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FİYAKALI 
HÜZÜNLER DERNEĞİ

 Neler yapmak istediğimizi  bilmiyorduk. Tuhaf bir 

dönemdeydik, öyle bir dönemdi ki bu ızdırap modaydı. 

Herkesin fiyakalı bir hüznü olmak zorundaydı, olmayan-

lara adam gözüyle bakılmıyordu. Hatta kulübü vardı, adı 

“Derdini Al Gel”  neon ışıklı bir tabela ile yazılmıştı bu 

mavi renkle.  Yeminli dert dinleyenler oturup 

bira içer, akıl verirdi. Parasız dert din-

lemek için yemin etmişlerdi onlar,  

yoksa dert  umurlarında değildi. 

Onlarda bundan zevk alıyordu 

işte, birilerinin dertli oluşundan, 

zaten bu hayat her zaman böyle 

değil miydi? Hangimiz karşımız-

daki insanın derdinin altında bir 

zevk aramadık ki. Kır saçlı ihti-

yarın yanına oturdum bira istedim, 

yarısına kadar diktim, çerez tabağın-

dan tam kavrulmuş tuzlu fıstığı alıp ağzıma 

attım.  Dudaklarım oynadı, kelimeler kendinden 

dökülmeye başladı. “Üzgünüm ihtiyar!” dedim “Beni dinli-

yorsun ama benden bir bok olmuyor, zamanını çaldığım 

için üzgünüm. Allah her şeyi kahretsin! Beni kahretsin! 

O iti kahretsin! Allah şu soytarı hayatı kahretsin ihtiyar. 

İnsan bu kadar küçük düşmemeli, insanın bir itibarı var, 

elimden itibarımı alırsan neyim kalırdı ki söylesene ih-

tiyar, neyim kalırdı? Bu Allahsız hayat şartları beni iki 

büklüm etmekten başka ne yaptı. Her şeyimi kaybettim.“

Elini omzuma attı “Bak dostum…” dedi kalın bir ses ton-

lamasıyla “Kadınlar için bu kadar üzülme. En 

son  hoşlandığın kız itin tekiyle 

sinemada sevişiyordu hatta 

alakasız bir filmde, onla-

rı senin en yakın arka-

daşın görmüştü,  tüm 

var gücünle geçtin 

kapıdan, gene yamacı-

ma oturdun gözlerini 

şimdiki gibi devirdin 

ve anlattın ama değme-

di. Herkes kendi itibarı-

nı kendi tüketir.  Olan sana 

olur, onlar gene sevişir. Bırak kim 

kimle olmak isterse olsun, bu kadar 

düşünmemek gerekir, çünkü bir gün herkes anlar bunu,  

kadınlardan kimseye hayır gelmez dostum kimseye. İnan 

bana sadece başın ağrır.” Dipte kalan birayı yudum-

ladım ama ihtiyarın o zevk almış ruhunu sanki içimde 

hissediyordum. Ah ulan ihtiyar Allah seni de kahretsin!..
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SERZENİŞ

 Poyraz yine saçlarımı okşarken elmacıkları-

ma düşüyor göğün gözyaşları… Yahu diyorum uzun za-

mandır, “Nedir bu siluet-i halimiz?” Ufuktan bakmak 

istiyorum sizlere halkımız. Az önce batırdım güneşi, 

yüksekçe bir tepeden sekimi içerken izledim sizle-

ri “İnsanlar, insanlıktan çıkmış.” Hayat yaşanacak gibi 

değil… Sizleri güzel gösteren o kıyafetlerinizin altın-

da iyilikten zerre kaldı mı? Deli gömleği eminim ki gi-

yilebilecek en temiz kıyafet. Denendi ve onaylandı. 

Sendeleyen adımlarım ile geldim buraya, paytak yürü-

yüşüme takıldınız yine değil mi? Ben ruhlarınıza takıl-

dım sizlerin, fikirlerinizi gördüm. “Bu işler, böyle olmaz.” 

Ama o işler yaş. Nasıl yaş biliyor musunuz? Halkımız, 

sizin yollarınız ardınızdan dökülmüş gözyaşlarıyla su-

lanmış. Bu yol yaş, ayağınız kaydıkça kendinize yenile-

ceksiniz. Kanayan uzuvlarınızı yine pahalı kıyafetleriniz 

ile gizleyecek kendinize yenilmediğinizi düşüneceksiniz… 

Güçlüsünüz değil mi? Seveyim gücünü Ademin oğlu(!)

Yerimdeyim… Kollarımı açıp gecelerce bağıra bağı-

ra denize anlattığım kayalıklara çıktım yine. Sizlerin 

içerisindeyim, sizden biriyim. Sizin içinizde beslediği-

niz yaşama tutunma umutlarını kaybetmiş ama baş-

kalarının hayatlarına umut olduğu söylenen umu-

dum ben. Umudum, kırık hayallerin hastalıklı ismi olan 

Umut. Yine kollarımı açtım, aklıma gelen sözlerin sı-

rasını karıştırırsam yine peltekleşeceğim biliyorum. 

 “Halkımız, Merhaba! Yine ben… Sizin gibi olmamak 

delilik ise deliyim ben. Aklının zincirlerinden kur-

tulduğu için odaya kapatılan delilerden. Söz, gide-

ceğim elbet bir gün sizlere şiirler demlediğim bu 

şehirden tasımı, tarağımı toplayıp. Ama duvarlara yaz-

dıklarım sizinle kalacak, sokakların dili olun, olmasanız 

da; duyun! Her anım, son zamanlarım. Dinleyin lütfen!

Ben köşeleri, sokakları, denize nazır bankları geçeli çok 

oldu. Anılara sarıldım artık! Siz peki? Anılarınıza nasıl 

sağır, sevgilerinize nasıl dilsizsiniz? Gururlarınıza nasıl 

zincirlisiniz? Sevmenin ve sevilmenin imkânsız olduğu 

dünyada, Ne zaman mutlu ettiniz? En son ne zaman mut-

lu oldunuz? Veya farkına vardınız mı? Kendinizle mutlu 

olmadan başkasını mutlu edemeyeceğinizi? Varmadınız, 

biliyorum. Varsanız, gülerdiniz. Gülmüyorsunuz… O kadar 

sığındık ki kendi içimize ördüğümüz duvarlara, ördürttü-

ğümüz duvarlara. Hepimiz şikâyetçiyiz değil mi bundan? 

Dinleyin Halkımız! Mutluluğu isteyen biz, mutsuz eden yine 

biz. Aşkı deliler gibi arayan yine biz, terk edip kaderleri-

mize ahlar işleten yine biz. Gülmek isteyen biziz ama gül-

meyen biz. Dostluklar arayıp, bir merhaba esirgeyen biz… 

Ben değilim deme halkımız her birimiz aslında saymaya 

sıra gelmeyen kıymet bilmezleriz… Bizler, biziz. Şikâyetçi 

olduğumuz taşların altında hayatları ezilen ama mazoşist. 

Yalan söyler misiniz Halkımız? Ben, bir tek uyuyan insa-

na güvenirim çünkü uykusunda konuşan yalan söylemez. 

Herkes, hiç kimsenin umurunda değil. Herkes suskun 

ama birilerinin konuşmasını bekliyor birileri. İşin kötüsü 

de bu değil mi? Anlatamıyorum bir türlü, “Herkesin sus-

kunluğu, hiçbir kimsenin konuşamamasından büyüktür.” 

Ah Halkımız ah… Uzaktan izledim sizleri. Gök kararma-

dan, bulutlar turuncuya dem tutarken. Mutlular mı bile-

mem ama eminim ki herkes hayat tiyatrosunda fevka-

lade oynuyor. Perde hiç kapanmıyor. Bir soluklanın, bir 

çayın sıcaklığında çözülsün buz tutmuş samimiyetiniz.

Fikirleriniz hiç savaşmıyor mu Halkımız? Acılarını-

zı öğütün, size yeni anlamlar katacaktır. Siz kendi 

gördüğünüzden daha engin denizlere sahipsiniz. Vic-

danlarınızın üstlerine kar yağmış, dokunabilirsiniz hal-

kımız! Unutmayın, Kardelenler, karların arasında açar…”

/umutsuzizm

^
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BİR OLAĞAN ÜSTÜ KEDER

 En derin maviliklerin sularında, öyle susuz 
bir yürek var ki; dalgalarıyla kayadan ruhları 
delik deşik eden, akıntısıyla sürüyen koyunların 
çobanlarını delir ten, akşamın koyu kızıllığında bile 
damla damla yağmuru göklerden suluyor. Uçsuz 
bucaklarına işliyor bir nakış gibi. Öncesiz sonra-
sız tüm acı ruhların yüreklerini yosun kokusuy-
la mest eden, dalganın ruhuna bir selam verip 
dansın kucağından inmeyen bir hafif tüy, 
yangın köseli ruhları eriten yedi-
ren sulardaki bir kutsal ruh, 
acıdan bataklıklıları süzüyor 
en derin yüreğinde! 
 Ben ki niye mi yüreğim, 

başka her ne olmayı becerebilir-

dim ki. Felsefemde yoğrulmuş bu 

yürekte en derinden aşkınlığımda, 

soluyorum gelmiş geçmişlere. Yüreğim 

bedenimle bile alay eder olmuş bir gladyatör are-

nasında. Kim görmüş duyuların alt ettiği o sahneyi kim 

duymuş, kim demiş, yoksa biri mi uydurmuş. Ben konu-

şayım size en katışıksız olanın bir yudum hakikatinden. 

Felsefe ruhlu bir kadın vardı, ruhu yüreğinin maviliğinde 

taşar, gökyüzüne uçardı, düş olmayanın uçsuz bucaksız 

diyarlarında…

  Yüreği her gece zincirlerini düğümlediği yaratığın 

dillerini çözer, boynuna dolar tüm kelimeleri, saplantılı 

bir ruh gibi bir sonraki güneşi düşlesin diye. Her gece 

peşinde iz iz, ruh ruh ensesinde hiç bırakmadan dilinden, 

konuşuyor durmadan çığlık yakarıyordu. Burada tam 

yerinde bir yürek var, konuşmak için yardım soluyordu 

yüreğinde, en çokta umuda sarılan bir adamdan. Sürekli 

kulağımın yokuşlarına çıkıyordu. Çığlıklara boğuyordum 

buğsuz, damlasız, yağmursuz, bereketsiz, olağan üstü 

kederle akan gözlerimi…

  Zamanın atları beni gündüzlerin en kızıllıklarından hayli 

uzaklara koşturmuştu, gecenin martıları ise düş olma-

yan diyarların çıplaklığıyla uçuruyordu yine açık mavilik-

lere.

  Susmayan yüreğimin çıngırakları, yine kemiriyordu 

delik deşik ruhumu. Çirkin bir yüz, güzel bir ruh hem 

de, inanılır gibi değil! Bu gözler böyle bir hakikati ancak 

düşlerinde uydurabilirdi. Bir aşağılık 

illüzyon nasıl mümkün olabilirdi. 

Güzel bir ruh ancak güzel bir 

yüzde kavuşabilirdi sonsuzluğun 

cennetinde. Tanrılar böyle 

bir komedyayı hangi aşağı-

lıkları yermek için dilemişti 

tüm azgın öfkesiyle. Bu aynı 

zamanda çirkin bir yüz güzel 

bir ruh için bir trajedi olabilirdi. Bu bir 

lanet tanrıların en öfkelendiği bir ruh için ateşten 

okları layık gördüğü bir lanet. Oidipus bile acılarını eritir 

yüreğinde, tanrılara yalvarır yakarırdı, böylesi lanetli bir 

ruh affedilsin diye! 

  Böylesi bir ruh içimizde, en deliksiz uykumuzda bile bizi 

uyandırır, o saflığın dehşeti o çirkin yüzde dans etmişti 

hem de usul usul. Böylesine korkunç bir düşü görenler 

ellerin gözlerine koyuyor, bu ruhun sefaletini haykırıyor-

du.

Ey yüce saf ruh, deliksiz ruh, yamasız yüreğin 
sonsuzluğun cennetinden ölümün cehenneminde bir 
çölde kavrulacak. Bu lanet senin en derin haki-
katin olacak, kimselerin duyamadığı okuyamadığı 
bir ruh. Kimse bu kadar çirkin bir yüzde güneşin 
ruhuyla oymamıştı gözlerini…
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Sen ne yücelerin kefaretini ödemek için, böy-

lesi bir aşağılık bir etin kabuğuna girdin. Bir 

sülük gibi kapatıldın tüm yıldızların doğmamış 

çocuklarına. Şimdi başından neler geçecek bir 

bir anlatayım sana! Çok öncelerden tarlalarında 

koştuğun sonsuzluğun cennetinden, kutsalın elle-

rinden nasıl da düşürülmüştün hakikate hıyanetten. 

En kavruk kumların çölünde, güneşin yangın teninde 

bir başına kaldın. Bir olağan üstü keder seni daha 

koyu acıların kundağında büyütecek. Ruhundaki 

katışıksız buğun gözlerinden hiç taşamayacak. 

Kimse yudumlayamayacak yüreğinden içilmiş 

hakikat sularını. Senden başka kimse ruhunda 

duyamayacak yüreğinden kemanın uğultusunu ne 

de rüzgârda ki yaprağın çığlığını. 

Ne yüzün dokunacak rüzgârın yeline
Ne burnun soluyacak defnenin yaprağını,

Ne gözlerin görecek hakikatten kızıllaşan gökleri,
Ne kulakların haykıracak yüreğinin çığlıklarını,

Ne diller dönecek aldatılan ruhlara,
En derinden yüreğinden neler taşıyorsa ruhuna

Hepsi bir sivrisineğin yaz yatağında,
Deliksiz bir düşün zırıl tısından başka bir şey 

olmayacak.
Daha nice söyleyeceklerimin yanında bu kurular,

Yaşa yağmur bile değil.

 Benim bile dilim varmıyor göreceklerimden, 

yine de koyulduğum yolda devam etmeliyim. Korkunç 

dehşetin kanatlarıyla yaşayacağın acıların üstünden 

geçmeliyim, kuştan bir bakışla. İ lk olarak adın Sevgi 
olacak senin, tanrıların tek lütfu, çirkin yüzünde 
tek avuntu… Saflığın ruhuna en yakın suyun bu ırmak 

olacak. Kendini ancak bu ırmağın sularından ayakların-

dan ruhuna kadar buzlar kestiğinde bulacaksın. 

  Maviliklerinin denizinde gezerken bir korkunç kalabalık 

gördüm. Kimse yüzüne bakmıyordu, ruhun kulaklarını 

çınlatıyordu. 

 Ben öncelerin ötelerin gökten diyarların 

sonsuz cennetinden geldim. Benim tüm mavilikle-
rim bir denizin yosununa vurulmuş bir yunusun 
öyküsü ya da kırlangıç ruhlu bir kaplumbağanın 
kendi çölüne göçü de değil. Benim en açık mavim, 

yüreğinizdeki hakikatin yağmurdan da 
buğulu mavisi. Böylesi 
lanet lenmiş hakikati 

yalnızca gözlerimde-
ki ruh, yüreğim-
den zindan inşa 

edebilirdi kendine…
  Ben ki en delik-

siz ruh, yamalı yüz, siz 
ne diye buna aldanırsınız hiç kulağıma 

yummadığım daha öncelerinden, bu dün-
yanın uyduruk hakikat lerini. Bir beden ki 

çürüyecek ruhtan daha aşağıdır, o ki buruşan 
bir ruhun yalnızca çöplüğüdür! 
  Eğer bir ruh konuşabilseydi etin ağzını yuma-
rak; bir zamanlar benimde pullu bir derim vardı, 
suların hiç kurumadığı okyanuslarımda… Çölün 
de ruhu olmazdı elbet ancak bir eti pişirebilir-
di kordan kumlarında. Böylesi bir cinayeti suda 
boğamazdık ancak kumdan bir ateşte kavurur-
duk, tüm kutsal ruhları! Bir öncesiz ruhun ete 
yapıştığı, etin kemiğe büründüğü, yüreğin kızgın 
organlarda eridiği, soluğun beyne tıkıştığı,böylesi-
ne sinsi hastalık; Bir bütün, beden ve ruh, insan 
işte tam olması gerektiği kadar bir aşağılık leş. 
Başka hangi yaratık böylesine aşağılık değerlerle 
pişirebilir ruhun tüm saflıklarını… 
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‘‘BİZE KALAN MİRAS’’

 Herkese Merhaba... Öncelikle bu röportaj daveti 

için “Mavi Dergi” ‘ye ve tüm emekçilerine; ayrıca, şuanda 

bu yazıyı okuyan herkese sonsuz teşekkürlerimi suna-

rım.

Sizlere, 2018 yılının Ağustos ayında dinleyici ile buluşan, 

29 Sanatçı – 30 eser (2 CD) içeren “Bize Kalan Miras” 

projesi hakkında biraz bahsedeyim. Fakat önce kendimi 

kısa olarak tanıtıp, sonra da neden bu projeyi 

gerçekleştirmek istediğimi anlataca-

ğım...

Aslen Tokat’lı bir ailenin çocuğu 

olarak 1987 yılında İstanbul’da 

doğdum. Çocuk yaşlarda iken 

1998 yılında Erdal Erzincan Müzik 

Kursu’nda “Bağlama” eğitimine 

başlamam ile birlikte müzik ha-

yatım başlamış oldu. 2001 yılında ise 

lise döneminde İTÜ T.M.D. Konserva-

tuarına girerek “Tar” eğitimi aldım. 

2004 yılında ise yine aynı üniversi-

tede Müzik Teknolojileri Bölümü’ne 

geçiş yaptım ve hala okulu bitirmedim.

+ Okula gitmeyip de gece âlemlerine mi aktım peki?

-Hayır... Gecemi gündüzüme katarak öğrenmeye, mü-

ziğin her alanında (enstrüman icra etme, eser okuma, 

enstrümantasyon, orkestrasyon, armoni, makam, müzik 

teknolojisi, telif hakları, prodüksiyon, eğitim, vb.) bilgi 

sahibi olmaya çalıştım ve hala öğrenmeye, keşfetmeye 

devam ediyorum, bildiklerimi öğrencilerimi de aktarıyo-

rum. Okul tabi ki çok önemli, fakat Mark Twain’in dediği 

gibi, “Hiçbir zaman, okulumun eğitimimi engellemesine 

izin vermedim.”

Bugüne dek küçük yaşlardan itibaren  bir çok projede, 

albümlerde, konserlerde, vs.. müzisyen ve tonmaister 

olarak bulundum.. Artık zamanının geldiğini hissettim ve 

kendi projelerimi kendim üretmek istediğim için, 2016 

yılında Halk müziğinin ve kültürünün kutsallığını da göz 

önünde bulundurarak “Volkan Kaplan Production” adıyla 

firmamı kurdum. 

“Bize Kalan Miras” projesini oluştururken ilk düşüncem 

ise yıllardır beraber çalıştığım “usta sanatçıları” ve 

“genç usta sanatçıları” bir araya getirip; dil-din-etnik 

köken vs. ayrıştırma yapmaksızın, coğ-

rafyamızdaki kültürümüzün ne kadar 

zengin, ne kadar büyük bir mirasa 

sahip olduğunu bir kez daha ha-

tırlatmaktı. Bir “arkeolog” toprağa 

- coğrafyaya hangi gözle bakıyorsa 

ve hangi yöntemi izliyorsa; ben de 

halk müziğine - kültüre o gözle bakıyor 

ve o yöntemi izliyorum. Özellikle eser se-

çerken, deyimi yerindeyse, “kazı çalışması” 

yapıyorum.

Son dönemlerde kötü solistlerle, kötü 

müzisyenlerle, aranjörlerle birlikte o kadar 

fazla kirli soundlar ile albümler yapıldı ki, artık han-

gisi doğru hangisi yanlış, iyiyi ve kötüyü insanlar seçe-

mez oldu...“Hava kirli iken yıldızları göremezsiniz, ancak 

hava temiz iken yıldızları seçebilirsiniz…“

Albümde bulunan saz ve ses sanatçılarına bu projeden 

bahsettiğimde ise sağ olsunlar, herkes gönüllü olarak, 

keyif ile bulunacağını söylediler… Bunu duyduğumda 

bir kez daha mutlu olmuştum ve albümde yer alan tüm 

ustalarıma, sanatçı büyüklerime, müzisyen dostlarıma, 

arkadaşlarıma bir kez daha minnetle teşekkür ederim..

İLLÜSTRASYON: Merve Mestanlar
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+Neden, 30 değil de 29 sanatçı var? 

Diye soracak olursanız eğer…

- Tolga Sağ’da olacaktı. Fakat 

okuduğu eserin varisleri “yasal 

olmayan” yüksek telif ücreti talep 

ettikleri için, albümden 

mecburen çıkarmak 

zorunda kaldım. 

Ve tam bu esna-

da, ülkemizdeki 

telif sıkıntısının 

bir kez daha 

suratımıza çarp-

tığını,  meslek birlik-

lerinin eserleri değil de eser 

sahiplerini koruduğunu gördüm. 

Bu durumda ise maalesef sadece 

parası olan Pop – Arabesk sanat-

çılarının kültürü devam ettireceği 

anlamına geliyor. Bu gerçekten çok 

acı bir durum.

Erdal Erzincan, Muharrem Temiz, 

Tayyar Erdem, Erkut Özkan’ın çalıp 

okuduğu eserler dışında; Albümün 

aranjelerini, bağlama çalımlarını, 

kaydını, mix ve mastering’i da-

hil tüm prodüksiyonunu, tabi ki, 

“Katkısı olan arkadaşlarım dışında.” 

Her şeyi ile kendim üstlendim. 2 

yıl süren uzun ve zorlu bir süreçti 

fakat herkes gönlünü o kadar güzel 

ortaya koydu ki, çıkan sonuç benim 

için tahminimden daha öteydi.

Albümün kayıtları “Ertan Keser, Ha-

san Burak Bulut ve Bahadır Yıldız” 

ile İstanbul’da bir dönem çalıştığı-

mız ASM Stüdyoları’nda gerçekleşti. 

Çok fazla edit yapmadan, Miksleri 

yine aynı stüdyoda analog olarak 

yaptım.(Bunun daha güzel ve doğru 

bir sound çıkaracağını düşündüğüm 

için Mastering ise dijital.

Albümdeki fotoğraflar ve gra-

fik tasarımı ise arkadaşım“Ozan 

Arslan”a ait..Bu süreçte beni 

yalnız bırakmayan de-

ğerli dostum “Vedat 

Arslan”prodüksiyon 

kısmında katkıda 

bulundu. Tabi ki 

bu albümün müzik 

marketlerde ve dijital 

platformlarda yer alması 

gerekiyordu. Bu konuda çok de-

ğerli iki insan “Hakan Kasapoğlu ve 

Sertaç Topuksal” yardımcı oldular. 

YouTubeçalma listelerini ise “Meh-

met Kızıl“ gerçekleştirdi.

Şuan ki hedefimiz ise, daha fazla 

tanıtım için bu projede yer alan 

tüm eserleri, birer video klip ile 

taçlandırmak.

Volkan Kaplan 

Production 

etiketiyle 

yayınlanan, 

“Bize Kalan 

Miras” (2 CD 

– 29 Sanatçı) 

projesinde; Erdal 

Erzincan, Sabahat Akkiraz, 

Hüseyin Turan, Nida Ateş, Muhar-

rem Temiz, Yılmaz Çelik, Aysun 

Gültekin, Tuncay Kemertaş, Ender 

Balkır, Adile Kurt Karatepe, İlkay 

Akkaya, Erdal Küçükkaya, Mustafa 

Demirkaya, Cem Doğan, Özge Çam, 

Gökhan Eser, Erkut Özkan, Emre 

Sınanmış, Erkan Akalın, Ayhan Ay-

dın, Kemal Akdoğan, Tayyar Erdem, 

Adem Kazan, Orhan Güvenç, Sa-

bahattin Atik, Peyda Yurtsever, Gök-

han Dülek, Hakan Dedeler ve Volkan 

Kaplan’ın yanı sıra; Özcan Gök, 

Yaşar Erdoğan, Murat Koca, Mert-

can Bilgin, Emre Ay, Emre Sınanmış, 

Murat Toraman, Caner Malkoç, Uğur 

Önür, Murat Süngü, Ozan Sarıboğa, 

Aslıhan Parlak, Ulaş Kurugüllü’ de 

enstrümanları ile yer almaktadır.

Birbirinden değerli saz ve ses 

sanatçılarının yer aldığı projeyi 

dinlerken, kulaktan kulağa – ku-

şaktan kuşağa aktarılarak gelen 

soyut mirasımızın, ne kadar zengin 

ve güçlü olduğunu, tekrardan fark 

edeceğiz. Herkesin - birbirinin 

kültürel mirasına saygı duyması 

dileklerimle...

İLLÜSTRASYON: Merve Mestanlar
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NERELİSİN ?

 “Nerelisin?” hepimiz bu soruyu aslında ilk tanış-

tığımız birine sohbet açılması maksadıyla sorarız, öyle 

değil mi? Aslında hiç de öyle görüldüğü gibi değil. Çünkü 

nereli olduğunu öğrenmemiz, ona göre nasıl bir cephe 

alacağımız anlamına gelir. Bir insanın nereli olduğunu, 

nereden geldiğini bilerek ona karşı kendimizi hazırlarız. 

Bir çeşit, savunma mekanizmasıdır aslında… Çünkü hepi-

mizin aklında türlü sorular ve türlü fikirler dolaşıp durur. 

Örnek vermek gerekirse; bir insanın Doğu’dan gelmesi, 

hepimizin aklına ilk olarak, çok geleneksel, 

ne yaptığını bilmeyen, eski kafalı… Ya da 

Batı’lı olan birisi hakkında; çok fazla 

rahat bir yaşam tarzı olan, ken-

dini bilmiş, açık saçık giyimi ile 

modern tanımlanan bir kesim. 

Bu ve bunun gibi daha birçok 

örnek verebiliriz.

 Bizlere yansıtılmış bu ön 

yargılar, böyle düşünmemizi sağlıyor. 

Daha küçük bir çocuk iken aklımıza 

koydukları bu düşünceler, böyle olmamı-

za sebep oluyor. Yansıtılmış bu algıyı ters düz etmeli, 

bizlere dayatılan bu yargılardan kurtulmalıyız. İnsanların 

nereli olmasıyla, ne iş yaptıkları, hangi ırktan oldukları, 

hangi mezhebe ait olmaları, hangi partiye gönül ver-

dikleri, hangi dinin mensubu oldukları değil de, insan 

olmalarıyla ilgilensek daha doğru olmaz mı? Her zaman, 

her yerde bizlere öğretilmiş bu yanlışlardan sıyrılıp, 

kendi doğrularımızı bulmalıyız. Eğer gerçekten 

bir insana değer vereceksek, bu onun sahip 

olduğu bir mevki, ya da sahip olduğu şan 

şöhret için değil de, sahip olduğu ahlakı 

ve dürüstlüğü için olmalıdır. Bize yakı-

şan bu olmalı. Bir insanı küçümseyip, 

aşağılamak bizi yüceltmez, aksine daha da aşağı çeker. 

 Bu yüzden kendi karakterimizden asla ödün ver-

meyerek, insana verilen değeri hep en üstte tutmalıyız. 

Bir insanın nereli olduğunu bilip de, buna göre kendimi-

ze ait olmayan sahte maskelerimizi takınmaktan vazge-

çelim. Artık bu önyargılardan kurtulup, bizlere dayatılan 

bu basmakalıpları çiğneyelim. Sonuçta hepimiz aynı 

yolun yolcusu, aynı geminin mürettebatı değil miyiz? 

Kimse kimseyi birbirinden ayrı görüp de kendini farklı 

yaratmaya çalışmasın. Ne demişler:  

İLLÜSTRASYON: Abdurrahman ÇETİN
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Ülkü TÜRKOĞLU
/morkelebekistan

SAĞANAK
Dışarıda yağmur, gök gürültüsü, şimşek…

İçimde korku, ürperti ve bir yalnızlık…
Sokaklar soğuk, serin, karanlık…
Yeryüzü mutlak bir huzursuzluk,
Çırpınış yaşıyor tüm bu insanlık.

Ve savaş veriyoruz tanımadıklarımızla bile…
Kör kapı, kör pencere ah şu çalan lanet orkestra…

Vurmayın şu şıllık davulunuza!
İçimde Mozart, dışımda düğün havası bir manzara,

Bu kuytu, keşmekeş keder, ellerimde nasır,
Bir gidebilsem uzaklara, maviliklere, buğday rengi köylere…

Hepsi geçecek.
Atlatabilsem insanları, yahut kansalar…
Ardıma bakmadan toplayıp bavulumu,

Atlayacağım bir bisiklete.
Özgürlük kör kuyu,

Özgürlük uçan kelebek,
Özgürlük biraz sen!

Bekliyorum kapında, bir ses fısılda,
Söz atacağım üzerimden.

Yağmur ıslaklığının bıraktığı ağırlığı.

İLLÜSTRASYON: Abdurrahman ÇETİN
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/fehmibabir
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BANA BİR HALLER OLDU

İlk defa kar tanelerine bu kadar iştahsız iştahsız bakıyorum,

Hiç dokunmadı bana bir kıvılcım sevinç,

Gözlerim ışıldamadı bu sefer pamuk pamuk düşen kar tanelerine,

Bana bir hâller oldu,

Artık pek romantik gelmiyor karlı gecelerde şarap içmek,

Bunun bir sebebi olmalı.

Hasta hasta bakıyorum gökyüzüne,

İnsanlar cıvıl cıvıl kar sevinci yaşarken,

Ben kedilerin hâllerini düşünüyorum.

Düşünmemek elde değil.

Acaba onlara da bu kadar güzel geliyor mu kardan ev yapmak,

Bana bir hâller oldu.

Ansızın fırlıyorum gece yarıları sıcacık yatağımdan,

Çıkıp dışarı geziyorum.

İnsan arıyorum bu havalarda,

Onların da sıcacık yatakları var mıdır? 

Soğuk sokak aralarında,

Şömineleri var mı içip içip kahkaha atmak…

Sonra kendi kendime: “Hangi devirde yaşıyorsun sen Abdülrezak!” 

Bu devirde evsiz insan mı kaldı? 

Parası olan yaşıyor istediği yerde,

Kimisi saraylarda kimisi de oradan buradan,

Ama yaşamak buysa,

Kediler de iyi yaşıyor!

^



Murat BOĞURCU
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TÜKENMİŞLİK SENDROMU
Gün ortasında kırılır yüzüm, tuz buz olur gözlerimdeki ışıltı.

Gecenin kokusu hala saçlarımda, sinmiş karanlık beyazlığına.

Ömrümden eksilir saatler, büyüdükçe bakışlarım yaşantım küçülür.

Yer açıyorum yok oluşuma, bilinmezliğe en önden biletim hazır.

Boşluğa yürek üstü düşüyorum, kendi elimden bir türlü tutunamıyorum.

Kuşları izliyorum bir süre, türlerini bir türlü öğrenemediğim.

Ve ezberliyorum ağzımdaki ekmeğin sesini, küf…

Dinleniyorum uzun süre dinmiyor aklımdaki yağmur, küfürlü…

Dilimin ucunda diyetini bozduğum sözcükler birikir.

Aklımda unuttuğum harflerin izleri

Konuştukça koşuyorum kendimin ardına.

Kış bitti, hala bulut hala yağmur var yer-yüzümde.

Islak kaldırımlarda gençler birikiyor, bunlar işe gidenlerin ordusu.

Ve okullar daha kalabalık her teneffüs,

Zil sesleri, korna sesleri, iç sesim vesaire…

Her yerde, aynı günün gündelik ölümü…

Az önce kuşlar da geldi, eksilmişler çoğunluğun azınlığını getirerek,

Kayıplarıyla uzun yoldan gelerek,

Yaşlılar geçiyor yanımdan epik düşlerle sarmaş dolaş,

Kekremsi uykulara hazırlanmaktalar.

Yüzlerinde her şeyin özlemi…

Tükenen zamana özenerek azalıyorlar.

İşte geliyorum, emeğimin merkez üssüne,

Toplu merhabalarla geçerim hayatın üstünden.

Altını çizmeden yürürüm merdivenini,

Başlarım nerden başladığımı çoktan unutarak,

Bitirmiş olur beni, yokluğuma isim veren tükeniş.

Tükeniyoruz çoğalarak,

Çoğumuz çok fazlayız bu dünyaya,

Küçültüyoruz anlamı olan ne varsa.

/murat_bogurcu
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İSİMSİZ HATIRALAR

Evet, doğru yine aynı banktayım ve yine aynı ‘ ’Eski bahar 

şarkısı…’’ çalıyor kulağıma bir yerlerden ve ben yine 

özlüyorum. Onu anlatmak istiyorum aslında birilerine. Ne 

bileyim hiç tanımadığım ama hissettiğim eski bir arka-

daşa mesela. Biraz bayat bu hikâye biliyorum ve anlat-

tıkça azalmayacak onu da biliyorum ama bildiğim bir şey 

varsa, o da şu ki unutmaktan korkuyorum. Ve hatırlıyo-

rum, ismini bile bilmediğim yol arkadaşımın hikâyemi ne 

de güzel dinlediğini.

 Bir şiir der ki mutluluğu yalnızca rüyalarında 

görenler daima yorgun olurlar ve ben de yorgundum 

aslında o gün. Tanımadığım yol arkadaşımın yanına 

oturduğum andan itibaren tek hissettiğim şey umuttu. 

Çünkü ismini bile bilmediğim o yol arkadaşım ‘’Onun’’ 

gibi güldü ve bir cümlenin son kelimesi yazıldı zihnimde. 

Anlat dedi o kelime ve yeni bir cümle, yeni bir hikâye 

başladı. İsimler yoktu bu hikâyede. Çünkü önemli olan 

onlar değillerdi. İlk söylediğim cümlem “Defalarca gittim 

ondan” oldu.  Evet, bir merhaba bile demeden bunu de-

dim ama o gülüş beni hiç yanıltmazdı. Ve yol arkadaşım 

pamuk kalpli biriydi. Bana döndü ve baştan başla 

dedi. Ben de başladım. Defalarca 

gittim ondan, aslında her 

seferinde geri döne-

ceğimi bilerek. 

O bir gitti ki 

yoktu artık, 

hep olmasını 

isterken. Elleri 

ne kadar da güzel-

di, kokusu, gözleri ve 

gülüşü. Hafif bir müzik 

her zaman uyutur-

du beni ama 

onunla son görüştüğümde uyumak istemiyordum. Tam 13 

santimetre sağımda telefonuyla oynarken, onun kokusu-

nu solurken nasıl uyuyabilirdim ki? Şu an düşündüm de 

hayatlarımız arasındaki uçurum tam da bu kadardı as-

lında. Gözler yalan söylemezlerdi biliyorum ama gerçeği 

gizlediklerine çok kez şahit oldum. O son görüşmemizde 

gözlerine baktığımda ilk defa kim için ya da ne için 

parladıklarını bilmiyordum. Hangi gerçeği söylüyordu ya 

da hangi söylenmesi gerekeni gizliyordu. Bilmiyordum. 

Bir yol vardı önümüzde ve dairesel bir gezegen olan 

dünyada her yol başladığı yere çıkardı. Onunla başlayan 

yolumuz masumdu ve masum bitecekti. Ya da yeniden 

masum başlayacaktı. Çünkü her hikâye mutlu hatırlanır, 

mutlu olmasa da.

 Aslında şansım olsa onunla karşılıklı bir şekilde 

oturup susarak rakı içmek isterdim. Çok güzel susardık 

diye hayal ediyorum. Çünkü çok şey vardı söylenecek. 

Birini söylesek diğeri yarım kalırdı ve bazen insan susa-

rak, konuştuğundan çok daha fazla şey anlatırdı. Aslında 

yan yana bira bile içmiştik onunla, o son görüşmemizde 

ama rakı farklıdır. Rakı içen kadın emindir; bedenin-

den, ruhundan, aklından ve en çok 

da kalbinden. O da emindi ve 

gitti.

 Hikâyem bu kadardı ve 

ismini bile bilmediğim yol 

arkadaşım hikâyemle ilgili 

konuştu.

Unutma dedi. Unutma ki hatı-

ra olsun.

Ve şunu da unutma…

Hatıralar yaşlanmaz.

/sercancircoz

İLLÜSTRASYON: Sıla Beste Horat
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/ahmet_turkoglu_69

 Ben anılarımı ayakkabı kutularında saklarım. 

Çocukluktan gelen bir alışkanlıktır. Benim için özel olan 

ve bana bir şeyler hatırlatan her şeyi saklarım. Aldığım 

bütün karneler, fotoğraflar, sinema, tiyatro, sergi, maç 

biletleri ve daha birçok şey. Başkaları için hiçbir şey ifa-

de etmeyen ama benim için hazine değerinde olan her 

şeyi saklıyorum.

 Ayakkabı kutularını zaman sırasına göre dizerim. 

İlkokul, ortaokul, lise, askerlik ve bugüne kadar tüm ya-

şanmışlıklar. Bazıları bazılarını hatırlatır, bazıları bazı 

olayları. Mesela bir sinema bileti ilk bu-

luşmayı hatırlatır. O ilk buluşma yeri, 

tarihi ve kişisiyle birlikte ölümsüz-

leşmiştir. Bu kutuların içinde sık 

kullanmadığım bazı evraklarımı da 

saklarım. Bir şey lazım olduğunda 

bu kutulara müracaat eder, farkına 

bile varmadan bütün kutuları karış-

tırırım.  Geçmişin birçok yerine gider 

gelirim bu ayakkabı kutuları içinde. Bu kutular 

benim için zamanda yolculuk makinesi gibidir. Geç-

miş zamanda, zamanı unutur saatlerce oyalanırım. Bir 

şey arayacaksam acelemin olmadığı vakitleri seçerim. 

Geçenlerde pasaportum lazım oldu. Kutuları karıştırırken 

elime bir resim geçti.  İlkokul yıllarından kalma resimde 

birbirine sarılmış sırıtan iki çocuk vardı. Mesut Uzun ve 

ben.

 Mesut biraz hırçın, sert ve kavgacıydı. Ama ben 

onunla hiç kavga etmedim. Biliyordum ki annesi ölmüş-

tü. Üvey annesi ve üvey kız kardeşi vardı. Acıklı Türk 

filmi seyredecek yaşta değilken, bu senaryoları Mesut’un 

gözlerinde seyretmiştim. Hem de Mesut’un Oscar’lık 

oyunculuğuyla. Böyle dramların sadece Yeşilçam’da 

değil, gerçek hayatta da yaşandığını Mesut öğretmişti 

bana. Her hali bu yüzdendi. Tembelliği, sertliği, kavgacılı-

ğı, uyumsuzluğu…

 İnce ve uzun yüzlüydü. Saçları düz ve her zaman 

mumlu kâğıt gibi yağlıydı. Önde iki tavşan dişi vardı. 

Yüzü bembeyazdı ya da siyah önlüklerden dolayı her-

kesin yüzü bana bembeyaz görünüyordu. Annem bana 

kızdığı zaman hiç sesimi çıkartmazdım. Çünkü Mesut 

gibi bana devamlı eziyet eden bir üvey annem olsaydı ne 

yapardım? Bu yüzden annemi çok seviyor, kaybetmekten 

korkuyordum. Onunda bizim gibi hayalleri vardı. Bir gün 

bize büyük bir gururla “Ben büyüyünce Ameri-

kanca öğreneceğim” demişti. Biz gülmeye 

başlayınca, şaşkın şaşkın hepimizin yüzü-

ne bakıp; “Ne gülüyorsunuz? Öğrenemez 

miyim?” diye sormuştu.  İlkokul bitince 

arkadaşlığımızda bitti. Mesut ortaokula 

gitmemişti. Arada sırada görüyordum. 

Zaman içinde kaybolduk gittik. Çok sonra 

duydum ki; Mesut ölmüş. Çok sonra dediğim 

yedi sekiz sene sonra. Ne kadar kolay söylediler. 

Bende ne kadar kolay kabullendim. Alkol, uyuşturucu 

kullanmaya başlamış. Zaten ilkokulda sigara içiyordu. 

Beyoğlu’nun arka sokaklarında bir barda korumalık 

yapıyormuş. Daha korunmaya muhtaç olduğu bir yaşta… 

Kendi korunmaya muhtaçken, kimi kimden korumaya 

çalıştıysa…

 Beyoğlu’nun arka sokaklarında bir kavgaya karı-

şarak bıçaklanıp ölmüş. Bütün öğrenebildiğim bu. Hayatı 

da, ölümü de festival filmi gibi oldu. Ama hiçbir jüriden 

ödül alamadı. Bilmiyorum, büyük ihtimal Amerikancada 

öğrenememiştir. Mesut’un hayatı adı gibi mesut geçme-

di. Ömrü de soyadı gibi uzun olmadı. Ama o eski fotoğ-

rafta biz hala birbirimize sarılıyor ve herkese, her şeye 

inat pişmiş kelle gibi sırıtıyoruz.

MESUT UZUN

İLLÜSTRASYON: Sıla Beste Horat



Atakan PARLAK
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YARIMKÜRE’K

Bu dünya bitmek ve tükenmek üzere,

Duydum ve koştum durmak yoktu.

Aynaya varıp sordum bir uyurgezere,

Çok biliyordu, konuşmaya mecali yoktu.

 

Yaşantımız varoşlardan, tuhaf bir köydü.

İnsan dediğimiz mahlûkatlar burada büyüdü.

Herkes kendi başının üstünden kibir yürüttü.

Ben benim benli cümleler şeklindeydi.

Yazar yazan kibirli yazarların parmak hareketleri,

Uyurgezer durur mu bir sıfat utancına?

Kibirler buyurur kimliğimizi halk inancına.

Biz artık konuştukları kadarız varamadın 

mı farkına.

Son anda anladık yaşadıklarımız bir 

hiç uğruna,

Hiçbiri daha fazla gidemezdi ağırıma…

Siyah siyah-beyaz yaşantılardı bize 

nutuk çeken,

Umut serpiştirdiler hayallere yaşımız küçükken,

Elimizden tuttular biz uçurumdan düşerken,

Tırmanmayı değil tutunmayı öğrettiler.

Muhtaç kalmaya mecbur ettiler.

Herkes birer sapık içleri esrarengiz,

Onlarca biz onlara göre rengârengiyiz.

Düşler ahlak dışı, bozuk zihin akışı,

Kurallar mantık dışı, mantık sınır dışı,

Aptal insanların asırlık düzeni,

Yormuyor mu sorularda gezeni?

Ağır gelmiyor mu yaşamak sana? 

Bir sorum vardı aylak uyurgezere,

Bir anda sormuş bulundum.

Şapkasındaki yazar-çizere,

İstemeden konuk oldum.

Aynayı kırdım aklım çıktı.

Şapkasındaki yazar-çizere,

İstemeden konuk oldum.

Aynayı kırdım aklım çıktı.

Aklına girdim kapısı açıktı.

Etraf benimkine benzerdi,

Yaşlı bunak biraz kaçıktı.

Yoğun tartışmalarda bulunduk.

Bir arpa boyu süren dertler yağdı.

Daha zamanı vardı, hepsini çözdük.

Kalmamıştı mecalim iplerimi çözdük.

Sadece haklı çıkması için karşı çıkıyor-

dum artık.

Haklarını koruyordum haklılıklarını 

çalıyordum.

Bütün fikirler etrafa saçıldı aniden,

Bir bir toplayıp kavanoza attım.

Bana hiç müdahale etmedi aylak adam.

Belli ki memleketin çok ihtiyacı vardı. 

Çok zeki adamdı, ama kimse tanımadı.

Gösterdim gururla bakın işte kurtulduk!

Kavanozu açtım bir bir anlattım kelebekleri…

Kaideye alınmayan fikirlerdi, ömrü hemen biterdi.

O kadar boş bakıyordu ki insanlar bana,

Anca anladım hayatımın sonunda,

Bazı şeyleri sadece benim görebildiğimi.

/atakanparlak
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Burak İNCEKARA

/inckrburak

Gönlüm dalgalar boyunca hüzünlü,

Konuşmayalı hayli zaman olmuş.

Dünyadır bu ne de olsa ölümlü!

Değerini yitiren vicdan olmuş.

Çark-ı düzen sabit bir kaya taşı,

Değiştirmeye varmıyor bir kişi,

Dara düştük, başı kaşı ha kaşı…

Hayvanın dillisi de insan olmuş.

Akıllar tahtadan raflara kalkmış,

Kara diye görünen meğer akmış,

Söz kondurmaz kendine, hepsi pakmış…

Dünya bir koltuk, kullar mihman olmuş.

İklim kış bile değil sebepsizce,

Soğukluk, bizi kavurur usulca,

Velhasıl arz-ı halimiz misalce…

Yazı görmeyen Ardahan olmuş.

Seyrek görünür gönlü engin olan,

Yardımı da unuttu zengin olan,

İki karış yerdir bizlere kalan…

Dostum, yalan dünyaya kurban olmuş.

İşitilir uzaktan feryad figan,

Kin ateşiyle yanıyor cihan,

Böyle mi yürüyecek dertli kervan?

Ecdadın getirisi ziyan olmuş.

OLANLAR OLDU

Samet KURT

/smtkrt17

Sokak lambasının gölgesinde umudumun türküsü…

Ceplerime saklanmış yarını ısıtıyor ellerim,

Gecenin karanlığında mayalanmış merhametim,

Pas tutmuş vicdanları af ile boyuyor fırçası.

Gündüzden kalan tüm yorgunluğumu asmışım,

Bulutların göğsüne…

Tüm yalanlardan ve karanlıktan beraat etmiş ve:

Şimdi bakırdan gözleriyle ay, gülümsüyor yüzüme.

Gecede ne yorgunluk kalmış ne gönül ağrısı…

Yalnızca yolun solunda nöbet tutuyor sabrın sancısı,

Yürüyorum koşar adım, tarifsiz bir izdiham uyanıyor içim-

den.

Kaçıyorum bu şehirden, herkesten ve kendimden!

Geceye şahitlik eden bir ben bir de nefretimi astığım,

Sokak lambasıdır yanıp sönen.

Öperken gölgesiyle vicdanımı,

Göz kırpıyor kulağıma sesiyle tepeden;

‘ ’Düşsen bile kalk her daim kıyam et,

Sanma ki sürer her gece ömründeki kıyamet!’ ’

SOKAK LAMBASI
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Gece... Pencere aralarındaki 

boşluklardan içeriye sızan rüzgâr 

dolanıyordu odada. Odayı, düşük 

voltajlı ve ucuz bir sarı lamba 

aydınlatıyordu. Ara sıra ışık gidip 

geliyordu. Karşılıklı iki duvara 

yansıyan gölgeler, hiç kıpırda-

madan duruyordu. Her ikisi de 

kamburdu. Gölgelerin sahipleri, 

susuyorlardı her şeye. Sessizlik, 

ağır ağır yürüyordu evin içinde. 

Kimse uyanmasın sessizliğe. Ve 

bir yanı da dışarı, geceye uza-

nıyordu. Parmaklarını, gecenin 

dudaklarının üstüne 

bırakıp, ‘‘Sus!’’ di-

yordu ona. ‘‘Sus! 

Sakın konuşma. 

Kimse uyanma-

sın gündüze!’’  

Ve gözleri, daimi 

gürültüyü bir kez 

daha seyrediyor-

du.

    Adam, damarların-

da gezinen ve dudaklarını 

kurutan düşüncesine daha fazla 

karşı koymak istemedi ki, iste-

yemezdi de zaten. Bunun için, 

oturduğu yerden masanın üzerine 

baktı. Orada yoktu. Yine, otur-

duğu yerden kanepenin diğer 

ucundaki yaşlı ceketine uzan-

dı. Buruşuk ceplerinde ellerini 

gezdirdi. Orada da yoktu. Kalkıp 

diğer odaya, sağda ve sonra 

mutfağa… Beş adımlık koridorun 

sonunda olan tuvalete ve koridor 

duvarının ortasına da baktı. Ama 

oralarda da yoktu. Birbirlerini 

sürükleyen adımları önceki odaya 

geri döndü. Kadın, hiç konuş-

madan onu seyrediyordu. Islan-

mış kirpikleri arasından. Adam, 

yorgun ceketini çöktüğü yerden 

alıp giydi. Yürüdü. Odanın kapı 

eşiğinde, arkasından sarılan bir 

soru durdurdu onu:

    ‘‘Nereye?’’

    ‘‘Sigara alacağım.’’

    ‘‘Bırakmıştın ama...’’

    Sessizce bekledi. Tereddüt, 

gözlerini, gırtlağını yokladı. Sonra 

yine sessizce odaya yürüyüp 

kalktığı yere oturdu. Bakışları, 

çıplak zeminde gezindi. Zihninin 

gürültüsü artıyor, gördük-

leri üşümesine neden 

oluyordu. Ve kadına 

yöneldi gözleri,  bu 

bir kaçıştı. Kadın, 

bir sigara yaktı. 

Solgun dudakları, 

aralarına aldıkları 

sigaraya ıslak öpücük-

ler bırakıyordu. Duman, 

odanın köşelerine sindi. 

Duvarlarda iz ve leke bıraktı. 

Zaman durdu. Soğuk başladı. Işık 

tamamen söndü, lamba çatla-

mıştı. Gölgeler kayboldu. Herkes 

kapının dışında uyuyordu. Yalnız, 

onlar uykusuzdu. Yalnız, onlar 

uyumuyordu. Hem de hiç!

    ‘‘Karanlığın içinde bir el var!’’ 

dedi kadın.

    ‘‘Parmaklarını saydım. Çok 

fazlaydı. Her biri ayrı bir hayata 

uzanıyordu!’’ dedi adam.

    ‘‘Farklı yerlerde benzer şekil-

lerde ölüp ayaklarıyla çiğnedikleri 

toprağın altına gömülüyor her 

biri!’’

    ‘‘Karanlığın içinde bir yüz var!’’ 

dedi adam. 

    ‘‘Gözlerini saydım. Çok fazlay-

dı. Her biri ayrı bir hayata uyanı-

yordu!’’ dedi kadın.

    ‘‘Farklı zamanlarda farklı yor-

gunluklarla kapanıp hak ettikleri 

varoluşa açılıyorlar. Ve sonsuzluk 

boyu sürüyor bu!’’

    ‘‘Karanlığın içinde...’’

    ‘‘Kendimi görüyorum!’’

    ‘‘Kendimi en iyi bilen ben...’’

    ‘‘Kendimi hiç bilmeyen ben!’’

    ‘‘Ve ancak seyredebiliyorum 

onu, ölümüne dek!’’

    ‘‘Okuyorum. Ezberlediğim, ama 

her gün ilk defa okuduğum kitap 

gibi!..’’

    Sustular. Kendilerine… Ve bir-

birlerine. Sessizlik, gecenin du-

daklarındaki parmaklarını usulca 

çekti. ‘‘Konuş!’’ dedi ona. ‘‘Tüm 

gücünle bağır, herkes uyansın 

geceden.’’ Ve gözleri, açılmamak 

üzere kapandı. Görmemek için. 

Hiçbir şeyi. Kadın, bir sigara yak-

tı. Adama uzattı. Adam, bir anlık 

tereddütten sonra, aldı. Kadın, 

bir sigara daha yaktı. Karanlık-

ta birbirlerinin gözlerine bakıp, 

nefeslerini tutup, sigaralarını 

içtiler. Gecenin boyası dökülüyor-

du artık. Gün uyanıyordu. Bunun 

ne demek olduğunu biliyorlardı. 

Adam ve kadın ayağa kalktılar. 

Sarılıp, öpüştüler. Dudakları ısıttı 

birbirlerini. Sonra, el ele tutuşup, 

kapıdan çıktılar sokağa. İkisi de 

farkındaydı, yaptıklarının geri 

dönüşü olmadığının ama yapacak-

lardı. Ve yürüdüler. Kendi sonla-

rına doğru! Kaldırımlarda kırağı 

vardı...  
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CAMSIZ KAPISIZ ODA

Karanlık bürüdü bedenime, aklıma çaldı yine, kafamı 

dengemi ömrümden geri kalanları. Ömrümün yarısı 

boğuşmaktan, yarısı da zor çareler bulduğum hayatın 

pençeleri de kayıp gidiyor. Kayıp giden ömrümün ar-

kasından koşarken kendimi yalnız bir odanın içinde bir 

başıma buluyorum, kapısı yok camı yok girişi yok çıkışı 

yok. Sadece siyah duvarlar arasında kaldım. Buradan 

çıkmama imkân ve olanak yok, üç nefeslik gücüm, 

biraz hayallerim kaldı bu odada. Dünyanın mutlu 

insanların etrafında dönmesi adil değil, dünya 

sadece kötü insanların etrafında döndüğü 

içinde adil değil. Dünya döndükçe etrafında 

sallandık durduk bir kaçımız mutlu, bir ka-

çımız umutsuz mutsuz yarınların insanları 

olduk. Bir kaçımızda kapısız camsız siyah 

odalarda tek kaldık. Burası kafamız 

içinde sessiz sedasız. Bir mekân, 

burası derin düşünceler ve diğer 

insanlardan kaçmak için güzel bir 

yer. Düşündünüz mü neden dalar 

insan bir köşeye bakıp, oda aramıza 

katılır farklı odalarda farklı camsız 

kapısız odada kalır bir başına. Akıl 

sağlımız yerinde, sadece insanların “Daldı gitti işte!” de-

dikleri gerçek bu. Odadan çıkış yolu da, kendinize ait. Siz 

bir köşeye bakıp daldığınız bir odada kaldığınızda, kendi 

kendinizi tedavi edersiniz bu odadan çıkış yolu ise başka 

düşüncelerin gelip sizi rahat etmesiyle son bulur.  Bu 

yüzden olur ya, 3 nefeslik canınız var bu odada, nefesin 

kesildiğinde son bulur. Bu odada hayaller nefes kadar 

değildir. Hayaller sınırsız, güzel ve gerçek olacak umu-

duyla yaşar bu odada. Kapısız camsız odanın duvarlarına 

yansır, hayaller canlanır birer birer duvarda tıpkı bir 

film şeridi gibi. Hücrelerine kadar yalnızsan, hücrele-

rine kadar karanlık bulaştıysa ilacı bu odada kendinle 

yüzleşmek! 

Boğulup durdum her yerden her şehirden, insanlara 

doydum. Bu bedeni şehir şehir kırlar köyler dolaştırdım. 

Bu bedeni çürüttüm içimde, bu bedeni yordum, bu bede-

ni karanlıklar sardı, düştü üzerine siyah gölgeler.

Otobüs camları çok düşüncelere, çok umutlara tanık-

lık etmiştir. İnsanlar kafalarını bu camlara yas-

lar ve düşünmeye başlarlar dışarı izlerken olan 

biteni, hayallerini düşünür.  Hayaller kısacık 

olmamalı, hayaller iç dünyamıza kadar girip 

bizi renkleriyle büyüleyen bir araç olmalıdır. 

Hayaller kelebek ömrü kadarda olmamalı. 

Hayaller kafamıza emanet, hayaller kafamız-

da birikmeli. Yeryüzünde birçok yol var hem 

kara, hem hava… Kara olanı bastı insanoğlu 

daha havaya basmak mümkün değildi. Yağ-

mur sesleri geliyor kilometrelerce, uzaklar-

dan bir yerde yağmur yağdığını hissediyorum, 

bir yerler ıslanıp toprak kokusu oluşuyor. 

Burnuma kadar gelen yağmur ve 

toprak karışımı, sevgi ve huzurun 

karışımı kadar güzel... Yürüdüğün bastığın taşı, 

toprağı düşündün mü hiç? Hangi insanın ayak bastığını? 

Sevdiklerini kaybeden insan mı? Hüzünden kopamayan 

insanlardan mı? Bilinmez. Sadece ev sahipliği yapar taş 

toprak, bilmez acılı bir insanın yürüdüğünü üzerinde. 

Yürürken insan ıssız bir sokakta, korkarken gölgesinden 

ıssızlıktan, anlar işte o zaman yalnız olduğunu. Yalnızlık 

paylaşılmaz, yalnızlık cansız bir varlık gibidir. Varlığı be-

lirsiz cansız bir madde gibi yeri geldiğinde kullanılır. Bu 

yüzden yalnız da kalmalıyız. Ve bu yüzden kapısız camsız 

oda içinde vakit geçirmeliyiz. 

İLLÜSTRASYON: Sıla Beste Horat
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EMEK

/yldcaglar

 Mamak sokaklarını arşınlar-

ken aklına birden amcası geldi. Ege 

Mahallesi’ne giden otobüse atlayarak 

soluğu baba yarısında aldı. Hava karar-

mak üzereydi. Sekiz numaranın ziline 

bastı cızırtılı bir gürültünün ardından 

otomatta yengesinin sesini duydu.

‘ ’Benim yenge Emek.’ ’ Kapı açıldı, ilk 

kata çıktı yengesi ve amcası tarafın-

dan kapıda karşılandı. Amcasının üst 

dudağından sarkan bıyıkları çehresine 

yayılırken o babacan gülümsemeyi 

özlediğini fark etti. Ayak-

kabılarını çıkarıp içeri 

geçtiğinde kucaklaşma 

faslı başladı, salça 

kokusunu ciğerle-

rine çekti bu saate 

kadar ağzına tek 

lokma koymamıştı. 

Amcası omzunu sıkıp 

‘ ’Kaynanan seviyormuş 

kerata…’’ dedi. Oturma 

odasına geçtiler, yer sofra-

sı kurulmuştu. Küçük bir tencerede 

tarhana çorbası tüterken ortada büyük 

bor cam kâsenin içinde yoğurtlanmış 

makarna duruyordu. Yenge müsaade 

isteyip mutfağa geçti, bir iki kelam 

edip çorbalara kaşık sallamaya başla-

dılar. İkinci kaşıklar havaya kalkarken 

yengesinin elinde küçük bir cezveyle 

içeri girdiğini gördü, sofranın üzerine 

eğilip kavurduğu salçayı makarnanın 

üzerine döktü diğer yandan da kocası-

na sitem ediyordu.

‘ ’Yemeğe ayrı gayrı başlamakta moda 

oldu.’ ’ Çorbalar bitip kâseler sofradan 

kaldırılınca aynı kaşıklar makarnaya 

daldı. Çıt çıkmadı yemek bitene kadar. 

Haydar yemeği bitirip göbeğini ovuştu-

rurken Tekel sigarasına davrandı. Pa-

ketin içinden çıkardığı sigarayı ağzına 

koyar koymaz hanımı fırçayı bastı ‘ ’elli 

kere de bu konuda uyardım seni, bak 

tüller simsiyah oldu. Git balkonda iç şu 

zıkkımı!’ ’

Suratı asıldı Haydar’ın, yeğenine sesle-

nerek ‘’Gel Emek balkona çıkalım’’ dedi. 

Sigara faslının ardından tekrar oturma 

odasına geçildi. Çaylar, bisküviler geldi 

ve muhabbet başladı. Amca evini özle-

diğini fark etti, Cem TV’de çalan türkü 

ortamda kasvet havası yaratınca 

televizyonun sesi kısıldı. 

Vitrinin yanındaki du-

vara baktı, iki yıl önce 

Kızıltepe’de şehit 

düşen amcaoğlu-

nun fotoğraflarıyla 

donatılmıştı. Onun 

yanındaki duvarda ise 

12 İmam’ın ve Hazre-

ti Ali’nin tasvirleri yer 

alıyordu, acı bir tebessüm 

yer edindi tüysüz yüzünde. Konu 

konuyu açarken yengesinin mutfa-

ğa geçtiği bir boşlukta derdini baba 

yarısına açtı. Utana sıkıla konuşurken 

başını kaldırıp amcasının yüzüne baktı. 

Bıyıkları büzüşmüş yüzü ise sıkıntılı 

bir hale bürünmüştü. Oturduğu yerden 

doğrulmaya çalıştı, göbeği yüzün-

den zorluk yaşadı. Elini arka cebine 

daldırıp cüzdanını çıkardı, son elli lirayı 

yeğenine uzatıp aklına yanlış bir şey 

gelmemesi için boş cüzdanı ona doğru 

çevirdi. Kızarıp bozarmış, utancın-

dan iki büklüm olmuştu ‘’Aman amca 

estağfurullah.’ ’ diyebildi. Uzattığı parayı 

geri çevirerek konuşmasına devam etti 

‘ ’Allah razı olsun can amcam, o kadar 

acelesi yok!’ ’ dedi cebindeki son beş 

lirayı düşünürken… Parayı almadı, sa-

ate bakıp müsaade istedi son otobüse 

yetişmesi gerekiyordu. Haydar’ın yüzü 

asıldı parayı gidene kadar yeğenin ce-

bine sokmaya çalışsa da Emek ısrarları 

boşa çıkardı. El öpüp vedalaştıktan 

sonra sokağa çıktı. Son otobüsün gel-

mesine dört dakika kalmıştı, tabanları 

yağlayıp durağa koştu. Ucu ucuna 

yetişmişti. Beş lirayı biletçiye uzatıp 

para üstünü aldı, çaresizliği ilikleri-

ne kadar yaşarken otobüsün en arka 

koltuğunda kendine yer edindi. Eve 

varana kadar işlerin içinde nasıl çıka-

cağını düşünüp durdu. Kira, faturalar, 

diğer masraflar derken iyice çıkmaza 

girmişti. Matbaada çalışırken makineye 

kaptırdığı parmaklarına bakıp kendini 

iyice derde sürükledi. Keçiören’in ara 

sokaklarında ilerlerken evine karşıdan 

alıcı gözle baktı, binalarında arasında 

kalan tek tük gecekondulardan biriydi. 

Kapıyı aralayıp içeri girdi, ayakkabıla-

rını girişte çıkarıp odasına geçti. Gece 

boyunca düşünüp tırnaklarını kemirdi, 

işin içinden çıkamadı. Bu sabah içtiği 

sigaranın yarısını ceketin cebinden 

çıkarıp yaktı, tuhaf bir tütün kokusu 

yayıldı eve. Radyoya ses verdi, gözü 

cılız yanan avizeye takıldı. Işığı kapatıp, 

yatağa uzandı. Sigarayı filtreye kadar 

kökledikten sonra söndürdü. Türkü 

bitmiş otomatik anons devreye girmişti 

‘ ’Radyo Özgür, özgürlüğün sesi!’ ’ Anons 

bittikten sonra başka bir türkü çalma-

ya başladı, karnı kazındığı sıra buğulu 

bir ses radyodan haykırdı.

‘ ’Rızkımı veren Huda’dır... ’ ’ Acınası bir 

kahkaha attı, yorganı üzerine çekip ce-

nin pozisyonu alarak gözlerini kapadı. 

Uykuya dalarken tekrar aynı cümleyi 

duydu, tebessüm etti. 
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DÜŞLERİMİN YOLUNDA 

BİR İNSAN
İnsan kelimesi ne anlama gelir? Sözlük anlamı “Aklı ve 

düşünme yeteneği olan, dille sözle anlaşan, en gelişmiş 

canlı sayılan yaratık.” diye geçiyor. İnsanlık var bir de; 

“İnsanın doğasını oluşturan, özelliğini kuran ve insanı 

insan yapan niteliklerin tümü.” şeklinde açıklanmış.

Sık sık sözlüğü karıştırırım. Kelime anlamlarına bakarım. 

Zihnimi diri tutmak için küçük bir oyun aslında. Sorgula-

yıp dururum işte! İnsan kelimesine takılmam bundandır. 

Evrensel kavram baktığınızda, ne ırk ile işi olur ne de 

cinsiyetle. İnsanlığı bireyde kaybedebilir, toplumda! Bu 

iki kavramı sistemin zinciri olarak görürüm. Biri diğeri 

için sürekli savaşır, mücadele verir. İnsan 

kavramı geliştikçe, insanlıkta çarkı iler-

letir. Basit bir matematik formülü gibi…

Eğer tartışılacaksa insanlık, yüzyıllar 

boyu insan olabilmenin ve kalabilmenin 

sınavında işte. Yanlış mı düşünüyorum? 

Kölelik mesela. Ya da teninin rengi ile yargılanmak. 

Ötekileştirilmek. Savaşlar! Ve daha birçokları… Hepsi 

insan kaynağı ile oluşuyor. Sonucunda insanlığı sor-

gulatıyor. ‘İnsan olmak nedir?’ diye derin tartışmaların 

içine çekiyor. Kavram noktasında şifa arıyor. Birey olma 

yolunda sınıfta kalınca, insanlıkta kanaat notunu kulla-

namıyor. Çok mu olumsuz bakıyorum, bilemedim!

Bana göre insan, değişime ve yeniliğe gebe bir varlık 

aslında. Hakikate bakılırsa değişimi bir o kadar ister, 

bir o kadar da reddeder. Değişmeye, değiştirmeye olan 

cesaretini gün ışığı gibi ortaya çıkartamaz. Şimdi sohbet 

edelim. Biraz ben biraz da siz anlatın şu insanı. Mesela 

kendinizi 1957 yılında Siyahi Kadın olarak hayal edin. Hem 

kadın olmanın, hem de zenci olmanın travmasına girin. 

İkinci Dünya Savaşı’nda bir Yahudi olun mesela. Tamam, 

kendinizi Adolf Hitler olarak da düşünebilirsiniz, prob-

lem yok. Ya da engizisyon mahkemesinde yargılanan bir 

filozofsunuz. Her şey olabilir, özgürsünüz. Demiştim size 

insanlık yüzyıllar boyu insan olabilmenin ve kalabilmenin 

sınavında diye. İşte bu yüzden insan olgusu değişime 

ve yeniliğe gebe bir varlık aslında. Hakikate bakılırsa 

değişimi bir o kadar ister, bir o kadar da reddeder. 

Değişmeye, değiştirmeye olan cesaretini gün ışığı gibi 

ortaya çıkartamaz. 

Konuştuğumuz kavram adına duyduğum en güzel öneri 

ise; birinin size iyilik yapmasına müsaade edin oluyor. 

Düşünüyorum ama hatırlayamıyorum. En son kime izin 

verdim? Bulamıyorum. Küçük bir çocuğu mutlu 

ettiğimi biliyorum, yolunu kaybetmiş biri-

ne güven vermeye çalıştığımı hatırlıyo-

rum. Ama kendime iyilik yapılmasına 

müsaade ettiğimi hatırlamıyorum. 

Buna izin verdiğiniz vakit ön yargı-

larınızın tabusu yıkılır. Örnek olmak 

olgusundan öte bir şey bu. Deneyin. İnsanlık adına 

bir adım gibi düşünün. Çünkü iyilik bulaşıcı bir şey…

Sempatik gözükmüyor insan kelimesi artık çağımızda, 

farkettim.  21.yüzyıl gerçeği diyelim bu duruma. Hızlı ve 

telaşlı yılların getirdikleri, yoksa yitirdikleri mi deme-

liyiz? Derin düşünmeye ve anlama ihtiyacını azaltan 

bir yozlaşmaya dayatılıyor insanlık kavramı. Hayata ve 

zamana yetişmeye çalışırken yoruluyoruz. Değerleri 

rafa kaldırıyoruz. Birbirimizi anlamaya, yol göstermeye, 

destek vermeye gerek görmüyoruz. Hal böyle olunca 

kavram derinliğini kaybediyor. 

 Siz gene de birinin size iyilik yapmasına müsa-

ade edin. İnsan olduğunuzu birinin size hatırlatmasına 

gerek yok. Asıl önemli olan karşınızdakinin insan olduğu-

nu hissetmesine imkân vermenizdir. Çünkü asıl mesele 

insan olmak değil, insan kalabilmektir.
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BİR VAR OLUŞ MU 
YOK OLUŞ MU ?

/cemdoganofficial

 Bir varoluş mu? Ya da bir yok oluş mu insan? 

Yoktan mı var oldu yoksa vardan mı yok oluyor? Bin-

lerce yıllık insanlık tarihi sayısız macerayı gerisinde 

bırakıp son hızla kendini bitirmeye doğru giderken onu 

köprüden önce son çıkışa saptırabilecek bir güç var 

mı? Önüne çıkan her şeyi çılgınca tüketip yok eden bu 

canlı türü acaba insan sıfatının olgunluk ve bilgeliğin-

den haberdar mı? Haberdar ise bunun en 

güzel yolunun Bağla-

madan geçtiğini ve 

insanlık için yazılan 

en güzel öğretilerin 

bağlama ile dillen-

diğini biliyor mu? 

İnsanlık bilincini en 

güzel taşıyan şeyin 

bir enstrüman oldu-

ğunun dünya farkında 

mı? Bence ne dünya ne de bu ülke farkında. 

Zira farkında olunsaydı bağlamanın dünya sahnesindeki 

varoluş mücadelesi böyle bir çağda bu denli zor olmazdı. 

Eğer biz bağlamayı ilk önce kendimize ve sonrada dün-

yaya tanıtmakta bu kadar başarısız olmasaydık bugün 

bağlama belki de hem insanlığın ilacı olacak hem de 

dünyayı çok güzel bir gezegene dönüştürmüş olacaktı. 

Çünkü yukarıda kendime ve dolayısıyla tüm insanlığa 

sorduğum soruların çözümü bana sorarsanız bağlama-

nın perdelerinde, tellerinde gizli. İnsanı insan yapan en 

önemli detay kuşkusuz düşünebilmesidir. Yani yaşamsal 

fonksiyonları dışında daha detaylı ve farklı düşünüp 

çeşitli davranış biçimleri geliştirebilmesidir. Bu düşünce 

gücünün ortaya çıkardığı en güçlü, yaratıcı ve kadim 

olan kazanımlardan biri ise tartışmasız müziktir. İlk çağ-

lardan bu yana her toplum ve kabilenin kendine has 

müzikleri oluşmuş, bu müziklerle sevinmiş, üzülmüş, 

kahramanlıklarını anlatmış, sevdalarını dillendirmiş-

lerdir. Ve yine bu düşünce gücü onların daha da fazla 

ileriye giderek çeşitli enstrümanlar icat etmesine kadar 

varmıştır.43.000 bin yıl önce Almanya’da çalınan bir flüt, 

13.000 bin yıl önce Fransa’da kullanılan bir yaylı çalgı 

ve yapılan kazılar, bilimsel araştırmalar ışığında ortaya 

çıkan 5000 yıldır Anadolu’da esen 

bağlama enstrümanının fır-

tınası gibi. İşte efsane 

tamda burada baş-

lıyor. Diğer enstrü-

manlar tarihin sah-

nesindeki yerini bir bir 

kaybetse de bağlama 

binlerce yıllık serüveni-

ne hız kesmeden devam 

ediyor. Hem son derece 

güzide bir inanışın temsilcisi ve dili hem de koca Anado-

lu’nun dert ortağı, sırdaşı, gönül dostu oluyor. Zamanın 

her dönemine ayak uydurup bir şekilde kendini yeniden 

var ediyor ve yerini hiçbir zaman yitirmiyor. Pirler eline 

alıp üç telli sazı aşk ile hakkı zikrediyor, aşıklar aşkının 

peşinde diyar-ı gurbet geziyor, dertliler derdini söylüyor, 

kahramanlar köylülerle    olan kavgalarını anlatıyorlar. 

Bağlama Anadolu’nun tüm köklü kültürleri ile öyle bir 

sarılıyor ki birbirine bağlamadan geçmeyen bir dert, bir 

yaşam kalmıyor. Gah Torosların zirvesinde yörük çadırın-

da 3 telli cura, gah karsta Âşıkların elinde bir destana, 

gah ege de bir zeybeğin kahramanlığına dil oluveriyor. 

En zorlu dönemlerde mazlumun en güçlü silahı zalimin 

ise kâbusu halini alıyor. 
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 Pir Sultan’da Şahı Sevip susmayan, Köroğlu da 

halkıyla ekmeğini paylaşan, Yüce dağlara 

kafa tutup aşığa yüce dağları aşırtan 

tılsımlı bir seda oluyor. Bu

kadar kapsayıcı ve etken bir olgu-

dan bahsediyorsak eğer şüphesiz 

bağlama bu coğrafyanın en kutsal 

emanetlerinden biridir. Bağlama 

şefkatlidir, Bağlama sırdaştır, Bağlama 

inançtır ve Bağlama Anadolu’nun feryâd-ı 

isyanıdır. Bağlama Anadolu’nun çaresiz ve 

acılı insanına tek dayanma gücü tek sırdaş 

olmuştur. Kim bağlamayı Anadolu insanından 

ayrı Anadolu’yu da bağlamadan ayrı düşünebi-

lir? Hayatı bağlamanın perdelerine değmemiş 

hangi hayattan bahsedebiliriz bu topraklarda? 

Birbirinden bi-haber Anadolu insanını yüzyıllarca 

bir arada tutan bağlama değil de nedir? Onları 

türkülerle birbirine bağlayan, evlatlarını kaybeden 

anaların feryatlarını içine saklayıp dirence dö-

nüştüren o tılsım nereden geliyordu? Bu soruların 

hepsinin cevabı yazıyı okurken içimizde beliri-

yor aslında. Çünkü hepimiz yukarda anlattığım 

hikâyeler gibi yazıyı okurken kendi yaralarımıza 

değen perdeleri, ezgileri, sözleri hissediyoruz 

içimizde. Hissettiğimiz gönül bağı bugün 

bizi, bin yıl önce bir başkasını,10 yıl

sonrada hiç tanımadığımız birinin 

yarasını sızlatacak. O yüzden en

başından beri bağlama ile 

yarasını saran biz, anlatılan 

her şey, tüm

masallar, tüm âşıklar, tüm 

yetim, öksüz ve yaralılar 

biziz. Bu yaraların en güç-

lü merhemi ise tarihin her 

sürecinde Bağlama olmuştur. 

Aslında bizi birbirimize bağlayan 

şeyin acılarımız olduğu gerçeğini de bir 

tek Bağlama cesurca dile getirebilmiştir. O yüz-

den ayrılmaz bir parçasıdır, Anadolu insanının Bağlama. 

Çünkü Bağlama Anadolu insanına şefkatli olmayı öğret-

miştir, insan olma bilincini öğretmiştir, saygıyı, sevgiyi, 

inanmayı öğretmiştir. İşte bu gücün varlığını görebilen 

bir göz olarak bağlamanın tüm dünyada birleştirici bir 

güzellik olabileceğini düşünürüm daima. Bağlamanın 

şefkatiyle yoğrulmuş bir dünya hayal etmek ne güzel 

ne umutlu oysa. Bağlamanın hoşgörüsüyle yaşayan 

birbirini kucaklayan insanları, din, dil, ırk ayırmadan 

birbirine kucak açan insanları düşünmek ne muhte-

şem bir şey. İşte sohbetlerde hep söylediğimiz “Anadolu 

insanı bir başka yahu!” düşüncesini ve dolayısıyla o 

tılsımın, başkalığın temel sebebini oluşturan olgu bence 

Bağlamadır. Yani bize Anadolu insanının başkalığını his-

settiren o şey dünya halklarını da aynı şekilde var edip 

başkalaştırabilir, insanlığın var olduğu bu topraklar 

yine insanlığa ışık saçabilir. Bunu da ancak ve ancak 

Bağlama ile yapabilir. O sebeple Bağlamayı Anado-

lu’dan çekerseniz ya da böyle bir şeye kalkışırsanız 

korkarım o devasa yapı büyük bir gürültü ile çöküp 

yerini koca bir enkaza bırakacaktır. Ve çocuklar ninni-

siz, analar ağıtsız, âşıklar sevdasız, dertler dermansız 

kalacaktır.
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KUSMAK

/ismailbugdaycii

 Geceden kalan sarhoşluğun buhranı ile ayılma-

dan banyoya atıyorum kendimi ve boğazıma kaçırmak 

istediğim iki parmağımın ıslaklığı ile uyanıyor bedenim. 

Dünü tüm tatlı ve tuzu ile döküyorum beyaz çarşaf-

larımın üzerine. Ayna da gittikçe tuhaflaşan bir resim 

var. Uzakta olmasına rağmen göz bebekleri büyüyordu, 

kirpiklerimin. Aradan on hafta geçmişti sahil kenarına 

gidip Kadıköy İskelesinde çay içmeyeli. Oysa on dakika 

sürüyordu ona kavuşmam. Ben özlenmeyi, kavuş-

maktan daha çok sevenlerdendim. Bir 

kırlangıç misali tuhaf ifadeler alırken 

parmaklarım, yüzüm ve saçımda 

ki beyaz aklarım. Aniden sancılı 

anıların siyah beyaz perde-

si yükselir, göbek bağımın ilk 

kesilişinde ki acı dokunur keli-

melerimin sancılı bedenine. Çıplak 

bir bedenin içine katman katman 

gizlediğim yıkık anılar, çaresiz çareler, 

hisli anıları en çokta sırattan geçiremedi-

ğim düşüncelerim. Sağımda üst üste oturan iki çift siyah 

çorap, maviyi kıskandıran bir ıslak havlu geçiyor elime. 

Önce sen! 

Hayır, şimdi sen! 

Bekle bekle!

Elim bir parça ayna ve aynada ki ses kararsız, korkmuş 

ve yorulmuş…

Suyu sonuna kadar açtı, yeşil sabunu maviye daldırdı, 

daldırdı, daldırdı…

 Mavinin beyaz tonunda baloncuklar kaplamıştı 

banyonun duvarlarını, kapısını, aynayı ve beni. 

Evet şimdi! Dememizle beraber dünü, öteki dünü, bu-

gün ki yarını bağıra bağıra kustum, bağırdıkça bitkin 

düşüyordum. Sustukça da değişen bir şey yoktu. Maviyi 

sesim ile ürkütmüştüm oda kaçmıştı. Ve ayna bana bak-

tı. Üstünü başını giymişti. Gri bir atletin bakışındaydım 

ve ayna da beyaz çarşafın toparlanışı elveda dercesine 

bakıyordu. Kusmak, geçmişi kusunca ardından bağırıp 

çağırınca bir şey oluyor oda bir şey olmamasıydı. Kabul-

leniyorum, baba bu kabullenmeyi etçil martıların çokça 

simit tüketmesi öğretmişti. Yaşamak için kabullenmek, 

acı veriyordu sahil kenarında ki beyaz asmalı kuşlara. 

Sahil kenarında yaşayan bu cana…

 Hiç bir zaman kendisini toparlamayan,  

yatağımın başucuna bir resim asmıştım 

ki oda küfleniyor, kokuyor ama sırf 

o resimdeki var diye kokusuna da 

katlanıyor insan…

Yüzüm dönüktür asma katlı tava-

na ve şimdilerde daha derin idrak 

ediyorum.

  Geceleri tuhaf biri kesilip, gün-

düzleri ilginç bir bedenin içine saklanı-

yordum. 

 Yazmam gerekirdi şimdi buraya ismini. Ayna 

ayna söyle bana seninde mendilinde ki kan seslerinin 

kabukları tuttu mu? Ben hiç dayanamıyorum hemen 

kabuklarını kaldırıp kan seyrine dalıyorum. Bir gülün dü-

şen kendi yaprağını seyrettiği gibi öyle baka kalıyorsun.  

Tüm bunlar nefes alırken zihnimde ki odaların kapılarını 

kapatıp uyumak istiyordum. Zihnimde ki kelimeler çoğal-

dıkça ben değil onlar konuşmaya başlamıştı. Kapatırken 

banyonun mor sümbüllü kapısını okuduğum bir kitabın 

çürük cümleleri aklıma geliyordu; aşkın siması olmaz 

ve insan kendini ait hissetmediği yerlerde nefes alma 

mecburiyetinde kalıyorsa demek ki içe atılmış hisler 

zorla kabullenilmiş yaşamlar vardır. İnsanca bir yalnızlık 

yaşamanız dileğiyle. Esenle kal sevgisiz okur.
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/ceydaoktay.09
ENDİŞEYE MAHAL 
VERMİŞ İNSANLAR

 ‘ ‘Kalabalıklar içinde yalnızım.’’ klişesine büyük bir ka-

yıbız kimi zaman. Anlatmak istediklerimiz, bağıra bağıra sus-

tuklarımız, öfkelerimize olan yenilgilerimizle ortağız. Yaşadı-

ğımız acılara ve mutluluklara verdiğimiz duygusal tepkilerimiz 

farklı; ancak insanız ve tek bir bileşkemiz var: Sevgi. Sevgi’nin 

karşılıksız bir hissiyat olduğunu kabul ettiğimizde; aynadaki 

kendimizle karşılaşmaktan korkuyoruz. Uçurumun kenarında 

olup tutacak bir el bulamamaktan. Bir düşünelim, sevdiği-

niz veyahut sevmediğiniz biri şehrin en tepesinde, önünde 

kocaman bir boşluk. Kendini o boşluğa bırakarak yaşamına 

son vermek istiyor ve siz de onun bu haline sebep olanlardan 

birisiniz ve bir şekilde ordasınız. Onu kurtarır mıydınız? Kur-

tarmak için ne yapardınız? Ayak parmaklarınızdan beyninize 

doğru akan sıcaklık sıkıştırmaz mıydı sizi? Peki bu durumdan 

haberiniz olmama ihtimali varsa bu olasılığı seçmez miydiniz?

Evet, seçerdiniz. Çünkü saklanarak yaşamak, başka insanların 

hayatlarında bıraktığımız etkiyi umursamamaya; yani gökyü-

züne kara bulutlar toplandığında bakmamaya benzer. Güzel, 

başarılı, mutlu, güler yüzlü en çokta umursamaz olmak hep 

tercih ettiğimizdir. Kimse çirkin, başarısız, somurtkan ve en 

çok da görünmez olmak istemez. İstenilen hep en iyisidir; ama 

herkesin içinde umut ve korku vardır. Ölümün kıyısında olduğu 

söylenen ve her şeyiyle yaşama tutunan küçük kız çocuğu da, 

evladına istediği kırmızı ayakkabıları alamadığı için intihar 

eden baba da… Korktuklarından umut eder; korkuları umudu 

doğurur, umudu da Tanrısını.

Bir de sokakların köşe başlarında bekleyen insanlar vardır: 

Gelip geçen kalabalığı kendine malzeme yapıp, her bir insanın 

yüzündeki; hayal kırıklarını, aşk acısını ve en deli mutluluğu 

gözlemler bu insanlar. Yaptıkları o sokağın ortasında öylece 

durup hiçbir insandan izin almaksızın onların düşleriyle dans 

etmektir. Acelesi olan o diğer insanlara baktıklarında gördük-

leri; ceplerine sıkıştırdıkları umutlarının sesidir. Yanlarından 

geçen insanların parfümlerinden, içlerine biriktirdikleri göz-

yaşlarını duyumsarlar. Yürüyüşlerinden hangi yolda kaybolduk-

larını tahmin eder; aynı yoldan en son ne zaman ve kaç kez 

geçtiklerini anımsarlar. Ve en çok da yaptıkları, hayat telaşına 

kapılan o insanların, yüzlerindeki endişeleri okumaktır.

Karlı havalarda veya güneşin en tepede olduğu zamanlarda, 

kutup yıldızının aya küsüp çıkmadığı anlar da dahi bir şey 

daha yapar bu insanlar: Gökyüzüne dokunurlar. Avuç içlerini 

göğe uzatıp, parmaklarının uçlarıyla bulutların üzerinde piyano 

çalar gibi parmaklarını hareket ettirirler. Tek korktukları 

gözlerini kırpmak ve gökyüzündeki binlerce afacan çocuğun 

hareketlerini kaçırmaktır. Bir anlığına gözlerini ayırsalar yer-

lerini değiştirir. Çünkü yaramazlık yaparlar.

Bulutlar gibi o insanlarda yarını düşünmezler ama bilirler 

gök her yeni gün daha bir güzeldir. Ve mutlu olmakta mut-

suz olmak gibi yaşanılması gereken bir gerçektir. İnsan-

lar mutsuzlukla yıkansa dahi gökyüzü her insana eşit ve 

paylaşımcıdır. Zihnin en derin penceresine düşmüş ya da 

kaybolduğunu düşünen o insanlara, bulutlarını yeryüzüne 

indirmeye hazır ve nazırdır. Yeter ki insan, elini gökyüzü-

ne uzatabilsin, umutlarının kalbinde çiçekler açmasına izin 

verebilsin. Endişelerine yenildiği zamanlarda, düştüğü ka-

yadan zihninde yarattığı gökyüzüne dokunarak kalkabilsin.                                                                                                   

Akıl hastanelerinde tedavi gören hastaları unutmadan, kök 

hücre tedavisine gerek duyan o küçük-büyük insanlar için ilik 

vererek ‘nefes’ olabilsin. Kendi hayatında kaybolmadan, içine 

düştüğü sevgi çıkmazından aynı duyguyu paylaştığı o diğer 

insanlara dokunarak kendi gökyüzünü kurabilsin.

İşte o zaman, yeryüzü-

ne binlerce afacan 

çocuk inecek! İşte 

o zaman korku-

lar ve endişe-

ler insanı terk 

edecektir.

İLLÜSTRASYON: Duygu Özkan
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/dogukansoykok

 Size nasıl bir dünyada 

yaşadığımızı sorsam bana nasıl 

bir cevap verirsiniz? Cevaplamayın 

çünkü her şey ortada değil mi? Son 

dönemlerde sıkça kullandığımız bir 

kelime ortaya çıktı. “Ötekileştir-

me.” İnsanların birbirleri arasında 

din, dil, ırk ayrımı yapması. Siyah, 

beyaz, müslüman, hristiyan, alevi 

ve sünni... Bir dakika bir dakika biz 

aynı yerden gelmiyor muyuz yahu, 

yazık!.. Peki nedir bu savaş, bom-

balar, silahlar, sömürgeler halinde 

yaşayan insanlar,ölen masum ço-

cuklar nedir? Nedir bunun sebebi 

açıklayın bana... Sonsuz zengin 

olan evrende insanlar neden açlık-

tan neden yoksulluktan ölüyor. Ne-

den her şeyi evren bize sunarken 

toprak kavgası ve sınırlar çiziliyor. 

Neyi paylaşamıyoruz. Kapitalizmin 

esaretine kapılıp neden geçmişi-

mizi inkâr edip aynı doğayı paylaş-

tığımız hayvanları bir denek olarak 

kullanıp, onların özgürlüklerini hiçe 

sayıp kafese kapatıp işkence edip 

öldürüyoruz. Hiç empati kurmuyor 

musunuz? Kuramayız. Çünkü biz 

kendimizi düşünmeyi bile unuttuk. 

İşte size Kafka’nın Maymunu’nun 

çıkış öyküsünü; Bunları bağırsam 

kimse duymazdı. Bende bu yolda 

sesimi sanatla duyurmaya karar 

verdim. Franz Kafka beni anla-

tıyordu, biraz daha devam ettim 

okumaya sonra sen, ben ve bizi 

anlatamaya başlamıştı. Bu sadece 

bir maymunun değil tüm canlıların 

meselesiydi. Oyunda tek bir cümle 

beni harekete geçirmişti “RÜZGÂR 

TARAFINDAN TERK EDİLDİYSEN KEN-

Dİ KÜREKLERİNİ KULLANMALISIN.” 

Bende öyle yaptım. Tüm bu sorun-

ları insanlara nasıl anlatacaktım 

tabi ki kendi küreklerimi kullana-

rak. Oyun o kadar acı yazılmıştı ki 

insanlığımızı ne kadar unuttuğu-

muzu yüzümüze çarpıyordu. Her 

sahne öncesi maymun figürüne 

girdiğimde içimde bir acı oluşur ve 

ne olursa olsun elli dakikalık oyun 

boyunca kendimden ve tüm insan-

lardan nefret ettiğimi düşündüm. 

İnsanlık kendi topuğuna sıkmıştır. 

Oyunda özgür bir maymun olan 

Peter’in yaşadıkları konu edin-

miştir. Arkadaşlarıyla bir akşam 

havuza su içmeye indiğinde avcılar 

tarafından vurulur ve bir geminin 

güvertesine kafes içine hapsedilir. 

Bir repliğinde şöyle diyordu Peter:” 

Üç tarafı olan bir kafesti bu duvara 

çivilenmiş. Yapısı ayağa kalkmak 

için çok alçak oturmak için ise 

çok dardı. Dizlerim kıvrılıyordu ve 

sürekli titriyordu.” diyerek ne kadar 

acı çektiğini insanlara gözleri 

dolarak masumca anlatıyordu. 

Aradığı özgürlük değildi sadece bir 

çıkış yoluydu Peter’in. Güverteden 

kaçtığı takdirde yakalanacak ya 

öldürülecek ya da daha kötü kafese 

tıkılacaktı. Bir şey yapmalıydı ama 

ne? İşte Peter için kendi küreklerini 

kullanma vakti gelmişti. İnsanları 

taklit edecek ve insan gibi yaşa-

yarak kafesten kurtulup çıkış yolu-

na doğru yol alacaktı. Peter bunu 

en kısa zamanda başardı hatta öyle 

başardı ki ulaştığı kültürel seviyey-

le insanlara konferans verebilecek 

düzeye geldi. Ama artık yalnızdı. 

Özünü kaybetmiş, ana vatanını 

unutmuş ve o özgürlük dedikleri 

esaretin altında kaybolmuştu. Artık 

başarılı bir insansı maymundu. İçki, 

sigara aklınıza ne gelirse yapıyordu 

ama yalnızdı. İnsan olmayı özgürce 

yaşamak için seçmişti ama fark 

etti ki insanlar kendi özgürlükleri 

altında kaybolmuştu. İnsanlar sa-

dece hayvanları öldürmüyorlardı ki 

insanlar birbirlerini de sırf özgürlük 

için öldürüyorlardı hatta bir repli-

ğinde şöyle diyordu Peter:

‘‘KAFKA’NIN MAYMUNU’’
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”BU ARADA İNSANLARIN ARASINDA YAŞADIĞIMDAN DOLAYI, 

SIKÇA GÖRDÜM NASIL İHANETE UĞRADIKLARINI BU ÖZGÜR-

LÜK İDEALİNDEN DOLAYI...” İşte oyunumuzun kısa öyküsü. 

İşte bu ötekileştirme ve nefret duygusunu insanoğlu olarak 

bitirmemiz gerekiyor. Bu dünyada yaşayan her canlıyı se-

versek ve din, dil, ırk ayrımı yapmadan yaşarsak bombanın 

düştüğü yere çiçek dikeriz. Benim de küreklerimi çekmeme 

vesile olan ve her daim yanımda olan sevgili yönetmenim 

ALTAN ALKAN, şaheser makyajıyla beni tam bir maymuna 

döndüren, sev-

gili  makyözüm 

Oya KADRİYE 

POLAT, İsviçre-

lerden oyu-

numuzla artık 

özdeşleşen tab-

lomuzu yapan 

sevgili ressam 

arkadaşım 

Selda ARSLAN’ 

a, koordina-

törlerimiz Aziz 

KAHREMANOĞ-

LU, Cemal NARDAN ve Veli KOÇAK kardeşlerime, oyunumuzun 

karakalemle maymun videomuzu hazırlayan Ulaş BEDÜK  

hocama, prova süresince bize sahnelerini açan TİYATRO 

GARAJ 1112 SAHİPLERİ Hakan SALINMIŞ ve Aylin SARAÇ hoca-

larıma, ikinci sezonumuzda seyircilerimizi ağırlayıp onların 

memnun ayrılmasını sağlayan  bize hep destek olan FADE 

SAHNESİ ekibi Murat AFŞAR, Volkan SELÇUK , Özge KARADE-

NİZ, Burak ve sevgili emektar tekniğimi yapan Emre YILDIZ  

kardeşime sonsuz teşekkürlerimi sunarım ... Ve canım 

annem, canım babam ve kardeşlerim siz olmasaydınız bu 

aşık olduğum replikleri asla insanlara ışık tutarak haykıra-

mazdım, size minnettarım.

 SANATLA KAL DÜNYA...

KEŞKE BİR ZAMAN
MAKİNEM OLSA

 Her birimiz yaşadığımız metropollerin 

hengamesine öyle kaptırmışız ki kendimizi ; za-

manın inanılmaz bir hızla akıp gittiğinin farkında 

bile değiliz...

   Aynı sokaklardan defalarca geçiyor, aynı mar-

ketten alışveriş yapıyor, aynı simitçiden simit 

alıp aynı otobüse biniyoruz çoğu zaman... Peki 

hangimiz etrafımızda ne olup bittiğinin farkın-

dayız. Yanımızdan gelip geçen insanların kim 

olduklarını, ne hissetiklerini, neler yaşadıklarını 

kaçımız önemsiyor? En son kimin derdini dinle-

dik, kimin için çare aradık mesela? Ya da ger-

çekten güvenerek kime içimizi döktük?

   Çocukken her şey ne kadar basit ne kadar da 

doğaldı oysa... Parkta oynarken tanıştığımız 

bir çocukla hemen kaynaşıp arkadaş olur ve 

her şeyimizi paylaşırdık. İki gün parka gelmese 

merak eder, acaba hasta mı diye endişelenirdik.

Herkese yetecek kadar sevgi taşıyan, kocaman 

kalplerimiz vardı küçükken...Biz büyüdükçe 

kalplerimiz mi küçüldü de; kolay kolay sevemez 

olduk...

  Robotlaştık mı biraz, duygularmız mı köreldi 

bilemiyorum... Bu insan kalabalığı, dünyadaki 

keşmekeş, suratımın ortasına koca bir yumruk 

yemişcesine sersemletiyor beni... Çocukluğu-

mun samimiyetini özlüyorum.Keşke diyorum;bir 

zaman makinesi olsa, alsa beni geçmişin en 

derinine bıraksa... Kodlanmış gibi yaşamaktan 

sıkılıyorum zaman zaman ve bu kargaşadan 

uzaklaşıp; sakin, huzurlu bir rüyaya uyumak 

istiyorum...

Yasemin KOÇ

/yaseminnkoc_
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ÖNEMLİ OLAN 
İNSAN OLMAK DEĞİL,

 ‘‘KAMİL İNSAN’’ OLMAK

1. 13 yaşında ilk 45’liğinizi çıkardınız. Ne hissetmiştiniz 

o zamanlar?

  Aslında çocuk gözlerimle anlamaya çalışıyordum. 

Arif Sağ ve Orhan Gencebay stüdyoda saz çalıyor ve ben 

türkü söylüyordum. Başlangıç için çok şanslı olduğumu 

söylemek mümkün. Muhabbetlerde türkü söyleyen küçük 

bir kız çocuğu olarak Netfon Plak ile anlaşma 

yapmış, müzik yaşamımın ilk pro-

fesyonel basamağını aşmıştım. 

Mutluydum. Anlamlandırmaya 

çalışıyordum. Bugün gibi 

kolay şöhret ve tanınır ol-

manın olmadığı bir yavaş 

akan dünyada ilerlemeye 

başlamıştım. Güzel gün-

lerdi.

 

2.İnsanların ve dünyanın 

yozlaşmasını, insanların 

kendi kültürlerine sahip çık-

mamalarına bağlıyor musunuz? 

Neden?

 İnsanın kendi kültürü derken Anadolu bu 

konuda hem çok şanslı hem çok şanssız... Onlarca farklı 

kültür bir arada yaşıyor, her türlü güzelliği alıp veriyor-

lar. Ortak yaşam alanlarında ortak kültürler de oluşturu-

yorlar. Bu şanslı bölümü...  Ama tahammülsüzlük ve ce-

halet her şeye düşman olduğu gibi kültüre de düşman. 

Baskın olanı kabul etmek gerek anlayışı ile büyük acılar 

yaşanıyor. Bu da şanssız tarafı... Kendi kültürünü bilmek 

ve aktarmak önemlidir. Bu geleceğimizi de şekillendire-

cek. Ama önemli olan Hz Ali’nin dediği gibi  ‘değişmeyen 

de değişir’ iken geleceği kültürel olarak daha doğru 

kurabilmek. Bir Alevi tabiri vardır ve çok severim ‘eksik 

artmak’ diye. Bakın bugün iletişim çok hızlı ama eskisi 

kadar anlamlı mı? Sosyal yaşam daha geniş ama daha 

iç içe mi? Artık daha çok eşyamız, evimiz, 

elbisemiz, arabalarımız var ama daha 

mutlu muyuz? Önemli olan kültüre 

sahip çıkmak tabii ki... Ama 

geliştiremediğin kültürün 

sana bir yararı olur mu? 

Bence olmaz. 

 

 

3.Anadolu müziği ile 

elektronik müziğin en iyi 

harmanlandığı albüm ola-

rak kabul edilen ‘’Külliyat’’ 

albümünden kısaca bahsede-

bilir misiniz?

 Mevlana ne güzel söylüyor “ Şimdi yeni 

şeyler söylemek lazım. “ diye. Ben hep kökü Anadolu 

olan ama dalları dünya olan bir müziği aktarmaya çalı-

şıyorum. Jazz projemiz de elektronik türküler projemiz 

de bunların sonucudur. Orient Expression ile yaptığımız 

külliyat albümü de benim gibi otantik müzik yapan bir 

sanatçı ile elektronik müzik ile uğraşan bir grubu bir 

araya getirdi. Yeni bir sound oldu. 

SABAHAT AKKİRAZ
/sabahatakkiraz

^

İLLÜSTRASYON: Fevzi EGÜZ
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Ben kendi müziğimi kaynak ve icra olarak koydum 

gençler de kendi duygularını kattılar. Sonucu iyi oldu 

bence. Tüm dünyada listelere giren 16 ülkede CD 

olarak basılan ve önemli 

sayıda dinleyiciye ulaşan 

bir çalışma oldu Külliyat. 

Belki de türünde tek 

olarak da kalacak gibi. 

Mercan Dede ile tek tek 

yaptığımız ilk denemelerin 

sonucunda Külliyat bir türkü 

söyleyen kadın sanatçının yaptığı ilk ve tek albüm 

olarak duruyor şimdilik. Belki bir gün başkaları da bunu 

deneyip yapacak cesaret ve desteği bulur.

4.Gittiğiniz birçok yabancı ülkenin insanlarının Türk 

Halk Müziğine karşı verdikleri tepkiler nasıl olmuştur?

 Ben 6 kıtada uluslararası festivaller-

de Türkü söyledim. Dünyanın en 

önemli sahnelerinde, opera 

salonlarında, kulüplerinde, 

Haller de sahne aldım. 

Uzun havada ağlayan 

Fransız, deyişte sahneye 

fırlayan Brezilyalı, halay 

söylerken kardeşime “ bu 

müzik ne müziği diye sorup 

düğün müziği olarak yapılır cevabı-

na; bir daha evlenirsem bu müziği isterim” 

diyen Amerikalı gördüm. Ama türküler dünya insanının 

çok da anladığı, özümsediği bir müzik değil. Çünkü dinle-

mesi çok zor müzik... İyi icracı olmak gerek, akışı doğru 

yapmak gerek. Yoksa amacına ulaşmada zor bir müzik 

türü türküler.

5.Son olarak dergimizin bu sayısının konusu ‘’insan’’.

Biz de size sormak istedik, insan denince aklınıza ne 

geliyor?

 Yeni bir deyiş okuyacağım;

“Tanrı’ya Komşuyduk, Güneş’e eştik.

Kün dedik güneşin bağrını deştik”

 İnsan sonsuz güzellikleri ve sonsuz çirkinlikleri 

bir arada paylaşan bir varlık. O yüzden 

başına her şey gelir. Her şeyi 

yapabilir. Her duruma ayak 

uydurabilir. Önemli olan 

insan olmak değil “ Kamil İn-

san” olmak yoksa ham ervah 

olduktan sonra milyarlarca 

var. 

  Biz saz da, söz de, öz 

de ve iz de insan olmaya çalışıyoruz. Bunun sınırı var 

mı? Yok. Kamil olmaya çalışmak, engin olmak, sonuçta 

sonsuz değil sayılı günleri yaşadığımızı bilerek iyi insan 

olmaya çalışmakta marifet. Bunu yapana, özünü Hakk’a 

indirene, ele bele dile sahip olana da büyük saygı duy-

mak gerek. Hele ki bu zaman da...

İLLÜSTRASYON: Fevzi EGÜZ
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TÜRKİYE DÜNYANIN PARADOKSUDUR

/furkan.kkarahan

 Çözümü bir türlü bulunama-

yan problemlerin ülkesidir Türkiye. Şu 

çok değerli cümleleri -ki fikrimce 21. 

Yüzyılın en önemli cümlelerinden- ge-

çen gün çok sevdiğim, dost bildiğim 

arkadaşım Ömer Keskin döktü ağzın-

dan: ‘ ’Türkiye garip bir yer. Modernlik 
var, ne tam modernlik; tarikat var, ne 
tam tarikat; ne monarşi tam monarşi, 
ne cumhuriyet tam cumhuriyet. Türki-
ye’de her şeyden biraz var ama hiçbir 
şey tam anlamıyla yok. Yani ortada 
dımdızlak kalmış. Ne batı kadar iyi, ne 
doğu kadar kötü. Türkiye bu dünya-
nın paradoks ülkesi . ’ ’ Ne kadar haklı 

ve doğru bir çıkarım! Peki, sormamız 

gereken şey ne? 

-Neden Türkiye’de hiçbir şey tam değil?

 Bunun cevabı da çok basit 

aslında. Düşünmüyoruz. Evet, ce-

vap bu, düşünmüyoruz. Bir problemi 

çözmek için üstüne düşünmek gerekir. 

Bu bizim suçumuz değil, korkmayın.

(Aslında bizim suçumuz lâkin biraz 

dolaylı yoldan.) Dünyanın neresine 

giderseniz gidin, sanat ve bilimde 

en ileri olan ülkeler, refah düzeyi en 

yüksek olan ülkelerdir. Geçim sıkıntısı 

çeken ülke düşünmeyen ülkedir. Daha 

doğrusu düşünemeyen! Çünkü herkes 

karnını doyurmakla meşguldür. Geçim 

sıkıntısını kaldırırsak, insanların böy-

lelikle düşünmeye vakti olur. Ve insan 

düşünmeye başladığında, her şey bir 

ip yumağı gibi çözülür. Velhasıl kelam, 

biz geçim sıkıntısı çekmeye devam 

ettikçe, muasır medeniyetler seviyesini 

elimizle iteceğiz. Geçim sıkıntısı da 

öyle kolayca baştan atılabilir bir durum 

değildir, üretmeyen bir ülke için. Hatır-

lar mısınız ilkokulda duvara astığımız 

yerli malı afişlerini? Şimdi size o afişte 

gördüğünüz ‘yerli malı’ olan yiyecekle-

rin tamamına yakınını ithal ettiğimizi 

söylesem? Durumumuzun ne denli 

vahim olduğunu hatırlarınıza getirmek 

istedim. Sol kesim sağ kesime yobaz, 

cahil, gerici; sağ kesim sol kesime gâ-

vur ve Allah’sız, dinsiz demeye devam 

ettikçe sonu gelmeyecek bu taşlama-

ların. Aydınlarımıza sesleniyorum! 
Kavuğuna çekilip, ülkemiz adına elini 
sıcak sudan soğuk suya sokmayan 
aydınlarımıza! Bırakın artık halka 
tepeden bakmayı. Bize anlatın, bu işin 
ehli sizlersiniz! Siz korkarsanız, ışığı 
karanlığa nasıl taşırız? Sorun aslında 

sağ-sol çatışması da değil arkadaşlar! 

O geçmişte kaldı. 

Sorun aslında bizleriz. 
Düşünmeye alıştırılmamış kişilikleri-
miz. 
Çünkü önce ekmek geçsin boğazımız-
dandı her şey. 
Önce elin ekmek tutsun. 
Kendi ayaklarının üstünde dursun 
erkek. 
Faturalar birikmesin panolarda. 
Yarına aç kalmayalım. 
Fakiriz, evelallah biliriz. 
Yoksuluz, konuşmaktan bile çekiniriz. 
Sanat neyimize, bilim neyimize! 
Sen önce ekmek ver bizim elimize. 
Karnımız doysun hele bir, 
Ondan sonra düşünürüz sizin dedikle-
rinizi de(!)
 Lütfen, ama lütfen zor da olsa 

bir şeyleri idrak etmeye başlayalım 

artık. Görelim çocuklarımızın dünya 

çapında başarı elde ettikten sonra 

göğüs kabartmalarımızı. Eğitimde, 

sanatta, bilimde önlerine geçmek 

yerine, arkalarında durup destekleye-

lim. Çünkü yapılmayacak, olmayacak 

şeylerden bahsetmiyorum. Artık çeki 

düzen vermek gerek kendimize. Her 

gece yürek burkan haberleri düşün-

mekten uyuyamıyoruz. Kendi içimizdeki 

problemleri çözmeden, kafamızı nasıl 

dünyaya çevirebiliriz? Hani hoşgörü 

cennetiydi bu güzelim topraklar? Hani 
misafirperverlikti övündüğümüz? 
Peki, öyleyse, bu kâinatta hepimiz 
misafiriz, kendimize karşı niye yok bu 
saydıklarımız? Geçim sıkıntısı çekti-

ğimiz sürece, sanata ve bilime uzak 

kalacağız. Üretmedikçe, sadece tüket-

mekle, elimizde var olanla yetindikçe, 

daha iyisini istememekle uzak kalaca-

ğız. Bu konuyla ilgili nasıl politikalar 
izlenmesi gerektiğini bilmiyorum ama 
bilirkişi olarak bakanlıklar mevcut(!)
 Bir şair olarak ne kadar 

korkusuz davranmaya gayret etsem de, 

söylediğim sözlerin içinden cımbızla-

mak lazım geliyor birtakım ithamları. 

Sistemi, ancak sistemin içinde kalarak 

düzeltebiliriz. Bazı muhalif kişilikler 
gibi dışarıdan bakıp laf atmakla olmu-
yor. Sunay Akın’ın da bu konu hakkında 

dilinde tüy bitti anlatmaktan. ‘ ’Bilginin 

ışığını karanlığa taşımalıyız!’ ’ diyor kaç 

yıldır üstadım. Biraz kulak versek, ne 

yapacağımızı az çok kestirebiliriz. Öyle 

tarafların birbirlerini taşlamasıyla, 

iğnelemesiyle değişmeyecek bu durum. 

Fikirlerimiz aynı olmayabilir, düşünce-

lerimiz, ideallerimiz aynı olmayabilir. 

Herkes zaten aynı fikirde olacak diye 

bir şey yok! Fikir ayrılıklarımızdır biz-
leri güzel yapan. Bizi rengârenk, çeşit 
çeşit sıradanlaştırmayın. Yeter ki 
düşünelim. Neyin doğru neyin yanlış 
olduğunu, düşünerek karar verelim. 
Ve unutmamak gerekir ki düşünmeyen 
beşerdir, beşer düşünmeye başlarsa 
İNSAN olur.
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Özce

/ozgenurstagram

 Hayat denilen şey nasıl da karmaşık? Halbuki 

hayatın ellerini tutabildiğinde başlar oyun. Hayat; göz-

lerini bağlayıp seni bir yere götürür. Gözlerini açmadan 

önce, seni güzelce bir etrafında döndürür. Sonra da!  Hiç 

tahmin edemeyeceğin bir yerde bulursun kendini. Bir yok 

oluş başlar benliğinde, bazen de koca bir boşluk. Sığın-

dığın limanlar tek tek yıkılır, sırtını yasladığın ağaçlar 

kesilir, sonbahar akar her yanından. Mevsimler yer değiş-

tirir yüreğinde. Baharlar kışları bırakır benliğine. Dökü-

len bütün yapraklar kaybolur rüzgarlarda, gözyaşların 

yağmurla karışık akar gözlerinden, yörüngeler değişir. Ay 

tutulur küçük dünyanda, okyanusların en derinine batar 

küreksiz kayıkların. Güneşin doğmaz karanlığa gömülür 

her yanın. Bütün bu olanlar karşısında gözlerini kapatıp 

yavaşça gülümseyerek göğe doğru süzülme isteği doğar 

birden. Zamanla hiçbir şey değişmez. Sadece hissetme-

meye başlarsın. En zoru da kendinle oynadığın saklam-

baçlar…‘’Görmezden gelişlerin en yalın hali.’’ Kelimeler 

gerçekle mesafe koyar araya, kelimeye dökemediğin ne 

varsa içtendir. Yine sömüresim var kelimeleri anlatmak 

için derdimi. Seviyorum devrik cümlelerimi. Onlar da beni 

seviyor olacaklar ki ele geçirmişler hayatımı. Cümlelerim 

devrik, hayatım devrik. Başta olması gereken her şey 

sondaymış gibi. Durmadan düzeltmeye çabalıyor ama 

düzelmesini istemiyormuşum gibi. Bazen kendimi çok ga-

ripsiyorum. Sanki ben, ben değilmişim gibi. Belki de sorun 

budur. Ondan mı dışlıyorum bazen kendimi kendimden? 

Cevabı olmayan sorulardan yapılmış bir beyin var bende. 

Aradığımı bulamıyorum. O yüzden hep karışık kafam. Çün-

kü ben içine sığamayacağım boşluklarla yüz yüzeyim.

İçim yok. Dışında kaldım kendimin. 

DEVRİK

Banu ÇAVUŞOĞLU
/banu_cavusoglu

ANLAT BANA
Kuşların öyküsünü anlat bana

Küçükken birbirimize anlattığımız.

Özgür kuşların öyküsünü,

İçinde savasın, öfkenin, kavgaların olmadığı…

Özgür kuşların öyküsünü, anlat bana

 Elimizde bir parça ekmekle,

 Pencereden izlerken kanat çırpışlarını,

Ağaçtan ağaca konup,

Cıvıltılarını duyup onlara eşlik edişimizi anlat bana.

Masumiyeti anlat bana “Masumiyeti!”

Gözlerimizdeki, yüreğimizdeki masumiyeti

Korkuyu anlat bana

Kaybetmekten korktuğumuz o günleri anlat bana

Susma! Hadi.

Dökülsün o güzel anlar dilinden, 

Can bulsun yitirdiğimiz benliğimiz.

 Kaybolan insanlığımız, hayallerimiz…

Susma! 

Anlat bana!

Biz ne zaman yitirdik “Masumiyeti!”

Masum kuşları bile hiçe sayıp

Her yeri kana bulmayı, ne zaman öğrendik?
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Bıkmadan araştırıp sordular, 
Filozoflar, ozanlar, ulemalar…

Aradılar bulamadılar
Buldular sakladılar…
Sırlarını açamadılar… 

Dile gelmedi, dile getiremediler…
***

Neden yazmıştı Dante “İlahi Komedya”yı?
Neden yazmıştı Sheakspeare “Machbet” ve “Hamlet”i

Neden yazmıştı Goethe Faust’u,  Sophokles,“Oedipus” ile  “Elektra’yı?”
Neden yazmıştı yüzlerce ozan, binlerce dizeyi,
Neden çıkmıştı yüzlerce felsefe, din ve inanç? 

BEŞER İNSAN MIDIR?
Eremediğimize göre sırrına insanın, 

Başlayalım işe önce 
Ne olduğu değil,  ne olmadığını araştırmakla insanın.

Ve aydınlatabilmek için soralım o meşhur soruyu önce, 
Beşer insan mıdır?

***
Deri anlamına geçer Osmanlıcada, 
Oysaki hayvanların kılıfı da deridir.

Öyleyse bizi insan yapacak olan,
Üzerimizdeki beşer değildir.

Beşer de insan değildir
Bizi insan yapacak olan
Beşer değil de nedir?

***
Besbelli ki beşer ölümlüdür.

Oysa bizi insan yapacak olan,
İçeceğimiz ölümsüzlük iksiridir.
O acep ne menem bir iksirdir?

Bulup da içene,
Hele aşk olsun içirene!
O bir kâmildir, kemaldir,

Sırr-ı hakikat, sırr-ı menaref, ilm-i ledun O’nda gizlidir.
Demek oluyor ki gerçek insan, 

Beşer değil insan-ı kâmildir
O halde yanıtlayın erenler

İnsan-ı kâmil kimdir, kim değildir?
***

Tamamlayıp devrini erememiş, ham ervahlıktan çıkamamıştır
Beşer henüz düşüp şaşırmakta, yanılmaktadır 

Kamil olma potansiyeli içinde kalmış
Henüz kâmil olamamıştır.

BEŞERE UĞRATIP ŞAŞIRTMA BİZİ 
İNSAN-I KÂMİLDEN AYIRMA BİZİ



İNSAN-I KÂMİL KİMDİR?
Kamiller…

Yüzlerce tragedya ozanının resmettiği erdemliler…
Güzel de kimdir bu kâmiller…

Nedir dedirten Yunus’a 
“Ölen hayvan imiş/ Âşıklar ölmez…”

Anlayabilmek için Yunus’u
Tasarlayalım hayvanı ceset, beşer olarak
Tasarlayalım ve de aşığın aşkını sağlayanı 

Ölümsüz, ebedi bir ruh olarak…
***

Anımsayalım tüm batın inanışlardaki ruh-u semayı,
Göğe yükselen bir iyi olarak…

Anımsayalım tüm batın inanışlardaki cesed-i ten-i ve de
Yerde sürünen bir kötü sürüngen olarak…

İçimizdeki ruh-usema adil olmak, iyilik etmek, güzellik temaşa etmek istemez mi?
İçimizdeki cesed-i ten bencil olmak, oburluk etmek, zina işlemek istemez mi? 

Anlayabilir miyiz o zaman,
Ölümsüz ruhun iyilikle, cennetle ve gökyüzüyle metaforize edilişini?

Anlayabilir miyiz o zaman 
Ölümlü tenin kötülükle, cehennemle ve yeraltıyla metaforize edilişini?

Ve anlayabilir miyiz iyilik yaparak cesedindeki kötülüğe karşı gelen ruhun
Batında devir ederek göğe yükselişinin 

İyiler cennete, göğe çekilir biçimindeki metaforizasyonunu…
Anlayabilir miyiz o zaman

Bencillik ederek ruhundaki iyiliğe karşı gelen cesedin,
Batında devrini tamamlayamadan yere, sürüngenliğe düşüşünün...

Kötüler cehenneme, yer altına düşer biçimindeki metaforizasyonunu…
Ve tüm semavi dinlerdeki cennet-cehennem dikotomisinin, 
Batında ruh-madde, iyi-kötü diyalektiğiyle olan ilişkisini?

***
Anlayabilir miyiz o zaman Platon’un iyi ideasında

Tanrısallık içeren ruhun ölümsüzlükten pay almasının nedenini?
Anlayabilir miyiz o zaman Platon’un kötü tanımında

Beşerin hayvani cesedi ile ölümünü? 
***

İNSAN-HAKK-EN-EL HAKK
Hakk, içinde senin olmadığın tertemiz kararlardan ibaret adalete denir

Hakk, insan-ı kâmile götüren köprüye denir
O, Platon’un insan-ı kâmilidir ki  Tanrı’nın yer yüzündeki halifesidir

O,ölümsüz ruhuyla En-el Hakk fikrinin kendisinde tecelli ettiği kişidir
O’nun ruhu Tanrı’nın ruhudur

En-el Hakk fikri beşerin değil İnsan-ı Kâmilin harcıdır
En-el Hakk fikri beşerin değil derisi yüzülenin, işkence görenin harcıdır…

***
Beşere uğratıp şaşırtma bizi…
İnsan-ı Kâmilden ayırma bizi…

Ya Hu.
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/neslihanlebriz

 Muhyiddin Abdal ne güzel demiş “İnsan insan der-

ler idi, insan nedir şimdi bildim...” Ben bilemedim. İnsana 

varana kadar tümden mi gelsem, tüme mi varsam bileme-

dim. Daha ben yarım kalmışlarımı tamamlayamamışken 

hangi tümden geleceğim, olmayan tüme mi varacağım?

Bu giriş birden aklıma geldi inanır mısınız? İlkokuldan beri 

deneme yazma denemelerimde hep okuyucuya (Sanki bir 

gün beni okuyacaklarmış gibi) sorular sorardım. Yorulursa-

nız şayet affınıza sığınmak isterim; çünkü dünya üzerinde 

sığınacak yerlerimiz epey azaldı.

Şimdi bu konuya nerden mi geldik onu da şöyle anlatayım: 

Dışarıda yağmur damlaları kurak toprağı öperken ben pen-

cere kenarında kitap kahve (popüler ikili) ile instagrama 

(Hani sadece bir arkadaşa bakıp çıktığınız asla bağımlısı 

olmadığınız(!) mecra) özel poz hazırlamıyorum elbette. 

İzliyorum, her zaman izlerim. Daha çiselerken yağmur 

düşünürüm sokaktaki kimsesizler, o videolarda izledi-

ğimiz kadar güzel olmasa da kedi yavruları, görünce 

başını okşamaktan aciz olduğunuz köşe bucak 

kaçtığınız köpekler, nefes alan, muhtaç 

olan bir sürü canlı nerde saklanacak? 

İhtiyaç kisvesine kapılıp uğruna ömrünüz 

boyunca ödemek için sabah sekiz akşam 

beş mesaisinde hırpalandığınız aracınızı 

örtmek için can çekişirken biriniz de 

onları düşünüyor mu acaba? 

Kaçınız düşünüyor, düşünmenin ötesinde ne 

yapıyor?  Dilim biraz sert belki. Etrafıma, sos-

yal medyaya, reklamlara falan baktığımda 

herkes birbirini pohpohlamıyor mu zaten? 

Yetmedi mi ego beslemelerimiz, ben de sizi 

size şikâyet ediyorum. Ne var bunda?  

Hiçbirinizle bir derdim yok, hiçbirinizden 

nefret etmiyorum. Hepinizi seviyorum.  

Yaradan’dan ötürü,yaralamadan. 

Hayatıma dokunabilen ender insanlardan biri, 

Azra Kohen Sarızeybek (Sadece Fi,Çi,Pi ve Duru 

karakterini yeniden yaşatan Serenay Sarıkaya gelmesin 

aklınıza lütfen bu üçleme de sadece Can Manay’ın Duru’ya 

olan aşkını anlatmak için yazılmadı onu da eklemezsem 

içime dert olur ) bir  konuşmasında “ ...Biz bu evrene 

insanlığımızın ölçüsünün testini vermeye geldik.” diyor. Bu 

cümlenin üzerine bile saatlerce konuşulur ve sayfalarca 

yazılır.

Niye varız? Dünyanın en zor sorusu gibi... Bu soruyu ken-

dine sorduktan sonra içinde harekete geçme isteği olan 

arkadaşlar;  bana umut, ilham vermeye hazır mısınız? 

Bu, evrende yalnız olmadığımız gerçeğiyle yüzleşmemizin 

gereğidir. Kin, öfke, nefret, ego yerine sempati ve elbette 

empati beslememizin zamanıdır. Dünya eriyor, belki de 

küçülüyor... Uyumak için yatağına uzandığında gününü 

gözden geçirmeni rica ediyorum. Bugün neden var olduğu-

nu önce kendine kanıtlamak için ne yapabildin/yaptın? 

Kimse senden atomu parçalamanı, dünyanın yuvarlak ( 

ya da her neyse) olduğunu yeniden kanıtlamanı bekle-

miyor. Senden beklediğim biraz merhamet, çokça sevgi, 

bencilleşmeden de saygı. Hepsi bu.

Sana Çocuk Esirgeme Kurumlarını, huzurevle-

rini, barınakları, bunların gerekli olup olma-

dığını sorsam bana ne söylemek istersin? 

Çünkü ben buraları düşündükçe boğazım 

düğümleniyor. Çünkü Çocuk Esirgeme 

Kurumu’na gönüllü olarak gitmek istesen 

bile bunu çok sık yapamayacağını söylerler 

sana, gerekçe olarak çocukların bağlanma-

ması gerektiğini sunarlar. Bir kalp bir kalbe 

neden dokunamasın ki? Peki hangi yaşlı insan 

ister evinden, çocuklarından, torunlarından 

ayrı kalmayı, belki de sadece özel günlerde akla 

gelmeyi?  Mecburiyetleri elbette bunun dışında tutu-

yorum kalemim titrese de. O barınaklarda can çekişen 

hayvanları yazamıyorum bile... 

Bir avuç iyi insan yetmeyecek mi bu dünyaya? Yetelim 

olur mu?

SANA SENİ ANALTMAYA GELDİM

İLLÜSTRASYON: Sıla Beste Horat
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 Çok eski zamanlarda buradan tam 15 günlük 

deve 3 saatlik de uçak yolculuğu ötede bir ülke varmış. 

Bu ülkede yaşayan insanlar dünya üzerindeki en mutlu 

insanlarmış. Çünkü bu insanlar yaptıkları her işi seve-

rek yaparlarmış. Kimse kimsenin kötülüğünü istemez, 

arkasından kötü konuşmazmış. Yardıma ihtiyacı olan biri 

gördüklerinde hemen toplanırlar, ellerinden ne gelir-

se yaparlarmış. Fakat zamanla bu insanlar değişmeye 

başlamış. Önce teşekkür etmeyi unutmuşlar. Daha sonra 

özür dilemeyi… İlk başta bir insana yardım 

edip onun mutluluk sebebi olmayı 

bırakmışlar. Daha sonra başka 

bir insanın mutsuzluğu üzeri-

ne kendi mutluluklarını 

kurmayı öğrenmişler. Ne-

dense bunu çok sevmiş-

ler.

Yaşadıkları ülkenin bir 

adalet sistemi varmış 

fakat onlar kendilerince 

adalet adını verdikleri yön-

temleri uygulamayı seçmişler. 

Küçük şeyler için birbirlerine 

büyük zararlar verir olmuşlar ve 

bundan en ufak bir pişmanlık bile duy-

mamışlar. Zamanla içlerindeki vicdan denen sesi sustur-

muşlar. Yani insanlar insan olmaktan vazgeçmiş.

 Güneşli bir günde bir kedi; küçük ve siyah bir 

köpek yavrusunun gaddarca öldürüldüğünü görmüş. Can 

havliyle oradan kaçmış. Tanıdığı bütün kedilere haber 

vermiş. Birkaç gün sonra da ülkedeki tüm kediler top-

lanmışlar. Ne yapacaklarını düşünmeye başlamışlar. Ara-

larındaki en bilge kedi bu olanları köpeklere anlatmaları 

gerektiğini söylemiş:

 “ Evet sevgili evlatlarım, köpeklerle aramızda 

yüzyıllardır süren bir anlaşmazlık var. Fakat emin olun, 

artık insanlar köpeklerden çok daha tehlikeliler. Bu teh-

likeden köpekler de haberdar olmalı”

 Böylece gördükleri her şeyi köpeklere anlat-

mışlar. Kedilerle köpekler dost olmuş, insanlardan 

kaçmışlar. Cennet gibi bir ülkede cehennemi yaratan 

bu insanları gören diğer insanlar korkularından onlarla 

konuşmaz ülkelerine gitmez olmuş. Ve bulutlu bir gün 

dünya o kadar utanmış o kadar sinirlenmiş ki bu insan-

lara, çok şiddetli bir deprem yaratmış. O topraktaki her 

şeyi yıkmış. Sonra da çok büyük bir sel yaratmış. Her 

şey, herkes suların altında kalmış. Orada bütün 

denizlerden daha koyu, daha derin bir 

deniz oluşmuş. 

Yani anlayacağınız orada yaşayan-

lardan hiçbir iz kalmamış.

 Ve bir süre sonra dünya 

üzerindeki kimse onları hatır-

lamamış.

 Gökten üç elma düşmüş. 

İlki bu masalı yazana, ikincisi 

bu masalı okuyana, üçüncüsü 

ise her şeye rağmen iyi kalma-

yı başaran herkese…

UNUTULMUŞ İNSANLAR

İLLÜSTRASYON: Sıla Beste Horat
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MEŞKTEN SAHNEYE TÜRKÜLER

/mercanerzincan

 Ülkemizde 1950’li yıllardan sonra hız kazanan 

kırsaldan kentlere iç göç, sanayileşme faaliyetleri ve 

tarımda modernleşmenin etkisiyle başlamıştır. Göç tıpkı 

türküler gibi durağan olmayan dinamik bir süreçtir. 

Şöyle ki, kırsaldan kente göç eden 

insanların yaşam alışkanlık-

ları yeni yerleşim yerlerine 

adapte olma süreçleri 

zaman isteyen bir olgudur. 

Bu süreçte hem yaşamsal 

hem de kültürel ihtiyaçlar 

baş gösterir.

 Geçmişten günümü-

ze sözlü ve yazılı kültür temsil-

cileri olarak ozan/ baksı ve âşıklar 

toplumda kültürel bellek anlamında önemli rol oyna-

mışlardır. Kopuz eşliğinde destanlar söyleyen ozanlar 

zamanla yerini sazı ile şiirini icra eden âşıklara bırak-

mıştır. Âşıklar şiirlerinde toplumsal ve tarihsel olaylara 

yer vererek yüzyıllar boyunca halkın sesi olmuşlardır. 

Geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi üstlenmiş-

lerdir. Âşıklık geleneği usta-çırak ilişkisine dayanmak-

tadır. Ustasına yarenlik eden çırak zamanla 

sazında ve sözünde pişer ve hazır oldu-

ğunda ustasının verdiği izin ile tek ba-

şına icraya başlayabilir. Usta çırağına 

sadece icra anlamında değil toplum 

içinde davranış, üslup anlamında da 

yol gösterir. Âşık edebiyatı bünyesinde 

türlere örnek olarak; lebdeğmez ( içinde b, 

p,f,m,v gibi sessiz harfleri kullanmadan dudak 

arasında iğne ile okuma… ) güzelleme, koçaklama, 

atışmalar, taşlamalar, dedim-dedi verebiliriz.

Lebdeğmez örneği 

Divani

Hicran yarası çekenin dideleri kan ağlar

Yolcu olsa yar yolunda uğradığı han ağlar

Dönen cihanın çarkında yok olur yiter âşık

Gökte kuşlar ah çekerler yerde de insan ağlar

 Âşıklık geleneğinin yukarıda bahsedilen renk-

liliği yüzyıllar boyunca meşk ortamlarında büyük bir 

özenle yaşatılır iken günümüzde sahne icrasında bu 

renklilik büyük orada kaybolma tehlikesi altındadır. 

Bunun yerine âşıklık geleneğinden beslenen icracılar, 

edebiyat yönünü geliştirmek yerine müzikal tarafını 

öne çıkarmayı tercih etmişlerdir. Bu yolla âşıkların 

elindeki bağlama teknik olarak farklı bir yöne evril-

miş ve virtiözü statüsünde icralar ortaya çıkmıştır.

  Geleneksel müziğin yeni akımlarla harmanlan-

dığı kent yaşamında âşık müziğinin temsilcileri, yeni 

oluşan koşullar içerisinde mevcudiyetlerini sürdürmeye 

çalışmışlardır. Âşıklık geleneğinin sürdürülebilirliği açı-

sından, âşık kahvehaneleri önemli rol oynamıştır, âşığın 

icrasını gerçekleştirebilmesi için mekân ve dinleyici 

olmazsa olmazıdır. Köy meydanlarında ve köy odalarında 

muhabbetlerde sazını sözünü dinleten âşıkların,  kent-

lerdeki icra mekânları kahvehaneler maddi manevi tüm 

ihtiyaçları karşılar niteliğindedir. Günümüz-

de bu kahvehanelerin sayısı giderek 

azalmış ve âşıklar seslerini 

duyuracak televizyon, radyo 

ve sosyal medya araçlarını 

kullanmayı tercih etmişler-

dir. Sosyal medya araçlarını 

kullanarak daha geniş kit-

lelere ulaşan âşıklar, büyük 

şehirlerde çok kültürlü yaşamın 

birer parçası haline gelmişlerdir.
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Serpil TOPAL
/genc__turkolog

Bir ömür yitip gidiyor 

gölgesinde gaz lambasının…

Tarifsiz kelimelere dönüşüyor çektiğim,

derin ah’lar…

Şimdi hangi dert deryalarında 

hangi yangınlara ev sahibidir ruhum?

Kime ağlasam?

Bilmiyorum.

Dilimde keşkelerin azabıyla 

ecel terleri döküyorum.

Biliyorum.

Zor olacak bir kış ortası yolculuk!

Varmadan gece sabaha,

işte şimdi yola çıkıyorum

 Ki ben

bıraktığım ardımda kayıp anılar ile

karanlık ufuklarda umutlar gözlüyorum.

Belki de,

Mazide bir anı olacak bu yolculuğum

Biliyorum…

UMUDUN EŞİĞİ
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/abdoucucu

 Rockçı görünümlü, hiphop temelli ve türkü ruhluyum 

ben. Ruhum türküye aittir. Türkü dinlerim. Derdimi de ancak 

öyle anlatabiliyorum. Her zaman olduğu gibi, yine derdimi en 

az müşterisi olan pazarda satıyorum türküyle… Annemle her 

gün sohbet ederim. Sürekli eskilerle ilgili sorular sorarım ona, 

o da anlatır. Anlatır annem;

- Evimiz topraktandı. Bir kar yağardı, çatıya kadar.   

Biz tünel açarak çıkardık dışarı ama mutluyduk…

Ama mutluyduk…

 Annemin kurduğu her cümleyi kafamda canlan-

dırıyordum. O zamanları yaşamadım ben ama 

kafamda kurarak aklımı o zamanda yaşa-

mış olmaya ikna etmeye çalışıyordum. 

Bu beni yoruyordu ama anlıyordum git 

gide neden mutsuz olduğumuzu…

 Eskilerin yükselen popüler 

müziği türkü… İnsanlar türkülerin o 

ders veren sözlerine bakıyorlarken 

vardı insanlık. O iki üç notanın titre-

şiminde buluyordu duyguyu… Duygu-

nun ve insanlığın olduğu yerde insanı 

mutsuz edebilecek veya kötü olmasına 

sebep olabilecek tüm etkenler kalkıyordu. 

Aydınlığın olduğu yerde karanlık siyah bir nok-

tadan ibaretti çünkü… Tabi türkü ile tanışmam maalesef 

öyle çok küçük yaşta olmadı. Üniversitede tanıştım ilk olarak 

Âşık Mahzuni Şerif ile…

 

‘’Han sarhoş hancı sarhoş

   Yolda yabancı sarhoş

   El çek tabip kalbimden

   İçindeki sancı sarhoş’’

 İnanılmazdı… Bir dert hiç böyle güzel anlatılmamıştı. 

Dert öyle bir hale bürünmüştü ki bağlamanın dilinde, insan 

dermanını buluyordu derdin içinde…

 Araştırmalarım hız kazanmıştı âdeta. Başka ne ha-

zineler vardı erişebileceğim diye meraktan sabahlara kadar 

uyumuyordum. Sonra bir sese daha ilişti kulaklarım…

‘ ’Vay gözünü sevdiğimin dünyası’’ dedi biri… Çaresiz bir sitem-

di. Muhlis Akarsu…

 Yıllar boyunca hiphop dinledim. Doğru bir şeyler an-

latıyordu. Benim de anlatmamı sağlıyordu. Yaşadığım dönem-

de bir bokluk olduğunu seziyordum ama tanımlayamıyordum. 

Protest bir müzik hip hop. Nerden nasıl meydana geldiğini 

anlatmama gerek yok galiba… Ama bir gün irkildim birden…

Yine oydu…

             ‘’10 çocuk arpa yiyor

               Ahha Memmed emmi

               Beyler buna ne diyor

      Dehha Memmed emmi’’

 

  Bir başkaldırı var burada. Evet evet, 

bu bir başkaldırı nerde görsem tanırım… 

Âşık Mahzuni Şerif, o benim tanımlaya-

madığım bokluğu çok önceden basit bir 

dille tanımlamış. İlk defa burada hip 

hop ile türküyü eşleştirmiştim kafamda. 

Mahzuni’nin köyde, topraktan bir evde ne 

gibi bir çıkarı olabilirdi ki bu cümleleri 

söylemek için… Hiçbir çıkarı yoktu. O da 

hip hop yapanlar gibi vicdan süzgecinden 

geçirebiliyordu insanları sadece…

 Şimdi ilerleyen insanlık, gelişen teknoloji, 

bize dijital ortamlarda müzik yapma fırsatı sağlıyor. 

Farklı farklı aranjeler, karmakarışık armoniler, gerçeği kadar 

yakın soundlar… Bizi, gerçeğe o kadar hapsettiler ki  soyut 

olan ve hayal olan her şeyin peşinden gitmeye korkar olduk. 

Ruhlarını doyuramadan, bedenlerini doyurmaya çalışan insan-

ların dünyasında yaşıyoruz. Ben türkü ruhluyum. Türkü neyse 

ben oyum. Son olarak size,kendi ruhlarını sağlıksız besinlerle 

zehirleyen insanların,düşünceleri için yaktıkları bedenin ölüm-

süz ruhundan dinlediğim mısralar ile veda etmek isterim ey 

insan!..

‘ ’ Bir insan ömrünü neye vermeli

   Harcanıp gidiyor ömür dediğin ’’

   Hasret GÜLTEKİN

BEN TÜRKÜ RUHLUYUM
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Ayşegül GÖÇMEN
/askgulgcmn

 İçimi deliyor gök. Yutku-

namıyorum sanki... Sanki kafamla 

bedenimi birbirine bağlayan o yolda 

bir şey var. Bir şey… Bir yaşam… Bir 

dert… Bir yalnızlık… Belki bir ayna… 

Paramparça olduğu halde yine de 

her parçasında tüm yüzümü gös-

terebilen bir ayna.  O ayna. Aynaya 

bakınca ben ve bana bakınca siz 

bir boyun görüyorsunuz sadece. 

Bir boyun… Bir insanın boynu en 

fazla ne yaşar, neyi anlatır? Kaç 

kere sıkılıp, kaç defa öpülebi-

lir bir boyun? 

Kaç hayat 

sığar bir 

boyuna? 

Kaç kadın 

sığınır, kaç erkek 

hapsolur? Yüzölçümü nedir 

bir boynun, metrekare başına kaç 

aşk düşer? Boynu insanlık tarihin-

den yapılma ve boyundan büyük 

işlere kalkışan bir kadın biliyorum. 

Henüz yerleşik hayata geçmemiş 

bir bedenin kadını. Günün birinde 

tanrıyı doğuracağını bilmeyen bir 

kadının tarihin miladını bulamadığı 

zamanlardan kalma... Atlıların, ya-

yaların, kimsesizlerin ve  çokbilmiş-

lerin  uğradığı bir beden parçası. 

Öpülmüş, dövülmüş, sövülmüş ve 

övülmüşlerden… Yerleşemediği 

hayatın mağara duvarlarına harf-

ler çizen bir kadın bendeki. Çeltik 

çeltik nefes alıyorum. Duvarlarıma 

öyküler anlattırıyorum. Her gece 

oyuklarımda kalbi delinmiş adam-

ları ağırlıyorum çizik çizik. Aşkı 

buluyorum önce, ardından yazıyı. 

Sanki bunu yapan ilk boyunlu ben-

mişim gibi her defasında coşkuyla 

yapıyorum ikisini de. Sıkılıyorum 

mağaradan, denizlere geçiyorum. 

Balta girmemiş ormanlarda giyini-

yorum. Gövdemin üstünden değil 

belimin altından korkuyorlar çünkü. 

Çünkü artık yılan bir ağaçta ve eli 

elmalı(!) Besleniyorum da…  Önce 

buğdayları yetiştirip ekmek yapı-

yorum sonra da o ekmekle doyur-

duğum adamları 

savaşa gönderiyorum.  Ziggurat 

oluyorum Sümer’de,  Babil’de Kule 

ve Alamut’ta bir haşhaşın tohumu.  

Çağlar atlanıyor boynumda. Fe-

tihler, isyanlar ve aşklar anlatıyor 

kıvrımlarımda. Sevgisiz bir diktatör 

nefessiz bırakıp cesur bir dokunuş 

boynuma döküyor tüm halkları. İs-

yana çıkıyor tüm uzuvlarım. Teslim 

bayraklarını değil umudun mavile-

rini doluyorum boynuma. Yurdum 

yok... Çünkü Yıldızların ateşlenip 

Ay’a kaldırıldığı bir geceye sürül-

müşüm ben, doğum tarihim insan-

lık. İnsanlık diyorum, tek boyunlu 

varlık. O boyun ki öpüldü, kesildi, 

şiirle sulanıp çürütüldü. Boynu 

bükülmüş insanların coğrafyasın-

da yaşıyorum. Burası giyotinlile-

rin ülkesi, öyleyse nasıl korurum 

kendimi? Mahkemeler kuruyorlar 

koca koca adamlar ve her defasın-

da cadı oluyorum ben. Boynum ve 

ben…  Eğer bir gezegenin geçmişini 

merak ediyorsanız kadınların boy-

nuna, geleceğini merak ediyorsanız 

ellerine bakın.  Boynum mor ellerim 

çamaşır suyu. Ağırım ve ağrılı. 

İnsanın tüm tarihi asılı boynum-

da, tüm geleceğini avuç içlerimde 

gizliyorum. Ve 

ben... Ben yeni 

bir gezegen 

istiyorum. 

Boynumum 

sadece öpül-

düğü bir geze-

gen. Kadın boyunlu olmanın sorun 

olmadığı bir boyunlular ülkesi isti-

yorum. Sadece aşkın konuşulduğu 

ve ellerimin çiçek çiçek koktuğu bir 

beden parçası… Çok mu şey isti-

yorum sence? Sen! Senin boynun 

ne güzel… Sanki tüm tarih kitap-

ları yalan söylemişler gibi umut 

dolu. Sanki hiç savaşmamış hep 

sevişmişiz gibi diri. Sanki yepyeni 

bir gezegenmiş de ilk topluluğuna 

sığınır gibi. Senin boynun ne güzel... 

Benim boynum nasıl da insan. Ver 

bana boynunu, insanlığım azalsın 

istiyorum.

İÇİMİ DELİYOR GÖK

^
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Ateşin Dansı 
Ateş yeteneğini tüm kıvraklığıyla koyuyor ortaya 

Ateş ki harekettir, özgürlüktür ateş
Fedakarlıktır, yanmaktır. 

Yandıkça daha fazlasını arzulamaktır, 
Gidiyormuş gibi yapıp muhtaç etmektir 

Sonra ateş bendir biraz 
Biraz da sen 

Biraz da hepimizdir, herkestir. 
Batıp çıkamamaktır, 
Çıkıp koşamamak...

^

ATEŞ DANSI

İLLÜSTRASYON: Nadire TATAR
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 Hayatımızın her alanında vardır ve olmazsa 

olmazımızdır müzik ve bağımlıyızdır. Acımızın, yasımızın, 

neşemizin, eğlencemizin ve daha birçok duygu ve düşün-

cemizin en özgürce ifade halidir. Tüm yaşamı boyunca 

insan için oldukça önemli bir alandan söz ediyoruz. 

Fakat okul hayatımızda müzik pek de ciddiye alınan 

dersler arasında yer almaz nedense diğer derslere 

oranla. Bu dikkatimi çekmiştir nedense. Yetenek işidir 

denip ve ezber bir yargıyla, müzik kulağı vardır ya da 

yoktur diye değerlendiriliyor muydu hala insan? 

Bilemiyorum. Hep merak etmişimdir bu yaklaşı-

mın ne kadar doğru olduğunu? Özellikle 

çocukluk yaşlarda alınan müzik dersle-

rinin, sözel ve matematiksel zekâmızın 

gelişmesindeki katkı payı, bu konu ile ilgili 

yapılan araştırmalar sonucu kesinlik kazanmış 

olduğunu okumuştum bir zamanlar. Bunun farkındalığını 

en yakın örnek olarak kendimden yola çıkarak fazlasıy-

la da yaşıyorum. Gelelim konu başlığımıza; Duyduğunu 

sesiyle ifade edemeyen kişi, kulağı olmadığı söylendiğin-

den bu alanda yetersiz hissedebilir kendisini ne yazık ki. 

Ve belki de doğru enstrümanla buluşsa virtüöz olabil-

me kapasitesi varken, sırf bu değerlendirme yüzünden 

başlamadan vazgeçebilir kendini gerçekleştirebilme 

yolundan. Diğerlerinden çok daha iyi duyup duymadığı-

nın ölçüsü müdür gerçekten sesiyle eşlik ederken aynı 

notalarda ses veremeyişi? Kesin yargılardan uzak olmak 

gerektiğini düşünenlerdenim. Duyduğu melodiyi sesiyle 

yansıtamayan kişinin, mükemmel şarkı söyleyemeye-

ceğini… Fakat müzik yapamayacağını, enstrüman çala-

mayacağını ya da beste yapamayacağını söyleyemeyiz. 

Belki de çok çalışması gerekiyordur sadece. Bedeninde 

farklıdır işleyiş ve dışavurum. Hepsi bu... 

 Teker teker elek-

ten geçirdim doğruları-

mı. Bir de baktım ki bir 

ben geçmişim elekten, 

sıyrılmışım doğrularım-

dan. Meğer baştanbaşa 

ben yanlışmışım. Oysa ne 

çok suçlu vardı etra-

fımda. Hep gidendi 

hatalı olan. 

Ben suçsuz, 

günahsız ve 

pirüpaktim.. 

Benim pence-

remden görü-

nüyordu bir tek 

doğrular ve yanlışlar, 

eksiler ve 

artılar. Her 

ne hikmetse 

bendim hep 

haklı olan, 

hep bendim 

mağdur olan. 

Bu mağduriyetler-

den ötürü isyana bağ-

lardım her olumsuzlukta 

kendimi. Bir gün annem 

mutfakta çay 

kurusunu 

elekten 

ge-

çirirken oturup izledim. 

Bak oğlum dedi annem 

eleklemek için beklet-

tiği çayı göstererek. İlk 

baktığında tamamen 

çayı görüyorsun. Ama 

bu şekilde demlediğinde 

çayın rengi de, tadı da 

kötü olur. Sudan kaynaklı 

sanırsın, az kaynattığını 

düşünürsün ama nafile. 

Bazen yanlışlar kendi 

özündedir. İnsanoğlu da 

böyledir işte. Hep dış 

etkenlerde arar yanlışı 

ama açıp da bakmaz 

özüne. Çok düşündü-

rücü geldi anne-

min bu dedik-

leri. Elekten 

geçirilip 

demlenen çayı 

yudumlarken 

kendimi sorgu-

luyordum annemin 

sözleri beynimde tek-

rarlanırken. Sonra çay 

misali elekten geçirdim 

doğrularımı. Bir de bak-

tım ki bir ben yanlışım. 

Doğrularımdan sıyrılınca 

yapayanlışmışım.

YAPAYANLIŞMÜZİK KULAĞI 
VAR MIDIR YOK MUDUR ?

Yemlihan UZUNYOL
/yemlihanuzunyol

İLLÜSTRASYON: Nadire TATAR
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1.Tiyatroyla ilk tanışmanız nasıl oldu? Bize biraz tiyatro ve 

sonrasındaki süreçte neler yaşadığınızdan bahsedebilir 

misiniz?

 -İlkokulda müzikle ve resimle tanıştım. Ortaokul 

yıllarında sınıf başkanıyken geçen boş derslerde sınıfa oyun 

oynatırdım. Herkes bir hikâye uydurur, rollere bürünür ve ser-

gilerdi tüm sınıfa. O zaman yaptığım ya da yaptırdığım şeyin 

adının doğaçlama olduğunu bilmiyordum. Sonra bir gün Türk-

çe öğretmenim bir oyun sahnelemek için 

seçme yaptı. O oyunda yer alarak tiyatro 

ile tanıştım, bu tanışıklığın ilk meyvesi 

bir başarı belgesi idi. Sonra ikinci oyun 

ve ikinci başarı belgesi ile artık tiyatro 

mu beni ben mi tiyatroyu seçmiştim, bil-

miyorum ama artık bir aktristen başkası 

olamayacağımı biliyordum. 

 (Bize biraz tiyatro ve sonrasındaki 

süreçte neler yaşadığınızdan bahsedebi-

lir misiniz?) Bu soruyu tam anlamadım. 

Anladığım kadarıyla cevaplayacağım. 

-Tiyatro hayatımdaki en büyük heyecan 

ve sevgiydi. Az kitap okuyan biriyken 

kitap kurduna dönüştürdü beni. Araş-

tırmak ve daha fazla bilgi edinmek için 

müthiş bir istek duymama sebep oldu. 

İnsanlara ve dünyaya karşı hem gerçek 

hem gerçeküstü bakma kabiliyeti geliş-

tirerek nötr bir alanı keşfetmemi sağladı. 

Bu benim tarafsızlık, objektif olabilme özelliğine geçişimi 

sağladı. Dolayısıyla eleştirel bakış açımı olumlu – olumsuz ve 

çözümsel yönde dengeli kullanmamda en büyük yardımcımdı. 

Zaten hayal eden biriyken, hayal etmenin yaratıcılığıyla büyü-

memi destekledi. Sınırların bu sayede aşılabileceğini, ruhun 

sanatla beslenebileceğini hatta huzur bulabileceğini, bununla 

da yetinmeyip insanlara ulaşılabilecek ışıklı bir yol olduğunu 

gösterdi. Bireysel yeteneğin gücü ile bezeli olmaya rağmen 

ekip olmanın bilincini oluşturabilmeyi öğretti. Tiyatro böyle-

dir, yaşamın kendidir, ağlatır, güldürür, düşündürür, geliştirir, 

birleştirir ve iyileştirir. Sonraki süreçte tiyatronun, tiyatro ile 

uğraşan her insanda aynı etkiyi yaratmamış olması beni sar-

san bir gerçekti. Kimi zaman kuliste, kimi zaman sahnede kimi 

zaman ise umulmadık bir yerde şiddetli darbelerle yüzüme 

ve yüreğime vurulan bir gerçek. Yine de kurduğum hayalden 

vazgeçmedim hiç. İdealist ve mükemmeliyetçi yanımı kay-

betmedim. Sadece sahnede olmanın yetmediğini hissettiğim 

noktada yazdım, bildiklerimi aktarmayı seçtim, öğreterek. 

Şimdi ise kendi tiyatromun sanat yönetmeni olarak vizyonumu 

aktarmaya çalışıyorum. 

2.Bugüne kadar birçok dizi, film ve tiyatro da yer aldınız. 

Bunlar arasında canlandırdığınız karak-

terlerden veya yer aldığınız sahneler-

den aklınızda kalan, sizi etkileyen bir 

olay oldu mu?

 -Pek kıymetli ustam Tuncer Cüce-

noğlu’nun Çığ adlı oyunundaki karakterim 

Genç Kız karakteri hamileydi. Provalar 

esnasında ben de gerçek hayatta hamile 

olduğumu öğrendim. Oynadığım karakte-

rin yaşadığı bir olayı gerçek hayatta ya-

şıyor olmam ilk kez başıma gelmiyordu. 

Fakat bu seferki biraz travmatikti. Çünkü 

prömiyerden iki gün önce bebeğimin 

kalbi durdu. İlk bebeğim, ilk kürtajımdı. 

Bir gün sonra genel provada hamile 

kostümümü giydim. Yönetmenimiz Kemal 

Başar dışında kimse bilmiyordu durumu. 

Sevtap olarak acılar içindeyken bir aktris 

olarak rolümü oynadım. Hatta Afife Jale 

Ödüllerinde aday gösterildi performan-

sım. Kısacası etkisi aklımda değil, hep içimde kaldı. Oyunculuk 

böyle bir şey! Kimse ne yaşadığınızı bilmez, ne yaşattığınızla 

ya da yaşatamadığınızla ilgilenir. 

3.Özellikle son yıllarda televizyonda oynayan dizilerin sürekli 

aynı benzer senaryolarla izleyici karşısına çıkmasının sebe-

bini neye bağlıyorsunuz?

 Strateji… Özgünlükten yoksunluk… Ticari kaygı… Rey-

ting kaygısı… Taklidin taklidine hayranlık! Sağlaması yapılmış 

garanti iş gözüyle bakmak.  “Seyirci bunu istiyor” söyleminin 

ardına sırtını dayamak. Seyirci siz ne verirseniz onu alır, bu 

açık ve nettir. Sanat zaten bunun içindir. 

TİYATROYA GÖNÜL VEREN 
SEVGİLİ GENÇLER !
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4.Gerek kamera önü gerek kamera arkası olmak üzere bir-

çok projede bir kadın olarak uzun yıllar boyunca yer almış-

sınız. Bu süreç içerisinde kadın olarak yaşadığınız zorluklar-

dan bahsedebilir misiniz?

 Her şeyden önce bu kadın ve erkek mevzusu beni çok 

yoruyor. Bu gerçeklik hayatımızın her aşamasında ya bir söz 

ya bir eylemle karşımıza çıkıyor. Ya da şu anda olduğu gibi bir 

soruyla… İnsan, birey olarak bakma zamanı gelemedi bir türlü. 

Herkesin yaşadığı benzer zorlukları yaşadım bende. Aşağıla-

malar, mobbing uygulanması, sözlü ve fiziki taciz… Erkek bir 

oyuncunun bir kadın oyuncuyu kıskanmasını da hemcinsle-

rin kıskançlık ve kötülüklerini de, iş engelleme, rol elinden 

almaları da, hakkınızda çıkartılan asılsız dedikoduları da… 

O dedikodulara inanmayan sağlam karakterli yönetmen ve 

yapımcılara denk gelmem en büyük şansımdı. İş ilerledikten 

sonra bana söylediler hakkımda söylenenlere rağmen benimle 

çalışmayı seçtiklerini. Kimin söylediği söylenmedi tabii. Zaten 

ne önemi var ki? Hepsini bertaraf ettim. Önemli olan benim 

sadece mesleğime odaklanabilmem, insanlar yüzünden sanat-

tan soğumak yerine sanata daha sıkı tutunmam. Kadınım işte, 

ne yapabilirim. 

5.Edebiyat, kültür ve sanat alanlarının tekelleşmesi ve siya-

sileşmesi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

 -Bu alanlar bir toplumun kimliğidir, gelişimindeki en 

etkili alanlardır. İyi bir strateji! Hedef ne ise bu alanları oraya 

yönlendirin ve istediğinizi uzun vadede ama sağlam atışla elde 

edersiniz. Kötüye de iyiye de kullanılır. Bilinmesi gereken ise 

tekelleşme iyiye ve güzele alamet değildir.

6.Tiyatroya gönül veren gençlere bir nasihatiniz, tavsiyeniz 

var mı? Tiyatro eğitmenliği yapıyor musunuz? Kısaca bahse-

debilir misiniz?

 -Tiyatroya gönül veren sevgili gençler! Sadece 

gönül vermeyin, emek verin. Sabır, inat, inanç, disiplin ve çok 

çalışma tiyatro sanatının açlığıdır. Bu yönlerinizi güçlendire-

rek onu besleyin. Kendinizi bilgiyle, kültürle, adapla donatın. 

Etik değerlerin izinden ne olursa olsun ayrılmayın. Yüzünüz 

ak, alnınız pak dolaşırsınız böylece. Az kazansanız da, şöhret 

olmasanız da sahnede var olmanın ödülünü size seyirciniz 

her daim verecektir. Yeter ki sahneye ve bu sanata saygıyı 

edinin, büyüsünü iliklerinizde hissedin. Bir aktör - bir aktris 

gibi düşünmeyi öğrenin. Hayal etmekten ve şaşırmaktan asla 

vazgeçmeyin.

(Tiyatro eğitmenliği yapıyor musunuz? Kısaca bahsedebilir 

misiniz?)

Tiyatro eğitmenliği yapıyorum, evet! Gençlerle çalıştım. Orada 

bir sorun yok T’ den başlayıp O’ya kadar gidiyoruz. Tarihsel, 

kuramsal bilgi, beden dili, sahne dili, konuşma, tiyatro adabı, 

metin çözümleme vs.  

Çocuklarla çalışıyorum şu sıra. Çocuklarla çalışırken ikilem 

oluşuyor. Daha doğrusu yaratılan ikilemi çözmek gerekiyor 

önce. Ülkemizdeki adıyla yaratıcı drama ve tiyatronun karşı 

karşıya getirildiği bir süreç yaşanıyor çünkü. Tam bir kaos 

ortamı hâkim. Önce aileleri bilgilendirmeyi seçiyorum. Bu kıs-

mı atlattıktan sonra tiyatro çalışmasına geçiyorum. Amacım 

oyuncu yetiştirmek değil, tiyatro sanatına yaklaşımı iyileştir-

mek. İster oyuncu olur, ister seyirci olarak kalır. İki durumda 

da sanata saygıyla yaklaşan, ne yapacağını bilen özgüvenli, 

düzgün konuşabilen, kendini ifade edebilen bir birey olur.    
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7.Hamdi Gültekin’in sizi konu alan “Aktris Sevtap Çapan” 

isimli kitabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaşarken biyog-

rafinizin yazılmış olması nasıl bir duygu?

 -Bu soru için teşekkür ediyorum. Çünkü yaşarken 

biyografisi yazılan bir aktris araştırmalarımıza göre yok. 

Benim için şaşırtıcı ve mutluluk verici olduğunu söylemeliyim. 

Lakin kitapla yeterince ilgilenilmediğini düşünüyorum. Şu an 

popüler bir dizide oynuyor olsam iş değişirdi elbette. Ama 

tarih sayfalarında yerini alacak ve birileri de bu kitaptan feyiz 

alacaktır. Hatta kitabı okuyup dönenler, paylaşanlar şimdiden 

bu söylemde bulunuyor. 

Hamdi Gültekin benim ve sanatım hakkında yazmak istediğini 

söylediğinde tarifi imkânsız bir duygu yaşadım. Kendisiyle 

anlarımı paylaşmamı istediğinde tüm yaşadıklarımı aktardım. 

Kendi ağzımdan yazılmış kısımlar bu sebeple var kitapta. 

Biyografi ve otobiyografi diye tanımlanıyor o yüzden. Yayınevi 

sahibi Yunus Coşkun’u da tebrik etmek gerekiyor, projeyi ha-

yata geçirdiği için. Her ikisine de minnettarım. Gurur duydum.

8.Aynı zamanda seslendirme sanatçılığı yaptığınızı biliyoruz. 

Seslendirme yapmanın size kattıkları nelerdir?

 -Keyif. 

9.Şuan eşinizle beraber oynuyor olduğunuz “Bankta İki Kişi”  

isimli tiyatro oyunundan kısaca bahsedebilir misiniz? Eşiniz-

le aynı sahnede yer almak nasıl bir duygu?

 -Ülkemizde ikinci kez bizim (Tiyatro P.A.S) tarafı-

mızdan sahnelen Bankta İki Kişi oyunu Rus yazar Alexander 

Gelman’ın eseridir. Bu oyun ile En iyi Çeviri Ödülünü alan Belgi 

Paksoy ile birlikte çalışma şerefine nail olduk. Büyük kazanç 

bizim için. 

Oyun bir parkta karşılaşan bir Kadın ve bir Erkeğin trajikomik 

hikâyesini anlatıyor. Kadın erkek meselesini evrensel bir dille 

aktarıyor seyirciye. Yalanlar, ihanetler, aşk, umut… Kim yalan 

söylüyor, hangisi yalan, gerçek ne? Seyircinin kendi hayatında 

yaşadığı ilişkiyi sorgulatıyor, benzerlikleri gün yüzüne çıkarı-

yor. Merak ettiriyor. İyi bir metin!

Eşim Murat Batıkan Avcı ile ilk kez aynı sahneyi paylaştık. 

Ben biraz değişik bir insanım. Rol (oyun) odaklı çalışıyorum. 

Karşımdaki sevmediğim biri de olsa tüm profesyonelliğimle 

yaklaşabiliyorum. Fakat eşle oynamak yine de değişik bir duy-

guydu, itiraf ediyorum. Bizce avantajlı ve verimli bir çalışma 

oldu. Hep öyle hissettik.  

10.Kendinizle röportaj yapıyor olsaydınız en can alıcı soru-

nuz ne olurdu?

 -Ben kendimle röportaj yapmazdım. Birinin benimle 

yapmasını diler ve beklerdim. Değişik olduğumu söylemiştim. 

5.Dergimizin bu sayısının konusu insan. Biz de size sormak 

istedik, insan denince aklınıza ne geliyor?

İnsan: Acı ,vahşet ,duyarsızlık ,vicdan ve umut…

 İnsan ilk mi son mu? Ben dediğimiz beden 

mi ruh muydu yoksa… İki heceye sığan, dile kolay 

gelen ve içinde dünyaları barındıran mıydı? Yaşama-

ya neden olan, kan mıydı bir tek kalbe giden... Binbir 

çeşidi milyonlarcası olan insan! Kelimelerin yeteme-

diği duyguları barındıran, beş harften oluşan, bir 

saniye atmasa kalbi hayata tutunamayan, 

akmasa kanı damarında, yüreği sevme-

se, kalbi acıyı bilmese bir bedenden 

ibaret olan acizlik değil miydi insan? 

Ayağı taşa takılsa düşecek ama 

gururu gökyüzünde dolaşan 

mıydı? Aslında tek biri insan o 

da ruhu yaşayan... Gerisi yalan, 

tıpkı çoğulları gibi... Bu yüzden 

var olan değil var edilen bir 

bedene sıkışıp kalmış, kiminde 

ince kiminde hiç sahip olma-

dığı ruhu taşıyandı insan. Bu 

kadar ortak duygu da, zevkler 

de, anlayış da, bir araya gelse 

de hepsinden ayrı yalnız kalan... 

Doğumundan ölümüne dek öğrense 

de hep öğretmeye meyilli olan bilginin, 

aklın, susmanın gücünde değil; paranın, gururun, 

kibrin basamaklarında yaşamı arayan, her gün her 

saniye bahşedileni, görevini yerine getiren düzen-

sizliğin içindeki düzeni sağlayan yine insan. Her bir 

kelimenin varlığın olma nedeni olsa da benliğinden 

kopamama nedeni de insan. Az anlayan çok anlatan, 

çok dinleyip hiç düşünmeyen, farklılığı, ayrışmayı ve 

yalnızlaşmayı adet edinen...  Bütündeki mutluluğu 

tek başına sahiplenen, yıllar geçtikçe yönünü ardına 

döndüren de yine bildiğimiz insan... Ee o zaman 

neden ve kime bu isyan? İnsan bildiğimiz insan!

İNSAN BİLDİĞİMİZ İNSAN
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İNSAN BİLDİĞİMİZ İNSAN

Şeyhmus ÇETİN

Yüreğinin paslanan kapısı gıcırdar.

Kucağın hayali sevinçlere gebe.

Sahte gülücükler saçıyorsun,

Kaybolan gözlerindi, Diana…

Çaresizce, Tanrıya açılıyor ellerin.

Avutma seansları başlamış anlaşılan…

Omuzlarına fısıltılar yağıyor.

Gözlerinde sonbaharın gözyaşları.

Çürüyen duygularını törpülüyorsun.

Bu kaçıncı tutarsız bakışın.

Köprüler inşa ediyorsun gözlerine.

Ruhun uçuşuyor Diana…

Kurumuş ağaç yaprağısın.

Salyangoz kabukları topladım sana.

Mumlar, şiirler biriktirdim gözlerine.

Uyan artık şu hayali mezardan, Diana…

DİANA
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 “Kimsiniz?” sorusuna cevap olarak isimlerini söylüyor-

lardı. Hani şu tanımadıkları kişiler tarafından verilen isimler. 

Tanışınca da anne ve baba gibi sıfatlarla hitap ediyorlardı on-

lara. Mesela C.1 öyle hemen adını söylemiyordu. “Bence insanın 

adı onunla en az ilgili olan yanıdır.” diyordu.

İnsanla neyin az, neyin çok ilgili olduğunu öğrenemiyorlardı 

bir türlü. Sonra insanın doğduğu yeri ölçü olarak kabul eden-

ler çıktı ortaya. “Şu ülkenin insanı şöyledir, bu şehrin insanı 

böyledir.” gibi cümlelerle sınıflandırıyorlardı diğer insanları. 

Oysa İbn-i Haldun “Coğrafya kaderdir.” derken 

bunu kastetmiyordu. 

 Egoizmin altında eziliyordu 

insanlar. Haklı çıkmak adına psi-

kolojik, etiksel, rasyonel gibi 

kavramları egoizmin önüne 

getiriyorlardı ve bu durumu 

normalleştirmeye çalışıyor-

lardı. Dogmatik doktrinlere 

sığınıyorlardı. Hakikati böyle 

arıyorlardı. Nietzsche’nin 

1880’li yıllarda aradığı üst in-

sanı kendilerinde buluyorlardı. 

Ve kendilerini sadece kusursuz 

bir üst insana layık görüyorlardı. 

Lalettayin insanlar olduklarını bilmi-

yorlardı. Nietzsche, kitabının adını “Böyle 

Buyurdu Zerdüşt” koyarken şu notu düşmeyi de 

ihmal etmiyordu: “Herkes Ve Hiç Kimse İçin Bir Kitap”. Çünkü 

“Niçe” de biliyordu ki onlar ya herkes gibi oluyorlardı ya da 

hiçliklerine dönüyorlardı.

Ütopya görünümlü distopyalar da yaşamalarına rağmen ken-

dilerini ütopyada sanıyorlardı ve diğer insanların ütopyalarını 

distopyaya çevirmekten hiç utanmıyorlardı. Sonra, bitkilere 

ve hayvanlara da saygı göstermiyorlardı. Maddiyata verdikleri 

öncelik maneviyatı yerle bir ediyordu. “Bir ülkenin zenginliği 

hisse senetleri değil, hissi senetleridir.” diyen Sunay Akın’ı çok 

üzüyorlardı. Onlar, bütünüyle bir çağı çok üzüyorlardı.

Doğmaklar kalmayıp yaşıyorlardı ve yaşamakla kalmayıp bir 

de ölüyorlardı. 100 yıldan uzun yaşamayı becerebilenler bile 

ölüyordu. Henüz konuşmaya başlamamış bebekler bile. Kim 

öldürüyordu onları? Hastalıklar mı? Bazen. İnsanlar mı? Her 

zaman. Her zaman sebep oluyorlardı diğerlerinin ölmesine. 

Aristo “düşünen hayvan” diyordu onlara. Ama hayır! Hayvanlar 

hiçbir zaman böyle kötü düşünmüyorlardı.

Hakikate ulaşmaya çalışıyorlardı buralarda. Bilhassa daha ön-

ceden ulaşılmış hakikatleri kullanıyorlardı. Kabristana dönüş-

müş zihinlerini her zaman zinde tutmaya ihtiyaç duyuyorlardı. 

Bilakis asıl ihtiyaçları, optimum düzeyde bir zihinsel orgazmdı. 

Sonuçta her koşulda varıyorlardı memleket belledikleri hayali 

sınırların içine.

 Peki, burası neresiydi? Hangi kitapta, hangi sıfatla 

vardı bu halüsinasyonun tanımı? Bir illüzyonlar 

topluluğuna bakıyorlardı evet ama illüz-

yonist kimdi? Sadece C. mi insanın 

kendisine, isminden daha fazla 

önem veriyordu? Sadece İbn-i 

Haldun mu biliyordu coğrafyanın 

kaderini? Sadece Nietzsche mi 

arıyordu üst insanı? Sadece 

Sunay Akın’ın mı hissi senetleri 

vardı? Sadece Aristo muydu 

düşünen hayvan? 

SADECE NİETZSCHE’Mİ
ARIYORDU ÜST İNSANI ?

1 Yusuf Atılgan’ın 1959 yılında yayımlanan “Aylak Adam” isimli romanının başkarakteri.
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Herkesin başına beladır,
Bırakmaz kimsenin peşini,

Doğru yolda ilerletir
Ama korkulu rüyamızdır hep bizim.

Bırakın beni gideyim dersin,
Ama sınavdan kaçış yoktur,

Nedense hep çalışmadığın konuya denk gelirsin
Ama hiçbir zaman umudunu kaybetmemelisin.

Ödülleri de vardır cezaları da
Belki öğretmenin bir takdiri

Belki öğretmenin soru cezası
İyi mi yaptın kötü mü diye düşünürsün

Çünkü tek amacın başarmaktır.

SINAV

y
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Kelimelerin bile iyisi
Hatta kötüsü olabilmiş.
Kelimeler bile bazen

Düşüncelere yetmemiş.

Bazen ayırmış 
Bazen ise birleştirmiş dünyayı,

Gene de söyletmiş,
Sevgiyi,  saygıyı, ayrılığı ve hüznü.

Aynı bir güneş gibi
Işık saçar her yere.

Sönmeyen bir fener misali
Kelimelerle aydınlanacağız dünden bugüne

Ve de geleceğe…

Hivda Şevval SEVİK
7/B
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KELİMELERİN GÜCÜ
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Hiç düşündünüz mü sevgiyi, varlığını, güzelliğini, hoşluğunu, verdiği 
huzuru, güveni? Herkes sevgi besleyebilir mi sizce? Herkes dünya-

ya sevgi penceresinden bakabilir mi?
            

    Sevgi bence çok ayrı bir şeydir. Tabi ki her insan sevgi besleye-
bilir ama önemli olan o sevgiyi bir alışkanlık hâline getirip hayata 
sevgi penceresinden bakabilmektir. İşte her insan bunu yapamaz. 
Herkes annesini, babasını, kardeşlerini, arkadaşlarını, dostlarını se-
ver ama asıl önemli olan bu değildir. Önemli olan herkesin becere-
bildiği şey değildir. Asıl önemli olan asıl sevgi hiç tanımadığı kişiye 
karşı da sevgi beslemektir. Asıl önemli olan ön yargıları kırabilmek-
tir. Asıl önemli olan dış görünüşe göre değerlendirmemektir. Asıl 

önemli olan her şeyi, her hareketimizi sevgiyle yapabilmektir. Asıl 
önemli olan budur işte.

   
  Dediğim gibi herkes sevgi besleyebilir ama herkes her hareketini 

sevgiyle yapıp hayata sevgi penceresinden bakamaz.
                                                                                                              

SEVGİ

c



Korkuyorum şu an
Her şeyin üstüme kalmasından

Kapkara bulutlar var içimde
Bir türlü dağılmayan

Nedensiz bu çaresizlik
Kapımda nöbette ümitsizlik

Kapkara yağmurlar var içimde
Bir türlü yağmayan

Korkuyorum şu an
Ümidimin olmamasından

Ayağa kalkmaya mecalim olmamasından
Bir türlü bu kâbustan uyanamamaktan

Korkuyorum galiba ben şu an.

Hazal SOYVURAL
7/C
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KORKUYORUM
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İnsanın aklı vardır,
Ama kullanmayanı da vardır. 

Sevmez, kıskanır, suçlar, kendini suçlu bulmazlar
Değişik yaratıklar.

Benim kendi dünyam var,
Orada ne kıskançlık ne kötülük ne de suçlu var.

Tertemiz bir dünya var,
 Orada insanların içi kıpır kıpırdır.

Sevgi var benim dünyamda,
Kavga dövüş yok bu dünyada.

Hayal kurarsın kimse karışmaz sana
Yardımsever herkes o dünyada.

İNSAN

h



Yaşlandık bir bakışta,
Dünya ömrü kısa,

Yaşa dostum yaşa,
Hayat bir defa…

Neler geçti başımızdan,
Bir roman gibi aslında hayat,

Her anı önemli çünkü
Hayat bir defa…

Zengin de olsan fakir de
Sonunda ölmeyecek mi herkes

Beş paran varsa doyasıya harca
Çünkü hayat bir defa...

Sultan Süleyman  bile boş gitti dünyadan
Para geçmez ölümün karşısında
Kalbini dinle bir ne diyor sana

Hayat bir defa…

Dilara DENİZ
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HAYAT BİR DEFA
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Dün gibiydi bebekliğimdeki ilk adımlarım,
Kahkahalarım, her şeye bakışım.

Dün gibiydi küçüklüğümdeki koşturmalarım,
Herkesten kaçışım.

Dün gibiydi gençliğimdeki dostlarım,
Acılarım, sevinçlerim.

Dün gibiydi anneliğim, babalığım,
Dün gibiydi yaşlılığımdaki yalnızlık.

Her şey dün gibiydi,
Herkes dün gibiydi…

DÜN GİBİYDİ



           İnsanlık nedir? Bu sorunun cevabı çok basit fakat ülkemizdeki çoğu insan 
maalesef bunu anlamıyor. İnsanlık karşılık beklemeden yapılan bütün olumlu 
şeylerdir.
   
         Yaşlı insanlara yapılan yardım, çaresiz hayvanlara verilen bir kap yemek 
ve en önemlisi gerçek dostluk insanlık örneğidir. İnsan, sosyal bir varlıktır. 
Sosyal varlık demek çevre ile sürekli iletişim hâlinde olmak demektir. Yani bir 
anlamda çevremizle, doğamızla kurduğumuz vazgeçilmez bağlantı. Peki hepi-
miz bu dostluğu kurabiliyor muyuz? Eğer ülkemizden örnek verirsek tabi ki 
hayır. Çünkü ülkemizde her gün maalesef onlarca hayvan ve insan katlediliyor. 
Bu söylediğime açlıktan ölenleri dâhil etmiyorum bile. Her gün televizyonlar-
da bu tür kötü haberleri görüyoruz. Peki bunu gidermenin yolu nedir? İşte 
insanlık burada devreye giriyor. İhtiyaç sahibi bütün canlılarla dayanışma ve 
paylaşma hareketi geliştirmemiz gerekiyor. Örneğin yaşadığımız il olan Diyar-
bakır’dan örnek verelim. Diyarbakır’da yoksulluk nasıl biter? Durumu yerinde 
olan ailelerin her biri kendine yoksul bir aileyi seçse nasıl olurdu acaba? Yok-
sulluk biterdi değil mi? Hayvanlara iyi baksak onları beslesek hayvan ölümleri 
biterdi değil mi? İşte, Diyarbakır örneğini Türkiye’ye yaydığımızı düşünelim ne 
olurdu? Türkiye’de yoksulluk biterdi değil mi? Bu örneği tüm dünyaya yaydığı-
mızı düşünelim, yeryüzünde  yoksul insan kalmazdı. 

    Sonuç olarak insanlık bir dayanışma ve paylaşma işidir. Bu da sevgiyle olur, 
güzellikle olur. Hem kendimizi hem de çevremizi insanlık duygusuyla donatır-
sak harika olur değil mi? 

Faik Ozan YAVUZ
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İnsanlara bak ne hâldeler
Nasıl değişmişler, nasıl kişiliklerini kaybetmişler.

Adaletsiz bir hava esiyor,
Adaletsiz insanlar yürüyor.

Hakkı yenen insanlar üzülüyor,
Eski insanlar, eski dostluklar yok artık.

Kötüler insanların hakkını yiyor,
İyilik bütün dünyada kaybolmaya başlıyor.  

ADALETSİZLİK

z
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 10. sınıfta başlamıştı öğretmen olma serüvenim. 
Lisede hem edebiyat öğretmenime aşık olmam hem de 
divan edebiyatının aşk şairi Fuzuli’nin şu beyitle başla-
yan gazeli:
“Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı”  
beni öğretmen olmaya teşvik etti. Taaa o günden beri 
bir hedef belirledim ve hedefime ulaştım. Umarım çok 
daha güzel hedeflerim ve varacağım anlamlı duraklarım 
olur ve bu anlamlı duraklarda hep pırıl pırıl yetiştire-
ceğim öğrencilerim olur. Şimdi de ben çocuklarıma, 
yavrularıma bir ışık bir rehber bir yol gösteren olmak 
istiyorum. Tüm öğrenciler; avukat, öğretmen, doktor, 
savcı, mühendis olmak zorunda değildir. Bazıları çok iyi 
bir müzisyen olabilir, bazıları çok başarılı bir ressam 
olabilir, bazıları şair, bazıları yazar, bazıları belki de yan 
gelip yatmak isterler… Şunu unutmayalım sevgili büyük-
lerimiz; çocuklarımızın problem sorularını, uzun uzun 
paragraf sorularını, kütleyi, hacmi, açıyı, kareyi, tarihi, 
coğrafyayı en iyi dershaneye göndererek bir sene içinde 
eksikliklerini tamamlayabilir  ve sınava hazırlayabilirz  
lâkin onların özgüvenlerini, içindeki sevginin yok olma-
sını, anne babasından ayrı yiyilen yemeklerin, tartışılan 
her evde yüreklerinde açılan yarayı, bağırtıyı, çağırtıyı, 
feryadı, figânı dünyanın hiçbir dershanesi, okulu kapa-
tamaz… Güzel gözlerinizin her daim gülmesi, yüreğinizin 
her daim kıpır kıpır  olması, elinizin hep kalem tutması, 
geleceğinizi hep aydınlık görmeniz, hiç acı, sevgisizlik, 
kötülük görmemeniz ve beni hiç unutmamanız dileğiyle… 
Yüreklerinizden öpüyorum. Sevgiyle, sevgiyle ha bir de 
hep aşkla kalın… 

TÜRKÇE ÖĞRETMENİNİZ ÖZLEM AKKAN (27.11.2018)

ÇOCUKLARIMA

Diyelim ıslık çalacaksın ıslık
Sen ıslık çalınca

Ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes
Kimse çalamamalı senin gibi güzel

Örneğin kıyıya çarpan dalgaları sayacaksın
Senden önce kimse saymamış olmalı

Senin saydığın gibi doğru ve güzel
Hem dalgaları hem saymasını severek

De ki sinek avlıyorsun sinek
En usta sinek avcısı olmalısın

Dünya sinek avcıları örgütünde yerin başta
Örgüt yoksa seninle başlamalı

Say ki hiçbir işin yok da düşünüyorsun
Düşün düşünebildiğince üç boyutlu

Amma da düşünüyor diye şaşsın dünya
Sanki senden önce düşünen hiç olmamış

Dalga mı geçiyorsun düşler mi kuruyorsun
Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum

Düşlerini som somut görüp şaşsınlar
Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler

Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum
Derlerse ki bu işler bir şeye yaramaz

De ki bütün işe yarayanlar
İşe yaramaz sanılanlardan çıkar      

AZİZ NESİN’e saygılarımızla
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