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ESER GÖNDERİMİ

Eserlerinizi kısa özgeçmişinizle birlikte word dosyası 
formatında e-posta adresimize gönderebilirsiniz.

Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

Günümüzde sosyal yaşam yerini sosyal medyaya bırak-
tı. İnsanların yüz yüze görüşmeleri, sohbetleri, payla-
şımları dolaysız olarak kısıtlandı. Kendi içine gömülüp 
internet bağlantısı üzerinden hayata tutunmaya, salt 
el-göz koordinasyonu üzerinden pasif hareketlerle 
aktif bir etki yaratmaya çalışan sessiz bir yığın olduk. 
Karakterlerin tek tipleştirilmesi, benzer videoların tek-
rar tekrar sosyal medya hesaplarımızdan gözlerimize 
sokulması ister istemez bağımlılık ve teslimiyete giden 
yolları açtı. Birkaç farklı kanal yardımıyla sanal ortam-
lardan sıkıldığımızda yeni sanal ortamlara yönlendiri-
lirken üslubun ve tavrın sertliği, ucuzluğu tartışmasız 
olarak ruhsal hallerimize etki etti. Kendi yargılarımız, 
kendi hükümlerimiz ve gözü kapalı inanacağımız ya da 
inanmasak bile doğrusunu irdelemeyeceğimiz yalan-
lara boyun eğerek suyun akışına kaptırdık kendimizi. 
Bu sayımızda önyargılardan beslenen linç kültürü ve 
gerçeğin inkarı üzerinden sosyal medya kullanımına 
bakacağız.

Sözlüğe bakacak olursak: 

-Linç; birden çok kimsenin kendilerine göre suç olan 
bir davranışından ötürü birini, yasa dışı ve yargılamasız 
olarak öldürmesi, 

-İnkar; yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, 
gizleme, yadsıma, kabul etmeme, tanımama, anlam-
larını taşımaktadır. 

Kavramların içinin boşaltılıp salt anlık hisler ve ilkel 
benliğin istekleri üzerinde yoğunlaşan, yeni dünya dü-
zeninin en etkili silahları olan sosyal medya kanalları 
dört bir yanımızı kuşatmış durumda. Facebook, Twit-
ter, İnstagram gibi uygulamaların başını çektiği bu 
sanal düzenin her geçen gün esareti altına giriyoruz. 
Dilimizde meydana gelen erozyonun davranışlarımıza 
da yansıdığını itiraf etmek gerekir. 

SİN EDEBİYAT

“Sahtelik hakikâte bu derece benzeyebilirken, 
kim mutluluğundan emin olabilir ki?” 

Frankenstein ya da Modern Prometheus, 
Mary Shelley
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  Kitle iletişimi, insanlar arasında hızlı 
ve kolay yayılması arzu edilen her türlü 
bilgiyi yaymada uzun yıllar radyo, te-
levizyon ve gazeteyi kullanmıştır. Fa-
kat teknolojinin hızıyla doğru orantılı 
olarak bu üç büyük kitle iletişim ara-
cı yerini ceplerimizde taşıyabildiğimiz 
akıllı telefonlara bırakmıştır, böylece 
-eskiye göre- bilgi; daha hızlı, daha 
kolay, daha rahat yayılmaya başlamış-
tır. Bilginin yayılma hızının artması ve 
iletişimsel rahatlık beraberinde bazı 
sorunlar da getirmiştir. Twain’in arzu 
ettiği, insanları düşündürme ve bir 
şeyler yapmaya teşvik etme fikri günü-
müzde sosyal medya mecralarında zir-
veyi yaşıyor dersek abartmış olmayız.

  Cebimizde taşıdığımız küçük elekt-
ronik efendinin boyunduruğu altına 
girdiğimizi kabul etmeyen yoktur sa-
nırım. Her an sosyal medya hesapla-
rımız üzerinden gelen ya da gelebile-
cek bildirimlere odaklanmış vaziyette, 
gerçek yaşantımızla sanal hayatın sı-
nırlarını birbirine karıştırır olduk. Tabi

sınırların ortadan kalkması birkaç gün-
lük mesele değil, önce adım adım bu 
duruma alıştırıldık, sonra da bu sınırsız 
dünyada kendimize yer bulduk. Bura-
da arkadaşlar edindik, kendimizi ifade 
ettik, eleştirdik, fikir sunduk, öfkelen-
dik, sevindik, üzüldük… Birçok insani 
duyguyu bu sanal dünyada paylaştık. 
En önemlisi kendimizi özgür hissettik.

  Sınırsız özgürlük alanı bulunan çağı-
mız sosyal medya mecralarında yapay 
gerçeklik ve sanal dostluklar, plansız 
ve anlık kolektif birliktelikler çığ gibi 
büyümekte. Dilin ve söylemin gücünü 
keşfeden sosyal medya kullanıcıları; 
ilgi odağı olma, beğenilme arzusu, 
fenomen ya da gözde kullanıcı vb. 
kavramlar gibi benlik algısına dayanan 
ruhsal istekleri kamçılayıp yarattıkla-
rı, dijital duvarlarla inşa ettikleri sanal 
dünyaya hapsolmuş durumdalar. “-mış 
gibi” yaparak gerçeğin üzerine içsel 
gerçekler eklemeleri, maske ardına 
gizledikleri kimlikleriyle aslında kimlik-
sizleşmeye doğru yönelmeleri toplum-

Yaşar ERCAN

SOSYAL MEDYANIN RUH KEMİRİCİLERİ: 
LİNÇ VE İNKAR 

“Bir gazete, yalnız haberleri olduğu gibi veren bir şey değildir, onun gayesi; 
insanları düşündürerek, kızdırarak, o konuda bir şeyler yapmaya teşvik etmek 
olmalıdır.”  
               Mark TWAIN
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sal bir araştırma konusu olabilir. Fakat 
sınırsızlığı başka insanların özgürlük 
alanına müdahaleye varan bu tekno-
loji çağının bazı kusurlu yönleri, ta-
biri caizse hastalıklı halleri de vardır. 
Kültür endüstrisinin üzerimizde dene-
me-yanılmayla test ettiği sert kabuklu 
ve ince tavırlı bu hallerden linç ve inka-
rın hayatımızda teşkil ettiği durumlara 
bakalım.

  Linç

  Tanıl Bora, “Linç, en aşikar mede-
niyet kaybıdır. Lincin sıradanlaştığı, 
kolektif bir utanç yaratmadığı, infial 
uyandırmadığı bir toplum, toplum 
olma vasfını yitirir.” der. Günümüzde 
toplum vicdanını zedeleyen olayların 
artık daha fazla gün yüzüne çıkması 
nedeniyle toplumsal öfke orantısız şe-
kilde dile getirilmektedir. Bunun yanı 
sıra hoşa gitmeyen siyasi görüş, ideo-
loji ya da inançlar ve bu konularda fikir 
beyan edenler bir anda düşman ilan 
edilebilmektedir. Hedef göstererek ve 
masumiyet karinesi gözetmeksizin bi-
rey ya da gruplar zan altında bırakıl-
maktadır. Sosyal medya kullanıcıları, 
paylaşılan herhangi bir fotoğraf, video

ya da yazı üzerinden, gönderinin doğ-
ruluğunu teyit etmeden saldırıya geç-
mekte ve bu durum toplumun tama-
mında yankı bulmaktadır.

  Gazetelerde sıkça rastladığımız “twit-
ter mahkemesi” tabiri işte tam da bu 
noktada ete kemiğe bürünüyor. Ada-
lete güvenin giderek azaldığı dönemde 
sosyal medya yargıçlarının infazları da 
hızlı bir artış gösterdi. Fiziki müdahale 
bulunduran lincin yanında siber zorba-
lığa giren ve sosyal medya üzerinden  
bir çeşit mobbing sayılan linç de her 
geçen gün büyümesini sürdürüyor. 
Korkutucu olan insanların yargılama-
ları değil lincin olağan bir hak haline 
getirilmesidir. Toplum psikolojisini 
bozan olaylara elbette her platformda 
tepkimizi göstermeli, neden ve sonuç-
larını tartışmalıyız. Sağlıklı olan yaşa-
nan olayın manipüle edilmeden her 
yönüyle araştırılması, incelenmesidir. 
Sosyal medyayı, günümüzün hassas 
konularını –çocuk istismarı, kadın ci-
nayetleri vb.- biraz daha popüler ola-
bilmek adına ayaklar altına alan içe 
kapanık sanal kahramanlara fırsat ver-
meden kullanmalıyız. Ruhsal sorunla-
rını insanları hedef göstererek, aşağı-
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layarak ve ötekileştirerek gidermeye 
çalışan empatiden yoksun, kötü huy-
lu kullanıcılara da mümkün olduğu 
kadar prim vermemeliyiz. Toplumun 
kanayan yaralarına tuz basan, dünya 
yansa umurunda olmayan ama ortalık 
karıştığında borazanlık görevini kendi-
ne hak bilen bu tarz kullanıcıların –sos-
yal medya diliyle trollerin- gizlendikleri 
profillere gelecek günlerde bir çözüm 
bulunur mu bilmem. Lincin kültür hali-
ne geldiği sosyal medya mecralarında 
biraz daha detaycı, biraz daha dikkatli 
kullanıcı olmamızda yarar var. 

İnkar

  Post-gerçek yaşantıda yerini sağlam-
laştıran ve yarının dünden bağımsız ol-
duğunu dile getiren bu kavram, insan-
lar arasında güven ve samimiyet gibi 
soyut değerleri zedeledi. Birkaç dalda 
ayrı ayrı incelense de aynı ağaçta can 
bulan inkar; gerçeğin üstünün örtül-
mesi, düzenin bozulması, olanın ol-
mayanla değiştirilmeye çalışılması gibi

“Sonuçta gözlerimiz, ağzımızla inkâr etmeye ça-
lıştığımız şeyleri çoğu zaman hiç çekincesiz gözler 
önüne serer hâle geldi.” Körlük, Jose Saramago 

boş bir çaba olsa da sosyal medya kul-
lanıcıları arasında linçten sonra gelen 
en popüler dışlama ve yaralama kav-
ramı olarak can buluyor. Örneğin bir 
siyasi görüşün temsilcisi genelgeçer bir 
doğruyu dile getirip bunun üzerinden 
projesini açıkladığında karşıt görüş-
ten birçok itiraz yükselerek, projede 
kusurlar ve eksiklikler bulurlar. Ya da 
ülkemizin başarılı spor kulüplerinin ta-
raftarları birbirlerinin başarılarını ala-
şağı etmek için başarılara şike karış-
tığını iddia ederler. Orhan Pamuk’un 
Nobel ödülünü kazanmasını siyasi 
olarak nitelendiren ve kendisinin vata-
na ihanet etmesinin karşılığı bu ödüle 
layık görüldüğünü iddia eden hatrı sa-
yılır bir topluluk vardır. Buna benzer 
birçok günlük ya da dönemlik olayla 
karşı karşıya kalıyoruz. Kıskançlık ve 
hasedin zihinlerde yer etmesinin bir 
yansıması olan inkar, pasif bir işkence 
şeklidir.

  İnkarın bir başka kullanım biçimi ise 
dürüstlüğün karşısında yalan ya da
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sahtelik olarak vücut bulmasıdır. Sos-
yal medyada yazdıkları nedeniyle 
birçok kişi mahkemeye verilmiş, bir 
şekilde yanlış anlaşıldıklarını, aslında 
öyle demek istemediklerini ya da “ku-
zenlerinin yazdığını” söyleyerek ken-
dilerini savunmuşlardır. Trajikomik de 
olsa örnek olaylarda şiddete meyilli bu 
kullanıcıların tespit edilip gün yüzüne 
çıkarıldıklarında genel olarak asosyal 
kişilikler oldukları saptanmıştır. 

  Her geçen gün daha da yalnızlaşan 
insanlığın içine düştüğü bu monolog 
ortam daha ne kadar idare edilebilir, 
bekleyip göreceğiz. Fakat ruhumuzu 
kemiren, bizi başkalaştıran linç ve in-
karın uzun bir müddet daha esiri ola-
cağız. 

Kaynakça:

1- Bora, T. (2016). Türkiye’nin Linç 
Rejimi. İstanbul: Birikim.
2- Saramago, J. (2017). Körlük. (3. 
Baskı). Işık Ergüden (Çev.). İstanbul: 
Kırmızı Kedi.
3- Cantürk G. Çocuk Suçluluğunda 
Adli Psikiyatrik Değerlendirme. Sü-
rekli Tıp Eğitimi Dergisi 2005; 14(2): 
31-34. 2. Türk Ceza Kanunu, 2004, 
http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/ 
mevzuat/5237.html
4- Polat H. Çocukların Cezai Sorumlu-
luğu ve Yargılanmalarındaki Ozellikler 
Üzerine Bir İnceleme. Türkiye Barolar 
Birliği Dergisi 2010; 90: 64-102.
5- Poynter,  Ray.(2012).  ‘‘İnternet  
ve  Sosyal  Medya  Araştırmaları  El  
Kitabı’’ 
Ü.Şensoy (Çev.). İstanbul: Optimist.
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 Linç TDK’de: “Birden çok kimsenin 
kendilerine göre suç olan bir davranı-
şından ötürü birini, yasa dışı ve yar-
gılamasız olarak öldürmesi.” şeklinde 
tanımlanır. Tanımın son kelimesini 
okuduktan sonra ürpermemek işten 
değil. Her gün katledilen kadın haber-
lerine, gelen onca şehit haberlerine ve 
her bayram öncesi ve sonrası trafik 
canavarına kurban verilen insanların 
haberlerine rağmen, kalben, ruhen ve 
zihinsel olarak “ölüm, ölmek, öldürül-
mek” eylemlerine alışamıyor, kabulle-
nemiyor, duyarsızlaşamıyor ve sindire-
miyoruz.

 Goleman, duygusal zekanın temel 
taşlarından biri olan empatinin, aile içi 
şiddet uygulayanlarda, suç işleyen psi-
kopatlarda, tecavüzcülerde ve çocuk 
istismarcılarında eksik olduğunu ifade 
eder. Empati kurmaktan yoksun olan 
insanlar karşı tarafa verdikleri zararın 
boyutunu hesap edemezler. Onlar için 
yalnızca anlık hazlar ve narsistik istek-
ler önemlidir. Almanya ve Amerika’da 
yapılan araştırmalarda da empatik kişi-
lerin kaynakların kullanımı konusunda 
ahlaki etik değerlere uygun davrandık-
ları bulgulanmıştır. Bu çalışmalar doğ-
rultusunda empati yeteneğinin ahlaklı

olmakla yakından ilgili olduğunu, ahla-
ki karar ve davranışların temelinde yer 
aldığını söyleyebiliriz. 

  Empati yeteneğinden yoksun insanın 
durumlar ve olayları geniş çerçeveden 
değerlendirmesi, farklı dinamiklerle 
eleştirel bir şekilde incelemesi de pek 
mümkün olmayacaktır. Empati yete-
neğinden yoksun insan; yönlendirilme-
ye müsait, fikirlerin empoze edilmesi 
için de oldukça uygun bir modelidir. 
Kitlelere dahil olmak içinse biçilmiş 
kaftandır. Bu tarz insanlar yalıtılmış bir 
bireyken yapamadıklarını kitlelere da-
hil olarak diledikleri gibi gerçekleştire-
bileceklerine inanırlar. Ancak kitleler 
aynı zamanda bireylere önceden sahip 
olmadıkları özellikler de katarlar.

  Kitleler kendilerine özgü karakteristik 
özelliklere sahiptir. Kitleler içerisinde 
her duygu ve her eylem bulaşıcıdır. 
Üstelik bu bulaşıcılık öyle bir boyutta-
dır ki kitlelere dahil olanların kişisel çı-
karları her zaman dahil olduğu kitlenin 
çıkarlarından sonra gelir. Kitleye dahil 
olma süreci bilinçli kişiliğin ortadan 
kayboluşu, duygu ve düşüncelerin sira-
yet yoluyla yeniden şekillenmesi ve dü-
şünceleri vakit kaybetmeden eyleme

Cemre ÖZCAN

BİLİNÇ YOKSUNLUĞUNUN KORKUNÇ 
EYLEM FORMU: LİNÇ
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dönüştürme eğilimi şeklinde görül-
mektedir. Artık birey kendisi olmaktan 
çıkmış, onun yerine düşünen ve karar 
alan, sorgusuz biat etmeyi baz alan bir 
sisteme dahil olmuştur. İnsan birey-
ken, yalıtılmışken ne kadar görgülü, 
donanımlı, kültürlü ve ahlaklı olursa 
olsun, örgütlenmiş bir kitlenin üyesi ol-
duğu andan itibaren, o kalabalıkla be-
raber ilkel bir yaratık haline dönmüş, 
barbarlık boyutuna geçmiştir.

  Bir kitle, oldukça safdildir, eleştiri 
yeteneğinden yoksundur, kuşkunun 
ve belirsizliğin ne olduğunu da bil-
mez. Onlar için basit bir antipati bir 
anda büyük bir nefrete dönüşebilir ve 
bu nefret doğrultusunda düşüncesizce 
eyleme geçebilirler. Kitleleri etkilemek 
için herhangi bir mantık çerçevesinde 
konuşma yapmaya, konuşmaları des-
tekleyecek bilimsel veriler kullanmaya 
da gerek yoktur. Ne kadar coşkulu an-
latılır ve aynı şey ne kadar çok tekrar 
edilirse kitle üzerinde o kadar çok etki 
yaratılır. Kitlelerin önderleri ya da li-
derlerinden beklentileri güç gösterisi, 
zorbalık, idare edilmek ve hatta zulüm 
görmektir. Kitleler geleneksel yapıya 
sınırsız saygı duyarken; yeniliklere, 
farklı düşüncelere ve ilerlemelere de 
oldukça ilgisiz davranır ve neredeyse 
nefret bile ederler. Son olarak kitleler 
asla gerçeklerle ilgilenmez, yanılsa-
malar duymak onları daha mutlu eder 
ve her zaman gerçek olmayanı tercih 
ederler.

  Siyasi ve dini liderler kitle psikoloji-
sini çok iyi bilen ve kitleleri diledikle-
ri gibi yönlendirme yeteneğine sahip 
bireylerdir. Taraftarlarını bir düşman 
tarafından tehdit altında olduklarına 
dair kolaylıkla ikna edebilirler. İkna ol-
muş bireylerde intikam duygusu gelişir 
ve bu bireyler her an saldırıya hazır bir 
hayvan gibi pusuda beklerler. İntikam  
duygusunun, en çok geri kalmış top-

lumlarda var olduğunu görürüz. Sana-
yileşmiş uluslarda ise en çok yoksulluk 
çeken ekonomik ve kültürel anlamda 
kendine yetemeyen bireyler, tıpkı ırkçı 
ve milliyetçi duyguların odağı olduğu 
gibi intikam duygusunun da odağıdır-
lar. İntikam duygusu yaratıcılık ve üret-
kenlikle ters orantılıdır. 

“Yaratmayan insan yok etmek ister. 
Yaratırken ve yok ederken basit bir ya-
ratık olarak kendi rolünü aşar. Camus 
bu görüşü Caligula’ya şunları söyletir-
ken ustaca dile getirmiştir: Yaşıyorum, 
öldürüyorum. Bir yakıcının coşkulu 
gücünü yaşıyorum bunun yanında bir 
yaratıcının gücü çocuk oyuncağı kalır.” 
(Fromm, 1995, s.31)

  Nekrofil yönelimli insanlar ölü olan 
her şeyin, cesetlerin, çürümenin, dışkı-
ların, pisliğin büyüsüne kapılan kişiler-
dir. Bu insanlar hastalıktan, ölümden, 
ölüyü gömmekten bahsetmeyi çok 
severler ve bu yaşam tarzı olarak üzer-
lerine sinmiştir. Hitler bunun en güzel 
örneğidir. Bu tarz ölüm sever insanlar 
için adalet doğru bölme anlamına ge-
lir ve adalet için ölmeye ve öldürmeye 
her an hazırdırlar. Onlar için kanunlar 
ve düzen kutsaldır, onları tehdit eden 
her şey kutsal değerlere yönelik şey-
tanca bir saldırı olarak algılanır.

  Bu sürecin sonu insanları, linç bo-
yutuna taşır. Kitlelere dahil olmuş, 
empati becerisinden yoksun, duygusal 
zeka olarak gelişememiş, sorgulama 
ve eleştiri becerilerini kaybetmiş, sos-
yal, kültürel ve ekonomik olarak zayıf 
bırakılmış, ırkçı, milliyetçi ve intikam 
duygularının odağı haline gelmiş in-
sanlar kitle liderinin yönlendirmesi, 
coşkulu anlatımlarla hedef gösterme-
siyle beraber kendilerinden farklı ola-
na, kitle liderinin gizli ya da açık bir 
şekilde hedef gösterdiğine linç girişi-
minde bulunmaya başlarlar. 



  Sağlıklı bireyler için, çocukluktan 
itibaren ruhsal, fiziksel, zihinsel, duy-
gusal ve maddi anlamda doyum sağla-
yacak şekilde yetişebilmesi için uygun 
şartlar sağlanmalı. Her birey olumlu ya 
da olumsuz hissettiği bütün duyguları 
en doğru iletişim yolunu kullanarak 
ifade etmeyi bilmeli. Duygusal zeka 
genetikten bağımsız olarak her yaşta 
ve dönemde geliştirilebilen bir zeka 
alanıdır. Toplumlarda özgürlük ve ada-
let herkes için eşit olarak uygulanmalı. 
İnsanın başka bir insanın amacı doğ-
rultusunda araç olarak kullanılmadığı, 
sosyal ve kültürel olarak herkesin aynı 
imkanlara sahip olduğu toplumsal sis-
temler olmalı ki insanların içi yaşam

sevgisi ile dolsun, intikam gibi kötü 
duygulara yer kalmasın. Yok eden de-
ğil üreten toplumların temeli ancak öz-
gürlük ve adaletin sağlanması, sosyal 
ve kültürel imkanların küçük yaşlardan 
itibaren ve herkese eşit bir şekilde su-
nulması ile mümkün olacaktır.

Kaynaklar:

-Sevgi Ve Şiddetin Kaynağı, Erich 
Fromm, Öteki Yayınevi, 3.Baskı, 1995
-Kitle Psikolojisi ve Ego Analizi, Freud, 
Roman oda Yayınları, 4.Baskı, 2018
-Duygusal Zeka Neden IQ dan Daha 
Önemlidir?, Daniel Goleman, Varlık, 
49.Baskı, 2018.
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Budanmış ağaçların uğultusu adına pankart açacak kadar 
Kimyası bozulmuş pudraya bulayacak kadar yüzünü 
O buğulu şefkatini gizleyecek kadar 
Tabiat kahramanının acılara üfürmesini bekleyecek kadar 
Cesuruz.
Kadınız.
Erkeğiz.
Çocuğuz.

Anlamadan 
Henüz tam sevilmeden
Bela ettik başımıza asimetrik kaldırımları
Elimize geçen tüm dünya telaşlarını radyo oyunlarına sattık.

İç organlarımızı mevsimler kemirdi
Duyu organlarımızı siyasiler
Gölgesizler düğünlerde çalgılarla eğlendi.
Aynasızlar odalarda takımlarla süslendi.

Ayaküstü saat ve dakika arasında öpüşlere dalarak
Varlığı kanıtlandı izafiyet teorisinin 

Şimdi 
Şimdi gördüm 
Şimdi bildim 
Bir elimde yumurtalar 
Diğerinde cep kitapları 
Anladım ki dünya 
Hepsinden fazlası.

Ekspoze
Nurdan BAYRAKDAR
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Dilan ŞATIR

BUHRAN EKRANI

  John Steinbeck, Amerikan’ın buhra-
nını içimize işleten yazarlardan biridir. 
Öyle bir buhrandır ki yaşanan çöküşün 
getirdiği yoksulluk, bizi bir fanusun içi-
ne alır. Dönem, Amerikan toplumu 
sorunlarını bir ayna gibi bizlere yansıtır 
ve bu sorunları tartışmamızı sağlar. Bir 
sürü sorun arasında en çok değindiği 
konu yoksulluktur. Yazara göre çökü-
şün asıl nedeni, yoksulluk ve yoksul-
luğun getirdiği sefalettir. Tüm bunlar 
beraberinde toplumsal bunalım döne-
mini de bir kuyruk gibi peşinden sü-
rüklemiştir. Yazar, karakterlerini eko-
nomik bunalımı hayatının bir parçası 
olarak görmek zorunda kalan işçi sınıfı 
ve çiftçilerden seçmektedir. Steinbeck, 
üzerinde durduğu yoksulluk sorununa 
dikkat çekmeyi amaçlamıştır. Bugün, 
ne bir Amerika bunalımı ne de bir 
Amerikan rüyası yaşıyoruz. Ama fark 
etmesek de biz de büyük bir buhranın 
içindeyiz. Teknolojinin gelişmesiyle 
insanların sosyal medyada geçirdikleri 
zaman, aynı oranda artmaktadır. Dün-
yada sosyal medya kullanımı olarak 
neredeyse ilk sıralarda yer alıyoruz. 
Amerika bunalımını yansıtan John 
Steinbeck’in işlediği işçi sınıfı, günü-
müzde sosyal medya fenomenleriyle 
aynı çaresizliktedir. Tek farkları birinin 
çöküşü maddesel yoksulluğu, diğerinin 
çöküşü ise ruhsal bir tatminsizliği tem-
sil etmektedir. 

  John Steinbeck’in Fareler ve İnsan-
lar eserinde tüm olumsuz yorumlara 
ve şartlara rağmen hayallerinin peşini 
bırakmayan işçi sınıfına mensup iki 
kişinin arkadaşlığı söz konusudur. Ste-
inbeck’in bu romanının adı, İskoç şair 
Robert Burns’un To a Mouse adlı şiiri-
nin “Fareler ve insanların en iyi plan-
ları çoğunlukla terse döner” olarak 
düz yazıya çevrilebilen dizelerinden 
gelir. Lennie, fiziksel olarak oldukça 
güçlü olmasına rağmen zekâca geri 
bir insandır. Tüylü hayvanları okşa-
maktan zevk almaktadır. George ise 
Lennie’ye bir gün kendi çiftliklerinin 
olacağını anlatarak hem ona tavşan-
larla yaşama hayali kurdurtmakta hem 
de kendini avutmaktadır. Onların bu 
sohbetlerinden hareketle, arkadaşlık-
larının ve fedakârlıklarının karşılıklı ol-
duğu çıkarımını yapmak mümkündür. 
George, tüylü hayvanları okşamaktan 
hoşlanan fakat sık sık kazara onları öl-
düren Lennie’nin kocaman ölü bir fare 
taşıdığını anlar. Lennie’nin ölü fareden 
bir hastalık kapacağından korkarak fa-
reyi uzağa fırlatır. Teorik olarak, fare 
yaşamak zorunda olduğu kocaman 
dünyada kaybolan Lennie’dir. Geor-
ge da fareyi yakalayıp ona yol göste-
ren insan. Lennie, tıpkı bir fare gibi 
olmaması gereken yerlerde bulunarak 
ve yapmaması gereken şeyler yaparak 
başını belaya sokar. George, fareyi

s
in

 e
d

e
b

iy
a

t
17

//

12



(Lennie) kontrol edebilmek için hep 
yanındadır ve onu beladan uzak tut-
maya çalışır. Ama başarılı olamaz. 
Lennie gibi elimizde tuttuğumuz, aslın-
da kendi benliğimiz ve onu öldürdüğü-
müzü görmüyoruz. Birileri elimizden o 
fareyi almaya çalışsa da karşı koyarak 
vermek istemiyoruz. Çaresizce o şef-
faf ekranı okşayarak değiştirmekten 
bıkmıyoruz. Lennie’in ellerindeki ölü 
farelere dönen benliğimizi sadece ken-
di zevklerimiz ve tatmin duygularımız 
uğruna nefessiz bırakıyoruz. Tek iste-
diğimiz, o ekranda o beğenileri görüp 
ruhumuzu okşamak ama bilmiyoruz ki 
benliğimizi sonsuzluğa uğurluyoruz.

  Curley ve onun dikkat çekmeyi seven 
karısı büyük bir sorun yaratırlar. Kadın, 
Lennie’nin iri yapısından etkilenir ve 
onu baştan çıkarmaya çalışır. Lennie, 
kazara kadının ölümüne neden olur. 

George’u hayal kırıklığına uğratmak-
tan korkan Lennie, ormana saklanır. 
Curley, Lennie’yi yakalamak için bir 
grup hazırlar ancak George, Lennie’yi 
daha önce bulur ve onu linç edilmek-
ten kurtarmak için kendi elleriyle vu-
rur. Linç edilmesin diye elleriyle öl-
dürdüğü Lennie’nin Amerikan rüyası 
olan hayalleri orada son bulur. Linç 
edilmek ve linç etmek ikisi birbirine 
çok yakın anlamdalar. Linç eden biri, 
bir gün mutlaka birileri tarafından linç 
edilecektir ya da ediliyordur. Günü-
müzde en fazla lince sosyal medyada 
rastlıyoruz. Gerçek hayattaki linçlere 
inat sorgulama fırsatı bulamadan ya da 
açıklama yapamadan linç ediliyor ve 
linç ediyoruz. Okuduğumuz satırlarda 
tüylerimizi diken diken eden kelimeler, 
sosyal medyada normalliğini korumaya 
günden devam ediyor. Ve biz bunu bir 
ekranın arkasından sessizce izliyoruz.
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El arabasıyla
Bir tektekçi geçse şimdi 
Şuracıktan seyyar

Haşlanmış patates
Haşlanmış yumurta
Beyaz peynir 

Attırıversem ayaküstü
Bir-iki tek Yâr/ Açım

Sonra zıbarıp yatsam yine
O dört yol ağzında
Boylu boyunca

Yâr
Mehmet Ali TAN



Mustafa BOSTAN

SORU CEVAP

  Ahmet Menteş: İnsanlığın başlangıcından beridir zaten maskelerle dolaşan 
insan kişisi, yaşamına sosyal medya denen olgunun girmesiyle sadece maskesi-
nin katmanını kalınlaştırmış oldu, başka bir şey değil. Çağımızın gösteri toplu-
munda hiçbir şey hiç kimse tarafından doğal bir şekilde sunulmuyor. Cilalı Taş 
Devri’nde taşlarda bulunan cila, günümüzde yüzlere ve sözlere uygulanıp sanal 
dünyada kamuya sunuluyor. Böylece yüzler ve sözler bir örnek oluşa doğru sı-
radanlaşarak ve kalıplaşarak ilerliyor. Bu sıradanlık ve kalıplaşma içinde, sosyal 
medyada ortaya konan sözleri (saldırıları, itirazları...) ister özgün bir söylem ola-
rak ister ifade özgürlüğü olarak ele alalım temelinde hepsi doğallığını yitirmiş ve 
samimiyetten uzak olarak ortaya konmuş oluyor. Ben bu duruma, çağımızın bir 
hastalığı olarak “samimiyetin yitimi” demek istiyorum. 

  Gitgide yavanlaşan dünya yaşamına giren sosyal medya, bu yavanlaşmayı hız-
landırma görevini layıkıyla yerine getiriyor. Öyle ki, bu sanal âlemde, bugün 
dediğini yarın unutan ya da bugün dediğinin yarın tam tersini diyen kişilere her 
an rastlıyoruz. Böyle bir acıklı güldürü ortamında bunun adına “ifade özgürlüğü” 
desek ne olur demesek ne olur, diye düşünmeden edemiyor insan. Bunun adı 
ancak “ifade saçmalığı” olmalı ki aslını yansıtsın. İçimize iyice işlemiş olan “be-
ğenilme arzusu” da işin içine girince ortaya katmerleşmiş bir saçmalık çıkıyor. 
Ve gülüp geçmek bir kez daha anlam kazanıyor. 

  Edebiyat sözünü elbette her zaman çekinmeden söylemeli. Ancak bunun yeri 
bu sanal kargaşa ortamı olunca iş değişiyor ve edebilik özelliği bu kargaşada 
değerini fazlasıyla yitiriyor. Bu ortamda bulunan bir edebiyatçı, neticede insan 
olmasının verdiği etkilenme acizliği ile zaman geçtikçe tıpkı diğer kişiler gibi sırf 
“laf etmiş olmak için laf etme” yoluna doğru kayıyor. Böylece ortada ne edebilik 
ne de edebi bir kişilik kalıyor. 

  Edebiyat kesinlikle bir linç ve saldırı aracı olarak kullanılmamalı. Edebiyat itira-
zını saldırarak ya da linç ederek değil, sözün gücünü de arkasına alıp taşı gediği-
ne koyarak ve elbette edebi bir nitelikle ortaya koyar. Bunun dışında bir yöntem 
edebiyatın ruhuna yakışmayacağı gibi ancak saçmalık düzeyinde kalacaktır.

    Ümit Çiçekli: İlk sorudan başlayayım. Maskelenmiş kullanıcıların saldırıları-
nın ifade özgürlüğü ile aynı kefede yer alması mümkün olmayan bir mesele. İfa-
de özgürlüğünün altına sığınıp gerek sosyal gerek ülke düzenini bozarak ayrılık

Günümüzde sosyal medya kullanımı ve maskelenmiş kullanıcıların sal-
dırıları bir söylem meselesi mi yoksa ifade özgürlüğü mü? Edebiyatın 
bu konuda etkin bir rolü var mı? Edebiyat bir linç ve saldırı aracı olarak 
kullanılabilir mi yoksa sosyal medya bunun için yeterli mi?
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yaratmak isteyen içerde ve dışarıda birçok maskeli mahlûkat maalesef faal du-
rumda. Ben bunları şöyle tanımlayayım. “Maskeli beşlerin maskeli sözcüleri.” 

  Edebiyat bu konuda bizim kalkanımız, silahımız. Savunacağımız ve hatta taar-
ruza geçebileceğimiz tek ve sonsuz mevki. Buna etkin demeyelim çünkü daha 
fazlası yani üst düzey bir rolü var. Edebiyat bir saldırı aracı olarak kullanılamaz, 
isminin içerisinde edep olan bir kavram böyle durumlara girmez, ha giren var 
mıdır, mutlaka vardır. Bu bizi ilgilendirir mi, tabii ki hayır… Sosyal medya bu ko-
nuda edebiyattan güçlü bir alan. Herkes şair, herkes edebi bir kişilik durumunda 
ama edebiyat, içinde önüne geleni elbette barındıracak bir alan değil.

  Şiir elbette içinde birçok şeyi barındıran bir alan. Üstü kapalı ya da alenen ya-
pılıyordur ama dediğim gibi bizi ilgilendirmiyor. Biz hakikati arıyoruz, şiirimiz de 
bu yönde. Bahsedilen malzemeler günü geldiğinde eriyecek olan şeyler. 

  Eray Sarıçam: Edebiyatta sosyal medya kullanımı 1990’lı yıllarda başlıyor ve 
daha sonra 2000’lere doğru uzanıyor. Tabii 1990 ve 2000’li yıllar ile şimdiki 
edebiyat tartışmalarının yaşandığı sosyal medya alanları epey farklı. Bahsetti-
ğim dönemlerde daha ziyade “mail grupları” vardı. Bu gruplarda sağ-sol fark 
etmeksizin birçok değişik edebi görüşten sanatçı düşüncelerini dile getiriyor-
du. Hayriye Ünal, Zeynep Arkan, Hakan Şarkdemir, Osman Özbahçe, Hakan 
Arslanbenzer, Enis Akın, Ömer Şişman gibi bugün adını sıklıkla duyduğumuz 
şairler mail gruplarında “kendi isimleriyle” tartışmalara katılırdı. Yahut kendi is-
mini kullanmayan biri varsa bile bu kişinin kim olduğunu gruptaki diğer yazarlar 
genellikle bilirdi. Benim doğum tarihim bu gruplarda yer almaya yetmedi elbet. 
Söylediklerimi okuduklarımdan ve dönem şairlerinin anlattıklarından biliyorum. 
Şimdi böyle bir ortam düşünelim, kimin ne yazdığını ve söylediğini diğer her-
kes “açıkça” biliyor... Bugünden bakınca bize biraz “uçuk” gibi gelmesi doğal. 
Çünkü bizler, yani 2010 Kuşağından olan şair ve yazarlar, gözümüzü Facebook 
ve Twitter’da açtık. İlk zamanlarda Facebook’ta, şu an ise Twitter’da devam 
eden tartışmalar, mail gruplarındaki “açık profilli” tartışmalardan oldukça uzak. 
Bu mecralarda, mail gruplarının onlarca katı kişi ve bu onlarca kişinin yine 
onlarca “fake” hesabı var. Şöyle denebilir ki; düşüncelerini dile getirdiğinde, bir 
sosyal medya dili olarak “linç” yiyeceğinden ya da yazdığı dergilerin vereceği 
tepkilerden korkan kuşak arkadaşlarım bu fake hesaplara başvuruyor. Ben bu 
hesapların edebiyatımıza en ufak bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Bunlar, 
zamanımızı çalmalarından öte, kurduğumuz edebi dostluklara kadar bize zarar 
verebiliyorlar.

  Bunun en somut örneği geçtiğimiz aylarda yaşandı. Twitter’da, “2010’lar 
Türk Şiiri” adlı bir hesap açıldı. Bu hesap ben dâhil, kuşağın birçok şairinden 
paylaşımlar yapıyordu. Bu hesabın kim olduğu o zamanlar çok konuşuldu. Sor-
duğunuz sorudaki gibi, “maskelenmiş” bir kullanıcıydı karşımızdaki. Hesaptan, 
sanırım en çok benim hakkımda paylaşımlar yapıldı. Bu durum, hesabın benim 
veya bana yakın birinin olduğunu düşündürdü insanlara. Bu maskelenmiş hesap 
aynı kuşaktan kişileri adeta birbirine düşürdü! Birbirlerinin yüzünü bir kere olsun 
“reel”de görmemiş şairler, küfre varacak derecede twitler attılar. Daha sonra he-
sap kapandı. Hesabın kapandığı sıralarda ben ve üç arkadaşım “Kanon 2010”

s
in

 e
d

e
b

iy
a

t
17

//

15



adlı bir dergi çıkardık. Tabii biz, “malum hesap kendini kapatsın biz öyle yayıma 
başlayalım” ya da “derginin ismi hesabın ismine benzesin” diye düşünmedik. 
Tamamen tesadüfi bir şekilde, bizim çıkışımız ve hesabın kendini imhası aynı 
zamanlara denk geldi. Bundan dolayı insanlar hesabı bizim yönettiğimizi düşün-
düler ve en son olarak, Kaygusuz dergisinde Ufuk Akbal, 2010’lar Türk Şiiri 
hesabının, Kanon 2010’a ait olduğunu söyledi. Akbal’ın böyle düşünmesinde, 
kendilerini maskelemiş bu grubun “art niyetinin” olduğu açık. Çünkü mezkûr 
hesap, kendilerinin Kanon 2010’dan olduğunu, yine Twitter’dan birçok kişiye 
ima etti. Bu imalar yüzünden, başta ben olmak üzere diğer arkadaşlarım, tanıdı-
ğımız/tanımadığımız/tanıyamayacağımız pek çok hesaptan defalarca linç yedik.

  Buraya kadar anlattıklarım, sanıyorum ki sorunuzun cevabı olmuştur. Bugün-
den bakınca, 1990’ların sosyal medyası olan mail gruplarındaki, “açıklık” ve 
“yapıcılık” günümüzde yerini korkak, maskelenmiş ve örtük “fake” hesaplara 
bıraktı. Bu hesapların şiirimiz ve edebiyatımız için en ufak bir olumlu tarafı oldu-
ğunu veya yapılanların ifade özgürlüğüne girdiğini söylemek, en iyi tabirle, saf-
dillik olur. Çünkü bu hesaplar, yukarıda anlattığım olayda görüldüğü gibi; bizim 
adımıza, bizim hiç haberimiz olmadan ortalığı karıştırabiliyor. Şunu da söylemek 
de fayda var, kimi sözde edebiyatçıların bu hesapların onlara sağladığı, belki bir 
saatlik belki bir günlük popülariteden nemalandıkları gün gibi ortadadır!

  Gazi Balcı: Sosyal medya döneminde yaşıyoruz artık. Toplumun sürükleyi-
ci kuşağı, fenomenler ve youtuberlera iman ediyor. İsmini dahi gerçek olarak 
deklare etmeyen, edemeyen bu insanlar, gizlilik zırhı içerisindeyken milyonları 
peşlerinden sürüklemek yerine koltuklarına çiviliyorlar. Bunun haricinde uzak-
tan bakıldığında net yakından karıncalı bu görüntünün albenisi muazzam bir 
kitlenin oluşmasına vesile oldu. Gizlilik zırhını kuşanan her sosyal medya kul-
lanıcısı, artık bir komutan olmanın peşinde. Dikkati üzerine çekebilmek adına 
en uç tepkileri vermekten çekinmeyen bir kitle bu. Bu uç tepkileri verenlerin 
mantık, ahlak, din, toplum tepkisi gibi sınırlayacak merkezlere bağlılıkları da 
olmadığından ortaya kaotik ve sürrealist bir tablo çıkıyor. Korkak insanlar her 
daim saklanma ihtiyacı duyarlar. Gizlilik ardına saklanarak söylenen her söz bir 
korkak tarafından söylenip yine aynı ruh halini taşıyan korkaklara hitap etmeye 
mahkûm oluyor. Dolayısıyla kablosuz hastalar yani sosyal medya bağımlıları, bir 
söylemin derdinde değiller. Özgürlük savaşı vermedikleri de aşikâr. Meseleleri 
merhametten yoksun bir cemiyette ilgi çekmek sadece. Bir fazla beğeni, bir 
retweet, bir görüntülenme onlar için ruhu feraha kavuşturan huzur damlaları.

  Edebiyat toplum için bir şey vermeyi hedeflemese dahi (sanat için sanat) icra 
ettiği eylemlerle yine toplum yararına bir savaş verecektir. Hasta bir cemiyet, 
kendi bünyesinden sağlıklı sanatçılar çıkarmaz. Gayet tabi bir şekilde cemiyetin 
hastalıklarını kısmen dahi olsa üzerinde taşıyan, hatta bazen taşımak zorunda 
kalan edebiyatçılara maruz kalabiliyoruz. Edebiyat da bir savaş usulüdür. Müda-
faa eder edebiyat. Saldırmaz. Linç kültüründen beslenen bir sanatçı asla kalıcı 
olmayacaktır. Bu hastalığa teşhis koymak şöyle dursun, sanatçı da aynı hasta-
lığa yakalandı ve bunun hastalık olduğunun farkında değil. O yüzden müdafaa 
durumuna da geçmiyor kimse. Hedefi daha çok kaliteli okura ulaşmak olması 
gereken eser sahibi, tıpkı bağrından çıktığı cemiyet gibi daha fazla tıklanmanın
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derdine düşmüştür. Anbean yenilgiyi izlememiz bundandır.

  Semih Samyürek: Linç kültürü eskilere dayanır. İnsanlar yaratılıştan beri 
topluluklar haline yaşıyor fakat polis/jandarma gibi asayişle ilgilenen teşkilatla-
rın bir iki yüz yıllık geçmişleri var. Linç, özellikle Michael Foucault’nun üzerinde 
uzun uzun durduğu hapishanelerin gelişimi sürecinden önce Avrupa’da yaygın 
bir ceza yöntemiydi. Bizde ise Kuran’ın kurduğu toplumsal yapının güçlü olduğu 
zamanlarda linç kültürü azalmış, Kuran’ı duymadığımız zamanlarda linç kültürü 
artmıştır. Günümüzde Kuran’ın çağrısının sosyal medya kullanırken duyulmadığı-
nı, linç kültürünün arttığını görüyoruz. Hiç unutmuyorum, üniversitede okurken, 
Erasmus Öğrenci Değişim Programıyla Polonya’ya giden bir arkadaşım, gittiği 
bir eğlence mekânında üniversiteden bir arkadaşımızla karşılaşmış. Cemaatçi 
oluşuyla meşhur bu arkadaşı orada gören bizimki, burada ne aradığını sorunca: 
“Burası yurtdışı!” cevabını almış. Sosyal medya linçlerini biraz bu çerçeveden 
okuyabiliriz. İnsanlar sosyal medyada Allah’ın kanunlarının geçerli olmadığını 
düşünüyor. Orada katıldıkları bir linç, ettikleri bir küfür ya da karıştıkları bir siber 
suçun, Allah indinde bir karşılığının olmadığını zannediyorlar. Sonra da buna 
“ifade özgürlüğü” kılıfıyla meşruluk kazandırmaya çalışıyorlar.

  Sosyal medya kültürü denilen yeni bir kavram artık hayatımıza giriyor. Bununla 
baş etmek, bu kültürü doğru bir alana kanalize etmek de bizlerin sorumluluğun-
da. Edebiyatın bu konudaki tek etkisi ancak bu olabilir. Bunun dışında edebiyat 
kaybettiği âhengi aramaya koyulmalı. Sosyal medya ile zaman kaybetmemeli. 
Sıcak bastırırsa yağmur yağar. Bu itibarla edebiyatçıların sosyal medya linçleri 
konusunda ancak örnek olma vazifeleri bulunabilir. Sokakta nasılsa sosyal med-
yada da öyle olunmalı. 

  Sait Özden: Günümüzde sosyal medyada ikiyüzlülük maskesi altında söylem 
ve ifade özgürlüğü şövalyeliği yapanlar maalesef oldukça fazla. Bu tür kişilerin 
söyledikleri ne söylem ne de ifade özgürlüğüdür. Kulaktan dolma bilgilerin sıra-
landığı bu hesaplarda aynı şeyin tekrarı sadece söyledikleri. Söylem ya da ifade 
özgürlüğü arasındaki o ince çizgiyi tutturamayanlar bu iki hususta da yanılmak-
tadırlar. İfade özgürlüğü denilen kavram bireyin kendi düşüncesini açıklayıp, kar-
şısında ki insanları kırmadan fikirlerini beyan etmesidir. Ne yazık ki bu düşünce 
bu şekilde olan bireylerde yoktur.

  Edebiyatın ifade özgürlüğü üzerinde olan rolü oldukça fazla olup, bu tür birey-
lerde edebiyatı kullanıp ifade özgürlüğü yaptıklarını sanırlar. Ne yazık ki edebi-
yatı kullandıkları halde söyledikleriyle çelişirler.

  2000’li yıllardan sonra teknolojinin hayatımıza hızla girmesiyle edebiyat da 
diğer alanlar gibi sosyal medyaya taşındı. Kendilerini herkesten üstün tutan söz-
de edebiyatçıların türemesi ve edebi alanları tekelleştirme çabaları edebiyatı linç 
aracı olarak kullanmalarına zemin hazırladı. Özellikle dergilerin aile dergisi, eş 
dost dergisi olması ve içerik olarak ivme altında kalması, edebi linci etkin hale 
getirdi. Edebi linç için sosyal medya başlangıçta yeterli oluyor. Olayların seyrine 
göre olaylara müdahil olan kişilerin sosyal çevresine bağlı olaylar başka mecra-
lara da sıçraması görülebilir.
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Mehmet YILMAZ

ÖYLE YA DA BÖYLE

  İnce belli bardağın belinden kavra-
dım. Yavaş adımlarla masaya doğru 
ilerlerken göz ucuyla saate baktım. 
İkindi namazına on üç dakika kalmıştı. 
Neredeyse akşam olmuştu ancak sa-
bahtan beri sadece üç kişi geldi, onlar 
da fiyat sorup gittiler zaten. Kaç defa 
dedim bizim patrona şuraya kırtasiye 
malzemelerinden birkaç tane koyalım 
en azından üç beş kuruş para geçer 
elimize diye. Biz şehrin merkezine çok 
yakınız hele bir de okullar açılmaya 
yüz tutsun bak gör sen nasıl kalabalık 
oluyor buralar. ‘Buyrun, İsmail Ho-
cam.’ Afiyet olsun, deyip çay barda-
ğını önüne koydum hocanın. Koskoca 
kitapçıda sadece ikimiz vardık ama 
caddelerdeki yoğunluk giderek artıyor-
du. İsmail Hoca hiç ses vermeden Or-
han Pamuk’un Kar romanını okuyor-
du. Tahta sandalyenin kenarında tutup 
karşısına çektim ve oturdum. ‘Sen çay 
içmiyor musun?’dedi. Yok, dedim ak-
şama kadar çay içiyorum zaten. ‘İçer-
sin tabi’ dedi. Bir süre sessiz kaldım, 
ne demek istediğini anlamıştım. Mesaj 
mı vermeye çalışıyordu. Yoksa öyle-
sine mi söylemişti diye düşünürken 
benim sessizliğimi bozarak bir şeyler 
söylemek istediğini açık etmişti. İsmail

Hoca, şehrin üniversitesinde Türk Dili 
ve Edebiyatı bölümünde Yeni Türk 
Edebiyatı Ana Bilim Dalında görevli 
bir akademisyendi. Zaman zaman bi-
zim kitapçıya gelip kitapları karıştırır, 
bazen de şimdiki yaptığı gibi burada 
kitap okur, notlar alırdı. İsmail Hoca 
tam bana bir şeyler söyleyecekti ki dı-
şarıdan gelen sesler artmaya başladı. 
Araba sesleri zaten geliyordu da önce 
korna sesleri arttı sonra da insan ses-
leri hâsıl olmaya başladı. 

  ‘‘N’oluyor lan!’’ dedim refleks ola-
rak… Önce ben sonra da hocam 
kapıya yöneldik. Yaklaşık yirmi beş, 
otuz metre kadar ileride sıkışık trafiğin 
içinde bir adam beyaz arabasının için-
den çıktı.  Ardından yanındaki adam 
da. Arabadan ilk çıkan adam sinirli bir 
şekilde el kol hareketleri yapıyordu. 
Hemen arkasındaki kırmızı arabanın 
içine doğru seslendiği anlaşılıyordu. 
Adam eliyle arabanın camına yumruk 
atınca düşüncelerimin beni yanıltma-
dığını anlamıştım. Ancak anlamadığım 
bir şeyler vardı. Kaza mı yaptılar acaba 
diyerek arabaları kontrol ettim ancak 
ne çarpma izi vardı ne de bir kaza be-
lirtisi. Kırmızı arabadan kimse çıkmı-

‘‘… biliyordum ki linç bir ata sporumuzdu.’’ Cehennem Çiçeği, Alper Canıgüz



yordu ama adam hırsla yumruk atma-
ya devam ediyordu. Birkaç adım daha 
atıp olup biteni anlamaya çalıştım. 
Ancak adam hırsını alamayıp araba-
nın yan aynasını tekmeledi. Son ham-
leden sonra birden hızlandım. Ben ve 
birkaç kişi daha bir anda olay yerine 
fırladık. Adamı göğsünden ittiren, 
kolundan tutan saldırdığı arabadan 
uzaklaştırarak sakinleştirmeye çalışan-
lar oldu. Bütün o hengâmede araba-
yı döven adam ‘Sen kimsin lan bana 
durmadan dat dat korna basıyorsun. 
Orospu çocuğu!’ diye bağırıyordu. Ne 
yani? Bütün bu şiddet, arabaya atılan 
yumruklar dat dat için miydi? Arkamı 
döndüğümde arabadakinin bir kadın 
olduğunu gördüğümde şaşkınlığım bi-
raz daha arttı. Kalabalığın içinde kim-
den geldiğini hiç anlayamadığım ses 
‘Kadın hamile ya! Sizde hiç insaf yok 
mu?’ diye feryat ediyordu. Arabadaki 
ağlayan kadın sakinliğimin sınırlarının 
genişliğini tescilliyordu resmen. İsma-
il Hoca dikkatle olan biteni izliyordu. 
Olan; bir adamın arabasının kornasını 
kullanan bir kadına ve kullandığı ara-
baya saldırmasıydı. Biten ise; insanlı-
ğın ta kendisiydi. Ben zihnimdekilerle 
zihnimin dışında gelişen bu olayı an-
lamlandırmaya çalışırken beyaz ara-
badan çıkan iki adam bir kez daha 
saldırıya geçtiler. Bu kez bir elin nesi 
var, iki elin sesi var atasözünün en kirli 
uygulayıcıları olarak güç birliği içinde 
saldırdılar. Küfürler kulaklarımı, tekme 
ve yumruklar gözlerimi zehirliyordu.

  Kadının çığlıkları vicdanları sarsmıyor 
ama adamların tekmelerine hedef olan 
araba yerinde zor duruyordu. Beyaz 
arabadan çıkan insanlığın yüz karası 
iki adam son kez püskürtülmüştü. Ve 
ne olursa olsun devam etmesi gereken 
hayat ve durma noktasına gelen trafik 
tüm gerçekliğiyle oradaydı. Uzaklar-
dan önce siren sesleri geldi sonra da 
seslerin sahibi polisler. Ben de hoca-

nın beklediği kapıya doğru yöneldim. 
‘‘Ne olduğunu anlayabildin mi Er-
kan?’’ 
‘‘Hocam delirmiş bu insanlar! Nere-
deyse linç edeceklerdi kadını! Üstelik 
ne için?’’
‘‘Ne için?’’ dedi hocam. Sinirli sinirli 
‘‘dat dat için’’dedim. Gülümsedi. Yine 
her zaman olduğu gibi tüm her şeyi 
anlamıştı ama benim ne düşündüğü-
mü duymak istiyordu sanki. Kendime 
de bir bardak çay doldurup masaya 
oturdum. 
‘‘Sana içersin tabi demiştim.’’
‘‘Anlamadım.’’ 
‘‘Çay dedim, içersin tabi demiştim. 
Anladın mı şimdi neden öyle dediği-
mi?’’ Gözlerim dışarıya daldı biraz boş, 
biraz da sinirli… Cevap vermedim. İs-
mail Hoca bir süre cevap bekledi an-
cak beklediğini duyamayınca sessizliği-
mi bozarak devam etti. ‘‘Bu insanlar 
burada kitap okuyor olsaydı ve sen 
vakit bulamayıp çay içemeseydin işte 
bunlar olmazdı. İnsanlar kitap satın al-
mıyor, alsa da okumuyor ve sen rahat 
rahat çay içebiliyorsun.’’ 
‘‘Keşke ben çay içemeseydim de şu 
kadını linç etmek istercesine saldıran-
ları görmeseydim be hoca.’’
‘‘Sen Charles Lynch kim biliyor mu-
sun?’’ 
‘‘Yoo.’’
‘‘O kadını etmek istedikleri şey var ya! 
‘‘Linç mi?’’ 

  ‘‘Hah işte linç. Onun isim babası-
dır Charles Lynch. Bu adam on yedi 
ya da on sekizinci yüzyılda yaşamış. 
Söylentilere göre çiftçilik yapıyormuş 
önce subay olmuş, sonra da yargıç. 
Hiç eğitimi falan da yok. Yani senin 
anlayacağın Tanrı, yürü ya kulum de-
miş. Oralarda Tanrı buralarda Allah… 
İkisi de aynı… İşte o adam Amerikan 
bağımsızlık savaşları sırasında mahke-
melerde görev yapmış. İngiliz yanlısı 
olanların suçlandığı mahkemelerde bir
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sürü insan yargılanmış ve cezalandı-
rılmış. Charles Lynch de birçok insa-
nı cezalandırmış, malına el koymuş, 
idam ettirmiş. Ancak ne kanıt var, 
ne delil var, ne de tanık. Birinin suç-
lanması için Lynch’in şüphelenmesi 
yeterli. Hal böyle olunca kimsenin de 
sesi çıkmıyor. Sesi çıkanın canı çıkıyor 
çünkü. İşte böylesine yasal olmayan 
yargılamalarla birçok insanın ölümü-
ne sebep olan halkın da –korkuyla da 
olsa- desteğini alan bu adam bir kavra-
ma ad olmuş. Hem de bir insanlık suçu 
olan kavrama… Şu dışarıdaki adamlar 
potansiyel bir Charles Lynch adayı. 
Çünkü okumuyorlar. Çünkü toplumda 
liyakatle yükselmiyorlar. Çünkü kendi-
lerini geliştirmekten anladıkları tek şey 
maddiyat; daha çok para, ev ve ara-
ba…’’ 
 
 ‘‘Hocam, bu adam gavur. Allahtan 
korkmaz, kuldan utanmaz. Peki, bu-
gün bu yaşadığımız hangi insanlığa, 
hangi Müslümanlığa sığar?’’

‘Bunun ırkla, dinle, diyanetle pek ala-
kası yok aslında. Bazı toplumlarda linç 
bir kültür haline dönüşür ve dönüştüğü 
toplumların içindeki insanları her ge-
çen gün biraz daha zehirler.  Bazen 
bir kadına saldırırlar, bazen bir yazara. 
Değişen sadece kahramanlar…’’ 
‘‘Yazar kim hocam?’’ 
‘‘Orhan’’ dedi ve elindeki kitabı kaldı-
rarak bana gösterdi. 
‘‘Orhan Pamuk mu?’’ 
‘‘Evet. Eski Ceza Kanunun 159. mad-
desi gereği Orhan’ın yargılanması ön-
görülmüştü. Ancak yasa değişince bu 
maddenin yerini meşhur 301. madde 
aldı. Ve Orhan Pamuk 301’den yar-
gılandı. 16 Aralık 2005 tarihiydi. O 
günün gazetelerinde mahkemeye dair 
haberler ve bir fotoğraf vardı. Siyah 
bir araba, büyük bir kalabalıkta ilerle-
meye çalışırken adamın biri arabanın 
önüne atlamış camları yumrukluyordu. 

Adliye çıkışındaki kalabalık yumrukla-
dı, tekmeledi, yumurtalar atıldı.’’
‘‘Hocam peki suçu neydi? O üç yüz 
bilmem kaçıncı maddeyi gerektirecek 
ne suçu vardı?’’ 

  ‘‘Gerekçe Türklüğe hakaret… Erme-
nilerle ilgili bir laf etmiş. Yani aslında 
dava biraz siyasi… Zaten ben Orhan’ın 
söyledikleri doğru ya da yanlış demiyo-
rum. Asıl mesele linç girişimine uğra-
mış olması ve kitlenin, bu yaptığının 
ne olduğunun farkında olmadığı gibi 
bunu gururla ve övünerek yapması… 
Bunun vatanseverlik olduğunu düşün-
mesi… Adam zaten yargılanıyor içer-
de ama dışarıdakiler çoktan yargıla-
mış. Bıraksan öldürecekler.’’ 
‘‘Tıpkı şu kadıncağızın olaya benzi-
yor.’’ 

  ‘‘Öyle iki kişi de değil. Onlarca kişi, 
ülkesinin Nobel ödüllü yazarını kendi 
ülkesinde linç etmeye kalkışıyor. Ya-
zar diye bu adamlar yanlış yazmaz mı, 
konuşmaz mı? Elbette yazar, elbette 
konuşur. Ancak Orhan’ın yaptığı ne 
olursa olsun tepki bu olmamalı. Şu 
kadıncağız da ne yapmış olursa olsun 
tepki bu olmamalı. Yıllar önce Nor-
veç’in Nobel ödüllü yazarı da ülkesin-
de yanlış yazmış, yanlış konuşmuş. 
Hatta bana kalırsa bir linç hak etmiş 
de. Ama ona yapılmayan Orhan’a ya-
pıldı.’’
‘‘Hocam bu Nobel ödüllü adamlar da 
bir sıkıntı olmasın?’’ 
‘‘Aziz Sancar Hoca da Nobel ödüllü, o 
da mı sıkıntılı?’’
‘‘Doğru dedin hocam, o zaman prob-
lem nerde?’’ 
‘‘Problem ne Nobel’de ne de yazarlar-
da! Buradaki problem bir kültür haline 
gelen linç meraklısı kitlenin oluşma-
sında… Orhan için diyorlar ki Nobel’i 
siyasi söylemleriyle aldı. Yahu Orhan 
Pamuk’un tek siyasi romanı şu elim-
deki ‘Kar’dır. Sanırsın bütün romanlar
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siyasi… Bak şu Norveçli adam var ya; 
onun yaptıkları bin kat daha siyasi! 
Ama aynı tepkiyi görmemiş. 
‘‘Kim bu Norveçli hocam?’’
‘‘Knut Hamsun… Onun siyasi görüş-
leri aslında kendi sonunu hazırlamış. 
1920 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü 
kazanan Hamsun, İkinci Dünya Savaşı 
sırasında Nazileri desteklediğini ve ül-
kesinin Alman ordusuna karşı direnç 
göstermemesi gerektiğini söylemiş. 
Yetinmeyip Nobel madalyasını Hit-
ler’e hediye etmek istediği falan konu-
şulmuş. Bu dedikodu hiç gerçekleşme-
miş ama Alman ordusu Norveç’i işgal 
etmiş. Çok acılar yaşamış Norveç hal-
kı. Ve savaş sonunda Hamsun büyük 
bir itibar kaybetmiş. Ali Lidar’ın an-
lattığına göre Norveçliler Hamsun’un 
kitaplarını evinin bahçesine bırakarak 
tepkisini göstermiş. Kısa zamanda 
evin bahçesinde kitaptan bir dağ oluş-
muş. Kimsenin burnunu bile kanama-
dan tepkilerini zarifçe göstermişler. Ali 
Lidar da Zülfü Livaneli’den okumuş bu 
meseleyi.’’
‘‘Siz Zülfü Livaneli ile hiç tanıştınız mı 
hocam?’’
‘‘Hayır. Hiç rastlaşamadık.’’ 

  ‘‘Neyse…’’dedim zaten söz konusu 
Zülfü Livaneli ile İsmail Hocanın gö-
rüşüp görüşmediği değildi. Mesele 
anlaşılmıştı. Yazar da olsa trafikte sı-
radan bir kadın da olsa hata yapabilir-
di. Ancak hata yapsalar bile kimsenin 
kimseye saldırma hakkı yoktu. Hele ki 
kitlesel ve bireysel linç etme hakkı hiç 
yoktu. Linç kültürü yerine yapılan her 
eylemde bilinç öne çıkmalıydı. 1940’lı 
yıllarda Norveç’te yaşanan olaydaki ol-
gunluğu 2019’da arar olmuştuk. 

‘‘Hocam artık kapatalım mı?’’ diyerek 
masadan kalktım ve ışıkları kapattım. 
İsmail Hoca ayağa kalkınca yanına 
yaklaşıp ‘‘Keşke herkes sizin gibi dü-
şünse hocam.’’dedim. 
‘‘Ben aslında böyle düşünmüyorum 
Erkan!’’ dedi. ‘‘Sadece hikaye gereği 
böyle…’’ 
‘‘Aman boşver hoca öyle ya da böy-
le…’’ dedim. Kitapçıdan çıkıp eve 
gittim. Akşam haber bültenlerinde 
iki adamın hamile bir kadına saldır-
dığı görüntüler bütün televizyonların 
gündemindeydi. İki ismini bilmediğim 
adam daha tarihte kara bir leke olarak 
yerini almıştı.



s
in

 e
d

e
b

iy
a

t
17

//

22

Sözlerim kusurlu,
yaşamaya yakışmayan bir sadelik ile donatılmış.
Yanılgılarımın her bir damlası bunun için var
minarelere taktığım çalakalem laflarla
biraz ağırdan alınan safsatalarım.
Kısa bir Asya tatiline hak kazandım.
 
Biraz fazla olmuş olabilir
kurduğum hayaller, isteklerim,
söylediğim yalanlar, bitmek bilmeyen günlerim,
sürekli peşimden gelen rüzgâr, ayaklarımı uzattığım sehpalar…
Sanki ben hiç yaşamasam
okullar yakılıp yıkılacak
atom bombaları bekleteceğiz posta kutumuzda.
Bugün vazgeçiyorsam
bunun sebebi uzun bir gün daha olacak.
Nüfus cüzdanımın üstündeki
beni ben yapan bilgilerimin
Eski Ahit’in yeni yapraklarına
dahil edileceği uzun bir gün için.
Belki o zaman zamanı seçebilirim.
 
Alkış sesleriyle
birkaç tercih yapma hakkı daha istiyorum yalnızca
bu sefer yanılgı diyemeyeceğim
vazgeçmemek bana da bahşedilsin.
Gökler boyu süzülecek uçan keskin sözlerim:
üç nokta on dört değil.

π
Emre TEKNECİ
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Yürüyen merdivenlerden
Asansörle iniyorsun
Bir maymun takmış fes
Kokteyl içiyor
Tepsi üzerinde Fransızla dans ederken

Nasıl da karanlıkta kandırdın ebegümeçlerini
Aya karşı Fırat’ı dinliyorum palavrasıyla
Yüzündeki yaradan dert yanma
Annen açtı o yarayı
Vişne çürüğü bir günde

Zift gecelerde
Terütaze sığırtmaçları midene indirdin, gözü açılmamış
Jean’dan aparıp yuttun buhurumeryemleri
Kara ruhlu papazdan daha karaydın
Kamışlardan yapılmış zurna gibi
Karanlığa sığınma, saklama
Yüzündeki laneti, ruhundaki hacamat kanını.

Gölge
Alihan ÇETİNER
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kış gelmiş
şarap açmış bağları evimin
tarlalar bütün bütün
tütün büyümüş ciğerlerime

ah ne hoş şiir doğurmak
tütün tarlasını, şarap ile sulayarak
ve doyurarak bir salkım komünistin
bağlar dolusu şarkısıyla karnımı

çav’dar tarlasında -be(l)la çiçeği- buram burkuk
kokuyor içime
bağcıkları düğüm aklımda halkım mayalanıyor
sek’si b’içimiyle susuyorlar
güzel kızlar zulme
gözlerimin en acı resminde

kış gelmiş
otlarını yakmış zihnim kafamın esrarında
bir jilet sana bir jilet bana demiş
sol yumruğumu büyüyen delim
böylece sözlere yücelmiş
sağ bileğimde dünyayı dönen
fukara velim

Kış Haberleri
Fahri KÜÇÜK
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kendimi fazla kaptırdım hatları belirsiz bir ayartıya
inanmazsın benim ayartım o biçim saplantı 
yani her yer martı her yer ayıp her yer batık
kendimi fazla kaptırdım hatları belirsiz bir ayartıya
pişmanlıkların banka hesaplarını sıfırladım
haliyle elimin tersinde yalancı baharın hal hatır sorması
yani her yer serseri mayın her yer yağlı her yer akrebin kanı

ayartı gençliğimdi 
saplantı gençliğimin pazvalı

ölüm familyalarıyla donatırım aşk istasyonlarımı
hafızamdaki cesetlerin üzerinde geziyor sivri topuklarıyla 
damağımdaki rüzgâr, snopluğa uzak göz sapağımdaki müjgan
bodyguardlarını çek şuradan! cinnet dağınıklığım hünkâr
hayhuya gelmez gölgem, daima yeni bir dünya 
 
ayartı gençliğimdi
saplantı gençliğimin pazvalı

bütün pimlerin dizaynlı sana patlamak kalır-diyorlar-
hasbelkader şeytanın avukatlığını yapanların makyaj masasında
şeyler içinde isterim ki ayartım beni hiç bırakmasın

Pazval
Ercan GÜMÜŞ



s
in

 e
d

e
b

iy
a

t
17

//

26

İpek DEMİRER

RADYO YEREVAN

  Uçaktasın. Yanında refakat ettiğin kadın.  Uçağa tek başına binmekten  ve yol-
da fenalaşmaktan korktuğu için sen de yanında gidiyorsun. Ve bir süredir içinde 
büyüyen gitme isteğini, herhangi bir yere gitme isteğini gidermek için. Doğdu-
ğun topraklara ilk gidişin. İlk kez uçağa biniyorsun. Mutlusun. Yaşadığın yerden 
uzaklaşıyorsun. Batıdan yola çıkıyorsun. Doğuya. En doğuya. Uçak kalkarken 
korkuyor musun? Korkma, diyor. Korkmuyorsun. Yüksekten. Korkmazsın. 
Ayağının topraktan kesilmesinden. Korkmuyorum, diyorsun. Kulaklığını takıp 
kitabını açıyorsun. Kendine oluşturduğun tecrit bu. Kitap sayfaları boyunca bir 
atın peşine düşürüyor seni yazar. Uçağın iniş anonsu duyuluyor. Seni doğduğun 
topraklara getirdiğini görüyorsun. 

  Uçaktan inerken kulakların ve ruhundaki baskıdan kurtulmaya çalışıyorsun. 
Bavulunu bekliyorsun. Başka insanlara, başka hayatlara ait bavullar akıyor. Çok 
dolu, çok boş, renk renk, boy boy, sıra sıra. Sonunda uzunlamasına kesik per-
denin ardından kendi bavulunun banda düşüşünü görüyorsun. Bu yabancı yerde 
bir tanıdığa rastlamış gibisin. Handiyse gülümseyecek, bavula el sallayacaksın. 
Önüne gelmesini bekleyemiyorsun. Sen ona. 

  Dışarıda sizi almaya gelmiş bir dolmuş var. Kıvırcık saçlı, teni soğukta yanmış, 
yanakları boyanmışçasına al bir çocuk kullanıyor dolmuşu. Kontağı çevirince bir 
cızırtıyla uyanıyor radyo. Uzak bir ses. Cızırtısını sürüklüyor. Ne söylediği asla 
anlaşılmıyor. Arada duyduğun birkaç nağmeye dikkat kesiliyorsun. Hiçbir şey 
duyulduğu yok. Cama dönüyorsun. Dışarıda göz alabildiğine bir ova. Uzakta gö-
rünen dağlarda bir yalancı mavilik. Biraz zorlasan o görünenler dağ değil deniz-
dir. Sivrilen uçları doruklar değil bir denizin üstünün dalgalanmasıdır. Bu yalanla 
yüzüyorsun bir süre. Kulaç atmaktan yorulunca dönüyorsun. Tam karşıya bak-
tığında tüm heybetiyle Ararat. Babanın deyimiyle dünyanın her yerinden görü-
nebilirmiş gibi yükseliyor. Yol aldıkça yayın bir netleşip bir bulanıyor. İnsanların 
gözü sende. Konuşmuyorsun. Kimseye tek kelime vermeden, kimseden tek ke-
lime almadan bitirebilsem bu yolculuğu diyorsun. Tek kelimelik yerin kalmamış 
çünkü. Dolusun. Kusmaktan korkuyorsun. Arkandaki kadın sana doğru eğiliyor. 
Parmağıyla karşıyı gösteriyor. Çiyaye Ararat, diyor. Ere, diyorsun. Resmî dilde 
yeri olmayan şapkalı “e” kullanarak. Söylerken kaplumbağanın başını kabuğuna 
çekmesi gibi geriye çekiliyor dilin. Dilinin geride kalınlaştığını hissediyorsun.
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  İlk kez böyle aralanıyor dudakların. Aynı zamanda kuzenin olan ama ilk kez 
gördüğün için yabancıladığın şoför. Orhan. Adını hep duydun. Onlar da senin 
adını duydular. Kimse adını sormuyor geldin geleli. Radyoyu değiştirebilir misin? 
Frekansı kendi buluyor. Değiştirsem de aynı frekansa dönecek. Bu bir lanet ol-
malı diye mırıldanıyorsun kendi duyabileceğin bir tonda. Hep aynı yere dönmesi 
bir lanet olmalı.

  Yol bir ırmak gibi akmaya devam ediyor. Sarsıyor. Arada. Engellere takılıyor. 
Yol kenarında bir bakkalda duruyor dolmuş. Alacağın bir şey varsa al. Araya-
cağın biri varsa burda ara. İleride telefon çekmeyecek. Siz ne yapıyorsunuz 
peki telefon çekmediğinde. Sıkılmıyor musunuz? Ya da acil bir şey olduğunda. 
Gidince göreceksin ne yaptığımızı. Acil bir şey olmaz burda. Bir tek vardığını ve 
telefonun çekmediğini haber veriyorsun. Arayacak başka kimse yok. Çekmese 
ne çıkar. 

  Yol iyice bozuluyor. Frekans düzeliyor. Yol aldıkça ovadan uzaklaşıp dağlara 
yaklaşıyorsun. Annen, bu dağların insanın ödünü kopardığını söylemişti. Bakı-
yorsun. Nihayetinde taş. Neyinden korkulur dağların. Saat ilerliyor. Yol ilerliyor. 
Zorlukla. Gün akşama yaklaşmakta. Radyodan ağıt ağıt bir ud sesi yükseliyor. 
Udun yumuşak sesine aynı yumuşaklıkta bir adam eşlik ediyor. Radyo çektiyse 
telefon çekmez diyor Orhan. Ekranına bakıyorsun. Çekmesin. Ne çıkar. Radyo 
çekince telefon çekmiyor. Radyo çekince yol bitiyor. Şarkıyı dinleyemeden du-
ruyor dolmuş. Kontağı kapatınca bıçakla kesilir gibi kesiliyor. Melodiyi kulakla-
rında tutmaya çalışıyorsun. Ağır ağır yitiriyorsun. 
  
  Karşılanıyorsun. Dağlar arasında bir köy. Dağa oyulmuş tek katlı evler. Duvar-
lar, balkonlar, merdivenler. Her şey, her yer taş. Tavanı yüksek, büyük odalar. 
Ortada yanarken içi görünen bir soba. Yanmış tezek kokusu. Bir tütsü gibi sa-
rıyor odayı. Yastığıyla takım, duvarlar boyu dizilmiş minderlerden birine oturu-
yorsun. Yanına ve karşına diziliyorlar. Tanımadığın bir oda dolusu kadın, erkek. 
Hepsi çocukluğuna kadar biliyor. Bir rahatlık hissediyorsun. Buradaki her şeye 
ait ve her şeye yabancısın. Erkeklerden ayrılıyor, kadınlarla birleşiyorsunuz. Ye-
necek, içilecek. Çayla birlikte gelen uzun şekerler dahi çok tanıdık ve  yabancı. 
Herkes bir köşesinden kıtlıyor. Sen bardağa atıp kaşık istiyorsun. İçerken hiç 
bilmediğin bir koku duyuyorsun. Bu çok normal görünen kokulu çayı garipsi-
yorsun. Camdan dışarı bakıyorsun ara ara. Her yer dağ, taş. Kupkuru bir yer 
burası. Telefonun çekmediği. Yerken, içerken kadınların erkeklerden ayrıldığı. 
Konuşurken birleştiği.

  Erkeklerin tümü pantolonlu, kazaklı. Kadınların tümü etekli, yazmalı. Yazma-
larının altından örülmüş, ucuna doğru incelen upuzun saçları görünüyor. İşte 
bunlar sonsuza uzayan saçlar diyorsun. Sen erkekler gibi pantolonlusun. Ama 
kadınlar gibi uzun saçlı değil. Üstelik saçların ayan beyan ortada. Ömrüne bura-
da devam ettiğini ve bu kadınlardan biri olduğunu  hayal ediyorsun. Silkinerek 
uyandığımda bu hayalden herkes evine dağılmış. Ev sahipleriyle kalıyorsun. Evin 
kızına Orhan’ı çağırmasını söylüyorsun. Garipsiyor. Bana söyle, diyor. Orhan, 
diyorsun. Geliyor. Eve varmadan önce çeken radyonun adını biliyor musun? Ce-
vap vermeden öyle bakıyor. Sırası mı şimdi, der gibi. Eli boş dönüyorsun odaya.
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  Melodiyi geri çağırıyorsun kulaklarına. Olmuyor. Yatma vakti geldiğinde şaşkın 
bakışlar arasında kitap okuyorsun biraz. Kitabın sonlarındasın. Okumamış içmiş-
sin. Uyku bastırıyor. Burada zaman geçirilecek başka bir şey yok. Bir de radyo 
bulsan. Frekansı kendi bulacak nasılsa. Öyle söylemişti Orhan. 

  Günler geçiyor. İnsanlar zamanı kolay tüketiyor burada. Bir tek sen yapamı-
yorsun. Sabah gün doğmadan uyanıyorlar. Seslerini duyuyor, yer döşeğine daha 
çok gömülüyorsun. Onlar için çabucak bitiyor gün. Sen saatleri sürüklüyorsun 
güneş batana kadar. Yıkanman için banyo hazırlanıyor. Üşüyorsun. İstemiyor-
sun. Hasta olacaksın. Dinlemiyorlar. Israrcılar. Titreyerek yıkanıyorsun. Giyinip 
geldiğinde sobaya senin için fazladan tezek atılıyor. Oda tütsülenmiş. Sıcak. 
Tütün çekiyor canın. Kadınların sigara içmesi sözlere dökülmemiş bir yasak. 
Bahsini eden yok. Tütünsüzlükle uyuyorsun. Sabah uyandığında saçların tam 
kurumamış. Onlar da yıkanıyor. Hem saçları uzun. Hem seninkinden gür. Ama 
yazma altında. Onların da sabaha kadar kurumuyor saçı. Umursamıyorlar. Bir 
yazma bağlayıp işe koyuluyorlar.

  Biraz dışarı çıkarıyorlar seni. Evden dışarı. Karşında asla tahmin edemeyece-
ğin, sazlıklar içinde bir göl ve kocaman kuşlar.  Gölün tepesinde; martı diyecek-
sin, demiyorsun. Gagaları bir martıya göre daha kalın. Martıyı deniz kenarında 
görmeye alışıksın. Başka bir kuş olmalı. Soruyorsun. Martı diyor evin kızı. Daha 
önce görmedin mi? Gördüm de burada da göreceğimi hiç düşünmemiştim. Hat-
ta bir göl olacağını düşlememiştim. Burayı anlatan herkes dağlardan bahsedi-
yor. Geçit vermezliğinden, korkunçluğundan. Kimse sudan bahsetmedi ya da 
kuşlardan, diyorsun. Buradan gittiğinde senin de aklında dağlar kalacak. Yolda 
arkanı dönüp köye bakacaksın. O mesafeden dağlar görünür ancak. En son 
dağları göreceksin. Sorduklarında sen de ilk dağları hatırlayacaksın. Diğer her 
şey dağların arkasında kalmış olacak, diyor evin kızı. Hazal. Bu gölün ismi ne, 
diye soruyorsun. Siz her şeye bir isim koyar mısınız? Biz sadece göl deriz. Mar-
tılar çirkin. Gölün adı yok. Radyonun sırası bir türlü gelmiyor. Kimse aramıyor. 
Telefon çekmiyor. Bir unutulmuşluk sarıyor. Geri dönmene daha üç gün var. 
Zaman bu dağlarda taşlaşmış. 

  Ahırların kapıları açılıyor. Büyükbaş hayvanlar, taş duvarlar içindeki hayata 
doluyor. Diğer yanda tandır yakılmış, dumanı tütmeye başlıyor. Siyah bir atı 
yularından elektrik direğine bağlıyorlar. Dışarı çıkıyorsun. Atı izliyorsun. Hazal 
geliyor. Sevdin mi atı? Evet. Adı Erivan, diyor. Binmek ister misin? Gölün adı 
yok. Atın adı Erivan. Erivan deyince aklıma geldi, diyor Hazal. Orhan’dan radyo 
istemişsin. Evde vardı bir tane. Bulamadık. Boşver, diyorsun. Çözüp sana yak-
laştırıyorlar atı. Nasıl bineceğin anlatılıyor. Eyeri, üzengisi hiçbir şeyi yok. Sırtına 
bir kumaş örtülüyor yalnızca. Kıllarına bulanma diye. Bir de yular. Söylendiği 
gibi sırtına atlıyorsun. Yuları elinde. Bir hat boyunca uzanan sivri kemiğini kasık-
larında hissediyorsun. Tandırın gri-beyaz dumanı hayatı sarıyor. Gözlerini yak-
maya başlıyor. At huysuzlanıyor. Daha hiçbir şey yapmadan koşmaya başlıyor. 
Hayatı saran dumanlar arasında beliren beyaz bir atı fark ediyorsun. Erivan da 
kalbin de giderek hızlanıyor. At sarsıldıkça kayıyorsun. Zor da olsa toparlanmayı 
başarıyorsun. Beyaz at bir anda yanınızda bitiyor. Erivan yavaşlıyor. İki at yan 
yana koşuyor. Düşmekten korkmuyorsun. Beyaz atın üstünde tüten dumanı gö-
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rüyorsun. Soluğunu hissediyorsun, savrulan yelesini. Erivan’ın dinginliği fark 
ediliyor. İki at birbirine bağlanıyor sanki. Biri siyah biri beyaz. Zıtlığın o güzel 
uyumu. Uzun bir süre yan yana koşuyorsunuz. Bir süre sonra beyaz at kaybolu-
yor. Nereye kayboldu? Bakınıyorsun. Yok. Erivan’da bir huzursuzluk, dönüp du-
ruyor. Beyaz atı bulamayınca yönünü eve çeviriyor. Beyaz at hayatın kapısında. 
Sizi bekliyor sanki. Gölün yansımasıyla beraber bir ışık topu gibi duruyor. Senin-
le beraber Erivan da görüyor. Hızlanıyor. Beyaz ata ulaşmaya çalışıyor. Toprak 
akıyor hızla. Taşlar, gökyüzü akıyor. Evler gözünün önünde görünüp kaybo-
luyor. Kalbin duracak korkudan. Ağzına burnuna hücum eden hava nefesini 
kesiyor. Hayatta şaşkın bakanlar, atı durdurmaya çalışanlar. Köşeye sıkışıyor. 
İyice sinirleniyor. Yuları sıkmaktan parmakların acımış. Güçsüzleşmiş. Erivan’ın 
sesi. Bacağında sızı. Yerdesin. Arka ayakları üzerinde kişnemeye devam ediyor. 
İçeri taşınırken arkandan üzgün bakıyor Erivan. Bir şey kaybetmiş gibi sinirle 
dolanıyor hayatta. Yanına yaklaşılmıyor.

  Serilen yatağa uzatıyorlar seni. Kokulu bir hayvan derisi dizine sarılıyor. Eti-
nin altında kemiğinin sızısı capcanlı. Bir at sırtındaymışcasına sarsılıyorsun hâlâ. 
Sırtının kemiği bıçak gibi kasıklarında hâlâ. Orhan giriyor içeri. Gülüyor. Eri-
van’dan düşmüşsün. Kızıyorsun. Elindeki poşeti sana uzatıyor. Alsana bir Erivan 
daha. Aman dikkat et bundan da düşmeyesin. Kahkahası gür. Tüm odalarda 
yankılanıyor. Poşetten radyo çıkıyor. Biraz önceki kızgınlığından utanıyorsun. 
Düğmesine basıyorsun. Renk renk ışıklı. Sesi yükseliyor. Önce cızırtı, sonra 
anlaşılmaz bir dil. Sağa çeviriyorsun aynı. Sola çeviriyorsun. Faydası yok. Or-
han’ı çağırıyorsun. Doğru dürüst çeken tek bir kanal var. Onunda nece çaldığı 
anlaşılmıyor. Geldiğim gün udla şarkı söyleyen bir adam vardı. Bulamıyorum o 
kanalı. Beşi beklemen lazım, diyor. Bekliyorsun. Bacağın sızlıyor, üzerinde deri. 
Kokuyor. Acın geçmiyor. Saat geçiyor. Beş kala tekrar açıyorsun. Anlaşılmaz 
bir sohbet sürmekte. Hiç duraksız bir konuşma. Ve sana kalırsa vurgusuz. Hiçbir 
aşinalık yok. Ne tanıdık bir söz geçiyor ne de tanıdık bir vurgu konuşmalarda. 
Susuyorlar bir süre sonra. Sessizlik oluyor. Sessizlik tanıdık. Yayın başlamadan 
uyuya kalıyorsun. Sonraki günlerin de saat beşi beklemekle geçiyor. Ucundan 
kıyısından birkaç şarkı dinlemeye çalışıyorsun. Udlu şarkıya bir türlü denk gel-
miyorsun. 

  Son gün. Bavulunu hazırlıyorsun. Hediyelerle birlikte iki bavulun olmuş. Akşam 
serinliği. Güneş erkenden batıyor. Bu soğuk yerde, sımsıcak sarılarak vedalaşı-
yorsun herkesle. Orhan seni getirdiği dolmuşla yanaşıyor. Bavulların yerleşti-
riliyor. Bacağın sızlamaya devam ediyor.  Hemen hemen geldiğin saatte yola 
çıkıyorsun. Dağların içine oyulmuş evlerinden birçok el veda ediyor, aynı şekilde 
sallanarak. Toprak yol bozuk. Radyo frekansı iyi. Arkanı dönüp köye bakıyor-
sun. Tıpkı Hazal’ın dediği gibi. Her şey dağların ardında kalmış. Biraz sessizlik. 
Sonra yeniden bir ses. Anons. Radio Yerevan. Belli belirsiz duyulan udun sesi. 
Nal sesleri bastırıyor. Nal sesleri. Erivan var gücüyle dolmuşu takip ediyor. Yü-
zünde seni düşürdüğü günkü mahçubiyet. Orhan sinirle söyleniyor. Ne işi var 
bu atın burada? Nasıl gelmiş. Erivan’a bakıp gülümsüyorsun şaşkınlıkla. Sen 
gülünce o yavaşlıyor. Bacağındaki sızını Erivan’la birlikte geride kalıyor. Dönüp 
baktığında, yanında seni düşürdüğü gün kovaladığı beyaz atla arkanızdan bakı-
yorlar. Bulmuşlar birbirlerini. Burunlarından çıkan buğuların birbirine karıştığını
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görüyorsun. Biri siyah, diğeri beyaz iki at. Bir masaldan çıkıp seni uğurlamaya 
gelmiş gibiler. Siyah ve beyazın yanyana uyumunu izlerken kar sepelemeye baş-
lıyor.  Masal, kartpostal karesine dönüşüyor o an. Hadi iyisin karla uğurluyoruz 
seni, diyen Orhan’ın sesine döndüğümde günlerdir duymak için çırpındığın şarkı 
giriyor. İşte diyorsun Orhan’a bu şarkıyı arıyordum. Madem öyle içinde kal-
masın, diyor Orhan. Dinle. Yavaşlıyor dolmuş. Nazlı nazlı inen kar. Kulağında 
yumuşacık ud sesi. Dönüp geriye bakıyorsun yeniden. Dağlar beyaz bir elbiseyi 
üzerine geçirmeye hazırlanmakta. Kar altında beyaz beneklere bürünmüş Eri-
van. Gidiyorlar. Ağır ağır. 

Keyifli değil mi insan olmak?
Güzel bir müziğin çalışı…
Bir yavru köpeğin telaşlı koşuşu…
Küçücük bir kız çocuğunun, 
Utangaç ve masum bakışı…
Ya da bir yaprak hışırtısı, 
rüzgarı yalayıp kulağa gelen.
Tel örgülere konmuş bir kuş belki de, 
çığlık atarcasına şarkı söyleyen.
Çalışla, koşuşla, bakışla, 
hışırtı ve uçuşla uyanan hisler…
Güzellik karşısında bile, 
hüznün ifadesi titreyen burun…
Ve en garibi de ne biliyor musun?
Notanın, köpeğin, yaprak ve şu kuşun aksine…
Farkına varabilmek hepsinin
ve bir anlam verebilmek!

Bilinç
Bahadır BATTAL
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lirik şi’r olmalıydı nefes
ağıt sayılmalı kâğıt
dâhiye zikri sorulmaz
çemberin her noktası kan
‘iyilik tarihi’ bulunmaz
rüyasızın düşü hep siyâh
sevinçten havaya uçar yalnız kuş
‘ödev’ini yerine getiren nerde
kâinatın aksanı bozuk
olgunluk sınavında çakmış her ülke
sessiz film insan için en derin ayıp
az değil yediği darbe ruhun
en eski keşiftir ‘acı’
huşû içinde tanrı ‘ölüm’ü seyrediyor
dehşettir inanç vahşet
hiçbir melekle yanyana gelinmez
yedi kat merdiven yuvarlanıp düşmek için
çatı katlı ev yangına gebe
rezilliğin yarını olmaz
başucu kitabımız hep yitik
hâlâ dilleniyor cehennem
kâbus görmek bile şans
gülüşmeler duyuluyor mezarlıklarda
hakîkatin ahlâkı bozuk 
yeni yazı da yazgı ––hâle bak
sirki gerçek sihri yalan dünya’nın
gururu yok hayatın gayri
bir yığın hüzün içinmiş her şey
herkes suçlu ––––hayvanlar hâriç
sona saklanacak güzellik de yok
deliye zikri sorulmaz
âlem sayılmalı kalem
çıplaklığı giyinemedik

İpince
Tan DOĞAN
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bu böyle daha güzel olmuş sesleri
daldan düştü arı değil kuş ayakları
omzum, omzum değil de kollarım, değil de kalbim 
düştüm daldan kalbine bir kelebeğin

şemsiyeni unutma böyle daha güzel gülüşü 
bıraktım kendi hikayemi kelimeye
sıra sıra açılan dili baharın
ben bir kış olarak bu arada kardeşim
yarım kaldım

bilet kalmamış tiyatrosu
bisiklet bile paslanmış yağmuru 
acıktım üstelik hiç param yok yürüyüşü 
sevgili dili, anne çığlığı
yılın son ağustosu

kurban bayramı
şekerli kurabiyeler ve buhar 
bayramı bütün dilleri konuştum ama gözlerim eğri 
bütün yolların çıktığı sapakta öldüm

dost hatırı, at kestanesi
havuzlar havuzlara açılacak o gün 
şiir bile açılacak kelimeden kitaptan 
ahmet haşim
asaf halet çelebi

bu direngen solungaç yırttı dili
bin dokuz yüz altmış beşte bile ankara’da yürüdüm 
son zarfı omuzladım, sırtladım, yaladım
tanrı’ya son armağan
çankaya/john f. kennedy

Ich Es Ene Deus Men Turur
Veysel Karani TUR



s
in

 e
d

e
b

iy
a

t
17

//

33

meydanı aradım bir süre 
inmiştim tepeden sırtımda yayım 
kan ve buharı vardı insanların
bir ganimet buldum ama
ellerimi bulamadım dostum 
güneş batarken bu arada ensemde 
sağlam bir ok fırlattım
ama nereye

tan-
rı yırttı güzelim armağanımı 
bunu kabul et dostum 
pulunu devletten aldım

ve ceketim
mavi ama kırışmış
tıraşım yerinde
şapkam bayağı bayağı şapka 
kabul et devlet, nolur kabul et! 
bunu levazımdan çaldım

yolun yarısı değil belki sonu
sırtıma bir eldiven değdi ama bayağı bayağı kırmızı sevgilim karnıma iyi 
bir yumruk yedim ama türkçe böğürdüm

iki ay önce de başka bir dostum çağırdı
hem yukarı franken hem de batı karadeniz 
orda ve orda da huppendorfer için bir yudum 
doğayı gerçekten anlamak için
uyuyun

okey dedim tıraşım da bayağı bayağı tıraş 
sakalken de sakalım sakaldı
elim el
dilim dil
tanrım 
türkçe 
buyurun

ateş bile ateştir
su su
bunları ben bilmiyordum
ama benden öğrendi oğlum
havuza taş atarken ailemle ellerim
bir baktım saçlarımdan çıkıyor rüzgar 
ve havuzun içinde köklerim
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o zaman ses biraz da akıldır
parolayı çözmek için otuz kilometre yürüdüm 
tanrı’ya gönderdiğim armağanın adresi için 
patladı ayaklarım

ol karanlık ve düş
tam yedi yıl oldu kitap okumuyorum 
bir sabah çalındı kapım efendim 
böyle uzun bir elbise
kanatları iri
saçları güneşten
edası kıştan
ama şunu söyleyebilirim tanımıyorum

ama şunu da ekleyeyim
tan-
dırın ateşinde odunum vardı 
hatta devlet bile gelmişti 
resim çekmişti
allah yazıyordu üstünde 
yufkaların

bekle yazıyordu üstünde dağın 
beklemedim girdi çeneme arkadaşım 
demiri
kızağının

olsun üşüdüm ama ısındım 
olsun yürüdüm ama dinlendim 
olsun yaşadım ama öldüm deyip 
al türkçe
bu ip

al ölüm bu türkçe
tek sapaktan çıkan bütün yolları teker teker geri yürüdüm- 
se de
evrene bir şiiri inatla kazır gibi
hiçe düştü ellerim

aynaya girdi kemiklerim 
oradan çıkardım kendi eşimi 
o ve ben
biz ve ben
ben ve ben
şimdi son kez
kun
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demir alırken çılgın bir asrın ikinci çeyreğinden
aynı denizin farklı kıyıları
  diplerinde insan kalıntıları
adaşının yasını hâlâ tutuyor lakabım
rüzgarlar sesini taşıyor adalarından gözlerime doluyor şarkılar sağanak
yürümeyi sevmediğin sokaklarla hatırlıyorum seni adım
       adım
dudaklarımızdan silini… ab-ı hayatın morluğu
o ağacın çarpık dalları altından çekilirken sandalyeler
gölgesiz ve sarhoş
 ağzında farklı bir alfabenin gülüşü damağında edebiyat tadı
dinmeyen elvedalarla yorulu
sol omzuna konulu korkak öpücükler
kuraldır
eksik hikayeler başladıkları yerde biter

***

ben seni ensenden tanımıştım
saçlarını toplamıştın ne de yakışmıştı kurşuni koyuluğuna karışınca
anladım gidişinden utandım kolundan tutamadım
kıyamadım dur demeye ufkunda
sahiller zeytin ağaçları
zaten dinlemezdin bilirim umut ile inat kardeştir
ve adettendir bahçemde hadsizlik
ayaklarının altı gel-
gitler
kaç hoşçakalındı saydın mı benim aram kötü tarihle
ama unutmam ikimizin de topraklarında çocuk vurdular
burada olsan iyi olurdum anar ağlardık birlikte

AEGEA
Ziya AYDI
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Başak ARSLAN

PİNOKYO

  Köşedeki sedire oturmuş buğulu cama bir şeyler çiziyor. Siliyor, dudaklarını 
cama uzatıp hohluyor, tekrar çiziyor. Çizdiği şeyle öyle meşgul ki beni fark etmi-
yor bile. Ama ben ne çizdiğini görüyorum.
Arkasında durduğumu görünce:
 “Bana bir su versene,” diyor. 

  Emir verirmiş gibi perde perde yükseliyor sesi. Git kendin al diyemiyorum, hiç 
diyemedim, hiç diyemeyeceğim belki de. İstese de gidemez, içemez ki zaten. 
Her gün, hep aynı gri pencerenin önüne oturup boş boş bakıyor etrafa. Sanki 
dışarıda yeni bir şey görebilecekmiş gibi. Bahçe aynı bahçe, yol aynı yol, ağaçlar 
bile aynı hâlbuki. 

  Evden dışarı pek çıkmıyor. Okula gitmiyor. Resim bile çizmiyor ne zamandır. 
Kimi zaman sağ kolumu boynuna doluyorum. Diğer kolumu dizlerinin altından 
geçirip öyle kaldırıyorum yerinden. Kimi zaman da koltuk altlarından tutuyo-
rum. Sedirde milim kıpırdayamadan akşama kadar bıraktığım gibi oturuyor.
Suyu getirip uzatıyorum. Bardağı elimden alıyor. Bir yudum içip camın önüne 
hızla koyuyor. Ters ters bakıyorum. Başından aşağı boşaltmak istiyorum tüm 
suyu. Sırf bana eziyet olsun diye yapıyor besbelli.
Gidip televizyonu açıyorum. Kel kafasını yandan aldığı saçlarıyla örtmeye çalı-
şan, şişman bir adam gözlüklerinin üstünden üstünden bakarak:
“Engeller yalnız sevgiyle aşılır,” diyor.
“Engelliler sadece kendilerine anlayışla yaklaşılmasını; kendilerine duyarlılık gös-
terilmesini…”
Duyarlılık gösterip aceleyle kapatıyorum televizyonu. Kumandayı koltuğun üze-
rine fırlatıyorum.
“Aç mısın?” diyorum en yumuşak sesimle.
“Yok,” diyor kız kardeşim umursamaz bir şekilde. 
Kilo alırım korkusuyla yemek yemek istemiyor besbelli. Ne de olsa biz kucakla-
yıp yatırıyoruz, kaldırıyoruz yerinden. 
Yüzünde kontrol edemediği kas hareketlerinin devinimiyle sürekli gülümsüyor. 
Arada bir şarkı mırıldanıyor. 
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“Bugün sen çok gençsin yavrum
Hayat ümit neşe dolu
Mutlu günler vaad ediyor
Sana yıllar ömür boyu”

  Neden bu kadar mutlu olduğunu merak ediyorum. Mutfağa gidip gelin dürümü 
yapıyorum kendime. Yufka ekmeğin içine yeşil soğan koyuyorum. Soğanın üze-
rine biraz tuz serpiyorum. Yanına ayranla masaya oturup yemeye başlıyorum.
Karşıdan bir ışık yansıyor salona. Önce tavana, sonra koridorun duvarına… 
Tüm salonu dolaşıyor. Gözüme gözüme vuruyor. Ayranımdan aceleyle büyük 
bir yudum alıp pencereye yaklaşıyorum. Tam tülü çekecekken aşağıdaki kısa 
boylu, kapüşonlu çocuk dikkatimi çekiyor. Duvara dayanmış. Elindeki aynayı 
bir aşağı bir yukarı sallıyor. Kafasını kaldırıp yukarı bakıyor gülümseyerek. Sınıf 
arkadaşım Bekir’le göz göze geliyoruz. Kızların saçını çekip kaçan, kavgacı, 
küfürbaz Deli Bekir…

  Beni görünce suratındaki gülücük donup kalıyor. Koşar adım köşede duran 
koyu yeşil Pinokyo bisikletinin yanına gidip, aynayı bisikletine takmaya çalışıyor. 
Takar takmaz bisikletine atlayıp seleye oturmadan, ayakta pedal çevirerek uzak-
laşıyor. Arada bir arkasına dönüp bakıyor peşinden gelen var mı diye.

  Arkasından koşsam yetişemem. Camın önünde öylece kalakalıyorum. Pence-
reyi aralayıp tülü çekiyorum. Köşeyi dönene kadar bakıyorum tülün arkasından.
“Çizdiğin kalp, söylediğin şarkı bu Deli Bekir için miydi?”  diyorum sesimi yük-
selterek. 

  Bir kandırılmışlık duygusu içimi kaplıyor. Vücudumdaki kan çekiliyor. Karnıma 
bir sancı saplanıyor.
“Yalan, dolan, serserilik hepsi onda.” 

  Kardeşim oturduğu yerde huzursuzca kıpırdanıyor. Yüzü asılıyor. Hiçbir şey 
söyleyemiyor. Beni görmüyor, söylediklerimi duymuyor sanki. Ayaklarını yer-
den kesen geçirdiği kaza değil Deli Bekir’in aşkı sanki.

Hayretle yüzüme bakıp gülmeye başlıyor. Sinirden ne yapacağımı şaşırıyorum. 
“Ne oluyor?” dercesine bakıyorum gözlerinin içine.
Eliyle dudak kenarlarındaki bıyıkları göstererek:
“Ayran bıyığı,” diyor.

    Elimin tersiyle ağzımı silip bir hışımla evden çıkıyorum. Bekir’in babası Kazım 
amcanın dükkânında alıyorum soluğu. Bekir de Kazım amca da yok görünürler-
de. Dükkânda sadece Aydın ve Burhan var. 
“Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni

Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son” sözleri karşılıyor beni. Aydın beni 
görür görmez müziğin sesini kısıyor. 
“İk-ikisi de ac-aceleyle çı-çıktılar az öö-önce,” diyor Burhan kekeleyerek. Kimi 
soracağımı önceden biliyormuş gibi.
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Dükkânın arka tarafındaki sandalyelerden birine oturuyorum. Tüm olanları bir 
çırpıda anlatıyorum onlara, hiç soluk almadan…

“Ben olacaktım ağzını burnunu kırardım kesin,” diyor Aydın. “Sana öyle yap 
demiyorum tabi de.”

Ayakkabısının üstüne bağladığı ayna ile senin kardeşinin eteğinin altına bakıyor 
diyemiyorum. Susuyorum.

“Sss-sa-sakat kızın gu-gu-gururuyla oy-oyyn-oynuyor yazık,” diyor Burhan yü-
zünü buruşturarak. Sakat demesi zoruma gidiyor bir anda. Sen de kekemesin 
diyemiyorum. Yine susuyorum.
 
Beni dolduruşa getirmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Onlar konuşup ben 
sustukça ellerim karıncalanmaya başlıyor önce. Yavaş yavaş kollarıma, dirsek-
lerime oradan omzuma, enseme, beynime sıçrıyor. Hızla yerimden kalkıyorum.
“Söyleyin Bekir’e kız kardeşimden uzak dursun,” diyorum.

“Söyleriz tabi. Sen hiç merak etme,” diyor Aydın başından savmak ister gibi. 
İkisinin de Bekir’den it gibi korktuklarına, korkudan hiçbir şey söyleyemeyecek-
lerine adım gibi eminim.

Sinirle çıkıyorum dükkândan. Dükkânın az ilerisinde duran Bekir’in Pinokyo bi-
sikletine takılıyor gözüm. Apartmanın tırabzanına zincirlemiş. Bisikletin gidonu-
na monte ettiği aynayı çıkarıyorum yerinden. Yere atıp paramparça ediyorum. 
Ayna un ufak oluyor ama benim hırsım geçmiyor bir türlü.

Yeşil Pinokyo bisikletini önce duvara vurmaya, sonra yere çalmaya başlıyorum. 
Sele bir yana, fren kolu bir yana, lastik korna bir yana dağılıyor. Bekir dükkânın 
penceresinden kederli gözlerle izliyor yeşil Pinokyosunun ölümünü. Onu öyle 
donuk, hareketsiz görmek beni şaşırtıyor. Kazım amca, dükkândan aceleyle çı-
kıp elindeki sopayla beni kovalamaya başlıyor. Arkamdan küfürler ediyor, avaz 
avaz bağırarak. Burhan da Aydın da bana yalan söylüyor. Neyse ki burunları 
uzamıyor.
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Onur ALTINBAŞ

MANDALİNALAR

  Yaşlı adam bankadan bayram ikramiyesi bu çektikten sonra pazardan mandali-
na ve bayram şekeri almış eve dönüyordu. Yürürken on adımda bir duruyor, bir-
kaç saniye soluklandıktan sonra yoluna devam ediyordu. Yağan yağmur adamın 
daha fazla yorulmasına sebep oluyor, ıslanan pantolonu bacağına yapışıyordu.
Adam sokağın ortasına gelince biraz durdu. Bir nefes sonra tekrar yürümeye 
çalıştı fakat o gücü kendinde bulamadı. Yine de kendini zorlayıp bir adım attı. Bu 
defa gözleri karardı. Etraf bulanıklaştı. Gözünün önüne pencerenin önünde has-
ta yatağında yatan karısı geldi. Sonra poşet düştü elinden. Mandalinalar sokağa 
gelişigüzel dağıldı beş evladının beşi gibi. Adam olduğu yere yüzüstü düştü. So-
kağın girişindeki kahvenin saçaklarının altında ellerinde çaylarıyla yağmur keyfi 
yapan birkaç kişi ‘adam gitti adam gitti’ diye birbirlerine bağırıp yaşlı adama 
doğru koştular. Kollarından ve bacaklarından tutarak sırtüstü çevirdiler. Bay-
gındı. Üstelik burnu kanıyor gözleri kayıyordu. Kanı durdurmak için marketteki 
dondurma dolabından buz torbası getirdi biri. Bir yandan buzla kanı durdurmaya 
çalışıyor bir yandan adamı ayıltmaya çalışıyorlardı. Beş dakika sonra ambulans 
göründü sokağın başında. Toplanan kalabalık hızla açılıp ambulansa yer verdi.
Ambulanstan sedyeyle inen iki adam ve bir hemşire sedyeye koydukları ada-
mı hemen ambulansa taşıdı. Ambulans sirenleri acı  acı çalarak hızla uzaklaştı. 
Çevredeki kalabalık hep bir ağızdan Allah şifa versin dedikten sonra dağıldı. 
Hemşire nabzını kontrol ettiğinde adamın nabzı durmuştu. Birkaç dakika yaşlı 
adamı hayata döndürmeyi deneseler de başaramadılar. Bu arada adamın tele-
fonu çalmaya başladı. Telefon kayarak cebinden düştü. Hemşire ekrana baktı. 
‘Ahmetim Arıyor’ yazıyordu. Hemşire telefonu açar açmaz Ahmet:

‘‘-Alo baba! Zeynep bu bayram için tatil rezervasyonu yapmış bu bayram gele-
meyeceğiz.’’ dedi.
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kırık karpuz çekirdeği, yırtık bahar yaprağı 
içimde fokur fokur denizle geri döndüm 
sinemadan en son çıkan bir bulut ve bir uyku 
içtimaya ilk gelen otuz yaşında yüzüm

koştum hızla eski ateşleri, kardeşleri dirilttim 
kaçtım ince kışı çatan orospu sokaklardan 
orospu ilahlardan kurtardım öz secdemi 
kalbe saplı duran bıçağı içeriden sivrilttim

içeriden çıkmış bir halle dışarıdan geldiğimde 
bütün yurdu tutmuştu bir cesedin kokusu 
gözü aç, başında taç, sahte bir yalvaçtı bu 
fakültede tam on saat alkışlanan orospu

toprakta tam otuz yıl beklemiş lazarus gibi 
kendi ellerimle dirilip şiir yazıyorum
kendi ellerimle hazırlıyorum bunu
“evde bomba yapmak” google’dan aratıyorum

özbenliğimi arıyorum karartmadan mumu
ince ince dokunan ekmeği ve sararan ebegümecini

uzun uzun yol aldık bir sandık yığını kadar
göğe serpilip yosun tuttuk yoğun bulutta tar 
öğleleri çoban sürüsüne saklanan pireler ve abdallar 
tarla boyunca sakin periler ve ilahlar

çünkü ölüyor elimizde ne varsa
ellerimizi arıyoruz sonra bulmak için dünyayı 
dünyayı ve türkiyeyi unutuyoruz ama 
kalbimize dokunmak için artık sadece şiir var

müzikle sulamak dikenleri ve tayları
ölgün çimenlere bağdaş kuran yaşam ve bulantıyı 
ol an. göğsümüzde beliren kızıl bir tufan 
salıncaklara bağlanan tülbentten arta kalan

Beklenmeyen
Deus Ex MACHINA
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artık sadece özneler var ve insanın ürettiği dünyadan uzaklaş-
tık. bize dokunan yalnızca şiir değil, gerçeğin ve anti gerçeğin 
dünyası ve hâlâ dokunabiliyorsak evrene ve evren bile kısıtlı 
bir alanda ilerlerken, ilerlemeye çalışırken ben sonsuzluğa 
açtım şu kendimi. şu kendim de tek bir insandan, tek bir şair-
den, tek bir özneden değil artık oluşmuyor.

bulunmazı bulup bilinmezi bildiren 
elleri kır bir bozbaykuş tutup zamanı 
derinine teper açtığı yuvasından 
kuyunun loş kumpanyasını söndürerek 
birkaç zamanı siler, yaban dünyasından

gördü tanık bütün delilleri, tanrılara atfedilelen gizemi 
yürüyen kozmos ve düşegelen köpeği
içinde alaşağı akıp giden tini. son bir tıkanç.

son bir gizem ve kelimeler, artık tokunduğu taşlardan kalkan, 
sayfaya mürekkep olarak bile değmeyecek bir türkçe olarak, 
artık bir enstrüman; gerçeği ve anti gerçeği çalan sadece ses 
ya da görüntü olarak kalkmalıyım ayağa. sadece gerçek olma-
yana değil gerçek olana da dokunacak bir.... YAZILIYORUM. 
Yazılıyorum ama bunun bilincinde değilim. Yazıyım ama 
sadece görüntüden değil aynı zamanda düşünceden ibaretim.

düşünce açar kendini türkçe bir sayfaya
kartallara insan dili öğretmek gibi zordur
uçarak aşmak dünyanın gerçeğini
ama bir şekilde vuracağım yokluğun mührünü varlığa.



“Guck mal!
Ich sage was dir.” A.T.

-ankara-

şehri şehre taşıyarak, şehre dair bir şeyler söylemek için parklar bahçeler, bank-
lar ve korkularla büyüyen yüze tekrar bir göz ucuyla baktım. karanlık şehir; 
ama yağmurdan ya da binalardan, memurlar ya da kurumlardan değil, yürümeyi 
henüz öğrenmiş bir çocuğun krampon giydirilip oyuna sokulması ve yüzüne sert 
bir top yemesinin karanlığı. nereden gelirsen gel bir taşra. kimse için bir durak 
ya da nihai adres değil. ülkenin orta yerinde hasbelkader düşülen araf. gün doğ-
madan alelacele girersen bir binekle, neonlar sana en dandik ütopyanın izlerini 
gösterir. herbiri de artık kendi olmaktan çıkmış birkaç kültürün görülebilecek en 
kötü bileşimi. yağ ve suyun birbirine karışmaması kadar-gibi birbirinden ayrık iç 
anadolu ve istanbul türkçesinin ipleriyle örülen gergin ses uzamı. dev bir kazığı 
bir tepeye çakar gibi çakılmış anakronik estetiğiyle devasa o mabedin gölgesinde 
uçuşan bira tenekeleri, orospu kartvizitleri, market poşetleri... tepeden devrile 
devrile meydana doğru inen yokuşlardan açılan, daha bismillah demeden post-
modernizmin çekirge fırtınasına tutulmuş ulusal modernizmin maddesel silüeti. 
meydana ulaştığında girdiğin herhangi bir ara sokakta kitsch’i kıskandıran görsel 
ve sessel anlamsızlık öbekleri. toprağa haş diye dökülmüş koca bir kazan bulaşık 
suyu gibi büyük caddelerde güdük ideolojilerin her yere bulaşmış artıkları. alt 
kültürün ve yozlaşmanın hemen her yerde önlenemez zaferi. bulantı.

-berlin-

bir pazar yeri, bir curcuna, en bilinen adıyla “köpekler kenti”. savaşta yıkılıp da 
tekrar inşa edilmemiş tek şey parklar. tiergarten’da efil efil salınan eski, yüksek 
ağaçlar. o ağaçların arasında doğanın belki sildiği, belki de derinlere gömdüğü 
prens köpeğinin ayak izleri üzerinde şimdi bir öğrencinin, bir bankacının, belki 
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de bir şairin köpeğinin patileri geziniyor. özgürlük, ama ikircikli. başkaldırı, ama
kontrollü. bize parlementoyu gezdiren bir alman devlet görevlisinin deyimiyle 
“izmirden sonraki en büyük türk kenti” mi acaba? türklerin yoğunlukla yaşadığı 
neuköln ve wedding arasından sıyrılarak artık bir külte dönüşmüş olan kreuz-
berg’in merkezi kotti “her şeyden bir parça”nın bulunduğu bir vitrin ya da mini-
mal bir paralel evren. henüz yakılmış ve tekrardan tamamlanabilmiş ufak mina-
resiyle mevlana camii’nin (milli görüş grubuna ait. bu milli görüş ve almanyada 
türk-islam çevreleri ayrıca açılması gereken bir konu) bitişiğinde monarch isimli 
paspal bir kotti clup-barı var, birkaç biradan sonra kendinizi ortamın coşkusuna 
kaptırırsanız afrikalı bir genç size menşe’i ve içeriği belirsiz bir sigara ikram 
edebilir. o meşhur “merkez” köprüsünü geçtikten sonra iki taraflı uzanan orani-
nenstrasse dünyanın en ilginç caddelerinden biri. rapçileri, retro-punkları, çeşit 
çeşit hipsterları, halay çeken kürtleri, ve gözleme satan otantik teyzeleri birbiri-
ne yapışmış şekilde görebileceğimiz bir mayısın haricinde de rengarenk “queer” 
mekanlar arasından fırlayan usturuplu tabelasıyla “berlin ülkü ocakları” ile sizi 
şaşırtmaya devam eder. her şey bu caddededir, ama bütün göndermelerinden 
yalıtılmış halde. burası, anlamsal düzlemine sadece sanatçısının hakim olduğu 
bir açık sanat galerisidir aslında. berlin, yanında bira da içilebilen lahmacun arası 
dönerdir. kültürel baş dönmesi ve bulamaçtır.

-kimlik-

“-miş, -mişim, -miştim, -mişmiştim”

oranienstrasse’nin üzerinde, köşede bir binanın yüzünü bu miş’li zaman çeki-
minin olabilecek ve olamayacak bütün halleriyle kaplamışlar. yıllar evvel buraya 
gelmiş olan türk, kim olduğunu anlamaya, daha çok da hatırlamaya çalışıyor 
gibi. yatay bir düzlemde kültürel saplantılar salınıyor. donmuş bir uzay istemi. 
korunaklı bölge. tatile gittiğinde, yani kaynağa döndüğünde ise sıkıca tutunulmuş 
olanın artık çıkış noktasında bile kalmadığını, başkalaştığını görmenin hüznü. iki 
taraflı hüzün. halihazırda post-travmatik bir kimlik sorunu yaşayan alman mil-
letine adapte olmayı matah gören türk’ün kapıldığı karanlık helezon ve bunu 
reddeden türk’ün yaşadığı zihinsel tutulma karşı karşıya. boşluk. daha çok jetlag.
kaynakta yaşanan şey ise hem arınma, hem bulanma. elitist-modernist türk 
kimliğinin üzerinden cumhuriyetin kuruluşundan beri haritanın bir yerlerinde 
salınan avam, popülist türk kimliğinin hayaleti buldozer gibi geçti. yeni nesiller 
kesinlikle kim olduğunu hatırlamıyor. diğerlerini de biz hatırlamıyoruz.

-hesap vermeme-

yayalara yeşil yanarken, gözümün önünde, hem de tunalı hilmi caddesi’nde 
karşıdan karşıya geçmekte olan yaşlı bir kadına çarpan taksici; arabasından inip 
kadını yuvarlandığı yerden kaldırıyor. koluna girerek karşıya geçmesine yardım 
ediyor.

“-kusura bakma teyze. -allah senin belanı versin!”
ülkenin tepesinden tırnağına kadar her yerine sinmiş olan en yaşamsal-ölümcül 
sorun ne deseler, “hesap vermeme” derim.
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-türk aydını-

bu konuya değinmek hiç bir zaman benim işim ve tercihim değil. ama bu da 
bana düştüyse eğer söyleyeyim; türk aydını evrim ağacında bulamayacağımız 
bir canlı türüdür. bazen kuşa benzer, bazen sürüngene. her ikisi de olur bazen. 
ne yeterince akıllıdır ne de yeterince duyarlı. söylemesi gerekeni ya çok başta 
ya da en sonda söyler. zamanlaması sıfırdır. o yüzden de neden ona hâlâ aydın 
dediğimizi anlamak güçtür. aydın ayıtandır (söyleyen). türk aydını pek bir şey 
söylemez. sözün gücünün farkında değildir. onu anlamaya çaba sarfetmek ta-
mamen zaman kaybıdır. onu bir biçimde anlamak isteyenlere benim tavsiyem 
bundan vazgeçmeleri. hakkında yazdığım bu birkaç cümle bile benim midemin 
bulanmasına yetti. türk aydınına para ya da ideoloji verin. türk aydınına birkaç 
köle ve birkaç da put verin, çekilin kenara. seyreyleyin sonra gümbürtüyü. ya da 
seyreylemeyin. siktir edin onu. hiçbir şey kaybetmezsiniz.

-makas-

sedat umran, şiiri gibi sessiz sedasız öldü. türkler hiçbir zaman bakması gere-
ken yere bakmadı. türkler dünya üzerinde “orada olmayan adam”dır. ne tutsak 
olurlar, ne de özgür. ne kul olurlar ne efendi. ne yaşayandırlar ne de ölü. kesiğin 
diğer tarafındadırlar.

-söylenenler-

bir çocuğun beyni çocukluğundan beri ona söylenenlerle dolar. çocuk için bu 
söylenenler hem silah hem de kapandır. çocuğun zirveye ulaştığında kulağında 
uğuldayan rüzgar da, düştüğü zaman dizini yırtan taş da bunlardır. radyoda bir 
şarkı çalıyor ve beş yaşındaki yarı uyanık çocuk bedeninde bir keder diriliyor.

-tanrı-

tanrı bir yolcuktur. bunu dindarlar, zahitler ya da kolaya kaçanlar anlayamazlar. 
bunu memurlar, tuzu kurular, oğlunu, kızını evlendirmişler anlayamaz. tanrı’yı 
peygamberler bile anlayamaz. onlar toplumun yara bantlarıdır, ama kendi ya-
ralarına derman bulamazlar. tanrı onları terk ettiğinde delirmiş gibi yalvarırlar. 
tanrı’dan bir söz, bir yardım isterler. tanrı herkese yardım eder de herkesle 
söyleşmez. rimbaud’yla söyleştiği kadar muhammet’le söyleşmemiştir, buna ka-
lıbımı basarım. tanrı aranmak istemez. tanrı bulunmak istemez. tanrı mükafat 
isteyenlerin kabusudur. tanrı açlıktan ve zilletten derisi ve ruhu kemiklerine ya-
pışmış bir çocuğun gözünde hâlâ ve her şeye rağmen direnen ışıktır, başka bir 
şey değil. tanrı ibadet değil, bedel ister. bu bedel “parçalanmış bir yüz” ister. 
bu bedel paralı köpekler tarafından tecavüze uğramayı ister. bu, etlerinin par-
çalarıyla yedi atla birden şehirden girmeyi ister. bu dışlanmayı, vatan haini ilan 
edilmeyi ister. bu vatan artık tanrının vatanı değil. belki de hiç olmadı. bu dünya 
tanrının dünyası değil. riyakar meleklerin ve biz dürüst şeytanların dünyası. ama 
biz onlardan daha eski dostuzdur tanrı’yla. eski dostlar birbirini anlar.
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-reklamlar-

tanrıdan sonra reklamların girmesi nereden baksan postmodern, nereden bak-
san aymazlık. öyle mi? bu konular ayrıca konuşulur. müsaade ederseniz şimdi 
omo’yu tanıtmak zorundayım. omo hâlâ var mı onu bile bilmiyorum. omo’nun 
yabancı mı yoksa yerli bir tanrı mı olduğunu bile bilmiyorum hatta. ama omo’yu 
tanıtacağım. omo en iyi deterjandır, ekran ikiye bölündüğüne kahve dökülmüş 
olan beyaz tişörtü en iyi omo temizler. şimdi de nef’i, bir virüs gibi girecek 
reklamların arasına müsaade ederseniz. HERKES YEDİĞİ HAKKIN HESA-
BINI VERECEK, hadi bakalım! herkes bir yetimin kursağından keserek aldığı 
omo’yla yıkanmış karbeyaz tişörtlerin, gömleklerin; haramla kapanmış, ısınmış 
bir sırtın hesabını verecek. vermezse eğer birileri soracak bunu. en azından 
deneyecek. tanrı, reklamlar ve nef’i birbiriyle sanıldığı kadar ilgisiz değildir. bu 
doğru bir sıralamadır.

-türk edebiyatı-

türk edebiyatından kısa ve öz bahsedeceğim: mai ve siyah. yaban. kuyucaklı 
yusuf. ince memed. sevgili arsız ölüm. tutunamayanlar. gölgesizler. suskunlar. 
ölmüşler. ölecekler. yaşamak isteyenler. yaşamayı gerçekten isteyenler. yaşama-
yı ve yaşatmayı yürekten isteyenler. merhaba.

türk edebiyatı ne miskindir ne de sakin. ne zemzemedir ne demdeme. ne abes-
tir ne muktebes. iyi kalite bir çeliğe binlerce defa vurulmuş bir çekiç gibi-kadar 
güçlü bir sağanaktır. vurmaya devam!
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Sevgi OZAN

NASIL KADIN OLDUK

“Kadın doğulmaz kadın olunur.”

  Simone de Beavoir’nin bu çarpıcı söylemi modern dünyanın ve onun kızgın maşa-
sını çıplak elleriyle tutan eril iktidarın göz kamaştırıcı illüzyonunu açığa çıkaran haklı 
ve yerinde bir tespittir. 

  Başlangıçta doğası gereği iki ayrı insan olmayan kadın ve erkeğin arasında, henüz 
düşmanca tavır inşa edilmeden çok öncelerde uyum ve dayanışma vardı. İlkel olana 
özgü iş birliği ve dayanışma cinsler arası ayrımcılıktaki birtakım toplumsal hiyerarşi-
lerin düzenlenmesinde, adil yaşamın olanaklarını sunmaktadır. Modern bir kavram 
olan iş bölümü ise ayrımcılığı ve hiyerarşiyi derinleşmesine katılaştıran değiştirilemez 
kuralları meydana getirecektir.  

  İlkel olanın modern anlamda geri kalmış olumsuz tavrını bir kenara bırakarak, 
apaçık gerçeklerini yansız bir şekilde açığa çıkarmak gerekmektedir. Modern dünya-
nın aşağılayıcı ve ikincil pratiklerinin henüz üretilmediği ilkel olan durumda; kadının 
gücü, emeği ve statüsü erkek cinsi bakımından saygın ve yerinde bir değere sahipti. 
Erkek ise diğer tüm sıradan erkeklerin yapabildiği ölçüde avcılık yaparak birtakım 
görevlerini yerine getirirdi. İlkel toplumlarda karşımıza çıkan anaerkil yaşama biçi-
minin en belirgin özelliği kadının henüz erkeğin nesnesi haline gelmemiş olmasıdır. 
Peki, sonra ne oldu? İlkel durumda olmayan aşağılayıcı ve ikincil bu statü kendini 
nasıl inşa etti? Sanki hep öyle olmuş ve öyle gidecekmiş gibi… Doğası gereği erke-
ğin türevi bir kadın, heteroseksüel dünya anlayışının meşru ilan edilmesiyle modern 
anlamda “bayan” oldu. Böylesi bir kökten değişiklik, kadının yerini daha da olumsuz 
bir biçimde sabitledi. 

  İlkel durumda olan bu topluluklar bir süre sonra birbirlerini karşı çit çekerek özel 
mülkiyeti ortaya çıkardılar. Bu topluluk kendi arasında bir bölünmeyle eşitliği boza-
rak, doğal durumu ortadan da kaldıracaktır. İlkel anlamda kadın eve hapsedilerek 
yeri özel alan olarak belirlenecektir. Erkek ise dışarı ile bağı kuran tek kişi olacaktır. 
Başlangıçta çok belirgin olmasa da özel mülkiyetin kendisi eril bir ideolojinin kabın-
dan çıkarak 21. yüzyıl’a kadar da böyle sürüp gidecektir. 

  İlk çağın toplumsal kültürel düzenini incelediğimizde, kadının statüsü ataerkil ideo-
lojinin yaygınlaşması ile sürekli üretilen cinsiyetçi tavırlara maruz kalmıştır.
Antik Yunan demokrasi ile yönetilmesine karşın, özgür yurttaş kavramı yalnızca 
Yunanlı erkekler için bir haktır. Öte yandan kadın ise köleden aşağı bir konumdadır. 
Kadın cinsi arasında toplumsal ayrımlaşmalar ve değişmez biçimsel farklarda söz 
konusudur. Soylu, soylu olmayan kadın, köle ve hayat kadını olmak gibi birçok ay-
rımcı pratikler mevcuttur. Yine bu dönemde de kadının bedeni, uzuvları ve bütünüyle 
kadın olmanın kendisi cinsel bir aşağılanmayla eril iktidar tarafından pekiştirilmiştir.  
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  Orta Çağ’ın sosyal yapısına baktığımızda, kadına yönelik ikincil ezici tavır tamamen 
tanrısal söylemlerle desteklenmiştir. Birçok katı uygulamalarla kadın olmanın cezası 
en korkunç yüzünü bu çağda göstermiştir. -“Cadı kadın”- Orta Çağ Avrupasında 
genellikle büyü yapan ya da gelecekle ilgili kehanette bulunan kadınların cadı olarak 
diri diri yakılması bir tür tanrının inayetiyle gerçekleşmiştir. Bir cinsiyet olarak kadın 
bedeni ve ruhu birçok uygarlıkta negatif ayrımcı söylemlerle kadını olmanın bedeli, 
en büyük günah olarak varsayılmış ve ölüm cezasına dahi çarptırılmıştır. Kendinin 
bile söz sahibi olmadığı bedenini herhangi bir dış müdahale karşı koruyamaması, er-
keğin yüzünü kızartarak yalnız onu değil topluluğun onurunda da yozlaşmaya neden 
olmuş ve utandırmıştır. Böylesi bir suçun cezası affedilemezdir. Sahip olduğu güzelliği 
bir kezzapla parçalamak ya da cinsel organları yakma kesme gibi birçok vahşice 
pratikler, zamanın koşullarında meşru bir fikirdi ve öyle olması gerektiği için uygun 
görülmüştü. 

  Kadına yönelik cinsiyetçi ayrımcılık pratikleri beden politikaları, nesneleştirme, şid-
det ve taciz gibi insanlık üstü uygulamalar modern dünyanın eşitlik ve özgürlük söy-
lemleriyle eril iktidarın meşru ideolojisi haline geldi. 

  Sanayi Devrimi’nin hemen öncesinde feodal devletlerin yıkılmasıyla, köyden kentte 
göç eden yoksul çiftçi ve köleler, kentlerin yüksek apartmanlarında karanlık dar bir 
odada bir yığın insan olarak yaşamını sürdürecekti. Ertesi günün sabahında ise dev 
makinelerin uzantısı olarak, vasıfsız bir işçi ordusu haline gelecekti. İlk zamanlar fab-
rikalarda, yoksul köylerin erkekleri işçi olarak çalışmaya başladı. Kadın ise annelik, eş 
olma, bakım, yemek ve temizlik gibi ücrete tabi olmayan emeğini yine bir sonraki gün 
için üretecekti. Kadının bu duygusal ve karşılıksız emeği ev içi emektir. Kadın özel 
alanda kendini kutsal anne ve eş olma statüsü dışında kendi başına bir değere sahip 
değildir. Erkek de özel alanla kamusal alan arasında bağ kuran tek kişidir.  Peki, ne 
oldu da kadınlar iş gücü piyasasında yer aldılar? Modern erkekliğin yükselişi ile birlik-
te sıradan erkek ve devlet arasında yapay bir bağ kuruldu. Daha önce hiç kurulmamış 
bu bağ, Orta Çağ’da yalnız soylu erkeklerin kazandığı bir ayrıcalıktı. Fakat modern 
dünyanın militarizmi, devletin soysuz ruhunu kutsallaştırarak, bu soylu onuru bile 
pazara çıkarmıştır. Onuru ve vatanı için savaşan sıradan erkeğin ölümünü yüceltmiş 
ve ona şehit unvanını vermiştir. Bu uygulama insanın en yüce değer nefes alışını bile 
hiçe sayarak davayı öne geçirmiştir. Önce dava… Böylesine yüce sahtekâr değerler, 
ölümün korkunç yüzünü bile süslemiştir. 

  Birinci Dünya Savaşı’na katılan yoksul ve soylu olmayan erkekler, aynı zamanda 
makine uzantıları, savaşa katılarak bir yığın ölü alarak geri gelmeyecekti. Çünkü çok 
öncelerinden hayalini kurduğu yaşam onlara şehit olma ile verilmişti. Sonrasında da 
yeri doldurulması gereken devasa işçi ordusuna dönüştü. Yüzyılın toplumsal köklü 
değişikleri, kadınların da iş gücü piyasasında yer almasına neden oldu. Kadınların iş 
gücü piyasasına çekebilmek için birtakım reklamlara başvuruldu ve sonuçları olağa-
nüstü bir katılımla geri dönüt alındı.  Hem özel hem de kamusal alanda kadının statü-
sü yeni bir boyut kazandı. Kadın, hem ev içi emeği yeniden üreten, hem de modern 
dünyanın yedek işçi ordusu olarak çifte emek kavramına sahip oldu. Cinsiyet farklılığı 
düzeni, kendini iş gücü piyasalarında da göstermişti. Kadınların çalıştığı koşullar sırf 
kadın olmaları bakımından kötü, vasıfsız ve beceri gerektirmeyen işlerdi. Aynı zaman-
da da kısa dönemlik ve mevsimlik işlerde çalışmaktadır. Kadın yalnız kadın olduğu 
için ne kadar yükselse bile erkeğe oranla yine düşük ücret almaktadır. Kadınlar kolay 
vazgeçilebilen, çabuk işe alınıp çıkarılan, yedek işçi yığınları olarak modern piyasada 
vazgeçilmez yerini almaktadır.

s
in

 e
d

e
b

iy
a

t
17

//

47



  Kadının yalnız kadın cinsi olarak inşası modern dünyanın cinsiyetçi ayrımcılık pra-
tiklerine maruz kalmasına neden olmaktadır. Özellikle vurgulanan kadın ve erkek 
arasındaki bu uzlaşmaz karşıtlık, bu iki kutuplu dünyanın birçok kavramıyla ötüşmek-
tedir. Akıl duygu, kamusal özel, yöneten-yönetilen, özne-nesne, eril-dişil ve birçok 
karşıt kavramlarla kendini yineler. Kadına doğuştan atfedilen dişil sıfatlar olarak; duy-
gusal, nazik, arzu edilen nesne, sadakatli, boyun eğen, yeri özel alan olarak belirlenen 
rasyonel olmayan bir takım aşağı konuma aittir. Erkek ise;  rasyonalite ile bağdaşan, 
yöneten, yeri kamusal alan olan, dişil tüm değerleri olumsuzlayan, hatta devlet ve 
tanrı gibi yüceltilmiş değerlerin potansiyel kişisi olarak karşımızda durur. Cinsiyet 
farklılığı düzeninin ayrımcı pratiklerini görmezden gelmeyen feminizm ilk olarak; 
modern dünyanın eşit özgür birey kavramını sorgular ve altında yatan eril iktidar 
değerlerini deşifre etmeye çalışır. 

  Kimdir bu birey? Modern dünyanın ortaya çıkardığı ve yücelttiği bu birey ancak 
ve ancak “Avrupalı Beyaz Özgür Erkek” tir.  Bir siyah, bir köle ya da bir kadın hiç 
değildir. Tüm bu ayrıcalıklar; özgür, eşit ve kendi aklını kullanma yetkisine sahip bir 
avuç azınlık beyaz erkeğin elindedir. Bilgiyi, aynı zamanda da gücün de kimde olaca-
ğına karar veren yetkinin de mutlak sahibidir. Birey kavramının dışında kalan yığınlar 
ise kendi aklının iradesini doğası gereği kullanamamaları bakımından, ayrımcı ezici 
pratiklere maruz kalabilir. Çünkü o henüz bir insan olma olanağını bile kazanamamış, 
ilkel bir yaratıktır. Tüm bu yığınlar için her ne uygun görülürse, meşru olan budur ve 
sorgulanamaz. 

  Kadın, henüz bir birey olma olanağını kazanamayarak, yalnız başına herhangi bir 
varoluş elde edememiştir. Kadın bir anne ya da bir eş olarak sınırlandırılmıştır. Eğer 
ki bir erkek çocuk doğurur ise Freud’un söylemiyle açıklarsak, daha çok küçüklü 
yaşlarda yaşadığı penis eksikliğinden doğan elektra kompleksinin eksik bilincine yeni-
den kavuşabilir. Kadın eril iktidarın uygun gördüğü bir takım davranışları kazanarak, 
hem eril iktidardan pay alır, hem de yerini pekiştirmiş olur. Kadın cinsinin tarihsel 
savaşının anlamı, erkeğin bir uzantısı ya da erkeğe göre değer biçilen bir cinsel nesne 
olmanın çok ötesinde insan olma hakkının geri iadesini istemektedir. 

  Kadın cinsiyetlendirilmeden çok önce, doğası gereği bedeni eril bir iktidar tarafın-
dan kontrol edilen kutsal anne ya da bir eş olarak; erkeğin cinselliğini bir sonraki gün 
için yeniden üreten bir otomat olmaktan çıkarılmalıdır. Kadın daha kadın olmadan 
önce yalnız insandır. Sonra siyahtır ya da yoksul bir çiftçi çocuğudur. Kadın bir er-
keğin, iktidarın, yasaların hatta bilimin de ayrımcı söylemleriyle tek başına cinsel bir 
haz nesnesi olmanın çok ötesinde sadece yalın bir insandır. Kadın bedeni, uzuvları ya 
da davranışları kendi başına cinsel bir anlam ifade etmemektedir. Kadın doğduğu an 
itibariyle ne bir kutsal anne ne de sadakatli bir eştir. Bir soylunun yanında gezdirerek, 
güzelliğiyle övündüğü cinsel bir nesne hiç değildir. Kadın kendi başına birçok emeği 
üreten bir emekçi, bir neslin geleceğini yeniden inşa eden bir sanatçı, bir politikacı 
kadar toplumsal soruna el basan, ya da bir dehadır var olanı bulup ortaya çıkaran… 
Kadının bedeni ve cinsiyeti daha varoluşun soluğundan çıkmadan ekilmiş, biçilmiş 
yalnız giydirilmeyi bekleyen zehirli bir kaftandır. Doğduğu an itibari ile nasıl konuş-
ması, nasıl oturup kalması ya da nasıl sevmesi gerektiği bile çok öncelerden belirlen-
miştir. Böylesi bir belirlenmişlik sonsuz bir ruh için,  yalnızca ölüme dek süren çivili bir 
pranga gibidir. Her ne zaman soluğu yükseklerde alsa, bir adım bile daldırsa ruhunu 
adil sulara, deldirir yüreğini, ölümünü bir trajik intihara dönüştürsün diye. Hemen er-
tesi günü, küresel dünyanın engerek dilli soysuz manşetlerinde yankılanır bir kadının 
çığlığı, bir sonraki gün unutulmak için, hiç var olmamış gibi…
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Mavi Tuğba ATEŞ

GÖKKUŞAĞI

“İçimde radyo istasyonu taşıyorum.”

  Sesi mahallede yankılandı. Kendinden önce sesi geldi oturdu köşedeki sandalyeye. 
Kahvehaneden içeri girdi. Tütünden sapsarı kesilmiş dişleriyle kıs kıs güldü. Yüzüm-
deki çizgileri izledi. Gülüşümün kıyısında durdu. Elimdeki çay bardağını lavaboya 
bıraktım. Ben bu hayattan hiçbir şey anlamadım dercesine gözlerime baktı.
O günden beri Kuş Hilmi’yi izliyorum. Bugün de aynı saatte geldi kahvehaneye. 
Tütününü sardı. Bir bardak oraletini istedi. Açtı gazeteyi, okuyup okumadığı meçhul. 
Gidenleri uğurluyordum; Kuş Hilmi elini çenesine koymuş, diğer eliyle bıyıklarını 
düzeltiyordu. Cebinden kırık bir ayna çıkardı, saçlarını taradı parmaklarıyla. Boş 
oralet bardağını alırken aynaya baktım çaktırmadan. Kahverengi beneklerden zor 
görebildim kendimi. 
“Ya sen nasıl görüyorsun bu aynada kendini Kuş Hilmi?”
Ellerini iki yana savurdu. Sadece kendisinin duyduğu şarkıya ritim tutuyordu. Göm-
leğinin cebinden mendilini çıkardı. Bir o yana bir bu yana salladı. Mendili cebine 
yerleştirirken parmakları birbirine karıştı.
“Güzel şarkıydı. Duydun mu?”
Ne diyeceğimi bilemedim. Öylece bakakaldım neşesine.
“Sen duyamazsın tabii, bu şarkı çok eski. Hem de çocuklara göre.”
Haritadan gideceği yeri bulmaya çalışır bir halle yüzümü inceledi. 
“Çok uzakmış.”
Ne o uzak olan demeye kalmadan bana en sevdiği çocuk parkını tarif etti. 
“Şehrin çıkışındaki sapa yolda olmasa her gün kahvehaneye geleceğime oraya gide-
rim. İçimdeki çocuk sevinir, canlanır o zaman.”
Aynayı çıkardı. Bıyığını düzeltti. Gözlerini kapadı. 
“Kendini nasıl görüyorsun öyle? Açsana gözlerini Kuş Hilmi?”
“İçimdeki radyo istasyonuna bakıyorum. Gözlerimi açınca kayboluyor. Sen bana bir 
oralet getir. Ben o zamana kadar gözlerimi açmayacağım.”

  Boşları toplayıp tezgâha bıraktım. Oraleti hazırlarken gözlerini açmış mı diye merak 
edip Kuş Hilmi’ye baktım. Yerinde yok! İlk kez habersizce gitmişti. Oturduğu masanın 
kenarına zorla tutunan aynası düştü düşecekti. Alıp baktım benekli kendime. Gü-
lümsedim. Benekli dişlerimle. Kahvehanedekiler dalgaya başlayınca tezgâha koştum. 
Çekmeceye koydum aynayı. Emanettir, dedim kendi kendime.
“Len senin bu hallerin hâl değil. Kuş Hilmi’ye takılan ya huyundan ya suyundan... 
Bana demli bir çay koy sen iyisi mi!..”

  Gıkımı çıkarmadım. Çayı okey taşlarının kenarına koydum. Kafasını salladı Semih. 
Kapı açıldı. Gelen yine Kuş Hilmi değildi. Kapının yanına asılı saate baktım. Bir saat 
on sekiz dakika önce gelmiş olması gerekiyordu normalde. 
“Noldu len? Gelmedi mi seninki?”
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  Gülüştüler. Var bu işin içinde bir iş, dedi Semih. Kötü haber tez yayılırmış. Başına 
bir iş gelmiş olsa bizim kahvehaneye damlardı haberi. Kuş Hilmi’nin kahvehaneye 
uğramadığı günlerin üçüncüsünde çayları demledim sabahtan. Çekmeceden kırık ay-
nayı aldım. Dükkânı çırağa emanet edip yola düştüm. Onunla konuşmadan anlaşabil-
diğimden, nereye gitmiş olabilir diye düşünmedim hiç. Telefonumdaki haritayı açtım; 
internetten bulduğum adresi yazdım. Yaklaşık olarak kırk dakika sonra ulaşabilecek-
tim varmak istediğim yere. 

“O kadar da uzak değilmiş.”
Arabanın dikiz aynasına baktım. Bıyığımı düzelttim. Gözlerimi kapadım. 
“Ne oluyor bana? İyice Kuş Hilmi’ye benzedim.”

  Parkın güvenlik görevlisiyle günaydınlaştık. Açılışı yapıyordu. Kapı önünde durdum. 
Kuş Hilmi’yi bekledim. Canım sıkıldı Güneş’in altında ter ter döküldüm. Zaman geç-
sin istedim. Önce atlıkarıncaya bilet aldım. Tıngır mıngır döndüm. Gondola bindim, 
göğe yaklaştım; Güneş’e sırtımı döndüm. Yere baktım; Kuş Hilmi gelmiş! Çarpışan 
arabalara oturmuş. Seslendim, duymadı. Aşağıya atlayıverecektim. 
“Durdurun inecek var.”

  Dileğim kabul edilmedi. Zaman, gökten yere doğru esnedi. Gökkuşağı belirdi, dün 
geceden kalma yağmurun hatırına. Keşke gökkuşağından aşağı kayabilsek… O za-
man bir saniye bile düşünmeden gondoldan gökkuşağına zıplardım. Kuş Hilmi’nin 
yanına iniverirdim kolaylıkla. Çok geçmeden gondol durdu. Çarpışan arabalara git-
tim.
“Hey! Aynanı bizim kahvehanede unutmuşsun.”
Yüzü Ay parçası oldu, güldü kıkır kıkır. Bir o yana bir bu yana şaklattı parmaklarını. 
Koştu yanıma. Aynayı kendine tuttu. Gözlerini kapadı. Saçlarını yana savurdu. Göz-
lerini kocaman açıp göğe işaret etti. Baktım, gökkuşağı kaybolmuş. Parmaklarını şak-
latmaya devam etti. Cebinden mendili çıkardı savurmaya başladı. Serçe parmağıma 
serçe parmağını geçirdi, halay çektik bir güzel. 
“Şarkıyı duyuyor musun canım arkadaşım?”

  Benimle ilk defa arkadaşça konuşmuştu. Nutkum tutuldu. Güneş, dedim. Gezege-
nimize zarar vermeye başlıyor. Zararlı ışınlar süzülmeden dünyamıza yansıyor. Bir 
şeyler yapmak lazım.
“Şarkıyı diyorum şarkıyı… Duymuyor musun? Öyleyse gözlerini kapat. İçindeki ya-
bancı sesi sustur.”

  Gözlerimi kapadım. İçime baktım. Cızırtılı sesler duydum. Ayaklarımın dibinde gök-
kuşağı belirdi. Yukarıya tırmandım. Ben renkler üzerinde yürüdükçe her biri farklı 
tonda çaldı. Sarıdan neşeli notalar yükseldi. İşte şimdi kendi şarkımı bulmuştum. 
Gökkuşağındaki bütün renklerden geçtim; en çok sarıda yürüdüm. Kuş Hilmi’nin 
şarkısını duyamadığıma içerlerken gözlerimi açtım.

  “Dinledin mi şarkını canım arkadaşım? Dünyanın en güzel şarkısıydı değil mi?”
Kuş Hilmi aynayı yüzüme tuttu. Yanmışım. Terler yüzümden aşağı akıyordu. Herke-
sin kendine özgü bir şarkısı vardır hayatta, dedi. O şarkıyı duyabilmemiz için içimizde-
ki yabancı sesi susturmamız gerekir. O yabancı ses bize iyi şeyler söylemez. En güzel 
sesinle en güzel şarkını söyleyecekken “Sus,” der. Eğer o yabancı sesi susturabilirsek 
kendi şarkımızı duymaya yaklaşmışız demektir. 

  İkimizin de duyabildiği bir şarkıyı bulmak üzere gözlerimizi aynı anda kapadık; içimi-
ze baktık. Göğe gökkuşağını asmak üzere yağmur başladı.
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Ayla Burçin KAHRAMAN

SEN ZATEN GİDECEKSİN

  “Allah aşkına sakin ol!” dedi, bir taraftan gömleğinin yakasına doladığı kravatını 
düzeltmeye çalışırken. Martı kaşları, üç günlük tıraşı, sigara dumanından sararmış 
bıyıkları… Alnında biriken ter damlaları, aşağı doğru inmek için tek bir mimik hare-
ketini bekliyor gibiydi. Sakin olabilir miydim?

  Titreyen ellerimi, parmaklarımın arasındaki kalemi daha sıkı tutarak sabitlemeye 
çalışırken “Nasıl göz yumarım?” diye tısladım. Sesimdeki öfke boş sınıfın duvarların-
dan çaresizlik yankısına dönüşüp, sessizlik olarak ortamıza düştü. İnsanı sağır eden 
bir suskunluktu sınıfı dolduran. Söylenecek söz yoktu.  İkimiz de biliyorduk susmak, 
suça ortak olmak demekti. Bahanesi ne olursa olsun. İçimden yükselen ağlama dal-
gasına kirpiklerimi kırpıştırarak karşı koymaya çalışıyordum. Sakinleşmek için kaça 
kadar saymam gerekiyordu?

  Günümüzün yarısını geçirdiğimiz yerdeydik. Bahçesi, iğde ve çam ağaçlarıyla çevrili 
okulun bu saatlerde ıssız sınıfında... Ben öğretmen, o idareci… Sınıf boştu. Sıraların 
altında buruşturulmuş kâğıt parçaları, yere düşüp unutulmuş kalemler, çöp kovası-
nın etrafında renkli çikolata ambalajları… Paydos zili çalmış, yalnız öğrenciler değil 
nöbetçi öğretmenler bile binayı çoktan terk etmişti. Okulda ikimizden başka sadece 
temizlik görevlileri kalmış olmalıydı. 

  Ders aralarında pervazına yaslanıp manzarasında memleket hayalleri kurduğum 
pencerenin yanına gittim. Hava karardı kararacaktı. Bulutlar bütün yükünden bir 
anda kurtulmaya karar vermiş gibiydi. Mayıs güneşinin yansıdığı çam dalları, daha 
ilkyazdan sararıp kuruyan otlar,  gökyüzünün yarılmasıyla toprağa karışıp çamura 
dönmüştü. 

  Otomatik zil çaldı o anda. Sıçradım. Gün içinde onlarca kez duyduğum bu ses, 
zamansız çalışıyla kulaklarımı tırmaladı.   Öğle molasında gördüklerimden sonra vic-
danıma yapışan el, dakikalar geçtikçe gücünü arttırmıştı. Nefes alamıyordum. Kalbi 
sadece öfke pompalayan mekanik bir makineydim artık.
“O çocuk savunmasız.”  dedim yanımdaki boş sıraya bırakırken kendimi. “ Susar-
san kapanıp gider bu iş. Kimse duymaz. Sen zaten gideceksin.” Son cümleyi daha 
yüksek perdeden söylemişti. Sesini yükseltirse beni ikna edeceğini mi düşünüyordu? 
Söylediklerine kendisi de inanmıyordu ki yüzüme bakmıyordu.  

  Ben zaten gideceğim evet. Biliyorum. Hayat akacak. Her sabah zil yeniden çala-
cak. Her gidenin yerini başkası dolduracak. Onlarca çocuk birkaç hafta sonra mezun 
olacak. Onlarcası sene başında yeni kayıt yaptıracak. Bazısı akıllı uslu otururken 
kimisi sınıf kapısında ağlayacak. Bense, yeni görev yerimde henüz tanımadığım bir 
sürü meraklı bakışa günaydın diyeceğim. İsimleri Ayşe, Mehmet, Hasan, Osman 
belki Hüseyin olacak.  Buradan ayrılmama sayılı günler kala bu öğle paydosunda 
gördüklerim, belleğimin raflarında tozlanırken vicdanımın yüzüne nasıl bakacağım?
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  “Bütün tedbirleri alacağım, bir daha olmayacak. İzin vermeyeceğim. Büyütme. Ona 
kötülük edeceksin, anlamıyor musun?” Sözlerinin garantisi yoktu, kendisi de emindi 
bundan. Günü kurtarmaya çalışıyordu, biliyorum. Lafa karışacak oldum izin vermedi. 
“Okulun arka bahçesi sayılıyor orası,” dedi “hepimizi kıskaca alacaklar. Müfettişler, 
soruşturmalar, ifadeler…  Aylar sürecek. Nasıl uğraşacağız? ” 

  Koridordan sesler yaklaştı o sırada. İkimiz de tedirgin olduk. Seslerin kesilmesini 
bekledik. Konuştuklarımızın duyulmasından korkuyorduk. Bağırış çağırış şakalaşma-
lar,  gülüşmeler, koşuşturmalar. Öteberisini unutan çocuklar geri dönmüş olmalıydı. 
Sınıflardan birinin kapısı önce açıldı, sonra kapandı, sonra yeniden açıldı. Gelenler, 
gerisin geri giderken gürültülerini de beraber götürüyorlardı. Sesler uzaklaştıkça bir-
birine karışıyor, uzayıp giden gülüşmeler uzayan uğultulara dönüşüyordu.  

  Dışarıda rüzgâr şiddetini arttırmıştı, camları titretmesinden anlıyordum. Kollarımı 
bağlayıp gözümü boşluğa sabitledim.  Karşıdaki yazı dikkatimi çekti. Kocaman harf-
lerle duvara kazınmış bir sözcük. Hüseyin. O yazamaz ki. O sınıfın en sessiz çocuğu. 
İstese de konuşamaz. Upuzun kirpikleri, kimsenin yüzüne değmemiş iri gözbebek-
leriyle karşımdaydı Hüseyin. Hiç duymadığım sesi kulaklarımda, kalem kavrayama-
yacak kadar kırılgan parmakları avuçlarımın içinde… Sessiz, naif, uysal Hüseyin…

  Doğruldum. Pencerelerden birini açıp rüzgârın içeri girmesine izin verdim. Mis gibi 
toprak, yağmur, iğde kokusu… Çamların sivri tepeleri aynı yöne dalgalanıyordu. 
Dallara yön veren rüzgârdı da vicdana yön veren neydi acaba? Bu konuşmanın bir 
an önce bitmesini istiyordum. “Ne yapmamı istiyorsunuz benden?” derken yavaşça 
yanına doğru yürüdüm. Yüzüme hâlâ bakmıyordu. “Gördüklerini unut,” derken sesi 
buz gibiydi.  “Hepimizi yakacaksın. Kim olduklarını görmemişsin bile. Hüseyin desen 
bir garip çocuk. Dili yok, sözü yok. Unutur gider. Biz nasıl çıkarız içinden? Daha yo-
lun başındasın. Sana tavsiyem, yeri geldi mi susmayı, unutmayı bileceksin. ” Kapıyı 
çarpıp giderken kafasını çevirip bakmadı bile. Ardından uzun uzun baktım. Susmak 
mı zordu, konuşmak mı bilmiyordum. Ayaklarım, beni tahtanın başına sürükledi. 
Dakikalardır elimde tuttuğum kalemin kapağını tek hamlede çıkarıp yere fırlattım. 
Zihnimde tekrarladığım o kelimeyi kocaman harflerle yazdım. Hüseyin!

  Onu bu kadar yakından tanımasam öykülerinden biri sanacağım. Yıllarca köşesine 
çekilip yazdığı kurgularından değil okuduklarım. Ölümünün ardından elime almaya 
ancak cesaret edebildiğim, annemin altmış beş yıllık hayatını sararmış sayfaları arası-
na gizlediği yol arkadaşı, günlüğü... 

  Defterin kapağını kapatıyorum. Gerisini okumaya cesaretim yok. Susmayı seçmek. 
Susmak. Suça ortak olmak. Okumuş muydum? Anlatmış mıydı? Yoksa orada mıydım 
ben de? Çok eskilerde izlenmiş bir filmin artık hatıralardan silinmiş sahneleri... Öğle 
paydosu. Ormana gezintiye inen genç öğretmen. Ağaçların arasında devinen karartı-
lar. Rüzgâra karışan nefes sesleri. Gelen var, kaçın. Tiz ıslık. Kaçışan okul üniformalı 
insan irisi siluetler. Hüseyin onca şeyle baş edebilmiş midir? Yalnız. Neler yaşamıştır? 
Yaptığı yanına kar kalan insanlar. Ara ara derinlere dalan hüzünlü gözleri annemin. 
Ne vardı aklında kim bilir. 

  Ayağa kalkıyorum. Elimde, annemin derinliklerinde sakladığı, belki de unutmak iste-
diği hatıralarını satır satır kaydettiği sessiz dostu… Bir gün merakıma yenilip yeniden 
okumaktan korkarak kitaplığımın en yüksek raflarından birinin arkasına koyuyorum.
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Sen ey kanatlı yolcu, bir zaman ne güzeldin!
Bak gaganı dürtüyor hoyrat tayfanın biri,

Ya öteki, bilir mi bu hale nasıl geldin,
Topallayıp öykünüyor uçtuğun günleri.”

Charles Baudelaire

  Arkamdan insanlar geçiyor. Hızlı hızlı. Yemeklerini yemişler. Mideleri dolu. Alış-
verişlerini yapabilirler artık. Karnı aç olan insan alışveriş yapabilir mi hiç ayol? Çok 
çakal bu patronlar. Hahaha! Bir anlığına gözüm insanlara kayıyor. Kırmızı giymiş 
bir kadın. Dantel işlemeli eteği çok güzel. Benim de vardı. Yirmi yıl önceydi. Dör-
düncü eşim almıştı. Öldü sonra. Kocam yani. Bir insan dört defa evlenir mi allasen? 
Bendeki de iş. İlkini söylemiyorum zaten. İnsan evlenmek istiyor. Evleniyor. Herkes 
evli. Bekâr kalsan bir sorunu mu var acaba, derler. Neden evlenmiyor ki, derler. Kız 
kurusu, derler. Derler de derler. 

  Annem ille de evlen kızım, diye tutturdu. Akrabamızmış. Yakışıklı çocukmuş. İşi de 
hazırmış. Babasının işi be. Ailemize denk demiyorlar da. Ailemi kıramadım. Göreyim 
dedim. Kör zannediyorlar sanırım bunlar beni. Bu mu yakışıklı? Huyu güzel, dediler. 
Peki, dedim. Evlendim. Ruj sürmek yok, dedi. Daha ikinci gün. Rujsuz yapamam, 
dedim. Üzerime yürüdü. Üçüncü gün. Kan kırmızısı ruju sürdüm. Karşısına çıktım. 
Titredi. Sinirden. Suratımın ortasına bir tane patlattı. Kırmızıya boyandı suratım. 
Sinirlenmedim. Kırmızı suratımla güldüm hatta. Delirdi beni öyle görünce. Eline ne 
geldiyse fırlatmaya başladı. Garip bir insandı. Pılımı pırtımı toplayıp çıktım evden. Bir 
daha da dönmedim. Şimdi yüzünü bile hatırlamıyorum. O beni hatırlar ama. Kırmızı 
suratımı en çok. Hahaha!

  Ders oldu bu evlilik bana. Bir daha âşık olmadan evlenmek mi… Tövbe, dedim. 
Birkaç ay sonra âşık oldum. Esmer, kalın bıyıklı, sert ifadeli bir erkekti. Yazardı. Evi 
kitaplarla doluydu. Ben gittim ona. Sanırım kıramadı beni. Evlendi. Evlendik. Yaz-
maya devam etti. Akşamlara kadar. Sabahlara kadar. Yemeyi içmeyi unuttuğu olur-
du. Garip de şeyler söylerdi. Yok, süründüğüm mavi far gözlerime özgürlük havası 
katıyormuş da, yok sarı saçlarım bir bahçeyi süsleyen papatyalar gibiymiş de. Evet, 
güzel kadınım. Ama konuşmak yetmez ki. Sevgi eyleme dökülmeli değil mi? İstediğin 
kadar güzel cümle kur. Ne işime yarar? Anca yaz. Bu yazarlar tam odun. Kadına 
nasıl davranılması gerektiğini bilmiyorlar. Başta çekici geliyorlar insana, sonradan bir 
bakıyorsun ki ot. Bildiğin ot ayol. Hahaha! Yazdım bir dörtlük. Koydum masasının 
üzerine. Çıktım gittim evden. Ben yazdım diye artistlik bile yapmıştır sonradan. Emi-
nim. Varı yoğu yazdıklarıydı.
    
  Allahtan ailemin parası boldu. Hepsi bana kaldı. Öldükleri zaman. Para sorunu 
çekmedim. Her istediğimi elde ettim. Maddi olarak elbette. Keşke manevi duyguları 
da parayla satın alabilseydik. Ama nerdeee...

Hakan SARIPOLAT

ALBATROS
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  Bekleyin. Frambuazlı pastam geldi. Çok seviyorum bu pastayı. Eriyip gidiyor insa-
nın ağzında. Burası da çok güzel yapıyor, haklarını yememek lazım.
   
  Geldim. Eskiden yemezdim şekerli şeyler kilo yapıyor diye. Şimdi bolca yiyorum. 
Kilo alsam n’olacak ki? Kim bakar bu saatten sonra bana? Aman… Bakmazlarsa bak-
masınlar. Onların buruşmuş, hastalıklı bedenlerine mi kaldım. Ne şeker, ne tansiyon. 
Bedenim de sımsıkı. Taş gibiyim valla. 

  Teşekkür ederim tatlım. Garsonaydı. İyi kız. Sibel Hanım hoş geldiniz, der sürekli. 
Her gün geliyorum. Ama o sürekli hoş geldiniz, diyor. Gitmiyorum neredeyse ayol. 
Hahaha!

  Nerede kalmıştık. Çok yaşayın. Hatırladım. İkinci evliliğimden sonra uzunca süre 
evlenmedim. Hayatıma aldığım erkekler ne kadar doğru bir şey yaptığımı kanıtladılar. 
İnsanlar delirmiş ayol. Küçücük zevkleri için ne hallere düşüyorlar. Hele bir de sanal 
dünya var ki... Hiç sormayın. Adamın ahı gitmiş vahı kalmış. Öyle bir anlatıyor ki 
kendini. Bred Pit. Sonra patates suratıyla karşına dikilip senden bir şeyler bekliyor. 
Onlar da öyle yaratılmış. Lafım yok. Ama ben de güzel kadınım valla. Öyle her er-
kekle birlikte olamam ya. Hahaha!

  Uslandım mı peki? Hayır. Evlenmeye devam ettim. Ne biçim kadınsın diyorsunuz-
dur. Zahmet etmeyin. Ben yeterince kendimi yargılıyorum zaten. Bir de sizin yargı-
larınızla uğraşamam. 

  Üçüncü kocam. Günlük yaşamda, her an karşınıza çıkabilecek bir tipti. Akılda kalıcı 
bir özelliği yoktu yani. Böyle bir insanla evlenmek ne kadar kolaydır acaba? Yalan 
söyledim. Hiç evlenmedim. Toplum kuralları bana göre değil, dedim. İnandı. Evlen-
dik. Evlenmek toplum kuralı değilmiş gibi. Ben evlenemedim ama. Sevmiyorsun ki bu 
adamı. Sadece bir insanı kandırmak ne kadar kolaydır diye iddiaya girdin kendinle. 
Başardın da. Şimdi gerçekleri söyle. Aldım karşıma. Senden önce iki kişiyle evlen-
dim, dedim. Sen üç numarasın. Biraz sert oldu. Gerçeklere alışkın olmayan zihnine 
ağır geldi dediklerim. Etrafımda oluşturduğum sahte gerçeklik ağına tutunmak daha 
çok hoşuna gitmişti anlaşılan. Neden en başta söylemedin, diye sordu. Haklıydı. Bil-
mem, dedim. Delirdi. Eşyaları fırlatmaya başladı. Güldüm. Hepsi aynı ayol bunların. 
Delirmeleri bile aynı. Çıktım gittim evden. İnsan bazen hiçbir şey söylemeden gitmeli. 
Öylesine. Neresi olduğu önemli değil. Gitmeli sadece.

  Dördüncü eşim. Ona her şeyi söyledim. Dürüst oldum. Senden önce üç eşim oldu, 
dedim. Bir de çocuğum var. Kızım. Bir ara gitti. Bir daha da gelmedi. Merak etme-
dim. Kendi seçimi. Sadece saygı duydum. Arada özledim. Şimdi hiçbir şey hisset-
miyorum, dedim. Size de dürüst olamadım bu arada. Çocuğumu sakladım. Alışkan-
lık. Yedisi yetmişi hesabı. Kızmazsınız bana biliyorum. Neyse. Her şeyi kabul etti 
dördüncü eşim. Evlendik. Yakışıklı falan değildi ama anlayışlı bir insandı. Kadınlar 
ilk evliliklerinde dış görünüşe bakarlar, sonrakilerde iç görünüşe. Benim gibiler için 
nefes alsın yeter. Hahaha! İyi adamdı. Varlıklıydı da. Gerçi parasına ihtiyacım yoktu 
ama erkek parası yemek hoşuma gitmişti, ne yalan söyleyeyim. Süsüme ve giyimime 
karışmazdı. Hatta birkaç sene sonra elbise bile almaya başlamıştı bana. Her hafta 
kucak dolusu hediyeyle gelirdi. Beni nasıl mutlu edeceğini anlamıştı. Uzun yıllar mutlu 
olduk. Öldü sonra. Kalp krizi geçirdi. Pattadanak gitti. Üzüldüm. Daha çok kendime. 
Sonradan insanları tanımaya başladım. Yaşım ilerledikçe kendiliğinden oldu bu aslın-
da. Toplumun basit düzenini fark ettim. Kafes içinde kafes hayatı yaşayan insanları;  
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bir ev, bir araba, bir çocuk için harcanan ömürleri, sabah aynı işyerine gidip akşam 
aynı eve gelmeleri, aynı otobüse binmeleri, aynı yemekleri yemeleri, aynı cümleleri 
kurmaları, aynı şekilde sevişmeleri. Dank etti kafama. Yaşamımı bu şekilde sürdür-
meme kararı aldım. 

  Sürekli şehir değiştirdim. Farklı yaşantılar, evler, insanlar denedim. Alışkanlıklarımı 
değiştirdim. Ama yok. Ne yaptıysam başaramadım. Bir şekilde büyük kafesin içinde 
yer aldım. Sadece daha küçük kafeslerden kurtulabildim. İnsan kafeslerini azaltmalı. 
Bakın, buradaki insanlar küçücük bir kafesin içindeler. Onun dışında daha büyük bir 
kafes, onun dışında daha da büyük bir kafes. Toplumun onlara yap dediği şeyi yapı-
yorlar. Yiyorlar, içiyorlar, alışveriş yapıyorlar, cep telefonlarıyla vakit harcıyorlar, tivit 
atıyorlar, hiç görmeyecekleri arkadaşlarının fotoğraflarını beğeniyorlar. Mutlu mesut 
yaşıyorlar. Ya da öyle sanıyorlar.

  Onlar gibi olmamaya karar verdim. Teknolojiden uzak durdum. Kullanmayacağım 
eşyalardan kurtuldum. Evimi küçülttüm. Arkadaşlarla görüşmeyi kestim. Daha doğ-
rusu onlar beni bıraktı. Çok garip kadınsın Sibel. Biraz ev işi öğren Sibel. Kocana 
sahip çık Sibel. Vurdumduymazlığı bırak Sibel. Sibel de Sibel... Hep bi’ nasihat, hep 
bi’ söylenme. Dinleyen yoktu ki. 

  Tam da o zaman geldi Mevlana. Keşke bir kuş olsaydım, albatros mesela, geniş 
kanatlarımla aşsaydım okyanusları, dalgaları yarsaydım kanatlarımla, dediğim zaman. 
Size anlatmadım değil mi onu? Hayallerimi gerçekleştiriyor. Sağ olsun. Çokça da din-
liyor. İnsanlar dinlemesini unutmuş. Sadece konuşuyorlar ayol. Mevlana öyle değil. 
Tam bir deli. Yamuk gagalı, çarpık bacaklı bir martı. N’olacak abla bu benim çirkinlik-
lerim? Hiçbir dişi yanaşmıyor yanıma, der durur. Üzülme be Mevlana. İçe bakmasını 
bilen bir kadın illaki çıkar karşına. Oluruna bırak yaşamı.
Her gün yanıma gelir. Atla hadi abla, der. Bütün şehri gezdirir bana. Uçmayı da 
öğreteceğim abla sana, diyor. Hatta geçen gün ilk denememizi yaptık. Odaklan abla. 
Fazla düşünme. Bak gör nasıl uçuyorsun. Attı beni aşağıya. Gözümü bile açamadım. 
Ne uçması. Tutsana be! Uçamıyorum işte. Bağırdım. Gülerek yakaladı. Olacak bu iş 
yakında abla, dedi. Bok olacak. Kanatlarım mı var ayol. Kanada ne gerek var uçmak 
için abla. İşte o zaman koydum adını. Hahaha!

  Geçen gün sahile götürdü beni. Dalgaları izledik. Şu gelen dalga var ya abla, küçü-
cük bir şeydi. Şimdi kocaman olmuş. Havalar soğuyunca palazlanmış. Mevlana’nın 
deli olduğunu o dakka anladım. Her bir dalganın farklı olduğunu mu söylüyorsun şim-
di bana? Aynen öyle abla. Nasıl ki denizler ayrı ayrıdır. Dalgalar da öyle. Hatta her bir 
su zerresi de. Atomuna kadar gitcen herhalde Mevlana. Dalga geçme be abla. Orhan 
abinin verdiği kitapta yazıyordu. Sen kitap da mı okuyorsun? Hem, kim bu Orhan 
abi? Okuyorum tabi abla. Okumadan yaşanır mı hiç? Martıyız diye küçümseme bizi. 
Karşıdaki kırmızı tekneyi görüyor musun? Evet, n’olmuş? İşte onun sahibi Orhan abi. 
Ne zaman yanına gitsem balık verir bana. Civardaki en iyi balıkçıdır. Balık nerededir, 
bilir. Ağını tam balıkların üzerine atar.

  Teknesinin içi de kitaplarla dolu. Deniz canavarları mı dersin, üç başlı köpek balıkları 
mı dersin, balina büyüklüğünde deniz kaplumbağaları mı dersin. Her şey var kitapla-
rın içinde. Neden anlattın şimdi bunu bana? Hiiiç... İçimden geldi. Tanısan seversin 
belki. Mevlana sen bana erkek mi ayarlamaya çalışıyorsun? Estağfirullah abla. Olur 
mu öyle şey? Öyle öyle. Boş ver erkekleri şimdi. İşim bitti onlarla. Kuş olmak istiyo-
rum ben. Şehir turu atalım mı? Atalım be abla. Atla. 
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  Bütün şehri gezdik. Herkesi tanıyor. Selam vermekten kollarım ağrıdı. Bak bu ağaç 
karganağı, ilerideki ağrokosora, tepedeki atmaca, çalıdaki bıldırcın, tarladaki bozba-
kal, diye diye hepsini tanıttı bana tek tek. Yoruldum Mevlana. Az duralım. Büyük bir 
apartmanın çatısına konduk. Karınca insanları izledik. Kafalarına taş attık. Bazıları 
tam isabet. Küfürlerine güldük. O kadar çok eğlendik ki. Güneşin batışını izledik. 
Hiç o kadar güzel gelmemişti günbatımı daha önce. İstemeye istemeye bıraktı beni. 
Akşam oldu abla. Gidelim artık. Bu saatten sonrası tekin değil. Ben de eve gideyim. 
Tamam Mevlana. Bırak hadi beni kafeye. Öptüm yanağından. Utandı haspam.

  Kalabalık azaldı. Karınlarını doyurup alışverişlerini tamamlayan insanlar evlerine yol 
almaya başladı. Ben bir latte daha içeceğim. Bekleyenim mi var? İstediğim zaman 
giderim eve. Hem erken gitsem n’olacak ki? Kanepeye gömülüp televizyon mu izle-
yeceğim? Saçma programların içindeki sahteliklerde mi boğulacağım? Belki ojelerimi 
sürerim ama. Güzellik maskemi yaparım. Salına salına dolaşırım evin içinde. Kime 
yapıyorsun bunları diye soruyorsunuz. Kime olacak ayol. Kendime. Kadınız sonuçta. 
Yaşımızın önemi mi var? Her yaşta bakımlı olmalıyız. Ölümüzü yıkayacak hoca bile, 
ne bakımsız kadınmış bu, dememeli. Valla yolarım saçlarını. Hahaha!

  Bir pasta daha mı istesem? Ama yok. Abartmamak lazım. Sadece latte. Bana bir 
latte lütfen. Gülerek tamam, diyor garson kız. Çok tatlı. 

  Gördünüz mü, büyük bir kuş kanatlarını hareket ettirmeden dakikalardır havada. 
Bunun için hiç enerji harcamıyor. Biliyorum bu kuşu. Evet, o. Bir eylemi dakikalarca 
sürdürüp enerji harcamamak nasıldır acaba? Keşke sorabilseydim. Neyse. Mevla-
na’ya sorarım ben de. Nerede kaldı bu? Gelmeyecek mi yoksa? Bundan bir halt ol-
maz, diye düşündü kesin. Allah belanı versin Mevlana. Sen de erken terk edenlerden 
çıktın. Çaba lazım çaba. Diyene bak. Hahaha!

  Geliyor işte ahmak. Ağzında sallanan bir balık. Yuttu bile. Kilo mu almış ne. Nere-
de kaldın? Orhan abi. Taze balık var. Yemeden göndermem, diye tutturdu. Hamsi. 
Kıramadım. Ne teknesi. Ne hamsisi. Offff! Hadi uçalım. Latte, diye bağırıyor garson 
kız. Bir dahakine artık canım. Uçmam lazım.

  İnsanı üşüten bir rüzgâr. Yağmur yağıyor hafiften. Gözlük al abla bundan sonra. 
Üstünü de sıkı giyin. Kış gelmek üzere. Tamam alırım. Sen uçmana bak. Hiç albatros 
gördün mü Mevlana? Yok be abla. Ne arar Karadeniz’de albatros? Onlar uzak deniz-
lerin kuşudur. Biliyor musun, bugün bir tane gördüm ben. Ne gördün? Albatros mu? 
Evet. Geniş kanatlarıyla dalgaları yarıyordu. Yanlış görmüşsündür abla. Albatros de-
ğildir o. Onun gibi uçmasını öğretsene bana. İşte bu mümkün değil abla. Mevlana bir 
şeyler daha söylüyor. Duymuyorum. İşte orada. İleride. Geniş kanatlarıyla süzülüyor. 
Atlıyorum boşluğa. Yüzüme çarpan rüzgâr hoşuma gidiyor. Mevlana geride kalıyor. 
Hızlanmalıyım. Diğerine yetişmem lazım. Gerçi nereye gittiğini çok iyi biliyorum. 
Orada bulurum. Yağmur yüzümü yalıyor. Yüzüme kocaman bir gülücük konduruyo-
rum. İstikamet: Galapagos Adaları.
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