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Kadınların iş hayatında 
uğradıkları taciz, tecavüz 

ve haksızlıklar...
 Doğuda kadın olmak batıda insan olmak kadar zor-

dur. Ama en zoru kadın olarak haksızlık karşısında hakkını 

savunamamak ve ezilmektir. İnsanlığın dinmeyen yarası  

“Kadın!” asırlardır bu böyle. 

Jeanne d’Arc neden yakılarak öldürüldü? Tarihin akışını de-

ğiştiren bu mucize kadın, kadın olarak ülkesi ve tüm dünya 

insanları için yaptıklarından sonra yakılarak öldürülmeğe 

mi layık görüldü? Yoksa sadece dünyanın adaletsizliğinin mi 

kurbanı oldu? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Çün-

kü siz de bu dünyanın adalet kavramının 

acizliğini iyi biliyorsunuz. Yirmi beş 

yıl sonra adını temize çıkarsalar ne 

yazar? 

Tarihin en kötü ve acılı ölümle-

rinden birine maruz kalan Hypa-

tia, günümüzde bile kadının hem 

toplumdaki  hem bilimdeki yeri 

tartışılırken bundan bin altı yüz 

sene öncesinde benimsediği Pla-

ton’un fikirleriyle sahip olduğu bilgileri, 

düşünceleri cesurca ve kaygı duymadan öğ-

rencilerine anlatmaya, doğayı mantık, matematik ve deney 

ile açıklamaya çalışarak dönemine ışık tutmaya çalışmıştır. 

Ancak o zamanın piskoposu Cyril, Hypatia’nın çalışmala-

rından rahatsız olmuş ve insanları bu yönde kışkırtmıştır. 

“Kadın sessizliği ve uysallığı öğrenmelidir. Kadının ne ders 

vermesine, ne de erkeğin üzerinde yetki sahibi olmasına 

izin vermeyeceğim. Suskun olacak ve sessiz kalacaktır. 

Çünkü önce Âdem sonra Havva yaratılmıştır.” sözleri ile de 

Hypatia’nın ölüm emrini vermiştir. Bu sözlerden kısa zaman 

sonra Hypatia, kalabalık bir grup tarafından sokaklarda 

sürünmüş, taşlanarak acımasızca öldürülmüş ve üzerine 

cansız bedeni ateşe verilmiştir. Ne yazık ki, bu olaydan 

sonra Platoncu okul da yok olmuştur.

Asırlar geçmesine rağmen bu gün yine bu olaylar yaşan-

maktadır. Sadece “suyun” mecrası değişmiş çağla ilgili 

olarak. Bu gün kadını nasıl eziyor, kadınlara nasıl tecavüz 

ve taciz ediliyor sorusuna cevap olarak sadece ülke kanal-

larımızda sunulan haberleri izlemeniz yahut haber sitelerini 

takip etmeniz yeterli. Mucizevi ve bir nevi trajedik tecavüz 

usulü online gazete sayılan sitelerdeki iş ilanlarının başının 

altından çıkıyor. Daha doğrusu o ilanı paylaşan kişi veya 

kişiler tarafından. İş ilanının kendisine uygun olduğunu 

düşünen bayanlar arayarak karşı tarafın görüşme talebini 

kabul ediyor doğal olarak. Ve görüşme anında kaçırılmalar, 

ormana götürüp kadınlara tecavüz etmek gibi iğrençlikler 

sergileniyor. Bu tecavüzcü kişiler çete halini almakta-

dır. Kocaeli’den bir kadın iş ilanı görüşmesinde 

ormana kaçırılarak tecavüze uğramıştı. 

Polise geldiğinde kaçıran kişinin daha 

sekiz kadını bu şekilde mağdur ettiği 

ortaya çıkmıştı. 

Başka bir kesim de taciz etmeyi ken-

dine meslek edinmiş. İş ilanı için ofise 

çağırılan kadınlar müdürler tarafından 

işten çok, kadının özel durumu ile ilgile-

niyor. Giyimine, vizual görüntüsüne önem 

veren kişiliksizler tarafından iğrenç tekliflerle 

taciz ediliyor. Ve bu tekliflerden sonra yüksek 

maaş vaat ediliyor. 

 En güçlü iş kadınları çalışarak kendi hayatını 

kuran, kendi ayakları üzerinde durmayı kendine hedef 

seçen kadınlardır. Gel gör ki işten çıkarılsa bile tazminat 

alamayan, kadın olduğu için hakkı yerlerde kalan kadın-

lar bu memlekette kadın olmanın zorluğunu yaşıyor. İşçi 

cinsine göre değil, çalışma gücüne, azmine göre seçilmeli-

dir. Haksızlığa uğrayan bütün dünya kadınları adına dünya 

insanından adalet istiyorum! Adalet bekliyorum! Kadın 

hakları, dayanışma dernekleri değil “İnsan Hakları Merkezi “ 

kurulsun istiyorum!

 Kadınlar bu memlekette rahat ve huzurlu değil. 

Hakkı ve kişiliği ezilen kadın varsa, devletin adalet anlayışı 

sıfır demektir. Unutmayın ki, kadınların gülümsemediği 

bir memlekette erkeklerin cesurluğu söz konusu değildir. 

Gerisini siz düşünün!

i/aysel_atesh_abdullazadeh
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Anarşist HOCA

FABRİKALARIN BACALARINDAN 
ÖNCE SAHİPLERİNİN GÖNÜLLERİ 

FİLTRELENMELİ

Ne yazık ki, babaları fabrikada çalışan çocuklar,

Dökümden sobalarda yanan, işlenmiş kömürlerden

dolayı ölürler.

O fabrika sahiplerinin, 

Maden işletmecilerinin,

Oyuncakları olarak gömülürler.

Çünkü;

Babalarıyla oyun oynama ihtimalleri,

Ve hayatlarından önce mutlulukları çalınmıştır çoktan,

O çocuklardan…

Ve modern zamanın kapital firavunları, feodal beyleri...

O çocukları işlenmiş kömürler için,

Birer denek olarak görürler.

Kapitalizm; işveren, kodaman, ekmek kapısı,

Or*spu çocuğu…

Bir memleketin; kalkınma, gelişme, 

Sömürülme yolculuğu

Bir gaffarlısı yok mu bu memleketin?

Sürgünü göze alıp liderinin iki yakasını toplayacak...

Kürşatları yetiştiremez mi oldu analar?

Şirketlerin hegemonyasında istiklali kollayacak…

Zira bu koç boynuzlu, aydınlanmış kodamanlar,

Zulümde Çin piçini sollayacak!

Soma faciasında vefat eden maden işçisi abilerimize ve tüm sömürülen emekçilere ithafen...

i/anarsist.hoca
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Serap ŞAHİN çare arama günlüğü

 Tanyerinin ağarmasına birkaç dakika var. Nerden 

mi biliyorum? Uykumun hayatın tüm gerçekliğiyle bölün-

düğü bir saat bu... Her sabah aynı saatte uyanıp o günün 

nasıl geçeceğine olan merakıma yenik düştüğüm zaman 

dilimi…

 Saat 06:30 birazdan şehir yavaş yavaş hareketlen-

meye başlar, bütün gece dünyayı aydınlatmaktan yorulan 

ayın yerini güneşe bırakmasıyla hayat, bir güne daha 

yazılmış olur. Ben ise günün bu saatinde iki odalı evimin 

küçük salon penceresinden gökyüzünde olan biteni izlerim. 

Her sabah usanmadan doğan güneşi kovalayan yelkovan ve 

akrebin birbirine düşman olmadan yarışmasını görür gözle-

rim. Pencerenin kenarında duran 

masamın kırmızı siyah çizgileri 

olan örtüsünün desenine takı-

lan aklımla günümün mucize 

getirmesini beklerim. 

 Saat 07:30 hazırlanıp 

evden çıkmam için on beş dakika 

yeterli. Her sabah işe gider gibi 

hazırlanıp bundan sonra yaşayacağım 

günlerin provasını yapıyormuşum gibi adım 

atıyorum. Yeri gelmişken size kendimden bahsetmeliyim. 

Uzun zamandır hiç yokmuşum gibi hissettiğim benden. 

Adım Ali. Otuz yaşındayım, Çanakkale On Sekiz Mart Üni-

versitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye bölümü 

mezunuyum ve kendimle ilgili en önemli sıfatı söyleyecek 

olursam; işsizim. Şaşırmadığınızdan eminim. Memur bir 

aileden geliyorum ve bu gelenek haline dönüşmüş mes-

lek seçiminde elbette aile büyüklerimin etkisi oldu. Kendi 

dönemlerinde bütün saygınlığıyla asil duruşu olan memur-

luk mesleğini edinmemi istemeleri de çok doğal. Fakat 

hesaba katılmayan dönemin şartları oldukça zorlayıcı... İşte 

uyandığım her sabah, koca bir gün beni düşündüren en 

büyük sebep. Mezun olduktan sonra ailemin yanına dönmek 

istemedim. Okuduğum süre boyunca maddi manevi des-

tek olan anne ve babamın mezun olduktan sonra yüklerini 

artırmamak için ve tabii ki alıştığım özgür hayatın sürekli-

liğini sağlamak için İstanbul’ a geldim. Hoş karşılamasalar 

da tepki de göstermediler. Dedemden kalan eski evinde 

bir süre kalmam için tüm çabayı gösterdiklerinde çok 

şanslı bir insan olduğumu düşündüm. Sizde de böyle mi 

bu durum? Biz belli bir yaşa kadar aileyle iç içe yaşamayı 

görev saymışken birden kendinizi hayatın karmaşasında 

buldunuz mu? Ben hayatın içine hızla düştüm demeliyim, 

özellikle İstanbul’a geldikten sonra. Bambaşka bir şehir... 

Hep özenerek baktığım tarafın arka planındaki hayatların 

gerçekliği. Bu şehir bir başka hissettirdi bana kendimi…

Saat 08.45 telefonum çalıyor, bilmediğim bir numara ve 

bildiğim tek şey yaptığım onlarca iş başvurusundan birisi 

için arandığım. Telefonu açıyorum, 

ikna edici bir ses: Merhaba Ali 

Bey,  gıda firmamızın muhasebe 

sorumlusu ilanına başvurunuz 

için arıyorum diyor ve görüşmek 

istediklerini belirtiyor. Söyledik-

leri saatte ordayım. Karşımda işe 

alınmam için ikna etmem gereken 

İnsan Kaynakları Müdürü’nün soğuklu-

ğu karşısında çok da konuşmama gerek 

yok diye düşünüyorum. Zaten sıra bana gelmiyor, hemen 

görevin gereklerinden bahsediyor. Saat 08.00 de işbaşı, 

öğle yemeğini karşılıyorlar fakat yol parası yok. Normal 

şartlarda 17.00 de çıkabiliyorum fakat arada bir mesaiye 

kalınıyor. Uzunca bir konuşmanın ardından sizin içinde uy-

gunsa sözleşme getiriyorum demesiyle kendime geliyorum. 

Soramadığım sorularımla öylece tepkisiz oturuyorum. Gö-

reve biçilen ücret mi? Elbette asgari ücret. İşte hayatımın 

özetinin yazıldığı maddelerle dolu sayfalar duruyor karşım-

da. Sonrası mecburiyet, çokça emek, azaltılmış karşılığına 

eşit ücret. Bir yanımda mavi hayallerim bir yanım gerçeğin 

rengi. Sahi, haklarımı benimseyebildiğim bir düzene uyana-

cak mıyım bir gün? 

i/serapp_s
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 Herkesin sustuğu bir vakit 

Apiko’yu kolundan tutup tepeye 

çıkardım. Bir de yukardan bakalım 

istedim yolsuz mahallemize. Üç beş 

Çingen çocuğu torbasını tutmuş 

dalgasına bakarken yaşlı bir kayanın 

üzerine çöktük. Apiko mahallenin 

üzerinde kirli ellerini gezdirirken 

kara kara durumu nasıl izah edece-

ğimi düşünüyordum sonra güneşin 

kavurduğu çıplak ayaklarına takıldı 

gözüm. Lafı dolandırmadan, yekten 

söylemek geldi içimden nasıl-

sa başımızı yastığa koyunca 

her şeyi unutacaktık. Elini 

çatıların üzerinden çekip 

‘’Bak şu piçlere!’’ dediğin-

de duymazlığa vurdum. Bir 

sıkıntıdır almış başını gidiyordu, 

Sarı kafayı bozup askere gitti-

ğinden bu yana işler hepimiz için 

değişmişti. Başta kendimize sonra 

da hastalıklı fahişelere olan inan-

cımızı yitirmiştik. Ruh gibi akarken 

sıvası soyulmuş yapıların arasında, 

ölecek yaşa gelmiştik işte. Saksıları 

tokuşturup verdiğimiz sözleri unut-

tuk, kapımızın önünü süpürürken 

içeri kaçan toza tav olduk. Akşam 

çökünce evlerimize giren dert, gebeş 

ruhlarımızı doyurmaya ancak yeti-

yordu.  Duruma uygun fiyakalı bir 

cümle arıyordum içim kavruluyordu, 

ağzımdan öyle bir söz çıksın istedim 

ki tüm pisliği süpürüp götürsün. Çok 

düşündüm, o kadar yaşamamıştım üç 

kelime sıyrıldı dudaklarımın arasın-

dan o da ‘’Hadi kalk gidelim.’’ oldu. 

Sorgulamadan yürümeye başladı, 

yolu tuttum arkasından. Gasp edilen 

hayatlarımıza döndük hiç yadırgama-

dan, sundurmalardan sarkan pislik 

yağlı saçlarımızı okşarken molozların 

arasında kaybolduk. Peşimize takılan 

kalabalık yükünü omuzlamış hakka 

yürürken, ben Sarı’nın muhteşem 

dönüşünü kutluyordum. Bir fazla-

yız, bir eksiğiz ama hiçbir zaman 

tam değiliz, yarım aklımla vardığım 

sonuç bu oldu. Feryat figan sustum, 

yol boyu üzerimize çevrilen yoksul 

gözlere aldırmadan gezindik mahal-

lede. Ayaklarımız yoldan çıktığı sıra 

hüzünlü bir ses işitti kulaklarımız, 

ölüsü kınalı bir tören alayına önderlik 

eden ses tüylerimi ayağa dikti. 

‘’Cicoz mahallesi eşrafından merhum 

Ali oğlu…’’

Arayı epey açtığımız kalabalığı 

bulabilmek için gerisingeri topuk-

ları yağladım, ne olduğuna anlam 

veremeden o da peşi sıra koştu. Kısa 

süren koşuşturmanın ardından bir 

avlunun içinde kümelenen güruhun 

arasında aldık soluğu. Bir bir döküldü 

foyası meydana, meğer dört kurşun 

yemiş göğsünden. Apiko yüzüme 

baktı, gözleri oyuğunda büyürken 

‘’Sarı lan bu!’’ dedi. O an tepeden 

inmenin yanlış karar olduğunu 

anladım, koca mahalle hizaya geç-

miş çocukluğumuzla alay ederken 

kaçmanın bir yolunu aradım. Erimek 

bir ihtimaldi fakat kaskatı kesildim 

yaşamıştık işte yeteri kadar, daha ne 

gerekli olabilirdi ki fiyakalı bir söz 

söylemek için. Gözlerinin içine 

baktım, adını imamdan öğren-

diğim dostum hesap sormak 

için yattığı yerden doğrulmaya 

hazırlanırken Apiko’yu çekiş-

tirmeye başladım. Kalabalığı 

ardımızda bırakıp nefesimiz 

kesilene kadar koştuk koca 

mahalle görünmez oldu. Soluk-

lanmaya fırsat vermeden ‘’Niye 

ulan, niye yaptık şimdi bunu!’’ dedi. 

Öfkeden titreyen eli ağzımda patladı. 

Sar’ıyla birlikte kaldırdılar ölümüzü, 

aynı toprağa yüz sürdük, aynı tahtaya 

çarptı alınlarımız. 

Sadece ‘’Unutacağız.’’ diyebildim. 

cicoz eşrAfıÇağlar YILDIRIM
i/yldcaglar
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06.42

Uyanıyorum. Aklıma gelen ilk şey çok uykumun olduğu. 

İkinci gelen ise telefonum. Yastığın altına elimi atmamla 

şifremi girip telefonu açmam arası saniyeler sürüyor. 

Yeşil, mavi ve kırmızı dünyadan gelen bildirimleri oku-

yorum. Doğruluyorum. Yataktan çıkmam gerek... Önce 

tuvalete gideceğim sonrada bedenimi insan içine çıka-

bilsin diye giydirip, süsleyeceğim. Tüm bunları yaparken 

düşündüğüm tek şey eve döner dönmez uyumak ola-

cak. Artık sadece yemek 

yemek ve uyumak için 

kullanmaya zaman bul-

duğum evden çıkıyorum. 

Çıkar çıkmaz kaldırımda 

bir renk görüyorum. Bir 

çiçek. Kaşla göz arasında 

çantama atıyorum onu. 

Koklamadan.

07.34

Her iş yolunda biraz daha vazgeçiyorum hayallerimden. 

Okula giden öğrenciler ve iş yerlerine yetişmek için 

artık ezberledikleri otobüsleri bekleyen, binen ve inen 

bir yığın uykulu insan deposu. Hepimiz aynı mutsuzlukla 

bakıyoruz birbirimizin yüzlerine. Ben buna dayanamadı-

ğım için her zaman en boş otobüsün gelmesini bekliyo-

rum. Çünkü kafamı cam kenarına gömmem gerek. Çünkü 

kendi çaresizliğime maruz kalmaktansa camın dışındaki 

çaresizliği izlemeyi tercih ediyorum. Yoksa asla bitire-

mem bu yolculuğu. Asla.

11.56

Günün ilk yarısı bitmek üzereydi. Bir masanın arkasında 

ya da bir sahanın ortasında durmam fark etmez yine 

birileri için artı değer ürettim. Bir masanın arkasında 

oturuyor olmanın tek fazlası insanlar tarafından daha 

fazla saygı görüyor olmam. Nihayetinde otuz sene sonra 

’artık insana’ dönüşmemi hangi sistem engelleyebilir? 

Acıkıyorum. Bir saat içerisinde yemek yiyebilmem için 

bana verdikleri fişler var. Düşündüğüm tek şey günün 

diğer yarısının bir an önce geçmesi. Aklıma birden sa-

bahki çiçek geliyor. Hala çantamda.

   15.13

Gözlerim sulanıyor. Belim-

de o bildik ayrı. Bilgisa-

yarın sağ alt köşesindeki 

saate bakıyorum. 15.14. Yan 

masamdaki oğlan iş çıkı-

şında ne yapacağımı soruyor. 

Ona bakıyorum. Ona bakıyorum 

ve bana vaat ettiği her şeyi görü-

yorum. Binbir takla atarak alacağımız bir ev, pazar gez-

meleri, iki çocuk ve günden güne sindiğim bir yaşam... 

Ama güvenli ve mutlu(!) Beraber çıkıp birer kahve içmek 

için sözleşiyoruz. Midem bulanıyor.

18.35

Dışarıdayım. Personel kartını ‘mesai bitiş’ diye okutup 

çıkmamın üzerinden bir saat ya geçti ya geçmedi. Bizim 

oğlanı ekmenin bir yolunu buluyorum ve ışıklı caddenin 

cansız manken dolu vitrinlerine bakarak adımlamaya 

başlıyorum kaldırımı. İnce topuklu kadınların havasıyla 

takım elbiseli erkeklerin libidosu sarmış şehri. Birden 

canım sıkılıyor. Ne topuklu ayakkabılarım var ne de ta-

kım elbiseli adamlara ilgim. Yorulduğumu fark ediyorum. 

Sağ elim çantama gidiyor aniden. Çiçeğin hevesi kırılmış 

belki ama hala orada. Yaşıyor. 

Ayşegül GÖÇMEN
i/askgulgcmn

artık insan
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02.29

Eve geleli saatler oldu. Ne duş ne kahve... Ne televiz-

yon ne kitap... Çoktan uyumuş olmam gerekti. Çoktan 

bir adama sarılmış olmam... Çoktan tüm bunları kabul 

etmiş olmalıydım ama yarım saat önce bir şeyi fark 

ettim. En son ‘’Nasılsın?’’ sorusunu ne zaman duydum? 

Ne ara tükendim bu kadar? Ne kadarlar, ne zamanlar, 

nedenler, niyeler...

Peki nasılsın?

03.00

Evden çıkıyorum. Yanımda sadece çiçek.

Yazı için öneri müzik: ‘ ’On The Nature Of Daylight’’

BAŞI KEL ŞİİR
Aklımın odalarını bir bir kararttım

Düşü başından aşkın bir adamım

Ben, kendimi yoklukla hesapladım

Açılmaz bir pencereydi zaman

İnsanların ruhlarını sevgiyle araladım

Kapkara, bomboş bir kutu açtım

Yaşama sevincimi ölesiye ağlattım

Dolu bakayım istedim boş bardağa

Islak yağmurun ayaklarına kapandım

Yedi renk içinde maviye karıştım

Ayaksızdı gökyüzü kolsuzdu kuşlar

Çocukların gülüşleri sarkıyordu uçurtmaların kuyruklarından

Dünya bir tas içinde kaynayan hamamdı

Bense kalbini aşkla ısıtan bir dervişe bakardım

Her bir hücrem ahenkle bölünürdü zikrine hayatın

Kalemimin kanıyla suladığım şiirim büyürdü bahçemde

Şiirim Mansur’un darağacında solardı

Karnı İsa’nın son akşam yemeğinde doyardı

Hep yüz metre önden koştu sözcüklerden

Hep yüz verdi astarını istedi kelimelerden 

Hiç el sürmedi sevincine ağlamanın

Hiç düşmedi yakasından denizle balığın

Hep kendini tuttu

Hep kendini boğdu.

Volkan AKBAL
i/edebiadam.35
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 Karanlık sokaklarda elleri cebinde hızlı hızlı yürüyen 

kadınlar… Hayatın kapkara elleri hep ensesinde olan ka-

dınlar… Gücünün farkında olmayan, gücünü fark etmemesi 

için çabalanan kadınlar… Aslında insan olmaktan başka 

suçu olmayan kadınlar… Hayatın her alanında bir saldırı 

altında değil mi artık insan? Hayatımız sanki hep o karan-

lık sokaklar gibi değil mi? Okullara girmek için birbirimizle 

yarışıyoruz, o okullardan mezun olduktan sonra iş bulmak 

için birbirimizle bu kez savaşıyoruz. Bazen bencilleşiyoruz, 

bazen acımasızlaşıyoruz. Hırsımız gözümüzü bürüdüğünde 

yapamayacağımız şey olmuyor. Ne zaman bu hale geldik, 

belirsiz. Belki bir gecede oldu, belki bin, bilmiyoruz. Kadınlar 

bu savaşlardan daha fazla yarayla çıkıyor yüzyıllardan yirmi 

birincide. Erkek mesleği, diye etiketlenen meslekleri tercih 

etmeye çekiniyorlar mesela. ‘Ellerinin hamuruyla’ inşaat 

mühendisliği yapmaları uygun düşmez çünkü(!)

Okuma şansı olanlar okulu bitirdiğinde işverenlerin açtığı 

psikolojik savaşla karşı karşıya kalıyor. “Çocuk yapmayı 

düşünüyor musun?’’ sorusu ile başlayan görüşme, erkek 

çalışanlardan daha az olacak şekilde teklif edilen maaşla 

devam ediyor. Oldu ki işe alındılar, asıl mücadele o zaman 

başlıyor. Yapamayacakları, başaramayacakları düşünü-

lüyor çoğu zaman, sektör ne olursa olsun. Oysa kadınlar 

değil miydi cephede büyük başarılara imza atanlar? Kadın 

değil miydi o güzel tabloların ressamı? Kadın değil miydi 

o şiirlerin şairi, o öykülerin annesi? Ama iş yerinde giydiği 

etekten dolayı uyarılan da kadın, kahkaha atışından dolayı 

kötü bakışlara maruz kalan da... Patronunun tacizlerinden 

kurtulamayan da kadın... Erkek egemen toplumlarda kadın 

olmak biraz da bir adım geriden, izlerden yürümek demek-

tir. Oysa hepimizin ortak paydası değil mi insan oluşumuz? 

El ele aşamayacağımız duvar mı var? Gerek var mı birimizin 

diğerinden bir adım önden olmasına? El ele düşmek de bir 

zafer sayılmaz mı? 

Aylin BALCI
i/aylinbaalci

sayılmaz mı ?
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Evet, hepinize merhaba…

Önünüzdeki programda anlatacaklarımın ‘’Bir Başarı 

Hikâyesi’’ olduğu yazıyor. Kısmen doğru bir ifade bu 

çünkü bu gün size bir hikâye anlatacağım ve bu hikâ-

yenin başarılı yönleri de var. Sonuçta, istatistiklere 

göre her gün İstanbul’daki her üç kişiden birinin gelip 

alışveriş yaptığı, ülkenin ilk yerli üretim yapan butik 

kahve zincirinin sahibi konumundayım. İçinde bulun-

duğumuz yılın ilk çeyreğinde pazardaki payımızı yüzde 

onaltı arttırarak sektörde ikinci domino firma konumu-

na geldik. Bu başarının bir getirisi olarak çocuklu-

ğumdan beri taraftarı, hayranı olduğum 

spor kulübünün fahri onur üyesi oldum 

ve en güzel locasını satın aldım. Böyle 

söyleyince ne kadar da güzel görülü-

yor aslında, ama bu başarının bir 

de perde arkası var ve ben bu gün 

size onu anlatacağım.

Her çocuğun hayallerinden biri 

bir bisikleti olmasıdır ve eğer 

bu coğrafyada yetişen bir aile-

nin çocuğuysanız bir şeylerin kıymetini 

bilmeniz için önce bir emek sarf etmeniz gerekir. İşte 

böyle başlamıştı marangoz Hilmi Amca’nın yanındaki 

çıraklığım. O yaz haftada 4 gün babamın arkadaşı Hilmi 

Amca’nın yanına gidiyor, marangozluk hakkında bir 

şeyler öğrenmeye çalışıyor ve karşılığında ‘’iki buçuk’’ 

lira harçlık alıyordum. Almak istediğim kırmızı bisiklet 

yirmi beş liraydı ve aldım da. O bisiklet hala ilk açtığı-

mız kahvecimizin duvarındadır. 

Ondan sonraki tatillerde sürekli olarak o marangoz 

dükkânındaydım. Orada öğrendiklerimin hayatıma olan 

katkısı yadsınamaz. Bunların en başında bütün şube-

lerimizin kendisine hayran bırakan dekorasyonu gelir. 

Buraya kadar anlatılan hala hikâyenin güzel kısmı 

aslında… Şimdi ise diğer kısmını anlatacağım.

On beş yaşımın ilk gençlik zamanlarında, okulun yarıyıl 

tatilindeydim. Bütün tatillerde olduğu gibi bu on beş 

günde de gideceğim yer belliydi. Hilmi Amca’nın ma-

rangoz dükkânı… O tatilin ilk haftası altı gün boyunca 

çalıştığım o dükkânda beni motive eden tek şey pazar 

günü yapılacak olan maça, stadyuma gidecek olmamdı. 

Kuzenim doğum günüme denk gelen maç için ikimi-

ze bilet almıştı ve ilk defa hayranı olduğum takımın 

maçını canlı izleyecektim. O cumartesi akşamı artık 

‘’üç buçuk lira” olan harçlığımı beklerken Hilmi Am-

ca’dan sipariş yetiştirmemiz gerektiğini, pazar günü 

de çalışacağımızı öğrendim. Doğum günüm olduğunu, 

stada gideceğimi ve heyecanımı anlatmaya ça-

lışsam da  ‘’ustamdan’’ sipariş önemli maça her 

zaman gidersin oğlum, hem sana yarın için 

fazladan 5 lira harçlık vereceğim cevabını 

aldım. Hilmi Amca babamın arkadaşıy-

dı, ustaydı ve sözünün üzerine cevap 

vermek saygısızlıktı. O gün önümdeki 

tahtayı zımparalarken gözyaşlarımı 

gizleme çabamı unutamıyorum.

Şu an o marangoz dükkânındaki ‘’çırak’’ bir 

başarı hikâyesi anlatmak üzere karşınızda duruyor ve 

o başarı hikâyesini biliyorsunuz aslında. Bilmediğiniz 

ise;

Arkadaşlarım sokaklarda, parklarda oynarken benim 

oynayamadığım günler.

Parasını biriktirerek aldığım bisiklete dilediğim za-

manlarda değil de çalışmadığım zamanlarda binmek 

zorunda olduğum günler.

Şu anda her maçını en güzel locadan izlediğim o takı-

mın hayalini kurduğum maçına gidemediğim günler. 

Cem KARACA’nın malum şarkısını her dinlediğimde hala 

gözümün yaşardığı anlar.

Bilmediğiniz 

Benim o marangoz dükkânında ‘’çırak değil de ‘’çocuk 

işçi’’ olduğum günler

Kaygılarımla…

Sercan TAYIZ
i/sercancircoz

^bir başarı hikayesi



 Soğuk ve nemli duvarların arasındaki ufak peynir 

tenekesinden son feryatlarını veren ateşi selamladı. Akıtan 

rutubetli duvar topladığı yatağını ıslatmıştı,  yerlerde 

biriken su ise çürümeye yüz tutmuş tahta palet yatağını 

iyice kullanılmaz hale getirmişti. Evet, yatağı toplamaydı. 

Karanlık sokakların kimsesizliklerinden bir yastık yapmıştı, 

insanların üşüten sevgisizliğinden üstüne örttüğü battani-

yeyi bir çöp konteynerinden bulmuştu. Yetimhanede bir iki 

sene önce öğrenmişti okumayı ve yazmayı, “Yanan öfke ve 

sönmemiş sevgisizliklerinizi atmayınız.” yazıyordu, aldırma-

dı. Herkes sevgisizliğini öfke ile kusup acılarını yarıştırırken 

o sevgisizliği içinde yaşayarak yatıştırıyordu. Ufacık bede-

nine sığdırdığı kocaman umutlara 

rağmen sokaklarda dolanan 

bir gece güneşiydi. Her 

çocuk gibi insanlığın 

umudu, bir ülkenin 

geleceği ama bugün 

sokağın çocuğuydu. 

Kaldırım taşlarındaki 

soğuk, abisiydi. Karan-

lık sokakları aydınlatan, 

babasıydı. Bilmediği yol ayrımına 

gelince doğru yolu fısıldayan hissi ise annesiydi onun. Hiç 

tanımadığı ailesi, sadece ilk doğduğunda aldığı bir kaç 

nefesti annesinin kokusu. Ondan da emin değildi “Annem 

beni yetimhaneye bıraktıysa doğduğumda beni hiç kuca-

ğına almamıştır ki.” diyor, alt çenesinin titremesine eşlik 

eden dolu gözleri birkaç yaş akıtırken her şeye rağmen 

özlüyordu bilmediği evini. Ufacıktı, on yaşında olduğunu 

tahmin ediyor on birinci yaş gününü bilmiyordu. Kimliksizdi, 

yetimhaneden kaçarken hiçbir şeyini almamıştı yanına. 

Aynı gece onu bulan saçı sakalı birbirine karışmış bu adam 

önce ona sevgisini göstermiş birkaç gece sonra ise aklının 

zincirlerini zorlamıştı. O gece canının acısını, ayak bilek-

lerinden beyaz karlara akan kan damlalarından fark etti. 

Yıllar sonra, adına istismar denileceğini öğrenecekti...

  Yatağına uzandı, gidecek bir yeri yoktu. Kaçmış olduğu 

yurdu uzaktaydı. Beyninin içerisinde darbe yapmış olma-

lılardı ki, gündüzleri mendil satarken gördüğü polislerden 

koşarak kaçıyordu. Öyle bir kaçıyordu ki onu iki gün önce 

bir köşe başında şişmiş dalağı durdurdu. Bugün elli mendil 

satmıştı, tanesi bir liradan getirdiği elli lira patronu için 

temizdi. Bu gece uyuyabilirdi, üstelik yemekte yiyebilmişti. 

Afiyetle yediği bayat ekmek arası salam dışarıda gördüğü 

yemekler gibi değildi. Dışarıda çocuklar bir şeyler yiyordu, 

adına hamburger diyorlardı. Bir kere Bandırma Meydan’da 

caminin önünde mendil satarken, bir çocuk hamburger-

ciye gitmelerine annesi izin vermedi diye ağlamıştı, 

güldü. O çocuğun annesi istediğini yap-

madı diye ağlaması onun için komikti. 

Onlara sormak istiyordu “Anneniz size 

istemediğiniz bir şeyi yapsa peki?” 

yolun karşısına geçip o çocuğa o gün 

ki ellinci mendilini verdi ve gitti. O gün 

o mendili düşürdüğünü söyleyince 

ise akşam bayat ekmeğini yiyemedi, 

uyumak için ise zor izin alabilmişti.

Vızır vızır geçen arabalar durunca açık 

camlara hücum ediyorlardı, trafik lambaları için ettik-

leri kavgayı yoldan geçen birkaç hayırsever durdurursa 

iyiydi ama genelde sokak çocuklarına el uzatmazdı kimse. 

Kafelere, çay bahçelerine kaçak giriyorlardı. Garsonun 

kovalaması ise onlar için oyun sebebiydi. Bazı müşteriler 

birkaç mendil alıyor, bazıları ise hiç oralı bile olmuyordu. 

Oralı olmayanlara alışmıştı. İnsanlık onlara alışmamışken o 

alışmıştı. Sıcacık yüreği sevgi doluydu, o kadar sevgi doluy-

du ki bazen, mendillerini erken bitirdiğinde gelip yenilerini 

almak yerine Elif’e yardım ediyordu, ona göre aşk heyecan 

kaynağının o gece tok uyumasıydı ama adını koyamıyordu.

Umut CEYLAN
i/umutsuzizm

mendil

9
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Onu görünce gülen gözlerinin içi, güneşin ışıklarıyla yıka-

nan altın sarısı saçlarına dokunmak istiyordu ama utanı-

yordu. Kalbindeki bu pırpırlanmanın adını henüz koyama-

mıştı. Her gece iki sağ yatağında yatan Elif’e bakıyor, göz 

göze konuşurken aniden gelen gülmelerini azar yemelerine 

rağmen susturamıyorlardı. Bu da bir zaferdi onlar için. 

Hatta bir kere demişti Elif’e “Gülmek insanların gerçek za-

feri. İnsanlık bu savaşı kazanınca mendil satmamıza gerek 

kalmayacak Elif, belki o zaman annelerimiz de geri döner.” 

Elif’in masum bakışlarına takılı kalan yüreği hep umutlara 

düşüyordu... 

  Sağına döndü, Elif’in uyuduğunu gördü. O ufacık ellerini 

açtı, dolma parmakları yaratıcısına umutlarını avuçlarında 

sunup onlara karşılık bir deva bırakılması için kıvrılmıştı. 

Duymuştu çünkü bir kış günü üşütmüş insanlara üşütme-

meyi becererek mendil satarken yaşlı bir yürekten; 

“Herkes, ettiği duada yüreğini avuçlar.” bir çıkış yolu vardı, 

biliyordu. Onun çaresini istedi, her şeye rağmen ailesini 

görmeyi de istedi. Annesine olan özlemini kendi nefesi-

ne kondurup avuçlarına üfledi, ne kadar içten üflerse o 

kadar çabuk giderdi yaratıcısına... Umutlarını oralarda bir 

yerlerde mutlu olduğu ve güvenmek istediği abisine ema-

net ederken, başucundaki hayal ettiği “Gördüm, babalar 

evlatlarını korur.” dediği babasının serabına arkasını dönüp 

kendini güvende hissetti. Göz kapaklarını kapatırken ıslak 

tahtanın ıslattığı samimiyetsiz döşeğe hiç kızmadı. Üstü-

nü sıkı sıkıya örtmesi gerekti, hayatında hiç üstünü örten 

olmamıştı. Hastalanırsa, kızarlardı. Kollarını ayıcığına sardı 

oysaki birbirine dolanmıştı, aldırmadı. Yarın, yine birkaç 

savaşçı insanın gözyaşına, birkaç hastaya, birkaç yemek 

yiyen insana mendil satacaktı. Tatlarını hiç bilmediği ye-

mekleri yiyen insanlara... 

Cennet senin avuçlarında sattığın mendilse rüzgârı duana 

üflediğin nefestir çocuk. Bizdeki atan kalp ise tüm zaman-

ların cehennemi... 

Bütün kör vicdanlar uyuyor ama en çok sana iyi geceler 

çocuk

“İyi geceler, yıldızlar düşsün kirpiklerine.”
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 Bu soruyu cevaplamadan önce bir hususa 

değinmek istiyorum. Biz kimiz? Biz, her şeyden önce 

insanız. Tam tanımıyla potansiyeliz. Eşref-i mahlukat 

olabiliriz ancak esfel-i safilin de... İyilik de yapabiliriz, 

kötülük de... Bazen potansiyelimizi tam olarak dışa yan-

sıtamadığımızda olur. Niyetimiz hayır olmasına rağmen 

gerçekleştirdiğimiz icraatın neticesi bir felaket olabilir. 

Bu felaket kimi zaman fertte tecelli eder kimi zamanda 

toplumlarda. Bazı zamanlarda ise fertte mübtedi olsa 

dahi işin sonu topluma uzanır. Bunun da en 

bariz örneği sanayi devriminin ortaya 

çıkışı, gelişimi ve sonucudur.

Sanayi devriminden önce bir 

kısım insan başka bir kısım 

insanı köle gibi hatta gibisi 

fazla köle olarak çalıştırıyor-

du. Bu insanların isimleri bile 

vardı. Efendi... Efendilerin bu 

zulmü gerçekleştirmekteki tek 

amaçları kazanmaktı. Daha fazla 

kazanmak ve hep kazanmak... Bu 

sınıf toplum içinde oldukları müddet-

çe elbette çok tehlikeliydiler. Ancak, bundan 

daha tehlikelisi hiç şüphesiz efendilerin toplumun içinde 

değil halkın başında olmalarıydı. Öyle ki, bu insanlar 

devletlerin başına geldikleri zaman sadece kendi dev-

letini efendi, doğal kaynak anlamında potansiyeli çok 

olan devletleriyse köle görmeye başladılar. Efendilerin 

yine tek bir amaçları vardı: kazanmak... Bunun da en iyi 

yöntemi elbette sömürmekti. Kurutasıya, bitiresiye, di-

bini göresiye kadar sömürmek... Ama bir şey değişmişti. 

Artık, bu devletlerin adı efendi değil emperyalist devlet 

olmuştu. Bu da her -izm’in meydana getirdiği gibi dünya 

nezdinde bir meşruiyet ortamı doğurmuştu. Tabii, bütün 

bu gelişmeler başka ihtiyaç grupları ortaya çıkarmıştı. 

Sömürülmüş devletler ham madde ihtiyacını büyük oran-

da karşılamıştı hatta o kadar büyük bir oran ki emper-

yalist devletler bu maddeleri ürüne çevirecek eleman 

bulmakta fena halde zorlanmaya başlamışlardı. İşte tam 

da bu sebeple aklı başında birkaç bilim adamı iş gücü 

ihtiyacını ve köleliği azaltmak maksadıyla çokta saf bir 

niyet ile makineyi icat etmişti. Fakat daha sonraları öyle 

bir tablo ortaya çıkmıştır ki bu tablo insanın insana köle 

olmasıyla kıyaslanamayacak derecedeydi. Artık insanlar 

toplu halde makineye köle olmaya başlamışlardı.

Bu misalden de anlaşılacağı üzere birkaç bilim adamının 

kişi nezdinde köleliği kaldırmak gibi bir niyetle 

gerçekleştirdiği sanayi devrimi, emper-

yalistlere üretim gücünü vermiş ve bu 

güçle emperyalistler günümüzde ismi 

kapitalizm diye anılacak olan illet 

bir sistemi ortaya çıkarmışlardır. 

Kapitalizm öyle bir sistemdir ki, 

neredeyse herkesi kendisine kul köle 

yapmıştır. Bu sistem karşısında tek 

başına direnmek hiç kimsenin harcı 

değildir. Kanaatimce emperyalizme ve 

daha sonra onun bünyesinden hasıl olan 

kapitalizme karşı tavır almanın dahası onla-

ra direnmenin tek yolu cem etmek yani toplanmak, 

birleşmektir. Bunun da en doğru yöntemi -izmlerin özel-

liği olan sürü psikolojisi ile değil de ilahi bir sistemin ve 

bizlere saadet vaat eden bir nizamın altında birleşmek-

tir. Zira büyük mütefekkirlerimizden Cemil Meriç “-izmler 

idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir. Hepsi de batı 

menşeli.” Derken bu yollu bir kurtuluş aramanın zihni-

mizi başkalarına peşkeş çekmek olduğunu açıkça dile 

getirmiştir. Dostlar, anlatmak istediğim mesele bizim 

özümüz olan potansiyelimizi gür bir şekilde iyi niyetle 

dış dünyaya yansıtmak ve güzel insanlarla paylaşmaktır. 

Yani, İsmet Özel’in deyimiyle özgür(özü gür) olmaktır. 

Artık, bir Avrupalı hastalığı olan tabiata hâkim olma 

inancından kurtulup, tamamıyla tabiata ait olmalıyız. 

Talha BAYANA
i/talha.bayana

üretiyor muyuz, 
tüketiyor muyuz ?
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Zaten, sanayi devrimiyle beraber kaybettiğimiz özellik de 

budur. Bu kayıp bizi -her ne kadar aksi bir iddiada olsak 

da- cahiliye devrine geri götürmüştür. Çünkü makine 

araç olmaktan çıkıp amaç haline gelmiş ve bizler kendi 

yaptığımız demirden putlara tapar duruma gelmişizdir. 

Öyle ki, bu ülkede dahi aşırı eşitlikçi olduğunu iddia eden 

bir şair “makineleşmek istiyorum.” diyerek hezeyanını 

kaleme almıştır. Gün gittikçe ileri gittiğimizi zannede-

rek daha da çok geriye gidiyoruz. Çağımızı modern diye 

adlandırıp daha çok maddeleşip daha çok sekülerleşi-

yoruz. Materyalizm, sekülerizm ve kapitalizm üçgeninde 

geleceğimizi yok ediyoruz. Hepimiz kendi cürmümüzün 

tanığıyız. Göz göre göre, bir cinayet işleyip insanlığı 

katlediyoruz. Bu tabloya göre sorumuza cevap verecek 

olursak bizler ne üretiyoruz ne de tüketiyoruz. Sadece 

ve sadece tükeniyoruz. 

GAMLANMA GÖNÜL

Buğulanıyor gözlerinde yarının aynası

Dilinde bir yılgınlık türküsü karıncalanıyor

Ekmek kavgası… Gelecek kaygısı…

Gecelerinin bağrı yekpare yanıyor

Bir kazığa bağlayamadığın her düşüncenin

Sesi ninnileniyor, içinde her gecenin

Ve gündüzleyin bulutlanıyor her yanı

Gökyüzü dediğin üç hecenin

İşleyedursa da içine derin bir keder

Var bir umut içinde avuçlarının

Ve gayret ve sabır ve şükür

Dualarınla göğe çivi çakacak parmak uçların

Yırtacak perdesini karanlığın.

Güneş yuva yapacak çökkün omuzlarına

Aydınlatacak önünü ardını 

ve ısıtacak

yarını

akşamı

sabahı...

İşte o gün ne kaygı ne keder

Bayramlıklarını giyecek kelimeler

Unutacaksın bir gün;

Hangi kavga, 

hangi yakarış, 

hangi haykırış

Hangi günü gördün akşam olmamış¹
Gamlanma gönül gamlanma

Kaç geceyi gördün sabaha varmamış²

21-23 Mart 2019

¹ İnce Memed-2, S.82

²İnce Memed-2, S.83

EMEKÇİLERE

Kazancı, emeğinin üzerinde terlemiş bir yelek

Her bir terin manası akşama eve ekmek

Elek gibi ayırıyor haramı helalden

Yemek bir yudum huzurdur ödediği bedelden

Bir lokma hürmetine şükretmek demek

İşe, aşa, yaşama tutunarak emeklemek!

Samet KURT
i/smtkrt17
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GİRİŞ
Lütfen sağa doğru okuyup

sonra sol aşağıya inip çıkışa
doğru okuyunuz.( (
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ÇIKIŞ

ÇİZEN: Uzungadın
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 Kadınların iş dünyasında istenmemesinin en 

temel sebebi tabii ki erkek egemen toplum anlayışıdır. 

Toplumsal olarak kadınların fiziksel ve ruhsal anlam-

da güçsüz(!) bulunması da ataerkil 

düşünce anlayışını destekler. 

Geleneksel tutum ve değerler 

kadını her zaman bir adım ge-

ride durmaya mahkûm etmiştir 

geçmişten günümüze kadar. Bu 

durumlar çalışma hayatına da 

yansır. En başta çalışan olarak 

kadın erkek şeklinde sınıflan-

dırmak bile aslında çalışana 

bütüncül yaklaşımı etkiler.

Ayrıca ev sorumluluklarının 

tamamının kadına yüklenmiş ol-

ması, bu sorumlulukların sadece 

kadına aitmiş gibi düşünülmesi 

de kadının iş dünyasında etkili 

olmasını engelleyen bir sebeptir. 

Kadınların eş ve anne olması so-

rumlulukları da iş dünyası ile olan 

dengeyi etkiliyor. Çünkü iş dünya-

sının annelere yönelik yasa ve yö-

netmeliklerinin yeterli olmaması ve 

pozitif ayrımcılığın uygulanmadığı 

alanlarda kadın ev ve iş yaşamı 

arasında dengeyi haklı olarak 

tutturamıyor ve iş dünyasından 

uzak kalmayı tercih edebiliyor. 

‘ ’Erkek ev geçindirir kadın eve 

bakar’’ tarzı geleneksel düşünce-

ler sebebiyle iş dünyasında işten 

çıkarılmalar da bile önce kadının 

işine son veriliyor veya kadına 

erkek ile eşit ücret uygun görülmüyor. 

Özellikle özel sektörde yönetici pozisyonlarına kadının 

kabul edilmiyor olması, işverenlerin kadının annelik ve 

hamilelik izinlerinin bulunması sebebiyle iş ortamından 

belirli bir süre uzaklaşacak düşüncesi kadının iş hakkına 

engel oluyor.

Hâlbuki kadınların desteklenmesi 

daha çok gelişme ve daha çok 

büyümenin temelidir. Gelişmiş 

toplumlar kadına değer veren ve 

onu her alanda destekleyen top-

lumlardır. Çünkü kadın düzendir, 

kadın ayrıntıdır, kadın derinliktir... 

Kadın binlerce pencereden farklı 

gözle bakabilmek demektir. Bir ka-

dın elini değdirdiği her şeyi güzel-

leştirir. Çoğu zaman bir erkeği bile 

kadın güzelleştirir; annesi olarak, 

ablası olarak, kadını olarak emek 

verir ve güzelleştirir. Bütün kadınla-

rımızın her alanda kıymetinin bilin-

mesi ve hak ettiği yerlere gelmesi 

dileğiyle…

Sevgiyle kalın …

Şenel SAVIR
i/senelsavir

kadınların iş dünyasına
girememeleri

ÇİZEN: Uzungadın



16

 Bütün saçmalıklardan, törelerden, kurallar-

dan bıkmış olan Ömer, çaresiz güçsüz her şeyden öyle 

bıkmış öylesine bir nefes arıyordu ki dayanamayıp gitti. 

Oysa gidişini kurtuluş sanıyordu bilmiyordu ki her kaçış 

bir kurtuluş değildir. Bu sefer mutluydu Ömer hiç olma-

dığı kadar mutluydu ama doyasıya yaşayamıyordu mut-

luluğunu, içinde bir burukluk vardı. Bütün ömrü korku 

ve baskı altında geçmiş insanlar mutluluktan da şüphe 

duyarlar. Ömer de öyleydi ama güçlüydü artık. Çünkü ilk 

defa karşı çıkmıştı ailesinin babasının baskısına, saçma 

sapan töre sözcükleri 

altında kalıp Ayşe’yle 

evlenmek yerine 

kaçıp gitmişti. 

Peşine düşmesinler 

diye çalışmaya gidi-

yorum yerim yurdum 

belli kaçtığım yok 

demişti. Ama hiç bekleme-

diği güzeller güzeli  Zuhal ‘e sevdalanmıştı. Zuhal’e nasıl 

bir hayatta olduğunu nasıl bir beladan kaçıp geldiğini, 

başka bir kızla zorla sözlü olduğunu, törelerden bütün 

zalimlerden bahsetmişti elbette lakin Zuhal ne kadar 

diretse de söz geçirememişti gönlüne ve billur gibi su 

gibi bir kızları olmuştu Melek adında. Melek henüz bir 

yaşındaydı Ömer ‘in ise iki yılı dolmuştu. Her gün  mek-

tup alıyordu ailesinden: Ömer gel artık hadi bu iş çok 

uzadı Ayşe’de sabırsızlanıyor  biz düğün hazırlıklarına 

başladık gel!..  Ömer: Defalarca söyledim size benim 

bir hayatım burada ve bir sevdiğim var. Benim burada 

yuvam bir de kızım var ana artık vazgeçin!.. Annesi: 

Oğlum ben sahip çıkarım kızına da anasına da ama sen 

gelmezsen eğer kardeşlerini de seni de öldürürler Ömer 

gel oğlum gel! Kimseciklerin haberi yok senin hayatın-

dan sessizce hallederiz. Ömer: Bu saatten sonra benden 

sana hayır gelmez ana kurban olayım gelemem artık 

beni affet... Bir hafta sonra bir kara mektup ve içinde 

kara yazıyla birkaç kelam “Babam öldü abi gel herkes 

perişan...” Bunun üzerine Ömer  Zuhal ‘ini öper koklar 

geleceğim iki gözüm sana söz veriyorum son vazife mi 

yerine getireceğim. Andım olsun ki ölüm pahasına olsa 

da seni sevdim seveceğim. Kızımıza iyi bak...

Ömer apar topar gider lakin babası ölmemiştir. Ömer 

gelsin diye tuzak kurulmuştur. Ömer:  Kurban olayım 

yapma baba izin ver gideyim yapma baba kızım var 

yuvam var Zuhal ‘im orda baba!  Bağırır çağırır... Sen 

bir şey de anam nedir bana yaptığınız bu zulüm? Anne-

si: Aslan oğlum herkes 

duymuş peşindeler 

yalan de iftiradır de 

evleneceğim Ay-

şe’yle de öldürürler 

seni yapma yavrum... 

Ömer: Boşver öleyim 

ana en azından sevdam 

uğruna öleyim. Ben o 

kıza ölüm pahasına olsa da seveceğim seni demiştim. 

İstemediğim biriyle aynı yatağa başkoyup her gün öl-

mektense bırak da sevdam uğruna öleyim. Dedi ve çıktı 

evden gece saat on iki bir civarı zifiri karanlıkta koşa 

koşa ilerlerken Ömer ardında anası. Sevdasına mutluluk-

la koşan Ömer meğer ölüme gülüyormuş. Bir kaç adam 

önünü kesti Ömer ‘in : Dur Ömer bacımızı kirletip  gide-

mezsin!.. Bak kardeşim bilirsiniz elim eline değmemiş-

tir. Herkes bilir gerçeği bırakın bu saçmalıkları bunlar 

aldatmaca hepsi yalan çekilin sizde önümden gideyim 

yoluma. Gitme Ömer ölürsün! Ömer: Bir gün hepiniz an-

layacaksınız beni umarım çok geç olmaz. Kızıma gidece-

ğim ben sevdalıma gideceğim! Tam koşmaya başlamış-

ken Ömer ardından iki üç el ateş sesi ve bir feryat çığlık 

çığlığa... Annesi:  Ömer... Ömer ‘im...  Affet bizi oğlum 

affet  Allah’ım biz ne yaptık. Allah’ım... Affet!  Ama nafile 

Ömer duymuyor artık usulca yumdu gözlerini...

Gülbahar PAMUKÇİ
i/bhrcma21

feryad
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Sevgilim,

Çok, çok özür dilerim…

Yıllarca çalıştım, didindim. Ellerim 

nasır tuttu, ayaklarım defalarca 

su topladı. Stresten dudaklarım 

uçukladı, gözlerim seğirdi. Fazla 

değil, üç beş kuruş için yaptım 

bunları. Bugüne kadar emeğimin 

hiçbir karşılığı girmedi cebime. 

Leyla’m, sevgilim; sen tuttun beni 

yıllarca ayakta. En tükendiğim 

noktada bana dayanak 

oldun, destek oldun. 

Hâlbuki ben seni 

hiç gezdiremedim 

kordonda; bir çay 

dahi içiremedim 

denize bakan çay 

bahçelerinde. İs-

tediğin şeyleri almak 

şöyle dursun, ihtiyacın 

olan şeyleri bile güç bela aldım 

yahut alamadım. Yıllarca katlandın 

kahrıma, yatağa her yığılıp kalışım-

da erinmedin hep örttün battaniye-

yi üstüme. Bağırdım, çağırdım ufa-

cık nedenlerden ötürü sana. Haklı 

olsan da olmasan da... Kırdım seni, 

biliyorum. Buna rağmen beni hep 

anladın. Peki, ben ne yaptım? Sana 

destek olmak yerine köstek oldum. 

Çalışmak istedin. Bana destek ol-

mak, rahatlatmak istedin. Ben seni 

anlamadım, birazda korktum. Beni 

böyle mahveden seni ne hale geti-

rirdi kim bilir? Yine sana bağırdım, 

çağırdım. Nihayetinde vazgeçirdim 

seni. Aldığım maaş bize yetmiyordu, 

farkındaydım. Düzelir sandım, dü-

zeltebilirim sandım. Ne kadar aptal 

olduğumu şimdi görüyorum…

Suat’la Ayça doğduğunda dünyanın 

en mutlu insanlarından birine dön-

müştüm fakat korkum daha da bü-

yümüştü. Daha sana bakamazken, 

bu güzeller güzeli iki yavruya nasıl 

bakacaktım? Böylece başladı 

açılmaya cebimdeki 

hiç kapanmayan 

delik, girilen banka 

ekstreleri ve ardı 

arkası gelmeyen 

krediler… Sen 

bizim minicik 

yavrularımızı büyü-

türken, onları yetiş-

tirebilmek adına kendini 

paralarken ben ek mesailer aldım, 

almak zorunda kaldım. Böylece seni 

kendi yalnızlığına daha çok ittim. 

On altı yıl geçti. Koskoca on altı 

yıl… Yavrularımın ikisi de kocaman 

oldular. Öyle güzel yetiştirdin ki 

onları bu imkânsızlıklar içinde, ne 

olursa olsun yollarından dirhem 

şaşmadan ikisinin de iyi yerlere 

geleceğinden; nerede, ne kadara, 

nasıl bir iş yaparlarsa yapsınlar 

insanlıklarını, merhametlerini, 

saflıklarını kaybetmeyeceklerine 

eminim…

Şimdi sana veda ediyorum sevgilim. 

Zaten seni de bıktırdım artık. Evlat-

larımla sen birbirinize kenetlenerek 

geldiniz bu günlere. Benim pek bir 

payım olmadı sizin yaşantınızda. 

Şimdi hiç bozmayın bu bağı, ben 

sadece bir simaydım sizin hayatı-

nızda; beni günün birinde unuta-

caksınız mutlaka. Bu yüzden öbür 

tarafta üzülmeyeceğim, emin ol. 

Sen de üzülme bu mektubu oku-

duğunda. Sakın ağlama arkamdan. 

Buna değecek bir adam değilim. 

Yıllarca onun bunun tasmasını takıp 

çalıştırdığı bir köleyim sadece… 

Zarfın içine cebimdeki son yüz-

lüğü koyuyorum. Kirasının dörtte 

birine yetmeyecek zaten bu para 

kaldığımız döküntünün. Bu paray-

la babamın yanına gidin. Seninle 

evlendiğimiz günden beri dargın 

bana ama yufka yüreklidir bilirsin. 

Açıkta bırakmaz sizi. Hatta sana 

ve evlatlarımıza benden çok daha 

iyi bakacağına, babalık yapacağına 

eminim.

Tekrardan çok özür dilerim sevgi-

lim. Ben tükenme çizgisini aşalı çok 

oldu. Yıllarca süründürdüm sizi de 

tükenmişliğimide. Artık bu kötülüğü 

size yapamam…

Yaptığım daha doğrusu yapmadı-

ğım, yapamadığım her şey için çok 

üzgünüm…

Elveda…

Mehmet Akif ÖZGÜRER
i/mehmetakifozgurer elveda sevgilim
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Kapısını sessizce açtı. Son tokat inip 

sesler kesildiyse kavga bitmiş demekti. 

Babasını ya ikili koltukta elinde viski 

kadehiyle sızmış bulacaktı ya evden 

gitmiş ya da her ne hali varsa görsün 

o.ç! Son bir iki gündür şöyle bir çözüm 

bulmuştu. Odasındaki müzik çaların 

tekrar düğmesine basıp sesini olan-

ca gücüyle açıyordu. ‘ ’Kapıları çalan 

benim. Kapıları birer birer. Gözünüze 

görünemem. Göze görünmez ölüler’’ 

Okulun servisinde duyduğu şarkıyı 

netten indirip kaydetmişti. Hiroşima 

türküsü. Bu şarkıyı dinleyerek uykuya 

daldığında hapishaneye benzettiği evde 

olanları duymuyor az da olsa uzaklaşı-

yordu. Şarkının kesilmesiyle uyanmıştı. 

 Babası cerrahtı, şehrin en iyi 

cerrahlarından. Her akşam kurulan 

içkili yemek sofrasından sonra evi 

hapishaneye çeviren gece yarısı ızdı-

rabıysa babasının değişmeyen rutini. 

Edebiyat, mesleki kitaplar neredeyse 

hepsini hatmetmiş. Konuştuğunda, 

sırf etkilemek için sözü uzatır da 

uzatır, gelen konuklar ağzı açık dinler, 

etkilemeyi çok seviyor.  Diğer dikka-

ti üzerine çekme yöntemiyse müzik. 

Hayranlık uyandıracak bir blues, jazz ve 

rock arşivi var. Arşiv salonun girişinde 

cam kapaklı büfede duruyor. Üstelik 

büfe sokak kapısından bakınca da 

görülebilecek açıda, insanların içeri 

girmeleri için oltaya takılmış yem gibi 

içeriden de dışarıdan da fark ediliyor. 

Kahverengi büfeyle aynı renk koltuk 

takımları, yerdeyse bordo halı var. İki 

koltuk arasındaki krem rengi abajur-

dan yayılan loş ışık sigara dumanıyla 

karışıyor. Duman, salonun neredeyse 

eşyalarından biri olmuş durumda, sis 

evden asla dağılmıyor. 

Yemek masası büfenin hemen önünde. 

Yaklaştığında üstündeki karmaşayı 

fark ediyor. Kirli tabak, çatallar etrafa 

dağılmış. Bıçak yok çünkü ızdırap 

başladıysa annesi bıçakları alelace-

le saklamıştır. Rus salatasının etrafı 

henüz kurumamış demek başlayalı çok 

olmadı. İki sandalye birbirinden tam 

annesinin bedeni genişliğinde açılıp 

yere düşmüş. Annem! Kaçmaktan 

başka ne işe yarar k.l..k? Masadaki 

kültablasında annesinin içtiği sigarala-

rın ucu pembe parlak rujlu. Neredeyse 

uyurken bile bu ruj var dudaklarında. 

Dayak yerken, dayak bittiğinde tecavü-

ze uğrarken. Orada, dudağında duruyor 

hiçbir şey yaşanmıyor gibi. Masada 

yalnızca iki tane fazla tabak var. Tatlı 

da yenmediğine göre konuklar bu kez 

erken gitti. Babası, yapmazsa ölürmüş 

gibi tutunduğu tiklerini yapmadan, 

gözünü sürekli açıp kapamadan, kısa 

bir sohbette bile kalkıp elini on kez 

yıkamadan nasıl dayanıyor? Sistematik 

davranışlarını annesiyle onun dışındaki 

kişilerden nasıl hünerle saklayabiliyor? 

Bunları sormayı çoktan bıraktı. Artık 

düşünmüyor. Her şeyi yapabilir ve hep 

o kazanır. Bu akşamda konuklar geldi-

ğinde rahatsız edici bütün tiklerini ipek 

pelerin gibi üzerinden sıyırıp asmış, 

gittiklerindeyse tekrar giymiş olmalı.

 Masayı geride bırakıp koridoru 

geçti. Duvarda üçünün fotoğrafı var. 

Annesinin korku, tedirginlik dolu bakış-

ları. Babasının gözleriyse içe gömülü, 

alnını öne doğru uzatarak fotoğrafı çe-

kene garezi varmış gibi bakan her za-

manki pozu. Eskiden saçları simsiyahtı, 

gürdü. Kalın telleri başının tepesinde 

ufak bir yuvarlak oluştururdu. Birkaç 

senedir aklaşmaya başladı. Beyaz saç 

keşke ona biraz olsun sevecenlik getir-

seydi. Kolları ve bacakları oldukça kas-

lı. Küçükken kucağına oturduğunda üst 

bacaklarının bu kadar sert olmasına 

şaşırır, tabureye oturmuş gibi rahatsız 

hissederdi. Hala o zaman olduğu gibi 

atletik. 

 Yatak odasına geldi. Bu kapıda 

durduğunda sırtı hep kaskatı kesiliyor. 

Annesinin hafifçe nefes alıp verişinin 

sesi. İkisine de sezdirmeden başını 

uzattığında önce babasını görüyor. 

Her zaman ağzından fırlayacakmış gibi 

duran dişleri daha kocaman. Dudağının 

bir kenarından salya akıyor. Bu ana 

kadar neden hiç ses duymadığını şimdi 

anladı. Izdırap çeşitlerinden biri de bu. 

Odanın ortasındaki yatağa oyuncak 

bebek gibi ya da bir tutsakmış gibi 

annesini oturtur. Bilirler ki kıpırdarsa, 

çıt çıkarsa gece uzar. Sonra babası, 

yatakta oturan annesinin etrafında, 

yapmazsa öleceği tiklerinden biriymiş 

gibi saatlerce döner, döner, döner. Bir 

dakika sonra ne yapacağı asla biline-

meden.

Neslihan YİĞİTLER
i/neslihanyigitler

hiroşima türküsü
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 Yeni güne sırtındaki kırbaç izlerine dokuna-

rak uyandı. Yaralarının çoğu geceden pıhtılaşan kanın 

kapladığı ince bir kabuk örtüsüyle kapanmıştı. Güneş 

henüz yıldızlardan sıyrılamamıştı. Ra, Apep’in son oda-

sını geçiyor olmalı diye düşündü. Antik Mısır’ın görkemli 

tanrıları arasında, sindirilmiş duygularından nefret 

ediyor oluşunun sebebi Ra idi. Güneşin Tanrısı, göklerin 

hâkimi her sabah onu sahte ışıltısıyla köleliğe hazırlıyor-

du. Annesinin rahminden sökülüp alındığında bir köleydi 

Pepi, öyle doğmuştu fakat asla kabullenmemişti bu du-

rumu. Ona göre insanoğlu hiyerarşiden ibaret olamazdı. 

Babasının çamurdan bir yığıntıya yığıldığını hatırlıyordu, 

kahkahalara kulak kesilmiş durumu anlayamamıştı fakat 

gözlerinin içerisindeki 

derinlik kaybını kaybet-

mişti sonradan adam. 

Boğazından dökülen 

kırmızı yağmuru algıla-

yamamıştı önceden, yıllar 

sonra bile eğlence uğru-

na katledilmiş ilk kahramanını yâd 

etmekten öteye gidemeyeceğini, hiçbir zaman bilincinde 

kaybedemeyeceği kötü bir kâbusa dönüşeceğini nereden 

bilebilirdi ki.

  Yaşamının tamamını insanoğlunun merhametsizliğinde 

geçirmişti. Taş taşımanın ağırlığını hissetmiyordu, zama-

nından önce gelişmiş adaleleri çığlık atmayı bırakmıştı 

artık. Vücudunun teslim olmayan tek tarafı beyniydi; 

itaate dayanmaya çalışıyor,  basit düşüncelerle kirlen-

mekten korkuyordu. Pepi, her verilen her emri önce 

tartar sonra sorgulardı ki bir köle için en tehlikeli davra-

nış biçimi buydu. Sonu ölümle bitecek gizli bir eylemdi, 

yasaktı. Zaten sevdiği, önemsediği tüm insanlar türlü 

işkencelerle çözülen ruhlarını Anubis’e teslim etmişti. 

Anubis’in yargı terazisine güvenirdi Pepi. Bir tanrıya 

inanılacaksa neden bu ölümün kendisi olmasın diye 

düşündü. Ölümde her şey netti, renklerin ortaları yoktu. 

Beyazın ne olduğunu görmemişti Pepi ama umudu en 

fazla o renge yakıştırırdı. Siyahın içinde ömrü boyunca 

kaybolmuştu belki ölümünde o umut rengi terazide ağır 

gelirdi. Çok yakında yüreğini o da teraziye koyacaktı. Gü-

lümseyerek düzeltti zincirlerini, hafifçe doğrularak eline 

günlerdir özgürlüğü adına sivrilttiği taşı aldı. Bir zincirle 

veda edeceğim tutsaklığıma, kelepçelerim uzanmadan 

düşlerime, özgürlüğüme giden bu yolda bir köle olarak 

değil insan olarak yükseleceğim göğe. Bir kölelikten 

özgürlüğe, düşlerimin özgürlüğüne diye düşündü ve 

sapladı kalbine cenneti.

Kalemi son cümlesini noktalandırdığında gözleri dolmuş-

tu yazarın. Kafasında çınlayan reklam müziğini sustur-

mak için kumandaya uzandı. 

Tüm gün çalıştığı halde, 

eve girdiğinde bir ses 

olsun diye açık bırakırdı 

televizyonu. Yalnızlığını 

bu şekilde öldürebili-

yordu.  Titreyen ellerine 

daldı bakışları, yorgunluğunu 

kendisinden gizlemeye çalışarak dağıttı düşüncelerini. 

İçerisinde tiner kokan bir nefes aldı sonra. Gözleri boş 

bakan, sahip olamadığı her şeye bağımlı insanlara sırf 

fazladan paraya ve torpilli etiketlere sahip oldukları için 

hizmet etmiyor muydu? Para eksikliği kölelik değildi ger-

çi, emek ve karşılıktan ibaretti işçilik. Asıl kölelik imkân-

larını kuru ölümlere harcayanlardı.

Sivri bir taşı batırdı mürekkebine. Yorgunluktan gözleri 

çökmüş, kendi zincirlerine hapsolmuşken Pepi ‘ye saygı 

duydu. Özgürlüğünü yazmaya devam etti.

Baran KOSER
i/baranloser

pepi
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Bayramlarda çocukları izlediniz mi hiç?

 Çocuklar bayramlarda bir sürü şey yapar. Ama 

bayram kutlamaz. Yani kutladıklarını sanırsınız ama 

çocukların amacı hiçbir zaman bayram kutlamak de-

ğildir. Ramazan Bayramı onlar için Şeker Bayramı’dır 

mesela. Doya doya şeker yiyebilecek olmanın heyeca-

nıyla uyanırlar bayram sabahına. Yepyeni bayramlıklarını 

giymek ve harçlık toplamak onlar için bayramın anlamı. 

Kurban Bayramı’nda izleyin çocukları. Büyüklerin “Acaba 

nasıl yesek şunu?” diye düşündüğü kurbanlıkları elleriyle 

beslerler. El öpüp “Bayramınız kutlu olsun.” demeleri ise 

harçlık alabilme ihtimallerini güçlendirmektir. Büyük-

lerden paraları toplayıp bakkalların marketlerini altını 

üstüne getirir, arkadaşlarıyla doyasıya oynarlar. 

Ama bayram kutlamazlar.

Şeker Bayramı’nı kutlamayan çocuklar, 

İşçi Bayramı’nı neden kutlasınlar?

Dünyanın en şanslı çocukları belki 

de bu toprakların çocukları olmalı 

değil mi? Çünkü kendilerine özel bir 

bayram, 23 Nisan var bu toprak-

larda. Çocuk Bayramı dediğimiz 

bayramları da kutlamaz çocuklar. 

Okuldaki şenliklerde eğlenmek-

tir onlar için Çocuk Bayramı’nın 

anlamı. Kimisi şiir okur, kimisi 

halk oyunlarında oynar, kimisi 

tiyatro yapar ama hiçbiri 

bayram kutlamaz. Okulun tatil 

olması yeterlidir mutlu olmaları 

için.

Çocuk Bayramı’nı bile kutlama-

yan çocuklar, İşçi Bayramı’nı neden 

kutlasınlar?

Evet, çocuklara iş dünyasında da 

ihtiyacımız var. Gelişmek isteyen bir 

ülke, çocuklara her alanda ihtiyaç duyar. Yeterli fiziksel 

güce sahip her çocuk, belirli sektörlerin belirli seviyele-

rinde çalışabilir. Ancak bu, çocuk işçi ile “çırak” arasın-

daki farkın farkında olarak olur. Kayıt dışı milyonlarca 

çocuk, “işçi” olarak kurban edilmiş durumda. Çocuğunu 

okula göndermeye layık görmeyen sözde ebeveynler, on-

ları zor şartlarda çalıştırılmaya layık görüyor. “Gelecek” 

olarak görülen çocukların gelecekleri ellerinden alını-

yor. Çocukların maneviyatı yerine patronların maddiyatı 

tercih ediliyor.

Onların adı çocuk işçi değil. Onların adı çocuk, İşçi Bay-

ramı’nı neden kutlasınlar?

Umut PALAMUT
i/nihilizmo

çocuklar bayram 
kutlamaz !

ÇİZEN: Sıla Beste HORAT
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Geç olmadan dön gel yalnızlığıma

Sen yine hiç konuşma ben susarım.

Önümüz karanlık bir o kadar bilinmez şeyler

Sağır dilsiz nice günler bizi bekliyor.

Hiç olmamış şeyleri söylüyorum şimdi

Olmadı da olur kabul edelim.

Aşk kaç kişilikti?

Belki yağmur yağar bu şehrin üzerine

Belki bir kelebeğin ömrü uzar

Gelip kirpiklerine konar

Olmaz da farz etki aşk iki kişiliktir

Her şey kirpiklerine konacak bir kelebeğin ömrü kadar kısa,

Bir gün daha fazla yaşamayacak kadar çaresiz,

Bir anlık bakıştan bir ömür biçilecek kadar anlamlı,

O gün çakışmalıydı yollarımız.

Senin gözlerinde kırgınlık,

Benim aşka özlemim...

Kim demiş aşk iki kişiliktir.

Zamanın ne olduğu hakkında pek bilginin olmadığı,

Sırlarla dolu bir mısır uygarlığı,

Ben ileri gider derim, durmadan ileri

Gider de beni de az götürmedi.

Hani diyorum gidilecekse

Birlikte gidelim,

Bir çift gözün ayrı gayrısı olmaz.

Doğru ya nasıl da unutmuşum. 

Aşk iki kişilikti.

Fehmi BABİR
i/fehmibabir

aşk kaç kişilikti ?
Ben dünyadaki adalet kadar küçüktüm

Sırtımdaysa bir dünya

O dünyaya ait hüznü gördüm.

Yüzümde bir çocuğun yaşlılığı vardı.

Kalbim acıyla dolup taşardı.

Ezildim çocuk!

Bir gün dedim

Bir gün, bu gece biter

Paraymış meğer

Ben çalıştıkça kararırmış

Ağaymış, beymiş,

Zenginmiş!

Ben ise çocuktum sadece

Babam paraydı benim 

Şimdilerde çocuğum var

Adını umut koydum onun

Çocuğum,

Sen sen ol

Parayı unut!

Çünkü senin varlığın

Umuttur çocuklara

Onlar para değil,

Mutluluk ister

Mutluluk büyüktür para

Aksini unuttur onlara...

bir zamanlar

Hakan BOZ
i/ hkanboz
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Zihnini yumruklayan her şeyden 

sorumlusun.

Koştum, bir yerlere varmak için, 

tüm var gücümle, son nefes. Bir-

birine sarılıp ağlayan o kalabalığa 

yetişince durup derin bir nefes 

çektim, kendime oksijen depo-

larmış gibi. Sonra aralarına dalıp 

yerde yatana ulaştım. Gözlerimi 

ovaladım birkaç kez. Ağlamaya 

başladım, sanki hayatımdan bir 

parça kopmuştu da tek tek etime 

batıp beni kanatıyordu. “Bunu nasıl 

yaparsın” dedim.“Bu boktan hayatın 

neresi ayağına çelme taktı da düş-

tün, kanadın ve kemiklerin kırıldı. O 

kırılan kemiklerin sesi mahallenin 

başından duyuldu güzelim, kulakla-

rımın ırzına girdi. Buna ben daya-

namazken sen nasıl dayandın? İşte 

şimdi seni öpmek istiyorum dağılan 

o kafatasından, cesaretinden ötürü 

ya da çaresizliğinden. Bize tokat 

atar gibi hayatımızın dersini verdin 

ama çoğunun inan suratı bile kızar-

madı.”

Bunlar gibi birkaç şey daha söyle-

dim hatta bazılarını çığlık şeklinde 

yaydım ortalığa sonra omzuma bir 

el dokundu “Dur, evladım!” dedi. 

“Dur kız zaten ölmüş bağırıp telaşa 

verme ortalığı daha fazla, her-

kes perişan. Kimsin, neyi oluyor-

sun?” 

Kafamı kaldırıp omzuma el atan 

adamın gözlerinin içine baktım. 

“O kız benim ilkokul arkadaşım-

dı amirim!” dedim. “Hatta ilk âşık 

olduğum kızdı. Kalbimin olduğunu 

bana hatırlatan ilk kişi, güzelliklerin 

olduğuna beni inandıran tek kişi. 

Şimdi sen söyle amirim nasıl telaşa 

vermeyim, nasıl kahrolmayayım?” 

Omzuma attığı eli çekip koluma 

geçirdi ve kaldırdı “Gel şöyle...” dedi. 

“Kaç yaşındasın sen ?”

“On yedi amirim” dedim. “On yedi 

ama şimdi sanki bir anda kırk sene 

yaşlanmış gibiyim.”

“Üzüntünü anlıyorum” dedi “Onu çok 

seviyorsun biliyorum ama bırak 

işimizi yapalım.”

Kafamı salladım sonra bir köşeye 

çekildim, kendime gelmek için. 

Gözyaşlarımı sildim. Lanet bir his 

vardı bu dünyada hepimizi içine 

çekiyor, perişan ediyor. Bir sürü 

kadın ölüyor, bir sürü çocuk, bir 

sürü hayvan. Savaştan ölüyorlar, 

kendi içimizdeki o ruhani savaş-

tan. İnsanlığı tamamlayamadığımız 

için. Sonra arkadan yayılan bir 

ses kulaklarıma geldi ben bunları 

düşünürken.

“Kim taciz etmiş kızı?” dedi. “Pek de 

genç.” 

O an sanki bir şeyler boğazımdan 

sıktı beni, dayanamadım bağırdım 

ne kadar bağırabilirsem o kadar 

bağırdım. “Yaşlı bir adam taciz 

etmiş ne fark eder, babası ta-

ciz etmiş ne fark eder, sen taciz 

etmişsin, ben taciz etmişim ne 

fark eder. Söylesene. Allah aşkına 

ne fark eder... Bu hepimizin ayıbı! 

Orada ölen bir insan önce bunu bil-

mek gerek ne için öldüğünü bilsen 

neyi değiştirebilirsin, bugüne kadar 

neyi değiştirebildik? Daha canımız, 

ciğerimiz olan o insanı toprağa 

vermeden belki de şimdi başka 

yerlerde birileri ölüyordur aynı 

sebepten. Kim bilir. Allah hepsinin 

belasını versin. Hatta siz de beddua 

edin çünkü bu ülkede adalet bitmiş 

geriye kalan Allah.“ 

O an kimseden tek bir kelime bile 

çıkmadı, bir ara amir bana dönüp 

baktı ama oda bir şey demedi. Ve 

topluca sustuk. Sonra zaman hızla 

akmaya başladı ve aradan bir hafta 

geçti. Tüm gücümü toplayıp meza-

rına gittim elimi toprağına sürdüm, 

bırakılan çiçeklere baktım. “Her ka-

dın çiçektir” dedim. “Bazıları yeşerir 

bazıları da gönüllerde asılı kalır. 

Tıpkı senin gibi Selin,  tıpkı senin 

gibi güzelim. Daha ne diyeyim, sana 

bunu yaptıranlar utansın.”

Sertaç SÜRAL
i/sertac.sural

utançHakan BOZ
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 Saat 00:41. Yeni sayı için alımların bitmesine iki 

gün kaldı fakat ben henüz bir şey yazabilmiş değilim. 

Monotonluk ve körelmişlik had safhada. Çabalarım ise 

sonuçsuz kalıyor maalesef. Bakarsınız bu sefer başarılı 

olurum ha? Yeni sayıda konumuz iş, işçi. Kendimi yaz-

sam yeterli diyorum ama yazamıyorum. Çünkü benim bu 

saatte yazmam değil sabah uyanabilmek için uyumam 

lazım. İşe geç kalırsam azar işitirim. Ama akşam ne ka-

dar geç çıksam da sorun yok 

g*tve… pardon işveren için. 

Sabah erken gel ister, 

kahvaltı yapılmasını 

sevmez iş yerinde, ak-

şam geç çıkılması hoşuna 

gider ve kendinden önce çıkılma-

sından haz almaz. Çok iş, birçok iş 

yapmanı ister tek maaş karşılığında. 

Miktar önemli değil. Çok bile görülen asgari ücret karşı-

lığında sadece. Arabasını da yıkarsın ayakkabısını da bo-

yarsın. Kibarca “işin bu değil aslında” der ama yapmam 

dersen kıçına tekmeyi de yersin. Ama bütün hata bizde. 

İşveren bize muhtaçken kendimizi işverene muhtaç 

ediyoruz. Oysa geçinebilmek uğruna onları da geçindi-

ren biziz. Ne emeğimiz, ne değerimiz bilinmiyor. Reva 

görürken bir harçlık kadar maaş farkını, akşam sadece 

bir masaya bayılır maaşının bir kaç katını. Daha iyi bir 

yaşantı için çalışıp birikim yapmak derdindeyiz hepimiz 

fakat bu birikimi yaparken yaşımızın geçtiğinin farkında 

bile değiliz. Amaç daha iyi bir yaşamsa, neden yaşamı-

yoruz da biriktiriyoruz, yarına varacağımız kesinmiş gibi. 

Amaç birikimse, ne anlamı var harcamadıktan sonra. Ya-

sal haklarımız bile onların keyiflerine bağlı. O ne zaman 

isterse o zaman gidersin yıllık iznine. Plan programın hiç 

mühim değil. Zaten güneye gidip bir yaz tatili yapmak 

ya da yaylaya çıkıp doğaya karışmak senin hakkın hiç 

değil. Onlar lüks senin için. Sen 

çalışmak için varsın. “İşçi” 

yumuşatmasıyla köleliğe 

mahkûmsun. Neden mi? 

Çünkü sigortanı yatırıyor! 

Senin yasal hakkını, kendi 

zorunluluğunu babasının hayrınay-

mış gibi yüzüne çarpar bide. Neden 

mi? Çünkü sen kendini ona muhtaç 

ediyorsun. Çünkü ona işçi çok ama sana iş yok!(muş) 

gibi çalışıyor ve boyun eğiyorsun. Zaten en büyük hatayı 

orda yapıyoruz ya. Muhtaçlık hissini yansıttıkça muhtaç 

kalıyoruz bize muhtaçlara. 

Ve saat 02.41. Yazabildim sonunda. Şimdi uyuyup iş köle-

sine dönüşme vakti yeniden. Hayırlı işler. 

Sevgiler patron. 

Hoş geldin.

Yemlihan UZUNYOL bir takım h’işler
i/yemlihanuzunyol
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Türkiye’de 2018 yılının ilk 10 ayında 
iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 

işçi sayısı 1640 oldu. 

.
. . .

. .

Bir insanın hayatı kaç para eder ?
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Ruhumun bastonunu alın elinden,

Daha on beş yaşında buruştu bedeni.

Rutin dünyanın rutin halleri…

Daha yeni terleyen bıyıklarıma düştü isi.

Hangi kör kuyuda vurulmuş gençliğim?

Ayaklarımdaki prangalar da niye?

Acınası dünyanın acınası halleri…

Yetişemeyen baharlarım dünümden de geri.

Tüm çıplaklığıyla karşımda durur hayat,

Bir ben yalnızım bir ben bedbaht.

Anam, babam, kardeşim kimdi?

Bir bilinmezlik ki beni bu dünyada yedi.

Tuttu yüreğimden çekip çıkarkenki an,

Kan damlıyor gözlerimden ellerimde kireç tozu…

Ölümümü hazırladım yeni doğumumdan,

Bu mutsuzluk bu kimliksizlik beni bu dünyada yedi.

Ülkü TÜRKOĞLU
i/morkelebekistan

yaş on beş
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Eskiyip eksilmenin kavgasında
Yırtılan yüzümü dikiyorum.

Hüzünle...
 Seninle...

Aynadaki sırra gömdüm kalbimi
İçim sözneleşen ölümlerle kilitli.

Gölgesinden gecenin gel kurtar beni.
Beni böyle düzleştiren

Kasvetli kederle birleştiren karanlığına yoksa
Secde edecek gözlerim.

Duvarına çizilen yoğun harfler,
Okuduğun o kırsal sessizlik benim.

Benim satır aralarındaki boşluk
Kumlu kelimelerle betonlaşan ben...

Gevişleyen ruhum
Kartonlaşan bakışlarım

Çoğul azınlıklar biriktiriyor
Ağzımı kesen seslerin harflerinde.

Kurak yüzüme bağdaş kurmuş 
Yağmasını bilmeyen yağmur.

Dinmesini bilmeyen rüzgarı da alıp yanıma
Sokağını ağlamaklı geçiyorum.

Dersine iyi çalışmayan çocuğum, ben
Tekrarlanarak geçiyorum eşiğinden.

Murat BOĞURCU
i/murat_bogurcu

sözneleştim
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 Eşit olduğumuzu kabul etmiyorum çünkü deği-

liz. Bir elimiz diğer elimizle eşit ve aynı değilken birey 

olarak kadın ve erkeğin eşitliğinden söz edebilmek ne 

kadar mümkün olabilir? Üstelik bir kadının bir başka ka-

dınla, bir erkeğin bir diğer erkekle dahi eşit olmadığını, 

aynı olmadığını bilirken... Eşit olan bireyler değil, bireyler 

olamaz. Eşit olan tıpkı gökyüzü gibi, su, hava, toprak gibi; 

özgürlük, haklar ve adalet olmalı, biz değil. Biz; eşit, tek, 

aynı olmamalıyız, olamayız; hepimiz bambaşkayız.

Yıllardır avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz; “kadın erkek 

eşittir!” diye, bunu derken hak ve adalet kavramların-

dan çıkıyoruz yola evet ama olay bambaşka bir yere 

gidiyor yine bizim eşsiz demagoji ustalığımızdan 

mütevellit... Adaletin takipçisi olama-

yan düzenin 

keşmekeşli-

ği içinde “biz 

eşitiz” diyoruz 

insanoğlunun kurduğu 

düzenlerin düzensizliği-

ne ışık tutamadan, çözüm 

bulamadan. Tüm bu tutumla-

rın üzerine pozitif ayrımcılık 

kurumunu işletiyoruz, bir 

o kadar daha terazinin 

dengesini kaçırırca-

sına. Bir erkeğe sor-

mak hiç aklımıza 

gelmiyor ama 

belki onun da 

pozitif ayrıma 

ihtiyacı vardır, 

düşünmüyoruz hiç 

çünkü ”o erkek” diyoruz; e hani eşittik! Kadın-bayan-kız 

kelimelerine geliyor sıra. Biri “bayan” derse kıyameti 

koparıyoruz. Kelimenin seçimiyle ilgili niyet okumaları 

yapıp bir de oradan çekiştiriyoruz hadiseyi, bu sefer 

bekâret kavramı tartışılıyor uzun uzun. Adam, bay, erkek 

kelimelerine hiç takılmıyoruz tabi bu sırada! Biri saç 

uzunluğunu akıl kısalığına sebep bulurken bir başkası iki 

cinsin beyinleri arasındaki istatistiki -yaklaşık- 200 cc’lik 

farka işaret ediyor bir diğeri ise eksik etek diyor had 

konusu mevzu bahis olmuyor bu esnada. Anne olabil-

mek, baba olabilmek tartışılıyor sonra; “tohum musun 

toprak mısın, şefkatli misin, savaşçı mısın?” Sorular, 

cevaplar, bitmeyen tartışmalar.

Hak kavramı aslında esas masada olan ve kan revan 

içinde hep o masada kalan… Özgürlük, iş ve aile kurum-

larında karşılaşılan hak ihlalleri, tükettiğini üretemeyen 

insan. Sancıyan, kanayan yaralar; tacizler, tecavüzler, 

tartışılamayan ensestler. Şiddet, gasp, cinayetler. İşle-

nen suçlar, verilmeyen cezalar. Her çırpınışında bir o 

kadar daha bataklığın içine çekilen çocuklar, kadınlar, 

erkekler, hayvanlar...

Hak ve adaletin oturmadığı yerde oluşması istenen 

sadece ve sadece klişe sloganlarla inşa edilemez, 

eyleme geçirilmeyen her bir söylevin söylenmek-

ten hiçbir farkı yoktur.

Kadın, erkek, çocuk, hayvan, bitki olmaktan 

çok can taşımak mesele; cana saygı 

duymak...

Pozitif ayrımcılık yapmaktan çok 

adalet esas mesele, adaletin 

kefesini doğru tutmak...

Yeryüzü geniş. Oksijen he-

pimize aynı. Su hepimize 

aynı. Gökyüzü hepimize 

aynı.

Özgür ve adil bir haya-

tın hayali ve hayatiyeti 

içinde tüm canlarla beraber 

suyun, havanın, toprağın, ateşin dahi hakkını benimse-

yerek, koruyarak, saygı duyarak yaşayalım mı; “bir ağaç 

gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine.”

Elif MİRA
i/elifmirami sahi konu neydi ?

ÇİZEN: Elif MİRAMİ
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 Kadın uzaklara dalmıştı. O kadar uzaklara dal-

mıştı ki gözlerinden düşen damlalar aşağıya doğru süzü-

lüyorken farkında bile değil. O cam tavanın ardında ge-

leceği adına nefes harcayıp, şişirdiği rengârenk balonları 

var. Gözyaşı belki de o balonlar için düşüyor. Balonlar 

gökyüzüne, özgürlüğe yükselmeye hazır ama cam tavana 

takılan bir kadın eli vardı. Sanki birileri o 

cam tavanı kadınlar yükselmesin, 

özgürleşmesin gökyüzünde söz 

sahibi olmasınlar diye koy-

muştu. Cam tavan, kadını 

koruyan bir yasaymış gibi 

görünse de kadın aslında 

orada hapsolmuş, sıkışmış 

bir özne. Sesini bir türlü 

dışarıya duyuramıyor, kendi 

içinde çığlık atarcasına ses-

sizleşti. O kadar sessizleşti ki artık 

kendi iç sesini bile duyamıyor. Ne zaman 

yükselmeye çalışsa ‘Kraliçe arı’ gibi o cam tavana çarpıp 

düşüyor, hayalinde ise uçup yükselmek var. Çünkü diğer 

kraliçe arılardan uzaklaşıp tek olmak istiyor. Başka 

kraliçe arılar ise yardımcı olmak yerine en derine doğru 

baskılıyor ve çıkmasına izin vermiyorlar. Sanki sadece 

erkek olanların kullanılabileceği  ‘Camdan asansörler’ 

var. Erkekler rahatça kadınların olduğu kata inip çıkabi-

liyorken, kadınlar bu fırsattan yararlanamıyor. Kadınsın 

sen derler, seni o cam asansöre almazlar. Kadınsın sen 

derler, çocuğun var diye seni o cam asansöre almazlar. 

Hatta o kadar çok ‘kadınsın’ derler ki o an kadın oldu-

ğuna isyan edersin. Gözyaşlarına bir yenisi daha eklenir 

diğeri kurumadan sağanak sağanak düşer yanaklarına. 

Bir güneş doğsa gözyaşlarım kurusa 

diye vicdanı uyuyan insanların 

uyanmasını beklersin. Bilmez-

ler ki annesin sen, bir çocu-

ğu annesinden daha iyi kim 

bakabilir? Ona bir anne 

kokusunu kim verebilir 

sen gibi onun kokusunu 

kim içine çekebilir ki? 

Bilmezler ki o cam tavanın 

üzerindekiler; kadınlar toprak 

gibidir, bir çiçeğin hem solup hem 

de yeşerdiği yer. Bilmezler ki soldurmakta 

yeşertmekte onların elinde. Nasıl toprağa suyunu eksik 

etmiyorsak kadına karşı da sevgimizi ve saygımızı eksik 

etmemeliyiz. Kimler karar veriyordu acaba kadınların 

yedek, ikinci plandaki iş gücü olarak görülmesine? Her 

kim varsa onlara diyelim ki: “Kadınlar insanlığın bereketi, 

Dünya’nın huzurudur. Bir gün kadınların rengârenk ba-

lonlarla uçtuğu, özgür bir gökyüzünde buluşmak üzere...”

Murat TORUN
i/murattoruun

Bir kadın gördüm.
 “Cam tavana” yağmur gibi düşen gözyaşlarıyla, geleceğe bakmaya çalışan.

Rengârenk balonda bir nefes biriktirdim. 
Sizin içinizde biriktirdiğiniz nefes, hayat renginiz olsun.

sen kadınsın
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 Tüm ev uyuyor, ben uyanık. 

Tüm ev uyanık, ben uykudayım.

Nöbetleşe görüyorum; gölgemi, 

gölgeni, gölgenizi. Hiroşima bom-

basında ölen gölgenin resmi şimdi 

hatırımda... Nagazaki ‘nin etkisi ile 

gölge, cesetten 

daha uzun 

yaşadı. İlk 

defa sıcak 

bir gölgeye 

dokundum. 

Ardından müze 

yaptılar, gölge-

leri. Gölgesiz sarhoşlar ellerinde 

içkinin en güzelinden yudumlayıp 

izledikten sonda dışarı çıkıp kendi 

gölgeleriyle kafa dikmeye devam 

ettiler. Derken kapıdan biri içeri 

girdi cüzdanımdan para aldı. Kara-

basan, ibnenin en alası ile üzerim-

de bana tüm bedeni ile sarılmıştı. 

Beden, bedenimdeydi ama kimse 

duymuyordu ki. Sanki zevk alıyordu 

üstümde ki ağırlığıyla. Kurt kapanı 

misali gözlerime çöktü. Elime aldı-

ğım dünden kalma nostaljik rad-

yonun anteniyle kendime vurmaya 

başladım. Vurdum, vurdum, ibne-

leşiyordu iyice elim ayağım belden 

aşağım. Tik tak sesleriyle duvarda 

asılı adi bir akrebin zehri uyandır-

dı beni. Yorganın altında ki çiçek 

ile koştum, koridordaki aynanın 

içinden geçtim. Zifiri bir girdabın 

içinde elbise mandalı gibi kaldım. 

Kim asmıştı beni bu ıslak geceye. 

Altına işemiş bir çocuğun; ‘anneme 

ne diyeceğim?’düşüncesiyle cevap 

bulamadığı ıslaklığını bukalemun 

süsü vermek için sessizce elbise-

sini çıkarıp çöpe atacaktı ardından 

yatağının kuruması için dışarı asıp 

kuruması için endişeyle 

beklenen sıcaklı-

ğı bekleyecekti. 

Bunlar olabilirdi 

olmuşluğu var-

dır. Karabasanın 

ağırlı yetmez gibi 

yatağına izinsiz giren 

bir açık saçık karşı cin-

sin, verdiği gevşemiş zevkin hissi 

ile uyanamamak bunları yapmaya 

engeldi. Kendi ıslaklığında kıvra-

nıp duran çocuklar artık büyüyor. 

Kırılgan, hassas ve hastalığı artan 

çocuklar.

Ani bir sarsıntı ile uyandım. Haydi, 

kalk bre deyyusun dölü! Pörsümüş 

bir dünya bizi bekler. İsmet 

Özel’i çok özledim. 

Nedendir bilmiyo-

rum bazı geceler 

bit yerdim. 

Yan komşunun 

gece bitmeyen 

karyola sesleri uyandırıyordu çoğu 

gece bu odayı. Dürzüye o kadar 

dedim. Uyumadan önce kafayı 

güzelleştir sonra uyu. Çoğu gece 

güzel bir dua ederdi mum ışığında 

ardından irice bir votka alır güzel 

bir rüya göreceğim pehpeh diye 

diye yatardı. Zaten aklı başında 

oldukça insanın, güzel rüyalar ona 

hiç uğramaz. İri elleri, iri bacakları, 

iri kafaları, zayıf narin nedenleri, 

güzel ve güzellikten yoksun yüzleri 

olan pörsümüş dünyaya uyanmak. 

İşim çok basitti; bir tatlı yalan ve 

bir can. Yakar top gibiydi dünyam. 

Biri top atıyor ben ortadaki kaçışan 

insanların içindeki böceğim ama 

kimse bilmiyor. Gelen topu tutup 

yanımdakinin canına savuruyorum. 

Mızıkçılık değil, bu yaşam biçimiydi. 

Bukalemun gibi şekil şema değişti-

re değiştire adi pezevenk olmaktan 

daha asil bir yaşam biçimi. Bana 

dürzü diyen hemen cevap vermişti. 

Sokayım senin asil yaşam biçimine! 

Ne sokacaksın? Kendi yaşam biçimi 

diye geçiştirmişti. Sınavından düşük 

aldığım birinci sınıf öğretmenimin 

camını akşam taşla kırmıştım. Taşa 

sarılı bir not yazmadan edemedim: 

“Her poğu bilisen ama sana aşığem 

onu bilmisen.” diye 

yazmıştım.

İsmail BUĞDAYCI
i/ismailbugdaycii

kırık ayna
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Çocuk kafası işte nerden bilebilirdim ki şeytan bir 

öğretmen olduğunu. Sınav kağıtlarıyla benim notum-

daki yazıyı karşılaştırmış. Sabahına okulun kapısında 

dikilmişti. Göz göze geldik, gözümü kaçırdım. Kıpkırmı-

zı kesilmiştim. Sevdiğini gören genç bir kızın yüzünde 

ki elma yanaklar vardı suretimde. Isırılası, sevilesi ve 

okşanası yanaklar. Kolumdan çekiştirdi. Arka bahçeye 

götürdü. Yüzüme iki tokat... Bacağına bir tekme attım 

kurtuldum ondan. O günden sonra okula çok az gittim 

sonra bıraktım. Beni sevmeyi öğrenmemiş bir öğret-

men bana ne öğretebilirdi? Siyah keten bir pantolon, 

beyaz bir gömlek, beyaz bir ayakkabıyla geçiyordu 

yedi günün üç günü. Kapıya çıktım. Dürzü keyifleriniz 

nasıllar? Lan! İbne geç kaldık geç! İş başına geç-

tik yine ortada yakar top oynayıp birini yakacaktım. 

Yaktıktan sonra onun hayatı geri dönülmez ilaçların 

pençesinde olacaktı. Kaderin cilvesi bu ya o öğret-

mendi şimdi yakar top oynayacağım. Yaksam mı? 

Yakmazsam yanarım? Bre Dürzü hadisene! Ağzının 

içine salya sümük doldurdu doldurdu yarım metre 

uzaklığa, yüzüme fırlattı. Sarımsak ve peynir kokuyor-

du. Bu kötüye işaretti. Yakar topu tuttum, onu yaktım. 

Kulağına eğildim. Gözlerime baktı. “Ben senin camını 

taşla kıran çocuğum.” Neden yaptın şu an yaptığını? 

Çok can yaktın sen onun için. Her gece üst kattaki 

ranza sesinde senin hayalin ile oynaşan, uykusuz 

kalan ve içip içip ağlayan bir adamın artık senin yok 

olduğunu bilmesi için yaptım. Yokluk, varlığa değiyor 

bazen. Kapı çalındı, yatağım ıslaktı. Pijamamı giyip ka-

pıyı açtım. Çok uyudun artık kalk. Dışarıdaki hayvanlar 

seni bekler. İnsanların beklemesinden hiç hoşlanmaz-

dım. Tamam geliyorum. İnsan, yaşamak istediklerini 

yaşayamayınca rüyalara, uykulara, sessiz ve penceresi 

kırık odalara kaçarmış.

Kırık aynalara gizlenmeden yaşaman dileğiyle...

İşçiler bilir bir tek
Göğün sabahki

Kurşuni soluk rengini
Ha bir de ayyaşlar.

Biri için erken
Diğeri için geçtir vakit.

Biri kazanmanın peşinde
Hayatını

Biri, kaybetme eşiğinde.

Teni çimdikleyen
Kıpkızıl kızartan burunları

Servis beklemek soğukluğunu
Bir işçiler bilir

Çünkü ayyaş hissetmez soğuğu
Anlamaz

Günümüzde 
Karın tokluğuna çalışmanın

Ne demek olduğunu

Kadınlar ayrı durur
Servis duraklarında genellikle,

Erkeklerden.
Aman ha sakın

Bir söz olur
Çıkamazsın işin içinden

Öyle boyalı tırnakları yoktur
Yüzünde gözünde ne bir makyaj

Eller nasır bağlamış
Aklı hala 

Ocağı kapayıp kapamadığında.

Eve gelir bacakta erken varisler
Ayakları şişmiş

Tabaklarda dünden yemekler
Çocuk masumca bakar

Paltosu eskimiş.
Her sabah 

Karşılaşmaktan korktuğu
Birkaç sustalı ayyaş

Boş buluyor meydanı.
Hiç duyulmuyor

Bir gürültü bir patırtı,
Erkeklerden uzakta beklediğinden

Kararıyor
Gözlerindeki parıltı.

Bir dağ oluyor yük
Kadının omzunda

Yetmezmiş gibi dertleri
Tecavüze uğruyor

Hikâyenin sonunda.

Furkan KARAHAN
i/furkan.kkarahan

(Gerçek bir olayı yansıtmakta 
olduğundan, şair diyecek bir 

söz bulamayıp, şiire başlık 
koymamıştır.)
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 Sadece kadın olduğun için bir adam üzerine giy-

diği centilmenlik yeleği ile kalkıp sana otobüsteki yerini 

veriyor, kapını açıyor, aynı anda aynı yerden geçerken 

durup buyur ediyor ve sen tüm bunları o centilmenlik 

ceketinin cebine kırmızı mendil niyetine asıyorsun öyle 

mi? Kadına, kadın demenin boyutunu cinsellikle bir tutan 

bir toplum için bu kesinlikle, olağan insani düşüncedir 

elbette!  Kadının kendini ‘ ’kadın’’ gibi hissettiği için ‘ ’fe-

minen’’ kelimesine sıkıştırıldığı bir toplumda! Bay de-

menin de en az kadın demek kadar ayıp ve yersiz kabul 

edildiği bir toplumda!  ‘ ’O daha kız, kadın olmadı.’ ’deme-

nin edebiyle 

ezildiğimiz 

bir toplum-

da!

Velhasıl 

bunlar bir 

takım ‘bakışta 

görüş sağla-

yamayan’ kesim 

için ikinci sınıf kadın 

savunucusu sözleridir. 

Hâlbuki ben kadınlara hınç 

ve öfke doluyum. Toplumsal geçmi-

şimizden içinde var olma mücadelesi verdiğimiz bu çağa 

değin bir dönüp bakın kadına! Tarlada saban çeken, 

sırtına bebesini kundak eden, odun kesen, çay biçen, at 

süren, silah tutan, evini erini koruyan, dikiş diken, soba 

kuran, çamurdan çömlek yapan şu kadınlara bir bakın. 

Ellerinin hamuru ile emekçi nasırı nasıl harman olmuş 

bir dönüp bakın. İşte o günden bugüne gelinen tarihsel 

süreçte, verdiği tüm gelişmişlik zırvalığı içersinde elde 

avuçta değer biçilen değerler de vardı elbette. Cumhu-

riyet sürecine girdiğimiz yıllarda okuyan yazan, çalışma 

hakkı, oy hakkı, kılık kıyafet hakkında yer bulan kadın-

larımız çağ yirmi birinci yüzyıl olduğunda ne yazık ki 

gelişim-değişim sürecini hırpalanarak geçirmiş şekilde 

hayatta kalma mücadelesine devam ediyordu. Kolay elde 

edemediğimiz her şeyi bizden teker teker almalarını 

izliyorduk. Erkek hegemonyasının gücü altında ezilmek-

ten keyif aldık resmen. Üzerinde koşabileceğimiz topuk-

lu ayakkabılarımız bizi ya çok seksi ya da ayakta denge 

sağlayamayacak kadar düşük yansıtıyordu. Ya içinde 

gösterişi barındırıyorduk ya da korunmayı.  İnsanoğlu 

gözüne bayağı gelen hiçbir varlığa saygı duymuyordu ve 

biz farkına varmadan saygınlığımızı yitirdik. Elde edile-

bilir olduk. İş hayatından daha cazip göründü belki de 

alışveriş merkezlerinin parlak vitrinleri. Baba parası ve 

koca parası denen tabirler türettik. 

Baba evinin rahatlığı 

koca evinkinden daha 

fazlaydı, hep bunu 

tartıştık. Dış görün-

tümüz, bacak boyu-

muz, saç boyamız, 

rujumuzun rengi her 

daim düşüncemizi 

gölgede bıraktı ve belki 

zaman zaman biz de 

düşünmeyi bıraktık. İtiraf 

edelim hadi hoşumuza gidi-

yordu... Sabah koşarak evden çıkan, ağız kokusu çeken, 

alın teri döken, akşam ne yemek yapacağını, çocuğun 

veli toplantısını, hala gelmemiş olan doğalgaz fatura-

sını düşünen daima annelerimiz olacak diye düşündük. 

Günümüz genç nesli içerisinde yaygınlığı gözle görüle-

bilen bu zihniyeti de bir yerde biz yarattık. Ağır kaldı-

ramaz mıydık? Gece uykusuz kalamaz mıydık? Minibüs 

şoförlüğü için bıyığımız mıydı tek isteğimiz? Simit de mi 

satamazdık?  Maden mühendisi olsaydık olmaz mıydı? 

Akaryakıt istasyonunda pompacı olsaydık! Yarbay kadın 

görmek göze güzel gelmez miydi gerçekten? 

Pınar AYDIN
i/aydinnpinarr

kırık ayna
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İçimizdeki duygusal harman acıları, sancıları, ayrılıkları, 

yokluğu, çaresizliği, yalnızlığı kucaklıyordu ve omuzla-

rımızın üzerinde bir ailenin tüm sorumluluğunu alacak 

kadar sağlam bir dağ gölgesi idik. Lakin kadını ken-

dinden soyutlatan, korkutan, kimliksizleştiren yobaz ve 

yabani erkek hegemonyası kendi korkunç karanlığından 

bir dünya yarattı. Bu erkek sınıfsallığı eloğlu niteliğini de 

çoktan yitirmişti. 

Bunlar ki; başaramayacağımızı düşündüğünden dene-

me şansı vermeyi bile lüzumsuz gören babamız, abimiz, 

eşimiz...

 ‘Ne gerek var ben varım’ diyen babamız, abimiz, eşimiz...

 Bizim evet ya da hayır dememizin sonucu değiştirece-

ğini zerre düşünmediği için bize fikrimizi sormayan 

babamız, abimiz, eşimiz... 

Arzularına yenik düştüğü için bedenimi-

ze uygulayabileceği her türlü fiziksel 

etkinin bizde açacağı yarayı tahmin 

dahi edemeyecek kadar kendinde 

hak bulan babamız, abimiz, eşimiz, 

komşumuz, kuzenimiz, patronu-

muz, kardeşimiz, arkadaşımız, 

oğlumuz,eniştemiz,dayımız... 

Yoldan geçen herhangi bir 

isimde herhangi bir yaşta 

herhangi bir sıfatta 

erkeklik taşıyan 

herhangi bir kim-

liksiz!

 Kendi araların-

da konuşurken 

bile bizim cinsel 

dürtülerimize 

ihtiyaç duyanlar. 

Döven, söven, 

tecavüz eden, 

önünü kesen, 

hesap soran...  

İşte bu sıfatlar-

dan herhangi 

biri çalışmasını 

istediğimiz kadının 

işvereni, mesai 

arkadaşı, servis 

şoförü. Adının çıkarılması ile tehdit edilip ofis köşelerin-

de taciz edilen kadınlarımız. Sekreterliğin patron yanaş-

ması kabul edildiği bir iş hayatı sürecinde işinde yüksel-

mek yahut zam almak için karşılık olarak kadınlığından 

vermesini istediğimiz kadınlarımız. 

Hey siz!

Bu kadınlara sevdanızdan ya deli olup çöl arşınlıyor-

sunuz ya deli edip hayata küstürüyorsunuz, ya temiz 

çarşaf seriyorsunuz gönül damınıza ya çamurlu ayakka-

bılarla o yatağa yatıyorsunuz, ya gül kokusundan evvel 

seviyorsunuz kokusunu ya üzerine gül kokluyorsunuz... 

ÇİZEN: Uzungadın
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 Akademi sözcüğü, İ.Ö. 4. 

yy. da Platon’un ilk kez kurduğu 

ve akademos adını verdiği eğitim 

kurumundan adını alır. Bu isim 

deadını, Antik Atina’da akademeia 

adı verilen zeytinlikten almıştır. 

Platon, bu zeytinlikte öğrencilerine 

matematik, doğa bilimi, siyaset 

bilimi alanlarındaki bilgilerini 

aktarmaktaydı. Platon, birçok 

Antik Yunan ezoteriği gibi “ras-

yonalist” bir felsefeye sahip 

olduğundan,  okulunun kapısı-

na “Geometri bilmeyen gire-

mez” yazmayı ihmal etmemişti. 

6. yy.’da bir Pagan Okulu olduğu 

gerekçesiyle Bizans İmparatoru 

I. Justiniaus tarafından kapatılan 

Platon geleneğine bağlı akademi-

aların hocaları, o dönemde Bağdat 

ve Doğu’ya giderek Doğu Uygarlığı-

na önemli katkılarda bulunmuştur. 

Nihayet 15. yy.’da İtalyan Medici Ai-

lesi, operayı ve tüm sanatları can-

landırdığı gibi, Floransa’da tekrar 

Platon akademilerini kurmuştur. 

Teamül, tarihten bugüne gelen 

geleneksel davranış biçimleri 

anlamına gelip günlük yaşamımızda 

“yazısız hukuk” olan örf ve adet-

ler ne ise akademide de teamül 

odur ve akademilerdeki yönerge 

ve yönetmelikler dışındaki sözlü 

geleneksel değerler olarak son de-

rece önemlidir.  Türkiye, akademik 

teamül ve geleneklerin içselleş-

tirilemediği bir ülkedir. Akademik 

teamülün yerli yerine oturamamış 

olması, akademileri edinilmiş bilgi 

arşivinin ve bilgi üretiminin mer-

kezi olma konumundan 

alıkoymaktadır. Bu teamülsüzlük, 

özellikle akademik camia içerisin-

deki her iş ve eylemi birer sorun 

yumağı haline getirmektedir. Çünkü 

akademilerin kalitesinin düşük 

olması, akademinin içinde bulunan 

ve bilgi işçileri olması gereken 

akademisyenlerin, bu işi yalnızca 

mevki, güç ve para gereci olarak 

görmesini sağlamakta; böylelikle 

bilim, sanat ve bilgelik sevdalısı 

olması gerekenler, artık yalnızca 

kendi mevkilerini kollayan ve kendi 

güçlerine güç katmaya çalışan 

birer stratejist olmaktadırlar. Aka-

demiler, artık durum değiştirerek 

gerçek bilim severlerin taklitçileri-

nin konuşlandırıldığı, gerçek bilim 

ve sanatseverlerin ise akademilerin 

içinde değil dışında yer aldığı bir 

duruma gelmekte ve böylelikle 

bu kurumlar, ontolojik olarak var 

görünmekle birlikte işlevselliklerini 

kaybetmektedir. Kalkınma aşama-

sındaki bir ülkede gerçek bilgi-

severlerin akademilerin dışında, 

bilgisever taklidi yapanların ise 

akademilerin içinde bulunmaya 

başlaması, değer erozyonunun bir 

göstergesidir ve çöken değerlerin 

kurumları da çökertmesi, toplumsal 

çürümenin bir işaretidir. 

Platon’un “Devlet” adlı eserinde in-

san topluluklarını düzeylerine göre 

“parasever”, “şöhretsever” ve “bil-

gisever” olarak ayırdığını bilmek-

teyiz. O halde bu üç insan tipinden 

“bilgisever” olanlarının en çok aka-

demiler içinde bulunması gerekti-

ğini düşünmekten daha doğal ne 

olabilir? Ve gerçek bilgiseverlerin 

akademilerin dışında, bunların tak-

litçisi olanların akademilerin içinde 

bulunmaya başlaması noktasına 

niçin ve nasıl varılmıştır? Bu vahim 

sorunun yanıtı düşünülmelidir.

Banu MUSTAN DÖNMEZ
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

‘‘Gerçek bilim ve bilgelik, ancak erdemli bir toplumun ürünü olabilir.’’

akademik camiada
kadın olmak
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Her türlü seksizmin ve cinsel ayrımcılığın tavan yaptığı 

Türkiye ve Dünya’nın belirli ülkelerinde ve özellikle Orta 

Doğu Üniversiteleri’nde, akademilerle ilgili olarak yukarı-

da sıraladığımız olumsuzlukların hepsi, bu çarpık düşün-

ce yapısından dolayı daha belirgin bir hâl alır. Bunun en 

önemli nedeni, halkların kendi ikinci yarılarını itmeleri 

ve onların cinsiyetlerini başarılarının önünde birer engel 

olarak algılamalarıdır. Özellikle semavi dinlerin radikal 

olarak yaşandığı Orta Doğu Ülkelerinde, kadın sünneti 

yaptıran da töre cinayeti işleten de aynı zihniyettir ve bu 

zihniyet tüm dünyada ve bariz olarak Orta Doğu Ülke-

lerinde, akademilerin içine kadar girmiştir. Dolayısıyla 

akademiler, aslında bilim yapmanın önünde bir engel 

teşkil edecek olan tüm ön yargı, dogma ve bencilliklerin 

ortadan kaldırılması gereken yerler olması gerekirken, 

tam tersine bu görüşlerin sürekli sıcak bir ideoloji 

olarak sunulduğu yerler haline geldiğinde, yukarıda da 

sözünü ettiğimiz gibi ontolojik olarak var görünen ama 

varlığının gerektirdiği işlevselliği gösteremeyen sahte 

bilim mekânları olarak kalmaya mahkûm olurlar. Böylesi 

kurumlarda ise tüm insanların ırk, cinsiyet, din, renk gibi 

ayrımlar yapılmaksızın, yalnızca liyakate ve doğruluğa 

göre yükseltilerek belirli noktalara getirilmesi, artık 

imkânsızlaşmakta ve mucize haline gelmektedir. Çünkü 

akademiden içeri girenler ve yöneticiler, çoğunlukla 

belirli bir cinsiyettekilerdir. 

Eğer Türkiye’de kadın bir akademisyenseniz, merdi-

venlerin basamaklarını çıkarken çarpık erkek egemen 

düşünceden kaynaklanan uygulama çarpıklıklarını, bu 

kurumlarda yaşayarak görürsünüz. Bu çarpıklıkları, 

kadın akademisyen olarak birer birer maddelemekte 

hiçbir sakınca görmemekteyim. Çünkü düzelebilmenin, 

doğrulaşabilmenin ve düzgün iş yapabilmenin temelinde, 

çirkinlik, yanlışlık ve eğriliklerle yüzleşmek ilkesi yer alır. 

Aşağıda sıralayacaklarım, hem kendi yaşadıklarım hem 

de duyduklarım ve şahit olduklarımdır: 

1. Aynı eforu belkı de dAhA fAzlAsını sArf ederek Aynı noktAyA geldığınız erkek mevkıdAşlArınız tArAfındAn ezılmek ve ıtılmek,

2. erkek mevkıdAşlArınız tArAfındAn tAhAmmül gösterılememek ve kışısel AlAnınızlA ılgılı olArAk süreklı sAldırıyA uğrAmAk,

3. özellıkle düşük profıllı ünıversıtelerde, lısAns öğrencılerı kArşısındA otorıteyı sAğlAmAktA sıkıntıyA düşmek, 

4. erkek mevkıdAş yA dA Amırler tArAfındAn cınsel tAcıze uğrAmAk,

5. erkek AkAdemısyenlere göre çok dAhA fAzlA mobbınge uğrAmAk,

6. kullAnılAbıleceğı, sızı zor durumA düşürebıleceğı yA dA onurunuzu ıncıtebıleceğı kAygısıylA, kAdro hAklArı, ıdArecılık ve ünıversıte 

olAnAklArıylA ılgılı mAddı veyA olumlu hıçbır ımkânı yA dA hAkkı, hAkkınız olduğu hAlde ısteyememek,

7. kAnunen eşıt yAptırımlArA sAhıp olmAnızA kArşın, kAdın ıdArecılığının erkek ıdArecılığı kAdAr cıddıye AlınmAmAsı ve özellıkle profılı 

düşük ünıversıtelerde dAhA Az kâle AlınmAsı,

8. erkek AkAdemısyenlere göre egolArınızın dAhA düşük olduğunun dığer AkAdemısyenler tArAfındAn hıssedılmesı ve bu durumun AncAk 

ve yAlnız korku ve zorbAlıklA hızAyA gelebılecek ınsAn fıtrAtı tArAfındAn kötüye kullAnılmAsı,

9. bır ış bAşvurusu AmAcıylA kArşı tArAfın yönetıcısıne dosyAnızı teslım ederken, bu yönetıcının dosyAnızdAn çok sızın fızığınıze bAkmAsı 

ve bAşvurunuzu olumlu yA dA olumsuz olArAk yAnıtlAmAk yerıne, üzerıne cep telefonlArını el yAzısıylA ekledığı kArtını sıze vermesı, 

10. sonunA kAdAr hAkkınız olmAsınA kArşın hıçbır ıdArı göreve AtAnmAmA ve bunu hAkkınız olmAsınA kArşın kötüye kullAnılAbıleceğı nede-

nıyle Amırlerınızden tAlep etmeme ve AkAdemısyenlığı yAlnızcA ıdArecılıkle ılgılı olmAyAn bılım boyutundA fAAlıyetleme ve bu olAyı normAl kAbul 

etme; böylelıkle AkAdemık kAdrolArdA kAdın yönetıcılığının kAdın AkAdemısyen sAyısınA göre orAncA çok dAhA düşük olmAsı,

11. kAdın AkAdemısyenın doğum yApmAsı ve ev ışlerıne dAhA fAzlA zAmAn AyırmAk durumundA olmAsı nedenıyle merhAmetle ve pozıtıf Ayrım-

cılıklA değerlendırılmek yerıne, yolun bAşındA 1-0 mAğlup olArAk demorAlıze edılmesı, özellıkle evlı ve çocuklu kAdın AkAdemısyen AdAylArının 

çok büyük bır ön yArgıylA, yolA bAşlArken elenmesı. kAdın AdAylAr dA bu durumu bıldıklerı ıçın öğretım ve ArAştırmA görevlılığı sınAvlArınA 

Aıt mülAkAtlArındA, gAyet trAjık bır bıçımde sınAv yApAn hocAlArınA AslA evlenmeyeceklerı ve doğum yApmAyAcAklArı vAAdını vermelerı. kAdın 

AdAylArın sınAv mülAkAtlArındA bu vAAdı vermelerı, 21.yy. lA bAğdAşmAyAn gAyet hüzünlü bır olAydır. 

12. evlı ve çocuklu bır kAdın AkAdemısyenın, evının ve çocuk bAkımının gerektığı her ışı erınmeden öz verıyle yApmAsı; erkek AkAdemısye-

nın ıse Alemlere rAhmet olduğu düşüncesınden hAreketle her ışı eşıne devretmesı, onunlA hAyAtı pAylAşmAmAsı; AkAdemısyenlığını, ev sorumlu-

luğu AlmAsını engelleyen bır kAlkAn olArAk kullAnmAsı.
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Elbette yukarıda sıralananlar her erkek ve kadın akademis-

yen için geçerli olamaz ve tersi durumlar da vardır. Ancak 

bu ve buna benzer birçok yıldırma politikası, görüş olarak 

son derece ileri olduğunu iddia eden birçok erkek akade-

misyenin, kadın akademisyenlere uyguladığı bir politikadır 

ve artık eski bir zihniyetin ürünü olarak hızla terk edilerek 

tarihe gömülmesi gerekmektedir. Biz kadınların, akademik 

camiada bu sıkıntıları göğüsleyerek yaşamak zorunda olma-

sı üzücüdür. Ancak erdemin olduğu yerde eşitlik düşüncesi, 

eşitlik düşüncesinin olduğu yerde bilim olabilir: Gerçek bilim 

ve bilgelik, ancak erdemli bir toplumun ürünü olabilir. 

Baharı hissediyorum , çiğ dudaklarımda

Sessizce,sinsice yaklaşan

Yaklaştıkça içimdeki insanı hayata bağlayan baharı 

Kıpır kıpır ediyor içimi 

Ve ben hiç olmadığı kadar susuyorum 

Sana susuyorum filizlenen tomurcukların saçlarımdan kök sal-

masıyla

Senfoniler çınlıyor kulağımda

Sessiz çığlıklar arasında yalnız senin haykırışını ayırt edebiliyo-

rum 

Bu bahara da geç kalmandan korkuyorum

Kuşların göçünü, lalelerin ergenliğini görememenden

 Annemin tarçınlı kekinin kokusu karışıyor bahara

Her gelen bahar bir öncekinden daha güzel 

İçim umutla dolu ama korkuyorum

Tüm güzellikleri hiçe sayabilecek kadar ölü ruhlara 

Makinelere tapacak pazarcılara endişe ediyorum

Ve sana son vasiyetimdir, hiç bir baharı kaçırma

Her şeyini yitirsende kuşların göçü heycanlandırsın seni

Hatta kaybetsen de bir gün ayaklarını 

Frida’yı hatırla 

Kanatlarına daha sıkı tutun onlar- sen-istedikçe-hep - seninle.

Gökçe Sude KURT

baharın benimle zoru
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 Şu sıralar başarı hikâyelerini anlatan film ve 

kitaplara fazla zaman ayırıyorum. Mücadeleci olan 

kadınların bilhassa!.. Amacım cinsiyetçi tutum sergile-

mek değil. Bir kadın olarak bu tuzağın içine de girmek 

istemem. Cinsiyetçi bir tutum sergilemekten ziyade 

düşünüp hep beraber tartışalım istiyorum. 

Soruyorum, mesleğin cinsiyeti var mıdır?  Evet, cevabınız 

nedir? 

Siz düşünürken, benim aklıma Afife Jale geldi. 13 Nisan 

1919 tarihinde, Hüseyin Suat’ın “Yamalar” adlı oyununda 

ilk kez sahneye çıkmış. Üçüncü piyesi olan 

“Odalık” oyununda tiyatro polis tara-

fından basılmış ve tutuklanmamak 

için kaçmak zorunda kalmış. 

Daha sonra Müslüman kadınla-

rın kesinlikle sahneye çıkama-

yacaklarına dair bildiriyle Afife 

Jale’nin işine de son verilmiş. 

1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla, 

Türk kadınlarının sahneye çıkma-

sına daha çok destek verilmiş. İşte, 

ilklere imza atan bir kadın Afife Jale.  

İlk Türk kadın oyuncu!..

Bu durum sadece yaşadığımız topraklara ait bir sıkıntı 

da değil. Dünyada sayılı örnekler mutlaka vardır. Mesela 

Antonia Brico’nun hayatını araştırdığımda çok etkilen-

miştim. Amerikalı ilk kadın orkestra şefi ve aynı zaman-

da da piyanist!..  Antonia Brico, 1920’lerin sonunda en 

üst düzeyde ki bir mesleğe ulaşmanın zorluğunu göğüs-

leyen bir kadın. Berlin Filarmoni Orkestrası’nı yöneten ilk 

kadın şef olmuş. Dönemi, zamanın koşullarına ve top-

lumsal değerlere göre eleştirmek belki doğru olan ama 

mücadele eden tarafına hayran kaldığımı bir kez daha 

söylemek istiyorum.  Üzüldüğüm nokta ise 2017 yılında 

saygın bir magazin dergisi olan Gramophone’da tüm za-

manların en iyi elli orkestra şefi yayınlanmış. Ve bir tane 

bile kadın yok. Bir düşünün tam asır geçmiş. Mesleğin 

cinsiyetle ilgili olmadığını göstermek ve bunu misyon 

edinmek artık hepimizin görevi diye düşünüyorum.

Yaşadığımız topraklara tekrar dönecek olursak, avukatlık 

mesleğini seçen ve yapan ilk kadın Süreyya Ağaoğlu’dur. 

1989 yılında kaybettiğimiz Süreyya Ağaoğlu bence yaşa-

dığı dönemin en cesur entelektüel kadınlarından birisi. 

Türkiye’nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu, kadınların 

bir lokantada yemek yiyebilmesine de öncülük etmiş. 

Bana göre basit bir kavram değil mesleğini icra eden 

ilk kadın olmak. Kadın olurken yapılan haksızlara dimdik 

durabilmek!..

Kendime soruyorum bir kadın olarak bu 

zamana kadar mesleğimi yaparken uğra-

dığım haksızlıklar neler oldu? Düşünü-

yorum da bir kadın olarak icra etmeyi 

bırakın, mesleğimi anlatma çabasın-

dayım. Kimi zaman haksızlığa hem-

cinslerim sayesinde kimi zaman da 

erkeklerin yapmış olduğu etiketlerden 

yaşıyorum. İşte o zaman Türkiye’nin ilk 

kadın halkla ilişkiler uzmanı Betul Mardin 

aklıma geliyor. Uluslararası Halkla İlişkiler 

Derneği’nin başkanlığına kadar yükselmiş ve bu 

göreviyle de IPRA’nın ilk Türk kadın başkanı olmuştur. 

Benim için mesleğimin ne olduğunu bıkmadan anlatmış 

olmanın arkasında ki neden!..

Demek istediğim mesleğin cinsiyetle hiçbir alakası 

olmadığı gibi, yapılan haksızlık ya da tacizin de cinsiyeti 

yoktur. Mesleğini icra eden ilk kadınları düşünüyorum. 

Zorluğu önce toplumdan sonra da hem erkek hem de 

kadınlardan yana yaşamış. 

Yıl olmuş 2019 ve teknoloji gelişmiş. Üreten ama aynı 

zamanda tüketen de işçiler olmuşuz.  Kadına yönelik iş 

yaşamındaki şiddetten tutun, çalışmasına yönelik verilen 

destekler bile engellerin sayısını geçememiş. İşte bu 

algıyı değiştirmek, cinsiyetçi tutumların tahribatlarını en 

aza indirmek artık hepimizin görevi diye düşünüyorum.

Aylin AKTAŞ
i/aktsayln

‘

kimsesiz karanlıklardan
aydınlık kadınlara

^
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        Söylentilerden önce sevinç çığlıklarını işittim. 

Şatafattan ve ikiyüzlülükten uzaklaşmış beynimin 

yönlendirdiği fikirlerim ile de henüz kendisine yabancı 

olan hayallerimi yeniden aşk üzerine yoğunlaştırdım. 

Küçücük öpücüklerden kavuşma yaptım mesela… Daha 

sonra da açtım pencereyi beni ziyaret etsinler diye gü-

neşin türlü ışıklarını bekledim. Vücuduma temas eden 

ışıkların verdiği enerji ile toplumdan azade olmadan 

kendim olmayı öğrendim. Hislerimi dünyaya bağlayan 

şeylere tekrar tutunmalıydım. Sonunda bencillik ile 

kararımı verdim. “Artık aşksız bir mekânda bulunmak 

istemiyordum.” Ve yavaştan aşkı kaçıncı kez masum 

hayallerimin arasına 

ekledim.  

          Aşkı ku-

caklama güdüsü 

içindeyken; gösteri 

izleyen gözlerimi 

tekrar duygular-

la birlikte dans 

ederken buldum. 

Dansın yavaş ilerle-

diği kısımda her şey hatasız gidiyor, hareketli olduğu 

esnada ise heyecan doruk noktaya çıkıyordu. O an fark 

ettim ki gündüzler istemsiz şekilde uzuyor, geceler ise 

gereksiz yere kısalıyordu. İçimden kendime güven ile 

sesleniyor, diğer yandan da kafamdaki deli soruları 

yanıtlamaya uğraşıyordum; “Neden dünyada ki güzel 

kızlar iki günlük sivilcelerinden sitem eder, birbiri-

ni tanımayan çiftler aşkı konuşur, ikiyüzlü insanlar 

ortama göre tarak vurur, aptal insanlar çevresindeki 

zekilere söylenir ve yine neden sağlıklı insanlar sağlık-

sızlara göre daha az şükür sahibi olurdu?.. ”Anladım ki 

benimle birlikte yola çıkan aşk, yolculuğunu beynimde 

ki gerçek nedenlere devretmeye niyetli gibiydi. Herkes 

gibi olmaktan yine vazgeçmiş, aşkı aramaktan aniden 

bıkmış, kendimi bulmaya çalışırken ruhumu özgürleş-

tirmiştim. Yoksa dünyanın düzenine ayak uyduramaya-

cak, aşkı kazanmak isterken benliğime sırt çevirecek, 

sonrasında imkânsıza tutkun olan ruh hastaları gibi 

görünecektim. Hâlbuki imkânsız, bildiğin ve geçme-

yecek dediğin her şeyin geçmesi değil miydi? En çok 

yaşamak istediğin şeyi yaşayamadan ölmekte nitekim 

bir imkânsız cehennemiydi. O halde cehennem kavra-

mı yaşadığıma benzer bir şeydi… Aşkta ki mutsuzluğu 

daha az hissetmek için daha çok uyur hale gelmekti. 

Ayağa kalkan güçlü insanlar değil, yapışmayı bilenler 

yaranıyordu aşka, onlara. Bizim gibilerin ise aşkı çok 

güzel gidiyordu; ellerinden. Sekiz gezegen, bir dünya 

ve sekiz milyar insanın 

bulunduğu yaşam alanın-

da bir çift ele tutunama-

yacak ve hecelere yenik 

düşecek kadar şanssızdık. 

Şanslı olan ve aşkın hece-

leriyle çarpışan insanlar 

kervanına yeniden dü-

şünce dünyam nedeniyle 

dâhil olamamıştım. Kim 

bilir belki de şanslıydım ve şanslıydık. Çünkü uyumayı 

bildiğimiz için uyanmaya daha kolay alışmıştık. Her 

uyandığımızda ise yapılacak en güzel şeyi sürdürmeye; 

gülümsemeye ve yetişemeyeceğimiz halde koşmaya.

          Yeniden bencilliğe boğulmadan en doğrusunu 

düşünüyor, en kötüsünü hissediyorduk. Nihayetinde ne 

demişti Deneyüstücü yazar: “Bu dünya hayallerimiz için 

bir tuval.” Ve ne demiş yeniden başlayan: “Bu dünya 

aşkım için yetersiz bir tuval!”

Hale TOPCU
i/haletpcu

yeniden
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 Aynı okuldan mezunduk. Kayıt günü tanışmış, ben-

zer puanları çekip kazanmıştık bu okulu. Şimdi aynı pozis-

yon için iş başvurusunda bulunmuş, mülakata çağrılmıştık. 

Tesadüfler hayatın şaşırma nidalarıydı bana göre. 

Bekleyenlere göz ucuyla baktım şöyle. Takım elbiselerimizi 

üstümüze çekmiş gelmişiz ne güzel. Eteğime mi bakıyor 

şu köşedeki ne?.. Aman zaten açıkta bir diz kapağı görme-

sinler hemen kitlenir bakakalırlar... Sende de var aynısı aç 

kendininkine bak diye yürüyeceğim üstüne o olacak! 

Zaten yeteri kadar gerginim. Sabahın köründe dolmuşta 

oramı buramı elletmemek için dolmuş dire-

ğine yapışık gitmişim kuaföre. İş görüş-

mesi diye özendik, sabahın köründe 

tüylerimizi yoldurduk amma da 

acıdı be! Manikür de cabası... Hele 

o saç maşası yok mu bir gün bir 

yerimi yakacağım onunla ama 

dur bakalım. 

Sahi bu kadar özeniyoruz da ne 

oluyor? Makyaj yapsak, vay efen-

dim sen çalışmaya mı geliyorsun 

koca bulmaya mı, yapmasak aman 

ne özensiz kadın, kadın dediğin bakımlı 

olacak. (Makyaj eşittir bakım demek.) 

Etek giysen aranıyor oluyorsun, pantolon giysen 

ne bu böyle erkek gibi biraz kadınlığını göster. (Kıyafetle 

göstermek de nasıl bir şey ise artık) Bol kıyafetler giysen 

zevksiz ve paçozsun, dar giysen davetkârsın, gözlük taksan 

sekreter fantezilerinin başrolüsün, takmasan zaten göre-

miyorsun. Farkında mıyız daha işe alınmadım bile bekleme 

odasında olası senaryolar bunlar sadece... 

Diyelim ki bir şekilde mülakatım güzel geçti ve işe kabul 

edildim. Bu sefer senaryoların diğer evresi baş gösterecek. 

Acaba patronum hayır dediğimde beni kapının önüne koya-

cağı farklı isteklerde bulunacak mı,  masa başı arkadaşım 

molalarda çay kahvemi masama getirip asılmaya çalışacak 

mı, hemcinsim başarım yüzünden beni kıskanıp ayağımı 

kaydırmak için bana iftiralarda bulunacak mı, yöneticim 

kadın olduğum için beni kaile mi almayacak yoksa ben 

yönetici olduğum takdirde benden direktif aldığı her an 

benden nefret mi edecek?..

Hadi diyelim ki ofiste işler yolunda gitti. Sahada görüştü-

ğüm firma sahipleri detayları konuşabilmek için bir akşam 

yemeği mi teklif edecek, bana kıyamayıp (!) evime aracıyla 

mı bırakmak isteyecek (Nasılsa kahve ikram etmek zorun-

dayım (!) oradan muhabbet alır yürür ya tabi...) Yoksa er-

kek müdürünüz yok mu bana onunla bir randevu ayarla 

ben onunla konuşayım mı diyecek?

Bu kısmı da güç bela atlattık diyelim. İş 

dönüşü o kapının kenarında çekirdek 

çitleyip beş dakikada bütün mahalle-

nin günahını almadan rahatlama-

yan dedikodu aşığı teyzeler yok 

mu ah o teyzeler... Vay efendim 

elimin hamuruyla erkek işinde 

ne işim var, bana mı kalmış 

çalışmak,  ben ne anlarım o işler-

den, benim yerim evimin mutfağı, 

oturup çocuğuma analık, kocama 

hanımlık etmeliyim vs. Ama onlara kıza-

mıyorum ki izledikleri kanallarda : “ Kadınlar iş 

aradığı için işsizlik yüksek...” “ Bayanlara evdeki işler 

yetmiyor mu?” “ Anneler annelik kariyerinin dışında bir baş-

ka kariyeri merkeze almamaları gerekir.” “ Kızlar okuyunca 

erkekler evlenecek kız bulamıyor .“ cümleleriyle beyinler 

yıkanırsa onlar da bu şekilde düşünür maalesef. 

Hepsinin hakkından geleceğim, bütün kadınlar gelecektir, 

eminim! Ah sıra bana gelmiş, şu mülakatı bir geçeyim de...

Neslihan LEBRİZ HUDDAMOĞLU
i/neslihanlebriz

şu mülakatı bir
geçeyim de
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Sevgi OZAN
i/sevgi_ozan

“Bu sonsuza dek süren yaratı da 

nedir? Şayet yaratılan yok edilecek-

se...” Bunun anlamı nedir?  Ya da bir 

anlam aramalı mıyız? İki ihtimal var; 

ya tanrısal buyruğun biçtiği bir düzi-

ne anlamlı buluşlar ya da tamamen 

budala saçmalıklar deryası dediğimiz 

anlamsızlık! Ölüme dek süren, her an 

canlı soluyan sonlu yaşamımızın, yer-

yüzünde yaratılmış olanın sürekli yok 

oluşa tabi oluşu, bu soruyu cevap-

lanmayacak bir soru olarak imkânsız 

hale getiriliyor.

Anlam var mı, varsa nedir? Ruh 

sonsuz bitimsiz bozulmayacak 

olan, aynı zamanda bedene de ya-

pışmıştır. Bir gemide yan yana duran, 

hiç barışmayacak olan iki büyük 

kavgalı dost gibidir. Bedeni dipdiri 

ve ayakta tutan ruh değil de nedir? 

Vakti gelene kadar koşan kucaklayan 

seven güldüren hangisidir? Beden 

midir, ruh mudur?

Benliğinin kısır zamanının bittiği vakit 

çürüyüp yok olacak yalnız beden 

midir? Bedenle başı sonu belirsiz 

ömürde bile barışmayacak olan ruh; 

başlangıçtan mutlu sona kadar ya-

şadığı her bir eylemi, acıyı ve sevgiyi 

hatırlayacak mı? Başından geçmiş 

her bir sıradan serüveni unutacak 

mı? “ Dokunmamış olan her şeyi 

unutturacak olan tanrı!”

Yeryüzünden sessiz bir şekilde ka-

çırılmak değildi acı olan, zalim olan 

ölümlü olmak! Aşk, büyük kaygı, derin 

umutsuzluk, o bitimsiz coşkunun kü-

çük bir anının tek bir izi bile kalma-

yacak olmasıdır. Acı hem unutmak 

hem unutmamaktır. Ey sonsuz ruh 

kucakladığın her sevginin, okşadığın 

her köpeğin mahcup bakışını nasıl 

unutacaksın! Eğer unutursan yüceli-

ğinden ne kalır geriye. Sıska buruş-

muş bir ruh sadece!

Yaşadığın zamanlarda gözüne bile 

göstermediğin, sana pranga gibi sap-

lanmış bedenin olmadan, pişmanlığın 

bile yok kederlenebileceğin… Hangisi 

daha talihli ölümsüz bir ruh mu; yok-

sa yaşamdan hiç kopmayacak olan 

beden mi? Senden sonra arta kalan 

beden, tohumdan tekrar yeşertilecek, 

toprağa karışacak, aslında o hiç yok 

olup gitmeyecektir. Karışacak binbir 

çeşit canlının kalıntısıyla, yeniden 

yeniden doğacak, kömürün karalığın-

da bile ışıldayacak canlılığı…  Maddi 

olan yok edilemez bir dönüşüme tabi 

olur yalnızca!

Biçimsel olan ruh ise daha önce hiç 

tanık olmadığı ve anılarının yok ola-

cağı bir diyarın gençlik pınarlarıyla 

övünmektedir.  Bedenin ateş kadar 

canlı talihi, bir zamanlar el ele tu-

tuştuğu, gözlerini dalgalarına diktiği 

nehrin kıyısında tekrar hayat bulacak 

olmasıdır. Bedenin sonlu ikiliğinden 

sonra bile her daim içinde olduğu 

yaşamın canlılığını, her bir hücre-

sinden sinirine, kemiğinden iliğine 

kadar hissetmesidir. Bu öylesine bir 

histir ki yaşarken dahi bu kadar canlı 

olunmamıştır. Daha önceki sıradan 

homojen algı yerine tarif edilmez bir 

algı ve bilinç çeşitliliği meydana gel-

miştir. Ruh ile daim olan huzursuzluk 

yerine, bedenin doğayla aynı anda 

solumadığı bir taş, bir kuş veya bir 

karınca dahi yoktur bu birleşime ka-

tılmayan… Doğanın bağrından çıkma-

yacak beden için burada her şey bir 

olmuştur. Ne ötekileştirme vardır 

ne de bir ayrılık, rengine, kabuğuna 

kırık dalına bile bakılmadan var olan 

her şey koşulsuz sevilmektedir. Bir 

ev vardır hatta kapısı dahi sürgülü 

olmayan; yalnız uçsuz bucaksız okya-

nuslar gökler, yeşil örtüyle kuşanmış 

saf dağlar, dik bayırlar vardır…

Doğal olanın hiç felakete uğra-

madığı, makinelerin asi dalgalarla 

parçalandığı, duyulmamış parlaklılar 

vardır her bir kıpraşmada... Artık 

özlenmeyen yabancı dost, bir nefes 

kadar yakın olan zamanlar, bir daha 

koşmamak üzere kaybolan gelecek!”-

Şimdi ise taşın kucağından ineme-

yen ben engin sularda yüzüyorum.” 

Artık engellenen değil, yalnız ruhtan 

arındırılmış kurtarılmış beden yaşar 

orada. Fakat bu büyük mükâfat yalnız 

ona layık görülmüştür, geçmişini 

anımsayan yalnız odur. Evet, hala hiç 

kopamadığı yeryüzündedir.

hafızasız kalanlar
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“Öyle bir karıştım ki, bir zamanların 

üst akıl diye nitelendirdikleri ruhum-

dan eser bile yok yalnız hisseden bir 

ben var.”

“Hiç kavuşmamak üzere ayrıldığım 

yüce ruhuma özlem bile duymuyo-

rum artık. Merak ettiğim bir şey var 

sonsuzluk nasıl peki, benden sonra 

yeniden doğduğun?”  Unutulmuş ve 

hatırlanmayacak olan nefes, piş-

manlığını bile hissedemeyecek kadar 

yoksun bırakılmıştır. Uyumsuzluğun 

ortadan kalktığı kavgalı birlikteliğin 

maskesi de düşürülmüştür. Bir taraf 

doğal özlemine kavuşurken, diğer bir 

taraf ise yücelttiği diyarın yabancısı 

olmuştur. Ölümsüzlük için koşulmuş 

hayat mutlak umusuzlukla başıboş 

bırakılmıştır. İyi bir ruh bile soylu bir 

kılıftan çabucak soyuldu, pırtıların-

dan kurtulmuş ruh, sevinç çığlıkları 

atıyor!

Umudun büyük kaybına uğrayan ruh, 

yoksul kılıfsız ve fark edilmeyecek 

bir haldedir. Böylesi bir çıplaklık, 

üşümeyen soğuğu dahi hissetmeyen 

görünmez ellerin değiştirilmez kaderi 

olacaktır. Geçmişin hissedilmeği ilahi 

mekânda bilinçlilik halinin ortadan 

kalkmasıyla bir zamanlar duymuş, 

hatta yaşamış olduğu özgürlüğü dahi 

unutmuştur. Yalnız kuru bir hayatın 

gölgesi; bu gölge ki, karanlıkta uçan 

konan ve uyuyan bir yarasa kadar 

bile yaşamamış gibidir... 

Hangisi umut edilmeliydi, biz yan-

lış olanı mı umut ettik? Sonsuz 

ölümsüzlüğün yeniden cezp edilmiş 

varoluşuyla hiç yaşamamış olmayı 

mı diledik? İyi kötü ne söylenmişe 

işitilir, ya kabul ya da reddedilir. 

Hiç dilenmemesi gereken dua, hem 

işitildi hem de kabul edildi. Tek boyut 

tanrısal bir ruha katıldı. Daha önce 

bir bilince sahip olmamışçasına eridi. 

Acı duymadan mutlu sona vardı ni-

hayetinde… Hatıralar, mutluğun acısı, 

kederin birden değişen o coşkulu 

canlı yüzü tuz buz olup sonsuza 

karışacaktır. Her zaman kaçmaya 

hali olan durdurulmaz heves, peşin-

den koştuğu yüceliğin karmaşasıyla 

buharlaştı. Yalnız bedenin özlemini 

çekeceği avuntular kaldı ellerinde 

yüzünde. Bir beden acıyla yandığı 

ateşlerin içinde buz kestiği kışın 

ayazını, hiç unutulmayacak anların 

tek canlı tanığı olacaktır. 

Daha önceki söylemlerimde  “Bir 

beden ki çürüyecek ruhtan daha 

aşağıdır, o ki buruşan bir ruhun 

yalnızca çöplüğüdür.”Buruşan ruhun 

eridiği, tanrısal olana karışmış aynı 

zamanda yıllardır peşinde koştuğu 

özgürlüğü usundan tamamen kaçır-

mıştır. Beden ise dağların eteklerinde 

zincirlerinden tamamen kurtulduğu, 

tam anlamıyla özgürlüğün içindedir 

hem de hiç kaybetmemek üzere.  “Bir 

gün meşenin altında yatar otlanırım, 

kış uykumu vahşi dostlarımın yanında 

geçirir tembellik eder, balın peteğine 

avuçlayacak kadar özgürüm ben!

Bir gün kızgın çöldeki yılan yavrusu, 

kartalın yemi olurum; bir başka gün 

kızgın boğanın boynuzlarında kur-

tulan kükreyen bir aslan… Korkusuz 

ve bağlantısız yaşamın her biçimine 

girdim, binbir çeşit kılık giyindim 

bin bir surata büründüm. En sakini 

ise bir kaya olmaktı, güneşin hem 

doğuşunu hem batışını izledim tepe-

den kızıllıklarını dahi… Kıyının yanına 

yerleştim yosun kokusunun canlılığını 

hiç kaybetmeyerek, sonsuz yaşamın 

tadına varıyorum bir ben…”

“ Yaşamını her gün fethetmek zorun-

da kalan kişi özgürlüğü hak eder!”

 Goethe
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SON
HEP YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN...

Maviyle Kalın...


