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Martin Luther King

Bu, hayatınızın en önemli ve en kritik dönemi. Çün-
kü şuan ne yaptığınız ve bu yaşta neye karar verdiği-
niz, hayatınızın hangi yöne gideceğini tanımlayabilir. Ve 
soru şu; sağlam, uygun ve güvenilir bir planınızın olup 
olmadığı… Ve hayatınızın planında olması gereken bir 
şeyleri önermek istiyorum. Hayatınızın planında olması 
gereken birinci şey; kendi haysiyetinize, kendi değerini-
ze ve kendi kişiliğinize derin bir inançtır. Kimsenin size, 

siz hiç biriymişsiniz gibi hissettirmesine izin vermeyin. Her 
zaman var olduğunuzu hissedin. Her zaman değerini-
zin olduğunu hissedin. Ve her zaman hayatınızın nihai 
öneme sahip olduğunu hissedin. İkinci olarak, hayatı-
nızın planında; çeşitli çaba alanlarınızda, mükemmele 
ulaşmanın kararlılığını temel ilke edinmelisiniz. Günler 

ve yıllar geçerken, hayatta ne yapacağınıza, hayatınızın 
işinin ne olacağına karar veren siz olacaksınız. Ne ola-
cağını keşfettiğiniz gibi, onu yapmak için yola koyulun ve 
iyi bir şekilde yapın. Eğer ağaç olamıyorsanız, çalı olun. 
Eğer otoyol olamıyorsanız, sadece bir patika olun. Eğer 

güneş olamıyorsanız, yıldız olun. Çünkü kazanıp kay-
bedeceğinizi belirleyen boyut değildir, her neyseniz en 
iyisi olun. Son olarak hayatınızın planında; güzellik, sevgi 
ve adaletin ebedi ilkelerine bir taahhütünüz olmalı. Hiç 
birimiz için hayat kristal bir merdiven olmamıştır. Ama 
ilerlemeye devam etmeliyiz. Gitmeye devam etmeliyiz. 

Eğer uçamıyorsanız, koşun! Eğer koşamıyorsanız, yürü-
yün! Eğer yürüyemiyorsanız, sürünün! 

Ama her anlamıyla, ilerlemeye devam edin.



Emrah YILMAZ
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KENDİNİ YONT
 Psikojenez (zihin+başlangıç) bir hâlde her odada 

ayrı bir kitaba bakmanın farklı anlık değişimleri ile geçiri-

yor zaman. Her başka odaya girdiğimde ayrı bir dünyada 

yaşıyorum. Bu tuhaf hâlim, aklımdan çıkmayan ve beni 

heyecanlandıran yeni başlangıcım için yeni insanlarla güç 

buluyor. Geriye dönüp baktığımda, önceki başlangıçtan bu-

güne kadar sürdürdüğüm bütün merhamet, özveri ve başka 

hümanist duygularımı artık öncekiler için yok olduğunu 

hissettim. Kendime daha iyi bir son hazırlamak için çaba 

gösteriyorum gibi sanki. Sanki ama emin bir sanki.

Değişim zamanı çoktan gelmiş de ben tem-

bellik edip hep ötelemişim gibi suçlu-

luk girip duruyor içime. Kocaman 

kişilerin, kalabalıkların arasında 

yalnız olduğumu düşünüyordum 

sürekli. Çünkü şüpheci kişiliğim 

bırakmıyordu peşimi. Doğruları 

bulmanın peşinde iken tabi. 

Paranoyak bir şüphecilik değildi 

bu, yani bu hâlim.

Düşüncelerimin ve önüme gelen 

sonuçların beni hiç yanıltmadığına 

buruk bir şekilde sevindim aslında. 

Haksız değilmişim. En çok düşündüğüm 

geçmiş anlar, her gün en az üç beş defa 

geliyordu aklıma. Mesela bir fincan Türk kahvesinin yanına 

koyduğum siyah kemik gözlüğümün fotoğrafı, resim hafı-

zamda. Ne hâlde olduğunu bilmediğim sosyolojinin babaları 

kitaplarımın  küflendikleri mi diye aklıma takılan anlardı. 

Aslında hiç adam gibi oluşturmadığım kitaplık hayalim de 

vardı benim. Dijital medya arşivlerimin üvey evlat muame-

lesi gördükleri, geçen zaman dilimi de bana bir şey anlattı. 

Yani bunlar hakkımın olmadığı bir haneye ne kadar sıcak 

bakabilmem konusunda ötekileştirme hissetmeleri koydu 

önüme. Bunlar gibi şeyler işte. Ben kovuldum da aslında!

Hep buna benzer yaşananlardı benim aklımda dolaşanlar 

ve kopuşum. Aşk-ı sefil halimi hep dizginlemek ise en zor 

işlerimden biriydi!

Bunların yanında özverimin hiç bir zaman anlaşılmamış 

olmasıydı beni bıktıran. Ben de kendince bir çok bıkmış 

olan başka bir kişi kadardım artık. Sanki tüm bıkmışların 

üniforması varmış da, ben de giyinip aralarına karışmışım 

gibi oldum. 

Ama hele aşk! 

Hiç olmamışım ki ben... Aşk peşinde soğuk sulu bir çeşme-

den, Sümmani’nin aşkını içecek kadar yanmışım. 

Aslında şu en gerçek olandı. Hep bir Didem Madak 

aradı ruhum. Sanki sürekli yanımda taşıdı-

ğım kitabı vardı. İhtiyacım olduğunda 

cebimden çıkarıp bir şiirini oku-

mak kadar  yokluk içindeydim. 

Ama yoktu cebimde. Ve hep 

onun içinden bir şeyler sarf 

edilecek diye, bir ümit ile 

sadece sağ dudağımı biraz 

kaydırırcasına, yarım gülüş-

lerin eksiğinde kaldım. Bu hiç 

bitmedi. Bu hisler ya bumerang 

ya da dejavu oldu yapıştı. Böyle 

yaşarken bütün yalnızlıklarımı şiir 

yazarak, bir enstrümana aşık olarak ya 

da şarkı söyleyerek giderdim sürekli. Duygusal-

dım. Hep duygusal kaldım. Bu elimde değildi. Kişisel gelişim 

kitapları da beni iyi etmeye yetmedi. Korunaksız ve yara-

lanmalara karşı, açık bir vücut ile zırhsız bir savaşçı gibi 

hep yara aldım. Hepsini sardım ama bitmeyen bir döngü ile 

yenileri olmaya devam etti.

Yontuyorum kendimi ben de.

Ne denmiş hatırlayın!

İnsan biraz da kendi emeğidir!

i/emrahder_ki
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Murat Ali ERSAN
i/edebiyatsavaslari

 Annemin elinden tutmuş Bakkal Amca’nın göz alıcı 

dükkânının önünden geçerken gözüm leblebi tozlarına takılmıştı. 

Mahallemizin forveti olan Mehmet, hiç aksatmadan sabah ve ak-

şam olmak üzere günde iki kere bakkala gelir bir lokmada leblebi 

tozlarını mideye indirirdi. Bir keresinde, arka mahallenin hınzır ve 

ucube çocuklarını epey bir farkla yenmiştik ve akşam ezanı oku-

nunca Mehmet ile evlere doğru yürümeye başladık. Birkaç yaş 

büyük olması sebebiyle boyu benim neredeyse iki katımdı ona 

bakarken bulutları da görebiliyordum. Ortada hiçbir şey yokken 

“Leblebi tozları insana güç kuvvet veriyor doğrusu,” dedi. Bugün 

attığım yedi golün -ki aslında sekizdi- hepsini leblebi tozlarına 

borçluyum, diye devam etti. Bu konuşmanın ardından elime ne 

kadar bozukluk geçse leblebi tozuna yatırırdım çünkü henüz altı 

yaşındaysanız ve tıfıl bir çocuksanız mahalle maçlarında pek 

de şansınız olmuyordu. Ben, Mehmet gibi bir sürü gol atıp diğer 

çocukların bana saygı göstermesini istiyordum. Cebimde en ufak 

bir bozukluk bile kalmadığı için anneme, bana leblebi tozlu alma-

sını söyledim. Olmaz, dedi çok fazla yediğim için hastalanacağımı 

söyledi ama ben oralı olmadım. Gol atmak istiyordum hem de 

Mehmet gibi topu doksana göndermek istiyordum. Yere yuvar-

lanıp avazım çıktığı kadar bağırınca annem mecburen almak 

zorunda kaldı. Belki de aylarca o leblebi tozlarından yemiştim 

ama pek de faydasını görememiştim. 

Birkaç yıl sonra mahalledeki hemen herkes deli 

divane gibi cips yemeye başladı. Bazen Bakkal amca 

cips paketlerini karıştırıp taso arayan arka mahalle 

çocuklarını süpürgesiyle kovalardı ama bu pek de işe 

yaramazdı. Mehmet, babasının tayini çıkınca mahal-

lemizden gitmek zorunda kalmıştı ama onun yerine 

Halil adında ön dişi kırık bir çocuk gelmişti. O bir 

yıldızdı çünkü binlerce tasosu vardı. Üstelik 

hepsini de diğer çocukları üterek kazan-

mıştı. Belki de diğer çocukların bana saygı 

göstermesi için taso oynayıp herkesi ütmem 

gerekiyordu. Öyle de yaptım, o gün yediğim 

cipslerden çıkan iki tane tasoyu cebime koyup 

Halil’in kapısına dayandım. Başta iki tane taso 

için benimle oynamak istemedi ama onu yenip 

elindeki tüm tasoları alacağımı söyleyince gurur yapıp aşağı 

inmek zorunda kaldı. Oyuna başlamadan önce söyle bakalım 

dedi: Beni neden yenmek istiyorsun? Düşündüm taşındım ve ona 

soruyla karşılık verdim. “Herkeste olması gereken, neden sadece 

sende?” Şaşırmıştı, kural böyle demekle yetindi. Yirmi saniye 

sonra elimdeki tasoları kazandı ve benim hayallerim bir kez 

daha suya düştü. Daha sonra öğrendim ki Halil, aslında elindeki 

tüm tasoları hile yaparak kazanmıştı. Aslında o, gücünü sadece 

haksızlık yapmak için kullanmıştı. Belki de ilk o zaman haksızlığa 

uğradığımı hissettim. Öfke duydum, bağırmak çağırmak istedim 

ancak elimden hiçbir şey gelmedi. Çünkü adaletin nasıl gerçek-

leşeceğini bilmeyen eli kolu bağlı zavallı bir çocuktum.  Şu an ise 

adaletin nasıl gerçekleşeceğini bilmeyen eli kolu bağlı zavallı bir 

yetişkinim. Neredeyse tüm din kitaplarının bahsettiği, filozof-

ların ve bilge insanların kafa yorduğu, demokratik yönetildiğini 

düşünen her ülkenin bu amaç için çabaladığı adalet kavramının, 

bu çağda bile eksikliğini yaşamak insanı fazlasıyla yıpratıyor. 

İnsanı asıl yıpratan fazlasıyla gücü ve parası olan insanların 

adaletin dört dörtlük işlediği söylemesi. Haksız da sayılmazlar ne 

de olsa çağımızın vebası, manevi değerleri bile satın alacak bir 

şeyin olacağının düşünülmesi. En trajik yanı da adaleti getire-

ceğini söyleyen insanların adaletsizlik içinde yüzmesi. Bencil 

siyasilerin tek amacı adaleti kendi lehine çevirip bundan 

olabildiğince faydalanmak. Para ve gücü elinde tutan 

çoğu insanın tek amacı, rahat bir hayat sürmek ve bu 

rahatı bozacak insanları sindirerek ütmek. Gerçeği 

görebilen insanların sayısının arttığı bir gün, işte o 

gün adalet kaçınılmaz mükâfatımız olacak.

Haksızlıklar karşısında gücümüz yeterli gel-

miyorsa, yok olmuşuz 

demektir. Adaletin 

eksik kaldığı yerde 

yok olmak, sessiz bir 

direniştir.

ADALET

İLLÜSTRASYON: Uzungadın
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Emine DAL

 İnsanlar aptal değilmiş. Gülesim geliyor. Kusura 

bakma dostum ama insanlar aptaldır. 

 Eğer insanlar aptal olmasaydı, yeni yetme çocuk 

koskoca bir halkı dolandırmazdı.

  Bu ramazanda da sakız çiğnemek orucu bozar diye 

sormazdı.

  İnsanlar aptal olmasaydı, değer görmediği birine 

hala değer vermeye devam etmezdi. 

 Hâkim aptal olmasaydı, 14 yaşındaki siyahî çocuğun 

elektrik şokuyla öldürülmesine izin vermezdi. 

 İETT otobüsündeki insanlar aptal olmasaydı, yaşlı-

lara yer vermemek için uyuyor numarası yapmazdı. 

 İnsanlar aptal olmasaydı, tecavüze uğrayan kız 

bağırmadı diye iyi hal indirimi kullanılmazdı. 

 Eğer insanlar aptal olmasaydı, Kerimcan Durmaz 

ünlü olmazdı. 

 Hadi şimdi aptallık etmeyi bırakalım. Biz insanlar 

hata edelim ama aptallık etmeyelim. 

i/emine_dal_

SEN İNSANSIN APTALLIK ETME YAŞADIKCA BİRİKENLERE

 Artık kurtulduğunu sandığın kara parçaları 

ufukta görünmeyecek. Küçük umutlardan oluşan 

adalarda onlar gibi esir kalmayacak, onlar gibi 

savaşı kazandığın hissine kapılmayacaksın. Ve en 

önemlisi de onlar gibi her şeyi bilerek ölmeyecek-

sin.                                                                   

Ey bilinmezlik okyanusunda sürüklenen bilgin! Bu 

zamana dek nereye varacağını bilmeden sürüklenip 

durdun bu engin sularda; bildiğin tek şey bilinmezlik 

okyanusunun bir kıyısı olmadığı gerçeği oldu; bilmek 

için defalarca savaş verirken, kendini yine koyu mavi-

nin içinde çırpınırken buldun; alabora olduğun binlerce 

savaştan sonra yılmadan tekrar tekrar bilmek için savaş 

verdiğinde, yine kaybettin. Ama artık son bulacak bu 

kaybettiğin savaşlar.

Müjdeler olsun sana bilge insan! Artık öğrendiklerinle 

birlikte aciz bedenin de, bilinmezlik okyanusunun bir 

adasına kıyıya vurup keşfedilmeyi bekleyecek. Bundan 

sonra yapacağın yegâne şey, ruhunun bedeninden 

ayrılırkenki derin sessizliği içinde huzura erişmektir.

FİLOZOF ÖLÜYOR

Muhammed BOZAN
i/karsitdusunce

,
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 Gözleri yumuk yumuk, aldığı nefes ciğerlerini yak-

tıkça ağlayan birer bebektik hepimiz. Minicik parmaklarımızla 

dünyayı avuçlamaya çalıştık, parmak izlerimiz önce annemize 

değdi, sonra kendimize.  Daha sonra büyüdük, ayak izlerimizi 

önce evimize bıraktık, sonra şehrin her yerine. Adım attıkça 

var olduk, nefes aldıkça sığmadık dünyaya. Babamıza sarılan 

kollarımız farklı hayatları kucakladı. Kimimiz elleriyle hastalara 

şifa oldu, kimimiz aynı ellerle şiirler yazdı, şair oldu. Bazılarımız 

o ellerle çiçekler yetiştirdi, şiir oldu. Bir şeyler kaldı bu dünya-

ya! Yaşadıkça biriktik, biriktikçe yaşadık. Farklı farklı hayatların 

başkahramanları olduk. Onlarca figüran geldi gitti, onlara da 

karıştık. Peki ya sonra? Hiç mi olacak kalplerimiz?  

‘’Dünyaya geldik ve bir hiçliğin ortasında bulduk kendimizi. 

Evet, büyüdük, çalıştık, eğlendik, nadir de olsa mutlu olduk 

ama yaşadıklarımız bir hiç olacak. Ve bir hiçliğin içerisinde 

yaşadığımızı bilmek, insan ruhuna vurulmuş en büyük darbe-

dir.’’ diyor Stefan Zweig. Hiç olacağız, diyor; sonsuzlukta bir 

damlayız, diyor. Böyle mi sahiden, anlamsız mı her şey? Böyle 

olma ihtimalini düşündükçe içimde bir yerde yarınlar kırılıyor. 

İnsan ruhuna vurulmuş en büyük darbe, derken haklıydı belki 

de Zweig. İnsan hiçliğini düşündükçe çıldırıyor. Okuduğu-

muz muhteşem kitaplar, hayranlıkla seyrettiğimiz tablo-

lar, yaşadığımız doludizgin aşklar, hepsi sisler altında mı 

kalacak yani? Hayır, öyle olmamalı, insan yanım karşı çıkıyor 

büyük bir telaşla. İz bırak yaşadığın döneme, diyor içimden bir 

ses. Zaman cevap veriyor, büyük dalgalarla sileceğim izlerini! 

Başkaları iz bırakır benden sonra, diyorum. Onları da yok ede-

cek gücüm var, diyor.

 Pes ediyorum, hiçliğimle yaşamayı öğrenmeye karar veriyo-

rum. Hiçliğimin kolumun altına alıp önce onunla arkadaş olu-

yorum. Etrafıma bakıyorum, hayatımı mercek altına alıyorum. 

Etrafımdaki hayatlara selam veriyorum, değiyoruz yeniden 

birbirimize. Hayat kısa, diyorum; kavga etmeye değmez. Bay-

ramlarda küs olduğum nefeslerle barışıyorum. Yazdığım yazıları 

yeni baştan okuyorum. Kendimi öpüyorum. Hiçliğinle sen çok 

güçlüsün; diyorum. Kısacık hayatıma öğütler üflüyorum. Nefes 

al, aldığın nefesi hakkıyla ver. Dokunduğun hayatlara zararın 

olmasın, paylaş sevgini olabildiğince. Köpeklerden korkma, 

sarılmayı dene tüm hayvanlara. Kendine bir çiçek al, iki günde 

bir mutlaka sula. Anneni üzme, babanı kucaklamayı unutma, 

kardeşini sar-sarmala... Ve sonra birden esnemeye başlıyorum, 

öğütleri dinlerken uyuyakalıyorum, hiç oluyorum. Hiçliğimi 

büyütüyorum. 

Aylin BALCI
i/aylinbaalci

YAŞADIKCA BİRİKENLERE

i/karsitdusunce

,
 Aslında bütün ailemi bir yangında kaybetmem ile 

başlıyor hikâyem. Beni bir yetiştirme yurduna yerleştiriyorlar 

ve koşullar özgürlüğümü alıyor elimden. O acı yangının etkisi 

mi dersiniz yoksa koşulların getirdiği sarsıntı mı bilmem ama 

yurda girdiğim ilk günden itibaren karanlıkta kalamıyorum ve 

yurttaki en yakın arkadaşım olan Kadir’den teyzesi ile konuştu-

ğunda benim için bir fosforlu kalem istemesini rica ediyorum. 

Bir hafta sonraki görüşte fosforlu kalemim geliyor. Hiç zaman 

kaybetmeden yattığım ranzanın duvarına bir yıldız çiziveriyorum. 

Evet, bunun için yurt yönetiminden bir izin almıyorum, sonuçta 

‘’karanlıktan korkuyorum’’ şeklindeki haykırışlarımı hiçe sayan 

bir yönetime bu soruna bulduğum çözümü neden anlatayım ki?  

Sonuç: Beni ‘’kurallara karşı gelmekten’’ dövdüklerinde umarım 

yaralarım yıldız şeklinde çıkar diyorum içten içe. Fosforlu kale-

mim alınıyor elimden. Bu da yetmezmiş gibi üst ranzadan alınıp 

yıldızımı göremeyeceğim alt ranzaya yerleştiriliyorum. İmdadıma 

Kadir yetişiyor ve teyzesinin gönderdiği, kendisinin sakladığı 

ikinci kalemle alt ranzaya bir yıldız daha çiziyor. Çok geçmeden 

bu yıldız da fark ediliyor ve bu sefer Kadir de bana dayakta eşlik 

ediyor. Daha sonra iki gün üst üste yediğimiz dayak bütün yurtta 

bir fırtına gibi esmiş olacak ki diğer arkadaşlarım da bu da-

yağın nedenini öğrenmek istiyorlar. “Karanlıktan korkuyo-

rum.” diyorum onlara, beni anlayacaklarından emin olarak 

ve ekliyorum ‘’Korkmak yurt kurallarına karşı gelmekmiş’’.

 Ertesi hafta kaldığım bloktaki bütün arkadaşlarım yakınla-

rından birer tane fosforlu kalem istiyorlar ve hepsi ranzalarının 

üstlerine birer tane yıldız çiziyor. Sonuç: Ben başka bir yurda 

gönderiliyorum ve diğer yurtta arkamdan ‘’işte bu o, düzene karşı 

gelen çocuk’’ diye anılıyorum. Eski yurdum gazetelere ‘’yıldızlı 

yurt’’ ya da ‘’yetiştirme yurdundaki başkaldırının sonucu’’ şeklinde 

manşet oluyor.

18 yaşıma girip yurttan ayrıldığım hafta bu sefer sokağın karan-

lığı korkutuyor beni ve yıldızımı terk edilmiş bir binanın duvarına 

çizerken yakalanıyorum. Bu sefer de polisler dövüyor beni. Kimse 

korkumu bilmiyor, bilseler de umursamıyorlar. Onlara göre yaptı-

ğım şey ‘’Düzene karşı gelmek’’

Şu anda 32 yaşımdayım ve sosyal medya beni ‘’Ülkenin en gizemli 

sokak sanatçılarından biri’’ olarak tanıyor. Onun dışında bir 

zamanlar uzaklaştırıldığım Yıldızlı Yetiştirme Yurdu’nda müdür 

yardımcısı olarak görev yapıyorum.

Gülünç ve ilginç olan ise yurttan uzaklaştırılmama neden olan 

yıldızlarımın hala orada ve aydınlık bir şekilde duruyor olması…

YILDIZLI YURT

Sercan TAYIZ
i/sercancircoz
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 Kaybolmak, hepimiz için bir yere sıkışıp kalmak 

gibi beynimizin loblarına saplanan iğnelerden bir tanesi-

dir. Bir yere sıkışıp kalmak, gerek klostrofobik bir kaygı 

olarak gerekse de ciddi anlamıyla hareket imkânını 

kısıtlayan bir sıkışma durumu olarak, o bulunulan yer ve 

durumdan bir daha çıkamamak ihtimalinin beyin tara-

fından kurgulanarak olası bir durumun olacak olan tek 

yol gibi kabul edilmesi ile insanda büyük bir endişenin 

ortaya çıkmasına sebep olur. Kaybolmak ise bu duru-

mun tersi olarak hep aynı yerde kalmak korkusu yerine 

kaybolunan andan itibaren beyin ‘bir daha asla kendime 

ait, tanınan yani kendime özgü bir yerde bulanamaya-

cağım.’ düşüncesini tasarlar. Ve bunu önüne çıkan her 

yabancı, tanımadığı ya da görünüşü ve özelliği itibari ile 

ayırdına varıp kişiselleştiremediği yani özetlemek gere-

kirse imgesel bir belirteç koyamadığı her kişi ya da yer 

ile karşılaştığında bu rahatsız olduğu yabancılık hissini 

biraz daha artırmasıdır.

Peki, bu 21. Asrın dünyasında beyinlerimizin sürekli 

kayboldum sirenleri çalmasının ve hiçbir gencin, hiç 

kimsenin kendini ait hissedeceği bir yeri bulunmama-

sının nedeni “Beyinlerimizin sürekli kendini kayıp his-

sediyor oluşu” deseydim ki dedim, ne düşünürdünüz? 

Beyinlerimiz ve insanın biyolojik mirası kromozomlarımız 

yalnızca bugünden beslenmez. Kültürel ve küresel bir 

veri havuzunu da nesilden nesile taşır. İnsanlar birey 

birey, toplum toplum yaşadığı yer ve karşılaştığı insan-

ları zihinlerinde kendilerine ve toplumlarına özgün var 

sayarak kendilerinden olduklarına dair imgelerle onları 

işaretlerler.  

Kendimizi sürekli kaybolmuş hissetmemizin sebebine 

gelirsek, bunu anlamak adına önce; imparatorlukları 

yeryüzünden silmek için tüm dünyaya empoze edilen 

‘yüzeysel milliyetçilik’ (ki bu ufak boyutlu ırsî kavimlerin 

bir araya gelerek Roma İmparatorluğu gibi, Türk-İslam 

Devletleri gibi büyük kültürel mirasları ve değerleri olan, 

din, dil, mimari açıdan üreten ve özgünleşen milletler 

oluşturmalarını engellemek adına yapılmış oldukça 

etkin bir propagandadır.) ve bu propagandanın ardından 

gelen ‘dünya küresel bir köydür.’ söylemi ile ‘küreselleş-

me’ denilen şeylerin mahiyetini ve nüfuz ettiği yerleri 

bilmemiz gerekir. Zira aradığımız sebepler bunlardır. 19. 

yy sonlarında ve 20. yy başlarında yüzeysel milliyetçi-

lik ile önce özgün hayat şartları ve tarzları oluşturma 

yetisini kaybeden insanlık, şimdi ise küreselleşme ile 

bu evrimsel sürecin son evresi olan tam manası ile 

kimliğini kaybetme ve dünyanın her yerinde birbirinin 

kopyaları haline gelmesi evresini yaşamakta. Çektiğimiz 

bu kaybolmuşluk ve ne idiğü belirsizlik bu hastalığın 

ilerleyen evrelerinin belirtileri. Bu yolu, bu hastalıkların 

milletlerde nasıl cereyan edeceğini ve ne tür uyuşturma 

işlemlerinin yapılacağını Auguste Comte 19. yy başların-

da tespit etmiş.

Özellikle mimari alanda küreselleşmenin, kaybolmamız 

manasında da mimarinin küreselleşmesinin payı yadsı-

namayacak kadar büyük. Geçmişten günümüze insanın 

nerede ve hangi coğrafi koşullarda yaşadığının göster-

gesi konumunda olan mimari, günümüzde durmuş bir 

saat kadar hiçbir ipucu vermez nitelikte. Bu durumun 

nedenini iki ana başlıkta inceleyebiliriz; bunlardan birin-

cisi ve doğal olanı insanın teknolojik gelişmeler ile doğal 

koşulları ve iklim şartlarını aşmış olmalarıdır. Yerel bir 

örnek vermek gerekirse bu durum artık; Karadeniz’de 

ahşap, İç Anadolu’da taş, Urfa’da kerpiç evlerin artık 

yapılmıyor oluşunun sebebi. İkinci sebep ise bu doğal 

yoldan ziyade uzak güdülenmiş bir sebep; 

Anarşist HOCA
i/anarsist.hoca

SATÜRNÜN HALKALARI
YOK OLUYORMUŞ
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yani ahşap, taş ya da kerpiç ev yapma zorunluluğunun 

ortadan kalkması insanların kültürel ve sanat bakış-

larını değiştirmez, en azından bence değiştirmemeli… 

Fakat ‘mimari sekülerleşme’nin bir sonucu olarak tüm 

dünyada Pekin’den Abu Dabi’ye, Tahran’dan Londra’ya, 

Riyad’dan Teksas’ta ki bilmem ne köyüne kadar her 

yerde yapısal ve şekilsel olarak bir tıpkılaşma, birbi-

rini kopyalama ile karşılaşıyoruz. İnsanlar dünyanın 

her yerinde ürettikleri yeni binalarda dizayn ettikleri 

şehir ve sokaklarda birbirinin aynı kalıpsal şekilleri ve 

yapıları kullanıyorlar.

‘Bu neden bu kadar önemli olsun ki?’ diye bir soru ile 

karşılaşacağımı tahmin ederek zihinlerinizde oluşacak 

bu soruyu gidermeye çalışayım. Mısır’ı önemli kılan 

nedir? Ya da Paris’i önemli kılan onca kendine özgü 

anıtsal yapıları değil midir? Ya da Bosna şehri dediği-

miz zaman aklınıza Mostar Köprüsünden ve savaştan 

başka ne geliyor? Mimari özgünlük gerek şehir şehir 

gerek millet millet bizlere nerede ve kimlerin arasında 

olduğumuzu anlatan şeydir. Safranbolu’da, Bursa’nın 

çeşitli yerlerinde hakeza Konya, Sivas, Ankara gibi 

şehirlerin çeşitli ve kısıtlı yerlerinde kendinizi Anado-

lu’da, Türkiye’de, Türklerin arasında hissedersiniz, bunu 

kavrar, biliri anlarsınız. Peki, daha önce hiç görmemiş 

birini Kadıköy’e, Mexico City’ye, Tokyo’ya, Dubai’ye, 

Londra ya da New York’a bıraksak şehri geçtik, hangi 

ülkede olduğunu anlaması için mimariden öte faktör-

lere başvurması gerekecektir.

Velhasıl “Yaşadığımız hayat, canlılığımızı yapan hayat, 

teneffüs ettiğimiz hayat, yazılmamış.” diyor Cemil ME-

RİÇ. Evet, yazılmamış ama yaşansın diye inşa edilirmiş 

eskiden. Hala birkaç kırıntı kalmışken özgünlüğümüz-

den, unutmayalım insanlık olarak farklılıklarımız saye-

sinde insanız. Sanat, hayat, yaşam anlayışlarımız millet 

millet birey birey farklı bu sayede insanız. Robotlaş-

madan kaybediyor olduklarımızı fark edelim. Zira fark 

etmeden kaybedilen şeyler için çok geç!

ÂDEM VE HAVVA MESELESİ 

Ben senden ne bir eksik ne bir fazla,

Âdem ve Havva’dan olma,

Doğuştan insan hamurundan yaratılma,

Dünyaya geldim bedenimde bir ruhla.

Rengim farklı, dinim ayrı, dilim başka olabilir,

Beni küçümseme hakkını sana kim verebilir?

Şayet günahsa bütün bunlar,

Beni sadece Tanrı yargılayabilir.

Benden üstün olduğunu sana kim söylüyor?

Diyelim ki öyle,

O halde neden ikimiz için de aynı güneş doğuyor?

Öleceksek eğer sen de ben de,

Birbirimizden ne farkımız kalıyor?

Küçük tabi beynin, içinde kendini büyütüyor.

Oysa bak dünyaya,

Senin beyninden bile daha küçük aslında.

Kulak ver biraz O (Tanrı) söyledi,

Değil kimse ondan büyük kâinatta...

Bir elin ahını diğerine bırakmazken,

Yanına bırakmaz mazlumun ahını da.

Ama vicdanın olmuş elinde bir sürtük,

Sanıyorsun ki senden başka herkes düşük.

Manzarayı izlemek için tırmanmak gerek, 

Tepe insandan büyük. 

Tepeden bakıyorsun çünkü insanlığın küçük.

Yıldız UZUNYOL
i/yildizuzunyol
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 Kelimenin tam anlamıyla bitiğim. Mesai saatinin 

sona ermesine dahi sevinmeye mecalim yok. Yürüyorum. 

Gülümseyen insanların hiçbirini anlamıyorum, yüzümün 

daha da asılmasını sağlıyor hepsi. Nasıl olur da mutlu 

olunabilir hiçbir fikrim yok. Çizgilere basmadan yürüsem 

dikkatimi yorgunluğumdan ve sinirimi bozarcasına gülen 

tiplerden çekebilirim belki ve evet oluyor çizgilere basma-

dan yürüyebiliyorum.

Neyi seçersin; eşek gibi çalış-

mayı mı ve bu sayede sesinin 

çıkmasına vaktinin kalmama-

sını mı? İki seçim de aslında 

tek bir seçimin varyasyonu 

farkındayım. Çalış ve yaşama.

Yürüyorum, ellerim ceplerim-

de. Son kalan parama doku-

nuyor parmaklarım. Aybaşına 

kadar bununla idare ede-

ceğim diyorum kendime. Ah 

ne büyük şans, yalan, dram. 

Ayaklarımı yorganıma göre 

kessem diyorum, bu sayede 

şu sokakları yürümesem, o işe 

gitmesem, şu mutluluk maskesi 

takmış insanlarla göz göze gelmesem.

Yürümeye devam ediyorum. Niçin kazanmaya çalıştığımı hiç 

bilmiyorum. Harcamanın yine borçlanmak ve borçlanmanın 

da yine nefessizce çalışmak olduğu dünyaya gelmişsin işte. 

Daha neyini bilmiyorsam... Soru iptal.

Metroya biniyorum. Tıklım tıkış. Kalabalıkta hiç çekilmiyor 

bu meret. Oturmakta gözüm yok. Sadece 20 cm yarıçapla 

kendi nefesimin atmosfere yayılmasına şahit olabilsem 

kâfi ve şu an bu düşündüğüm öyle büyük bir lüks ki, bu 

çap içinde benimle birlikte altı kişi var. Toplu taşıma ne 

büyük bir sınır ihlali. Nefesini alnımda, ensemde, kulağım-

da hissettiğim bir sürü bezgin. İstiflenmişler vagonlara. 

Nal çakılmış atlar gibi koşulmuşlar ortaya. Kadınlar topuk 

savaşlarında, erkekler kravatlarını bir gıdım gevşetmemiş 

eve gidinceye saklıyorlar sanırım bu ayini. Özgürlüğünü 

raptiyelemiş, geçim derdiyle! Cüzdanlarının içine giren ve 

çıkanla kelepçelenmiş insanlar.

İçlerinden biri bir başkasına, şuradan dışarı çıktığında eve 

gitmek için otobüse bineceksen ve cebinde paran yoksa 

kölesin diyor. Kölelik kurumu hala yaşamakta yani... Olur 

mu abi? diyemiyor karşıdaki. Nasıl 

desin. Cebinde paran yoksa köle-

sin, nesine itiraz etsin, susuyor.

“Sen hiç kazıkla dans ettin mi” 

diye bir şarkı geliyor aklıma. 

“Kıymık battı ellerime” diye devam 

ediyordu. Ben küçükken söylerdi 

kravatı asla sevmeyecek bir adam. 

Nerden hatırladıysam. Gitarıyla 

gelirdi. Şarkısını söylerdi. Saçları 

uzundu, neşeliydi, özgürdü. Hafif 

bir gülümseme yayılıyor suratıma.

Acaba şimdi nerededir. Eski ma-

halleme gitsem. Bakkal Musa’ya 

sorsam, o bana oturduğu yeri 

söylese, onu bulsam. Gitarını alsa 

eline, biz de eşlik etsek. Kıymık batsa 

ellerimize ama o kıymık bize ait olsa. İstesek. Özgür bir 

hayatın hayatiyetini kavramış yetişkinler olarak alkışlasak 

kendimizi, alınlarımızdan öpsek. Sadece kendi şarkımızda 

dans etsek.

Yürüyorum. Çarpık kentin yıkık sokakları kadar karışık saçlı 

bir adam görüyorum. Alnında derin izler. Üstü başı perperi-

şan. Elinde kırık gitarı. Ayak parmaklarını örtmüyor ayak-

kabıları. Yüzümü çeviriyorum. Cebimde kalan son paraya 

dokunuyorum. O parayı onun cebine sıkıştırıyorum. Kıymık 

batıyor ellerime. Kazıkla dans edilir mi diye avazı çıktığı 

kadar bağırıyor içimdeki ses. Sus diyorum, sus ve koş! 

Susamıyorum. Koşamıyorum.

Elif MİRA
i/elifmirami KIYMIK

İLLÜSTRASYON: Fatma Sevde TURAN
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Çocuk, çocuk değil ki, serçe yavrusu,

Ha yerde yaprak, ha o…

İtilmiş bin yıl önce yuvasından, 

İnsanlığın vicdanından kovulmuş.

Anne ise kadın değil, erik kurusu,

Mezarından çalınmış mumya.

Bu kaçıncı kıtlık fırtınasından,

Bu kaçıncı yavru, toprağa konmuş.

Nasıl kaldırmış yerden kucağına,

Kolları kol değil, incecik çubuk.

Parmakları geçmiş kaburgasından,

Tahta göğsüne öyle yumulmuş.

Ne kadar emse de, süt pınarı değil,

Ağzındaki kör kuyu, ağzındaki sahra.

Bir damla süt geçmemiş kursağından,

Açlığı susuzluğunda boğulmuş.

Ümmet CANER
i/ummetcaner

-II-

Onlar insan değil ki, vampir sürüsü,

Ha paslı bıçak, ha onlar…

Gelip uygarlık Avrupa’sından,

Kara Kıtanın kalbine sokulmuş.

Petrol zengini, insanlık fukarası,

Yanı başında bir başka dünya…

Çatlasa da aç kalkar sofrasından,

Arsızlığın teknesinde yoğrulmuş

Siz hâlâ koşturun arkasından,

Ellerinizde bir kaşık, yavrunuzun.

Hani, içivermiş ya çorbasından,

Hani, alkıştan elleriniz yorulmuş.

Sakın demeyin emi,  sakın,

Kara demeyin nazlanıp bahtınıza.

Nasılsa bir zil böler ortasından,

Bir uyanmışsınız kâbus yok olmuş.

Ama çocuk, çocuk değil ki, serçe yavrusu,

Ha yerde yaprak, ha o…

Anne ise kadın değil, erik kurusu,

İnsanlığın vicdanından kovulmuş.

AÇLIK KARASI
Kara kıtanın kara bahtına…



 Random gülmedim, kelime oyunu yapmadım. Size 

sadece yıllardır bana öğretilen s.kimsonik kavramlardan 

birisi ile seslenerek yazıma başladım. “Kapitalizmin yıllarca 

zorluklar içerisinde yetiştirdiği, sömürmeyi teorik olarak 

öğrettiği ve ileride sömürülecek bir ferdi olarak yazıyo-

rum.” Şöyle de derler “İstihdam fırsatı arayan nitelikli işsiz” 

ama henüz “Adayı”. Sen bunları okurken ben çok yakında 

olacağım; sistemin içerisinde, tıpkı senin gibi. Bak şuan bile 

bu yazıyı okumak yerine çalışıp patronuna 

kazandırabilirdin veya mükemmel 

bir şekil de inşa edilmiş sis-

temin mecbur bıraktığı asgari 

yaşam düzeyini karşılayacak 

bir saatlik mevla için terli-

yor olabilirdin. Biz iktisatçılar 

Alternatif Maliyet diyoruz buna. 

Adam çalışmamanın maliyetini 

bile düşünmüş, vay arkadaş! Peki;

- Nedir bu Homo economicus?

- Yunan mitolojisinde ekonomi 

tanrısı.

- Ha?

- Yok canım şey işte şu rasyonel insan yaklaşımı. 

Yok mu sadece kendi çıkarlarını gözeten, egoist! Aldığı 

ürünü seçerken “doğası gereği” util hesabı (fayda hesabı) 

yapan, sadece kendi faydasını gözetip paylaşmayan, fayda 

maksimizasyonu gözetenlere kondurulmuş kavram(cık).

- Yani?

- İnsanın ham hali. 

Sistem nedir? Sensin sistem, seni bu koşullara iten hayatın 

kendisi haline getirilmiştir. Meyve suyu alırken seçtiğin 

markadan, giydiğin kıyafetine, içtiğin kahveye kadar. Meyve 

suyunun markasına bilinçaltına yerleşen o aylarca hazırla-

nan reklamın oluşturduğu duruş ile karar verirsin, kıyafeti 

kendine yakıştırdığın için değil moda olduğu için, içtiğin 

kahvenin tadı güzel veya gerçekten iyi bir kahve gurmesi 

olduğun için değil, popüler kültür Grande kartonlara okun-

mayan bir isim yazdırdığı için. Ha bu arada, bu Moda denen 

kişi kim? İnsanlara fikir veren bir kooperatif kuruluş mu? 

Peki ya bu popüler kültür? Tüzel bir kişilik sanırım… Nasıl 

bir teşkilatsınız siz? 

Sistemin köleleri değiliz, içimize işlemiş. Her ne kadar 

karşı olsak da buna bizden izin almadan içimize giren ve 

çıkmayan. Ölünce bile çıkmıyor ya ne kardeşim bu mezar 

fiyatları? “Ölünü bile barındırmam, o toprağa 

para vereceksin arkadaşım!” Sistemi ku-

ranlara anıt mezar, sistemi omuzlarına 

yükleyip üzerinden para kazandığınız 

insanlara o toprak bile paralı ha? 

Diye düşünürken size bir seçenek 

daha sunarlar; Birkaç kâğıt bank-

not farkla Deniz Manzarası ister 

misiniz? Diriyken yapabildiğin 

ücretsiz bir şeyi ölüne itelerler, 

zaten hep bir şeyleri itelerler. Ki 

itelemek eşantiyondur.

 Duymuşsunuzdur, Hamburger endeksi diye 

bir şey vardır. Ülkelerdeki alım gücüne göre kişi başına 

satın alınabilecek hamburger miktarı denenebilir kısaca. 

Yiyecek kültürünü hesaba katmazsak gelişmiş ekonomi-

ler de genellikle bu fazladır, fazla da olduğu için obezite 

oranlarıyla doğru orantılıdır. Peki ya Türkiye? Amerika’nın 

obez nüfusu, Türkiye’de hamburgerin tadını bilmeyen çocuk 

oranının yanında halt etmiş! Asgari ücret ile çalışan bir 

ebeveyn çocuğuna o hamburgeri nasıl alabilir ki? Enflas-

yonun hissedilen oranı açıklananın en az iki katı. İşverene 

gidip zam istesen, ona göre buna hakkın yoktur çünkü 

(yol ve yemek hariç) senin maliyetin sigorta primlerin ile 

birlikte onun için yaklaşık üç bin yüz lira. Ve para kazanan 

için, para harcadığının bir istek ve hesap hakkı yoktur. Ak-

sine o hesap sorar, senin üzerinden daha fazla kazandığını 

umursamadan. 

Umut CEYLAN
i/umutsuzizm

9

Homoeconomicuslaştıra-
madıklarımızdan mısınız?

“Ne lan bu başlık!” dediğini duyar gibiyim.
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Ne bu sistemi kurmuş insanların, ne de bu siste-

min iyileştirilmesi için çaba sarf etmiş adamların 

kurduğu emek değer teorileri, ne yaklaşımlar ne 

kavramlar… Çürüdü, çürütüldü. Kurlar, insanlıktan 

çaldıkça yükseldi. Bankamatik ekranlarındaki rakam-

lar ise kibirlerce şişti. Sistem insani duyguları da sa-

tın aldıkça aldı ve doymadı. Tanıyorum da, gençliğin 

de sisteme söven insanlar parayı bulunca adamlığını 

da sokakta bıraktı o plazalara girerken. Kapitalizme 

karşıt gelene Sosyalist kavramını verdiler, verdiler 

demeyelim de öyle anladı dünya. Dedim ya tanıyo-

rum, en kral sosyalistin sosyalizmi paraya kadar. 

Tıpkı başkasının yemini gibi… Ne yalan söyleyeyim 

insanlara da cazip geldi, sistem de halka halka 

büyüdü. Bakmayın krizlere sistem, piyasalar her 

gün kapandığında o güne kadar ki en güçlü haliyle 

kapanır ama yarınlara en güçsüz haliyle açılır.

Doların yeşili, insanlığın ten rengidir.

IS-LM eğrilerini kesiştirip ekonomide ki mükem-

mel dengeyi sağladım hocam, peki ya insanlık 

eğrisi nerede?

Yamalı bir pantolon şu dünya atlası

İçten içe çürümüşlük sarmalı öylece

Herkes bir sınır koymuş kendine

“önünden ye”

Yiyebilirsen!

Aşağısı açlıktan basık,

Yukarısı tokluktan şişkin...

Yarım küresi yarılasıca dünya

Yağmuru da eşit ıslatmıyor ya

O da ayrı bir halt yemesi.

Aşağısı sıcaklıktan basık,

Yukarısı soğukluktan şişkin...

Öyle uzağız ki

İnsanlık meridyenine hala ulaşamadık!

Denklemler türetiyor dünya arsızca.

Bir set gibi kendi ekseninde

Laftan anlamaz günler doğuruyor,

Eşitsizliğinde boğuyor bizi.

Nihayetinde

Hep deniz seviyesinde kalıyor ‘insanlık’…

Hep uzaktık ki

İnsanlık meridyenine hala ulaşamadık!

İNSANLIK MERİDYENİ

Rıza KARAKUŞ
i/riza__krks
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 Kazancakis’in 1946 yılında Can Yayınları tarafın-

dan basılan Zorba isimli romanı yazarın olgunluk dönemi 

eseridir. İnsanın yaşamında sorguladığı en temel soru-

lara dokunarak okura yol açan bu eserde ana karakter 

Zorba, Girit’e giderken Patron’la karşılaşır. Girit’te bir 

linyit işletmesi kuracak olan Patron, sırtında santuru 

birçok acıya şahitlik etmiş hatta birçok acıyı bizzat 

yaşamış Zorba’dan çok etkilenir. 

Ne ki kendisi Zorba karakterinin 

teorik ve biraz da hayalperest 

halidir. Linyit madenini ‘ ’bir iş 

yaptığımızı düşünsünler’’ öner-

mesiyle kuran, aslında eşitlikçi-e-

mekçi aynı zamanda Buda öğreti-

si takipçisi Patron, kendi spritüel 

kitabını yazadursun, Zorba onun 

teoride düşünüp yazdıklarını 

yaşama dökmüştür ve hâlihazırda 

dökmektedir. Bu anlamda kitap, 

insanın düşünmekle-yaşama dök-

mek, istemekle-yapmak, geçmişi 

düşünüp hayıflanmak-geleceğe 

bakıp kaygılanmak ikilemlerine 

büyük bir ayna tutmaktadır.

Yola koyulup Girit’e gelen iki kah-

raman; Girit’in güneşi, mavi denizi, 

okurken tadını damağınızda duyumsayacağınız ev yapımı 

şarabı ve doğasıyla harmanlanarak birlikte derin bir 

maceraya atılırlar. ‘ ’Deniz, sonbaharın tadı, ışıkla yıka-

nan adalar. Yunanistan’ın ölümsüz çıplaklığını örten ince 

yağmurlardan oluşmuş saydam bir tül. Ölmeden Ege 

denizini gezen insana ne mutlu... ’ ’

 Bu macerada sorguladıkları iki kavramın romanın iki 

leitmotivini oluşturduğu düşünülebilir. Birinci leitmotivi; 

Tanrı ve Şeytan. Zorba, yaşadığı olaylar üzerinden bu iki 

kavramın aynı kapıya çıktığını vurgulamaktadır. ‘ ’Namus-

luysa denir ki Tanrı aldı. Çapkınsa deriz ki Şeytan aldı. 

Ama ben sana diyorum ki Patron, diyor ve yineliyorum ki 

Allah ile Şeytan birdir.’ ’ Tanrı ve Şeytan ikilisinden sonra 

ikinci leitmotivi kadın. Zorba ve Patron’un Girit’te ko-

nakladığı otelin sahibi Fransız Madam Ortans (Zorba’nın 

Bubulinası) ve Dul karakter aracılığıyla sorguladıkları 

‘ ’kadın’’ kitabın birçok yerinde anlaşılmaya çalışılır. ‘ ’Ma-

dam Ortans bir sigara yakarak Fransız-

lara özgü kalkık burnundan halka halka 

dumanlar çıkarmaya başladı. Böyle 

anlarda kadının bütün kapıları açıktır, 

nöbetçiler uyumuştur ve bir iki söz 

altının ve aşkın büyük gücüne sahiptir.’ ’ 

Zorba’ya göre ‘’kadın sonu gelmez bir 

konudur.’ ’ 

Romanda üzerinde durulan diğer önemli 

nokta acı ve insanın acılara bakışıdır.

 ‘ ’ Oyna! Ben de oynarım. Böylece 

boğulmam geçer. Halkidikya’da oğ-

lum Dimitrakis öldüğü zamanda böyle 

kalkıp oynamıştım. Cenazesinin önünde 

oynadığımı gören akraba ve dostlarım 

beni tutmak istediler. Zorba delirdi diye 

bağırdılar. Ama ben asıl o anda oyna-

masaydım kederimden delirecektim.’’ 

Bu noktada yine Patron’un düşünüp inan-

dığı değerlerin yani acıların bilgelikle birleştiğinde farkı 

şekillerde ortaya dökülebileceği önermesinin Zorba ta-

rafından yaşamda uygulandığı söylenebilir.  Kazancakis 

yaşıtı olan Zorba’yı okura anlatırken, Patron’u bir adım 

geride bıraktığını düşünenler olabilir. Patron’u Zorba’nın 

bir izdüşümü haline getirerek belki de kendi gençliğini 

affediyor, bunu kim bilebilir? 

Neslihan YİĞİTLER
i/neslihanyigitler

KİTAP İNCELEMESİ: 
NİKOS KAZANCAKİS - ZORBA

‘’Çakılların üzerine uzanıp gözlerimi yumdum. Acaba hayat nedir Patron?’’
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Gelişme bölümünde yazar, konuk olunan evler, gidilen 

kiliseler yaşanan diğer olaylarla kapitalizm, işçilik-emek-

çilik, halkın bağnazlığı, yoksulluk, varsıllık gibi toplumun 

birçok veçhesini yine toplumu anlatarak ustalıkla kurgu-

lamaktadır.

Günümüzde zihnimizi uyaran birçok teknolojik gereç, 

gönderdiği tek bir bildirim uyarısıyla kitabı elimizden 

bıraktırabiliyor. Okumak giderek güçleşiyor. Bu nedenle 

yazarların okura elinden bırakmayacakları, bıraksalar 

da kitaba geri dönmeleri için sebep barındıran yapıtla-

rı sunmaları gerekiyor. Bu anlamda Kazancakis, adeta 

günümüze ustaca bir gönderme yaparak insanın hep 

sorduğu ve yanıtını her zaman merak edeceği o temel 

soruyu ‘’Mutluluk nedir sorusunu’’ satır aralarında roman 

boyunca sorarak okuru kitaba geri döndürüyor. Böylece 

eserini hem evrensel hem de genç yazarlara öğüt haline 

getiriyor. 

‘ ’Mangalın önünde bir zaman ikimizde konuşmadan 

oturduk. Mutluluğun basit ve açık bir şey olup, bir 

bardak şarap, bir kestane, kendi halinde bir mangalcık 

ve denizin uğultusundan başka bir şey olmadığına aklım 

yattı. Yalnız bütün bunların mutluluk olduğunu insanın 

anlayabilmesi için basit ve açık bir kalbe sahip olması 

gerekiyordu.’ ’ 

Kazancakis’e sonsuz hürmetle. 

Uzaklardan bir ses‘‘gel ’’ diyor

Gidemem…

Tonca utanç filizlenir kızarmak için yüzümde

Gözlerimi yerden başkasına çeviremem

Yük olurum hem

Ben, ben olamam gidersem

Yaşadığımdan beri zahmetim

Her nerde bulundumsa

Oraya ait hissetmedim

Güzel bir tabloda

Yanlış çizilmiş bir nesneyim hatalı

Hiçbir işe yaramam

Resmi bozmaktan başka

Beterim!

                 Beterim!

                                  Beterim!

Beterden beteri varsa şayet

                             O da benim!

                                     Eminim!

Güvenilen dağlarım karlanmış

Güneş ufuktan şimdi doğmaz

Yıkılmış tüm düşlerim

-yalnızca işçilerin bildiği

kurşuni seher vakitlerinde-

Bahar gelmiş, çiçeklerim açmaz

Kim öle kim kala yarınlara

Şimdi vakitlerden

Hazandır 

              Hazindir 

                           Hüzündür.

Beterin de beteri vardır

O da aynada gördüğüm,  yüzümdür.

YAŞAMAKTAN UTANMAK

Furkan KARAHAN
i/furkan.kkarahan
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Tatlım, neden kafaya takıyorsun? 
Şubat ‘‘hakikaten’’ ocaktan iyiy-
miş ! Mart da şubattan çok daha 
iyi ya ! Nisan zaten marttan da 
güselmiş ! Adım adım, tek tek 
belliymiş işte, ne güsel ! Neden 
şaşırdın böyle ?

Ya abicim ne anlatıyon 
sen, gurban olam ? Yeni 
damat gibi nasihatler 
falan? Zor durumdayım 
diyorum la !

Yorulduk mu
dinlerken ?
Gerginsin?

ŞİMDİ PAkETLİYCEM SENİ !
NE OLUYOR ABİ SANA?!

ÇokoMEL!

Yandaşı fazla kaçırdım
herhalde, ne saçmaladım
acaba? Özür dilerim bro !
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Düzelecek mi Uçucu ?
Düzelecek, düzelecek.
#HerşeyGüzelOlacak
Cuvara ?

Hehhehe

Eyi ver
hele %67
vergiyi
ayaküstü
kendime bi
gahdıram

:D

Sana povırpoyint sunumu hazırlayım ?
Keyfin yerine gelir.

Ya daaa..
Sana bir
paketim
vaaar!

Sabır

Uçucu, geldiler bana yine...
Boğuluyorum,batıyorum,bitiğim.

Bi yardım et n’olur!

Nooydu
şanaa?

Bi bakayım.

keklik gibi
süzül...

yıkık yıkık gel...

Ocak ayında işten çıkarıldım
ve şubatta maddi olarak bittim.

Bunlar yetmez gibi martta bizimkiler iyice 
yükselmeye başladı bana;

dalga geçmeler, işsizsin demeler...
Nisan hepsinden beter! Ev arkadaşlarımı 

da çıkardılar o ay. Aç kaldık,sefalette rekor 
kırdık...bıdı bıdı bıdı...

Fazla tüketim sonucu, 
hiperaktivite, Laksetif etki, geçici 

hafıza kaybı, kafa güzelliği, 
saçmalama, palavra sallama ve 
ağır sinir krizleri görülebilir.
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Şimdi zaman

Bakracından sızarak dünyanın

Olmadı olmayacak ahir zaman

Çünkü şimdi zaman

Ellere ve gözlere 

Seyrine dillerin klavyelerden

İçimize en içimize işleyip

Zihnimize çiplenmiş bir zahir 

zaman

Şimdi zaman 

Koca koca bebeklerle

Ufak ufak adamların savaşı olup 

Medeni örtüler altında

Emziklerin ve içkilerin çırpınması 

Ki değil mi ki şimdi zaman 

Uhrevi kıyımlar içinde

Dallanıp budaklanarak

Ardında zerreler halinde 

Ederini imanların 

Belki de ancak bir tutam bırakan

Zafer ALTUNTAŞ
i/ zfraltunts

Şimdi zaman 

Navigasyonlar içinde kaybedip 

yolunu

Şarkın afakına sinsice sinip

Aydın idiotlar

Ve çirkin tağutlarla beraber

Vicdanların bekâretini kanlara 

bulayıp

Hollywood vampirleriyle 

Zavallı Mankurt’lara musallat olan

Ve şimdi zaman

Helakı olup modern kalplerin

Salgın şehvetlerle

Gösterip avretini billboardlardan

Şişelerden lağım kokular sürünüp

Rujlanmış tesettür podyumlarında

Tertemiz Asena’ları

İrem bağlarına meftun bırakan

Ve işte şimdi zaman

Ne vicdan tanır 

Ne de kaçılacak bir zindan

Çünkü şimdi zaman 

Bütün yozlaşmalar

Ve bütün robotlaşmalar içinde

Allı geyşalar

Ve dahi zengin paryalarla

Bırakıp ruhuna bir nida insanın

Ah Yaradan!

Ah Yaradan!

Ah Yaradan!

AHİR ZAMAN
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 Soğuk. Boylu boyunca uzandığım yerde hisset-

tiğim tek şey bu. Göz kapaklarımın üzerinde dünyanın 

yükünü taşıyorum sanki. Başımın üzerinde sonsuz ma-

viliğiyle parlıyor gökyüzü. Bu dünyaya geldiğim günden 

bugüne kadar aynadaki yansımam geliyor aklıma. Mahal-

lede, çocuklarla oynadığım oyunlardan birinde koşarken 

taşa takılıp düşmemi hatırlıyorum. Bunu neden 

hatırladığımı bilmiyorum üstelik. Aklımın 

bana oynadığı oyunlardan biri bu sanı-

rım. Tüm bedenime yayılan soğuk-

luğun esiri olmuş durumdayım. 

Ben Müzeyyen. Avukatım. Kendime 

hayat arkadaşı olarak seçtiğim 

adam, oturduğumuz mahallenin 

meydanında vücuduma kurşunları yağdırana 

kadar avukattım en azından. Şimdi ise dünya-

da çocuklarını bırakmış yarı ölü bir anneyim. 

Sadece mesleğim gereği değil, bu 

dünya düzenini öğrendiğimden 

beri anlatılan eşitliği ve adaleti 

düşünüyorum. Ailemin bana har-

cadığı emeği hangi terazi adaletle 

eşitleyebilir ki? Ama artık bir önemi 

yok. Ne ben bu dünyanın bir parçasıyım 

ne de öğretilenler beni hayatta tutuyor. Hâlbuki 

her gün ne hayatlarla karşılaştım ben. Eşi tarafından 

darp edilen, tehdit edilen, hakkını savunduğum birçok 

kadının başına gelebilecek en kötü durumu yaşıyorum 

burada, soğuk bir betonun üzerinde. Hakkımı savuna-

cak kimse yok, ölmek üzere olduğuma göre hakkım da 

yok demektir. Size bir şey itiraf edeyim mi? Yaşayan 

çoğu kadının gerçek anlamda yaşadığına inanmıyorum. 

Öyle olsa mutluluğumuzun haberleri yapılırdı. Ne kadar 

başarılı olduğumuz konuşulurdu ama her gün ne kadar 

öldüğümüz konuşuluyor. Sanki eksildikçe çoğalıyormu-

şuz gibi düşünenler tarafından yavaş yavaş harcanıyo-

ruz. Bedenimden habersizim artık, gözlerimde ince çizgi 

halinde bir aydınlık. Sadece bir ses duyuyorum, son bir 

ses: “Anne”…

 Bir okul. Üç katlı, uzun, sarı bir bina ve kalabalık, 

cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolu bir bahçe... Ben de Umut, 

7 yaşında bir kız çocuğuyum. Çocuk olduğuma bakmayın 

aslında yetişkinim. Bu şehrin gürültülü trafiğinde mendil 

satmaya başladığımda büyüdüm 

ben. Aslında o bahçede oyunlar 

oynamam gerekirken duvarın 

diğer yüzünden bahçeyi seyre-

diyorum. Öyle dalıp gidiyorum ki 

ablamın eli omzuma dokunduğunda 

kendime geliyorum. Bana sarılıp beni 

yine o trafiğin içine çekiyor. Dedim ya yetişkinim 

ben. Bunu her gün kirli kıyafetlerime acıyan gözlerle 

bakan insanlardan biliyorum: “Sen değil, annen baban 

çalışsın,” diye sitem edenlerin ses tonlarından, “Senin 

yerin okul!” diyen haklı bağırışlardan biliyo-

rum. Akşam olup herkes uyuduğunda hayal-

lerimle baş başa kalıyorum, hayal kurma-

dan uyumak yok. Kırık dökük evimizin küçük 

bahçesinde otların üzerine uzanıyorum, ay-

lardan temmuz. Gökyüzü pırıl pırıl saçlarımda 

öyle, aynadan öyle görüyorum. Annem saçlarımı 

tarıyor ve “Güzel kızım,” diyerek seviyor beni. Kocaman 

bir gülümseme yerleşiyor yüzüme. Temiz kıyafetlerimi 

giyiyorum ama en önemlisi kırmızı ayakkabılarım, onları 

çok seviyorum. Akşam hazırladığımız çantamı takıyorum 

sırtıma ve annemin elinden tutuyorum. Beraber yürüyo-

ruz okul yolunu. Yol boyu hikâyeler yazıyoruz aklımızda. 

“Mesela,” diyorum: “Şurada da konuşan bir ağaç olsun, 

bize her gün: ‘Nasılsınız?’  diye sorsun. “ Sonra gülüşü-

yoruz annemle. Okulun kapısında yere eğilip gözlerimin 

içine bakıyor ve: “İyi dersler Umutçum,”diyerek öpüyor 

beni. İşte o an mutluluğu yakından tanıyorum. Omzumda 

yine bir el, annem. “İçeri gel Umut,” diyor, bir yerlerde 

eşit doğulup eşitsiz yaşanıyor.

Serap ŞAHİN
i/serapp_sAHİR ZAMAN EŞİTLİK MAYASI

İLLÜSTRASYON: Uzungadın
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 Hey sen! Dışlanmış, arka-

da bırakılmış, beni iyi dinle! Yalnız 

değilsin. Hiçbir zaman olmadın. 

Fakat onlar hep senin böyle his-

setmeni istediler. Sen direndin, 

direnmeye de devam edeceksin 

biliyorum. Sen zorlukları başarmak 

için yollanan seçkin insanlardansın. 

Bu senin yapında var. Bu yüzden 

onlar seni sevmiyorlar. Yaptığın her 

şey batıyor onlara, alay konusu edi-

liyorsun; çünkü sen farklısın. Bu 

yüzden hep bir açığını 

kollayacaklar. Sen-

de onlarda hiç 

olmayan ve olma-

yacak bir şeyler 

var. Bu nedenle 

seni sindirmeye, 

ezmeye çalışıyorlar 

ve çalışacaklar... Uyum 

sağlamak isteyeceksin, belki 

zorunluluk gibi gelecek bu sana. 

Sakın, sakın uyum sağlamak adına 

kendi duygularından, fikirlerinden 

ödün verme! Onlar zaten bunu 

istiyor. Seni, hiç anlayamadıkları 

ve hiçbir zaman da anlayamaya-

cakları seni, kendileri gibi yapma-

ya çalışıyorlar. Onlara bu fırsatı 

vermeyeceksin, veremezsin! Sen 

onlara değil, onlar sana benzemeli. 

Unutma sen özelsin.

Anlıyorum seni ey özel insan! 

Sen hep tuhaf gözüyle bakılarak 

damga üstüne damga yiyen ve 

sonunda uyum sağlama çabalarınla 

ezik gibi hissettirilen, ezikmiş gibi 

davranılan fakat asla bunu hak 

etmeyen insansın. Kendini suçlu-

yorsun, kötü düşünüyorsun ken-

dini. Onlar seni böyle yaptı, senin 

uyumsuzluğunu kabullenemediler, 

edemeyecekler de... Farklı olan 

hep dışlanır, küçümsenir. Mono-

ton insanların altta kalmamak için 

yaptıkları bir davranıştır bu. 

 

 Örneğin şu an nerede olur-

san ol, farklı bir şeyler dene; mese-

la bir erkek olarak elişi kursuna git, 

bir kadın olarak git kıraathaneye 

tek başına çay iç. Eminim verilen 

tepkilerden, fısıl fısıl konuşmalar-

dan anlayacaksın ne demek istedi-

ğimi.

Çoğu farkında bile olmaz; aslında 

hepsi farklıdır. Onları monotonlaş-

tıran şey ise yine farklı insanlara 

yaptıkları baskılardır. O baskılar-

dan, dışlamalardan kaçmak için 

monotonlaşırlar. Düzeni bozmamak 

için…

Tıpkı baskıcı hükümetlerin, dikta 

rejimlerin yaptığı gibi bir baskıdır 

bu.

Diktatör veya baskıcı bir hükümetle 

yönetilen ülkelerde devlet güçlü-

dür. Bunun sebebi ise neredeyse 

her şeyin monoton olmasıdır. Bu 

tarz yönetimlerde insanların ne-

redeyse hepsinde aynı fikri vardır: 

“Yönetenler her zaman haklıdır.” 

Bu son derece hastalıklı ve bir o 

kadarda tehlikeli bir düşünce, bir 

zihniyettir. Ancak bu tarz dev-

letlerde görülen –en azından 

durum iyiyken- düşünce tarzı 

budur. Bu hastalıklı zihniyette 

gerçek düşünceler hep geri 

plandadır. Ne zaman birileri dü-

şüncelerini belirtir ve gerçekleri ön 

plana çıkarırsa ya vatan haini ilan 

edilip öldürülür ya da yönetim de-

ğişene kadar hapislerde çürür. Bu 

yüzden hükümet gayet iyi bir şekil-

de işlerini yürütür. Halkı güçsüzdür 

belki ama hükümet güçlüdür çünkü 

tüm planları tıkırında işlemektedir. 

Anlayacağın; uyumsuz, farklı olanı 

dışlar ve reddeder insanoğlu; o 

dışladıkları insanlar dışlanamaz 

hale gelene kadar…

Mehmet Akif ÖZGÜRER
i/mehmetakifozgurer

UYUMSUZ, 
        FARKLI, 
              DIŞLANMIŞ
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 Bu sabah iki ekmekten birini bırakmak zorunda kaldığımda 

ilk defa yaptığım işlerin gerçek hayatta hiçbir karşılığının olmadığını 

anladım. İsmini hatırlayamadığım bir filmde baba oğluna şuna benzer 

bir şey söylüyordu: Ellerine bak, şimdiye kadar gerçek bir iş yapma-

mışsın!

Bakkalın kapısından çıktığımda ilk iş ellerime baktım daha sonra 

babası karşısında yüzü yere düşen o kahramanı anımsadım. Şimdi 

bilgisayarın başında geçirdiğim saatler, silinmeye yüz tutmuş klavye 

tuşları, okuduğum onlarca kitap ve dergi anlamını hepten yitirmişti. 

Varlığımı sürdürmeye çalıştığım her dakika yokluğun iğrenç ağırlı-

ğıyla harmanlanırken gelecekteki güzel günleri düşlemek hayalden 

ibaretti tıpkı bu ümitle geçirdiğim seneler gibi. Yirmili yaşların 

ortasındayım ve hâlâ ne yapmak istediğimden emin değilim, birçok 

girişimde bulunmama rağmen hiçbirinden tek parça çıkamadım. 

Yarını düşünmeden bayılana kadar içtiğim, yediğim ve gezdiğim 

günler de oldu elbette ancak tek sorun bu günlerin hesabını fazladan 

ödememdi. Şimdilik bir evim, iki kedim ve daha da zorda kalırsam 

ikinci elden satabileceğim yüzlerce kitabım var. Nerden baksan hâlâ 

şanslı sayılırım. 

‘ ’Yaşamın açlık oyunlarına evrildiği bir devrin tek mağduru ben ola-

mam’’ fikri biraz olsun içimi rahatlatsa da benzer düşünceler yüzün-

den kendimden kaçıyorum. Çevremdekileri, olanı biteni, en önemlisi 

de kendimi idare ediyorum. Her an oyun bitebilir ve o barın kapısın-

dan içeri huzurla girdiğimde yarını düşünmeden sekizli tekila siparişi 

verebilirim. Biraz rock, biraz alkol, biraz esrar ve dahası arabesk bir 

film bu kadar romantik bitmeyebilir. Neticede Tanrı barmen değildir. 

Her şey bittiğinde arkama yaslanıp neler olup bittiğini izlemek istiyo-

rum, adam yerine konulup söz hakkı tanınırsa cevabını merak ettiğim 

o soruyu mutlaka soracağım.

‘’Sofradan sahiden tok mu kalktınız?’’

Yapacak bir iş kalmadı. Birazdan yatağıma girip bir haftadır aynı say-

fada kaldığım kitabı bitirmeye çalışacağım. Bitmesinden korktuğum 

yarım sigara, bir Teoman şarkısı ve her şeye rağmen umudumu diri 

tutması için biriktirdiğim kâğıtlar… 

O gün geldiğinde hazırlıksız yakalanmamak için ‘ ’Bak! Bak! Güzel bir 

gün ölmek için... ’ ’

Çağlar YILDIRIM
i/meatgeneration

HAYATLA ON BİRLİ

Yanlış anladık. 

İbadetlerimizi yanlış anladık. 

Namaz kıldık. Secdeden kalkıp abdestli günahlar işledik. Oruçlu 

küfürler saydırdık. Kadına, çocuğa hatta hayvanlara bile her türlü 

şiddeti uyguladık. Dini, kadını, çocuğu, hayvanı istismar ettik. 

Özel günleri yanlış anladık. 

Anne, baba, sevgili ve çocuk günlerini yanlış anladık. Bir gün olsun 

hal hatırlarını sormadık fakat özel günlerde boy boy fotoğraflarını 

paylaştık. Ardından dönüp bir bardak su dahi vermedik. Kendi halleri-

ne bıraktık. Anne babayı atladık, sevgiliyi aldattık, çocukları ağlattık. 

Yardımlaşmayı yanlış anladık.

Komşumuz açken yemeklerimizi paylaştık. (Sosyal medyada) Tadını 

bilmediğimiz, adını ilk defa duyduğumuz gıdaları tükettik popülaritesi 

yüksek diye. Paçavralar giydik moda diye. Empati kurmayı unuttuk. 

Aç komşumuzu unuttuk. Garibanı, öksüzü, yetimi unuttuk. 

Rekabeti çok yanlış anladık. 

Yarışmak yerine savaştık. Çaldık, gasp ettik, hak yedik. Hadsiz 

hesapsız dümenler çevirdik, iftiralar attık. Hatta mağdur rollerine 

bile girdik mağdur ettiklerimiz karşısında. Kazanmak uğruna her şey 

mubah sandık. Hakkı hakladık. Adaleti sakladık. 

Saygı göstermeyi yanlış anladık. 

Sadece bizden büyüklere saygılı olunur sandık. Küçüklerimizi ezdik, 

işçilerimize köle muamelesi yaptık. Temassız hakaretler yağdırdık. 

Kendimizi saygı(n)lı sandık! 

Sosyalleşmeyi yanlış anladık. 

Toplumsallaşmak yerine sanallaştık. Bundandır ki her şeyimiz 

yalanlaştı. Sanal popülarite üzerine kurduk yaşantımızı. Eşe, dosta, 

akrabaya uzak kaldık. İşin özü özümüzden uzaklaştık. 

Yaşamayı bile yanlış anladık. 

Yerleşik hayata geçmek, yeşili griye boyamak sandık. Yaktık kestik 

beton yığınları diktik. Vurduk avladık afiyetle yedik, nesiller tükettik. 

Topuğumuza sıktık da bilemedik. 

Kendi sonumuzu kendimiz hazırladık. 

Ne yazık, yanlış anladık!

YANLIŞ ANLADIK

Yemlihan UZUNYOL
i/yemlihanuzunyol
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 Yaşlı bir Kızılderili bağdaş 

kurmuş oturuyordu bir tepenin 

üzerinde. Doğumundan bugüne 

ezberlediği manzaranın eşsizliğine 

bakıp iç çekti. Gök değişmeyen 

aydınlığıyla ebediyetten gelen bir 

savaş içerisindeydi geceyle yine. 

Maviliklerini ruhunun gözyaşıy-

la süslüyor, bulutlarını kızartan 

güneşin kanlı desteğiyle ışıtarak 

yere tin kalıntıları ulaştırıyordu. 

Vadi, gürültüsünü kanatlı çığlıklarla 

yüceltiyordu. Irmağın teki yatağın-

dan taşmış, asırlardır kök salmış 

ağaçları suluyor, ardında seyreden 

dağın çıplak tepesine nazlanarak 

kıvrılıyordu obaya. Sırtını ağaca 

yaslayıp yüzüne düşmüş siyah 

kuzgun tüyünün süslediği şapkanın 

altında uzanan kızıl saçları kovaladı, 

keçiden postunun tiftiklenmiş ya-

kasını çekti iyice, hava soğuyordu. 

Yeşil gözleri etrafındaki kırışıklıklar 

ve çatık kaşlarından sert bir suret 

doğuruyordu bakışları. Heybetli el-

leri, ayı pençelerini andıran şekilde 

uzanmıştı önündeki cansız alevlere. 

Çıplak ayakları üzerinde bir kurt 

olmuştu, hayatı boyunca sadık ve 

dik. Bunu Wakan-Taka’ya borç-

luydu. Böyle olmalıydı. Asırlardır 

süre gelen mirası korumak üzere 

yemin etmişti kutsal ruha. Muhte-

şem ruh, sadece kendisine emanet 

edilmemişti biliyordu, her insanın 

içinde, evrenin merkezindeydi. Gök 

baba ve tabiat anayı da çevrelerdi. 

Ruhun sorumluluğunu babasından 

aldığı mirasla yücelterek şef olmuş, 

üzerine aldığı sorumluluklarla hal-

kını korumaya söz vermiş, bu sözü 

layığıyla yerine getirmişti. Böyle 

yücelmişti tebaasının gözünde ve 

Nadıe demişlerdi ona.

‘ ‘Bilge’’ anlamına gelen bu isim güç 

getirdiği gibi zorlu kararlar karşı-

sında ağırlığında ezebiliyordu. Belki 

de totem hayvanımı kuzgun seç-

memeliydim diye düşündü yaşlı şef. 

Kafasını kaldırarak güneşe baktı 

sonra, gücü ve evrenin üzerinde 

yarattığı etkiyi düşündü. Güç; hay-

vanlardan, gökten, ağaçtan, insan 

ve taşlardan geçerdi ama hepsi-

ne güneş egemen olmuştu. Isı ve 

aydınlık dünyayı dengede tutabilen 

değerlerdi. Nasırlaşmış ellerinde 

gezdirdiği calumetinin içerisinde-

ki tütünü düzeltti önce, önünde 

çırpınan ateşi paylaştı bir yaprak 

çöpüyle ve alevlendirdi endişele-

rini.Kısa zaman önce göçmen diye 

nitelendirdikleri insanlar gelmiş-

lerdi bölgelerine. Irmak kenarla-

rında oyun oynayan çocuklarını 

korkutmuşlardı ilkin. Elinde kaçina 

bebeğiyle koşarak gelen bir kız 

çocuğu hatırlıyordu. Elleri titreye-

rek anlatmıştı gördüklerini, büyük 

kanolarını ve giysilerini. Hemen 

ardından hiç yanmayan ateşten du-

man çıkmış, soğuk dağın ötesindeki 

alev, kocalarını savaşa gönderecek 

kadınların ağıtlarıyla doldurmuştu 

obayı. Totemler yapılmış, danslar 

edilmiş, toplanılıp kıyı obasına akın 

edilmişti. Nadıe, çığlıklarla ruhunu 

teslim etmeye koşarken dörtnala, 

kıyı obası şefi Sinopa’nın gülümse-

yen yüzüyle karşılaşmış, sonra ilk 

göçmeni fark etmişti. Güvenli ol-

duğunu düşündüğü bir gülümseme 

takınmıştı göçmen, garip bir kafalık 

takmıştı ve üzerindeki renkli postu 

vücuduna yapışmıştı. Komik görü-

nüyordu fakat tehditkâr da bir hali 

vardı. Yüz hatları yuvarlak, bakışları 

zeki ve teni bir ak kuzgundan da 

beyazdı. Aklına obasının sembolü 

olan bu totem geldiğinde korkusu 

daha da fazla arttı Nadıe’nin. Tüm 

kabileler bir savaş yanılgısıyla sal-

dırı pozisyonunda gelmiş, Nadıe gibi 

gördükleri sahne karşısında donup 

kalmışlardı. Hepsi, şüpheyle güruhu 

incelerken borazan öttürülmüş, şef-

ler toplantıya çağrılmıştı. Calumet-

ler yakılmış ve oturum başlamıştı. 

Şefler arasında kimileri göçmenle-

rin daha rahat hayata açılacak kapı 

olduğundan bahsetmiş, ticaretin bir 

değeri olduğuna inandıklarını, adet-

lerine saygılı olacakları söylerken, 

Nadıe ve Peta karşı çıkmıştı buna. 

Geldikleri gemilerin ağaç yıkımın-

dan olduğunu, ellerindeki silahların 

doğa işi olmadığını, atıklarının 

gökdenizi, tabiat anayı zehirlediğini 

ve en önemlisi de ruhlarının öz-

gürlüklerinin ellerinden alınacağını 

savunmuştu. 

Baran KOSER
i/baranloser

WAKAN TAKA
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Şefler aralarında tartışıp dağıldıklarında göçmenler kıyı 

obasında kalmış, Nadıe hırsla tebaasını toplayıp yurduna 

geri dönmüştü. Peta da adamlarını Nadıe’nin peşine ta-

kıp obaya gelmiş, kadınların yüzleri rahatlamış, çocuklar 

babalarına sarılıp oyunlarına devam etmişti. Petabaşba-

şa verip olacakları değerlendirmişler, direneceklerini ve 

gerekirse karşı koyacaklarını ortak bir karara bağlamış-

lardı.  

Peta, şefin çocukluktan arkadaşıydı. Eskiden av gün-

lerinde kabileler reşit olacak gençlerini dağların etek-

lerinde bırakır, doğa ve canlıların arasında güçlerini 

kanıtlanması, kendilerini Wakan-Taka’ya adamaları için 

ruh ve bedenlerini bütün halde tutmalarını beklerlerdi. 

İnanışlarına göre ruh, bedenden ayrıldığında kutsal olan 

tüm davalar devam eder, yas tutulması beklenmezdi. 

Nadıe, ikinci günün akşamında avladığı geyiğin derisini 

yüzerken babasının öğretisini 

pas geçerek önce ateş 

yakmayı unutmuştu. De-

rinden gelen hırıltıların 

kaynağına bakmak için 

dengesi bozulduğunda 

üzerine atlayan kurt, Peta’nın 

oku ile boynundan vurulmuş, Nadıe kurdun dişlerinin 

hemen ötesinde yaşamaya devam etmişti. Okun başın-

da asılı duran sarı renkli bir tüy ve Peta’nın kabilesinin 

toteminin kartal olması sebebiyle Nadıe ilk kez arkadaşı-

na böyle seslenmişti; Yüz düşman az bir dost çoktur, sen 

benim için artık Peta’sın, altın kartal!

   Kabilelerine geri döndüklerinde ikisine de dans-

lar ve dualar edilmiş, totem hayvanları seçilmişti. İkisi 

de Wakan-Taka’ya ait birer şef olmuşlardı. Şimdi ise baş 

başa vermiş bu yeni dost görünen düşmanın kabilelerine 

yapabileceklerini düşünüyorlardı. İkisi de bu amaç uğ-

runa ölmeyi gülümseyerek karşılardı, onlar için özgürlük 

bir kartaldı, düşemezdi, avlamak için alçalır sonra tekrar 

yükselirdi. Tepede yaşardı ve her şeye hâkimdi. 

 Mevsim dönüp yeşiller solunca İlk gelen gözcülere göre 

göçmenler yerlilere kırmızı bir içecek ve para adını ver-

dikleri taşlardan yüklüce vererek obalarının yamacına 

yine adına kasaba dedikleri obalar inşa ettirmiş, aldıkları 

para ile yerlilerin ismini Talutah, kan kırmızısı anlamına 

gelen içecekten, fazlaca alan yerlileri borçları karşılığın-

da çalıştırmaya başlamışlardı. Büyük şeflerden birkaçı 

direniş gösterdiği için tebaanın içerisinde katledilmiş, 

yerli halk sindirilmişti. Irmakların nehir olduğu nokta-

larda büyük ağlar avları bitirmiş, ağaçlar ve ormanlar 

katledilmişti. 

 Günün kızıl doğduğu sabaha uyandığında Nadıe 

her zamanki gibi yakarış için tepeye çıktı. Etrafına bir 

göz gezdirdikten sonra postunu üzerinden çıkarıp attı, 

yüzünü güneşe dönerek tüm çıplaklığıyla doğayı ku-

cakladı ve dua etti. Gözlerini açtığında obasının savaş 

pozisyonunda toplandığını, kardeşlerinin ölüme hazır 

olduklarını gördü. Bir kartal pike yaptı obaya ve kuzgun 

totemine kondu. Kafasını çevirince obanın güney koru-

sundan parıldayarak gelen sarı tüyleri ve önünde tanıdık 

bir suret gördü Nadıe. Kadim dostunu selamlamak için 

aşağı doğru ağır adımlarla ilerledi. Peta, yüzüne savaşın 

tüm ciddiyetini oturtan bir selamlama verdi. Yan yana 

savaşa yürüdü iki kabile, sonra 

koşmaya başladılar, suratla-

rında bir gülümsemeyle 

göçmenlere koştular. 

Ellerinde mızraklar ve 

baltalarla barutlara, sapan ve 

oklarla toplara koştular. 

Nadıe, göçmenlerin zayıf olduğu tarafa hücum ederken 

Peta’nın yüzündeki cesarete baktı ve adamlarının özgür-

lüklerini, kendi adamlarının ruhlarını düşündü. Binler-

ce tutsak kardeş, ana ve çocuğu, ellerinde zincirlerle 

kafeslere bağlı olarak düşündü ve savaştı...

 Güneş, kandan ışıltılarını yere vururken kazandılar 

savaşı. Sevinmedi Nadıe, çünkü hiçbir savaş kazanıl-

mazdı, alana baktığında birbirine tutunan dostlar gördü, 

özgürlüklerini kucaklayan insanlar Wakan-Taka’ya teşek-

kürlerini iletiyorlardı. Yıkımın içerisinde bile insanoğlu 

bir şeylere, umuda ve mutluluğa tutunabiliyordu ama 

özgürlük, özgürlüğü tutamazdınız. Özgürlük sizin olmaz-

dı, yaşamın tüm kutsallığında gezinir, doğanın sonsuzlu-

ğunda yel olur uçardı. Sadece ağzınızda buharlaşan bir 

tütünün sıcaklığıydı özgürlük.

  Dizlerinde tuttuğu Peta’nın cansız gözleri gibiydi özgür-

lük. Peta gibiydi, altın bir kartaldı. Ama her kartalı vuran 

ok kendi tüyünden yapılmış oklardı.

WAKAN TAKA
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B akmayı görmeye tercih eden başının hoş havası, boş insanlardan 

masal dinlememek için bugün de açtı gözlerinin penceresini İstiklal’e. 

Yalıtılmış penceresinin gösterdiği açıyla, izolasyon kalitesini düşüncele-

rinde tarttı. Devamında ise rutubet, toz ve polenleri gözyaşlarının renk 

yelpazesiyle süpürdü. Artık gözünün sert tabakası, dışarıyla buluşacağı 

sırada,  kalbi kadar bakışlarını da ıslak tutmaya hazırdı.

          Göz içi basıncının arttığı esnada, bir dilencinin yanından üzüntü-

süyle birlikte geçti. Söz küresinin içinden dışarı fırlayacağı anda gördü 

ki, dilenci karanlık hayatını torbada taşıyordu. Karanlıktan etkilenmemek 

için umutlarıyla beraber cadde boyu yürümeye devam etti. Uzağı net gö-

remeyen bakışlarıyla, ilerideki çocuğun kaldırımda mı yoksa boşlukta mı 

bulunduğunu çözmeye çalıştı.  Nihayetinde çocuklar ucu sonu olmayan 

boşlukları severlerdi. Yakınlaştıkça yanına sormak istedi çocuğa; “Boş-

lukta kaybolmak mıydı yaşam? Yoksa yeryüzün de var olmaya çalışmakta 

mıydı insan?” Çocuğun gözlerinin etrafa saçtığı farkındalık ile kavradı, 

yerini belli etmek istiyordu insan. Devam ederken yoluna, göz kapakları-

nın iç tarafını gördüklerine örtmek istedi. Belki de yaşama daha kayıtsız 

kalabilmek için lensle canlandırmalıydı gözlerini. Peki, yaşamı daha 

olağandışı görebilmek için hangi renk lens alacaktı? Samimi, saklı, sessiz 

olan maviyi mi? Dengeli, uyumlu, pozitif olan yeşili mi? Mutluluk, umut, 

neşe saçan sarıyı mı? Yoksa hiçbir rengi içinde barındırmadığı gibi renk 

olmayı tercih etmeyen, tüm gerçekliği yaşama saçan şeffafı mı? Kesin 

karar verip gülünç konuma düşmemek için şüpheli kararıyla seçti şeffaf 

lensleri. Adeta netlikle buluşmaya hazır değilken, kısa düşüncesiyle reali-

teye savaş açtı. Açtığı savaş sonrası lensleriyle silmek istedi; İstiklal’deki 

dilenciyi, var olan çocuğu, ritimsiz müziği, sahte dansı, sürünmüşlüğü, 

hiçliği, yokluğu, boşluğu… O an gözünün önünden bir balon uçtu gökyü-

züne. Dedi kendi kendine, içi boş olan her şey yükseliyor diye.  Yüksekte 

ki balonu izlerken, ışıktan olumsuz etkilendiği esnada, lenslerin gözlerine 

yapıştığını hissetti. Şeffaflıktan sıyrılabilmesi için lensin ameliyatla alın-

ması gerekirdi. Artık bir bıçak izi daha gerçekliğe dokunmaya hazırdı…

          Esip giden hava değişikliğinin ardından tekrar gözlerini İstiklal’e 

açtı. Her şey çok tatlı kokuyordu. Fakat bu sefer ki gelişinde bir tuhaflık 

vardı. Biri ışıkları mı kapatmıştı? Yoksa kapanan gözlerinin kapakları 

mıydı? Cevabı bulmanın pekte zor olmadığı o an da bilindik bir söz geldi 

aklına; “Kör bir dilenci, hiç olmazsa çiçeklerin kokusunu duyar.”

İSTİKLAL’İN GÖZÜ

Hale TOPCU
i/haletpcu

Şiirlerimi çoğaltmak için

Adım adım başladım bu yola

İlk önce toprağı havalandırdım

Bekledim

Beklerken hiç yazmadım

Kalemi unuttum sandılar

Sonrası ise muamma

Sonunda çıkarttım ilk tohumlarımı

Ektim defterime

Deftere sığmadılar

Ekecek yer bırakmadım koskoca sayfalarda

Tıpkı bir çiftçi misali

Verimliliğime sevindim haykırırcasına

O kadar güzellerdi ki

Paylaşmaya kıyamadım

Emeğimdi onlar benim

Her bir kelimem bekleyişimdi

Başarı hikayemdi

Peki, emek sadece beden gücü müydü?

Yoksa herkes birer çiftçi miydi?

Cevap aslında çok basitti

Emek hayata sunduğumuz tüm gerçekliklerdi

Sonucu olan tüm imkanlar

Bizi biz yapan her çabamız

Emeğin ta kendisiydi

Emek;

İçinde geleceğin pırıltılarını

Geçmişin yaşanmışlıklarını

Şimdinin olan veya olmayan

Tüm hikayelerini anlamlandıran

Bir hayatta kalma çabasıydı

Emek;

Var olmanın anlamıydı.

Hale ALKAY
i/halealkay

EMEK NEYDİ ?
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 İnsan, modern ve moder-

nizm içinde kendi içindeki ruhu, 

arzu ve isteklerini yerine getirerek 

susturmak isterken hiç fark etme-

den bir kör cadının milattan önceki 

kerametlerinin yerine getiriyordu. 

Dünya’nın rengine boyanan insan 

yaratılışının öz kaynağını yine kendi 

içinde aramakla yetirdi vaktini. 

Modernizmin sancılı bir acıyla 

doğurduğu Postmodernizm tanrısı 

toplumun benliklere ayrılmasından 

öteydi. Öyle ki 

yere düşen bir 

köre bakılma-

yan sokakta, 

evin içindeki 

bir çivinin 

baş ağrısı 

önemsendi 

ve üzerine dü-

şünüldü. Ruhu 

ve cesedi yemekten 

başka bir şey başaramamış olan-

lara baktığımda bazen bir kadının 

koynunda günlerce çıkmak isteme-

yen, içkinin kokusuyla içine çekip, 

zemzem suyunu içine katarak tek 

kafada dikilen masaların ölümü-

nü seyrettiğimde/seyrettiğimizde 

sevgisiz okur bu artık normal 

geliyor. Anormallikle birlikte doğru 

olan artık okunan ve bilinenin 

unutulmazlığı, unutuldu. Okunulup 

çizilen belge ve bilginlerin ilk elden 

değil bilmem kaç yüz elden alınıp, 

okunurken. Çevirilen eser ve kop-

yalanmaya çalışılanların artık ilk 

yazılan, çizilen ve yapılan kabulle-

nişlerin irdelemesi; Postmodern bir 

bireyin buhranı ile oluyordu çünkü 

birey bildiğini artık kendi kurgu 

ve üçgen arzusuna göre yorumlu-

yordu. Bir “Boğaz Kesen”  eseriyle 

tarihin içinde olmayı varsayabilir ve 

buna Tarih diye bilirsin. Öte yandan 

Konstantin’eyi tarihinden çok daha 

öte bir tarihten fethedildi yazabilir-

sin. Ve tüm bunları yaparken Puslu 

Kıtalar Atlası’nı rüyalar diyarının 

tarihi olarak gerçekçi-

likle okuyabilirsin. 

Bilineni yeniden 

yorumlayıp Yeni 

tarihselcilik ile 

yeni düşünce 

ve bakış açı-

sıyla yaşama 

bakmak zo-

runda kalıyo-

ruz. Zaten ne geliyorsa başımıza 

sorgulamadan ve inancın körleşmiş 

hali ile başımıza geliyor. Elleri ve 

kolları tutmayan hayallerimizi ete 

kemiğe bulandırıp sunuyoruz, bel 

altlarına ve paraya. Postmodernizm 

bize asla insan da demedi. O direk 

“Böcek “ diyordu. Anormalliğimin 

normal hali gibi yaşayan bizleriz. 

Öte yandan Sirke dönen hayatların 

içinde kendini bir oyun telaşına 

verip, elindeki Lunapark’ta sanan 

bir soytarıya söylenen “, oyunumuz 

başlamıştır önemli olan hiçbir şeyin 

tadını almamanız, denemesinin 

inancı ile okunuyor ve nefesler 

alınıyor. Bireyin o iç monolog 

dediğimiz sesine yabancılaşması 

ile kendisiyle sosyalleşememesi 

her yaptığının arkasından bir küflü 

küfrün zikrini dile getirmesi, teselli 

arayışındadır. Öteki bir durum ise 

Postmodernizmin getirdiği  “Korku-

yu Beklerken”ki ruh hali ve yaşa-

yış biçimidir. Evdeki tüm odakları 

kilitleyen, bir öteki odaya anahtarla 

girip çıkın, kapalı kilitler ardından 

kendi evindeki gölgelerle konuşan 

bireyin, insana soğuk kalışı çok 

dikkat çeker. Rüya ile gerçeğin 

arasındaki gerçekçiliğe hep hasret 

olarak yaşadı, unutmadığımız o 

koca yürekli insanlar. Bir eşya, bir 

eşyadır ve bir insan, şekilsizdir ki 

bu da korkunun sebebiyetindendir. 

Anlamsızlığın, manasında gezinmek 

işimize geliyor çünkü ruhumuzun 

kanını akıtmak hoşumuza gidiyor.

İstemsizce gelinip, tercihe bağlı bir 

yaşamı hiçbir şey mutlu edemezdi.

Mutlu olmadan bile mutlu etmen 

dileğiyle, sevgisiz okur.

Bir içki masasına uzanmış akıl,

Nasır tutmuş bir kaleme güler,

Çıplak bir bedenini içinde,

Ruh, bir kâse et yer.

İsmail BUĞDAYCI
i/ismailbugdaycii RUH KANIHale ALKAY

i/halealkay

EMEK NEYDİ ?
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SİVİL İTAATSİZLİK
Barışçıl yöntemlerden birisi, sivil itaatsizliktir. Sivil ita-
atsizlik eylemleri ile şiddete başvurulmadan, demokrasi 
ve hukuk devletinden taviz verilmeden iktidarın meşrui-
yetinin ve halkın desteğini tekrar kazandırarak iktidarın 
kararını gözden geçirmeye zorlanması esastır.



v
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Amerika - Mongomery Boykotu        
Martin Luther King, Rosa Parks ve Malcolm X’in barışcıl 
protestolarından en ses getirenlerinden biri 1955 yılında 
gerçekleştirilen Mongomery Boykotu idi. ABD’nin Alaba-
ma Eyaletinde otobüslere zencilerle beyazların ayrı ka-
pılardan girmesi ve ayrı yerlere oturmasını zorunlu kılan 
“Jim Crow” yasasının sonunu getiren eylemi ile tarihe 
geçen isim ise Rosa Parks oldu. Parks’ın hapse gitmesin-
den sonra zenciler her yere yürüyerek gittiler ve müşte-
rilerinin dörtte üçünü kaybeden firma tam bir yıl sonra 
pes etti.

.
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 Yollarda kuş ölüleri, yarım bırakılmış izmaritler, 

ayak izleri... Hangi ağacın dalından düştü bu güz yaprak-

ları...

 Işığı da soluğu gibi kesilmiş sokak lambalarının 

yamacından geçtim. Kıyısını da rotasını da kaybetmiş bir 

gemicik şu kalbim. Ayaklarım bedenimden bağımsız iler-

ledi onun yolunun rotasına. Hâlbuki mühim olan gidilen 

yolun durakları idi. Belki de yanlış bir durak seçmiştim 

kendime. Kar sularını sızdıran bir  tepesi ,kırık oturak-

ları, afişleri sökülmeye 

çalışılmış camları 

vardı. Kaldırım 

taşlarını sökmüş-

lerdi. O sökük 

kaldırım taşlarına 

meydan okurcasına 

baş vermiş birkaç cılız 

ot gördüm... Ne çok benzi-

yorduk birbirimize ne çok ezip 

geçmişlerdi onlarında üzerin-

den. 

Kâğıt kesiği gibi ince bir sızı içerimde...

‘ ’Yeterince hasar aldım.’’ diye düşünüyordum. 

 ‘’Sessiz kaldım, ışıksız kaldım an geldi nefessiz 

dahi kaldım.  Yettiğinden fazla yaş akıttım yollarına. 

Köprü oldum, yol oldum.. Ağaç dalında ham iken çürüyen 

meyve oldum, kanadında umut taşıyan kuş oldum da 

senin gönlünde bir acı buse olamadım. İnsan kendini 

sevenin, üstelik böyle akıl dışı bir sevda çölünde, bir 

yudum su bulma ihtimalinin dahi olmadığını bile bile 

sevenin nedendir de dönüp bakmaz yüzüne!’’

 Sesim semada yankı buluyordu! 

‘ ’ Hadi artık! Bırak şu uzun zamanlı mesafe zırvalıkları-

nı! Neyinden korkuyorsun aşkın? Daha kötü ne gelecek 

başına? Bir kaya düşe yuvarlana oturmadı mı göğüs 

kafesine? Onun varlığını kimden saklıyorsun? İnsan 

dağının karından korkar mı? Gizemli hülyalardan sıyrıl. 

An gelecek telaffuzsuz kalacaksın! Dilinde kurumuş 

kelimeler yumağı, bir düğüm olacak boğazında. Lakin 

senin sesinin bu kadar cılız çıkmasının sebebi de en çok 

‘O’ değil mi? Söylesene başı boranlı dağ; yamacındaki 

çalılardan mı korkarsın, kuytularındaki yılanlardan mı? 

Yoksa, yoksa benden mi korkarsın? Benden... Kanadı 

kırık huma kuşundan? ‘’

SONRA GİTTİN!

Gittiğin gün vedalaşmak için sarıldım sana. O gün gece 

olana dek saçlarımda senin kokun vardı. Sen gittin; 

ben, insanlar gitmek üze-

rine ne kadar yazı yazdı 

ise hepsini okudum, tek 

gidişli otobüs biletlerinin 

ayaz vuran cam kenarla-

rına sıkıştım, gidenin dön-

mediği yollara ah edilen türküleri 

başa sardım defalarca kez dinledim... 

Sen gittin. Senin gidişini içime işleten tüm 

kitapların satırlarını defalarca kez çizdim. Kara 

kalemlerle çizdim gök mavisi fosforlara boğdum. 

Huma kuşu bendim! Benim kanadımı kırdın da 

gittin. Dalımda kırık kanadımla beni bıraktın, hoyrat 

bir kartal oldun gittin. Sen kuş oldun kendini kuşlar-

la bir tuttun da gittin. Sıcak iklimler baş gösterdi geri 

dön…

Sen gittin. Yerine getirmeye ant içtiğin sözler verdin 

bana... Tutamayacağın sözler verdin. Bana söylediğin 

sevda türkülerinden, hasret türkülerinden, geride kal-

manın acısını içinde taşıyan türkülerden; yarası kabuk 

tutmadığı için duyar duymaz kapatmak, olduğum yerden 

uzaklaşmak zorunda kaldığım türkülerden; sebebi oldu-

ğun için sen utan! Dön ve temizle çamurlu ayak izlerini 

göğnümün üzerinden.

Sen gittin.

Pınar AYDIN
i/aydinnpinarr

MEYUS

İLLÜSTRASYON: Elif MİRA
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Kalbime öfke tohumları etkin, pencere pervazımdaki 
çiçekleri kuruttun, kırdın saksılarımı... Bana pencere 
pervazlarında mutlu fesleğenler borçlusun, bana çocuk-
luğumda dizlerimin kanadığı sokakların köşe başlarında, 
sonu olmayan veda buseleri borçlusun... Yüzüme düşen 
saçlarımı kulak arkalarıma sıkıştıramadığın anları, her 
gök gürültüsünde korkudan kaçan uykumla tek başıma 
mücadele ettiğim geceleri, senin olman gereken anlarda 
olamayışının acısını çıkarttığım insanların veballerini 
borçlusun. Yaşar kemal’den bahsettim sana. Bir teker-
leme ezberi ile ısrarla sana dile getirdiğim cümlesini 
asla anlamak istemedin, biliyorum. Hâlbuki bir kere 
yalnızca bir kere tekrar etseydin içerinden şimdi 
burada göz hizamda olan omzuna başımın ağırlığını 
bırakırdım. Senden öncesinde de senden sonra-
sında da kimseden duymadığım o leylak koku-
sunu duyumsardım burnumda. Şimdi burada 
tam yanımda dururdun ve Ankara’nın asla ödün 
vermediği o gri havası altında göğe bakıyor 
olurduk.

Lakin demiştim; ‘ ’İnsan birine bir kere geç 
kalır imiş bana geç kalma!’’

 Kelimelerle aranız nasıl? Benim en zor anımda düşünürken 

sorgulayabildiğim tek çıkış kaynağım. Belki de materyalist bakış açısını 

kelimeler sayesinde bırakabildiğimden kim bilir! Düşünüyorum da bazı 

kelimelerin özünü öğretip anlamını soran bir sınav zorunluluğu getirilse 

geçebilir miyiz? Bence geçeriz.  Çünkü bizler öğrenmek konusunda değil 

daha çok hayata geçirmek konusunda tıkanıyoruz.  Uygulama noktasında 

tökezliyoruz. Sendeliyoruz. 

Eşitlik kelimesini tartışalım mesela. Kelime anlamı nedir? Özetle eşit 

olma durumu diyelim. Peki, bizler “erkekler ağlamaz” derken niye ağla-

mak kelimesini her iki cinsiyete eşit hak olarak görmedik. Bazı meslek-

leri neden sadece kadınların yapabileceği olarak algılanmasını sağladık?  

Örnekler çoğaltılabilir. İşte bu yüzden her birey kendi adına eşitlik için 

savaş vermelidir. Toplumsal düzeyde bir kelimenin varlığı ancak bu şekil-

de desteklenebilir.  

“Savaş vermelidir” diye yazdığımda aklıma bir film geldi. Filmin adı “Eşitlik 

Savaşçısı”. Amerika’nın ikinci kadın yargıcı Ruth Bader Ginsburg’un ilham 

veren hayat hikâyesini anlatıyor. Yasalara göre hasta anne ve babasına 

bakmak zorunda olan bekâr bir kadın bakıcı tuttuğu zaman bunu vergi-

sinden düşürebiliyor. Bu durumda olan bir erkeği ise vergi kaçırmakla 

suçlandığını konu alıyor film. Fakat Ruthvergi uzmanı eşinin yanında 

Yüksek Mahkeme’ye bu eşitsizliği emsal göstererek kadınlara karşı 

eşitsizliklerin de düzeltilmesi istiyor. Filmi izlerken her türlü haksızlığın, 

yalanın, tutuculuğun o dönemlerde de yaşandığını görüyorum. Herkesin 

izlemesini gerçekten çok isterim. Çünkü eşitlik bir gölge gibi durmamalı. 

Anlaşılmalı.

Eşitlik kavramı benim için çocuk yaşlarda gelişen bir durum. Bayram 

için ikimize de ayrı ayrı alınan elbisenin çiçeklerinde görüyorum eşitliği. 

Kardeşimle paylaşamadığımız bir güneş gözlüğü için kavga ettiğimizde, 

ceza olarak ikimizin de o gözlüğü takamamış olmasında anlıyorum. İlko-

kul öğretmenimin 24 Kasım’da kendisine çiçekten başka hiç bir hediyeyi 

kabul etmeyişinde hissediyorum.  Genç bir kız olduğum zaman akşam 

saatlerinde dışarı çıkan abimle aynı hakka sahip olduğumda önemini 

kavrıyorum. Meslek sahibi olmamı isteyen ailemin bana sunduğu eğitim 

fırsatıyla kavrıyorum hak kavramını. 

Aktarmaya çalıştığım durum hiçbir kavram yüzeysel kalmamalıdır. 

Matematikte eşitliğin varlığından söz edebilmek için ispat yöntemlerin-

den faydalanır. Kişilerarası iletişimde eşitlik kavramı, kişilerin iletişimde 

kendilerini güven içerisinde hissedip, kendine özgü davranışlar sergileme 

sürecidir.

Fırsatlar, şartlar, sonuçlar!..

Eşitlik bir gölge gibi durmamalı. Anlaşılmalı.

EŞİTLİK BİR GÖLGE  GİBİ 
DURMAMALI

Aylin AKTAŞ
i/aktsayln
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 Barış ve Adalet ile, sevgiyle hoşgörüyle, umut ve 

refahla geliyorlar her seferinde ve sonunda bütün bun-

lar, elimizdekileri de içine doldurup götürecekleri etiketli 

bavullar çıkıyor. Ve kaşla göz arasında düşünmek bile, 

kelepçelenmek için yeterli bir sebep hâlini alıyor. Yani 

kendi irademizle seçtiklerimiz, irademize el koyuyor.

   Ömrümüzün bir kısmını ilim öğrenmeye harcıyoruz. 

Yolun başında bütün her şeyi bir oyun zannederken, bir 

anda zaman sarsmaya başlıyor bizi ve hayaller kurup 

hedefler belirlerken, aniden pa-

rayla tanışıyoruz. Hâle göre 

belki bir, belki yüz lirayla 

başlıyor her şey, eğer 

hâlâ aydınlanama-

mışsak hedeflerimizi 

buna göre ayarla-

maya başlıyoruz. Ve 

uzaklaşınca asıl düşleri-

mizden, mutluluğun para 

getiren işte değil de, 

ruhumuza kanat takabi-

len bir düşte olduğunu, geç 

anlıyoruz.

   Ama uyanmış olsak da, bu kez düzen düşlerimize 

koşmaya fırsat vermiyor. Okurken umutla süründürüp 

diplomayı verdikten sonra umudumuzu alarak süründür-

meye ve hak etmişin yerini de geriden gelene vere-

rek işlemeye devam ediyor. Ancak biz yinede, inadına 

gidiyorsak onu yenebiliyoruz. Yani kendi yarattığımız 

sistemle hayallerimizin imkânlarını yok edip geleceğimizi 

zorlaştırıyoruz.

   Orada burada inançtan ve şükürden dem vuran, cilalı 

insanlara denk geliyoruz. Neyse ki bizdeki akıl, onların 

bel altından çıkmayan dilleriyle bol sıfırlı maaşlarının 

tasmalığını görebiliyor da, zenginle fakir doğanın ilahi 

adaletiyle, Âdemin büyük hatasının cezasını sorgulaya-

biliyoruz. Ve sonunda dilsiz inançlılar yüzünden, inan-

maktan da soğuyoruz.  Eğer hâlâ inanıyorsak onlara, 

demektir ki yalnızca kutsal günlerde günah işlemiyor ve 

kalbimizdeki vahiyden de git gide uzaklaşıyoruz.

   Yani kendi inandığımızı kendimiz lekeleyerek onu, çir-

kinleştirip korkulacak bir şey hâline getiriyoruz.

   Gün geliyor kör kütük âşık olup hemen ardından da 

sarhoş oluyoruz. Para divaneliğin önüne geçiyor, onun 

gönlü olsa babası vermiyor, kahroluyoruz. Sonunda 

paraya verdiğimiz itibar sayesinde kendi sevgimize de 

mâni oluyoruz.

   Yaş gidiyor boş veya dolu, doluya 

itibar, boşa değer vermiyo-

ruz. Hiç bir işe yaramaz 

insanları da doluymuş 

gibi süslüyoruz. Aynı 

yoldan geçmiş olsak da 

ne o yola bakarak ne de 

mahallemize dönerek 

çocukları anlamıyoruz. İlk 

doğduğumuzda insanken, 

büyüdükçe canavarlaştığımızı 

da hâliyle göremiyoruz. Bir şey-

lerden şikâyet edip düzeltmek için 

taş koymak yerine, gidip kahvehane-

ye taş çalıyoruz. Birbirimize el atıp yükseltecekken, el 

atanların uzanacağı gökyüzünü de karartıyoruz.  Okuyanı 

kâfir, okumayanı cahil, konuşanı bilmiş, susanı korkak, 

merhameti aptallık, kötülüğü cehennemlik sayarak bir 

yerlere gittiğimizi zannediyoruz. Menfaati yaşamak sa-

narak, ölmüşleri yaşatacak insanları da öldürüyoruz.

   Yani dostlar, kendi ellerimizle düzensizliği yaratıp daha 

sonra yarattığımızdan yine kendimiz yakınıyoruz.

   Ama biliyorum onlardan birisi de sizsiniz ki, kıyıda 

köşede kalmış üç beş insan sayesinde ayakta duruyor 

‘ ’Eşitlik ve Adalet’’. Biz bozulmadan yaşamayı sürdürelim 

yeter, çoğunluğun cahilliği doğal bir şey değil, birilerinin 

yanlışlarındandır. En ufak bir hak çabası bile doğruluğun 

kanındandır, tuzağa düşmeyelim!.. 

Mutlu ADIYAMAN
i/mutlu_adym DÖNGÜ



28

Zamanın birinde yaz ayının ikisinde günün tam üçünde 

bize göre huzurun kalmadığı yöremizde, fısıltılar duyul-

maya başlamıştı.

Günler ilerledikçe fısıltılar artıyordu, sanki dağ, taş her 

taraf fısıldama ile doluyordu. Yer yarılsın da içine girsin 

idi bu sesler. Çığlıktan beterdi.

Yeniden bir gemi yapmanın zamanı gelmişti. Burayı terk 

etmedikçe fısıltılar tarafından boğulacağımızı düşü-

nüyorduk. Diğerlerini uyarmaya çalıştık ama fısıltılar 

çoktan yüreklerini bağlamıştı. 

Bir an önce gemiyi bitirmek tek isteğimizdi. Şekli şemalı 

çok önemli değildi hatta gemiye benzemese de olurdu. 

Yeter ki fısıltılara benzemesin idi.

Yoğun uğraşlar sonucu gemiyi tamamladık. İsmini ruhun 

gemisi koyduk. Son kez diğerlerini gemiye gelmeleri için 

ikna etmeye çalıştık. Bunu yürekten istiyorduk. 

Orada kalmayı tercih ettiler.

Biz ise çoktan harfleri toplamaya başlamıştık. Ünlü 

ünsüz demeden, ayırt etmeden onları, tümünü almaya 

çalışıyorduk. Kolay olmadı bu. Her tarafı kapladıkları 

yetmezmiş gibi harfleri de etkileri altına almaktı amaç-

ları. Elimizden geldiğince gemimize topladık harfleri. 

Rakamları almadık bıkmıştık artık küçük hesaplardan. 

Sonra notaları topladık birer birer, sol anahtarını da 

ihmal etmedik, es işaretlerini de. Notalar fısıltılardan 

sağırlaşmaya başlamışlardı artık hangi sesi çıkardık-

larını bilemez haldelerdi. Çok vaktimiz kalmamıştı. Son 

olarak adaleti almaya karar verdik gemimize.

En çok zamanı da onu bulmaya çalışırken harcamıştık. 

Adalet ortalarda görünmüyordu. Fısıltılar tamamen ört-

müştü üzerini. Zorda olsa bulduk onu. Bulduğumuzda hiç 

tanınmayacak haldeydi.

Özenle topladığımız harfleri ve notaları ve işaretleri ve 

acınacak halde olan adaleti gemimizde tüm fısıltılardan 

arındırmaya çalıştık.

Gemimiz suda değil de fısıltılar üzerinde yüzmeye çalışı-

yordu. Balıklar bile fısıltı olmuştu. 

Günler belki de aylar boyunca ilerledik. Artık sular üze-

rinde gittiğimizi fark eder olmuştuk. 

Temizlenmeye ve özüne dönmeye başlayan harfler 

sayesinde, tüm varlığını unutmuş olan adalet, varoluş 

amacını hatırlamaya çalışıyordu. Gemideki herkes gibi o 

da çok gayretliydi. 

Ancak, adaletimiz tamamen temizlendiğinde kendimize 

yeni bir yaşam kurmaya cesaret edebilirdik. İşimiz zordu 

ama bu yolun sonu aydınlıktı ve güzel günler bekliyordu 

bizi bunu hissedebiliyorduk.

Nasıl ki Antik Mısır temelini adaletin oluşturduğu Maat 

Yasası ile binlerce yıl ayakta kalıp güneşli günler gör-

düyse eğer biz de tertemiz bir adalet ışığında aydınlık 

günler görmeyi başarabilirdik.

Mehmet ARAR
i/mehmetararrr RUHUN GEMİSİ

İLLÜSTRASYON: Sıla Beste HORAT
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1. Cinsel Yönelim Eşitliği sayfası 

nedir? Amacınız nedir? 

 Cinsel Yönelim Eşitliği say-

fası, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sivil 

toplum örgütünün LGBT+ koludur. 

Kurucuları Diana K. TAHMAZZADE 

(ben) ve Poyraz TÜRK’tür. Biz iki 

arkadaş toplumsal gözlemlerimizi 

ve tasarım yeteneğimizi birleş-

tirerek etkili iletişim oluşturmak 

için instagram hesabı açtık. Bir 

çok insanın görüşünü değiştirdik 

ve değiştirmeye de devam ediyo-

ruz. Amacımız toplumsal cinsiyet 

eşitliğini sağlayarak ve insanları 

sıkıştırılmış kalıplardan kurtararak 

rahat nefes almalarına iştirak et-

mek. Bu doğrultuda bir çok eylem 

gerçekleştirmiş (örneğin; hashtag 

çalışmaları) ve olumlu geri dönüş-

ler almayı başarmışızdır. 

2. Cinsel Yönelim Nedir?

 Cinsel Yönelim bir kişinin, 

kişi veya kişilere duygusal ve cinsel 

çekim hissetmesine denir. Yönelim-

ler üç ana başlıktadır. Bunlar:

 1-Heteroseksüel(karşıcinsel): Karşı  

cinsine duygusal ve cinsel çekim 

hisseden kişiye denir.

2- Homoseksüel(eşcinsel): Hem-

cinsine cinsel ve duygusal çekim 

hisseden kişiye denir.

3-Biseksüel:Hem hemcinsine hem 

de karşı cinsine duygusal ve cinsel 

çekim hissedene denir. Doğada 

böyle 1500’den fazla canlı vardır ve 

bu her şey kadar doğal ve nor-

maldir. Yani psikolojik, hormonsal, 

travmatik, aile baskısından, aile 

rollerinden(örneğin; annenin baskın 

olması vs.)sapkınlık ya da  tercih 

değildir. Bu dürtülerle doğarsınız. 

Eşcinsellerin üreyememesi - ki tıp 

gelişiyor, maalesef dinci tarikatlar 

daha düne kadar kısır bireyleri cadı 

ilan edip yaktılar, sonra tüp bebek 

gelişti ona da kulp buldular ve 

en sonunda kabullendiler- 

onları anormal veya sapık yapmaz. 

Şöyle basitçe bir  biyoloji bilgimizi 

kullanırsak doğada var olmak çok 

zordur ve savaş gerektirir. Peki 

öyleyse, neden eşcinsel bireylerin 

soyu tükenmedi? Lafı çok uzattık, 

kısaca demek istediğimiz eşcinsel 

doğulur, eşcinsel olunmaz; tercih 

edilemez, özenerek olamazsınız. İçi-

nizde böyle bir duygu varsa sadece 

açığa çıkabilir.

3. Birey, kendisindeki cinsel yö-

nelimin farkına nasıl varır? Belli 

başlı belirtileri var mıdır?

 Birey, önce bireyliğini 

bilmelidir. Bu sözde demek istedi-

ğim maalesef toplumsal baskılar, 

aile baskıları derken hayatımızı 

hep başkalarının isteklerine göre 

yaşıyoruz. Eşcinsel doğup da  ma-

alesef kendisini tanımaya fırsat 

bırakılmadan veyahut ailenin şüp-

heleri sonucu evlendirilen o kadar 

eşcinsel insanlar var ki... Mutsuz 

evlilikler sonucu mutsuz insanların 

oluşmasının asıl temeli de budur. 

İşte biz buna da karşıyız. İnsanların 

kendilerini tanımalarına müsaade 

etmiyorlar, oysa toplumsal cinsiyet 

eşitliği sağlansa ve bu basmakalıp-

lara sıkışıp kalmasak ya? Ne güzel 

olurdu… Hayatınızı inceleyin, elbet 

birileri veya birisi için hayatınızda 

bir şeylerden feragat etmişsinizdir. 

Peki neden? O annedir, o babadır, 

çocuktur. Bizim toplumumuz ma-

alesef fedakârlık ile taviz vermeyi 

karıştırıyor ve sonra geri dönüşü 

olmayan önemli kararlara yönlen-

diriliyor. Gelelim asıl cevabımıza, 

eşcinselliğin belli başlı belirtileri 

Troiden Modeline göre genellikle 

şu şekilde olur: Çocuk - ki bu trans 

bireylerde üç ya da dört yaşla-

rında olur; çocuk cinsiyetini yeni 

yeni anlar ve doğduğu cinsiyeti 

kabul etmez çünkü beyni karşı 

cinse adapte şekilde ana rahminde 

gelişmiştir. Eşcinsellik ise ergenlik 

dönemi öncelerinde başlar bu da 

dokuz, on yaşlarına tekabül eder.

LGBTİ İLE  RÖPORTAJ;
‘‘ Eğer bizi dinleseler, konuşmamıza müsaade etseler 
işte belki birazcık da olsun bizleri anlayabilirler.’’

Diana K. TAHMAZZADE
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Yönelimini yine Troiden modeline 

göre (Sayfamızda sık sık bahsede-

riz modellerden, modeller toplum 

analizleri anlamına gelmektedir.) 

şu şekilde anlar; kendisinin hasta 

olduğunu, gelip geçici olduğunu, 

dünyada yalnız olduğunu düşünerek 

depresif hâllere girer. Ardından 

hormonların da etkisiyle cinsel 

isteklerde bulunan birey bunu en-

gelleyemediğini fark eder ve engel-

lemek için bir çok yola başvurabilir. 

Örneğin; karşı cinsiyle ilişkiye girer 

vs. Fakat daha sonra birey bunu ya 

kabullenir ya da sahte bir hayatı 

yaşamayı  seçer.

4. Transseksüel Nedir?

 Transseksüel: Biyolojik 

olarak doğduğunuz cinsiyete ken-

dinizi ait hissetmeme durumudur. 

Yani kadın olarak doğdunuz; fakat 

kendinizi kadın olarak hissetmiyor-

sunuz ya da erkek olarak doğdunuz 

kendinizi erkek gibi hissetmiyorsu-

nuz işte bu duruma transseksüellik 

denir. Kişinin ana rahminde beyin 

yapısının bedeniyle uyuşmamasıyla 

oluşur. Korkmayın bu hastalık değil, 

hormonsal, travmatik ya da özen-

tilik hiç değil. Çok basit bir açıkla-

ması var: DOĞUŞTAN

5. Cinsel Yönelim ve Cinsel Eğilim 

farkı nedir?

 En sevdiğim soru. Bunu 

çoğu insan bilmez. Bu yüzden önce-

likle Mavi Dergi’nin bu denli dikkatli 

olmasını kutluyorum. Teşekkürler… 

Cinsel yönelim, yazının başlarında 

da dediğim gibi bir kişinin, kişiye 

veya kişilere duygusal ve roman-

tik çekim hissetmesidir. Doğuştan 

gelen dürtüdür. Cinsel eğilim ise 

kişinin gerek toplumsal baskılar, 

gerek başına gelebilecek psikolojik 

sorunlar (örneğin; taciz, tecavüz, 

istismar vs.) hormonsal veyahut 

tamamen tercih ile cinsel hazlara 

ve duygusallığa eğilmesidir. Yani 

diyelim ben doğuştan eşcinselim; 

fakat toplumsal baskılar beni hete-

ro ilişki yaşamaya zorluyor ve kendi 

doğallığımdan uzaklaşarak hetero 

ilişkiler yaşıyorsam ben heterosek-

süelliğe eğilim gösteririm demektir. 

Bir başka örnek ise hetero bir er-

kek, bir kadın tarafından tecavüze 

uğruyor ve erkeklere ilgi duymaya 

başlıyorsa bu da onu eşcinsel eği-

limli yapar. Tabii maalesef bunlar 

yadsınamaz gerçekler, başımıza 

her şey gelebilir. Bir kişi tecavüze 

uğruyorsa bu onun suçu değildir ya 

da hayatının önemli dönemlerinden 

geçiyorsa bu onun hatası değildir. 

Lütfen bu konuda anlayışınızı eksik 

etmeyin ve sınanmadığınız duru-

mu hafife almayın. Cinsel eğilimi, 

doğasından saparak oluşan kişiler 

psikolojik tedaviler ve terapiler ile 

büyük oranda tedavi ettirilebiliyor 

ve kişi doğasına ait (eşcinselse 

eşcinsel, heteroysa hetero) his-

setmesi için çabalanıyor. Peki bir 

kişinin cinsel eğilimini tedavi etmeli 

misiniz? Kişinin beyanı bu konular-

da önemli husustur; fakat bir farklı 

şartla o da toplumun huzurunu 

bozmuyor, çocuklara, ölülere cinsel 

taciz ve tecavüze yeltenmiyorsa. 

Aksi takdirde karşınızda eşcinsel 

birini görünce “Acaba tecavüze mi 

uğramıştır?” diyerek onu küçüm-

semeye çalışmayın. Merak ettikle-

rinizi onu incitmeden, üslubunuza 

ve kişinin onayına dikkat ederek 

sormanızı tavsiye ederim.

6. Travesti nedir? Transseksüel ve 

travesti farkları nelerdir?

 Evet çok güzel bir noktaya 

daha parmak bastınız. Şimdi trans-

seksüel ne demek söyledik. Bir de 

travesti var. Bu arada trans+ cinsel 

kimliktir, bakın bunlar yönelim 

değildir. Trans+ demek çatı terim-

dir. Yani doğduğunuz cinsiyete ya 

hiç ait hissetmemek ya toplumsal 

rolleri kabul etmemek ya da hem 

hissetmek hem hissetmemek ile 

birleştirilir. Transseksüel bireyler 

doğdukları cinsiyete ait hissetmez-

ken; androjen bireyler doğdukları 

cinsiyetlerin yanı sıra karşı cinsle-

rinin cinsiyetlerini de hissederler. 

Travesti ise doğduğu cinsiyete 

nispeten karşı cinsin kıyafetleri-

ni giymekten haz duyan kişilere 

denilir. Çok karışık oldu toparlamak 

gerekirse transgender (trans+) çatı 

terimdir. Çatı terimin altında trans-

seksüellik, androjenlik, travestilik 

gibi birçok kimlik vardır. Transsek-

süel, doğduğun cinsiyete kendini 

ait hissetmemesi durumudur. 

Transseksüelliği onaylamış kişiler 

dilerlerse devletin himayesi altında 

ücretsiz cinsiyet geçiş süreçlerine 

başlayabilirler. Travestilerin ise 

doğdukları cinsiyetle sorunları yok-

tur; fakat karşı cinslerin kıyafetleri, 

hâl ve hareketlerini yapmaktan haz 

duyarlar.
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7. Transseksüel olduğunu fark 

eden biri ne yapmalıdır?

 Bu çok erken yaşlarda 

fark edilebiliyor 3-4 yaş gibi, bazen 

de çok geç farkına varılabiliyor 

60-70 gibi. Tabii ergenlikte de fark 

edebilirsiniz. Çocukluk dönemi için 

bireyin yapabileceği şeyler ola-

caktır; örneğin ona pembe giydir-

mek isteyeceksiniz o reddedecek, 

mavi giyecek veyahut onun saçını 

uzatmak isteyeceksiniz o saçlarını 

kısaltacak. Tabii her çocuk böyle 

yapacak diye bir durum yok; ama 

çocuk, aklıyla sizin dayat-

tığınız şeylerin ona 

kendisini mutlu 

hissettirmediğini 

anlayacak. Bu 

durumlarda 

ebeveynlere 

büyük yük 

düşüyor. Hoş 

bu bir yük 

değildir; fakat 

sizleri de anlıyo-

rum, maalesef çok 

korkunç şeyler olabiliyor ve 

biricik yavrunuzu korumak istiyor 

olabilirsiniz. Sizin için en iyisi, ala-

nında donanımlı ve uzman psikolog 

veyahut psikiyatristten fikir almak-

tır. Bunun için LGBT+ derneklerinin 

gönüllü psikologları vardır. Kısa bir 

internet araması sonucu dernek-

lerin iletişim numarasını bulabilir-

siniz. Ergenlikte fark edenler ise 

toplum tarafından yaşından ötürü 

marjinal hareketler sergilediğini 

düşünebilirler, birey bu yaşlarda 

çok baskılar yaşayabilir. Ve bu 

durumda da aileye çok büyük rol 

düşüyor, her şeyden önce sabır, 

sabır ve sabır etmelisiniz. Çocuğu-

nuzun bu tehlikeli yaşlarında onun 

üstüne gelerek, onu kısıtlayarak, 

ona çok büyük zarar verebilirsi-

niz. Ve maalesef LGBT bireylerinin 

intiharları dünyada %400 oranların-

dadır ve LGBTİ bireylerinin intihar 

eğilimleri vardır. Evet sizler ebe-

veynler için de çok zor bir durum, 

alıştıkları durumlar değil bunlar; 

fakat neye inanıyorsanız inanın bu-

nun Allah’tan geldiğini unutmayın. 

Lut kavmi diyebilirsiniz, Lut kavmi-

nin helak olmasının sebebi cinsel 

fanteziler (cinsel eğilimler) yüzün-

dendir. Oysa bizler böyle 

doğmuşuz, bizler 

fantezi için bu 

durumları 

gerçekleş-

tirmiyoruz.

8. Eş-

cinsellik 

hastalık 

mıdır?

 Hayır. 

Dünya Sağlık 

Örgütü, Dünya Psikolog-

lar ve Psikiyatristler Birleşimi ve 

Türkiye Türk Psikologlar Derneği 

eşcinselliği ve transseksüelliği 

yıllarca tedavi etmeye çalışmış ve 

birçok deney yapmışlardır. Fakat 

unuttukları es geçtikleri bir durum 

vardı. Tedavi etmeye çalıştıkları şey 

belki de hastalık değildi? İşte bu es 

geçtikleri ya da görmek istemedik-

leri gerçekten ne kadar kaçmaya 

çalışsalar da bilimden kaçamaya-

caklarını anladılar ve bunu 1990’lar-

dan itibaren hastalık kategorisin-

den çıkardılar. Bununla birlikte 

eşcinsel kampları, eşcinsel tedavi 

merkezleri kapatılarak eşcinsel-

lere ve translara yapılan acımasız 

işkenceler, deneylerden ötürü tüm 

LGBTİ bireylerinden özür dilediler. 

Maalesef bilim bazı ülkelerde kendi 

kültürlerine göre harmanlanır. 

Örneğin, Hindistan’da Budizm’den 

dolayı vejetaryenliğin yararı savu-

nulurken Ortadoğu’da etin yarar-

larından bahsedilir. Yani muasır 

medeniyetler seviyesine gelmiş 

ülkelerde eşcinseller için haklar ve 

yasalar gördüğünüzde çoğu bilim-

den bihaber ülkelerde eşcinsellere 

idam cezası bile verilebilmektedir. 

Biz biliyoruz ki gelişen dünyadan 

kaçamayacaklar ve er ya da geç 

eşcinsel bireyleri tanıyacaklardır.

9. Toplumda “ibne, top ve dön-

me ”gibi ahlaksızca ifadeler yer 

almaktadır. Sizce bunun sebebi 

nedir?

 Bunun sebebi terbiyesizlik. 

Terbiyeden yoksun bir halkız. Sa-

dece biz LGBTİ+liler için hakaretler 

bulunmuyor. Kadınlara hakaret var, 

erkeklere var, ırklara var. Var da 

var. 
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Etrafımızda başarılı bir insan olur tebrik etmek yerine 

kin güderiz, güzel işler yapan insanların önüne engel 

olur, kötülüğü seçeriz. Korkudan nefretten beslenir 

iyiliğe güzelliğe düşman kesiliriz. İşte böyle bir toplumda 

büyüyen bireylerin bırakın top, ibne demelerini kundak-

taki bebeklere bile kolaylıkla küfredebiliyor ve bazen 

sadece küfretmekle kalmıyor, iğrenç hadiseler gerçek-

leştiriyor. Elbette dilerim ki böyle hadiseler, böyle dışla-

malar gerçekleşmesin bunun için de çabalıyorum. Fakat 

sizlere söyleyebileceğim tek şey iyilikten ve güzellikten 

vazgeçmeyin. İşte bunun tadına varınca zaten hayatınız-

da ne denli değişiklikler olduğunu göreceksiniz.

10. Türkiye’de LGBT+ toplulukları ne yapmaktadır? 

Mavi okuyucularına ne demek istersiniz?

 Çok kaliteli LGBTİ+ toplulukları olmakla beraber, 

bir vatandaş  olarak konuşulmamıza müsaade edilme-

sini talep ediyorum . Eğer bizi dinleseler, konuşmamıza 

müsaade etseler işte belki birazcık da olsun bizleri 

anlayabilirler. Son olarak sevgili, Mavi Dergi ekibine ve 

okuyucularına şunu söylemek istiyorum; ne olursa olsun, 

yargılarınızdan  sıyrılın. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için 

teşekkürlerimi sunuyorum. Saygıyla ve sevgiyle kalın.

EDİTÖR: Vera
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 Sivil İtaatsizlik/Bireysel 

Direniş/Pasif Eylem: Anlamca bir-

birine çok yakın olan bu sözcüklere 

ait anlamları birbirlerinden ayıran 

bazı nüanslar olmakla birlikte en 

büyük ortak paydaları, yapılagelen 

“vicdani muhasebeler” ya da ken-

disine hassasiyetle uyulan “ilkesel 

çizgiler” sonucu merkezi 

otoriteye belirli noktalarda 

yapılmış olan baş kaldı-

rının ya da karşı çıkışın, 

“kitlesel/sürüsel olmayan” 

ve “şiddetten uzak” davra-

nışlarla dışa vurulmasıdır. 

İleride örnekleriyle ele ala-

cağımız bu tür hareketlerin, 

yalnızca siyasi anlamlara 

sıkıştırılmasının, aslında bakış 

açılarımızı daraltmaktan başka 

hiçbir hükmü olmayacaktır. Sivil 

itaatsizlik ya da bireysel direniş, 

otoriteler tarafından oluşturulan 

yasaları vandalca çiğnemeksizin; 

gönül kırgınlıkları ya da başkaldırı-

larını başkalarına zarar vermeksizin 

oluşturan davranışsal ifadelerin 

toplu adı olarak tanımlanabilir.  

Niçin? Sivil İtaatsizlik: Yukarıda, 

yapılagelen vicdani muhasebeler-

den ve var olagelen ilkesel çizgiler-

den söz edildi. Aslında bu iki özellik 

zor olan, zor olduğu kadar da 

insana ait duruşun olmazsa olma-

zı olan temeldir. Vicdanı ve ilkesi 

olan insan, “şov yapmak”, “meydan 

gösterisinde bulunmak” için değil, 

düşlemiş olduğu “güzel bir dünya” 

için “pasif eylem” yapar. Buradaki 

amaç, insanlığa “ben dürüstüm” 

mesajını iletmek değildir kesinlikle, 

“siz yanlış yapıyorsunuz”, “sayı-

ca fazlasınız ancak gittiğiniz yol 

yanlış” mesajını iletebilmektir. Bu 

mesajın iletilmesi, “sivil itaatsizlik” 

ya da “pasif direniş” gibi eylemler 

aracılığıyla, karşı tarafa fiziksel ve 

zorbaca zarar vermek için değil 

karşı tarafı kendi vicdanında yargı-

latmak için uygulanan bir eylemdir. 

Tabi bu eylemlerin uygulanabilmesi 

için, bir toplumda belirli bir du-

yarlılık düzeyine ulaşılmış olmasını 

beklemek gerekir. 

Sivil İtaatsiz Kimdir? Sivil itaatsiz-

liğin uygulanacağı toplumun belirli 

bir duyarlılık düzeyine ulaşmış ol-

ması gerektiğinden söz edildiğine 

göre şimdi, sivil itaatsizliği ya da 

bireysel direnişi uygulayan kişinin 

nasıl bir kişi olduğunu sormak 

gerekir… Sivil itaatsizliği ya da 

bireysel direnişi uygulayan 

kişi, doğruluğuna inanmadı-

ğı zaman merkezi otoriteyi 

elinin tersiyle itebilen kişi-

dir.  Rahat etmek dururken 

kendini zora sokarak direnen 

bu kişi nasıl bir kişidir? Şu bir 

gerçektir ki bu kişi, toplumun 

en az bir adım önündedir. 

Çünkü herkesten farklı olarak 

bireysel bir direniş gerçekleştir-

mektedir. Aydınlanmıştır, çünkü 

kendi değerlerini oluştururken 

başkalarından bağımsız olarak, 

eğri ve doğruyu kendi vicdanıyla 

yargılayabilmektedir. Bu cesareti 

ve direngenliği, onun olgunlaşmış 

vicdanından ve kendini tanımasın-

dan ileri gelir. 

Banu MUSTAN DÖNMEZ
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Yüreğini aşk ateşinin dağladığı insanlarla,
Tacın, tahtın, makamın ve paranın, 

Hak uğruna yele verildiği 
Güzel bir dünyadır dileğimiz…

İTAATSİZ DERVİŞLERDEN
İTAATKAR KULLUĞA^
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Sivil itaatsizlerin toplumun merkezi 

otoritelerini reddetmeleri, toplum-

ların kolektif iradelerini reddetme-

leri anlamına gelir. Burada otorite 

derken bir partinin il yönetimi, 

devlet otoritesinin zuhur ettiği ikti-

darlar, üniversitelerde rektörlükler/

dekanlıklar, köylerde ise yazısız 

kanunlarıyla size töreyi uygulatan 

adı olan-olmayan, görünen-görün-

meyen ancak size bir işi yüküm-

lülükleriyle birlikte yaptıran bütün 

otoriteleri aklınıza getirebilir ve 

örnekleri çoğaltabilirsiniz. 

Sivil itaatsizler, toplumun bir adım 

önünde gidenlerdir: Sürünün bir 

parçası olarak yaşayan ve sev-

sin-sevmesin var olan tüm otoriteyi 

sorgulamaksızın kabul eden geniş 

kitleli insan topluluklarından sivil 

itaatsizlik, pasif eylem ya da birey-

sel direniş beklenemez. Kitleler ise, 

kendi doğruları olmamakla birlikte 

rotalarını sürünün önde gidenlerin-

den yana çevirirler. 

Sivil İtaatsizliğe Örnekler: Şimdi, 

sivil itaatsizlik türlerinden bazılarını 

burada örnekleyebiliriz. Kendisini 

şart koşarak terfi ettirmek isteyen 

patronunun şartını beğenmediği 

için terfi etmeyi reddetmekten 

merkezi yönetimin temsili 

olduğunu düşündüğü protokolle iç 

içe olmayı reddetmeye; çıkar için 

yönetimlerle iyi ilişkiler kurmayı 

reddetmekten pasif oturma eylem-

leri ve açlık grevlerini uygulamaya; 

cezai yaptırımlara göğüs gerebil-

meye, herkesin gittiği yönü direne-

rek reddetmeye kadar bin bir hali 

vardır sivil itaatsizliğin…. 

Makam aracı kullan-

mayı reddetmek, 

haksız kazancın 

her türlüsünü her 

şekilde reddetmek, 

zorba ve tiran yöne-

timinin her türlüsüne 

kafa koymak, parası olduğu 

halde markalı ve pahalı ürünlerden 

imtina etmek, tabiri caizse boş me-

zar bulup içine atlamak yerine asil 

davranmak, ruhani davranmak……

sivil itaatsizlik ve pasif direnişe 

örneklerdir, ancak sayısız davranış 

kombinasyonu vardır sivil itaatsiz-

liğin…

Medeniyeti Külliyen Reddetmek 

ya da Anarşizm: Sivil itaatsizlikle 

birlikte yaşamak dünyanın en zor 

işidir ve bu uygulamayı külliyen 

hayata geçirebilmenin tek yolu, 

aslında merkezi otoriteden aşağıya 

kadarki güç hiyerarşisi sistemine 

dayanan medeniyeti ve getirdiği 

nimetleri tamamen reddet-

mektir. Medeniyeti ve 

medeniyetin getirdi-

ği nimetleri me-

deniyetin içinde 

yaşayarak 

reddedebilen 

ve günümüz-

de kendi-

sine filozof 

dediğimiz Diyojen, en büyük sivil 

itaatsizdir; doğruları aşkına doğru 

bildiğinden geri adım atmayarak 

seve seve zehir içen yüce Sokrates, 

sivil itaatsizdir; kırk yıl dergâhına 

doğru odun taşıyan Yunus, sivil 

itaatsizdir; acıyı bal eyleyerek 

bütün yanlışlara kırılan onuru ve 

benliği uğruna direnebilen 

Tapduk, sivil itaatsizdir; 

Har içinde biten gonca 

güle minnet eylemem 

diyen Nesimi, sivil 

itaatsizdir. Ve sözün 

özünü sunmak gerekir-

se sivil itaatsizlik, öz be 

öz kültürümüzün mahsulü olan 

dervişlik geleneğinin içerisindeki 

zaten en organik parçadır; gön-

lündeki aşk ateşiyle yananların bir 

parçasıdır,  bizim bir parçamızdır.

Bir Zamanlar Anadolu İtaatsizdi: 

O halde beyaz çullar-çuvallar giyen 

Yunan filozoflarından dervişlere 

kadar her türlü sivil itaatsizi içinde 

barındıran Anadolu, ne oldu da 

büyük bir değerler erozyonuyla 

merkezi otoritelere boyun eğerek 

konformizmi içine sindirebildi? O 

halde ne oldu da Anadolu, sivil ita-

atsizlikten çıkıp itaatkârlığa teslim 

oldu? Kapitalizmin ve ılımlı inanç-

ların sağladığı aydınlanma karşıtı 

değer erozyonu, değerler eğitimini 

aileden ve okuldan itibaren başla-

tabilmek için niçin bir engel olarak 

önümüze takıldı? Bu soruların 

yanıtlarını derin derin düşündüğü-

müzde, başka başka yazıp okuma-

mız gerekecek ve aslında işimiz 

işte o zaman daha yeni başlıyor 

olacak… 
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 Her şeyi bir parça tuz başlattı. Köprüye ilk defa 5 

Mayıs 2019 Pazar günü çıktım. Tırabzanların diğer tarafına 

geçip 165 metre aşağımdaki boğazın hırçın sularını eteğimin 

altına aldığımda saat 13.07 idi. Başta herkes kendimi öldürmek 

için oraya çıktığımı sandı ama benim için seçtiğim saatin bile 

bir anlamı vardı. Tam tahmin ettiğim gibi önce birkaç araba 

durup ne yaptığımı anlamaya çalışırken durmadan yola devam 

edenler yalnızca başlarını çevirmekle yetindiler. İçlerinden biri 

polise haber vermiş olmalı ki çok geçmeden onlarda 

birkaç insanla beraber tırabzanın güvenli(!) 

tarafındaydılar artık. Hayır, henüz yeteri 

kadar kalabalık olmamıştık. Birazdan 

bu yüzyılın en sağlam başkaldırısını 

başlatacaktım. Başlamak için en az 

beş kamera ve benim için havalanmış 

bir helikopter görmem şarttı. Şimdi 

suya dönmüş bedenim, aksayan trafik, 

büyüyen kalabalık ve beni ikna etmek 

için ağızlarında bir şeyler geveleyen iki polis 

memuru eşliğinde tuzu düşünüyorum. Tırabzanın 

demirlerini sıkı sıkı tutmaya devam ederken burnuma değen 

tuzun kokusuyla bir kere daha yüreklendiriyorum kendimi. 

Her şeyi bir parça tuz başlattı demiştim. Tıpkı 79 sene önce 

olduğu gibi. Altımda boğazın tuzlu suyu akmaya devam eder-

ken Hinduları düşünüyorum. Ne alakası var şimdi demeyin. 79 

sene önce Hinduların kendi sularındaki tuzu çıkartması İngiliz 

hükümeti tarafından yasaklanmıştı. Sonra başka bir Hindu -ki 

dünya onu Gandhi olarak tanıyor- yanına tam 78 insan aldı ve 

yürümeye başladı. 388 kilometrelik yürüyüş boyunca gittik-

çe kalabalıklaşan köylüler sonunda sahile geldiler, Gandhi 

eğildi ve denizin içine daldırdığı elleriyle bir avuç tuz çıkarttı. 

Avucundaki tuzu tatlı su ile ufaladı ve tam da o an bir yasaya 

karşı geldi. Hiçbir Hindu’nun tuz çıkartamayacağını söyleyen 

Tuz yasasına rağmen bir Hindu bu yasağı delip tuz çıkartmıştı 

ve ardından binlerce köylü de aynı şeyi yaptı. Bunun üzerine 

tam 60 bin eylemciyi hapse attılar. Hapishaneler dolup taştı 

ve nihayetinde Tuz Yasası artık işleyemez hale geldi.

Tepemde uçmaya başlayan helikopterin sesiyle olduğum yere 

geri dönüyorum. Suyun üzerindeki teknelerin sayısı artmış, 

birkaç televizyon kanalının amblemi ilişiyor gözü-

me. Kafamı dikkatlice arkama çevirdiğimde 

onlarca insan görüyorum.  Polislerin tüm 

engellemelerine rağmen meraklarına yenik 

düşen ve köprü trafiğini kilitleyen onlarca 

insan. Buraya çıktığımdan beri hiç konuş-

madım ve şimdi çok dikkatli olmam gerek. 

Yavaşça bedenimi kalabalığa döndürmeye 

başlıyorum.  Hareketlenmemle beraber bir 

‘Ayyy!’ sesi yükseliyor kalabalıktan. Beklentilerini 

boşa çıkartıp karşıma alıyorum hepsini. Ne yapa-

cağımı kestirmeye çalışan ve ellerindeki telefonlarla bu anı 

ölümsüzleştirmek isteyen insanlar, daha yakınımda 4 polis, 

üzerimde bir helikopter ve aşağımda neredeyse bir düzine 

tekne. Kalabalık! Bu ilk işaret ve ben artık başlayabilirim. 

İplerini boynuma doladığım 2 metrelik beyaz kumaşı serbest 

bırakır bırakmaz sırtımı kaplayan kumaşın serinliği hissediyo-

rum. Bugün tam 78 farklı ülkenin, 78 ayrı köprüsüne çıkan 78 

tane kadın kendi seçtiği saatlerde sırtında aynı yazıyı dalga-

landıracak. 

‘ ’SATYAGRAHA’’

Ayşegül GÖÇMEN
i/askgulgcmn

SATYAGRAHA: 
BİR DİRENİŞ HİKÂYESİ
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Biz bunu yapar yapmaz tüm televizyon kanalları canlı yayında 

bu kelimeden bahsetmeye başlayacak. Sosyal medyada gün-

dem olacağız ve arama motorlarında en çok aranan kelimeyi 

söylememe gerek bile yok.

Satyagraha: Uygulamada, belirli bir kötülüğe karşı kararlılıkla 

ama şiddete başvurmaksızın direnmeyi öngören ve  ‘ahimsa’ 

yani şiddet dışılığa sıkı sıkı bağlı bir direniş biçimi. 

Sonra tıpkı Gandhi’nin Tuz Yürüyüşü için yola çıkan ilk 78 

direnişçi gibi dünyanın 78 ayrı köprüsüne 

çıkan 78 eylemci kadını gözaltına almak 

için köprüden inmemizi bekleyen 

polislerle beraber hava kararır-

ken tüm dünya sivil itaatsizliği 

konuşmaya başlayacak...  Önce 

kelimeden korkacaklar. Daha 

doğrusu hakkımızı ve adaleti 

aramamızın işlerine gelmediği bazı 

kuruluşlar ve yayın organları bile 

bile yapacaklar bu korkutma işini. Yine 

de tüm internette arama motorlarına so-

rulan soruların yayılmasını durduramayacaklar. Pasif direnişi 

soracaklar Google’a. Gandhi’yi, Tuz Yürüyüşü’ nü hatta Martin 

Luther King ‘e kadar getirecekler işi. Sivil İtaatsizliği aratacak-

lar ve instagram hikâyelerinde paylaşacaklar durmadan.

Sivil İtaatsizlik: Hukuk devleti idesinin içerdiği üstün değerler 

uğruna, kamuya açık ve yasaya aykırı olarak gerçekleştirilen, 

bu sırada üçüncü kişilerin hakkını çiğnemeyen, barışçıl bir 

protesto eylemidir.” Sivil itaatsizlik haksız bir uygulamaya 

karşı bütün yasal yollar denendikten sonra girişilen “yasa dışı” 

bir eylemdir.

Tüm bunlar olmaya başladı bile. Benden önceki saatlerde 

37 kadın çıktı köprüye. Ben 13.07’yi seçtim çünkü ilk üç ayda 

Türkiye’de en az 137 kadın öldürüldü.  Saat kaçta eyleme 

başlamış olursak olalım herkes tam gece yarısında sonlandı-

racak eylemini. Sonrasını izleyeceğiz. Biz gözaltındayken yeni 

kadınlar çıkacak köprülere. Sonra onları da gözaltına alacak-

lar. Onlar gözaltındayken başka kadınlar hatta erkekler 

harekete geçecek. Herkes ülkesinde dikkat çekmek istediği 

asıl sorunu haykırsa da hepimiz aynı şeyi söyleyeceğiz.  Daha 

adil, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya. Sonra köprülere 

çıkmayalım diye tüm köprülere güvenlik güçlerini yerleştire-

cekler. Bu sefer de şehirlerdeki ünlü anıtlara dadanacağız. 

Bitmeyecek. Önce bizi sonra anıtları gözaltına alacaklar. 

Sonra tüm hapishaneleri dolacak ve nihayet ciddiye alacaklar 

bizi. Bu yaptığımız dünyanın gördüğü en sağlam sivil itaatsizlik 

gösterisi ve Satyagraha ruhu olacak. Ben bu köprüden indiğim 

zaman artık daha farklı bir insanlığa uyanacağız.

Ama şimdi tüm Dünya bana ve sırtımdaki yazıya odak-

lanmışken birkaç şey söylemem gerek.

‘ ’ Ben Şule Aslan. Bu ve diğer köprülere78 kadın 

dostum ile beraber 8 milyar insan için çık-

tık. Yöneticilerden bir an önce kadın ve çocuk 

cinayetlerini durdurmak için gerekli yasal düzen-

lemelerini yapmalarını, başta devlet kurumlarında 

olmak üzere her yerde baş gösteren adaletsizlik ve 

riyakârlığın bir son bulmasını ve en temel hakkım olan 

insana yakışır bir yaşamın bir an önce sağlanmasını talep 

ediyorum. Her şey daha adil bir dünya düzeni için!

Artık ikinci aşamaya geçebilirim. Saat gece yarısı. Ellerim tı-

rabzanlara soğuktan yapışmış ve yüzüm neredeyse morarmış 

bir halde eylemi sonlandırıyorum. Köprüye adımımı atar atmaz 

üzerime çullanan polisler eşliğinde saniyeler içinde sıcacık 

polis arabasının içindeyim. Serbest kalır kalmaz yeniden gele-

ceğim köprüye son bir defa daha bakıyorum. Sabaha kalma-

dan tüm dünya köprülere çıkmış olacak. Hesaplarıma göre ka-

rakola kadar biraz uyuyabilirim. Tek tek saymaya başlıyorum 

zihnimde. Kulaklarımda diğer kadınların sesleri yankılanmaya 

başlıyor ve ben şimdiden mutluyum.

I’m  Amata Dion. 5 May 2019 15:13 Paris/ FRANSA.

I’m Alaa Salah. 5 May 2019 18:09 Hartum/ SUDAN

I’m Lena Schmind. 5 May 2019 21:56 Berlin/ ALMANYA

Ben Şule Aslan. 5 Mayıs 2019 13:07. İstanbul/ TÜRKİYE 
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 Özgürlük, çok istenen bir şey olmasına rağmen 

toplumsal yaşamda önemli bir sorun haline gelebil-

mektedir. Sınırla yönetilen bir nesne de diyebiliriz 

buna. Özgürlük “kırmızı” çizginin geçilmemesidir. 

Çünkü dünya bir kaos karmaşasına dönüşmemeli. Bu 

kaosu “kırmızı” çizgi dizginliyor. Dilediği şeyi dilediği 

zaman yapma konusunda herkese aynı ölçüde özgürlük 

tanındığında hayat için belirlenmiş kurallar çiğnenmiş 

olacaktır. İnsan istencinin seçeneklerle karşı karşıya 

kaldığında şu ya da bu biçimde eyleme konu-

sunda sınırlandırılmaması, kısıtlan-

mamasıdır özgürlük. 

Özgürlük bir nesne olarak her ne 

kadar birey, tek kişi anlamını 

(hareket ve arzularını) ifade 

etse de bunun yanı sıra top-

lumsal özgürlük kavramı da hak 

ve hukuk çerçevesinde tanım-

lanmaktadır. Toplumsal özgürlük 

nedir? Bireyin yapmak istediklerin-

de, esasen de temel hakları kullanma-

sında, içinde bulunduğu toplum ve siyasal 

birlik tarafından engellenmemesidir toplumsal 

özgürlük. Özgürlüğün hem karşısında, hem de yanında 

dura bilen bir terim daha mevcut – eşitlik. Özgürlük 

konusu olan her yerde bu terimi duymuşsunuzdur. 

Eşitlik ise toplumu oluşturan bireylerin ekonomik, top-

lumsal ve siyasal olarak birbiriyle aynı “haklar ve öz-

gürlüklerle” donatılması durumuna verilen addır. Fakat 

bu daha çok talep düzeyinde kalır ve toplumsal yaşam-

da karşılaşılan olgu, bunun tam tersi yani eşitsizliktir. 

Eşitlikten ya da eşitsizlikten söz edebilmemiz için hak 

ve özgürlüklerinin sınırları bakımından karşılaştıra-

bileceğimiz en az iki bireye gereksinim duyarız; bu da 

eşitliğin bir ide ve bir talep olarak ancak toplumsal 

yaşam içerisinde anlam kazandığına işaret eder. 

Eşitlik, toplumsal yaşam dışında bir şey ifade etmez; 

çünkü hak ve özgürlüklerin tanınması ve sınırlandırıl-

ması bakımından, birden fazla bireyin varlığını gerek-

tirir. 

Liberalizm diye bir şey duydunuz mu? Özgürlükle eşitli-

ği birleştiren en temel değer. 

Bir toplumda hem özgürlük, hem de eşitlik sağlanması 

ve bunun en doğru kurallarla yönetilmesi mümkün mü? 

Özgürlük ve eşitlik, birbirini dışlayan idealler olmadı-

ğı gibi, birbiriyle yakından ilişkilidir. Toplum, her iki 

kavramın dengesinin düzgün ve dürüst tutulması 

ile ayakta kalabilir. Özgürlük eşitliğe, 

eşitlik özgürlüğe yenilmemeli, ya da 

bunlar arasındaki adalet tartısı 

oynamamalı. Özgürlük ve eşitlik 

tümü ifade eder aslında. İnsan-

ları birlik olmaya, toplumsallaş-

maya meyillendirir. Özgürlüğün 

sınırları belli, eşitliğin kuralları 

malum... İkisini de aynı tartıya 

koyup tarttığımızda eşit ölçüde 

olmalı. 

Eşitlik, insanları beraber olmaya zorunlu kılan 

bir nesne olduğu için kurallı olması kaçınılmaz. Eşitlik, 

insana saygı düşüncesinin mahsulüdür. İnsanı düşüne-

rek keşif edilmiş. 

Dünyada tüm insanlar özgür ve eşittir. Yaşanmışlık-

la kazanılmış kuralsızlık ve ya kuralların çiğnenmesi 

sonucunda eşitlik de, özgürlük de bazen iflasa uğraya-

bilir. Lâkin bunu yeniden tamir etmek insanlığın kendi 

elinde. Kimse bireyden özgürlüğünü alamaz kendi 

vermediği sürece. Ve bu hayatta herkes eşittir. Hak ve 

hukuk olarak eşit haklara sahibiz. Bunu bilmeli ve ge-

rektiği zaman gerektiği yerde talep etmeyi başarma-

lıyız. Aksi halde tüm özgürlüğümüz eşitliğe verdiğimiz 

kurbandan başka bir şey olmayacaktır. 

Aysel ABDULLAZADE
i/aysel_atesh_abdullazadeh

^ ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK
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2 Nisan 1948

Düşünüyordum. Yazar olduğum için beni 

dinleyeceklerini sanıyordum. Okurlarım 

var ne de olsa. Bir kişi bile anlasa beni, 

düzelir bu düzen diyordum. Kitaplarıma, 

şiirlerime sığdırdım, gazetelere, dergi-

lere yazdım güzel günlerin reçetesini. 

Duymadılar beni. Öyle bir duymadılar ki 

göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan 

vuruldum. Komünist dediler, sosyalist 

dediler, ırkçı dediler, insan demediler. 

Ama ben “Aldırma gönül, aldırma.” dedim. 

Başıma aldığım darbeler sonucunda 

öldüm. Ama asıl acıtan darbe, terimsel 

ideolojilere sıkışan halkımın beni anla-

mamasıydı.

24 Ocak 1993

Hukukçuydum önceleri. Sonra bir yazımı 

gazeteye koyup üzerine bir de ödül 

verdiler. Baktım ki dinliyorlar beni, yaz-

maya devam ettim. Dinlemediler, yine de 

susmadım. Uyardım onları, “Ordu uyanık 

olmalı!” dedim, hapse attılar. Ordu uyudu, 

devlet uyudu, millet uyudu, ben uyanıp 

arabama bindikten sonra bir daha uya-

namadım. Arabamla birlikte paramparça 

oldum. Gözlüğümün camlarından oku-

nuyordu verdiğim emekler. Emeklerimin 

karşılığı olarak parçalarımı süpürdüler, 

delil yok dediler. Anladım ki adaletin dili, 

dini, rengi, cinsiyeti, ırkı var; kendisi yok!

2 Temmuz 1993

Sanatçıydık biz. Sanat icra etmenin 

yanında halkımızın huzuru için de elimizi 

taşın altına koymalıydık. Bunun için çalış-

tık. Sonra bir yaz günü, güzel bir şenliğe 

katılmak için toplandık. Dışarısı sıcaktır 

deyip bir otele girdik. Otelin daha sıcak 

olacağını nereden bilebilirdik. Otel 

yanıyordu. Mecaz anlamda değil, gerçek 

anlamda yanıyordu. Yandık, boğulduk, 

can verdik oracıkta. Anladık ki her insan 

eşit doğmuyormuş. Farklı bir kültürde 

doğduk diye sevmediler bizi. Çok bir şey 

istemedik. Sadece “Dünya alışkanlıktan 

değil, sevgiyle mutluluktan dönsün.” 

istedik.

10 Temmuz 2013

Güçlüden yana değil, haklıdan yana ol-

mak istediğim için gittim oraya. Büyükle-

rimiz(!) parkımızı alacaklardı bizden. İzin 

vermek istemedik. Kimine göre çocuk, 

kimine göre genç, kimine göre “çapul-

cuydum.”  Yine de söz hakkım vardı be-

nim parklar hakkında. Ve yine de hakları 

yoktu çocukları dövmeye. Beni dövdü-

ler. Dövsünler, sorun değil de annemi 

düşündüm hep. Nasıl da üzülmüştür. İyi, 

erdem ve ahlâk çerçevesinde olmayan 

kanunlarla benim iyiliğimi, erdemimi 

ve ahlâkımı sorguladılar. 19. yaşımı da 

aldım, karanlık bir sokaktan geçip gittim.

10 Ekim 2015

Bitmeyen savaşlardan çok sıkılmıştık. 

Çok da üzülüyorduk masumken ölenlere. 

Masumlar ölmesin diye toplanıp barış 

çağrısı yapmak istedik. Barışı trenlere 

yükleyip, savaş raylarını ezip geçmek için 

garda buluştuk. Sonra bir ses duyduk. O 

sesin uğultusu geçmeden bir ses daha 

duyduk. Ve tarihe “en çok ölenler” olarak 

geçtik. Barış, eşitlik, özgürlük istedik, bir 

gürültüyle tabutlara mahkûm edildik. 

29 Mayıs 2019

Bu yaşıma kadar, her sabah, daha kötü 

bir güne uyandım. Eğitim hayatım bo-

yunca hiç eğitim görmedim. Bazı şeyleri 

öğrenip anlamamam için tüm kaynaklar 

kurutuldu. Yasak olduğu için gizli gizli 

düşündüm. Ama açık açık söyledim. 

Çocuklar ve gençler olarak, hiçliğe teslim 

edildik.

Tarihler değişiyor, zihniyet aynı.

Sabahattin Ali, milliyetçi gerekçelerle, 

sopayla kafasına defalarca vurularak 

öldürüldü. (2 Nisan 1948)

Uğur Mumcu, arabasına yerleştirilen 

bombanın patlaması sonucu evinin önün-

de öldü. (24 Ocak 1993)

Madımak Oteli, dini sebeplerle ateşe 

verildi. Aralarında Hasret Gültekin, Metin 

Altıok, Muhlis Akarsu, Nesimi Çimen ve 

Asım Bezirci’nin de bulunduğu 33 aydın 

ve 2 otel görevlisi öldü. (2 Temmuz 1993)

Ali İsmail Korkmaz, Gezi Parkı olaylarına 

destek amaçlı yapılan yürüyüşe polis 

müdahale edince ara sokaklara kaçtı. 

Polis, esnaf ve eli sopalı gruplar tarafın-

dan defalarca darp edilerek öldürüldü. 

(10 Temmuz 2013)

Barış Mitingi, bazı sivil toplum örgütleri 

ve siyasi partilerin bir araya gelmesiyle, 

Türkiye’nin savaşa sürüklenmesine karşı 

olarak düzenlendi. Yürüyüş sırasında, 

Tren Garı kavşağında 3 saniye arayla 2 

bomba patladı. 109 kişi öldü. (10 Ekim 

2015)

Ülkeme dair umutlarım öldü, yeise bü-

ründüm. (29 Mayıs 2019)

Umut PALAMUT
i/nihilizmo

YEİSE BÜRÜNMEK
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Sertaç SÜRAL
i/sertac.sural

 Sandalyeyi çekip oturdum. 

Önümdeki masada duran su barda-

ğını kurumuş olan dudaklarıma gö-

türüp birkaç yudum ile ıslattım. Sağ 

elimi bir yumruk gibi yapıp çenemin 

altına dayadım, bardağın üstünden 

çektiğim sol elimi de uyuşmaya yakın 

olan sol bacağımın üstüne bıraktım. 

Sonra karşımda oturmuş, dokunsam 

orada parçalanacak ve yok olacak 

olan delikanlıyla göz teması kurdum 

ve ağzımdan tek bir şey çıktı.

“Neden?”

O an kafasını eğmekle bana 

bakmaya devam etmek arasında 

gelgit yaşadı ve gözlerime bak-

maya devam etti, bir gırtlak sıkmak 

istermiş gibi. Benim değil, dünyanın. 

Titreyen ellerini masanın üzerinde 

birleştirdi ve konuşmaya başladı.

“Babam, 2005 yılında ameliyat olmuş-

tu. Kalp ameliyatı. 8 Ağustos, ablamın 

doğum gününde. Çok küçüktüm, 

aslında o anın ne kadar ciddi bir 

an olduğunu anlayamayacak kadar 

küçük. İnsan on yaşındayken dünya-

nın başına dik düşeceğini düşünmez. 

Ama sonra büyürsün ve zihin denen 

şey erimeye başlar, düşüncelerden. 

İşte orada anlamaya başlarsın her 

şeyi. Bir başlangıcın hayatının tümü-

nü etkileyeceğini anlarsın. Neyse. On 

yaşındaki o çocuk olarak bir anda 

üniversitenin hiç bitiremeyeceğim bir 

bölümünde buldum kendimi. O kadar 

çok şey düşünmeye başlamıştım ki o 

aralar, geçmişle belki de gelecekle o 

an ‘tamam’ dedim şimdi bu düşünce-

lerden ancak yazarak arınabilirim. Bir 

roman bile yazabilirim hatta belki iki 

roman. Neden olmasın. İkna oldum. 

O gün okuldan çıkar çıkmaz eve 

koşup bilgisayarın başına geçtim ve 

yazmaya başladım. Birkaç ay sonra 

bitti tabii. Karşıma çıkan tüm yayı-

nevlerinin kapısını çaldım ve sonra 

bekledim. Hiçbirinden tek bir cevap 

bile yok. Bir şeyin net bir cevabı 

olmazsa o şeyde olmaz. Unuttum ve 

geçti, bir heves gibi. Sonra haftalar 

birbirini kovaladı, tabii o ara babam 

tekrar rahatsızlandı tıpkı o sekiz 

ağustostan önceki dönem gibi neyse 

hastaneye koştuk. Odaya giremedim 

koridorda bekledim. Doktor dışarı 

çıkınca yanına koştum ve sorunun 

ne olduğunu bana söylemesi için 

ona baktım. Elini omzuma attı ‘Kalp 

görevini yerine getiremiyor dedi’, 

‘Nasıl yani’ dedim. ‘Ritimler çok bozuk 

ve kalp krizi belirtileri oluşmakta 

nabız çok yüksek gereken tedaviyi 

yapıyoruz ama durum çok ciddi.’ O 

an doktor sanki elinde bir balyozla 

göğüs kafesimin tam orta yerine 

kuvvetli bir şekilde vurmuştu ama 

ölmemiştim. Odaya girdim babamın 

gözlerinin içine baktım ağlamak 

istiyordu ama ben vardım diye ağla-

mıyordu acı bir gülümse ile benimle 

konuşmaya çalışıyordu. Sonra kol 

kola girdik ve hastaneden çıktık eve 

doğru. Kanepeye uzandı babam eve 

varınca, aradan iki üç dakika geçince 

de uyudu. Önce uzun uzun izledim 

sonra zihnime yumruk atmış her 

şeyden arınmak için o an evden çıkıp 

caddeler boyu koşmaya başladım. Bir 

şeylerden kaçmak istermiş gibi.  Tüm 

var gücümle. Sonra durdum sonra 

yürüdüm sonra bir otobüse bindim. 

Otuz yedi dakika ayakta yolculuk yap-

tım. Nereye gittiğimi asla bilmeden 

sadece gidiyordum. Sanki ineceğim 

o durakta kendimi keşfedecektim. En 

başından. Sanki ineceğim o durakta 

babam için gereken o umudu içime 

hapsedecektim. En sağlamından. 

Sanki ineceğim o durakta neyse işte 

gördüğüm ilk markete geçip sekiz 

paket sigara aldım, 8 Ağustos adına 

ve hepsini içtim. Kalbimi mahvet-

mek, babamın kalbiyle yarışmak için. 

Birkaç saat sonra da eve döndüm, 

babamın yanına oturdum ve onu te-

selli etmeye başladım. Güçlü koca bir 

adam gibi. Gülümsedi. O ara mail ku-

tuma bir mesaj düştü mesajı açtım 

birlikte okuduk. Yayınevinin birinden 

unuttuğum o dosya için yazılmış bir 

mesaj. ‘İsteklerimizi karşılamıyor 

üzülerek olumsuz diyoruz.’ Aslında 

hiç üzülmedi hatta mesajı okuya-

cak olanlar üzülür mü, babası hasta 

mıdır, tek isteği evladının bir baltaya 

sap olmasını görmek midir acaba 

falan diye düşünmedi bile. Düşünse 

yazmazdı.

BAŞLANGIÇ DÜDÜĞÜ
(Bir son yeni bir başlangıca, 

bir başlangıç ise yeni bir sona eşittir.)
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Düşünse emeğimi böyle hiç etmez-

di. Ama ben düşündüm. Hepsini. O 

mesajın altında sen bir daha roman 

yazma hatta hiçbir şey yazma yatı-

yordu bunu hissediyordum ama acı 

bir gülümseme ile babama baktım. 

Anladı üzüldüğümü elini omzuma attı 

beni teselli etmeye çalıştı. O an her 

şeyi yıkabilecek güçte hissettim ken-

dimi babanın durumu tehlikeli diyip 

giden doktoru, olumsuz diye yanıt 

veren editörü, benden daha iyi yazıp 

yazar olan o kişileri ve hatta kendimi. 

Hepimizi öldürmek istedim. Bir çırpı-

da. Ama sadece editörü öldürmekle 

yetindim. Babamın benim bir baltaya 

sap olduğumu görmesini sağlayacak 

o unutulmuş roman dosyasına olum-

suz diyen o editörü. Nasıl öldürdü-

ğümün bir önemi var mı bilmiyorum 

amirim ama şimdi pişman mısın diye 

sorsan gram değilim derim. Çünkü 

insan bir işe yaradığını fark ettiği 

andan itibaren büyümeye başlar. Dev 

gibi olur. İşte bende bunların hiçbiri 

yoktu. Ben yirmi iki yaşındayım ve 

halen çocuğum. Bunları bana en 

derin şekilde hissettiren, babamın en 

zor zamanlarının olduğu dönemde 

hissettiren o editördü. Bu yüzden 

pişman değilim. Babam belki de 

ölmek üzere, Allah kahretsin diyorum 

bazen amirim ölmek bu kadar basit 

miydi? Bir çocuğu babasının önünde 

olumsuz diyip reddetmek, küçük dü-

şürmek bu kadar basit miydi? Adaleti 

nerede bu işin, şimdi tek suçlu ben 

miyim? Sadece editör mü öldü. Peki 

ya ben…” 

 Bir yerde okumuştum bu 

cümleyi ve tekrar tekrar okuyup çok 

düşündüm hangi kelime bu kadar 

derin olabilir ki diye..? Düşündüğümde 

bugün ^GERÇEK/GERÇEKLİK.^ diye bir 

ses yükseldi içimden evet gerçek söz-

lük anlamında belki bir satırdır ancak 

onu kaybettiğimizde içimizde pek de 

uğramadığımız sulayıp çiçekler bırak-

madığımız bir mezar hâlini alır… Peki 

düşünelim o zaman hayatımızın hangi 

boşluğunda gerçek olmaktan, hisset-

mekten vazgeçtik biz ? Sanki herkes 

ömründe bir olaya, bir duruma 

,bir kişiye, bir acıya, 

eksikliğe maruz 

kalıyor ya da 

bunu dibine 

kadar yaşayıp 

hayatının 

makas atılan 

bölümünden 

öncesine; kendi 

gerçeğine, kendi 

doğrusuna, oluşuna 

bir daha dönemiyor.. Yani 

kısacası artık hiçbir şey eskisi gibi 

olmuyor. Eskiden dibine kadar yaşadı-

ğı, ruhunda hissettiği ne kadar sızısı/

tarifsiz duygusu, belki de benliğini 

oluşturan onu büyüten gerçeklere 

sırtını dönüp vazgeçmişlikle zamana 

ayak uydurmayı öğreniyor. Zamana 

ayak uydurma dediysek o kadar da 

zor yollardan, feleğin çemberinden 

falan geçmiyor. Gerçeğinden sıyrılan 

o benlik aslında YAPMACIK olmaya çok 

kolay alışıyor. Hoşuna da gidiyor insa-

nın, öyle olduğunda daha çabuk kabul 

görüyor acıları, hataları, mutlulukla-

rı, hüznü hatta yalnızlığı bile. Böyle 

olduğu zamanlarda kabul görülen her 

şeyi arkasına dayayıp eskiden neden 

böyle değildim diye de hayıflandığı bile 

oluyor. Yaşıyoruz evet..! Kolay olanı se-

çip yaşıyoruz da artık sadece içimizde 

varız. Ve artık içimizdeki bizi, gerçek-

liğimizi kilitli odalara saklamaktan 

yoruluyoruz… Peki hangisi biziz? Dönü-

şen mi? Yoksa o derinler de saklanan 

avuç içini sıkıp avcundaki o son atan 

damarındaki gerçekliğine güvenen 

ama saklandığı yerden çıkarmaya 

cesareti olamayan korkak mı ? Bu 

sorunun cevabını ailene haykırmasan 

bile şöyle bir kalabalıklardan sıyrılıp 

içinde ruhuna itirafa geçersen 

eğer; gerçeğini kaybeden ve 

hava da bu sahteliğin 

kokusuyla dolanırsın.

Alemdeki SEN! Evet 

SANA diyorum 

ki; herkes kendi 

içinde bir kurtuluş 

arıyor. Herkesin 

içinde ayrı bir yüzü 

ayrı bir kendi var. Ne 

zaman aldılar içinden 

kendi gerçeğini ne zaman 

kaybettin sen kimliğini? Tüm sorula-

rın cevaplarıyla, içindeki savaşlarınla 

ruhunu tekrar özgür bırak ve derin bir 

nefesle havaya karış. Havaya karışmış 

o sahteliğin kokusu hemen ne çabuk 

dağıldı bir gör… Korkmana gerek yok.. 

Aptallığa değen bir cesarete de gerek 

yok. Neysen o olmanın hakkını ver.. 

Her şeyden vazgeçsen bile gerçeğin-

den vazgeçme..! Çünkü zaten acımasız 

dünya, alacak almak istediklerini sen 

engel olamadan ama sen sır gibi sakla 

gerçeğini kalbinde/aşık olduğun sev-

gilinin mis kokan ellerini tutar gibi kilit 

edip tut gerçeğini/ umudunu avcunun 

içinde sımsıkııı…Kendin ol..! kendin ol…! 

Kendin ol…! Oldun mu..?

BAZI KELİMELERİN 
MEZARLIKLARI VARDIR EFENDİM !

Ayşe Büşra EKİCİ
i/a.busraa_
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SON
HEP YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN...

Maviyle Kalın...


