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TED Ankara Koleji Vakfı Özel 
Lisesi öğrencilerinin sanatçı du-
yarlığıyla dünyaya bakışlarını 
somutlayarak oluşturdukları “Ka-
lem Izleri” dergisi bilinçli okuma 
kültürünün en önemli ürünüdür. 
On dokuz yıldır oluşturulan bu 
dergiyle gençler, okurunu ya-
zınsallığın eylemsel alanlarına 
yönelterek yüzyılları geride bıra-
kan nice roman, öykü ve şiirlerle 
buluşturdular. Bu yolculukta bizi 
yalnız bırakmayan yaratıcı atöl-
ye çalışmalarını bizimle paylaşan 
Görsel Sanatlar Zümresine içten-
likle teşekkür ediyorum. 

Tüm Kalem Izleri okurlarını sevgi 
ve saygıyla selamlıyor, yazın dün-
yasında iyi yolculuklar diliyorum.

Fatma SEVER
Türk Dili ve Edebiyatı 

Zümre Başkanı
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Geceleri, gündüzlerden çok severdi. Tıpkı vir-
gülleri, noktalardan çok sevdiği gibi. Hele de-
nize olan sevgisi yanında, tüm sevgiler şöyle 
dursun... Dalgaların üzerine yerleşebilirdi bit-
tabi, sonra insanın hiç bitmeyen sorgusunun 
peşinden gidebilirdi. Önüne döndü ve yutkun-
du. “Faruk Bey!”, denizden inecek var, “Bileti-
nizi unutmuşsunuz!” Gözlerinde manidar bir 
gülümseme belirdi. Bugün, çiçeğine su ver-

meyi de unutmuştu. “Teşekkür ederim.” 
Evinde bir başına yaşıyordu, cüzdanı çoğu za-
man tam takır... Rüya görmekten pek hazet-
mez, bundan dolayı pek sık uyumaz, uyumadı-
ğı için yapacak bir şey bulamaz ve odada volta 
attığı için gürültüsüyle insanların uykusunu 
kaçırırdı. Komşuları ayak seslerinin peş peşe 
gelen ritmik melodisini tam bir askere benzet-
mekle birlikte kendisi uyumadığı için onları da 

Ayşe Deniz KARABEY 10/S 
Özgür Pencere Birincilik Ödülü

Kayıp Piyango Bileti

6 KALEM İZLERİ /  Kültür,  Edebiyat  Dergis i  /  Haziran 2019



uyutmak istemediğini iddia ederler, hırslarını 
alamayıp çoğu zaman bir günaydını bile ona 
çok görürlerdi. Ne var ki, bu onu uzaktan ya-
kından ilgilendirmezdi. İnsan zaten tutsaktı. 
Rüya görmek istememek ise bir ihtimal.
Piyango biletinin sayılarının üzerinde göz gez-
dirip limanın yanında boylu boyunca yürü-
meye başladı. Elleri havalar soğudukça daha 
çok üşüyordu fakat mont giymeyi sevmezdi. 
Mont giymeyi sevmediği için eşyalarını koya-
cak yer bulamazdı. Zaten eldiven alacak parası 
da yoktu. Oysa piyango bileti almaya daima 
üç beş kuruşluk maaşının bir kısmını ayırırdı. 
Bayiye gitmek, ekmek, sigara ya da sakız gibi 
şeyler almak yerine bir bilet almak nedense 
gururunu okşardı. Rakamların çıkıntılarına do-
kunur, pürüzlerini ezberler, içten içe gülümser 
ve katlamak istemediği için ön cebine nazaran 
daha büyük olan sağ arka cebine biletini ko-
yardı. Parayı uzattıktan sonra geldiği gibi, hiç 
bekleyeni, gideceği yeri, ya da parası olmadan 
yoluna devam ederdi. Nasılsa piyangosu var-
dı. Eskisi kadar yalnız sayılmazdı.
Çiçeklere olan takıntısı, o küçük bir çocuk-
ken başlamıştı. Annesi saksısına doldurmak 
adına yol üzerindeki her yeşilliği koparır, eve 
gelince güzelce düzenleyip suya 
koyardı. Faruk buna çok üzülürdü. 
O değişikliği sevmezdi, çiçeklerde 
koparılmayı. Neticede iki tarafta 
bir şeyleri sevmiyordu. Çiçekler 
zamanla yaprak döküyordu, son-
bahar düşüyordu dalları arasına. 
Yapraklar tekrar kök salamıyor, 
üşüyordu sokaklar boyu. O yüzden 
o çiçek koparmazdı. Başucunda 
bulunan küçük saksısının toprağı-
nı daima havalandırır, nefes alsın 
diye camının ardına çıkarır, sözde 
bir “insan” muamelesi yapıp, su 
verir, konuşur, dertleşir. Belki çi-
çekler dertleşmeyi sevmezdi lakin 
çiçekler zaten tutsaktı. Dert dinle-
mek ise zorunluluk.
O gün, diğer günler gibi tekdüze 
değildi. Sebebi su vermeyi unuttu-
ğu çiçek ya da almayı unuttuğu bir 
piyango değil, adları unutulmuş 

akraba ziyaretleriydi. Evet, üstüne mont dev-
şirmesi bir yelek giymesinin nedeni de buydu. 
Hatta bu yüzden saçlarını sağa tarayıp, ayna-
da yüzünün kıvrımlarını inceleme gayretinde 
bulunmuştu. Ne delilik! Bayramlık çocuk gi-
biydi. Kıpır kıpır, coşkulu, tekinsiz. Diğerlerinin 
gözleri üzerinden çekilse hiç durmamacasına 
koşacak ve biraz nefeslenip sonra yeniden de-
vam edecek gibi. Abisi, abisinin karısı, abisinin 
karısının ya da abisinin çocuklarını görmeye 
gidecekti. Abisinin kadar kendisinin miydi on-
lar, meçhul. Belki Faruk, yalnızca çiçeklerin ak-
rabasıydı! Belki öyle tesadüfen, rastgele biri, 
bir şey, onu izlemelik toplamış, yerleşmesi için 
yalandan sulamış, köklenmesini beklemişti. 
Faruk buraya yabancıydı ve eskiden söylediği 
gibi, o değişiklikleri hiç sevmezdi. 
Evlerini bulmak bir hayli zoruna gitmişti. Mü-
temadiyen geçtiği sokaklara sapmaktansa 
ayakları geri geri gitmiş, hiç varmak isteme-
mişti. Böylece gerçeği hiç görmeyecekti. Ha-
yalinde bir abi, abisinin karısı, abisinin karısı-
nın ya da abisinin çocukları. Sokakta tesadüf 
etseler bile tanımaz. Onları hep güzel ümit 
eder, dallı budaklı bir orman gibi. Birbirlerine 
bir o kadar kenetlenmiş, et tırnaktan ayrılmaz 
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ya. Demek oluyor ki binlerce piyango bileti var 
arka ceplerinde. Çiçekler pencerelerce, yerler, 
göklerce sonsuz. “Hiç”, yok. Abisi büyümeden, 
“hep” bir zaman dilimi. Zaman zaten uçsuzdu. 
“Hep” ise çocuk. 
  Hafızasını az biraz yoklayınca, adına 
ev demek zor, neyse ki denizi yalayıp yutan, 
hatta eskiliği gözardı edilse belki yalı denebi-
lecek bir ev buldu. Annesinin gözlerini buldu 
kapının önünde. Hatıraları, bir piyango bileti 
kadar sıcak. Hatta eve gelen ekmek somunu 
gibi. Allı pullu balonlar, sabah vakti eve sızan 
bir parça ışık gibi. Ve öyle ki, bir mabet, gözle-
rini kapatınca, ait olduğunu bildiği. Sokakları-
nı, caddelerini, yolları arşınladığı bir şehir. Fa-
ruk elini kapıya götürdü. Bir yardım çağrısı gibi 
kapıyı, umudunu ve beraberinde yeniyi çaldı, 
ardını bilmeden. Bir ayak sesi, bir buyurganlık 
ve demet demet o yeni. Kapının içinden girse 
de dışında kalarak mir küçük misafir oldu Fa-
ruk. Başta bir sancı, sonra yavru, sonra çocuk, 
sonra koca adam, sonra misafir. Garip. Sıfatlar 
çok, insanlık kayıp.
Faruk, abisinin karısı olduğunu varsaydığı ka-
dına şöyle bir gülümsedi ve yorgun gözleriy-
le eve ve evin insanlarına baktı. Gözlerinin 
ışıldadığı o en derinlerde yaşarken anlaşıla-
mamanın acısı vardı. Siz anlaşılmamak nedir 
bilir misiniz? İnsan neticede açılıp okunacak 
bir roman değildi. Sayfa numaraları, büyük 
puntoları yoktu. İnsan olsa olsa süregelen bir 
cümleydi tek solukta, yaşarken anlaşılmaya 
muhtaç. Anlaşılıp sevilmeyecekse bu biçare 
varlık, neden vardı? Zaman zaman, yoktu ya 
da. Faruk gerçekten var mıydı mesela? Sözde 
itinayla seçilmiş, lakin pespaye, ucuz, renk-
siz, sakil kıyafetli lakin gösterişli bir kılığı var-
dı kadının. Olmayan bir güzelliği yansıttığını 
savunur gibiydi. Öte yandan ev, bir o kadar 
değişmişti. Girişteki holde sepya çocukluk 
fotoğrafları değil sarıya çalan çiçek resimleri 
vardı, eşyalar tuhaf bir alakasızlığın armonisi 
içindeydi ne çay koymalık küçük sehpalar ne 
antika abajurlar mevcuttu. Annesinin uçuşan 
eteklerini hatırlarını hatırladı bir an. Sonra her 
sabah mütemadiyen, bıkmadan usanmadan 
geçen vapurlar belirdi gözlerinde. Sonra sa-
dece, ardına kadar açılmış bir pencereye gözü 

takıldı Faruk’un, ki belki değişemeyecek tek 
şey buydu. Penceresinden evine gökyüzü gi-
riyordu. Koşarak gidip pencereyi kapattı. Gök-
yüzü dışında kalsın.
“Paltonuzu alabilir miyim?”, Faruk itinayla pal-
toyu vermesinin doğrusu ve yanlışlarını tarttı. 
Bir palto vermek onu bir hayli korkutmuştu. 
Ceplerinde hava, telaş, kir ve tüm bunlar ara-
sında kendine zar zor yer bulabilen bir piyan-
go bileti vardı. Öte yandan palto vermek bir 
adet olmakla birlikte, “hayır” çok acımasızdı. 
“Teşekkür ederim” diyerek, kendinden ödün-
den vererek paltosunu uzattı ve yoluna devam 
etti. Salona çıkınca karşısına hayat telaşesinde 
boylu boyunca iki kız çocuğu ve gazete oku-
yup kahvesini yudumlayan lakin pencerenin 
bizden aldığı gökyüzü gibi, kendisinden alın-
mış bir abi bulmuştu. Kendisine coşkuyla sa-
rılan tanıdık bir beden ya da havada uçuşan 
kahkahalar tutukluydu. Varlığını hatırlatmak 
adını boğazını temizler gibi yaptı, sonra ayak-
larıyla hiç olmayacak hışırtılar çıkarttı, birkaç 
sözcük telaffuz eder gibi yapıp, “Merhaba…” 
demeye cesaret edebildi bir tek. Abisi kafasını 
rahat bir şekilde çevirip Faruk’a gözlerini çe-
virmişti. “Faruk! Buyur, hoş geldin. Biz de seni 
bekliyorduk.” Faruk “ben de” demek isteyip 
içine içine yuttu. Başta günleri sayardı, günler 
kendini haftalara bıraktı, haftalar aheste ayla-
ra, aylar acıklı, bitmek bilmez yıllara sonbahar 
gibi. Yıllar sancılı, zaman yaprak dökmüş.
Öte yandan, kızlarla konuşacak bir şey bula-
mamıştı. Havalardan bahsedebilirdi belki, bel-
ki okul hayatlarını sual edip, hiç büyümeyen 
bedeniyle bir yetişkin gibi davranmaya ça-
lışabilirdi. Yapmadı. O anda, o zamanda asılı 
kaldı. Susarak konuştu, onları sevdi, okşadı ve 
kalbinin bitmez tükenmez köşelerinden birine 
oturdu onları. Nitekim sevmek, öyle hafife alı-
nır cinsten bir şey değildi. Birini sevmek, ona 
kalbini emanet etmek demekti. Hayatın çok 
ince bir espri anlayışı vardı. Bir palto vermek-
ten dahi çekinen Faruk, hiç tanımadığı, yeri-
ni yurdunu bilmediği birine en derinlerinin 
anahtarını vermişti.
Bir sofra vardı medet umduğu, lakin buyur 
edilmedi. Tek sıra hâlinde, uzaklığın verdiği 
güvenli mesafelerle resmi bir şekilde salona 
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oturuldu. Bacak bacak üstüne atılmadı, göz-
ler buluşmadı, kelimeler konuşmadı. Sorgu-
ya çekilir gibi, öğretmeninin karşısına oturan 
küçük bir çocuk gibi büzüldü Faruk, şekilden 
şekle girdi, bir ırmak aktı, dalgalandı, duruldu. 
İnsan kalabalıkken dahi, yalnız hissedebiliyor-
du. “Faruk, lafı uzatmayacağım. Annemlerden 
kalan mirastan haberdarsındır zaten...” Fa-
ruk’un uykusu düşlerine karıştı. Bu hayal ettiği 
bir enstantane değildi. Bir sözcük ağzından hiç 
böylesine teferruatlı çıkmamıştı. “Evet.” An-
nesi öleli birkaç ay olmuştu, upuzun, incecik 
bir iki ay insan ömründen, günleri parmakla 
sayılmayacak kadar… Kim bilir dünya kendi 
etrafında kaç kere volta atmış, bulutlar kaç 
kere yağmur indirmiş, kalbi kaç kez hıçkırarak 
atmıştı lakin elinden ne gelirdi? Faruk buna 
asla inanmadı, inanan yerlerini susturdu, du-
yan kulakları sağır, gözlerini kör etti. Cenaze-
yi mezarlığın çok uzağından, çam ağaçlarının 
aralığından izleyebilmişti ancak ürkekçe. Bir 
o kadar yakın, bir o kadar yakından, annesine 
buseler kondurmuştu. “Annemin vasiyeti üze-
rine eşit mal paylaşımı yapılacağını öğrendik 
lakin baksana… Sen astarı delinmiş bir pal-
toyla dahi mutlusun… Benimse iki kızım var, 
anlayabiliyorsun değil mi Faruk? Dolayısıyla 
üstüne düşen malların hepsini, senden talep 
ediyoruz. İşlemleri başlattık ama tabi senin 
onayın gerekli olduğu için, bugün seni buraya 
çağırdık.” Kalbi acıdı Faruk’un. Nefesi tıkandı. 
İnsan fütursuz, kelimeler tutuk.
Sanki bilmediği bir lisanı konuşuyordu şimdi. 
Bildik yollara sapıyor, gerçeği göz göre göre, 
sonrasında sil baştan sanki hiç bilmiyor gibi 
aynı olmayan cevapları, aynı yollarda geri arı-
yordu. Gözleri pür dikkat açılmış, elleri titrek. 
Deli kafasını, biraz daha delirerek hunharca sa-
vurdu. Kızlar ise yaşananları hiç umursamadan 
gülüşüyor, kendi kendilerine fısıldaşıyorlardı. 
Sarsılan Faruk’un bileti, bir kuşun kafesinden 
ayrılması gibi yere süzüldü fark edilmeden. 
Yerdeki yabancı kâğıt parçası, kızları nedeni bi-

linmez, ilgisini pek çok cezbetmişti. Kızlardan 
biri bunu fırsat bildi, kaşla göz arasında sahip-
lendi piyango biletini. Buruşmasını umursa-
mayıp katlayarak, pantolonunun sağ arka cebi 
dışında alakasız bir kesesine, sadece saklama 
eylemini karşılaması amacıyla sıkıştırarak. “Bu 
kadar mıydı abi?” O belki bu anı birkaç saate 
belleğinden savacak olsa da en azından acının 
genzinde bıraktığı bu ekşi tat, boynunun bor-
cuydu artık. Tüm diğer çıkmazlar, varlar, yok-
lar, doğrular, doğruyu bilen ama semtine uğ-
ramayanlar, yanlışlar, kırmızılar, turuncularda 
bu acı vardı görev gibi. Şair de böyle demişti 
ya! “Saadet kaybettiklerimiz arasındaydı.”
Faruk rüzgâr gibi o aslında hiç gerçekten otur-
madığı koltuğu, gözlerinin bebeklerine bak-
madığı abisini lakin emanet ettiği kalbini ve 
dışarda kalan gökyüzünü bırakarak hışımla 
montunu alıp kapıyı çarptı. İnsanları değil de 
şu sıra çiçeklerini çok özlemişti. Daha önce 
söylemediyse bugün çiçeklerini havalandır-
mayı unutmuştu. Bu hiç bitmeyen yağmurda 
hiç umursamadan, kulak asmadan sadece yü-
rüyordu varmadan bir yere. Komik, gözyaşları 
ise yağmurun arasında süzülüp gidiyor, kaybo-
luyordu. Kayıp olan sadece gözyaşları değildi. 
Bir an için durdu ve elleriyle ceplerini yokladı. 
Kolaçan etti ve dizlerinin üzerine çöktü. Güle-
cek hiçbir şey kalmamıştı. Oysa insan sebep-
sizce de gülebilirdi. Ev, yatak, oda bomboştu. 
Oysa yürek alabildiğine kalabalık. Gece oldu 
olacaktı. Oysa yarının da bir güneşi vardı. El-
bet tüm çiçekler solacaktı. Oysa solanlar ya-
nında, hayata kafa tutanlar da vardı. Balıklar 
uçmayı bilmezdi. Oysa kuşlar da yüzmek için 
yaratılmamıştı. Koşarak evine, başucuna gitti, 
ne de olsa bugün, çiçeğine su vermeyi unut-
muştu. Akıl çalınmış, piyango bileti kaybol-
muştu. Çiçeği hâlâ yerli yerindeydi ama, yine 
dert dinlemeyi sevmeyerek. Gözlerini kapat-
tı ve ne olursa olsun o anda, çiçeği ile mutlu 
oldu. Tüm bu yaşananları düşününce de belki 
de hayat küçük bir şaka yapmıştı...

9KALEM İZLERİ /  Kültür,  Edebiyat  Dergis i  /  Haziran 2019



 Bütün insanlar açmayı bekleyen to-
murcuklardır, onları çiçeklere dönüştüren 
güçler kimi zaman başka insanlardır, kimi za-
man ise başka hayvanlar... Bu hayvanlar her 
zaman polenleri taşıyan arılar değildir, kimi 
zaman siyah kedi gölgeleri, kimi zaman kılıç 
balığı dalgalarıdır, kimi zaman ise at kişneme-
leridir hayatları değiştiren. Haldun Taner’in 
“Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu” adlı yapıtında 
da hikâyenin ana kahramanı, kişnemesiyle or-
talığı birbirine katan Kalender’dir. 
 Alışageldiğimiz o küçük odalarda o 
küçük insanların küçük çocuklara sarf ettiği 
icat çıkarma, başımıza iş açma, otur oturdu-
ğun yerde laflarının hiçbirinin hakikatta bir 
yeri yoktur aslına bakarsanız. Çünkü herkes 
icatları, işleri ve koşmayı yeri geldiğinde de 
kişnemeleri sever bunu bazen unutsak da ger-
çek budur. Şişhane’de neredeyse emekliye ay-
rılacak olan yirmi bir yaşındaki çöpçü beygiri 
Kalender sadece yoldaki çöpleri toplamakla 
kalmaz, insanların arasındaki yolları açar ve 
tabii ki hizmet karşılığı birkaç tanesini kapatır, 
insanları yeniden koşturur, konuşturur ve hat-
ta yalvartır. Kalender, muhtemel iki sebepten; 
A) aynadaki yaşlanmış yansımasının verdiği 
korkudan, B) aynadaki yansımanın başka bir 
ata ait olduğunu düşündüğü için kişner. Kele-
bek etkisi olarak da adlandırılan birbirine bağ-
lı sonuçlar silsilesinin küçük bir aksiyondan 
ortaya çıktığı düşüncesinin başlangıç noktası 
budur, Kalender’in o günü kişnemek için iyi 
bir gün olarak seçmesi. Bu kişnemenin ilk et-
kisiyle aniden duran at arabası arkadan gelen 
Artin Margusyan’nın arabasına çarpar. Artin 
Margusyan Ermeni asıllı, İstanbul’da yaşayan 
bir işadamıdır ve o sabah aldığı fiyat düşürme 
haberiyle sokağa fırlamıştır.Kaza sonrasında 
yüzü kanlar içerisinde etrafındaki insan ka-

labalığına aldırmaksızın aldığı habere karşılık 
verme telaşı içindedir.
 Kazanın olduğu esnada sokağın başka 
bir ucunda ise başka yollar açılmaya başlan-
mıştır. Üzücü bir olay olan bu kaza başka iki 
küçük insanın küçük dünyasında tamamen 
ters bir etkiye neden olur. Bu kişneme, Süheyl 
Erbil ve Serap’a mutlu olabilme şansını tanır. 
Kaza nedeniyle toplanmış insanlardan uzakta 
mazinin defterlerini açan Süheyl Erbil ve Serap 
uzun zaman sonra görüşmenin verdiği kıpır 
kıpır duyguyla kendi küçük dünyalarında icat 
çıkarmaya başlarlar. Unutulmamalıdır ki insan 
düşünebildiği; düşündüğünü, konuşabildiği ve 
konuştuğunu dinleyen birini bulduğu zaman 
mutlu olabilir ancak ve mutlu olduğu zaman 
icat çıkartabilir. Süheyl Erbil ve Serap içinse 
muhtemel mutluluk kaynakları birbirleridir. 
Oysaki eğer Kalender kişnemese belki onlar 
da akıp giden kalabalığın içinde iki ayrı kıta 
olarak, mutlu olamadan sürüklenip gidecek-
lerdi. Yolları birbiriyle kesişen Süheyl Erbil ve 
Serap’ın sinemaya gitme kararı ise yine başka 
bir insanın, Margusyan’ın, dünyasını çöker-
tir. Telefonla ortağına haber vermeye çalışan 
Margusyan polisin sorgusundan yalvar yakar 
aldığı telefon iznini Serap’ın telefonu annesiy-
le konuşarak meşgul etmesi nedeniyle kulla-
namaz, verilen ikinci şansı ise çalıp duran ama 
cevaplanmayan telefon seslerinde kaybeder. 
Belki de Margusyan’ın en büyük hatası atlara 
olan inancının zayıf olmasıdır ya da belki de 
makineleşmeye karşı olan iflah olmaz tutku-
sudur. Bu tutku öyle bir tutkudur ki ölümden 
döndüğü anda bile onu yalnız bırakmaz. Yine 
aynı zamanda dünyanın bir başka ucunda, Sao 
Paola’da bu kişneme etkisini gösterir, ihtiyar 
Lorenzo o günkü lodoslu havanın yıkıcı etkisi 
altında oğlu Pedro’ya İstanbul’dan, Margus-

Ece SAĞIROĞLU 9/R 
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yan’dan herhangi bir haber gelip gelmediğini 
sorar. Oğlu ise Margusyan’ın telefon zilindeki 
çaresiz arayışına ve büyük ihtimalle ilgisiz ama 
gururlu tavrıyla “Hayır.” diye cevap verir. Bu 
haber ise yine başka uzak bir durakta, Ham-
burg’ta Alois Margernot’u sevindirir. Kızına 
Frankfurt Zeitung gazetesinden yelkenli ya-
parken dalıp giden Margernot Sao Paoladan 
gelen postayla bir anda canlanır ve kızına artık 
taş bebekler alabileceğini haykırır. Onun bu 
kasırgada kazanan tarafta yer almasının sebe-
bi de tartışılabilir elbet ama onun da ulaşmak 
için yol tamiratını beklediği hayalleri olduğu 
açıktır. 
 İnsan bir makine değildir, basit ma-
tematiksel hesaplar işlemez üstünde; her za-
man ekilen biçilmeyebilir, her zaman damla-
lar göl olmayabilir, her zaman 
Kalender kişnemeyebilir ama 
doğru olan nokta şudur ki in-
sanlar büyük bir bütünün işle-
yen çarklarıdır. Metronomuna 
sadık bir dünyanın her zaman 
için tempoya ihtiyacı vardır, 
“Ankara,İzmir,İstanbul diye 
mırıldandı. Hatta New York,-
Paris, Barselona… İnsan yal-
nız olunca… ve hele yağmur 
da yağınca…”(s,29) herkesin 
bir Kalender kişnemesine ihti-
yacı oluyor. Bu tempo tanımı 
sizi yanıltmasın bu endişe ve 
korkuyla körüklenen bir acce-
lerando değildir aksine ritmik 
açıdan muhteşem bir incelikle 
sürdürülen stabil ama nüans-
larla süslenmiş bir Akdeniz 
yoludur; yokuşları ve virajları 
olmasına rağmen her zaman 
için en keyif veren yoldur, in-
san bir kez tadını aldı mı başka 
bir şey keyif vermez. İnsan bir 
kez o bakışları yüzünde his-
setiğinde, o cevapsız acı dolu 
tınıları duyduğunda, bir kez 
eline o postanın sıcaklığı değ-
diğinde başka hiçbir şey aynı 
olmaz. 

 Bütün hayatlar birbirine ince iplerle 
bağlıdır aralarına Ölüdeniz yolları döşenmiştir. 
Tesadüflere dayanır yaşamlar, anlamsız olur 
mu yahular, kader bu değiştiremezsinler adı-
na ne derseniz deyin insan inanmak ister bir 
gün hayatların arasındaki yolların tamirinin 
biteceğine, yeni yolların açılacağına inanmak 
ister, çocuklarına taş bebekler alabilecekleri-
ne inanmak isterler, kaçamak bakışların yerini 
huzurlu dalıp gitmelere bırakmasına izin veril-
mesini isterler, belki de Kalender gibi emekli 
olup uzağa yerleşmek isterler. Kalender KİŞ-
NEDİ, insanlar bazen yağmurda ıslanırken ko-
şarak giden yollara bakmak isterler, kişneme-
leri duymasalar bile bu kişnemelerin onların 
umudu olabileceğini bilmek isterler.

İrem DEMİROĞLU • Gizem GÜL
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Tahirle Zühre Meselesi
Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da 

hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil, 
bütün iş Tahir’le Zühre olabilmekte 

yani yürekte. 

Mesela bir barikatta dövüşerek 
mesela kuzey kutbunu keşfe giderken 

mesela denerken damarlarında bir serumu 
ölmek ayıp olur mu? 

Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da 
hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. 

Seversin dünyayı doludizgin 
ama o bunun farkında değildir 
ayrılmak istemezsin dünyadan 

ama o senden ayrılacak 
yani sen elmayı seviyorsun diye 

elmanın da seni sevmesi şart mı? 
Yani Tahir’i Zühre sevmeseydi artık 

yahut hiç sevmeseydi 
Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? 

Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da 
hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.

Tahir ile Zühre 
Meselesi

Nazım HİKMET
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İnsanı insan yapan başardıklarından, elde et-
tiklerinden öte tutkuları ve sevdalarıdır. İnsan 
bir şeye tutkuyla bağlandığında ve istediğinde 
gerçekten ona ait olur. Tutku elde etmekten 
gelmez, elde etmekten çok o tutkuya ait ol-
mak esas olandır. Nazım Hikmet’in “Tahirle 
Zühre Meselesi” şiiri de sevdiği şeyler uğruna 
insanın mücadele etmesi, hayallerinin arzu-
larının peşinden karşılık beklentisi olmadan 
gitmesi gerektiğini ve insanı insan yapan asıl 
özelliğinde bu arzuları olduğu verilirken tutku-
ların karşılığı olmasa da önemli olanın o tut-
kunun varlığı olduğu yansıtılmaktadır. Şiirde 
bu yansıtılanlar, toplumsal kültüre ait bir halk 
hikâyesinin gücünden ortaya çıkan ve metin-
lerarasılık tekniği ile sembol olarak kullanılan 
Tahir ile Zühre aşkının üzerinden kurulan im-
gesel dille anlatılmaktadır. Şiir, karşılık bekle-
meksizin insanın tutkularına ve arzularına sıkı 
sıkıya bağlanması olarak özellikle odaklanılmış 
tek anlamsal kesitten oluşmaktadır.
Şiirde, tutkuların ve sevdaların var oluşunu, 
insanın onlara sıkı sıkı tutunmasını, sonuç 
beklemeksizin arzularına bağlanışını ve bir 
insanı anlamlı kılan şeyin onun bu sevdaları 
olduğunu ele almaktadır. Şiirin ilk anlatımsal 
kesitindeki ilk dizesinde yer alan “Tahir olmak 
da ayıp değil Zühre olmak da” söylemiyle baş-
layan ve şiirin de üzerine kurulu olduğu bu 
benzetme, bir padişah kızı ile vezir oğlunun, 

aralarına girilmesine rağmen ölüm uğruna bir 
araya gelişlerini ve daha sonra ölmelerini, öl-
dürülmelerini, tutkulara bağlılığın örneği ve 
sembolü olarak ele alırken de bir şeyi çok iste-
menin bir ayıp ya da utanç değil de, gururlana-
cak ve yıllar boyu anlatılacak bir hikâye kadar 
değerli olduğunu vurgulanmaktadır. Bu anla-
tımsal kesitin devamında belirtilen “bütün iş 
Tahir ile Zühre olabilmekte yani yürekte” ifa-
desiyle de asıl önemli olanın, elde etmekten 
öte tutkularına bağlı insanlar olmanın önemi 
belirtilmektedir. Dizede geçen “yürek” keli-
mesinin şiirde kazandığı anlam yönünden ce-
saret, istek, bağlılık, umut, azim gibi kavram-
ları barındırması da, tutku olgusunun insanın 
içinden, insanı hayatta tutanların yüreğinden 
geldiğini belirterek bu duyguların insanın en 
derininden geldiğini ve insan için de bu kadar 
derin etkilere sahip olduğunu göstermektedir. 
Şiirin ikinci anlatımsal kesitinde bu tutkuların 
farklı boyutları ele alınmaktadır; ilk dizede “bir 
barikatta dövüşerek” ifadesi insanın düşünce-
lerine, ideallerine sıkı sıkıya bağlı olunmasının 
önemi, gerekirse bunun için mücadele etme-
yi vurgulamaktadır. Bu “barikatta dövüşmek” 
ifadesinin çağrıştırdığı mücadele ve emek an-
lamı da tutkunun eylemlere yansıtılması ge-
rekliliğini vurgulamak içindir. Bu dizeyi takip 
eden “mesela kuzey kutbunu keşfe giderken 
/ mesela denerken damarlarında bir serumu 

Şiir Eleştirisi / Yağmur GEDİK 11-U

Olmak Ya da Olmamak 
Meselesi
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/ ölmek ayıp olur mu?” dizelerinde insanın 
derin tutkuları ve bu tutkuları uğruna yapıla-
cakları hatta kendi canını fedakarca, karşılık 
beklemeksizin ortaya koymasının gerekliliği 
de ayrıca vurgulanmaktadır. 
Şiirin üçüncü anlatımsal kesitindeki tekrar da 
tutkulara, tutkuyla bağlanma gerekliliğinin üs-
tünde bir kez daha durulur ve şiirin dördün-
cü anlatımsal kesitinde, şiir kişisi benzetme-
lerden faydalanarak, tutku gerçekliğinin elde 
ettiklerinle ilgili olmadığını, insanın kendi içe-
risinde beslediği yoğun duygular olduğunun 
üzerini çizerek belirtmektedir. Dördüncü anla-
tımsal kesitin ilk dört dizesinde yer alan “se-
versin dünyayı dolu dizgin / ama o bunun far-
kında değildir / ayrılmak istemezsin dünyadan 
ama o senden ayrılacak” benzetmesi, insanın 
bazı şeyleri elde edemeyip tutkularından ko-
pabileceğini veya ölmeden önce tutkular için 
ne gerekirse yapılmasını, pişmanlığın tutku-
dan daha ağır bir duygu olabileceğine dair bir 
odağa da dikkat çekerek tutkuyla bağlanışın 
önemini anlatmaktadır. Bu anlatımsal kesit-
teki “dolu dizgin” ifadesi duyguların yoğun-
luğunu, hisseden insanın heyecan ve istekli 
tanımlanmasını betimler. Anlatımsal kesitin 
ikinci dizesindeki “farkında olmamak” fiiline 
yüklenen işlev, tutkulu insanın heyecanını, 
tutkusunu karşı tarafın hissedememesi ve bu 
yüzden tutkuların tek taraflı “fark edilmeden” 
kalabileceğidir. Aslında bir tutkunun elde edi-
lememesi ihtimalinin düşünülerek temkinli 
hareket edilmesindense elde edemeyeceğin-
den emin olunan şeyler için bile mücadele 
vermenin yüceliğinden bahsedilmektedir. Şi-
irin genelinde tekrar eden “sevda yüzünden 
ölmek ayıp değil” ifadesi, insanın sevdalarının 
peşinden sonuna kadar hatta fiziki bir sona, 
ölüme, kadar gitmesinin, bu uğurda insanın 
kaybedeceği şey hayatı bile olsa, tutkusundan 
ödün vermemenin insanı eksiltmediği, ayıp-
lanacak duruma getirmediği aktarılmaktadır. 
Dördüncü anlatımsal kesitin beş ve altıncı di-
zelerinde yer alan “Sen elmayı seviyorsun diye 

elmanın da seni sevmesi şart mı?” sorusuyla 
düşündürülmek istenenin, elde edilecekle-
rini düşünmeden, karşılık beklemeden bazı 
şeylerin sevilmesi gerektiğini çünkü tutku-
nun temelinde elde etme gayesi değil insanın 
hisleri ve sevdasının yattığı belirtilmektedir. 
Anlatımsal kesitin son üç dizesinde “Tahir’i 
Zühre sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi 
Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden” ifadesiy-
se şiirde simge olarak kullanılan bu hikâyeye 
gönderme yapılarak insanı tanımlayan şeyin 
elde edemese de bir uğurda hissettiği sevda 
ve arzu olduğunu, tutkusundan artık karşılık 
alamasa da bunun insandan hiçbir şey götür-
mediği hatta insana asıl bunun çok şey kattığı 
belirtilmektedir. Hikâye bu boyutu da ele alın-
dığında, Tahir’i ölüme götüren Zühre sevdası, 
artık Zühre’den karşılık alamasa bile bitmedi-
ğini, bitmemesi gerektiğini ve tutkuyu insana 
ait hissettiren şey de bu vazgeçmeyiş, bağlılık 
olduğunun altında yatmaktadır. Ayrıca “ayıp 
değil” ifadesiyle de, tutkusu olan insanlara 
yönelik tabulaşmış bazı algıların aslında doğru 
olmadığını, ayıp diye tanımlanan şeyin aslında 
tam da olması gereken şey olduğu ve bunun 
bir ayıp olarak görülmemesi gerektiği vurgu-
lanmaktadır. Tam burada, zaten bugün de bu 
hikâyenin ayıplanacak değil de adeta kahra-
manlık hikâyesi gibi aktarılmasının etkisinden 
şiirde metinlerarasılık olarak yararlanılmıştır.
Şiir, insanın istediği şeylerin peşinden karşı-
lıksız koşması gerektiği ve bu çabanın karşılık 
beklemeksizin olması gerektiği düşüncesini 
iletmektedir. Başlığın “Tahirle Zühre Mese-
lesi” oluşu, şiirin iletisini tam olarak yansıt-
maktadır ve tutku olgusunun hikâye ve tarih 
boyutundaki bir örneğine gönderme yaparak, 
tutkuyu sonsuz yaşamanın sadece bir düşünce 
değil, varolmuş ve var olması gereken bir duy-
gu olduğunu belirtmektedir. İnsanın tutkuları 
olmalıdır ve bu sevdalar her ne konuda olursa 
olsun, insan sonuç beklemeksizin sadece tut-
kusunu yaşama gayesine sahip olmalıdır.
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 İki gün önce büyük bir çığlık ve homur-
tuyla Can’ın kullandığı kettle son nefesini ver-
di. O sırada sakin sakin kahvaltısını yapan Can, 
sabahın kör karanlığının huzurunu hissediyor-
du iliklerinde bir parça ayazla birlikte. Günler 
yeni yeni uzamaya başlamıştı ve hava sıcaklığı 
gün ortasında ancak on dereceyi buluyordu 
ama Can’ın içindeki şımarık çocuk ona baharın 
geldiğini söylüyordu ve deli bir ruh onu bal-
konda kahvaltı yapmaya itmişti.
 Balkon, bir metre karelik bir hapisha-
ne hücresiydi. Mutfağa açılan, menteşesi kırık 
beyaz pimapen kapı ardına kadar açıktı. Kom-
binin içeri sızan soğuk sabah havasıyla savaş-
mak için harlamasından gelen mekanik sesler, 
Can’ın çatal bıçak sesine karışıyordu. Kuşlar 
yeni uyanmıştıı, Can ise tabağındaki domatesi 
yeni uyanmanın verdiği uyuşuklukla bölebildi-
ği kadar küçük karelere bölüyordu. Sokaktan 
nadiren araba geçiyordu, dönen tekerleklerin 
sesi ve ufuktaki kızılımsı sarılık Can’ın içinde 
garip bir boşluk hissi uyandırmıştı.
 Sert bir rüzgar esti. Uzamaya başlayan 
saçlarını karıştırdı, giysisinden içeri sızıp Can’ı 
kıskıvrak yakaladı, Can nedensiz bir sıkıntı 
duydu, boşluk hissi bir iki saniyeliğine dağıldı 
ama Can hâlâ uykusuzdu, elini kazara çatala 
çarptı; çatal, teneke masanın üzerinde bir kez 
sekti ve balkondan aşağı düştü. Can, çatalın 
eskiden durmakta olduğu yere birkaç saniye 
baktıktan sonra ayağa kalktI; tabureyi geçe-
cek yer yaratmak için teneke masanın altına 
ayağıyla itti, ellerini korkuluğa koydu ve aşağı 
baktı. Beş kat, altı kat aşağı, baş döndürücü 
bir boşluktan aşağı, çamaşır ipinin ardından, 
serin ve yumuşak rüzgara karşı gözlüklerinin 

düşeceğini hissettiren yükseklikten... İçi iyice 
huylandı, huzursuz oldu. Gözlüğün terli de-
rinin üstünde kaydığını hissedebiliyordu, bir 
eliyle ne olur ne olmaz diye yakaladı gözlüğü.
 Uzunca bir apartmanda oturuyordu 
Can, o yüzden aşağı bakınca zemindeki çatalı 
göremezdi. Çok aşağıdaydı. Ama eğer zahmet 
edip de yukarı baksaydı -ki henüz hiç yapma-
mıştı bunu- gökyüzünün rengini görebilirdi. O 
an Can için bir şeyler değişti, ve yukarı baktı. 
Henüz eczacılık okurken doktor öğrencilerin-
den öğrendiği bir renkteydi gökyüzü, “yeşilim-
si mavi”. Yerinde bir tanım, çünkü hafif bir sa-
rartıyla iğrenç bir renge bürünebiliyordu açık 
mavi. Yeşil gibi de mavi gibi de ama hiçbiri... 
Ertesi günkü komite için sabahlayan bir tıp öğ-
rencisinin görmek isteyeceği son şey.
 Eski günleri böyle özlemle hatırlarken 
daldı Can ve artık rüzgar soğuk değildi, rüzga-
rın yumuşaklığı rahatsız etmiyordu. Kuşların 
sesleri duyulmaz olmuştu, gökyüzünün rengi 
önemli değildi, güneşin ufuktan göz kırpma-
sıyla gözlerini geçici olarak kör etmesi… Sade-
ce acı bir yanık kokusu vardı belki ve belki de o 
koku, acıyla inleyen klimanın yanında, mutfak 
tezgahında kendi kendine duran, bu koca –ve 
düşük gelirli insanlarla dolu- apartmanda tek 
bir kişinin bile sahip olmadığı bir aletten ge-
liyordu. Kettle, son yüzyılın unutulmaya yüz 
tutmuş mutfak aleti.
 Acı yanık kokusunu içine çekerken ve 
bebekliğinde ailesinin parasızlıktan tedavi et-
tiremediği astıma yatkınlığı nedeniyle kuru 
kuru öksürürken Can’ın kafasında eczacılık fa-
kültesi, işi, ilaçlar, ilaç adları, kendi yaşantısı, 
aşağı bakınca göremediği çatal ama görebildi-

TERMOSTAT
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ği beş altı balkon, bu görebildiği balkonlarda 
istiflenen eşyaların o apartmanların sakinleri 
hakkında anlattıkları masallar vardı.Sonra dü-
şünecek başka hiçbir şeyi kalmadı Can’ın... 
Rüzgar soğuktu yeniden. İçeri girmek istedi 
canı, sırf yürüyeyim de yapacak bir şeyim ol-
sun ve düşünmenin beni içine soktuğu şu var 
olmama hâlinden kurtulayım diye.
 İşte, tam kapıdan içeri adım atarken 
homurdanarak kaynayan kettle; son bir çığlıkla 
çalışmayı kesti ve odayı daha da bir yoğun ya-
nık kokusu kapladı. Can, eski kettleı eline alıp 
kaynayan suyun tamamını - her ne kadar bar-
dak taşsa ve sıcak su yerlere aksa, ayaklarını 
yaksa da- üzeri gülen suratlı, ilaç şirketlerinin 
verdiği eşantiyon kupaya boşalttı. Sonra ruh 
gibi salona gitti, vitrinin altından çıkarttığı na-
diren kullandığı alet çantasını mutfağa taşıdı. 
Soğuk hava, naylon tülü ve yıpranmış perdele-
ri parmaklarında oynatıyordu; yere dökülmüş 
su küçük bir gölet oluşturmuştu, bir iki karınca 
bu gölette haşlanırken boğuluyorlardı. Mutfak 
tezgahının altından ince bir karınca ipliği geçi-
yordu hatta ama şimdi Can nedense hiçbirini 
göremiyordu. Orada olduklarını biliyordu ama 
içerisi karanlıktı ve güneş iyice çıkmıştı, Can’ın 
gözleri batıyordu.
 Kettleın içi daha da bir yanık kokuyor-
du, bütün kablolar yanıp erimiş ve birleşerek 
devasa bir kütle oluşturmuştu. İçerisi neden-
se sıcak oldu, Can kettleı çöpe attı. Yanan su 
çukurunun üzerinden bilerek basıp geçti, ayak 
tabanında sıcaklığı hissetti ve yere çıplak ayak 
bastığında ayağına sızan, yerdeki karolardan 
yayılan taş soğuğunu. Kollarında rüzgarı his-
setti bir de saçlarında da belki, sonra bir metre 
karelik balkonundaydı. Uğraşamayacağını dü-
şündüğü bulaşıkları da balkondan aşağı attı. 
Alt kattaki komşusunun balkonuna indi tabak, 
çamaşır iplerinden sekip balkondaki saksıların 
üzerine düştü. Bir sürü parçaya ayrıldı, çıkan 
sesten pek çok kuş ürktü ve devasa bir kuş sü-
rüsü balkondaki didikledikleri domates biberi 
bırakıp havalandı, güneşe doğru uçtu.
 Telefonunda kettle fiyatlarını arattı 
Can. Önüne İstanbul’daki bilmem ne müzesin-
deki tarihi kettle sergisi geldi. Hayır, dedi Can; 

ben bunu istemiyorum. Sesli söyledi bunu, ve 
karşı apartmanın balkonuna tünemiş kuşlar 
ona baktı parlak gözleriyle. Uzun bir arayıştan 
sonra Can, artık Türkiye’de kettle satılmadığını 
anladı. İkinci el vardı birkaç tane ama olması 
gerekenden çok daha pahalıydı. Bir de insan 
neden kullanılmış mal almak istesin ki? Ne 
malum o kettleların da Can’ınki gibi bir çığlık-
la ölüp gitmeyeceği? Hemen son model çay 
makinelerine baktı, kahve makinesi gibi ama 
çay için. Meyve çayları için seksen derece, be-
yaz çay için yetmiş bilmem kaç… Lazerle çayın 
içindeki parçacıkların yoğunluğunu ölçebili-
yor, demlenip demlenmediğini anlayabiliyor. 
Kendi kendini karıştırıyor. Tamam, güzel bu; 
hem rengi de hoş, ne kadara?
 Saat altı buçuk. İş vakti. Sonra alırım.
 Balkonun kapısını kapamadı Can çün-
kü hangi deli yedinci kattaki bir eve girer ki? 
Çalınmaya değecek tek şey kettledı aslında, 
çünkü bu evde bulunup da koca apartmanda 
bulunmayan tek şey oydu ve şimdi o da bozul-
muştu.
Can, ayakkabılarını ayağına geçirdi. Saçları 
darmadağınık, yüzü tıraşsız, gözlerinden uyku 
akarken altında eşofmanıyla kapıyı çekip bir 
eli cebinde, anahtarı ve cüzdanıyla oynayan 
huzursuz parmaklar dışarı çıktı. Ağzına gelen 
balgamı komşusunun kapısının önündeki çöp 
yığınının üstüne tükürdü, terlik benzeri ayak-
kabılarıyla apartmandaki uyuyan her yüzsü-
zü uyandıracak bir gürültü çıkardı merdiven-
lerde. Parası olmayanların kaldığı gökdelene 
asansör yapılmazdı tabi.
 Apartmandan dışarı çıktığında yine 
aynı yumuşak rüzgar ve aynı soğuk vardı, 
Can’ın üstünde de yine aynı çamaşır suyu le-
keli eşofman ve kolsuz tişört ama Can’a dışarı-
sı daha farklı geliyordu. Balkondaki dışarısı ve 
sokaktaki dışarısı aynı değildi ve Can’ın adım-
larında bir kararlılık vardı, boşluğa yer yoktu 
Can’ın yaşantısında.
 Zar zor iş bulduğu eczanede kalfalık 
yapıyordu beş yıldır. Aldığı maaştan memnun-
du. Çay makinesinin ikinci el kettledan ucuz 
olduğu bir çağda yaşıyordu, çünkü son kettle 
üreten fabrika –Çin’in tanrı bilir hangi unutul-
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muş köşesinde kapanmıştı anlaşılan ve olan 
bu fabrikada çalışırken birdenbire aniden işsiz 
kalan çocuklara olmuştu. Galiba fabrikatör, 
kettle işinden vazgeçip çay makinası sanayisi-
ne girmişti.
 Kepenkleri açarken yine boşluk omuz-
larına bastırdı Can’ın ve içine yine bir yalnızlık 
çöktü. Her ne kadar tatlı da olsa sabah ayaz-
da unutulduğunu ve önemsenmediğini anım-
samak, belki de düşmüş bir çatalın ardından 
yere bakmak ve geçmiş günleri anımsamak... 
Can’ın hayatında zaman yoktu böylesi lükslere 
ayıracak. Can çalışmak zorundaydı, dükkanın 
camlarını bol köpüklü deterjanla silip sonra 
hortum tutmalıydı ki kirler ve gereksiz köpük 
yığını sokaktan aşağı, yola aksın, yürüyen ya-
yaların topuklu ayakkabılarını ıslatsın, sonra o 
yayalar sinir olup kafalarını yerden kaldırsınlar 
ve gökyüzünün yeşilimsi mavi rengini görsün-
ler.
 Can kafasından sildi böylesine gereksiz 
düşünceleri ve kararlı adımlarla dükkanın içi-
ne yöneldi, ayakları ıslanmıştı ve yürüdüğün-
de köpüklü ayak izleri bırakıyordu. Arkasından 
birisi bağırdı. Acaba patron mu, diye düşündü 
Can, yoksa başka bir kalfa mı? Arkasına dö-
nünce biliyordu ki bütün gizem ortadan kay-
bolacak… Ama dönmese de saçma; yolun or-
tasında, kapının girişinde ne ayak?
 Onun yerinde başka birisi olsaydı ke-
sin döneceği için dönmeye karar verirdi. Kar-
şısında yaşlı bir adam vardı, beklediği hiç kim-
se değil. Çünkü ancak yaşlı adamlar sabahın 
köründe eczaneye gitme, bir de Can’ın aksine 
düzgün giyinme zahmetinde bulunurlar. As-
keri üniformasının içinde çöpten adam gibi 
ayazda ve yumuşak rüzgarda hemen ölüvere-
cek bir cesur denizci... Bembeyaz saçları vardı 
ve kırışıkların sığdırılamayacağı kadar minik 
bir yüzü. Can’ın döküntü halindeki bıyıklarına 
inat özenilmiş, düzgün kesimli bıyıkları... Ke-
sin bu adamın bir kettleı vardır, diye düşün-
dü Can; bana o kettleı satmak istemez, çünkü 
anısı vardır.
 “Genç adam,” diye söze girdi denizci. 
“Sizin eczanede insülin iğnesi var mı?”
 Can bir süre düşündü. Var mı; insülin 

iğnesi, iğne, eczane?
 “Yok amca.”
 “Nasıl yok? Eczane eczane geziyorum 
beş gündür, en son bana dediler olsa olsa bur-
da olur diye… Eski ilaçları da satıyormuşsu-
nuz.”
 Bembeyaz, ütülü, muntazam, ihtişamlı 
üniformanın içindeki adam, ağlayacak gibiydi.
 “Vallaha yok amca.”
 Eczanenin sahibi manyak bir tipti. Di-
ğer eczanelere satılmayan ve elden çıkarılmak 
istenen ilaçları ucuza alır, satmaya çalışır, sa-
tılmayınca da bir hafta sonu jipinin arkasına 
koli koli yükler, konteynır evinin de bulunduğu 
hobi bahçesinde yakar, ateşe ayaklarını uzatıp 
bira içerdi. Bir keresinde Can’a bunun odun 
yakmaktan daha ucuza geldiğini söylemişti. 
İşte bu adamın aradığı insülin iğnelerinin başı-
na da iki üç hafta önce benzer bir felaket gel-
mişti. Gel gelelelim bu adam halden anlar mı?
 “Çocuğum lütfen yardım et bana, 
elimdekiler bitmek üzere. Neden bulurum bu 
iğneleri?”
 “Vallaha artık üretilmiyor be amca. 
Belki Çin’de üretiliyordur.”
 “Sizin depoya da bi baksan? Siz artık 
kimden alıyosanız onlara sorsan? Kaç tane 
koskoca ilaç şirketi… Hiçbirinde mi bulunmaz 
bir insülin iğnesi?”
 “Yok be amca, kalmadı artık. Kimse al-
mıyor, insülin direnci olanları hemen şıp diye 
tedavi ediyorlar…” -Sen biliyorsun nasıl tedavi 
edildiğini, Can. O kadar okudun bunu, sınavını 
oldun. “Hafifletici piller var ama, biraz yardımı 
dokunur belki?”
 “Yok be oğlum, bende kalp rahatsızlığı 
da var…”
 Can’ın söyleyecek sözü kalmamıştı 
ama adamcağızın sulanmış gözlerine baktık-
ça içi bir garip oldu. Ona yardım etmek istedi, 
neden bilinmez çünkü çok uzun zamandır bu 
adama duyduğu acıma hissini duymamıştı. Kı-
rışık gözler, lekeli yanaklar, çıkık kemikler, yıl-
ların yaşanmışlığı, bembeyaz kirpikler, orman 
kaşlar ve onlara hiç yakışmayan bir hüzün.
 “Amca vallahi yapacak bir şey yok. Be-
nim patron gelsin, birlikte bakarız Çin’de üre-
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tiliyor mu hâlâ diye. Varsa getirtiriz de pahalı-
ya gelir.”
 “Yok be oğlum, ben sordum soruştur-
dum. Yok. Üretilmiyor.” Adamcağız gökyüzüne 
bakıyordu. “Neyse, sağ olasın oğlum, sağlıcak-
la kal.” dedi ve gitti.
 Ayak sesleri, rüzgarda ve topuklu ayak-
kabı seslerinin arasında eriyip gitti. Kar beyazı 

üniforması görünmez oldu. Gerçek bir veday-
dı bu, bir “daha sonra görüşürüz” değil. Ama 
adam zaten ölecekse belki Can’a kettleını sa-
tardı?
 Can, dükkan kapısını ardına kadar açık 
bırakıp adamın arkasından koşmaya başladı.
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Refik DURBAŞ • Yaşam ve Çocuk

UÇURTMA

Ev hapsinde küsülü
hasret kuşu çocuklar
Göz hapsinde aydınlık
gurbet kuşu çocuklar
Sonsuz sürgün babaları
İş hapsinde günlerin
keder kuşu çocuklar
Düş hapsinde perişan
ardıç kuşu çocuklar
Mapusa bağlı yolları
Uzun ömürlü mektuplarda
adresi saklı çocuklar
Kimi telli kavaklı gökyüzü
kimi ipini salmış uçurtma
‘Görülmüştür’ yazıları
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Yaşamı sınırlayıcı çeşitli unsurlar, insanın öz-
gürleşmesini engelleyerek anlamsız hissetme-
sine ve yaşamından zevk alamamasına neden 
olur. Devletin koyduğu kurallarla oluşturulan 
düzenle çeşitli yaptırımların etkisinde kalan 
bir toplumda insan hayatını özgür bir şekil-
de yaşayamaz. Bu durum çocukluktan başlar. 
İnsanın temeli çocukluğudur. Çocukluğun sa-
vunmasız yanı özgürlüğün önemini gündeme 
getirir. Tüm sınırlandırılmışlıklardan arınmış 
toplumlarda, çocuklar özgürce duygusal ve 
düşünsel ihtiyaçlarını gidererek yaşamlarını 
anlamlandırabilirler, bazen tüm yaptırımların 
dışında gelişen, insanın değiştiremeyeceği 
yaşamın getirdiği sıkıntılar da kaçınılmazdır. 
Refik Durbaş’ın “Uçurtma” adlı şiirinde ço-
cukların içinde yaşadığı düzende yaşamlarının 
kısıtlanmasıyla eksik kalan yanlarının, yaşam-
larını anlamsızlaştırdığı anlatılmaktadır. Bu kı-
sıtlanma ve anlamsızlık şiirde çocukluğa dair 
temel ihtiyaçlar üzerinden şiirdeki sözcük se-
çimleri ve şiirsel söylemle verilmiştir. Konuyu 
ele alış bakımından şiir iki anlamsal kesitten 
oluşmaktadır. İlkinde çocuğun yaşamını biçim-
lendiren toplumsal etkilerin değerlendirilir-
ken diğerinde yaşamını biçimlendiren bireysel 
yaklaşımları değerlendirilmektedir.

 Refik Durbaş’ın “Uçurtma” adlı şiirin-
de ilk anlamsal kesiti, bir çocuğun yaşamını 
toplumsal yapı ve yaklaşımların yönlendir-
mesiyle ortaya çıkan gerçeklikler oluşturmak-
tadır. Toplum tarafından çeşitli kısıtlamalara 

maruz kalan çocuk özgürce yaşayamaz. Top-
lumsal yapının getirdiği esirliğiyle çeşitli yön-
lerden eksik kalan çocuk yaşamın anlamını 
bulamayan, yaşamını anlamlandıramayan bir 
bireye dönüşür. “Ev hapsinde küsülü / hasret 
kuşu çocuklar” dizelerinde çocukların özgürce 
en temel ihtiyaçları olan oyun oynamayı dahi 
karşılayamayacak bir durumda oluşuna dikkat 
çekilmektedir. Hem çevreye güvenmemenin 
bir yansıması olarak hem de çeşitli nedenlerle 
çocuğun evde zaman geçirmeye mecbur ka-
lışının bir sonucu da olan “ev hapsi” çocuğu 
kısıtlamaktadır. Bunu “Göz hapsinde aydınlık 
/ gurbet kuşu çocuklar” dizeleri izlemektedir. 
Yine bu dizelerde de çeşitli nedenlerle kısıt-
lanan, özgürce hareket edilmesine toplumsal 
yapının izin vermediği çocukların durumu yan-
sıtılmaktadır. “Sonsuz sürgün babaları” dizesi 
de ölümün gölgesinin düştüğü yetim kalan ve 
hayata erken atılmak zorunda kalmış çocuk-
ların durumunu veya paraya odaklı sistemin 
içinde ezilen çocukların kısıtlanmışlıkları şiir-
de “İş hapsinde günlerin / keder kuşu çocuk-
lar” dizelerinde yansıtılarak eleştirilmektedir. 
Daha çocukluğuna hasretten kederlenen bu 
çocuklar “Düş hapsinde perişan / ardıç kuşu 
çocuklar” olarak betimlenmektedir. Burada 
“düş hapsi” ifadesiyle anlam bulan, ya düşün-
meye vakitlerinin veya izinlerinin olmadığı ço-
cukların ya da düş kuramadıkça yaşamda he-
def belirleyemeyen ve yine yaşamı anlamsız 
bir bütüne dönüşen çocukları yansıtmaktadır. 
Şiirin bu anlamsal kesitinde toplumsal yapının 

Şiir Eleştirisi / Doruk MUİK 11-U

Yaşam ve Çocuk
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getirileriyle yaşamı kısıtlanan ve anlamsız bir 
bütüne dönen çocuğun, yetişkinliğinin gelece-
ği nokta da böylelikle yansıtılmış olur.

 Bir çocuğun yaşamını biçimlendiren 
yaşanması kaçınılmaz, zorunlu kalınmış birey-
sel veya toplumsal etkiler sonucu ortaya çıkan 
gerçeklikler Refik Durbaş’ın “Uçurtma” adlı 
şiirinde ikinci anlamsal kesitini oluşturmakta-
dır. Bu anlamsal kesite “Mapusa bağlı yolları” 
dizesiyle geçiş yapılır. Bu dizede mapusa düş-
müş çocuk üzerinden, toplumun eleştirilmesi 
görülmektedir. Yaşamında böyle bir sıkıntıya 
düşmüş çocuk, yaşamdan ve toplumdan ade-
ta dışlanmaktadır. Herhangi bir nedenle daha 
küçücük yaşında toplumun kurallarının dışına 
çıktığı için cezalandırılmış ve yaşamı kısıtlan-
mıştır. “Uzun ömürlü mektuplarda / adresi sak-
lı çocuklar” dizelerinde bu cezalandırılmışlığa 
bağlı ortaya çıkan kısıtlanmışlık verilmektedir. 
Şiirde böyle çocuklara karşı acıma duyulduğu 
hissedilmektedir. Şiirin devamındaki “Kimi tel-
li kavaklı gökyüzü / kimi ipini salmış uçurtma” 
dizeleriyle de toplumdan sıyrılmış, özgürlüğe 
uzanan çocuk ruhu anlatılmaktadır. Dizede ge-
çen “uçurtma” ve onun “ipini salmış” olması 
çocuğun ruhunun sınırlandıralamayacak bir 
yapıya sahip olduğunu gösterirken tüm sınır-

lamaların çocuk ruhunu körelterek yaşamın 
anlamının yok edildiğini ifade etmektedir. Son 
dizede “ ‘Görülmüştür’ yazıları” ifadesi, çocu-
ğun her ne kadar özgür bir ruha sahip olup ko-
lay kolay köreltilemese de zorunlu bırakılmış 
toplumsal etkilerden kurtulmanın mümkün 
olmadığı, tüm kısıtlamaların yaşamın anlamı-
nın yitirilmesinde etkili olduğu verilmektedir.

 Refik Durbaş’ın “Uçurtma” adlı şiirin-
de şiirin bütününde yaşamın ve toplumun bir 
çocuğu farklı yönlerden kısıtlaması eleştiril-
miştir. Burada çocuk, ileride kuracağı yaşamın 
temelini atan insanın gerçekliğini içermekte-
dir. İnsan, yaşamında veya yaşamını geçirdiği 
toplumda çeşitli etkilerle kendi yaşamının sa-
hibine dönüşemez. Yaşamına sahip olamayan 
ve iradesini dilediği gibi yönlendiremeyen in-
sanın, bir topluma hatta yaşama ait olmaya-
cağı ve bu hayattan haz almayacağı, mutlu ol-
mayacağı şiirde anlatılmıştır. Şiirin başlığı olan 
“Uçurtma” toplumdaki bireyleri temsil eder. 
Hepsinin kendine özgülüğü vardır, kendine 
özgülüğün en iyi aktarımı özgürlüktür. Uçurt-
manın gökyüzünde özgürce salındığı gibi her 
birey yaşamda kendi kişiliğinin yansımalarıyla 
elbette toplumsal birliğe fayda sağlayacak bi-
çimde özgürce salınabilmelidir.
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Bahar YILMAZ • Ilgın CÖMERT
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Azınlıkta kalan insan, bireysel açıdan kendini 
toplumdan soyutlayan, buna rağmen uyuştu-
ğu en ufak bir ortaklığa bağlanmaya en me-
yilli olandır. Sabahattin Ali’nin “Kırlangıçlar” 
adlı Cumhuriyet Dönemi öyküsü, toplumdan 
uzaklaşmış bir erkek ve bir dişi kırlangıcın iç 
dünyalarını ve tipik eylemlerini, birey ve top-
lum olguları altında sembolik bir biçimde kişi-
leştirme yaparak inceler.

 Yazarın “kuş” figürünü seçmiş olması 
görecelik gösterir ama “kırlangıç” türünü seç-
miş olma nedeni kırlangıçların göçmen kuşlar 
olmalarıdır, dolaylı yoldan hayatın da gelip ge-
çici olduğunu temsil ederler. Öyküde erkek ve 
dişi kırlangıç; bir ilkbahar mevsiminde, “dal” 
uzamında tanışırlar. Sohbetlerinde topluma 
karışmış olan kırlangıçların o anki çalışma ey-
lemlerini, yani hayata karışmalarını eleştirir-
ler. Onları toplumun esirleri gibi görürler. Aynı 
düşüncelere sahip olan ve sistem dışı kalmış 
bu iki kırlangıcın birbirlerine karşı hissettik-
leri sempati, yerini derin bir aşka bırakır ve 
birbirlerine yakınlaşmaya çalışırlar ama dene-
meleri görüşlerini kapatan “yaprak” ve soğuk 
rüzgar gibi etmenler yüzünden başarısız olur. 
Cesaretleri, hayatın getirdiği talihsizlikler do-
layısıyla kırılmıştır. Baştan beri ayrılık korkusu 
besleyen bu iki kırlangıç, sonbaharın da gel-

mesiyle beraber ayrılmak zorunda kaldıklarını 
anlarlar ama hala diğer kırlangıçlara “tepeden 
bakarlar”. Öyküde duvarları yıkma tenezzü-
lünde bulunmayanların hep azınlıkta kalacağı, 
hayatın getirdiği engellere rağmen cesur dav-
rananlarınsa toplumda yerini alacağı; kısacası 
verilen kararların insanın elinde olduğu ger-
çeği ve yine bütün seçimlerinden insanın so-
rumlu olduğu iletilmiştir. Zaman ve uzam neye 
sebebiyet verirse versin sonucundan etkilene-
cek olan hep insandır. Yazarın bu öyküyü yaz-
ma amacı da insanlara yaptıkları seçimleri ve 
verdikleri kararları sorgulatmaktır.

 Sonuç olarak Sabahattin Ali, “Kırlan-
gıçlar” adlı Cumhuriyet Dönemi öyküsünde 
topluma karışmayı başaramamış olan insanla-
rı; tipik özellikleriyle birlikte, bir erkek ve bir 
dişi kırlangıç figürüyle birey ve toplum olgu-
ları esasında iç dünyalarını ve davranışlarını 
sembolik bir biçimde gözler önüne serer. Bu 
iki kırlangıç bireysel seçimleri doğrultusunda 
toplumun, yani düzenin dışında kalmıştır. Sis-
temin dışında kalmak kişinin izlediği yoldan 
kaynaklanır ve bunun sorumluluğu yine kişi-
nin kendisine aittir, bu nedenle kişi topluma 
karşı izlediği tutumu sorgulayarak kendi yolu-
nu çizmelidir.

Bora YILMAZ 11/İ

KIRLANGIÇLAR
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Efe ATAKOL • Zeynep TABANLIOĞLU
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Llorona, sana…

si porque te quiero, quieres
quieres que te quiera mas
I
önce şarap, kırmızıyla çöküyor akşama
sonra kime benziyorum bu kısık ışıkta
II
solgun yaz günleri geçiyor aramızdan
Llorona, senden önce gelecek mektubun
III
uzaklaşıyor tekne; ayrılık, kahve kokusu
telveye takılıyor falımdaki sevinç kuşu
VI
Proust’u bırak, uyusun kıyısında serin gecenin
yıldızlar eğilerek öpsün hülyalı gözlerinden
V
virgül kırgın mavi, nokta koyu yeşil
mutluluk ipincedir, mutsuzluk hep kalın
VI
gece kalkıp su içmek gibi gülmüştün
nasıl da sevinçliydin vagonların arasında
VII
suyun imzası naz demiştim bir zamanlar
yanılmışım Llorona, suyunki yazmış

Onur CAYMAZ

YAZ İÇİN GECE 
MÜZİKLERİ

evet seni seviyorum çünkü sen 
seni daha çok sevmemi istiyorsun
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VIII
asla ağlamayacaksın diyen bir şarkı
saçak altına saklanıyor kış çiçeğim
IX
ölüm, bir kış akşamı, sokak lambaları
bir pencere sonsuza değin kapanıyor
X
meşelerin orada portakal rengi yarım ay
boş yataklar diye düşündü en hüzünlü şey…

Ezgi ATASEVEN • Duru ÇAYIR • Doğa KOÇ
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Onur Caymaz’ın ‘Yaz İçin Gece Müzikleri’ adlı 
şiirinde anlatıcı şiir kişisinin sevgilisinden ay-
rılışı ve bu ayrılığa rağmen ona duyduğu öz-
lemden kaynaklanan bunalımlı duygu durumu 
konu edilmektedir. Şiirde söz söyleyen şiir kişi-
sinin seslendiği sevgili “Lioroha” olmak üzere 
şiirin diğer kişilerinin ve şiirde belirtilen bütün 
özel adların yabancı uyruklu olması şiirde an-
latılanları farklı bir konuma taşımaktadır. Şiirin 
başlangıcında yer alan iki dizede İspanyolca 
şarkı sözlerine yer verilmesi ve ikilik bentle-
rin senaryo bölümleri gibi romen rakamlarıyla 
numaralandırılmış olması da benzer biçimde 
şiir kişisinin kederini kendisinden soyutlama-
ya yönelik bir yaklaşımdır. Şairin bu tercihleri 
göz önünde bulundurularak sevgiliye doğru-
dan seslenilen ve ayrılığın akıbetinin anlatıl-
dığı bölümler olmak üzere şiir iki kesite ayrıl-
maktadır.

İlk kesitin ilk dizesinden bunalımlı bir uzam 
tanıtılmıştır. Genelde romantik ilişkilerle öz-
deşleştirilen şarabın “akşama çökmesi” şiir 
kişisinin konumunda bu içkinin aşkın verdiği 
mutluluğu çağrıştırmak yerine yol açtığı acıları 
unutma aracı olarak kullanıldığını göstermek-
tedir. Anlatı zamanının “akşam” olarak yansı-
tılması da yine akşamın çoğunlukta bağdaş-
tırıldığı gibi sevgiliyle buluşma zamanı yerine 
şiir kişisinin tanımladığı “kısık ışık”lı bir ortam 
yaratması, şiir kişisinin karamsarlığının uzam 

yoluyla aktarıldığını gösterir. İki numaralı iki-
likte “yaz günlerinin solgun geçmesi” imgesiy-
le ifade edilen olumsuz ruh hali, ikinci dizede 
sevgiliden önce gelen mektup imgesiyle bir 
nedene bağlanmıştır. Üç numaralı ikilikte bu 
nedenin ayrılık olduğu açıkça dile getirilirken 
“uzaklaşan teke” ve “tekeye takılan faldaki 
sevinç kuşu” imgeleri bu ayrılığın kesinliğini 
ve şiir kişisi için beraberinde getirdiği umar-
sızlığını göstermektedir. Anlatıcının dört nu-
maralı bentte “Proust” adında tanıştırılan son 
şiir kişisine karşı bir sitemde bulunması, onun 
ancak yıldızların korunmasında serin gecenin 
kıyısında uyumaya bırakılmayı istemesinden 
anlaşılmaktadır. Anlatıcının bu tutumundan, 
ayrılığın nedeni olarak “Proust” kişisi olduğu 
çıkarımı yapılabilir. Bunu izleyen bentle birlik-
telik anlamı katma görevinde kullanılan “vir-
gülün kırgın mavi” oluşu, karşılık cümleleri 
sonlandırarak yargılar arasında ayrılık anlamı 
veren noktanın daha sağlam yansıtılması için 
“koyu yeşil” olarak belirlendiği görülmekte-
dir. Şiirde kapalı da olsa yapılan bu karşılaş-
tırmanın ayrılığın birliktelik üzerinde kurduğu 
üstünlüğü sağlayan imgeler olduğu izlenimi 
oluşturulmuştur. İkinci dizede de mutluluk ve 
mutsuzluğun “kalınlıkları” arasında oluşan zıt-
lık bu düşünceyi pekiştirmektedir.

Altı ve yedi numaralı bentlerde anlatıcı, ar-
tık sevgilisiyle geçmiş yaşantılarına çağrışım 

Şiir Eleştirisi /Ahmet Batuhan SANCAK 12/I

Yaz İçin Gece 
Müzikleri
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yaparak ayrılıktaki mutsuzluğuna 
karşılık birliktelik geçmişindeki 
olumlu duygularını dile getirmek-
te ve buradan bir özlem durumu 
yansıtmaktadır. Birinci kesitin son 
bendi de sekiz numaralı bentte ise 
“asla ağlamayacaksın diyen şarkı-
nın” bile “saçak altında saklana-
rak” etkisiz kaldığı, dolayısıyla bu 
imgeyle üzüntüsünün kaçınılmaz 
olduğu görülmektedir.

İkinci kesitte şiirin başlığında ve ilk 
kesitte oluşturulan “yaz” uzamına 
tezat olarak “kış” zamanına geçiş 
yapıldığı gözlenmektedir. Bu nok-
tada ayrılığın anlatıcı şiir kişisinin 
üzerindeki yıpratıcı etkisinin uzan-
tıları anlatılmaktadır. Altı numaralı 
bentte duygu durumunun “ölüm” 
sözcüğüyle bağdaştırıldığı bütün 
bir umarsızlık, ikinci dizedeki ola-
naksızlığı ifade eden “sonsuza de-
ğin kapanan pencere” imgesinde 
pekiştirilmiştir. Son bentte anlatı-
cının ayrılığından dolayı bütün ola-
mayışını simgeleştiren “yarım ay” 
ve “boş yataklar” “en hüzünlü şey” 
olarak değerlendirilmiş ve esenlik-
siz duygu durumu kesinliğiyle son 
kez ifade edilmiştir.

Onur Caymaz’ın Yaz İçin Gece 
Müzikleri adlı şiirinde anlatıcı şiir 
kişisinin sevgilisiyle ayrılığı ve bu 
ayrılıktan doğan hüznü sevgilisine 
seslenişi biçiminde aktarmıştır.
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Özgür olmak… İstediğini yapabilmek… Bu ne 
yüce bir lütuftur! Gönlünce gezip tozmak, is-
tediğinle konuşmak, eğlenmek... Yüzyıllardır 
insanların elde etmeye çalıştığı en büyük ha-
zine. Ne canlar verildi bu uğurda. Ne yüzler 
soldu bu karanlığın ötesine geçebilmek için. 
Cennette cehennemin birleştiği ince çizgidey-
di belki de bu yüzden. Aşırıya kaçarsan cehen-
nemin ateşinde kavrulursun. Dengeni korur-
san cennette keyfince yaşarsın. 

Şimdi bu boş sokaklarda dolanırken kafamda 
dolanan düşünceler beni tek bir sonuca ve so-
ruya itiyor: Ben özgür müydüm? Şu an burada 
bulunurken her şey istediğim gibi mi gelişiyor 
diye düşünmeden edemedim. Belki de kısa 
bir bahar esintisi gibi süren gençliğim bir kum 

kümesi gibi elimden akıp gidiyordu. Bacakla-
rımda kalan son takatle yoluma devam ettim 
ve varış noktama ulaştım. Dünya üzerinde en 
sevdiğim yer, Bodrum Kafe’si. Küçük, samimi, 
sıcacık bir yer. İçinde yaşadığımız gerçeklikte, 
gerçek mutluluğu ve özgürlüğü burada hisse-
diyordum. Bu yerin özellikleri bunlardan ibaret 
değildi. Adımınızı attığınızdan itibaren burada 
kimse sizi yargılamazdı. İstediğinizi söyleye-
bilir, istediğiniz kişi olabilirdiniz. Üstümdeki 
uzun paltoyu çıkarırken bir kez daha rahatça 
pijama giyebileceğim bir ortamın içinde yer 
aldığıma şükrettim. Evde bile sadece yatağa 
girerken pijama giyebiliyordum. O sırada gö-
züme en köşede oturan orta yaşlı bir adam 
takıldı. Gri bir takım elbise giymişti. Düzgün-
ce ütülenmişti üzerindekiler, temizdiler ayrıca 

Begüm YILDIRIM 9-B

SUKHA
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ama soluklardı. Bir kıyafet üzgün ve çaresiz 
olamazdı belki ama o adamınkiler öyleydi. 
Saçları yok denece kadar azdı. Olanlar da be-
yaz gri karışımıydı. Kelliğe ramak kalmıştı, gö-
rünüşüne bakılırsa bu şaşılacak bir durum da 
değildi. Çaresiz, umutsuz ve yorgun bakıyor-
du. Sanki tüm mutluluk kaynağı bir güvercin-
le uzak diyarlara gönderilmiş gibi... Onunla 
ilgili tek renkli ayrıntı ceketinin cebine özen-
le sıkıştırdığı mendil parçasıydı. Bu onu daha 
da ilginç kılıyordu. Yanına gitmek istiyordum, 
hem de her şeyden çok. Zaten yapacak daha 
iyi bir işim yoktu ama ya beni terslerse düşün-
cesinden de bir türlü kurtulamıyordum. Tam 
vazgeçmiş yerime oturacaktım ki içimdeki bir 
ses ben: frenledi: “Özgür olacağım diyorsun; 
olamadığın için yaşadığın aileyi, toplumu suç-
luyorsun ama bu işteki tek sorumlu zihnindeki 
kısıtlayıcı kalıplar.” Bu ses o kadar haklıydı ki 
gözlerimi açıp kapatana kadar adamın yanına 
varmıştım bile. Ne diyeceğimi bilmiyordum ve 
oldukça heyecanlanmıştım. Daha fazla kendi-
mi yiyip bitirmeden söze girdim:

-Merhaba, kusura bakmayın rahatsız ediyo-
rum.
-Merhaba, kızım. Ne kusuru; buyur, otur.

Adamın samimi tavırlarıyla rahatlamıştım. He-
men oturdum. Aklımdan geçenleri eledim ve 
adamın tabağına sundum:

-Geliş sebebim görüntünüz. Çok ilgimi çekti-
niz. Tamamen griye bürünmüşsünüz ancak 
mendiliniz renkli. Bunun sebebini özel değilse 
sormak isterim.
Burukça güldü adam. Sanki yarasına basmış-
tım. Kötü bir amacım yoktu ki… Gözlerini ma-
saya indirdi, anı defterinden bir sayfa arıyor 
gibiydi. Aradığı sayfayı bulmuş gibi bir anda 
okyanus mavisi gözlerini bana dikti. Sulu bo-
yayla boyanmışa benzeyen gözlerinden geçen 
yoğun duygulardan en can alıcısına oltamı at-
tım ve güçlükle çektim. Hangi duygu olduğunu 
belki tahmin etmişsinizdir. Bu duygunun adı 
özlemdi. Denizdeki tuzdan daha yoğun özlem 
vardı bu adamda.

-Madem sordun, cevaplamamak olmaz. Vak-
tin varsa kendine bir kahve söyle ben de baş-
layayım.

-Var tabii ki. Sizi dinliyorum.
Yorgun gözleri canlandı, hafifçe kızarmaya 
başladı yüzü. Çok meraklanmıştım. Derin bir 
nefes aldı ve başladı:

-Bundan yaklaşık otuz sene önceydi. Dün gibi 
aklımda mazi. Ben şehirde büyüdüm. Varlıklı 
ve tanınmış bir ailenin tek çocuğuydum. Dü-
şünebiliyor musun ne kadar güzel bir hayatın 
içinde olduğumu? Yediğim önümde yemedi-
ğim arkamda büyüdüm. Her istediğimi yapı-
yordum, özgürdüm, mutluydum. Hiçbir tasam 
yoktu. Ta ki üniversiteye başlayana kadar. Ora-
da bir kızla tanıştım. Sırma saçları beline kadar 
geliyordu. Yemyeşil gözleri en güzel orman-
lardan daha etkileyiciydi. Çok güzeldi ama 
beni etkileyen esas olarak bu güzellik değildi. 
Zekâsı, mizacı, samimiyeti, hoşgörülü tavırları 
dikkat çekiciydi. Beni ona çeken de buydu. Ta-
nıştık, gezdik, eğlendik; günümüzü gün ettik. 
Onunlayken hiç olmadığım kadar özgürdüm, 
mutluydum. Aileleri tanıştırdık daha sonra. 
Şimdi düşünüyorum da ne kadar gerilmiştik 
ya anlaşamazlarsa diye.

Adamın gülümsemesi bana da bulaştı. O ka-
dar içten gülüyordu ki gözlerinin etrafı kırış 
kırış olmuştu. Gözlerine baktığımda dolu dolu 
olduklarını gördüm. Hemen kendini toparladı. 
Devam etti anlatmaya:

 -Devamını az çok tahmin edersin. Söz-
lendik, neredeyse kırk gün kırk gece süren bir 
düğünle evlendik. Dünyanın yarısını gezdik. 
Aile baskısı da olmadığı için de çocuk işini ile-
ri zamana bıraktık. Ne acelemiz vardı, günler 
bizimdi sonuçta. Hayat hep böyle tozpembe 
gelişmedi ama. Evliliğimizin kırılma noktası 
beşinci yılımızda ortaya çıktı. Birbirimize kat-
lanamaz hale gelmiştik. Aynı evde yaşamak 
işkence olmuştu artık. En küçük olayı bile tar-
tışmamız için bir sebep olarak görüyorduk. 
Bir gün evlerimizi ayırdık. Üç ay ayrı kaldık. 
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Dayanamadık, birleştik sonra. Tam her şey es-
kiye döndü derken onun hasta olduğunu öğ-
rendik. Kanserdi, hem de kötü huylusundan. 
Yıkılmıştık. Ona bunu ben mi yapmıştım diye 
düşünmeden edemiyordum. Geceleri gözüme 
uyku girmiyordu, yavaş yavaş aklımı oynatma-
ya başlamıştım. İlerlemişti hastalığı. Zamanla 
onunla ilgilenmekten sıkıldım. Her işini ben 
hallediyordum, tüm bakımını ben üstlenmiş-
tim. Bir gün çekip gittim. Sonuçta özgürdüm 
ben. Bir insan için hayatımı feda edemezdim. 
Kendime aitti hayatım. İstediğim gibi yaşaya-
caktım. Gençtim, zengindim, yakışıklıydım. 
Hayatımda problem yaratacak bir şey istemi-
yordum.

Ama öyle olmadı.

 Kahvemden bir yudum daha alacaktım 
ki fincanın boşaldığını fark ettim. Adam el işa-
retleriyle garsona bir tane kahve daha istedi-
ğimi söyledi. Kendisi de biraz soluklanmak için 
kravatını gevşetti. Kıpkırmızı kesilmişti. Olayla-
rı anlatırken sanki yeniden yaşıyordu. Her acı-
yı, her üzüntüyü her kahkahayı, her bakışı… 
Konuşmaya kaldığı yerden başlamak için bo-
ğazını temizledi. Benim kahvem de gelmişti. 
Bir anda elini cebindeki mendile attı. Usulca 
kavradı, sanki her an kaybolacakmış, kuş olup 
havalanacakmış gibi yokladı medilini. Çok te-
dirgindi. Birden konuşmaya başladı:

 -Bunu bana Rüya vermişti. Yani eşim. 
İlk buluşmamızda ceketime çok yakışacağı-

nı söylemişti. O zamanlar farkında değildim 
bazı şeylerin. Neyse, sonraları onu özlemeye 
başlamıştım. Tanıştığım hiç kimse beni onun 
kadar kendine bağlayamıyordu. Annesinden 
izin aldım, evlerine gittim. Onu gördüğümde 
içim parçalandı. Keşke demiştim, keşke onun 
yerinde ben olsaydım. Zayıflamıştı, hem de 
çok. Saçlarının hepsi dökülmüştü. Oysa ne 
severdim saçlarıyla oynamayı. Yeşil gözlerinin 
feri sönmüştü, cansız bakıyordu. Beni görünce 
bedeni kasıldı, ayağa kalkmaya çalıştı. Hemen 
omuzlarından yavaşça yatağa yatırdım. Çok 
şey konuştuk. Beni neden terk ettinlerden 
ben seni çok sevmiştimlere kadar. En son bir 
cümle söyledi ki aklımdan asla çıkmaz: “Sen 
özgürlüğün için beni bıraktın ama ben özgür-
lüğü sende bulmuştum.”

Bu andan üç gün sonra cennete yolculadık Rü-
ya’yı. Çok ağladım, çok paraladım kendimi. Bu 
kadar mı önemliydi istediğim hayatı yaşamak, 
bu kadar mı gerekliydi onu terk etmek? Bel-
ki şu an bu kadar acı çekmezdim onu o halde 
bırakıp gitmesem. Özgür olmak uğruna özgür-
lük kaynağımı bırakmıştım arkamda. Ötesi var 
mı? Yok. Demem o ki mesele istediğin gibi ya-
şamakta değil, özgürlüğünü paylaşacak birini 
bulduğunda onu bırakmamakta.

Kahvemi bitirdim ama yaşlı adamın kederi ve 
sorgusu yanıma kâr kaldı. Bodrum Kafesi bana 
yine eşi benzeri olmayan bir an yaşatmıştı. 
Ama iyi ama kötü.
İyi ki Bodrum Kafesi var.
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bir dalgınlıktım dünyanın gözünde
sandık odalarında tavan aralarında
tozlu eşyalar arasında
kaybolmuş bir dalgınlık
iyi geliyordu sıkıntıya yelken açmak
rüzgâra vermek sustuklarımı
şefkât diye bellemek kıyıyı döven dalgayı
iyi geliyordu, adımı sorsalar şaşırıyordum
herkes bir şeylere inanıyordu oysa
ve herkes bir şeyler ezberliyordu
günaha ve sevaba ve iyiye kötüye şeytana meleğe
zor zamanlarda işe yarayacak bir şeylere
inanabilirdim bir çiçeğin ansızın büyümesine
Ganita’da gemiler oturuyordu 
yaşlıydılar ve hüzünlü ev kızları gibi 
dalgaları saymakla geçiyordu ömürleri 
onlardan birisin dedim kendime 
kalın halatlarla ıslak bir güverteden ibaretsin 
ve hiç dinmeyen bir yağmur diliyorsun gökyüzünün bereketinden 
gökyüzü bulutlarındır, biliyorsun 
bunu biliyordum bildiğim pek çok şey gibi 
kalbimin zayıflığını, kelimelerin aczini 
bir çamur gibi yoğrulduğunu insanın 
ve eller beceriksizse ve parmaklar narin değilse 
nasıl da hatalı ve çirkin göründüğünü 
biliyordum bildiğim pek çok şey gibi 
yutuyordum ve karnım hiç durmadan büyüyordu

Akşamın İçinden 
Geçen Kadınlar 

Çiğdem SEZER
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ama bir yol olmalıydı bir çift kanat 
kızlar kanatlarını annelerinden alıyordu 
ve burada rutubetten kanatları kurumuş anneler 
uzun yaşamıyordu 
ölmek öyle bir şeydi belki de 
akşamla evler pencerelerini unutuyordu 

her şey bekleyebilir sanıyorlar 
çocuğun büyümesi acının hafiflemesi 
oysa ne zaman sıkılsak akşam oluyor 
zamanın içinden geçiyoruz, zaman içimizden geçiyor 
kurtlar bile beklemiyor puslu havayı 
kuşlar bile ağaç bile beklemiyor 
biz toplanmış bekliyoruz hayat evimize gelecek 
bir çay içimi bir konukluk süresi işte o kadar 
yaz bitiyor kış da, bahar ara sıra bir çiçek dalımızda 
işte bu; durdukça koyulaşan o kirli su
hiç inanmadım masumiyetine çocukların 
cennetin vaat edilmiş güzelliğine 
oysa işe yarar şeydir inanmak 
iyi düzenlenmiş bir ev, kullanışlı bir yaşamak 
Bütün bunlar iyi gelir, acıyı alır 
insan kendine başka nasıl katlanır?
Ayafilibo’da bir kadın bahçeye bakıyor 
ev bahçeye açılıyor suskunluğu bundan 
kucağına alıyor bahçeyi, çocukluğunu uyutuyor 
Ayafilibo’da bir kadın 
gözlükleri yok, anneme mi bana mı, bizden olma bir kıza mı benziyor? 
Ayafilibo’da kadınlar 
dut ağacından dökülenleri süpürüyorlar 
öylece geliyor gelmez sanılan akşam 
sırayla akşamın içinden geçiyorlar.
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ZAMANDA 
KADINLAR
Kadınlar, bulundukları toplumlarda çok önce-
den beri var olmuş olan “kadın” algısı doğrul-
tusunda hayatlarını amaçsız ve anlamsız bir 
biçimde sürdürme zorunluluğu altındadırlar. 
Bu algı, kadınlar için çoğu zaman hayal ettikle-
ri ve olmayı umdukları insan olgusunun önün-
de bir engel olmakla birlikte onların önceden 
planlanmış bir kaderin parçası olmasına ne-
den olur. Çiğdem Sezer’in “Akşamın İçinden 
Geçen Kadınlar” adlı şiirinde nesilden nesile 
aktarılan doğru kadın algısının bir bireyin ya-
şamına etkisi ve bu bireyin dayatılan algıya 
boyun eğmek dışında yapabileceği bir şeyin 
olmayışının ona verdiği acı ele alınmıştır. Şiir-
de kadınların yaşayışından şikayetçi olan an-
cak bu duruma katlanmak haricinde yapabile-
ceği bir şey olmayan şiir kişisinin duyguları ve 
gözlemleri, kırgınlığını ve bitkinliğini yansıtan 
sözcük seçimiyle ortaya konmuştur.

Şiirde, şiir kişisinin iyi şeyler olacağına dair 
ayakta tutmaya çalıştığı inancı, şiirin bütü-
nünde algılanan umutsuzluk duygusuyla ters 
düşmesine karşın kişinin bir ikilemde olduğu-
nu göstermektedir. Şiir kişisinin “herkes”in bir 
şeylere inanması ve umdukları bu şeylerin on-
ları ayakta tuttuğu gerçeğinin farkında olması, 
kendisinin de bir ihtimal belirli şeylere sımsıkı 
tutunarak hayatını kolaylaştırabileceği düşün-
cesini ona aşılamakla beraber tam anlamıyla 
bu hayattan kurtuluşun çaresinin bu olmadığı-
nın farkında olmasını sağlamaktadır. “Herkes” 
sözcüğü bu durumda kadınları nitelendirmek-
te olup bu sözcüğün tercihiyle tüm kadınların 
istisnasız bir şekilde aynı kaderi paylaştığını 
göstermektedir. Şiir kişisi de zor zamanlarında 

sığınabileceği bir şeye karşı bağlılık duymak is-
temesine karşın bunun pek mümkün olmadığı 
kanısındadır. “Hiç dinmeyen bir yağmur dili-
yorsun gökyüzünün bereketinden/ gökyüzü 
bulutlarındır biliyorsun.” dizelerinde ve sonra-
sında yansıtılan şiir kişisine bunun acı vermesi 
durumu bulutların toplumdaki kadın algısını 
şekillendiren insanlar olduğu düşünülürse 
ben kişisinin her ne dilerse dilesin dileğini 
gerçekleştirme yetkisinin başkalarında oldu-
ğunun farkında oluşudur. Huzurun ve arınma-
nın simgesi olan “yağmur” kadınların içinde 
bulunduğu çaresizliği yok edecek bir olgudur 
ancak yağmurun dilendiğinde var olmayışı bu 
algının süreceğini ve kadınların elinden bir şey 
gelmediğini göstermektedir.

Şairin kadınların sahip olduğu özelliklere de-
ğinmesi ve bu özelliklerin unutulmuşluk, yıl-
mışlık ve çaresizlikle bağdaşması kadınların 
içinde bulundukları toplum tarafından nasıl şe-
killendiklerini belirtmektedir. Kendisini “san-
dık odalarında tavan aralarında /tozlu eşyalar 
arasında” bulunan bir varlık olarak nitelendiri-
len ben kişisi; bu dünyaya ayak uydurmayışını, 
dünya olarak yansıtılan toplumda yer edine-
meyişini ve unutulmuşluğunu dile getirmiştir. 
Bu unutulmuşluk durumu, şiir kişisinin içinde 
bulunduğu ruh hali ve bu durumu diğer kadın-
ların yaşadıkları şeklinde iki anlamsal kesite 
bölünen bu şiirin ilerleyen dizelerinde tüm 
kadınların unutulmuşluk durumu olarak evril-
miştir. Ben kişisi onlara dayatılan ve nesilden 
nesile aktarıldığı “kızlar kanatlarını annelerin-
den alıyordu” dizesinde yansıtılan bu içinden 
çıkılamaz döngünün onda ve diğer herkeste 

Şiir Eleştirisi /Deniz EMRE 11-J 
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yarattığı huzursuzluğu kadınların akşamı bek-
lemeleriyle ilişkilendirmiştir. Özgürlüğün ifade 
edilişi olarak yorumlanabilen “kanat” sözcüğü 
zaman ilerledikçe rutubetten dolayı kuruması 
ve uzun yaşayamaması yönünden kadınların 
özgürlüklerinin elinden alınışı ve kısıtlanışı 
olarak algılanmaktadır. Çaresizce, bu kısıtla-
nışa baş kaldırmadan, sessizce kadınların ev-
lerine hayatın gelmelerini beklemeleri şiirin 
bütününde varlığını sürdüren unutulmuşluk 
duygusunu destekler nitelikte olmakla birlikte 
tüm kadınların bu bekleyiş ve kurtuluşu arayış 
içinde olduklarını göstermektedir.

Zaman ve uzam belirten sözcükler şiirin iletmek 
istediği düşünceyi destekleyecek ölçüde şiir-
de yer edinmiştir. Kadınların zamanın içinden 
geçmesi ve zamanın da onların içinden geç-
mesi”, içinde bulundukları bu bekleyiş süreci-
nin kadınların yaşamları üzerinde oluşturduğu 
etkiyi ve bu sürecin çok uzun olması sonucu 
zaman algılarını yitirdiklerini göstermektedir. 
Akşam sözcüğünün de aynı şekilde şair tara-
fından sıkça tercih edilmesi, akşam günün bi-
tişi, huzura eriş olarak yorumlanırsa akşamın 
kadınlar için bir umut kaynağı olduğu söyle-
nebilir. Ayafilibo uzamını ve buradaki kadınları 
betimleyen şair Ayafilibo’nun yöresel ve yerel 
değerlere sahip bir mahalle olması yönünden 

bu uzam üze-
rinde kadınla-
rın yaşayışını 
aktararak ye-
rel algıların 
ve toplum 
değerlerinin 
de kadın ha-
yatına etkisini 
yansıtmıştır. 
Zaman ola-
rak çocukluk 
d ö n e m i n i n 
de sıkça kul-
lanılması ve 
“kucağına alı-
yor bahçeyi, 
çocukluğunu 
uyutuyor” di-
zesinden bah-

çenin özgürlük olarak algılanması üzere söyle-
nebilir ki bu durumun bir kadının çocukluğunu 
uyutması, huzurun çocukken sahip olduğu bir 
değer olması üzerine kişinin çocukluğunu sa-
kinleştirdiğini göstermektedir. Başlığa da yan-
sıyan akşam sözcüğünün şiirde önemli olması 
ise akşamın bir başka yönden karanlık olması 
ve bazı şeylerin bitmesi üzerine var olması, bu 
zaman diliminin içinden geçen kadınların her 
gün olduğu gibi umutsuzca, karanlık bir orta-
mın içinde bir günü daha sona erdirdiklerini 
yansıtmaktadır.

Kadınlar özellikle yörelerine bağlı toplumlar-
da önceden belirlenmiş kaderlerine uyum 
sağlamakla yükümlü varlıklar olarak yer edin-
mektedirler. Kadınların bu kadere mahkum 
oluşları ve önceden belirli bu hayatı nesilden 
nesile aktararak yaşamaları durumu, Çiğdem 
Sezer’in “Akşamın İçinden Geçen Kadınlar” 
adlı şiirinde ele alınmıştır. Kadınların içinde 
bulundukları durumun ben kişisi ve sonrasın-
da tüm toplumun üzerinden farklı kesitlerle 
ele alındığı bu şiirde, egemen olan kadın al-
gısının bireylerde yarattığı duygu durumu ön 
plana çıkmaktadır.

Defne TÜZÜN • Emir ÖZER
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 Uykusunun yumuşak örtüsünü üstün-
den kaldırırken ilk olarak eskimiş kamyonetin 
homurtularını duydu ve onun tembelce sal-
lanışını hissetti. Bilinci yavaş yavaş açılırken 
radyodan gelen yerel melodiler kulaklarını 
doldurdu.

 Hava yeni aydınlanıyor, gökyüzü yor-
gundu ve gözlerini yavaşça ovuşturuyordu. Gri 
bulutlar erkenden güneye doğru yola koyul-
muşlardı bile. Bugün kesin yağmur yağacaktı. 
Jo, yağmura, özellikle sonbahar yağmurlarına 
bayılırdı, ağlarken gökyüzünün de ona eşlik et-
tiğini ve böylelikle yalnız kalmadığını hisseder-
di. Yağmur yağarken evinin verandasına çıkıp 
en sevdiği kedili kupada yaseminli yeşil çayını 
da alır ve kitap okurdu. Ama şimdi en sevdiği 
arkadaşı yağmuru, bu homurtulu eski kamyo-
netin arka koltuğunda karşılayacaktı.

 Uçsuz bucaksız ladin ormanları sağ-
da kalıyor, kurumuş yaprakların üzerinde yer 
yer eriyen karlar duruyordu. Solunda ise sonu 
yokmuş gibi görünen Sibirya’nın mavi gözü, 
yani Baykal Gölü vardı. Derin, koyu sular ve bi-
linmezlik; Jo’yu korkutmuyor, aksine rahatlatı-
yordu. Çünkü o sonsuz sessizliğin içine kimse 

ona ve o da kimseye zarar veremezdi. Kafasını 
toz kokan sert koltuklara yasladı ve cızırtılar 
arasından güçlükle duyulan ezgiye kulak verdi. 
Solistin pürüzsüz tenor sesi, enstrümanların 
titrettiği notaların arasından kayıp gidiyordu. 
Belirli yerlerde arkadan koronun ürkütücü, bir 
o kadar da büyüleyici sesleriyle eşlik ettikleri-
ni duyuyordu. Hiç duymadığı bu parça, garip 
bir şekilde tanıdık geliyor ve bu melankolik 
adamın içini ısıtıyordu.

 Kalın kıyafetlerinin içinde vücudunu 
kıpırdattı. Hareketsizlikten sırtı tutulmuştu. 
Kaç saattir yol alıyorlardı acaba? Arka koltu-
ğun küçük boşluğunda gerinebildiği kadar ge-
rindi. Dikkatini dikiz aynasına yöneltti.

 Adamın yalnızca gözlerini görüyordu, 
önceden pek dikkat etmediği gözler... Hafif 
çekik, yuvarlak gri gözleri gölün zifiri siyahlığı 
ile gökyüzünün soluk maviliğinin yansımala-
rının karışımı gözleri... Herhangi bir ifadeden 
yoksundu ama kaşları çatık duruyordu. Acaba 
Jo’nun tüm yolculuk boyunca uyuyup kalma-
sına mı kızmıştı? Fark etmez, Jo bu adama her 
şekilde minnettar olmalıydı. Sabahın ilk ışıkla-
rında onu haritada adı bile gözükmeyen ufak 

Столкновение (Stalknaveniye)/ 

KARŞILAŞMA

Zeynep SEVİMLİ 11-N
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tefek bir köye götürmesini istemişti sonuçta.

 Panikledi. Şoför koltuğunda oturmak-
ta olan bu adam onu bu unutulmuş köye getir-
meyi neden kabul etmişti ki? Aklına ilk olarak 
gelebilecek şey elbette gündüzleri şoför kimli-
ğine bürünen bir seri katil olması ihtimaliydi. 
Belki de kurbanlarının cesetlerini Sibirya’nın 
ayak basılmamış ormanlarındaki derme çat-
ma oduncu kulübesine götürüp derilerini yü-
zerek lamba yapıyordu. Veyahut antik tanrıla-
ra kendini adamış bir pagandı ve her sonbahar 
ayinini tamamlamayarak tanrıların beğenisini 
kazanmak için kimsenin adını bile duymadığı 
ıssız bir köyde birini kurban etmesi gerekiyor-
du. Kim bilebilirdi? Elbette bunlar saçma dü-
şüncelerdi ama kendini alıkoyamıyordu. Uy-
kuluyken kendi hayal dünyasının ne noktaya 
ulaşabildiğini düşündü ve tekrar dikiz aynası-
na göz attı ve bu kez adamın delici bakışları ile 
buluştu ve hemen olabildiğince sakin bir şekil-
de gözlerini pencereye çevirdi. Tam bu uçuk 
düşüncelerdeyken ürperdiğini belli edemezdi.

 Adam, “Bir yabancı, yılın bu zama-
nında Smolenşina’ya geliyor ve bu civarlarda 
adını yalnızca iki üç kişinin bildiği Lyudyansk 
Köyü’ne gidiyor... Hıh, zaten ülkede her geçen 
gün bir gariplik olmasına alıştık artık. Yakın-
larda bir UFO de bulunursa şaşırmam.” dedi 
ve kendi kendine güldü. Jo, buna nasıl cevap 
vereceğini bilmediğinden biraz gerildi, rahat-
sız edici sessizliği delmek için o da kıkırdamak 
zorunda kaldı. Ama adamın bakışlarından as-
lında bunun üstü kapalı bir soru olduğunu an-
ladı. 

 Neden buradaydı?

 Dürüst olmak gerekirse bu sorunun 
cevabı çetrefilliydi, hatta kendisi bile tam 
bilmiyordu. Bir arayış içinde miydi? Kayıp 
zamanlarını... Gençliğinin hüzünlü ve dipsiz 
kuyusunda kaybettiği bir şeyleri tekrar bula-

bilme umuduyla gelmiş olabilirdi. Bir anda 
konuşmayı kısa kesmek istedi. Zaten şu anda 
bunun gibi derin duygularını şoför ile paylaşa-
mayacağı için tüm hislerini yuttu, bastırdı. Bu 
yüzden sadece “Tatil için buradayım.” dedi. Bu 
yanıtın daha fazla konuşması gerektireceğini 
anladığında ise çok geçti.

 “Tatil mi? Burada mı? Siz de şu libe-
ral-sanatçı tiplerden misiniz? Yaklaşık yirmi 
yıldır buraya uğrayan turist olmamıştır. Son 
gelen yabancı “kışın hayatta kalma” konulu 
bir belgesel çekimi için ziyaret etmişti burayı.” 
dedikten sonra duraksadı ve gözlerini öylesi-
ne kamyonetin ışıklı göstergelerinin üzerinden 
geçirdi. “Bir Amerikalı. Lyudyansk’tan ambu-
lansla dönmüştü. Duyduğum kadarıyla ayak 
parmakları soğuktan kangren olmuş. Onu 
Krasnoyarsk’a götürdüler. En yakın hastane 
orada.“ dedi ve iç geçirdi. “Umarım ayak par-
maklarını kesmemişlerdir. Yanlış anlamayın, 
sizi korkutmak istemiyorum. Ama buranın 
soğuğuna alışmak biraz... zaman alıyor.” diye 
ekledi.

 Jo korkmamıştı. Hatta kaygıları kanat-
lanıp gitmişti. Bu adam gayet samimiydi. Hiç 
tanımadığı bir insan için endişelenmesi Jo’yu 
sevindirmişti. Biraz da utandığını itiraf et-
meliydi. Adam hakkında demin neler düşün-
müştü? Dudaklarında küçük bir gülümseme 
oluştu. Yine de içindeki merak tamamıyla sol-
mamıştı. Peki o adam kendisini buraya getir-
meyi niye bir çırpıda kabul etmişti?

 “Arkadaşımın burada büyükanne-
si oturuyor. Harika bir yer olduğunu söyledi, 
ben de buraya biraz rahatlamaya geldim.” 
dedi Jo. Ama adam Jo’yu kısaca onayladı ve 
hiçbir şey söylemedi. Kamyonet mırıldanma-
ya devam ederken birkaç saniye sustular. İkisi 
de kendi düşünceleriyle meşgul görünüyordu. 
Jo, birkaç aydan beri arada sırada iç dünyasın-
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da fark ettiği garip bir duygunun güçlendiğini 
hissetti. Neden olduğuna anlam veremiyordu. 
Belki yalnızca hayal ediyordu. Ama o küçük 
köyün kendisini çektiğinden emindi. Herhal-
de psikolojik bir tepkiydi. Bir yandan da Lyud-
yansk üzerinde duran o gözle görülmeyen, 
kulaklarla duyulamayan uğursuz atmosferi 
damarlarında hissediyor, görünmeyen yarala-
rını doldurduğunu seziyordu. Minik kasabanın 
sakinlerinin huzursuz bakışlarına, uykusuz ve 
terli gecelerine tanık olmamasına rağmen on-
ları duyumsuyordu.

  Adama söylediği “tatile gelme” işinde 
o yüzden biraz yalan payı vardı. Evet, burası ar-
kadaşı, aynı zamanda Rusça öğretmeni Vlad’ın 
büyükannesinin oturduğu yerdi. Aslına bakar-
sanız Vlad, öğretmenden çok arkadaşı gibiydi. 
Uzunca bir süredir İngiltere’de yaşıyordu. Vlad 
burada büyümüş sayılırdı. Ama bu yer, ona 
nahoş geliyordu, hatta biraz... rahatsız edi-
ciydi. Nedenini de bilmediğini söylemişti. Bu 
yüzden Vlad, Lyudyansk’tan pek bahsetmezdi. 
Şimdi düşününce tuhaftı bu ama yine de bura-
ya gelmek Jo’nun içinden gelmişti.

 Jo, merakla, “Peki siz buraya kadar 
beni getirmeyi niye kabul ettiniz? Başka bir işi-
niz mi var o taraflarda?” diye sordu:

 Onunla sokakta tesadüfen tanışmıştı 
Jo. Uyandığından beri her gördüğüne yol tarifi 
soruyordu ve sorduğu kişilerden çoğu, öyle bir 
yeri hiç duymadıklarını söylemişlerdi. Sadece 
bir tatlı minik yaşlı kadın nerede olduğunu 
bilmişti: Kuzeydoğuya doğru, göl kenarından 
ilerleyen yolu takip etmesi gerekliydi ama o da 
özür dileyerek oraya ne ile gidildiğini bilmedi-
ğini ifade etmişti. Lyudyansk’a giden herhangi 
bir çeşit vasıta yoktu ve arabayla yaklaşık iki 
saat uzaklığındaydı, o nedenle yürümek biraz 
zor olabilirdi. Sonra kamp yaparak gitmenin 
tek çare olduğuna karar verdi Jo. Buralarda 
boz ayıların çok bulunduğunu da duymuştu, 

kendisini koruması için iyi bir av tüfeği alma-
lıydı. Nerede bulacaktı ki? Üstelik kullanmasını 
da pek bilmiyordu, ona doğru koşan bir ayıyı 
nasıl vurabilirdi? Açıkçası, Jo herhangi bir can-
lıyı vuramazdı zaten. Ayrıca çadır malzemeleri 
de bulması lazımdı. Panikledi. Gözleri dolma-
ya başladı. Hayır, bu donmuş cehennemde 
birileri ona yardımcı olmalıydı. Umudunu kay-
betmemeliydi. Lyudyansk.... Lyudyansk?

 Birileri konuşuyordu. Gideceği yer 
hakkında. Gerçek miydi, yoksa bu sabahtan 
beri o kadar çok Lyudyansk dediği için bilinçal-
tının sesini mi duyuyordu? Hayır... Az öteden, 
birilerinin vedalaştığını duydu. Adımlarını hız-
landırdı. Bugün şanslı günün. Oraya sağ salim 
gideceksin. İçinden bunları sürekli tekrarlıyor-
du. Sokağın köşesinden döndüğünde birileri-
nin kamyonete bindiğini ve motorunu çalıştır-
dığını fark etti. Aceleyle kamyonetin camına 
yapıştı ve camı eldivenli elleriyle tıklattı. Pek 
ses çıkmamıştı ama sürücünün yine de ilgisini 
çekti. Cam açıldı ve Jo, adamın o taraflarda işi 
olduğunu öğrendi. Yol Lyudyansk’a varıyordu. 
Ama bir buçuk saat daha yol tepmeleri gere-
kiyordu. Jo cebinden rubleleri çıkarırken bunu 
fark eden adam para kabul etmek istemediği-
ni söyledi. Birlikte gideceklerdi. Yolculuk, işte 
böyle başlamıştı. Jo’nun aklında o “bir iş”in ne 
olabileceğine dair çok sayıdaki kuşkuyla... 
 “Çocukken babamla bu yoldan sürek-
li geçerdik.” diye yanıtladı gözlerindeki sert 
ifadesi yumuşayan adam. “Lyudyansk’a ka-
dar götürürdü beni. Özellikle uyuyamadığım 
zamanlar... Gece yolculuğu yapmak beni ra-
hatlatır o zamandan beri. Şimdi gündüz, evet 
ama uzun ve yorucu hafta içinde bu bile bana 
tatil gibi geliyor. Oraya zaten gidecektim, bu 
yüzden sizi götürmek hiç sorun değil benim 
için. Dönerken de balık avlarım.”

 Jo, bu kadar masum bir cevap bekle-
miyordu. Onun adını bile bilmiyordu ama bir 
anda onu çok sevmişti. Utandığı için adını da 
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sormayacaktı.

 Yolculuğun geri kalanında pek konuş-
madılar. Jo, camdan Sibirya’nın uçsuz bucaksız 
donmuş portresini izlerken orada kiralayaca-
ğı evi düşündü. Vlad, köyün tahtakurtlarının 
kemirdiği bir kütük kadar boş olduğunu, ev 
bulmanın çok kolay olacağını tembihlemişti. 
Oradaki bir balıkçı kulübesinden söz etmişti. 
Kulübenin yanına gitmekten hiç hoşlanmaz, 
çocukken orada yaşayan yaşlı balıkçıdan da 
çok korkarmış. Balıkçı köyün içine sadece yağ-
mur yağdığında uğrarmış. Kurtçuk toplamak 
için. Gri ve ıslak akşamlarda ellerinde kıvranan 
onlarca yapışkan kurtçuğu şimdi hayal edince 
bile ürküyordu Vlad. Sanki adamın elleri kurt-
çuklardan oluşuyordu. Hatta Vlad, yağmurlu 
gecelerde bu ürkütücü görüntü gözünün önü-
ne geldiği için uyumakta zorlandığını da söyle-
mişti. Bu yüzden Jo birkaç kere, Vlad uyuyana 
kadar yanında kalmıştı.

 Ev konusuna gelince... Vlad, oranın 
kafa dinlemek için en uygun yer olduğunu 
-köyden epey uzaktı- ayrıca manzarasına do-
yum olmadığından bahsetmişti. Büyükanne-
sinin bir tanıdığından kolaylıkla orayı ucuza 
alabilirdi. Bu yüzden oraya vardığında yapma-
sı gereken Vlad’ın küçükken kaldığı eve uğra-
maktı. Bahçesinde yarım metre büyüklüğün-
de onlarca kedi biblosu olacaktı.

 Köye yaklaşmışlardı, ön pencereden 
köy, antik çağlarda nehirden çıkan çırılçıp-
lak bir kadının kürküne sarılması gibi kendini 
utangaçça sislerle sarıp sarmalamıştı. Kilise-
nin hafif eğri kulesi ve üstündeki haçı sis kala-
balığının tepesinden dikilen bir hayalet misali 
kendini gösteriyordu. Birkaç saniye sonra ara-
ba toprak yolda ilerlemeye koyuldu, şiddetle 
sarsılmaya ve sallanmaya başladı, yol bir de-
niz süngerinin yüzeyi kadar delik deşikti. Jo, 
sırt çantasından adama verebilecek bir şeyler 
aramaya koyuldu. Trende okumaya başladığı 

ama bitiremediği kitabı vermeye karar verdi. 
Pekâlâ, bu biraz aptalca olacaktı ancak bunu 
yapmasaydı kendini taş kalpli bir çıkarcının 
teki olduğunu düşünecekti Jo. Adama inebi-
leceğini söyledi, çünkü bu azizin arabasını bir 
de çamura bulamak istemiyordu. Araba ya-
vaşlayıp durdu ve Jo öne uzanıp adamın eline 
kitabı tutuşturdu. Adam, şaşkın bakışını Jo’ya 
çevirdiğinde, o çoktan iki bavulunu da kapıp 
arabadan atlamıştı. Hızla iki bavulunu indir-
miş, aceleci adımlarla uzaklaşıyordu.

 Yoldaki çamur birikintilerine girip çı-
karken sanki ilk defa nefes alıyormuş gibi his-
setti. Farklı bir boyutta geçmiş gibiydi.

 Gölgesi arkasına düşüyordu, omzun-
dan göz ucuyla arkasına baktı. Lanet olsun, 
beklediği gibi olmuştu; gölgesi yarımdı, silik 
ve hüzünlü görünüyordu. 

 Sadece yarısı görünen gölgesi gibi o 
da hüzünlendi. Buraya geldiğinde gölgesinin 
değişmeyeceğini tahmin ediyordu ama yine 
de çocuksu bir iyimserlikle bakma isteği uyan-
mıştı içinde. Bir daha baktı: Evet, gölgesi eski-
den olduğu gibi, yine yarım çıkmıştı. 

 Vlad’ın muntazam bir şekilde dolu ve 
uzayın derinliklerini andıran gölgesi aklına 
geldi. Bakewell’de tarçın ve petunya kokan bir 
yaz akşamı aralarında geçen o kısa diyalogu 
düşündü:
 “Sen de görebiliyor musun?”

 Soruvermişti bir anda Vlad’e. Bir tek o 
görüyor olamazdı, olmamalıydı. Vlad dalgın, 
yarı kapalı gözleriyle gökyüzündeki bir şeye 
odaklanmış gibi görünüyordu. Yüzünü gün-
batımının tozpembemsi, sıcacık turunculuğu 
kaplıyordu. Bir milisaniyeliğine kaşlarını çattı. 
Bakışlarını odaklandığı yerden ayırmayarak 
sessizce “Neyi?” dedi.
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 Tereddütle, “Yarım gölgelileri.” diye-
rek cevapladı. İlk kez başkasına bu soruyu so-
ruyordu.

 Yüzünü Jo’ya çevirdi. “Ne yarım gölge-
si Jo lütfen, ne dediğini anlayamadım?”

 “Hayır, dinle, gerçekten. Görmüyor 
musun, şurada gölgesi yarım çıkan bir insan 
var.” 

 “Jo, gerçekten, kurtlu el hayali yeterin-
ce korkutuyor beni, bir de bu fantastik şeyleri 
söyleme bana!”

 “Vlad, seni asla kasten korkutmam, 
sadece bana yardım etmeni istiyorum. Sen 
neden göremiyorsun? Peki ya bir tek ben mi 
görüyorum? Ve neden sadece bazıları yarım 
gölgeli?”

 O günkü gibi boğulduğunu hissetti Jo, 
bunu tek gören oydu ve bu konuda yapayal-
nızdı. Kafasını rahatlatmaya karar verdi ve bu 
yabancı diyarın merak uyandıran mimarisini 
incelemeye koyuldu.

  Burada pek bir şey değişmemişti. Ev-
lerin tümü ahşaptandı. Bazılarının garip, pira-
mit şeklinde görüntüleri vardı. Bazılarının ise 
ince işçilikle yapılmış süslü pencere pervazları 
ve çatı altları vardı, bazıları ise dökülmeye yüz 
tutmuş canlı renklerle boyanmıştı. Hepsinin 
de bakıma ihtiyacı varmış gibi görünmesine 
rağmen bu, minik yerleşkeyi daha davetkâr kı-
lıyordu, özellikle farklı şeyler görmeye alışmış 
kişiler için...

 * * *

 Günyüzü sessizce uzun süt beyazı 
ağaçların çıplak dallarının ve gövdelerinin ara-
sından kasabaya veda ediyordu. Ortalığın ses-
sizliği Jo’nun tüm bilincine yerleşmişti. Uzun 
bir zamandan sonra ilk defa saf huzur içindey-
di. Kolaylıkla makul bir fiyata büyükannenin 
bir tanıdığından aldığı keresteden bu balıkçı 
kulübesine taşındıktan bir süre sonra veran-
dasına, evin sıkıcı iç karartıcılığından kurtul-
mak için katlanabilenlerden bir piknik sandal-
yesi de açmıştı. Gölün üzerine düşen karaçam 
gölgelerini izledi ve suyun yaşayan bir varlık 
olduğunu düşündü, buna kendini inandırdı. 
Verandada, son yudumlarını içmekte olduğu 
çay fincanını tutmuş, dalgınlıkla doğayı dinli-
yordu öylece. Sırtının ağrıdığını fark ettiğinde 
içeride duvara asılı ince Türk kilimini indirdi ve 
soluk zümrüdümsü otlağın üzerine serdi. Ya-
tıyordu, silik parlaklıklarıyla milyonlarca yıldır 
yeryüzüne göz kulak olan yıldızlara bakıyordu 
artık. Toprakla bütünleşmişti, onun ruhu bu-
raya aitti. Bunu daha önceden nasıl fark ede-
memişti ki? Gözlerini kapadı. Şuuru tıpkı bir 
örümcek ağı gibi tatlı meltemi içinden geçiri-
yordu, hafiflemişti. Birden çakıl taşlarının, ağır 
tekerleklerin altında ezildiğini duydu. Tuhaf, 
buraya çok nadiren araç gelirdi. Motor durdu, 
içinden şoför indi. Elinde bir kitap tutuyordu. 
Yavaş adımlarla kulübeye doğru ilerledi. Jo, ta-
nıdık gri gözlere bakıyordu...

 Adam, Jo’nun eskimiş cildinin üstünde 
“Ötekiler” yazan kitabını uzattı:

 “Yalnız olmadığımızı biliyordum.” dedi, 
sırrını bilen biriyle karşılaşmanın verdiği hu-
zurla. Verandanın tavanından sarkan, çevre-
sinde üşümemeye çalışan güvelerin uçuştuğu 
ampülün loş ışığında Jo, karşısındakinin yarım 
gölgesine baktı.
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Mete YETİŞİR • Kaan ATALAY
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Simay ATALAY
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Günlerdir ilk kez çıkıyorum evden. Zaten attı-
ğım ilk adımda pişman oluyorum. Bir an önce 
uzaklaşmak istiyorum buradan. Ben caddeyi 
hızla adımlarken bir anda hava soğuyor. Kuşlar 
ötmeyi bırakıyor, tüm şehre buruk bir sessiz-
lik çöküyor sanki. Adımlarımı yavaşlatıyor, bir 
yandan da ne olduğunu anlamak istercesine 
etrafı inceliyorum. Aynı yol, aynı yüksek bi-
nalar... Her şey aynı görünüyor ancak her gün 
onunla geçtiğimiz cadde olamaz burası. Kışın 
bile çiçeklerin açtığı, kuşların öttüğü bir yer bu 
hale gelmiş olamaz. Sonra anlıyorum neden 
böyle olduğunu. Anladığım anda da gerçeğin 
ağırlığı altında eziliyorum.

 Sadece ben değil, tüm şehir eksik kal-
dı o gidince. Kendisi gitmekle de yetinmedi 
zaten. Hem benim hem de bu şehrin ruhunu 
götürdü yanında. Bu yüzden kuşlar ötmüyor, 
hava ısınmıyor, çiçekler açmıyor artık. Bunları 
düşünürken bir şeyin daha farkına varıyorum. 
Ben günleri sayarken aylar geçmiş; ben daha 
gidişini kabullenemeden onsuz geçen günle-
rim, onunla geçenleri aşmış.

 Nefes alamıyorum, başım dönmeye 

başlıyor. Gözlerimin önü kararıyor. Her yer ka-
ranlık ve sessiz. Boşluktaymış gibi hissediyo-
rum. Deliriyor muyum acaba, yoksa hepsi onu 
özlemekten mi? Sanırım her ikisi de...

 Beraber yapacaklarımızı düşünüyo-
rum. Yapmayı planlayıp yapamadıklarımızı... 
Beraber dünyayı gezecektik mesela. Neden bu 
şehri bile gezemeden bırakıp gitti beni?
Bazen bana kızıp giderdi. Sonra daha beş da-
kika bile geçmeden beni özleyip geri gelirdi. 
Aylar oldu, neden dönmüyor hâlâ?

 Onu tanımadan önce ne sevmeyi bi-
liyordum ne de birini bu kadar çok sevebile-
ceğimi. Bana gülmeyi de o öğretti, özlemeyi 
de... Bir de güçlü olmayı öğretmişti. Ama gitti-
ği gün, o gün ayakta duramadım bile. Tüm so-
kak gözyaşlarımla ıslandı, çığlıklarımla inledi. 
O günden beri de çok şey değişmedi aslında; 
sessiz ağlamayı öğrendim sadece.

 O gittiğinden beri kuşlar ötmüyor bu 
şehirde. Bir türlü aydınlanmıyor sokaklar. Ba-
har geldi ama ısınmıyor hava. Ve ben gülemi-
yorum o gittiğinden beri.

Doğa Aybüke YILMAZ 9-B

Gidiş
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 Birey ve toplum arasındaki ilişki, yüz-
yıllar boyunca tartışılagelmiş, pek çok bilimsel 
araştırmaya ve edebi yapıta konu olmuştur. 
Albert Camus tarafından kaleme alınan “Ya-
bancı” adlı roman bu edebi yapıtlar arasında 
belki de en tanınır olanıdır. Ana figür Meursa-
ult’nun annesinin ölümü ile başlayan roman 
odak figürün işlediği cinayetle devam eder. Ya-
pıt birey ve toplum arasında arketipler ve bek-
lentilerden doğan “yabancılaşma” ve “öteki-
leşme” olgularını geniş bir kapsamla işler. 
 Jean-Paul Sartre der ki: “Topluluk içe-
risinde yaşayanlar, kendilerini, arkadaşlarına 
nasıl görünüyorlarsa, aynada tıpkı öyle gör-
meyi öğrenmişlerdir.” Yabancı’da da böyle 
bir algının ürünü olan bir toplum yapısı kur-
gulanmış; toplumsal değer yargılarının hâkim 
olduğu, insanların sürekli bir görüntü kaygısı 
içerisinde yaşadıkları ve diğer herkesten de 
benzer davranışlar bekledikleri bir dünya ya-
ratılmıştır. Bu toplumun ortasına düşmüş olan 
Meursault ise, bu tür değer yargılarını benim-
sememiş, “öteki” konumunda bir bireydir.
Annesinin ölümüne karşın üzüntü duymayışı, 
üstüne üstlük cenazenin yanı başında sigara 
ve kahve içişi, ertesi günü sevgilisiyle komedi 
filmine gitmesi… Bu tür davranışları toplum 
tarafından Meursault’ya dair birtakım izle-
nimler oluşturmuş olsa da Meursault yalnızca 
ölümün kaçınılmazlığının bilincine varmış ve 
bu durumdan kendisinin sorumlu tutulama-
yacağı için üzüntü duymasının da anlamsız ol-
duğu kanısına varmış bir kimsedir. Mersault, 
başkalarının ölüm karşısında verdiği tepkiyle 
oldukça zıt olan bu eylemlere aslıda bir anlam 
yüklememektedir. Meursault’nun tek kabaha-
ti, toplumun çizdiği keskin çizgilerin dışında 
bulunan, toplumun değer yargılarından baş-
ka değer yargılarını içselleştirmiş olmaktır. O, 
kendisini nasıl başkalarının aynasında gördü-

ğü gibi görmeyi beklemiyorsa, başkalarından 
da aynı davranışları boş yere beklemektedir. 
Elbette, kendi değer yargılarının arasına sı-
kışmış bir toplumda bu beklentiler karşılık-
sız kalacaktır. Bu nedenle de Meursault, bu 
anlamsız toplumsal algının kendisine biçtiği 
nitelikleri ve mahkum edildiği prangaları red-
deder; kendisine addedilen sorumlulukları da 
benimsemez. Tekil biçimdeki toplumdan, bu 
toplumun çemberinden uzaklaşır ve kendine 
özgü bir çember beller. Çünkü yabancılaşmak; 
kendisi olabilmek, benliğini koruyabilmek adı-
na tek seçeneğidir: Yaşamın anlamlı olmadığı 
bir yerde, benlik de olamaz.
 Bu romanda “yabancılaşma” olgusu-
nun yanı sıra “ötekileşme” de ele alınan bir 
diğer önemli unsurdur. Netice bakımından 
benzer olan bu olgular süreç bazında ise ira-
de temelini beraberinde getirir. Bu düzlemde, 
Meursault’nun kendisini yabancılaştırmasına 
karşın ortak bir anlayışa dayalı ilişkiler kurdu-
ğu ve bunları sürdürdüğü kimselerin varlığı da 
gözlemlenir. Bu ilişkilerin en önemli örnekleri 
ise Marie, Raymond ve Celeste olarak verile-
bilir. Bu ilişkilere dair ilk izlenimler ve Meur-
sault’nun bazı ifadeleri ele alındığında; Ma-
rie’ye karşı Raymond’un tensel bir yaklaşımda 
bulunduğu, Raymond’un ise metresine şiddet 
uygulamasına duyarsız kaldığı çıkarımlarında 
bulunulabilir. Buna karşın, Meursault’nun bu 
bireylerde bulduğu öne sürülebilecek beden-
sel-dünyevi çıkarların (cinsellik, içki ve sigara, 
vs.) rahatlıkla başka kimselerde bulunabilecek 
olmasına karşın Meursault’nun bu türden bir 
arayışa girmememesi, kendi değer yargılarının 
özelinde bu bireylere dair bağlılığını da açıkça 
ortaya koymaktadır. 
Tüm bu olgulara karşın Meursault, işlediği 
cinayet sonrasında sorgulandığında, gerek 
rahip gerekse savcı veya yargıç onu ahlaksız, 

Mete HERGÜL 11-D

“Ya Bizdensin Ya Bizden”

46 KALEM İZLERİ /  Kültür,  Edebiyat  Dergis i  /  Haziran 2019



dinsiz bir cani olarak 
yaftalamaktan geri 
kalmazlar. Yaz döne-
minin medyatik dur-
gunluğu nedeniyle 
adeta bir panayır 
haline gelen duruş-
ma, Meursault’yu 
gazeteciler, jüri, yar-
gıç ve rahip önünde 
bir imtihana sokar. 
Bu unsurlar sırasıyla 
toplum, adalet, dev-
let ve din olguları-
dır ki bunlar tam da 
Meursault’yu yaban-
cılaştıran değer yar-
gılarının oluşmasına 
vesile olmuş olan-
lardır. Öyle ki Meur-
sault’ya göre içinde 
bulunduğu duruma 
oldukça uygun olan 
cevaplar, toplumun 
değer yargılarının 
çerçevesinde onu 
gitgide cehennemin 
dibine çeker. Marqu-
is de Sade’ın da de-
diği gibi, “Toplum 
için iyi olan yasalar, 
toplumu oluşturan 
bireyler için çok kö-
tüdür.” Bu vaka, ev-
rensel biçimde be-
nimsenmiş homojen 
toplum yasaları bek-
lentisinin Meursault için gerçekleşmemiş ol-
masından dolayı, sonrasında görülecek baba-
sını öldüren adamın davasını da gölgeler. Zira, 
Meursault’nun duruşmasının konusu işlemiş 
olduğu cinayet değil, toplum ve değer yasala-
rıyla arasına koymuş olduğu mesafedir. Meur-
sault ise toplumun kendisine dair edindiği 
“Ya hep ya hiç” yaklaşımının ortaya çıkardığı 
tüm bu dış etkenlere karşı çaresizdir. Meursa-
ult, farklılığından dolayı “persona non grata” 
(istenmeyen kişi) konumuna yerleştirilmiştir. 
Meursault’nun işlediği cinayet temyize gidi-
lebilecek bir suç, toplumun değer yargılarını 

reddetmek ise idamdan başka çaresi olmayan 
yüz karartıcı bir kabahattir.
 Camus’nun “Yabancı” adlı romanı, bi-
rey ve toplum arasındaki ilişkide bireylerin 
değer yargılarındaki farklılıkların hor görüldü-
ğü; adeta pahalı bir yekpare cam eserin içeri-
sindeki hava baloncuklarının patlatılması gibi 
toplumun da farklı bireyleri ya sindireceği ya 
da yok edeceğine dair bir üst mesaj ile değer 
yargılarının birey ve toplum arasındaki ilişkide 
tuttuğu yere dair önemli çıkarımlar sunmakta-
dır.

İlda KILIÇ • Damla DAĞDELEN
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sayende sayebân olduk istanbul şehri
sayende sebil olduk aç kaldık sefil olduk
yıldızlar dem çekti güvercinler gibi başucumuzda
ve yaktı perişan eyledi sine-i sâd-pâremizi
saplanıp hançer misâli bir hilâl
sokaklar serseri biz serseri
yüksek kaldırım da
bir cezayir şarkısını dile getirdi plâklar
cadde-i kebir: bütün ışıklarını yakmış bir gemidir
sinemalar neredeyse boşalacaklar

vay anam vay
sen ne dersin istanbul
sen garip bir şair olsan söyle ne halt edersin
kimin gücü yeterse kahretsin parasızlığı
sefalet akıyor gürül gürül sokaklardan
yol üstünde bir şehvet çarşısı tıklım tıklım
yol üstünde sevda pazarlığı aşk pazarlığı
kurtulamadık gitti bu denlü kepaze hayattan
hep böyle gecelerin koynunda yaşadık
geceler serseri biz serseri
karakoldaki aynada safran gibi kirli yüzümüz
gözlerimiz hasta gözleri ellerimiz hasta elleri
kırılmış kavala dönmüşüz

sen söyle serseriler kralı istanbul
sen söyle iki gözüm
hangi merhem çâredir şu bizim yaramıza
yel üfürdü su götürdü gençliğimizi
elimiz boşa geldi meydanlarda kaldık
meydanlar serseri biz serseri
sağımız sefalet solumuz ölüm
işte geldik gidiyoruz
kahrolasın
kahrolasın istanbul şehri

KİRLİ YÜZLÜ 
MELEKLER

Attilâ İLHAN
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BÜYÜK ŞEHİR VE 
YOZLAŞMA

Şiir Eleştirisi / Yağmur ATMACA 11-L

  Büyük şehirde yaşamak kimileri için 
canlı ve dolu dolu bir hayata sahip olmak an-
lamına gelse de bazıları için yıpratıcı olabil-
mektedir. Attilâ İlhan’ın “Kirli Yüzlü Melekler” 
adlı şiirinde büyük şehrin insanı yozlaştırarak 
masumiyetten uzaklaştırması ve bu durumun 
insanda yarattığı çaresizlik duygusu anlatıl-
maktadır. Şiirde bu konular sert, kin dolu ve 
hüzünlü bir dille ele alınmıştır. Yozlaşma so-
nucu meydana gelen ahlak yitimi büyük şeh-
re, bu düzene karşı duyulan nefret ve bu du-
rumlar karşısında şiir kişisinin yakarışları, bu 
çarpıklığın neden olduğu kirliliği ve çaresizliği 
göstermektedir. İronik bir anlatımın kullanıldı-
ğı şiirde büyük şehirde yaşamak için çırpınan 
insanların içinde bulunduğu zor durumlar ele 
alınmıştır.

  Şiirde yozlaşmanın sonucu insanların 
masumiyetten uzaklaşmaları üzerinde durul-
muş, yaşanan türlü ahlak dışı durumlar ele 
alınmıştır. İnsanlar saf sevgiden uzaklaşmış ve 
daha yüzeysel bir şekilde haz alma arayışına 
girmişlerdir. Şiirin ikinci anlatımsal kesitinde 
kullanılan “yol üstünde bir şehvet çarşısı tık-
lım tıklım” ifadesi ile toplumdaki ahlak yiti-
mi gösterilmiştir. İnsanlar sevmek, sevilmek 
gibi değerlerden yoksun kalmış ve bunlara 
en azından yüzeysel bir şekilde ulaşmak için 

“şehvet çarşıları” kurmuşlardır. Yine aynı ke-
sitte kullanılan “yol üstünde sevda pazarlığı, 
aşk pazarlığı” ifadesi aşk, sevgi gibi masum 
duygulardan yoksun kalmış bir toplumu gözler 
önüne sermektedir. Sevda, aşk, sevgi çok de-
ğerli hislerdir, özellikle iki tarafın da gururdan 
ve hırstan arınmasını gerektiren duygulardır. 
Bu kadar masum duygular için yol üstünde 
pazarlık yapılması insanların aslında bunlara 
ihtiyaç duyduğunu ama elde edemedikleri için 
çaresizliğe kapılarak şehvet çarşılarında sev-
meyi ve sevilmeyi aradıklarını göstermektedir. 
Şehvet çarşıları, duyguların para karşılığında 
alınıp satılması yozlaşmanın bir sonucu olup 
insanları masumiyetten, gerçek duygulardan 
ahlaksızlığa sürüklemiştir.

Büyük şehirdeki çarpık düzen insanların ça-
resizlik içinde çırpınmasına neden olmuştur. 
Şiirin ikinci anlatımsal kesitinde yer alan “vay 
anam vay, sen ne dersin İstanbul sen bir ga-
rip şair olsan ne halt edersin” ifadesi ile şiir 
kişisi İstanbul’a sitem etmekte, yakarmakta-
dır. Bu çarpık, yozlaşmış düzene isyan eden 
ama bu düzende kapana sıkışıp kalmış şiir 
kişisi içinde bulunduğu çaresizlik karşısında 
İstanbul’a sitem etmektedir. Şiirde kullanılan 
“ne halt ederdin” ifadesi ile şiir kişisinin sahip 
olduğu olumsuz duygulardan dolayı sinirli bir 
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ruh halinde olduğu yansıtılmıştır. Şiirin birinci 
anlatımsal kesitinde yer alan “sayende sebil 
olduk, aç kaldık sefil olduk” ifadesinde şiir ki-
şisi içinde bulunduğu durumdan dolayı şehri 
suçlamakta ve bu durumdan İstanbul şehrini 
sorumlu tutmaktadır. Çünkü şehrin getirdiği 
görkemli ama bir o kadar da acımasız hayat, 
şiir kişisini kin dolu bir ruh hali içinde olmaya 
sürüklemiştir. Şiirin üçüncü anlatımsal kesitin-
de yer alan “yel üfürdü su götürdü gençliği-
mizi” ifadesinden de anlaşılacağı üzere büyük 
şehir insanların en renkli ve mutlu oldukları 
zamanları, gençliklerini, ellerinden almış ve 
bu insanları tüketmiştir. Şiir kişisinin bu yaka-
rışları, içinde bulunduğu sıkıntılı durumu gös-
termektedir. Çünkü bulunduğu kirli düzen onu 
umutsuzluğa sürüklemiştir.

 Düzenin, değerlerin bu olumsuz gidi-
şatı şiir kişisinde içinde bulunduğu bu hallere 
sebep olduğunu düşündüğü etkenlere karşı 
bir düşmanlık oluşmasına neden olmuştur. 
Kullanılan “serseriler kralı İstanbul” ifadesi 
şiir kişisinin bu çarpıklığın başını büyük şehrin 
çektiğini düşündüğünü vurgulamaktadır. Kral 
ifadesi bir yerin yöneticisini, o yerde mutlak 
güce sahip olan kişiyi belirtirken şiirde İs-
tanbul’un serseriler kralı olarak nitelenmesi 
İstanbul’un başlı başına bu yozlaşmadan so-

rumlu olduğunu dile getirmek için kullanılmış 
özel bir sözcüktür. Bunun dışında şiir boyunca 
aslında bir özel ad olan İstanbul kelimesinin 
hep küçük harfle başlaması da aslında İstan-
bul şehrinin eşsiz bir yer olmadığını ve bütün 
şehirleri temsil ettiğini göstermek için olabilir. 
Özel adlar eşi benzeri olmayan varlıklara veri-
len adlardır ve büyük harfle başlamaları gere-
kir ama şiirde İstanbul şehrinin her seferinde 
ilk harfinin küçük olması bir yandan şiir kişi-
sinin İstanbul’a karşı olumsuz duygularını vur-
gularken diğer yandan da aslında İstanbul’un 
sıkıntılı durumlarının diğer bütün şehirlerde 
de aynı olduğunu dile getiriyor olabilir. 
 Bütün bu değerlendirmeler göz önüne 
alındığında şiir kişisinin büyük şehirlerin bera-
berlerinde getirdiği karmaşık düzen yüzünden 
kent yaşamını sorguladığı, kaosun ve çarpık 
düzenin ana belirleyicisinin aslında kent yaşa-
mının kendisi olduğu düşüncesinin altını çizdi-
ği söylenebilir. 
 Şiir kişisinin suçlayıcı tavrı, yakarışla-
rı ve bir sonuç olarak ele alınan ahlak yitimi 
büyük şehrin meydana getirdiği karmaşık, sı-
kıntılı düzenin bireyde ve toplumda yarattığı 
çaresizliği anlatmaktadır. Attilâ İlhan’ın “Kirli 
Yüzlü Melekler” adlı şiirinde insanların bu acı-
masız düzen içindeki çırpınışları ele alınmıştır.
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Begüm YILDIRIM • Nisa Seçil YILDIZ
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GÜÇ VE İLLÜZYON

Güney Krallığı’nda sıradan bir akşamüstüydü. 
Zalim kral yatak odasında özenle hazırlanmış 
içeceğini yudumluyor, kraliçe ve kızı nakış 
dersleri alıyor, prens ise büyükbabasının miğ-
ferlerini deneyerek aynada göğüs geriyordu. 
Sanki sükunet kapının bir kez çalınmasıyla bo-
zulmayacakmışçasına huzurluydu herkes.
 “Kralım! Kralım!” yatak odasının kapısı çaldı. 
Gelen krallık habercisi idi. Kral bu sesi iyi ta-
nırdı, hele hele habercinin sesindeki o telaşlı 
tonu ve getirdiği hadiseleri… “Konuş.” dedi 
kral. Habercinin sesi titriyordu. Haberci bir 
müddet kıvrandıktan sonra işin aslı ortaya 
çıktı. Doğu Krallığından ziyarete geliyorlardı. 
“Doğu Krallığı mı!” diyerek kükredi kral. Kra-
lın kükremesi ile tüm kurulun toplantı odasına 
üşüşmesi bir oldu. Kral odaya girmeden tüm 
fısıldaşmalar başlamıştı: “Doğu Krallığı mı? Ne 
demek Doğu Krallığı?” E, peki nedir bu Doğu 
Krallığı? Doğu Krallığı, bakıldığında sadece 
bir krallıktı. Ama yedi kıtanın en zengini, en 
güçlüsü, en kudretlisiydi. Ne planladıklarını 
kimse bilmezdi, unvanı ne olursa olsun kimse 
de ayak basamazdı Doğu topraklarına. Ayrıca 
mistik yanı ile de bilinirdi Doğu. Kara büyünün 
çıkış noktası, büyücülerin kentiydi. Kurul, kra-
lın salona ayak basması ile suspus oldu. Top-
lantıda karar kısa sürede verildi: Misafirler 
için büyük bir şölen hazırlanacaktı. Yetenek 
yarışmaları, düellolar düzenlenecekti. “Bir is-
teğim daha var bu şenlik için.” dedi kral. İçten 
bir gülümsemeyle masanın diğer ucuna baktı. 
“Ah, bana gülümsüyor!” düşüncesi ile onur-
landı şövalye. Şövalye yirmi sekiz yaşında bir 
gençti. On sekiz yaşından beri kralın özel ko-
rumasıydı. Kimi zaman kralın hayatını kurtar-
mış kimi zaman da herkese karşı savunmuştu 
onu. Fakat kuş uçsa kutlamasını yapacak kral, 

bir kere bile genç şövalyeyi takdir edecek bir 
harekette bulunmamıştı. Bugün o gündü. Kral 
sonunda şövalyesini onurlandıracaktı. Derken 
kralın gözü şövalyenin bir milim yanındaki 
yaverine kaydı. “Yaverim için bir onur töreni 
istiyorum.” Keşke yaver de yaver olsaydı. Di-
ğer krallıklara bilgi sızdırdığıyla ilgili söylentiler 
bile vardı. Genç şövalye ağzı açık bir şekilde 
yeri izliyordu. “Nasıl yani? Nasıl?” dışında baş-
ka bir düşünce geçmiyordu aklından. Yüreği 
hırsla doldu. Oracıkta kendi kendine yemin 
etti. Onurum üzerine yemin ederim ki o aylak 
kral ve yaveri gün geldiğinde benim hizmetim-
de olacaklar!”
Özel gün geldi çattı. Güney Krallığı oldu olalı 
böyle bir festival havası görmemişti. Tüm kral-
lık sokakları şaşalı süslerle bezenmişti. Yemek-
ler yedi kıtayı da doyururdu. Şehrin dört bir 
yanında marşlar ve coşkulu halk şarkıları ça-
lıyordu. Kadınlar süslenmiş, erkekler en gös-
terişli giysilerini giymişti. Komedyenler, ses 
şarkıcıları, dansçılar fink atıyordu sokaklarda. 
Doğu kraliyet ailesi sarayın bahçesinde ağır-
lanıyordu. İki aile devasa bir masada oturu-
yordu. Yan masalar ise şövalye, yaver, haber-
cilere ayrılmıştı. Herkes gibi şövalye de en az 
kralın kendisi kadar şık giyinmişti. Parlatılmış 
gümüş rengi zırhı, gri gözlerini ortaya çıkart-
mıştı. Kahverengi saçlarıysa her zamanki gibi 
dağınıktı. Tüm kadınların gözü ondaydı o gece. 
Ama umurunda değildi bu durum. Düşünebil-
diği tek şey toplantı salonunda ettiği yemindi. 
Onca kadın arasından da sadece birinin göz-
lerinin üzerinde olması onu korkutuyordu, 
Doğu Kraliçesi... Bir şövalye olarak ölümden 
bile korkmazdı ancak bu kadın tüylerini diken 
diken ediyordu. Doğu Kraliçesi kendi kralından 
daha yetkiliydi. Gerçekten de her açıdan et-

Selin TEMREN 10/O
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kileyici bir kadındı. Gülümsemesi güneş kadar 
sıcak, duruşu ise kuzeyin en keskin rüzgarları 
kadar soğuktu. O, ateş ile buzun mükemmel 
uyumuydu. Onu sevmemek mümkün değildi. 
Tabi şövalye küçük bir istisnaydı. Hiç sevmezdi 
kraliçeyi. Onun için kraliçe güvenilmezlik, te-
kinsizlik ve tehlikenin elçisiydi adeta. Su gibi 
akan saatler içerisinde kraliyet ailesi adına 
kadehler kaldırıldı, düellolar yapıldı, şarkılar 
söylendi, şiirler okundu, tiyatro oyunları oy-
nandı… Şimdi sıra yaver için düzenlenen onur 
törenindeydi. Kral, çatalıyla kadehine yaklaşık 
on kere vurarak herkesi susturdu. Öğrenilmiş 
uzun ve süslü cümleler ile yaverini övdü. Ya-
veri, yapmacık bir şekilde elini göğsüne gö-
türüyor, abartılı mimiklerle iltifatları kabul 
ediyordu. “Gece boyunca sahne almış tüm ko-
medyenlerden daha gülünçsünüz!” diye geçir-
di içinden şövalye. Koşarak uzaklaştı oradan. 
Kara ormandaydı. Kentin sessiz kalabilmiş tek 
yerindeydi. Ağaca yaslanıp yıldızları izledi bir 
süre. Sessizlik bir atın nal sesleri ile bozuldu. 
Simsiyah atın üzerinde bir kadın silüeti var-
dı. Esmer teni, gece kadar kara saçları, siyah 
elbisesi ve mücehverleriyle bu kadın tek bir 
kişi olabilirdi, Doğu Kraliçesi... Şövalye tökez-
ledi: “Majesteleri ben-“ Kraliçe sözünü kesti: 
“Kendine sakla. Neden burada olduğunu bili-
yorum.” “Nasıl yani?” Kraliçe, atı ile esraren-
giz bir şekilde şövalyenin etrafında dönmeye 
başladı. “Onurlandırılan olmalıydın değil mi? 
Yaver değil mi?” Şövalye tehdit altında hisse-
diyordu. “Hayır. Yaver ile gurur duydum.” dedi 
kendi yalanına acıyarak. “Ettiğin yemini bili-
yorum!” Bütün bunlar çok şaşırtıcı olabilirdi 
fakat ne de olsa Doğu Krallığı büyücülerin di-
yarıydı. Yemin etmek ciddi bir işti. Yemininde 
durmazsan bedeli felaketin kendisiydi. Kraliçe 
devam etti: “Sana yardım edebilirim yani ye-
minini gerçekleştirebilirim. Fakat buna değdi-
ğini göstermen lazım.” Şövalyenin gözleri par-
ladı. “Her şeyi yaparım!” “Her şeyi mi?” “Her 
şeyi.” Kraliçe iddialı bir bakış attı. Elbisesinin 
cebinden küçük bir şişe çıkardı. Şişenin içinde 
kırmızı bir sıvı vardı. Şövalyeye uzattı. “İç.” Şö-
valye sorguladı: “Bu ne peki?” Kraliçenin göz-
lerindeki ateş yerini buza bıraktı. “İç.” Sesi sert 
ve netti. Şövalye çekingen bir şekilde şişedeki-

ni tek dikişte bitirdi. Beş dakika geçmeden her 
şey bulanıklaşmaya başlamıştı bile…
Yaklaşık bir saat sonra uyandı şövalye. Mide-
si bulanıyor, başı dönüyordu. Yumuşacık de-
vasa bir yatakta yatıyordu. Üstünde ceylan 
derisi bir örtü vardı. Lavanta kokusu sarmıştı 
tüm odayı. Kapı yavaşça açıldı. “Hiç uyanma-
yacaksın sanmıştım.” dedi kraliçe. “Ben ne-
redeyim?” diye sordu şövalye. Kraliçe sertçe 
perdeleri açtı. “Doğu Krallığı’na hoş geldin!” 
Şövalye “Nereye hoş geldim?” Kraliçe kendin-
den emin bir kahkaha kopardı. “Doğu Krallı-
ğı’na.” Şövalye duyduklarını sindirmeye, an-
lamlandırmaya çalışıyordu ama nafileydi. “Bu 
kadar kısa bir zaman aralığında nasıl onca yolu 
geldik?” “Zaman gerçekten geniş bir kavram 
biliyor musun?” Şövalye atladı: “Hiç yardımcı 
olmadığını biliyor musun?” “Yattığın yerden 
kalkmazsan tabii ki yardımcı olamam. Beni ta-
kip et.” Şövalye, kafasında bin bir soru ile ta-
kip etmeye başladı kraliçeyi. Doğu sarayı Gü-
neyin yaklaşık iki katıydı. Süslemeler, duvarlar, 
mumlar…Her şey simsiyahtı. Kraliçe onu en 
üst kata götürdü. Yılan derisi ile kaplı demir bir 
kapı vardı. Kraliçenin birtakım yabancı kelime-
ler fısıldaması ile demir kapı açıldı. Açılan kapı 
arkalarından ürpertici bir gümleme ile kapan-
dı. Kraliçe duvardaki mumları yakarak aydın-
lattı odayı. Çok büyük bir oda değildi. Aksine 
bomboş ve bakımsızdı. Odada kraliçe, şövalye 
ve iki kapı dışında hiçbir şey yoktu. “İstediğini 
elde edebilmek için bir seçim yapman lazım. 
Bu seçime kapılardan birisini seçerek başlaya-
bilirsin. Şimdi seç, sağ kapı mı yoksa sol mu?” 
“Kapıların ardında ne var?” “Kapıların ardında 
seni iki ayrı dünya bekliyor. Hangisini seçece-
ğin tamamen senin kararın. Doğru seçimi ya-
parsan hedefine ulaşırsın.” Şövalye uzun uzun 
düşündü. “Sağ, sağ kapıyı seçiyorum.” demesi 
ile sağ kapıya ilk adımını attı. İçeri girmeden 
önce duyduğu son şey kraliçenin tavsiyesi 
oldu: “İllüzyonlara dikkat et.”
İçeri attığı ilk adımla “Tanrım.” demesi bir 
oldu. Göz bebekleri üç misli büyümüştü. Ka-
nının fokurdadığını hissedebiliyordu. Burası 
bir krallıktı ama öylesine bir krallık değildi. 
Şenlik krallığı! Kentin her yakasından gümbür 
gümbür müzik sesi geliyordu. Halk dörtlü beşli 
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gruplara ayrılmış kutlama peşindeydi. Sarhoş-
lar bağıra bağıra şarkı söylüyor, dansçılar yarın 
yokmuşçasına dans ediyordu. Kimisi uyuyor, 
kimisi gülme krizine giriyordu. Onlar kadar 
eğlenmeyi o kadar çok istiyordu ki… Ama vü-
cudu kilitlenmişti resmen. Bir genç fark etti 
şövalyeyi. Görünüşe göre yönetici oydu ve 
zümrüt yeşili gözlerini dikmiş şövalyeye bakı-
yordu. “Kardeşim!” diye haykırdı şövalyeye. 
“Krallığıma hoş geldin kardeşim. Şimdi burası 
neresi? Bu kadar çılgın kim? diye düşünüyor 
olabilirsin, hemen cevaplayayım. Burası kar-
deşim, eğlencenin, hazzın, zevkin, samimiye-
tin ve rahatlığın kenti. Bu insanlar ise günlük 
yaşamın karmaşık görünen ama bir o kadar 
da basit, anlamsız tasalarından arındırılmış 
mutlu insanlar. Krallığımızda dışlama kavra-
mı asla yok. İster tüccar, ister soytarı, kapımız 
sonuna kadar açıktır sana! Var mı bundan 
daha güzeli? Ee kardeşim, ne dersin seni de 
arındıralım mı şu “karmaşık” tasalarından?“ 
Sanki cennetteydi. Ağır zırhını atıverdi üzerin-
den. “E neyi bekliyoruz kardeşim?” diyerek 
bıraktı kendini bu kentin sapkın akışına. Her 
gün ayrı bir kutlama ayrı bir gösteri peşindey-
di ikili. Kralmış, sahtekar yaveriymiş, oymuş, 
buymuş… Hepsi yalandı onun için! Hayatının 
en tasasız, en eğlenceli günlerini yaşıyordu. 
Günün her saatinde şerbetli tatlılar, pirinçle 
doldurulmuş hindiler, sulu meyveler, taptaze 
etler, ballı şaraplar elinin altındaydı. Sokaklara 
çıkıyor gönlünce şarkı söyleyip dans ediyordu. 
Yalnız da değildi bunları yaparken. Bütün halk 
da eğleniyordu onunla! Şövalye için iplerin 
koptuğu an bir cuma gecesiydi. Nehir kenarın-
da tanrı bilir neyi kutluyorlardı. Her zamanki 
gibi şenlik havası kasıp kavuruyordu çevresini. 
Şövalye içeriye adım attığından beri o yönetici 
görevini üstlenmiş genç, yanı başından ayrıl-
mamıştı. Ama o gece, o lanet gece, yanından 
ayrılmıştı. Şövalye, nehrin soğuk sularıyla yü-
zünü yıkıyordu ferahlamak için. Ansızın suyun 
kusursuz berraklığı yoğun bir kırmızı renk ile 
bozuldu. Sudaki kırmızı tonuna dikkatlice bak-
tı. Şarap değildi bu. Yerlerdeki şarap lekelerine 
de tekrardan baktı. Hayır, hayır, onlar da şa-
rap değildi. “Kan.” dedi kendi kendine, kandı 
bu. Kraliçenin sözünü hatırladı: “İllüzyonlara 

dikkat et.” Gözlerindeki perdeden ötesine, il-
lüzyonlardan ötesine baktı. Kan, katliam, kaos 
ve ebedi umursamazlık… Tek gördüğü buydu. 
Son olarak nehrin sularına tekrardan baktı: 
Ateş! Kalp atışı hızlanmıştı. İnsanlar birbirleri-
ni katlediyor ve fark bile etmeden kahkahalar 
kopartıyordu. Hiç kimsenin bilinci açık değildi. 
Genç şövalye on yıllık görevinde ilk kez ölüm-
den korktuğunu hissetti. Var gücüyle kapıya 
koştu.
O boş, anlamsız odaya geri dönmüştü. Kendi 
kendine sayıklıyordu: “Bir daha asla. Bir daha 
asla!” Sol kapıdan içeri girmek istemiyordu 
bile. Ama bu boş odada kilitliydi. Kapıyı yum-
rukladı, cevap alamadı. Yardım için bağırdı 
ama yine cevap alamadı. Cesaretini topladı, 
sol kapıdan içeriye adımını attı.
Sağ kapının ardındaki dünyanın aksine bura-
sı ince hesaplarla çizilip hayata geçirilmiş gi-
biydi. Her şey yerli yerinde herkes huzur için-
deydi. Çok yumuşak bir klasik müzik eşliğinde 
saraya doğru yürümeye başladı. Saray, Doğu 
Krallığı sarayından bile kat kat daha büyüktü. 
Altın sarısının bu kadar çok tonu olduğunu 
bile bilmiyordu şövalye o saraya girene kadar. 
Altın zırhlı bir asker yanına yanaştı: “Kralım! 
Betiniz benziniz atmış! Neler oldu size?” “Kral 
mı? Ben kral mıyım?” “Kralım nasıl sorarsı-
nız bunu? Nasıl hatırlamazsınız en kudretli 
kralın siz olduğunu?” Zayıf noktasından, tek 
zaafından vurulmuştu. O kraldı. Sarayına gir-
di, yepyeni kıyafetlerini giydi. Kral tacı adeta 
onun için hazırlanmış gibiydi. Pelerini altın sa-
rısıydı, her daim dağınık olan saçları taranmış 
düzleştirilmişti, tüm savaş yaraları kapanmıştı. 
Görüp görebileceği her kadın ona aşıktı. Her 
erkek ona özeniyordu. Sağ kapının kaosunu 
da unutturmuştu burası. Herkes çok düzenli 
ve çok tertipliydi. Yaveri bile vardı! Safir adın-
da bir genç. Sarışın mavi gözlü bir delikanlıy-
dı. Hem sadıktı da. Bir dediğini iki etmez, her 
dileğini yerine getirirdi. Tıka basa altın dolu 
bir mahzeni vardı. O gelmiş geçmiş en kud-
retli, en zengin, en eşsiz kraldı. En azından 
öyle olduğunu sanıyordu. Günler hatta aylar 
geçti. Tek bir aksama bile yaşanmadı. Kesin-
likle seçim anında sol kapıyı seçecekti. Aslında 
Kraliçenin nasihatini anımsamadan da edemi-
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yordu. İllüzyonlara, akıl oyunlarına dikkat et-
meliydi. Ama her şey o kadar yerli yerindeydi 
ki… Belki de bu bir illüzyondu! Her şey çok yo-
lundaydı, böyle olamazdı! Evet, evet bu kesin-
likle bir illüzyondu. Sabah kalkar kalkmaz tah-
tına oturdu. Tüm halk hayran hayran sarayı ve 
içinde oturan kralı, şövalyeyi, izliyordu. Yaveri 
ona övgüler yağdırıyordu. Ama hayır, egosu 
kabarmıyordu. Aksine yerin dibine giriyordu. 
Gitgide akıl sağlığından oluyordu. Yaverinin 
sadakati, halkın hayranlığı… hepsi sahteydi. 
Tahtı da tacı da sahteydi. “Ya tüm bunları kay-
bedersem?” korkusu sarmıştı içini. Sahte olan 
bir şeyi nasıl kaybedebilirdi ki? Yaverin her bir 
iltifatı kulağında bir küfür olarak yankılanma-
ya başladı. Halkın hayran gözlerinin ardında 
nefret görüyordu. Bunu 
yapamayacaktı. Kapıdan 
çıktı.
Ağlamaklıydı, omuzlarında 
hiç hissetmediği ağırlıkta 
bir yük hissediyordu. Bu 
boş odada olmak istemi-
yordu ama o iki kapının 
ardında gördüklerini tek-
rar görmeyi de hiç istemi-
yordu. Devasa demir kapı 
açıldı, içeriye kraliçe girdi. 
“Seçim zamanı” dedi duy-
gusuz bir sesle. Şövalye 
kendini tutamadı, göz yaş-
larına boğuldu. “İstemi-
yorum.” dedi kısık sesiyle. 
“İki kapıdan hiçbirini iste-
miyorum! Benden kaos, 
katliam ya da ölümüne 
paranoya arasında seçim 
yapmamı istiyorsun, ne 
diyebilirim?” diyerek yük-
seltti sesini. Gözyaşlarına 
hakim olamıyordu ama ilk 
defa kendinden bu kadar 
emin hissediyordu. Kraliçe, 
anlayışla gülümsedi. Gü-
lümsemesi gerçekten de 
güneş kadar sıcaktı. Tekrar-
dan kırmızı sıvıyı uzattı şö-
valyeye. “Bunun son içişin 

olacağına emin olabilirsin.” Bu sefer tereddüt 
etmeden içti şövalye.
Uyandığında geçen seferin aksine baygın bir 
şekilde yatakta değildi. Güney Krallığında bı-
raktığı şenlikteydi. Ama hayır, kralın yaveri ile 
aynı masada değildi. Kralın koltuğundaydı! Et-
rafına bakındı zalimliğiyle bilinen kralı, belli ki 
eski kralı, görmek için. Yaver ile aynı masada 
oturmuş yeni kralı ve kaldırdığı etkileyici kade-
hi alkışlıyordu. Şövalye, daha doğrusu kral, ka-
dehini indirdikten sonra gülümseyerek Doğu 
Kraliçesi’ne baktı. “Nasıl?” diye fısıldadı. Kra-
liçe konuştu: “Zaman gerçekten çok geniş bir 
kavram”.
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Bir bireyin yetiştiği aile ortamı, aile bireyleri-
nin bireylere karşı tutumu, bulundukları çeşit-
li ortamlar ve bu ortamlarda iletişim halinde 
olmak durumunda kaldıkları insanlar onların 
varoluşlarında oldukça önemli rol oynayan et-
kenlerdir. Hakan Bıçakçı’nın “Doğa Tarihi” ve 
Kafka’nın “Dönüşüm” adlı romanlarında Doğa 
ve Gregor figürlerinin varoluş mücadeleleri bu 
bağlamda ele alınmıştır.

Öncelikle Kafka, romanında Gregor figürünü 
ailede katkı sağladığı, maddi bir kazanç sağla-
dığı yani hizmet ettiği sürece değerli olan bir 
figür olarak yaratmıştır. Gregor Samsa; baba, 
patron, müdür gibi otoritelerin baskısı altın-
da sürekli olarak ezilmektedir ve duyguları 
hiçe sayılmaktadır. Bir makine gibi dur durak 
bilmeden çalışmak zorunda olan Gregor, oy-
macılık gibi kendisini bulduğu, bireyin birey 
oluşunu sağlayacak bir uğraşa bile zamanı güç 
bulmaktadır. Gerek aile gerekse iş ortamında 
Gregor vazgeçilmez olmadığı, bir böceğe dö-
nüştüğünde babasının kaygılanmak bir yana 
öfkeden deliye dönmesinden anlaşılabilmek-
tedir. Tıkır tıkır işleyen bir düzenin aslında en 
önemli parçası olan Gregor’un değerini bilme-
mektedir ailesi ve onun ölümü bile bunu fark 
etmelerini sağlayamamıştır. Bencilliklerinden 
hiçbir şey kaybetmemiş yalnızca Gregor’u 
feda ederek ailede eksik olan sevgi, dayanış-
ma, paylaşma gibi değerleri hatırlamışlardır. 
Bunun bedelini yine Gregor gerek üzerine 
fırlatılan elmalarla gerek yalnızlığını paylaşan 

tek şey olan kadın portresinin elinden alınma-
ya çalışılmasıyla gerekse istenmeyen, dışlanan 
bir yaratık oluşuyla fiziksel ve psikolojik acılarla 
ödemiştir. Bu dönüşümün amacı kendine dö-
nebilmek, bir pazarlamacı olarak inanmadığı 
şeyleri yapmaktan sıyrılarak özgürleşebilmek-
tir. Otoriter ve baskıcı baba figürünün yanında 
pasif kalarak bir şey yapamayan anneye, onu 
kendisini ortaya koymak için kullanan kız kar-
deşine isyan etmektir. Her ne kadar amaçla-
rına ulaşmış gözükse de, Gregor ailesinin ona 
birey olma şansı vermeyen ortamından iş ha-
yatının o ezici ağırlığından kurtulsa da en çok 
zararı kendisi görmüştür.

Hakan Bıçakçı’nın romanındaki Doğa da bir 
dönüşüm süreci geçirmiştir yapıtta. Bu dönü-
şümün en önemli nedeni terk edilen annesi 
gibi ilişki yaşadığı adamın başka bir kadına ter-
cih edemeyeceği bir kadın olma kaygısını taşı-
masıdır. Annesi bu seçilmemişliğin hezeyanıy-
la depresyona girmiş ya bir masanın başında 
günlerini geçirmiş ya da abla terapisinin yolunu 
tutmuş ve Doğa’ya örnek alabileceği bir anne 
figürü sunmamıştır. Hatta gözleri önünde ken-
di sonunu hazırlayan Doğa’nın çöküşünü fark 
edememiş, yönlendirici olamamıştır. Çünkü 
Doğa’nın annesi kendi sorunlarına yenik düşe-
rek onlarla boğuşurken kaybolmuştur. Babası 
ise yeni bir hayat kurmuştur ve Doğa’ya baba-
lık yapıyor gibi gözükmektedir fakat bu sözde 
bir ebeveynlik anlayışıdır. Onunla aynı yaşam 
alanını paylaşmaması, birlikte yeterince vakit 

İki Farklı Varoluş 
Savaşı

Asude GÜLTEKİN 11/B
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geçirmemeleri ayda yılda bir çıkılan yemek-
lerle telafi edilebilecek bir şey değildir. Sonuç 
olarak Doğa yalnız kalmış ve çevresinden ilgi 
görerek içindeki boşluğu doldurabilmek adı-
na görünüşüne yatırım yapmaya başlamış 
yani yüzeysel, biçimsel bir çabayla eksikliğini 
hissettiği duyguların yerini doldurmaya çalış-
mıştır. Ancak iş hayatında rekabet fazlasıyla 
ön plandadır ve Alev’in üreterek başarıyı ya-
kalaması karşısında Doğa her zaman zirvede 
kalamamaktadır. Bu nedenle, zaten tüketim 
toplumunun sonsuz olanaklarını kullanarak 
kendine yabancı-
laşmış olan Doğa, 
yalnızca şirketin 
reklam yüzü ola-
bilmiştir. Bununla 
yet inemediğ in -
den, daha fazla 
alkış aradığından 
bu durum onu 
fazlasıyla yıprat-
mış; doğallığını 
giderek yitiren 
Doğa’yı iyice ben-
liğinden uzaklaş-
tırmış ve hapset-
miştir. Gregor’un 
hayatını ona zin-
dan eden ailesi ve 
patronuna karşılık 
Doğa aile kaynak-
lı problemlerinin, 
rekabet etmeye 
çalıştığı plaza çalı-
şanlarının, yaran-
maya çalıştığı Cen-
giz Bey’in, yalnızca 
yetersiz hissetme-
mek için ilişki ya-
şadığı Onur’un ve 
eski, gerçek Doğa 
olamamanın etki-
siyle varoluş mü-
cadelesinde kay-
beden olmuştur. 

Kısaca, Doğa ve Gregor varoluş mücadelesi 
veren iki figür olarak karşımıza çıkmaktadır 
fakat bu savaşı vermekteki amaçları tamamıy-
la farklıdır. Gregor kendini geri çekerek isyan 
ederken Doğa yaptığı seçimlerle “Ben burada-
yım!” diye haykırmaktadır adeta.

Yağmur KAPAN • Öykü Duru MERT
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Damla AKÇAM
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Attilâ İLHAN

AĞUSTOS 
ÇIKMAZI
beni koyup koyup gitme
ne olursun
durduğun yerde dur
kendini martılarla bir tutma
senin kanatların yok
düşersin yorulursun
beni koyup koyup gitme
ne olursun
bir deniz kıyısında otur
gemiler sensiz gitsin bırak
herkes gibi yaşasana sen
işine gücüne baksana
evlenirsin çocuğun olur
sonun kötüye varacak
beni koyup koyup gitme
ne olursun
elimi tutuyorlar ayağımı
yetişemiyorum ardından
hevesim olsa param olmuyor
param olsa hevesim
yaptıklarını affettim
seninle gelemeyeceğim
beni koyup koyup gitme
ne olursun
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İnsan, yaşamı boyunca kendi hayalleri ve ya-
şadığı toplumun koşulları arasında sıkışıp kal-
maktadır. Kişi hayalini kurduğu yere kavuşma 
arzusunu toplumda benimsenmiş bazı davra-
nışlardan dolayı hayalini engellemekte bu yüz-
den çaresiz bir durumda kalmaktadır. Attilâ 
İlhan’ın kendisine seslendiği “Ağustos Çıkma-
zı” adlı şiirinde kişinin toplumun doğru kabul 
ettiği birey algısının dışında hayalleri olması 
fakat arzuladığı hayata erişememesi durumu-
nun yarattığı ikilem şiir kişileri, uzam, anahtar 
sözcükler ve üç anlamsal kesitte okuyucuya 
sunulmuştur.

Şiirin ilk anlamsal kesitinde ben kişisinin sen 
kişisine seslenmesi ve aralarındaki uzam farklı-
lıkları başka şeyleri arzuladıklarını göstermek-
tedir. Ben kişisinin sen kişisine çaresizce sesle-
nişi “koyup koyup gitme” hitabını şiir boyunca 
tekrarlanarak şiirdeki anlatımı güçlendirmiştir. 
Bu sesleniş ben kişisindeki acı hissinin yoğun-
luğunu göstermektedir ve artık yorulduğu için 
“ne olur” diyerek sen kişisine yalvarmaktadır. 
İki kişinin arzuladıkları yaşam çok farklıdır. Sen 
kişisi özgür hayat anlayışını benimserken ben 
kişisi sıradan bir hayatın mahkumdur. Bu yüz-
den ben kişisi “kendini martılarla bir tutma” 
dizelerinde martı özgürlüğü sembolize et-
mektedir. Sen kişisi idealindeki hayatı bulmayı 
çabalarken ben kişisi bu umuttan vazgeçmesi 
gerektiğini düşünmektedir çünkü onun kanat-
ları yoktur. Ben kişisi, sen kişisini önemsemek-

tedir çünkü kanatlarının olmamasından dolayı 
düşüp yorulacağından korkmaktadır. Ben kişi-
si kendi hayallerinin peşinden koşmayıp sıra-
dan bir hayat yaşadığı için sen kişisinin duygu 
durumunu ve ruh halini anlayamamaktadır.

Şiirin ikinci anlamsal kesitinde, sen kişisine ha-
yatın doğal akışına karşı gelemeyeceğini söy-
lemeye çalışan ben kişisinin, toplumsal yargı-
lar doğrultusunda “doğru” kabul edilen hayatı 
kabullenişi ve bunu sen kişisine kabul ettirme 
çabası işlenmiştir. “Deniz kıyısında otur” ifade-
siyle artık hayatta bir yerde durması gerektiği-
ni ve bir aile, yaşam veya arkadaşlık kurmasını 
söylemektedir. Özgürlüğün, hareketin ve de-
ğişimin insan hayatı içerisinde yeri olmadığını 
dolayısıyla özgürlüğü gidebilmeyi yansıtan ge-
milerin onsuz gitmesi gerektiğini belirtmiştir. 
Şiirde önemli bir anahtar sözcük olan “bırak” 
sözcüğünün emir kipiyle çekimlenmiş olması 
artık sen kişisinin hayallerini bir kenara koyup 
hayata tutunması gerektiğini vurgulamakta-
dır. Normal kabul edilen insan yaşayışında iş 
güce yönelmek, ev ve çoluk çocuk sahibi ol-
mak düşüncesini aşılamaya çalışan ben kişisi 
“ne olursun” sözcüğünü şiirin ikinci bölümün-
de tekrardan kullanarak yakarışta bulunmak-
tadır. İnsan, sevdiği kişinin iyiliğini düşünerek 
bazı sözlerde ve davranışta bulunmaktadır fa-
kat o kişiyle aynı hayata sahip olmadıkları için 
kesin bir doğru yoktur.

Şiir Eleştirisi / Zeynep AKIN 11-M

AĞUSTOS ÇIKMAZI
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Şiirin son anlamsal kesitinde ben kişi-
si sen kişisinin ideallerini kendi arzusu 
dolayısıyla olmaksızın toplum olarak 
nitelendirebilecek birtakım etkenler 
sonucunda takip edemediğini ve dola-
yısıyla ona ulaşamadığını belirtmiştir. 
El ve ayakların bağı tutulmama duru-
mu kişinin kendi isteği doğrultusunda 
var olmayan etkenlerin onu kısıtladı-
ğını göstermektedir. Sen kişisine son 
anlamsal kesitte Attilâ İlhan adıyla 
hitap etmesi aslında şiirin kendisiyle 
çatışmaya girmiş olan bir Attilâ İlhan 
üzerinde kurgulandığını göstermekte-
dir. Attilâ İlhan’ın kendi benliğinin öz-
gürlük, arayışı içinde sıkışmış hayatını 
toplumun getirdiği kısıtlamalarla yön-
lendirmek istemediğini ancak toplum 
dayatmaları ile yetişmiş olmasından 
kaynaklı kendini bu aykırı düşünceler-
den uzak tutmaya çalışması bu kesit-
te açıklığa kavuşmuştur. Sonuç olarak 
toplum insanların ideallerini belirleyen 
önemli bir unsurdur. 

Attilâ İlhan’ın “Ağustos Çıkmazı” adlı 
şiirinde olmak istediği birey modelinin 
toplumsal yargılardan uzak düşme-
si üzerine bu modelin iç sesi şeklinde 
her zaman içinde yaşaması ve bu dür-
tüsünü bastırma çabası ele alınmıştır. 
Şiirin başlığında “ağustos” bir zaman 
unsuru olurken “çıkmazı” içinde bu-
lunduğu durumun karmaşasını ve aynı 
döngü içinde olduğunu aktarmaktadır. 
Her ne kadar idealleri ve hayalleri birey 
yaşatmaya çalışsa da toplum buna izin 
vermemekte ve hayallerini içine atıp 
toplumdaki normal düzen içerisindeki 
hayatı yaşamaya mecbur kalmaktadır.

61KALEM İZLERİ /  Kültür,  Edebiyat  Dergis i  /  Haziran 2019



Her ne kadar insanoğlu seçimlerini kendi öz-
gür iradesiyle yapsa da yadsınamaz bir ger-
çeklik olan “çevre” faktörünün izin verdiği 
sınırlar içerisinde kalmak zorundadır. Yaşar 
Kemal’in “Ortadirek” ile Orhan Kemal’in “Es-
kici ve Oğulları” adlı yapıtlarında da çevre fak-
törünün ana figürlerin kararlarına, duygu du-
rumlarına, sıkışmak zorunda oldukları olaylara 
yani yaşamlarına etkisi olay örgüleri doğrultu-
sunda değerlendirildiğinde belirgin bir biçim-
de gözlemlenebilmektedir. Ortadirek ile Eskici 
ve Oğulları romanlarında ebeveyn rolündeki 
Meryemce ve Topal Eskici figürleri çevre fak-
töründen gerek taşıdıkları sorumluluk gerekse 
geçmişleri yüzünden çokça etkilenen, bundan 
dolayı bu etkinin getirdiği sonuçların en belir-
gin bir biçimde gözlemlenebildiği figürler ola-
rak değerlendirilebilir.

Yaşar Kemal’in Ortadirek adlı romanı bir köy 
uzamında yaşayan Anadolu insanının yaşam 
mücadelesinden ve gerçekliklerinden söz et-
mektedir. Yaşamak için çocuk-yaşlı, kadın-er-
kek, hasta-sağlıklı dinlemeden dişini tırna-
ğına takarak çalışmak ve hayatını kazanmak 
zorunda kalan insanların pamuk toplamaya 
giderken yaşadıkları zorlukları, usulsüzlükleri, 
insana ait olan her durumu içeren, Yalak Kö-
yü’nden Çukurova’ya uzanan, sanayileşme-
nin etkilerinin ise henüz gözlemlenemediği 

1900’lü yılların bir yol öyküsünü anlatır. Ro-
manın kilit karakterlerinden olan Meryemce 
figürü yaşlı bir anne, dul bir kadın ve güçlü bir 
insandır. Yaşam içerisinde zamanla karşılaştığı 
durum ve olaylar Meryemce’nin romanda an-
latılan karaktere evrilmesine neden olmuştur. 
Meryemce, gerek bir kadın gerekse bir anne 
olmasından dolayı çevresel faktörlerden en 
çok etkilenenlerden biridir ve bu faktörlerin 
olumlu olumsuz etkilerini gözlemlemek için 
Meryemce’nin hayatına bakılmalıdır.

Meryemce genç yaşlarında İbrahim adlı bir 
adamla evlenen ve Ali adında bir çocuğu olan 
bir kadınken Koca Halil figürünün içinde bu-
lunduğu olaylar zinciri ardından kocası İbra-
him’i toprağa vermiş, genç yaşlarında bir er-
kek çocuğuyla dul kalmıştır. Uzam bakımından 
değerlendirildiğinde Meryemce’nin dul ve 
çocuklu olarak tek başına kalmasının karakte-
rin üzerindeki etkileri daha belirgin bir şekilde 
gözlemlenebilmektedir. Köy ortamı eğitimin, 
farkındalığın ve bilincin gelişmemişliğiyle, 
maddi açıdan da yetersizlik gibi sebepler yü-
zünden geri kalmış bir uzamdır. Bu kavramla-
rın uğramadığı bu ortamın cahil ve eğitimsiz, 
tek gerçekleri karın doyurmak olan ve bunun 
mücadelesini veren insanların oluşturduğu 
bir topluluk olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
Böyle bir yapıda kadının yalnızca anne, eş ola-

Özge DOĞAN 11/F

Ortadirek ile Eskici ve Oğulları’nda 
Çevrenin Odak Figürleri Üzerindeki Etkisi
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rak değil evinde, tarlasında çalışan, üretime 
katkı sağladığı ölçüde değer bulan bir birey 
olduğu açıktır. Meryemce gözlerini bu köy or-
tamına açmış, dolayısıyla başka bir seçim şan-
sı olmadan yoksulluğa ve geleneğe mahkum 
bir yaşam sürmek zorunda bırakılmıştır. Karın 
doyurma derdinden kendine zaman ayırama-
yan, kişiliğini sorgulamak ve ortaya koymak 
için yeterli imkanı bulunmayan Meryemce bu 
kadar sıkıntının içerisinde bir de tek başına bir 
erkek çocuğu yetiştirmiştir. Çevresel koşulla-
rın izin verdiği kadar yaşayabilmiş, seçimleri 
ait olduğu ortamın sınırları kadar genişlemiş-
tir. Meryemce romanda dik başlı, inatçı, huy-
suz, kin tutan bir figür olarak gösterilmiştir. 
Meryemce’nin dul bir kadın ve tek başına bir 
anne olması, cahillik içerisindeki yüzen kö-
yünde hayatta kalmak için kendi olamadan 
olgunlaşmak zorunda bırakılan ve sert yaşam 
koşullarına direnmek için bu özellikleri edinen 
bir kadın olmasına sebebiyet vermiştir. Mer-
yemce’nin dik başlılığı ve inatçılığı bu bağlam-
da değerlendirilebilir. Roman içerisinde sık sık 
tekrarlarla okuyucuya hatırlatılan kin olgusu 
ise Meryemce’nin bu kadar zorluğu tek başı-
na göğüslemek zorunda kalmasının suçlusunu 
Koca Halil olarak görmesidir. Roman boyunca 
kararlılığının izleri görülen Meryemce’nin aile-
sinden beklentileri de çok yüksektir. Bu kadar 
zorluk ve sıkıntıdan sonra oğlunun ve gelininin 
kendi kararlarına saygı göstermesini, onu yok 
saymamalarını istemektedir. Ancak uygulanış 
kısmına bakıldığında Meryemce’nin aşırıya 
kaçan davranışları aileyi birçok sorunun içine 
itmektedir. Meryemce’nin inançlarını yaşa-
ma geçirme noktasındaki seçimleri yaşadığı 
ortamdan, bulunduğu durumlardan, çevresel 
faktörlerden etkilenmektedir. Yalak Köyü’nde 
hayatta kalabilmenin tek yolu mevsimlik işçi 
olarak pamuk toplamaya gitmektir. Bütün köy 
halkının geleceği pamuğa, yani doğaya bağ-
lıdır. Doğanın ürünlerinin onlara yaşam için 
umut olması ve Meryemce’nin içinde bulun-
duğu sürekli yoksulluk, açlık, endişe ve kaygı 
onu doğaya sığınmaya, doğayı bir kurtarıcı 
olarak görmesine sebep olmuştur. Bir der-
di veya sıkıntısı olduğunda uğur böcekleri ve 

ağaçlarla konuşması, onlardan yardım dile-
mesi, bir bakıma insanlarda bulamadığı ilgiyi 
doğada araması, doğanın insanı hiçbir zaman 
yanıltmayacağı inancından kaynaklanır. Mer-
yemce içindeki dinmez öfkeyi, kendi içindeki 
açmazları ancak bu yolla aşmayı seçer ve as-
lında içinde yarattığı ve inandığı öykülerle ya-
şama karşı direnir.

 Orhan Kemal’in “Eskici ve Oğulları” adlı 
romanı Adana kentinde bir eskici dükkanı sa-
yesinde yaşamlarını sürdüren geniş bir ailenin 
ekonomik sıkıntılar yüzünden değişen yaşam 
koşullarından ve aile kavramından söz etmek-
tedir Feodal ve geleneksel bir aile yapısından 
bir şehir yaşamında çekirdek aile yapısına sü-
rüklenen, bu yaşamın acımasızlığına kapılan 
bir ailenin ayakta kalma ve dik durma çabasını 
işlemektedir. Çevre koşulları nedeniyle zorluk-
lar yaşayan sarsılan bu ailenin ebeveyn figürü 
olan Topal Eskici yaşı, sorumlulukları ve kişiliği 
gereği bu sarsıntıdan en çok etkilenen figür ol-
duğu söylenebilir. Zamanında hilekarlıkla ağa 
olan Rasih Ağa’nın torunu olarak Çukurova’da 
dünyaya gelen, zenginliğin ve lüks yaşantının 
ne demek olduğunu bilen Topal Eskici’nin, ile-
rideki yaşantısında düştüğü yoksulluktan ge-
reğinden fazla etkilenmesinin temel sebeple-
rinden belki de en önemlisi budur. Babasının 
zoruyla Nişan adındaki Ermeni bir arkadaşının 
yanında demircilik öğrenen Topal Eskici, za-
manında verdiği bu doğru karar sayesinde ge-
lecek yaşantısında hayatını sürdürebilecek bir 
işe tutunabilmiştir. Topal Eskici aynı zamanda 
vatanı için savaşa katıldığında bacağını kay-
betmiş, topal kalmıştır ve yaptığı bu fedakarlık 
çevresindeki insanlardan beklentisinin artma-
sına, fedakarlığı için değer görmek istemesine 
sebep olmuştur.

Topal Eskici zamanında sıkıntısız ve varlıklı 
bir hayat yaşarken gelişmeye ayak uydura-
mayan iş koşullarının etkisiyle daha önce hiç 
tatmadığı, yoksul bir hayata sürüklenmiştir. 
Eski hayatını unutamamış, rahat ve varlıklı bir 
yaşantı isteği peşini bırakmamış, pişmanlıklar 
ve keşkelerle dolu hayatının daha da katlanıl-
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maz bir hale gelmesine sebep olmuştur. Topal 
Eskici romanda sinirli, huysuz ve mutsuz bir 
karakterdir. Gerek geçmişinden kalan ve asla 
yakasını bırakmayan imkansız beklentileri ge-
rek her gün biraz daha içine çekildiği yoksulluk 
batağı Eskici’yi olumsuz ve umutsuz bir ruh 
haline sokmuştur. Oğlu Mehmet’i içine düş-
tüğü durumdan kurtaramayışı, ona ve torun-
larına yardım edemeyişi ise bir baba olarak 
Eskici’nin mutsuzluk kaynaklarından en büyü-
ğüdür. Yıllar boyu çalışmış, çocuklarını ve eşini 
aç bırakmamak için kendini paralamış, zorlu 
koşullar altında bir sorumlu bir baba gibi dim-
dik durmaya çalışmış ancak bıkkınlık ve yor-
gunluk duyguları bir şeyler düzelmek yerine 
daha da kötüye gidince kendilerini daha güçlü 
gün yüzüne çıkarmıştır. Eskici engelleyeme-
diği, seçemediği yaşam koşulları ve çevresel 
faktörler yüzünden istemediği bir hayata sav-
rulmuş, bu durumdan hem sosyal hem fiziki 
yönden etkilenmiştir.

Orhan Kemal’in “Eskici ve Oğulları” ve Yaşar 
Kemal’in “Ortadirek” adlı romanları zaman 
bakımından farklılıklar gösterse de uzam ve 
yaşam koşulları açısından benzer özelliktedir. 
Her iki romanda da ebeveynlik rolü üstlenen 
figürler geçmişin, yaşanmışlıkların, çevresel 
koşulların etkisi altında ezilmiş karakterlerdir. 
Ortadirek romanında Meryemce hapsolduğu 
uzamın ve koşulların, Topal Eskici sanayileş-
me ve gelişmenin olumsuz etkilerine maruz 

kalmış, davranışlarını ve kendilerini bu şe-
kilde yansıtmak zorunda kalmışlardır. Her iki 
romanda da anlatım teknikleri sayesinde fi-
gürlerin çevresel faktörlere karşı takındıkları 
tutumları ve geçmişlerini gözlemleme şansı 
sunulmuştur. Ortadirek romanında iç mono-
log ve betimleme teknikleri kullanılarak an-
latılan ortamın ve olayların gerçekliğini artır-
mış, karakterlerin düşüncelerini ilk ağızdan 
dinleyerek onları okuyucularla bağ kurmaya 
zorlamıştır. Eskici ve Oğulları’nda kullanılan 
özetleme ve geriye dönüş teknikleri karakter-
ler hakkında daha fazla bilgiye sahip olmanın 
yolunu açmış, olayları özetleyerek romanda 
bahsedilen gerçekliklere bağlamışlardır. Bu 
tekniklerle daha gerçekçi bir deneyim yaşat-
ma ve çevresel faktörleri bir temele dayandır-
ma amaçlanmıştır. Ayrıca her iki romanda da 
döneme ait özgün dilin kullanılması yaratılan 
gerçekliği güçlendirmiştir.

Yaşar Kemal’in ”Ortadirek” ile Orhan Kemal’in 
“Eskici ve Oğulları” adlı yapıtlarında temel 
olarak anlatılan yaşam koşulları, zorlukları ve 
ana figürlere etkileri olay örgüsü bakımından 
işlenmiştir. Meryemce ve Topal Eskici “ailenin 
direği” olma özellikleri ve taşıdıkları sorumlu-
luklar sebebiyle etkili birer örnek olarak gös-
terilebilir. İnsan her daim istekleri, hevesleri 
doğrultusunda hayatlarını şekillendirme, yol-
larını çizme arzusu içindedir. Ancak kararlar ve 
hayatlar çevreye göre biçimlenir.
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Doğa AKIN  -  Defne YETER
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dün akşam bütün yüzünle bana doğru eğilmiştin
gözlerin hüzünle doluydu güya beraberdik

öptüm ki sen değilmişsin büyük yalnızlığımmış
yalnızlığımı emziren korkunç karanlığımmış

dün akşam yeniden ıhlamurlar boyunca gittim
yine yoldan çingeneler geçiyorlardı

öksüz bir cıgara gibi iki nefeste bitirdik
sonuna geldik birlikte başladığımızın
üfledik birer birer ışıklarını söndürdük

haziran gecesi içindeki aşkımızın
karanlıkta kaldık yalnızlıkta kaldık

istanbul çığlık çığlık ter döküyordu
gökyüzü en karanlıktı sonra gözlerin
fabrika durağı’ndaki bayram yerinde

lacivert saçlı kürtlerin sonra devrilmişliği
yumruk kadar yürekleriyle sonra çocuklar

sonra niyet çeken askerler karanlıktı
sonra sessiz sedasız sevişen ıhlamurlar

o akşamın eteklerinde iki mahzun çocuktuk
izinli jandarmalar nişan atıyorlardı

atlıkarıncalar gıcır gıcır gülüyorlardı
yorgunluğumuza rağmen adeta mesuttuk
canavar yoksulluğumuzu sanki unutmuştuk

başımızı sokacak evimizin olmadığını
iki yakamızın uç uca gelmediğini

halimizi soran olmadığını sanki unutmuştuk
içimizden ebabil kuşları geçiyorlardı

o akşam fabrika durağındaki bayram yerinde
elbirliğiyle bir donanma yaşadık
ıslıklı denizlerin ihtirasını yaşadık

gözbebeğimizdeki kan siyaha dönmüştü
bayramın sonu gelmişti oysa ışıklar sönmüştü

ben yıkılıp gitmiştim erken kalkacaktım
sen bir rüzgara girmiştin erken kalkacaktın

ikimiz ekmeğimizin peşine düşmüştük
öyle uzun sevişmeye vaktimiz yoktu

Attilâ İLHAN

FABRİKA DURAĞI
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Ece TABUK – Asya DAL
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İnsanın hayatta gerçekleştirmek istediği 
amaçları aslında onu, o hayatı yaşamaya de-
ğer kılanlardır. Buna rağmen bazı amaçlar 
her zaman diğerlerinden önce gelir ve bazen 
diğerlerinin gerçekleşmesine engeldir. İnsa-
noğlu bu yüzden hayatında sürekli seçim-
ler yapmak zorundadır. Attilâ İlhan, Fabrika 
Durağı adlı şiirinde bu koşulları aslında aynı 
yoksulluğu, yalnızlığı ve karanlığı yaşayan iki 
farklı kişinin birbirinde bulduğu ve bu kadar 
zorunluluğun içinde yaşamalarının imkansız 
olduğu aşkı anlatarak aktarmayı amaçlamıştır. 
Şiir kişisi ve sen kişisinin bu kadar zorlu hayat 
koşulları içerisinde yaşamak istedikleri aşk ve 
vermek istedikleri mola, aslında yaşadıkları 
yoksulluk ve yalnızlık yüzünden gerçekleşmesi 
imkansızdır. Şiirin bu iletisi kullanılan anahtar 
sözcükler, zaman ve uzam kavramları, sen ve 
ben kişisinin belirtilen ilişkileri tarafından or-
taya konmuştur.

 Attilâ İlhan’ın Fabrika Durağı adlı şiiri 
dört anlamsal kesit ile incelenebilmektedir. İlk 
anlamsal kesit birinci dizeden oluşmaktadır. 
Şiirde (ben) kişisi ile sen kişisinin durumların-
dan bahsedilmeden önce neredeyse bütün 
zaman unsurlarının içerdiği, ikisinin beraber 
oldukları akşam aktarılmıştır. O akşam bera-
ber olmaları anlatılırken aynı zamanda sen ki-
şisi ve ben kişisinin duygu durumlarına da yer 
verilmiştir. Sen kişisi içinde yaşadığı her şeyi 
dışarıya aktarmaya hazır bir halde yüzünü ben 
kişisine dönmektedir. Ben kişisine hüzünlü 
olduğunu gözleriyle anlatmaktadır. Bu duygu 
durumu içinde olan sen kişisinin durumunun 
aktarımı ise ben kişisi tarafından yapılmakta, 
ben kişisi sen kişisi tarafından sergilenen ha-
reketleri betimleyen kişi olmaktadır. Güya be-
raber olmaları imgesinin de yansıttığı gibi iki 
kişi de fiziken beraber olmalarına rağmen as-
lında beraber hissetmemektedirler. Sen kişisi-

FABRİKA DURAĞI

Şiir Eleştirisi / Zeynep GÖKÇEİMAM 11-M
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ni öpen ben kişisi bu fiziki duruma karşı çıkıp 
öptüğü kişinin kendi yalnızlığını ifade ettiğini 
düşünmektedir. Bu da onun hayatında çektiği 
yalnızlık yüzünden bu yalnızlık durumunu ge-
çirecek birini arama ihtiyacını ve bulduğu za-
man hissettiği mutluluğu kanıtlamaktadır. 
İkinci anlamsal kesit için ise ikinci dize değer-
lendirilebilir. “öksüz bir cıgara gibi iki nefeste 
bitirmek” benzetmesinden yararlanarak bir-
likteliklerini bitirmek zorunda kalmaları aktar-
maya çalışılmaktadır. Haziran gecesi zaman di-
limi bütün yılın en sevinç dolu aylarından birini 
temsil etmektedir. Türkiye’nin yaz ayları dışın-
da yaşadığı zorlu mevsim koşulları ardından 
rahatlama zamanının geldiğini haber veren 
sevindirici haziran ayı, şiirde ikisinin de zorlu 
hayat koşulları arasında geçirdiği kısa süreli 
keyif, huzur ve mutluluk verici zaman dilimini 
ifade etmektedir. Beraberlerken yaşamadıkla-
rı endişe, korku ve stres gibi duyguları ayrılık 
zamanı yaklaştıkça tekrar hissetmeye başla-
yan ben ve sen kişisinin hisleri İstanbul’un çığ-
lık çığlık ter dökmesiyle bağdaştırılmıştır. İkisi 
de birbirinden ayrıldıktan sonra aynı yalnız ve 
karanlık hayatlarına geri dönmektedirler.

“Bayram yeri”nin çokça değerlendirilmesinin 
görüldüğü üçüncü ve dördüncü dizeler tek bir 
kesitlemeyle incelenebilir. Fabrika durağı gibi 
gerçek hayatı temsil eden ve ikisinin de zor-
luk çektiği bu yerde aynı anda bayram yeri gibi 
ikisinin de birbirinin yanında mutlu hissetmesi 
karşıt iki görüşün beraber değerlendirilmesini 
göstermektedir. Dördüncü dizede şiirin ilk ba-
şına kıyasla daha önceki zaman ele alınmıştır. 

İkisinin de beraber olmadan önceki zamanlar-
da yaşadığı canavar yoksulluk, yorgunluk ve 
hallerini soran kimselerin olmaması, yalnızlık-
ları aktarılmıştır. Fakat ikisi de o anda bu ko-
şullara rağmen kendilerini birbirlerinin kolla-
rında daha iyi hissetmektedirler. 

Son anlamsal kesit ise son dizeden çıkarılmış-
tır. Son anlamsal kesit artık mutlu hissettikleri 
tek yerden ayrılma vaktinin gelip gerçek haya-
ta geri dönüşün zorunlu olduğu zamanı değer-
lendirmektedir. İnsanın yaşadığı mutluluğu, 
birlikteliği, huzuru temsil eden “bayram”ın 
sonunun gelmesi, beraber yaşadıkları keyifli 
vaktin sonu geldiğinin bir çıkarımıdır. Sen ki-
şisi ve ben kişisinin hayal aleminde keyifle ve 
aşkla yaşamak gibi bir lüksü olmadığı için ikisi 
de çalışma hayatına geri dönüp ekmeklerinin 
peşinden koşturmaya gitmek zorunda kalmış-
lardır. Son dize onların ayrılığının betimleme 
ve benzetme yoluyla aktarılmasından oluş-
maktadır.

Şiirin başlığını oluşturan “fabrika durağı” aynı 
zamanda şiirde birçok kez geçen önemli bir 
imge ve uzamı temsil etmektedir. Fabrika in-
sanların saatlerce canla başla çalışıp sırf ek-
mek parası için kendilerini paraladıkları yer 
olarak bilinir. Saatlerce çalışmanın ve yorgun-
luğun ardından alınan para onların yaşadığı 
canavar yoksulluktan dolayı hayatlarındaki en 
önemli amaçlarından birisidir. Şiirde iki kişinin 
birbirine duyduğu aşk verilirken sınıfsal yapı 
içinde bireyin sıkışmışlığı da ortaya konmuş-
tur.
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Nefret

Dilara YALÇIN 9/C
Özgür Pencere Dil ve Anlatım Ödülü
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 Adam birkaç adım atıp evin kapısına 
ulaştı. Burada olmak için milyonlarca sebe-
bi olduğu gibi, olmamak için de bir o kadar 
kırgınlığı vardı. Sakin bir hareketle kapı ziline 
uzandı. “Oğlum. Gelmişsin.” Kadın uysalca gü-
lümseyip kollarını açtı oğluna, adamın babası 
iyi değildi. “Baban iyi değil oğlum, iyi ki gel-
din.” Kollarını zayıfça doladı kadının beline.

 Kalp kırıklıkları öfkeyi yaratırdı, öfke bir 
zehir gibi sızardı insanın kanına ve yavaş yavaş 
nefret yayardı bütün vücuda. Kalp kırıklıkları 
can yakardı ve canı yandıkça nefret ederdi in-
san. Şimdi çocukluğunu geçirdiği evin kapısı-
nın önünde sevgisinin köreltemediği her kalp 
kırıklığını nefretiyle bilemiş bir adam, içeri bir 
adım atmaktan çekinirken bunu tekrar fark 
etti.. Kendine anılar biriktirdiği bir odada öyle 
boylu boyunca yatan bir beden görmenin kor-
kusu, o bedendeki her bir hücreye duyduğu 
nefret ve şimdi çocukluğunun kokusuna bü-
rünmüş çarşaflara temas eden parmakların iz-
lerini taşıyan kırgınlığı adamı en dibe çekerken 
tek bir adım atmak imkansız göründü gözüne. 
Durdu, gözlerini yumdu, fısıldadı. “Nefret edi-
yorum senden ve sebep olduğun her şeyden.” 

 İçeri girdi, sonra da dizleri titreye tit-
reye yürüdü annesinin gösterdiği odaya. Bir-
kaç adım atıp açılan kapıyı örttü, yatağın ba-
şına kadar yürüdü. Kenarda duran sandalyeyi 
çekerken sessiz odanın boyası dökülmüş du-
varlarından hafif bir yankıyla sekti tıkırtılar. 
Adamın kalbinin duvarlarına saplanan keskin 
parçaların sesi çıkmadı, nefretinin yankısı du-
yulmadı. Oturduktan sonra gözlerini yatak-
taki bedene sabitledi. Açıkken ona sevgiyle 
bakmamış gözleri kapalıydı ve oğlunun ko-
kusunun hiç dolanmadığı ciğerlerini rutubet 
kokusuyla harmanlanmış bir eski ev havası 
dolduruyordu yaşlıca olan bedenin. Ona git-
mesini söylemiş dudaklar, ruhsuz ve düz bir 
şekle sahipti şimdi ve modernleşmeyi hep 
reddetmiş bilinci kapalıydı. Babasının elini 

avucuna aldı adam, yıllardır hissedemediği 
baba sıcaklığını aradı ellerinin arasındaki buz 
gibi avuç içlerinde. Baba yüreğinde ısınmayan 
kalbi nefretle dolup taşarken çaresizce avuç-
larına dolan bir sıcaklık aradı, bulamadı. Avuç 
içlerinde yaralar açıldı, derin yarıklar oluştu 
ve kanadı. Adam kendi kanından nefret etti, 
babasının kanattığı yerleri nefretiyle sarmala-
dı. Sonra fısıldadı, yıllarca kendine haykırdığı 
her şeyi küçük bir fısıltıyla yaydı boşluğa. Du-
yurmak isteğiyle değil, yankısını beyninden 
söküp atmak isteğiyle fısıldadı. “Nefret ediyo-
rum senden. Yaşattıklarından, acıttıklarından, 
kanattıklarından... Kanından ve kalbinden, ru-
hundan ve zihninden nefret ediyorum. Bana 
gel diyemeyişinden ve senden gidemeyişim-
den nefret ediyorum. Senden ve sana dair her 
şeyden, kendimden ve bendeki her bir izinden 
nefret ediyorum.” Gözleri karardı, milyonlarca 
karanlık bulut kapladı bakışlarını ve puslu iris-
lerinde nefret parıldadı adamın. “Benimle ilgi-
li hiçbir şeyi kabul etmeyişinden ve yapayalnız 
büyümemin yüreğini birazcık bile huzursuz 
etmeyişinden nefret ediyorum. Varken bile 
olmayışından ve şimdi çekip gitmeyi, ölmeyi 
kendine hak görüşünden nefret ediyorum. 
Oğlunun yüreğine kışı getirip hiçbir rüzgarda 
kalbini üşütmeyişinden ve göğüs kafesindeki 
o organdan. En çok ondan.” Düşünceler akın 
etti zihnine. Müzik yapmak istiyorum deyişi 
sesini yükselterek yankılanıyordu kulaklarında 
ve babasının oğlundan vazgeçmenin nasıl da 
kolay olduğunu gösteren hareketleri en baş-
tan oynuyordu gözlerindeki perdelerin ardın-
da. Elini bırakıp bağırdı nefretini, annesinin 
“Yapma! Etme!” feryatlarına tıkadı kulaklarını. 
En sonunda cılız bir ses duydu, “Neden böyle 
yapıyorsun? O ölüyor! Hiç mi görmüyorsun?” 
Sonra hiç beklenmedik bir şey oldu. Bir baba 
araladı gözlerini, bir nefret yaktı hasta ruhu-
nu yaşlı adamın. “Çünkü nefret sevgiden daha 
çok hayata bağlar insanı.” Bakışlarını önce oğ-
lunun yıllardır görmediği çehresinde gezdirdi, 
keskin yüz hatları ve acımasız bakışları vardı 
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karşısındaki gencin. Acısına sızmış her olayı 
apaçık ortaya seren acımasız bakışlar vardı 
oğlunun gözlerinde. Baktı, kendini gördü, ken-
di yaptıklarını gördü. Baktı, yaşattıklarını gör-
dü. Baktı, yaşatamadıklarını, yaşatmadıklarını 
gördü. Nefreti ve acıyı, yaralarını ve sancılarını 
gördükten sonra ise, bakamadı. Sonra sesini 
duydu. Bir aralık gecesi, pencerelerinden sarı 
ışıklar sızan evlerden kapı dışarı edilmişçesine 
soğuk sesini duydu.

“Yaşıyorsun.” Tek bir kelime vardı kulaklarına 
ihtiyarın, kalbini dört duvar arasında sıkıştı-
ran duyduğu cümle değil duygulardı. Boğazı-
na dayanmış bir bıçağın keskinliğini taşıyordu 
cümleleri, boğazına bıçak dayayabilecek bir 
adamın vazgeçmişliği yankılanıyordu sesin-
de. “Sen benden böylesine nefret ederken 
ölemezdim.” Duyduklarından sonra kırık bir 
gülümsemeye kıvrıldı dudakları genç adamın. 
Kafasında çoktan öldürdüğü baba figürünü, 
yarım yamalak oluşan gülüşünün çizgisine 

gömdü ve sustu. Hiç geçmeyecek bir kırgınlı-
ğı vardı, kırgınlıkla her zaman birlikte bulunan 
sonsuz bir sevgisi ve dindiremediği bir öfkesi 
vardı. Bir de nefreti vardı hepsini sarıp sar-
malayan. Sevgiden güçlü, öfkeden güçlü bir 
nefret... Tutunamadığı bir adama sıkıca sa-
rılmasına sebep olan bir nefret vardı her bir 
hücresinde. Ölüm eşiğinde bir hastayı uyandı-
rabilecek güçte, ve yaşarken alınan her yarayı 
acıta acıta sarabilecek kuvvette. Sustu, hisset-
tiği her şeyi anlatacak şekilde sustu. Bu se-
fer yaşlı adam konuştu. “Özür dilerim.” Genç 
adam duyduğu şeye güldü. Uzun zaman sonra 
ilk kez içten bir gülüş sergiledi. “Geçmiş olsun 
baba.” Yaşlı adamı yatakta öylece bırakırken 
kalkıp dışarı çıktı. Bunca sene tutunduğu her 
şeyi bıraktı ve kapı kolunu kavrarken seslendi. 
“Seni seviyorum.” İşte, şimdi onu burada tut-
mak için yeterince kuvvetli hiçbir sebebi yoktu 
genç adamın. İşte şimdi, oğlunu burada tut-
mak için söyleyebileceği hiçbir yeterli kelime 
yoktu yaşlı adamın.
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“Şiir yazamadığım için düzyazı yazıyorum” 
Bu söz, yirminci yüzyıla damgasını vuran, ki-
tapları dünya çapında okunan bir yazarın söz-
leri. William Golding, her büyük yazar gibi, 
Sineklerin Tanrısı adlı yapıtını yazdığı sırada 
okuyucunun bu yapıtından bu denli etkilene-
ceğini bilmiyor olsa gerek. Yazarın konuyu ele 
alış biçimi, kullandığı semboller, çatışmalar ve 
karakterler öylesine özgün, öylesine çarpıcı ki 
bence kitabı ölümsüzlüğe ulaştırmayı sağlayan 
temel noktalar da bunlar diye düşünüyorum. 
 Her insanın içinde biraz aydınlık, biraz 
da karanlık vardır. Yaşımız, milletimiz, inan-
cımız ne olursa olsun hepimiz tamamen iyi 
değiliz, tamamen kötü de değiliz. Peki, bu ka-
ranlığı, sınırlar içinde, kapalı kapılar arkasında 
tutan ne? William Golding’e göre bu sorunun 
cevabı, modern yaşamın getirdiği kurallar silsi-
lesi. Peki, bu kurallar olmadığında neler olur? 
Sineklerin Tanrısı romanına göre yaşanacaklar 
hiç de hoş şeyler değil. Demokrasi, eşitlik ve 
yardımlaşma, kısa süre içerisinde yerini dikta-
törlüğe bırakır ve düzenin yerini korku ve kar-
gaşa alır.
 Roman, savaştan kaçan ve içinde Bri-
tanyalı çocukların yer aldığı bir uçağın düştü-
ğünü öğrenmemizle başlıyor. Bu çocuklardan 
ikisi grup içinde hal ve hareketleri ile hemen 
öne çıkıyor. Koronun başı olan ve kendini bu 
yüzden lider olarak gören Jack ve demokrasi-
nin sembolü, deniz kabuğunu bularak seçimle 
başa gelen Ralph. Jack ve Ralph romanda iki 
farklı yönelimi, iki zıt kutbu temsil ediyorlar. 
Romanın temel izleği olan “iyilik-kötülük ça-

tışması” bu iki figür üzerinden anlatılıyor. Ro-
mandaki diğer önemli karakter olan Domuz-
cuk, tek başına adalet ve bilgeliğin temsilcisi 
adeta. Ateş yakmak, barınak yapmak gibi bir-
çok parlak fikir ondan çıkıyor aslında ama o, 
adada asla bir lider olarak görülmüyor. Bunun 
ana nedeni olarak Domuzcuk’un fiziksel ku-
surları gösterilse de aslında bu seçilmeme ha-
linin altında başka nedenler de vardır. O, bil-
gelere özgü bir tavır ile oturup düşünmek ister 
fakat liderler böyle yapmaz. Onlar harekete 
geçer ve sistemi kurarlar. İşte bu yüzdendir ki 
Domuzcuk, her zaman Ralph’in ikinci adamı, 
onun danışmanı rolünü oynar.
 Çocuklar, adada bulundukları süre zar-
fında, belki de iyi tek bir şey yaparlar. Bu da, 
açıktan geçen gemilerin dikkatini çekmek için 
bir dağın zirvesine yaktıkları kocaman bir ateş-
tir. Bu ateş roman boyunca çocukların kurtul-
ma umudunu sembolize eder. Umutları, ıssız 
bir adada hayati önem taşır ve öyle ki ateşin 
sönmesi ile çocukların tam olarak vahşete tes-
lim olmaları neredeyse aynı zamana denk ge-
lir. 
 Ada’da ateşin yalnızca Domuzcuk’un 
gözlüğü ile yakılabildiğini de unutmamak ge-
rekir çünkü umudun yeşermesine olanak sağ-
layan bilgeliktir ve cahil insanlar umutsuzlu-
ğun esiri olmaya mahkûmdur. Umutsuzluk ise 
insanı korkuya yöneltir, korku da canavara…
 Adada bir canavar olduğuna inanır ne-
redeyse herkesi ve adayı korku esir alır. Jack’in 
avcılarının sayısı artar, otoritesi yükselir. Bü-
tün çocuklar avcı olmak ister çünkü avcı olmak 

İçimizdeki 
Canavar

Sevinç İdil ERZENGİN 9-B
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güç demektir onlar için, ne de olsa yine bu 
düşüncenin bir ürünü olarak avlamak avlan-
maktan daha iyidir fikri ortaya çıkar. Böylece 
Jack’in önderliğinde çocukların büyük bir kıs-
mı gece gündüz domuz avlamaya başlarlar. Bu 
domuzları törensel denebilecek şekilde “Ca-
navarı gebert! Gırtlağını kes! Kanını dök!” ni-
daları ile öldürürler, canavarın da aynen böyle 
öldürebileceğine inanırlar. Çocukların canavar 
dediği uçağın kaza yaptığı sırada paraşütle at-
lamayı başarmış ama ağaçlara takılı kalmış, 
paraşütüne dolanarak korkunç bir görüntüye 
bürünen pilotun cesedidir aslında. Çocukla-
rın içlerindeki karanlık korkularla birleşen bu 
zararsız varlık, onların düş dünyalarında koca-
man dişleri sipsivri pençeleri ve yılan gibi bir 
vücudu olan gerçek bir canavar halini alır. Ço-
cuklar duydukları bu korkudan hareketle öyle 
olmayacak, öyle vahşi şeyler yaparlar ki cana-
varın aslında onlardan başkası olamayacağı 
okur tarafından kolayca anlaşılır fakat adada 
Simon dışında 
kimse canavarın 
onların bir par-
çası olduğunu ve 
ondan yani insa-
nın kendi içinde-
ki canavarından 
asla kaçamaya-
cağını bilmez. 
Simon, yapıtta 
hem yazar hem 
okur sezgisidir. 
 Çocukla-
rın kendilerine 
yaptığı maskeler 
de yapıtta de-
ğerlendirilmesi 
gereken önem-
li bir noktadır. 
Çocuklar her ne 
kadar kuralları 
ve büyükleri ol-
mayan bir adada 
“çok eğleniyor” 

olsalar da onlar aslında medeniyete doğmuş 
çocuklardır. Modern yaşamdan getirdikleri 
benliklerini maskeler ardına gizleyerek bu dü-
zende var olmaya, rahat etmeye çalışırlar. İlk 
cinayetlerini fırtınalı bir havada korkudan göz-
leri dönmüş vaziyette işleyen çocuklar ilkelliğe 
bulaşmış, içlerindeki karanlık noktayı dışarı 
çıkarmış varlıklar olarak romanda yer alırlar. 
Onların kötülüğe bulaşan eylemleri zamanla 
istemli ve planlı bir hal almaya başlar. Bu da 
ilkelliğin modernizm karşısındaki galibiyeti 
olarak değerlendirilebilir. 
 Roman çocukların başta cennet gibi 
tasvir edilen adayı alevler içinde bırakıp kur-
tulmaları ile sona erer. Gerçi kurtulmaları 
yerine, evlerine dönme ifadesi daha yerinde 
olabilir bu durum için çünkü onlar kendileri 
gibi ilkelliğe teslim olmuş insanlığın ve onun 
savaşlarının içine dönen atom çağı çocukları-
dır.

Selen PEHLİVANOĞLU • Melisa SÖZAY
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Ben sana mecburum bilemezsin 

Adını mıh gibi aklımda tutuyorum 

Büyüdükçe büyüyor gözlerin 

Ben sana mecburum bilemezsin 

İçimi seninle ısıtıyorum. 

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor 

Bu şehir o eski İstanbul mudur 

Karanlıkta bulutlar parçalanıyor 

Sokak lambaları birden yanıyor 

Kaldırımlarda yağmur kokusu 

Ben sana mecburum sen yoksun. 

Ölmek kimi zaman rezilce korkuludur 

İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur 

Tutsak ustura ağzında yaşamaktan 

Kimi zaman ellerini kırar tutkusu 

Bir kaç hayat çıkarır yaşamasından 

Hangi kapıyı çalsa kimi zaman 

Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu 

Fatih’te yoksul bir gramafon çalıyor 

Eski zamanlardan bir cuma çalıyor 

Durup köşe başında deliksiz dinlesem 

Sana kullanılmamış bir gök getirsem 

Haftalar ellerimde ufalanıyor 

Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem 

Ben sana mecburum sen yoksun.

Attilâ İLHAN

Ben Sana Mecburum

Belki haziranda mavi benekli çocuksun 

Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor 

Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden 

Belki Yeşilköy’de uçağa biniyorsun 

Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor 

Belki körsün kırılmışsın telaş içindesin 

Kötü rüzgar saçlarını götürüyor 

Ne vakit bir yaşamak düşünsem 

Bu kurtlar sofrasında belki zor 

Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden 

Ne vakit bir yaşamak düşünsem 

Sus deyip adınla başlıyorum 

İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin 

Hayır başka türlü olmayacak 

Ben sana mecburum bilemezsin
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Aşk insanın hayatta çok az tatma şansına eriş-
tiği bir duygudur. Aşkı tadan insan onu bıra-
kamaz hâle gelir ve hem karşısındaki insana 
hem de duyguya bağımlı olur. Aşkın varlığı 
insanı bulutların üstüne çıkaracak güce sahip-
ken yokluğu ise insanı yerle bir edebilir. Attilâ 
İlhan’ın “Ben Sana Mecburum” isimli şiirinde 
aşkın insan üzerinde yarattığı etki vurgulan-
maktadır. Aşkın şiir kişisinin hayatındaki etkisi 
iki anlamsal kesitlemeyle okuyucuya aktarıl-
maktadır. Şiirin birinci anlamsal kesitlemesi 
şiir kişisinin duygu durumunu ve sen kişisine 
duyduğu aşkı vurgularken ikinci anlamsal ke-
sitleme şiir kişisisin gözünden sen kişisinin 
tasvir edilmesiyle oluşmuştur.

Attilâ İlhan’ın “Ben Sana Mecburum” isimli 
şiirinin anlamsal evreni şiir kişisinin sen ki-
şisine karşı beslediği yoğun hisler doğrultu-
sunda oluşmaktadır. Şiirdeki birinci anlamsal 
kesitleme ilk üç kıtada şiir kişisinin iç dünya-
sının okuyucuya aktarılması ve bu iç dünya-
ya sen kişisinin etkisinin irdelenmesi sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Şiir kişisinin sen kişisine 
“içimi seninle ısıtıyorum” demesi şiir kişisi-
nin iç dünyasına sen kişisini dahil ettiğinin bir 
göstergesidir. Şiir kişisi için sen kişisi iç dün-
yasını renklendiren bir insandır. Onun varlığı 
şiir kişisinin huzurlu hissetmesini sağlayan 
bir unsurdur. Şiir boyunca tekrir söz sanatıy-
la okuyucuya aktarılan “ben sana mecburum 
sen yoksun” dizesi ile şiir kişisinin sen kişisine 
duyduğu ihtiyaç vurgulanmaktadır. Şiir kişisi 
sen kişisinin hayatında olmasına alışmıştır ve 
onsuzluk şiir kişisine ağır gelen, kabulleneme-
diği bir gerçekliktir. “Ağaçlar sonbahara hazır-

lanıyor” dizesinde doğa unsurlarının kullanımı 
şiir kişisinin sen kişisinin yokluğunda ağaçların 
yaprak dökmesi gibi eksileceğini vurgulayarak 
anlatımı güçlendirmektedir. Şiir kişisi aynı za-
manda “sevmek kimi zaman rezilce korkulu-
dur” diyerek aşkın insanı kaybetme korkusu 
içine soktuğundan bahsetmiştir. İnsan aşkının 
karşılığını alamamaktan ve yarı yolda kalmak-
tan korktuğu için içinde büyük bir boşluk oluş-
maktadır. Şiir kişisi de sen kişisinin olmama 
düşüncesinden ve verdiklerini alamamaktan 
korktuğu için aşkı ve bu duygunun üzerindeki 
etkisini “rezil” olarak tanımlamaktadır ve bu 
açıdan acizliğini vurgulamaktadır. Şiir şimdiki 
zaman kullanılarak yazılmıştır. Şimdiki zama-
nın kullanımı anlatımı şiir kişisinin hislerinin 
yoğunluğunu ifade ederek güçlendirmektedir. 
Şiir kişisinin sen kişisine duyduğu aşkın içinde 
oluşturduğu derin hisler anlık olarak gömül-
düğü duyguların şimdiki zaman ile okuyucuya 
aktarılması sonucunda netleşmektedir.

Şiirin ikinci anlamsal kesitlemesi dördüncü 
ve beşinci kıtalarda sen kişisinin şiir kişisi gö-
zünden tasvirinin yapılmasıyla oluşmuştur. 
Şiir kişisi sen kişisine “Sana kullanılmamış bir 
gök getirsem” diye teklifte bulunmaktadır. Bu 
teklif şiir kişisinin sen kişisini ne kadar üstün 
gördüğünü ve ona ne kadar hayran olduğu-
nu kanıtlamaktadır. Şiir kişisinin sen kişisine 
el dahi değmemiş bir şeyi teklif etmesi ona 
verdiği değerin büyüklüğünü göstermektedir. 
Şiir kişisi sen kişisine “belki körsün kırılmışşın 
telaş içindesin” demektedir. Şiir kişisi sen kişi-
sini kalbi kırık ve bu konuda telaşlanmış olarak 
nitelendirmektedir. Sen kişisinin “kör” olarak 

Şiir Eleştirisi / İdil AKHAN, 11-M

BEN SANA 
MECBURUM
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tanımlanması onun aşka olan körlüğünü ima 
etmektedir. Sen kişisi aşka hazır olmadığı şiir 
kişisinin onu tasvir edişiyle okuyucuya akta-
rılmaktadır. Şiir kişisi sen kişisine “kötü rüzgar 
saçlarını götürüyor” demektedir. Bu dizedeki 
doğa unsuru olan “rüzgar”ın kullanılması sen 
kişinin şiir kişisinin hayatından gittiğine işaret 
etmektedir. Şiir kişisinin sen kişisinin yokluğu-
nu bu tasvir ile vurgulaması aynı zamanda sen 
kişisinin gelip geçiciğilini ifade etmektedir.

Şiirin birinci anlamsal kesitlemesi şiirin son 
kıtasında da ortaya çıkmaktadır. Şiir kişisi sen 
kişisine hislerini “ne vakit bir yaşamak dü-
şünsem sus deyip adınla başlıyorum” diyerek 
yansıtmaktadır. Şiir kişisinin hayatı sen kişisi 
merkezlidir. Şiir kişisi için yaşam sen kişisinin 
varlığıyla devam etmektedir. Şiir kişisinin sen 
kişisine karşı yoğun tutkusunu onun hayatın-
da olmasıyla hayatının şenlenmesi kanıtla-
maktadır. Şiir kişisi “hayat başka türlü olmaya-
cak ben sana mecburum bilemezsin” diyerek 
duygularını ifade etmektedir. Şiir kişisi sen 
kişisinin aklının alamayacağı bir şekilde ona 
aşıktır ve muhtaçtır. Şiir kişisi için hayat sen ki-
şisi olmadan devam edememektedir ve birinci 
anlamsal kesitleme olan şiir kişisinin duyguları 
ve aşka olan bakış açısı da bu dizeyle ortaya 
çıkmaktadır.

Attilâ İlhan’ın “Ben Sana Mecburum” isimli şi-
irinin başlığı şiir kişisinin sen kişisine aşkını ve 
tutkusunu vurgulamaktadır. Şiirin başlığı şiir 
kişisinin sen kişisinin varlığını mecburiyet ola-
rak görmesini ifade ederken onun sen kişisine 
bağlılığını da kanıtlamaktadır. Şiir kişisinin sen 
kişisine karşı beslediği aşk ve arzu sen kişisinin 
yokluğu fikrinin şiir kişisine ne kadar ağır gel-
mesinin gözler önüne serilmesiyle okuyucuya 
aktarılmaktadır. Aşkın insan üzerinde yarattığı 
etki ve ihtiyaç hissi Attilâ İlhan’ın “Ben Sana 
Mecburum” şiirinde ortaya konarak tutku, 
arzu gibi duyguların yoğunluğuna insanın kar-
şı gelecek gücü olmadığına değinilmiştir.



Anamalcı/kapitalist sistem, insanları çıkarla-
rı doğrultusunda metalaştırır; süreçte onları 
tekdüzeleştirip tüketir. Sistem karşısında daya-
namayan güçsüzler bir böcek gibi ezilir. Franz 
Kafka’nın Dönüşüm adlı uzun öyküsünde ve 
Hakan Bıçakçı’nın Doğa Tarihi adlı romanında 
odak figürler, Gregor Samsa ve Doğa, sistemin 
kurbanı sayılabilecek bu iki kişi varoluşları, 
aile ve iş yaşamları bağlamında birbirlerine 
benzemektedir.
 Franz Kafka’nın Dönüşüm adlı öykü-
sünde Gregor Samsa, sistemin işleyişi sonucu 
iflasa uğrayan ve borçlanmak zorunda kalan 
ailesinin borcunu ödeyip onlara daha iyi bir 
yaşam sunmayı amaçlayan, sömürülmek pa-
hasına ailesini mutlu etmeye çalışan bir figür-
dür. Öyküde olay anlatımı Samsa’nın bir sabah 
böceğe dönüşmesiyle başlar. Bu dönüşüm, 
bilincinde herhangi bir değişim yaratmaması-
na rağmen o gün itibariyle sistematik işleyişi 
bozulur. İşini bir makine gibi aksatmadan ya-
pan bu pazarlamacı, o günden sonra ailesine 
“yük olan”, işe yaramaz bir canlıya dönüşür. 
Dönüşüm sonrasındaysa kendini ifade etmek-
te özgürleştiğini hisseder. Makineyi andıran iş 
hayatı, aynı gün müdürün teftişi ardından ko-
vulmasıyla son bulur. Artık ailenin gözünden 
düşmüştür çünkü aileye bir getirisi kalmamış-
tır. Başta boşluğa düşen aile, zaman içinde zor 
da olsa ekonomik bağımsızlığını Gregorsuz bir 
dayanışma sonucu kazanır. Bunun sonucun-
daysa Gregor’a beslenen kin ve tiksinti daha 
da yoğunlaşır. Yani ailesi de iş hayatı gibi sis-
teme uyar, çıkarcıdır. Öyküde kapitalizm sonu-
cu bozulan aile ilişkileri de dolaylı bir biçimde 
çözümlenmiştir. İnsanlıktan çıkarak “böceğe” 
dönüşmüş, sistemin dışında kalmış, yeri dol-
durulabilir, programlanabilir işgücünün ör-
neği Samsa; sistemin işine yaramadığı gün 
itibariyle yine sistem tarafından dışlanmıştır 
ve aydınlanışıyla birlikte yaşamsal varoluşu da 
sonlanmaya başlamıştır.

 Hakan Bıçakçı’nın Doğa Tarihi adlı ro-
manında Doğa, aslında kapitalist sistemin da-
yatmaları (en iyisi, en güzeli, en büyüğü, en 
renklisi...) sonucu kendi düşüncelerinden ve 
varoluşundan vazgeçip görüntü odaklı yaşa-
yan, özgürlüğünü sistemin “imkanları” uğru-
na çöpe atan, sistemin ürünü olmuş insanları 
temsil etmektedir. Maddi sıkıntıları olmayan 
lakin bozulan ilişkieri sonucu boşanan anne 
ve babasının biricik kızları; Gregor’un aksi-
ne ailesi için çalışmaz. Kararları sonucu ana-
malcı sistemin içinde ortaya çıkarmak ve fark 
edilmek için her şeyi yapabilecek bir insana 
dönüşmüştür. İş hayatında ne kadar stres-
li görünse de yaptıkları sistemin “işçileri”nin 
çalışmalarını derlemekten ibarettir yani son 
derece basittir, özellikle de bulunduğu mev-
kiye göre. Zamanla özgünlüğünden daha da 
uzaklaşan Doğa eski günlere, kendini gerçek-
ten mutlu hissettiği Ankara’daki o üniversite 
yıllarına, dönmek istese de sistem ipleri ele 
almıştır; Doğa’nın seçme veya vazgeçebilme 
özgürlüğü artık yoktur. O saatten sonra istese 
de benliğine erişemez çünkü bilinçaltına ha-
kim olamaz. Sistem Doğa’yı özgünlüğünden 
uzaklaştırmış, tamamen tükendiğinde de onu 
içinden çıkamayacağı bir bunalıma sokmuştur. 
Her iki figür için de son kaçınılmaz bir ölüm 
olmuştur.
 Sonuç olarak, Franz Kafka’nın Dönü-
şüm adlı öyküsünde ve Hakan Bıçakçı’nın 
Doğa Tarihi adlı romanında odak figürler Gre-
gor Samsa ve Doğa; anamalcı düzenin kuklası 
olmuş ve tüketilmiş bu iki insan, kısmi farklılık-
lar taşısalar da varoluşlarının izlediği yol, aile 
ve iş hayatları bakımından birbirlerine benzer-
ler. iki yazının ana iletileriyse ortaktır: Anamal-
cı düzende insanlar sorgulamadan kısa günü 
karlı çıkarabilmek uğruna çalışır; zamanla tü-
kenenler yani güçsüzler, sistemin işine yara-
mayacakları için sistemdışı edilir. Kişinin varo-
luşuysa sisteme uymaya karar verdiği gün son 
bulmaya başlar.

Dönüşüm ve Doğa Tarihi Üzerine
Bora YILMAZ 11-İ
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Rüzgar Gülü

Attilâ İLHAN

önümden çekilirsen istanbul görünecek
nerede olduğumu bileceğim
sisler utanacak eğilecek
ağzının ucundan öpeceğim
saçına kalbimi takacağım
avcunda bir şiir büyüyecek
nerede olduğumu bileceğim

bu çıplak geceler yok mu
bu plak böyle ağlamıyor mu
camları kırmak işten değil
delirecek miyim neyim
kirpiklerimden mısra dökülüyor
kenya’da simsiyah yalnızım
yoksul bir şilepte gemiciyim
malezya’da yük bekliyorum
önümden çekilirsen istanbul görünecek
nerede olduğumu bileceğim

gözlerini söndürme muhtacım
ben senin aydınlığına muhtacım
yepyeni bir ilkbahar harcayıp
bir yaz boğup bir sonbahar harcayıp
rüzgâr gülünü arayacağım
oran’da pernanbouc’ta tombuktu’da
vinçler yine akşamları indirecekler
yine karanlığa bulaşacağım
gözlerin rüzgârda savrulacak

ikimiz iki sap buğday olsak
sen benim olsan ben senin olsam
bir gece vakti aklına gelsem
uykunu tutsam bırakmasam
seni kucaklasam kucaklasam
birbirimizin kalbini dinlesek
dünyanın kalbini dinlesek
büyük ateşler yaksalar
iki güvercin uçursalar
nerede olduğumuzu bilsek
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 İnsanlar hayatları boyunca sevinç, 
hüzün, aşk, özlem gibi duygular ile karşı 
karşıya kalırlar. İnsanlar, bazı insanlar ile 
daha özel ve değerli bağlar kurarlar. Bu güç-
lü bağlar insanların hayatlarının merkezine 
yerleşir ve onun bir parçası haline gelir. Bu 
bağlar zedelendiğinde veya koptuğunda ise 
insanlar hayatlarında bir boşluk hisseder 
ve içlerinde özlem duygusu oluşur. Attilâ 
İlhan’ın “Rüzgar Gülü” şiirinde şiir kişisinin 
ulaşamadığı, muhtaç olduğu ve özlediği 
sevdiğine karşı istediği duygular aktarılmış-
tır. Attilâ İlhan yalnızlık, muhtaçlık, özlem 
gibi duyguları şiirinde işlemiştir.

 Attilâ İlhan’ın Rüzgar Gülü adlı şiiri 
üç farklı anlamsal kesitlemede incelenebi-
lir. Şiirin ilk kıtası gelecek zaman, ikinci ve 
üçüncü kıtaları geniş zaman, son kıtası ise 
dilek kipleri ile yazılmıştır. Bu bağlamda 
şiir üç farklı kesitte incelenebilir. Şiirin ilk 
anlamsal kesiti olan ilk kıtada şiir kişi sen 
kişisine olan sevgisini yansıtmıştır. Aynı za-
manda sen kişisi ile ben kişisinin ayrı oldu-
ğu da bu anlamsal kesitte anlaşılır. Şair bu 
şiirde gelecek zaman eki kullanmıştır. “saçı-
nı kalbine takacağım” dizesinde şiir kişisinin 
sen kişisine verdiği önemi anlarız. Aynı za-
manda gelecek bir zamanda özlem hissi gi-
derilmesi durumunu da okuyucuya aktarır. 
Burdan da şiir kişilerinin ayrı olma durumu 
ortaya çıkar. Sislerin utanması gibi söylem-

Rüzgar Gülü

Şiir Eleştirisi / Selçuk MAŞLAK 11-M
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lerden şiir kişisinin duygusal bir karmaşada ol-
duğu anlaşılmaktadır. Temel izlek olan özlem, 
şiirin bu anlamsal kesidinde aktarılmıştır.

 “Rüzgar Gülü” adlı şiirin ikinci anlam-
sal kesidini oluşturan ikinci ve üçüncü kıtalar-
da şair, şiir kişisinin duygusal durumunu orta-
ya koymuştur. Bu anlamsal kesitte şair geniş 
zaman kullanmış ve ayrılık durumundaki şiir 
kişisinin duygularını açıklamıştır. Bu kesitte, 
yalnızlık ve hüzün duygusunu yansıtmak için 
uzamsal ve zamansal ifadeler kullanılmıştır. 
“bu çıplak geceler yok mu”, “vinçler yine ak-
şamları indirecek” gibi imgesel ifadelerdeki 
zaman vurgulamaları şiirdeki duygusal atmos-
feri oluşturmada yardımcı olmuştur. Akşam, 
gece gibi ifadeler yalnızlık, hüzün, korku gibi 

kavramları çağrıştırdığından şiirde verilmek 
istenen duygu güçlendirilmiştir. Özellikle İs-
tanbul olan uzam ifadeleri yine bu kesitte an-
lamı güçlendirmiştir. Yalnızlık temasının yanı 
sıra bu bölümlerde muhtaçlık ve hüzün gibi 
kavramlar işlenmiştir. “ben senin aydınlığına 
mecburum” dizesinde hem şiir kişisinin karan-
lık bir hüzün içinde olduğu anlaşılır hem de 
şiir kişisini bu karanlıktan kurtaracak, muhtaç 
olduğu kişinin, sen kişisi olduğu yeniden vur-
gulanır.

 Şiirin son anlamsal kesindinde ise şiir 
kişisinin keşke dünyasına tanık oluyoruz. Bu 
kesitte se/sa dilek kipleri kullanılmıştır. Şiir ki-
şisi sen kişisine özlem duyduğundan onunla 
bir arada, birlikte olma isteğindedir. Onunla 

yeniden kavuşma isteği imgesel ifadelerle 
okuyucuya sunulmuştur. Bu son kesitte de 
şiir kişisinin mutlu olduğu, gecelerinin yal-
nız geçmediği hayal dünyasına tanık oluruz. 
“İkimiz iki sap buğday olsak” dizesinde şiir 
kişisi sen kişisi ile beraber olma, yan yana 
olma isteğini aktarmıştır. Şiir kişisinin sen 
kişisinin uykusunu tutup bırakmaması ifa-
desi ise şiir kişisinin özlem duyduğu sen 
kişisinin aklına girmesini, karşılıklı birbirle-
rini düşünme isteğini yansıtmaktadır. “Sen 
benim olsam ben senin olsam” ifadesiyle 
diğer anlamsal kesitlerden farklı olarak ka-
ranlık, derin hüzün ve özlem duygusunun 
yerine umut ve istekler ön plandadır.

 Attilâ İlhan’ın “Rüzgar Gülü” adlı şiirin-
de şiir kişisinin değer verdiği, sevdiği sen 
kişisine duyduğu özlem aktarılmıştır. Şiirin 
başlığı olan rüzgar gülünü, sen ve ben ki-
şilerini ayıran ve onların bağını koparan 
engel olarak yorumlamak mümkündür. 
Sen kişisinin yokluğu rüzgar gülüyle özleş-
tirilmiş, şiir kişisinin duygu durumu, özlemi 
dilek ve istek bildiren sözcüklerle ortaya 
konmuştur.
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Feride Çiçekoğlu’nun “Uçurtmayı Vurmasınlar” 
yapıtındaki ana izlek özgürlük olarak işlenmiştir. 
Özgürlük; roman boyunca üç temel başlık altın-
da; fiziksel, duygusal ve düşünsel olmak üzere 
sunulmuştur. Fiziksel özgürlük, bir bireyin bede-
nen bir başka bireye ya da yapıya bağlı olmadan 
yaşayabilmesidir. Duygusal özgürlük, bir bireyin 
duygularını baskı altında kalmadan ve bir kısıtla-
ma getirilmeden ifade edebilmesidir. Düşünsel öz-
gürlük ise insanların düşüncelerini başka bir birey 
ya da yapıdan kısıtlama olmaksızın açık ve net bir 
şekilde dile getirebilmesidir. Bu yönüyle romanda 
bu kısıtlanmışlıklar vurgulanırken, ana izlek olan 
“özgürlük” ve “özgürlüğe bakış” roman boyunca 
“güneş”, “gökyüzü, “uçurtma” gibi semboller üze-
rinden okuyucuya yansıtılmıştır.
Uçurtmayı Vurmasınlar romanının geçtiği hapis-
hane uzamındaki “tarihi-siyasi” ve “toplumsal” 
suçlu mahkumların başta fiziksel olmak üzere dü-
şünsel ve duygusal özgürlükleri kısıtlanmaktadır. 
Zaten romanda ifade edilen, hapse atılan aydınla-
ra bakıldığında, toplumda düşünce özgürlüğünün 
olmadığı görülmektedir ve bu durum hapishane-
de de devam etmektedir. Bu bakımdan gökyüzü-
nü her istedikleri zaman göremeyen mahkumların 
görebildikleri gökyüzü fazlasıyla kısıtlı ve dardır. 
Özellikle romanın odak figürlerinden küçük Barış 
olmak üzere tüm diğer mahkumların da hapisha-
nede buldukları her fırsatta gökyüzünü görmeye 
çalışmaları, özgürlüğe duydukları özlemin göster-
gesidir. Gökyüzünün uçsuz bucaksız bir yer olması 
ve sınırsız olması, bir insanın aslında sahip olması 
gereken ve hakkı olan özgürlüğü temsil etmekte-
dir. Barış’ın hapishaneden çıkan, romanın diğer 
önemli odak figürü İnci’yle paylaşımları da kısıtlan-
mışlıkların yansıtılmasının en temel göstergesidir. 
Barış-İnci mektuplaşmalarından oluşan romanda, 
mahkumların fiziksel, duygusal ve düşünsel özgür-
lüklerinin kısıtlanmasının anlatılmasında gökyüzü-
nün de kısıtlandığının gösterilmesi dikkat çekicidir. 
 Romanda Barış annesinin suçu nedeniyle 
hapishanede büyümek zorunda olan ve özgürlü-
ğe hasret kalan bir çocuktur. Gün doğumunu ve 

batımını, özgür olmadığı ve esaretin esas olduğu 
hapishane uzamında, hiç görmemiş olması çok 
vahim bir durumdur. Güneşi görmek gibi son de-
rece sıradan sayılan bir eylemin, kısıtlanmışlıklar 
gölgesinde kalışı romanda özgürlüğü ve bağımsız-
lığı temsil eden bir öge olarak ortaya çıkmaktadır. 
Hapishanedeki mahkumların ise aynı gökyüzü gibi 
güneşi de görememeleri onların özgür olmadıkla-
rını göstermektedir. İnci’nin hapishaneye gönder-
diği bir kartta özgürlük tanımlanırken, “tel gölgesiz 
güneş” ifadesinin kullanılması, onların tel örgüler 
arkasında sıkışıp kaldığını ve özgürlüklerinin olma-
dığını göstermektedir. Güneşin tamamını görebi-
len bireylerin farkında olmasalar da özgür olduk-
larına da ayrıca gönderme yapılmıştır.
 Yine romanda geçen “uçurtma” gökyü-
zünde dilediği gibi uçan ve özgür olan bir sembol 
olarak gösterilmiştir. Barış figürü henüz İnci tahliye 
olmamışken ilk defa bir uçurtma görmüş ve ona 
hayran kalmıştır. Onun uçurtmanın ne olduğunu 
bilmemesi, bir çocuk adına üzücü bir durumdur. 
Uçurtmanın göklerde süzülmesine bağlı olarak öz-
gürlüğü temsil etmesi ve Barış’ın onu çok sevme-
si, onun özgürlüğe olan hasretini göstermektedir. 
Barış’ın annesiyle birlikte hastaneye gittiklerinde, 
bir uçurtma daha gördüğünde onun “onların gö-
ğünden kaçıp” özgür olduğunu söylemesi de yine 
kısıtlanmışlığın yansıtılmasında etkilidir.
Romana adını da veren “uçurtmayı vurmasınlar” 
sözü özgürlüğe olan hasreti ve onun aynı özgür-
lüğe kaçan mahkum gibi yaşama hakkının, özgür-
lüğünün elinden alınmasını istemeyişini yansıtır. 
Ayrıca, yapıtta kurgulanan, “düşünce suçu” nede-
niyle hapishaneye girmiş olan bireylerin düşünce 
tarzları, devletin “kalıplaşmış” ifadelerine ve kişi-
leri bir kalıba sokma isteğine ters olduğu için bu 
mahkumlar “aydın” kesim olarak işlenmiştir. “Ay-
dın”ların İnci tahliye olduktan sonra gördükleri 
uçurtmaya hayranlıkla bakmaları, başta “düşünce 
özgürlüğü” olmak üzere fiziksel ve duygusal öz-
gürlüklerine de duydukları hasreti belirtmektedir. 
Hapishane görevlilerinin uçurtma havadayken 
mahkumların uçurtmayı izlemesini engellemeye 

Uçurtmalar Vurulmasın
Sude SUNA 9-F
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çalışmaları, “aydın”ların özgürlüğe olan hasretinin 
büyümesini istemelerine ve olası bir “başkaldırı-
nın” önüne geçmeye çalıştıklarına göstergedir. 
 Romanda, yazar ana izlek olan özgürlüğü, 
birçok farklı sembol aracılığıyla anlatmıştır. Öz-

gürlüğü kısıtlanan insanların özgürlük hasretini; 
onların, “uçurtma”, “güneş” ve “gökyüzü”ne olan 
bağlılıkları yardımıyla göstermiştir. Özgürlük, her 
insanın hakkıdır ve herkese sağlanmasının gerekli-
liği kaçınılmazdır.

Ayşenaz ÖLMEZ • Berfin PEHLİVAN • Nehir YAĞCI • Nehir BAŞPEHLİVAN
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İlkbaharın başında bir tohum filizlenmiş.
Çıkarmış kafasını, etrafı incelemiş.
Her taraf yemyeşil, hava güneşliymiş fakat
Bir gölge düşüyormuş üzerine.
Yukarı bakmış, ne görsün?
Kıpkırmızı yaprakları hafif bir esintiyle bile titreyen 
Bir gülmüş bu, en güzelinde.
Gül aşağı bakmış ve görmüş Karahindiba’yı.
Demiş ki “Hoş geldin Karahindiba. Sonunda yeni biri.
Tanıtayım sana kendimi.
Gül’üm ben, kainât güzeli.
Burada bulamaszın benden özelini.
Benim kadar olmasan da
Sen de güzelsin Karahindiba.
Üzülme ama belki sen de güzelleşirsin bir ara.

Günler günleri, aylar ayları kovalamış.
Gül güzelliğiyle övünmeyi bir türlü bırakmamış.
Fakat havalar soğumaya, rüzârlar esmeye başlayınca
Gül’ün o kıpkırmızı yaprakları dayanamamış bu soğuğa.
Düşmüş her biri teker teker
Karahindiba’nın yanına.

Karahindiba’ya seslenmiş Gül:
“Affet beni Karahindiba.
Gör bak ne hale geldim, acı bana.
Seni küçümsedim, kendimi en iyi, en güzel sandım.
Belli ki yanıldım.
İnan bana pişmanım.”
Pişmanmış pişman olmasına ama,
Engel olamazmış olacağı belli olana.
Bahçıvan gelmiş, görmüş Gül’ün halini.
Makasından bir ses gelmiş ve kesilmiş Gül’ün sesi.
Bahçıvan da gidince sessizliğe bürünmüş
Karahindiba’nın çevresi.

Ezgi BAYRAK 9-A 

Gü
l il

e K
ar

ah
in

di
ba

88 KALEM İZLERİ /  Kültür,  Edebiyat  Dergis i  /  Haziran 2019



Duru BAŞABAK • Okyanus ŞENER • Sera GÖKTÜRK

89KALEM İZLERİ /  Kültür,  Edebiyat  Dergis i  /  Haziran 2019



Yağmur KÖKDEN 12-İ

Seçilmeden yaşanan bir hayat saçmadır çünkü 
insan kendine verilen hayatı yaşamak zorun-
dadır ve yaşayışını yine kendi iradesi dışında 
gelişen değer yargılarına göre sürdürmelidir. 
Bu zorunluluk içinde tek gerçek ölümdür. Al-
bert Camus’nun Yabancı adlı yapıtının teme-
lini oluşturan saçma, anlamsız, yabancılaşma 
gibi kavramları ve toplumsal ve bireysel de-
ğerlerin çatışmasını, birey üzerindeki baskısı 
aktarılır. Yapıtta okuru en çok düşündüren de 
odak figür Mercault’nun yaşama karşı umar-
sızlığı ve saçmacı yaklaşımıdır.
 Mercault için ne yaşamdaki değişim-
ler ne de karşısına çıkan fırsat ve seçenekler 
bir anlam ifade eder. O hayatı sadece kabul-
lenir ve sürdürür. Mercault’nun aksine birçok 
insan hayatının kendi kontrolünde ve yaşadı-
ğı her şeyin bilincinde olması gerektiğini- bu 
her ne kadar mümkün olamasa da- düşünür. 
Herhangi bir insanın hayata Mercault gibi 
yaklaşması pek mümkün ve kolay değildir 
çünkü hepimiz ister istemez hayaller, amaçlar 
ve istekler ediniyor; ailemize, sevdiklerimize, 
çevremize bağlanıyoruz. Mercault içinse bü-
tün bunlar tıpkı hayatın kendisi gibi saçmadır. 
Hayallerini ve amaçlarını önceleyen, belki de 
yaşamdan çok fazla beklentiye giren çağımız 
insanı için Mercault’yu anlamak zor olacak-
tır. Mercault’nun ne kendisine ne aşka ne de 
kariyerine karşı hiçbir gayesinin olmayışını ve 
hayatını amaçsızlık içinde sürdürüşünü kavra-
yabilmek, bizlerin de var oluşumuzu sorgula-
maya başladığımızda anlaşılabilecektir. Aile, 
aşk, arkadaşlar, idealler gibi kavramların haya-
tımda her şeyden önce geldiğini hatta bizim 

için vazgeçilmez olduğuna inanırız oysa Mer-
cault için tüm bunların içi boş ve saçma kalıp-
lardan oluştuğunu düşünebiliriz. Annesi öldü-
ğünde beklenen tepkiyi göstermez, arkadaşlık 
üzerine düşünmez, ilişkileri güdüseldir, evlilik 
kararı almış olmak bile onun için fark etmez. 
Bütün bunlar Mercault’yu insanlıktan uzakmış 
gibi gösterir ancak bu durum onun yaşamına 
daha ayrıntılı baktığımızda yalnızca toplumsal 
kalıplara uymayışından ve ona karşı yönlendi-
rilmiş toplumsal önyargılardan kaynaklanır.
 Mercault gibi yaşamak bizi hayal kırık-
lıklarından ve acılardan uzak tutacak ve daha 
basit bir hayat sunacaktır. Belki de doğru olan 
tutum Mercault’nunkidir ve biz özünde çok 
saçma olan, bizim dışımızda gelişen hayatla-
rımıza gereğinden fazla anlam yüklüyoruzdur. 
Ancak toplumun parçası olmak bizi bu kalıbın 
içinde tuttuğundan Mercault’nun düşüncele-
ri fazlasıyla yabancı ve kabul edilemez görü-
lür. Bu kalıbı aşmak da bizi insan olmak nedir 
sorusuna yönelterek daha büyük varoluşsal 
problemlere sürükler. Mercault’nun hayata 
saçmacı ve dışardan bakışına rağmen var ola-
bilmesi de takdir edilmesi gereken bir özelliği-
dir. Ancak kendi seçimi olmadan kendisine ve-
rilen hayatın yine kendi izni olmadan elinden 
alınması toplumda Mercault gibi bireylerin 
var olabilmesinin ne kadar zor olduğunu gös-
termiştir. Yapıtta tek gerçek olarak karşımıza 
çıkan ölümlerin sonuncusu olan Mercault’nun 
ölümü ve ölümüne giden yolda sıradışılığıyla 
ödediği bedel, toplumsal önyargıların önünde 
insan özgürlüğünün çaresizliğinin acı ve sessiz 
çığlığı gibidir.

YAPMAMAYI TERCİH 
EDERİM

Yabancı Yapıtında Var Oluş Sorunu
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Selin KASAP • İlke ÇEVİK • İpek İŞCAN • Çağla ÖNAL
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Çevre faktörü, insan hayatında her anlamda 
yönlendirici bir etkisi olan, onu çeşitli kararlar 
almaya zorlayan ve bu kararlarla birlikte kişili-
ğini değiştiren bir olgudur. Bu olgu toplumsal 
gerçekçi yapıtlarda kendisini yoğun bir şekil-
de göstermekle beraber toplumun ve bireyin 
yaşadığı sıkıntılara da ışık tutar. Ülkemizde de 

1950’li yılların yarattığı ekonomik bunalımın 
etkisiyle değişen çevre koşulları, gerçekçi ya-
zarlar tarafından ele alınmış ve bu koşullar 
altında ezilen “proleter sınıfın” durumuna, ya-
şadığı sıkıntılara ve yaşamlarının bulundukları 
çevreyle doğru orantılı olarak nasıl biçimlen-
diğine ayna tutulmuştur.

Mehmet Ali ALDEMİR 11-S

Çevre ve İnsanın
Kaderi

-Ortadirek ve Eskici ve Oğulları Yapıtları Üzerinden Bir İnceleme-

92 KALEM İZLERİ /  Kültür,  Edebiyat  Dergis i  /  Haziran 2019



Orhan Kemal’in Eskici ve Oğulları ile Yaşar 
Kemal’in Ortadirek yapıtları, çevrenin Türk 
köylüsü ve işçisi üzerine etkisini ortaya koyan 
yapıtlardır. Ortadirek romanındaki odak figür 
“Meryemce” ile Eskici ve Oğulları’ndaki ana 
kahraman “Topal Eskici”, bu etkinin tanıkları-
dır. Yaşanan çevrenin insan üzerindeki etkileri; 
bu iki figürün inançları, davranışları, düşünce-
leri üzerinden şekillenmiş ve çevrenin yarattığı 
trajik değişiklik onlar üzerinden yansıtılmıştır.
Ortadirek yapıtı Çukurova’daki Yalak köylüsü-
nün geçimini sağlamak ve hayatını idame et-
tirebilmek için pamuk toplamaya gittiği uzun 
yolculuğun öyküsünü anlatır. Yapıttaki Çu-
kurova uzamı, feodal düzenin hâkim olduğu 
ve köylünün hem fiziksel hem de ruhsal açı-
dan sömürüldüğü bir yerdir. Köyün muhtarı 
Sefer’in boyundurluğu altında ezilen köylüler 
gelecekle ilgili umutlarını büyük oranda yitir-
mişlerdir. Bu köylülerden en çarpıcısı ise Mer-
yemce’dir. Çok yaşlı olmasına rağmen pamuk 
toplamaya gitmek zorunda olan Meryemce, 
içinde bulunduğu durumdan dolayı sürekli 
yakarmaktadır. Karakterinin huysuz ve öfke-
li olması da bu durumdan kaynaklanır. Zorlu 
Çukurova yolculuğundaki tek umudu olan atı 
Küheylan’ı toprağa verdikten sonra psikolojik 
durumu iyice kötüye gider. Sürekli oğlu Uzun-
ca Ali’sine “batasıca, kahrolasıca” şeklinde 
öfkesini dışa vurur. Meryemce’ye çevrenin 
en büyük etkisi ise yaşadığı gelgitler şeklin-
de olur. Yapıt boyunca “bir ileri iki geri” adım 
atan Meryemce, sürekli bir iç çatışma hâlinde-
dir. Oğluna olan sevgisi ve atları Küheylan’ın 
ölümüne neden olmasından dolayı kızgınlığı 
arasında kalan Meryemce’nin bu ikircikli ve 
huysuz hâlleri, onu iyice çevresinden koparır 
ve bir hayal dünyasına girmesine sebep olur. 
“Periler, cinler, dağlar, taşlar” onun sırdaşları 
ve arkadaşları olur. Fakat çıkardığı onca zor-
luğa rağmen yapıtın sonunda pamuk tarlası-
na ulaşır ve rahatlayışını “İndik ya, geldik ya!” 
sözleriyle dile getirir. Meryemce’nin yol bo-
yunca tutunmak zorunda kaldığı bir başka un-

sur da batıl inançlarıdır. “Ziyaret Cevizi” denen 
bir ağacı kutsayan Meryemce, çevrenin ona 
yaşattırdığı bütün zorlukların çözümünü bu 
ağaçta arar. Dizlerinin tutmasını bile bu ağaca 
bağlayarak ve ona daha fazla dua edeceğini 
belirterek yanlış bir din algısının da boyundur-
luğu altına girer. Onun din algısı “çıkarcı” ve 
“sorunlarını çözmeye yönelik”tir. Yapıtta sıkça 
kullanılan iç ve dış monologlar, çevrenin Mer-
yemce’ye verdiği zararı açıklar. Kendi kendine 
konuşmayı huy edinmiş olan Meryemce, mo-
nologlarıyla çevreden koptuğunu okuyucuya 
açıkça gösterir. Ayrıca bu monologlar, Mer-
yemce’nin oğluna yönelik karmaşık duyguları-
nın da okura ulaştırılmasını sağlar.

Eskici ve Oğulları yapıtında ise çevrenin çar-
pıcı etkisi, bir aile dramı üzerinden anlatılmış-
tır. Zengin olmak umuduyla kütlüye giden ve 
mevcut şartlarını geride bırakan aile, yapıtın 
sonunda mevcut şartlarını da yitirerek dön-
müştür. Bu yapıtta olay akışı, aile reisi ‘Topal 
Eskici’nin etrafında dönmektedir. Bir zamanlar 
refah seviyesi yüksek olan Eskici, çevre şart-
larını değişimi ve makineleşmenin gelenek-
sel zanaat anlayışına hâkim olmasıyla birlikte 
yoksullaşır ve bu yoksullaşma onun ailesine 
karşı olan tutumunu etkiler. Etrafına sürekli 
yakınan Eskici, büyük oğlunu bir aile kurdu-
ğu için suçlar ve “dokuz tane boğazı” besle-
yemeyeceğini aileye net bir şekilde dile geti-
rir. Ekonomik bunalımın yapıt boyunca iyice 
artmasıyla Eskici’nin durumu da aynı oranda 
kötüleşir. Sağlığını umursamadan sigara ve al-
kolün sınırını kaçırır ve ailesine karşı vurdum-
duymaz bir şekilde davranır. Fakat sonunda 
küçük oğlu Ali’nin, ağabeyi Mehmet’le birlik 
olup baba evini terk etmesiyle birlikte piş-
manlık içine düşer ve aile ilişkilerini çevrenin 
zorlayıcı şartlarına rağmen düzeltmeye çaba 
gösterir. Hep birlikte, daha önce hiç yapma-
dıkları, hatta kendileri için aşağılayıcı / düşük 
bir iş olarak gördükleri “kütlü toplama” işini 
gerçekleştirmek üzere, elciden aldıkları avans-
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ları da alarak yine elcinin belirlediği tarlaya 
kısa süreli olarak göç ederler. Ancak buradaki 
çalışma şartları, doğanın zorlu koşulları, yük-
sek sıcak ve hastalık saçan sinekler; ailenin 
tarlada çalışmaya dayanmasını ve güçlü kal-
masını engeller. Topal Eskici, en sonunda bu 
şartlarla daha fazla baş edemeyeceğini anlar 
ve büyük oğluna attığı bir tokatla sonuçlanan 
büyük kavganın ardından kızını, damat adayı 
Ünal’ı ve karısını alarak, bir anlamda pes ede-
rek, evine geri döner.

Topal’ın yaşadığı asıl değişim ise, geride bırak-
tığı oğullarının hastanelik olmalarından dolayı, 
onurunun bir sembolü olan Eskici Dükkânı’nı 
satmak zorunda kalışıyla ortaya konur. Ayrıca 
yapıtta sıkça kullanılan leitmotive tekniğiyle 
beraber çevre şartlarının değişiminin Eskici 
üzerine etkisi daha iyi anlaşılır. Eskici’nin sü-
rekli dedesini ve onun servetini etrafa anlat-
ması onun geçmişin şartlarına ne kadar fazla 
öykündüğünün bir göstergesidir.

Yapıtlardaki iki odak figürün de çevre şartları-
nın değişiminden dolayı aile ilişkilerinin zayıf-
ladığı görülmektedir. İkisi de ekonomik buna-

lımın etkisiyle agresifleşmiş ve iç çatışmalara 
sürüklenmişlerdir. Aynı zamanda eski şart-
larına öykünmüşler ve bu davranışları onları 
toplum hayatından yani çevreden koparmıştır. 
Farklılıklar ise Eskici’nin ailesini kütlüye götür-
mesinin yeni bir deneyim olması, öte yandan 
Meryemce’nin ise bu deneyimi sürekli yaşa-
masıdır. Aynı zamanda, Ortadirek’te yolculu-
ğun çilesinin çekilmesinin amacı, köylülerin 
borçlarını ödemek ve hayatlarını idame ettir-
mektir ancak Eskici ve Oğulları’nda ise bu çile, 
daha zengin olmak ve sosyal statü kazanmak 
için çekilmektedir.

Sonuç olarak, iki yapıt odak figürler Meryem-
ce ve Topal Eskici üzerinden karşılaştırıldı-
ğında çevrenin değişiminin ve tabiatın zorlu 
koşullarının, iki figürün fiziksel ve sosyal du-
rumlarına etkisinin, iki yapıtı da çarpıcı bir şe-
kilde şekillendirdiği söylenebilir. Genel olarak 
iki yapıtın da okuyucuya vermek istediği ana 
fikir ise, “insanın her ne kadar dirense de çev-
resinin değişimine engel olamayacağı ve doğa 
karşısında boyun eğmek durumunda kalaca-
ğı” şeklinde özetlenebilir.
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Alım GÜRBÜZ • Elif AKÖZ
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bir sen değilsin ki zeliha da var
zeliha’nın çığlık çığlık doğurmuşluğu
bir baş soğan gibi kırılmışlığı
ümmühan da var bir sen değilsin ki
ardemis’in kan kırmızı sarhoşluğu
sonra melâhat’ın kahrolmuşluğu
bir sen değilsin ki başkaları da var
nehir uğultularıyla içimi dolduran
başımı döndüren yüzümü güldüren
memleketimin bereketli kadınları

kimileri ısparta’da halı dokuyorlar
elleriyle uykularını dokuyorlar
bir hasene yayık dövüyor
bir rüzgâr hasene’yi dövüyor
zeynep yakasına çiçek takıyor
hafız hanım mevlüt okuyor
kimileri dersen yorgan kaplıyorlar
kimileri eğilmiş üzüm topluyorlar
hiçbir hallerine kusur bulamıyorum
uyurken açılsam üstümü örtüyorlar
elimi yıkasam havlu tutuyorlar
isimlerini bir bir çıkaramıyorum
memleketimin bereketli kadınları

gözyaşına ekmek bandığınız cevriye’dir
beyaz beyaz ağlaması bilmem niyedir
bilsem niye kimileri odun indiriyorlar
yüzlerini kıble’ye dönüyorlar
bir türlü yanlarına varamıyorum
hatice nasipsiz keçisini sağıyor
huysuz ağa hatice’yi sağıyor
zühre hatice’den sıtmalı doğuyor
bunda bir iş var soramıyorum
memleketimin bereketli kadınları

Attilâ İLHAN
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Mina SARI • Simin BİÇER
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Baskı, otorite ister bireysel ister toplumsal 
düzeyde olsun, özgüveni yok eden ve bire-
yi kendi içinde kafese hapseden bir olgudur. 
Kişisel gelişime, özgürlüğe ve kendini keşfet-
meye sekte vuran bu kafes, kendi benlikleri 
ile var olamayan, ağabeylerinin, babalarının, 
kocalarının gölgesinde kalmak durumunda 
olan “kadınlara” bir örnektir. Ataerkil toplum-
ların kadınların üzerinde oluşturduğu otoriter 
baskı, kadınların cesaretlerini kırmış, onları 
bu baskıya maruz kalmak zorunda bırakmıştır. 
Attilâ İlhan’ın “Kadınlar Havası” şiirinde, şair 
bu duruma tabi kalmak zorunda olan mem-
leketin kadınlarına farklı bir bakış açısıyla ses 
olmuştur.

 Attilâ İlhan’ın “bir sen değilsin ki” di-
zesiyle sen kişisine seslenişi iki anlamda ince-
lenebilir. Şiir kişisinin sen kişisi olarak nitelen-
dirdiği kişi, şiirlerinde bahsettiği aşk yaşadığı, 
sosyal statü açısından farklı olan ve fiziksel 
olarak alımlı kadınlardır. Şairin bu bağlamda 
iki farklı biçimde kadınları ele aldığı ve toplum 
yapısına bağlı bir kıyaslama ile memleketin 
gerçeklerini ortaya koymuş olduğu söylene-
bilir. Şiirde sıklıkla karşılaştığımız bu anahtar 
sözcük grubuyla zorlukları yaşayan kadınların 
birden fazla oluşu ifade edilmiştir. İlk kıtada 
kullanılan geniş zaman kipi, kadınların içinde 
bulundukları durumun geçici bir süreç veya 
geçmişe dair olmadığını okuyucuya vurgula-
mış, zorluklara maruz kalan kadınların verdik-

Kadınlar Havası
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leri mücadelelerin devam edişini ortaya koy-
muştur. Şiir kişileri olarak nitelendirdiğimiz 
“Ümmühan, Zeliha…” kişileri, bahsi geçen ad-
ları altında, daha kırsal kesimlere hitap ederek 
şiire toplumsal bir anlam kazandırmış, sınıf 
ayrımını gözetmemiştir. Tekinsizlik anlamı ba-
rındıran “sarhoşluk, çığlık, kahroluş” gibi söz-
cüklerin yerine “huzur, mutluluk, rahatlık” gibi 
kelimelerin kullanılmayışı, kadınların çaresizli-
ğini, zor koşullar altında eğdikleri boyunlarını 
ve kadınların duygu durumlarını yansıtmakta-
dır. Bunun yanı sıra “memleketimin kadınla-
rının nehir uğultularıyla içimi doldurması ve 
başımı döndüren yüzümü güldürmesi” imge-
siyle şiir kişisinin kadınlar üzerindeki hayran-
lık ve sevgi içeren izlenimleri yansıtılmıştır. İlk 
kıtadaki imgeler doğrultusunda hor görülen 
kadınlardan bahsedilmiştir. “Zeliha’nın bir baş 
soğan gibi kırılması” imgesinin yine acı, der-
mansız olma gibi içten gelen duyguları çağrış-
tırıyor oluşu, şiir kişisinin acınası bir atmosfer 
hazırlamasına zemin oluşturmuştur. Anlamsal 
kesitleme açısından ilk kıtada gerek kullanılan 
kip kişi ekleri gerek anahtar sözcükler gerekse 
imgeler memleketin kadınlarının çökkünlüğü-
nün, bitkinliğinin, kadınların yalnızca çekicilik-
ten alımlılıktan süslü ve güzel görünmekten 
ibaret olmadığının, yaşadıkları zor koşulların 
yansıtıldığını söylemek mümkündür.

İkinci kıtada kullanılan şimdiki zaman kipiy-
le kadınların maruz kaldıkları bunca zorluğa 
rağmen içinde bulundukları zamanı yararlı ve 
marifet gerektiren işleri yerine getirmek için 
değerlendirmeleri vurgulanmaktadır. İmge-
lerin daha sık kullanıldığı şiirin bu kıtası, şiir 
kişilerinden “Hafız hanım, Hasene…” kadınla-
rının çok yönlü oluşları, marifetleri, kadınların 
toplumda ne kadar değerli oldukları şeklinde 
yorumlanmaktadır. “Elleriyle uykularını doku-
maları” imgesinin beraberinde getirdiği huzur, 
güven, merhamet çağrışımları, kadınlar ile 
özdeşleştirilen kavramlardır. Şiirde kadınlara 
hayranlık duyma bu kıtada ele alınmış, bunun 
yanı sıra erkeklerin kadınları ezmelerine, onla-
ra hoyrat davranmalarına karşın kadınların sa-
dakatine, yufka yürekliliğine değinilmiş ve ne 
olursa olsun erkeklerin onlara muhtaç olma 

durumu kapalı bir anlatım ile yansıtılmıştır. 

Üçüncü kıtada şiir kişisinin kadınların yaşadık-
larına karşı tutumu ve bu durumu sorgulayışı 
ele alınmış, duygularının yansıması aktarılmış-
tır. İlk ve ikinci kıtada kullanılan geniş zaman 
ve şimdiki zaman kipleri, şiir kişisinin “o an”ı 
sorgulayışı, farkında oluşu ve kadınların “her 
zaman” içinde bulundukları koşulları yansıt-
ma aracı olarak değerlendirilebilir. Bu kıtada 
diğer kıtaların aksine kadınların tabi oldukları 
yaşama karşın duruşları, duygularının dışarı 
yansımaları aktarılmıştır. “Gözyaşına ekmek 
banılan Cevriye’nin beyaz beyaz ağlaması” 
imgesinin, zihinde oluşturduğu hüzün, beyaz 
kelimesinden gelen masumiyet ve acı çağrı-
şımlarının yanı sıra kadınların acılarının üstü-
nü örtebilecek kadar güçlü varlıklar olduğuna 
değinilmiştir. Şiir kişisinin kadınlara ulaşama-
dığını ifade ettiği beşinci dizede, zorluklarla 
başa çıkmak için çaba sarf eden kadınların, 
kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kal-
maktan ötürü, acılarını kapatmayı öğrendikle-
ri ifade edilmiştir. “Huysuz Ağa…” şiir kişileri-
nin adları incelendiğinde, erkeğin bahsedildiği 
sıfatın huzursuzluk çağrıştırdığını söylemek 
mümkündür. Sıtma kelimesiyle ise şiir kişisi 
dönemin zor koşullarını ve kadınların zorluk-
larla cebelleşmesi ortaya konur. Her kıtada 
tekrarlanan “Memleketimin bereketli kadın-
ları” dizesiyle “Memleketimin” kelimesinde-
ki iyelik eki, sahiplenme olgusunu, bereketli 
sözcüğündeki çok yönlülük ve şans getiren 
anlamı, kadınların değerini, kadınlar sözcüğü 
ise bütün bu sıfatların “kadın” olmadan anlam 
taşımayacağını ortaya koymaktadır.

Şiirde başlığın içeriği doğrudan yansıttığı “Ka-
dınlar Havası” erkeklerin himayesi altında hor 
görülen kadınların şiir kişisinde oluşturduğu 
hisler ve kadınların yaşadıkları koşullara karşı 
duruşları anlatılmıştır. Şiir boyunca kullanılan 
imgeler, gerek kadınların duygu durumlarını 
gerekse dışardan gözlemlenen biçimlerini ak-
tarmakla beraber, Attilâ İlhan’ın memleketin 
kadınlarına yüklediği nitelikleri, onlara verdiği 
önemi göstermektedir.
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Hayvanlar insanlara göre çok daha duyarlıdır, 
dünyayı insanlardan farklı görürler ve daha 
dürüsttürler. Haldun Taner’in “Sancho’nun Sa-
bah Yürüyüşü” adlı yapıtında Sancho adlı bir 
köpeğin insanlar ve diğer köpeklerle ilgili izle-
nimleri anlatılmaktadır. Sancho, sahibiyle An-
kara sokaklarında sabah yürüyüşü yaparken 
pek çok insan ve köpekle karşılaşır. Bu insanlar 
ve köpekler hakkındaki izlenimleri, insanların 
doğalarından uzaklaşıp iki yüzlü yaşamlar kur-
maları, hayvanların ise doğallıklarını koruma-
larıdır.
 Sancho, tüm köpekleri sevmese de kö-
peklerin doğaya aykırı olduğunu düşünmez. 
Sevmediği sadece iki köpek ırkı vardır. Onları 
da köpeklerin utanç verici ırkları olarak gör-
mektedir çünkü bu iki ırk insanlara itaat et-
mektedir. İtaat etmelerini hayvan dünyasının 
doğallığına yakıştıramaz. Onlar dışında her 
köpekte sevilecek bir nokta olduğuna inanır. 
“Sancho bütün köpekleri severdi. Bekçi kö-
peklerinden mitolojik atası Cerberos’tan, mis-
yoner Saint Bernard’lara, örnek sadakati ile 
klasik okuma kitaplarının unutulmaz köpeği 
Yorkshire’lı Lassie’den, Anafartalar Caddesi’n-
deki aşçı dükkanlarının dilenci köpeklerine ka-
dar her köpeğin bir sevilecek yanını bulurdu.” 
(Taner, 96) 
Sancho karşılaştığı tüm köpeklere karşı sami-
mi davranır. Yalnızca gerçek duygularını yan-
sıtır.
Sancho’ya göre insanlar hayvanlar kadar içten 
değildir. Yürüyüş süresince ilk karşılaştığı kişi 
Hülya’nın babasıdır ve kasaba avukatı ile ko-
nuşmaktadır. Avukatla konuşmasının nedeni 

onunla sohbet etmek istemesi değil, kızının 
döviz işi ile ilgili yardım isteyecek olmasıdır. 
İnsanların başka insanlara karşı davranışları 
içlerindekileri yansıtmadığı için Sancho onları 
kendinden farklı, çıkarcı ve samimiyetsiz bul-
maktadır. Köpekleri hoşgörü, sevgi bazen de 
nefret ile karşılasa da onları sever çünkü onlar 
net ve anlaşılırdır. İnsanlar ise karışık yapılarıy-
la onun kafasını karıştırır.
Sancho’nun insanların karmaşık ve doğaya 
aykırı olduğunu düşünmesinin nedeni onla-
rın duygularının ve düşüncelerinin durumlara 
göre çok çabuk değişmesinden kaynaklanır.
Onları doğayla ilgisi olmayan şeyler mutlu et-
mektedir. Örneğin Hülya’nın babası döviz işini 
halledince neşelenir, yağmur yağınca ıslanma-
mak için endişelenip kaçar. Sancho yağmur 
yağmadan önce içgüdüsü sayesinde yağmu-
run yağmaya başlayacağını anlayabilmektedir. 
İnsanların bu içgüdüleri kaybedip doğaya ait 
olmayan şeylerle kafa yormaya başladığını dü-
şünür. “Yağmur yağmayacak halbuki öyle olsa 
kokusu Sancho’nun burnuna gelirdi. Sonra bu 
rüzgar bulutları dağıtır, bu da besbelli. Ne var 
ki arka ayakları üzerinde ayağa kalktığından 
beri içgüdüsünü kaybedip akla özenen insan, 
bunu bile fark etmez olmuş işte.” (Taner, 98)
Sancho’ya göre insanlar ve hayvanların dünya 
görüşleri oldukça farklıdır. Hayvanlar içgüdü-
sel değerlerini, samimiyetlerini ve saflıklarını, 
dürüstlüklerini korurken insanlar farklı hırs-
larla doğallıklarını kaybetmişlerdir. Doğadan 
uzaklaşıp kendi yarattıkları yapay dünya dü-
şündüklerini ve ilettiklerini farklı kılmıştır.

Doğa YALUĞ 9-V

İNSAN VE HAYVAN
Sancho’nun Sabah Yürüyüşü
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Sineğin vızıltısı kadının tepesini attırmıştı. Kir-
den dolayı grileşmiş ama bir zamanlar pembe 
olan püskülleri sökülmüş terliklerinin takırtısı, 
tüm salonda yankılanıyordu. Güler Hanım’ın 
evinde duyulan tek ses buydu belki de... Ba-
şını dikleştirdi ve özenle baktığı sinekkapanı-
nı cam kenarına yerleştirip, 60’lardan kalan, 
kumaşları eskimiş fakat koyu bir yeşil olduğu 
için fazla solgun durmayan yaylı sandalyesine 
kuruldu. Varisli ayaklarını önündeki mindere 
uzattı ve birkaç dakikalığına damarları iyice 
belirginleşmiş gözkapaklarını kapatıp kendini 
sandalyesinin beşik usulü sallanışına bıraktı. 
Son günlerde fazla uyur olmuştu. Belli bir dü-
zeni yoktu bu uykuların. O sandalyeye kuruldu 
mu birkaç dakika sonra sızıyordu artık. O sı-
rada sinek bilindik kulak tırmalayıcı vızıltısıyla 
kadının alnına konuvermişti. Kadın sinirle göz-
lerini açtı ve kaşlarını çatmasıyla birlikte bu 
sefer sinek, kadının benekli eline kondu.
“Seni uğursuz şey!”
Artık sinekkapanı da onun kadar yaşlanmıştı. 
Her geçen gün varisleri daha çok ağrı yapıyor-
du. Derin bir iç geçirdi. Varislerine inat ayağa 
kalktı ve gençliğinde ilk eşinin hediye ettiği 
Ruhi Su plağını gramofona yerleştirdi. Sanat-
çının içe işleyen sesi kadını daha da eskilere 
götürüyor, buğulanmış gözlerinden akan kü-
çük göz damlaları damar tıkanıklığından değil 
gerçekten duygulandığından dökülüyordu.
“Beni neden yapayalnız bıraktın?”
Fakültede tanışmışlardı. Ceza Hukuku dersine 
girecek olan profesörün yerine yeni bir aka-
demisyen gelmişti. Genç, yakışıklı ve upuzun 
bir delikanlıydı o zamanlar Fazıl... Bir bakış 

yetmişti. Kampüs içerisinde birbirlerine selâm 
vermekle yetinirlerken ders çıkışı Galata’da fe-
ribota biniyorlar, dalgaların uğultusu arasın-
dan birbirlerine Cemal Süreya’nın şu dizelerini 
söylüyorlardı: “Uyandım, uyandım, hep seni 
düşündüm / Yalnız seni, yalnız senin gözlerini.”
Zaman geçiyordu fakat hiçbir şey aynı gitme-
yecekti elbet. Fazıl’ın Güler ile ilişkisi öğrenil-
mişti ve genç adam işinden olmuştu. Yine de 
birbirlerinden vazgeçmediler. Her ne kadar 
annesi Paris’te doktora yapmadan kızının ev-
lenmesine karşı çıksa da Güler, Fazıl’la iki ki-
şinin nikah şahidi olduğu küçük bir salonda 
evlendi. Gelinliği bile yoktu... Küçük bir apart-
man dairesinde adeta hayata karşı kendi sa-
vaşları başlamıştı. Her şeye rağmen Güler, her 
gece ona şiirler okuyan sevgilisinin kollarında 
mutluydu.
Aylar geçti. Bir şafak vakti Güler, kocasının 
lavabodan gelen derin öksürükleriyle uyandı. 
İçeri girdiğinde, Fazıl’ın kanlı peçeteleri yerler-
deydi. Veremdi ve gittikçe ilerlemişti. “Uyan-
dım uyandım, hep seni düşündüm. Yalnız seni, 
yalnız senin gözlerini...” Bu ölümünden önce 
ona söylediği son söz olmuştu. Güler onu hiç 
unutmadı.
Yıllar birbirini kovaladı, Güler’in acısı dinmi-
yordu. Annesi Hamiyyet Hanım yanına yerleş-
mişti. Birkaç ay sonra kızının Paris’e doktora 
yapmak için gideceğini öğrenen annesi için 
ayrılık vakti gelmişti. Gerdanındaki sıra sıra in-
cileri, tüy yumuşaklığında ipeksi eşarbı, büyük 
çerçeveli siyah gözlükleri... Belki de Hamiyyet 
Hanım’ın içindeki genç kız, Güler’den çok daha 
neşeli ve atılgandı. Güler uçağa binmeden 

Efderya KAYA 11-S
Özgür Pencere Jüri Özel Ödülü
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önce, kadın kızının eline sert bir şey sıkıştırdı 
ve kızına sıkıca sarılıp sanki bir daha hiç nefes 
almayacakmış gibi çekti.
“Vıııızzzzz...”
Sinek, Güler Hanım’ın tepesinde volta atmaya 
başlamıştı. Ne uğursuz bir şeydi bu böyle!
“Ah benim güzel sinekkapanım, ah şu şuursuz 
senin güzel yapraklarına bir konsa...”
Kadın mırıldanırken yağmur çiselemeye başla-
mıştı. Oldu olası yağmuru hiç sevmezdi. Fakat 
bir gün, sadece bir gün, yağmuru güneşten, 
sıcaktan ve portakal ağaçlarından daha çok 
sevmişti. 
Madam Moreau, okulun en saygın ve yetkin 
profesörlerindendi. Uzun çenesi, kısa çatık 
kaşları ve kalın çerçeveli gözlüklerine nazaran 
son derece naif ve esprili bir karakteri vardı. 
İlk iki aydan Güler’in azminden ve kararlılığın-
dan sonra gerçekten emin olunca onu evine 
yemeğe davet etmişti. Saatlerce gardırobu-
nun önünde durup ne giyeceği hakkında kafa 
patlatırken bir yandan da karşıki binadaki Ma-
dam Lefebre’nin onu izlediğinin bilincindeydi. 
Genç, dul, yalnız ve üstelik yabancı bir avuka-
tın hayatından elbet bir sürü hikâye çıkabilirdi 
fakat Madam Lefebre boşuna bekliyordu, çün-
kü Güler’in hayatı Fazıl’ın ölümünden sonra 
pek de canlı renklerle boyanmış bir tablo gibi 
gözükmüyordu. Sonunda hazırlanabildi ve an-
nesinin havaalanında eline sıkıştırdığı mor el-
maslarla çevrili broşu taktı. En değerli eşyası 
da onunla gelecekti.
“Vızzzz..Vızzz..!!”
Sinek vızıltısını arttırmıştı; ancak çoktan anı 
denizine dalmış olan Güler Hanım, hayalleri-
ne kendini öyle kaptırmıştı ki bu sefer vızıltıları 
duymamıştı.
Şiddetli yağmurun etkisiyle çizmelerin içine 
dolan su ayak parmaklarını uyuşturmuş, diş-
leri titremeye başlamıştı. Paris’in kasvetli ha-
vası ve gökten boşalırcasına yağan yağmuru, 
caddedeki insanların koşuşturması, pencere 
kenarındaki yaşlıların yüzünde keyifli bir te-
bessüm bırakıyordu. Güler artık iki cadde ileri-

deki profesörün evine yaklaşmanın sevinciyle 
adımlarını çocuksu bir zıplamaya bırakmıştı 
ki birden çıkan fırtınanın etkisiyle şemsiyesi 
elinden fırladı ve şemsiye yerde sürüklenmeye 
başladı. Eğer şemsiyenin peşinde koşarsa ye-
meğe yetişemeyecekti ki aklına Madam Mo-
reau’nun bu şık daveti üzerine hediye alması 
gerektiği geldi. “Nasıl bu kadar düşüncesiz 
olabilirim?” diye söylenirken en yakın pasta-
neye insanların şaşkın ve küçümseyici bakışla-
rı eşliğinde girdi. Aldırmadı, ıslanmış saçlarını 
düzeltti. Sipariş verdiği tatlılar için cüzdanında 
yeterli para kalmadığını fark edince panikledi. 
Ne yapacağını düşünürken arkasında bekle-
yen insanlarda da homurtular başlamıştı. Tam 
o sırada yan taraftan bir el, adama parayı 
uzatmıştı bile:
“Lütfen madamın ücretini buradan alın.”
Güler’in şaşkınlıkla açılan gözleri arkasını dön-
mesiyle bir çift koyu elâ gözle buluştu.
“Teşekkür ederim, mösyö. En kısa sürede bor-
cumu size ödeyeceğim.”
Adam sıcacık kahkahasıyla Güler’in birazcık 
daha sakinleşmesine yardımcı oldu.
‘’Bir gün bir kahve içersek neden olmasın ma-
dam?”
İkisi de insanların bakışlarından kurtulmak için 
aceleyle pastaneden çıktılar. Işıklı caddede, 
yavaş yavaş dinen yağmurun altında biraz ko-
nuşmuşlardı ki Güler yemeği hatırladı, panikle 
adamdan özür diledi ve Madam Moreau’nun 
evine doğru yol aldı. Fazıl’dan sonra unuttuğu 
bir duyguyu yeniden hatırlar gibi oldu...
Giriş katında ıslanmış kedi yavrusu gibi titre-
yen Güler, kahkahaların yankılandığı salona 
doğru yürüdü.
“Saçlarına ne oldu böyle Güler?” Madam Mo-
reau’nun endişeli yüzü en az Güler’in hâli ka-
dar komikti.
“Madam, geç kaldığım için çok üzgünüm. Ge-
lirken şemsiyem uçtu ve...”
Madam Moreau anlayışla başını salladı ve 
onlara katılması için masayı gösterdi. Masa-
daki misafirlerin yeni hedefi Güler olmuştu ar-
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tık. Birkaç dakika sonra kapı çaldı ve Madam 
Moreau yüzünde kocaman bir gülümsemeyle 
yeni geleni karşıladı:
“Baptiste (Baftiz), çok ıslanmışsın!.. Gel, içeri 
gir hemen.”
‘’Merhaba Madam Moreau. Şemsiyesi uçan 
bir kıza yardım edince biraz geç kaldım da...”
Güler yanaklarının alev alev aldığını hissedi-
yordu. Bu nasıl bir rastlantı? Onunla tekrar-
dan, hem de bu kadar kısa bir süre sonra tek-
rar karşılaşmak…
Genç adam tüm misafirleri selâmladıktan 
sonra, Güler sıra ona geldiğini anlamıştı. Ka-
fasını kaldırdığında, gözleri o koyu elâ gözlerle 
buluştuğunda yüreği kıpırdamıştı Güler’in.
Dakikalar ilerlediğinde masadaki sohbet iyice 
koyulaşmıştı. Ara sıra Baptiste ve Güler göz 
göze geliyordu ve Madam Moreau aralarında 
bir sır sakladıklarını anlamış gibi hınzır hınzır 
gülümsüyor, kahvesini neşeyle yudumluyordu. 
O akşamdan sonra Paris, bir başka güzelleş-
mişti Güler için.
Baptiste kimyager, aynı zamanda bir ressam-
dı. Gerçek tutkusu olan çizimi hiçbir zaman 
bırakmamıştı. Renkleri bir tuvalde istediği gibi 
kullanıyor olması... Belki de renklerin ortaya 
çıkardığı manzaradan çok, nasıl kullanacağını 
ve nasıl bir manzara çıkaracağına bir tek ken-
disinin karar veriyor olmasıydı, onu asıl büyü-
leyen şey… Güler’in utangaç ve naif tavırları, 
Baptiste’de aynı bir tuvalin renklerinde olduğu 
gibi etki bırakmıştı. Kontrol edebilme hissi… 
Zamanla giderek hareketlenen bu ilişkiyi ev-
liliğe götürme gibi ciddi düşünceler Güler’in 
aklında gezerken Baptiste’in kaçamak ve ge-
leceğe karşı belirsizlik taşıyan tavırları iki ayrı 
kutbun sivrilmeye başladığının habercisiydi. 
En sonunda Güler, doktorasını bitirmesine bir-
kaç ay evlilikle ilgili düşüncelerini tüm açıklı-
ğıyla dile getirdiğinde Baptiste, evlilik olgusu-
na karşı olduğunu, en azından şu an için hazır 
olmadığını söyledi.
Güler yine de vazgeçmemişti; çünkü Baptiste 
hâlâ daha onu çok sevdiğini söylüyor ve Gü-

ler’in umudunu canlı tutuyordu. Bir gün Güler, 
sade bir gelinliğe benzer beyaz bir elbise giyip 
Baptiste’e sürpriz yapmaya karar verdi. Aklın-
daki tek düşünce, Baptiste’in onunla bir evlilik 
hayali kurmasını sağlamaktı. Öyle ya, beyaz-
lar içindeki bir kadını kim görse yumuşardı. 
İncilerle bezenmiş bembeyaz elbiseyi giydi ve 
kapıyı çaldı; ancak açan Baptiste olmamıştı.
Emilia...Emilia’ymış adı... Tanışmak için elini 
kendine doğru uzatan kadının elini sıkarken 
Güler’in kafasında soru işareti yağmuru da 
başlamıştı. Güler, kendisinden haberi olmadı-
ğını anladığı kadına Baptiste’in nerede oldu-
ğunu sorduğunda içecek bir şeyler almaya git-
tiğini öğrendi. Arkasını dönüp gitmekte olan 
Güler’in son duyduğu ses: “Peki siz kimsiniz 
Madam, kim olduğunuzu söyleyin bari?” 
Aylarca açmamıştı Güler, Baptiste’in arama-
larını. Bu arada doktora tezine odaklanmış, 
derecesini aldığı hafta eşya adına ne varsa 
satmış; ülkesine, annesine dönmek için valiz-
lerini toplamıştı ama eksik olan bir şey vardı: 
Mor elmaslı broşu… Evinde aranacak yer bı-
rakmamıştı, tüm yakınlarına sormuştu. Hatta 
Madam Moreau’nun evine bile uğramıştı. En 
sonunda, hiç istemese de Baptiste’in evine git-
mesi gerektiğini kabullendi.
Titreyen parmaklarıyla çalmıştı Baptiste’in ka-
pısını. İçeride kahkahalarla gülen keyfi yerinde 
bir çiftin olduğunu duymak, onu birinci sefer-
den daha fazla yaralamıştı. Hiçbir şey söyle-
meden broşunu aldı; bir anlığına gözleri dolan 
Baptiste’e bakmadı bile.
On beş dakika sonra o aşık olduğu Paris’in 
izbe, terk edilmiş, çıkmaz bir sokağında, o 
aşık olduğu adamın kırdığı kalbiyle yapayalnız 
kalmıştı… Artık tıpkı merdiveninde oturduğu 
sokak gibiydi o da: tenha, terk edilmiş ve “çık-
maz” da. İçine akıttığı gözyaşlarını daha fazla 
tutamadı ve deminden beri farkında olmadan 
avcunda sımsıkı tuttuğu broşunun üzerine 
gözyaşlarını akıttı. Gözyaşlarının çok derinden 
gelerek süzülüp mor taşlarında gökkuşağım-
sı bir kristal yarattığı broşa derin derin baktı; 
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annesini hatırladı ve Paris’e sessiz bir elveda 
diyerek oradan ayrıldı.
Sinek duvarlar arasında dönmekten yorulmuş, 
küçük kanatlarını dikmiş, gramofonun yanın-
da dinleniyordu. Kim bilir ne kadar ömrü var-
dır, diye düşündü Güler Hanım. Tıpkı o sinek 
gibi dört duvar arasında yapayalnız kalmıştı. 
Hayatını bir o duvara bir öbür duvara çarpa 
çarpa geçirmiş, çırpınmış ve eline geçen tek 
şey ise sineğin kırılgan kanatları gibi hassas bir 
beden, dökülen kırlaşmış saçlar, varisli ayaklar 
ve kırışmış ellerdi. Annesinin ölümü yine ak-
lına geldi. “Özür dilerim anne. Hiçbir zaman 
yanında olamadım. Kendi bencilliğimde kay-
boldum. Özür dilerim annem...” dedi içinden.
Yaşlı kadının gözlerinden boşalan yaş damlala-
rı, çiçekli elbisesini nemlendirmişti. Annesinin 
yalnızlığı, şimdi onun yalnızlığı olmuştu. Derin 
ve hiç bitmeyecek kapkara bir yalnızlık. O ka-
dar kara ki, İstanbul’un tüm yağmuru oraya 
boşalsa o kara yalnızlığı temizleyemezdi…
Akşam olmuştu. Sokak lambaları yanmış, ak-
şamın karanlığı sokak lambalarını birer birer 
içine çekiyor, ışık hüzmelerini kucaklıyordu. 
Evininin önündeki ceviz ağacı, isteksizce dal-
larını uzatmış, yorgun argın yeni misafirlerini 
ağırlıyor; güvercinler ise esen yelle birlikte 
ağacın kovuğuna siniyordu.
Güler Hanım aç değildi. Tansiyon haplarını aldı 
ve derin, çok derin bir uykuya hazırlanan şiş-
miş damarlı göz kapakları usul usul kapandı. 
Sabaha doğru kargaların sesiyle uyandı. Du-
varda asılı eski saatin tik takları, onu gerçeklik 
duygusuna geri döndürdü. Gözlerini yelkovan 
ve akrebe sabitledi. Yavaş yavaş dönen akrep 
ve yelkovan hızlanmaya başladı. Ortaya renk-
li bir ışık hüzmesi çıkıyordu. Annesinin beyaz 
incilerden oluşan gerdanlığı, Fazıl’ın simsiyah 
saçları, Baptiste’nin ela gözleri, kendisinin 
yağmurda akan koyu makyajı, soluklaşmış 
pembe terlikleri ve sarı tozlarla örtülmüş gra-
mofonu… Tüm renkler birbirine karışıyor ve 
bir boya damlasının tuvalde bıraktığı bir leke-
ye dönüşüyordu. En sonunda sadece tek bir 

renk kaldı: bembeyaz bir saat… Akrebini ve 
yelkovanını yitirmiş, onu içine çekiyordu. 
Odadaki sessizlik, sinekkapanının avını kaptığı 
anda çıkan “Çıt” sesiyle bozuldu. Sinek ölümü-
nü bilir gibi bir teslimiyetle camdan kendini 
atıvermiş ve zaferle onu bekleyen sinekkapa-
nının ağzına düşüvermişti. Son bir kez sineği 
uğurlarcasına baktı. Fakat gördüğü şey çatır-
dayan sonbahar yaprakları misali paramparça 
olmuş bir ölü değil, son bir yaşama isteğiyle 
çırpınan bir canlıydı…
Güler Hanım, sanki gençliğinin tüm enerjisi 
dizlerine toplanmışçasına birdenbire yerinden 
kalktı. Yüzünde ilkbaharın bile kıskanacağı tür-
den bir gülümseme vardı. Camı açtı ve sineğin 
dışarı uçuşunu izledi. Yüzünü kaplayan gülüm-
semeyle dolabına gitti, kabanını giydi ve ses-
sizce evden çıktı. Geriye kalan günlerini mutlu 
geçirecekti.
Ölüm kaçınılmaz sondu ne de olsa ve bir gün 
hayat duracaktı. Durmaksızın devam edecek 
tek bir şey vardı: O da Güler’in ardından ses-
sizliğe gömülmüş evde, geçen her dakikanın 
her anın, saniyenin habercisi saatin ve yelko-
vanın kalan “tik takları” ydı. Onlar ebediyen 
yaşayacaklardı. Tik takların yankısını kimse, 
hayatın kendisi bile susturamayacaktı.
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TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi olarak, oku-
lumuz 9İ, 9T, 10A, 10B, 10J ve 11K sınıflarıyla 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Sayın Sedat SEVER’e 
Armağan olarak düzenlenen Türkçe Eğitimi ve 
Çocuk Edebiyatı Kurultayı’na katıldık. Kurul-
tayın açılışında sırasıyla Kurultay Düzenleme 
Kurulu adına Prof. Dr. Sayın Cahit KAVCAR, 
ÇOGEM Kurucu Müdürü Prof. Dr. Sayın Sedat 
SEVER, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Sayın Fatma HAZIR BIKMAZ, yazar Sayın 

Gülten DAYIOĞLU ve Ankara Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Sayın Erkan İBİŞ konuşmalarını 
yaptılar. Çok değerli kişilerden dinlenen bu 
kıymetli konuşmalar, Kurultayın anlam ve 
önemini son derece güzel ifade etti ve TRT An-
kara Radyosu Baş spikeri Sayın Hafize OKAN’ın 
sunumuyla kurultay son derece keyifli ve an-
laşılır hâle geldi.

 Verilen kısa aranın ardından Prof. Dr. 
Sayın Ruşen KELEŞ başkanlığında yürütülen 

Mert Ata UZBİLEK 11-K

Bir Kurultaydan
Daha Fazlası
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açık oturum, değerli akademisyen ve yazar-
lardan dinleyebildiğimiz oturumlardan biriy-
di. “Bilim, Sanat ve Felsefe Dili Olarak Türkçe” 
isimli oturumda sırasıyla; dilimize “bilgisayar, 
iletişim, bilişim, veri” gibi terimleri kazandı-
ran Türkiye Bilişim Derneği Onursal Başka-
nı Prof. Dr. Sayın Aydın KÖKSAL, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Anabi-
lim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sayın Kubilay 
AYSEVENER ve gazeteci-yazar, özellikle çocuk 
edebiyatı alanında tanınan Sayın Yalvaç URAL 
konuşmalarını yaptılar. Sunumunu oturum 
başkanı Sayın KELEŞ’in yaptığı oturumda, Bi-
lim dilinin ne olduğundan, bir dilin nasıl bilim 
dili olduğundan, bu bağlamda Türkçenin ne-
rede bulunduğundan, Türkçenin sahip olduğu 
matematiksel pürüzsüzlükten, anadilimizin 
nasıl bir felsefe dili olabileceğinden, Türkçenin 
yapısal özellikleri ve zengin filolojik altyapısın-
dan, dili sadeleştirerek Türkçemizi korumanın 
önemi gibi bizde ana dil bilinci oluşturacak bir-
çok konudan bahsedildi.

 Öncelikle, kurultayın ne denli değerli 
ve anlamlı olduğu anlamış olarak, ATAUM’da 
hazır bulunmak, son derece heyecanlıydı. 
Konuşmaları dinlemeden önce, konuşmacı-
lar hakkında, kısa bir araştırma neticesinde 
öğrendiklerim, konuşmanın ardından ken-
dileriyle tanışıp değerli sohbetlerine birebir 
tanık olduktan sonra bilgim daha da arttı. Bu 
esnada artan tek şey bilgim değildi, kişilere 
karşı merakım da aynı oranda arttı; böylece 
Sayın KÖKSAL’ın anı-roman olarak adlandırı-
lan, hayat öyküsünü kendi dilinden okuma fır-
satı bulduğum “Yaşamın Gizi” ve “Toplumsal 
Oyun” kitaplarını bir çırpıda okudum. Edindi-
ğim bilgiler şüphesiz paha biçilemezdi, öyle ki 
bu bilgilerin geleceğimi şekillendireceğini dü-
şünüyorum. “Dil” kavramının önemi her kişi 
tarafından bilinir ancak sahip olduğu gizemin 
anlaşılması bakımından kurultay inanılmaz bir 
kılavuz oldu diyebilirim. 

 Kurultay, geleceğimi şekillendirmesi 
bakımından her şeyden önce bana yepyeni 
bir bakış açısı kazandırdı. Özellikle edebiyat 
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ve felsefeye duyduğum yoğun ilgi, beni her 
ikisinde de yabancı dillere itmişti. Divan Ede-
biyatı için; Farsça, Arapça ve Türkçe’nin este-
tik bir harmanı olarak hazırlanan, Osmanlıca; 
bir dil olmaktan çok, İlber Ortaylı’nın tabiriyle 
“bürokratik bir jargondur.” Ne var ki bu jargon 
bana estetik ve çekici gelmenin yanı sıra, ede-
biyatın bir zorunluluğu olarak geliyordu. Aruz 
ölçüsüne ve Farsçanın akıl almaz ahengine 
hayranlığım azalmamış olsa da edebiyatı da 
felsefeyi de kendi dilimizde yapmamız gerek-
tiğini öğrendim. Tabi ki farklı kültürlere tanıdık 
olmak, entelektüel seviyeyi arttıracağından 
şart gibi görünse de konuşmasında Sayın AY-
SEVENER’in söz ettiği gibi, belirli bir entelek-
tüel düzeye ihtiyaç duyan felsefe, yapıldığı dili 
benimser. Türkçemiz de buna gayet uygundur 
ve yükselen kültür ile düşünme faaliyetinin 
doğru orantılı artışı, Türkçeyi felsefe dili yap-
maya yetecektir.

 Konuşmanın merkezinde dil dursa 
da bu kavram ile bağlantılı pek çok alandan; 
gerek genel kültür öğretileri gerekse hayat 

dersleri verildi. Burada Sayın KELEŞ’in dile ge-
tirmiş olduğu eski zaman Atatürk düşmanlığı, 
kavranması gereken önemli bir noktaydı. Ho-
canın aktardığı gibi Tarih bilgisinden, vefadan, 
zekâdan ve her şeyden önce ahlâktan yoksun 
insanlar her zaman var olacaktır. Bu insanlar 
geniş kitlelere hitap ediyor veya çeşitli medya 
araçlarıyla kirli bilgiler saçıyor olabilirler. Yalnız 
Sayın KÖKSAL’ın anlattığı anısında, yurt dışın-
da Türkiye’yi temsili ederken, yabancılardan 
işittiği “Siz burada Mustafa Kemal Atatürk’ü 
temsil ediyorsunuz, o yüzden konuşmanızı 
istiyoruz.” tümcesi, bilginin ne kadar çarpıtıl-
maya çalışılsa da önünde sonunda bir beyin-
de parıldayacağını ve gerçek değerlerin hiçbir 
zaman unutulmayacağını açıkça gösterir. Dü-
rüst olmak gerekirse, bu hatırayı aktarırken 
duygulanan ve gözlerinden yaşlar akan Aydın 
KÖKSAL hocayı, bir izleyici olarak yalnız bırak-
madığımı ve onun duyguları şiddetlendikçe 
benim de gözlerimden süzülen yaş miktarının 
aynı oranda arttığını söyleyebilirim. 
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  Kurultayda üzerinde durulan konular-
dan hangisini seçerseniz seçin, mutlaka yeni 
bir ufuk açmış veya bir derinlik katmış olacak-
tır fakat benim zihnimi o günden bugüne dur-
madan meşgul eden ve doğrusunu söylemek 
gerekirse daha uzun yıllar da etmesini istedi-
ğim, kelimelerin Türkçeleştirilmesi beni adeta 
büyüledi. Sayın KÖKSAL’ın bu alandaki çalış-
maları ve Türkçemize kazandırdığı 2500 bilim 
terimi kadar, sözünü ettiği tarih içinde Türkçe-
nin nasıl çarpıtılmaya çalışıldığı da dikkatimi 
çekti. 12 Eylül’ün ardından başa geçen kimse-
lerin, bir liste hâlinde kullanılması yasak Türk-
çe kelimeleri yayınlaması, buna açık bir örnek 
sağlamış oldu. Ayrıca Türkçeyi karalamak için 
ortaya atılan “oturgaçlı götürgeç, gokkonuksal 
avrat, dumansal tüttürgeç, milli düttürü” gibi 
saçma sapan sözcükler de durumun ne kadar 
içler acısı olduğunu fark etmemizi sağlamıştır.

 Sonuç olarak, okulumuz Edebiyat 
Zümre Başkanı Sayın Fatma SEVER sayesinde 
katılma fırsatı bulduğumuz, Türkçe Eğitimve 
Çocuk Edebiyatı Kurultayı, dikkatli dinleyen 
herkese mutlak bir şeyler katmıştır. Öyle zan-
nediyorum ki en çok şeyi -yalnız bilgi değil, pek 
çok konuda değerli dersler, ileride mesleğim 
olabilecek uçsuz bucaksız bir çalışma alanı ve 
hepsinden önemlisi bilgili ve saygın insanlar-
la tanışma ve onlardan öğütler alma fırsatını- 
kazananlardan birisiyim. Böylesine önemli bir 
organizasyona katılmamızı sağlayan bize eşlik 
eden öğretmenlerimize, okul yönetimine ve 
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 
Böyle organizasyonların artarak devam etme-
sini umut ediyor, bir yenisi için sabırsızlıkla 
bekliyorum!
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