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BU HAVALAR

E d i t ö r

@ k i r i k d e r g i

" G e l s i n  a r t ı k  b a h a r ! "

Takıp takıştırma sırası ağaçlara gelir mi? Gelse de ağaçlar buna yeltenmek ister mi? Bu zorlu kış yeniliğin, tazeliğin, umudun filizlenip

yeşereceği bir bahara değil de kendinden daha çetin bir kışa gebe sanki. Mart ayını mesken bellemiş kar, çepeçevre sarmış durumda bizi

soğuk havalar. Havalar dedim de aklıma Orhan Veli'nin dizeleri geldi, her ne kadar güzel olmasa da bu havalar...

Sanıldığının aksine mevsimler hiç de dinç değil. "Mevsimler yorulur mu?" demeyin, yorulurlar... Dünya devinimde bir dişli ve mevsimler bu

çarkın kusursuz çalışmasını isterken, insanoğlunun gazabına                                uğramaktan kurtaramıyorlar kendilerini.

Ah insan! Ne yaman çelişkisin sen... Doğruyla yanlışı                                        yan yana bir heybede taşıyacak kadar saf, gerçeği

göremeyecek kadar kör... Yaradılış meselesinin aciz                                                        yüklemi, problemli öznesi. Varlık ve yokluk

davasındaki muğlak...

Anlamlanlandırmaya çalışırken öz varlığını, nicel ve                                                       nitel kavramları arasına derin uçurumları, sarp

kayalıkları fütursuzca sokan, sonra da bu uçurumları                                                 nasıl aşacağını kara kara düşünen beşer... Gafletin,

kaosun, savaşın, kan ve gözyaşının yaratıcısı... İnsan                                         evladı... İmkanları imkansız kılabilen, kırmak fiilinin eşsiz

duayeni, sırt çevirmelerin üstadı, hazin başlangıçlar ve                                           mutsuz sonların en kuvvetli kalemi, yerli yersiz tufanların ve

dahi zamanın celladı... Doğanın, mevsimin, toprağın... Benim,              senin, bizim, olan ve olmayan her ne var ise yerin üstünde ve yerin

altında mevcudiyeti bulunan her varlığın ve hatta hiçliğin katili... Elleri kızıla çalmış, korkunç ve acımasız bir karakter. Kendine zarar, kibrine

köle, nefsi dünyaya zindan...

Bu bitmek bilmeyen bir ego savaşının piyesidir, yüzyıllarca sürecek... Ve bu piyesin ana temasıdır; yorgun, bitkin, tükenmiş ve yaşamının

son saniyelerini yaşamakta olan dünya... Şimdi siz söyleyin sevgili okur, bu piyes yeni baştan yazılıp ardı bahar olan kapılar açılsın mı?

M A R T

Ben�m bahara hasret sevg�l�  okurum;
b�r bahara geç�ş serüven�nde, sert geçen b�r mart. . .
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Cizre beyi Mir Zeynuddin'in dünya güzeli iki kız kardeşi vardır. Birinin adı Zin diğerinin ise Siti'dir. Tacdin, beyin divan vezirinin oğludur.

Mem ise Tacdin'in can dostu ve manevi kardeşidir. Baharın başlangıcı olan 21 mart Nevruz bayramında yapılan şenliklerde yöre halkı kızlı

erkekli süslenip eğlenirlerdi.Yine böyle bir günün akşamında Tacdin ile Mem kız kılığına girip şenliğe katılırlar. Şenlik alanında erkek kılığına

girmiş iki ay yüzlü kız görürler. Karşı karşıya geldikleri zaman kızlar ve erkekler birbirlerine bakakalırlar. Sevdaya tutulan gençler

parmaklarındaki yüzükleri karşılıklı değişirler. Ertesi gün yaşananların rüya mı gerçek mi olduğunu anlamaya çalışan Mem ve Tacdin

parmaklarında kızların kendilerine verdikleri yüzükleri bulurlar...

Yaşananların üstünden günler geçer. Kızlar yeme içmeden kesilir. Dadıları Hezebun bu ahvalin ancak gönül yarası olacağını dile getirir ve

kızları konuşturur. Kızlar çaresizliklerini belirtip şenlik gecesi yaşananları anlatırlar, aşka düştüklerini ancak gençleri 

tanımadıklarını söylerler. Bunun üzerine Hezebun Mem ve Tacdin'in yüzüklerini alarak soluğu bir bilgenin 

yanında alır. Ancak bilgeye kızların kim olduğunu diyemez. Onun yerine iki oğlunun olduğunu söyler ve 

durumu bunun üzerinden aktarır. Bilge, Hezebun'a iki kızı bulmak için kendisinin doktor kılığına girerek 

çevrede bu dertten hastalanan iki kızı sorarak bulabileceğini söyler. Hezebun yanına üç beş ilaç alarak 

gençleri aramaya koyulur. Çok geçmeden durumdan haberdar olan Tacdin'in kardeşleri Çeko ve Arif, 

Hezebun'a ulaşarak iki kardeşlerinin hasta olduğunu, yemeden içmeden kesildiklerini ancak hiçbir ilacın 

kendilerine tesir etmediğini söylerler... Hezebun sözü edilen gençlerin yanına varır, durumu anlatır ve yüzükleri 

gösterir. Tacdin Sîti'ye vermesi için yüzüğü çıkarır ve Hezebun'a verir. Fakat Mem sevdiğinin anısı olduğunu söyler ve 

yüzüğü geri vermez. Dadı soluğu kızların yanında alır ve müjdeli haberi verir. Gençleri buluşturup görüştürür. Ardından aile büyüklerinin

araya girmesiyle Bey, Sîti'yi Tacdin'e verir. Yedi gün yedi gece çok hoş bir düğün yapılır. Bu esnada sıranın kendilerine gelmesini bekleyen

Mem ile Zin gizli gizli buluşup konuşurlar. Fakat bu durumu çekemeyen ve yakın tarihte sıranın Mem ile Zin'e geleceğini sezen Mir

Zeynuddin'in aslen İran'ın bir köyünden (Merguver) olan yaveri Beko, Mem ve Since engel olmaya çalışır her fırsatta. Beko fitneci ve fesat

bir kişiliğe sahiptir. Tacdin Beko'nun yaptıklarından haberdardır. Mir Zeynuddin'e Beko'nun kapısına layık olmadığını ve kovması gerektiğini

çok kez söyler ancak laf dinletemez... Bey Tacdin'e; "Benim bir elim adalet, bir elim de zulümdür. Beko da benim zulüm kolumdur ve her

kapıya da bir köpek lazımdır'' diyerek Beko'yu kovmaz.

M A R T

Şırnak'ın C�zre � lçes�n�n Botan yöres�nde yaşanmış ve vuslatı  mahşere kalmış b�r aşkın
hüzünlü h�kâyes�d�r bu, tar�he m�m koysun vak'anüv�sler. . .
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" M a h ş e r e  K a l m ı ş  V u s l a t "



Günler böyle sürüp giderken Beko bir gün Bey'e giderek Tacdin'in Zin'i kendi tarafından Mem'e verdiğini söyler. Buna kızan Mir aslında Zin'i

Mem'e vermeyi düşündüğü halde bu kararından vazgeçer. Bu olaydan sonra Mem için görücü olarak giden aracılar Mir'in evinden eli boş

dönerler. Aşk ateşi Mem ve Zin'i gün geçtikçe kavurur. Bey'in keklik avına çıktığı bir zamanda Mem, Zin'i görmeye gider. Durumu haber alan

Beko hemen Bey'e söyler. Bey avı yarıda bırakıp yanındakilerle eve döner. Açık olan bahçe kapısından avluya giren Bey siyah bir abaya sarılı

şekilde Mem'i görür ve bahçesinde ne aradığını sorar. Bunun üzerine Mem; ''Beyim bilirsiniz ki ben hastayım, dolaşmaktaydım ve kendimi bir

anda burada buldum der''. Mem'in Zin'i görmeye gittiğini evvelden bilen Tacdin evini boşaltarak ateşe verir. Böylece Bey ve diğerlerinin

dikkatini çekerek Zin'in saklandığı Mem'in abasının altından kimseye görünmeden çıkışını sağlar. Arkadaşı için evini yakar ki bu inanılmaz bir

dostluk örneğidir.

Bey ile Mem arasında bir satranç yarışması düzenlenir. Bey, Mem'in kazanması halinde herhangi bir dileğini yerine getireceği konusunda

kendisine söz verir. İyi bir satranç oyuncusu olan Mem Bey'i ilk üç elde yener. Durum karşısında etekleri tutuşan ve Mem'in Bey'den Zin'i

isteyeceğini bilen Beko bir oyunla Bey ve Mem'in yer değiştirmesini sağlar. Mem'i Zin'in odasının penceresine bakan tarafa doğru oturtur.

Durum böyle olunca Mem oyuna adapte olamaz ve sonraki altı elde yenilir. Bey Mem'e bir anda meydana çıkan dalgınlığının nedenini sorar.

Durumu fırsat bilen Beko fırsatı kaçırmaz ve Mem'in sevgilisi dudağı benekli kara arap kızını düşündüğünü söyler. Bunun üzerine Mem

şuurunu kaybederek sevgilisinin çok güzel, soylu bir aile kızı olduğunu söyler ve ağzından bilindiği halde saklamaya çalıştığı Zin'in ismini

kaçırır. Duruma sinirlenen Mir Zeynuddin Mem'e karşı ölüm emrini verir fakat orada bulunan Tacdin ve kardeşleri buna engel olur. Bunun

üzerine Mem zindana gönderilir. Beko Bey'e Mem'den kurtuluşun ancak onun ölümüyle gerçekleşeceğini ve bunu da onu zehirleyerek

yapmasını söyler. Ancak Bey, bunun günah olduğunu, kendi eliyle bunu yapamayacağını söyler ve onaylamaz. Bunun üzerine Beko, Zin'i

zindana göndermesini Mem'in onu görünce kalbinin dayanamayacağını ve aşkından öleceğini söyler. Bey bu fikri gerçekleştirmek için daha

evvel hiç gitmediği Zin'in odasına gider. Daha önce Zin’le hiç konuşmadığı bu konuyu anlatınca Zin'in ağzından ve burnundan kanlar akmaya

başlar. Bey kız kardeşinin bu durumu karşısında ağlamaya başlar ve ne tür bir hataya düştüğünü anlar. Mem'e olan öfkesi dinen Mir

Zeynuddin kız kardeşine evlilik iznini verir. Zindana varan Zin kapı önündeki bekçilerden Mem'in kendini kaybettiğini öğrenir. Zindan

hücresine giren Zin Mem'i dürterek kendine gelmesini söyler. Gözlerini açan Mem, ''sen beni görmek için değil, tatlı canımı almak için

gelmişsin'' der. Zin ona Bey'in evliliklerine izin verdiğini söyler. Fakat Mem ''ben artık beylerbeyinin huzuruna çıktım'' der ve ölür. Ölüm

haberini alan Tacdin Mem'in ölümünden Beko'yu sorumlu tutup öldürür. Mem'in ölümüne dayanamayan Zin de ölür. Zin'in ölmeden evvelki

son isteği üzerine Beko onların başucuna gömülür... Rivayete göre cennette buluşacak olan aşıkların sürekli peşinde olacaktır Beko... Cizre'de

Abdaliye Medresesi'nin idari odalarının altındaki bodrumda bulunan mezarların Zin, Beko ve Mem'e ait olduğuna inanılır.
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yoktur! Kabul etmiyorum, etmiyoruz ve etmeyeceğiz! Kim tanımladı

beni böyle niteliksiz ve mesnetsiz cümlelerle? Şurada kullanılan

sözcükler de pişman olmuşlardır, böylesi cümlelerde var

olduklarından...

Sözlükte bunları okurken derin bir iç çektim bir kadın olarak. Sözü

edilen ben miyim? diye sorguladım ve hepimiz adına defalarca

sordum sözlüğe, tekrar tekrar arattım, sonuç değişmedi. Hayır,  bu,

ben değilim; biz, bu değiliz! Kadın olmak için anne olmam gerekmez,

evi yönetecek beceri ve erdemler de istemez, hizmetçi bayan da

değilim, değiliz! Otuz üç yaşımın sonlarına geldiğim bu gece, kadın

olmadığımı da yeni öğrendim çünkü ben evlenmedim! “Kızlığını

yitirmiş dişi insan!” cümlesini yazarken ellerim titredi, metrelerce

yüksekten yere düşmüş cam gibi tuz buz oldum, yutkunamadım! Ah

benim, kadınlığı cinsiyetçi söylemlerle haykıran insanlık yoksunu

zihniyetlerim! Bu mudur, kadın? Cinsiyet ya kadındır ya erkek, arası 
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GÜNDÜR,  HADİ

GEL İN B İR  ŞEYLERİ

DEĞİŞT İREL İM!

Ö z l e m  T O Y

@ k o a p s e

" B u  k e z  k a d ı n c a . . . "

1. ( is im) Erişkin dişi  insan, hatun, hatun kişi ,  zen:
"Artık kadın ve erkek eşit l iğinden söz edi l iyor."

Sevgil i  okur; 
öncelikle "kadın" sözcüğünden başlayalım. Kadın nedir?
TDK’ya göre:  
1. ( is im) Erişkin dişi  insan, hatun, hatun kişi ,  zen:
"Yanlarında,  kendi ler iyle ahbaplık edecek dostlar,
hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."
-  Abdülhak Şinasi  Hisar
2. (sıfat)  Analık veya ev yönetimi bakımından gereken
erdemleri ,  beceri leri  olan.
3. ( is im, mecaz) Hizmetçi bayan.
4. ( is im, eskimiş) Bayan.
Oxford Languages’  göre:  

2. evlenmiş ya da kızl ığını  yit irmiş dişi  insan.

Şimdi müsaadenizle kadının kim olduğunu anlatmaya çalışacağım,

anlatmazsam eğer eksik kalacak... Kadın,  İNSANDIR!
Duyguları, aklı, binlerce meziyeti olan, kelimelerin anlatmaya kudreti

yetmeyecek kadar anlamsız kaldığı insandır, kadın. Biz kadınlar tıpkı

sizin gibi bir kadın tarafından doğrulduk ve büyütüldük. Evet, bize

oyuncak olarak bebek aldılar, yemek yapmayı da dikiş dikmeyi de

temizlik yapmayı da öğrettiler ama bunları kimseye hizmetçilik

edelim diye değil; bir birey olarak hayatta kalmamız için öğrettiler.

Fakat bize bir aklımızın olduğunu, her işi yapabileceğimizi, kendi

paramızı kazanabileceğimizi, istediğimiz ayakkabıyı yine kendimiz

alabileceğimizi, yalnız yürümeyi, hayatta kalmayı da öğrettiler!

Bunları yaparken hatta yapmaya çalışırken her an cinsiyetçi

toplumun sömürülerini iliklerimize kadar hissettik! Her gün evden

çıkarken, "Akşam eve dönebilecek miyiz?" diye düşündük. Issız

sokaklarda hatta kalabalık caddelerde yürürken, "Takip ediliyor

muyuz?" diye arkamıza da baktık. Taksiye, dolmuşa binerken

araçların plakasını arkadaşlarımıza attık, çantamızı omzumuza çapraz

asmayı da öğrendik, ölümün ve şiddetin binlerce senaryosunu

defalarca kurduk; “Bir mezarımız olur mu, seversek, ayrılırsak ölür

müyüz?” diye de düşündük. Lakin sinmedik bir köşeye!

Kadın olduğumuz için görülmedik, sesimiz kısıldı, konuşturulmadık, iş

bulamadık. “Önceliğin anne olmak.” denildi. Evlenmelisin baskısına da

maruz kaldık, boşanmak isteyince dövüldük hatta öldürüldük,

ölmeyenlerimiz ise başta en yakınları tarafından, komşuları

tarafından, en sevdikleri tarafından “dul” ilan edildi.



Kadın olarak ezilmeye, hor görülmeye

devam edilmek yetmezmiş gibi bir de

“dul” olduk. Hepsine karşı durup

evlenmediysek de “evde kalmış” olduk.

İstenmeyen, beğenilmeyen, tercih

edilmeyen, eksik olarak nitelendirildik

ama artık nitelendirilmeyeceğiz!

Ben kadınım! Sizden zerre kadar farkım

yok; yeteneklerimi keşfederim, her gün

değişirim, dönüşürüm, gelişirim, fırsat

verildiğinde herkesle aynı başarıyı elde

ederim hatta daha da iyisini yaparım.

Benim dokunduğum ot çiçek açar, kedi

mırıldar, çocuk güler, yürüdüğüm yol bile

titrer... Bakmayın kollarımın cılız

olduğuna; benim gücüm her şeye yeter,

kalbimin içindeki sevgi de herkese yeter!

Ben kadınım! Uçmak için kanatlara, mutlu

olmak için beyaz atlı bir prense ihtiyacım

yok! Bakın, masallar bile cinsiyetçi;

anlatmayın lütfen çocuklara! O

masallarda anlatıldığı gibi benim

tamamlanmak için bir erkeğe, evliliğe

hatta çocuk sahibi olmaya ihtiyacım yok,

çünkü ben eksik değilim! Ben kadınım,

tamım! Bir kez daha söylüyorum, eksik

değilim! Sözlük anlamında tanımı

yapılan(!) deyimlerde de sözü geçen ben

değilim! Kadına şiddet, dilde başlar! Gelin

biz, bugün dilde devrimle başlayarak tüm

cinsiyetçi söylemleri dilimizden atalım,

sözlüklere yazıda kalmayacak yeni

tanımlar yazalım ve kadınlığımızı sonuna

kadar yaşayalım! Bir kadın olarak

ülkemde ve dünyanın neresinde olursa

olsun bildiğim bu aşağılayıcı

tanımlamalara ve bilmediklerime meydan

okuyorum!  

Deyimlere de bakalım mı?

• Kızın var mı, derdin var. / Kızın var mı,

sızın var.

Bu yüzden ölmedi mi kadınlar? Erkek

çocukları olana kadar doğrultulmadı mı?

• On beşinde kız, ya erde gerek ya yerde.

olmayan demek isteniyor kadınlar için,

“tam etekli meczuplar” tarafından ve ne

acıdır belki de bu deyimi ilk kez kullanan

da bir kadın!

 • Karı gibi konuşma!

 Kadındır o efendiler! Lakin keşke kadın

gibi konuşsanız. Kadının sözleri ok gibidir,

rüzgârdan önce vurur hedefini!

 • Kaşık düşmanı.

 Sofraya bir kaşık daha fazla konulduğu

için yani önüne bir kaşık yemek

konulduğu için şükretmesi istenen

kadınlara edilen hitap şekli!

 • Saçı uzun, aklı kısa.

 Aklımızın sınırlarını (sınırsızlığını) bilseniz,

dudaklarınız uçuklardı! Bu yüzden olsa

gerek bunca aşağılayıcı söz, sindirelim ki

konuşmasınlar!

 • Kadının şerri, şeytanın şerrine eştir.

 Kadın ne melektir ne şeytan! Kadın

sadece kadındır! Günahlarınızı bize

yazmıyor, sol omuzlarınızda oturanlar!

 • Çocuksuz kadın, meyvesiz ağaca

benzer.

 Taşlayın efendiler ki yapmadığınız şey de

değil! Ben kadınım bizzat ağacın

kendisiyim ve her ağaç meyve vermez!

Varlığı yeter, gölgesi yeter! Anne olmak

ya da olmamak benim, bizim seçimimiz! 

 • Dişi köpek kuyruk sallamazsa, erkek

köpek yanaşmaz.

 Bu söz tecavüzcüleri aklama sözcüğüdür!

İrade kadın ve erkekte eşittir, kimsenin

tacizini de tecavüzünü de kabul

etmiyoruz! İstediğimiz gibi davranırız!

 • Kadının sırtından sopayı, karnından

sıpayı eksik etmeyeceksin.

 Ah benim, görevi sadece çocuk

doğurmak olarak belirlenen kadınlarım!

Anne olmak olağanüstü bir duygudur

lakin bu yüce gücü Tanrı sadece bana

verdi, bu aşağılanacak bir özellik değildir

fakat yine bunu bize, doğurduklarımız

söylemektedir. Demek ki biz kadınlar,
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Çocukluğu çalınmadı mı? Dedeleri yaşında erkeklerle

evlendirilip, meşru(!) tecavüzlere uğramadı mı

çocuklar? Ah benim, daha kendi bedenini tanımadan,

hayallerine koşamadan, oyuncaklarıyla oynamaya

doyamadan anne olan, oyunları yarım kalmış

çocuklarım, sizi her türlü öldürdüler! 

• Al atın iyisini yiyeceği bir yem, al avradın iyisini

giyeceği bir don.

Ah benim, karın tokluğuna köle edilen, bir kat

elbiseyle ömür geçiren, istediğini yemeden,

giymeden, gezmeden, gülmeden ölen, öldürülen,

yaşamı çalınan kadınlarım!

• Bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır.

Talep edilen ve buna “hayır” deme hakkı olmayan ve

bir ömrü beraber geçireceği insanı dahi seçemeyen

hatta sevdasından koparılıp hiç tanımadığı insanlarla

evlendirilen, buna zorlanan kadınlarım!

• Avrat yürekli

Avrat kabul edilip yüreğine bakılmayan, saçı bir kere

sevilmemiş, gözlerinin ışığına bir kez bakılmamış,

korkuları bilinmeyen, sevinçleri hep kursağına

basılmış, binlerce kalp kırıklığını o avrat(!) yürekte

taşıyan koca yürekli kadınlarım.

• Dam damlamasından, karı vızıltısından durulmaz.

Sözleri sinek vızıltısına denk sayılan, duyulmayan,

önemsenmeyen, söylemek istedikleri hep yarım

bırakılan, konuşursa ağzı kanla doldurulan

kadınlarım! Biz, sizin söylenmemiş fısıltınızın yasını

da tutuyoruz!

• Eksik etek 

Bilmeyenler için söyleyelim, bu sözle erkeklik organı



M A R TK I R I K  D E R G İ  |  8

k � r � k d e r g � . c o m

çocukları doğru yetiştiremedik!  Yalnız siz konu ne olursa olsun bize sopa vuramazsınız, anne olmayı da kendimiz isteriz veya istemeyiz! Bunu

kimseden öğrenecek değiliz.

• Kocanın vurduğu yerde gül biter.

Koca denilen şey hayat arkadaşıdır, işkenceci değil! Vurduğu yerde de gül bitmez; şiddet, şiddettir! Ne fiziki, ne sözlü şiddeti kabul etmiyoruz.

Dildeki şiddeti de kabul etmiyoruz, kadının kadına şiddetini de kabul etmiyoruz.

Kadın olduğum için şiddete, tacize, tecavüze uğramak, ölmek istemiyorum, istemiyoruz ve istemeyeceğiz. Bizim istediğimiz, ÖZGÜRCE

YAŞAMAK! Geçmişten bugüne kadar yaşamdan kopartılan onlarca kadın için varlığımı haykırıyorum ve her türlü engellemeye,

değersizleştirmeye rağmen diyorum ki ben varım, biz varız ve var olacağız! Dünyaya gelen ilk kadından itibaren; doğmuş, yaşayan, ölen ve

öldürülen, sömürülen, dayak yiyen, yok edilmeye çalışılan bugünden haberi bile olmayan, tek dal çiçek almamış, hiç sevilmemiş ve kendini de

sevememiş ve her şeye, herkese inat yaşam savaşı veren, dimdik duran, sesi gür çıkan, biat etmeyen, kendini olduğu gibi seven, kalıplara

sığmayan, istediği gibi giyinen, davranan, çalışan-çalışmayan ve doğacak olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Yüreğinden çok elleri nasır tutan, yaşamak için savaş veren işçi, emekçi kadınları sevgilerimle selamlıyorum. Lakin izninizle özellikle 8 Mart

1957 yılında New York’taki tekstil fabrikasında haklarını savunurken polisin kapıları üzerlerine kilitleyip yangında ölüme terk ettikleri o gül

yüzlü 120 kadının, bugünün unutulmaması için savaş veren kadınların ve ülkemizde 1921 yılında Dünya Kadınlar Günü’nün varlığını ilk kez

anan Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın Kadınlar Günü’nü kutluyorum!

Son kez söylemek istediğim bir şeyler daha var: Sevgili okur, toplumun her alanında var olmaya, birbirimizi olduğu gibi sevmeye, en başta

kadının kadına olan nefretinden kurtulup birbirimizi giyim tarzıyla, yaşantısıyla yargılamadan, olduğu gibi kabul edelim. Doğurduğumuz

çocukları cinsiyetçi rol ve söylemlerden kurtarıp; birey olarak yetiştirelim. Korkmayalım, karanlığın üzerine güneş gibi doğalım, dimdik ve

birbirimize kenetli... Erkek düşmanlığı yapmadan; mücadelemize destek olan erkekleri de yanımıza alıp saygı ve sevgiyle bir olup sadece bugün

değil her günü güçlü kadınlar olarak yaşayalım. Gücü olmayan kadınların savaşına da destek olarak varlığımızı herkese kabul ettirelim.

Kadınların kendi ayakları üzerinde yükseldiği bir nesil yaratalım ve O’nu hiç unutmayalım! Bizleri birey olarak kabul eden, yıllar önce yaptığı

devrimlerle çocukların eşit koşullarda eğitim almasını, medeni kanunlarla kadın-erkek eşitliğini, tek kadınla resmi evlilik, evlenme yaşı sınırı,

kadına evlenme rızası şartı, boşanma, velayet, mahkemelerde tanıklık edebilme, istediği mesleği seçme özgürlüğü, kadın ve erkeğe eşit miras

verilmesi hususu gibi bir çok hakkın yanı sıra çoğu Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını da kadınlara veren Mustafa Kemal

Atatürk’e ve onu böyle yetiştiren annesi Zübeyde Hanım’a binlerce kez teşekkür ediyorum. Sözlerimi Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN “Türk

Kadını” için söylediği kıymetli bir cümle ile bitirmek istiyorum:

“Ey kahraman Türk Kadını!
Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”



Kor gibi düştü aşkın yüreğime. Apansız bir hastalığa yakalandım. Çaresi yoktu derdimin. Ben şifayı sende sandım. Miladı geçmiş hayatımın

dönüm noktasıydı o gün. Çok geç fark ettim. Şimdi düşünüyorum da eğer o gün hiç karşılaşmamış olsaydık yine böyle bir hayatım olur

muydu? Geceyi bu denli çok sever miydim? Yalnızlık bana huzur verir miydi? Yoksa kendimi kalabalığın arasına, kendi düşüncelerimi bile

duyamayacağım yerlere mi adardım? Ya sen ne yapardın? Aşkı hiçe sayıp yine ona mı koşardın? Düşünmezdin değil mi gerçek manasını?

O gün yanmaya başlayan ateş sönmek bilmedi bir türlü. Harekete geçirecek kadar güçlü de değildi, kendini unutturacak kadar zayıf da. İnce

bir sızı akıyor küllerin arasından. Geçtiği yeri de yakıyor. Kendini hatırlatmayı iyi beceriyor ancak geçtiği yolların silinip gideceğini hesap

edemiyor. İnsan önce yanacak, sonra donacak. En sonunda da küllerinden yeniden doğacaktır. O, yanmayı bilmediği için doğmayı da

beceremiyor. 

İyileşmeyi denedim uzun yıllar boyunca. Kendimi de hasta ilan ettim. Devamı sende zannettim ama zehirli olanın sen olduğunu çok geç fark

ettim. Gerçekleri gördüğümde sarmaşıkların çoktan sarmıştı tenimi. Kurtulamayacağımı sandım. Panikle çırpındım, çırpındıkça da korlara

saplandım. Soğudu artık bedenim. Kalbimin önünde bir zırh oldu. Çekti kılıcını, sana ve sana benzeyenlere kapı duvar oldu. Sen bilemedin. O

günü de hiç düşünmedin. Eğer o gün hiç karşılaşmamış olsaydık şimdi ne halde olurduk?
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BALON

V o l k a n  A L T I N B A Ş

@ a l t i n b a s v v o l k a n

Düğün, insanların içlerindeki enerjiyi en ufak kurt kırıntısına kadar boşalttıkları, uzun zamandır görüşmedikleri dostları ve akrabalarıyla sohbet

etme imkânı buldukları kıvılcımlı bir ortamdır. Uzun zamandır bekleyen duygular her an pervasızca dışa atılabilir. Dostlar ve akrabalara karşı

saklı tutulan ifadeler, öncesinde epey bir vakit bekletildiği için dışarı çıkmaya hazırdır. Böyle ortamlarda eksik olmayan en önemli figüranlardan

birisi de çocuklardır. Yuvarlacık pistin ortasında anlamsızca oradan oraya koşup, hoplayıp zıplarlar. Balon balon diye tuttururlar. 

Ellerimde balonlarım, düğüne gitmek üzere evden çıktım. Sokakta geceden kalma yağmur suları ayakkabılarımın uçlarında kumlu kumlu lekeler

bırakıyordu. Attığım her adımda ayakkabılarımdan etrafa sıçrayan kumlu sular zaman zaman üzerime geliyor. Sevmiyordum bunu, titiz bir

insanım ben.

Gidişi ve gelişi birbirinden ayrı olan uzun mu uzun Hamamönü caddesine çıktım. Yüksek bir çınar ağacı, yalnızca yayalara açık olan bu devasa

caddenin tam ortasında kendini hemen belli ediyordu. Nereden bakarsanız bakın orada olmak istiyorsunuz, ağacın altında. Güven verdiği;

kendinizi güvende hissettiğiniz için belki de, bilmiyorum. İnsanlar da benim gibi düşünüyor olacak ki caddenin diğer yerlerine nazaran çınar

ağacının altı epey kalabalıktı. Gelip geçen pek çok insan vardı: Sandaletli yaşlı amcalar, ufak su dökmek için tuvalet arayan kadınlar ve pek çok

haşarı çocuk. Benim için önemli olan çocuklardı haliyle. Ekmeğimi onlardan kazanıyordum. Sağ elimden bir iple havaya doğru yükselen kırmızı,

mor, mavi, yeşil, sarı renkteki balonlarımı onlara satabiliyordum yalnızca. En çok da yunus balığı figürlü olanlar satılıyordu. Onlar sayesinde

günlük ekmek paramı çıkarabiliyordum. 

“Ne demek yok?” dedi. “Bak kardeşim.” diye ekleyerek. “Buraların baloncularından ben sorumluyum. Bana haraç vermeden burada balon

satamazsın!”

“Burada satmayacağım zaten,” dedim. “Düğüne gidiyordum.”

“Öyleyse burada niye bekliyorsun?” dedi. “Hadi yaylan!”

İnadım kabarmıştı. Burada satmayacak olsam bile satacakmış gibi inat etmek geçiyordu içimden. Meydanı böyle mafya bozuntularına

bırakamazdım. “Birazdan giderim.” dedim.

“Birazdan değil şimdi gideceksin!” diyerek bağırdı.

“Hayır!” diye karşılık verdim. “Birazdan gideceğim…”

Adam, ısrarım karşısında nasıl bir yanıt vereceğini şaşırmıştı. Ellerini ceplerine soktu ve ısrarımın zıt noktasındaki başka bir konuda ısrarda

bulunarak, “Ne demek param yok?” dedi. Aklınca konuyu değiştirip başka bir konuda ısrar ederek benden üstün olduğunu göstermeye

çalışıyordu. “Eğer,” dedim. “Daha fazla üstelersen, avazım çıktığı kadar bağırırım. Zabıtayı çağırır, seni anandan doğduğuna pişman ederim!”

“Gelecek olan zabıta, benim kardeşim,” dedi.



Bu yanıt karşısında beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Olamazdı böyle bir şey. Üsteleyecek takatimin kalmadığını belli etmek istemesem de

her şey ortadaydı. Devlet ile bir mafya bozuntusunun el ele verip benim gibi fukara bir baloncunun parasına çöreklenmesi olur şey değildi.

Her şeye rağmen, “Olsun,” dedim. “Vız gelir tırıs gider!”

Yanıtımı duyan adam, sokak arasına doğru yürümeye başladı. Biraz sonra geldiğinde yanında bir zabıta memuru vardı. 

Zabıta, “Sen,” dedi, ellerini balonlarımın ipine doğru uzatarak. “Ver bakalım onları!”

“Neden veriyormuşum?” dedim. “Onlar benim, ekmek param…”

“Burada izinsiz satış yapıyorsun,” dedi. “El koyuyorum mallarına.”

“Böyle bir yetkin yok,” dedim. “Alamazsın balonlarımı!”

Aldı balonlarımı elimden. Yukarı, gökyüzüne doğru bıraktı. Balonlarımın arkasından bakakaldım. Gözlerim dolmuştu. Zabıtanın üzerine

saldırmaya başladım. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi, namussuz adam! Seni anandan doğduğuna pişman ederim. Şerefsiz! Zabıta koluma girdi ve

beni şikâyet etmek üzere karakola götüreceğini söyledi. Hayır! Olamaz! Ben senden şikayetçiyim. Bırak kolumu! Namussuz adam. Kendimi

zabıtanın kollarından kurtardım. Nefes nefese kalmıştım. Zabıta da beni karakola şikâyet etmekten vazgeçmiş olacak ki uzaktan öylece

izliyordu beni. Bense havada uçuşan balonlarıma bakıyordum. Gittikçe gözlerimdeki huzmeleri küçülüyordu. Birkaç dakika sonra bir nokta

halini alan huzmelerini görünce umudum da azalmıştı. Şimdi ne yapacaktım ben?
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ACZ YAZILARI

R e c e b  E m r e

@ r e c e b e m r e

" R a h m a n  S û r e s i ' n i n  D ü ş ü n d ü r d ü k l e r i "

Rab, insanı yarattıktan sonra insana ilk öğrettiği Mushaf’tır. Sonrasında diğerlerinden farklı olarak insana düşünüp öğretileni, bildiklerini,

bulduklarını, dilediklerini ifade etmeyi öğretmişti. İnsan, yaratıldıktan sonra kendisine öğretilenler çerçevesinde düşünmeli ve düşüncelerini

eyleme geçirerek, bu hayatı yaşamalıdır. Her şeyden evvel, düşünmelidir. 

Rab, insanı yarattıktan sonra insana ilk öğrettiği Mushaf’tır.

Sonrasında diğerlerinden farklı olarak insana düşünüp öğretileni,

bildiklerini, bulduklarını, dilediklerini ifade etmeyi öğretmişti. İnsan,

yaratıldıktan sonra kendisine öğretilenler çerçevesinde düşünmeli ve

düşüncelerini eyleme geçirerek, bu hayatı yaşamalıdır. Her şeyden

evvel, düşünmelidir. 

Düşünmek kula farzdır! 

İmam Ali’den öğrenmiştim; namaz olmasaydı, müslümana en büyük

farzın tefekkür olacağını…

Öyle ya, zihnimizden geçen her düşünce, yaradılışı itibariyle enerji

denizi olan bu kâinatta yeni bir ateşlemeyi tetikler ve bu ateşlemenin

etkisiyle ortaya çıkan bu yeni enerjiyle düşündüklerimizi hayatımıza

çekeriz; Göklerde ve yerde bulunan herkes O’ndan diler. O her an

yeni bir iş ve oluştadır. Bu ayette de belirtildiği üzere Yüce Allah,

kullarına düşündükleri ve ifade ettikleri her şeyi her an yeni bir

yaratımla vermekte ve istemli yahut istemsizce düşündükleri ve

söyledikleri yaşam olarak karşılarına çıkarmaktadır. Yaratıcımız’ın

âlem(-ler)le ilişkisi, yaratım zamanıyla sınırlı ve tek seferlik değil, anlık

devam eden sinerjik ve dinamik bir ilişkidir. 

Halk-ı Cedide...

Tecelli de tekerrür yoktur. Âlemler ve içindekiler sürekli yenilenmekte

ve her an yeniden yaratılmaktadır. Yani Yüce Allah, her bir yarattığını

“ilk kez yaratır, aynısını bir daha yaratmaz!

“Cızt!” 

Kafa devrelerinin yandığı nokta tam da burası… 

"Tanrı zar atmaz!" fenomenini, Einstein’ın herkesin bildiği o meşhur

saçı başı dağılmış dilini çıkardığı fotoğrafı çektirmesinin sebebi diye

düşünüyorum. 

Fiziğin ötesinde bir şeylerin olduğunun ileri sürülmeye ve en önemlisi

tartışılmaya başlamasıyla birlikte, madde diye bi şeyin olmadığı,

yaratılmış her şeyin bi enerjiden ibaret olduğunu söyleyebiliyoruz.

Görülen, dokunulan, tadı alınan ve duyulan her şey aslında beynin

içinde teknik olarak oluşturulan bir algıdan ibaret. Kısacası tümüyle

beynin kurguladığı bir dünyada yaşarız. 

Beden olarak görülen şeylerin ve aslında madde olarak görülen her

şeyin yani maddenin özü, enerjisel ve elektriksel sinyallerdir. Bu

sinyalleri işleyerek, madde formuna dönüştüren insan beynidir.



Kısaca insan, beyninin içindeki dünyada yaşar… Yani beyninde hangi duygu ve düşünceler varsa ona göre bir yaşamı kendine çekecek ve

yaşayacaktır. İnsan beyninden saniyede sayısız düşünce geçtiği  ve bu düşüncelerin frekanslarına uygun olaylar yaşandığı göz önüne alınırsa

Yaratıcı’nın, Rahman Sûresi’nin yirmi dokuzuncu ayetini ne demeye gözümüze soktuğunun anlamı ortaya çıkar;  …O her an yaratma

halindedir... 

İşte kudretinde ve ilminde sınır olmayan ve Einstein’a o deli fotoğrafını çektiren Yüce Allah, insana her zaman zihnimizden geçen

düşüncelere uygun kader planlarını sürekli yaratmakta ve insan ne istiyorsa(beyni hangi enerjileri tetikliyorsa) onu vermektedir.

Oysa Yüce Rabbimiz, asla insana zulmetmez! 

İnsanın zihninde ürettiği onca olumsuz duygu ve düşüncelerle insana sunulan hayatı seçen, yine insanlardır!

İnsanın seçimlerini sağlıklı yapabilmesi için zihnin katmanlarından birisi olan bilinçaltında bulunan olumsuz kök inançlardan arınmış, temiz ve

ne istediğini bilen bir zihinle hayat yolculuğuna devam etmelidir, insan! Tabi bilinçaltından söz açmışken kolektiften bahsetmeden de olmaz.

Ha keza söz konusu kuantum olunca biraz derine inebildiğimizde Kolektif, insanlığa Allah’ın varlığını ispat eder… 

Onu da bir başka yazıda kurdalamaya çalışırız. 

İbn’ul Arabi’ye, Bohr’a, Einstein’a, Mevlana’ya selam olsun…

Hepsini anladım da Mevlana bu yazının neresinde diyen okurlara da selam olsun. İşte burada;

Dünle beraber gitti cancağızım

Ne kadar duygu ve düşünce varsa düne dair…

Şimdi yeni şeyler düşlemek lazım!
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DÜŞÜŞ

S e l ç u k  K A R A D A Ğ

@ r e g e r a n t

 

Bir Küçük İskender şiiri ile tanımıştık birbirimizi. İkimize de yabancı bir kütüphanede ayaklarımız takılmıştı birbirimizin yüreğine. Kim bilir belki bir gün

birbirimizin yüreğinin kenarından düşecektik...

"PERİLER
"PERİLER

ÖLÜRKEN
ÖLÜRKEN  

ÖZÜRÖZÜR  
DİLER"DİLER"

Her düşüşün bir başlangıcı vardır muhakkak ve hiçbir düşüş ebedi değildir.

İşte oradasın, sonbahar güneşi sarı saçların üzerinde parlarken sen önündeki bir

kitaba dalmışsın. Kitap, Küçük İskender’in “Periler Ölürken Özür Diler” kitabı.

Parmağını yalayarak sayfayı değiştiriyorsun ben de içimden şiir tahmin etmece

oynuyorum ama senin bundan haberin yok. “Sarı Saman Hatıra Defteri” kesin

diyorum şiir. Çünkü sen de bir şeyi kaybetmişsin, aynı benim gibi, İskender gibi sen

de bir şeyi kaybetmişsin ve belki de vurmuşsun kendini sokağa burnunda özlediğin

bir insanın kokusuyla. Tekrar parmağını yalayarak bir sonraki sayfaya geçiyorsun.

Gözlerinden zamansız bir gölge geçiyor ben o gölgeye tutunuyorum. Bizim gibi

aydınlıkta görecekleri şeylerden kaçan insanların gölgelere tutunması çok normal

değil mi? Bunu sana sormak istiyorum ama soramıyorum. Çünkü şiir okuyorsun,

çünkü şiir dediğin şey rahatsız etmeye gelmez, çünkü eğer bir gün şiirsiz kalırsak sırf

bunun için ağlamak zorundayız. Ağlamak sana yakışmaz ki o güz pembesi

dudaklarının üzerinde birikecek göz yaşlarını bekliyorum, bozuk süt gibi dudaklarını

zehirleyebilecek ekşi, acı bir tatla. Bir an kafanı kaldırıp bana bakıyorsun ben ise senin

bana bakan gözlerinin erişime kapattığı otoyoldan, tali yollara atıyorum kendimi

gözlerinden. Ucundan gördüğüm gözlerin zeytin ağaçları gibi gri yeşil parlarken ben

manzaradan kaçıyorum içimde gün batımına doğru sarı bir acele olduğu için belki de. 

Yine parmağını yalayıp bir sonraki sayfaya geçiyorsun yüzünden saf bir gülümseme

gelip, geçiyor. Adlandıramıyorum, adlandırmak istemiyorum. Eğer o gülümsemeye bir

isim verirsem anlamını yitirecek. İsmi olmadan o kadar anlamlı ki, pembe dudaklarının

arasından bir yaz şarkısı gibi gülümsüyorsun. Bana değil, eğer bana olsaydı bu

gülümsemen şuracıkta ölürdüm belki de, belki de ölürken özür dilerdim kim bilir.

Düştük...
Gün olup da geleceksen, 

Usul usul gün yağarken,

Gözlerinde karanfiller açacaklar,

Tutuşup yine…

Kulağımda kulaklık olduğunu bu şarkıyla fark etmiştim.

İkimizin şarkısı ilan ettim bunu, senden izin almadım.

Severken izin almamıştım, şarkımızı seçerken mi izin

alacaktım, hiç… Bu son bölümü belki de sesli

söylemiştim, belki de o nedenle baktın bana yine

bense yine belki o nedenle kaçırdım gözlerimi senden.

Kalkıyorsun, bir acelecilik var hareketlerinde masanın

üzerindeki kitabı kapatıp, kapağını okşuyorsun. Kıştan

kaçan bir acelecilik diyorum içimden sen bahara giden

bir acelecilik der gibi kitabı götürüp aldığın rafa

koyuyorsun. Tam da o zaman bitiyor şarkı, şarkımız

kısa bir sessizlik, topuklu ayakkabılarının vedasıyla

bölünüyor. Az önce bıraktığın kitabı, Küçük

İskender’in “Periler Ölürken Özür Diler” kitabını alıp,

çantama atıyorum. Tam o sırada bir görevli yanıma

gelip: “Beyefendi, kitabı alacaksanız kaydettirmeniz

lazım.” Diyor. Gülümsüyorum. “Bu kitap benim.”

Diyorum. Halk kütüphanelerinde ‘Küçük İskender’

kitabı olur mu hem?

Benim düşüşüm işte tam burada başlıyor, tam da

senin yüreğinin olması gerektiği yerde.

Her şey, bizim gibi olduğu için ayrı yazılıyor belki de.

Küçük İskender



İNCİ  KÜPEL İ

K IZ

R a b i a  Ç O L A K

@ _ s a n a t t a r i h i

İnci Küpeli Kız, 1665 yılında Hollanda’nın Altın Çağ Dönemi’nde

tamamlanan Vermeer’in baş yapıtı ve hemen hemen tüm dünyanın bildiği

bir eserdir. Bu tablodan bazen Hollandalı Mona Lisa veya Kuzeyin Mona

Lisası olarak da bahsediliyor. Fakat İlk ismi Türbanlı kızdır. Türbanın

Vermeer tarafından tasarlandığı bilinmektedir. Resimdeki figürün saçı hiç

görünmüyor . Belki de ressam yoğunluğu tamamen yüze vererek derinliği

ve gizemi arttırmak istiyordur. Arkadaki ve öndeki soldan gelen ışıkla çok

güzel denge oluşturuyor. Barok tarzının önemli simgelerinden olan

üçgenleri bu resimde de görmek mümkündür. Gözlerden dudaklara,

dudaklardan da inciye güzel bir üçgen oluşturuyor. Vermeer’e bakan bu

anlık bir  bakış, sanatseverleri gizemli bir dünyanın içine çekiyor. Adeta

biri seslenmiş ve dönmüş de bir şey söyleyecek gibi ağzının hafif

aralanması, tabloyu inceleyenlerde başka başka öyküler oluşturabilecek

derinliğe itmektedir. Bu yüzden İnci Küpeli Kızın karşısına geçip

Vermeer’in yakaladığı bu güzel anı saatlerce izleyip, üzerinde

düşünebilirsiniz. Işığı ve renkleri olağanüstü bir ustalıkla kullanan

Hollandalı sanatçı bir yandan anı gerçekçi olarak betimlerken, diğer

yandan kompozisyonlarına gizemli dokunuşlar katarak sanat tarihinde

kendine has üslubunu ortaya  koyan bir ressam oldu. Vermeer‘in tabloları

hakkında fazla bilgiye erişilememesi de eserlerin gizemini arttırmıştır.
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Sıradan hayatları resmeden Johannes  Vermeer, alelade evlerin içini fırça dokunuşlarıyla büyülü bir atmosfere dönüştürmeyi başarmıştır. Dönemin
(Barok) çok başarılı fakat aynı zamanda az sayıda eser ortaya koyan ressamlarından bir tanesidir. Günlük hayattaki anları adeta bir fotoğraf
sanatçısı ustalığıyla ölümsüzleştirmiştir. Onun resimlerinde anlar önemlidir. Bir duruş, bir bakış bazen bir tebessüm ressamın  tablolarında derin
anlamlar kazanır. Tıpkı İnci Küpeli Kız tablosunda olduğu gibi.

Işığın ustası Vermeer’in İnci Küpeli Kız tablosunda olduğu

gibi diğer bütün resimlerinde de ışık genellikle soldan gelir.

Resim ilk yapıldığında arkasındaki fon siyah değil, koyu

yeşildir. Zaman içinde siyahlaşmıştır. Yine bu resimde

karanlık oda kullandığı tahmin ediliyor. Karanlık oda sistemi

sayesinde İnci Küpeli Kız tablosu pürüzsüz bir özelliğe 

 sahiptir. Fırça izleri neredeyse yok olmuştur. Zaman zaman

Mona Lisa gibi portre olarak anılsa da İnci Küpeli Kız bir

portre değil, ‘tronie’dir. Ressamın hayalinde ürettiği sıradan

bir insanı resimleriyle ortaya koymasına yani bir karakterin

belli bir insan tipinin temsili simgesi anlamına geliyor. Bu

tablonun yabancı birinin temsili olduğu düşünülmektedir.

Tekniğinin sıra dışı olması, ışık kullanımının ahengi, incinin

göz alıcı güzelliği, tablonun pürüzsüzlüğü... Tüm bunlar

tabloyu etkileyici hale getiriyor. Çizim tekniği bilinse de İnci

Küpeli Kız’ın gizemini koruyor olması hiçbir zaman ilginin

azalmayacağını göstermektedir. Yüzyıllar boyunca

konuşulmaya devam edecektir.

Kim bilir?
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DÜNYANIN

ÜZERİNDE EN

HUZURLU YER

    H i l a l  S E Z E N

    @ h i l a l _ _ s e z e n n

 

Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Memlükleri Kahire Kalesi'ne armut yemeye davet etti.

Dünyamız kıtalardan oluşur. Bilim insanları, ayak basılmayan pek çok yer olduğunu söylemekte ve keşifleri devam etmektir.  Keşif, meraktan

doğar. Merak var olduğu sürece keşif de vardır. Bir varlığın olduğuna inanmak ve onu arama yolculuğu merak olduğu sürece devam eder. 

Ayrıca, keşif yolculuğu insanın kendi içinde de zaman zaman yaptığı yeni yerler bulma arayışıdır. Kimi aşkı arar, kimi parayı, kimi mutluluğu…

Eksikliğini hissettiği her ne ise onu arar insan. Kimi mutludur ancak maddi sıkıntıları vardır. Parasal yönde keşifler yapmaktan çekinmez. Kimi

zengindir ancak yalnızdır, ayaklarını yerden kesecek aşkı arar. Bulur da yetinir mi sanki insan, arar arar... Keşfettikçe daha çok şey arar. Ah,

doymak bilmez insanoğlu.

Peki nedir bizi bu arayışa sürükleyen ya da şöyle sorayım; insan niçin çok para ister, ya da niçin aşkı arar? Tek bir cevabı var; huzur. Herkes

huzuru arar aslında, sadece bunu maddelere yükleyerek isimlendirir. Aşkı arıyorum der, ancak esas altında yatan şey huzurdur. Aşkla huzur

bulacağını düşünür. Şöyle bir soru daha yöneltelim. Dünyanın en huzurlu yeri neresi peki? Hangi ülke? Hangi aşk? 

Dünyanın en huzurlu yeri evimizdir. Evet doğru duydunuz. İnsan nereye giderse gitsin, hangi ülkede olursa olsun evine gelince huzur bulur.

Hiç şaşmaz... "Pijamaları giyip dizi izlemek mi yani huzur ve mutluluk!" Dediğinizi duyar gibiyim. Evet! Tüm gün çalıştınız yoruldunuz, gün

boyu hayalinizde diri olan düşünce "eve varır varmaz pijamaları çekip ayaklarımı şöyle uzatsam" değil midir? Dolayısıyla, 

pijamalar = mutluluk = huzur.

Ev huzurdur, rahatlıktır. Kendimiz olduğumuz yerdir. Bizim alanımızdır. O zaman insan aslında kendini mi arar? Belki de kendi içindeki keşfi

bitince fark eder belki de keşifler hayatı güzelleştiriyor kim bilir... 

Kendi keşfini tamamlamamış insanlar olarak pek çok soru işareti var zihinlerimizde. Şimdi yaşayalım bakalım. Sorularımızın cevapları çok

yakında, az ileride gelecekte...



FELSEF İ

BULUŞ'MA

A h m e t  Y I L M A Z

@ k i r i k d e r g i

İlk dikkat çeken tümevarımsal konuşmalar kelimesinde bir yazma eylemi yok, belki de Sokrates'in eğitim anlayışının temelinde bire bir

deneyim var... O, sokakta ve caddede gezerek ve konuşarak bilgi ve deneyimden haz alıyor. İkinci dikkat edilmesi gereken nokta ise

Sokrates'in konuştuğu konuların olağanüstü şeyler olmadığı, her insanın ve her zihnin konuşabileceği konular olmasıdır. Hayatın ve evrenin

odak noktalarına vurgu yaparak zihnin bunlar ile birçok şey konuşabilen ve anlatabilen bir ivme kazandırmasını bizlere gösteriyor.

Tanımlama ise bu konuşulan şeyleri temalandırmak. Sokrates tanım ihtiyacı duymuş olmalı ki Aristo bu durumu metafizik eserinde dile

getiriyor. 

Felsefi düşünceden anlamamız gereken yatay bir eksende düzeltmedir, her ne kadar zihnin üretebileceğine vurgu yapsa da Sokrates, bu

üretkenlik elle tutulan bir şey değildir, çünkü felsefenin böyle bir amacı yok. Felsefi düşünce üreten değil düzeltendir. Bu sözlere en çok

eleştiri belki bilim felsefesinden gelecektir ama bilim felsefesi ile bilim birbirinden çok farklıdır. Bilim analitik üretkenliği önceler ancak bilim

felsefesinin buna vereceği yanıt, zihinsel üretkenliktir. Aristo düşünürler içerisinde bilime en yakın akılcı kişi gözükmesine rağmen bilim

yapmamıştır. Doğa ile ilgili düşünmesi, yanıt araması, soru sorması, sentetik düşünmeye sevk etmesi onu bilim adamı yapmadığı gibi bilim

yapmaya da sevk etmemiş ancak kendini akla dayanan nedenlerle açıklama yaptığı için filozof yapmıştır. O halde burada Immanuel Kant'ın

sözü yerinde olacaktır. "Felsefenin ne demek olduğu öğrenilmez ama felsefe yapmak ile öğrenilir." Felsefe için bu sözler hem çok değerli

hem de çok naiftir. Antik Yunan'da ortaya çıkan felsefenin aslında bütün insanlar önemli bir sermaye olabileceğini bizlere tekrardan

göstermiştir. Mutlaklığı içinde barındırmayan felsefe aslında muğlaklığı da içinde pek taşımaz çünkü ne kadar insan varsa o kadar da felsefe

vardır diyebiliriz. Güçlü olanı zayıf olanla, tam olanı eksik olanla, sağlam olanı bozuk olanla açıklayabiliriz. Söz gelimi en yeni felsefe en eskiyi

açıklamaz, en eski felsefe en yeniyi açıklar. Sokrates ve Aristoteles bizleri açıklar ve ışık tutar en yeni zihinlere...
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"Sokrates'e mal edilebilecek iki başarı vardır. Bunlar tümevarımsal konuşmalar ve tanımdır."
                                                                                 Aristoteles
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HİÇ GEZGİNİ :

MURAT  GÜLEN

    Ö z l e m  T O Y

    @ k o a p s e

Cüretkar söylemleriyle nitelikli edebiyat için savaş veren... Söylenmemiş sözlerin, kurulmamış düşlerin anlatıcısı... Tutarsızlık karşıtı duruşun timsali... Cesur

kalemiyle (bu devirde) okuyucunun takdirini kazanmış... Yaşamak hengamesinin tam da orta yerinde 'tebessümden ibaret' dediğimiz insan, Murat Gülen;

kitaplar ve yazmak üzerine aklımıza kazınmış sorulara samimiyetle ışık tuttu...

• Ben, ilk olarak Muzaffer İzgü’nün kitaplarını okumuştum. Sonra Rus edebiyatına ilgi duymuştum; Maksim Gorki'nin Benim Üniversitelerim adlı

kitabını alıp okumuştum. Rus edebiyatı bir süre sonra Alman edebiyatına kaydırdı ilgimi... Devam eden süreçte sosyoloji okumaya başladım: Michel

Foucault yine roman tarzında Maksim Gorki ya da Rus edebiyatının diğer kaynakları dışında deneme türünde yazılan kitapları da okudum. Tolstoy’u

mesela... Ancak gençlik dönemimde ilgi duyduğum ve aklıma ilk gelenlerden olarak; Gabriel García Márquez, Kafka, Michel Foucault, Friedrich

Nietzsche'yi söyleyebilirim. Yani genel olarak felsefe, psikoloji, sosyoloji üçlemesinde ilerledim diyebilirim.

“Zaman,“Zaman,  
sıradansıradan

olmayanolmayan  
insanlar içininsanlar için

ıstıraptır.”ıstıraptır.”

İlk okuduğunuz kitap ve ilk satın aldığınız kitap hangileriydi?

Sizi en çok etkileyen kitap ve sizde uyandırdığı hisler nelerdi, bahsedebilir misiniz?

• Açıkça söylemek gerekirse, yüksek betimlemelerle orada olduğumu düşlediğim kitapların hepsi beni çekiyor. Bir kitap bana başka anlamda neler

katabilir? Kültürel, bilimsel, sosyolojik açıdan bana neler verebilir? Bir okuyucu olarak kitapların bu haline bakıyorum. Dili çok iyi olan ve yaşadığı

coğrafyadaki kültürü çok iyi veren, edebiyatımızın piri Yaşar Kemal'in İnce Memed'i bende çok büyük etki uyandırdı. İnce Memed'in hem dil hem de

kültürel manada sahip olduğu zenginlikle büyük bir aydınlanma yaşadım. Yazınsal dilimi ondan sonra dönüştürmeye, şiirsel bir ahenk yaratmaya

çalışmıştım...

Yazınsal dilden söz açılmışken, yazmaya ne zaman karar verdiniz ve yazdığınız ilk metin ne üzerine idi?
• Benim yazmaya başlama serüvenim, müzik alanından vazgeçişimle başladı. Popüler kültür, müzik alanının her yanını sarmıştı ama nitelikli anlamda

da o işi çok iyi yapanlar elbette vardı. Ben bir hedef koyup önüme, en iyisi olmak için uğraşırım. Böyle bir alan olmadığı zaman, o alanda durmanın

da anlamı yoktu benim için. Çünkü müziği en iyi şekilde yapanlar, benim ulaşamayacağım şekilde iyi yapanlar vardı. O yüzden popüler kültüre karşı

bir duruş sergileyerek başka bir alana geçmek istedim. Anlatmak istediklerimi orada daha iyi anlatabilecektim. Eskiden sahne alırken sonrasında

oturup metinler yazmaya başladım. Edebiyat alanında da popüler kültür çok fazla ve hayli yozlaşmış bir durumda idi -ki etkileri hala mevcut- ama

ben en iyi yapandan daha iyi yapabileceğime güvenerek yazmaya başladım. Yozlaşmaya karşıtlık olarak başladım diyebilirim; hem edebiyatta hem

kültürde hem çağda yer edinen yozlaşmaya karşı. İlk metinlerim... Onları ben bile anlamıyordum çoğu zaman ama daha sonra biraz daha

yalınlaştırarak dilimi yazmaya başladım. İlk metinlerim delilik üzerineydi, o dönemler öyle şeylerden geçiyordum ve ilk metnimin ismi: “Ve Tanrı

Delileri Yarattı!” Yazdığım metinler, geliştire geliştire buralara kadar geldiler ki daha da gelişeceğini düşünüyorum.



• Roman açısından gitmese de ben romanda şöyle yapıyorum: Benim karakterimle örtüşen

bir yan karakter yaratıp oradan verebileceğimi veriyorum. İlk kitabım otobiyografikti zaten o

yüzden orada kendimi anlatmıştım. Kendi hayatımdan bir takım bölümleri daha sonraki

kitaplarımda verdim çoğu kez. Üçüncü kitabımda daha da sadeleştirerek tek karakteri yan

karakter olarak değerlendirerek ben kendimi koydum ama okur onu çok iyi fark edememiş

olabilir, beni yakından tanıyanlar daha iyi fark etmişlerdir. Yeni kitabım deneme olduğu için

böyle bir kaygım olmadı. İstediğim her durumla ilgili yazabildim ve böyle yazmak benim için

daha iyi oldu diyebilirim.
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Kitaplarınızda kendinizden soyutlanmış karakterlerimi yoksa sizi yansıtan karakterlerimi

anlatmak daha güzel geliyor? Yani eserlerinizin sizi yansıtması hoşunuza gider mi?

Eserlerinizde size dair kimsenin bilmediği ya da kimseyle paylaşamadığınız bir sırrınıza

değindiğiniz oldu mu? 
• Evet, oldu. (Gülümsüyor ve tabii olarak bize, kendisine dair hangi sırra/sırlara

değindiğinden söz etmiyor.)

Yazılarınızı yazarken hayal gücü sınırlarını zorladığınızı hissedip bunun toplumsal yargılarla

ters düşebileceğini hissettiğiniz oldu mu? Eğer hissettiyseniz sildiniz mi yazdıklarınızı?

• Çok cesur yazdım diyebilirim ama sildiklerim de çok. Bunun bir sınırı yok, toplumun

anlamsızlığının sınırı da yok. Her ne kadar çok düşünce varsa bir o kadar da antitez düşünce

vardır. Çoğu olgunlaşan sentezimi yazmadım ama umarım bu tez-antitez-sentez

mücadelesini kazanıp zihinsel manada bunun cesaretine de ulaşıp yazabilirim. Bir oran

vermem gerekirse, toplumsal anlamda düşündüklerimin yüzde yetmişini yazdım diyebilirim.

Şu an en çok okunan yazarlardan birisiniz. Bu elbette ki güzel bir durum. Bu durumun

oluşmasında en büyük etken sizce nedir? Sizden henüz haberdar olmayan okur kitlesi sizin

kitabınızı neden okumalı?

• Bunun cevabını çok veremesem de açıkçası ben, söylemek istediğimiz fakat cesaret

edemediğimiz ne varsa aslında bunları yazarak dile getirdiğimi düşünüyorum. İnsan bu

yüzden yeni biriyle tanıştığında ya da eski bir arkadaşına “benim böyle sorunlarım var, ben

bunları önemsiyorum, ben bunları dert ediyorum, bu hayatta sıkıntılarım var…” diyemiyor.

Bunun yerine son kitabımı okuması, metinlerin altını çizmesi bence önemli bir faktör diye

düşünüyorum. Yazdıklarımın birazda insanın kendisini anlama ve anlatma yolunun

başlangıcı olduğunu düşünüyorum.

Bu samimi ve sıcak sohbet için Kırık Dergi adına teşekkür ediyoruz sevgili Murat GÜLEN'E ve son

kitabı "O Gemi Gelene Kadar Ben Uçmayı Öğrendim"den satırlar ile noktalıyoruz söyleşiyi;

"Cancağızım,

Seyahatimiz bilinmeyenedir; toplumun dışına ve özgürlüğe aşina

kıyılaradır."

Murat Gülen, çeşitli üniversitelerin biyoloji ve felsefe bölümlerinden mezun

oldu. Müziğe olan merakından ötürü piyano, gitar, bağlama başta olmak üzere

birçok enstrümanla bağ kurdu.

Arthur Schopenhauer, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Franz Kafka gibi

varoluşçu yazarların etkisiyle yazmaya başladı. Belirli dönemlerde tiyatro

oyunları yazıp yönetti.

Yaşamının kırılma anlarında varlığın kendine yabancılaştığını görerek hiçliği

anlatmak için 2015 yılının Mayıs ayında ''Bir Demlik Düş'' isimli kitabını

yayınladı. Duygularını daima kaybedenlerin yanında konumlandırdı.

İnsanlara bir şey kazandırmayan, giderek yozlaşan ve bayağılaşan edebiyat

kültürüne tepkisini, yeni bir üslup üreterek geliştirdi. Edebiyat sayesinde

hayatımızdaki kötü insanlardan hesap sorduğunu düşündüğü için yazı yazarken

kalemlerin uçlarını defalarca kırdığı söylendi. Türkiye'de değişik türdeki fanzin

ve dergilerin yayın yönetmenliğini üstlendi.

Hollanda, Almanya, Belçika olmak üzere öyküleri Avrupa'da çeşitli dillere

çevrildi. Aklında her zaman Oğuz Atay'ın sitemi mevcuttu:

'Ben buradayım sevgili okuyucum, sen nerdesin acaba?'

 

Yazarın, Kafamdaki Fillerin Hepsi Mavi ve Atlıkarıncaları Affediyorum isimli

kitapları mevcuttur. 

 

O Gemi Gelene Kadar Ben Uçmayı Öğrendim, yazarın son kitabıdır.

MURAT GÜLEN KİMDİR?
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ÇOCUKLARINI

Y İYEN SATÜRN

    D i d e m  D U R D U

    @ k i t a p b l o g u u m

 

Romalılar genellikle tanrılarını eski Yunanlılardan ödünç aldılar ve hemen hemen her Roma tanrısının Yunan Mitolojisi’nde bir karşılığı vardı.

Satürn'ün Yunan Mitolojisi’ndeki orijinal muadili isi Kronos’tu.

Kronos bir Titan'dı. Olympos tanrıları, tanrıçaları ve Zeus gelmeden önce dünyayı yöneten Titanların en küçüğüydü. Kronos, gücünü babası

gök tanrısı Uranüs'ten aldı ve daha sonra kendi çocukları tarafından devrildi. Romalılar Kronos’u panteonlarının bir üyesi olarak kabul ettiler,

ona Satürn adını verdiler ve ona tarım tanrısı olarak taptılar. Efsaneye göre, Uranüs birkaç çocuğunu karısı Gaia'nın bedenine hapsetmişti.

Gaia onu cezalandırmak için oğlu Kronos'tan gece boyunca Uranüs'ün cinsel organlarını kesmesini istedi. Annesinin isteklerini yerine

getirdikten sonra Kronos babasının yerine hükümdar oldu. Başka bir Titan olan kız kardeşi Rhea ile evlendi ve çocukları olmaya başladı:

Demeter, Hestia, Hades, Poseidon, Hera ve Zeus. Aynı zamanda Philyra'dan doğan Chiron'un babasıydı.

Bir gün Kronos’un annesi Gaia, ondan çocuklarını Tartarus'tan kurtarmasını istedi. Kronos bu teklifi başta reddetti. Gaia çocukları bırakmayı

reddederse, babasıyla aynı kaderi yaşayacağı konusunda onu uyardı. Kronos artık korkuyordu. Babasıyla aynı kaderi yaşamamak için doğan

tüm çocuklarını doğdukları gibi birer birer yemeye başladı. Altıncı çocuğu Zeus doğduğunda,

Francisco Goya y Lucientes, 1785-1820 döneminde İspanyol resminin önde gelen isimlerinden biriydi. El Greco,Jusepe Ribera, Zurbaran ve

Velazquez gibi İspanyol Barok'un büyük ustalarının değerli bir halefi olan Goya, sıkıntılı zamanlar yaşadı. Örneğin Fransız Devrimi 18. yüzyılın

barışını paramparça etti ve doğrudan Napolyon'un ordularının İspanya'yı işgal ettiği Yarımada Savaşı dahil olmak üzere,bir dizi kıtasal felakete

yol açtı. Bu arada İspanya, orta çağ Katolik Kilisesi tarafından desteklenen Mutlak Monarşi tarafından yönetiliyordu. İçinde bulunduğu

dönemden oldukça etkilenen Goya, tam da bu yüzden korku ve savaşın sonuçları üzerine yaptığı çalışmalarla ünlüdür.

Goya yaşadığı dönem boyunca birçok önemli tarihi olaya şahit olmuş ve ülkesi İspanya’nın sancılı dönemlerden geçmesini birebir

gözlemlemiştir. Ayrıca 46 yaşından beri depresyon nöbetleri geçirdiği söylenen ressamın en korkunç ve unutulmaz eserlerinden biri olan

Çocuklarını Yiyen Satürn, sözde "Kara Tablolar" serisine ait. Bu duvar resimleri Goya tarafından doğrudan, alçı duvarlarına

boyanmıştır.Başlangıçta duvarları daha canlandırıcı görüntülerle süsleyen ressam, zamanla duvarları çok daha şiddetli ve rahatsız edici bir dizi

resimle boyamıştır. Bu durum şüphesiz artan depresyonunu, paranoyasını ve kendi yaklaşımıyla ilgili korkularını yansıtıyordu: ölüm.



Resmin her ne kadar Peter Paul Rubens'in daha geleneksel

"Satürn Oğlunu Yutuyor" eserinden esinlendiği iddia edilse

de, Satürn'ün çocuğunu yerken ki yamyam vahşiliği onu

korkunç derecede benzersiz kılıyor. Aslında resim,

karanlıkta yakalanmış, cinayete meyilli davranışını kontrol

edemeyen çılgın bir psikopatın virtüöz bir tasviridir.

Satürn'ün kaba çıplaklığı, darmadağınık saçları ve sakalı,

geniş gözlü bakışları ve agresif hareketleri, hepsi isterik bir

çılgınlık durumunu gösterir. Zaten çocuğunun kafasını, sağ

kolunu ve sol kolunun bir kısmını koparıp yemiş ve sol

koldan bir ısırık daha almak üzere... Ölü çocuğu o kadar sıkı

tutuyor ki, parmak eklemleri bembeyaz ve ellerinin

üstünden kan sızıyor. Ayrıca, orijinal görüntüde -tuvale

aktarılmadan önce- tanrının kısmen erekte olduğuna dair

kanıtlar da var.

Orijinal Yunan efsanesi aslında her bir oğlun nasıl bütün

olarak yutulduğunu, Satürn'ün midesine ulaştıklarında hala

hayatta olduklarını anlatacaktı. Burada sanatçı, izleyicinin

yaşadığı şok seviyesini artırmak için orijinal hikayeyi

değiştirmeyi seçiyor. Resimde, oğul esasen ölümüne

çiğneniyor ve bu, daha dramatik bir görüntünün

iletilmesine neden oluyor. Belki de bu tablonun saygın

Kara Tablolar serisi içinde bile bu kadar iyi bilinmesine ve

akılda kalmasına yardımcı olan bu değişikliktir.

Her zamanki gibi, bazı konular belirsizliğini koruyor.

Başlangıç olarak, Satürn'ün elindeki yarısı yenmiş kurbanın

yuvarlak kalçaları ve baldırları kurbanın bir kadın olduğunu

düşündürüyor.Ayrıca kurbanın çocuk değil, iyi gelişmiş bir

genç bir kadın olması da önemli bir konu. Peki tüm bunlar

ne anlama geliyor? Bu gerçekten alegorik bir resim mi ve

eğer öyleyse Satürn kimi temsil ediyor? Bazı sanat

uzmanları Satürn’ün, kendi vatandaşlarını yiyip bitiren

otokratik İspanyol devletini sembolize edebileceğine

inanıyor; diğerleri Satürn'ü Fransız Devrimi, hatta

Napolyon olarak yorumluyor. Goya'nın kendisi cevaba dair

hiçbir ipucu bırakmadı; bu resimler hakkında yazmadı,

hakkında konuştuğu bilinmiyor ve isim vermek için hiçbir

çaba göstermedi. İsimler, ölümünden yıllar sonra başkaları

tarafından, her eserin varsayılan içeriğine ve anlamına göre

seçildi. Dahası, resimler neredeyse 50 yıl boyunca

duvarlarda el değmeden kaldı.
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PERA PALAS'TA

GECE YARIS I  

   Z e l i h a  B A Y T O R U N

   @ h a z e l n u t l i b r a r y

Son zamanlarda büyük ses getiren, zamanda yolculuk temalı Türk dizisi; Pera Palas’ta Gece Yarısı... Çoğunluk tarafından oldukça beğenilen

bir yapım oldu bu dizi. Ben de beğenen taraftayım ama bayıldım diyemeyeceğim. Büyük beklentilere girilmeden izlense daha çok beğenilir.

Bununla beraber fantastik türde kendimizi gittikçe geliştirdiğimizi düşünüyorum.

Gelelim dizinin beğendiğim ve beğenmediğim taraflarına. Dizinin en iyi yanı görsel efektleriydi, oldukça başarılı buldum. Senaryo, kurgu da

başarılıydı, lakin senaryo üzerinde biraz daha çalışılabilirdi.

Başrol Esra karakterine Hazal Kaya yerine başka bir oyuncu seçimi yapılabilirdi diye düşünüyorum. Aslında Hazal Kaya’nın oyunculuğunu

severim, lakin bu rol ona yakışmamış. Dizide gözüme batan şeylerden biri Esra karakterinin mimikleri ve hareketleriydi. Kendi zamanından

başka bir zamana giden biri için bazı hareketleri çok düşüncesizceydi. Bir diğeri ise Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı uyumsuzluğu oldu. Daha

iyi bir partner seçimi yapılmalıydı. Halit karakterine hayat veren Selahattin Paşalı’yı çok beğendim. Oynadığı karaktere de bayıldım. Aynı

şekilde Ahmet abi karakterini de çok sevdim diyebilirim. Atatürk’ü başka bir oyuncu oynayabilirdi.

Dizinin dekoru, kıyafetler ve atmosfer de güzeldi. Dönem işlerinde izleyiciyi o döneme götürebilmek kolay değildir. Bu dizide o döneme

gittim ben. 

Diyaloglar üzerine daha çok durulmalıydı bana göre. İçi boş, olmamış ve yapay duran birçok konuşma vardı dizide.

Biraz konudan bahsetmek istiyorum. Esra mesleğinde tutkulu, Agatha Christie hayranı, hayatta bir iz bırakmak isteyen bir gazeteci. Bir gün

patronu Pera Palas ile ilgili bir yazı yazmasını istiyor, Esra da bir gece Pera Palas’ta kalıp yazısını yazıyor. O gece tuhaf olayların ortasına

düşen Esra, zamanda yolculuk yaptığını biraz geç anlıyor. 1919 senesine gidip büyük komplonun ortasında kalıyor ve Atatürk’e düzenlenecek

bir suikastı engellemeye çalışıyor. Bir yandan Atatürk’ü kurtarmaya çalışırken, diğer yandan da beklemediği bir aşk macerasına düşüyor. İşte

bundan sonra olaylar başlıyor.

Dizinin bölüm süreleri dozundaydı, sıkmadan izlettirebildi kendini. Ama son bölüm aceleci olmuş gibiydi. Daha oturaklı, sindire sindire

bitebilirdi sezon finali. Bu arada ufak bir bilgi; dizi Charles King’in aynı adlı romanından esinlenilmiş.

Peki, sizin de Esra gibi zamanda yolculuk yapma şansınız olsa hangi döneme gitmek isterdiniz? Ben merak ettiğim bütün dönemlere gitmek

isterdim, o dönemin atmosferini yaşamak istediğimden...



GARİP  B İR

HİKÂYE

K ı r ı k  H a r a m i

@ k i r i k d e r g i

Vay be ne havalı bir olay değil mi? Senden önce senden sonra gelene

gidene bakmadan çık adını söyle. Belli ki büyük adammış, sanırım

dünyada insanoğlunun hayatını değiştirecek bir şey yaptı ki bir ilke

imza attı.

Kocaman bir maalesef ! Ve yine ne yazık ki

yanlış bir tespit.

Kushim  ne şah ne padişah ne de varlıklı nüfuslu bir din adamıydı.

Üstüne üstlük altına imza attığı ve adını bize duyurmasını sağlayan o

küçük metnin mevzubahsi ne bir antlaşma ne bir zafer ne de bir aşktı.

Aaa peki kimdi yahu bu insan, ne yaptı da ilk onun adı duyuldu?

Cevap:

O bir hesap kitap adamıydı ve imzasını attığı metin bölge halkının

vergilerine dair kayıtlardı. 

Gelin, Kushim'in adını nasıl duyurduğunu bir yana koyup öncesinde

bilimsel bir yolculuğa çıkalım.

İnsanoğlunun en önemli adımı: YAZI

İnsanoğlunun bilmem kaç milyon yıl önce başlayan hikayesi, bilmem

kaç bin yıl önce başlayan sanayii ve tarım devrimine kadar, somut

bilgiye, fazla gereksinim duyulmadan yaşanmıştır. Bu nedenle insan

beyninin evrimsel gelişimi, büyük miktarda somut veriyi saklamak ve

işlemek üzere gelişmemiştir. Tarım devrimi ve insan topluluklarının

büyümesi, somut türden bilgilere hayati önem kazandırmıştır. 
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Milyonların arasından elini kaldırıp bize adını duyuran ilk insan: "Kushim"

Yüz binlerce kişiden oluşan bir nüfusun, bir arada yaşayabilmesi için

insanların meslekleri ve gelirleri hakkında bilgi toplamak; yapılmış

ödemeleri, bakiyeleri, borçları ve cezaları vb. belirlemek

gerekiyordu. Tüm bunlar, saklanıp işlenmesi gereken milyonlarca

ufak tefek veri ortaya çıkardı. Böyle bir veri depolama ve işleme

kapasitesi olmadan devlet ne hazinesini ne kaynaklarını bilebilir ne

de bunları yönetebilirdi. Bu kısıtlama Tarım Devriminden binlerce

yıl sonra bile insanların toplumsal yapılarının küçük ve basit

kalmasına neden oldu.

MÖ 3000 -3500 yılları arasında ismini bilmediğimiz bazı  Sümerli

dehalar, verileri kaydetmek için bir sistem geliştirdiler. Bu

sisteminin icadı, toplumsal düzeni insan beyninin sınırlarının ötesine

taşıyarak, krallıkların ve imparatorlukların yolunu açtı.

Dahice Bir Yazı  Sistemi:

Yazı, somut işaretler aracılığıyla bilgi toplama yöntemidir. Sümer

yazı sistemi, iki tür işaret kullanarak, gereksinim duyduğu bilgileri

kayda geçirmeyi başardı. Birinci işaret türü; sayıları (6’lık ve 10’luk

sistemi geliştirdiler) ikinci tür işaret ise insanları, hayvanları, malları,

toprakları, tarihleri vb. temsil ediyordu. Bu iki tür veriyi birleştirerek

kayda geçiren Sümerliler,  hiçbir insan beyninin, DNA zincirinin

saklayamayacağı veriyi saklamayı başardılar.

Peki neydi bu şanslı Kushim'in adını bize duyuran metin?
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ÇUL  ÇÜRÜTEN

MIS IR'DA

    Ç u l  Ç ü r ü t e n

    @ k i r i k d e r g i

Osmanlı İmparatorluğu, 1517'de Sultan I. Selim'in red lightsaber ışın kılıcı ile Memlük Devleti'ne shift+del yaparak Mısır ve Arap

Yarımadası'na hakim olur. Mısır’da Osmanlı hâkimiyeti sağlanmasına rağmen Memlük Devleti'nin nizam ve teşkilâtı yürürlükten kaldırılmaz.

İtaat eden emirler eyaletin idari ve mali işlerinin başında göreve devam eder. İlk beylerbeyi olarak da Osmanlı Devleti ve Sultan Selim’e sadık

bir Memlük Beyi tayin edilir. O da eyaleti Memlük dönemindeki gibi idare etmeye devam eder. 

Bir süre sonra buyruk almaktan bıkan ve "This is Memlük ulen!" diyen kılıç artığı Memlüklerden oluşan yerel idareciler, Osmanlı'ya isyan

ederek tekrar eski Memlük Devleti’ni kurmaya kalkışırlar. Bu gelişmelerden ötürü Vezîriâzam Okan Yalabık (İbrahim Paşa) bizzat Kahire’ye

gidip isyanı bastırarak nizamı sağlar. Buna rağmen yine Memlük isyankar_mısır beylerinden birçok kimseler Mısır defterdarlığı, emîr-i haclık,

Saîd hâkimliği ve beylerbeyi kaymakamlığı gibi cillop mevkilerde bırakılır. Böylece Memlüklerin önemli devlet kademelerinde hizmet

verdikleri bir düzende uzun yıllar geçer.

1811 yılıydı, Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'nin hariciye nezaretinde nazır olarak Mısır'da bulunmaktayım. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa,

bölgede mutlak hakimiyetini sağlamak için kendisine rakip olarak gördüğü bu Memlük beylerinden kurtulmasını sağlayacak şeytani bir plan

yaptığını söyledi bana ki GoT sahnelerinin kanlı meydanları o gün olacakların yanında epey sönük kalacaktır.

Kavalalı Tywin Lannister, Kahire'nin dört bir yanına tellallar salarak oğlu Tosun Paşa'ya hilat giydirilmesi sebebiyle Kahire Kalesi'nde efso bir

tören düzenlediğini; komutanlar, memur, eşraf, ulema ve bilhassa Memlük beylerini Kale'ye davet ettiğini bildirir. Ayrıca gösterişli bir geçiş

merasimi yapılacağını ve halkın dahi kale dışındaki gösterilere davetli olduğunu ilan eder.

1 Mart 1811 günü davetliler kale avlusunda rütbe ve makamlarına göre dizilip kıyam ederler. Tören tertibine göre Memlük beyleri, askerlerin

arasına kurbanlık koyunlar gibi dizilmiştir. Törenin başlamasıyla birlikte Sultanımız  Mahmud'un İstanbul'dan gönderdiği ve bizzat benim

tarafımdan Tosun Paşa'ya giydirilmesini emrettiği hilatı giydirdim tosuncuğa. Daha sonra resmi alayın tören geçişine başlamasını emreden

Kavalalı, odasına girerek "Emir 66'yı uygulayın!" talimatını verir...

Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Memlükleri Kahire Kalesi'ne armut yemeye davet etti.



Bütün bu komplodan bihaber tören alayı, ortalarında Memlük beyleri olduğu halde uygun adım yürürken, pusuya en müsait yer olan

Kubbetü’l-Azap’a vardığında Kavalalı tarafından gizlice görevlendirilmiş iki subay, önceden planlanan anahtar cümleyi haykırırlar: "Yozgatlıyığ

ellam!" Gizli emri duyan Osmanlı askeri, Memlük beylerine ateş açar. Memlükler üçer beşer devrilirken ortama panik havası hakim olur. O

can pazarında sağa sola koşuşan Memlükler kale kapısının üzerlerine kapatıldığını fark ederler. Burada kimi kurşun, kimi süngü, kimileri kılıç

ve baltalarla paramparça edilir. Memlük Şahin Bey'in kafası kesilip bahşiş kapma umuduyla alelacele Kavalalı'ya götürülür. Diğer ölülerin ve

sağ ele geçirilenlerin kafaları kesilir.  Olayla ilgili kayıtlarda kimi askerlerin bu katliam sırasında dozu kaçırıp ölülerin kıyafetlerini bile

soydukları, kafa derilerini yüzdükleri gibi korkunç detaylardan bahsedilir. Geçit merasimini izlemeye gelen halk silah seslerini ve Wallhalla

çığlıklarını duyunca çil yavrusu gibi dağılır. Dükkanlar bir bir kapatılır. Toplu suikast tertibinden haberdar olan ve o gün şehrin her noktasında

devriye atmakla görevli olan askerler, Memlüklerin katledildiğini anlayınca ekinlere saldıran çekirgeler gibi Memlük beylerinin hanelerine

saldırıp değerli değersiz her şeyi yağma ederler. Beylerin karı-kızlarını bile kapıştıkları, en nihayetinde işi Kahpe Bizans filminin senaryosuna

çevirdikleri ve sıradan halkın dahi dükkan ve evlerini yağma etmeye başladıkları kayıtlara geçmiştir. Bunlar her şey bitip şehirde düzen

sağlandıktan sonra Kavalalı tarafından yağlı kazıkla onore edileceklerdir. Ancak talan henüz bitmemiştir... 

Davete meşgulüm kuşkulüm diyerek icabet etmeyen Memlük beyleri için şehirde tam bir açlık oyunları başlar. Altı gün sonunda şehirdeki

olaylar biter. Dozu kaçıranlar Kavalalı'nın yağlı kazık hediyesi ile onurlandırılır. Daha sonra Mısır taşrasına kaçan veya orada ikamet edip

olaylardan habersiz olan Memlükler de tespit edilerek katledilir, malları yağmalanır. Tüm kesik Memlük kafaları Mısır'ın meşhur Bab-Zuveyle

kapısında sergilenir. 

Yaklaşık 300 yıl önce, Memlük Sultanı Tomanbay da 9.Osmanlı Padişahı ve 88.Halife ünvanıyla bilinen Sultanımız I. Selim tarafından idam

edildikten sonra bu kapıya asılıp 3 gün boyunca teşhir edilmişti ve üçüncü günün sonunda Sultanımızın bana verdiği emirle Tomanbay'ın

naaşını indirip guslü aldırdıktan sonra bizzat kendim Yeşil Vadi yakınlarındaki mezarlığa gömmüştüm. 
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SANAT IN KÖKÜNE

KİBRİ T  SUYU

DÖKÜLEN B İR

ÜLKEDE HÂLÂ

Ş İ İR  YAZMAK

 G ü l  Ö Z D E M İ R

  @ g u l l _ o z d e m i i r

Nükleer silahlardan, 

Dünyanın en ölümcül makinelerinden

Ve bu sarp coğrafyalarda başıma geleceklerden senin merhametine sığınıyorum. 

Vicdanına, adaletine, en çok da ellerine... 

Ellerinden sonra bir şeye gelecek olsa dize, yüreğinin tellerine... 

Tüm kadim öğretilerde, semavi dinlerde ve diğerlerinde... 

En eski mağaraların ciğerlerinde... 

İnsan derisine işlenmiş kitapların suretlerinde,

İşte şimdi benimkinde... 

Her sabah baktığım, yıllardır baktığım ve artık bir başka gördüğüm çehremde... 

Geçti, artık olmuş olan! 

Olmuş olabileceklerin en psişiği,

Artık yüzümde parmak izlerin!

Bak, köprücüklerimin derin çukurlarından taşıyor kabuklanmış yaralarına şifa merhemlerim... 

Akşamüstleri, sabah seherleri, dimağıma  yer eden anne türküleri... 

Sana demledim ben bu şeyleri, 

Beklediklerini ve sen bilmeden biriktirdiklerimi.

İşte bu yüzden aç kollarını, ben geldim!

Dökeceğim bahçelerine bilyelerimi...



AYKIR I  AKŞAMLARDA

YAĞAR YAĞMUR

M i m a r  S i n a n  E L T E R

@ k i r i k d e r g i

Aykırı akşamlarda yağar yağmur

Doluşur kalabalıklar otobüs duraklarına

Bir tuhaflık kafamda

Şerrinden korkar oldum 

Baki müşkülümün; zira

Sefayla cefanın müşterekliği önermesi

Uğramadı hiç...

Ne sefa bulur ruhum ne de sefaya dair bir safahat

Ceketimin iç cebinde zamana kafa tutan cefakar mendilimle yan yana duran

Renk stüdyosunda çekilmiş renksiz vesikalıktaki o bakış...

Yiğit boynumu büken sevdanın peşi sıra 

Ses etsem akşam vakti bağır çağır

 Sazlar, sözler, şiirler

Yankılanır sokaklarca

Sesimin dalgaları kıyıma geri çarpar, anlarım

Aslında sarılmak fiilinin değilinin

Tüm suçlara sebebiyet verebilecek

Bir hengameye gebe olduğunu

Korkarım şerrinden o an

Kafamdaki tuhaflığın 

Otobüs durağı dolusu kalabalıklığından... 

Aykırı akşamlarda yağar hep yağmur

Ve sel olur kitaplarca

Balçıkla bezeli sokaklarda

Nesirlerle manzumlarla canhıraş bir yoksul

Bir lokma şiir derdinde...
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BÖYLE  VURDULAR

BENİ

    N u r d a n  G Ü Z E L

    @ _ k u s k a d i n

Gölgesiz çıplak ayak dolanır ıssızlığım 

Unutulmuş bir rüya hatırı sayılmaz bir an gibi

Zaman sessizce ilerliyor, dağlarım puslu

Bir un eleği gibi asılmışım duvara

Tenim tarihin atlası 

Ruhumda ölü sirenler çalıyor

Bir bebek ağlıyor açmış gözlerini dünyaya

Bende matem havası

En yaralı halimdeyim, sinmiş köşelerde, suskun

En güzel sevmelerimi söküp attılar köklerinden

Hüznüm büyük bir dağ, bir boran, bir çığ

İki vadi arasından geçer göz yaşlarım bir nehir

Bana en sevdiklerim kıydılar

Gök grisi biraz kurşuni kanatıyor kulaklarımı

Yatırılmış musalla taşına tüm sözcükler ceset gibi ağır

Ölmeyi yeğler insan duymadan ölmeyi

Çıkarıp kalbimi göğsümden seyrettim çırpınışını

Böyle vurdular seni dedim

Taşa çaldılar kanatarak 

Sarıldım bir kefene beyazın masumiyetine inanarak

Dursun dünya kopsun kıyamet

Ağlayamayacak kadar yastayım...



DÖRT  YAPRAKL I

YONCA

N e z i h a t  K E R E T

@ n e z i h a t _ k e r e t
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Doğdu, boncuk gözleri büyüdü. 

Bir parladı o zeytin bakışlar, 

Solmuş günlere dair ne varsa hazanlarla

Gümüş yapraklara dönüştü birer birer… 

Arındı sabır bahçesi yabancı kokulardan

Gün be gün yakınlaştı, uzak sanılanlar…

 

Ey benim dört yapraklı yoncam;

Doğduğundan beri baharsın, bahar…

 

Elleri vardı, yumuk yumuk…

Bir pencere açtı, çıkmazlara

Sert poyrazların peşi sıra lodoslarla

Kutsanmış merhemle şifalandı kışlar

Örüldü duvarlar sevgiyle, ilmek ilmek…

Gün be gün uzaklaştı, ürkünç yankılar…

 

Ey benim lavanta kokulu düşüm;

Doğduğundan beri baharsın, bahar…

 

Şimdi, şen bir kâşife dönüştü.

Bir formül buldu, açmazlara

Olasılık dışı da olsa belirsizliklerle

Gerçekleşmiş ihtimalle kesinleşti umutlar

Değere döndü sıfırlar, adım adım…

Gün be gün çözüldü, imkânsız denklemler…

 

Ey benim her ikliminde ömrüm;

Doğduğundan beri baharsın, bahar…
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HÜZNÜN ENKAZI

    B a r ı ş  Ü N L Ü

    @ u n l u _ b r s

Hasretlerin fırtınasında,

Avuçlarımda açan sensizlik çiçeğiyle

Bir tekne misali yol alıyorum!

Kaderin takvim yapraklarında bana biçilen,

O meçhul sona…

Zaman denen mefhum azar azar siliniyor,

Gözbebeğimin kundağına,

Yokluğunu bıraktığın günden beri.

Ve acının müptelası dilimde,

Köşesi usulca yakılmış bir kitabın sayfaları gibi

Soluyorken gülüşünün sihri,

Umudun rengini giyinmiş hecelerimi

Öksüz bırakarak...

Sefil bakışlarımın tiyatrosunda,

Bu gece başrol;

Ruhuma tünemiş, ölüm kesiği bir feryat…

 

Belki de 

İntihar kızılı bir gerçeğin uçurumunda,

Acıklı bir romanın son cümlesi olmak düşmüşken

Kimliği kayıp yarınlarıma...

 

Hatta nefesimin saatinde,

Akrep ile yelkovan hüznün enkazı altında kalsa da

Gün olur,

Adımlarının değdiği bir kaldırımda filiz veririm:

Kirpiklerinden damlayan hayallere,

Dudaklarından dökülen öyküye

Rastlayabilmek için…



BUL(UŞ)MAK

Z e y r a  D e n i z

@ h a y a t _ h a m l e s i
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Kırılan aynalardan görmeye

Yazılmış şiirlerden bakmaya

Gidilmiş yollardan gidip

Dönüşsüz evlere varmaya çalıştı.

 

Bir an durdu;

Bütün yapan neydi kendini?

Şiir yapan kim?

Hangi evdi yolunu bulamadığı ve

Döndüğü yer nere?

 

Anladım demeyi,

Yazmış olmayı

Evinin kalbini bulmayı bulmaya aradı,

 

Bul(un)du.

 

Bulduğunu aramakla

Aradığını bulmak arasında

Bir kandırmacada

Kendiyle

 

Buluştu.
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DÖRT  DUVAR

    U y g a r  K A P L A N

    @ k a p l a n u y g a r

Geçmek bilmeyen saatlerin yalnızlığı 

Bir pencerenin önünden seyretmek 

Su misali hayatın akışını 

Elde avuçta hiçbir şey yok 

Dört duvardan başka 

Düşen bir yağmur damlası kadar 

Özgür olsaydım 

Karışsaydım toprağın bağrına 

Kaç pencere açılır yalnızlığa?

Bulutlar, ah o bulutlar! 

Dilleri olsa da konuşsa

Kaç yağmur damlası ile ıslandı çaresizliğim?

Düşen bir yıldırım aydınlatır karanlığımı 

Ve düşen bir yıldırımdan yok bir farkım 

Hep sonradan duyulur sesim

Hep sonradan avazım 

Camların buğusuna yazılmış 

Ne varsa hasret kaldığım 

Bir çocuk kaçar ellerinde hayalleri 

Islanmamak için yağmurdan 

Kaçma çocuk, kaçma! 

Islanmakmış oysa 

Özgür olmak

Çamura batmakmış

Olabildiğince hissetmemiş 

Rüzgarı yüzünde 

Şikayet ettiğin ne varsa 

Özgür olmakmış oysa 



YOKLUĞUMA 

İY İ  BAK

İ n c i  E L E N C E  İ L T E R

@ y o k l u g u m a i y i b a k
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Yokluğuma iyi bak, 

Üşümesin, taş duvarlarında bedenin 

(yüreğin) buz kesmiş, şu geçtiğimiz hazirandan kalma yalanlarınla. 

Yokluğuma iyi bak, 

Pencerenin kenarına gelen kuşlara selam söyle 

Her geldiklerinde, onlara yokluğumu belli etme 

Artık ben yokum diye sakın en sevdiğim kitaplarımı atma. 

Hani cam kenarındaki çiçeklerim var ya, 

Her çiçek açtıklarında 

Eski bayram sevinçlerini bana tattıran mor menekşelerim, sevgimi şefkatimi görmezden gelmeyen 

Vakit geldiğinde mor elbiselerini giyen 

Vefalı mor menekşelerim, 

Onlara iyi bak onlara yokluğumu hissettirme lütfen 

Sakın onları da küstürme kendine,

Verdiklerime iyi bakmadın,

Hiç olmazsa yokluğuma iyi bak.

Yüreğinin her köşesi gidenlerin ayak izleri ile doluyken, Benim gidişim ürkütmez seni.

İste bu yüzden gidiyorum 

Bensizliği iyi sakla hatta unut beni.  

Ama olur'da başaramazsan unutmayı  

Ara sıra gelirsem aklına, 

Bensizliği göze aldığın anı hatırla,

Al yokluğumu avuçlarına 

Kanasın ellerin pişmanlıkla  

İşte o an ya tut beni yeniden avuçlarında 

Ya fırlat at yok say her şeyi, ne olursa olsun unut beni.



Sorsan, aya yerleşecek; herkes
Söylesen millet aç, ayıplar seni arkadan bir ses
Utanç getirir mi fakirlik insana?
Bu yüzyılda bu ülkede getirir
Salıverdim tükenmişlikle elimdeki balonu 
Balon uçtu, zaman sanki durdu
Göğün yüzünde nice balon
Böylesi tükenmişliğin semeri kaç erkeğin sırtında, sen biliyor musun bebeğim? 

Mimar Sinan ELTER


