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Editör`den
“Yazmasam deli olacaktım!”
Neden yazıyoruz? Hakikaten de Sait Faik’in dediği
gibi bir deliliğin sınırlarından mı çekip alıyor
bizi yazmak? Öyleyse dış dünyada dengemizi
sarsan, anlamlandıramadığımız, anlatmazsak bizi
mahvedecek bir şeyler olmalı mutlaka. İnsanın ta
kendisi belki de. Bir başkasının dışı kendi içimizden
bambaşka görünür. Onların samimiyetine inanmaz,
ait olmadığımızı hissettiğimiz, kendimiz dışında
gelişen düzenin bir parçası olarak görürüz onları:
“İnsan kendi kişiliğini ezerek, çekiştirip yırtarak,
biraz da kenarlarından yontarak hazırladığı ‘ideal’
maskesini her taktığında biraz daha derine gömer
kendini.”
Asya’nın yazdığı gibi insan belki de durmadan
kendini değiştiren, gösterdiği kendisi üzerinden
var olmaya çalışan, bizi kandıran, deliliğe
sürükleyendir. Bu yüzden ona kızar, onu ötekileştirir,
zorla bize de giydirmeye çalıştığı maskeleri itekleriz.
Bir yandan da ondan ödümüz kopar. Çünkü başka
bir insan “biz” olan bir “öteki”dir. O maskeleri
giymeye hükümlü olmaktan, benliğimizi gizleyip
kendimizi “derinlere” gömmekten, olmadığımız
gibi yaşayarak yok olmaktan korkarız. Bu yüzden
kaleme sarılırız belki de. Aklımızı yitirme, tutsak
yaşama kaygısından sıyrılmaya çalışırız:
“Buna mutluluk denilebilir mi bilmiyorum. Daha çok
huzura benziyor. Başkalarının yanında binlerce
kez takıp çıkarmak zorunda olduğum maskeleri
kullanmamanın huzuru. Yanında kendim olabildiğim
tek kişi o. Maskelerin ardındaki yüzü ortaya
çıkarabilen tek kişi.”
Yazmak huzur bulmak mıdır o zaman, Barış öyle mi
der? Kelimelerin arasında bizi biz olarak gören,
içimize ulaşarak kumaşımızı tanıyan birilerini bulmayı
umarız belki de. Ya da kelimeler o “birilerinin” ta
kendisi oluverir aniden, bunu arzularız. Peki, ya her
zaman o kurtarıcı anlamı, bizi anlayan sözcükleri
bulacağımız garanti midir? Bu arayış hangi
harften, sesten, sayfadan başlar ki sonunu bilmeyi
umabilelim? :
“Biz böylesini seviyoruz. Yolun sonuna varmaktan
çok yolda olmayı seviyoruz.”

Yazmak kendinle barışmaktır belki de. Kelime kelime
yollar kat ederken hem kendi maskelerini hem
başkalarının örtülerini birer birer kaldırabilmektir.
Baktığında aklını karıştıran, korkutan insanlarda
kendi çekincelerini, kaygılarını görebilmek, bir
başkasını ve kendini affedebilmek, sevebilmektir.
Artık delilikten, tutsaklıktan çekinmeye gerek kalmaz:
“Bağırınca özgür olduğunuzu fark edersiniz. Kimse
size karışmamıştır, etrafta sizi yargılayacak kimse
yoktur. Tüm dünyaya özgürlüğünüzü duyurmak
istersiniz.”
Derin’in ima ettiği yargısız, sınırsız, korkusuz bir
dünyadır. Kendi özgürlüğünün ifadesi olabildiğin
bir yerdir.
Esin’in “Sevgimi esirgedim, / Bir zamanlar beni ben
yapanı sildim.” dizeleri ile tanımladığı ürkek insanın
anlata anlata, seve seve başkalarını ve kendini
anlayabileceğini fark ettiğine şahit oluruz. Çoğu
zaman da biz o insanın ta kendisiyizdir.
Peki, ya sonra? Maskeler çıktıktan, korkmaktan
vazgeçtikten sonra? Sınırsız, uçsuz bucaksız, bir
başkasının ötekinden ürkmediği dünya bize hayal
etme cesaretini verir. İnsan, kısacık varlığını ölümsüz
kılma fikri üzerinden başkalarıyla birleşir, büyür.
Herkes birbirinin düşüncesi üzerinden öğrenir,
sever ve anlar.
“İnsan, düşleri öldüğü gün ölür.”
Yaşar Kemal böyle ifade etmiş insanın aslında
düşünceleri, hayalleri, umutları üzerinden var
olduğunu. İnsanın düşlerine inanan nice yazarlar
ölmediği için yazarlarımızın kelimeleri Sait Faik ve
niceleri ile büyüyebildi. Fotoğraflar ve çizimler ile
hayat buldu, bir başka açıdan bir daha var oldu.
Edebiyatın tanımı belki herkes için değişir ama en
azından bizim için birleşmeyi ifade etti. Herkesin
kendi olabildiği, korkmadığı, anlayabildiği
bir yer ayırdı bize bu karmakarışık, her zaman
anlayamadığımız düzenin içinde.
Kelimelerimiz arasında kendinizi bulabilirseniz ne
mutlu bize. Sayfalarımız anlatmak isteyen herkese
açık.
İyi okumalar...
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üç metre beş santimlik zencinin bembeyaz dişlerine
yazdığı veda mektubudur
Enes Ayberk Korkut
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi feugiat rhoncus ultricies.
rüzgâr
henüz
geceyi
parmak
uçlarından
öpmemişti
kayaların
üstüne
çıkmış,Quisque
ağlıyordu ultrices a orci nec
Integer
nec
turpis
quis
ipsum
vulputate
sollicitudin
nec eget
lacus.
çünkü çocukların alacalı gülüşleri
ağlıyordu ki o gözler
cursus.
Fusce auctor tincidunt erat eleifend finibus.
Curabitur viverra ultricies tellus, placerat
çil çil bakışları ve içinde rengârenk balonlar
kaçmaya bile yeltenmiyordu benden
elementum
duidesittenim
amet
fringilla
commodo, ante arcu
sakladıklarılacus euismod vitae. Phasellus congue,
belki
kadar
karaydı gözyaşları
ornare
justo,
vel
rutrum
felis
sapien
vitae
enim.
Sed
lobortis
ut
nisl
quis
mattis.
Aenean augue
yusyuvarlak karınları vardı
tenim ki ne grizular gördü
ne kırbaçlara
yastıkfelis
oldu id viverra ultricies, lectus
diam, pharetra ut egestas nec, eleifend id eros. Nullam
eleifend,
ve
ben
deliksiz
ve
meteliksiz
uykularda
mauris ultricies diam, ut efficitur mi tellus sit amet lacus. Proin ullamcorper
aliquam urna,
kara döl
ölüm kolay gelmez bilirim
nec tincidunt
sem
efficitur
sed.
Vivamus
vitae
felis
eget
lacus
tristique
feugiat
eu ultricies ipkara kader
ölüm ki çare değil onu da bilirim
sum. In ipsum libero, commodo vitae sagittis nec,gözden
finibus
nulla. Quisque
nec augue
ıraketkafeslerde
boyarım göğün
yüzünü lobortis, commodo
nisl
iaculis,
gravida
neque.
Etiam
sagittis
auctor
lorem
vitae
vestibulum.
Integer
ben ki
ah bir de şu yıldızlar olmasa
kıta’nın
çocuklarından
bölmeseler sınırlarımı ortadan kaldıran karanlığı
a semkara
quis
est günahkâr
fermentum
semper.yalnız biri idim
o gri vakitlerde

gece bir ihtimal yaraşırdı tenimin ışıksızlığına
ne güzel o kara
Aenean
eu elit scelerisque, lacinia ipsum ut, venenatis
ligula. Nam congue tempor augue, ut
önceleri siyahtı her şey
ben kara
efficitur
yahutdiam
beyazlaoreet at. Nulla metus ligula, molestie
talih ac
karamagna id, interdum molestie sapien.
Praesent
ultrices
fermentum
dolor
eget
malesuada.
Quisque
at leo hendrerit lorem semper
önemi yok
tarih yara
lakin
delişmen
zencilerin
luctus
auctor
laoreet
nisl. Maecenas orci nunc, sagittis id nibh in, condimentum fermentum
çarşılardan
aşağıya
gece
çöker, a.
yalnızlık
susardıvelit neque, tristique et
metus. Etiam porta leo turpis, quis convallis metus
laoreet
Aliquam
kova kova kurum taşıdıkları vardı
ben susardım
tincidunt et, fermentum vitae neque. Aliquam id libero
et enim fringilla elementum. Sed urna
bazı geceler yalnızlığım kana susardı
tortor,
hendrerit
Aenean
o gri
vakitlerde quis turpis quis, luctus aliquam tellus.
kana kana
içer molestie dui id urna auctor
consectetur.
Proin
cursus
hendrerit
augue
non
faucibus.
Maecenas
eget erat ex. Vestibulum
ben boyuna
kanayana değin kusardım
günahlar
nullakendime
enim, yeni
ultrices
euarardım
sodales eu, laoreet eu diam.suya can katardım
durmaksızın yoklardım şehrin kuytularını
çünkü gençlerin her daim dar vakitleri vardı
kuyunun dibinde candan öte bir can,
batan güneşin boğdurduğu yansımam,
adı anılmamış uğraşlar gerekiyordu
öylece durur ve
an’a anlamlar yüklemeye
avurtlarıma düşmanca bakardı
ve düşleri kamaşan cep saatlerinin çarklarından
sızılarını yıkardı kuyuda,
insan kırıntıları temizlemeye
kara elleriyle inşa ettiği bu dünyayı
efendilerin başlarına yıkardı
ama kuyular mikrop, kuyular zehir
vakit yok, zamansızım
benim suretimdekiler bilemez nedir
onlarcası arasından
genzimi bunca yakan,
bana günahların en büyüğü lazım
suyun derisine kazınmış kara bir leke mi
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acıyla kavrulmuş bakışlarla aradım bu günahı
yüzünüze baktım göremedim
gözleriniz mi
onlara bakamadım bile
hep kaçıştılar uzaklara
sıra ruhunuza geldiğindeyse
cevapsız mektuplar gönderdim bir kutuptan ötekine
ansıyorum
yıllar evvel bir sokak köpeğinin yaralarında görmüştüm
onu
gece rüyasında babasını öldürmüş olsa gerek

ve
ben
kara döl
kara leke
bin yıllarca hor gördüğümü kendimde buldum
kuytularda aradığım sevgiyi
ama bu günah büyük
vebali yelkovanlara sığmaz
olsa olsa insanlık denen canavar
sırtlanabilirdi bu günahı,
o da bir ihtimal
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adsada
taşıyamasam bile bu acıya katlanacağım
çünkü “sevgi her şeye katlanır”
ceplerimde çuvaldızlarıyla ağrı ve buhranın,
baş aşağı tırmanıyorum medeniyet basamaklarından
ulaşmak için insanlığın hizasına
az kaldı, yapışacağım yakasına
sıkacağım gırtlağını
ve devirmek
artık silik mürekkeple yazılmayacak gazetelerde
çünkü devirmek
çocukların dilinde büyüyen bir şarkıdır kaldırımlarda,
yükselen toz bulutlarının altında
göz gözü görmezken dans eden
çocukların dilinde bir şarkı
çınlıyor kulaklarımda
annemin ninnileri,
ezgileri çalkantılı çocukluğumun,
bol ee’li depremler fısıldıyor kulağıma
düş’üyorum
vakitten sıyrılarak ve sıyırarak vakti
uyku...
neden ikindi vakti uykularından hep incinmiş uyanırım
sebebi var mıdır ellerimin bunca kara oluşunun
Benim her sabah ulu orta yerlerde,
dikenlerle sevişen utanmaz bedenim de
utanır elbet
utanır, kafesteki bülbülün şarkılarından
ve usanır
hayatın insanın damarına basarcasına anlamsız
oluşundan
benim artık Müjdelerden anladığım
kursağından toz toprak eksik olmayan/(eksilmeyen)
tanrıların siyah dualara kulak asmadığıdır
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yüreklerinde arka sokakların sıkıntılarını taşıyan kara
bebeler,
analarının yokluğunu iplere sarılarak avutan bebeleri
karanlığın
meme nedir bilmez koşarken
inanın derinlikten bahsedemezsiniz
zamana ağır zincirler, kayışlar dolayanlara
(...)
hepiniz, hep oradaydınız
birazınız kör, birazınız sağır
gururlu yürüyüşleriyle
bey oğlu beyler,
korselerin bunaltısını
yelpazeleriyle savuran kadınlar
ve aynı kadınların sık örülmüş saçları
oradaydı

az uzakta bekleyen üç metre beş santimlik zenci
avcuna sakladığı bembeyaz dişleriyle
oradaydı
aynı hastalıklı köpek
ve sırtında taşıdığı yara izleri
zencinin yanı başındaydı
boyuna bilinmeze yol alan
ne idüğü belirsiz arabacılar,
onlar da öbürleri gibi oradaydı
hepimiz, hep oradaydık
bir değildik ama bir aradaydık
bir noksan vardı sanki,
ha tamam, o da geldi
baksana nasıl da sırıtıyor kantar ağası,
o ve onun dört açılmış gözleri sırıttıkça
herkes uzak, herkes yalın
böylelikle usulsüzlük ve korku da oradaydı
tuhaf bakışlarının yanı sıra
iki hileli zar çevrilir avuç içlerinde
kara kaderime kat kat kırmızı boyalar vurmak arzusuyla
merakıma yenik düşüyorum
acaba kimlerin kemiklerinden yapılmadır
avuç içlerinde durmaksızın çevirdikleri zarlar
hepimiz, hep oradaydık
kara kefeye tonlarca pamuk,
ak kefeye tüyden hafif bir kurşun konulduğunda
öyle bir kurşun ki can pahasına
kantarın bile ağrına gitti
ak kefeye konulmuş bir ruhun
kara kefeye sığınan bir ruhtan ağır tartması
ak doğruydu, kara doğruydu
ağa doğruydu, ırgat doğruydu
kefe doluydu, kese doluydu
öyle değil mi
öyleyse hepiniz doğruydunuz
öyleyse ne diye bıyık buruyorsun,
konuşsana kantar ağası
savursana elinde tuttuğunu, durma
söyle
kimin için atılacak
benim kemiklerimden yapılacak zarlar
kan çukurlarında
boynunu gençken kestiğimiz
buğday saplarının arasında
yıkamaya yetmeyecek ırmaklarınız
zamanın külleriyle yunmaz günahlarımı
oysa bana soracak olursanız
yaşamak isterdim. Bir kuşu kanadından öpercesine
yaşamak.
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Persona
Asya Ülger
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi feugiat rhoncus ultricies.
Persona,
maske
Etkisi, tanımı
köşesinden
geçebilirdi.
Fakat konumuz
değilnec
Integer
nec turpis
quisdemektir.
ipsum vulputate
sollicitudin
nec eget
lacus. Quisque
ultricesbua orci
kadar
basit
değildir.
Persona,
aynı
bir
çünkü
insanların
bu
kalkanlarını
bırakmayacağı
cursus. Fusce auctor tincidunt erat eleifend finibus. Curabitur viverra ultricies tellus, placerat
bukalemunun
bulunduğuvitae.
ortama
kamuflecongue,
aşikâr. dui
Bu sityüzden
bu kalkanlarını
maskeleriyle
elementum
lacus euismod
Phasellus
amet fringilla
commodo,
ante arcu
olmak
için
renk
değiştirmesi
gibi
insanların
birleştirdiklerinde
ne
olacağına
değinelim.
ornare justo, vel rutrum felis sapien vitae enim. Sed lobortis ut nisl quis mattis. Aenean
augue
da toplumun çarkları arasında ezilmemek Yalanlarla kurdukları hayatlarının içinde,
diam, pharetra ut egestas nec, eleifend id eros. Nullam eleifend, felis id viverra ultricies, lectus
için bu çarklardan biri olmaya karar hayat onları nereye sürüklerse hiçbir ağırlıkları
mauris
ultriciesBukalemunla
diam, ut efficitur
tellus sit yokmuşçasına,
amet lacus. Proin
ullamcorper
aliquam
urna,
vermesidir.
insan mi
arasındaki
bir oraya
bir buraya
savrulur
bu
nec tincidunt
sem
efficitur
sed.
Vivamus
vitae
felis
eget
lacus
tristique
feugiat
eu
ultricies
ipfark ise burada kendini gösterir çünkü insanlar. Ölümleri de yaşamları gibidir aslında,
sum.bukalemun
In ipsum o
libero,
commodo vitae
nec,farkı
finibus
et nulla.
necesen
augue
loborrenkli elbiselerinden
kaçsagittis
tane tek
arkalarında
birQuisque
rüzgâr gibi
hayatın,
tis, commodo
nisl
iaculis,
gravida
neque.
Etiam
sagittis
auctor
lorem
vitae
vestibulum.
Integer
giyerse giysin, kumaşı hâlâ kendisindedir. bir durağında bırakıvermesidir onları yere. Düşer,
a semİnsan
quisiçin
estisefermentum
durum biraz semper.
daha farklıdır, kendi düşer, düşerler… Kim bilir, belki de kendilerini
kişiliğini ezerek, çekiştirip yırtarak, biraz da bulacak kadar aşağıya bile inebilirler.
Aenean
eu elit scelerisque,
lacinia ipsum
ut, venenatis ligula. Nam congue tempor augue, ut
kenarlarından
yontarak hazırladığı
“ideal”
maskesini
taktığında
birazmetus
daha ligula,
derine molestie ac magna id, interdum molestie sapien.
efficitur
diamher
laoreet
at. Nulla
gömer
kendini.fermentum
Her gömüşünde
biraz
Praesent
ultrices
dolor
egetdaha
malesuada. Quisque at leo hendrerit lorem semper
böbürlenir
o eğreti
maskesiyle,
aranın
ne sagittis id nibh in, condimentum fermentum
luctus
auctor laoreet
nisl.
Maecenas
orci nunc,
kadar
açıldığını
umursamaz
pek.
Ancak
artık
metus. Etiam porta leo turpis, quis convallis metus laoreet a. Aliquam velit neque, tristique et
benliğinin
ulaşılamaz vitae
olduğunu,
toplumun
tincidunt
et, fermentum
neque.
Aliquam id libero et enim fringilla elementum. Sed urna
tek
tip
çarklarından
biri
olup
maskesiyle
tortor, hendrerit quis turpis quis, luctus aliquam tellus. Aenean molestie dui id urna auctor
bütünleştiğinde
anlar. Kendini
kaybetmenin
consectetur.
Proin cursus
hendrerit
augue non faucibus. Maecenas eget erat ex. Vestibulum
gerçekliği kaybetmek olduğunu, kendine
nulla enim, ultrices eu sodales eu, laoreet eu diam.
yalanlarla yonttuğu maskesinin sahte
dünyasına hapsettiğinde fark eder. Eder
etmesine de tabii çok geçtir artık her şey
için, düzeltilmesi imkânsızdır. Fakat insan bu,
kabul eder mi hiç hatasını, hele düzeltilmesi
mümkün olmayanı; bütün masalların mutlu
sonla biteceğine inandırılmıştır o daha
küçücükken. Bu yüzden en güçlü savunma
aracına sığınır yani görmezden gelir. Tıpkı
o hassas vicdanında(!) derin yaralar
açabilecek diğer olaylara yaptığı gibi.
Dünyadaki açlık buna örnektir mesela,
insan görmezden gelmeyi bilmeseydi eğer,
turşusuz sevdiği hamburgerinin içinde yeşil
bir şey gördüğünde çöpe fırlatmadan
önce iki kere düşünürdü hatta onun marul
olduğunu bile fark edebilirdi ve belki
biraz daha zorlarsa şu Afrika’daki açlıktan
ağzı kokan, karınları alay edercesine
şişmiş, önündeki su bile denemeyecek
çamur bulantısına mutlulukla bakan iki
çocuğun meşhur fotoğrafı bile aklının bir
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Fotoğraf: Oğuz Tuna Solaroğlu
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Yürümek
Barış Çelik
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi feugiat rhoncus ultricies.
Yorgunum.
Çokquis
yorgun.
burnu Anlamsız
sokak
köpeklerini
Integer
nec turpis
ipsumAyakkabımın
vulputate sollicitudin
nec egetkikirdeyişlerimiz
lacus. Quisque
ultrices
a orci nec
vuruyor,
topuklarım
ağrıyor.
Kemersiz
giydiğim
bile
dehşete
düşürüyor.
Uzaktan
bakınca
cursus. Fusce auctor tincidunt erat eleifend finibus. Curabitur viverra ultricies tellus,
placerat
pantolonum
belimden
düşüyor,
yukarı
hayat
dolu,
coşkulu,
matrak
iki
genç
dost
elementum lacus euismod vitae. Phasellus congue, dui sit amet fringilla commodo, antegibi
arcu
çekiyorum.
berisapien
yürüyoruz.
duruyoruz.
kalmış Aenean
iki hayaletiz
ornare
justo, velSaatlerden
rutrum felis
vitaeSokak
enim. Sed
lobortisDeğiliz.
ut nisl Yalnız
quis mattis.
augue
tek nefes
alan ikimiziz.
biz. Gecenin
saatinde
yolunu
kaybetmiş
diam,ıssız,
pharetra
ut egestas
nec, Sigara
eleifendizmaritleri,
id eros. Nullam
eleifend,bufelis
id viverra
ultricies,
lectus
pet
şişeler,
sararmış
gazete
yaprakları…
iki
hayalet.
İtilmişiz
biz.
Dışlanmış.
İstenmemiş.
mauris ultricies diam, ut efficitur mi tellus sit amet lacus. Proin ullamcorper aliquam urna,
Hepsi kaldırımda
uzanıyor,
bu dünyada
dışında
birbirini
bulmuşeuikiultricies
hayaletiz
nec tincidunt
sem efficitur
sed. Vivamus
vitae felisSınırların
eget lacus
tristique
feugiat
ipikimiz
dışında
başka
insanlar
olduğunu
biz.
Hayat
çoktan
iyimser
beklentilerimizi
sum. In ipsum libero, commodo vitae sagittis nec, finibus et nulla. Quisque nec augue loborhatırlatıyor nisl
bize.
Karşımıza
bir sagittis
sömürmüş.
Sistem
içine
çekemeyince
tis, commodo
iaculis,
gravidapaslanmış
neque. Etiam
auctor
lorembizi
vitae
vestibulum.
Integer
rögar
kapağı
çıkıyor.
Alışkanlığımız
olmuş
tokatlayıp
bir
kenara
atmış.
İnsanlar
bizi
a sem quis est fermentum semper.
onlara basmamak. Bir karadelik gibi bizi içine sahte ilişkilerine ortak edemeyince yalnızlığa
çekecek
üstünden
çocuksuut,bir
terk etmiş.
elimizdeut
Aenean
eu elitkorkusuyla
scelerisque,
lacinia ipsum
venenatis
ligula.Reddettiğimiz
Nam conguegerçeklik
tempor augue,
edayla
Sokak
lambasının
ışığında
ne ac
varsa
almış.
Geriye sadece
yürümek
efficitur
diamzıplıyoruz.
laoreet at.
Nulla
metus ligula,
molestie
magna
id, interdum
molestie
sapien.
gri tişörtündeki
ter lekeleri dikkatimi
çekiyor.
O kalmış.
Rotamız
belirsiz,
hedefimiz
isesemper
hiç var
Praesent
ultrices fermentum
dolor eget
malesuada.
Quisque
at leo
hendrerit
lorem
daauctor
yorgun.laoreet
Söylemiyor.
Ben de söylemiyorum.
olmamış.
Biz böylesini
seviyoruz. Yolun
sonuna
luctus
nisl. Maecenas
orci nunc, sagittis
id nibh
in, condimentum
fermentum
İhtiyacımız
yok söylemeye,
tanıyoruz
birbirimizi.metus
varmaktan
yolda olmayı
seviyoruz.
Arayış et
metus.
Etiam porta
leo turpis,
quis convallis
laoreet a.çok
Aliquam
velit neque,
tristique
Yolu
bilirmişçesine
iki
adım
önümden
yürüyor.
içindeyiz
ama
neyi
aradığımızı
bilmiyoruz.
tincidunt et, fermentum vitae neque. Aliquam id libero et enim fringilla elementum. Sed urna
Yolu
bilmediğini
biliyorum
ama müdahale
de tellus.
Belki de
varlığımıza
bir anlam
belki
tortor,
hendrerit
quis
turpis quis,
luctus aliquam
Aenean
molestie
dui idarıyoruz,
urna auctor
etmiyorum.
Kaybolmuşluk
hissi içimiaugue
yavaşça
de artık Maecenas
onu bile aramıyoruz.
o kadar
consectetur.
Proin
cursus hendrerit
non faucibus.
eget eratBelirsizlik
ex. Vestibulum
sararken
nedenini
bilemediğim
buruk
bir
içimize
işlemiş
ki
artık
var
olmak
için
bir
anlama
nulla enim, ultrices eu sodales eu, laoreet eu diam.
sevinç yüzümde tebessüm olarak yerini alıyor. ihtiyacımız yok. Tek isteğimiz ilerlemek, yürümeye
Ay tepemizde parlarken yıldızlar etrafında devam etmek, bilinmezliğin damarlarımızda
danslarını ediyor. Saatin kaç olduğunu dolaşmasına izin vermek, içinde yaşamayı
bilmiyoruz ama yürümeye başladığımızda reddettiğimiz dünyada nefes almanın
bizi yukarıdan izleyenin ay olmadığına eminiz. bir yolunu bulmak. Yere eğilip gevşeyen
Geçen bunca saat genç bedenlerimizi bağcığını bağlamaya koyuluyor. Derin derin
yıpratıyor ancak su toplamış ve şişmiş nefes aldığını işitiyorum. Vücudu yorgun ama
ayaklarımız bana mısın demeden yollarına zihni aç bir kurdunki gibi berrak. Beyninin içinde
devam ediyorlar. Etraftaki tek ses, ayakkabı fırtınalar yaşanıyor. Başkalarının yanında içine
tabanlarımızın yıpranmış kaldırım taşlarında hapsettiği düşünceler şu an dışarı çıkmak
sürtünmesi. Bir de konuşmamız. Bir dikiş makinesi için didiniyor, asosyal kişiliği benim yanımda
gibi ardı arkası kesilmeden çalışan çenelerimiz. başkalaşım geçiriyor. Yanında dikiliyorum.
Ne hakkında konuştuğumuzu bilmiyorum. Etrafıma bakıyorum. Gecenin karanlığı yorgun
Önemi de yok. Başkalarının yanında olan bedenlerimizi yutmak isteyen bir canavardan
sessizliğimin acısını onun zavallı kulaklarından farksız. Ayaklarım artık durmamı söylüyor,
çıkarır gibiyim. Zihnim artık dizginleri elinde uykusuz gözlerim kapanmak için can atıyor,
tutamıyor. Konuştukça konuşuyor, coştukça kasılan çene kaslarım artık gevşemek istiyor.
coşuyorum. Sakin ruhum onun yanında adeta Fakat kalbim bir duygu eşliğinde capcanlı
alev alıyor. Kahkahalarımız boş sokakta atıyor. Buna mutluluk denilebilir mi bilmiyorum.
gürlüyor, yankılanıp bize geri dönüyor. Daha çok huzura benziyor. Başkalarının
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yanında binlerce kez takıp
çıkarmak zorunda olduğum
maskeleri kullanmamanın
huzuru. Yanında kendim
olabildiğim tek kişi o.
Maskelerin ardındaki yüzü
ortaya çıkarabilen tek kişi.
En iyi arkadaşım demek
istemiyorum ona. Kulağa
sahte geliyor. Biz daha
çok bir hapishanedeki
hücre
arkadaşları
gibiyiz. İnsanlığa ayak
uyduramadığı için hücreye
kapatılmış iki mahkumuz biz.
Yürümeye devam ediyoruz.
Gizlice onu süzüyorum.
Yüzünde mahmur bir
gülümsemeyle
ileriye
bakıyor. Tünelin sonundaki
aydınlığı
görmeye
çalışan birini andırıyor.
Yalnızca ben biliyorum
onun
tünelin
sonsuz
karanlığına
baktığını.
Çünkü o aydınlık, bir son
bizim için. Yalnızlığımızı
paylaştığımız
saatlerin
sonu. Yabancılaştığımız
dünyadan kaçmak için
yürüyerek kat ettiğimiz
yolun
sonu.
Tünelin
karanlığı ise bizi koruyan
bir kalkan. Dış dünyanın
hayal kırıklıklarından, göz
yaşlarından ve şeytani
oyunlarından koruyan bir
kalkan. İşte bu yüzden
biliyoruz, hayatta kalmak
için sonsuz bir tünele
ihtiyacımız
olduğunu.
Kafasını bana çeviriyor.
Gözlerimiz
kesişiyor.
“Nereden gideceğimizi
bilmiyorum.” diyor. Ardından
hafifçe gülümsüyor. Ben
de gülümsüyorum ona. İlk
kez geceye sessizlik hâkim

Fotoğraf: Oğuz Tuna Solaroğlu

oluyor. Artık ben de onun gibi ufka dikiyorum gözlerimi. Gecenin
serin esintisi yüzümüzü yalıyor, saçlarımızı havalandırıyor. Sokakta
etrafa saçılmış çöplerin kokusu burnumuzun direğini sızlatırken ay
her zamankinden daha ihtişamlı gözüküyor. Simsiyah bir karganın
bize yol göstermek istercesine tepemizden zarifçe süzüldüğünü
görüyoruz. Korkuyla gözlerimizi ondan ayırıyoruz ve gecenin uçsuz
bucaksız karanlığına tekrardan odaklanıyoruz. Yolda olmanın keyfini
çıkarıyoruz ikimiz de. Gece, tüm bilinmezliğiyle bizi içine çekiyor ve
sessizliğin eşliğinde yürümeye devam ediyoruz.
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SORGULAMALAR
Sena Nur Tuç
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi feugiat rhoncus ultricies.
Integer
kaç nec
kadınturpis
ağlıyor quis ipsum vulputate sollicitudin nec eget lacus. Quisque ultrices a orci nec
kapıların
ardında
cursus.
Fusce
auctor tincidunt erat eleifend finibus. Curabitur viverra ultricies tellus, placerat
-bulutlar neden yas tutuyor?
elementum lacus euismod vitae. Phasellus congue, dui sit amet fringilla commodo, ante arcu
ornare
justo,
vel kalmış
rutrum felis sapien vitae enim. Sed lobortis ut nisl quis mattis. Aenean augue
İdama
bir saat
bu sessizlik
diam,nedir
pharetra
ut egestas nec, eleifend id eros. Nullam eleifend, felis id viverra ultricies, lectus
-kimin
kanı akıyor
mauris ultricies diam,
ut dudaklarınıza?
efficitur mi tellus sit amet lacus. Proin ullamcorper aliquam urna,
nec tincidunt
sem
efficitur
sed. Vivamus vitae felis eget lacus tristique feugiat eu ultricies ipbir isyana karşı çıkar
kaşlarınız
sum.-mış
In gibi
ipsum
libero, commodo vitae sagittis nec, finibus et nulla. Quisque nec augue lobor-nasıl
bir iaculis,
kin bu yüreklerinizdeki?
tis, commodo
nisl
gravida neque. Etiam sagittis auctor lorem vitae vestibulum. Integer
a semağız
quis
est küfür
fermentum semper.
dolusu
var gözlerinizde
(uçlarıeusivriltilmiş)
Aenean
elit scelerisque, lacinia ipsum ut, venenatis ligula. Nam congue tempor augue, ut
-nereden saplanıyor bu oklar kasıklarıma?
efficitur diam laoreet at. Nulla metus ligula, molestie ac magna id, interdum molestie sapien.
Praesent
ultrices
fermentum dolor eget malesuada. Quisque at leo hendrerit lorem semper
oyuncaklarla
gelen
bir auctor
çocuğunlaoreet
ellerindenisl. Maecenas orci nunc, sagittis id nibh in, condimentum fermentum
luctus
tabancalar var şimdi
metus. Etiam-suç
porta
leo turpis, quis convallis metus laoreet a. Aliquam velit neque, tristique et
kimin?
tincidunt et, fermentum vitae neque. Aliquam id libero et enim fringilla elementum. Sed urna
tortor, hendrerit quis turpis quis, luctus aliquam tellus. Aenean molestie dui id urna auctor
consectetur. Proin cursus hendrerit augue non faucibus. Maecenas eget erat ex. Vestibulum
nulla enim, ultrices eu sodales eu, laoreet eu diam.
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Pelin Çetin

Aylak Adamlar, Kadınlar ve Çocuklar
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Bir Aylak Adam’ı var Yusuf Atılgan’ın, bilir misiniz? Henüz avurtlardaki dipsiz kuyuları. Öyle bir arayış ki bu, ne
otuzuna varmamış, çoktan bir ömürlük bunalmış bir sonu var ne başı. Tek bildiğimiz yokluğun varlığını hep
Beyoğlu kaşifi, hiç varoluşa erişememiş hazinesinin hatırlattığı.
arayışında…
Damarlarla, dokularla, kanla dolup taşan ama
Garip adam şu C. Ne işi var ne gücü, rahmetli bir türlü boşluğu dolmayan göğüs kafesimizdeki o
babasının mirasyedisi olmak tek vasfı. Biraz da kadın organa ne demeli? Dört odasının dördünü de özenle
düşkünü sanki; bitmiyor Ayşeleri, Tülayları. Garip döşemiş, orta şekerli kahvesini lokum eşliğinde ikram
değil mi sizce de? Adeta bu dünyaya yabancı. etmek için bekleşen, bazen de heyecana kapılıp
Doktorlar, mühendisler, avukatlar olan, çatısı altında nefesleri yettiremeyen kalbimiz birden okuma yazmayı
üç çocuğuyla, her pazar şekersiz çayı ve ülkenin unutunca? Okuyamayınca kural kitaplarını? Kör
gidişatına dair eleştirel yaklaşımı ile hiç şaşmayan olunca? Göremeyince somut gerçekleri? Ne zaman ki
bizlere hiç mi hiç benzemiyor.
uğruna gözyaşı döktüğümüz, düşlerimizde gördüğümüz
kimseler bizi yargılayan bakışlarıyla olduğumuz
Hayatın formülünü çoktan ezberlemiş olan bizler, yere çiviliyor, o zaman biz de buluyoruz kendimizi
onu problemlere uyarlama konusunda da pek C.’nin ayakkabıları içinde. Derisi yıpranmış, biraz da
sorun yaşamıyoruz. Bir banka havalesine bakıyor, terlemiş biçimde. Bir türlü kurallara uyarlayamadığımız,
hemen her şeyi çözüme ulaştırabiliyoruz. Aklımız önceden kodunu yazıp da programlayamadığımız
ve irademizle övünüyoruz çünkü biliyoruz ki besin duygularımız aldattığında bizi sevgiyle...
zincirinin en tepesindeyiz, bizi yiyebilecek hayvanları
çoktan kafesledik. Ağaçsa ağaç, çiçekse çiçek; biz Nihayetinde sevmek kusur, ağlamak zayıflık. Ekranlara
su istemeyenini, solup ölmeyenini plastikten ürettik. yansımayan duyguların kâr ettiği, döner sermayeye
Yazdığımız programlarla yaratıcılar olduk, metal katkı sağlayabildiği yok. Çoktan seçmeli olmayan
yığınlarını insan formuna büründürdük. Önümüze çıkan cevapların ya da öz geçmişimize yazamadığımız
her engele karşın, biz kuralları baştan yazıp kitap eylemlerin kimse tarafından dikkate alındığı yok. İnsanın
hâline getirdik. Çok satanlardan bir kez bile inmedik. insana sevgi arayışında ne kardeş ne yoldaş ne de
arkadaş olduğu yok. Yok. Yok. Yok.
“Sustu. Konuşmak gereksizdi. Bundan sonra kimseye
ondan söz etmeyecekti. Biliyordu; anlamazlardı.”
Her yaptığımıza değer biçen, hislerimize perde indiren
diğerleriyse biz ne yapıyoruz? Kuralları yazanlar biz
Böyle bitiyor, Atılgan’ın Aylak Adamı’nın yolculuğuna değilsek neden ibadetindeyiz? Sevgiye muhtaçken
tanıklığımız. Sıradan bir adamın, hayatının aşkını, onu neden pazarlamanın derdindeyiz? Aylak Adam
ruh eşini, içindeki boşluğu dolduracak o hazineyi garipse, yabancıysa, peki ya biz? Biz kimiz?
aramasının hikâyesi. Dünyaya dair bütün kusurların,
insanların açtığı her bir yaranın tesellisini bir kadın
vücudunda arayan aylak bir adamın hikâyesi.
Sıradan diyorum çünkü hepimiz onunla birlikte aynı
sıradayız. C.’nin hikayesini bir iki saatte okuyabilen
bizler, kendimizinkine nadiren göz gezdiriyoruz. Oysa
her yeni gün sona bir sayfa daha yakın oluyoruz. Hep
yaşlanıyoruz ama hiç olduğumuzdan daha genç
olamıyoruz. Hepimizin sonunu bildiği bir hikâye bu ama
pek azımız gerçekten yaşıyoruz. Neden korkuyoruz
diye düşünecek olursak belki de kırılmaktan korkuyoruz.
İnsanlara iç dünyamızı açmaktan, onların benliğinde
kaybolmaktan, kim olduğumuzu, adımızı, sanımızı,
şanımızı unutmaktan korkuyoruz. Gittikçe birbirimizden
uzaklaşarak yalnızlığa gömülen bizler, kendi içimizde
soluyan sevgi muhtaçlığından bile köşe bucak
kaçıyoruz.
Bütün bu inkâra ve kaçınmaya karşın, ya hepimiz birer
C. isek kendi içimizde? Neyi aradığından dahi bihaber,
umutsuzca arşınlıyorsak mavi, elâ, kahve gözlerdeki
kaldırımları, kırışık yüzlerdeki çıkmaz sokakları, çökmüş
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DÜŞÜNCELER ORMANI
Derin Ak
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi feugiat rhoncus ultricies.
Hayatınızda
kayboldunuz
mu? Hemsollicitudin
de
çıkmak
istemiyorsunuzdur.
Sadece
oturup
Integer
nec turpishiçquis
ipsum vulputate
nec eget
lacus. Quisque
ultrices
a orci nec
gece
yarısı…
Size
yol
gösterecek
güneş
kendinizle
baş
başa
kalmak
ve
düşünmek
cursus. Fusce auctor tincidunt erat eleifend finibus. Curabitur viverra ultricies tellus, placerat
yok iken…
Kutup
yıldızınıvitae.
da seçemezsiniz
ne yöne ante arcu
elementum
lacus
euismod
Phasellus congue,istiyorsunuzdur
dui sit amet hayatınızın
fringilla commodo,
nedense.
Korkuyla
bakarsınız
etrafınıza,
gittiğini.
Bu ironik
durum
Neaugue
ornare
justo, vel
rutrum
felis sapien
vitae enim. Sed
lobortis
ut nisl
quiskafanızı
mattis.karıştırır.
Aenean
nerede
olduğunuza
dair
bir
ipucu
yapacağınızı
bilemezsiniz.
diam, pharetra ut egestas nec, eleifend id eros. Nullam eleifend, felis id viverra ultricies, lectus
bulabilmek
O kadar
endişelenmişsinizdir
mauris
ultriciesiçin.
diam,
ut efficitur
mi tellus sit amet lacus. Proin ullamcorper aliquam urna,
ki
ellerinizin
soğuktan
kaskatı
bağırırsınız
avazınız
çıktığı
kadar. ipnec tincidunt sem efficitur sed.kesildiğini
Vivamus vitae felisAniden
eget lacus
tristique
feugiat
eu ultricies
başta.
İç güdüsel
olarak
içinQuisque
falan değildir
bağırma
sum.hissedemezsiniz
In ipsum libero,
commodo
vitae
sagittis nec,Yardım
finibusistemek
et nulla.
nec augue
loborellerinizi birbirine
sürtersiniz.
Yavaşneque.
yavaş Etiam sagittis
isteğiniz.auctor
Bağırmadaki
asıl amacınız
ne Integer
tis, commodo
nisl iaculis,
gravida
lorem vitae
vestibulum.
kadar işledikçe
yapacağınızı bilmemenizdir ve sinirleriniz
a semsoğuk
quis iliklerinize
est fermentum
semper.ölüm
korkusuyla dolar içiniz.
öylesine gerilmiştir ki bunu dışarı atmak
istersiniz.
LakinNam
bağırınca
özgür
olduğunuzu
Aenean eu elit scelerisque, lacinia ipsum ut, venenatis
ligula.
congue
tempor
augue, ut
Yaşadıklarınızı
düşünürsünüz,
arkada
fark
edersiniz.
Kimse
size
karışmamıştır,
efficitur diam laoreet at. Nulla metus ligula, molestie ac magna id, interdum molestie sapien.
bırakacağınız
kişileri. Pişmandolor
olduğunuz
etrafta
sizi yargılayacak
kimselorem
yoktur. semper
Tüm
Praesent
ultrices fermentum
eget malesuada.
Quisque
at leo hendrerit
olayları
kafanızda
tekrar
ve
tekrar
dünyaya
özgürlüğünüzü
duyurmak
istersiniz.
luctus auctor laoreet nisl. Maecenas orci nunc, sagittis id nibh in, condimentum fermentum
canlandırırsınız.
özür
dilemek
Bulaoreet
nedenle
kadarneque,
bir keretristique
daha et
metus.
Etiam portaHerkesten
leo turpis,
quis
convallis metus
a. istediğiniz
Aliquam velit
istersiniz,
kalbini
kırdığınız
kırmadığınız
bağırırsınız.
Ayağa
kalkıp
gururla
yürürsünüz.
tincidunt et, fermentum vitae neque. Aliquam id libero et enim fringilla elementum. Sed urna
herkesten.
Sonra
anını
düşünürsünüz.
Herkesin
isteyip molestie
de bulamadığı
siz
tortor,
hendrerit
quisölüm
turpis
quis,
luctus aliquam tellus.
Aenean
dui idözgürlüğe
urna auctor
Kafanızda
canlanan
soru “Acaba
ölürken
erişmişsinizdir.
consectetur.
Proin
cursusilkhendrerit
augue
non faucibus.
Maecenas eget erat ex. Vestibulum
acı
çekecek
miyim?”
dir.
Sonra
cenazenizi
nulla enim, ultrices eu sodales eu, laoreet eu diam.
hayal edersiniz. Kimlerin geleceğini, kimlerin
Mideniz guruldar birden ve ölümlü
hıçkıra hıçkıra ağlayacağını arkanızdan…
bedeninize mahkûm olduğunuzu fark
Çevrenizdeki insanların gelecekte neler
edersiniz. Aslında özgürlüğün var
olacağını düşünürsünüz.
olamayacağını da…
Aslında sizi asıl korkutan bunların hiçbiri
değildir. Sizin gerçek korkunuz belirsizliktir,
kaybolmuş olmanızdır. Ancak doğru yolda
olduğunu sanan arkadaşlarınızı bırakmayı
tercih etmişsinizdir. Gittikleri yolun doğru
olmadığını bilirsiniz çünkü. Her ne kadar
herkes doğru olarak kabul etse de içinizden
gelen bir ses yanlış olduğunu söyler. Siz
de ona inanırsınız. Yanlış yolda olmak
kaybolmaktan daha kötüdür.
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Bunu düşünürken yalnız olduğunuzu
fark edersiniz. İyi hissettirir yalnızlık. Kendi
kendinize kalmak için eşsiz bir fırsattır.
Acıyla gülümsersiniz çünkü artık ormandan
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Almira Dila Akbay
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Fotoğraf: Esin Göğüş
Hayat bir meyve ağacı gibidir. Size çürük
meyveler de sunabilir sulu sulu olanlarını da.
Taze olanlar, parlak kabuklarıyla ve çarpıcı
renkleriyle her zaman bize daha çekici
gelmişlerdir. Tabii birkaç iyi elma çıktı diye
tüm ağaçtan muhteşem sonuçlar beklemek saçmalıktır. İyilerin yanında ağaç bize
çürükleri de verir. Tazelerle aynı yere gitmese
bile çürüklerin de yeni meyvelere yer açmak
için toplanması lazımdır. Peki, biz insanlar
ağacın bize verdiklerini değiştirebilir miyiz?
İnsanlar kaderlerini değiştirebilirler mi? Her şey
meyveye yaklaşım da biter: Ağacı iyi suluyor musun, meyveyle konuşuyor musun, ağaca şefkatle dokunuyor musun? İnsan kader-

ini ancak iyi düşünerek, hayata iyi bir bakış
açısı ile yaklaşarak, kötüleri de kabullenerek
değiştirebilir. Hayat, yukarılar ve aşağılarla
doludur. Zaten onlar olmasaydı hayatın çok
da bir anlamı kalmazdı. Çürük elmalar bize
yol verir, bizi geliştirir. Bu uzun süreli bir değişim
olabilir, kısa süreli de. Tarımda bazen hasat
beklendiği kadar iyi gelmeyince diğer sene
daha verimli sonuçlar almak için arsa boş
bırakılır. Bir sene kötü geçti diye diğer senenin
de iyi olmayacağı anlamına gelmez. Hayat
da işte böyledir: Çalışmadan veya iyi yaklaşmadan bir anda mucize gibi muhteşem şeyler
vermez sana.
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İNSANIM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi feugiat rhoncus ultricies.
Göğüş
Integer nec turpis quis ipsum vulputate sollicitudin nec eget lacus. Quisque ultrices Esin
a orci nec
cursus. Fusce auctor tincidunt erat eleifend finibus. Curabitur viverra ultricies tellus, placerat
elementum lacus euismod vitae. Phasellus congue, dui sit amet fringilla commodo, ante arcu
Ben dostluğum
ornare justo, vel rutrum felis sapien vitae enim. Sed lobortis ut nisl quis mattis.
Aenean
augue
Uzaklarda
aradığın,
Ben
arkadaşlığım,
diam, pharetra ut egestas nec, eleifend id eros. Nullam eleifend, felis id viverra
ultricies, lectus
Bir zamanlar yitirdiğin.
mauris ultricies diam, ut efficitur mi tellus sit amet lacus. Proin ullamcorper aliquam urna,
Ben sevgiyim
nec tincidunt sem efficitur sed. Vivamus vitae felis eget lacus tristique feugiat
ipArayıp eu
daultricies
bulamadığın,
Kaybolmuş
sandığın,
sum. In ipsum libero, commodo vitae sagittis nec, finibus et nulla. Quisque nec augue loborUlaşamadığın bir hedefim.
tis, commodo nisl iaculis, gravida neque. Etiam sagittis auctor lorem vitae vestibulum. Integer
Ben vefayım
a sem quis est fermentum semper.
Herkeste olmayan,
Peşini bırakmayan
Hazinenin
kendisiyim.
Aenean eu elit scelerisque, lacinia ipsum ut, venenatis ligula. Nam congue temportaaugue,
ut

Ben de sapien.
insanım,
efficitur diam laoreet at. Nulla metus ligula, molestie ac magna id, interdum molestie
Kaybettim özümü,
Praesent ultrices fermentum dolor eget malesuada. Quisque at leoTerk
hendrerit
lorem semper
ettim arkadaşlığı,
dostluğu,
Ne
gerek
var, dedim.
luctus auctor laoreet nisl. Maecenas orci nunc, sagittis id nibh in, condimentum
fermentum
metus. Etiam porta leo turpis, quis convallis metus laoreet a. Aliquam velit neque,
Sevgimitristique
esirgedim,et
Kıskandım,
tincidunt et, fermentum vitae neque. Aliquam id libero et enim fringilla elementum.Terk
Sedettim,
urna
Kırdım,
tortor, hendrerit quis turpis quis, luctus aliquam tellus. Aenean molestie dui id urna auctor
Ezdim,
consectetur. Proin cursus hendrerit augue non faucibus. Maecenas
eget erat
Bir zamanlar
beniex.
benVestibulum
yapanı sildim.
nulla enim, ultrices eu sodales eu, laoreet eu diam.

Fotoğraf: Esin Göğüş

Ayşe Zeynep Özbay

BİR BAYRAM SABAHI
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Hayatın boş hırslardan ibaret olmadığı çok zor
anlaşılıyor. Ağır derslerle ödüyor insan. Yıllardır canını
verdiği her şey, bir tokat misali öyle bir anda çarpıyor
ki yüzüne... Gereksiz yere verdiğin ödünler, hayatının
en verimli zamanında kendini dört duvar arasına
kapadığın günler, bozuk bir gözden çok daha
fazla zarar veriyor insana. Yıllarca dışarı kilitlediğin
kalp, susuzluktan kurumuş bir ağaçmışçasına bir gün
seni öyle bir terk ediyor ki sonradan onu yeşertme
arayışına girmek çok uğraş alıyor. Sen artık morun farklı
bir tonuna bürünmüş, sonlandıramadığın gecelerden,
çalışmalardan, ağlamalardan çöken göz altlarını
aynada fark ettiğinde, arkadaşların o aynanın
önünde ilkokul çağına gelmiş kızlarının saçını örerken
bir boşluğa düşüyorsun ister istemez. Dönüp mazine
bakıyorsun ilk önce. Film şeridi akıp gidiyor ama sen
onu tutamıyorsun, keyif alamıyorsun çünkü izlediğin bir
Yeşilçam filmi olmuyor. Senin hayatın oluyor o. Tekdüze,
sıkıcı, gişe yapmayacak olan o film senin eserin oluyor
bir anda. Oysaki sen daha yeni kesitler çekmek
isterken o senin başarısız bir eserin olarak tozlu raflar
arasında alıyor yerini. Bir akşam sesizliğinde keyiflenmek

istiyorsun. Kendine mükellef bir sofra hazırlıyorsun, en
sevdiğin müzik ve en sevdiğin masa örtüsü... Birkaç
çatal alıyorsun yemeğinden ama bir bakmışsın ki
karnın doymuş. Buruk bir duygu hissediyorsun ağaç
kabuğu gibi kalınlaşmış kalbinin derinliklerinde:
ÜZÜNTÜ. Sofrada özel günler için çalışmaların
karşılığında aldığın şamdandan başka kimse olmuyor
çünkü. İşte anlıyorsun o zaman onca yılı yalnız, kimsesiz
geçirdiğini. Arkadaşlarının filmleri Oscar’a aday
gösterilmişken, sen o filmi çevrendekilere izletebilecek
kadar çekememişsin bile daha. Uzunca yılların varken
her şeyi birkaç sahneye sıkıştırmaya çalışıyorsun ama
sığmıyor. Bir de bakmışsın ki yaşlanmışsın. Bir sabah
kalkıyorsun, saat 12. Masanın üstünde şekerler, kulağın
zil sesine hasret. Yıllar önce reklamlarda izleyip de
katıla katıla güldüğün ihytiyarlar geliyor aklına. İŞTE O
BAYRAM SABAHI.
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Seda Nur Tuç

HESAPLAŞ(AMA)MA
hangi şiir anlatır seni
-benim ağzımda gevelediğim kadar
hangi ölçüye uyar
karanlık, kanlı gözlerin
hangi sözlükte yer alır
o tanımsız, büyülü sesin
hangi kelime sahiplenir seni
-koynumda büyüttüğüm sevgim kadar
kaç
kişi
		senin
			
ölür
				
uğruna
-yaşadığım gün kadar gömülmüşken şu hayatta
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Fotoğraf: Oğuz Tuna Solaroğlu
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ANNA KARENİNA ÜZERİNE
Eda Naz Gökdemir
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi feugiat rhoncus ultricies.
Dil nec
gelişmeye
beri en sıksollicitudin
ifade
bir nec
evlilik,eget
sorumluluklar
ve çağının
zorunluluklarıyla
Integer
turpisbaşladığından
quis ipsum vulputate
lacus. Quisque
ultrices
a orci nec
edilenlerden biri de aşk olmuştur. Orta Çağ`da
boğuşan, kendini genç ve güzellik gibi değerlere
cursus.
Fusce
auctor
tincidunt
erat
eleifend
finibus.
Curabitur
viverra
ultricies
tellus,
sevgililerini daha tanımadan betimleyen
kapılmaktan alıkoyamayan sıradan bir 19.placerat
yüzyıl
ozanlardan,
Shakespeare’in
Romeo
ve Juliet’ine,
İçinde
bulunduğu
sosyal ante
koşullar,
elementum
lacus
euismod vitae.
Phasellus
congue,Rusduikadınıdır.
sit amet
fringilla
commodo,
arcu
Jane
Austen’ın
Gurur felis
ve Önyargı’sından,
E.E. Sed
kontrol
edemediği
etmenler
onuAenean
bir seçim
ornare
justo,
vel
rutrum
sapien
vitae
enim.
lobortis
ut
nisl
quis
mattis.
augue
Cummings’in şiirlerine aşk edebiyatta da değişmez
yapmaya itmiş, sonuçları kendisi öngöremeden
diam,yerini
pharetra
ut egestas
eros. Nullam
eleifend,
id viverra ultricies,
korumuştur.
Geneldenec,
terciheleifend
ettiğimiz id
yaklaşım
gelişmiştir.
Kişilerinfelis
hayatlarında,
seçtikleri lectus
ve
aşkı
daima
peşinde
koşulması
gereken,
hemen
her
seçemediklerinde
ne
kadar
özgür
oldukları
tartışılır
mauris ultricies diam, ut efficitur mi tellus sit amet lacus. Proin ullamcorper aliquam urna,
değerin üstünde, pozitif bir ideal, adeta Tanrı`nın
vaziyettedir. Kitaptaki bir başka karakter, uyumsuz
nec tincidunt
sem efficitur
sed.Ona
Vivamus
lacussahip
tristique
feugiatsahibi
eu ultricies
ipbir lütfu olarak
betimlemiştir.
sahip vitae
olan felisbireget
tabiata
olan toprak
Levin, Kitty
sum.mutludur,
In ipsum
libero, commodo
vitaeise
sagittis
finibus
neckıza
augue
kutsanmıştır;
sahip olamayan
şansız nec,adlı
gençetvenulla.
güzelQuisque
bir aristokrat
âşıkloborolur
ve yarımdır. nisl
Aşk iaculis,
için ölenler,
dünyayı
karşılarına
ancak kız
Levin`in
ilk evlilik
teklifini
reddeder. Genç
tis, commodo
gravida
neque.
Etiam sagittis
auctor
lorem
vitae
vestibulum.
Integer
alarak hayatlarını yıkmayı göze alanlar birer aziz
kız o sırada henüz Anna ile tanışmamış Vronski ile
a semyerine
quiskonmuşlardır.
est fermentum
Bu tür semper.
kahramanlar saf, doğal
görüşmektedir. Ancak Vronski kendisini bırakarak
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ve kendilerinden olanı savundukları için her türlü
Anna’nın peşinden koşmaya başlayınca genç kız
yargılamadan
muaftır.
Sonuçlarını
önemsemeden
da Levin’in
kendisine
olan sevgisini
takdir
etmeyeut
Aenean
eu elit scelerisque, lacinia ipsum ut, venenatis
ligula.
Nam congue
tempor
augue,
sevdikleri için kahramandırlar.
başlar. Hayat Anna’yı yıkıma sürüklerken bir başka
efficitur diam laoreet at. Nulla metus ligula, molestie
ac magna
id,taşımıştır.
interdum
sapien.
karakteri
mutluluğa
Tabiimolestie
Levin ve Kitty`nin
Tolstoy
ise daha
karmaşık, dolor
çok boyutlu;
belki
evlendikten
da bir
Praesent
ultrices
fermentum
eget malesuada.
Quisquesonraki
at leodönemdeki
hendreritmutlulukları
lorem semper
biraz daha karamsar ama biraz daha gerçekçi
tartışma konusudur. Levin bir süre sonra hayatında
luctus
laoreet
orci olarak
nunc, sagittis
id nibh
in, condimentum
fermentum
birauctor
aşk portresi
çizer.nisl.
“TekMaecenas
gerçek romanı”
bir anlam
bulamamaya,
karısından zaman
zaman
metus.
Etiam porta
leoKarenina’da
turpis, quisaşk
convallis
laoreetve
a. Aliquam
velitdüşünmeye
neque, tristique
adlandırdığı
Anna
sadecemetus
sıkılmaya
hatta intiharı
başlar. et
duygusal
saflığı ve biçimi
ile değil,
daha id libero
Ancak bir
şekildefringilla
hayata kendini
kaptırmaktadır.
tincidunt
et, fermentum
vitae neque.
Aliquam
et enim
elementum.
Sed urna
bütünlüklü bir şekilde sonuçları ile de ele alınmıştır.
Derken tarlada bir köylü ile yaptığı konuşmadan
tortor,
turpis
quis, umutsuzluk
luctus aliquam
Aenean
molestie
dui idkeşfeder.
urna auctor
Aşkhendrerit
da deha, quis
hiddet,
hırs veya
gibi tellus.
sonra Levin
içindeki
Tanrı inancını
Ancak
insan hayatına
yön veren
güçlerden
sadece
bir yandan
da farkındadır
ki oex.
anVestibulum
için her şey
consectetur.
Proin cursus
hendrerit
augue
non faucibus.
Maecenas
eget erat
İnsan
farkında
olmadan
yaklaşımı,
nullabiridir.
enim,
ultrices
eubile
sodales
eu,aşka
laoreet
eu diam.aydınlığa kavuşmuş olsa da yine de bazı günler
aşkla başa çıkışı veya çıkamayışı ile kendi
karısıyla anlaşamadığını düşünecek, bunalacak
yazgısını belirler. Romanın başkahramanı güzel,
ve kendini yalnız hissedecektir. Çünkü hayatın akışı
canlı, sıcak ve sevgi dolu Anna yüksek mevkiide
bunu gerektirir. Dönüm noktası diye bir şey yoktur.
görev yapan Kont Karenin ile evlidir. Kocasının
Sadece kişilerin yarı farkında olarak seçimler
soğukluğu, hayatının bir saat gibi düzenli
yaparak ilerlediği noktalar vardır.
işlemesinden memnun oluşundan tatmin olmayan
Anna, genç ve yakışıklı bir asker olan Vronski’ye
Aşkı ve ihaneti, hayatı ve ölümü, seçimleri ve
âşık olur. Aralarında bir ilişkinin başlaması Anna’nın
kararsızlıkları olduğu gibi aktarır Tolstoy. Hiçbir
Rus sosyetesinin gözünde düşmesine, tüm
karakter nefret edilecek kadar kötü veya göklere
arkadaşlarının kendisini yalnız bırakmasına ve
çıkarılacak kadar mükemmel değildir. Bu sebeple
oğlundan ayrı kalmasına sebep olacaktır. Tüm
Tolstoy`un karakterleri insancıl bir gerçeklik
bunları yaşandıktan sonra Vronski ile şehirden
içinde belirirler zihinde. Işıltılar içinde aşıklar ve
ayrılan Anna bir süre sonra Vronski’den olan kız
şövalyeler, yıkıntıya uğramış zavallılar ve acı
çocuğuna düşman gözüyle bakmaya, sevgilisinin
çekmeyi hak eden kötüler olarak keskin çizgilerle
sevgisinden şüphe etmeye başlayacak ve de
belirlenmemiştir sınırları ve kim oldukları. Daha
sonunda kendini bir trenin önüne atarak intihar
bir sevilesidirler bu yüzden belki de. Suçlarını
edecektir.
affedebilir, kusurlarını anlayışla karşılayabilir ve
en önemlisi onları anladığımızı hissederiz. Tolstoy
Tolstoy Anna’yı bir aşk şehidi olarak yüceltmez.
inanır ki edebiyatın ve bir bütün olarak sanatın
O aşkı için her şeyi göze alıp kahramanca ölen
işlevi normal şartlarda dışarıdan yargıladığımız
ideal bir aşık, aşkın yüceliğini sembolize eden
insanların iç dünyalarını açığa çıkararak kişiye
cesur ve gözü pek bir kadın değildir. Anna’nın
hoşgörüyü ve anlayışı öğretmektir. Aslında
Vronski’yle olan ilişkisi kendisi ve çevresi için
temelinde bu işlev sevgiyi amaçlar. Sadece
büyük yıkımlara sebep olmuş, kendisini ölüme
iki insanın bağlandığı bir sevgi değildir bu,
götürmüştür. Ancak Tolstoy Anna’yı elindekinin
tüm insanlığın anlayarak öğrenebileceği,
kıymetini bilmeyen, bencil ve aptal bir zavallı
yayabileceği, bütünleşebileceği bir sevgi,
olarak da resmetmez. Anna içinde bulunduğu
bambaşka bir “aşk” anlayışıdır.
sosyal sınıfın katı kuralları içinde tatmin olamadığı
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Ayşe Derin Beytekin

HAYAT
Hayat neydi sahiden?
Çocukluk çağlarındaki masumiyetti belki
Gençlik türkülerindeki deli akan kan
Olgunluğun getirdiği bilmişlik lütfu
İhtiyarlığın bilgeliği, yaşadıkları ve yaşayamadıkları
Hayat kısaydı bir bakıma.
Cesaret edememek, düşünmek için zaman yoktu.
Ya da hızlıydı, akıp gidiyordu bir ırmak misali.
Gün doğuyordu ve aniden batıyordu.
Aylar geçiyordu soluksuz.
Düş bahçesinin çiçekleri zamansız kuruyordu.
Ama hâlâ uzun bir maratondu hayat.
Kendinden başkasına sahip olmadığın
Tek bir yaşam hakkıydı sana bahşedilen.
İşte bu yüzden durdurmamalı hiçbir şey seni.
Bakma hatalarının ardından öyle hüzünlü hüzünlü.
upuzun bir yol bekliyor seni içinde neşeli günlerin yeni fırsatların ve hikâyelerin olduğu
Upuzun bir yol bekliyor ...
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Fotoğraf: Esin Göğüş
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