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Editör’den
“Kitaplarda bir şeyler olmalıydı, hayal 
edemeyeceğimiz şeyler, kadının yanan bir evde 
kalmasını sağlayacak bir şeyler; orada bir şeyler 
olmalı. Bir hiç için kalmazsın.”
                                              
                                   -Ray Bradbury, Fahrenheit 451

Neden okuyoruz? Oyalanmak için mi sadece? 
Düzenin, sistemlerin ve gerçekliğin bizi içine 
zorla oturttuğu küçük kutuların içinde kendimizi 
eğlendirecek, bir süreliğine de olsa ne kadar 
tutsak olduğumuzu unutturacak birkaç çift hoş lafın 
arayışındayız belki de. Okumak sürekli bir kaçış talep 
etme, gerçeğinden kaçma dürtüsünün bir sonucu 
mudur o zaman? Öyle olsa bile bu durum insanın 
zayıf olduğunu göstermez ki. Hoşnut olmadığı bir 
şeyler vardır dünyada, değişebileceğine inanmak 
için çevirdiği sayfalar, o sayfalarda bulmayı umduğu 
bir anlam vardır. 

Yaşamın kendisi tek başına yeterli değil belki de. 
İçine adeta fırlatıldığımız bu dünyanın, ölümlü 
bedenimizin, seçemediğimiz düzenin sınırlarını 
aşmak istiyoruz. Kısacık ömrümüze olabildiğince çok 
ses, koku, izlenim sığdırmak arzumuz. 

Kısacık ömrümüzde olabildiğine özgür olmak 
istiyoruz.

Kitapların olmadığı bir dünya pek çok yazarı, 
düşünürü ve okuru bu yüzden ölümüne korkutuyor. 
Özgün düşüncenin yok edilmesi, değişim arayışının 
yasaklanması, sansürlenmesi insanın özgürlüğünün 
elinden alınmasına eş değer sanki. Birkaç sayfada 
bulabileceğin anlamın ve umudun yakılması, 
herkesin kendi değerini bulabileceği bir dünyanın 
kapılarının sürgülenmesi… 

“Ve kitapları düşündüm. İlk kez anladım ki bütün 

kitapların arkasında bir insan vardı. Her birini bir 
insan düşünüp yaratmıştı. Bir insan onları kâğıda 
dökmek için günlerini veriyordu.”

Tüm o görkemli, dokunaklı, güçlü ve sade lafların 
arkasında bir insan vardır. Bir insan yaratır değişim 
umudunu, anlamı, özgürlüğü. Okuyunca kelimelerde 
bu insanı görürüz belki de. Evrendeki ufaklığı 
karşısındaki çığlığını, meydan okuyuşunu, emeğini 
görürüz. 

Sonra, birdenbire kendimizi de görürüz o kelimelerin 
arasında. Başa çıkamayışlarımız, sevgilerimiz, 
çabalarımız tüm insanlığındır. Bu gerçeği okudukça 
fark ederiz ancak, yalnız olmadığımızı anlarız. 

Okumak sınırların aşılmasıdır o zaman. İnsanın kendi 
ömrünün sınırlarını aşması, başka insanlarla arasında 
yükselen duvarları yıkması, değiştirme özgürlüğünün 
farkına varmasıdır.

Umarım siz de benzer umutları dergimizin sayfaları 
arasında yakalarsınız. 

İyi okumalar…

Eda Naz Gökdemir 3



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi feugiat rhoncus ultricies. 
Integer nec turpis quis ipsum vulputate sollicitudin nec eget lacus. Quisque ultrices 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 
ornare justo, vel rutrum felis sapien vitae enim. Sed lobortis ut nisl quis mattis. Aenean augue 
diam, pharetra ut egestas nec, eleifend id eros. Nullam eleifend, felis id viverra ultricies, lectus 
mauris ultricies diam, ut efficitur mi tellus sit amet lacus. Proin ullamcorper aliquam urna, 
nec tincidunt sem efficitur sed. Vivamus vitae felis eget lacus tristique feugiat eu ultricies ip-
sum. In ipsum libero, commodo vitae sagittis nec, finibus et nulla. Quisque nec augue lobor-
tis, commodo nisl iaculis, gravida neque. Etiam sagittis auctor lorem vitae vestibulum. Integer 
a sem quis est fermentum semper.

Aenean eu elit scelerisque, lacinia ipsum ut, venenatis ligula. Nam congue tempor augue, ut 
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 
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, tristique et 
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.

üçüncü mevkii

Enes Ayberk Korkut

Dokuma tezgâhlarında tütün çiğnerdi bir dul
Akrepti, yelkovandı anlamaz
Kollarını sıvardı 
Minarelerde kandiller yandığında
Gözlerini göçmen kuşlardan sakınır
Tanrı’dan korkardı

Ah göçmen kuşlar
Başka memleketlerin canlarıdır artık onlar
Yakışık almaz gidişlerini yadırgamak

Çünkü göçmekle başlar her günah
 Sevmek
  sevişmek
 Tapmak
  tapınmak
       ölmek
ve
  doğmak
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  Yıkılamayacak duvar, aşılamayacak sınır, 
geçilemeyecek eşik var mıdır? Varsa eğer, neyin 
eşiği, kimin sınırıdır bu duvar? O duvarın aşılamaz 
olduğunu kabullenenindir kuşkusuz. İnsanındır. 
Yıkamayacağını kabullenmesiyle göremediği, 
kendini yok saymaya alıştırdıkça unuttuğu, gerisinde 
yaşamayı kaderi saydığı duvarların hepsi belki de 
insanın içindeki tekil duvarın birer ifadesidir. Peki, 
insan içinde amansızca yükselen, onu zincirleyen bu 
duvarı fark etmeyi umabilir mi? Fark etmesiyle yıkabilir 
mi? Kendi dışında yükselttiği duvarları da aynı sınırın 
bir yansıması olarak görünce, bakmaya katlanabilir 
mi? Oyunlarını bu duvarlar içinde sürdürmeye devam 
edebilir mi? 

     Klasik bir tiyatro eseri dört duvar arasında 
oynanır aslında. Her oyunun sahnesine ait bir 
çerçevesi, tepesinde bir kubbesi, önünde 
seyircilerinin belirlediği bir sınırı vardır. Bu çerçeveye 
ait üç duvarı görebiliriz ama dördüncüyü fark etmek 
biraz dikkat ister. Çünkü bu duvar aslında yoktur. 
Seyirci ile sahne arasında boylu boyunca uzanan 
bu duvar, izleyenin hikâye ile yaptığı sözleşmenin 
kaçınılmaz bir sonucudur. Sözleşmeye göre 
seyirci hikâyeye inanmak ister. Gerçek hayattaki 
şüpheciliğini ve gerçekçiliğini bir yana bırakmanın 
karşılığında sahnede sergilenen her ne ise onun 
içinde kaybolmak, kurmaca olduğunu unutmak, 
unutmak, unutmaktır arzusu. Sorgulamaya gerek 
yoktur karakterlerin içinde bulundukları durumu. Onlar 
ağlarken ağlayacak, gülerken gülecek ve sınırlarını 
olduğu gibi kabul edecektir. Sahnelenen oyun 
müdahale edebileceği bir şey değildir ki sorgulaması 
gereksin, seyirciyi oyuncudan ayıran duvar insanın 
kendi başına aşabileceği nitelikte değildir ki insan 
sahnedeki durumun farklı olabileceğini hayal etsin. 
Oyunun akışı kaderdir, değişmeyecek bir düzen, 
kabullenilmesi gereken basit bir gerçekten ibarettir. 

     Peki, aniden oyunculardan biri bu duvarı delip 
geçseydi, seyirciye seslenseydi ya da iniverseydi 
sahneden birdenbire? Tüm büyü bozulur öyle 
anlarda. Kurmaca çözülür, seyirci oyunun zaman 
ve mekânından kendininkine geçer, uyanır. Tüm 
hikâyeler gibi sahnedeki de uydurulmuş bir şey, 
insan yapımı bir akıştır ne de olsa. İnsan yapımı ise 
sorgulanabilir, değiştirilebilir. İşte, bunun farkına varır 

seyirci. Belki de karakterlerin ağlayışları gülünçtür, 
gülmeleri ağlanacak hâlde olmalarına işarettir. 
Bunun da ötesinde belki de sahnedeki insanın 
kendisidir. Duvar yıkıldığında tanıyabildiği, böylesine 
sorgulamadan bir oyunun parçası olmasını 
yadırgadığı acınası bir figürdür. Ezberlediği replikleri, 
uyduğu rejileri, yerini değiştirmeyi hiç mi hiç aklına 
getirmediği dekorları düşünür. Tabii bir de kendisi 
gibi onlarca insanla birlikte sahneden hiç inmeksizin 
sürdürdüğü oyunun farkına varmadan da edemez 
artık. Düzenin değişmez olduğunu kabullenmeleri, 
kendi dışlarında yükselen bir duvarmışçasına onun 
yıkılmaz oluşunu onaylamaları, tutsaklıkları bir anda 
gülünç görünecektir. Kendi hayatlarını oturup 
izlemeleri komik olmuştur birdenbire.

 İnsanın yıkamayacağını düşündüğü duvarlar 
çoğunlukla görünmezdir. Şirketlerin, otoritelerin, 
kalıpların, alışkanlıkların sınırları hep bu görünmez 
duvarlar tarafından çizilir aslında. Tüm sınırlar aynı 
yere çıkar: İnsanın herhangi bir şeyin yıkılamaz 
oluşuna inanmasıdır son eşik. Kabullendiği kadar 
kolay sorgulayabileceğini fark ettiğinde geçmiş olur 
nihai sınırını, görmesiyle yıkıverir görünmez sandığı 
duvarlarını. Perde kalkar, sahne arkası ortaya çıkar, 
spot ışığı insanın üzerine düşer. Özgürdür.

Dördüncü Duvar

Eda Naz Gökdemir

Fotoğraf: Oğuz Tuna Solaroğlu
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diam, pharetra ut egestas nec, eleifend id eros. Nullam eleifend, felis id viverra ultricies, lectus 
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Öbürü ve Diğeri

Asya Ülger

Karanlık.
Kapkaranlık.
Şehrin üstünü sıcacık bir battaniye gibi örten 
karanlık, altında kıvrılıp uyuyan şömineli evler. 

       “Saat üç, sabahın üçü.” diye mırıldandı 
battaniyenin örtmediği. Kalın, kırmızı ojeli 
parmaklarını gezdirdi kaygan tırabzanın 
üstünde. Sonra sırtını yasladı; gecenin 
soğuğuyla nemli, aşınmış tuğla duvara. Simsiyah 
gözleri değdi yakamoza. “Boğaz geceleri ayrı 
bir güzel!” dedi, öbürüne. Öbürünün dudakları 
kıvrıldı, bir an gülümseyecek gibi oldu, sonra 
gözlerindeki sisle kayboldu. Çıkardı, bir sigara 
yaktı. İlk nefesini çekti, verdi. Artık Boğaz da onun 
gibi sisliydi. “Hiç gördün mü ki Boğaz’ı gündüz?” 
diye cevap verdi. Haklıydı, hiç görmemişti 
diğeri. Aydınlık, onun gibiler için değildi. Evinin 
penceresi bile apartman boşluğuna bakardı 
onun. Yirmi yaşında gelmişti bu yabancı şehre, 
daha doğrusu kaçmıştı. Daha da doğrusu, 
kovulmuştu. İstanbul’un onu kabul edeceğini 
sanmıştı sanırım. Her yerde battaniyenin bile 
örtemedikleri vardı, unutmuştu. Gerçi gençti o 
zamanlar, umutluydu, biraz da saftı. Geçmişti 
şimdi hepsi. Bunları düşününce üşüdü birden. 
Çantasının üstüne astığı ucuz, kürk görünümlü 
mantoyu çıkardı; omuzlarına sardı. “Ne o, üç 
karışlık etek yetmiyor mu ısıtmaya?” diye sataştı 
öbürü. Bugün herkese ayrı bir düşmandı. Fakat 
sorun değildi, alışıktı zaten diğeri. Alışıktı zaten 
ikisi de. Bu yüzden “En azından benim eteğimin 
boyu üç karış.” demekten geri durmadı. Sahi, 
haklıydı. Tırabzanlara zor yetişiyordu öbürü. 
Orantısız uzuvları, çarpık bodur parmakları, 
vücuduna göre kocaman olan kafasıyla üç 
yaşındaki bir çocuğun oyun hamurundan yaptığı 
bir maket izlenimi uyandırıyordu insanda. Fakat 
kafasına oranla sivriydi dili bayağı. Kanıtlamak 
istercesine “En azından benim cinsiyetim belli.” 
diye cevap verdi diğerine. Sonrasında sessizlik 
bıçak gibi kesti Galata’nın yüksek, denizden 

gelen rüzgârlarla nemlenmiş, tuzlu havasını. İkisi 
de nereden vuracağını çok iyi biliyordu, herkes 
gibi. Fakat ikisi de özür dilemeyi beceremiyordu, 
herkes gibi. O yüzden başka bir konu açtı 
öbürü, “Şu evler…” dedi, kafasıyla karşıyı işaret 
ederek, “Onlardan birinde, normal bir hayat 
sürmek ister miydin?” Bir kahkaha attı diğeri, acı 
bir kahkaha. “Biliyor musun -dedi- istemezdim 
aslında.” Öbürünün şaşkınlıkla açılmış gözlerine 
bakarak konuşmaya devam etti, “Şu evi görüyor 
musun -diye sordu- standart, gri betondan 
bir apartmanı göstererek; normal bir ofiste 
çalışan, normal bir adam yaşıyor orada. Her 
gün patronunun keyfi emirleri altında ezilip yine 
de üç kuruşluk işini koruyabilmek için bir sülük 
gibi yapışıyor; eve gelince de karısının dırdırı, 
üç hiperaktif çocuğun şamatası…” Burada 
durdu, sustu. O eve dalıp gitti. Sanki o küçük, 
kirli, yağlı pencere, bir pencere değil de mezar 
taşıymış gibi; hüzünlü, saygılı, ağır bir sessizlikte, 
yorgun gözlerinden okudu ağıtlarını. “Bi’de 
ressam olmak istiyordu biliyor musun? Hatta 
bir ara yayınlayacaktı resimlerini, anlaşmıştı bir 
yerlerle. Sonra soğuk bir şubat akşamı, atmış 
karısı sobaya bunun resim defterini. Tabii, adam 
sinirlenmiş, bağırmış çağırmış falan da ne fayda. 
O gün bu gündür sürüklenip duruyor işte, ev ve 
iş arasında.” Gözlerini Boğaz’a dikti yine, tek fark 
bu sefer değemedi yakamoza. Takılı kaldı hırçın, 
derin, karanlık Marmara’da. Öbürünün varlığını 
unuttu bir an, mırıldandı kendi kendine. Gözlerini 
çekmeden kıyıyı aşındıran keskin dalgalardan, 
“Bunları ben nereden biliyorum biliyor musun? 
-diye sordu, cevap beklemeden- Çünkü ben, 
ancak toplumun gözünün ardına düşen kısımda 
yaşayabilen ben, insandan bile sayılmayan, bir 
tane bile arkadaşı olmayan ben; tam da bunlar 
yüzünden insanların en gizli sırlarının, en derin 
arzularının sahibiyim. Aslında onlar da benden 
çok farklı değil yani, ben de eziliyorum, onlar 
da. Ben de bu işi isteyerek yapmıyorum, onlar 
da. Tek farkımız, onlar umursamaz uyuşukluklarıyla 
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Fotoğraf: Oğuz Tuna Solaroğlusürdürdükleri ikiyüzlü 

hayatlarının üstün 
olduğuna inanıyor, 
ben ise ne mal 
olduğumu biliyorum 
ve en azından 
kendimim.” Bu 
cümlelerden sonra 
transtan çıkar gibi 
kaldırdı kafasını, 
baktı öbürüne. 
“Anladın mı neden 
istemediğimi?” diye 
sordu. Öbürü belli 
belirsiz kafasını 
salladı. Anlamıştı, 
hem de çok iyi. 
Sü rük len iyor la rd ı , 
sü rük lenecek le rd i 
hayat nereye 
g ö t ü r ü r s e . 
E z i l i y o r l a r d ı , 
e z i l e c e k l e r d i , 
toplumun çarkları 
döndüğü sürece. 
Karanlıktı, karanlık 
kalacaktı Boğaz hep 
onların gözünde. 
Birden durdu, aklına 
bir fikir geldi. Çakmak 
gibi gözlerle baktı 
diğerine “Benimle 
dışarı çıkmaya var 
mısın, bugün, güneş 
tam tepedeyken 
ve denizin üstünde 
parıldarken?” Bir 
isyan, diye düşündü 
diğeri, sonunun kötü 
biteceğini bile bile 
“Varım.” dedi. 

    O gün, tıpkı 
diğerinin söz 
verdiği gibi, güneş 
tam tepedeyken 
ve her yeri bütün 
ç ı p l a k l ı ğ ı y l a 
aydınlatırken, bir 
travesti ile bir cüce 
yürüdü Beyoğlu 

sokaklarından Boğaz’a doğru. Fakat ulaşamadılar hedeflerine, geçtikleri 
sokakların birinde işittikleri hakaretlere tökezlediler önce, diğerinde gelen 
yumruklarla dizlerinin üstüne çöktüler; sonuncusunda ise yedikleri tekmelerle 
onları örtmeyen battaniyelerine muhtaç, karanlık, kapkaranlık sokaklara doğru 
yürüdüler sessizce.
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elementum lacus euismod vitae. Phasellus congue, dui sit amet fringilla commodo, ante arcu 
ornare justo, vel rutrum felis sapien vitae enim. Sed lobortis ut nisl quis mattis. Aenean augue 
diam, pharetra ut egestas nec, eleifend id eros. Nullam eleifend, felis id viverra ultricies, lectus 
mauris ultricies diam, ut efficitur mi tellus sit amet lacus. Proin ullamcorper aliquam urna, 
nec tincidunt sem efficitur sed. Vivamus vitae felis eget lacus tristique feugiat eu ultricies ip-
sum. In ipsum libero, commodo vitae sagittis nec, finibus et nulla. Quisque nec augue lobor-
tis, commodo nisl iaculis, gravida neque. Etiam sagittis auctor lorem vitae vestibulum. Integer 
a sem quis est fermentum semper.

Aenean eu elit scelerisque, lacinia ipsum ut, venenatis ligula. Nam congue tempor augue, ut 
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 
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, tristique et 
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.

Deliliğin Tedavisi

Şeyma Kaya

       15 ve 16. yüzyılda Kuzey Avrupa Rönesansı’nın en 
önemli  isimlerinden olan Hollandalı ressam Hieronymous 
Bosch delidir. Resimlerinin çoğu imzasız olmasına rağmen 
yaşadığı dönemin alışılmış imgelerinden sıyrılarak yarattığı 
dipdiri dünyalarıyla özgün sesini yüzyıllar ötesine duyuran 
Bosch’un eserleri, Andre Breton’un 1924’te yayınladığı 
Sürrealist Manifesto’dan seneler önce atılmış sürrealizm 
tohumları olarak kabul görmektedir. Bilinçaltının berrak bir 
dışavurumu niteliğinde olan devasa resimlerindeki ince 
detaylarla seyirciyi büyüleyen Bosch, insan doğasını 
yer yer dini imgeler (ki 15. yüzyıl Avrupa’sında buna 
şaşmamak gerekir), yer yer de daha önce rastlanmamış 
birtakım hayali yaratıklarla anlatmıştır.

       Hakkında oldukça sınırlı bilgi bulunan Bosch’un ne 
bir günlüğü ne de bir not defteri günümüze ulaşmıştır; 
yalnızca kilise kayıtlarında yer yer ismine rastlanmaktadır. 
Dolayısıyla sanatçı hakkında yapılan araştırmalar sanat 
tarihçileri açısından oldukça güç bir hâl almıştır. Akademik 
çalışmalar açısından doğru bilgiye ulaşmayı zorlaştıran 
bu durum aslında pek de menfi değildir. Zira böylece 
eserler Bosch’un fikir dünyasının ve sosyal hayatının 
gölgesi altında kalmaksızın yalnızca form ve renkleriyle 
varolabilmiştir ki bu da analizi belirli fikir kalıplarının dışına 
çıkararak özgürleştirmektedir. (Eserin bağlamı da dikkate 
alınarak yapılacak özgür bir analizden bahsediyorum 
tabii…)

       Bu bakımdan, sanatçının insan doğasındaki 
budalalık ve kayıtsızlık üzerine yaptığı resimler grubunun 
ilki olan “Deliliğin Tedavisi,” çeşitli anlamsal düzlemler 
içermesi ve özgür bir analiz yapma imkânı vermesi 
açısından oldukça önemlidir. Bu noktada sizden bir ricam 
var: Yazının geri kalanına geçmeden önce şöyle bir 
dakikanızı ayırıp resmi inceleyin lütfen. Formlar ve renkler 
arasındaki benzerlikleri, figürlerin yüzlerindeki ifadeyi ve 
postürlerindeki tavrı, objelerin alandaki konumlarını ve 
duruşlarını dikkate alarak ve en önemlisi de eserin adını 
unutmadan inceleyin…

***
Fark ettiniz mi?

       Bu resimde biraz ritüel, biraz alay, biraz da oyun var.

Köklü bir gelenek, toplumsal bir eleştri ve ustaca işlenmiş 
form ve kelime oyunları…

       Bu başlıklar altında detaylı bir analize geçmeden 
önce gelin resme bir de beraber bakalım. Siyah arka plan 
üzerine altın kurdelelerle süslenmiş iki satırlık Flemenkçe 
bir yazı arasında merkezde konumlandırılmış bir daire, 
dairenin içinde arkadaki şehir silüetinden anlaşıldığı 
üzere şehirden uzak pastoral bir alanda cerrahi bir 
işleme dahil olan dört figür var. Resimdeki ana hareketin 
muhatabı olan cerrah ve hastanın yanında seyirci 
niteliğinde duran figürlerden soldaki din adamı elinin 
duruşundan anlaşıldığı üzere ana harekete dışardan 
yorum yaparak dahil olurken sağdaki kadın son derece 
pasif bir şekilde yanağı elinde öylece izliyor. Hasta hariç 
tüm figürler hastanın kafatasından çıkarılmakta olan 
nesneye bakarken hasta ağzı yarım açık bir şekilde 
doğrudan seyirciye bakıyor. 

       Evet, resme bir kez daha baktığımıza göre, önce 
gelenekten başlayalım. Bu noktada bir bilgiye daha 
ihtiyacımız var ki o da eserin ikinci bir adı daha oluşudur: 
“Delilik Taşının Çıkartılması.” Dolayısıyla eserde tasvir edilen 
durum bir cerrahın deli bir köylünün kafatasını delerek 
deliliğe sebep olan taşı çıkarması ve böylece hastanın 
deliliğini tedavi etmesidir. Bu işlem tarihte trepenasyon 
adıyla Paleolitik Dönemden başlayarak sıklıkla karşımıza 
çıkmaktadır ve kısaca beyne ve menin dokusuna zarar 
vermeden kafatasından bir kemik parçası çıkartılmasıdır. 
İlk olarak MÖ 5. yüzyılda Hipokrat tarafından detaylı 
olarak ele alınan bu yöntem, kafatası yaralanmaları, baş 
ağrısı ve zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. 
Bosch’un bu eseri ise açıkça trepenasyonla alay 
etmektedir. Zira işlemi gerçekleştiren cerrahın kafasındaki 
huni, figürün sanat tarihçileri arasında “cerrahtan” 
ziyade “şarlatan” olarak anılmasına sebep olmaktadır. 
Yani cerrah, şarlatan; trepanasyon, safsatadır. Ya da 
Voltaire’in söylediği gibi, deliyi tedavi etmeye çalışan, 
deliden beter zırdelidir.

       Peki, hasta koltuğunda kendini öylece koyvermiş 
oturan deli, neden delidir?

       Bu soruya cevap verebilmek için resmin bize 
renk, form ve ifade üzerinden verdiği ip uçlarını iyi 
okumak gerekir. Arkaplandaki ağaçların gölgeli yeşili 
ve gökyüzünün yumuşak mavisi üzerine yerleştirilen dört 
figürde göze çarpan ana renkler kırmızı ve beyazdır. 
Eserde özellikle kırmızı rengin kullanımı son derece 
semboliktir zira arka plandaki yeşilin zıttı olması sebebiyle 
en çok göze çarpan renk olmasının yanı sıra, büründüğü 

 İnsanlar her zaman deli olacaklardır, onları 
iyileştirebileceklerini sananlar ise zırdelilerdir.

Voltaire
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nesneleri anlamsal olarak birbirine bağlamaktadır. Kırmızı 
pigmentin en yoğun olduğu bölgeler delinin bacakları 
ve kafasındaki kan, düşünceli kadının kafasında kapalı 
olarak duran kitap, bileğinde incecik bir çizgi olarak 
beliren kumaş, yanından sarkan kese ve şarlatanın 
hunisinin altındaki ve bileğindeki kumaş parçasıdır. Bunlar 
kadar yoğun olmamakla beraber, kırmızının beyazla 
karıştırılmasıyla elde edilen daha açık kırmızı tonları da 
şarlatanın kıyafetinde ve din adamının dudaklarında 
karşımıza çıkmaktadır. Kırmızı, şehvetin sembolüdür. Şehvet, 
günahtır; günah, topluma aykırıdır; topluma aykırılık ise 
deliliktir. Bu sembol üzerinden değerlendirdiğimizde 
hastanın bacakları ve kitap deliliğin ya da topluma 
aykırılığın açıkça görüldüğü yerler iken, aynı delilik 
kumaşlarla saklanmış bir şekilde diğer üç figür üzerinde de 
kendini göstermektedir. Hatta şarlatanın kıyafeti kırmızının 
beyazla karıştırılarak değiştirilmiş ve kırmızısı tanınmayacak 
bir tona bürünmüş hâli olması sebebiyle neredeyse 
aldatıcıdır. Dolayısıyla delinin alenî “kırmızısını” tedavi 
etmek amacıyla toplanmış figürler de örtüleri altında aynı 
“kırmızılığı” gizlemektedirler. Başka bir deyişle, günahkârı 
günahından arındırma iddiasında bulunanlar da en az 
onun kadar günahkârlardır. 

    Bu toplumsal eleştiriyi temellendiren şehvet sembolü 
yalnızca renklerle değil objeler ve ifadelerle de 
sezdirilmektedir. Figürlerin bel hizasından sarkan testi, 
içinden hançer geçen çanta ve taşlı kese objelerinin 
duruşu erotiktir. Delinin hafifçe aralanmış dudakları ve 
diğer figürlerin örtündüğü kalın kumaşların aksine giydiği 
dar ve parlak kıyafet de vücudunu ortaya çıkararak 
“şehvet” yorumunu kuvvetlendirmektedir. Bunlara ek 
olarak şehveti çağrıştıran bir de çiçek sembolü vardır ki 
bu noktada devreye Bosch’un kıvrak zekâsının ürünü olan 
kelime oyunları girmektedir.

       Resmin üst ve alt bölümünde yer alan Flemenkçe 
yazı şöyledir: 
Meester snijt die keye ras / Myne name is lubbert das
Usta, beni bu taştan derhal kurtar/ Benim adım Lubbert 
Das.

      Birinci tekil şahsın ağzından yazılmış olmasından 
dolayı doğrudan seyirciye bakan köylü tarafından 
söylendiği anlaşılan bu sözlerin sembolik anlamı ancak 
orijinal dilinde var olan alt anlamların incelenmesiyle 
anlaşılabilir. “Kei in zijn hoofd” (kafadaki taş) delilik veya 
aptallık anlamında kullanılan bir Orta çağ deyimidir. 
Fakat “kei,” “taş” anlamının yanı sıra “çiçek” manasına 
da gelmektedir. İşte bu noktada kelime oyunu devreye 
girmektedir zira sanatçı geleneksel taş çıkarma işlemindeki 
taşı sesteşi çiçekle birlikte kullanarak yanıltıcı bir belirsizlik 
oluşturmuş, bu belirsizliği tamamıyla geleneksel bir 
trepenasyon sahnesinde taş yerine çiçek kondurarak 
pekiştirmiştir. Şarlatan delinin kafasından deliliğe sebep 
olan taş yerine bir çiçek çıkarmaktadır. Taşın ağır ve tok 
yapısının aksine narin ve savunmasız olan çiçeğin tercih 
edilmesi, güzel koku çağrışımıyla birlikte ele alındığında 
bir kez daha eserin “şehvet” kavramı üzerinden yapılan 
yorumunu desteklemektedir.

Yazının ikinci satırında bahsi geçen Lubbert Das ise 
Hollanda edebiyatında aptallığıyla bilinen bir karakterin 
adıdır. Fakat elbetteki bundan fazlası vardır. “Lubbert 
Das” söz öbeği kimi çevirmenler tarafından bir isim 
olarak değil “iğdiş edilmiş porsuk (castrated badger)” 
olarak çevrilmiştir. (lubben, iğdiş etmek; das ise porsuk 
demektir.) Çiçek sembolüyle birlikte ele alındığında bu 
çağrışım eserdeki şehvet olgusunu güçlendirmektedir. 
Hasta, cerrahın onu arzularından arındırmasını talep 
etmektedir. Hasta koltuğunun altında düzgünce çıkartılmış 
duran bir çift takunya da hastanın o koltukta oturmaya 
gönüllü olduğunu göstermektedir. Bu gönüllülüğün 
sebebi muhtemeldir ki yaşadığı suçluluk ve uyumsuzluk 
duygusudur.

    Toparlayacak olursak hem görsel hem de dilsel 
oyunlarla geleneksel trepenasyon kavramına kendi 
yorumunu katan Bosch, yalnızca trepenasyonla alay 
etmekle kalmamış, toplumun “uyumsuzlara” bakış açısına 
da bir eleştiri getirmiştir. Belki de 21. yüzyıldan baktığımız 
için “uyumsuz” adını koyabildiğimiz bu “topluma aykırı tip” 
analizle ortaya çıkardığımız üzere günahkârlardır, belki de 
eserin isminin ele verdiği üzere delilerdir. Bu uyumsuzluğun 
özündeki aykırılık her ne ise ondan kurtulmaya çalışan 
toplumu oluşturan her bir bireyin özünde de bulunmaktadır. 
Fakat günahkârları ya da delileri tedavi eden toplumun 
onlardan tek farkı, gizlemeyi bilmeleridir. 

Bosch, kilisenin en kuvvetli olduğu bir dönemde eserinde 
böylesine etkili bir toplumsal eleştiriyi gizlediği için 
uyumsuzdur. Ya da özgün olduğu için delidir. Sanatçıyı 
susturmak ise yalnızca zırdeliliktir. 

***
   Eğer Hieronymous Bosch’un özgün üslubu ilginizi 
çektiyse bir göz atmanız için şöyle küçük bir liste 
ekliyorum. Bu listenin başlığı katiyen “en önemli eserleri” 
gibi iddialı bir açıklama değil. Bana Bosch’u sorsanız, 
hangi resimlerini gösterirdim diye düşünerek seçtiğim 
birkaç resim. Sanatçının farklı dönemlerinden olmaları ve 
kompozisyon olarak birbirinden ayrılmaları bakımından 
bu dört eseri seçtim. İyisi mi siz bütün eserlerine bir bakın, 
zaten toplasanız üç delinin onar parmağını geçmez: 

• Milenyum Triptiği (Sol panelde Cennet, 
orta panelde Dünyevi Zevkler Bahçesi, sağ panelde 
ise cehennem tasvir edilmektedir. İlginizi çekerse John 
Berger ’in bu eser hakkındaki yazısını Portreler kitabının 
6. bölümünde okuyabilirsiniz. Yazı genel hatlarıyla son 
derece kaotik bir atmosferi olan cehennem panelindeki 
mekân hezeyânının günümüzdeki neoliberal düzenin 
kehaneti oluşunu konu almaktadır.)
• Çarmıhını Taşıyan İsa 
• İsa’nın Dikenlerle Taçlandırılışı (Çevirisini 
bulamadığım için kendim çevirdim, İnternet’te İngilizce 
adıyla aratabilirsiniz: Christ Crowned with Thorns)
• Kutsanmışın Göğe Yükselişi 

Boş vakitlerinizi Bosch’la doldurmanız dileğiyle…
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            DNA… İnsan yaşamının sırrı. Seni sen yapan, 
ondan ayıran, sonsuz olasılıklarıyla özelleştiren, 
şanssızsan çirkinleştiren ve aptallaştıran, şanslıysan 
güzelleştiren ve dahileştiren… Hatta okkalı bir şansa 
sahipsen sana bir Y harfi bahşederek hayata 51-0 
bile önde başlatan mucizevi ve gizemli parça. Bir 
aileye koyan, ırka mahkûm eden, acımasız tesadüf 
eseri yaratılmış kodun. En içinde, en ulaşılamaz ve en 
çok sen olan, yadsıyamadığın bütün vücudunu iflah 
olmayan çirkin bir virüs gibi sarmış parçan. 

             İşte, bu mucize geçmişten günümüze bilim 
dünyasındaki bilinenlerin sınırlarını, bazen meraklı bir 
çocuğun aklını ve ömrü boyunca ana karakterimiz XX 
kromozomlu Rosalind’in hayatını bir hayli zorlamıştır. 
Hatta onu öyle bir zorlar ki kendini adadığı bu çılgın, 
uçsuz bucaksız derya en sonunda onu âdeta içine 
çeker.
              DNA, x-ışınları ve fosfatların yollarını 
oluşturduğu hırslı bir yarışın baş atleti. 20. yüzyılda 
bilim savaşı veren, elinde meşalesiyle Yahudi bir 
kadın. Sanmayın ki DNA’sından yana bu denli 

şanssız. Onu şanslı kılan keskin zekâsı, dikbaşlılığı, 
bağlılığı ve bağımsızlığıydı. Kaçırdıklarının farkına 
varamayacak kadar hırslıydı. Başarılıydı. Olasılıkları 
düşünen, hata payı bırakmadan her adımı ince ince 
tartan, sorgulayan ve tekrar eden bir kişiliği vardı. 
İşte, Fotoğraf 51’e böyle ulaştı. O güne kadar ki 
çekilmiş en net, eşi benzeri olmayan DNA fotoğrafı. 
Ama bu mükemmel kareyi bile bozan bir durum vardı. 
Onu çeken varlığın insan oluşu. Duygular, hırslar, 
haksızlıklar, kusurlar, korkular, seçimler ve aşklar… İşte, 
hayat denkleminin öznesi insanın parçaları… Kesin 
değerler üzerine kurulu bilim, hayattan ve insandan 
bağımsız düşünülebilir miydi? İşte bu soru, “Fotoğraf 
51” oyunundan sonra tam anlamıyla cevap bulurken 
kafamızda oluşmuş keskin hatlı bilim algısına sert bir 
darbe indiriyor. 

“ Fotoğraf 51” Yazan: Anna Ziegler  Çeviren: Hira 
Tekindor  Yönetmen: Çağ Çalışkur
Oyuncular: Funda Eryiğit, Cem Avnayim, Orçun 
Soytürk, Selahattin Paşalı, Bahadır Efe

Fotoğraf 51

Nilsu Şahin 
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Sus

Batuhan Sarıdere

Her zaman merak ettim,
neden deve kuşlarının kanatları vardır?
uçamamalarına rağmen…

Ne kadar da kaba,
Sırtında,
Sahte umutlar,
Mesajım sana
                  sana
                     sana.
                       
Acaba bazen ben de,
bir deve kuşu muyum?
Neler olurdu o kanatlar olmasa,
sana
   sana
     sana.
O kadar canım sıkılıyor ki

Söyle/me

Sena Nur Tuç

nereden geliyor bu safran kokusu
 -kalbimi makasla delercesine keskin-

duyuyor musun kirpiklerimin sesini
 -marş, marş, marş diyor gözlerim-

bir uğultu geliyor bakışlarından 
 -kimin sözleri yankılanıyor yüreğinde

söyle
/me.

kalemlerimi kırdıkça dilsizleştim
 -hangi terziye diktireceğim şimdi söküklerimi 
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bugün dünün, 
dün evvelsi günün aynısı.
her günün nasıl birbiri ayarında olabiliyor,
anlamıyorum.
güneş doğuyor mu, 
batmıyor mu?
her gece uyuyup aynı sabah uyanıyorum adeta.
bir saat gibi
 kısır bir döngüde gibi
  her gece ağlayan bebek,
   sızdıran bir çatı gibi.
    her zaman aynı.
    her dakika.
    kuşları seyrediyorum.
    göklerde, uçsuz bucaksız, özgürce uçmalarını.
   insanları seyrediyorum.
   savaşlarını.
    birbirlerini zindanlara tıkmalarını, 
   kendi çapımda yaşıyorum.
   küçük bir bisikletim var.
   bazen yokuş aşağı salınıyorum.
   çıkması zor oluyor.
   yorulunca su içiyorum.
   bu kadar sıradan günlerim.
   kimse yok, 
    kimse, 

Saatli Bomba

Oğuz Tuna Solaroğlu
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi feugiat rhoncus ultricies. 
Integer nec turpis quis ipsum vulputate sollicitudin nec eget lacus. Quisque ultrices 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 
ornare justo, vel rutrum felis sapien vitae enim. Sed lobortis ut nisl quis mattis. Aenean augue 
diam, pharetra ut egestas nec, eleifend id eros. Nullam eleifend, felis id viverra ultricies, lectus 
mauris ultricies diam, ut efficitur mi tellus sit amet lacus. Proin ullamcorper aliquam urna, 
nec tincidunt sem efficitur sed. Vivamus vitae felis eget lacus tristique feugiat eu ultricies ip-
sum. In ipsum libero, commodo vitae sagittis nec, finibus et nulla. Quisque nec augue lobor-
tis, commodo nisl iaculis, gravida neque. Etiam sagittis auctor lorem vitae vestibulum. Integer 
a sem quis est fermentum semper.

Aenean eu elit scelerisque, lacinia ipsum ut, venenatis ligula. Nam congue tempor augue, ut 
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 
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, tristique et 
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.

Gün Batımını Yaşamak 

Melis Selek 

       Yaşamak, bir gün batımını izlemeye benzer. 
Onun gibi eşsiz ve tek seferlik bir deneyimdir. 
İnsanların çoğu, bu deneyimi yaşanmaya değer 
kılan şeyin sahip olunan imkânlar, mal, mülk 
olduğunu savunur. Bense bunun doğruluğundan 
kuşkuluyum. Bana göre gün batımı kaldırımın 
köşesinde oturarak da, en güzel malikânenin 
terasından da izlense manzara herkese aynı 
gözükür. Önemli olan, bunun tadını çıkarmayı 
bilmektir. Bazı insanlar vardır ki dikkatlerini 
önlerindeki muhteşem görüntü dışında her şeye 
verirler. Gün batımını rahat izleyemediklerinden, 
havanın çok esintili olduğundan, evlerinin 
daha geniş bir bahçesi olsaydı daha güzel 
olacağından bahsedip dururlar. Bir türlü ne 
kadar rahat olduklarını kavrayamazlar. İşte, bu 
kişiler hayattan tat alamaz, mutlu olamazlar. Öte 

yandan kaldırımın kenarında oturmuş, elinde küçük 
evine götürecek bir somun ekmeği olan insanlar, 
manzarayı içlerine alırlar, adeta onu yaşarlar. 
Kaldırımın sertliğinden yakınmaz, oturacak bir yer 
bulduklarına şükrederler.  Böyleleri hayatlarını 
mutlulukla taçlandırırlar. Gün batımını hissetmenin, 
zevkini çıkarmanın en önemli adımı kendimizi, 
sahip olduğunuz şeyleri sevmektir. Bunu yapmayı 
başaran insanlar mutluluğu isteklerinde, daha 
fazlasına, daha güzeline sahip olma arzusunda 
değil, içlerinde bulurlar.
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adsada

       Mürdüm rengi, kadife bir gecenin sükûnetinde 
sessiz sedasız yürüyorum. Hafiften bir meltem, yorgun 
gözyaşlarımdan ıslanmış yanaklarımı okşuyor. Ürperiyorum. 
Kavak ağaçları hep bu kadar küskün miydi? Yolun 
iki kenarından beni ve gittikçe hızlanan adımlarımı 
seyrediyorlar. “Yeter, bakmayın!” Meltem beni yavaşça 
kuzey rüzgârının soğuk kollarına teslim etmekte. Yağmur 
yağacak. “Olamaz!”

       Koşmaya başlıyorum. Su birikintilerine bastıkça nemli 
ayaklarım daha da ıslanıyor. Her tehditten olduğu gibi 
yağmurdan da kaçıyorum. Kavaklar, poyrazın etkisiyle 
eğilip doğrulmaya ve bir yandan alkışı andıran sesler 
çıkarmaya başlıyor. “Durun, hak etmedim!” Alkış daha 
alaycı bir hâl alıyor. Rüzgârın uğultusu yuhalıyor beni. Bir 
baykuşun acı çığlıkları kulaklarımı tırmalıyor. “Durun!” Kara 
bulutlar dolunayın önünü kapatmış bile. Karanlık, gecenin 
tek hâkimi artık. “Korkuyorum, lütfen!” Gözyaşlarıma yağmur 
damlaları karışıyor. Kargalar gülüyor bana. O çirkin sesleri 
kulaklarımda yankılanıyor. “Susun!” Yağmur sıklaşıyor, kırılmış 
hayaller kadar sivri damlaları canımı yakıyor artık. Acınası 
hâldeyim. Birdenbire bir çatırtı ile irkiliyorum. Ardından 
bir gümbürtü… Arkama döndüğümde yaşlı bir kavak 
ağacının gövdesinin, bütün haşmeti ile çamurlu yolda 
uzandığını görüyorum. Yaprakları sapsarı, kabuğu ise 
kupkuru…  İncecik gövdesinde aşeka* tarafından zulme 
uğramamış bir dal bile kalmamış. Ah ne yazık!

       Apartmanıma doğru yavaş yavaş yürüyorum. Ne beni 
sırılsıklam eden yağmur ne de baykuşun feryatları rahatsız 
ediyor artık. Sadece düşüncelerimin sesini duyuyor ve 
duygularımın soğukluğunu hissedebiliyorum. Derin bir su 
birikintisinde kendi yansımam ile göz göze geliyorum ve 
bu beni ilk defa rahatsız ediyor. Bu, ben miyim? Ne kadar 
yorgun ne kadar pişman… O sırada üst kat komşum 
Melanya Hanım’ın balkondan sesi ilişiyor kulağıma. 
“Kızım ne yapıyorsun bu soğukta? İçeriye gelsene. Bak, 
sonra hasta olacaksın.” Yüzümde sahte bir gülümseme 
ve kalbimde yalandan bir aitlik duygusu ile apartmanın 
kapısından içeri giriyorum. Evimdeyim.

       Elektrikli sobayı yakıp eski koltuğuma uzanıyorum. 
Sobanın çıtırtıları ne zamandır bu kadar rahatsız edici? 
Yanımdaki raftan bir kitap alıp okumaya başlıyorum. O 
sırada camdan tıklatma sesleri geliyor. Kitabı sehpanın 
üzerine bırakıp uyumaya çalışıyorum fakat nafile…. Ses 
tekrarlıyor ve gittikçe daha da yükseliyor. Kafamı kaldırıp 
cama bakmamla gözlerimin dolması bir oluyor. Nefesim 
kesiliyor, kalbim sıkışıyor. Bir karga... Kafamı battaniyenin 
altına sokup sessizce ağlamaya başlıyorum. Karga, 
cama inadına daha da sert vuruyor ve rüzgârın uğultusu 
başımı ağrıtıyor. Kulaklarımda kavakların alkışı çınlıyor 
adeta. “Sus artık!” Sobanın çıtırtıları yeniden başlıyor ve 
bir karga daha geliyor. “Yeter!” Yağmur yeniden başladı 
üstelik bu sefer şimşekler de çakıyor. “Rahat bırakın beni!” 
Delirmek üzereyim, beni bir türlü rahat bırakmıyorlar. “Durun 
artık! Ben hiçbir şey yapmadım!” Tüm sesler aniden iki misli 
yükseliyor. Ellerimle kulaklarımı kapatıyorum. Sobanın alevi 

birdenbire harlanıyor. Yanmamak için kendimi son anda 
koltuğun arkasına atıyorum. Odanın sıcaklığı gözyaşlarımı 
kurutuyor. Ben ne yaptım? Olayların bu kadar büyümesine 
hiç gerek yoktu. O sırada bir yıldırım çakıyor ve ağzımdan 
çığlıkla karışık iki kelime dökülüyor. “ÖZÜR DİLERİM!” 
İçimdeki pislikleri dökermişçesine bağrıyorum. “ÖZÜR 
DİLERİM - ÖZÜR DİLERİM - ÖZÜR DİLERİM!” Duvarlarımda 
yankılanan bu beş hecenin eşliğinde bitkin düşüyorum. 
Nefes alış verişim gittikçe hızlanıyor. Tanık olduğum onca 
kâbustan sonra uyumak istemiyorum fakat göz kapaklarım 
bana ihanet ediyor. Artık zar zor duyulan yankıların 
melodisine teslim oluyorum. 

       Sabah kanepeden kalkarken gözlerim cama ilişiyor. 
Güneş bir anne şefkati ile gülümsüyor bana. Dünkü 
fırtınadan eser yok. Saat dokuz olmuş. Hızlıca giyinip 
işe doğru yola koyuluyorum. Kavak ağaçları meltem 
eşliğinde selam veriyorlar bana. Birkaç ötücü kuş 
kargalar adına özür diliyor benden. Bilmezdim, meğerse 
ne kolaymış bu vicdan illetinden kurtulmak. Caddeden 
geçerken köşedeki vitrinin camında kendimi görüyorum. 
Bu gerçekten ben miyim? Ne kadar huzurlu ne kadar 
mutlu… 

*aşeka; ağaçların gövdesine tutunarak büyüyen ve 
zamanla ağacı kurutan bir sarmaşık türü.

Kavakların Alkışı ve Pişmanlık

Zeynep Karahasan

Fotoğraf: Zeynep Karahasan
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