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EDİTÖR’DEN...

Kainat kitabını okuyabilmek

Hepimiz hemen hemen her gün aynı şeyleri yapıyoruz. 
Yeknesak bir hayat ırmağında ömrümüz geçip gidiyor, 
bazen yaşadığımızın bile farkında olmuyoruz. Öylece akıp 
gidiyor günler işte.

Kendi kendimizi sorguya çekiyor muyuz hiç, nefis muhase-
besi yapıyor muyuz?

Yoksa mütemadiyen, benliğin heveslerine mi uyuyoruz? 
Bir gün şu taşıdığımız beden elbisesinin de toprak olacağı-
nın idrak edip ihtiyatlı davranabiliyor muyuz?  

Ya da gökyüzüne bakabiliyor muyuz onca telaşın arasın-
da? O uçsuz bucaksız masmavi gökyüzüne… Bembeyaz 
martıların çığlıklarını duyabiliyor muyuz peki?  En son ne 
zaman oturup da Güneş’ in doğuşunu seyrettiniz desem 
ne dersiniz? Eşref-i mahlukat olarak Rabbimizin yarattığı 
şu kocaman kainat kitabını okuyabilsek… Ah bir okuyabil-
sek…  O zaman çözülecek sorunlar.

İşte biz sizlere, bunları anlatmak için çıktık bu yola…

Gerçek “AŞK”  ı, gerçek “Özgürlük” ü ve daha birçok şeyi 
sizlerle konuşmak istedik…

Bir farkındalık oluşturmak istedik.

Ve işte elinizde aylar süren emeklerimiz… Belki de yıllar 
süren demeliydim.

Verimli ve keyifli vakit geçirebilmeniz ümidiyle…
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TAKDİM

Değerli Arkadaşlarım, Kıymetli Veliler, Sevgili Öğrenciler… 

Şehremini Anadolu Lisesi Okul Dergisinin ilk sayısını, siz değerli okurlarımıza sunmaktan derin 
mutluluk duyuyorum. 

Şehremini Anadolu Lisesi ailesi olarak, alışılagelmiş dergicilik etkinliklerinden farklı olarak, 
okulumuzun her yönden farkını ortaya koyan, sıradan okul dergilerinin  ötesinde bir dergi ha-
zırlamış bulunuyoruz.  Bundan böyle her yıl en az bir sayı yayımlamayı umduğumuz ve plan-
ladığımız okul dergimizin bu ilk sayısında, okulumuzun genel tanıtım bilgileri,  okulumuzdan 
haberler, etkinliklerimiz, projelerimiz hakkında bilgiler, öğrencilerimizin deneme ve inceleme 
metinleri, yazı, farklı alanlarda eser ve şiirleri, yurdun dört bir yanından gelen eserler  yer alı-
yor. 

Önümüzdeki yıllarda yayımlayacağımız dergilerle, okulumuzun öğretim yönünü kapsayan ve 
her yıl geliştirdiğimiz  akademik başarılarımız ile Şehremini Anadolu Lisesi ailesinin eğitim yö-
nünü oluşturan okuldaki sosyal hayatımızın güncel gelişim aşamalarını takip edebilecek aynı 
zamanda keyifli vakitler geçirebileceksiniz.  Dergimiz  böylece, kurumsal kimliğimizin öğrenci, 
veli ve halkımıza yönelen yüzü olacaktır. 

Zorlu bir büyüme, öğrenme ve gelişme çağına eşlik eden öğrencilerimize ve değerli ailelerine  
bütün hayatları boyunca sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi sunmak istiyorum. 

Dergimizin ilk sayısının hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize, yazılarıyla bize destek 
olan öğrencilerimize teşekkür eder; Şehremini  Anadolu Lisesi ailesinin bir ferdi olarak sevgi ve 
saygılarımı sunarım.    

       YÜKSEL KÖŞKER
         OKUL MÜDÜRÜ
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ETKİNLİKLERİMİZ
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AÇIK MEKTUP

Saat 5.17… Karanlık bir oda... Ve ben aylar sonra yine 
yazıyorum. Bu sefer içimde farklı duygular yaşayarak 
yazıyorum. Açık bir mektup şeklinde içimden gelenleri 
yazacağım. Başka bir deyişle senle son kez konuşacağım. 
Bunu sana yazdığımı belki bir sen anlayacaksın bir de 
ben. Özdemir Asaf’ın da dediği gibi “ Adını gizleyeceğim, 
sen de bilme lavinia.” Adını gizleyeceğim ben de porta-
kal çiçeğim. Herhalde bu cümleyle bunu sana ve kimin 
tarafından yazıldığını anlamışsındır. Biraz duraksamış ve 
hiç sevmediğim o ciddi haline bürünmüşsündür. Sadece 
içimden geldiği için bunu yazdığımı bilerek oku şimdi 
yazdıklarımı. Özür dilerim, emir vermiş gibi oldum. 
Unutmuşum.  O zaman şöyle diyelim: Okumak istiyorsa-
nız okuyabilirsiniz özgür kız. 

Geceleyin oturup yazı yazmanın bana tek huzur veren 
şey olduğunu söylemiştim sana. Senden sonra artık 
yazmak bile bana huzur veremiyor. Bana artık hiçbir şey 
huzur vermiyor. Yanında giderken götürdüğün onca şey 
gibi huzurumu da aldın benden. Senden önce çok mutlu 
değildim, doğru. Ama her zaman şikayet etmeme rağ-
men bir türlü vazgeçemediğim yalnızlığıma alışmıştım. 
Mutlu olmayı bir şekilde başarabiliyordum. Sonra sen 
geldin. Hayatımın en güzel günlerini, tarifsiz duyguları 
yaşattın. Ondan sonra sorunları çözmekte geç kaldın 
dedin ve çekip gittin arkana bile bakmadan.. Bir insanın 
işitebileceği en güzel cümlelerden biridir seni seviyo-
rum. Ama ömründe duyabileceğin en güzel cümle: “Ben 
de seni seviyorum” dur. Ben de seni seviyorum diyerek 
ilk defa kalbimdeki kelebekleri uçuşturan sen, gözlerine 
aldandığım giderken söylediklerinle de sadece bir gün-
lük ömrü olan ama gözlerinin sunduğu yaşam suyuyla 
yaşamaya devam eden kelebeklerin kanatlarını teker 
teker kopardın. Hiçbiri ölmedi hala yaşıyorlar. Yaptıkla-
rını unutmamak için yaşama inatla tutunuyorlar. Ama 
canları çok acıyor onların.  Tarifi na-mümkun. 

Her şeye rağmen hiçbir şeyden pişman değilim. “Keş-
ke...”ile başlayan hiçbir cümle kurmuyorum senin 
hakkında. Hak etmediğin halde yaptığım onca şey gibi 
pişmanlık duymaya bile “DEĞMEZDIN”, “DEĞMEZSİN”.  
Öğrenemediğim ve ne kadar çalışsam da asla yapama-
yacağım şeyleri hayat bana bir kere daha etüt ettiriyor. 
“En değerli olanını, sevgini hak etmeyen biriyle paylaş-
ma. Sana değer vermeyeni, değer vererek mükemmel 

duygular hissetmesini sağlama. Seni her öldürüşünde 
yaşama dönmek için ona tutunma.” Tahtaya yazılan for-
müllerin ezberi kolay ama pratiğe dökülmesi zor benim 
açımdan. Ne kadar çalışırsam çalışayım yapamayaca-
ğım. Değmeyeceğin şeyleri yapmaya devam edeceğim. 
Unutmayacağım asla mesela. Özellikle son sözlerinden 
sonra asla.. Sen gibi biri bir daha karşıma çıkarsa ona da 
sana yaptıklarımı yapmamak için. En azından egomu, 
gururumu, kibrimi uğrunda yok etmemek için. Egolu ve 
kibirli olduğumu, bu yüzden bittiğimizi söylüyordun ya 
hani.  Belki de söylediğin o sözde egom olmasaydı senin 
gibi bir yalancı ile sahte mutluluklar yaşamaya devam 
edecektim.  Sana daha fazla bağlanacaktım. Uğruna 
kendimden ödünler vermeye,  vazgeçmeye devam 
edecektim. Nefret dolu mu konuşmaya başladım acaba? 
Yok yok, endişelenme. Boşuna da vicdan azabı falan 
çekme. Nefret etmem gerekirdi senden. Ama yapamıyo-
rum onu da. 

Belki yine de sen benden ediyorsundur. Sonuçta sana 
tavsiye verecekler listesinde son sıradayım öyle değil 
mi? Tabi haklısın... Başkaları gibi canını yakmadığım, 
mutluluğunu hüznüme değiştirdiğim için suçlu olan 
benim. Her zaman ki gibi haklısın, ne kadar anlatsan 
da ben seni anlamıyorum ve ben seni anlamak için 
çabalamıyorum sadece kendi düşüncelerimi önemsi-
yorum. Kızdın gibi sanki. Sen bilirsin ;)  Ama olur da bir 
gün tavsiye almak istersen kapım açık sana, korkma :)  
Tamam tamam kızma hemen hakime hanım. Çok fazla 
uzatmayacağım uykum geldi zaten :P Birkaç bir şey 
daha söyleyip gideceğim. Hikayemiz çok basitti aslında: 
Geldin, güldün, sevdirdin kendini, değiştin, sensiz yaşa-
yamam deyip iki hafta sonra “Beni unut!” dedin , gittin.. 
Ve beni hala öldürüyorsun.. DEĞMEZDİN, DEĞMEZSİN... 
Garip bir hikaye. Ve bu hikayeyi de sen yazdın. Yazarlar 
kendi yazdığı hikayeleri çok okumazlar. Ama sana oku-
manı tavsiye ederim. Belki de bu sayede aslında nelere 
saygısızlık ettiğini görmüş olursun. Arada sana tavsiye 
verecek son kişi de olsa o kişiyi dinlemek lazım.  Ben bu 
hikayeyi defalarca okudum. Ve bana çok şey unutturdu.  

Mesela UNUTTUM DOĞUM GÜNÜMÜ, UNUTTUM 
ÖLÜM GÜNÜMÜ. SAHİ YA BEN NE ZAMAN ÖLMÜŞ-
TÜM? VE ARTIK SADECE UYUMAK İSTİYORUM. SADECE 
UYUMAK..

GÜL BENCE

“ Adını gizleyeceğim, sen de bilme lavinia.” 
Adını gizleyeceğim ben de portakal çiçeğim.
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HAZRET-İ LOKMAN’ IN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ

Allah her yaptığını ortaya çıkarır! 
“Oğlum, eğer yaptığın iş hardal tanesi kadar bile 
olsa ve bir tas içine girse, Allah onu ortaya çıkarır. 
Muhakkak ki, Allah en gizli işleri bütün inceliğiyle 
bilir, O her şeyden hakkıyla haberdardır.”

Razı ol!
“Ey oğul! Doğru söyle, Allah’ tan gelene razı ol.”

Çok ver!
“Ey oğul!  Sadakayı çok ver. Mal sevgisini gönlün-
den çıkar.”

İçini süsle!
“Ey oğul! İçini dışarıdan daha çok süsle; İçin 
Hakk’ın, dışın halkın baktığı yerdir. Her yerde ve 
her zaman Allah’ ı yanında hazır nazır olarak bil. 
Allah nazarında seni utandıracak işi bırak.”

Ahirete hazırlan!
“Ey oğul! Dünyaya geldin geleli ahirete doğru yol 
alıyorsun. Bunun için ahiret yurdu, sana dünya yur-
dundan daha yakındır.”

Dostlarını dinle!
“Ey oğul! Senin iyiliğini isteyen dostlarının tavsiye 
ve öğütlerini can kulağıyla dinle.”

Ümidini kesme!
“Ey oğul! İnsanların gönlünü almaya çalış. Allah’ın 
rahmetinden ümidini kesme.”

Susmak altındır!
“Ey oğul! Şimdiye kadar susmaktan dolayı hiç 
pişmanlık duymadım. Çünkü söz gümüşse sukut 
altındır.”

Hazret- i Lokman ilim ve hikmetiyle dillere destan bir zattır. Bunun içindir ki, kendisine Lokman He-
kim denmiştir. Hz. Lokman, ismi Kur’an’ da geçen, peygamber veya veli olduğu hakkında kesin bir 

bilgi bulunmayan bir mana büyüğüdür. 

İslam tarihinde Hazret- i Lokman’ın hikmetli sözleri, öğütleri çok kıymetli bir yer teşkil eder. Hafs bin 
Ömer’ in rivayetine göre, Hz. Lokman yanına bir torba hardal tanesi koyarak oğluna öğüt vermeye başlar. 
Her öğüt verdikçe torbadan bir hardal çıkarır. Sonunda torbadaki hardal tükenir ve oğluna da şöyle der:
“Ey oğul! Sana o kadar öğüt verdim ki, şayet bu öğütler bir dağa verilseydi dağ yarılırdı…”

Hz. Lokman’ın Saran ismindeki bu oğlu babasının verdiği bütün öğütlere uymuştu. Lokman Aleyhis-
selam’ın hikmetli sözlerinin asıl kaynağı Kur’an-ı Kerim’ dir. O halde Kur’ an-ı Kerim’ de yer alan bu 
öğütler tefsirlerde de genişçe bulunur. Cenab- ı Hak, Hazret- i Lokman’ın dilinden bu sözleri şu ayetlerle 
beyan buyurur.
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Arkadaş seçimine dikkat et!
“Ey oğul! Birisiyle dostluk kurmak istiyorsan önce 
onu öfkelendirerek bir şey yap. Şayet öfkeli iken 
sana insaflı davranırsa ona yaklaş, insafsız davra-
nırsa uzak dur.”

İlim meclislerine katıl!
“Ey oğul! Alimlerin meclisinde bulun. Hikmet eh-
linin sohbetlerini dinle. Çünkü Allah kuru toprağı 
yağmurla nasıl canlandırırsa, ölmüş kalpleri de hik-
metli sözlerle öyle diriltir.”

Tevbeyi geciktirme!
“Ey oğul! Tevbeyi geciktirme. Çünkü ölüm ansızın 
geliverir.”

Güler yüz göster!
“Ey oğul! Ahlakını düzelt. Dostuna da düşmanına 
da Güleryüz göster. Ancak değerin ve itibarın kırı-
lacak derecede hareket etme.”

Orta yolu tut!
“Ey oğul! Her şeyin en hayırlısı olan orta yolu ter-
cih et.”

Önce düşün!
“Ey oğul! Bir kimse ile konuşursan, dilini tut ve 
makbul olan sözü söyle. Önce düşün sonra söze 
giriş. !

Günahlardan sakın!
“ Ey oğul! Kötülük ve günahlar senden sakındığı 
gibi, yani işlemedikçe sana dokunmadığı gibi, sen 
onlardan sakın. Çünkü kötülük kötülüğü, günah da 
günahı çeker.”

Dinde tartışmaya girme!
“Ey oğul! Dinle alakası olmayan meselelerde aksi 
vaki ise tartışmaya ve münakaşaya girme.”

Namazını dosdoğru kıl!
“Oğlum, namazını dosdoğru kıl. İyiliği tavsiye et, 
kötülükten sakındır. Başına gelene sabret. Şüphesiz 
ki bunlar uğrunda azim ve sebat edilmeye değer 
işlerdendir.”

Kasılarak yürüme, yavaş konuş!
“ Gururlanıp insanlardan yüzünü çevirme. Yeryü-
zünde kasılarak yürüme. Çünkü Allah, büyüklük 
taslayan ve övünenleri sevmez. Yürüyüşünde mute-
dil ol. Sesini alçalt. Seslerin en çirkini, şüphesiz ki 
eşeklerin sesidir.”

Doğru ol!
“ Ey oğul! Sözünde, işinde ve gidişinde doğru ol! 
Doğru olan sözlerinin bile hayrete ve tereddüte se-
bep olacaksa, söyleme daha iyi.

Tecrübe sahipleriyle istişare et
“Ey oğul! Her işinde ilim ve tecrübe sahibi kimse-
lerle istişare et, onların fikrini almaya çalış.”

Dilini duaya alıştır!
“ Ey oğul! Dilini Allah’ım beni affet demeye alıştır. 
Çünkü öyle olanlar vardır ki, o saatlerde Allah o 
duaları reddetmez, ,istediğini ihsan eder.”

Takvadan bir gemi edin!
“Ey oğul! Dünya dipsiz bir denizdir. Onda niceleri 
boğulmuştur. Bunun için takvadan bir gemi edin. 
İçine imanı yükle. Tevekkül yelkeniyle açıl. Ancak 
bu şekilde selametle yol alır, sahile çıkarsın.”
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İKİ KITA  ARASINDA AŞK

Milattan Önce 667 de Antik Yunan’ın Byzantion’u,
Bizans’ın Constantinopolis’i, Osmanlı’nın Asita-

ne’si,  Dersaadet’i bugünün İstanbul’u bu şehir…

2008 yılında İstanbul Metrosu için yapılan Marmaray
tüp geçidi kazıları sırasında Cilalı Taş Devri’nin sür-

düğü milattan önce 6500’lü yıllara ait kalıntılara rast-
lanan şehrin, Anadolu Yakası’ndaki Fikirtepe’de yapı-
lan kazılarda ise Bakır Çağı’nın sürdüğü milattan önce 
5500–3500 yıllarına ait kalıntılar bulundu. Bunun yanın-
da Kadıköy’de Fenikelile-
re ait kalıntılar bulundu. 
Traklar, kentin yakınlarına 
milattan önce 13. yüzyıl ve 
11. yüzyıllarda Semistra
kentini kurdular. Kral Ly-
gos zamanında Saraybur-
nu’na, bugünkü Topkapı
Sarayı’nın bulunduğu yer-
de bir Akropolis kuruldu.
Milattan önce 685’te Me-
gara’dan gelen Yunanlar
burada bir koloni kurdu-
lar. Kral Byzas’ın hüküm
sürdüğü milattan önce
667 yılında ise Byzantion
kuruldu. Kente Roma İm-
paratorluğu hâkim olunca, kentin adı Septimius Severus
tarafından kısa süreliğine oğlunun adı Augusta Antonina
kondu, ardından İmparator I. Konstantin zamanında kent
Roma İmparatorluğu’nun başkenti ilan edildi. Bu sırada
Nova Roma olarak değiştirilen kentin adı benimsendi ve

337 yılında İmparator I. Konstantin’in ölümüyle Kons-
tantinopolis’e çevrildi.

İçinde nice sevdalar, nice aşklar ve nice hüzünler barın-
dıran; sevdiğinden uzak kalmış bir sevgilinin kalbinin 

kırıklığı gibi tam ortasından bölünmüş bir diyar, son ya-
pılan kazı çalışmalarıyla yerleşimi yaklaşık 8500 yıllık 
olduğu ortaya çıkan dünyanın en eski ve vazgeçilmez 
şehri; İstanbul...

Bende uzaktan seyredip
hep aynı soruyu sorar-

dım: “İnsan bir şehir için 
neden şair olur, neden şiir 
yazar ki?” diye. Meğer o 
şairler ne kadar da haklı-
larmış, her geçen gün daha 
iyi anlıyorum.

Bu şehirden gidebilirsi-
niz ama hasreti öyle-

sine büyük bir yer eder ki 
göğsünüzün sol yanında, 
dayanamaz geri dönersi-
niz. Eminönü’nde balık-
çılardan balık yemesini, 
boğaza nazır bir bardak 
çayı, Gülhane’de yürüme-
yi ve Sultanahmet’te secde 

etmeyi özlersiniz. Aslında sahip olduğumuz, dünyanın 
üzerinde hayalleri ve emelleri olan bu şehrin değerini 
pek de bilmiyoruz. Oysa bundan yüzlerce yıl evvel Pey-
gamber Efendimiz (sav.) dahi bu şehrin fethini müjde-
lemiş, fatihini övmüştür. Kim bilir belki bugün hayatta 

ENGİN DİNÇ

İçinde nice sevdalar, nice aşklar ve nice hüzünler barındıran; 
sevdiğinden uzak kalmış bir sevgilinin kalbinin kırıklığı gibi tam 

ortasından bölünmüş bir diyar, son yapılan kazı çalışmalarıyla 
yerleşimi yaklaşık 8500 yıllık olduğu ortaya çıkan dünyanın en 

eski ve vazgeçilmez şehri; İstanbul...
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olsa en çok bu şehirde yaşamak isteyecekti. İnsanoğlu ne 
kadar da vefasız ki içinde yaşadığı bu mukaddes toprağın 
kıymetini bilmiyor. O günlerde, Peygamber Efendimizin 
(sav.) “O şehri fetheden komutan ne güzel komutan, fet-
heden asker ne güzel askerdir.” demesiyle binlerce sa-
habe akın-akın bu topraklara gelerek o fethe nail olmak 
istemiş, birçoğu surların dibinde hayatını kaybetmiş ve 
mezarlarıyla bu şehre bir şeref daha katmışlardır. Öyle ki 
İstanbul da bulunan sahabe mezarı iki bin civarındadır. 
Bunlardan en bilinenleri ise; Eyüp Sultan Camii’nde bu-
lunan Ebu Eyüp El-En-
sarî  (Halid Bin Zeyd), 
türbesi Ayvansaray da 
bulunan Ebu Şeybe 
El-Hudri, Ebu Derda, 
Amr Bin As ve daha 
niceleri… Yine Hazreti 
Musa’nın (as.) yeğeni 
ve İsrailoğulları pey-
gamberlerinden olan 
Hazreti Yuşâ’nın (a.s.) 
kabri de İstanbul’da 
Beykoz, Yuşâ Tepesi’n-
dedir.

Türk-İslam eserleri-
nin yanı sıra Bizans 

ve Ceneviz eserleri de 
bu şehrin gizli kalmış sırları arasındadır. Boğazın tam or-
tasında, aşka simge haline gelen kız kulesi, Cenevizlilerin 
kullandıkları Yoros Kalesi de bu şehirde yer almaktadır.

Bilim ve Kültüre başkentlik yapmış olan bu şehrin bu-
gün kıymetsiz bir kalabalık bütünü, insanların artık 

yaşanacak yer bulamadığı bir yer gibi gösterilmesi, ona 
hayranlık duyan binlercesinin yüreğini dağlıyor; bunlar-
dan bir tanesi de benim.

“Nasıl bakarsınız öyle görürsünüz.” demek gerekiyor 
sanıyorum ki, birçok kişi trafik yoğunluğundan şikâ-

yetçi, birçok kişi insanlarından şikâyetçi ben ise değeri-
ni bilmeyenlerden şikâyetçiyim. Hezarfen Ahmet Çele-
bi’nin ilk defa uçmayı başardığı Galata Kulesi, Milattan 
önce 24 yılına kadar geçmişi uzanan Kız Kulesi, Mimar 
Sinan’ın çıraklık eseri Süleymaniye Camii, Devlet-i Âli 
Osmaniye’nin başkenti. Yine nicelerinin girip de secde 

etme hayalini kurduğu Ayasofya bu şehrin anlatılabilecek 
onlarcasından birkaç tanesi…

İstanbul 4. yüzyıldan beri Rum Ortodoks Patrikhane-
si’nin merkezi olmuş ve diğer Ortodoks kiliselerinde 

merkezi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Aynı 
zamanda şehir, Türk Ortodoks Patrikhanesi ve İstanbul 
Ermeni Patrikhanesi’nin de merkezidir. Patrikhaneye 
bağlı Hristiyan inanç sahipleri İstanbul’a gelerek, deniz-
den haç çıkartma töreni yaparlar ve vaftiz ile Hristiyan 
hacısı olurlar. Yine bu güzel şehrinde Sefarad Yahudi-

leri 500 yılı aşkın süre-
dir yaşamaktadırlar. İs-
tanbul’daki Yahudilerin 
bugünkü nüfusu 22,000 
civarındadır. Aşkenaz Ya-
hudileri, Sefarad Yahudi-
lerine nispeten daha yeni 
ve çok daha küçük bir 
topluluktur. Yahudilerin 
ibadethaneleri sinagog-
lardır. Şehirde bulunan 
aktif sinagog sayısı ise 
20’dir. Bu sinagogların 
içinde en büyük olanı Be-
yoğlu ilçesinin Karaköy 
semtinde bulunan Neve 
Şalom Sinagogu’dur. 

1951 yılında ibadete açılan sinagog en geniş cemaate sa-
hiptir. Sefarad Yahudilerin dili olan Ladino dili (Yahudi 
İspanyolcası) 65 yaş üzeri kişiler tarafından konuşulur, 
65 yaşın altındaki Yahudiler tarafından anlaşılsa bile ar-
tık konuşulamamaktadır.

İstanbul, 3 Mart 1924 gün ve 431 sayılı Kanun’un 6
Mart 1924 gün ve 63 sayılı Resmi Gazete ilanıyla kal-

dırılan halifeliğin başkentliğini de yapmıştır.

Hem birçok milletin, hem de birçok dinin merkezliğini
yapmış olan bu mukaddes şehri sevmemek, bu şehre 

şiirler yazmamak, bir aşk hissetmemek gerçekten de zor. 
Gitmedim, gitmem de diyerek önyargıyla yaklaşan varsa 
hiç önyargılı olmasın. Ne kadar kızsanız da; insanların-
dan, trafiğinden, sıkıntısından bunalsanız da o iki kıtayı 
ayıran boğazı görüp de “Ah, be iyi ki İstanbul’dayım!” 
dememek imkânsız…
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ŞAİRLER KENTİ MARAŞ

Her şehrin bir köylüsü, kendine has örf ve
kültürü vardır her ne kadar aynı milletin 

barındırsalar da. Lâkin her şehrin sahip olduğu 
topraklar orada yaşamış, ayak basmış insan-
ların kıymeti ile ölçülür benim gözümde. Yani o 
şehrin metafizik anlamda ruhu ile. İşte tam da 
bu noktada anlaşılıyor bir şehrin “şairler kenti” 
diye anılıyor olması. Ve Maraş’ ı taş, toprak, 
populasyon ve de dondurmadan ibaret kılma-
yacak tılsımı şiir olacaktır.

Rasim Özdenören’ e  “Maraşlı mısınız?” diye
sorulduğunda “ Evet, Maraşlıyım. İnsanın 

bir yerden olması ona övünç verirse bununla 
övünmek de isterim.” demişti. Benzer duygu 
akislerini Necip Fazıl, Nuri Pakdil, Cahit Za-
rifoğlu, Erdem Beyazıt ve Sezai Karakoç’ un 
lafızlarında da rastlayabilmek mümkün. “ Ma-
raş’ a ekleyebilecek hiçbir şerefim yok. Fakat 
Maraşlı olmaktan gelen bir şeref taşıyorum. Bu 
şerefi içimde rastgele bir duygu değil, sistemli 
bir gurur halinde besledim. “ diyen Necip  Fa-
zıl, Maraş’ ı “harikalar vatanı “ olarak tanımlar. 
Sezai Karakoç ise  “ Maraş, çocuk yüreğimin 
ateş aldığı yerdir.” der ve ekler: “ Belki ondan 
önce rüya alemi gibi bir iç dünyaya sahiptim. 
Derinliğe aday bir dünya. Bu Maraş’ ta alev 
aldı.”

Maraş şiirli bir kenttir. Ancak bu şiir yalın,
soyut anlamdan yoksun ve de sığ değil-

dir. Hakikate paralel, zulme karşı çıkan, aşk- ı 
hakikatı bünyesinde barındıran, direniş şiiri. 
Dolayısıyla Maraşlı her şair dava ve aksiyon 
adamıdır. Bilhassa altmışlı yıllarda Maraş’ ta 
süregelen kargaşa ortamına karşı başlatılan 
bu şiirli direniş, eli kalem tutan her Maraşlı için 
yol haritası haline gelmiştir. “ Sanatla başladı 
yurdumuzda yabancılaşma, yine sanatla aya-
ğa.” diyen Nuri Pakdil, bu şiirli direnişin önde 
gelen isimlerinden biridir. O Maraş’ ı güzel in-
sanların, hüzünlerin ve dostlukların nahif şehri, 
işgallere teslim olmayan, gül yetiştiren zarif 
insanların kenti olarak tanımlar.

Adını sayamayacağımız daha birçok şair ve
edebiyatçının Maraşlı olması bir tevafuk 

değildir. Kentin hamurunun şiir ve kelimelerle 
yoğurulmuş olmasındandır. Maraş’ın havasının 
mürekkep ve sararmış kağıtların kokusunun 
alınabilmesindendir. Dolasıyla şiir Maraşlı için 
vazgeçilmez bir hayatiyettir. Şiirsiz bir kent, 
şuurunu yitirmiş bir toprak parçası olmaya 
mahkûmdur. Baktığımızda Maraş, kahramanlı-
ğını ve kurtulmuşluğunu şiirle sentezleyebilmiş 
bir kent olup, silüetinde Maraş Kalesi gibi yük-
selen şiir satırlarıyla tanınır. Zarif şiirlerle… Ve 
şimdilerde Maraşlı yedi şairin silüetini ise Kara 
Lise’nin zift kokan duvarlarında görebilmek 
mümkün. Ve de bu şehir çağın şairlerine, Yedi 
Güzel Adamlarına Sezai Karakoçlarına gebe-
dir. Kağıda kaleme gebedir…

Adını sayamayacağımız daha birçok şair ve edebiyatçının 
Maraşlı olması bir tevafuk değildir. Kentin hamurunun şiir 
ve kelimelerle yoğurulmuş olmasındandır. 
Maraş’ ın havasının mürekkep ve sararmış kağıtların 
kokusunun alınabilmesindendir. Dolasıyla şiir Maraşlı için 
vazgeçilmez bir hayatiyettir.

“ “

KEVSER YILDIRIM
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AHMET ALAK

Bir insanı öldüren, tüm insanlığı öldürmüş gibidir, 
bir insanı dirilten, tüm insanlığı diriltmiş gibidir.

““

DİRİLİŞ

“Bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir, 
bir insanı diriltmiş gibidir.”

Diriliş doktrini misyonu üstünkörü bir deyişle yenik 
medeniyetimizin “ihya hareketi” diye adlandırıla-
cak bir ortak kanı etrafında derinlemesine tahlil ve 
sentezlere vararak geçmiş parlak dönemleri sevi-
yesine ulaştırılmasıdır. Medeniyetimizin, yani İslam 
Medeniyetimizin, yani dünyanın kurtuluş reçetesi… 
Yüksek bir binanın çatı katından büyük bir ivmey-
le yere çakılmasını gözlerinde bağlı olan saydam 
bandananın ardından seyreden dünyaya yere 
çakıl-masından önce uzanan yardım eli...  Unutma, 
yere çakılana kadar her bir katta “Buraya kadar her 
şey iyiydi de…”  dersin ama yere çakılınca 
sevmiyorda son bulur elindeki papatya…

Diriliş her ne kadar fiziki bir kavram olarak görülse 
de özünü metafizik alemde, konkre olanda değil 
abstre olanda bulur. İnsanlığın dirilişi dediğimiz 
hadise de metafizik bir metafordur. Üstad Sezai Ka-
rakoç’ un öncülük ettiği bu akımda ilk zamanlarda 
diriliş kelimesi yerine basübadelmevt 
kullanılmaktaydı.Sözlük anlamı ruhların dirilmesi 
olan basübadelmevt dirilişin hem fiziki hem de fizik 
ötesi özünü yansıtmaktaydı. Harf sayısınca az 
olmasına 

karşın geniş bir spirütüel boyuta sahip diriliş bizler-
ce üç kelime ile kodlanabilir: “ Hakikat, adalet ve 
fazilet.” Hz. Cebrail’ in soluğunda saklıdır bu üç ke-
lime. Bu soluk ile ferahlamalıdır insanoğlu. Batı için 
bu soluk bir ürperti kaynağıdır. Rönesans atılımının 
enerji tükenikliğine varıyor olmasının temelinde de 
bu lades oyunu yatıyor. Materyalizm tasmasını çı-
karmayan Batı, putperest zihniyetini değiştiremedi, 
değiştirmedi, değiştirmek istemedi. Rönesansta da 
antikiteye yönelik yardım çığlığı sonrası iyice uzak-
laştı bu kutsiyetten. Doğu medeniyeti ise tözünde 
ebediyetten soluklanabilme yetisi olmasına rağ-
men ihtiyatsızca Batı’yı benimseme gereği duyarak 
Üstadın tabiriyle “Pandora Kutusu”nun dünyaya 
açılmasında Batı’nın bir nevi elçiliğini üstlendi. Yıl-
larca peygamber safında bulunurken birkaç asırdır 
tiranlar safına geçmese de isteklerini yerine getiri-
yor oldu. Evanjelizme, siyonizme karşı yeterli gücü 
olmasına karşın o kenetlenmeyi sağlayamadı. Maa-
lesef aldandı ve tefrikaya düştü. Diriliş zamanı geldi 
de geçiyor… İnsanlığın kaderi Doğu Medeniyetinin 
elindedir. Bunun bilincinde olup İslam gölgesi altın-
da değil (Çünkü artık İslam güneşi dik bir açıyla tüm 
cihanı kucaklamıştır.) de İslam güneşi altında topla-
narak diriliş muştusuna mazhar olmalıdır.
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YEŞERTİ

Gandhi diyor ki: 
“ Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelerinize dö-
nüşür. Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza 
dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza 
dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin alışkanlıkla-
rınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin karak-
terinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin KADERi-
nize dönüşür. “ Bu uzun sözdeki bağıntılar yaşamı 
şekillendirme ve ahlaklı bir şahsiyet olma yolunu 
açık bir biçimde ortaya koyuyor. Bir doruktan yu-
varlanırmışçasına sürdürülen bir ömre isyan çek-
meye bir yol haritası çiziyor. Evet! Sığ ve tamamen 
rüzgarına kapılmış, üstelik hiçbir yeri de yeşerteme-
miş bir dalga gibi geçip giden bir yaşantı… Yani, aynı 
bizimkisinden…

Bizim basit gördüğümüz ve üzerinde durmadığımız 
temel meseleler aslında hayal edemeyeceğimiz 
kadar fazla şeyi değiştirip dönüştürme kudretine 
sahip. Küçük şey yoktur! Bu esası benimseyip bir 
düstur süzgeci belirlemeli ve büyük küçük bütün 
davranışlarımı öncesinde bu süzgeçten geçirmeli-
yiz. Vurdumduymaz bir iradenin dışavurumu olarak 
etrafa savrulan amellerin hiçbiri kalıcı olmayacak, 
hiçbiri “başarı” kavramına dahil olamayacaktır.  

Tümüyle bu amellerle bezenmiş olan bir ömür de 
böyle. “Hatırlanacak” aranacak bir adam olmak 
ancak hakikat içerikli ve hür bir düstur süzgeci ara-
cılığıyla amellerini denetleyenlerin çıkabileceği bir 
seviyedir. O süzgeç, ne kadar kısıtlarsa o kadar öz-
gürleştirir aslında kişiyi…

Özgürlük! Günümüzde bilinenden fersah fersah 
uzak bir deniz. Piyasanın fazlasıyla hür hissettire-
rek kölesi kılması değildir mesela… Önce özgürlük 
çığırtkanlığı yapıp, ardından isteklerimizi belirleyen 
ve belirlediği bu istekleri son demine kadar sömü-
ren bir düzen, hiçbir takdirde özgürleştiremez kişi. 
O hakikate yürüyebilmek, hakikati isteyebilmektir. 
İnsanlığın bu denli ruhsuzlaştığı bir tarihte “özgür” 
olabilmek mümkün müdür bilinmez, fakat en azın-
dan aşık olabiliriz ona.

Artık canlı, nefes alıp veren, eğlenen, alışveriş ya-
pan; robotlaşmış bir köle olmaktan -elden geldiğin-
ce-  çıkıp, tamamen ritüelleştirerek sıradanlaşmış 
ve sıradanlaştığı ölçüde de seviyesizleşerek değer-
sizleşmiş bir “gündelik hayata” şah- ı Resul’ ün “İki 
günü aynı olan ziyandadır” parolasıyla karşı koyarak 
bir şeyler yeşertmenin zamanı gelmedi mi? Şimdi 
değilse ne zaman, biz değilsek kim?

ENES BAHADIR KÖMÜRCÜ

         Söylediklerinize  dik-
kat edin, düşüncelerinize 
dönüşür. Düşüncelerinize 
dikkat edin , duygularını-
za dönüşür. Duygularınıza 
dikkat edin, davranışları-
nıza dönüşür. Davranış-
larınıza dikkat edin alış-
kanlıklarınıza dönüşür. 
Alışkanlıklarınıza dikkat 
edin karakterinize dönüşür.  
Karakterinize dikkat edin 
“KADER”inize dönüşür.   

“

“
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PİNHANİ RÖPORTAJI

AHMET ALAK: Bir araya nasıl geldiler? Böyle bir grup 
oluşturmaya nasıl karar verdiler

CEVAP: Grup üyeleri farklı müzik çevrelerindeki ortak 
arkadaşlar sayesinde bir araya geldi. Sinan ve Selim’in 
Pinhani öncesinde çaldıkları bir grupları vardı, Hami’yi 
ise Sinan   müzisyen arkadaşları sayesinde tanıdı. Eray 
ile tanışmamız kendisinin bir dinleyici olarak attığı 
e-posta sayesinde oldu.

AHMET ALAK: Şimdiye kadar pişmanlık yaşadıkları konu-
lar var mı?

CEVAP:  Şimdilik yok. Bazen ‘’şunu şöyle yapsaydık aca-
ba nasıl olurdu?’’ diye düşünüyoruz ama keşke dediği-
miz bir şey olmadı. Yapılan tercihlerin sonuçları bazen 
çok sonradan ortaya çıkabiliyor. İleride bu soruya ceva-
bımız değişebilir, umarız değişmez.

 AHMET ALAK: Ne gibi zorluklar ile karşı karşıya geldiler?

CEVAP: İlk başlarda arkamızda büyük bir plak şirketi ol-
madığı için kliplerimizi yayınlatmakta zorluk çektik. 

AHMET ALAK: Birbirleriyle uyumlarını nasıl görüyorlar? 
Günlük hayatta da 
beraber vakit geçi-
riyorlar mı? 

CEVAP: Diğer grup-
ların uyumlarını 
tam olarak bilme-
diğimiz için bir kar-
şılaştırma yapmak 
zor ama en azından 
grubu bir arada 
tutacak kadar bir 
uyumumuz oldu-
ğu kesin. Üyelerin 
bir kısmı birbirine 
yakın oturuyor, bu 
yüzden görüştü-
ğümüz hatta yolda 
karşılaştığımız 
oluyor. Ama son 
zamanlarda çok 
sık turne yaptığımız için birbirimizi özlemeye pek fırsat 
olmadı.

AHMET ALAK: Kavak Yelleri dizisinin kariyerleri için öne-
mi nedir?

CEVAP: Kavak Yelleri sayesinde daha geniş bir kitleye 
müziğimizi tanıtma fırsatı bulduk. Bu sayede büyük 
şehirler dışında da izleyicimiz oldu ve buralarda konser 

yapabilmeye başladık.

AHMET ALAK: Fikir ayrılıklarına düştüğü durumlar olu-
yor mu?

CEVAP: Tabii ki. Grup olmanın doğasında bu var. Oturup 
konuşarak, birbirimizi ikna ederek veya orta yol bularak 
hallediyoruz.

AHMET ALAK:  Yaptıkları şarkılar içerisinde en çok be-
ğendikleri hangisidir?

CEVAP: Hepsinin yeri ayrı tabi ama daha yeni olduğu 
için Kediköy’deki şarkılara karşı ayrı sempatimiz var şu 
aralar.

 AHMET ALAK:  Grubun adı nasıl konuldu? Kim karar 
verdi?

CEVAP: Pinhani, Sinan’ın dedesinin şiir kullanırken 
kullandığı mahlas. Hem grubun müziğini ve duruşunu 
yansıttığını düşünüyoruz hem de dededen bayrağı dev-
ralmak gibi bir anlamı da var bize göre.

AHMET ALAK:   Gelecek adına severlerine müjdeleri 
olacak mı? Yakın zamanda Bir proje haberi var mı?

CEVAP: Her zamanki 
gibi üretmeye devam 
ediyoruz. Seneye bir 
albüm yayınlamayı 
düşünüyoruz.

AHMET ALAK: Sinan 
Kaynakçı Balans Kon-
serinde kopardığı gitar 
telini ve penasını hedi-
ye etmiştir. Bunun için 
ne söylemek ister?

CEVAP: Teli atın gitsin, 
pena işe yarar ;)

AHMET ALAK: Yitirme-
den gibi birçok şarkı-
larda duygusallık çok 
ön planda. Şarkı sözleri 
onlar için ne ifade edi-

yor?

CEVAP: Bize göre şarkı sözlerinin bir şey anlatması gere-
kiyor. Her dinleyen şarkıdan başka bir anlam çıkarabilir 
ama önemli olan bestecinin anlam bütünlüğü içinde 
derdini şarkıda anlatabilmesi. En çok buna özen gösteri-
yoruz.

AHMET ALAK



17

SANSAR SALVO RÖPORTAJI

AHMET ALAK: Son yıllarda müziğinde müthiş bir geliş-
me ve başarı gösterdiğini görüyoruz. Bundan 10 sene 
sonrası için Türkçe rapin ve içindeki kendi müziğin için 
hedeflerin neler?  

SANSAR SALVO :Sevdiğim işi yaparak hayatımı sürdür-
meye devam etmek istiyorum çok teşekkürler.

 AHMET ALAK: Dinlediği ve idol olarak gördüğü yerli 
veya yabancı rapçiler var mı? 

SANSAR SALVO: Tabii. Türkiye’den Ceza var. Rittz var 
yurtdışından. Daha 90lar dersek Nas var. Çok fazla mü-
zik dinliyorum.

AHMET ALAK: Şimdi Sans albümü çok iddialı bir proje 
oldu. Özellikle Koray Avcı ve Aydilge ile yaptığın düetler 
yeni bir soluk getirdi bu müziğe ama bunu kimse bekle-
miyordu hatta bazı kesimler tarafından eleştiri de aldın. 
Bu konu hakkında ne düşünüyorsun. Yeni projeler ola-
cak mı ilerleyen zamanlarda?  

SANSAR SALVO: Kimle çalışacağıma kimse karışamaz. Bu 
benim müziğim, benim hayatım ve benim kararlarım. 
Olacak. Halil Sezai ile bir parça daha yaptık mesela ke-
narda bekliyor. Albüm de yeni bir parça girecek Deluxe 
Edition olarak internetten bi daha çıkacak ayrıca aksilik 
olmazsa.

AHMET ALAK: Yaptığın şarkılar içerisinde en çok beğen-
diğin hangisidir?

SANSAR SALVO: Fırtına ve Hedefini Bul kesinlikle.

AHMET ALAK: Psikopat yazar lakabının kolay kazanıl-
madığını biliyoruz ve bu dönemlerde bu lakabını kay-
bettiğin yönünde eleştiriler sıkça geliyor. Bu albümde 
Kendime Not Part 2 gibi şarklılarda tekrar bu özelliğinin 
beklentileri karşılayacağını düşünüyor musun?  

SANSAR SALVO: Albümde her tarz parça var. Kim neyi 
severse. Eleştirileri önemsiyorum eyvallah ama kabul 
etmiyorum.

AHMET ALAK: Lirikalite yönünün çok kuvvetli olduğu 
herkes tarafından kabullenilmiş bir nokta. Sence bir şar-
kıda  bu mu yoksa alt yapı ve diğer unsurlar mı önemli-
dir?  

SANSAR SALVO: Bunlar çeşitli parametreler. Hepsinin 
ortalaması da şarkının başarısını belirliyor işte.

AHMET ALAK: Rapçilerin kazancını gün geçtikçe arttır-
dığını biliyoruz. İleride herkes tarafından dinlenen birisi 
olursan eski günlerini unutacağını düşünüyor musun?  

SANSAR SALVO: Hayır tabii ki. Evet iyi kazanı-
yoruz ama daha iyi olmalı. Hayat ucuz değil.                                                               
AHMET ALAK: Bu müziğe nasıl başladın ve ailenin sana 
yönelik tepkisi ne oldu?           

SANSAR SALVO: Önce istemediler ama sonra alıştılar. 
Eski Rap parçalarını falan dinlerdim işte arkadaşlarım 
vardı Kadıköy’de, daha önceden okulda mahalleden bir 
iki arkadaşımla da Rap dinlerdik. “Rapçi”ydik işte yani 
çok küçüklükten beri.

AHMET ALAK: Şarkı sözlerini yazarken yaptığın özel bir 
şeyler var mı?

SANSAR SALVO: Yok. Yazıyorum yani ne yapayım :)  

AHMET ALAK: Geçmiş şarkılarında zararlı maddelere yer 
verdiğini görüyoruz.Bunlar ile bir geçmişin var mı? 

SANSAR SALVO: Çok yok. Mümkün mertebe dikkat et-
mek lazım.

AHMET ALAK: Teşekkürler

AHMET ALAK
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HÜZNÜN GÜNCESİ(NDEN)

Satır arasına sıkıştırılmış bir hayata metanetle 
katlanıyorum bugün, yaşamın ritmini işitemeden 
gerisin geri adım atar gibi. Bin bir zahmetle 
belleğimden kovmaya çalıştığım anılar yeniden 
derin bir ıstırap içinde çağrışımlarla firar ediyor. 
Benden izinsiz hükümranlık yapar gibi. Üzerimde 
tükenmişliğin yorgunluğuyla sözleri eksiltiyorum 
adeta kelimelerin durağında. Bütün hüzünlü 
türküleri söylüyor yüreğim dudaklarımdaysa tek 
bir kıpırdama olmadan. Yine bozgun zamanlarımda 
yine mecalsiz kalıyorum, bedenim ruhumu zar zor 
taşıyor. Nihaîce yol gözlüyorum ben de sineme, 
hüznün ellerini tutuyorum yokluğunda. Uzun bir 
sessizlikte sensizlik doğururken yine gün, tren 
katarları geçiyor yüreğimden ardından bir mendil 
bile sallayamadan. 

Yüreğimdeki aşkın izdüşümüydün belki, 
yüksekliğini hesaba katamadığın. Oysa sesin 
tizleştiği yerde duymalıydım sesini, doludizgin 
anılar düş yitimlerine ev sahipliği yapmadan 
evvel. Ulu orta yaşanmadan duygular, mahremim, 
yegâne tapınağım olmalıydın. Rüyamın tabiri! 
İkilikte birliği yaşamalıydık ve sen bedenimle değil 
ruhumla sarmaş dolaş olmalıyı hayal etmeliydin. 
Sevginin sesi en iyi sessizlikte duyuluyorken tepkisiz 
kalmamalıydın hakikatlere. Hâlbuki bir zamanlar 
tedirgin bakışlarım bakışlarına hapsolurken ve ben o 
anlarda billurlaştırmak isterken gözlerindeki anlamı 
sen saydam olmadın hiçbir zaman. Adın adımla 
anılmıyor artık ve adının geçtiği satırlar karalanıyor. 
Adını aldığında benden işte o demlerde beni kör 
kuyulara atıyorsun. Yaşadığımız günlerin yarınlara 

kalacak yansımalarında derin bir sızı yüklü artık. 

Sineye çekilmiş acılarım ve küf tutmuş hayallerimle, 
kendini yenileyen günler de peşimdeyken, 
paslanmaya yüz tutmuş çocukluğumu seyre 
dalıyorum birden, beni inciten bu keşmekeşten 
kurtulmak adına. Masum ruhum çocukluğumun 
emaneti bana ona sımsıkı sarılmak istiyorum. 
Kalkıyorum odama doğru yöneliyorum. Odam! 
Mecburi sığınağım. Uzanıyorum yatağıma gözlerime 
ilişen her bir nesne farklı bir anıyı doğuruyor o an. 
Birden yürürken buluyorum kendimi ağaçlarla kaplı 
yeşilliğin göz alabildiğine hâkim olduğu uzun bir 
yol bu. Sanki sırlanmış aynalardaki gizil bir güce 
doğru arınmak için yol alıyorum. Yola çıktığımda 
içimde büyüttüğüm suskunluğumu avazım çıktığı 
kadar bağırarak bozmak istiyorum. Yürüdükçe bir 
tren istasyonuna doğru yol aldığımı anlıyorum. 
Beni bekleyen trene biniyorum. Uzun koridorda 
yürürken kompartımandaki odaların kapısının açık 
olduğunun farkına varıyorum bir an. Birden odanın 
birinde yerde oturmuş üç çocukla karşılaşıyorum. 
En başta oturanına bakıyorum gözleri yaprak sarısı 
gözleri yosun yeşili. Eline aldığı bebekle oynuyor, 
şaşırıyorum bebekle oynayan bir erkek çocuk 
görmek tuhaf geliyor bana. Merakla izliyorum 
onu yanında duran iki bebekten birini eline alıyor 
bebeğin saçlarını bir bez parçasıyla kapatmaya 
çalışıyor. Ne yapıyorsun, diyorum. ‘‘Saçlarını 
kapatıyorum, büyüyünce onunla evleneceğim.’’ 
diyor. Sanki yıllardır bu çocuğu izlediğimi sanıyorum, 
yıllarca onu beklemenin yorgunluğunu hisseder 
gibi. Peki ya diğeri, diyorum. ‘‘O beni çok sevdi bana 

NESRİN SIVACI



19

hissettirmeden ve benden bir karşılık görmeden 
bekledi beni ama ben kararımı verdim’’ diyor. Başını 
öne eğip devam ediyor kaldığı yerden bebekle 
uğraşmaya. Hemen ikinci sırada oturan çocuğa 
bakıyorum. Yanında birkaç tane bebek var onun da 
ve bir de kutu. Ağlayarak kutunun ağzını açıp her 
bir bebeğe dakikalarca bakıp yeniden gözyaşları 
içinde kutunun içine iliştiriyor bebekleri. Yalnızca 
bir bebeğe dokunmuyor, o bebek öylece orada 
durmuş. Sanki onu hiç görmemiş gibi davranıyor. 
Önemsizmiş gibi, ara da bir yadırgayarak göz ucuyla 
bakıyor, aşağılar gibi hiç dokunmuyor bile ona. 
Merakım gittikçe kabarıyor hemen yanına oturup 
soruyorum. Neden ağlıyorsun, diyorum. Kutuya 
koyduğu bebeklere bakıp ‘‘ Çok uğraştım ama onlar 
beni çok üzdü, maviyi soldurdular’’ diyor. Pekiyi sen 
ağlarsan ve beni bırakıp gidersen bu sefer maviyle 
birlikte tüm renkler de solacak diyor yanında öylece 
duran bebek. Hiç duymamış gibi yapıyor onun sesini 
ve bana dönüyor. ‘‘Kaldırıp kutuya koyuyorum 
çünkü geçmiş geçmişte kaldı bugüne bakmam ve 
yeni bir renk bulmam için bu şart diyor’’ Yanında 
oturup başını göğsüme dayayıp tüm merhametimle 
gözyaşlarını dindirip mutlu etmek istiyorum onu. 
Bunu anlamış olacak gibi bakıyor yüzüme ve ben 
henüz bir şey yapmadan benimle konuşmak iyi 
gelmiş olmalı ki diniyor gözyaşları. Üçüncü sırada 
oturan çocuğa doğru bakıyorum. Bir sürü bebek 
var yanında sayamadığım. Ayağa kalkıp tek tek 
bebekleri pencereden aşağı atıyor. Neden atıyorsun, 
diyorum. ‘‘Hepsi aptaldı’’ diyor. Sanki dünyanın en 
akıllı insanının kendisi olduğunu düşünür bir edayla 
‘‘ve bana sadık olmadılar’’ devam ediyor sözlerine. 
Ben ona yeni bir soru sormadan hareketlerine takılı 
kalıyorum. Bebeklerden birine uzun uzun bakıyor 
belli ki onu atıp atmamakta kararsız. ‘‘Neden onu da 
diğerleri gibi hızlıca atmadan bekliyorsun öylece?’’ 
diyorum. İyi bir şeyler duyarım umuduyla vereceği 
cevabı bekliyorum. O öylece bakmaya devam ediyor 
bebeğe. ‘‘ O bana sadıktı hiç kimsenin olmadığı 
kadar ve ben onunla gurur duyuyordum beni böyle 
büyük sevebildi diye bana rağmen’’ ‘‘Atma öyleyse’’ 
diyorum. Tekrar kendini çok fazla önemseyip ‘‘ O da 
zeki değildi çünkü sadece tek bir dil biliyordu’’ diyor. 
Ve sonunda onu da atıyor aşağı. Hemen aklıma 
gelen diğer soruyu soruyorum. ‘‘Pekiyi sen sadık 
mıydın onlara? ” Başını kaldırıp yüzüme bakıyor o 
kömür karası gözlerine takılıyor gözlerim. İlk defa 
birinin gözlerine böyle rahat bakabiliyorum. Bunu 
fark ediyor mu bilmiyorum. Gülümsüyor, içimi 
ısıtıyor gülümseyişi. Ve çokbilmiş tavrıyla yanıtlıyor 
sorumu: “ Ben sadece kendime sadığım, diğerleri 
umurumda değil” diyor. Tekrar devam ediyor kalan 
bebekleri de birer birer aşağı atmaya. Samimiyetle 
yüzüme baktıktan sonra aldığım bu cevabı hiç 
beklemiyorum. Söyleyeceğim tüm sözlerimi 

içimde tutup hemen terk ediyorum odayı. Tam da 
oradan hızlıca çıkmayı planlarken ve yürümeye 
hazırlanırken karşı odada bir kız görüyorum tıpkı 
o bebeklere benziyor birinci çocuğun yanında
gördüğüm onu yıllarca çok seven bebek. İkinci
çocuğun yanında gördüğüm önemsizce öylece orda
duran ve fark edilmek için, ona tüm renkleri sunmak
için koşulsuzca bekleyen bebek. Üçüncü çocuğun
elinde uzunca baktığı ve atıp atmamakta kararsız
kalırken sonunda bir hışımla attığı bebek. Bu kızın
o üç bebeğe de benzemesine anlam veremiyorum
ve başlangıçta benzerliklerini fark edemediğim üç
bebeğin de birbirinin aynı oluşu şaşırtıyor beni. Tüm
bunlar beynimi yorarken içimde biriken merakı son
buldurmaya çalışmak ve bunlara yanıt bulmak adına
odaya giriyorum yavaşça, karşısına oturuyorum.
Bakıyorum ona usul usul yüzündeki yitik sesleri
duymaya çalışıyorum. Yüreğinde kendisini
kalbinden ayıran o derin, ıssız boşluğa dönmeye
çalışıyor fark ediyorum. Birisi ya da birileri onu
kendisinden kötü ayırmış. Belki de karşılıksız acılarla
tozlanmış yüreğini silkeliyor kim bilir. Belki de o
derin acısında, o en büyük yenilgisinde, o amansız
korkusunun arkasına saklanıp buzul bir sessizlikte,
kimsesizlikte donup kalmış. O an kıpırdıyor orda
olup onu izlediğimi anlıyor. Cüret edip de hiçbir şey
soramıyorum. Uzun saçlarını elleriyle düzeltip bana
bakıyor bir şey sormak istediğimi hissetmiş gibi. “
Mumla fitilin aşkı gibi fitil erirken, mum görkemiyle
etrafa ışık saçıyordu.” deyip yine o mahzun haline
dönüyor.

Aniden uyanıyorum, rüyaymış diyorum. 
Başucumda uykuya dalmadan önce karalamış 
olduğum okunaksız yazıyı inceliyorum bir müddet. 
Nihayetinde yazıyı çözümleyip okuyabiliyorum. 
“Nice volkanlar patladı bu lâl yürekte ve hissiyatsız 
olamadı melankolik zamanlara, telkin eyledi beyni o 
yitik sevdanın ardından kalan bir küçük tebessümü 
unutmak adına.” Beğeniyorum yazımı, içim birkaç 
satır karalamış olmanın mutluluğuyla doluyor. 
Hemen temize geçiriyorum. Bir daha çözmek 
için uğraşmak zorunda kalmayayım diye. Odama 
dolan gün ışığı içimi ısıtıyor. Balkona çıkıyorum 
karşı komşunun saksılarına bakıyorum çiçekler 
rengârenk açmışlar. Baharın geldiğini nice sonra 
fark ediyorum, bir gün önceki buhranımdan eser 
kalmıyor. Gökyüzüne bakıyorum masmavi adeta 
denizin mavisi gibi. Denizin suyu sonsuzluksa 
maviliği de onun ruhu deyip benzetmemi de yapıp 
gülümsüyorum. İçim kıpır kıpır oluyor. Gönlüme 
düşen sevinç dilimden akıp gidiyor. Balkon 
demirlerine yaslanıp döküyorum cümlelerimi: Belki 
an olur düşersin aklıma rüzgârın fısıltısıyla belki 
de silik bir anı olur kalırsın düşlerimde. Ya da son 
deminde masal olup düşersin yine kalbime.
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AŞK- I HAKİKAT

Aşk, kelime anlamı olarak “sarmaşık” anlamına
gelen “ışk “ kelimesinden gelmektedir. Sarmaşık 

nasıl sarıldığı şeyi kaplarsa aşk da girdiği kalbi daha 
doğrusu kalpten başlayarak insanın tüm vücudunu 
sarar.

Bismillah deyip başladık yazmaya fakat şu an bu
konuyla ilgili yazmamın ne kadar meşakkatli 

olduğunu anladım. Hele ki yazdığınız konu aslında 
anlatılamayan, tam olarak çözümlenememiş bir 
şeyse…

Serdar Tuncer’ e soruyorlar aşk nedir diye o da:
“Aşk, bilinmeyenlerin konuştuğu bilenlerin sus-

tuğu şeyin adıdır.”  diye cevap verir. Biz de aldık 
kalemi elimize bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ama 
bildiğimizden değil sevdiğimizden işte.

Aşk, ancak can madeninde bulunabilen herkesin
anlamaya gücünün yetmediği bir kimya. Aşk; 

muhabbetin, sarmaşık dalları gibi seveni kaplaması 
baştan aşağıya yar kesilmek. Birisinin dış görünüşü 
hoşumuza gitmiş olabilir onu beğenmiş de olabiliriz 
ama bu aşk değildir. Hemen “ Ben aşık oldum” di-
yemeyiz. Hatta böyle bir durumda aşk kelimesinin 
yanından bile geçemeyiz. Şimdilerde ise aşk biraz 
bu şekilde algılanıyor. Güzelliğe çok önem veriliyor. 
Halbuki güzellik de gençliğimiz gibi gelip geçici. 
Unutmamalıyız ki tuz da şekere benzer. İnsanların 
görünüşleri aldatıcı olabilir. Ama şu konuda emin 
olabilirsiniz siz dünyanın en çirkin insanı dahi olsa-
nız içiniz güzelse bu sizi dünyanın en güzel insanı 
yapar. Açık konuşalım, öncelikle bizim aşık olabil-
memiz için “madde” den öteye geçmemiz gerekir. 
Birisini seviyorsak Allah için sevmemiz gerekir, nefsi 

arzularımız için değil. Öyle bir sevmeliyiz ki bu aşk 
bizi Yaradan’ a götürmeli…

Aşk- ı hakikat; bir insanı sevmek değildi, Allah
aşkının sevilen kişide tecelli etmesiydi. Şimdiki 

“aşk” diye adlandırdığımız her şey gerçek aşkın 
kendisi değil yansımasıydı.

Aşk; Mecnun’ u çöllere düşüren, Yunus’ u Yunus
yapan şeyin adıydı. Akıl sahasının ortadan kalk-

tığı sadece gönlün algılayabildiği bir şeydi. Hikmet 
Anıl’ın da dediği gibi “Elif gibi sevmeliydik; be, te, 
se gibi değil. Elif gibi dimdik sevebilmekti Aşk. Ma-
sum ve içten… Niyete kirli ameller karıştırmadan. 
Herkes gitse bile yanında sadece onun kalacağı-
nı düşünerek sevmekti. Yanında olmasa bile her 
zaman yanındaymışçasına sevebilmekti. Nereye 
bakarsan bak her yerde onu görüp her kokladığın-
da onu duymaktı. Zordu âşık olmak. Zordu tabii… 
Öyle kolay olur muydu? Sevmenin de bir bedeli 
olmalıydı. Sevmek ona kavuşabilmek için Allah’ a 
dua etmekti. Sevmek, sağanak altında sırılsıklam, 
bazen yağmur yağmasa bile sırılsıklam olabilmekti. 
Sevmek, namaz gibi olmalıydı bir kere niyet edildi 
mi etrafa bakılmazdı. Aşk, sana Allah’ ı hatırlatanı 
sevmekti. Aşk’ ı sabır mayasıyla yoğurmak gerekti. 
Bir süre sonra yârin yokluğunu, varlığından daha 
çok sevmekti aşk. 

Aşk aslında tarif edilemezdi, anlatılamazdı. Sade-
ce yaşayan bilirdi “Aşk” ın ne olduğunu. Bizim 

gibiler aşkı tasvir edemezdi zaten.

Gerçek aşk; sadece Rabb ’ i istemekti, sadece
Rabb’ iyle olmayı istemek ve Rabb’ inden gelen 

her şeye içten “Eyvallah!” diyebilmekti…

RUMEYSA KURT
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ŞAKİR DİCLEHAN RÖPORTAJI

AHMET ALAK: Öncelikle, Sezai Karakoç ile nasıl tanıştı-
ğınızı öğrenebilir miyiz?

Şakir Diclehan: Ömer Faruk Turgut isminde bir zat va-
sıtasıyla tanışmış olduk. Kendisi bize Sezai Bey’ in açık 
adresini verdi. Bir bayram günü önce Necip Fazıl’ a 
ardından da Sezai Bey’ e uğramayı kararlaştırdık. Evine 
vardığımız vakit kapıyı çaldık fakat belli bir süre kapıyı 
açan olmadı. Daha sonra Sezai Bey kapıyı açtı. Kendi-
mizi tanıttık ve bizi içeri buyur etti. Kapının uzun bir 
süre neden açılmadığını sorduğumuzda çıkarmış oldu-
ğu İslam’ın Dirilişi isimli kitabının mahkemelik olduğu-
nu bu yüzden kendisinin polisler tarafından arandığını 

bizi de polis zannettiğini belirtti. Evi çok mütevazı idi. 
Ve biz o zaman anladık ki kendisi İslam’ ı özümsemiş 
dervişcesine mütevazı bir şekilde yaşayan değerli bir 
insandı.

AHMET ALAK: Sezai Bey’ in hayat hikâyesinden bahse-
debilir misiniz biraz?

ŞAKİR DİCLEHAN: Sezai Karakoç, 1933 yılında Diyarba-
kır’ın ilçesi Ergani’ de dünyaya geldi. Babası medrese 
eğitimi görmüş dindar bir insandı. Soyismine gelecek 
olursak, soyadı kanunun çıktığı zaman görevliler amca-
sından bir soyadı belirlemelerini istiyor. O da dedeleri 

AHMET ALAK

Sezai Bey’ e göre sanat toplumun örf, adet ve gelenek-
lerine ters düşmemelidir. “Edebiyat Yazıları” isimli kitap 
serilerinde de bu konuyu işlemiştir. Onun inancına göre 
sanat, o milletin geleneklerine ters düşmemekle beraber 
ses getirecek düzeyde olmalıdır. Sanat bir ağaçtır. Bu ağaç 
silkelendiği zaman dalında o edebiyat duruyorsa, edebiyat 
o zaman ezeli ve ebedidir.

““
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daha önceden askeriyede çalıştığı için Leventoğulları 
olmasını talep ediyor. Fakat Arapça kökenli bir kelime 
olması nedeniyle bu soyisim kabul edilmiyor. Nüfus 
memurları amcasına birkaç seçenek sunuyor. O da 
bunların içinden Karakoç soyismini seçiyor. Böylelikle 
soyisimleri Karakoç olarak belirlenmiş oluyor. İlkoku-
la Ergani’de başlıyor. Ortaokulu da Maraş’ ta okuyor. 
Necip Fazıl’ın kitapları ile tanışması da bu dönemlere 
denk gelmektedir. Gaziantep’ te tahsilatına devam 
ediyor ardından ve Büyük Doğu tarafından bir şiir ya-
rışması düzenleniyor. Sezai Karakoç bu yarışmada gön-
derdiği şiir ile birincilik kazanıyor. Daha sonra Siyasal 
Bilimler Fakültesini kazanıyor. Fakülte arkadaşlarının 
arasında Cemal Süreya, Mehmet Şevket Evgi gibi isim-
ler de yer almaktadır.  19 yaşında iken fakülte arkadaş-
ları tarafından bir piknik düzenleniyor. Arkadaşlarının 
ısrarı üzerine, yazmış olduğu o meşhur şiiri Monna 
Rosa’yı okuyor. Ve çok beğeniliyor. Daha sonra bir ar-
kadaşı tarafından Sezai Bey’ e haber verilmeden bir 
dergide yayımlanıyor. Ve farklı farklı dergilerde izinsiz 
bir şekilde bu şiir yayımlanmaya devam ediyor. Kaosun 
önüne geçmek için Sezai Bey bu şiiri son olarak bir ki-
tabında düzenlenmiş haliyle yayımlıyor. Daha sonraları 
şiirin atfedildiği hanımefendi bir banka reklamında rol 
alıyor. Ve işin medyatik boyutunu gündeme taşımak 
isteyenler oluyor. Birçok spekülatif hikayeler, efsaneler 
anlatılıyor Sezai Bey’ i toplum önünde değersizleştir-
mek adına. Anlatılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. 
Evet, Sezai Bey her insanın belli dönemlerinde yaşamış 
olduğu aşkı yaşamıştır. Ama bundan öteye gidilme-
miştir. Bu şiiri medyatikleştirmek yerine edebi ve ilahi 
boyutuyla incelemek ve feyz almak gereklidir. 

ENES BAHADIR KÖMÜRCÜ: Sezai Karakoç’ un sanata 
bakış açısı nasıldır?

ŞAKİR DİCLEHAN: Sezai Bey’ e göre sanat toplumun 
örf, adet ve geleneklerine ters düşmemelidir. Edebiyat 
Yazıları isimli kitap serilerinde de bu konuyu işlemiştir. 

Onun inancına göre sanat o milletin geleneklerine ters 
düşmemekle beraber ses getirecek düzeyde olmalıdır. 
Sanat bir ağaçtır. Bu ağaç silkelendiği zaman dalında o 
edebiyat duruyorsa, edebiyat o zaman ezeli ve ebedi-
dir. 

AHMET ALAK: Sezai Karakoç’ un üzerinde annesinin 
etkisi nasıldı?

ŞAKİR DİCLEHAN: Sezai Bey’ in ifadelerine göre annesi 
okumuş bir kadın olmamasına rağmen Yunus Emre 
felsefesinde yetişmiş bir kadındı. Sezai Bey’ in yetiş-
mesinde de gösterdiği tahammül ve özenle Sezai Bey’ 
in üzerinde etkisi büyüktür. Fakat kader- i ilahidir ki 
annesi kendisi mülkiyedeyken vefat etmiştir. Annesinin 
ölümü üzerine “Yoktur Gölgesi Türkiye’de” adlı şiirini 
kaleme almıştır. Diğer birçok şairde olduğu gibi annesi 
Sezai Karakoç üzerinde derin bir iz bırakmıştır. 

AHMET ALAK: Hazır aileden konu açılmışken Sezai Ka-
rakoç neden hiç evlenmedi?

ŞAKİR DİCLEHAN: Siyasal Bilimler Fakültesinde iken 
babasına bir mektup yazıyor. Nişanlanma arzusunda 
olduğunu ifade ediyor. Babası, eğer şimdi nişanlanırsa 
fakülteye bitirmeyebileceğini düşündüğü için bu işe 
şiddetle karşı çıkıyor. Babasının tepkisi üzerine geri 
adım atıyor Sezai Bey ve kader- i ilahidir ki ömür boyu 
bir daha mevzu açılmadığı için evlenmiyor kendisi. Hep 
şuna inanıyorum ki iyi ki evlenmedi. Çünkü evlense 
idi çoluk çocuk gailesi ile geçim sıkıntısı ile belki de bu 
eserlerini yazamayacaktı. Belki de bugünkü Sezai Kara-
koç olamayacaktı…

AHMET ALAK: Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ede-
riz.

ŞAKİR DİCLEHAN: Asıl ben teşekkür ederim. Sizin gibi 
pırıl pırıl gençlere bir faydamız dokunduysa ne mutlu 
bize…
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BİLGE SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN

İzlediğimiz film ve sinemalar, okuduğumuz kitap ve romanlar insanlarımızın zihinlerinde Osmanlı’nın ilim ve bilime 
önem vermediği, padişahların yeniliklerle hiçbir şekilde açık olmadığı ve dünyadaki gelişmelerden tamamı ile uzak 
kaldığı kanısı oluşturmuştur. Ama tarihin tozlu sayfalarını şöyle bir karıştırdığımızda bunun tam aksini görmekteyiz. 
Gerici olarak nitelendirilen Abdülhamid Han dönemini bile tek başına ele aldığımızda ilim ve bilime verilen değeri 
açık bir şekilde görebiliriz.

33 yıllık padişahlığı döneminde yurdun dört bir yanında açtırmış olduğu okullarda eğitime büyük bir katkıda bulu-
nan Abdülhamid Han, yüzlerce vatan evladını da Avrupa’ya göndererek ilime verdiği önemi göstermiştir. O döne-
min isim yapmış birçok yazar, şair ve ilim adamına baktığımızda zamanında Abdülhamid Han tarafından Avrupa’ ya 
gönderilmiş olduğu görülmektedir.

Abdülhamid Han ilme verdiği bu önemin yanı sıra bilime de gereken değeri fazlası ile vermiş ve dünyanın dört bir 
yanındaki gelişmeleri takip ederek büyük destekler vermiş ve yeni bulunan icatların Osmanlı topraklarına gelmesini 
sağlamıştır. Mesela Pasteur isimli bilim adamı kuduz aşısını bulduğunda Avrupa’daki devletlerden destek istemiş 
ve aradığı desteği sadece Osmanlı Devleti Padişahı Abdülhamid Han bir heyet hazırlamış ve yüklü bir para bağışı ile 
Avrupa’ ya yollamış ve Pasteur’a gerekli desteği vermiştir.

Bilge Sultan Abdülhamid Han isimli kitaptan vereceğimiz bir kesit ile bu konu hakkında daha ayrıntılı bir bilgiye sa-
hip olabiliriz;

“ Abdülhamid Han, Zoiros Paşa ile konuşurken kapıdaki nöbetçi Hüseyin Remzi Bey’ in geldiğini haber verdi ve 

YASİN ÖZEN

33 yıllık padişahlığı döneminde yurdun dört bir yanında 
açtırmış olduğu okullarda eğitime büyük bir katkıda bulunan 
Abdülhamid Han, yüzlerce vatan evladını da Avrupa’ya gönde-
rerek ilime verdiği önemi göstermiştir. O dönemin isim yapmış 
birçok yazar, şair ve ilim adamına baktığımızda zamanında Ab-
dülhamid Han tarafından Avrupa’ya gönderilmiş olduğu görül-
mektedir.

““
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Hüseyin Remzi Bey içeri buyur edildi. İçeri gir-
mesiyle birlikte Hüseyin Remzi Bey’ e yönelen 
Abdülhamid Han:

-Hoş geldin Hüseyin Remzi buyur otur. Paris’ 
te Pasteur adlı bir zat Kuduz aşısını bulmuş 
ve bizler de hem destek olmak hem de bilgi 
sahibi olmak için buraya senin de içerisinde 
bulunduğun bir heyeti göndermekteyiz. Genel 
olarak bilgileri Zoiros Paşa’dan alabilirsin ama 
bizzat sana söylemem gereken şeyler de bu-
lunmaktadır.

- Buyurun Sultanım, sizleri dinliyorum. Söyle-
yecekleriniz benim için birer emirdir. 

- Bak Hüseyin Remzi Bey… Siz Paris’ e gitti-
ğinizde bizler de burada bir kuduz hastanesi 
kurulması için gerekli çalışmalara başlayacağız. 
Özellikle senden ricam, orada bulunduğunuz 
süre içerisinde dikkatli bir şekilde gözlem içeri-
sinde ol ve ne gerekiyorsa hepsini öğren. Geri 
döndüğünüzde açtığımız bu hastanede seni 
başhekim olarak görevlendireceğim. Ayrıca 
orada gördüğün ne varsa ve bu aşı hakkında 
öğrendiğin ne varsa bunları bir kitap haline ge-
tirmeni senden rica etmekteyim. Bu doğrultu-
da çalışmalarını yapasın ve buna göre notlarını 
tutasın.”

Yine aynı kitapta geçen başka bir kesitte Ab-
dülhamid Han’ın gelişmelere verdiği önem 
açıkça görülmektedir;

“ Abdülhamid Han’ın sözlerinden sonra araya 
giren Ertuğrul:

- Sultanım, aldığımız bir habere göre Peşte’ de yapılan ilmi bir toplantıda, difteri serumunun bulunduğu bildirilmiş, 
diyerek yeni bir buluş hakkında bilgilendirme yaptı.

Her alana olduğu gibi tıp alanındaki gelişmeleri de merakla takip eden Abdülhamid Han, bu bilgi üzerine Ahmet 
Paşa’ ya emir vererek Bakteriyolojihane- i Şahane Müdürü Doktor Nicolle’ ün Paris’e gönderilmesini istedi. Paris’ e 
giden ve orada incelemelerde bulunan Doktor Nicolle gerekli donanıma sahip olduktan sonra İstanbul’ a döndü ve 
böylelikle bu aşı kısa sürede Osmanlı topraklarına gelmiş oldu.”

Tüm bunların yanında Abdülhamid Han, Osmanlı toprakları üzerinden geçmekte olan ilim ve bilim adamlarını İs-
tanbul’ a davet etmiş ya da ayaklarına kadar heyetler yollamış kendilerine başarılarından dolayı madalyalar vermiş 
ve kendilerinden bilgiler alarak gerekli faydayı sağlamıştır. Bu sayede tüm gelişmelerden haberdar olduğu gibi yeni 
buluşların ve akademik çalışmaların en hızlı bir şekilde Osmanlı topraklarına gelmesini sağlamıştır.

Bu konu ile ilgili Bilge Sultan Abdülhamit Han isimli kitapta şu şekilde bahsedilmiştir. 

“Said Paşa kapıya yönelmiş tam çıkacaktı ki Abdülhamid Han sesleniverdi:

- Az daha unutuyordum Said Paşa. Elimize gelen jurnallerde boğazdan ve topraklarımızdan yazar, şair, sanatçı ve 
bilim adamı geçeceği haberini aldığımız anda hemen bir yazı ve bir madalya ile birlikte bazı hediyeler götürülerek 
bu zatlara sunulsun. Göndermiş olduğumuz yazıda şu ifadeler yer alsın: “Siz değil mi ki bizim topraklarımızdan geç-
tiniz, bu bizim için büyük bir şereftir. Siz güçlü kalemi olan birisiniz, gördüklerinizi anlatmanız bizim için yeterlidir.”

İşte tüm bu anlatılanlardan da görüldüğü gibi Abdülhamid Han’ın ilim ve bilime vermiş olduğu değer hiç de anlatı-
lanlar gibi olmayıp çok farklı bir düzeydedir. Bu gerçekleri öğrenmek ve bilgi sahibi olmak için doğru kaynaklardan 
araştırma yapmalı ve elimizden geldiği kadar okumalar yapmalıyız. Abdülhamid Han hakkında yazılmış olan sayılı 
biyografik romanlardan biri olan Bilge Sultan Abdülhamid Han romanı ile bu konular hakkında daha ayrıntılı bilgiye 
sahip olabilir ve olaylara farklı bir bakış açısı ile bakabilirsiniz.
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İçinde bulunduğu dünya hakkında çok geç düşünmeye 
başladı âdemoğlu. Daha güzelini kazanma vaadiyle bizi 
ve hayatlarımızı sömüren ölüm vaizleri yüzündendir ki 
geç kaldık. Hatta ironisi, bize o tarafta yol gösterecek 
olanlar uyandığımızda bu tarafın sahipleriydi. Bugünse 
yeni bir dünya doğuyor ceplerimizde, bizi bu hayattan 
vazgeçmeye iten; adı da: Sosyal medya.

Ne olduğunu bilmeden bu dünyaya katılma ihtiyacı 
hissediyoruz. Peki neden? Cevabı açık: sosyal sermaye 
artık burada oluşturuluyor, biriktiriliyor. Burası sosyal 
sermayenin bir bölümü olmaktan çıkıp bu kavramın 
ta kendisi haline geldi. Öyle ki bu dünyanın kendi 
ünlüleri var. Özellikleri olduğundan değil, takipçi sayıları 
yüzünden. Bu sayı öyle büyük rakamlara ulaşıyor 
ki her yerde karşınıza çıkıyor, istemeseniz de artık 
ondan haberdar oluyorsunuz. Yine o takipçi sayısı çok 
olan arkadaş bizi takip ettiğinde etrafımızdakilerden 
daha üstün kabul ediliyoruz. Yani bu mecra çevremizi 
statülere ayırmak için filtre görevi görüyor.  Böylece 
yeni bir devir başlıyor; popülerite artık şehrin eski 
semtlerindeki ünlü kafelerde değil sosyal medyada 
oluşturuluyor.

Şimdi kaydolduk. Artık içerdeyiz. Karşımıza ilk çıkan şey: 
Profilini oluştur. Tuttuğumuz takım, desteklediğimiz 
parti, okuduğumuz kitaplar, izlediğimiz filmler ve diziler, 
yaşadığımız yer, gittiğimiz mekânlar gibisinden şeyleri 
ortaya seriyoruz. Ama çevremizden biri gelip bize 
bunları sorsa sertçe tersleriz. 

Normal hayatta yaptığımız her şeyin iyi veya 
kötü sonuçlarına katlanıyoruz. Kimi zaman 
pişmanlıklar yaşıyoruz. Ancak bu dünyanın 
sözde avantajlarından biri de bu. Yazdıklarımız 
beğenilmedi mi, sil. Kötü bir yanımız mı 
ortaya çıktı, sil. İnsanlar bizden nefret 
mi ediyor, sil.  Sonrası yeni bir profil ve 
benzer şeyler. Yaptıklarımızın sonuçlarına 
katlanmadığımız için de düşünmeden 
yazıyoruz, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi 
oluyoruz. 

Biz insanlar mutluluğu aradığımızı iddia 
ediyoruz. Ama mutlu olup olmadığımızı 
anlamak için mutluluğumuzu çevremizdekilerin 
mutluluğuyla karşılaştırarak ölçüyoruz. Yani 
aradığımız şey mutluluk değil diğerleri kadar 
mutlu olmak. Aslında biz sosyal medyada maskeler 
takıyoruz. Hayatlarımızı süzgeçten geçirerek sadece 
güzel anılarımızı, sevdiğimiz yanları paylaşıyoruz. Bunu 
gören karşıdaki, mutlu bir hayat sürdüğümüzü sanıp o 
da kendi hayatından güzel kesitleri paylaşıyor, bize de o 
mutluymuş gibi bir izlenim bırakıyor. Bu kısır döngü bizi 

sosyal medyaya gitgide bağımlı kılıyor. 

İlişkiler, arkadaşlıklar bu dünyada kuruluyor ve yine 
bu dünyada bitiriliyor. Çünkü bu dünyada “merhaba” 
demek, gerçek hayatta karşı masadaki tanımadığın 
o insanın yanına oturmaktan daha kolay. Gerçek
hayatta yapmaya cesaret edemediğimiz şeyleri
burada çekinmeden yapabiliyoruz. Çünkü burada
bir yüz ifademiz yok, burada ne yanağımız kızarıyor
ne ellerimiz titriyor. Burada ilişki yürütmek kolay.
Çünkü sözde değer verdiğimiz o insan veya insanlar
için ne kilometrelerce yol kat ediyoruz ne de onlara
saatlerimizi harcıyoruz. Tek yaptığımız ise klavyenin
tuşlarına basmak. Bizi başka insanlara değer vermeye
iten şey sadece duygularımız değil, aynı zamanda onlara
harcadığımız vakit. O yüzden bir ilişkiyi bitirmek de aynı
derecede kolay.

Özetle bizler bu dünyayı amacından sapmış bir şekilde 
kullanıyoruz. Toplum içinde var olduğumuzu kanıtlamak 
için hayatlarımızın saatlerini veriyoruz bu dünyaya. 
Problem şu ki geri dönülemez bir noktadayız. Bu 
dünyaya kaydolmak için tahakküm altında hissediyoruz. 
Geç kaldık ve yakında buranın da vaizleri türeyecek. Ve 
o vaizlere kulaklarımızı tıkamanın tek yolu yaşadığımız
çağın pisliğini kapımızdan içeri sokmamak…

SOSYAL MEDYAYA BİREY ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

EMRE GÜNEŞ
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CEVİZ AĞACI
Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz,

Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda,

Budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz.

Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.

Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda.

Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl.

Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril,

Koparıver, gözlerinin, gülüm, yaşını sil.

Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var.

Yüz bin elle dokunurum sana, İstanbul’a.

Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım.

Yüz bin gözle seyrederim seni, İstanbul’u.

Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım.

Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda.

Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında

EDEBİYAT DÜNYASININ BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ

ÖZDEMİR ASAF-HER NEYSE ŞİİRİ VE ÖYKÜSÜ:
Özdemir Asaf bir kadından çok hoşlanır, ona açılmak ister ama bir türlü cesaret edemez. Normalde bu kadar 
utangaç olmayan Asaf bu kadına karşı oldukça çekingen davranmaktadır. Bir gün tüm cesaretini toplar, kadına 
gider ve konuşmak istediğini söyler. İlk önce kadına tüm güzellikleri sıralar. Türkiye için İstanbul›un, İstanbul için 
gecenin, gece içinde yürümenin, yürürken düşünmenin ne kadar güzel olduğunu anlatır. Lafı dolandırır, dolandırır 
fakat bir türlü kadından hoşlandığına getiremez. Sonunda da her neyse der ve kalkarlar artık şiir yazılmıştır.

HER NEYSE
Türkiye’de İstanbul ne ise,
İstanbul’da gece ne ise,
Gecede yürümek ne ise,
Yürürken düşünmek ne ise,
Seni unutamamacasına düşünmek ne ise,
Unutamamanın anlamı ne ise,
Seni sevmek ne ise,
Saklayayım mı yok söyleyeyeyim derken,
Birden aşka düşmek ne ise,
Her neyse.

NAZIM HİKMET-CEVİZ AĞACI VE ÖYKÜSÜ:
Nazım Hikmet arananlar listesinde bulunduğu bir dönemde Gülhane Parkı’nda bir ceviz ağacının altında buluşmak 
üzere sözleşir. Hikmet sözleştikleri saatte Gülhane’ye gider ve sevgilisini beklemeye başlar. O sırada polisler Gülha-
ne Parkı’nda devriyeye çıkmıştır Nazım Hikmet’in yakalanmaması için saklanması gerekirse hemen ağaca tırmanır. 
Hikmet ağaçtayken sevgilisi gelir, polisler bu sırada hala orada olduğu için Hikmet bırak aşağı inmeyi sevgilisine ses-
lenemez bile. Kağıdını kalemini çıkarır ve başlar bu şiiri yazmaya.
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ŞİİR

ANLATAYIM

Hangi yorgunluğumu anlatayım?

Çayımın tadında hüzünlerim,

Sever miydin beni belki diyecek kadar.

Okşar mıydın saçımın bir telini dahi olsa?

Hangi umutsuzluğumu anlatayım?

Seni arayışlarımda yıpranan ayakkabılarımı mı,

Bakmadığım gözlerinde yaşayan beni,

Ellerini tutamadan öleceğimi mi anlatayım?

Seni düşünürken akan gözyaşlarımı mı,

Yoksa gözyaşlarıma şahit olan dört duvarı mı anlatayım?

Her kalemi elime aldığımda yazdığım kelimelerin 

seni anlattığını mı,

Yalnız yıldızlar gibi buruk acılarımı mı anlatayım?

                                                           HANDAN ÇELİK ŞAHİN 

AŞK-I BERCESTE

Ve ne zaman ki!...

Adını duysam, yüreğim teli titrer

Mızrap dile gelir, can tene küser.

Özleyince soluğum  kesilir, nefes alamam.

Kim bilir, kimin koynunda sabahlar.

Kızarım sabahlara, geceye adanınım.

Yardan ayrı, yarsız zulüm gelir hayat.

Ölüm bana yoldaş ki!... Ne zor bu vuslat.

Sanma konuşurum, susarım heyhat!...

   NESRİN SIVACI

BENİM ADIM TÜRKİYE 

Dört  bir yanda düşman var 

Ben her gün ayaktayım

Bazen şehit kanında 

Bazen al bayraktayım

Bütün gözler üstümde 

Cennetten bir köşeyim

Yetmiş iki milletin

Anası babası benim

Kimi vatan der bana 

Kimi ise memleket

Benim adım Türkiye

Dünyadaki  tek cennet

                                      AHMET YASAK

                 DİLDAR OLUR 

Müennes olur, dilersin sana yâr olur

Gelir kalbine taht kurar, padişah olur.

Rüyalarını süsler her gece, gül olur.

Gülüşü tüm dertlerine derman olur.

Onu gördüğün her yer sana gülzâr olur,

Ona olan aşkını yazsan destan olur.

Söylediği her kelam sana ferman olur,

Kıskanırsın bazen, halin harap olur.

Uzaksan eğer ondan hayat zindan olur.

Kesretle arz- u halin misal- i pervan olur.

Ne zaman ki o yar sana nasib olur

O gün de sana bayram olur, seyran olur.

Yar olur Fâruki ona hayran olur.

Gün gelir belki o yar sana dildâr olur.

AFO
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ÇAY DİYORUM TAM DEMİNDE

Yokluğuna “şiir yazılmaz” dedi biri.

Kimisi de saçlarını layık görmedi benzetmelere 

Çoğu kağıda daha değerli gördü teninde.

Birden,

Neler yazılabilir diye düşünürken

Birçok şair,

Ve susmuşken birçok şarkı,

Bir ateşte,

Harıl harıl kaynayan bir çaydanlık.

Ardından tok bir sesle 

“Çay” dedi adam 

“Bi çay!”

Demli…

Sustu konuşan her kimse.

Ve 

Sana yazılacak ne varsa,

Asıldı kahvehanenin isli tavanına.

Şair bıraktı elinden kalemi,

Bütün harfler tek tek söküldü alfabemden.

İçimden ne varsa;

Sevincim, 

Umudum,

Çocukluğum

Bir bardak çay olup kondu masama.

“Çay” dedi adam.

Alemde gönül yarasının en güzel merhemi.

Ben 

Alıp elime kağıt ve kalemi, 

Yokluğuna,

Saçlarına,

En çok da dudaklarına 

Çay yazdım…

TİMUR ÖZEL

YALNIZLIK SENFONİSİ 

Yalnızım yalnızlığın karanlığında 

Yanlışım, yanılmışım, yanmışım ateşle ben 

Dinledim beni, kulaklarımı kapattım da

Yanılırım, yanarım, sarılmışım ateşle ben.

Düşünüyorum uzanmışım gölgeme

Çıkmıyor ağzımdan ne bir ses, ne de bir hece

Oturdum gecenin bir köşesine 

Ağlarım, ağlatırım, aldatmışım kendimi ben.

Kollarım yetmiyor bedenimi sarmaya 

Tamahım kalmadı hiç ne pastaya, ne sormaya

Herkes var, kimsem yok derdimi anlatmaya

Açmışım, açılmışım, kanatmışım içimi ben.

Herkesin gözü üstümde ezer gibi sanki beni

Hiç düşünmezler mi bu haykıran bedeni

Açtım kollarımı başladım beklemeye 

Anladım, aldatmışım, üzmüşüm kendimi ben.

HÜSEYİN GÜL 

BİLMEM Kİ

Sevmek insanın hep aklında dolanması mıdır?

Sevmek sevdiğin kişiyi görünce göz bebeğinin 
büyümesi midir?

Sevmek onu gördüğünde anlamsızca gülümse-
mek midir?

Sevmek bir umut mudur?

Her gittiğin yerde anlamsızca onu aramak, ona 
dair en ufak bir şey gördüğünde kalbinin çıka-

cak olması mıdır?

Sevmek onun en ufak bakışını yakaladığında 
günlerce mutlu olmak mıdır?

Kafanı yastığa koyduğunda gözünde onun can-
lanması mıdır?

Sevmek hem bu kadar uzak hem de nasıl bu 
kadar yakındır?

#HAYAL
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Uzun bir deniz gibi, bilmediklerini öğrendiğin; yüzdükçe kirlendiğin…Samimiyetsiz, tanıdık simalar; 
doymayan nefis… Asimler denizi gibi! Öfkenin sürekli tazelendiği bir deniz bu. İntikam çığlıklarıyla, 
gözyaşların kahkahaya benzediği bir deniz.

Zor,… Nefes almak bile zor geliyor artık… 

 #UMUDUNSESİ

İçimdeki tarifsiz sıcaklığın yangınsa YANMAK GÜZEL.

Sen ile başlayan her sözde düğümlenen boğazımda NEFESSİZ KALMAK GÜZEL.

Boğulmaksa ara ara…

Ölmekse zamansız aklıma düşüşün UĞRUNDA ÖLMEK GÜZEL…

ÖMER FARUK AKSU

YAR

Lal ettin dilimi gözümü ama

Bir tek zülüf telin düştü payıma.

Çok seneler geçti aradan amma

Hasretin içimden atamadım

YAR…

Neyleyim saraylar dünya tahtını

Yanımda yok ise gönül sultanı.

Mahşerde alırım senden hakkımı.

Elini bir defa tutamadım 

YAR…

Düşürdün yollara mecnun eyledin.

El açtım Hüda’ ya seni diledim.

Gelir diye her gün yolun gözledim.

Aradım izini bulamadım

YAR…

ÖMER FARUK AKSU 

YONTUCU MASALI

Kayboluşumun heykeliydi gözlerin 

Bense bu kara delikte savrulan yontucu

Her bakışta farklı yöne savruluyordum

Gittikçe derinleşen 

Sonsuza uzanan bu karanlıkta 

Yontuluşunda bir şeyler yakaladım.

Unutamayacağım ayrıntıları vardı mesela

Hatta baktıkça doyamayacağım

Uzunlu kısalı çizgiler gördüm önce 

Baktıkça fırtınamı coşturan çizgileri…

 Sonra da bir garip dünya, evet benim dünyam

Aciz gölgemin yaşadığı kuytu.

Ama şimdilerde uzaksın bana 

Durgunluğum da sensin, duyuramadığım çığlıklarım da

İçimdeki soğukluğun nedeni ise;

Hiç dokunamadığım ellerinde 

HAYRİYE ÖZCAN 
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BİR TUTAM MAVİ (ADI) AŞK

Sıradan günler birbirini kovalıyor ve gittikçe irileşen bedeniyle mutsuzluğunu taçlandırıyordu.
Artık soluklanmalı ve bol oksijen alacak bir yolculuğa çıkmalıydı. Evde kaldıkça havasız kalıp nefesinin kesildiğini 
hissediyordu. Kullandığı ilaçlar sürekli kilo almasına neden oluyordu. Ne zaman gitmeli, o an hangi andı? Diye dü-
şündüğü sırada telefon çaldı. Arayan bir akrabasıydı.
Kendisine onu pek de memnun etmeyecek havadisler veriyordu. Bir tanıdıkları sosyal medya üzerinden kendisini 
görüp beğendiğini, çocuğun halinin vaktinin yerinde olduğunu anlatıyordu. Piraye biran duymaz oldu söylenenleri 
çünkü bu ve buna benzer sözleri tanıdıklarından, arkadaşlarından, akrabalarından sürekli duyuyordu. Alışmıştı ar-
tık.
Annesizliğinin ve babasızlığının yokluğunda tüm eş dost seferber olmuş biran önce onu kendilerinin tabiriyle eli 
yüzü düzgün, işi olan biriyle evlendirip yuvasını kurup bu sayede de ona kimsesizliğini unutturmakmış.
- Ah! Ayşe ablacım yine mi?
O yine mi sözü artık bıkmışlığının bir ifadesiydi. Ama karşısındaki elbette bu sözün altında yatan manayı anlama-
mıştı.
- Peki, peki bakarım
- Olur, tabi haber veririm.
Üzerinde bitmek bilmeyen bir baskı vardı. Ne zaman kurtulacaktı bunlardan. Arayan Ayşe ablası kıramayacağı bir 
insan olmakla beraber güvenilir bir insandı kendisinin de iyiliğinden başka bir şey istemezdi. Hem memleketinden 
de ilk defa bir kişi kendisiyle evlilik münasebetiyle görüşmek istiyordu. O anda telefonundan mesaj sesi duyuldu. 
Açıp baktığında kendisiyle görüşmek isteyen kişinin fotoğrafını yollamıştı Ayşe Ablası. Hoş bir insana benziyor diye 
geçirdi içinden. Bu arada çocuğa numarasını vermek yerine sosyal medya üzerinden sohbet etmek istediğini söyle-
mişti. Çünkü onu henüz numarasını verecek kadar tanımıyor ve dolayısıyla güvenmiyordu ona.
Telefona gelen ileti üzerine çayını masasına bıraktı. Görüşmek isteyen kişinin ablası sosyal medya üzerinden mesaj 
atmıştı. Kendisini çok beğendiklerini hakkında çok güzel sözler duyduklarını yazıyor ve konuşmayı kardeşinin mezi-
yetlerine bağlıyordu. Sohbet böylece 5-6 dakika sürdü. Piraye:
“Gece siyahını giymişsen yine de hüzünlenme
Bırak yıldızların ışıltısı kaplasın yüreğini…”
- Peki, kardeşiniz müsait olunca yazışırız, dedi.
Yaklaşık iki saat sonra arkadaşlık isteği geldi. İsteği kabul eder etmez mesaj geldi:
- Merhaba Piraye ben Poyraz Batu. Nasılsın?
Mesajı yanıtladı Piraye. Derken birbirini tanımak için sorular sormaya başladılar. Gelen her yanıtta Piraye biraz 
daha şaşırıyordu. Sanki özenle dersine çalışmış bir öğrenci gibiydi Poyraz.
Öğretmeninin beklediği tüm yanıtları veriyordu. Sohbet yarım saat devam etti. Yemek molası verdiler. O an Piraye 
acaba bu kişi yıllardır beklediğim kişi olabilir mi diyordu. Mucizeleri çok severdi çünkü. Yemekten sonra Poyraz’ın 
sayfasını incelediğinde hoşuna gitmeyen fotoğraflar ve paylaşımlarla karşılaştı. Konuştuğu kişi ile bunları paylaşan 
kişinin aynı kişi olduğunu düşündükçe öfkeleniyordu. Öfkesine yenik düşüp mesaj attı Poyraz’a. Paylaşımlarını in-
celediğini ve bir daha görüşmemeleri gerektiğini yazdı. Poyraz her ne kadar görüşmek istese de bu duruma anlam 
veremeyip kabul etti Piraye’nin isteğini. Başlamadan son buldu.
Gün ışıldıyor, hava ılımanlığını hissettiriyordu. Piraye ikinci şehre gitmek için uçak biletine yeniden baktı. Son ha-
zırlıklarını da yapıp çıktı yeniden yola. Huzurla beraber burukluk vardı içinde. Telefonunu uçak moduna alırken 
pencereden dışarıya gözü ilişti ve bir cümle belirdi dilinde.’ Kederlerimi koydum valize düştüm yollara, gördüğüm 
güzellikler, dost sevgisi yarılasa da valizimi, yine de dinmiyor yüreğimdeki sızı.’
Gezdiği yerlerde bir sürü fotoğraf çekinmişti. Ara ara bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Bir 
gün hiç beklenmedik bir anda Poyraz’dan mesaj geldi. Oysaki aylar geçmişti üzerinden. Ayıp olmasın diye yanıtladı 
mesajı.
- Yerinde olmayı çok isterdim, diyordu. Nedenini sordu Piraye.
- Sırtında çanta ayağında spor ayakkabı ne güzel geziyorsun, dedi Poyraz.
Oysa Piraye sükûtu giymiş üzerine üşüyordu o bahar mevsiminde bile. Fakat nasıl bir ruh halinde olduğunu hiç 
belli etmedi. Derken birkaç gün mesajlaştılar arkadaşça ve hatta birbirlerine numaralarını bile verdiler. Sesini hiç 
duymamıştı Poyraz’ın merak ediyordu içten içe. Bir akşamüzeri Poyraz aradı ses tonundan çok etkilenmişti adeta 
şiir okur gibiydi. Fakat sohbetin sonu gereksiz bir tartışmayla bitti. Çünkü Poyraz çok rahat davranıyor ve laubali 
konuşuyordu. Bu da Piraye’nin hoşuna gitmemişti. Böylesine güzel ses tonuna sahip ve diksiyonu güzel olan birinin 
diline bu kelimeleri yakıştırmıyordu. Ve ikinci kez görüşmeme kararı aldılar.
Yaklaşık iki ay sonra kendi memleketinde olduğu bir vakit bu sefer telefonundan mesaj geldi.

NESRİN SIVACI
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Yine Poyrazdı.
- Hoş geldin şehrime, dedi.
- Hoş bulduk ama burası benim de şehrim unuttun sanırım, dedi Piraye.
Bu mesaja biraz sert bir şekilde cevap vermişti. Birkaç hal hatır sorduktan sonra Poyraz’ın verdiği bir yanıt Pira-
ye’nin adeta yüreğine işlemişti. ‘ Sen bedenen olan yalnızlığında yanında kalabalık istiyorsun lakin o kalabalık ruhu-
na karıştığında olmuyor. Piraye henüz bu sözün etkisindeyken Poyraz:
- Artık buradasın bir çay içelim mi, dedi. Piraye:
- Bakalım kısmet, deyip geçiştirdi.
Bir ay sonra arkadaşlarıyla buluşmuştu Piraye. Konu konuyu açtı ve Poyraz’dan bahsetti.
Kızlar bir kez de olsa görüşmesi gerektiğini söylemişlerdi. Ve hatta bugün bizden sonra onunla görüş dedi. Arkadaş-
ları ikna etmişti Piraye’yi. Ve Poyraz’a mesaj attı.
- Müsaitsen görüşelim mi, dedi
Poyraz işi olduğunu ama bir saat görüşebileceklerini söyledi ve buluşacakları yeri kararlaştırdılar. Denize nazır bir 
kafede oturacaklardı. Yüz yüze ilk karşılaşmalarıydı bu.
Beklenilen saat geldi birbirlerini sadece fotoğraftan görmüşlerdi. Piraye masada oturmuş gelmesini bekliyordu 
Poyraz’ın. Tanışıp sohbet etmeye başladılar sanki kırk yıldır birbirlerini tanıyan iki yakın dost gibi. Piraye Poyraz’ın 
yanından ayrılıp eve gelir gelmez defterine o anki duygularını yazdı:
Onunla ilk yakınlaşmamız Merhaba oturabilir miyim ile başladı. Sanki denizin yüzüne yansıyan mavisi denizin eşsiz 
güzelliğini ve dinginliğini anımsatıyordu.
Yüzündeki muzip gülümseyişle adeta tüm dertleri/sıkıntıları unutup hadi bir uçurtma uçurup göğün yükseğinde 
süzülüşünü izleyelim havasındaydı. Kapılıp gitmemek ardı sıra imkânsızdı.
Saçlarındaki hafif dalgalar rüzgârın ılık tatlı esintisi eşliğinde sanki dans eder gibiydi.
Gözlerimi ayıramıyor o dansın ve rüzgârın hareketlerine eşlik etmek istiyordum.
Garsona seslendiği anda duyduğum sesinin tınısı kulaklarımda daha önce hiç duymadığım bir müziğin bestesi gi-
biydi. Kelimeleri yan yana dizerken ki çıkardığı o vurgular ve ahenk bana dünyanın en iyi müziği/ en iyi/ en mükem-
mel bestesi gibi geliyor ve bu besteyi adeta ölümsüzleştirmek istiyordum.
Parmaklarıyla yüzüne dokunuyor. Henüz annesinden yeni doğmuş yavru bir güvercini düşündürüyordu bana. Öyle 
ürkek öyle narin. Sanki dokunsam kayıp ellerimden gidiverecek gibi.  
“Bazen bir yüz bütün hayatı baştan yaşatır…”
Ayağa kalktığında uzun boyunun kıvrımlarını fark ediyordum. Sanki incecik bir vazo gibi. Paha biçilemeyen çok es-
kilerden kalmış sonradan değeri anlaşılan bir vazo misali. Bedeni bu vazonun içerisinde rengârenk açmış bir demet 
kır çiçeği gibi hassas ve şaheserdi.
Piraye gündelik hayatına kaldığı yerden devam ediyordu fakat içi içine sığmıyordu. Eskisi gibi mahzun değildi mut-
luluktan kabına sığamıyordu. Gün boyu gülümsüyordu. Görüşmenin üzerine bir ay sonra yine mesaj geldi Poy-
raz’dan. Ve yine davet ediyordu Piraye’yi arkadaşça.
Piraye de kabul etti oturup çay içtiler bu sefer başka bir kafede. Dönüşte bu sefer bir mektup yazdı Poyraz’a:
Merhaba Mavi,
( Sana böyle hitap etmeme kızmazsın umarım. Neden mavi diye düşünüyorsundur şimdi. Mavi dinginliktir, huzur-
dur, özgürlüktür. Seni bir renkle betimlemek gerekirse mavi olurdun. İşte bu yüzden mavi diye hitap etmek istedim 
sana.
Sanırım anlatabilmişimdir ve kaldığım yerden tekrar devam edeceğim iznin olursa  )
Şimdi sana hangi dizenin mısraından başlayıp anlatsam duygularımı bilemedim. Hangi şarkının notaları anlatır ki 
hislerimi, hepsi eksik kalır. Peki, hangi dilbilimci çözebilir kelimelerimi? Hangi tablonun ressamı çizebilir bendeki 
duyguları?
Ve ben karşında konuşsam lâl olacağımdan endişeliyim. Gözlerine baksam âma. Ne zaman ki karşına geçip iki 
kelime bir şeyler söylemeye çalışsam kelimeler, noktalar, virgüller hepsi birbirine karışıyor. Ve hatta tüm dilbilgisi 
kurallarını yerinden oynatacak şekilde kalakalıyorum. Kısacası ben heyecandan karşında kitleniyorum hani kaba 
tabirle aptallaşıyorum. Sen bunlardan habersizce belki de içinden gülüyorsundur o hallerime… Eee, ben de olsam 
gülerdim sanırım karşına Davinci’nin şifresini çözmüş bir edayla emin halde gelirken bir anda kendimi Charlie Chap-
lin gibi buluyorum. Sesini duyduğum anda kalbimin atışları hızlanıyor o an soluksuz kalıyorum. Nefesim kesiliyor 
ve hastanelik olacağımdan endişeleniyorum. Böyle bir durumda doktora gitsem heyecan, stres, dert… Oysa bense 
biliyorum nedenini hastalığımın. Henüz tıp literatürüne girmemiş bir hastalık, adı mavi…
Evet, mavi konudan konuya atlayıp henüz ne demek istediğimi anlatamadığımı fark ettim Demem o ki ben sana 
karşı tarifi mümkün olmayan ya da izahı varsa bile benim şuan olduğu gibi izah edemediğim duygular içerisinde-
yim.
Ne zaman mı başladı bu duygular sanırım bunu sorar gibisin seni ilk gördüğüm anda seni yıllardır tanıyormuşum 
gibi hissettim. Daha önceden hissetmediğim, yaşamadığım duyguları yasamaya başladım. Benim için kutsal olan 
bir duyguyu sanırım ilk kez yaşıyordum. Bunun ilahi bir boyutunun olduğunu düşünüyordum. Çünkü yıllarca kimse-
ye karşı böyle hisler içerisinde olmamıştım. Doğru kalbi bulmayı diliyor ve sabırla bekliyordum.
Günümüzdeki gibi haftalık, günübirlik duygular yaşayabilecek bir insan değildim. Ben hep büyük ve sonsuz duy-
gular yaşayan aile bireylerimi dinledim. Bunlarla büyüdüm. Bundan olsa gerek bu duyguyu tam da şuanda yaşıyor 
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olmam tevafuk olmamalıydı. Her şeyin bir açıklaması vardı belki de. Zaman, evet tam da zamanı geldiği için
Rabbim benim bu duyguları yaşamamı istiyordu böyle düşünüyordum.
Kendi kabuğumdan sıyrılıp yepyeni ruh halleri içerisine bürünüyordum. Etrafımdakiler şaşkınlıklarını gizleyemiyor-
lardı. Kâh yüzüme kâh arkamdan ne kadar değiştiğimi söylüyorlardı. Bazen cıvıl cıvıl neşeli bir insan oluyordum. 
Tanıdık tanımadık herkesle sohbet etmek istiyordum. Bir dertleri varsa yanlarında olmak. Bazen de tam tersi kendi 
dünyamdan çıkmamak ve hatta hiç görünmemek istiyordum. İşte bu duyguları yaşamama sebep olan seninle olan 
iletişimlerim. Derken o ilk günaydın geldi senden. Hem de hiç ummadığım bir anda. O andan sonra şunu fark et-
tim. Şimdiye kadar günlerim hiç bu kadar aydın olmamıştı. Sanki ilkbahar gelmişti her yer rengârenk, mis kokulu 
çiçekler açmış. Mevsim normallerinin üzerinde günler yaşamaya başladım adeta. İçim kıpır kıpırdı.
Nasıl anlatabilirdim ki bir günaydına sığan muhteşemliği.
Evet, mavi ben böyle yoğun duygular yaşarken sen neler yapıyordun, nasıl bir ruh halini içerisindeydin bilmiyorum.
Tek bildiğim senin rutin günlerini yaşadığın. Elbette ben de aynı durumdaydım. Fakat kalbimin durup dinlenmez 
frekans değişikliklerine engel olamıyordum. Bu hislerimi bilse acaba ne derdi, gülüp geçer miydi yoksa? Diye işte 
bu düşüncelerle hiçbir şey yapamıyordum, yemek yiyemiyor, kilo kaybediyordum günden güne. Bu durum beni 
üzmüyordu çünkü mavidendi hep bunlar. Olsa olsa baş tacı edilirdi.
İçim daraldığında balkona soluklanmaya çıkıyorum gökyüzünde en parlak yıldıza verdim ismini (Kimseye söyleme 
aramızda kalsın. )Ona bakıp ne kadar parlak ne kadar ışıltılı olduğunu görüyorum. Diğerleri hep sönük yanında.
Tıpkı benim için diğer insanlar nasıl anlam ifade ediyorsa onlar da öyle. Özel olan parlak olan sensin mavi.
İşte mavi dilimin döndüğünce bir şeyleri anlatmaya çalıştım sana. Sen ne dersin bu duygularıma kestiremiyorum 
inan. Demem o ki sen mavi! Gönlümün en derininde hüküm sürüyorsun. Sen de bu duygularıma karşılık verirsen 
eğer. Mutlu sonla biten bir masal değil, mutlu sonsuz bir masal yazarız birlikte. Var mısın masalımın eşsiz karakte-
ri olmaya? Yoksa beni halk hikâyelerindeki gibi bir son mu bekliyor? Hiçbir yan karakter, hiçbir olay sen yanımda 
olduktan sonra beni vazgeçiremez, yıldıramaz. Ve unutma ki sorunlar ve engeller aşılmak içindir. Yer ve mekân bu 
duyguların önüne geçemez.
Maviyle anıyordum adını, gülüşlerin tınısı oluyordu gitarımın. Günler hep mavi, iklimler mavi bahar, saatlerimse 
maviyi beş geçiyordu. Hayallerimin başlangıcı ve bitişi oluyordu adın. Sen hiç kimsenin bilmediği mavimdin.
Mavinin hiçbir tonuyla, hiçbir renkle kıyaslanamayan. Bir gün bir mavi iklimde, mavi saatlerde seni bekliyor olaca-
ğım şimdilik hoşça kal, mavi kal…25 Ekim
Cesaret edip veremedi mektubu fakat üst üste yarın ne yapıyoruz diye mesajlaşıp görüşmeye başladılar. Herhangi 
bir teklif olmadan bir şey başlamıştı aralarında.
Poyraz’ın ona yazdığı mesajları bile not ediyordu:
‘Dünyadaki Cennetim,’ ‘İzlemek istediğim aşk filmi sensin’ ‘Hadi aç o güzelim gözlerini yeni bir güne aşkla, bileyim 
bu dünyada yaşamaya değer bir sen var. Günaydın sevgili’ ‘İnsanın yüreği rengârenkse gerisi önemli değil ve ben 
sende ki gökkuşağında yuva kuruyorum kendime.’
Piraye ise her görüşme sonrası bir şeyler yazıyordu ilham perisi Poyrazla beraber yeniden uğraşmıştı yanına. Sa-
man yapraklı bir defter aldı görüştükleri gün hislerini yazıp özel bir günde Poyraz’a hediye etmeyi düşündü.
“ Sesinde bir aydınlık var sevdiğim.
Tüm karanlıklarıma ışık saçan…”
 ‘Nasıl da kuşlar uçuşuyor gönül penceremde’ 26 Ekim
‘Mutluluğun zirvesindeyim sanki gözlerine baktığımda zaman kavramı önemini yitiriyor. Kayboluyorum o bakışlar-
da… Oysa gülmek hiç bu kadar yakışmamıştı bana, sahi ne zaman bu kadar çok güldüğümü hatırlamıyorum. Sen 
hayatıma eşsiz bir neşe getirdin çünkü senin adın aşk. Aşka yakışan da bu değil miydi?’ 27 Ekim
‘Senin adın aşk, sana bakmaya doyamıyorum. Yanında saatler nasıl geçiyor bilmiyorum zaman duruyor sanki o an.
Sen anlat ben dinleyeyim uzun uzun seyredeyim seni. Gülüşün içimi ısıtıyor. Sesini duyduğumda tüm sesler yaban-
cı artık. Adım dilinde güzelleşiyor. Hiç kimse böyle güzel seslenmemişti bana. Uzun yolları beraber yürüyelim derin 
bir sohbet içerisinde’ 28 Ekim
‘Sebepsiz kahkahalarımız gecenin sessizliğini bölüyordu. Denizin o karanlık sularına bakarken günün aydınlığını 
yaşıyordum adeta. Denize yansıyan ışık huzmeleri ise daha da romantikleştiriyordu anı ve o ona sirayet eden yüzü-
nün yansıması. Ay ışığında yıldızlar altında sevgiyle bakan bir çift göz. Ve tek vücut olmuştu sanki ruhlarımız.
Sanki yıllardır diğer yarısını arıyordu ve sonunda vuslat gerçekleşti.’ 29 Ekim
‘Gün aşırı sevinçler yaşıyorum. Islak korunmasız kaldırmalarda savrulan bir yaprak misali, ne olduğunu anlayamı-
yordum oysaki. Net duyulmayan kuş cıvıltıları yanı başımda sanki o kadar yakın çünkü senin adın aşk.
Maviliğin en güzel tonunu artık görebiliyorum. Sonbaharda hissediyorum havanın ılımanlığını. Mevsim bende nor-
mallerin üzerinde seyrediyor ne ilginç. Ve ne ilginçtir ki havanın griliğinde bile melankolik bir ruha bürünmüyorum. 
Nedenini düşünüyorum bunca iyimser hallerimin. Yanıtı belli çünkü senin adın aşk. ‘30 Ekim
‘Aşk bugün hava yine serin oysa yine sımsıcak içim gözlerine daldım çünkü. Bazen ne anlattığını anlamıyorum sa-
dece sesinin tınısını dinliyorum. Sesinin tınısı kalp çarpıntılarımın esiri oluyordu çünkü. Canlı müzikten gelen nağ-
meleri duyamıyorum bile. O kadar seninle dolu ki içim. Etrafımda kimler var göremiyorum bile. Sana baktığımda 
gördüğüm tek şey o karenin içinde yalnız sen ve yalnız ben yalnız biz varız. Gün boyu etrafımda sadece gülen yüzü-
nü ve gözlerini görüyorum. Kanatlarım olsa uçacağım bu kadar sevinçle dolu içim. Hoş geldin günlerime hoş geldin 
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aşk.’ 31 Ekim
‘Bunca acılardan geçerken ben neredeydin sen.
Seninle geçirdiğim dakikalar yetmiyor bana. Daha çok senli saatler istiyorum. Daha çok gözlerini anlar. Yanından 
ayrıldığım saniyeden itibaren özlüyorum seni. İçim kıpır kıpır artık kabıma sığamıyorum. Dar geliyor evim, ruhum.
Yanı başında gözlerine bakıyorum yine. Hissedebiliyor musun varlığımı?’ 1 Kasım
‘Yüzümde nedensiz gülümseme dolaşıyorum. En sevdiğim denizi bile sen varken yanımda izleyemiyorum. Gözleri-
ne odaklanıyorum. Nasıl bir his bu bakmaya doyamıyorum sana.’ 2. Kasım
Böyle aşk doluydu Piraye her şey o kadar güzeldi ki onun için anlam veremeyeceği kadar mükemmeldi. Aşktan 
gözü kör olmuştu. Bir yandan hediye kitap almıştı ona ‘Senden Sonra
Ben’ diğer hediyesini yani yazdığı mektupla yazılarını vermek için sabırsızlanıyor ve planla yapıyordu. Hiçbir şeyi 
olduğu gibi fark edemiyordu. Poyraz da kitap almıştı ona Piraye’nin bu aralar en sevdiği şairin kitabını yani Seçil 
Oğuz’u. Ve içerisine bir not iliştirmişti. “Dünyadaki cennetime.”
Bu kitap çok sonraları verilecekti. Ve Piraye’nin Poyraz’ı son kez gördüğü andı o an. Poyraz’ın ısrarlı mesajlarına 
cevap vermediği günlerden bir gündü. Sonunda arkadaşının ısrarıyla ve hatta pijamalarıyla çıkıp köşeyi döndü. 
Her zamanki yerinde bekliyordu Poyraz. Ayrılmalarının üzerinden iki hafta geçmişti ki bende bir emanetin var diye 
mesaj atmıştı Poyraz. Oysa ne onu görmek ne de emaneti almak bunları umursamıyordu bile. O kadar kırılmıştı ki 
kalbi işinin ehli usta gelse tamir edemezdi bu paramparçalığı. Yaklaştı poyraza gözlerine bakmak istemiyordu. Çün-
kü gözlerine baksa o âşık olduğu yüzle tekrar göz göze gelse dayanamayacak gözyaşları eşliğinde ona sarılacaktı. Bu 
yüzden kaldırmadı başını. Bunlar senin dedi Poyraz.
Açıp baktı ki en sevdiği yazarın şiir kitabıyla romanı. Hafif bir gülümseme yayıldı o an dudaklarına. Ve içerisine ilişti-
rilmiş notu gördü: ‘”Dünyadaki cennetime.”
- Bu ne anlama geliyor, dedi Piraye biraz şaşkın biraz hırçın bir edayla.
- Çok önceden vermiştim siparişi yeni geldi. Senindi bunlar sende kalması gerekiyordu, dedi. Poyraz
- Hiç gerek yok gerçekten istemiyorum, alamam, dedi Piraye.
- Düşman mı olduk şimdi hiç mi hatırım yok dedi, Poyraz.
Bu kelime öyle içini acıttı ki Piraye’nin dayanamayıp aldı. Teşekkür ederim deyip evin yolunu tuttu. Dönüp arkaları-
na bakmadan uzaklaştılar. Hiç olmamış hiç tanışmamış gibi…
Eve döndüğünde şiire benzeyen bir şeyler yazdı Piraye yüreğinden dökülüyordu adeta sözcükler. Hemen not etti
defterine. Daha önce hiçbir yazısını verme fırsatı olmamıştı. Çünkü
Poyraz her şey iyi giderken Piraye’nin gönderdiği mesajları görüp cevap vermemeye başlamış.
Onu gün içerisinde aramaz olmuştu. Ya uyuyor ya da işi oluyordu. Yan yana geldikleri en son iki kasımdan sonra
birkaç gün içerisinde fark etmişti Piraye. Neden bu kadar soğuktu bana karşı diye düşünüyor aklından bin bir türlü 
senaryolar geçiyordu. En son görüştüğü gün bile o kadar rahattı ki Piraye eve gelince aşk dolu cümlelerini yazdıktan
sonra biranda düşünceler beynine üşüşünce anladı. O gün kendisi aşk doluyken o yine umursamaz bir tavır içeri-
sindeydi ve hiçbir şey yokmuş gibi yaza planlar yapıyor nişanlanmaktan bahsediyordu.
Hissiz bir şekilde gelişiyordu oysa tüm bunlar. O günden birkaç gün sonra Piraye sordu başka biri mi var dedi? Hayır
dedi Poyraz. Nedenini sordu ve bir yanıt alamadı. Bunun üzerine bir daha görüşmeyelim dedi Piraye. Duyguları
incinmiş yıllardır kimseye hissetmediği duyguları yaşamaya başlamıştı. Oysa onu her defasında arayan kendisini
hatırlatan poyrazdı.
Mesajlaşmanın sonunda yazdığı şiiri yolladı. İlk kez bir yazısını ona yolluydu. Veda şiiriydi bu.
Piraye kırılmışlığın verdiği duygularla yolladı. Sonralarında poyraz defalarca mesaj atıp özür dilese de Piraye geri
dönmedi. Biliyordu bir şans daha verse kendisi bu ilişkinin girdabında kaybolacaktı. Ve yeniden günlerinin aydın
olması bekledi…

“Ey yar salkım salkım düşlerden kaçtım döndürme beni yolumdan
Soluğum kesilir öylece kalakalırım dipsiz kuytularda…”

Ahım gölgende kalmasın unut beni
Düşlerimin cıvıldadığı bir sonbahar mevsimi
Sana gelişimi unut.
Unut ki yeniden dönmeye başlasın dünya.
Tüm kilitlenmiş kapılar açılır yeniden yüreğimde.
Hazin bir masaldan sona kalan sayfalarımda
Yeniden kelimeler dönsün maviye.
Karanlığımdaki ıssızlığım kalabalıklaşsın her adımda.
Ve her adımda koşayım yeniden gülüşüne.
Taze cıvıl cıvıl bahar havası kaplasın yüreğimi.

Ve ben adına aşk diyeyim bu duygunun
Gözlerin girsin yine rüyalarıma.

Senli yazılar yazayım yine
Yine kalbim yerinde usulca çarpmaktan vazgeçsin.
Kanatlansın yanı başına ilişsin öylece.
Sessizce oturuversin yanında.
Dalsın yine eşsiz güzelliklere.
Ey adını aşk koyduğum yar
En güzel kelimelerle sesleneyim sana
Yeter ki git vuslat olmasın incinmesin düşlerim.
Ben yokluğunda yaşatırım yine seni
Hoş bir kokuyu duyumsadığımda hatırlarım yine senli 
anları.
Gördüğüm güzelliklerde anarım yine adını.
Git, yeter ki git son bulsun bu direniş... 11 Kasım
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Günlük hayatımızda her hareketimiz bir kararımızın neticesidir. Teneffüs zili çaldığında bahçe-
ye çıkıp çıkmayacağımıza, bir insandan hoşlanıp hoşlanmadığımıza, bir aktiviteye katılıp katıl-
mayacağımıza karar veririz. Dersimizi çalışmaya niyetlenmişken hangi ders olacağını düşünü-
rüz öncesinde: “Fizik mi çalışsam, matematik mi?”

Tercihinizi belirlerken, hangisinde eksik konunuz olduğunuz veya çalışmanın verimli olacağı 
ders hangisi soruları kararınıza etken olacaktır. Ama neticede iki dersten herhangi birine çalış-
manız sizin için yine de faydalı olacaktır. İki olumlu eylem arasında yaşanan bunun gibi ikilem-
lere, etik ikilem deniyor. Etik ikilem yapabileceğimiz iki eylemin olumlu sonuçlarını karşılaştı-
rarak kararsız kaldığımız durumlardır. Bu olumlu sonuçlar farklı yönlerde de olabilirler.  Yani 
bulunduğumuz statünün sorumluluğu ve ahlaki değerlerimiz de çakışabilirler.

 Bu fotoğrafın sahibi Kevin Carter, bu ve benzer fotoğrafları çektikten kısa bir süre sonra dep-
resyona girerek, yaşamını kendi elleriyle sonlandırdı. Çektiği fotoğraf, ödül aldı ve tüm dünyada 
yankı uyandırdı. Yardım kampanyalarının broşür ve afişlerinden tanıdık bunu. Afrika’daki kıt-
lığın sembol resmi oldu. Ama aklımızda bir soru var şimdi. Carter da çok sordu kendine belki. 
Neden çocuğa yardım edemedi? Mesleği, kariyerinin gereğini mi yaptı, yoksa çocuğa yardım 
edemeyeceğini mi düşündü? Hikayenin ayrıntılarını bilmiyoruz, bildiğimiz şey Carter’ın etik 
ikilemi hayatının sonuna kadar yaşadığı.

BARAN TANRIVERDİ
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SEN OLSAN NE YAPARDIN?

1967’de Philippa Foot ortaya beyinleri yakacak bir problem attı. Bu problem tren problemi. Sorunun 
formatı şöyle: Hareket halini bırakamayan bir tren yolu üzerindeki beş kişinin ölümüne sebep ola-
cak, tek kurtuluş yolu sizin yanınızdaki kolu oynatmanız. Ama kolu oynatırsanız tren istikametini 
değiştirecek ve küçük bir çocuğa çarpacak. Foot’un soruyor, sizler cevaplıyorsunuz. Cevaplarınızı bize 
gönderiyorsunuz. Bir sonraki Lomboz’da yayınlıyoruz. Öncelikle söyleyeyim, senaryodan kaçış yok! 
İki seçeneğiniz var: Beş kişiyi kurtarmak için geleceği pırıl pırıl olan bir çocuğun ölümüne sebep mi 
olurdunuz yoksa “Aga ben karışmam” deyip pisipisine beş kişiyi tren ezerken izler miydiniz?

Bu psikolojik ve biraz da etik felsefesine ait problem deney olarak hep sorulmuş ve genelde faydacı 
pragmatist insanlar demişler ki: “Beş kişi öleceğine bir kişi ölsün, kardeşim. Bu da soru mu?” Öte 
yandan biraz daha kaderci insanlar, “Aga gel karışmayalım, sen otur çayımızı iç bir sakinleş. Dokun-
mayalım o kola.” demişler kendilerine bu soruyu yöneltenlere.

Elbette, insanı zor durumda bırakan tarafı; karar verici pozisyonda olmamız ve başka bir çözüme yer 
bırakmaması sorunun. Biraz daha edilgen kişilikteki kişiler bu tarz anlık krizlerde karar vermekte zor-
lanarak ikinci seçeneği de tercih edebilirler, fakat tüm felsefeye yakın bir ilişiği olan sorularda olduğu 
gibi: Genel geçer bir cevap verilemiyor.

Bu soruya vereceğiniz cevapları oldukça merak ediyoruz!
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EVRİM BİR SÖMÜRGE TEORİSİDİR

Lise son sınıf biyoloji dersinin müfredatında yer 
alan “Hayatın başlangıcı ve evrim” ünitesinin eği-
tim programından çıkarılması tartışmalara neden 
oldu. Bilimsellikle eşleştirilen bu teorinin bağımsız 
bir konu olarak yıllar yılı eğitim programımızda 
niçin yer aldığı doğrusu merak konusuydu. Sanı-
rım yazımızın ilerleyen satırları bunun cevabını 
verir. Az gelişmiş diye adlandırılan bütün dünya 
devletleri hâlâ birer sömürge olarak görüldüğü 
ve evrim teorisinin sosyal hayata uygulanmasının 
da bu sömürgeciliğin altyapısını oluşturduğu için 
kendilerine “gelişmiş” denen ülkelerin bir oyunu 
olduğunda hiç kuşku yoktur.  

Darwin’in, olumlu ya da olumsuz anlamda 
sürekli gündemde tutulması, her konuda Avru-
pa merkezciliğin ön planda olduğu bir dünyada 
normal. Ancak Avrupa merkezciliğe maruz kalmış 
dünyanın geri kalan bölümünün de Darwin ve bu 
düşünceye destek olan diğer kişiler hakkında söy-
leyecekleri şeyleri olmalıdır. Hiçbir kimse mutlak 
iyiliğin ya da kötülüğün temsilcisi olamaz. İyilik 
temsilcilerinden biri olarak anılmak niyetindeki 
Darwin hakkında Avrupa dışında kalan dünyanın 
da onu kötülüğün temsilcilerinden biri olarak bir 
kez daha hatırlamaları elbette ki, gerçeklerin yerini 
bulması açısından önemli. 

Darwinizm, bütün dünyada tepkiyle karşılan-
masına rağmen, yine aynı derecede geniş bir kabul 
görmüş, okul bilgisi başta olmak üzere resmî bir 
bilgi derecesinde benimsenmiştir. Daha çok kendi-

ni dinî bir söylem içinde kabul veya ret konumuna 
getiren Darwincilik, neredeyse varlığını bu söy-
leme borçlu hale gelmiştir. Yaratılışı reddettiği ve 
insana hayvandan bir ata yakıştırdığı için bütün 
dünyada, hangi dine inanırsa inansın, dindarların 
tepkisini çekmiş; yine kendisini inançsız olarak ta-
nımlayanların da sempatisini kazanmıştır. Darwin-
ciliğin bilimsel haklılık veya haksızlığı neredeyse 
unutularak, inançsızlığın simgesi haline gelen var-
lığı tartışılmıştır. 

 Olayın bir yanı bu. Ancak Darwincilik bundan 
ibaret değil; hatta bu, olayın küçücük bir yanı. Aslı 
ise, sömürge tarihçiliğinin tam orta yerinde ko-
numlanan belirleyici niteliğidir: Her şeyden önce 
tam bir sömürge yüzyılı olan 19. asrın ürünüdür ve 
bu asrın Avrupa düşüncesinin mutlak bağlı olduğu 
ırkçı-sömürgeci düşüncenin bütün özelliklerini 
üzerinde taşır. Gelişimsel bir dünya tarihi için ev-
rime dayalı bir model sağlamaktan öteye gideme-
yen Darwin ve yandaşlarınca, insanların tümüyle 
biyolojik varlıklar olduğu görüşünden hareketle 
ırkların tarihi yazılmış; diğer yandan “en güçlünün 
hayatta kalması” ilkesini, emperyalist maceraların 
haklı gerekçesi olarak gösteren tarihçiler çıkmıştı. 
Darwin’in teorisi, bu bakımdan ne bir orijinallik ve 
ne de haklılık özelliği taşır. Zaten hemen hepsi 19. 
yüzyıl ürünü olan diğer bütün sosyal bilimler gibi, 
o da biyoloji yoluyla Avrupalının üstünlüğü tezini
savunan büyük kervanın bir üyesi haline gelir.

      Bu bakımdan ne yazık ki, Darwinciliğin asıl 

YÜKSEL KANAR
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üzerinde durulması gereken bu yanı üzerinde 
bizde fazla durulmamıştır. Oysa özellikle Herbert 
Spencer’e dayanan Sosyal Darwincilik, çağının 
sömürgeci düşünceleriyle uyum içinde, bir aşağı 
ve yüksek ırk hiyerarşisi yaratmayı, en yukarıya 
doğal olarak Ari ırkı yerleştirmeyi ve dünyanın 
diğer bütün insanlarını ise şu ya da bu isimle kendi 
altına yerleştirmeyi esas alıyordu. Bu düşünce her 
yönden destek gördü. Herkes bu değirmene su 
taşıdı. İnsanın hayvandan evrimleştiği ve bir ya-
ratıcının inkârı düşünceleri sadece asıl amacı göz 
ardı etmeyi hedefler. Çünkü bu ikisinin iddiadan 
ileri herhangi bir tutarlılığı yoktur. İnkârcı özelliğe 
sahip kimseler zaten bir tanrının varlığına inan-
mazlar; insan için bir hayvan ata aramanın ise elle 
tutulur hiçbir yanı yoktur.

      Ancak Darwinciliğin iddia ettiği “doğal se-
çim” yasası ve hemen arkasından Herbert Spencer 
tarafından bu yasanın sosyal hayata uyarlanması, 
19. yüzyılın bütün özellikleriyle büyük bir uyum 
gösterir ve bize zaten bir başka düşüncenin olama-
yacağı konusunda tam bir fikir verir. Peki, 19 yüz-
yılın özelliği nedir?

      19. yüzyıl, sömürgeciliğin doruk noktasına 
ulaştığı ve dünyanın Avrupalı devletler tarafından 
adeta milim milim paylaşıldığı, büyük devlet olma 
şartının sömürgecilikle ölçüldüğü bir zaman dili-
midir. Dolayısıyla bu yüzyılda bir yandan dünya 

ülkeleri hızla sömürgeleştirilirken, bir yandan da 
sömürgeleştirilen insanların bizzat sömürgeleştiril-
meyi hak ettiklerine inandırılmaları gerekiyordu. 
İşte 19. yüzyıl aynı zamanda sosyal, ya da beşeri 
bilimler olarak adlandırılan bütün ilim dallarının, 
Avrupa’yı yüceltici birer sömürge bilimi olarak 
kurulduğu yüzyıl olarak da öne çıkar.    

      Kolonyal kimlik her şeyden önce ikici (Ma-
nichaean) bir dışlama mantığıyla işlediği için, 
sömürgeci güçlerin “üstün” ve “aşağı” ırklar yarat-
maları ve ötekileştirilenleri aşağılayarak dışarıda 
bırakmaları, daha doğrusu kendileri için üstün 
ırkın belirlediği tanımlamalara boyun eğmeleri 
gerekmekteydi. Doğal seçim, güçlüyü güçsüzden 
ayırıyor ve bu dünyada güçsüzün yaşama hakkı-
nın olmadığını, ya da güçlünün belirlediği sınırlar 
içinde bir hakka sahip olduğu inancını yayıyordu. 
Darwin’in “Doğal Ayıklanma” tâbiri yerine Spen-
cer: “En uygunun arta kalması” tâbirini ortaya 
atmıştı ve Darwincilik artık, bu en uygunun Batılı 
insanlar olduğunu, insanlığın geri kalan kısmının 
ise yaşam haklarının olmadığını simgeliyordu. 
Dolayısıyla aşağı ırkların sömürülmesinden elde 
edilen her tür çıkarı meşrulaştırıyordu.

Darwin’in ve evrim teorisinin müfredattan kal-
dırılması, en azından üzerimizdeki “sömürge” 
utancını, hiç olmazsa zihinsel anlamda ortadan 
kaldırmış ve bizi bir utançtan kurtarmıştır. 

GÖZYAŞI ÜLKESİ SAKİNİ

KAYIP ŞEYLER

        Bir sigara daha yaktı, genç adam. Sonra iç ge-
çirdi. Sıkışmışlık, kaybolmuşluk hissediyordu yorgun 
ruhunda. Artık bedenine de sığmıyordu bu ruh. 
Yaşamak istemedi bir an için. Önünde durduğu bu 
sonsuz denize armağan etmek istedi ruhunu.

  Ölmek için yanıp tutuşan ruhu aynı zamanda bu-
nun korkusuyla sarmalanmıştı. Sonra “çabalamak” 
ve “inanç”  kelimeleri birer şimşek gibi parıldadı 
benliğinde. Çabalasa mıydı? İnansa mıydı bir şey-
lere? Sonra, uğrunda savaşacağı bir şeyi olmadığını 
fark etti. Gerçi eskiden inanırdı bir şeylerin varlığına 
ama zaman geçtikçe, unutmuştu, daha doğrusu 
kaybolmuştu o şeyler. Zorladı zihnini, hatırlamaya 
çalıştı ama yapamadı. Çünkü onları kalbinden çıkar-
mıştı. Kalbi hatırlamazsa, aklı neye yarardı? 

  Bir taş aldı yerden, denize atacaktı fakat sonra 
vazgeçti. Sahi niye insanlar canları sıkıldığında, 
taşlarlardı denizi? Denizin de bir canı yok muydu? 

Acımaz mıydı o da? Şaşıyordu insanlara. Yaptıkları 
onca kötü şeye rağmen yine de en sonunda başka 
şeylere yüklerlerdi suçlarını.

  Bir kez daha iç geçirdi. Ruhu müthiş derecede 
baskı yapıyordu soluğuna. Çıkmak istiyordu. Çöktü 
olduğu yere ve kapadı gözlerini. Ruhunu sakinleş-
tirmek için o kayıp şeyleri bulması şarttı. Uzun uzun 
düşündü…

  Neyi unutmuştu genç adam, neyi unutmuştuk?  
Küçük şeylerden mutlu olabilmeyi unutmuştuk 
önce. Sonra da mutlu olamadığımız için dövünme-
ye başladık. Sevmeyi unutmuştuk sonra. Seversek 
mutlu olabileceğimizi de unutmuştuk. Başarı ve hırs 
gözlerimize perdeler indirerek bizleri kocaman ve 
acımasız bir savaşın ortasına attılar. Bu savaş her 
şeyimizi aldı elimizden. Ruhumuzu aydınlatan şeyle-
ri kaybettik, sonra da unuttuk. Geç olmadan hatırla-
mamız gerek; gülümsemeyi, sevmeyi…



38

BİTMEYEN ROMAN

Hayır, hayır… Uykuyla arası olmayan birisi için kırmızı kar gibidir rüyalar. Yağarsa üşürsün ama bu 
bilinci buz tutmuş bir adam için korkutucu olmasa gerek. Hem kim sevmez ki üşümeyi? İliklerine 
kadar soğuğu hissetmek; işte gerçeklerin duyulaşmış hali…

Gözlerini açtığının ilk saniyelerinde bile dünyadaki çoğu insanın ömründe, olabileceğinden daha 
fazla düşünmek ve farkına varma refleksi, yaz mevsiminde dahi buz kestirirdi kocaman odayı. 
Küçük evdeki bu kocaman oda, onun işlevini unutturup sık sık sıradanlaştırdığı yatak odasıydı. 
Oda da yine işlevi dışında yani diğer insanların kendine bakmak ve övünç duymak için kullandığı 
üç boy aynası vardı, bu aynalara baktıkça dikkati dağılır, ufak anlarda dahi olsa kafasının içindeki 
kahrolası sesleri duymayı bırakırdı. Ama son günlerde onun bu stratejisi pek işe yaramıyor gibiy-
di. Yataktan kalkmadan sadece başını çevirmek suretiyle gördüğü yüzü artık onu şaşırtmıyordu. 
Eskiden anımsayamadığı kısımlar artık hafızasına kazınmıştı.

Otuz diye düşündü birden hiç yapmadığı bir şeymiş gibi. Yaklaşık kırk iki gün önce otuz yaşına 
girmişti. Kırk iki ve otuz sayıları birden lanetlenmişti sanki. Bu duvarlar arasında sıkışıp kalmış 
benliğinin sebebi her şey, onun için lanetliydi sanki. Sonra başını tavana çevirdi ve tekrar anımsa-
dı isteksizce, oturduğu bu lanet apartman dairesinin de numarası kırk ikiydi ve onun tahminince 
otuz yıllıktı. Bu yaptığı şeyi istekli bir şekilde yapmasa da bu dehşet zekası onun içindeki yaşama 
sevincini tıraşlamaktan başka bir şey yapmıyordu son yirmi yıldır. Zaten son yirmi yıldır sevince 
dair kelimelerin ağzından çıktığını duyan olmamıştı.

Yatağın tam karşısında duran boy aynasının sol üstünde bulunan duvar saatini görmek için merak 
dürtüsüyle kaldırdı başını, saat 04.30. Güneş daha yeni doğuyor olmalıydı. Yani normal bir insan 
için özellikle bir memur için erken bir saatti. Keşke biraz daha uyuyabilseydi. Tekrar içini bir kasvet 
kapladı, bu   en az her zamanki kadar koyu olanlardandı. Uyumayı bile becerememek… İnsanın 
varoluşundan gelen basit, dinlendirici ve anlamlı bir eylemi bile yapamamak, tam da onun gibi 
bir acize göreydi. Çoğu zaman uyuyamadığı halde içindeki tedbir isteği doğrultusunda 06.00‘a 
kurduğu saati bu seferde bir işe yaramamıştı. Bu normalde bir insanı mutlu eder ya da uykusuna 
devam ettirirdi ama o ise bir saate bile hakkını teslim edememenin burukluğu her sabah gözünü 
açışıyla yaşardı.

Bu arada normal neydi? Herkes gibi olmak mı? Peki ya bu bahsettiğimiz herkes kimdi, kimler 
dahildi? Hapishanedekiler, yetimhanedekiler, kimsesizler de yer alıyor muydu herkesin içinde? 

RÜMEYSA BAĞGÜL

Gözlerini açtığının ilk saniyelerinde bile dünyadaki 
çoğu insanın ömründe, olabileceğinden daha fazla düşün-
mek ve farkına varma refleksi, yaz mevsiminde dahi buz 
kestirirdi kocaman odayı. Küçük evdeki bu kocaman oda, 
onun işlevini unutturup sık sık sıradanlaştırdığı yatak oda-
sıydı. 

““
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Sabah sabah iç sesi günaydın bile demeden en az gece gibi boğuk bir hüznüne çekmişti onu. 
Farkına varmıştı daha önce milyonlarca kez yaptığı gibi; normal olmak çok karışık bir şeydi, büyük 
ihtimalle de bencildi. Zorlasaydı şimdiki durumuna karşı memnuniyet duyabilirdi ama kafasının 
içindeki bu kahrolası ses bunu yapmasına engel oluyor gibiydi. Onu anıdan anıya götürüyor, ken-
di kurgularını da ekleyerek en mutlu edici anısını anımsarken bile gözlerinin yaşarmasına sebep 
oluyordu.

Birden yaklaşık 11 dakika önce uykusunda gördüğü rüyayı anımsattı iç sesi. Keşke o rüyanın için-
de ölseydi. Eskiden hatırladığı bir bilgiye göre görmüş olduğu bu rüya en fazla yirmi beş saniye 
olabilirdi ama ona saatlermiş gibi geldi; yine aynı şekilde yirmi beş yüzyıl dahi olsa bu rüyanın 
içinde yaşamak isterdi. Sonra normal kavramı yankılandı beyninde. O kadar basit bir rüyaydı 
ki normal bir insan için aptalca gelebilirdi. O an öfkelendi iç sesine, dişleri kamaştı öfkeden. Bu 
rüyayı dünyadaki hiç kimse yargılayamazdı. Çünkü bu rüya onun için kutsaldı, ateşin içinde kö-
müre dönmeyen tek güldü; kimseye kül ettirtmezdi. Sonra bu rüyayı en son ne zaman gördüğü-
nü anımsamaya çalıştı bir iki yıl olmuştu galiba. Yüzünün pek alışık olmadığı bir kas hareketiyle 
tebessüm etti. İlk iş günü görmüştü bu rüyayı. Sonra ise dudakları kıpırdadı; yalnız başınayken 
konuşmazdı sesli bir şekilde…

Sol eliyle gözünü kapadı, çünkü O hep sol tarafına yatardı. Hüznünün ve huzurun iç geçiren bir 
tonuyla’’ Kırmızı…’’ dedi. O an gözlerinin doluşunu ölesiye hissetti, sol elinin gözleri üzerindeki 
baskısını artırdı ve devam etti’’ turuncu, sarı, yeşil, lacivert…’’ ,içinden sesinin yumuşaklığıyla huzur 
veren o sesin yankılarını duydu ve ürperdi ‘’ hayır hayır önce mavi…’’

Baştan başlamaya çalıştı, aldığı anda göğsüne diken gibi batan derin nefesin ardından ‘’kırmızı, 
turuncu, sarı, yeşil, mavi, la…’’ devam etmesine yetmedi nefesi. Alırken hissettiği dikenlerin daha 
fazlasını hissetti göğsünde, verirken nefesi. Sağ eliyle üstünde yattığı yatağının siyah çarşafını 
kavradı ve nefes alıp devam etti ’’lacivert, mor’’… Ve sol kaşının ilk üç milim üstünde anımsadığı 
dudak sıcaklığıyla, sol eliyle bastırdığı gözlerindeki ılık gözyaşları süzülüverdi.

Şuan hissettiği duygu onun için tarifsizdi; mutluluk, özlem ve hüznünün tatlı sarhoşluğuydu… 
Son yirmi yıldır iç sesinin sustuğu nadir anlardandı, hıçkırıklarına bile aldırmadı; ağladı…
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KADİR ALKAN RÖPORTAJI

Ahmet Alak: Öncelikle kısaca kendinizden bahsedilir 
misiniz? 

Kadir Alkan: 1935 yılından bu yana ailecek bu işi yap-
maktayız.  Bu iş bir tutku meselesi, herkesin yapabile-
ceği bir şey değil. Bence berberlik insanları idare etme 
sanatıdır. Ben her zaman bu düşüncedeyim. Hayatımda 
bir dönüm noktası... Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar 
Programcılığı İşletme mezunuyum. Ben zaten küçük-
lükten beri bu mesleği yapıyordum. Sonra düşündüm, 
ben bu işi sürekli yapmak istiyorum. Hem okudum hem 
çalıştım. Üniversiteyi bitirince bu meslekte daha iyiyim 
ve bu mesleği daha yapabileceğimi gördüm. Çünkü 
Konfüçyüs’ün bir lafı vardır: “ Sevdiği işi yapanlar hayat 
boyu çalışmamış olurlar.” Bu laf benim için çok önemli 
hem sevdiğim işi yapıyorum. Hem para kazanıyorum. O 
yüzden bu mesleği seçtim. İtalya’ da düzenlenen yarış-

mada dünya ikincisi olduğumda bu kararımın ne kadar 
doğru olduğunu görmüş oldum. 

Ahmet Alak: Bildiğim kadarıyla eğitmenlik yönünüz 
de var. Diyarbakır’da birçok kişiye eğitim verdiniz. Bu 
konuda neler söylemek istersiniz? 

Kadir Alkan: Berberlik maalesef ki şu an sosyoekonomik 
seviyesi en düşük meslek gruplarından. Ben bu çıtayı 
yükseltmek istiyorum. Bu da ancak eğitimle olabilir diye 
düşünüyorum. İlk önce kendi eğitimlerimi tamamladım. 
Schwarzkopf Akademi ve bunun gibi birçok yerde eğitim 
aldım. Eğitimlerimi tamamladıktan sonra insanlar 
benden eğitim vermemi talep etti. Sonrasında salonda 
zaten birebir eğitimler vermeye başladım. Diyarbakır’ da 
meslektaşlarıma sokağa çıkma yasağı olduğu zamanda 
konferans verdim. Daha sonra Elazığ’ da bir konferans 

AHMET ALAK
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gerçekleştirdik. Şu an İtalya’ da Mash-up Akademi’nın 
eğitmenliğini üstlendim. 

Ahmet Alak: Yani bu meslek yalnız bir el becerisinden 
ibaret değil. Belli bir eğitimin alınması gerekiyor. Bura-
dan bunu anlıyoruz. Kadir Alkan TV’ den bahsetmek 
istiyorum. You Tube kanalınızın gelişiminden memnun 
musunuz? 

Kadir Alkan: Türkiye’nin ilk erkek kuaförü youtube-
rıyım. Yurt dışında böyle birçok youtuber vardı zaten. 
Ve ben de bir You Tube kanalı kurmaya karar verdim. 
Ajanslarla birlikte çalıştık. Örneğin Burak Özçivit vide-
osu çektik. Müşterilerimiz çok merak ediyordu Burak 
Özçivit saç modelini. Burak Özçivit’e çok benzeyen bir 
arkadaşımız vardı. Onunla bu videoyu çektik. Müşterile-
rimizi çektiğimiz videolarla bilinçlendirmek istiyoruz. 

Ahmet Alak: Dünya meydanlarında tıraş projeniz var. 
Hatta Onur Air gibi önemli bir havayolu şirketi sponsor 
oldu size. Bunun hakkında ne söylemek isterseniz?

Kadir Alkan: Benim dedem seyyah bir berberdi. Eski 
zamanlarda seyyah berberler köylere gidip meydanlarda 
halkı tıraş ederdi. Ben de aldım bu ideali dünya mey-
danlarına taşıdım. İtalya’ da, Hollanda’ da, Ukrayna’ da 
birçok ülkede yaptım bunu. Oradaki insanlar tarafından 
çok ilgi gördüm. Onur Air’ın bana sponsor olması beni 
ziyadesiyle gururlandırdı. Benim için çok önemli bir 

gelişme oldu bu. 

Ahmet Alak: Saç dökülmesi hakkında bir kuaför olarak 
neler önerirsiniz, yapabilirsiniz? 

Kadir Alkan: Şu andaki teknoloji saç dökülmesini sadece 
erteliyor. Erkek tipi saç dökülmesi denen bir tabir var. Bu 
ne demek? Eğer babanızın saçı dökükse orda 1-0 geriye 
düştünüz demektir. Saç dökülmesi ile ilgili bir gen yok 
aslında. Erkeklik hormonunun baskın olması genetik 
faktör. Ve bu baskın olan erkeklik hormonu saç diple-
rinde birikerek saçın dökülmesine neden olur. Çevresel 
faktörlerin etkisi çok az. 

Ahmet Alak: Piyasada saç şekillendirme üzerine birçok 
ürün var. Siz hangi ürünü öneriyorsunuz. 

Kadir Alkan: Ucuz ürün kullanmamaya çalışacaksınız. 
Şu anda trend olan mat vax. Jöle ya da ıslak vaxlar saçı 
birbirine yapıştırdığı için saçın görüntüsünü bozuyor. 
Sprey kullanımında da mümkün olduğunca sert sprey-
ler tercih edilmeli, spreyi 40-50 cm uzaktan sıkmanız 
gerekir. 

Ahmet Alak:  Eyvallah abi bugün bizi kırmadınız ve çok 
güzel bir şekilde ağırladınız. 

Kadir Alkan: Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlere fayda 
sağlamak bizi ziyadesiyle mutlu eder.
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SİGARA

Senin söylemek istediklerinin hepsi buydu. Benim söylemek istediklerim bitmemişti oysaki. Senin söylediklerin be-
nim söyleyemediklerimdi.
Senin için bir paket sigara bitirirdi her şeyi. Unutturur sanırdın kendince. Rahatladığını, bütün yükünün hafiflediğini 
düşünürdün belki de… Oysa bilirdin sigaranın zararlarını ama içerdin. Nefes almakta zorlanırdın ama yine de içer-
din. 
En büyük ikilemindi belki de ölmeyi isteyip yaşamak. Bütün hayal kırıklıklarınla bir çukura düşerdin. Sonra sigarayı 
yakışın o çukuru aydınlatırdı. Belki de aydınlatsın diye içerdin. Çukurdan elini uzatsan yukarı doğru, belki de bir el 
yardım ederdi sana. Ama sen sadece içerdin. Bir umut yoktu içinde kurtuluşa dair. Birileri sana yardım etsin isterdin 
ama sen kendine yardım etmezdin. Birileri o çukurda el uzatıp beklerdi belki de, ama sen kafanı bile kaldırıp gör-
mezdin. Dedim ya sen sadece içerdin. Ne için içtiğini bile bilmeden...
Ama bir yararı yok. Seni üzenler olurdu, unutmak için içerdin ama dedim ya bir yararı yok. Sigara unutturmaz, siga-
ra hatırlatır. Sen unutmak için içerdin ama daha çok hatırlardın. Sonra daha çok üzülür daha çok içerdin. Yetmezdi 
bir tane, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, belki beşincisi gelirdi. Bitmezdi. Sen hep kandırırdın kendini unutuyorum 
diye. 
Ölümü severdin. Yaşamak senin için bir anlam ifade etmezdi, çünkü sevmeyi bilmezdin. Oysa sevilecek çok şey var-
dı dünyada. Görmezdin. Sen sadece ölümü severdin. Ölünce mutlu olacağına inanırdın ama yaşarken seni mutlu 
edecek uğraşlar vermezdin. Ölüm mutluluk olsa herkes VIP bilet alırdı. Herkes ölmek isterdi. Aslında hayat güzel, 
yaşamayı güzel kılan şeyler varsa. Ama sen yaşamını güzel kılacak şeyleri istemezdin yanında. Sen sadece ölmek 
isterdin. Neden ölmek istediğini bilmeden…
Keşke sigara unuttursa her şeyi. Ben sigara içmezdim, ama sigara gerçekten her şeyi unutturuyor olsaydı ciğerlerimi 
feda ederdim bazı şeyleri unutmak için. Ama unutturmuyordu işte. Sen ölümü sigarada aradın. İntihar etsen belki 
daha erken gerçekleştirebilirdin isteğini ama sigara içmek daha cazip geldi sana. Çünkü sigara içerken bir yandan 
eziyet etmiş olurdun kendine. Her zaman öksürürdün. Çok hızlı nefes alıp verirdin çünkü aldığın nefes içine işle-
mezdi bir türlü. Boşuna nefes alıyormuş gibi hissederdin. Ciğerlerin mahvolmuştu. Aslında sen ölmeyi sevmezdin. 
Ölmeyi seven insan direkt ölmek isterdi. Senin öyle bir çaban yoktu. Sen yaşarken ölmeyi severdin. Yaşarken ölmek 
daha zor. Daha can acıtıcı… 
Çok şey kaybederdin aslında sen. İlk başta koklaya koklaya sarılamazdın hiç. Parfümümün kokusunu bile bilmezdin 
çünkü nefes alamazdın sen. Bir insanı kokusuyla hatırlamak başka olurdu ama sen bunu hiçbir zaman tadamazdın.
Bir gece babam balkonda sigara içerken gittim yanına, oturdum, dışarıyı seyrettim. Sonra şakasına “bir fırt çekeyim 
mi” dedim. Bu dediğimde kesinlikle ciddi değildim ama gülmemiştim de derken. Ne diyeceğini merak etmiştim 
sadece. Belki “al” deyip uzatırdı ama zaten içmezdim. Belki de “ne diyorsun sen” deyip kızardı bana. “Biz ölmüşüz 
bir de sen mi öleceksin” dedi. O an ağlamamak için kafamı çevirmedim hiç ona. Kızmasını beklerken böyle bir şey 
demiş olması daha çok üzdü beni. “O zaman içme” diyebildim sadece. Güldü, sonra da sigarayı bitirip gitti. Yaşarken 
ölmek bu olsa gerek. Yaşıyorsun ama ölmeyi kabullenmiş oluyor bünye. O gitti bense sadece dediklerini düşündüm. 
Ve hep bir gün gerçekten gider korkusuyla yaşadım. Bir gün gerçekten olmaz korkusuyla… Bu yüzden sevmedim 
sigarayı. Bu yüzden nefret ettim. Bana kaybetme korkusunu yaşatan bu şeyi nasıl sevebilirdim ki?
Ve yağmur bitti. Kara bulutlar beyaz bulutları terk etti. Yerini kapkara sis aldı gökyüzünün.
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HAYATA BAĞLAN(MA)MAK

Hayat, kimine göre bizlere sunulanı yaşayıp, sonra-
sında çekip gitmekten ibarettir. Kimine göre ise hayat 
baştan sona var olanı gösterme çabasıdır. Kiminde ha-
yat, ilahi anlatımlarda ifadesini bulurken kimine göre 
ise tamamen beşeri bir olaydır. Ne şekilde düşünürsek 
düşünelim eninde sonunda yaşanan bir zaman dilimi 
ve bu zaman dilimi içinde yaşanması gereken bir takım 
olaylar dizisi bizi beklemektedir. Burada önemli olan 
galiba yaşamı en kaliteli, en istendik ve en haz verici 
şekilde tamamlayabilmektir.

Elbette ki istendik, kalite ve haz kavramları kişilerin 
dünyevi görüşlerine göre anlam kazanmakla birlikte, 
genel kanı ve ortak anlayış içinde bireyleri mutluluğa 
götürecek tüm yapılanlar olarak tanımlanabilir.

Ancak şurası çok açıktır ki bireyin tek başına mutlu ol-
ması çok mümkün değildir. İnsan tarifi içinde psikolojik 
ve sosyal bir birey olması da yer almaktadır. Bu da in-
sanın toplumsal bir yapı içinde ve başkalarıyla iletişim 
halinde olduğu anlamına gelir. 

Bağlanma bu iletişimin daha doyum verici olması 
açısından önemlidir. İnsanlar, ait olma duygusunu ya-
şamak ve kendilerine ait insanların olmasını isterler. 
Kendini koruma çabasında olan insan, bağımsızlığını 
sürdürürken sağlıklı ve mutlu bir yaşam adına başkala-
rına bağlılık da duyabilir. Bağlanma, bireyin bağımsız-
lığını tehlikeye atması değil, bağımsızlığının yanı sıra 
“biz” olabilmeyi başarmasıdır.

Her geçen gün, insanların kişilerarası ilişkilerden bağ-
lanmadan kaçındıkları ve bağlanmaya karşıt söylemler 
oluşturduklarını ve bunu “kimseye güvenilmeyeceği!” 
şeklinde sözlerle ifade ettiklerini gözlemlemekteyiz. 
Şairler, şiirlerinin yönünü bu doğrultuda çizerken, sine-

ma filmleri bu tarz yaşantıları konu almaktadırlar. Oy-
saki her insanın kendi iç dünyasında beslediği en güzel 
duygu, kendi olmakla birlikte, saygı ve sevgi çerçeve-
sinde kurabilecekleri bağlılıklardır. Kimse her ne olursa 
olsun annesini yok sayamaz, babasına düşman olamaz, 
kardeşini atamaz… “Kardeş kardeşi bıçaklamış, sonra 
dönmüş kucaklamış” atasözü aslında bizim bağlan-
maya ilişkin durumumuzu çok açık bir şekilde ifade 
etmektedir. Bağlı olduğumuz insanlara karşı, derinden 
gelen çok güçlü bağlarımız vardır.

Bu bağları terk etmemiz ise hiç de kolay değildir. 

Her toplum, sürekliliğini sağlayabilmek için o toplumu 
hâlihazırda yöneten ve yönlendiren kural ve görevleri 
çocuklara aktarmak amacındadır. 

Bu kural ve görevlerin bir önceki nesilden yeni nesile 
aktarılmasına “sosyalleşme” denir. Bu sürecin işlemesi 
ve toplumun sürekliliği ve gelişmesinin devamı aile 
kurumu ve aile-çocuk ilişkisine dayanır. 

Bağlanma, çocuk ve bakım veren kişi arasında gelişen 
özel, çocuğun bakım veren kişiyi arama ve yakınlık 
arayışı davranışları ile kendini gösteren, özellikle stres 
durumlarında belirginleşen, dayanıklı ve devamlılığı 
olan duygusal bir bağ olarak tanımlanmaktadır.

 “Anne sevgisinden yoksun büyüyen çocuklar, kendi-
lerini sevmek, diğerlerinin onları seveceğine inanmak 
veya başkalarını sevmek için gerekli olan temel güven 
duygusunu geliştiremezler. Yetişkin hayatlarında ya-
bancılaşırlar, içlerine kapanırlar ve başkalarıyla genel-
likle düşmanca ilişkiler kurarlar.”

(Irwin Yalom)

MEHMET KARTAL - Uzman Psikolojik Danışman



BAĞLANMAYACAKSIN - CAN YÜCEL

Bağlanmayacaksın bir şeye
Öyle körü körüne 
“O olmazsa yaşayamam” demeyeceksin 
Demeyeceksin işte
Yaşarsın çünkü
Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki
Çok sevmeyeceksin mesela
O daha az severse kırılırsın
Ve zaten genellikle o daha az sever seni 
Senin O’nu sevdiğinden.
Çok sevmezsen çok acımazsın
Çok sahiplenmeyince
Çok aitte olmazsın hem
Çalıştığın binayı
Masanı, telefonunu, kartvizitini

Hatta elini ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin.
İllede bir şeye ait olacaksan, Renklere ait olacaksın,
Mesela turuncuya, Ya da pembeye,
Ya da cennete ait olacaksın.
Çok sahiplenmeden
Çok ait olmadan yaşayacaksın
Senin değillermiş gibi davranacaksın
Hem hiçbir şeyin olmazsa
Kaybetmekten de korkmazsın
Onlarsızda yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın
Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi
Hem de hep senin kalacakmış gibi hayat
İlişik yaşayacaksın
Ucundan tutarak..

RESİM: MEHTAP GÖYMEN
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YAŞAMIN YAZILIMI GENLER

Bir bilgisayar oyunu düşünün. Ekranda gördüğünüz her 
manzaranın, yaptığınız her hareketin, her detayın ar-

kasında binlerce kodun olduğunu biliyorsunuz. Pekiyi aynı 
sistem canlılar üzerinde de varsa ve bizim yaşantımızda 
sandığımızdan daha önemli bir etkiye sahipse?

‘’Gen’’adı verdiğimiz bu kodlar bin sayfalık bir kitabı 
doldurabilecek kadar yer tutar. Çünkü bünyenizdeki 

her bölge, en küçük parçanıza kadar, kodlanmış ve bu 
kodlara göre belirlenmiştir. Fakat işin ilginç tarafı insanlar 
arası farklılıklar bu kitaptaki yalnızca %1lik verinin farklı 
yazılması ile oluşur. Bu da sokakta gördüğünüz bir kişi 
sizinle ne kadar farklı olursa olsun bu farkın yüzde olarak 
bakıldığında sandığınız kadar büyük olmayacağı anlamına 
gelir. Yani kolaylıkla genlerin kodlar haricinde çözülmeyen 
binlerce gizemi olduğu söylenebilir.

Okullarda süt dağıtıldığı ilk zamanlar çoğu öğrenci mide 
bulantısı veya karın ağrısı şikayetiyle hastanelere baş-

vurdu. Başta herkes sütlerde bir sorun olduğunu düşünse 
de bu olayın asıl sorumlusu laktoz intoleransı adı verilen 
genetik bir hastalık. Bu hastalık sizde süt ve süt ürünleri-
ne karşı zayıflık görülmesine neden oluyor. Kalıtsal fruktoz 
intoleransı ise nadir görülen bir başka genetik hastalıktır. 
Vücudunuzun fruktozu tamamen parçalamasını engel-
leyerek zamanla vücudunuzda toksik maddelerin biriki-
mine ve sonuç olarak başta karaciğer olmak üzere çoğu 
organda kansere neden olur. Her zaman, sağlıklı olmanın 
temellerinden birinin meyveler olduğunu biliriz. Fakat 
bu hastalığı taşıyan kişiler için günde bir tabak meyve 
yarardan çok zarar getirebilir. Bu örneklere bakıldığında 
genlerin hayatımızda çok daha büyük önemi olduğunu 
anlayabiliriz. Ne yazık ki toplumumuzda bu hastalıkların 
tespiti için örneklerdeki gibi çevre faktörlerine ihtiyaç 
duyuluyor. Fakat genetik hastalıkların geç tespiti veya bu 
alanda farkındalık sağlanamaması sonucu genetik şarjörü 
dolduruyor ve çevresel faktörler tetiği çekiyor.

Yazımızda şimdiye kadar genetik kodlarımızın yaşan-
tımızdan bahsettik. Bu kısımdan sonra ise genetik 

müdahalelerden ve genetik kodlarımızın geleceğe etki-
lerinden bahsedeceğiz. Yapılan çalışmalar sonucunda 
genetik haritamız yaşadığımız olaylara, yere, duygusal 
değişimlerle farklılaşmaya açık olduğu ortaya çıkarılmıştır. 
Bu kısmı daha iyi anlamanız için size bir deneyi anlatma-
lıyım. Zürih’te araştırmacılar erken çocukluk travmasının 

gen ekspreyonunu etkileyip etkilemeyeceğini görmek 
istediler. Yavru fareleri üç saatliğine annelerinden ayırdık-
tan sonra günün geri kalanında annelerinin yanına bırak-
tılar. Ve bu işlem 14 gün devam etti. Bu arada bu ayırma 
sürecinde şiddet de gördüler. Doğanın kanunu olarak bü-
yüdüklerinde ise giderek vahşileştiler. İşin şaşırtıcı kısmı 
ise bu özelliklerini yavrularına da aktardılar. Bu da demek 
oluyor ki yaşadığımız her olay ne kadar küçük olursa ol-
sun bizde büyük etkiler bırakıyor. Üreme hücrelerimizde 
oluşan mutasyonlar bizde gözükmese bile yavrularımıza 
geçebildiği haberi yeni olmasa da şu anki konumuzla ilgili 
en güzel örneklerden.

Pekiyi gelecekte bu alanda geliştiğimizde neler olacak? 
Genetik hastalıkların anne karnında tedavi edileceğini 

söylemiştik. İşin bir diğer tarafı ise tasarım bebekler. Bi-
reyler çocuklarının genetik özelliklerini belirleyebilir. Yani 
laboratuvardan sarı saçlı bir çocuk sipariş edebilir. Buraya 
kadar bu fikir kulağa hoş gelse de uzun vadede ırkçılığın 
genetik boyutuna neden olabilir. Laboratuvarda oluşan 
bu yeni nesil (üstün ırk) gri bölgenin yok olmasına neden 
olabilir. Bu genetik çalışmalar yaygınlaştığında ve sınırı 
aşarsa ekonomik açıdan pazara dönüşebilir. İşte o zaman 
siyah bölge sonraki nesillerini mükemmel hale getirebi-
lirken beyaz bölge ise bu imkanlardan uzak tutulabilir. 
Genetikle oluşan gelecekte sosyolojik olarak arka planda 
kalabilirler. Kısacası evrimi bu müdahalelerle zorlayama-
yız.

Biraz daha gerçekçi olduğumuzda genetik müdahale-
lerin sonuçlarını tahmin edemiyoruz. GDO bunun en 

güzel örneklerinden biridir. GDO sayesinde gıda mad-
deleri büyütülebilir, yeni özelliklerle donatılabilir ve kısa 
sürede çok verim elde edilebilir. Fakat aynı zamanda yay-
gınlaştığında, koyulan sınırlar ve yasaklar yok olduğunda, 
kolaylıkla ulaşılabilir ve tüketicinin bünyesinde hormonal 
bozukluklara neden olabilir.

Bütün bu anlattıklarımdan sonra umarım genetiğin as-
lında çok daha fazla değeri hak ettiğini anlamışsınızdır. 

Çünkü en başta verdiğimiz bilgisayar oyunu örneği yazılım 
düzgün olmadığında oyunu ne kadar iyi oynarsak oyna-
yalım bir yere varamayacağımızı gösteriyor. Yani sağlıklı 
yaşam madalyonun sadece bir kısmı. Genetik ise göz ardı 
edilen ama bu bütünün önemli bir parçası.

ÖMER FARUK KARAKAYA
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OYUN KONSOLLARI

Günümüzde oyun konsolları evlerde yüksek görüntü kaliteleri, kablosuz kolları veya sadece platformuna 
özel oyunları ile bir oyun makinesi ilk oyun konsolları gibi bunlarında ana amacı insanları eğlendirmektir. 
Peki buraya gelene kadar geçilen yolda kendi zamanının gözdesi olan konsollar göz atmaya ne dersiniz?

1. Nintendo Entertainment System (Ninten-
do/1983) Japonya’da “Famicom” olarak da 
bilinen NES, 18 Ağustos 1983 yılında piyasa-
ya sürülmüştür. İlk olarak çıktığı Japonya’da 
84 yılının sonuna kadar en çok satan oyun 
konsolu olmuştu. 2 adet kontrolcü kol ta-
kılabilen NES, ve oyun kartuşlarıyla çalışan 
NES bir çok klasiğin ilk sürüldüğü platform 
olmuştur.
Satış Adedi: 61.91 Milyon
En Çok Satan Oyunları: Super Mario Bros. 
(40.23 Milyon)
Super Mario Bros. 3 (18 Milyon)
Super Mario Bros. 2 (10 Milyon)

2. PlayStation 2 (Sony/2000)
4 Şubat 2000 tarihinde Japonya’da piyasaya 
çıkan PlayStation 2 Sony’nin çıkarttığı ikinci
oyun konsoluydu. DVD Oynatıcı olarakda kulla-
nılabilen PlayStation 2, 155 Milyondan fazla
satarak günümüzde hala en çok satan oyun 
konsolu ünvanını korumaktadır. İki adet
kontrolcu bağlanabilen PlayStation 2’nin çevrim 
içi oyun desteğide bulunmaktadır.
Satış Adedi: 155 Milyon
En Çok Satan Oyunları: Grand Theft Auto: San 
Andreas (17.33 Milyon)
Gran Turismo 3: A-Spec (14.89 Milyon)
Gran Turismo 4 (11.76 Milyon) 3. Dreamcast (Sega/1998)

Çevrim içi ilk oyun konsolu olan ve Sega’nın son oyun 
konsolu olan Dreamcast 27 Kasım
1998 yılında piyasaya sürülmüştür. O zamanki CD-Rom-
ların aksine, daha fazla veri depolayabilen GD-ROM kul-
lanmıştır. 4 adet kontrolcü bağlanabilen Dreamcast’in her 
kontolcüsünde bir bilgi ekranı, butonları, mini oyunları 
olan ve depolama cihazı işlevini gören VMU cihazı takıla-
bilmekteydi. PlayStation 2’nin popülerleşmesi ile Dream-
cast, PlayStation 2 çıktıktan 1 sene sonra piyasadan 
çekilmek zorunda kalmıştır.
Satış Adedi: 9.13 Milyon
En Çok Satan Oyunları: Sonic Adventure (2.42 Milyon)
Crazy Taxi (1.81 Milyon)
NFL 2K (1.2 Milyon)

AHMET ALAK
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4. XBOX (Microsoft/2001)
PC Mimarisi ve Microsoft’un DirectX teknolojisi ile 
Microsoft’un piyasada bulunan PlayStation 2 ve 
GameCube ile rekabet etmek için oyun konsolu 
yarışına katıldığı konsol olan XBOX 4 Haziran 2001 
tarihinde piyasaya sürülmüştür. HDD ile gelen ilk 
oyun konsoludur. Xbox Live servisi ile çevrim içi 
oyunlarda büyük başarı yakalamıştır. 4 Adet kont-
rolcü ile çalışabilen Xbox, GameCube’ü geçtiği hal-
de PlayStation 2’nin satış oranını yakalayamamıştır.
Satış Adedi: 24 Milyon
En Çok Satan Oyunları: Halo 2 (8 Milyon)
Halo: Combat Evolved (5 Milyon)
Fable (3 Milyon) 5. GameCube (Nintendo/2001)

Nintendo’nun 18 Kasım 2001’de piyasaya sürdüğü 
GameCube, kendi döneminde PlayStation 2 ve XBox 
ile rekabet etmiştir. Adaptör ile online oyun desteği 
sağlayabilen GameCube, GameBoy Player eklentisi ile 
GameBoy oyunlarınıda çalıştırabilmekteydi. 4 Adet 
kontrolcü bağlanabilen GameCube’ün 2007 yılına ka-
dar satışı devam etmiştir.

Satış Adedi: 21.74 Milyon
En Çok Satan Oyunları: Super Smash Bros. 
Melee (7.09 Milyon)
Mario Kart: Double Dash‼ (7 Milyon)
Super Mario Sunshine (6.31 Milyon)

6. PlayStation 1 (Sony/1994) PlayStation 1, 
Sony’nin 3 Aralık 1994 tarihinde piyasaya 
sürdüğü CD-Rom ile oyun oynatabilen oyun 
konsuludur. İki adet kontrolcü ve hafıza kartı 
girişi olan PlayStation 1’in 2000 yılında ise 
Slim adı verilen ve PsOne olarak yeniden 
adlandırılan bir versiyonuda piyasaya sürül-
müştür
Satış Adedi: 102.49 Milyon
En Çok Satan Oyunları: Gran Turismo (10.8 
5 Milyon)
Final Fantasy VII (10 Milyon)
Gran Turismo 2 (9.37 Milyon)

7. Nintendo 64 (Nintendo/1996)
Playstation 1’in aksine kartuş ile oyun oynatabilen Ninten-
do 64, 23 Haziran 1996 tarihinde piyasaya sürülmüştür. 
Adını 64 bit işlemcisinden alan Nintendo 64 4 adet kont-
rolcü destekleyebiliyordu. Daha sonradan sadece Japon-
ya’da piyasaya sürülen ve sayesinde Disket ile oyun oyna-
tabilme özelliği kazandıran 64DD eklentisi çıkartılmıştır.
Satış Adedi: 32.93 Milyon
En Çok Satan Oyunları : Super Mario 64 (11.89 Milyon)
Mario Kart 64 (9.87 Milyon)
Golden Eye 007 (8.09 Milyon)
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KUKA AĞACI
Kuka ağacı, tropikal iklime sahip olan Endonezya ve Hindis-
tan  gibi ülkelerde yetişir. Aslında “kuka” adını verdiğimiz şey 
bu ülkelerde yetişen ağacın sert yapılı meyvesidir.

Kuka ağacının meyvelerinden genellikle tespih yapılır.

Eskiden kuka tespihler kuka meyvesine elle şekil verilerek 
yapılırdı. Şimdi ise teknolojinin gelişmesine bağlı olarak sren-
si makinelerinde işlenerek yapılıyor.

Kukadan yapılan tespihlerin değişik bir özelliği ise tespihi 

çektikçe renginin ka-
rarmasıdır. Yani bu 
tespihi ne kadar çeker-
seniz değeri o kadar 
artar.

Günümüzde el usülüy-
le kuka tespih yapanlar 
var ancak kukaların 
emeği çok olduğundan 
hem fiyat olarak paha-
lıdır hem de bu işi ya-
panların sayısı oldukça 
azdır.

Kuka ağacı Osmanlı 
döneminde de çoğun-
lukla sağlık sektöründe 
kullanılırdı. 

Çünkü kuka, mikropları öldüren güçlü bir antibakteriyeldir. Osmanlı’ da bu unsura o kadar önem verilmiş 
ki kuka tespih kullanmayan hekimler hijyenik olmadıkları için saraya bile alınmazmış ve halk tarafından 
muayene olmak için tercih edilmezmiş.


