ve	ütopiktir.
Yetenekli	bir	ressamdır.



f R i d a  K a h l o
İlhamı	acılarıdır.
Büyük	aşkı	tarafından	aldatılmıştır.
Yalnızlığı	yaşar.
Sonradan	delirmiştir.
Sürrealist	olarak	tanımlanmayı	reddeder.
Direkt	siyasetin	içindedir.
Güçlü	bir	kadındır.
İmgeleri	hayatın	içindendir.
Yetenekli	bir	ressamdır.
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Benim 
adım    
Ölüm... Okul	koridorunda	yürüyordum,	her	

zamanki	gibi.	Genç	insan	sürüsünün	ara-
sından	geçiyor,	omzuma	çarpıp	özür	di-
lemeden	geçen	hayvanları	görmezden	ge-
liyordum.	Ara	ara	gözümün	önüne	gelen	
saçlarımı	ellerimde	kitaplar	olduğundan	
nefesimle	gözümden	çekerken,	sonraki	
derse	geç	kalmamak	için	elimden	geldiği	
kadar	hızlı	davranıyordum.	Hızlı,	sinsi	
ve	görünmez.	İşte	bu	her	zamanki	bendim.	
Koyu	renk	kıyafetlerim	ve	hayalet	kadar	
soluk	tenimle	dikkat	çekmez,	çekemezdim.	
Resimle	uğraşıyordum,	bilirsiniz,	yağ-
lı	boyalar,	kara	kalemler	vesaire	gibi	
şeylerle.	Başım	hep	bir	deftere	gömülü	
olurdu	o	yüzden.	Yüzümü	kimse	görmezdi.	
Aynı	sınıfta	olduğum	kişiler	bile	yanla-
rına	oturduğumda	bana	okula	yeni	trans-
fer	olmuş	kişi	edasıyla	bakardı.	Komik.	
Oysa	ben	hepsini	tanıyordum.Tracy	kızıl	
kıvırcık	saçlarıyla	hep	gözlerimin	önün-
deydi.	Yeşil	gözleri	lens	olsa	da	her-
kese	gerçek	diye	yutturuveriyordu.İdare	
ettiği	3	farklı	çocuğun	birbirlerinden	
haberi	olsa	kim	bilir	neler	olurdu?Ar-
nold	asker	olmaya	hevesliydi.	Saçları	
sürekli	aynı	uzunlukta	olurdu	hatta.As-
ker	tıraşı.Saç	modelini	soran	herkese,-
gururla	cevap	veriyordu	bu	yüzden.	Soluk	
biriydi	gerçi	biraz.	Gözleri	hep	şiş	
olurdu	ve	derslerde	dalıp	giderdi.	Ya-
pılı	falan	da	değildi!	Ve	gizliden	giz-
liye	içtiği	kalp	haplarını	bir	tek	ben	
görürdüm	koca	sınıfta.	Arnold’ın	asker	
olma	hayalinin	imkansız	olduğunu	diğer-
leri	bilse	ne	olurdu?	Mickey,	ah	Mickey,	
fırsatçının	önde	gideniydi.	En	ufak	ay-
rıntıları	bilir,	en	son	kim	ne	yaptıysa	
efsanevi	bir	şekilde	öğrenirdi.	Öğren-
diklerini	hemen	anlatmak	yerine	uygun	
anları	bekler,	yeri	ve	zamanı	geldiğinde	
herkesi	bu	şekilde	alt	edebilirdi.	Utan-

dırarak.	İşte	bu	yüzden,	okulun	en	nam-
lı	zorbalarından	biriydi.	Tilki	Mickey,	
Mickey	Fare’ye	bile	şantaj	yapabilirdi.	
Ve	Mickey,	aslında	tüm	bunlara	zorbalığa	
uğradığından	başlamıştı.	Üst	sınıflar	bu	
sıska	tilkiyle	oynarlardı.	Her	çıkışta,	
her	akşam,	tilkinin	vücuduna	yeni	damga-
lar	kazınırdı.	Tilkinin	kokusu	her	gün	
değişirken,	ben	hariç	kimse	bunu	fark	
etmezdi.	Bu	izleri	fark	etseler,	Tilki	
Mickey’in	sırlarını	öğrenseler	ne	olur-
du?

	 Leo	futbol	takımımızın	yedeklerin-
den	bu	sene	as	kadroya	girmişti.	Tüm	sı-
nıf	bu	habere	sevinip	gururlanmıştı.	Leo	
sınıfın	kahramanı	ilan	edilirken	adına	
ve	şerefine	kadehler	kaldırılmış,	kimin	
olduğu	belli	olmayan	bir	evde	sesli	ve	
hevesli	bir	gece	geçirilmişti.	Onlarca	
ergen	geniş	evin	dar	salonuna	doluşup,	
kanlarındaki	demir	kokusunu	alkolle	de-
ğiştirmişti.

Leo...	Leo	parlamaktan	mutluydu.	Güneş	
misali	gülümsemesiyle	sınıfı	kavuruyor-
du.	Ve	bu	güneşin	gölgesi,	parlak	kısmı	

kadar	genişti	de.	Leo	yapayalnızdı	as-
lında.	Tabi,	ona	ne	zaman	baksanız	etra-
fında	birileri	olurdu.	Koluna	muhakkak	
bir	kız	girer	ve	göğüslerini	onun	ser-
visine	açardı.	Ama	Leo,	bu	durumda	bile	
yalnızdı.	Sınıfın	gördüğü	güneş,	gerçek	
güneş	değil	onun	aynadan	yansıyan	ışı-
ğından	ibaretti.	Güneş,	Güneş’ti	sonuçta	
değil	mi?	Ona	fazla	yaklaşanlar	küle	dö-
nerken,	uzakta	kalanlar	buz	kesiliyordu.	
Leo	yalnızdı.	Kendi	parlaklığı	ve	sıcak-
lığının	kurbanıydı.	Sınıftakiler	aynayı	
kırsaydı	ne	olurdu?

	 Cienna	en	normalimizdi	herhalde.	
Uzun	kahverengi	saçlarını	her	gün	farklı	
bir	şekle	sokardı.	Özenle	tarar	ve	süs-
lerdi	tutamları.	Bakan	herkes	saçlarına	
hayran	kalırdı.	Uzun	kirpikleri	ve	şe-
killi	dar	dudaklarıyla	porselen	bebek
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havası	uyandırırdı	bakanlarda.	Normal-
di	işte.	Kim	bakarsa	baksın,	Cienna’ya	
en	az	bir	kez	sahip	olabilmek	isterdi.	
Yumuşacık	duran	saçlarından	elimi	ge-
çirebilmeyi	ben	bile	istemişimdir.	Ve	
Cienna’nın	büyük	bir	sırrı	vardı,	her	
birimizin	olduğu	gibi.	Zavallı	güzel	
Cienna’nın	saçları	yoktu	aslında.	Özel	
yaptırdığı	peruğunu	özenle	takardı	sa-
dece.	Ve	hacimli	kirpikleri	için	gerçek	
kirpiklerden	yapılma	takma	kirpikler	
kullanırdı.	Cienna,	Cienna...	Cani	ba-
bası	yakmıştı	saçlarını	ve	kirpikleri-
ni,	okul	henüz	yeni	açılmışken	bir	sinir	
krizi	geçirmişti.	Annesini	aksak	bıra-
kırken	güzeller	güzeli	kızının	cazibesi-
ni	yok	etmiş,en	sonunda	ağzına	dayadığı	

babasından	yadigar	silahıyla	kendisini	
bu	dünyanın	yargısından	kaçırıp	Tan-
rı’nın	yanına	gitmişti.	Cienna’nın	saç-
larını	birileri	çekseydi	ne	olurdu?

	 Ve	o	vardı.	O.	Adını	bilmezdik.	
Konuşmazdı.	Benim	gibiydi.	Sessizce	otu-
rup	sınıftakileri	seyrederdi.	Yüzündeki	
tek	bir	kas	dahi	tüm	gün	kıpırdamazdı.	
O,	kimseye	ilgisiz	bir	şekilde	bakmaz-
dı.	Koyu	kıyafetleri	ve	kuzgun	karası	
saçları	vardı.	Uzun	ince	yapısıyla	bir	
çubuk	gibiydi	aslında.	Kafasına	çektiği	
daimi	şapkasıyla	yüzünü	bize	hiç	göster-
mezdi.	Benim	gibi,	başı	hep	eğik,	aklı	
başka	diyarlarda	olurdu.	Bu	yüzden	onu	
kendime	benzetir,	konuşmaktan	çekinir-
dim.	Aslında	onu	kimseyle	konuşurken	de	
görmemiştim.	Zilin	çalmasıyla	adımlarımı	
biraz	daha	hızlandırdım.	İnsan	adayları-
nın	arasından	Tilki	Mickey	gibi	kıvrıla-
rak	geçmeye	çalıştım.	Sınıfları	saydım.	
Ve	tanıdığım	insanları.Charles,	Juliet,	
Zack,	Maxwell,	Justin,	Brian,	June,	Cla-
ra,	Finn,	Bonnie,	Lucas...	Daha	nice-
leri.	Gözlerimin	önünden	geçip	giden,	
oynadıkları	senaryoyu	bildiğim	insan	
adayları	bunlardı.	Beni	tanımayan,	se-
simi	duymayanların	seslerini	duymuştum.	
Hayallerini	kendi	ağızlarından	öğrenmiş	
ama	hayatlarına	hiç	ortak	olmamıştım.Bi-

lirsiniz.	Oradaydım.	Ama	yoktum.	Kamera	
açılarının	dışında	kalıyor,	sadece	on-
ları	izliyordum.	Sesimi	çıkarmadan,	ge-
reksiz	hereketlerde	bulunmadan.	Sonra...	
Sonra	bir	şey	oldu.	Durdum.	Koridorun	
ortasında.	İnsanlar	bana	çarpıp	gider-
ken,	gülüşler	ve	bağırışlar	kulaklarımda	
yankılanıp	yok	olurken...	Durdum.	Elle-
rime	baktım.	Gözlerime	karanlık	çöker-
ken,	hareket	eden	öğrencilerin	her	biri	
de	benim	gibi	durdu.	Zihnim	kararırken,	
ellerim	titriyordu.	Göz	kapaklarımı	ka-
ranlığı	takip	ederek	indirdim.

••••••••••••••••••

	 Gözlerimi	tekrar	araladığımda	şeh-
rin	üzerindeydim.	Bulutlarla	aynı	hiza-
da.	Sert	ve	soğuk	rüzgar	vücudumun	her	
yerine	değiyordu.	Aldığım	nefesler	ci-
ğerlerimden	zorla	geçiyordu.	Gözlerimi	
kırptım.	Görüşüm	tam	net	değildi.	Biraz	
bekledim.	Bekledim,	bekledim	ve	bekle-

dim.	Ellerimi	yüzüme	götürmeye	niyetlen-
diğimdeyse	bulunduğum	konumun	farkına	
ancak	varmıştım.Bir	binanın	tepesinde,	
korkulukların	ötesindeydim.	Altımdaki	
caddeye	bakıyordum.	Titredim.	Korkuyla	
ve	soğukla	titrerken	bağırdığımı	hisset-
tim.	Ama	kendi	sesimi	dahi	duyamamış-
tım.	Etrafıma	bakındım.	Boşluğa,	diğer	
uzun	binalara,	beni	duymadan	ve	görme-
den	geçen	insanlara.Gözlerimin	yanmaya	
başlaması	fazla	uzun	sürmedi.	Ellerim	
tutunduğum	korkuluklara	resmen	yapıştı.	
Sadece	topuklarımın	değdiği	mermer	zemi-
ne	ayaklarım	çakıldı.	

	 Ve	ben	donakaldım.Kıpırdamadan,-
ses	çıkarmadan,	titreyerek	ve	ağlayarak.
Yoğun	oksijen	seviyesine	karşın	nefes	
almaya	alışarak.Bakışlarımı	yukarı	çıka-
rıp,	ökyüzüne	hiç	bu	kadar	yakın	oldu-
ğumu	hissetmediğimin	farkına	vararak.Ve	
gülümsedim.	Gökyüzüne	yakındım,bilirsi-
niz,	manzara	harikaydı.	Şehrin	tepesin-
deydim!	Tüm	insanları	görebileceğim	bir	
noktadaydım.	Kalem	ve	kağıdım	olsa,	bir	
kolumu	feda	edip	manzarayı	çizebilirdim

Charles,	Juliet,	Zack,	Maxwell,
Justin,Brian,	June,	Clara,	Finn,	
Bonnie,	Lucas...	



bile.	Burnumu	çektim.Gerçekten	soğuktu.
Bakışlarımı	bir	kez	daha	hayran	kaldı-
ğım	gökyüzünden,	insan	dolu	yerküreye	
çevirdim.	Dişlerimi	sıkarken,	göz	yaşla-
rım	yüzünden	bulanmış	görüşümle,	zorla	
da	olsa	binanın	dibinde	toplanıp	bana	
bakmaya	başlayanları	görmüştüm.	İnsan-
lar	bana	bakıyorlardı.	Bugüne	kadar	bana	
kimse	bakmamıştı,	yanlarından	geçiyor	
olsam	yine	de	bakmayacaklardı,	biliyor-
dum.	Öyleyse	niye	ben	butt	binanın	tepe-
sindeyken,	gökyüzünün	dibindeyken	bana	
bakma	ihtiyacı	duymuşlardı?	Bir	nevi	
peygamber	falan	olduğumu	mu	sanıyorlar-
dı?	Süper	kahraman,	belki?	Değildim	ki.	
Titreyişim	ve	ağlayışımdan	bunu	anla-
yamıyorlar	mıydı?	Bu	sorular	bir	başka	
soruyu	tetikledi.	Ağladığımı,	korktuğumu	
ve	titrediğimi	görüyorlar	mıydı	ki?	Bana	
bakıyorlardı,	evet,	ama	beni	görüyorlar	
mıydı	ki?	Sanmıyordum.	Hafifçe	güldüm.	
İnsanlar	bana	baksalar	da,	beni	göremi-
yorlardı.	Öyleyse	bakışlarının	ne	anla-
mı	vardı?	Daha	da	önemlisi,	biri	beni	
buradan	kurtarmak	için	kendini	yorup	
aşağıda	dikilmeyi	bırakarak,	bu	gökde-
lenin	tepesine	gelecek	miydi?	Titredim.	
Dizlerim	de	titredi.	Dengemi	kaybeder	
gibi	olduğumda	bir	kez	daha	çığlığı	bas-
mıştım.	Düşecektim!	Düşersem	ölecektim!	
Kaç	saniye	sürecekti?	Buradan	yere	ça-
kılmam	kaç	salise	alacaktı?	Korkuyla	
kendimi	geri	çektim.	Korkulukla	aramda	
bir	milim	kalmayana	dek	arkama	yaslan-
dım.	Midem	bulanmaya	başlamıştı.	Başım	
da	dönüyordu.	Bunların	üzerine	terleme-
ye	başlamış	ellerim,	durumu	idare	etmeme	
hiç	de	yardımcı	olmuyordu.	Tanrı	aşkına,	
neredeydim!	Buraya	nasıl	gelmiştim!	Ne-
den...	Neden	buradaydım?	Zorla	aldığım	
nefesi	titrekçe	geri	verdim.	“Sakin	ol!”	
diye	bağırdım	kendi	kendime.	“Sakin	ol,	
bekle,	kurtarmaya	gelecekler.”	İçten	içe	
kimsenin	gelmeyeceğini	bile	bile,	bunu	
haykırmıştım	gökyüzüne.Aşağıya	baktım,	
tekrar.	İnsanlar	artmış,	birkaç	araba	
gökdelenin	dibinde	durmuştu.	Karınca	gi-
bilerdi	cidden,	şu	insanlar.	Ben	onları	
karınca	gibi	görüyorken,	onlar	da	beni	
dev	gibi	görüyorlar	mıydı?	Merak	etmiş-
tim.	Ellerimden	biri	kaydığında,	bir	
haykırış	daha	koyverdim.	Korkuluğu	tek-
rar	tutmam,	bir	saliseden	daha	az	sür-
müş	olsa	da,	bu	zayıf	hareket	bana	ufak	
çaplı	bir	kalp	krizi	geçirtmişti.	Kalp	
atışlarım	hızlanırken	daha	çok	ağladım.	

İnsanlar	bulanık	görüşümde	yok	oldular.	
Yağlı	boya	tablolarımdaki	gibi,	renk	
tonlarına	birer	birer	karıştılar.	Bir	
süre	sonra,	caddede	siren	sesleri	yankı-
lanmaya	başlamıştı.	Anlaşılan	aşağıdaki	
karıncalar,	beni	izlesinler	diye	polis	
karıncaları	da	çağırmışlardı.	Histerik	
ağlayışımın	arasında	güldüm.	Gökyüzü-
ne	bakıyordum	artık.	Karınca	yuvasına	
değil.Gökyüzü	çok	güzeldi.	Size	nasıl	
anlatırım	bilmiyorum,	ama	onlarca	renk	
uyumun	son	raddesinde	birbirine	girmiş-
ti.

Bulutlar	pamuk	misali	yoğun	bir	şekilde,	
bu	renk	cümbüşünün	üzerine	atlamışlardı.	
Derin	bir	nefes	aldıktan	sonra	burnu-
mu	çektim.	Yüzüm	soğuk	rüzgardan	dolayı	
kaskatı	kesilmişti.Üzerimden	uçan	kuş-
ları	izlediğimde,	onlar	gibi	olabilmek	
istediğimi	fark	ettim.

	 Düşünsenize,	uçuyorsunuz,	o	mükem-
mel	renklerin	arasında,	bulutlara	değe-
ne	dek	yükseliyorsunuz.	Aşağı,	yukarı,	
sağa,	sola...	Hangi	yöne	gitmek	ister-
seniz	oraya...	Önünüze	bir	engel	çıkma-
dan,	bir	iki	kanat	çırpışıyla.	Kuşlar...	
Acaba	kuşların	sırrı	neydi?	Her	insanın	
bir	sırrı	vardı	değil	mi?	Kuşların	da	
var	mıydı	öyleyse?	Her	bir	kuş,	kendi-
ne	özgü	sırlar	tutabilir	miydi?	Merak,	
dostlarım.	Merak,	başınıza	gelebilecek	
en	kötü	şeydir	aslında.	Ufak	bir	merak	
kıvılcımıyla,	kuş	olmaya	karar	vermiştim	
ben	de.	Bakışlarımı	aşağıya	çevirdim,	
karıncalara.	Bana	bakan	ama	beni	görme-
yen,	işe	yaramaz	ve	tembel	karıncalar.	
Kahvelerini	yudumlarken	çırpınışımı	iz-
leyen,	hain	ve	acımasız	karıncalar.	Bir	
karıncaya,	bir	kuş	ders	verebilir	miydi?	
Hafızalarına	kendini	kazıyarak	karınca-
ların	hayatlarını	sarsabilir	miydi?	Bir	
kuş,	bir	insan,	diğerleri	tarafından	bir	
şekilde	görülebilir	miydi?

Merak	dostlarım,	merak...	O	an	sadece	
merak	etmiştim.

“Sakin	ol,	bekle,
kurtarmaya	gelecekler.”



	 Ellerimden	birini	korkuluktan	çe-
kerken,	aşağıya	bakmaya	devam	ettim.	
Ciğerlerim	acıyordu.	Yüzüm	de	öyle.	To-
puklarım	uyuşmuştu	bir	de.	Midem	de	vü-
cudum	gibi	titriyordu.	Dişlerimi	sıktım.	
Şimdi	bakınca,	bulunduğum	yer	bir	kuşa	
göre	hiç	de	yüksek	görünmüyordu.Mermere	
zımbalan-	mış	ayaklarımdan	birini	oynat-
tım,	sağa	doğru.	Bacaklarımı	az	da	olsa	
araladım.	Soğuk,	bacaklarımın	arasına	
anında	işlemişti.	Rüzgar	kalıbımı	çıkar-
mak	istercesine	daha	bir	şiddetli	esmiş-
ti.Bir	kuş,	böyle	bir	Rüzgar	kalıbımı	
çıkarmak	istercesine	daha	bir	şiddetli	
esmişti.	Bir	kuş,	böyle	bir	rüzgarda,	
esintiye	karşı	uçabilir	miydi	?	Yutkun-
dum.	Merakımı	da	yutmuştum.

	 Arkama	yaslanırken,	korkulukta	ka-
lan	diğer	elimi	de	gevşettim	yavaş	ya-
vaş...	Bir	kuş,	ilk	denemede	uçabilir	
miydi	sahi?Göz	yaşlarım	yüzümde	buz	ke-
siyordu	adeta.	Gökyüzü	yavaş	yavaş	kara-
rıyordu.	Kuşlar	gidecekti,	az	kalmıştı.	
Her	biri	yuvasına	dönecekti,	kanatlarını	
açarak.	Öyleyse	benim	de	uçmam	gerek-
mez	miydi?	Gözlerimi	kapadım.	Son	bir	
kez	derin	bir	nefes	aldım.	Başımı	gökyü-
züne	çevirerek	bir	kez	daha	haykırdım.	
Göz	yaşlarım	kesildiğinde,	dönüp	duran	
bulutlara	bakıyordum.Ve	bıraktım.	Di-
renmeyi.	Beklemeyi.	Umut	etmeyi.	Rüzgar	
saçlarımın	arasından	geçerken	endişe-
lenmeyi.	Kendimden	emindim.	Uçacaktım!	
İnsan	olamıyorsam,	o	kuşlar	gibi	olacak-
tım.	Vücudum	titreyip	öne	doğru	eğildi-
ğinde	gülümsedim.	Ayaklarım	mermerden	
ayrıldığında	rahatlamıştım.	Şimdi	to-
puklarım	dikene	basıyormuş	gibi	hisset-
tirmemişti.	Kollarımı	açtım	yer	küreye	
hızla	yaklaşırken.	Ve	güldüm.	Karıncalar	
kaçışıyorlardı.	Uçuyordum	ve	karınca-
lar	beni	görüp	korkuyor,	dağılıyorlardı.	
Komik	bir	sahneydi	aslında.	Bana	yardım	
etmeye	korktuklarından	mı	gelmemişlerdi?	
Onları	yememden	mi	korkmuşlardı?	Asla	
bilemeyecektim	sanırım.	Çünkü	kuşlar	
karıncalarla	konuşmazlardı.	Yere	yakla-
şışım	beklediğimin	aksine	yavaştı.	Sahi-
den,	o	kadar	yavaştı	ki,	beni	görmeyen	
tüm	insanların	isimlerini	hatırlayacak	
vaktim	olmuştu.	Tracy,	Arnold,	Mickey,	
Leo,	Cienna...	Onları	ve	ufak	gizemleri-
ni	hatırlamıştım.	Yalanlarını	anımsayıp	
ufak	çaplı	bir	kahkaha	dahi	atmıştım.	Bu	
sırada	yerküre	iyice	yaklaşmıştı.	Pike	
yapmam	gerektiğini	biliyordum,	kuşlar	

böyle	yaparlardı,	yere	çakılmadan	önce	
kanatlarını	açar,	rüzgarın	doluşmasına	
izin	verirlerdi.	Kendime	inandım.	Kol-
larımı	açtım.	Gözlerimi	kapadım.	Karın-
caların	ufak	çığlıkları	yankılandığında	
yerle	buluşmuştum.	Yumuşak	bir	şekil-
de...

	 İlk	denememde	uçmuştum.	Artık	bir	
kuştum,	bundan	gurur	duymuştum.	O	yüz-
den	kendime	dinlenmek	için	zaman	verdim.	
Gözlerimi	açmadım	ve	karıncaların	korku	
dolu	çığlıklarını	dinledim.	Kuş,	karın-
caları	yemişti.	Onlara	ne	kadar	korku-
tucu	olduğunu	kanıtlamış	ve	beyinlerine	
kendisini	kazımıştı.

••••••••••••••••••• 

	 Gözlerimi	tekrar	açmadan	önce,	is-
tediğim	kadar	dinlenmiştim.	Uyanmak	
gibiydi	aslında.	Kısa	bir	uykuya	yat-
mış	gibi	hissetmiştim.	Ah,	uçmak	zordu.	
Kuşların	ne	kadar	zorlandığını	o	zaman	
anlamıştım.Yatıyordum.	Yerküredeydim.	
Etrafımda	dolanan	polis	karıncalar	var-
dı.	Siren	sesleri	hala	kesilmemişti.	Ne	
kadardır	uyuyordum?	Çok	uzun	olmasa	ge-
rekti.	Ah,	ama	polis	karıncaları	kaçıra-
mamıştım.	Neden	diğerleri	gibi	onlar	da	
kaçmamışlardı	ki?	Beni	yeterincd	görme-
mişler	miydi?	Onları	korkutamamış	mıy-
dım?

	 Tanrı	bilirdi.	Bu	sorumun	cevabını	
asla	alamayacaktım.	Kuşlar	ve	karıncalar	
konuşamazdı	sonuçta.	Bakışlarımı	yattı-
ğım	yerden	etrafta	gezdirdim.	Etrafımda	
bir	şerit	vardı.	Yani,	konduğum	alanın	
etrafında.	Binanın	destek	sütunları	ile	
ilerimde	duran	sokak	lambası	arasına	çe-
kilmişti.	Bir	üçgen	içerisindeydim.	Gül-
düm.	İlluminati	benimle	bir	ayin	yapmaya	
falan	mı	karar	vermişti?	Yattığım	yerden	
kalkmadan	önce	gökyüzüne	baktım.	Sırt	
üstü	yatıyordum,	o	yüzden	zorlanmamış-
tım.	Hava	iyice	kararmıştı.	Güneşin	kı-
zıl	tonları	ara	ara	göze	çarpıyordu	hala	
ama	bulutların	arkası	artık	mor	ve	öte-
sine	aitti.	Gülümsedim.	Bunu	çizmeliy-
dim	muhakkak.	O	yüzden	gökyüzünü	aklıma	
kazıdım.	Huzur	vericiydi.	Şeridin	etra-
fına	toplanmış	karıncaları	fark	ettiğim-
de	kaşlarım	çatıldı.	Bana	bakıyorlardı.	
Ve	yüzlerinde	tuhaf	bir	ifade	vardı.	Ne	
anlama	geliyordu	bu?	Bir	kusmuğa	bakıyor	
gibilerdi.

	 -	Ah,	iğrenme...	Buydu.



	 Etraftaki	herkes	bana	iğrenerek	
bakıyordu.	Neden	olduğunu	anlamamıştım.	
Onları	az	önce	korkutup	kaçırmamış	mıy-
dım?	Benden	korkmuyorlar	mıydı?	O	halde	

nasıl	oluyor	da	şimdi	iğrenmiş	bir	şe-
kilde	beni	ve	huzurla	gökyüzünü	izleyi-
şimi	süzebiliyorlardı?	Anlamamıştım.	An-
layamayacaktım.	Karıncaları	birer	birer	

inceledim.	Yerimde	doğrulup	otururken,	
her	birinin	yüz	ifadesine	pür	dikkat	ba-
kıyordum.	Kimisi	ağlıyordu.

	 Kimisi	kaşlarını	çatmıştı...	Ve	
birisi,	birisi	tam	gözlerimin	içine	ba-
kıyordu.	O’ydu	bu.	Adını	bilmediğim,	
sınıfın	arkasında	oturan,	yüzünü	kapişo-
nuyla	gizlemekle	yetinmeyip	başını	benim	
gibi	öne	eğen	çocuk.	Kendime	benzetti-
ğim,	yegane	kişi.	Ben	de	onun	gözlerine	
baktığımda,	şapkasını	açıp	gülümsemişti.	
Kapüşonun	altından	çıkan	porselen	gibi	
derisi	Cienna’yı	ezip	geçer	niteliktey-
di.	Yüzüne	düşen	siyah	düz	perçemleri,	
gri	renkte	parlayan	gözlerini	saklı-
yordu	aslında.	Göz	gözeydik,	çocuk	gü-
lümsüyordu.	Ben	de	gülümsedim.	Şeridin	
arkasından	çıkıp	yanıma	gelmesi	için	bu	
yeterli	olmuştu.	Uzundu.	Ve	sıskaydı.	
Onu	izledim.	Ceplerinden	çıkardığı	elle-
ri	ince	ve	narin	duruyordu.	Ben	oturdum,	
o	yanıma	yürüdü.	Gözlerimizi	ayırmadık,	
gülümsedik.Tepemde	dikilir	hale	geldi-
ğinde	hafifçe	öne	eğilmişti.	Ardından	
esen	hafif	rüzgarlar,	hiçbir	şeye	ben-
zetemediğim	kokusu	ciğerlerime	bayram	
ettirmişti.	Gülümsemem	genişledi.	Narin	
elini	bana	doğru	uzattığında,	vücudumdan	
bir	titreme	geçti.	O...	Onun	adı	neydi?	
Hiç	sormamıştım.	Son	bir	merakla	ağzımı	
araladım.

	 “Merhaba...	Sen...	Sen	kimsin?”	gri	
gözleri	hala	gözlerime	bakıyordu.	Bir-
kaç	saniye	sessiz	kaldıktan	sonra	gözle-
rimden	bir	anlığına	uzaklaşıp	uzattığı	
eline	baktı.	Ne	yapmam	gerektiğini	bili-
yordum.	Elini	tutmamı	istiyordu.	Hafifçe	
güldüm.	Artık	titremeyen	elimi,	onun	yu-

muşak	avucuna	yerleştirdiğimde,	bembeyaz	
dişlerini	göstererek	gülümsemişti.

	 “Selam...”	dedi	avucuna	koyduğum	
elimi	hafifçe	kavrarken.	“Benim	adım	
Ölüm.	Seni	olmak	istediğin	yere	götürmek	
için	bekliyordum.”

•••••••••••••••••••••••••

	 Sevgili	ailem	ve	lanet	olası	insan-
lar;	Benim.	Benim	diyorum	ama	bir	çoğu-
nuz	beni	tanımıyorsunuz,	bilmiyorsunuz,	
bana	bakmayı	ve	titrek	benliğimi	görmeyi	
tüm	varlığınızla	reddediyorsunuz.	Ama	
benim.	Benim	işte.	O	asla	tanımadığınız,	
ama	sizleri	ve	sırlarınızı	avucunun	içi	
gibi	bilen	kişi.	Şimdi	de	bana	inanmı-
yorsunuz	biliyorum.	Ama	size	söz	veriyo-
rum,	yazdıklarımı	okurken	beni	bir	daha	
görebilme	şansını	tamamen	kaybedeceksi-
niz.

	 Lakin,	sırlarınız,	bayanlar	ve	bay-
lar,	benimle	beraber	yok	olmayacaklar.	
Onları	her	birinizin	yüzüne	haykırıp	
öyle	yok	olacağım.	Cezayı	çekmesi	gere-
kenler	sizsiniz	sonuçta.	Beni	görmeyen,	
umursamayan	ve	duymayan,	hep	sizlerdi-
niz.	O	yüzden	cezanızı	çekin,	çekin	ve	
hayal	kırıklıklarınızla,	utancınızla	var	
olmaya	ve	utanmaya	devam	edin.	Korkun,	
titreyin,	umutsuzluğa	kapılın.	Yaşamama	
fırsat	vermediğiniz	tüm	hislerden	yoksun	
kalana	dek,	nefes	almaya	mahkum	olun.

	 Sizler,	bayanlar	ve	baylar,	iğrenç	
varlıklarsınız.	Tırnağınızın	kırılmasına	
dahi	ağlarken,	bir	başkasının	hayalleri-
ni	yerle	bir	ettiğinizde	en	ufak	bir	hü-
zün	ya	da	pişmanlık	kırıntısını	hisset-
mekten	acizsiniz.	Öfkenizi	kusarken	umut	
ateşlerini	söndürürsünüz	siz,	ümitsizli-
ğin	yakıtını	saman	ateşi	gibi	parlayan	
nefretlerinizle	doldurursunuz.Kendiniz-
den	zayıf	olanı	gördüğünüzde	avlarsınız.	
Kan	akıtmayı	seversiniz	ama	akan	kendi	
kanınız	olduğunda	yerle	bir	olursunuz.	
Size	yapılanı,	umursamazca	başkalarına	
yapabilirsiniz.	Tilki	Mickey’in	yaptığı	
gibi.

	 Sizler,	aldattım	sanarken	aldatı-
lanlarsınız.	Birbirinizin	arkasından	
konuşmaktan	çekinmemekle	kalmıyorsu-
nuz.	Birbirlerinize	değer	biçiyorsunuz.	
Kendi	hayal	ve	isteklerinizi	baş	köşe-
ye	koyabilmek	adına,	başkalarınınkileri	
köküne	kadar	feda	ediyorsunuz.	Sevgi,	



aşk	ve	tutku	kavramlarınız	bozguna	uğra-
mış.	Hiçbir	şeyi	doğru	yapamıyorsunuz.	
İlgi	göstermekten	acizsiniz.	Aynı	Tracey	
gibi.

	 Sizler,	bayanlar	ve	baylar,	insan	
değilsiniz	artık.	İnsanlardan	geriye	
kalmış	kırıntıların	artıklarısınız.	Zevk	
ve	şehvet	perdesinin	arkasından	bakabi-
liyorsunuz	ancak	dünyaya.	Nefsiniz	için,	
başkalarını	spot	ışığının	altına	çeki-
yor,	onu	yıldızınız	yapıp	etrafında	dört	
dönüyorsunuz.	İşiniz	bittiğinde	ışığı	
kapatıp	yok	oluyorsunuz.	Aynı	Leo’ya	
yaptığınız	gibi.	Gözleriniz	kör	olmuş.	
Çatlak	bir	aynanın	yansımasıyla,	ger-
çeği	dahi	ayırt	edemiyorsunuz.Umutsuz-
luk	içinde	yüzen	insanları	cvıyorsunuz.	
Güçlü	duruşlarına	aldanıp	gülüyorsunuz.	
Dikkat	etmiyorsunuz,	kırıntı	artıkları.	
Neyin	ne	olduğunu	önemsemeden,	ağzınıza	
geleni	dışarıya	tükürükler	saçarak	hay-
kırıyorsunuz.	Aynı	Arnold’a	yaptığınız	
gibi.

	 Siz	kör	kırıntılar	için,	her	şey	
kırıntının	tazeliği	olmuş	durumda	artık.	
Savrulduğunuz	rüzgarda	beğenmediğiniz	
kırıntıları	yanınıza	almıyor,	onları	tek	
başlarına	çürümeye	bırakıyorsunuz.	Oysa	
o	beğenmediğiniz	kırıntı,	hepinizden	
daha	değerli.	Aynı	Cienna’ya	yaptığınız	
gibi.	O	güzelim	kırıntıdan	küflenmesini	
ve	bölünmesini	istiyorsunuz.	Göz	zev-
kinize	uyabilmesi	için	kendisini	küfle	
zehirlemesini.	Gerçek	benliğini	parçala-
masını.

	 Sizler...	Sizler	varlıktan	arta	
kalmış	yokluklarsınız.	Kendi	kendinizi	
parçalıyorsunuz.	Sertleşiyorsunuz,	ka-
buklarınızla.	Ve	o	kalın	kabuklarınızla	
kendinizi	iyice	kör	ediyorsunuz.

	 Hepinize	lanet	olsun,	insan	kırın-
tılarından	arta	kalanlar.	Hepinize	teker	
teker	lanet	ediyorum.	Kendinizi	yararlı	
bir	şeylere	çevirmeye	çabalamadığınız	ve	
beni,	benim	gibileri	görmeyi	reddettiği-
niz	için.

	 Gidip	son	yaptığım	tabloya	bakın.	
Kendinizi	o	siyah	dipsiz	kuyunun	içeri-
sinde	bir	yerlerde	bulacaksınız,	eminim.	
Zira	hepiniz	karanlıkta	kalmışsınız.	
Güneşin	ve	yıldızların	gerçek	ışığı	ol-
madan,	çürümeye	mahkumsunuz.

	 Gidin.	Dağılın.	Yaşayın.	Yiyin,	

için,	sevişin	ve	sıçın.	Çakma	yüzleri-
niz,	çakma	sözleriniz,	çakma	bedenleri-
niz,	çakma	zihinleriniz	ve	çakma	ruhla-
rınızda	yaşadığınız	bozuk	hayatta	bir	
gerçeklik	arayın.	Ama	bulamayacaksınız.	
Siz	gerçekliğin	dahi	çakmasını	yarattı-
nız.

Övünün,

dipsiz	kuyunun	sakinleri,

gerçekliği	kendi	ellerinizle	

bugün	kim	bilir	kaç	kez	bir	binadan	aşa-
ğıya	attınız.



ZÜLFÜ 
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İLE 
SOHBET

MUHABBET
    Geçenlerde Zülfü Livaneli Bursa’ya söyleşiye geldi. 
Biz de fırsattan istifade kendisini görelim, birkaç 
soru soralım dedik. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı, 
bir 5 dakikasını ayırdı. Uzuuun bir bekleyişten 
sonra sorularımızı sorma fırsatı bulduk ve babacan 
tavırlarıyla bizi cevapladı. 

1) “Ne olur beni bu kadar kolay anlamayın, biraz 
düşünün. Siyah beyaz algılayıp üzerime etiketler 
yapıştırarak birtakım çekmecelere kilitlemeyin 
beni.” demişsiniz, ama Türkiye’de yazdıkları ve 
söyledikleriyle ağır bedeller ödeyen aydınlardan 
birisisiniz. Biz de dedik ki, acaba yaşadıklarımız-
la gördüğümüz yanlışlar bunları dile getirmeye 
değer mi? 

- Değer mi değmez mi diye düşünmezsiniz, bu size 
yüklenen bir sorumluluktur. Kendi içinizden gelen 
bir şey. Gördüğünüz yanlışı söylemek zorundasınız. 
Sadece iktidarı değil, sadece siyaseti değil, sadece 
muhalefeti de değil. Toplumda gördüğünüz yanlış-
ları hatta kendi kendinize gördüğünüz yanlışları 
söylemek zorundasınız. Bizim büyük şairlerimizden 
Neyzen Tevfik: “Bir uyak, kafiye bulursam kendi ken-
dime de yazarım.” demiş. Aynen onun gibidir. Bedel 
ödemek de bu işin doğasında var. Özellikle de bizim 
ülkemizde. Bir Ankara türküsü var: “Güzeli ağlatır-
lar, çirkini söyletirler.” diye. İşte böyle gidiyor. 

2) Bir söyleşinizde “Kadınlar fazla okuyor. Tiyat-
royu, sinemayı hatta ülkeyi kadınlar ayakta tutu-
yor.” demişsiniz. Sizce bunun nedeni nedir? Niye 
kadınlar ön planda ve niye erkekler buna vakit 
ayıramıyor? 

- Bir kere kadınların ruh dünyası daha zengin ve be-
nim her zaman inandığım bir şey var: kadınlar daha 
geniş bir algı olanağına sahipler, dünyayı daha derin 
ve genişlemesine algılıyorlar. Erkeklerin -genellik-
le diyorum tabi ki- bu bakışları çok daha dar. Kadın 

daha kompleks ve bu yüzden daha yalın. Daha ba-
sit bir şey erkek. Kadınlar düşüncelere, duygulara, 
okumaya, yazmaya daha açıklar. Yalnız Türkiye’de 
değil, dünyada da böyle. Ben New York’da bir söy-
leşide bunu anlattığım zaman CNN muhabiri bana 
dedi ki: “Siz bir erkeksiniz ancak kadın ağzından ya-
zılan romanlarınız var. Neden?”
Ben de: “Sanatçıların kafalarıyla kadınların kafaları 
benzer.” dedim.

3) Türkiye’de kitaplar çoğu zararlı üründen(si-
gara vb.)daha pahalı. Bu durumda öğrencilerin,o-
kurların kitaplara ulaşmasıda zorlaşıyor. Olaya 
bu açıdan bakıldığında korsan kitaba karşı mısı-
nız?

- Çok haklısınız bu konuda. Benim yıllarca kasetle-
rim korsanlandı ve korsanlanan kasetler yoluyla ya-
yıldı müziğim. Şimdi de kitaplar korsanlanıyor fakat 
bunda da bir suç yok. Maalesef kapitalist bir düzenin 
parçasıyız. Büyük şirketler çıkarıyorlar bu kitapları 
ve onun üzerinden o kadar çok para kazanan insan 
var ki, yani yazar en sonda geliyor. Zaten emek hır-
sızlığı söz konusu olduğunda, yazardan pek bir şey 
alınmıyor ama kitapçı yarısına yakınından, dağıtıcı 
bilmem ne kadarından kar sağlıyor dendiği zaman 
eser sahibinin zaten her şeyi alınmış oluyor. O ba-
kımdan imza günlerinde bana korsan kitap geldiğin-
de hiç bozuntuya vermeden imzalıyorum çünkü be-
nim için önemli olan okuyucuya ulaşmaktır.



4-) Biraz yönetmen yönünüze değinmek istiyo-
rum. Dizi ve filmlerinizde kadın hep ezilen rol-
de. Bunu neye bağlıyorsunuz? 

- Ne yazık ki Türkiye’nin gerçeği bu, dünyanın da 
gerçeği bu. Ne yazık ki kadınlara yüzyılların, bin-
lerce yılın getirdiği bir haksızlık yapılıyor ve dola-
yısıyla yeni yeni kendini gösteren kadınlar ortaya 
çıkıyor. Mesela satranç alanında bir kadın yok. Onu 
bırakın mutfak şefi anlamında da kadın yok. Hep 
erkekler yemek yapıyor değil mi? Orkestra şefi de 
yok. Bu sadece yapamayacakları için değil ama 
böyle bir imkan verilmediği için binlerce binlerce 
yıl içinde o mesleklere hazırlanamamışlar demek-
tir. Valla ben bunun değişmekte olduğunu görüyo-
rum. Türkiye bu konuda en korkunç ülke şu anda, 
gerçekten en korkunçlardan biri değil, en korkunç 
ülke. Neredeyse sokakta dolaşmak bile genç kız-
larımız, kadınlarımız için bir tehlike haline geldi. 
Devamlı saldırı bekler haldeler. Özgecan’dan son-
ra o kadar çok canım yandı ki yani kadınlar taban-
ca taşımalı, bir şey taşımalı diye düşündüm.
 
5-) İyi ya da kötü bu ülke bizim ülkemiz ve bu 
yüz
den de seviyoruz. Peki kusurları olmayan bir 
Türkiye inşa etseydiniz bu nasıl olurdu?

- Öyle bir ülke olmaz, öyle bir insan da olmaz ama 
kusurları az, güzellikleri çok bir Türkiye kurula-
bilir. 

6-) Çocuklar için bir kitap çıkarmayı düşünü-
yor musunuz?
 
- Evet düşünüyorum. Daha önce “Son Adanın Ço-
cukları” çıktı. Yeni kitap da düşünüyorum. Ger-
çekten çok hoşuma gidiyor. Çocukların okuması 
en çok hoşuma giden şey. 

7-) İnsanlar birbirlerine hikayelerini anlatıyor 
ve söz insanın kanında var. Edebiyat da bitmek 
bilmez. Peki ya edebiyat hiç olmasaydı?
 
- Öyle bir şey olmazdı, öyle bir dünya olmazdı. Ede-
biyatsız bir dünya düşünülemez, mümkün değil.
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Röportaj öncesi yaşanılan rötardan sonra birbirimizi gazlayarak kendisine ikram etmeyi düşündüğümüz kestane şekerlerini yerken...



DÜNYANIN İLK GÜZELLİK 
YARIŞMASI

 Hikâyeye	göre	Tanrılar,	Thetis	ile	Peleus’un	düğünü	için	
toplandıklarında	düğüne	davet	edilmeyen	Eris;	Athena,	Hera	ve	
Afrodit’in	bulunduğu	yere	bir	elma	gönderir.	Elmanın	üzerinde	“En	
Güzeli’ne”	yazılıdır.	Üç	tanrıça	arasında	“en	güzel	benim”	tartışması	
başlar.	Bu	üç	tanrıça	kendi	arasında	bir	anlaşmaya	varamadıkları	için	
Zeus	kararı	Kazdağı’nda	yaşayan	Paris’e	bıraktığını	söyler.	Paris	
Truva	kralı	Priamos	ile	Hekabe’nin	oğludur.	Hekabe	Paris’in	doğumundan	
önce	rüyasında	bir	alev	topu	doğurduğunu	ve	bütün	şehri	sardığını	
görür.	Rüyayı	iyiye	yormayan	kâhinin	üzerine	Paris’i	Kazdağı’na	
bırakırlar.	Ancak	dişi	bir	ayı,	bebeği	emzirir.	Sonra	da	bir	çoban	
yanına	alır	ve	büyütür.	Günahtan	ve	yalandan	uzak	yetişen	Paris	bu	
görev	için	en	uygun	kişidir.	Ancak	tanrıçalar	Paris’e	onu	seçmesi	için	
teklifler	sunarlar.	Hera,	Paris’e	kendisini	seçmesi	durumunda	evrenin	
krallığını;	Athena	savaşta	yenilmezliği;	Afrodit	ise	kadınların	en	
güzeli	Helena’nın	aşkını	vaat	eder.	Bunun	üzerine	Paris,	üç	tanrıçadan	
en	güzelinin	Afrodit	olduğuna	karar	verir	ve	elmayı	ona	verir.	Daha	
sonra	Afrodit’in	yardımıyla	davetli	olarak	katıldığı	bir	gece	Helen’i	
kaçırır.	Kral	Akhalı	Menalaos’un	karısı	Helen’e	olan	aşkı	yüzünden	
kendisinin	ve	ülkesinin	sonunu	hazırlar.	Ayrıca	Paris’e	düşman	olanlar	
arasında	Hera	ve	Athena	da	vardır.	Böylece	tanrılar	da	savaşa	dahil	
olur.
 
	 Truva-Yunanistan	krallıkları	arasında	Truva	savaşı	başlamış	olur.	
Bu	savaş	10	yıl	kadar	sürer.	Zaman	zaman	kazanan	taraf	değişse	de	
genellikle	berabere	gider.	Sonunda	“cin	fikirli”	Odysseus	tarafından	
planlanan	içine	gizlenmiş	Yunan	askerlerinin	bulunduğu	“Truva	Atı”	
şehre	alınır.	Bunu	bir	hediye	olarak	gören	Truvalılar	gerçeği	hava	
karardığında	Yunan	askerleri	saldırdığında	anlar.	Rivayete	göre	Paris	
savaş	sırasında	Truva’nın	düşmesine	sebep	olacak	kehanetlerden	birinin	
yerine	gelmesi	sonucunda	Herakles’in	okunun	omzunu	sıyırması	ve	
Hera’nın	kanı	olarak	bilinen	zehrin	vücuduna	yayılmasıyla	ölmüştür.
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	 “George	Lucas’ın	ilk	bölümünü	tuvalette	
yazdığı,ilk	bölüm	beğenilince	üstüne	gittiği	
birkaç	 filmlik	 efsane”	 2015’i	 kapatırken	
izlemeyenleri	bir	çağ	geride	kalmış	hissettiren	
sevenlerini	 ağlatan	 sevmeyenlerini	 bıktıran,	
artık	 yeter	 dedirten,müthiş	 karizmatik	
karakterleri	(bknz:Genç	kaçakçı	Han	Solo)	ve	
efsane	müzikleriyle	de	ayrı	bi’etkileyiciliğe	
sahip	olan,	izlemeye	yeltenen	insanı	“1	den	mi	
yoksa	4’ten	mi	başlıcaz	lan	?”	diye	uzun	süre	
düşündüren		o	ünlü	bilim	kurgu	serisidir	Star	
Wars.

-	Ben	birinci	filmin	dördüncü	bölüm	olduğunu	
iddia	eden	taraftayım.

	 Serideki	olaylar	kurgusal	bir	galakside	
gerçekleşmekte	 ve	 olaylarda	 pek	 çok	 uzaylı	
veya	robotlar	da	yer	almakta.Serinin	bir	başka	
karakteristik	ayrıntısı	da	evreni	kapsayan	bir	
enerji	olarak	tanımlanan	Güç.
Ve	 filmin	 temelinde	 ise	 Güç’ü	 iyi	 kullanan	
Jediler	 ile	 galaksiyi	 ele	 geçirme	 gayesine	
sahip	karanlık	taraftaki	Sithlerin	çekişmesi	
yatıyor	da	denebilir.

	 İlk	üçlemede	nam-ı	değer	Lord	Vader’ımızın	
“Neydi	 ne	 oldu”	 veya	 “Bu	 çocuk	 ne	 oldu	 da	
böyle	oldu”	sorularımıza	cevap	buluruz.	Anakin	
Skywalker’ın	 çocuklarının	 	 annesi	 Padme’ye	
olan	aşırı	sevgi	hali	ve	onu	rüyasında	gördüğü	
olası	 ölümden	 koruma	 isteğiyle	 kendisini	
Jedi	milletinden	uzun	süre	saklamayı	başaran	
Palpatine	 (Darth	 Sidious)’in	 sözlerine	
güvenerek	 kendini	 Sithlerin	 kucağına	 atması	
sonucu	 ustası	 Sidious	 tarafından	 verilen	
isimle	 beraber	 Darth	 Vader	 olarak	 anılmaya	
başlanmıştır.
 

	 İkinci	 üçlemede	 ise	 İmparator’un	 sağ	
kolu	 görevi	 gören	 Darth	 Vader’ın	 başında	
olduğu	 düzenin	 galaksidekilere	 dolayısıyla	
da	 Jedilara	 kan	 kusturması	 ve	 ünlü	 Luke	
Skywalker’ın	 hikayesi	 anlatılmakta.İkinci	
üçleme	 hakkında	 vereceğim	 bilgi	 bu	 kadar	 o	
filmleri	izleme	zevkini		size	bırakıyorum.

	 -	Kurgu	bi’	dünya	olan	Star	Wars	dünyası	
çok	 fazla	 kurgusal	 dil	 içeriyor	 bunlardan	
biri	 de	 Ewok	 dili.Anlamsız	 gibi	 görünse	 de	
Ewok	 dili	 aslında	 ters	 Tibetçe.Return	 of	
the	 Jedi	 filminin	 ses	 tasarımcısı	 Ben	 Burtt	
bir	 belgeselde	 Tibetçe	 konuşan	 bir	 kadından	
esinlenip		Ewok	dilini	yaratmış.

	 -	Jabba	The	Hutt	isimli	efsane	ama	bi	
yandan	 da	 o	 kadar	 çirkin	 olan	 karakterimizi	
haraket	 ettirmek	 için	 10	 farklı	 kuklacı	
kullanmışlar	film		çekimlerinde.
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ÇELİŞKİ
	 “…sunumum	hazır	bir	şekilde	bekli-
yorum.	Üç	gündür	hazırlandığım	mit	ve	
mitoloji	hakkındaki	sunumumun	herkesin	
ilgisini	çekeceği	kanaatindeyim	çünkü	
genellikle	Yunan	mitolojisi	hikâyele-
ri	insanda	bir	merak	uyandırır.	Sonun-
da	sıra	bana	geldi	ve	sunumumu	sunmaya	
başladım.	Zeus’tu,	Hera’ydı,	Afrodit’ti,	
hikâyelerdi,	efsanelerdi,	derken	sıra	
görsellere	geldi.	Diğer	slayda	geçtim	ve	
hiç	beklemediğim	bir	tepkiyle	karşılaş-
tım.	Bana	bu	konuyu	veren	edebiyat	ho-
casının,	bir	eliyle	gözlerini	kapatarak	
küçümseyici	bakışlar	yaptığı	davranış	ve	
söylediği	şu	sözler	aklımdan	hiç	çıkma-
dı:

	 “	Hadi	kızım	yerine	otur!	Çocuklar	
siz	de	kapayın	şu	sunumu!”	Sonrasında	
ise	kapattırdığı	sunumumu	ve	tıpış	tıpış	
yerime	gidişimi	hatırlıyorum.”

	 Ben	sanata	varım	arkadaşlar.	İzle-
diğim	bir	tiyatro,	beni	ağlatabiliyorsa	
ya	da	kahkahaya	boğabiliyorsa	ben	sanatı	
esirgeyemem.	Toplum	sanatsız	yaşayamaz	
sözü	gerçekten	de	doğru	fakat	toplumun	
zihniyeti	at	gözlüğü	takıyorsa	orada	bir	
durmak	lazım.	Sanat	ve	sanatçının	düşün-
ce	ve	ifade	özgürlüğü	yok	edilmişse	za-
ten	zihniyet	bu	at	gözlükleri	yüzünden	
kör	olmuş	demektir.
Şimdi	bir	bakalım.	Bizim	sanatçımızı	
yetiştirip	topluma	mâl	edebilmemiz	için	
sizin	de	çok	iyi	bildiğiniz	şık	seçme	
yöntemiyle	hangi	tarafın	başarıya	ulaşa-
bileceğini	sorgulayalım:

-A	şıkkı-

	 Eslem,	küçüklüğünden	beri	tiyatrocu	
olma	hayaliyle	yanıp	tutuşan	sevimli	bir	
kız.	Bu	sene	de	sınav	yılı.	Konservatua-
ra	çalışıyormuş	iki	yıldır.	Sınavdan	bir	
gün	önce	televizyon	da	duyduğu	bir	ha-
berle	sarsılıyor:
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“	Devlet	tiyatroları	kapatılıyor.	Başbakan	şu	
açıklamaları	yaptı…”	Eslem’in	morali	bir	anda	
10’dan	0’a	düştü.	Oturdu,	ağladı	odasında	bir	
iki	saat.	Kırdı	birkaç	bir	şeyi.	Sonra	ayağa	
kalktı	ve	aynaya	baktı.	Yüzünde	ansızın	hafif	
bir	tebessüm	oluştu.	Ardından	dedi	ki	için-
den:	“	Zaten	güzel	bir	yüzüm	var.	Ne	gerek	
var	tiyatro	okumaya?	Ben	en	iyisi	bir	ajansa	
kaydolayım.	Bir	iki	akşam	yemeği	de	yedim	mi,	
dizide	başrolü	kaparım.”
 

-Şimdi	de	B	şıkkına	bakalım-
 
	 Hilmi,	ülkesinde	çok	iyi	tanınan	bir	
karikatürist.	Oradan	oraya	koşuşturuyor.	İmza	
günleri,	konferanslar,	dergi	toplantıları…	
Görüşlerini	açıklamaktan	da	kaçınmaz.	Karika-
türlerini,	kendini	ve	düşüncelerini	topluma	
ifade	etmek	ve	toplumun	yanlışlarını	düzelt-
mek	amacıyla	çizer.
 
	 Bir	gün	bir	telefon	gelir	ve	ortağı	Ya-
şar	sinirli	bir	şekilde	olanları	anlatır:	“	
Abi,	bize	dava	açılmış.	Kağıtta	uygunsuz	ka-
rikatür	yaptığımızı	söylüyorlar.	Şu	son	gün-
lerde	yaşanan	olaylardan	dolayı	yazdığımız	ve	
çizdiğimiz	şeylerden	mahkemeye	çağırıyorlar.	
Konuyu	çok	farklı	yerlere	çekmeye	çalışıyor-
muşuz.	Şimdi	napıcaz?	Davanın	çok	ağır	hüküm-
leri	var.	Kaybedersek	dergi	de	hayallerimiz	
de	biter	abi!”

-C	şıkkı-

	 Fırat	20	yaşında	bir	balet.	Başta	ai-
lesi	karşı	çıksa	da	Fırat’	taki	bu	yeteneği	
görüp	ona	ellerinden	geldiği	kadar	yardım	et-
meye	çalışmışlar.	Düzenli	çalışıyor	ve	kendi	
tutkusunun	peşinden	koşuyor.	Devlet	Konser-
vatuarı	Bale	bölümü	öğrencisi.	Amerika’	da	
düzenlenen	Bale	yarışmasına	zar	zor	toplanan	
parayla	gitti	ve	birincilikle	dönerek	adından	
söz	ettirdi	fakat	onu	daha	çok	mutlu	eden	bir
şey	daha	var:	En	ünlü	efsanelerin	yetiştiği	
Rusya’daki	Vaganova	Bale	Akademisi’	ne	kabul	
edildi.	İşte	Fırat	oraya	başlarsa	kabul	edi-
len	ikinci	Türk	olacak.
Okulun	ücreti	çok	yüksek	ve	aile	bunu	hiçbir	
şekilde	karşılayamıyor.	Her	yere	başvurmuş-
lar	fakat	hep	bir	“ama”var.	Fırat’ın	aklında-
ki	tek	soru:	“Ya	gidemezsem?”.	Para	yüzünden	
ideallerinden,	hayallerinden	vazgeçmek	iste-
miyor.	O	para	nereden	bulunacak	peki?
 
	 İşte	okuduğunuz	bu	üç	şık	da	sanatta	
başarıya	ulaşma	yolundaki	toplumumuzdan	üç	
insan	örneğiydi.	Eslem	hepsin-	den	farklı	bir	
yolu	tercih	etti.	Hilmi’nin	senelerdir	emek	
harcadığı	dergisi	bir	mahkeme	kararıyla	ka-
panma	eşiğinde.	Fırat	ise	hayalleri	ve	para	
arasındaki	o	amansız	mücadelede	ayakta	kalma-
ya	çalışıyor.

 
	 Peki	sanata,	sanatçıya	değer	verilmeyen	
bu	toplumlarda,	ifade	özgürlüğü	kısıtlanan,	
söyledikleri,	yazdıkları,	düşünceleri	için	
hapse	giren,	onca	senedir	ekmek	yediği	tekne-
sinin	bir	anda	yok	olduğunun	haberini	alan,	
ayakta	kalabilmek	uğruna	hayallerinden	vaz-
geçen	sanatçının,	bu	sanattan	eğitim	alama-
yan	toplumun,	düşünceleri	gelişemeyen	bireyin	
hesabını	kim	verecek?	Çıplak	heykelin	sanatın	
bir	parçası	olmadığını	düşünüp	onu	cinsel	bir	
obje	olarak	gören	ve	gözlerini	kapamaya	çalı-
şan	müthiş	kültürlü	edebiyat	hocası	mı?
Hayır,	hiç	zannetmiyorum…

	 Hikâyelerin	başında	hangi	tarafın	başa-
rıya	ulaşabileceğini	sorgulayalım	demiştik.	
Peki	sizce	hangisi	başarıya	ulaştı?	Tiyatro-
yu	bırakıp	dizilerde	boy	gösterecek	Eslem	mi?	
Fikirleri	sansürlenen	Hilmi	mi?	Yoksa	büyüdü-
ğünde	ünlü	bir	balet	olup	ülkesine	geri	dön-
meyecek	olan	Fırat	mı?	Ben	size	söyleyeyim.	
Üçü	de	değil.	Doğru	cevap:

    D) Türkiye bir sanatçısını daha kaybetti.



DENİZCİLİK HAKKINDA BAZI 
MÜLAHAZATI ŞAMİLDİR

  Deniz	kelimesi	her	insana	farklı	çağrışımlar	yapabilir.	Kimi	için	sahil,	
kum,	tatil	anlamına	gelirken,	kimi	için	kabustur,	en	büyük	korkusudur	bazılarının.	
Kimi	ekmeğini	denizden	çıkarırken,	bazıları	için	de	sıradan	bir	su	kütlesidir.	
Tahta	parçalarının	su	üzerinde	yüzdüğünü	fark	ettiğinden	beri	insan,	bu	şekilde	
seyahat	etmeyi,	yük	taşımayı,	keşifler	yapmayı	kafasına	yerleştirmiştir.	Yüzyıllar	
öncesinden	günümüze	kadar	gelişen	bu	alanda	ise	neredeyse	her	farklı	milletin	bir	
katkısı	vardır.	Peki	ya	rüzgarı	ve	dalgaları	kullanarak	deniz	üzerinde	hareket	eden	
araçların	gelişmesi	nasıl	etkilemiştir	insanı?	Nerede	veya	ne	zaman	olursa	olsun,	
birtakım	ihtiyaçlar	doğurmuştur	bu	iş.	Yolculuk	edenin	işini	kolaylaştıracak	alet-
ler,	karadan	uzakken	iletişimi	sağlayacak	bazı	işaretler,	yönlerini	bulmalarına	ya-
rayan	aygıtlar,	teknikler...	İşte	tüm	bunları	ve	daha	fazlasını	benimseyen,	kendini	
maviler	arasında	evinde	hisseden,	iskeleye	adım	attığında	adeta	farklı	bir	kişiye	
dönüşen	ve	en	önemlisi	denizi	seven	insana	‘denizci’	denir.

	 Anlayacağınız,kolay	bir	şey	değildir	denizci	olmak.	Sevmeyen	insana	cehennem	
olabilir	bu	iş!	Oturup	düşündüğünüzde,	denizcilik	denilen	şey,	altınızda	buz	gibi	
sular	ve	sizi	öldürebilecek	binlerce	deniz	canlısı	arasında,	metrelerce	köpüren	dal-
galar	üzerinde,	sizi	denizin	dibine	batıracakmışçasına	dört	bir	yandan	esen	rüzgarı	
kullanarak,	haftalarca,	belki	de	aylarca	doğru	dürüst	beslenemeden	ve	dinlenemeden,	
üç	adımdan	fazla	ilerlerseniz	boğulabileceğiniz	bir	taşıtta,	sürekli	çalışmak	zo-
runda	olduğunuz,	hava	şartları	dolayısıyla	bir	şeylerin	hep	yanlış	gittiği,	uzun,	
zorlu	bir	yolculuk...	
 
	 Kulağa	pek	çekici	gelmeyebilir	ama	dörtte	üçünün	tuzlu	sularla	kaplı	olduğu	
bir	dünyada,	başka	yolu	yoktur	bunun.	Eminim	bunu	okuyanlardan	bazıları	“Bana	ne	
bundan?”	“Ne	kadar	da	gereksiz”	gibi	düşünceler	geçirmiştir	içinden,	işte	bu	kı-
sım	sizi	ilgilendirebilir.	Dünyadaki	bütün	denizcilerin	kaptanların	ve	mürettaba-
tın	gemilerini	terk	ettiğini		düşünün,	bu	bizi	nasıl	mı	etkiler?	Gelin	inceleye-
lim.
 
	 Öncelikle	deniz	ürünlerini	unutun,	balıktan	mürekkebe	kadar	birçok	şeye	el-
veda	demek	durumundasınız.	Yapacağınız	günlük	alışverişe	ve	yiyeceğiniz	şeylere	
bakalım,	eğer	özel	uçağınız	yoksa,	bir	haftadan	kısa	bir	sürede	bozulabilecek	her	
yiyecek,	deniz	yolu	ile	taşınamayacağı	için,	yakınlarda	yetişmiyorsa	şehrinize	
giremeyecek,	yani	temel	besin	kaynağınız	tahıllar	ve	baklagiller	olacak.	Hayata	
bir	süre	kara	taşıtları	ile	devam	ettiğinizi	varsayalım.	Tabi	ki	bir	süre	sonra	
benzininiz	bitecek	ama	çok	yazık	ki	petrol,	bütün	dünyaya	eşit	bir	şekilde	da-
ğılmış	halde	değil.	Petrol	taşıyan		gemiler	her	gün	akaryakıt	şirketlerine	ikmal	
yapmayacağından,	bir	süre	sonra,	elektrikli	olmayan	diğer	taşıtlar	da	kullanıl-
maz	hale	gelecek.	Gazete,	dergi,	kitap	ve	dünya	çapına	dağıtılan	çoğu	haberleşme	
araçlarının	da	taşınması	büyük	bir	miktarda	donacağı	için,	doğal	olarak	haberleş-
me	de	yavaşlayacak.	Bunun	anlamı	birkaç	yüzyıl	geriye	gitmek	oluyor.
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	 Küresel	 dağıtımı	 olan	 tek	 madde	 petrol	
olmadığı	 gibi,	 tüketilen	 tek	 şey	 de	 benzin	
değil.	Hammaddesi	ve	enerjisi	dağıtılamadığı	
için	çoğu	temel	ihtiyaç	karşılanamayacak,	bu,	
hayatınız	boyunca	bir	daha	yeni	bir	giysi	ala-
mayacağınız	veya	sabun,	deterjan	gibi	temiz-
lik,	kozmetik	ürünleri	tüketemeyeceğiniz	an-
lamına	gelebilir.İlaç	sektörünü	de	unutmamak	
lazım,	dünya	üzerindeki	eczanelere	ilaçların	
ulaşamaması,	çoğu	hastalığın	tedavi	edileme-
yecek	boyutlara	ulaşması	ve	belki	de	yeni	sal-
gınların	başlaması	anlamına	gelebilir.	Herke-
sin	duruma	uyum	sağlayacağı	ne	malum?	Adamın	
biri	gelip	sizde	olan	ve	artık	ona	ulaşamayan	
bir	şey	için	size	savaş	açabilir.	Taş	ve	so-
palarla	değil	tabiki	de.	

	 Pek	de	iç	açıcı	bir	dünya	portresi	oluş-
madı	 bana	 sorarsanız.	 Ne	 dersiniz,	 denizci	
dostlarımıza	ihtiyacımız	varmış	öyle	değil	mi?	
Bazen	 önemini	 unutturuyor	 kendisinin	 deniz.	
Hayatın	bir	parçası	değilmiş	gibi	geliyor	biz-
lere	ama	bu	dünyada	yaşadığı	sürece,	her	zaman	
denizle	ilişkisi	olacaktır	insanoğlunun.	







	 Bazen	düşününce	her	şey	boş,	her	şey	anlamsız,bir	
hiç	uğruna.	İnsan	kendine	sorumluluklar	yüklemiş	
durmuş	varoluşundan	beri	“Bir	işe	yarayayım”	
düşüncesiyle.		Bunları	yerine	getirdikçe	de	
hayattan	zevk	almış,	yaşadığını	hissetmiş.	
Zamanla	artmış	bu	sorumluluklar,	görevler.	
Bir	zaman	sonra	da	ağır	gelmeye	başlamış.	
yapamamış	insan.	Çırpınmış,		çıldırmış	
bunların	altında	kaldıkça.	İşte	bu	
noktada	altın	birer	kafeste	yaşıyoruz.
Ne	kadar	mümkünse	kafesin	içinde	uçmayı	
öğrenmeye	çalışıyoruz.	“	Çok	da	zor	
olmasa	gerek”		dedirtiyor,		“Kolaydır	
kafeste	uçmak.	Hayal	edilebilir	
ve	basit”.Belki	de	kafesin	dışına	
çıkılamayacağı	bilindiğindendir	bu	
düşüncelerin	akla	getirilişi.Altın	kafes	
daralıyor;		üzerime	üzerime	geliyor	
benim.	O	geldikçe	ben	sıkışıyorum,		
giderek	büzülüyorum	köşemde.Nefes	
alamıyorum,ürkütücüdür	ama	almak	da	
istemiyorum	kimi	zaman.
	 Kafesim	bana	yetmiyor.Sanki	
tüm	bu	düşüncelerimi	bilmiyormuş,	
duymuyormuş		gibi	daha	da	
daralıyor!	Sonra	aklımda	
bir	fikir:	“Belki	de	ben	
büyüyorum.”	Büyüdükçe	
acıyorum,		kalbim	acıyor.	
Kafesin	parmaklıkları	
bedenime	dayanmış,	kalbime	
batıyor.	Açmak	istiyor	bir	
yanım.	Dışarı	çıkmak,	
nefes	almak	ciğerlerim		
patlayana	dek.Diğer	
yanımsa	bir	o	kadar	
istemiyor,	“Ne	olacaksa	
olsun,	pes!”	diyor.
Ben	büyümek	istemiyorum.Hep	
çocuk,	hep	tasasız,	efkardan	bi’haber	kalayım	neşemden	ödün	vermeyip	o	kafesi	
gülücüklerle	doldurayım.	Kafesim	hep	büyük	kalsın,	ben	hep	küçük	kalayım!
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YALNIZLIK	

Şemsiye	yapımcıları	
ıslanmaktan	

tek	kişiyi	koruyacak	geniş-
likte	

kesince	kumaşları	
yağmur	değil	

yalnızlıktır	yağan	
Daha	da	hüzünlendirir	her	

gece	
kentin	sokaklarını	
bekçinin	nefesiyle	
düdüğün	içinde	dönen	
nohut	taneciğinin	

yalnızlığı	
Ne	çok	sevinirim	bilseniz	

bir	yılan	
mezarıma	girer	de	

göğüs	kafesimin	kemikleri	
içinde 

kış	uykusuna	
yatarsa

Sunay	AKIN



KADINLARI	ANLAYAMAMAK
 
	 Evet	beyler,	toplanın	kadınların	sırrını	açıklıyorum.	Bu	mevzu,	biz	erkek	
miletti	olarak	başımıza	Adem	ve	Havva’dan	beri	bela	olmuştur.	Ancak	çok	uzun	
yıllar	süren	çalışmalar	sonucunda	kadınların	sırlarını	keşfettik.	Hazır	mıyız	
gençler?

	 Biz	erkekler	örnek	vermek	gerekirse	ayıp	olmasın	ama	köpek	gibiyiz.	Ama	
bildiğiniz	köpek	yani	.	Gayet	basit	yaratıklar.		Düz	düşünürüz.	Kadınlar	ise	
bizden	çok	daha	karmaşık	yapıya	sahiptirler.	Hiçbir	şeyi	düz	düşünemez	en	basit	
olayı	bile	çözmesi	en	zor	problemlere	dönüştürürler.	Onlar	bizim	gibi	kütük	
değildirler.	Kısacası	kadınlar	da	kedi	gibidirler.	Evet	kedi.	Miyavlayan...	Hani	
kedilere	deriz	ya	nankördürler	diye.	Aslında	kediler	kadınların	yanında	halt	
etmişlerdir.	Kadınlar	en	küçük	olayda,	karşılarına	daha	iyi	bir	fırsat	geçtiği	
anda	sırtını	dönüp	giderler.	Başka	bir	örnek	vermek	gerekirse	kendilerine	az	
değer	verildiği	anda	sırtlarını	dönerler	erkeğe.	Evet	aynı	kedi	gibidirler.
	 Artık	kadınları	tanıdığımıza	göre	şimdi	onları	nasıl	çözeceğimize	geldi	
sıra.	Kadınların	en	büyük	hatası	kendilerini	erkeklerden	daha	zeki	sanmalarıdır.	
Lütfen	bu	yazdığımı	yanlış	anlamayıp	okumaya	devam	ediniz.	Bırakalım	öyle	
sansınlar	kendilerini	bunu	okuyan	güzel	kardeşim.	Ancak	bütün	olay	ise	onlara	
istediklerini	sunmaktan	ibaret...	Onlar	konuşurken	dinlemiyorsanız	bile	dinliyor	
gibi	gözükmek	sizin	için	büyük	bir	avantajdır(Tabi	arada	evet	veya	bende	öyle	
düşünüyorum	gibi	sözlerle	onları	onaylayın).	İstemedikleri	herhangi	bir	şeyi	asla	
yapmayın,	yapmayı	düşünmeyin	bile.
	 Uygulayabileceğimiz	taktiklerden	bir	tanesini	de	örnek	ile	açıklayabilirim.	
Mesela	aranızda	bir	tartışma	çıkacak	gibi	hissediyorsunuz.	Bu	durumda	söylemeniz	
gereken	ilk	şey	konuyu	değiştirip	“SEN	KİLO	MU	VERDİN?”	diye	sormaktır.	Eğer	bu	
çok	önemli	taktik	işe	yaramaz	ise	ki	bu	olasılık	çok	düşük	söylemeniz	gereken	
bir	diğer	şey	de	“	ÜSTÜNDEKİ	SANA	ÇOK	YAKIŞMIŞ!	”	dır.	Eğer	bu	da	işe	yaramaz	ise	
yatıp	ölü	taklidi	yapabilirsiniz.	Doğru	anı	bulduğunuzda	ise	kaçın!
	 Aklıma	gelmişken	şunu	da	söylemem	gerekir,	o	çok	heyecanla	gittiğiniz	ilk	
buluşmada	hesap	size	kaçacak	haberiniz	olsun	beyler.
	 Çok	fazla	mı	kötüledik	acep	kadınları?	Sıra	onları	övmeye	geldi	demeyeceğim	
çünkü	bu	çok	saçma	olur.	Ancak	onların	çiçek	olduğunu	hatırlatıp	onların	en	
değerli	varlıklar	olduğunu	da	yazmasam	ayıp	olacak	gibi	hissediyorum.	Bunlar	
hayatın	gerçekleri	kardeşim.	Sizi	seviyoruz	bayanlar!
	 Kızdırdıp	üzdü	isem	affola.	Her	güzel	şeyin	bir	sonu	vardır.	Bu	yazının	da	
sonuna	gelmiş	bulunmaktayız.	Artık	kadınları	çözmüş	bulunmaktayız	beyler.
	 Cidden	buna	inandınız	mı?	Sizce	bu	konuya	iki	kıytırık	cümle	yeter	mi?	
Binlerce	yıldır	çözülememiş	meseleyi	biz	mi	çözeceğiz?	Zaten	her	kadın	üzerinde	
de	çalışan	bir	teknik	yoktur	tabi	ki.	En	iyi	teknik	sizin	kendi	tekniğinizdir.	
Hadi	size	kolay	gelsin	beyler.	Gazanız	mübarek	olsun!!!
	 Bu	yazıda	bana	büyük	oranda	yardımları	dokunan	kedim	ve	civarın	en	fişek	aşk	
doktoru	Oğuz	arkadaşıma	teşekkürler...
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GREEN MILE



 Yazımın	konusu	ne	olacak	henüz	karar	vermedim.	Galiba	
hayatımdan	kesitlerle	başlayacağım.	Çalkantılı	bir	hayatım	
olduğu	bariz	fakat	ne	kadar	etkilendiğimi	ne	kadar	ayak	
uydurduğumu	bir	Allah	biliyor	ben	bile	değil.	Neyse,	söze	
şuradan	başlayayım.	Hepimizin	hayatlarında	dönüm	noktası	
olarak	kabul	ettiği	bir	zaman	vardır.	Eminim	bu	yazıyı	
okuyan	kitle	henüz	buna	ulaşmadı.	Ama	ben	(maalesef)	
kendimi	bildim	bileli	çoğu	şeyi	hatta	neredeyse	her	şeyi	
yaşıtlarımdan	önce	yaşıyorum.	Dönüm	noktası	diyorum	ama	
hayatım	akışını	yönlendiren	bir	olay	mı	yoksa	kendi	
kendimize	verdiğimiz	savaşın	sonuna	gelmek	mi	orasını	henüz	
ben	de	bilmiyorum.	Bir	keresinde	dönüm	noktası	yaşadığımı	
sanıp	bunu	bir	de	yakınlarımdan	birine	söylemiştim	ve	şimdi	
bakıyorum	da	büyük	rezillik.	Olsun.	Biz	kızlar	olarak	
kendimizi	biraz	fazla	akıllı	sanarız.	Evet	çok	ayrıntılı	
düşünüyoruz,	olaylara	bakış	açılarımız	çok	farklı,	geniş	
fakat	sonuçta	üzerine	düşündüğümüz	konu	erkekler.	Yanin	biz	
ne	kadar	olayı	ilk	başta	karmaşık	hale	getirip	sonra	çözüme	
kavuştursak	bile	aslında	olay	sandığımızdan	çok	daha	basit	
halde.	
				Önceden	erkeklerin	bu	kadar	sığ	varlıklar	olduğunu	
bilmiyordum.	Şu	an	çok	aşağılıyor	gibi	oldum	ama	gerçekten	
öyle.	Son	2-3	aydır	psikiyatri	yardımı	alan	biri	olarak	
insan	psikolojisi	üzerine	uzun	uzun	düşünmeye	vaktim	oldu.	
Orada	öğrendiğim	birkaç	şeyi	sizinle	de	paylaşmak	isterim.	
En	azından	şu	sığlık	olayına	nerden	geldiğimi	anlamış	
olursunuz.	Olaya	başlayayım:
					Sıradan	bir	psikiyatri	görüşmemde	yine	(ergenliğimin	
doruklarında	olduğum	anlardan	biri)	erkek	arkadaşlarım	
hakkında	konuşuyorduk.	Sonra	psikiyatrim	(her	seferinde	
böyle	demek	istemiyorum	adı	Can,	öyle	bahsedeceğim)	Can	
bana	erkeklerin	belki	de	sonsuza	dek	bizi	tam	amlamıyla	
anlayamayacağından	bahsetti	çünkü	bir	teoriye	göre,	
hepimiz	anneden	çıkıyoruz.	Sonuç	olarak	var	olmak	için	
anneye	ihtiyacımız	var.	Doğduğumuzda	gördüğümüz	ilk	insan	
annemiz,	yani	ilk	aşık	olduğumuz	insan	da	annemiz.	Kızlar	
ilk	annelerine	aşık	olunca,	ileride	sevgilerini	karşı	cinse	
göstermek	zorunda	oldukları	için	şöyle	düşünün,	içinde	
oldukları	araba	düz	giderken	bir	anda	ters	dönüyor	hatta	
sonra	tam	tersi	istikamete	gidiyor	ama	erkeklere	gelirsek	
hayata	geldiklerinde	zaten	ileride	de	sevecekleri	cinsiyete	
aşık	olmuş	oluyorlar	ve	onların	içinde	oldukları	araba	her	
zaman	aynı	yolda	ilerliyor.	Bizimkisi	gibi	çalkantılı	veya	
karmaşık	bir	durum	söz	konusu	değil.	Bu	olayı	biraz	özet	
geçtim	ama	burdan	çıkardığım	en	önemli	sonuç	asla	bizim	
kadar	detaylı	ve	bir	o	kadar	da	geniş	düşünemeyecekleri.	
Bu	kadar	yerdim	kusura	bakmayın	ama	inanın	artı	yönleri	
de	var.	Mesela	biz	kadınlar	hiçbir	zaman	bir	erkeği,	bir	
erkeğin	bizi	sevdiği	kadar	saf	ve	koşulsuz	sevemeyeceğimiz	
çünkü	doğamız	gereği	bunu	reddediyoruz	ama	şimdi	
ekleyemeden	edemeyeceğim,	hiçbir	erkek	de	hiçbir	zaman	tam	
olarak	bizim	kadın	olduğumuz	gibi	erkek	olamayacak	çünkü	
geldikleri	yer	de	kadın	bedeni!	Evet	neyse	bu	kadar	bilgi	
yeterli.	Ben	böyle	şeyleri	öğrendikçe	tabi	ki	erkeklere	
olan	tutumum	değişti.	Daha	temkinli	oldum	kızlar	umarım	
size	de	yaramıştır.	
							Her	ne	kadar	kadınları	burada	yere	göğe	sığdıramasam	
da	hepimiz	hayatımızda	bir	erkek	olmadan	yaşayamayız.	

SULAR DURULMAZ
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İnsanın	daima	sırtını	rahatça	yaslayabildiği	biri	
olmalı	hayatında.	Şimdi	aklınızdan	ama	benim	yakın	kız	
arkadaşlarım	bunu	yapabiliyor	diyorsunuzdur,	demeyin	
çünkü	bu	yıllardır	yaptığımız	(en	azından	yaptığım	gibi)	
kendimizi	avutma	yöntemlerimizdendir.	Muhtaçsınız	demiyorum	
ama	hayatınız	bir	erkekle	bambaşka	bir	yola	giriyor	bunu	
biliyorum.	Şu	an	içinizde	onlarca	aldatılmış,	terk	edilmiş,	
türlü	türlü	ihanetlere	uğramış	kızlar	vardır.	Üzülmeyin,	
sevin.	Gerçekten	sadece	sevin.	Hayat	umudumuzu,	saygımızı	
ve	ve	kesinlikle	kendimizi	kaybetmemiz	için	çok	kısa.	Son	
zamanlarda	kendimce	sorunlarım	var	ve	fark	ediyorum	ki	
kaybolmuşum.	O	kadar	basit,	o	kadar	saçma	şeyleri	kafama	
takıyorum	ki	kendi	hayatıma	bile	devam	edemediğimi	anladım.	
Siz	yapmayın.	Hiç	unutmayın,	her	zaman	bir	umut	vardır.	
Kıyıda	köşede	hatta	belki	başka	kapılar	ardında	gizli	
kutular	içinde...	Ama	vardır.	“Evrenden	Torpilim	Var”	diye	
bir	kitap	okumuştum	zamanında	ve	oradan	da	öğrendiğim	bir	
şeydir	bu.	Hayata	geldiğimizde	o	yaşam	dolu	kutumuzu	ister	
istemez	gizli	yerlere	koyarız,	farkında	olmadan	çıkarır	
kullanırız	arada	ama	umutsuzluğun	dibe	vurduğu	anlarda	
anlayın	ki	o	kutuyu	kendinizden	uzaklaştırmışsınız.	Bunu	
yapmayın.	Kutunuza	sahip	çıkın	ki,	duygularınıza	da	sahip	
çıkabilin.	Hayat	kısa	durma,	eglen,	coş	havasına	girdiğimi	
fark	ettim.	İnkar	edemeyeceğim	evet	bir	yere	kadar	öyle	
düşünüyorum	ama	bir	yerde	de	ona	dur	demek	gerekiyor.	
						İki	gün	önce	bir	yazı	okudum	ve	inanılmaz	etkilendim.	
İçinizde	okuyanlar	vardır	ama	ben	çok	geç	kalmışım.	
Gülce	arkadaşım	sağ	olsun	bana	bu	güzel	yazıyı	okuma	
şansı	tanıdı.	Yazı	Beren	Saat	hakkında.	Yani	Beren’in	
röpörtajı.	2009	yılında	koyulmuş	bir	haber.	Ben	ancak	
ulaşabildim(hala	sinirliyim	kendime!).	Beren	17	yaşında,	
bizim	gibi	lisedeyken	biriyle	tanışıyor.	Adı	Efe.	Kendi	
halinde	bir	çocuk,	bence	yakışıklı	da	sayılır.	Ondan	bir	
alt	dönem	ama	Beren	özellikle	çok	olgun	biri	olduğundan	
bahsetmiş.	Neyse.	3	yıllık	harika	bir	ilişki	yaşamışlar.	
Beren’in	hayatındaki	önemli	bütün	değişimleri	onun	
sayesinde	olmuş.	Ünlü	olması	da	dahil.	Kahramanımız	Efe,	
bir	gün	Beren’i	evine	bıraktıktan	sonra	yolda	kaza	yapıyor	
ve	hayatını	kaybediyor.	Beren’e	de	haber	birkaç	saat	sonra	
geliyor	ve	yazısında	da	oraya	giderken	neler	hissettiğini	
falan	yazmış,	beni	baya	duygulandırdı	şu	an	bahsetmek	
pek	istemedim	:(	Neyse	Beren	hastaneye	gittiğinde	zaten	
ölüymüş,	ambulansta	kaybetmişler.	O	da	son	kez	görmek,	
dokunmak	istediği	için	morga	inmiş.	Sevgilisini	hatta	
canını	diyim,	o	halde	görünce	kim	bilir	neler	hissetti.	
Sadece	özellikle	dile	getirdiği	bir	cümle	vardı.	Benim	de	
en	çok	takıldığım	yer:	
					“Birinci	hayatım	bitti.	Şimdi	ikinci	hayatıma	
başlıyorum.”
						Bunu	düşündükten	sonra	Efe’yi	son	kez	öpüp	oradan	
ayrılmış	ve	bir	daha	da	Efe	ile	olabileceği	(mezarlık)	
gitmemiş.	Bu	röpörtajı	okurken	gözlerim	dolmuştu	ki	şu	
anda	da	inanır	mısınız	kendimi	çok	kötü	hissettim.	İnsan	
böyle	şeyler	görüp,	okudukça	anlıyor	hayatının,	sevginin,	
aşkın	değerini.	Siz	siz	olun,	sevdiğinizin	peşinden	koşun,	
vazgeçmeyin;	gerekirse	üzülün	hatta	yıkılın	ama	yine	de	
tekrar	ayağa	kalkmayı	ve	Beren’in	de	dediği	gibi	ikinci	
hayatınıza	başlamayı	bilin.	
					Yazımın	sonuna	geldik	değerli	okurlarım.	Minik	
kesitlerle	kendimi,	düşüncelerimi	ve	dönüm	noktamı	
gizlice	sizinle	paylaştım.	Umarım	çok	zevk	almışsınızdır.	
Sevgi,	mutluluk	ve	umut	dolu	günler	dilerim.	İyi	bakın	
kendinize...



	 Aziz	Nesin	26	Mayıs’ta,	Salman	Rüş-
di’nin	Şeytan	Ayetleri	kitabını	çevi-
rip	Aydınlık	Gazetesi’nde	yayımlamaya	
başladı.	Aziz	Nesin’in	bu	girişimi	yurt	
çapında	tepkiyle	karşılandı	ve	protes-
to	edilmeye	başlandı.Katliamdan	iki	gün	
önce	dağıtılan	bir	bildiri,	2	Temmuz’da	
neler	yaşanacağının	habercisi	olmasa	
da	bir	işareti	gibiydi.	Bildiride	Aziz	
Nesin’in	o	sırada	başyazarı	olduğu	Ay-

dınlık	gazetesinde	yayımlanan	Salman	Rüşdi’nin	“Şeytan	Ayetleri”	kitabından	bah-
sedilmiş,	Nesin	hedef	gösterilmişti.Bildiride	dönemin	Sivas	Valisi	Ahmet	Karabil-
gin’in	şenliklere	ev	sahipliği	yapması	eleştirilmiş,	Nesin	için	“Şehirde	adeta	
Müslümanlarla	alay	edercesine	gezebilmektedir”	denmişti.	1	Temmuz	1993,	Pir	Sul-
tan	Abdal	Şenlikleri	kapsamında,	pek	çok	sanatçı	ve	fikir	insanı	dönemin	Sivas	
valisi	Ahmet	Karabilgin’in	özel	davetlisi	olarak	bu	kente	geldi.
 
	 “Tarihler	1	Temmuz	1993	idi.	4.	Pir	Sultan	Abdal	Şenlikleri	için	Sivas’tay-
dık.	Daha	şehre	gelmeden,	özellikle	benim	hakkımda	bildiriler	yayınlanmaya	baş-
lanmış,	hedef	gösterilmiştim.	İlk	günden	itibaren	gerginlik	had	safhadaydı.	2	
Temmuz	günü	ise	yerel	gazetelerde	kullanılan	sözler,	bir	nevi	olacakların	haber-
cisiydi.”	diye	anlatıyor	Sivas’taki	ilk	günlerini	Aziz	Nesin.
 
	 2	Temmuz	günü	Cuma	namazının	ardından	etkinliklerin	yapıldığı	kültür	merke-
zinin	önüne	bir	yürüyüş	başladı.	“Sivas	laiklere	mezar	olacak”	atılan	sloganlar-
dan	biriydi.	Saldırgan	grubun	bir	kısmı	yeni	dikilen	“Halk	Ozanları”	heykelini	
yıkıp,	yerde	sürüklerken;	bir	kısmı	Valilik	önünde	Ahmet	Karabilgin’i	protesto	
etti.
 
	 Kültür	Merkezi	içindeki	karşıt	grupla	çıkan	taşlı	sopalı	çatışma,	polis	ta-
rafından	fazla	büyümeden,	zor	kullanılarak	önlendi.Binlerce	kişiden	oluşan	kar-
şıt	grup,	Kültür	Merkezi’nden	yeniden	Hükümet	Meydanı’na	geldi.	Hükümet	Konağı’nı	
taşlamaya	ve	slogan	atmaya	başlayan	grup	ardından	Madımak	Oteli	civarına	ulaşa-
rak,	slogan	atmaya	devam	etti.	Kalabalığın	öfkesi	dinmiyor	aksine	giderek	ar-
tıyordu.	Üstüne	grubu	sakinleştirmek	adına	konuşan	belediye	bakanının	“Gazamız	
mübarek	olsun”	sözüyle	ateş	iyice	körüklenmişti.	Sloganlar	“Cumhuriyet	Sivas’ta	
kuruldu,	Sivas’ta	yıkılacak;	laiklere	ölüm,	yaşasın	şeriat	ve	Sivas	Aziz’e	mezar	
olacak”	şeklinde,	hem	kişilere	hem	de	cumhuriyete	karşı	öfke,	kin	ve	tehdit	do-
luydu.Dışarıyla	iletişim	sadece	telefonla	sağlanabiliyordu,	dönemin	başbakan	yar-
dımcısı	Erdal	İnönü	arandı.	Gereken	önlemlerin	alınacağı	cevabı	bir	nebze	olsun	
endişeleri	dindirmiş,	umutları	tazelemişti.	Ne	yazık	ki	bu	çok	kısa	sürdü	önce	
yağmalama	sonra	ise	‘Yakın	ulan	yakın’	sesleri	ve	tekbirlerle	çevredeki	araçlar	
ateşe	verilmişti.	O	anları	“Ateşin	kızıllığı,	dumanın	siyahlığıyla	birleşip	çev-
remizi	sarmıştı.	Bu	kaçıncı	öldürülüşüm	bilmiyorum	fakat	ölüme	en	yakın	olduğum	
anı	artık	görebiliyordum.”	sözleriyle	ifade	etmişti	Aziz	Nesin	ve	devamında	olayı	
şu	şekilde	anlatmıştı	“Odamda	Lütfi	Kaleli	ile	birlikte	çaresiz	bir	bekleyiş	içe-
risindeyken,	aşağı	taraftan	korkunç	çığlıklar	gelmeye	başladı.	Bağırıldı,	yardım	
istendi	ve	sonra	sesler	sustu.	Artık	sıra	bendeydi.	Kesin	olarak	ölüme	hazırdım.	
Hatta	Lütfi	Kaleli	birkaç	kez	‘Ölüyoruz	abi’	dedi.	Dedim	ölüyoruz,	öleceğiz.	Baş-
ka	çare	yok.	Sonra	dönüp	Lütfi’ye	‘’Sayın	Kaleli	beni	şu	yatağa	yatır,	bu	güruha	
kötü	bir	ceset	vermek	istemiyorum.	Korkarak	ölen	bir	adam	gibi	görünmeyeyim.	Kö-
şeye	büzüşmüş	bir	adam	gibi	ölmeyeyim.’’	dedim.	Sonrasında	Lütfi’nin	önerisiyle	
camlara	doğru	koştuk	ve	yardım	istemeye	başladık.	O	sırada	otelin	önüne	yaklaşan	
bir	itfaiye	bizi	kurtarmak	için	yeltendi.	İtfaiye	merdivenlerinden	inerken,	son-
radan	Refah	Partisi	Meclis	üyesi	olduğunu	öğrendiğim	Cafer	Özçakmak	‘Asıl	öldürü-
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-lecek	hayvan	burada’	dedi	ve	tam	kurtuluyorum	derken	artık	Sırat	Köprüsü’nde	gibiy-
dim.	Devam	etsem	linç,	geri	dönsem	cehennem	vardı.	Yere	düştüm,	tekme	ve	yumruklarla	
vurmaya	başladılar.Sonrasında	polis	arabasına	kadar	sürüklendim.	Yaralı	olarak	kur-
tulmuştum	ancak	35	can,	33’ü	aydın	35	insan,	yıllar	sonra	bile	yeri	doldurulamayacak	
onlarca	değer	katledilmişti.	Birimize	bir	şey	olursa	kalanlar	ne	yapar	diye	soruldu-
ğunda,	‘Kalanlar,	ölenler	için	şiirler	yazar.’	denilerek	bekleniyordu	ölüm.”

	 Dönemin	başbakanı	Tansu	Çiller	“Çok	şükür,	otel	dışındaki	halkımız	bir	zarar	
görmemiştir”	dedi.İçeride	yanarak	ölen	Koray	Kaya	henüz	12	yaşındaydı.Dönemin	Cum-
hurbaşkanı	Süleyman	Demirel	ise	olayın	münferit	olduğunu	ve	Alevi-Sünni	çatışmasına	
dönüşmemiş	olmasını	vurguluyordu:	“Olay	münferittir.	Ağır	tahrik	var.	Bu	tahrik	so-
nucu	halk	galeyana	gelmiş.Güvenlik	kuvvetleri	ellerinden	geleni	yapmışlardır.Kar-
şılıklı	gruplar	arasında	çatışma	yoktur.	Bir	otelin	yakılmasından	dolayı	can	kaybı	
vardır.”açıklamasını	yaptı.

	 Olaydan	bir	gün	sonra	35	kişi	gözaltına	alındı.	Daha	sonra	gözaltına	alınanla-
rın	sayısı	190’a	çıktı.	Gözaltına	alınan	190	kişiden	124’ü	hakkında	“laik	anayasal	
düzeni	değiştirip	din	devleti	kurmaya	kalkışma”	suçlamasıyla	dava	açıldı,geri	kalan-
lar	serbest	bırakıldı.	Kamuoyunda	Sivas	Davası	olarak	bilinen	davanın	ilk	duruşması,	
Ankara	1	No’lu	Devlet	Güvenlik	Mahkemesi’nde	21	Ekim	1993	günü	yapıldı.	26	Aralık	
1994’te	karara	bağlanan	dava	sonucunda,	22	sanık	hakkında	15’er	yıl,	3	sanık	hakkın-
da	10’ar	yıl,	54	sanık	hakkında	3’er	yıl,	6	sanık	hakkında	2’şer	yıl	hapis	cezası,	
37	sanık	hakkında	da	beraat	kararı	verildi.
 
	 Geçen	bu	zaman	zarfı	içerisinde	sanık	sayısı	tahliyelerle	33’e	düştü.Olayın	ki-
lit	ismi	olarak	nitelendirilen,	dönemin	Sivas	Belediye	Meclisi	üyesi	Cafer	Erçakmak	
ve	Yargıtay’ın	1997’deki	bozma	kararından	sonra	firar	eden	8	sanık	ise	halen	yakala-
namamıştır.Davanın	firari	olan	5	sanık	ile	ilgili	kısmı,	13	Mart	2012	tarihinde	za-
man	aşımından	düşürülmüştür.
 
	 Ülkemizde	ve	dünyada,	geçmişten	günümüze	hala	din	kisvesi	adı	altında	eğitimsiz	
ve	hayatını	hurafeler	üzerine	kurmuş	çevreler	oluşmaktadır.	Bu	çevreler	tüm	hayat	
düzenlerini	şekillendirmesi	için	kendilerini	sözde	din	adamlarının	ellerine	bırak-
mıştır.	Eğitim	seviyesi	düşük	insanların	yaşadığı	bölgelerde	bu	durum	daha	da	vahim	
bir	hal	alıyor.	Kendileri	gibi	düşünmeyen	ve	yaşamayanları	öldürdüklerinde,	cennetin	
kapılarının	kendilerine	sonuna	kadar	açılacağına	inandırılmış	olanlar	bu	tür	eylem-
leri	inanarak,	seve	seve	gerçekleştiriyor	ve	bu	insanlarla	aynı	toplumda	yaşamak	
derin	korkular	bırakıyor	her	birimizin	üzerinde…
  
	 Hoş	görünün	merkeze	alındığı,	iletişimden	korkmayan,	dışa	açık	ve	akılcı	bir	
eğitim	ülkemizde	ve	dünyada	yaşanan	bu	vahim	olayların	panzehri	olabilir.	Daha	somut	
konuşmak	gerekirse,	çözüm	kendi	hak	ve	sorumluluklarını	bilen,	hoş	görülü	ve	saygı-
lı,	buna	karşılık	çizgisini	koruyabilen	ve	değerleriyle	var	olma	becerisi	göstere-
bilen	başkalarının	kendisine	biçtiği	rolleri	oynamayan	bilime,	sanata,	tekniğe	katkı	
sağlayan	bir	kafaya	sahip	insanların	çoğalması	daha	yaşanabilir	bir	dünya	için	tek	
umudumuz.

“ Madımak Oteli’nde 35 insan
yakılarak öldürüldü. “



İYİ	MİYİZ	?
Ne		işe	yarar	yara	bantları	?	

Acımızı	geçirir	mi	yoksa	
yaralarımızı	görmediğimiz	için	geçtiğini	mi	

düşünürüz?	
Evet	tam	olarak	böyle	yapar	,	görmediğimizde	unuturuz
	ve	geçtiğini	sanırız.	Fakat	işler	böyle	yürümüyor.
Yara		aldığımız	kısma	ufak	bir	darbede	incinmiyor	
muyuz?	Hatırlamıyor	muyuz	tekrar?	Hatırlamıyor
	muyuz	orada	bir	yara	olduğunu?	Gerçekten	üstünü	

kapattığımızda	geçiyor	mu	her	şey	yoksa	buna	inanmak	mı	istiyoruz?	
İnsanlar	böyledir	aslında,	

sorunlarından	acılarından	kaçıp	kendilerine	duvarlar	örerler.	Bir	
gün	gelip	o	ördükleri	duvarlar	üstlerine	yıkıldığında	ne	olur	peki?	

Kalkabilirler	mi	yeniden?	Kalkamazlar,	artık	kaçamazlar	hiçbir	şeyden	ne	gerçeklerden	
ne	kendilerinden.	Bu	kendini	koruma	içgüdüsü	aynı	zamanda	onları	mahvetmiştir	içten	

içe.	İyi	değilsinizdir,	iyiyim	dersiniz	fakat	ağzınızdan	ne	zaman	iyiyim	kelimesi	çıksa	
tekrar	ayrılırsınız	parçalarınıza	ama	kimse	bilmez	kimse	bakmak	istemez	duvarlarınızın	

arkasına.	
Zaten	bunu	istemeyiz	değil	mi?	İnsanlar	umursamaz,	insanlar	anlamaz,	üstüne	size	

acımaya	kalkarlar.	Kendi	duvarlarımızı	örmek	yerine,	zeminimizi	sağlamlaştırırsak	eğer	
o	zemin	yıkıldığında	bile	gidebileceğimiz	tek	yer	yukarısı	olur.

 
	 Hayatın	karanlık	tarafındayım.	Bilmiyorum	bu	kaçıncı	ağlayışım,	üzülüşüm.	Bir	
varım	bir	yokum	dediğimiz	bu	hayata	bu	kadar	bağlanmak,	her	zaman	yarın	varmış	
gibi	davranmak	ne	kadar	saçma.	Muhtaç	olduğumuzu	sandığımız	onca	şeyin	aslında	
öyle	olmadığını	görmek	insana	acı	mı	verir?	Bu	yüzden	mi	kaçıyoruz	gerçeklerden?	
Ölümle	yüzleşmek	acı	mı	veriyor?	Yoksa	bunların	hepsi	bir	daha	yaşanmayacak	diye	
mi	korkuyoruz?	Aklımda	bunlar	gibi	binlerce	soru	ve	cevabını	ben	bile	veremiyorum.	
Bu	aralar	diğer	tarafa	daha	yakın	hissediyorum	kendimi	ister	istemez.	Bilinmeyen	
bir	yoldayım	tek	başıma.	Gözlerimi	kapatıyorum	düşmemek	için,	korkuyorum	
bir	daha	kalkamam,	bir	daha	açamam	gözlerimi	diye.	Sonra	bir	anda	kendimi	
de	korkumu	da	kaybediyorum.	Sesler	duyuyorum	anlamsız.	Canımın	yandığını	

hissediyorum	ama	tepki	vermeye	mecalim	kalmamış.	Vakit	geçiyor.	Kendime	sürekli	
tutunmam	gerektiğini,	daha	çok	vaktim	olduğunu	söylüyorum.	Yine	ölüm	korkusuna	

mı	bürünüp	söylüyorum	bunları?	Uyanmamaktan	mı	korkuyorum?	Arkada	
bırakacaklarımı	mı	düşünüyorum?	Gözlerimi	açıyorum.	Islaklığı	hissediyorum.	

Ağlamışım.	Korkuma	yenik	düşüp	uyanmışım.	Hayat	hep	böyle	midir?	Korkumuza	
yenik	düşüp	sonradan	toparlanmaya	mı	çalışırız.	Bir	dahaki	kayboluşumda	korkumu	

tekrar	bulabilecek	miyim?	Yine	düşünüyorum.	
Yalnızım.

	Kayboluyorum.
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İSTEMEM	EKSİK	OLSUN	

“	-	Ne	yapmak	gerek	peki?
Sağlam	bir	arka	mı	bulmalıyım?
Onu	mu	bellemeliyim?
Bir	ağaç	gövdesine	dolanan	sarmaşık	gibi
Önünde	eğilerek	efendimiz	sanmak	mı?	
Bilek	gücü	yerine	dolanla	tırmanmak	mı?
İstemem!
Herkesin	yaptığı	şeyleri	mi	yapmalıyım	Le	Bret?
Sonradan	görmelere	övgüler	mi	yazmalıyım?
Bir	bakanın	yüzünü	güldürmek	için	biraz	şaklabanlık	edip,
Taklalar	mı	atmalıyım?	
İstemem!	Eksik	olsun!
Her	sabah	kahvaltıda	kurbağa	mı	yemeli?
Sabah	akşam	dolaşıp	pabuç	mu	eskitmeli?
Onun	bunun	önünde	hep	boyun	mu	eğmeli?
İstemem!	Eksik	olsun	böyle	bir	şöhret!
Eksik	olsun!
Ciğeri	beş	para	etmezlere	mi	“yetenekli”	demeli?	
Eleştiriden	mi	çekinmeli?
“Adım	Mercuré	dergisinde	geçse”	diye	mi	sayıklamalı?
İstemem!
İstemem!	Eksik	olsun!
Korkmak,	tükenmek,	bitmek...
Şiir	yazacak	yerde	eşe	dosta	gitmek.
Dilekçeler	yazarak	içini	ortaya	dökmek?	
İstemem!	Eksik	olsun!
İstemem!	Eksik	olsun!
Ama	şarkı	söylemek,	düşlemek,	gülmek,	yürümek...
Tek	başına...
Özgür	olmak...
Dünyaya	kendi	gözlerinle	bakmak...
Sesini	çınlatmak,	aklına	esince	şapkanı	yan	yatırmak...	
Bir	hiç	uğruna	kılıcına	ya	da	kalemine	sarılmak...
Ne	ün	peşinde	olmak,	para	pul	düşünmek,
İsteyince	Ay’a	bile	gidebilmek.
Başarıyı	alnının	teriyle	elde	edebilmek.

Demek	istediğim	asalak	bir	sarmaşık	olma	sakın.	
Varsın	boyun	olmasın	bir	söğütünki	kadar.
Yaprakların	bulutlara	erişmezse	bir	zararın	mı	var?

-	Dök	içindeki	öfkeyi	dostum.	Ama	saklama	benden	seni	sevmediğini.
-	Sus...”

Cyrano	De	Bergerac’tan...	Unutulmaz	“İstemem	eksik	olsun”	tiradı.	
                                   
	 	 	 	 	 	 	 	 			Edmond	Rostand



dönüşüm
Tap.	Tap.	Tap.
 
	 Gözleri	boş	sokakta	sakince	dolandı	gencin.	Bu	sırada	öğlen	güneşi	altın	sa-
rısı	kirpiklerine	vuruyordu.

Tap.	Tap.	Tap.

	 Bu	sefer	sokağa	değil	de	önüne	baktı.	Elindeki	yarı	yarıya	suyla	dolu	ucuz	
pet	şişeye.	Şişenin	ucundan	damlayan	suya…	Dinledi.	Suyun	yere	damladığında	çı-
kardığı	seslerin	sokakta	yankılanışını.

Tap.

	 Şişenin	alışılmışın	dışında	gibi	duran	turuncu	kapağını	kapadı	en	sonun-
da.	Kirpiklerini	ardına	kadar	açtı.	Başını	göğe	çevirdi.	Gözlerini	yakan	güneşin	
parlayışına	baktı	bir	an.	Ardından,	gökyüzü	kadar	mavi	olan	gözlerini	tekrar	tek	
sahip	olduğu	varlık	olan	pet	şişesine	çevirdi.	Havanın	sıcaklığını	altın	sarı-
sı	saçlarında	hissedebiliyordu.	Sokağın	geri	kalan	kısmına	bakarken	merak	etmeye	
başladı	genç.	Görebildiği	kadarıyla	sokak,	ileride	güneşin	sıcağından	uzak	gölge-
lere	bürünerek	uzayıp	gidiyordu.	Gözlerin	göremediği	bir	ufka	doğru	daralan,	gün	
ışığında	dahi	karanlık	olan	sokak…

	 Mavi	gözleri	ilgiyle	parıldadı	ama	etrafında	bunu	görebilecek,	onu	durdura-
cak	kimse	yoktu.	Sarı	kirpikleri	göz	kapaklarıyla	birlikte	tekrar	örttü	gencin	
gözlerini.	Genç,	üzerinde	durduğu	yarı	erimiş	asfaltın	yaydığı	sıcağı	ayakları-
nın	altında	gayet	net	hissediyordu.	Ona	gölgeyi	gösteren	gözleri	yüzünden	şimdi	
tüm	uzuvları	bu	kavurucu	spot	ışığından	kaçarak	sokağın	gölgelik	kısmına	saklan-
mak	için	can	atıyordu.	Kirpikleri	güneşin	altında	birer	kere	daha	titreşti.	Gen-
cin	mavi	gözleri	tekrar	dünyayla	buluştu.	Ama	o	tek	bir	şeye	odaklanmıştı.	Çıplak	
ayakları	ve	elindeki	pet	şişeyle	vücudunu	gölgelerle	sarmalanmış	kısma	döndürdü.	
Altın	sarısı	saçlarının	içerisinden	süzülen	bir	ter	damlası	o	sırada	sıcak	as-
faltla	buluştu.	İnce	saç	tellerinden	kopan	damla,	gencin	duyamayacağı	kadar	ufak	
bir	çığlık	atarken	kavurucu	zemine	düşüp	saniyeler	içerisinde	yok	olmuştu.

	 Bir	adım…	iki	adım…	Üç.	Dört.	Beş.	Altıncı	adımda	ayağı	nispeten	daha	se-
rin	olan	gölgelik	zemine	basmış,	yedinci	adımıyla	da	kendini,	saniyeler	öncesin-
de	hasretle	baktığı	gölgede	bulmuştu.	Altın	sarısı	saçları,	gölgelik	alanın	serin	
havasını	ısıtırken,	genç	gözünü	tekrar	uzayıp	giden	sokağa	dikmişti.	Bir	şeyler	
kıpırdadı	karanlıkta.	Ufak	bir	çan	sesi,	bir	de	metalik	bir	parıltı…
 
	 Gözleri	parıltıyla	kısıldı.	Kimdi	o?	Neydi?	Ses	çıkarmadan,	elindeki	pet	şi-
şeyi	iradesizce	sıkarak	uzanıp	giden	sokağa	daha	dikkatlice	bakmaya	başladı.	Çan	
sesi	bir	kez	daha	uzaklardan	gelerek	kulaklarında	yankılandı.	Metalik	parıltı	gü-
neşi	gencin	gözlerine	taşıdı
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Mavi	gözler	metale	eşlik	ederek	ışıldadı.

Tap…	Tap…	Tap…

	 Gözleri	elindeki	pet	şişeye	döndü.	Kapağını	tam	kapatamadığı	pet	şişenin	başı	
aşağıya	dönmüş,	kenarından	su	sızdırmaya	başlamıştı.	Dikkatini	dağıtan	turuncu	ka-
pağa	beddualarını	sundu.	Şişeyi	düzeltti.	Farkına	varamadığı	bir	hevesle	gölgedeki	
çan	sesine	doğru	adımladı	sokağı.	Metal	ışıldadı.	Çan	sesi	kesildi.	Silik	gölgele-
rin	içinde	oynayan	siyahlı	kız	altından	yapılma	iplikleri	fark	etti.	Gökyüzü	uzayla	
bütünleşti.	Altın	saçlı	genç	nefesinin	kesildiğini,	gökyüzünün	bulutlandığını	his-
setti.	Bir	çift	kara	delik	öncelikle	üzerinde	dolaştı	gencin.	Sarı	saçlarının	parıl-
tısını	içine	çekerek	taradı	telleri.	Gökyüzünü	kararttı	bir	an.	Toplanan	bulutları	
dağıttı.	Ve	kara	deliklerin	yeni	hedefi,	gencin	ellerinden	yavaşça	kaydı.

	 Siyahlı	kız	çekingen	haliyle	izlemişti	altın	çocuğun	titrek	hareketlerini.	Saf	
altından	yapılma	iplikler	gibi	uçuşan	saçları	daha	önce	görmemişti.	Göremezdi	ki.	
Baktığı	her	şeyi	içine	çeken	bir	çift	gözdü	onunki.	Ona	öğretilen	ilk	şey	bakmamak-
tı.	Bakma!	O	lanet	gözlerini	insanların	üzerinde	dolaştırma!	Ama	kız	bu	sefer	emin	
olamamıştı.	Duyduğu	narin	ayak	sesleri	kendi	türüne	ait	olamazdı.	Saçlarını	sıkı	sı-
kıya	örüp	uçlarına	çanlar	bağlayan	insanlar	onu	korkutmamak	için	uğraşmazdı.	Karşı-
sında	durmazdı	onlar.	Duramazlardı.	Zaten	siyahlı	kız	da	yanmaktan	korkarak	gölgeli	
sokağın	güneşli	tarafına	değil	geçmek,	bakamazdı	bile.	Ah…	Bu	sefer	bakmıştı.	Kendi-
sini	gafil	avlayan	güneşe	bakmıştı.	Gözleri	gökyüzünü	bir	çırpıda	taramıştı.	Uçuşan	
altın	ipliklerde,	girdapları	doyasıya	dolanmıştı.	Karşısındaki	insan	olamazdı.

	 Daha	önce	kendi	türünde	bu	altın	çocuk	gibi	yüz	ifadesine	sahip	olanını	gör-
memişti	zira.	Sonra	gözü	başka	bir	şeye	takılmıştı.	Turuncuya.	Turunculu	yuvarlak	
cisim	yerle	buluşurken,	karşısındaki	altın	renk	dalgalanmıştı.	Genç,	siyahlı	kızı	
ürküttüğünü	düşünerek	bir	milim	dahi	kıpırdamamıştı	o	ana	kadar	yerinden.	Ama	pek	
değerli	pet	şişesi	düştüğünde,	farkında	olmadan	onun	peşine	düşmüş,	kirlenmiş	par-
maklarını	pet	şişeye	uzatmıştı.	Serin	asfalta	eğilirken	tedirgin	nefeslerinden	bi-
rini	daha	almıştı.	Hafifçe	gülümseyeceği	sırada,	yoğun	çan	sesleri	gölgeli	sokakta	
yankılandı.	Başını	kaldırdı	genç.	Omuzlarını	dikleştirdi.	Mavi	gözleri	tekrar	gece	
siyahını	bulmak	için	kalktığında,	bir	şey	göremedi.	Gölgeli	sokak	boşalmış,	genci	
pet	şişesi	ve	merakıyla	bir	başına	bırakmıştı.

	 Şişesine	baktı.	Sokağa	baktı.	Kapağa…	Gölgelere…	Çan	sesinin	yankılandığı	du-
varlara…	Gökyüzüne	baktı,	belki	bu	siyahlar	içindeki	kız	uçabiliyordur	diye.	Sonra	
yere	baktı	belki	bir	köstebek	gibi	yerin	altındadır	umuduyla.	Göremedi.	Gölgelerin	
içine	baktı	tekrardan.	Gözlerini	kıstı.	Uçsuz	bucaksız	gibi	görünen	sokağın	uzandığı	
doğrultuya	dikti	gözlerini	ve	attı	sert	adımlarını.

Yürü.	Yürü.	Yürü…

	 Sokak	daralmadı.	Yol	kısalmadı.	Sıcak	hava	yerini	soğuğa	bırakmak	yerine	gölge-
ye	indikçe	arttı.

	 İn.	İn.	İn.	Sokağın	ışığından	eser	kalmadı.	Binalar	gökyüzünü	göstermeyecek	
kadar	iç	içe	geçti.	Genç	şişesine	sarıldı.	Elindeki	turuncu	kapak,	gölgelerin	en	
karanlık	yerlerinde	dahi	parıldadı.	Gökyüzünün	hasreti	gencin	kalbini	kapladı,	ama	
hasretini	geride	bırakan	diğer	bir	duygu	vardı	ellerinde.	Merak.	Siyahlı	kızı	bulma-
lıydı.	Ani	bir	gürlemeyle	beraber	yer	sarsıldı.	Genç	düşmeye	fırsat	bulamadan	ayak-
larını	oynattı.



.	Merak.	Siyahlı	kızı	bulmalıydı.	Ani	bir	gürlemeyle	beraber	yer	sarsıldı.	Genç	düş-
meye	fırsat	bulamadan	ayaklarını	oynattı.

	 Koş.	Koş.	Koş!

	 Genç	önüne	bakmaksızın	biraz	daha	girdi	gölgelerin	ve	ısınan	havanın	koynuna.	
Şişesini	göğsüne	bastırdı.	Kulaklarını	dolduran	korkunç	gürlemeyle	korkuya	kapıldı.	
Sonra	bir	çan	sesi.	Ufak	adım	tıkırtıları,	sıcaklığı	serinliğe	çeviren	o	varlık	his-
si	etrafını	sardı.	Yalnız	değildi.	Yoksa	bulmuş	muydu?	Genç	durdu.	Ayakları	ateş	ka-
dar	sıcak	yerde	hareketsiz	duramadı	ama	genç	durdu.	Şişesini	göğsüne	kapamaktan	vaz-
geçip	önüne	doğrulttu.	Orada,	kirli	ve	kalın	duvarların	içerisindeydi	işte!	Siyahlı	
kız	ve	tuhaf	gözleri,	kendisinin	tam	önündeydi!	Bu	sefer	gülümsedi.	Kızı	ürkütmemek	
için	zorladı	kendini	ve	kavurucu	zeminin	üzerinde	kımıldamadan	kızın	yaklaşma	iznini	
vermesini	bekledi.	Ürkek	girdaplar	üzerinde	dolanırken	gerildi.	Ağzını	açacak	oldu	
ama	vazgeçti.	Siyahlar	içindeki	kız	gence	yaklaşırken	başta	tereddüt	etti.	Pek	çoğu	
gelmişti	peşinden	ve	biliyordu	ki	daha	pek	çokları	gelecekti.	Sonu	gelmeyen	döngünün	
içinde	sıkışıp	kalmıştı	karanlık	derisi	ve	gözleriyle.	Siyahın	her	tonuna	bürünmüş-
tü	kız.	Onu	tekdüzeliğinden	kurtaran	ise,	saçlarına	asılmış,	şeffaf	çanlardı.	Siya-
ha	bürünmüş	eli,	turuncu	kapaktan	gelen	ışığa	doğru	uzandı	yavaşça.	Gözleri	hasret	
kaldığı	parıltıyla	dans	etti.	Ve	genç	izledi.	Önündeki	tuhaf	gölge	gösterisi	ruhuna	
işledi.	Kız	elini	ışığa	uzatırken,	genç	karanlığa	uzattı	nazikçe.	Karanlık	ve	aydın-
lık	birbirine	değerken	evren	ne	yapacağını	şaşırdı.

	 Bir	yerlerde	bir	yıldız	ölürken,	bir	diğeri	can	buldu.	Çarpık	binalar	kirlerin-
den	arınırken	gökyüzü	yine	göründü.	Ne	yer	sıcaktı	artık	ne	hava.	Lakin	karanlık	ve	
aydınlığın	birleştiği	yer	alev	alevdi.	Ve	siyah	tonlarından	arındı.	Karanlık	dağıl-
dı.	Gölge	açıldı.	Gün	ışığı	üzerlerine	vururken,	genç	şişeyi	parmaklarının	arasında	
daha	fazla	tutamadı.	Gencin	gözleri	karşısındaki	parıltıyla	adeta	kör	olurken,	kız,	
insanların	üzerine	yüklediği	kat	kat	gölge	örtüsünden	kurtulmuştu.	Güneş	tenine	iş-
lerken	o	da	gülümsemiş,	aydınlığa	uzattığı	elin	şükrüne	başlamıştı.	Ve	kız	parıl-
dadı.	Genç	büyülendi.	Zira	karşısında	gölgelerdeki	ürkek	girdapların	yeni	bir	hali	
vardı	artık.	Yıldızlar	kadar	parlaktı	bu	sefer	kız.	Aklına	gelen	her	hazineden	daha	
ihtişamlı.	Kömür	karası	gözler	elmasa	döndü,	mavi	gökyüzüyse	bu	sahneyi	seyre	daldı.	
Siyahlar	içerisindeki	kız	gökyüzünü	görmenin	mutluluğunu	yaşarken,	elleri	gökyüzünde	
kaldı.
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	 Bu	arada;	hiç	başımızdan	eksik	olmayan	gökyüzüne,	günün	

karanlık	saatlerine,	ara	sıra	kopsa	da	fırtınalara,	bir	

gün	boğulacağımız	denizlere,	eski	günlere,	neler	olacağını	

bilmesek	de	geleceğe,	kötülüklerle	dolu	olsa	bile	tarihe,	

tarihin	akışını	düze	çıkarmaya	çalışan	tüm	güzel	yüzlü	

çocuklara,	Donkişotlar’a,	ateş	hırsızlarına,	Ernest…o	‘Çe’	

Guevara’ya,yollara-yolculuklara,	sevgililere,	sevişmelere,	

sadece	düşleyebildiğimiz	olamamazlıklara,üşürken	ısınmalara,	

her	şeyden	sıcak	annelere,	babalara	ve	tadını	bütün	

bunlardan	alan	şarkılara	kendi	sıcaklığımızı	gönderiyoruz…	

Kötü	şeyler	gördük.	Savaşlar,	katliamlar,	ölen-öldürülen	

çocuklar	gördük.	Kendi	dilini,	kendi	kültürünü,	kendisini	

kaybeden	insanlar,	topluluklar	gördük.	Yanan	köyler,	

kentler,	ormanlar,	hayvanlar	gördük.	Yoksul	insanlar,	

ağlayan	anneler,	babalar,	her	gün	bile	bile	sokaklarda	ölüme	

koşan	tinerci	çocuklar	gördük.	Biz	de	öldük.	

	 Ama	her	şeye	rağmen	bu	yeryüzünde	şarkılar	söyledik.	

Teşekkürler	dünya.	

Kazım Koyuncu


