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SUNUŞ

Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel

Şöyle, canınız mı sıkıldı hafta sonunda?

“ sözleriyle tüm insanlığa kucağını açmıştır.

Biraz başınızı alıp kafanızı dinlemek mi

Bu kucak yıllarca Aşık Şem'i, Hulusi Baba,

istiyorsunuz?

Mevlana'nın

Seyrari, Koraçor, Aşık Mehmet, Haki Baba,

dergâhında ney sesinde ruhunuzu "aşk" a

İsmilli Tarihi, Aşık Mehmet Yakıcı ve daha

teslim

nicesinin sazında söz olup çağlar atlamıştır.

edip

Yoksa

gözlerinizi

semaya

duran

semazenlere teslim etmek mi istiyorsunuz?

Gönlümüzün

O zaman hoş geldiniz Konya'ya. Karakedi

ozanların

dergisinin bu ayki nöbeti tarafıma tebliğ

birer " tembih" olmuştur. Onların izinden

edildiğinde içsel bir mutluluk sardı önce

gidebilirsek ne mutlu bizlere...

beni. Doğduğum topraklardan her gün
takipçisi

ve

okuyanı

giderek

bam

teline

dokunan

bu

yazdıkları her dize bizlere de

Bu sayıda ne mi olacak peki? Birbirinden

artan

güzel şiirler, öyküler, deneme ve inceleme

Karakedi'mizin sesi olmak bana gurur

yazıları tabiki. Sizin yerinizde olsam evimin

verdi. Titizce çalışmak lazımdı, en güzel

en güzel köşesinde, elimdeki çay ya da

öyküleri, şiirleri, deneme yazılarını ve

kahveyle yavaş yavaş okumaya başlardım

makaleleri seçmek de öyle kolay olmadı

Karakedi'yi.

doğrusu. Zira bu sayı insanları "Aşk" a

Bu sayıda on üç yaşında küçük bir şair

çağıran bir yerden çıkıyordu. Her cümlede

adayının şiirine de yer vermek istedim.

aşkı, her dizede Konya'yı göreceksiniz.

Seninle

“Sevgide güneş gibi ol,

sunuyorum canım kızım Elif Eylül Güler.

dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol,

gurur

duyuyor,

teşekkürlerimi

Bu vesileyle mürekkebimiz kurumasın ki

hataları örtmede gece gibi ol,

sizlere yeni coğrafyalardan yeni şiirler/

tevazuda toprak gibi ol,

öyküler yazabilelim. Edebiyatla kalmanız

öfkede ölü gibi ol,

dileğiyle... 18.03.2019

her ne olursan ol,
Oktay GÜLER/KONYA

ya olduğun gibi görün
ya göründüğün gibi ol” diyen Mevlana'nın
asırlarca önce verdiği öğütler
"Gel, gel, ne olursan ol yine gel.
İster kafir, ister mecusi, ister puta
tapan ol yine gel.
Bizim

dergahımız,

ümitsizlik

dergahı

değildir.
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Sayfa 3

KALK GİDELİM KARDEŞ
(Elif Eylül GÜLER)
“Atarlı Kedi”

KİM BİLİR
(Hamiyet KOPARTAN)
Kaç evde duman tütmüyor,

Kalk gidelim kardeş

Üşünüyor, kim bilir?

Buradan saygıyı almışlar

Kaç evde ocak tütmüyor,

Saygı yerine farklılıkları koymuşlar

Düşünüyor, kim bilir?

***
Kalk gidelim kardeş

Kaç hane yakılıyor,

Buradan merhameti almışlar

Yıkılıyor, kim bilir?

Merhamet yerine vicdansızlığı koymuşlar

Kaç hane daralıyor,

***

Sıkılıyor, kim bilir?

Kalk gidelim kardeş
Buradan özgürlüğü almışlar

Kaç kişi ağlıyor,

Özgürlük yerine esareti koymuşlar

Sızlıyor, kim bilir?

***

Kaç kişi yanıyor,

Kalk gidelim kardeş

Yakılıyor, kim bilir?

Yeter artık bu kadar kaldığımız
Yoksa saygı

Şimdi ne kadarı mutlu,

Yoksa merhamet

Yarınlardan umutlu,

Ve yoksa özgürlükler

Kaçı derin duygulu,

Durulmaz buralarda

Kaçı vicdansız, kim bilir?

Kalk gidelim artık....
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Sayfa 4

EŞİK
(Furkan ÖZCAN)
Bir eşik daha seslendi
Eder etmez neyse
Bozkırlara karıştı

TALAN
(Meral Tabakoğlu TOKSOY)
Yine gitmek istiyorum ıraklara
tüm sahteliklerden uzağa
avare gezeyim yollarda
kalbimi artık kimse kırmasa

Bu kurak dağlar

Kırılmasam

Avantalar boşuna

kendimden gayrısını sevmesem

Rüzgar bile kırık dökük

Kahır etmezdim kimselere

Birkaç düzüne yıldız

Vefasızlığı öğrenmeliyim

Yeşeriyor mu
Sararıyor mu

Okumayı yeni söken çocuklar gibi
zorlanarak, hece hece
boğazım düğüm düğüm

Belli değil

gözlerim kan çanağı

Yığın yığın sessizlik

Öğreneceğim

Yolcu gibi duruyor

vefa dersinde

Kalacak mı

vefasızlığı...

Gidecek mi
Saatlere gelecek sorulmuyor!

pekiyi alamam
geçer olsun, ziyanı yok
talan olmuş bir yürekle
talan olmuş bir Ülkedeyim
hani "güzel günler,
Güneşli günler görecektik?"
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Sayfa 5

BUĞDAY TARLALARI
(Gülçin Yağmur AKBULUT)

SERENAD
(Binnaz Deniz AYDEMİR)
Yelkovan sesinde aklım…

Sen giderken
en ağırından
bir kaya kütlesi
vurdu nöronlarıma
şimdi ben sağır,dilsiz
başıma yıkıldı
bu güzel coğrafya

Radyoda eski bir şarkı…
Schubert’ten bir şeyler belki…
Nedensiz bir köz ateşi anımsadığım.
Göz nuru, el işi yalnızlığın…
Hovarda bir gezgindir artık tüm rüyalarım.

İlk kez karşılaştım kendimle
İçimin koridorlarında
ayrılık neden
hep aynı yerden
söküp alıyor
yaşama sevincimi
neden aynalar vermiyor
göz altı çukurlarımın hesabını

O koku, hep aynı oku şakağıma bulanan…

Gülüşlerimi kapı eşiğinde bıraktım
papatyalar kuruttum
yüreğimin dehlizlerinde
derinlerimde renk renk
kanamalar büyüyor
yaramda ise siyah zambaklar
kök salıyor
ağustosta kar düşüyor üzerime

Serenat, dolduruyor kulaklarımı.

Arkadaş olamadım sensizliğimle
başım belada
seni esmeyen rüzgarlarla
acının da bir adı olmalı
her şeyi anladım da ölüme beş kala
bir gidişini sığdıramadım
birde vefasızlığını
yarınımda boy salacak olan
esmer buğday tarlalarına

İki çift gözdür yüreğimi dağlayan.
Çatlamış aynalar tüm odalarda…
Kırık bir bardak, masada evirilmekte…
Ah bu duvarlar, ölümü beklemekte!
Dallanıp budaklanıyor yeni bir şarkı…

Düşüyor usuma Struma.
Her biri elemli koca bir fırtına!
Benliğim bulanmakta apansız!
Yağmurlar tenimi ıslatmakta…
Ah, bu yağmurlar yok mu?
Ne fütursuz, ne kibirli!
Uykumda bile bırakmıyor peşimi!
Islak caddelerde gölgemi görüyorum.
Mum ateşiyle evreni yakıyorum.
Yankısı kulağımda denizin çağırdığı.
Serenat hüzün kokan bir şarkı!
Acıtıyor durmaksızın yaramı!
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Sayfa 6

KADİM DOST
(Nilüfer UÇAR)
kayıp giden sarı sıcak günler
derin çıngıraklı nefes
aldanış yumağı kabus rüyalar
yorgun beyin anıların istilasında
debisine kırgın ivmesiz yaşam
öyküsü kayıp siyah- beyaz fotoğraflar
yürek gömüsünde dilsiz uşak
uyur yılların sessizliğinde
yorgun ruh duygusal yalnızlığında
örselenip incinen özben naçar
iç titreten ışık resitalinde
telaşlı gecelerin vuslatı
adı kondu yaşanmışlık
neydi yaşanan
günsüz, aysız, soluksuz göçebe ömürde
ölümle yaşamın soluklandığı
zaman yazgısının eğimli eşiğinde

SEVMEK LAZIM
(Özge ARTIKASLAN)
“Harunum’a”
Sevmek lazım göğün hayal mavisini
El sallamak lazım şu üzgün buluta
Dökmesin üstümüze yaşları ki,
Uzanalım şu çimenlere boylu boyunca.
Küsmek lazım aslında
Zıt kutuplar misali
Belki alır beni gurbetten,
Yollar yanına.
Sevmek lazım şu geceyi
Yoksa buluşamayız yıldızlarda
Ve uyanamayız yeni bir sabaha.
Sevmek lazım kısaca
Haddinden fazlaca sevmek.

düşsel duraklar
topla- çıkar
kimi ukde kaldı
kimi kanattı
bazen güldü bazen ahta kaldı
ne sandın
gitmeye niyetlenen ömrü
kadim dost ayaklanmış
sanma kırgın
zaman dilimi sabırsız
kaç nefes acelede
yorgun, gitmeye niyetli
kod adı: yaşanmışlık
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Sayfa 7

AŞKIN KIZIL ALEVLERİNDE
(Cemal KARSAVRAN)
bu gece hayalimde sen vardın
çağıl çağıldın dalgalarla koylarımda
gece yosunlu sarmaşıklardı
kırmızıyla boğulurken mavilerde
düşlerimde melektin ak pak
döne döne yalnızlığıma yoldaş
bir var olup bir yok olurken
terli kısraktın sevgiye aç
sabah uyandığımda sen vardın
sisli bahardın güne doğan
kulağıma fısıldadığın ezgi
dudağıma kondurduğun buseyle
şafağın ilk ışıklarıydı kabusum
güneş perde aralığından sızarken
yalınayak serinliktin tenime değen
yüzüme vurduğum suda sadelik
uzun maraton çıktığım yol
karşılık bulur mu düşünmeden
sezgilerde gizli duygular
açıktan dile getirilmeyen
tanrım kandırmayacağım yüreğimi
mavilere tutunduğum ümitlerle
ateşten korkmuyorum yanacağım
aşkın kızıl alevlerinde

HER ÖMRÜN DİBİNDE VARDIR
(İkram GÜNEŞ)
Her ömrün dibinde vardır koyu yasakları
Fahişe kalabalıkları
Ayyaş sarhoşlukları
Birde, birde çoğula benzer tekil
yalnızlıkları...
Her ömrün dibinde vardır
uğurlayamadıkları
Uğruna cayır cayır yandıkları
Birde, en ağırından suratına küfürler
saydıkları...
Her ömrün dibinde vardır, ayıp kahkahaları
Çıplak suskunlukları
Birde tövbekar, ince, masum duruşları...
Her ömrün dibinde vardır "f" tipi
yalnızlıkları
Gri hüzünleri
Boğulmuş düşleri
Azgın hasretleri
Birde terli, esmer, yanık kederleri...
Her ömrün dibinde vardır, azgın öpüşmeleri
Şehvetli sevişmeleri
Günahkar hayalleri
Birde el değmemiş bakire gülüşmeleri...
Her ömrün dibinde vardır toz tutmamış
sevgiler
Kederli arsız günleri
Prangalı sessizlikleri
Haddini bilmez arsız demleri
Birde umuda aç
Umuda susamış
Koyu, demli, derin geceleri…
Umuda aç
Umuda susamış
Koyu, demli, derin geceleri
Derin geceleri…
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Sayfa 8

İNTİHAR ÜZERİNE GÜZELLEME
(Oktay GÜLER)
İntiharlar değil midir kesilen en net
biletler? Sonsuz zaman diliminin ortalama
yetmiş yıllık Dünya denilen mola yerinde
size verilen ikramların hoşnutsuzluğu mu
yoksa mola yerinin size yaşattıkları mıdır
sizi bu bileti kesmeye mecbur eden? Bazen
boğaza geçirilen bir yağlı urgan, bazen
damarlara enjekte edilen yüksek doz, bazen
de yüksek katlı binaların en güzel manzaralı
uç kısmı...

Ruh bedene aşık olmalı. Hem de
öyle bir aşk ki istesen de ruhu bedenden
alamamalısın.
Ne Beşir ne Vedat ne de diğerleri....
Yaşam, ölümü meslek edinen
celladın yüzündeki maske kadar siyah bile
olsa, idam sabahı af çıkacağı umudu
taşımak kadar da güzel.
Düşünsene, yine sabaha günaydın
dediğini...

İntihar etmeyi düşünen bir kafa
neyi merak acaba? Ölümün nasıl
hissedildiği merakı mı yoksa Azrail'i bir an
önce görme isteği mi? Kim ne derse desin
intihar başlı başına cesur bir eylemdir.
Kendine güvenmenin, kararlılığın, gözü
karalığın adıdır intiharlar. Çeşidi ne olursa
olsun her ölenin cesedinin yakışıklı olduğu
bir eylem hem de. Stefan Zweig,
Mayakovski, Virginia Woolf, Ernest
Hemingway ve diğerleri. Kimi hayatı en
kestirme yoldan yaşamış, kimi de hayatı
kesip atmış...
Ben Materyalistim diye haykıran
Beşir Fuad, kanının son damlasına kadar
ölümün kendisini nasıl aldığını ince ince
yazdı bileklerini kestiği o küvetin içinde.
Ya da V. Woolf; acaba elbisesinin
ceplerine o taşları doldurup nehire kendini
bıraktığı zaman neyi hesapladı?
Otuz ikisinde intihar eden Vedat
Uşaklıgil mi daha bıkkın bu hayattan yoksa
Vedat Oğuzcan mı?
Öyle ya da böyle...
Yaşam; kıyısında durulan bir deniz
gibi. Bazen suları içimizdeki dertler gibi
kabarıyor bazense içimizdeki sükut gibi
dingin...

KARAKEDİ KÜLTÜR, SANAT, EDEBİYAT DERGİSİ,YIL:2019,Sayı:26
S A Y I : 2 6 Sayfa 9

Sayfa 9

LAİLA! BU BİR MUTSUZLUK
SENFONİSİ
(Cesi SULTAN)
I. Gel ve üstümüzü ört, Zamanın
acısı,kimsesi,çocuğu...
Açık
kalmasın
düşlerimizin rahmi Doğacak suyun rengi...
Bir
yaşam
sonra
gelecek
olan
Kadın,anne,sevgili
ölü...
Ve
bizim
biriktirdiğimiz onca sevişme... Dur!...bekle
daha boşalmadık birbirimize... Söyle...
Ruhumuzu giydirsinler... II. Şöyleki... O
ağıt,kanlı bir yaprak Binlerce renkten
koşarak gelen ses... Çığlık yanlızlığıyken
öpüşmek, Pusulasını yemiş bir delidir aşk...
III. Kocaman bir gülüş edinelim...
Kocaman
bir
ayna,
bakmayalım
birbirimize... IV. Düşün; Gün ışığının bir
ağacın üstüne düşüşünü, en üsteki dalından
toprak altındaki damarlarına kadar...Önce
yapraklarına değer,hala yaştır...geceden
çiğle
sevişmiş,
nefesi
olmuştur
ağacın...dallarına sarılışını düşün...gülerek
koşan bir çocuk gibi ağacın bedenine
saldırışını düşün...içinden akana karıştığını
hisset...o ışığın bütünüyle kapladığını düşün
ağacı...ki hayattır... Şimdi o gün ışığının
aynı şekilde aynı çoşkuyla başka bir ağaca
düştüğünü düşün... Dar ağacına... Dal yok
yaprak yok... Bir ölü var... Sallanmakta
ölümün oyun parkında... V. Laila!... Bana
gel...yanına, Umut,umutsuzluk,karanlık...
Korku, yanlızlık, acı... Biraz su... Ve kan...
Bir
peygamber
buldum
aklımın
tımarhanesinde... Dövülmüş, sövülmüş,
tecavüz edilmiş... Ona abdest aldıralım
halimizce...
Söyle...
Ruhumuzu
giydirsinler... Sağlıcakla...

KERVAN
(Demir ZENGİN)
Yorgunum, ne söze erinirim…
ne sözcüğe aldanırım..
gücenmemmevlâdan gayrısına..
zamandırerir..devrandır döner..
ateş de.. günola..bulanır toprağa..

olsun..varsın..harsın..
yansın ey gönül!
fayda yok bundan gayrısına..

eylesen de bir..eylemesende..yâre!
can da bir..canan da..
yar da bir..elde..bana..

eydost,eyyar,ey can..
geçti o kervan..
bana..benden kalan..
kalpte yara..
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Sayfa 10

MEHTAP ANI
(Gülnar FERRUHKIZI)
Bir gece yarısı
Sessizliğe gömülmüş bir gökyüzü
Ve dile getiremediği

GELDİN Mİ?
(Uğur ATAŞ)

Sen bu ırmağı dere iken de sevdin mi?
Döküldüğüm denizi görmeye geldin mi?

Ancak söylemek istedikleri
Tutsaklığa mahkum aşkını

Eski bahçelerdeymiş bir ömrün gençliği,

Yahut kalbinde barındırdığı acını

Bahçemden dikenleri dermeye geldin mi?

Konuşma zamanıdır

Bir defn-i kalb varmış kaderin bir yerinde,

İşte bu bir mehtap anıdır.

Kefenlediğim kalbi gömmeye geldin mi?
Yakıtına tutuşmayı severmiş ateş,

Uçsuz bucaksız karanlığın derinliğinde
Ay ışığının küçük gülümsemesinde
Gönlümüzün mutluluğa yaklaşmasıdır
Bu bir gecelik mehtap anıdır.
Zihnimiz düşüncelere kapılır

Tükendiğim bu yerde sönmeye geldin mi?
Ağlayanı sevmezmiş bu çetin savaşlar,
Ordumun sancağına gülmeye geldin mi?
Zaferlerin de ömrü varmış insan gibi,
Zaferimize talkın vermeye geldin mi?

İç sesimiz bize kederimizi anlatır

Zamanın da hançeri olurmuş belinde,

Bu tam da kendimizi dinleme anımızdır

Sen benim zamanımda ölmeye geldin mi?

Bu bir mehtap anıdır.
Yanımızda ne kadar çok insan olsa bile
Bize destek olan sevdiklerimiz olsa bile
Aslında ne kadar yalnız birey olduğumuzu
Kocaman dünyada ufacık varlık
olduğumuzu
Anladığımız vaktimizdir
Huzurla buluşma zamanımızdır
Bu bir mehtap anıdır.
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Sayfa 11

ANLATABİLİR MİYİM?
(Ramazan Tuğrul OĞULATA)

ASAL SAYIDIR ÖLÜM
(Merve DAĞCI)
Ve gerçeklik

Söylesem anlatabilir miyim kendimi,

Ölüme çeyrek kala gözlerinden geçendir.

Kelimelere dökebilir miyim içimdekileri,

İçtiğin bir damla yağmurda, o,

Ya da sen anlayabilir misin
düşündüklerimi?
Gözlerine baksam bir şey demeden öylece,

Parmak uçlarında eriyen kar tanesinde, o,
Unutturucu bir ızdırabın başkahramanıdır.

Gözlerimden okuyabilir misin, içimdeki

Ne yaparsan yap,

beni.

İster arşa değecek kadar sevgin, sev birini

Fark edebilir misin, derinlere dalsan

İstersen yolları ters yürü kus öfkeni

benimle,

Daha bitiremeden bir nefeslik cümleni

Denesen, görebilirsin belki de bende olanı;
Özgürlüğü, uçsuz mavilikleri ve kuşların
kanat çırpışını,
Rüzgarın ıslığını ve ipsiz bir uçurtmanın

Gel diyene yok diyemeden topraktasın işte.
Nostaljik bir müziğin son saniyesine denkçe
Yapışmış yüzüne hasret, ruhun kelepçe

peşinden koşmayı,

Bir kopsa kıyamet, anılar saçılır içine,

Sabahı aydınlatan güneşi, geceyi parlatan

Ah fikrimin ekşi yanı

ayı ve yıldızları,

Şimdi gör bir de sen,

Dostluğu, olabildiğince kardeşliği ve

Ayrılığın kilosu kaçmış

sevgiyi,
Ve bir seni, bir seni sevdiğimi…

Ezer seni tek hamleyle.
Bir dizedir ki bir ömür,
Yazamazsın aynısını
Bir ekle bir çıkar bin kaç can
Ordudur, biter doğar çoğalır
Benzemez hiçbir şeye tek bir izi
Asal sayıdır ölüm, kendinden ötesi
haramdır,
Bölünür durur katra katra
Şiirin aklına hazine
Yahut ilk gecesine musallat yılana aştır.
Kaçan giden bu vaktinin hırsızı/ Hesap
günü borçlu bir bedbahttır.
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AŞKINDAN
(Abdullah KURT)
Kalbim diyorum,
Ateş halkası çıkmazında,
Eridikçe eriyor,
Sol mememden akacak gibi hissediyorum
aşkından.

Kelimeler dilimi yaralıyor,
ve adın
Rehin durumdayım özleminde,
Sual edemiyorum hâlini, bağışla,
İnan, merakım özge güzelliklerinin
aşkından.

Ne hoş ki sesin saplanmış kulaklarım
zarına,
Musiki bir renkte,
Senfoniler duysa arzular sesini
Bil ki sesine alıştımsa da aşkından.

Kalbim diyorum,
Taşkındır sevdandan,
Yığın bir aşığım sana dair,
Ama duyuramıyorsam da
İnan yoğun aşkından.

DENİZ ÖZLEMİ
(Selami ÖZKAN)
Bir bozkır çocuğunun hafızasına
yerleşen ve orada kök salıveren uçsuz
bucaksız steplerden, kahverenginin her
tonunu barındıran dağlardan, taşlardan
başka ne vardır ki? İbn-i Haldun’un
buyurduğu gibi “Coğrafya kaderdir.”
Doğup büyüdüğümüz şehirler, iklimler
belirliyor
hayat
çizgimizi.
“Deniz”
sözcüğünü ilk ne zaman duydum acaba diye
tahattur etmeye çalışıyorum. Muhtemelen
ustamın altın hükmündeki nasihatlerinden
birindeydi: “Ey oğul! Cömertlikte deniz
gibi ol.” Hz. Mevlana’nın o müthiş ifadesini
sonradan
kendime
hayat
düsturu
edinecektim denizden bîhaber.
Lise hayatımın sonunda keskin bir
dönemeç olan üniversite sınavı ile kararımı
verme zamanı gelmişti. Gidip denizi olan,
martıların çığlık çığlığa uçuştuğu bir
şehirde, İstanbul’da, okuyacaktım. Maviye
çalan gönül ibrem adını duymakla yetindiği,
televizyonlarda
gördüğü
denizine
kavuşacaktı.
Mevla’nın
tevfikiylePayitaht’ta beş yıl edebiyat
eğitimi almak nasip oldu. Denizle,
dalgalarla, o güzelim vapurlarla muaşakam
her geçen yıl ziyadeleşti. Şiirlerle,
romanlarla bendesi oldum mavinin. Hayâlî
Bey ne güzel de ifade ediyordu halimi: “O
mahîler ki derya içredir deryayı bilmezler.”
Teselli ufkuna eriştiğim, iplik iplik
yağmurlarında ıslandığım deniz kentimden
çok çok uzaklarda bu satırları kâğıda
dökerken söz veriyorum kendime. Bir
öğretmen olarak denizi o kadar güzel
anlatmalıyım ki talebelerime onlar da
yollarını bir vesile ile yollarını denize
düşürsünler ve o havayı mutlaka teneffüs
etsinler. Ne vakit özlemim kabarsa bu
kentte
hemen
sarılıyorum
dizelere:
“Görmek istersen denizi/Yukarıya çevir
yüzü/Deniz gibidir gökyüzü/Aldırma gönül
aldırma.”
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DENİZ MEZARLIĞINA TAŞ ATMAK
(Ayşenur AKIN)
Denizler kendi karalarına gömülen birer ölü
bedenler gibi midir sizce de? Hayır, ama
altında değil dersiniz biliyorum. Denizler
karaların üzerindedir. Karalar bağlamak
için de fazla yaşlıdır. Öldü mü gerçekten?
Yoksa birileri mezarlarına taş atıp onların
ruhlarını rahatsız mı ediyor? Kim ister ki
böyle bir şeyi? Denizin maviliğinde ölümün
yası da mavidir diyenler diğer renkleri

uzuvlarını bilmek gerekir. Her biri birbirini
bütünlemek için ayrıdır, yoksa hiç ayrı
kalmamışlardır aslında. Düşünün bir iki ayrı
enerjiden oluşan atomların her bir parçası
diğerinden kopma savaşı verir. Aslında
birbirlerine karşıt olan bu enerjiler azılı
düşmanlarına karşı ayrışamazlar; çünkü
doğa

onları

ebediyen

birleştirmiştir.

Teste’de benim ile aynı fikirde o da bize
denizdeki balıkların dilinden konuşuyor:

galebe çalıyor besbelli. Hatta onlar denizin

‘’Varsa yoksa ben, varsa yoksa ben, ben,

altında maişet derdine düşen emekçiler gibi

ben, ben…’’ diğerlerinin bencil melodisini

karınlarını doyurma peşindeler onları nasıl

yerle bir eden diğer balık da der ki:

göz ardı ederiz? Yeşili, mavisi, kırmızısı…
Geçen gün daha önce hiç tanışmadığım bir
balık gördüm pulları bir başka, yüzgeci
ötekilerden

daha

belirgin.

Herhalde

‘’Evet, ama başkası da var, evet ama
başkası da var; başkası, başkası, senden
başkası!’’

içlerinden en güzeli oydu. Daha güzelini

Kumlardan sıyırdığım, kumsalın şekline

görene kadar; evet, evet oydu. Ya taş

bürünen, kokusunu bilen deniz kabukları

atarsam denize birine gelme ihtimali ne

bizi yaralamıyor diyor balıklar. Onlar

kadardı düşündüm? Taş ya suyun dibine

işlenmiş olan sizlerdir diyorlar; bazılarınız,

gömülecekti ya balıklardan birine gelecekti.

bir kaçınız, birazınız. Hepiniz değil diyor

Yapmadım,

balık. Neden diye soruyorum:

çocukken

suyun

üzerinde

sektiremediğim taşlarım vardı benim. Şimdi
de öyle. Hiç üç kere sektiremedim suyun
üzerinde, hep suyun kaldırma kuvvetine baş
kaldırdılar ve gömüldüler o mezarlığa…

‘’Taşlar ağırdır, çoktur, köşeleri vardır,
yaralarlar. Deniz kabukları öyle mi ya?
Denizin ılık suları yüzeyini inceltmiştir.
İçleri

boştur,

ağırlaşmazlar,

denize

Yine soruyorum kendime: Ya ayırsaydım

attığınızda batmak için uğraşmazlar. ‘’

birini birinden? Balıklar değil yosunları bile

devam etti balık:

ayırmak

mümkün

müdür

birbirlerinin

bedenlerinden? Hem bedenler canlılığın
yalnızca bütünselidir. Onun ayrıştırılmış

‘’Bizim mezarlığımızda o kadar çok taş var
ki hepsi de diğerleri gibi, hiçbiri deniz
kabuğu

değil.

Keşke
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yörüngesine nâzır halkalar açsalardı suya; o
zaman

bir

garip

alabora

hissetmezdi

ölülerimiz.’’

(Kübra BODUR)

Bu gördüğüm güzel balık, içimde donuk
yeşil renkte bir yosun parçasını gölgelemişti
yüzümde, içini döker gibi yapıp kılçıklarını
tutuşturmuştu

elime.

Denizlerin

değil,

insanların dibine fersah fersah inmekti bu.
İskandil ile çekip çıkarılan bir gömünün
kuru kalabalık çöplüğü de vardı. Sığ sulara
atılan taşların derin sulara atılan taşlarla
aynı değildi bunu öğrenmemiştim. Ta ki
güzel balık deniz mezarlığındaki ruhlardan
bahsedene kadar.
İnsan içinde yüzdürdüğü balıkları bir bir
taşla vuruyordu, kimi ise zehirli kimyasal
edip

akıtıyordu

hiddetini,

trajedisini.

Geçmişten bu yana gömülen kim varsa
içinde

cenazesinde

dikili

taşlarıyla

anılıyordu.
‘’Bedenler birbirinden ayrı, ruhlar değil’’
demişti balık bönleşen bakışlarına inat.
Henüz

“P(OE)SİKOLOJİ:EDGAR ALLAN POE
VE ÖLÜM TEMASININ PSİKANALİTİK
İNCELENMESİ”

ölmemiş

olmalı

ki

deniz

mezarlığından yine bana sesleniyor:
‘’Bu da nesi, tek vücut olan ‘’BEN’’ orada
burada parçalarını topluyor.

"İnsan iyidir, güzeldir ve kusursuzdur"
klişeleri yerine kötülüğü, yok etmeyi ve
nefreti anlatan “lanetlenmiş” yaratıcılar
vardır. Bununla birlikte, insanlar bunları
okumak ve bilmek istemezler. Onların
istedikleri şey, sevgi, neşe ve güzellikle
dolu olsa bile, her türlü umutla biten
hikayelerdir; çünkü gerçeklikten kaçmak,
karşı karşıya kalmaktan daha kolay görülür.
Bu nedenle bu lanetli yaratıcıların toplum
tarafından benimsenmesi zor kabul edilen
bir şeydir. Evet zordur ama deha olan bu
yaratıcılar tüm unutkanlık ve yıkıma karşı
inanılmaz bir direnç gücüne sahiptir.
Tanıdık
kelimelerden
oluşan
vasat
yaratıcılığın cesur kapağının tamamen yeni
bir bakış açısı, er ya da geç alışılmadık bir
stille patlak verir.
Edgar Allan Poe da bu lanetli yazarlardan
biridir. Hastalık, yoksulluk ve sarhoşluğun
kısa yaşamı şok edici şiirler, yaz
dünyasında çığır açan hikayeler ve
ölümünden doksan beş yıl sonra Amerikalı
yazarın doğumuna uyan teorik denemeler…
Yine de çok ilginçtir ki hala büyük bir
ilgiyle okunmaktadırlar.
Her şey, bundan tam yüz yetmiş yıl önce,
Poe’nun "ölülerin kıyılarına" büyük bir ilgi
göstermesiyle başlar. Kül sahilinde kendi
imajının "ölüm" atmosferinden daha ilginç,
daha garip, daha korkunç bir dünya
bulunabilir mi bilmiyoruz fakat bildiğimiz
şey, “ölüm” olgusunun Poe'nin hayatını üç
kez bölmüş olması ve hayatının merkezini
kökten değiştirmesidir. Bu nedenle, “ölüm”
imgesi, puslu bir deniz feneri gibi hayatının
geri kalanı için kafasında yanıp söner.
Ölüm, yazara ilk kez henüz çocukken uğrar.
Sadece üç yaşındayken annesini, ardından
babasını kaybeder. Bu büyük yıkımın neden
olduğu yıkım, genç tüccar John Allan ve
karısının kendisni evlat edinmesiyle biraz
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azalsa da kişiliğinin gelişimini etkileyeceği
kaçınılmazdır. Poe'nin keskin duyarlılığı ve
kör gururu incelendiğinde, bu erken ölümün
kalıcı izleri görülebilir.
Allan ailesine girmesi, gülümseyen
perilerin hayatındaki nadir anlarından biri
olacaktır. Bu zengin ailenin yardımıyla yeni
dünyaya açılır ve sağlam bir temel eğitim
alma fırsatı bulur. Çocukken, İngiltere,
İskoçya ve İrlanda'ya gider ve Londra
yakınlarındaki Stoke-Newington'da özel bir
okulda okur. Eğitimi bununla sınırlı kalmaz
ve
Amerika'ya
döndüğünde
saygın
öğretmenlerden ders almaya devam eder.
1826 yılında Virginia Üniversitesi'nde
okumaya başlar. Zekası ve yetenekleri kısa
sürede fark edilmesine ragmen içme ve
kumar gibi alışkanlıkları da ters kişiliği ile
dikkatleri üzerine çeker. Okulda bununla
ilgili cezalandırılır. Yaklaşık bir yıl
okuduktan sonra, üvey babası John Allan
tarafından okuldan alınır ve Amerikan
ordusuna kaydolur. İki yıl sonra ordudan
ayrılır ancak ailesinin talebi üzerine West
Point Amerikan Askeri Akademisi'ne gider.
Bu sürece dek hem İngiltere hem de
Amerika'da
klasik
edebiyat,
Latin,
Fransızca, Yunanca, fizik ve matematik
dersleri almıştır. Bu durum, Allan ailesinin
ellerindeki dehayı göstermek için yaratıcı
yeteneğini ortaya çıkarmasını kolaylaştırır.
1827 yılında "Tamerlane ve Öteki Şiirler"
yayınlanır. Ancak iki yıl sonra, şans
perisinin dudaklarında Poe için parlayan
sıcak gülümseme bir acıya dönüşecektir.
Onu gerçek oğlu gibi seven Frances Allan,
1829 yılında ölür. Ve John Allan fazla
zaman kaybetmeden genç bir kadınla
evlenir. Yeni bir eş ve çocuğu olan John
Allan, toplum dışı davranışlarıyla West
Point Askeri Akademisi'ndeki üvey
oğlundan uzaklaşmaya başlar. Aile içi sert
bir tartışmadan sonra, Poe aileyi kesin
olarak terk eder. On yedi yıl sonra, onunla
karşı karşıya kalan ölüm hayatını baş aşağı
çevirmiştir. On yedi yıl önce ailesini

kaybettiği gibi yine yalnızdır. Ve bu sefer
onu evlat edinmek isteyen kimse yoktur.
Bunun üzerine üvey babasına bir mektup
yazar. Sinirlenir, yalvarır ama yaptıklarının
hiçbiri sonuç vermez. John Allan, 1834'te
Poe'a bir kuruş bile bırakmadan ölür.
Sokakta bir şair, bir kez daha ayakta durma
kabiliyetinden
başka
bir
dayanağı
olmadığını
anlamıştır.
Ancak
keşfedilmemiş bir yetenek, kayıp şişedeki
bir mesaj kadar etkisizdir. Şişedeki mesaj
yerine ulaşana kadar ses çıkarmaya devam
edecektir.
1833
senesinde“Şişedeki
Mesaj”
hikayesiyle
Baltimore
Saturday
gazetesindeki yarışmayı kazandığında, yazı
dünyasındaki yeni kapılar yavaş yavaş
açılmaya başlar. Açılan bu kapı onu tüm
sıkıntılarından kurtarmaz ancak her ayın
başında para alabilecek bir iş sahibi yapar.
Böylece Poe, yarışmayı kazandıktan
yaklaşık iki yıl sonra, Southern Literary
Messenger'da editor asistanı olur. Dergi
kısa sürede yönetimini geliştirir ve
güçlendirir. İşler iyi gidiyor gibidir.
Bir yıl sonra, Maria Clemm'in 13 yaşındaki
kızı Virginia Clemm, bir süredir onlarla
birlikte yaşamaya başlamıştır. O zaman, iki
yıldır Southern Literary Messenger’da
çalışıyordur ve bu ilk kez bu dergide olmak
üzere birçok hikaye yayınlamıştır. Ancak,
iki yıl sonra, hem dergiyi hem de
Richmond’ı bırakarak New York'a gider.
Sebep olarak bariz nedenlerden ötürü dergi
yöneticileri
ile anlaşamadığını
ileri
sürmüştür. Bundan sonraki süreçte şehirde
gezer, çeşitli dergilerde editör ve yönetmen
olarak çalışır, dersler verir ama bildiği gibi,
yaşamak için asla şaşırmaz.
Yoksulluğundan adeta bir prens gibi gurur
duyar ve başı dimdik yazmaya devam eder.
İsyankarlığı, sarhoşluğu ve düzensiz yaşamı
nedeniyle birçok insanın düşmanlığını
kazanır. Dış dünyanın öfkesiyle yoksulluğu
artmaktadır. Öfkesi, etrafındaki insanları
yönlendirebilir olsa da bu yalnızlık ona
daha derin bir yazma tutkusu verir.
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Hikayeler, şiirler ve eleştiriler yazar. Bunlar
giderek daha fazla tanınmasını sağlar fakat
bu şöhret ona geçinmek için yeterli para
kazandıramaz. O günlerin gazeteleri, Poe ve
karısının yoksulluk ve hastalıkta süründüğü
haberleri içerir. Bu raporların gerçekliği
1847'de genç eşi Virginia’nın ölümü ile
doğrulanır. On sekiz yıl sonra sevgili genç
karısını elinden alan ölüm, bir kez daha Poe
ile karşı karşıya kalmıştır. Yoksulluk,
hastalık ve alkolizmle birlikte hayatını
harap etmeye başlar.
Karısının ölümünden hemen sonra, ilk
deliryum tremens krizlerinden muzdarip
olmaya başlar. Zor zamanların ikinci yılının
sonunda, 7 Ekim 1849'da, Poe ölüme yenik
düşer. Her şeyin sonunda, ölüm onu
talihsiz, fakir, mutsuz, alkolik, akıl hastası
ve aynı zamanda eşsiz bir yaratıcı
yapmıştır.
*
Poe’nun ölüme olan takıntısı, genç
kadınların hayatları incelendiğinde, kolayca
anlaşılabilir. Örneğin "Usher Evi'nin
Çöküşü" (1839), kendi ailesinin imajını
ölen bir aileyi tasvir eder. Poe, Roderick
Usher'ı betimleyerek kendi portresini
kelimelerle çizdiği için bu kahramanın
görünümünü tarif etmekten korkmaz. Ölü
bir insan gibi soluk bir cilt; hiçbir şeyle
karşılaştırılamaz büyük, yarı saydam ve
parlak gözler; çok hoş bir eğri ile çok ince
ve soluk dudaklar; dikkat çekmek isteyen
ve manevi güç eksikliği hisseden güzel bir
çene; pamuklu bir kumaştan daha yumuşak
ve daha ince saçlar; ve tapınaklar üzerinde
genişlemeye neden olan tüm bu yüz
hatları…
Bazı eleştirmenler Poe'nun ölüme olan
takıntısını tıp biliminin eksikliklerinin bir
sonucu olarak hala hayatta olduğu
gerçeğine bağlasa da derin mutsuzluğunun
arkasındaki sebebin çocukluk, gençlik ve
olgunluk döneminde ortaya çıktığı gerçeği
açıktır. Ölüm kaderine müdahale etmiş ve
ona güvensizlik, umutsuzluk, yoksulluk ve
yalnızlığı
vermiştir.
Ancak
bu,

madalyonunyalnızca bir yüzü ifade
edildiğinde Poe'nin kişisel tarihinin objektif
yönüdür.
Madalyonun diğer yüzünde ise uyumsuz ve
çılgın bir deha ile olumsuzluğa dönüşen
büyük bir yazarın doğuşu vardır. Tüm
hastalığında Poe, alkol bataklığında
yüzerken ve delilik krizleri yaşarken
dışarıdan kendine bakabilmiş, net nesnellik
ve büyük yaratıcılık ile kağıt üzerinde
gördüklerini dökerek delilik ve ölüme
meydan okumuştur.
Karısının ölümünden iki yıl önce yazdığı
“Kuzgun” (1845) şiirinde, kendi korkusu,
çaresizliği ve acıs ile alay etmek için
ölümünden
sonraki
duygularını,
umutsuzluğunu, üzüntüsünü ve ironisini
yansıtmıştır. Poe'nun ölümü yenmeyi
umursamadığını düşünmek oldukça iyi
niyetli bir yaklaşım olurdu. Hem ünlü şiiri
"Kuzgun" hem de kısa öyküsü “M.
Valdemar Olayindaki Gerçekler” (1845)
geceden gelen kötü haberciyi sorgularken
diğer dünyadan ölü bir kişiyi hipnotize
etmeye çalışmanın gerçek amacı olanölümü
yenmenin
bir
yolunu
bulmaya
çalışmaktadır. Fakat bunun imkansız
olduğunu
fark
ettiğinde
sanatın,
ölümsüzlüğe ulaşmanın, başka bir deyişle
ölümü yenmenin tek yolu olduğunu
açıklamıştır.
Poe'nin eserlerini tercüme edenBaudelaire
ölümsüzlük hakkındaki görüşlerini şöyle
açıklıyor:
“…Ölümsüzlük içgüdüsü, dünyayı bir
hediye olarak görmemizi ve bunun cennetin
bir
parçası
olduğunu
düşünmemizi
sağlayan
güzelliği
takdir
etmektir.
Önümüzde yatan ve hayatın ortaya
çıkardığı her şeye karşı duyduğumuz yeri
doldurulamaz susuzluk, ölümsüzlüğümüzün
en canlı kanıtıdır. Ruh, mezarın ötesinde,
şiir ve müzik yoluyla uzanan ihtişamına bir
göz atabilir. Güzel bir şiir bizi
gözyaşlarının eşiğine getirdiğinde bu
gözyaşları tadın kanıtı değildir. Uyanmış
bir melankoli, sinir durumu, bir kusur hali
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ve bu dünyada ortaya çıkan bir cenneti
yakalamak isteyen bir yaratılışın kanıtıdır."
Nefret edilen ülke, talihsizliğin dokunduğu
mutsuz yaşamın yanı sıra, Poe'nin yaşadığı
ülkeden de nefret etmektedir. 19. yüzyıl
Amerika Birleşik Devletleri’ne duyulan
iğrenme, yüzyılın hızla büyüyen ve
gelişmekte olan ekonomileri, artan göçmen
nüfusu, edepsizlik, açgözlülük, toplum
kurallarına göre güzellik kültürünün
eksikliği ve sanat geleneğindeki değişiklik
hızı… Hayallerin dünyası, bu maddİ, lider
olduğumuz mistik dünyaya, hikayelere,
gizemli şiirlere ve Poe'yu sevmeyen
kapitalist topluma yer vermeye başlamıştı.
Bu noktada “Neden ‘sosyalizm’ olgusunu
ele almıyorsunuz?” sorusu akla gelebilir.
Sorunun cevabı gizlidirancak yine de bu
fikir henüz çok gençtir.
Bu filozofların tartışma dediği şey, inkar ve
neyin olmadığını açıklamaktan başka bir
şey değildir. Çalışmalarının çoğunda
Poe’nun yaptığı şey bu değil midir aslında?
Şiirin amacının, şiirden başka bir şey
olmadığımı söylemek olsa da Poe'nun
hikayelerinde, gizemli olana dönme
duygusu, kendini her zaman alttan alta
hissettirir. Analiz etme gücüne sahip
olmanın insanlara farklı bir tat verdiğini
bilir. Bu zevk, entelektüel faaliyetin bir
sonucu olarak ortaya çıkar, yaratıcı süreçle
ilgilidir, ancak yaratıcılığın kendisi değildir.
Yaratıcılığın memnuniyeti başka bir şey,
entelektüel analizin memnuniyeti bambaşka
bir şeydir. Ancak ikisi birleştirildiğinde
özgün eserleri doğuran mucizevi bir yöntem
ortaya çıkacaktır. Poe da çalışmalarında bu
yöntemi
kullanır.
Yaratıcılığını
ve
entelektüel özelliklerini içeren dehası da bu
şekilde ortaya çıkar. Paradoksal bir zekaya
sahip Poe’nun dehası da çelişkiler ile
doludur.
"Morgue Sokağı Cinayetleri" (1841) ile
tamamen mantıksal analize dayanan
yazarımız, mistik temaya en ufak bir şans
vermez ancak Morella'nın hikayesinde,
kahramanın ölü karısının doğduğu ruhun

kızında
yaşadığını
söylemekten
de
çekinmez. "Kızıl Ölüm’ün Maskesi" (1842)
nde ise ölümü dünyadan izole edilmiş bir
kaleye sızan gizemli bir yabancı olarak
tanımlar.
Hayatı boyunca yaklaşık yetmiş hikaye
yazan Poe için bu tür konular göz ardı
edilemeyecek kadar fazla sayıdadır. Bir
yandan
sanayi
toplumu
tarafından
oluşturulan polis hikayeleri, diğer yandan
eski Gotik hikayeler vardır. Bütün bunlar,
Poe'nun fırtınalı zihninde eski ve yeni
arasındaki kavgadan başka bir şey değildir.
Ancak eşsiz yeteneği ile her iki tipte de
başarılı olur. "Morgue Sokağı Cinayetleri"
korku hikayeleri ve yazı dünyasının
tuhaflığı ile yazılan ilk dedektif kurgu
olarak anılır. Poe bir tarafla yaşadığı
zamandan nefret eder. Onu, hayata
geçirmekten, incelikleri, güzellikleri ve
törenin büyülü cazibesini öldürmekten
suçlar. Ama öte yandan, yenisine ilgi
duymaktan da kendini alamaz.
Bilime olan eğilimi o kadar çoktur ki Jules
Verne'den yıllar önce Aya yolculuğun
hikayesini ilk o anlatmıştır. Ve bunu
bilimsel açıklamalarla dolu sayfalar
şeklinde yapmıştır. "Morgue Sokağı
Cinayetleri"nin girişi bir mantık dersi gibi
yazılmıştır ama yine de bir bilim adamı ve
bir sanatçının düşünmesinin çok farklı
yolları olduğunu da bilmektedir. Örneğin
matematik hakkında konuşurken çizgiyi
asla geçmez. "Yanılıyorsun; onu iyi
tanıyorum; o bir matematikçi ve bir şair.
Hem bir şair hem de bir matematikçi
olduğu için zekası gelişti. Eğer sadece bir
matematikçi olsaydı, hiçbir zaman herhangi
bir zekaya sahip olmazdı”.
Etkilediği bilim bile sadece korkulan ve
mistik olarak inanılan sanatın materyalidir.
Poe, Gotik bir korku hikaye yazarı olarak
bilinir ancak hikayeleri aslında daha geniş
bir yelpazeye yayılmıştır.
Hikayelerin sayısı arttıkça yazar okuyucuyu
etkileyecek konuyu ayırt etmelidir. Poe
hikayelerinde daima tek bir etki yaratma
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fikrini istemiştir. Poe’nun kendisi bunu
yapar. Onun için farklı başlıklar altında
hikayeler toplamak mümkündür. Bununla
birlikte vazgeçemeyeceği bir konu da
vardır: Ölü gelinler ve genç kadınlar.
Şiirleri, “Annabel Lee” (1849) ve “Kuzgun"
da olduğu gibi ölü genç kadınları
tanımlamaya devam eder. Bu şiirler, genç
yaşta ölen sevgiliye dökülen gözyaşlarıyla
doludur. Ölü genç kadının saatinden
vazgeçememe olgusu, annesi Elizabeth,
üvey annesi Frances ve karısı Virginia’nın
ölümlerinin deformasyonundan kurtulması
bu üç kadının başarısızlığında yatmaktadır.
Poe için kadına duyulan aşk, Tanrı'nın
sevgisine karşı söylenen bir yalandır.
Ölümde ise durum böyle değildir.
Şiirlerinde ilahi tutku her zaman göz
kamaştırıcı, yıldız çivili ve umutsuz bir
melankoli ile ortaya çıkar. Bazen
makalelerinde sevgiden bahsetse de
sevginin adı bile kalemin ucunu titretmeye
yeter.
Sevdiği ölü kadınlar, şairin şiirlerine mistik
saygıyla
bakmasını
sağlar.
Kayıp
kadınlarıyla en çok ihtiyaç duyduğunda ve
hayali bir iyimserlikle değil, gerçekliğin
çokluğuyla
buluşur.
Tekrar
tekrar
ölümleriyle
karşı
karşıya
kalır.
Hikayelerini, kulaklarında çivi çakılan tabut
sesleri eşliğinde korku ve titremeyle yazar.
Bu hikayeleri yazmanın Poe'nin ruh
sağlığını bozduğunu söyleyenler şairin
deliryum sürecini hızlandırır ve daha fazla
içmesine neden olur. Bu, Poe için tek kaçış
yolu ve kurtuluş umudu olmuştur.
Kendisini çevreleyen maddi dünyanın
anlamsız doğasından ve beceriksiz bir edebi
adam tarafından yarattığı acımasızlığından
yine
kendi
şikayetlerini
yazarak
uzaklaşmayı başarmıştır.
"Tüm melankolik konularda insanlığın
evrensel anlayışına göre, üzücü olan nedir?
Açıkçası, cevap 'ölüm’dür ama bu ne zaman
en şiirsel olurdu? Tabii ki kendini güzelliğe
bağladığında. Yani güzel bir kadının ölümü

kuşkusuz dünyanın en şiirsel meselesidir"
der.
Yazmak onun için nefes alabileceği,
heyecanlı hissedebileceği ve kendini
bulabileceği yeni bir dünya yaratmak
anlamına geliyordu. Her şiir veya hikayede,
hayallerinin gerçek dünyasına ulaşmak için
gizemli bir şekilde açılan harflerden kendi
ilgi dünyasında kaybolmaya başlamıştı.
“Eureka”nın (1848) giriş bölümünde
rüyalar için yazdığı Poe için çok önemliydi:
"Bu kitabı, rüyaların tek gerçeklik olduğuna
inananlara adıyorum."
Belki de onu bu korku ve hüzünlü rüyalar
dünyasında yalnız bırakmadı ama bu onun
dünyasıydı. Üstelik bu dünya, birçok
yazarın fark etmediği insanlar hakkında
başka bir gerçeklik yakalıyordu. Çünkü
içimizdeki kötülüğü, yıkımı ve nefret
duygusunu iletmeye başlamıştı. Örneğin
"Kara Kedi" ve "Gammaz Yürek" te (1843)
saf kötülük olmasına ragmen öyküler,
öldürme hissi adına insan gerçekliğine
tamamen farklı bir yönde ışık tutuyordu.
Zamanın "saygın" edebi çevreleri tarafından
düşüşte edebiyat yazdığını öne sürerek
suçlandı ve tepki gösterdi. Poe bunlardan
hiçbirini dinlemedi, ancak bildiği yolda
yürümeye devam etti, Çizgilerin, seslerin,
kokuların, renklerin ve kendi ruhunun
dünyalarını yarattı. Onun dünyasında,
renkler soluktu, yer korkulu üzüntü ile
kaplıydı. Ölüm her yerde hissediliyor ve
hafif bir çürüme kokusu yayıyordur fakat
Poe orada mutluydu. Belki de alkolle
yıkandığı anlar dışında mutlu olduğu tek
yerdi.
Poe'ye karşı yapılan suçlamaların başında
daimi sarhoşluğu gelir. Gerçekten de şair
sıkı bir içicidir. "Kuzgun" yayınlandığında
herkes
onun
alkolik
olduğunu
konuşmaktadır. Tüm rutininin Broadway'e
gidip, sarhoş olup ve eve döndüğü iddiaları
vardır. Zamanın saygın sanat çevreleri,
Poe’nun ölümünden önce ve sonra onu
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küçümsemek için zayıflıklarını sıklıkla dile
getirmiştir.
Onu savunmak için yine Baudelaire.:
"Poe’nun sarhoşluğu bir hafıza yardımıydı
ve ben bunun bir çalışma yöntemi olduğuna
inanıyorum. Enerjik ama tutkulu bir doğa
yöntemi...Şair, dikkatli bir edebi sanatçı
gibi içmeyi ve defterlerini tutmayı öğrendi.
Bir önceki fırtınada karşılaştığı ince
düşünceleri yeniden icat etme günahına
karşı koyamadı. Onunla ilişkileri yeniden
kurmaya zorlayan eski bilgilerdi ve onlarla
ilişkileri yeniden kurmanın en tehlikeli ve
doğrudan yoluydu. Bugün bize zevk veren
şeyin
bir
kısmı
aslından
onu
öldürendi."demektedir.
Ama Baudelaire'in bu savunmasında biraz
abartı vardır. Poe'nin sadece fikrini
genişletmek ve yeteneğini etkinleştirmek
için içtiğini söylemek doğru olmaz. Aslında
sarhoşluğundan
rahatsız
olduğu
da
olmuştur. “Kara Kedi”de (1843) “hangi
hastalık alkol ile karşılaştırılabilir ki?”
diyerek acı çektiğini göstermiştir. Poe
içiyordu çünkü içki, onun için, sanat gibi
varlığının temel sütunlarından biriydi. Bu
vakıf sonunda vücudunu yok olmasına yol
açsa bile…
Belki çok genç yaşta öldü ancak orijinal bir
kişilik, kalıba düşmeyen bir ruh, cesur ve
yetenekli bir yaratıcı olarak insanlığın ortak
anısını işgal etmeyi başardı. Ama bundan
daha da önemli olan Poe, zihnin dünyasını
üç kısma ayırdı: zihin, zevk ve ahlak
duygusu. Her şeyden çok, mükemmel
planlamayı ve kararın doğruluğunu
önemsedi.
Belki
de
bu
yüzden,
uygarlığımızın ulaştığı yıkımı gördükten
sonra, Poe hakkında çok daha iyi bir anlayış
elde etmek daha mümkündür.

YAŞAMAYI DENEMEK
(Yunus TUNA)
Geçen günlerde çok ilginç bir olaya şahit
olduk. Örneğine çok az şahit olduğumuz bir
olayla karşı karşıyayız arkadaşlar. Ralp
Samuel adında Hintli bir genç, anne
babasına rızası olmadan kendini dünyaya
getirdiği için dava açtı. Evet, yanlış
duymadınız durum aynen böyle. Bende ilk
duyduğumda çok şaşırmıştım. Hatta o
meşhur internet trollerinden biri olduğunu
düşündüm. Lakin röportajını okuyunca
inandım. İlk tepkim Allah akıl fikir versin
demek oldu
Olaya inandım inanmasına da nasıl
yaklaşacağımı pek bilemedim. Kafamdaki
soruları bir kenara bırakıp, önyargısız
röportajı okumaya koyuldum. Ralp Samuel
kendini antinatalist olarak tanımlıyor. Yani
doğum karşıtlığı diye de tanımlayabiliriz.
Günlük hayatımızda nadir duyduğumuz
terimlerden biri. Belki de çoğumuz
duymamıştır. Bu akımın mottosu şöyle:" Bu
kötü dünyaya çocuk getirip onların acı
çekmesine sebep olmak zalimliktir."
Bu
akımın
kökeni
Budizm
anlayışındaki:"Doğum
hayat
boyu
yaşanacak acıların başlangıcıdır. " sözleri
etkili olmuştur. Ayrıca diğer bir dayanak
noktaları, Sofokles’in Oidipus Kolones
trajedisindeki:"Doğmamış olmak, hiçbir
zaman elde edemeyeceğimiz en değerli
armağandır. " İşte bu sözler bu marjinal
görüşü ortaya çıkardı. Antinatalizm’i
günümüzde
bir
düşünce
sistemine
dönüştüren kişi Güney Afrikalı, Felsefe
Profesörü David Benatar’dır.
Her akım karşıt bir akım doğurur. Bu
akımın karşıt görüşü ise; Natalizm’dir.
Çocuk berekettir hesabı.Şimdi biraz
rahatlamışsınızdır
umarım.Hem
dünyamızda bu düşünceyi benimseyen
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insan oranı çook az… Ama sadece
şimdilik.Bizim dini inanışımıza da ters bir
yapıdadır.Sadece bizim anlayışımıza değil
doğa kanunlarına da aykırı bir akım.Budist
din adamları bu anlayışın kendileriyle
ilintilendirilmesine karşı çıkıyorlar.Bunlara
rağmen biz Samuel’e kulak vermeye devam
edelim.
Samuel, aslında çok mutlu ve huzurlu bir
ailede yetiştiğini, anne-babasını çok
sevdiğini söyleyerek bizi ters köşe yapıyor.
O zaman zorun ne kardeşim dediğinizi
duyar giyim. Ralp devam ediyor. Bu kötü
dünyaya çocuk getirmenin zalimlik olduğu
üzerine
basarak
belirtiyor.
Çocuk
doğurmanın sosyal, ekonomik ve çevresel
çöküşü hızlandıracağını eklemeden de
geçmiyor.
Çocuğun bereket olarak görüldüğü bu
topraklarda pek tutmayacak bir çılgınlık
gibi
geliyor.Çok
uç
bir
düşünce
Antinatalizm bize Nihilizm’i hatırlatmıyor
değil.Ayrıca bana ağırdan Narsizm
(Kendini aşırı sevmek) kokuları geliyor bu
düşünceden.Şimdi
bu
nerden
çıktı
diyebilirsiniz.Yada ne alakası var.Kendini o
kadar çok seviyor ki,acı çekmeye
gelemiyor.Acı çekmektense hiç olmamayı
diliyor.Benden söylemesi.
Nüfus ne kadar artarsa artsın hepimize
yeter. Yeter ki doğru kullanalım ve bize
verilenlerin kıymetini bilelim. Kamu
spotunu da yaptıktan sonra biz Ralp’e kulak
vermeye devam edelim.

kulağa çok uçuk geliyor. Böyle bir şey
mümkün mü onu da bilemiyorum. Ralp
Samuel, Çocukların anne-babalarına, annebabalarında çocuklara bir borcu yoktur
diyerek
tüy dikme
aşamasını
da
tamamlıyor.
Asıl amacının insanları bir şeyleri
düşünmeye itmek olduğu belli. Lakin bunu
oldukça sıra dışı bir yöntemle yapıyor.
Doğruyu söylemek gerekirse bunu başardı
da. İşin özü aslında benimde çok
benimsediğim bir görüşe dayanıyor.
Coğrafya kaderdir. Ralp Samuel dünyanın
en kalabalık ikinci ülkesinde yaşıyor.
İnsanlar hayal kurmuyor ve plan yapmıyor.
Çoğunun birincil amacı o gün karnını
doyurmak. Açlık had safhada. Halkın aç
karnı bin bir çeşit tanrı inancıyla
doyurulmaya çalışılıyor. Kast sistemi ise
yaşamlara vurulmuş bir pranga adeta. Hal
böyle olunca Ralp Samuel’i anlamak
kolaylaşıyor.
İçinde bulunulan toplum insana kendi
şartlarını dayatıyor. Dünyada içinde
bulunduğumuz şartları düşününce Ralp gibi
düşünenlerin sayısı artacağa benziyor. Hadi
hayırlısı.
Bir not. Ralp Samuel’in Facebook’ta
Nihilanand adında bir sayfası var.Birde iki
bin beş yüz takipçisi var.Takip etmek
isteyenlere
duyurulur.Ayrıca
David
Benatar’ın, Keşke Hiç Yaşamasaydık:
“Varolmanın Kötülüğü” adında Türkçe’ye
çevrilmiş bir kitabı var.

Anne ve babaları, sırf kendi zevkleri için
çocukları dünyaya getirdiklerini belirterek,
işi suçlama boyutuna getiriyor.
Rızasını alamdan birinin eğitim, iş, kariyer
ve aile kurmak v.s gibi baskı altına
alınamayacağını savunuyor. Bu söyledikleri
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CİNAYETE GİRİŞ DERNEĞİ
(Özgür İRENHÜR)
“Selam Baylar ve Bayanlar..
Herkese
selam.
Adımı
bazılarınız
biliyorsunuz bazılarınız bilmiyorsunuz. Ben
kendime Fregoli denmesini isterim. Bana
Fregoli deyiniz...” deyince herkes hep bir
ağızdan
bağıran
kalabalığı
eliyle
susturduktan sonra konuşmasına devam etti:
“Evet Baylar ve Bayanlar.. Teşekkür
ederim. [Alkışlar]
“Yitirilen Cenneti bulmak için
hevesle gelenler, aydınlığı da karanlığı da
inceleyin
ama
özellikle
karanlığın
içindekileri görünce aydınlığa küseceksiniz,
çünkü bu dünyanın tek gerçeği sevgidir.
Dünyayı sadece sevgi değiştirebilir.
Devrim, sevginin sadece bir kapısıdır. O
kapıya geldiğiniz zaman politikanın üstünde
bir yerlerden aşağıya bakmayı akıl edenler
ne demek istediğimi daha iyi anlayacak,
bakmayı akıl edemeyenler bir süre rüzgarla
savrulup yer yüzüne kapaklanarak düşüp bir
daha burada, bu odada olmayı hak
etmeyecek! Ben size başlangıç veya son
vaadetmiyorum..ben
size
kapıyı
göstermiyorum.. kapı benim demiyorum..
kapıyı bekleyen benim demiyorum.. ben
size, ne olmanız ya da ne olmamanızı
söylemiyorum.. aslında ben size hiçbir şey
demiyorum..
[Coşkulu
onay
çığlıkları..]Sadece bu sessizliğin içinde,
beyninizde uçuşan pelikanlara dokunmanızı
istiyorum. Pelikanlar size ne yapmanız
gerektiğini söyleyecek. Ama ben hiçbir
zaman söylemeyeceğim, bunu unutmayın!
[Unutmayacağız.. Unutmayacağız]
“Aramıza yeni katılan biri var.”
BİR
KAÇ
SES
[Kim..?
Kimmiş]Herkesin ona doğru dönmesini
istiyorum. Onu saygıyla selamlayın”

dediğinde küflü duvara yaslananlar, demir
masanın yanında usulca ve biraz çekimser
olanlar hep birlikte bana dönüp haykırdılar.
Ses odada yankılanınca tüylerim
diken dikenoldu, ne diyeceğimi ne cevap
vereceğimi ve nasıl davranmam gerektiğini
bilmiyordum ama o an sadece aklıma
“utangaçlık bir erkeğe en yakışan şeydir”
diye bir cümle geldi. Ben de utangaçlıkla
başımı öne eğdim. Muhtemelen yanaklarım
kızarmıştı ama loş ortamda bunu görmeleri
imkansız diye düşünürken Fregoli’nin
solucanları tam kafamın üstünde gezinmeye
başladılar. Minik esinti yaratmışlardı ve
aniden kafamı kaldırınca iki solucana ilk
kez bu kadar yakından baktığımı fark ettim.
Biraz geriye doğru çekilince aradaki
mesafeyi
koruyacak
şekilde
bana
yaklaştılar. Sağa sola sallanan solucanlarla
bakışmam ne kadar sürdü bilmiyordum.
Sonra ışık hızıyla tekrar göz çukurlarına
doğru geri çekildiler.
“Utangaçlık bir erkeğe en yakışan
şeydir” dedi Fregoli.
Bu cümleyi duyunca şiddetle ve
korkuyla irkildim. Kanımın damarlarımdan
geçildiğini, kalbimin daha hızlı attığını
hissettiğim, öyle ki odadaki tek ses kalp
atışlarımdı ki sanki, zorlukla yutkundum.
“İşte gerçek bir Cinayete Giriş
Derneği Üyesi” diye devam etti o boğuk
ses.
Bunu duyunca kabul edildiğimi
anlayıp biraz rahatlamıştım. Aslında daha
radikal, klişelerle dolu hatta biraz gizemli
ve biraz abuk subuk bir kabul edilme
seremonisi beklemiştim. Bu kadar kolay
mıydı, bu kadar sıradan mıydı? diye
düşündüğüme
pişman
olacağımı
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bilemezdim, çünkü aniden gök gürültüsü
gibi ses suratıma tokatı yapıştırdı;
“Sen!” dedi o gök gürültüsü, “sen
hiçbir şeyin farkında değilsin daha! Ne
burayı ne de burada bulunan insanların
amaçlarından, hangi yollardan geçip
bugünlere geldiğinden bihabersin! Evet
kibir demiştim sana hatırlarsan, insanı
yıkıma uğratan kibirdir demiştim.! Sen de
insan her zaman yıkıma uğrayacaktır, kibir
bunlardan sadece biridir demiştin. Bilenin
aksine, sevmenin yaşı vardır ama kibrin
yaşı yoktur, herkesin aciz özgürlüğünün
başladığı an vardır, işte senin anın da kibirle
başladı demiştim, hatırladın mı?” diyerek
hırsla odadakilere döndü “işte bu çocukla
aramızdaki
sohbeti
anlattım
size,
muhtemelen sizlerle de aşağı yukarı böyle
giriş yapmıştık öyle değil mi! Değil mi ha!”
diye gök gürültüsüne şimşek ekleyip sustu.
Solucanlar gözlerinden tekrar çıkıp odada
bunan herkesi denetler gibi gezindi. Havada
yüzerek odada bulunan herkesi süzdü.
Sanki fikir ayrılığı olup olmadığını fark
edip Fregoli’ye bildirmek istiyorlardı.
Sonra aynı yaşlarda olduğumu sandığım bir
erkeğin önünde durdular. Gözlerine
baktılar, ikisi de omuzuna sonra da
bedenine değerek gezindiler ve aniden ışık
hızıyla Fregoli’nin göz çukurlarına geri
çekildiler. Fregoli öfkeyle o erkeğe bakınca
paltosu kırmızıya büründü ve odada herkes
aniden yere kapaklandı. Görmemek, tanık
olmamak için bunu yaptıklarından emindim
ama ben merak ediyordum, neler olacağını
merak ederken Fregoli elini paltosunun
içinden çıkardı ve elini havada savurunca o
erkek binlerce kırmızı kanatlı yarasaya
bölündü ve kırmızı kanatlı yarasalar odanın
içinde uçmaya ve bağrışmaya başladılar.
Birkaç tanesi bana çarpınca sendeledi, hele
bir tanesi kanadıyla yüzüme değince
yanağım çizildi ve kanadığını fark ettim. O

an ne yapmam gerektiğini bilmiyordum,
yere sabitlenmiş gibiydim, ayaklarımda
tonlarca ağırlık vardı, çaresizlikle gözlerimi
kapayıp bekledim. Bekledim.. Sesler
azaldı..azaldı..
Gençken yani toy yıllarımda, yaşım
ilerledikçe
hayatın
genişleyeceğini
düşünürdüm, meğerse daralıyormuş, onu
anlamıştım ama istediğini alamadığı için
açlık grevi yapan ve buna devrimci pratik
diyen devrimcileri hala anlamıyordum. Bu
çok saçmaydı, çünkü “benden ayrılırsan
kendimi öldürürüm” diyen reddedilmiş
sevgilinin tavrı gibi zavallı bir durumdu.
Devrimci pratiğin de -her şey gibi- bu
yüzyıla uyarlanması gerekiyordu, özellikle
mantıklı ve onurlu yönlerin tekrar gözden
geçirilmesi lazımdı, ama geçirmiyorlardı
çünkü devrimci pratik onları özgürlüğe
koştururken aslında köleleştiriyordu, sığ ve
tekrarlanan cümlelerle kutsal kitaplarda
sabitlenen ayetleri okumakla eş değer
duruma düşüyorlardı.
Böylece kendi
kendine koyduğu kuralları bozmaya cesaret
edemeyen ve bunu ancak aşk ile
yaptığından bihaber olan aşk delisi
insanların
düştüğü
duruma
benzer
olduğunu bilmeyenler gibilerdi. İnsanın
kendine koyduğu yasakları delmek için
aşka ihtiyaç duyması ne kadar acıklı ve
bencillikse, devrimci pratiğin kendi
koyduğu kurallara hapsolmasının farkına
varamadan eski usül sloganlarla yaşamak
zorunda olması da acıklı ve bencillikti, ama
bu dünyayı açıklamaya en yakın ideolojinin
hiçbir sistemin kendi ayrıcalıklı zümresini
yaratmaktan kaçınmayacağını da bildiğim
halde,
sosyalizm
olduğunu
gururla
söyleyebilirdim.
Ölüm
hakkında
düşünenlerin, yaşamı kaçırmaya mahkum
insanlar olarak görüyordum. Ölüm varsa,
öldüren de olmalıydı. Cinayete Giriş
Derneği’ndeydim ve cinayet işleme fikrini
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bu odaya girinceye kadar pek aklıma
getirmemiştim. Hiçbir canlıya zararı
dokunmayan ben, nasıl olur da cinayet
işleyebilirdim
ki?
Güç
kullanarak
başkasının hayatını nasıl sonlandırabilirdim
ki? Yaptığım her davranışın içgüdüselliğine
kapılmış biri olarak, hangi içgüdümün
ortaya çıkmasıyla birini öldürebilirdim ki?
Bir insanın canını almak için yeterli kin ve
öfkem
yokken
nasıl
bir
insanı
öldürebilirdim ki?
Kırmızı kanatlı yarasaların bende
yarattığı şok yüzünden bu düşüncelerle
boğuşurken bir anda kırmızı kanatlı
yarasalara
dönüşebilme
tehlikesini
yaşıyordum, Can T. yani saygıdeğer Fregoli
tarafından. Tereddüdümü kesinlikle biliyor
olmalıydı ama o an birkaç saniye boyunca
hareketlenmesini
bekledim
ama
gerçekleşmeyince belki bana kısmen hak
veriyordur diye düşündüm.
Fregoli’nin paltosunun rengi beyaza
dönmüştü. Herkes kapandığı yerden yavaş
yavaş doğrulurken, hayranlıkla ona
bakmaya başladılar. Odadaki küf kokusu
inanılmaz rahatsızlık veriyordu ve kimse
bundan hoşnutsuz değildi. Etrafıma ilk kez
dikkatli bakma fırsatını yakalayınca kimono
giymiş, yüzünde gülümsemesi eksik
olmayan genlere sahip, yanakları hafif
kırmızı, teni bembeyaz, beyaz zambak gibi
ufak tefek bir uzakdoğulu kız gördüm.
Neden burada olabilir diye kendi kendime
soruyordum ki, tam o sırada boğuk ses
yankılandı;
“ Akina!”
Akina ismini duyunca hemen
kafasını kaldırıp ona baktı. Sonra japonca
konuşmaya
başladılar.
Japonca
bilmiyordum
ama
kafamın
içinde
tercümesini duyuyordum, bu şaşkınlık

vericiydi ama bu zaman kadar olanlardan
sonra şaşırmama şaşırıyordum. Fregoli’nin
paltosu mavi ve yeşildi.
“Akina” dedi tekrar o ses. “Akina
Hiroşima’da yaşardı, Amerikalılar atom
bombası atmadan önce derslerinde özellikle
spor hayatında başarılıydı. Judo yapıyordu,
küçük yaşına rağmen ülke çapında
turnuvalarda başarıları vardı. Judo’ya daha
beş buçuk yaşında 19 kg iken başladı. Ama
atom bombası onu on yıl içinde eritti,
bitirdi. O burada olmayı en çok
hakedenlerden. Herkes onu saygıyla
selamlasın”
Çılgınca haykırdı odadaki herkes.
Bazıları hamutara yan mara derken, bazıları
ise çılgınca alkışlayıp ıslık çalışıyordu.
Sonra AkinaAkina diye tempo tuttular. Ben
sessizce olanları izliyordum. Bağırış çağırış
birkaç saniye içinde azaldı.
“Anlat onlara Akina”
Akina iki elini birleştirip kafasını
öne eğip saygıyla selamladıktan sonra
“Amerikalıları öldürmek istiyorum, hem de
hepsini,
yolda
gördüğüm
tüm
Amerikalıları..” dedi nefretle.
Aslında nefreti sevmezdim çünkü
insanın
için
küflendirir,
hayatını
kanalizasyon çukuruna doğru aktığını
anlamazdı nefret sahibi kişi. Öfke de
nefretin ikiziydi. Akina’ya bakınca onu
eritip bitiren Lösemi’nin etkilerini anlamak
mümkündü. Saçları ve kaşları dökülmüş,
sıska vücudunun üstüne kocaman kafa
yerleştirilmiş gibiydi. Gülümsemiyordu
ama gülümserse yüzü kırış kırış olacağını
tahmin ediyordum.
“Sen

FregoliAkina’nın sözlerinden sonra
benim baharımsın, sen benim
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çiçeğimsin, bu yüzden sana Akina
diyorum” diyerek onu selamladı ve devam
etti;
“Akina’nın öfkesini anlıyorum,
nefretini tanıyorum ama bir şeyi kaçırıyor.
İntikam soğuk yenen bir yemek değildir,
içindeki hazımsızlığa iyi gelen bir şeydir, o
şey seni hiçbir zaman güzel insan
yapmayacak Akina, bilesin. Benim
bahsettiğim intikam değil, sakın ama sakın
böyle
düşünmeyin,
benim
dediğim
intikamdan başka bir şey, intikamı zayıflar
düşünür, ama bizler güçlü olanız.
Öldürmek, bir sanattır. Fakültelerde
okutulması gereken bir sanat. Bunu sakın
unutmayın.. Birinin son anına tanık olmak,
hele ki sizin isteğinizle buna tanık olmak,
öyle ki bu insan yolda yürürken, sohbet
ederken, yaşamındaki kapitalizm etiketiyle
insanların arasında ne kadar öz güvenli,
korkusuz dolandığını bir aklınıza getirin, bir
de son anındaki çaresizliğe bakın. Ağlayan,
inleyen, ölmek istemediği hakıranhaline..
Bir insanın yaşarken kendine şu soruyu
sorması lazım,
“Ölürken son cümlem ne olmalı?”
Hiç düşünmeden, içgüdüsel olarak
aklıma ilk gelen cevabı verdim; “sonunda
bitti!”
Fregoli bana dönüp kısa bir süre
süzdükten sonra kafasını onaylar gibi
salladıktan sonra odada bulunan herkesi
süzdü.
“Bence sokakta yatan her insan kedi
taklidi yapsın, kedi seven birileri mutlaka
yardım
eder”
dedim
aniden,
hiç
düşünmeden. Alakasız bir konuydu ama o
an ilk aklıma geleni söylemezsem
çatlardım. Söylediğin an odada homurtular
yükseldi, Arap olduğuna inandığım uzun

beyaz kıyafeti ve elinde tespih olan biri
“sen dinle de dalga geçiyorsundur mutlaka”
diye bağırınca, başka biri evet diye
onayladı, Hitlerin zulmüne uğramış Yahudi
ile Yahudilerin zulmüne uğramış Filistinli
birbirlerine bakıp destek vermelerine önce
bozulmuştum, ama sonra diğer tepki
verenler seslerini yükselince zorunlu
açıklamamı yapmak zorunda kaldım;
“Ben dinle dalga geçmiyorum, dinin
seninle dalga geçtiğini gülerek anlatıyorum,
hepsi bu.. Ben seni dini kuralları
uyguladığın için aşağılamıyorum, dinin seni
aşağıladığını gülerek söylüyorum.. Hepsi
bu..” dedim hırsla. İçimdeki hırs öfkeye
dönüştü ve bu halimi bilirdim, aşırı öfke
gözlerimi karartır etrafı bembeyaz yapardı.
O an dünyada sadece ben ve öfkelendiğim
kişi veya konu olurdu. Ne kadar sürerdi bu
durum bilmiyordum. Bir insan sizin
hakkınızda gerçekten ne düşündüğünü
öğrenmek için öfkeliyken söylediği
cümlelere dikkate almak lazımdı, öfkeyle
söylenilmiş her cümle sevgiyle söylenilmiş
cümleden daha gerçekti benim için. Bir çok
nedenden
dolayı
sevginin
sapması
olabilirdi, ama nefretin ve öfkenin sapması
olmazdı, öfke ve nefret saftı, tek gerçekti.
Hırsımın öfkeye dönüştüğünden beri odanın
içindeki gürültüler azalmıştı, herkes
ağzımdan çıkacak ilk cümleye belki de ilk
fiziksel harekete odaklanmıştı.
“İnsanlar bana evlen diyorlar, ama
ben onlara boşansana demiyorum.. Ayrıca
evlilik iki kişinin ortaklaşa yaptığı hatadır,
kadın evlenene kadar endişelenir erkek
evlendikten sonra da demiyorum. İnsanlar
bana içki içme diyorlar, ama ben onlara içki
içsene demiyorum.. İnsanlar bana oruç
tutsana diyorlar, ama ben onlara oruç
tutmasana demiyorum.. İnsanlar durmadan
benim hayatımla ilgili ne yapmam
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gerektiğini söylüyorlar, ama ben onların
hayatlarıyla ilgili ne yapması gerektiğini
söylemiyorum.. Onlar müdahale edip
kendini
kendisinden
uzaklaştırmak
istiyorlar, ama ben kimsenin kendine
yakınlaşması gerektiğini söylemiyorum.
Sanırım, başkalarının hayatlarına bu kadar
müdahale ettiklerine göre, kendi hayatları
benden daha boktan durumda olduklarını
biliyor olmalılar.” deyip sessizce sağa sola
bakındım. Hiçbir zaman ne yapmam
gerektiğini kendime sormazdım. Benim için
önemli olan ne yapmamam gerektiğini
bilmekti ve beni suyun üstünde tutan bu
olmuştu. O an sessizce beklemek ve
olacakları kabullenmekten başka bir şey
düşünemiyordum. Aklıma abuk subuk
cümleler gelip geçerken, elinle onlardan biri
yakalamak istemiyordum çünkü alakasız
cümleler
o
an
odaklanmamı
zorlaştırabilirdi. Uzun kahkahalar atan ve
mutlu
görünen
insanların
kimseye
söylemeye cesaret edemediği göz yaşları
vardı. Ben de onlardan biriydim, tek başıma
evde olsaydım mutlaka ağlardım çünkü
ağlamanın
beni
rahatlatacağını
düşünüyordum. Hitlerin zulmüne uğrayan
Yahudi ile Yahudilerin zulmüne uğramış
Filistinli gene gözüme çarptı, iyi dost gibi
görünüyorlardı, belki de politikacıların
onları nasıl kullanıp attığını fark etmiş
olmalıydılar. Odada Vietnamlı, Aborjin,
Maorili, Antekli, İnkalı, Kızılderili, dünya
yuvarlak dediği için öldürülen, işkence
gören ya da hapsedilen insanlar vardı,
hepsini
tanıyordum
ama
isimlerini
çıkaramıyordum. O an gururla doğruldum
ve iki elimi yana açarak;

Fakir olduğum için mikro düşünüp
mikro yaşama alışmıştım. Demin söylemiş
olduğum cümle belki alakasızdı, ama
Fregoli ile göz göze geldiğimde bendeki
tutkuyu
görmüş
olması
gerektiğini
düşünüyordum. Bir şey demedi, kırmızı
kanatlı
yarasaya
dönüşmedim
de.
Sokaklarda bira ve para istediğim dönemde
bir olay yaşamıştım, hesap ödemeyeceğimi
bildiğim çayevinde birkaç çay içip, kaç para
Nurettin ağbi dediğimde “senden para
almam ama istersen çıktığı kadar bozuk
para verebilirsin” demişti. Ben de elimi
cebime daldırdığımda birkaç bozuk para ve
sabah içmeği unuttuğum vitamin hapını
uzattığımda attığı kahkahayı hatırladım.
Birkaç bozuk para ve bir vitamin
hapı.. Aslında güzel bir hayatım olabilirdi,
ama araya çok insan girmişti.

“Ben olduğum gibi görünmeye
odaklıyım ama sen olmadığın bir insanı
yaşamak zorundasın, aramızdaki farkı
anlayınca, sen bile inanamayacaksın!”
dedim.
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OSMANLI’DA ŞEH-İ RAMAZAN
(Turgut ELİBOL)
“Dil-i mahzunumuzu eyledi şad u handan
Geldi yümn ile yine şehr-i mübarek Ramazan”

Osmanlı Devleti’nde Ramazan farklı bir
mânâ ifade ederdi. Recep ayının on ikisinde
İstanbul’dan Medine’ye doğru yola çıkan,
devlet erkânı ile birlikte büyük bir
kalabalığın
uğurladığı
Surre
Alayı,
Ramazan ayını müjdeleyen en önemli
merasimdi. Ramazan hilalinin görülmesi
ayrı bir heyecana sebep olurdu. İstanbul
Kadılığı Ramazan hilalini gözetlemek üzere
farklı bölgelere uzmanlar gönderirdi. Yevmi Şek denilen Şaban ayının son günlerinde
gece nöbetleri ile Ramazan hilali
gözetlenirdi. Edirne ve Bursa'da bekleyen
gözcülerin hilalle ilgi müjde verdiklerinde
150'şer kuruşla ödüllendirildi. Hilalin
görülememesi durumunda ise Şaban ayının
30'a tamamlanmasıyla Ramazan ayı
başlatılırdı. Tellâllarla ve mahyalarla
Ramazan ayının başladığı ilan edilirdi.
Halkın bu mübarek ayda ibadetlerini
rahatça yapabilmeleri için her türlü tedbir
alınırdı. İstanbul’da Şehzadebaşı Camii ve
Fatih Camii arasında teravih namazından
sonra birtakım eğlenceler tertip edilirdi.
Bu mübarek ayın önemli etkinliklerinden
biride çift minareli camilerin minareleri
arasına kandillerle aydınlatılan mahyalar

asılmasıydı. Osmanlılarda XVI. yüzyılın
sonlarında
III.
Murat
döneminde
kullanıldığı belgelerde yer almaktadır.
Mahyalarda genellikle sülüs yazı ile Fetih
suresinin ilk ayeti, mâşallah, bismillah,
leyle-i kadir gibi yazılar ve Ramazan’ın son
günlerinde ise elveda, el-firak gibi yazılar
yer alırdı.
Osmanlı'da oruç açmak büyük törendi.
Oruç iftariyeliklerle açılırdı. Damak
lezzetine hitap edecek tüm iftariyelikler ayrı
ayrı yerlerden alınırdı. Çeşit çeşit peynirler,
siyah ve yeşil zeytinler, farklı kaplarda
gelen rengarenk mis kokulu reçeller,
pastırma, hurma ve ekmek yerine bir
Ramazan klasiği olan pide, iftariyeliklerin
olmazsa olmazlarındandı. İftariyeliklerin
ardından çorba servise sunulur ve çorbalar
bitirildikten sonra 40 kaptan fazla et, sebze,
balık yemeği padişahın sofrasını donatırdı.
Ramazanın baş tatlısı olan güllaç ve bunun
gibi pek çok tatlı ana yemeklerden sonra
afiyetle yenirdi. Tüm bu yiyeceklerin
pişirilmesi, sofraya getirilmesi, sofradan
kaldırılması adabına göre gerçekleştirilirdi.
Ramazanın en önemli özelliklerinden biri
de
iftar
sofralarına
davetsiz
gidilebilmesiydi.
Osmanlı
Sarayına
Ramazan ayı boyunca iftara davetsiz olarak
gelinebilirdi. Bunun haricinde Osmanlı
Sarayının özel davetleri de olurdu.
Ramazanın ilk on gününde Padişah, ayan ve
mebusan reisleriyle birlikte vükelayı saraya
iftar için davet ederdi. Sadrazamın
başköşede oturduğu bu sofra diğer iftar
sofralarına göre çok daha mükellef olurdu
ve hep birlikte daha çok vakit geçirilirdi. Bu
sofralarda zengin ve leziz yemeklerden
ziyade diş kirasıasıl büyük hediyeydi.
Kahve, şerbet ve tütün içilirken Mabeyn
Müdürü, Enderun Efendisi ile salona
girerdi. Enderun efendisinin elinde büyükçe
bir gümüş tepsi yer alırdı. Tepsinin
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üzerinde davetlilerin isimlerinin yazıldığı
hediyeler olurdu. Bu hediyeler kıymetli
saatler, tütün tabakalarından oluşurdu.
Osmanlı toprakları üzerinde yer alan
yörelerin kendine has tazelikleri ve bereketi
günler öncesinden toplanmaya başlanırdı.
Bu yörelerin özel lezzetleri özenle saraya
taşınırdı. Tokat'ın, Malatya'nın Şam'ın
kayısıları, Ankara'nın balları, Antep'in kuru
baklavaları, fıstıklı, bademli, cevizli
sucukları, İzmir'in kuru incirleri, vişneleri,
üzümleri toplanır, özenle saklanır ve on bir
ayın sultanı ramazan için hazır bekletilirdi.
Gözleri de karnı da doyuran iftar sofrasına
nazaran sabah ezanından önce yenen
sahurda, mideyi yoracak et yemeklerinden
ziyade, karnı bütün gün tok tutacak hamur
işleri, pilav ve vücudun şeker ihtiyacını
karşılayacak kurutulmuş
meyvelerden
yapılan hoşaflar yenirdi.
Osmanlı Devleti Ramazan ayına mahsus
olarak halkın bu ayda dikkat emesi gereken
bir takım kurallar ihtiva eden Varaka-i
Mahsusa adında tembihnameler yayınlardı.
Bu tembihnamelerde beş vakit farz namazın
camilerde cemaatle kılınması, mazereti
olmayanlar hariç bütün Müslümanların
oruçlu olması, görevli olanlar hariç herkesin
yatsı namazına camilere gitmesi, teravih
vaktinde berber,kahvehane ve diğer
dükkânlarda
oturanların te’dip ve
tekdir olunacakları
belirtilirdi.
Bu
aydaâdâbadaha
bir
riayet
edilirdi.
Gayrimüslim tebaa da Müslümanların
oruçlu oldukları zamanlarda açıktan yemez,
içmezlerdi.
Osmanlı sarayının önemli Ramazan
merasimlerinden birisi Hırka-i Saadet
Merasimiidi. Ramazan ayının on ikinci
günü padişahla birlikte Has Oda ağaları
mübarek emanetleri Revan odasına taşır
sonrasında her taraf süpürülür, gül suyu ile
yıkanır, öd ağacı ve amber yakılarak hırka-i

saadet ziyarete hazırlanırdı. Bu merasime
katılacak olan devlet adamlarına tezkireler
gönderilerek davet edilirdi. Padişah,
sadrazam, şeyhülislam, şehzadeler, kadı
efendiler ve bütün devlet erkânı protokol
sırasına göre ziyareti gerçekleştirirdi. Bu
ziyaret esnasında güzel sesli kurralar
Kur’an okurlardı. Osmanlı padişahı
tarafından gümüş sandukasından altın
anahtarı ile açılarak çıkarılan Hırka-i
Saadet’e tülbentler sürülür ve bu tülbentler
ziyaretçilere dağıtılırdı.
Osmanlı Devleti’nde Ramazan ayında ilmî
faaliyetleri de artırırdı.Bu faaliyetlerin en
önemlisi Huzur Dersleri idi. Ramazanın ilk
on veya sekiz gününde yapılan huzur
dersleri şeyhülislam tarafından ulemadan
belli sayıda seçilerek günlere paylaştırılır ve
içlerinden en liyakatli âlimin bir ayeti tefsir
etmesi ile başlardı. Tefsir eden âlime
mukarrir, müzakereci durumunda olan
âlimlere de muhatap denilirdi. Mukarrir ve
muhataplar tam bir ilmi özgürlük içerisinde
soru cevaplarla bu dersleri zengin ve dolu
ilmî münazaralar halinde devam ettirirlerdi.
Huzur derslerinin yapılacağı yeri padişah
belirler ve derse dinleyici olarak katılanlar
da padişahın kontrolünden geçtikten sonra
belirlenirdi.
İlk sistemli olarak huzur dersleri III. Ahmet
döneminde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
tarafından tertip edilmiş, sonraki padişahlar
tarafından
gelenek
olarak
devam
ettirilmişti. Sultan Vahdeddin ve Halife
Abdülmecid Efendi döneminde sonuncusu
yapıldı.
Ramazan akşamlarında özellikle çocuklar
için en eğlenceli faaliyet Karagöz-Hacivat
oyunuydu.
Genellikle
kahvehanelerde
kurulan perdeye verilen ışıkla deve-dana
derisinden yapılan karakterler sahnelenirdi.
Gösteri perde gazeli ile başlar ve bu gazelde
genellikle tasavvufi bir dil kullanılırdı.
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Başlangıçta Hayy Hak ya da Ooof… Ya Hak
girişleri olmazsa olmazdı.
Perde kurdum şem’a yaktım gösteren zıll-i
hayal,
Sanmayın perdeyi bezden hisse aldım ben
bu sözden.
Sanmayın
zıll-i
hayaldir
perdemiz,
namustur, edeptir irfandır perdemiz
şeklinde bir gazelle Hacivat sahneye çıkar
ve insanları eğlendiren, bu arada irfana,
edebe davet eden bir gösteri sunulurdu. Bir
deyişe göre perdenin bir ucu şeriat, diğer
ucu tarikat, diğer ucu hakikat ve dördüncü
ucu da marifet olarak tanımlanırdı. Perde
mekânı dünya; tasvirler, figürler ise bizleri,
ışık kaynağı da ruhu simgelerdi. Mumu, ışık
kaynağını söndürdüğünüzde ruh yok olur ve
tasvirler perdeden kaybolurdu.
Eski Ramazanlarda halkın en sevdiği
seyirlerden biri de meddahlıktı. Sözlükte
medheden anlamına gelen bu gösteride
heyecanlı hikâyeler anlatılır, çeşitli şive
taklitleri yapılır, insanların eğlenceli vakit
geçirmeleri
sağlanırdı.
Meddahların
kendilerine ait usul ve adapları vardı.
Yüksekçe bir yere otururlar, kürsünün
üzerinde sürahi ve bir bardak bulunurdu.
Meddah, makamına geçecek, arada ağzını
silmek için omzuna bir çevre atarak,
hikâyesinde kapı çalmak, ihtiyar bir adamın
yürüyüşünü taklit eylemek gibi yerlerde
kullanmak üzere kalınca bastonu elinde,
söze başlardı:
Sühensâz-ı gülistân-ı nezâket
Dinle imdi bende-i âcizden bir hoş hikâyet..
Bu mukaddimeden sonra meddah İsim isme,
kisibkisibe, semt semte benzer, geçmiş
zaman söylenir, yalan gerçek vakit geçer
diyerek hikâyesini anlatmaya başlardı.
Camiler hayat merkezi Ramazanda camiler
bir ziyaret yerine dönüşür iftardan sonra bir
kısım insan vaktini buralarda açılan
sergileri gezerek, eşle dostla alışveriş

yaparak
geçirirdi.
Özellikle
selâtin
camilerinin avlularında açılan sergilerde
tespihçiler,
sahaflar
ve
antikacılar
bulunurdu. Ayrıca bu camilerin kapılarında
çeşit çeşit simitler, çörekler, en güzelinden
Ramazan pideleri satılırdı. Baharatçılar ve
tütsücülerden yayılan kokular insanların
dikkatini
celbeder
ve
buralarda
toplanmalarını
sağlardı.
İnsanların
oturmaları için cami avlularında geçici
olarak dükkân şekline sokulan yerlerde,
eski maden, Saksonya ve çini avanileri,
bazılarında ilginç eşyalar, diğerlerinde nefis
şallar ve kumaşlar, bir kısmında da tütün
içmek için türlü türlü çubuklar bulunurdu.
Vüzera ve memuriyetlerden emekli olmuş
ya da azledilmiş kişilerin ise hizmet ve
meşguliyetleri
bulunmadığından,
öğle
namazını kılmak için konaklarından
erkenden çıkarlar, namazı eda ettikten sonra
ise cami etrafında dolaşırlardı. İkindi
namazına kadar çokça vakitleri olduğundan
hoşça vakit geçirmek için Beyazıd’ta
bulunan sahaflara ya da baştanbaşa süslü
kâğıtçı dükkânlarına giderler, orada gelen
geçeni seyredip sohbet ederlerdi. Bu sırada
kâğıt, kalem, mürekkep, altın rîk ve lâl
mürekkebi gibi şeyler alarak, hat sanatı
üzerine konuşurlar, vakit geçirirlerdi. Tütün
tiryakisi arkadaşlarına rast gelirlerse
usulünce latifeler yapıp takılırlar, özellikle
şaka kaldıranlara türlü sözler söylerlerdi.
Ramazan
eğlencelerinin,
özellikle
Osmanlı’da batılılaşma çabalarının hız
kazandığı XIX. yüzyılda, Tanzimat’la
birlikte ulviliğini yitirdiği, seviyesizleştiği
de görülür. İstanbul’da Şehzadebaşı’nda
Direklerarası denilen yerde alafranga
eğlenceler rağbet görmüş, Rum ve Ermeni
sahnelerinde
kantolar
sahnelenmiş,
Ramazan’ın manevi havasına hiç de
yakışmayan tarzda eğlenceler tertip
edilmişti.
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Ayrıca
yine
Direklerarası’nda
ilmî
sohbetlerin yapıldığı musiki fasıllarının
gerçekleştirildiği,
şiirlerin
okunup
üzerlerinde muhabbetlerin edildiği seviyeli
mekânlar da bulunuyordu.

CAM KENARI
(Fatma POLATCAN)
Bekleyenlerin, kederlilerin, suskunların,
acısını içine akıtanların, uzun bir yola
çıkanların mekânıdır cam kenarları.
Buğusu, kiri, kırılmışlığı kadar hüzün,
yalnızlık taşıyan camın kaderidir kenarı.
Bazen iyidir, umut ettirir kestirmeden
beklettirir. Lakin çoğu zaman acı verir bu
bekleyişler.
Ayağını camın demirlerinden sarkan bir
çocuğun en güzel yıllarından çalar cam
kenarı. Özgürlüğe sevdalı olur o çocuk. Her
seferinde aşkla bakar, hasretle bekler.
Arkadaşlarının topundan, bebeklerinden
hayaller çizer. Ama o çocuğun hayalleri,
annesinin kapıyı kilitleyip onu evde
yalnızlığıyla tek başına bırakmasıyla ölür.
Onun hayallerini, tüm parasını içkiye
yatıran babası öldürür. Sonra o çocuk
büyür, hayallerine yakınlaşmaya başlar.
Bir adama/kadına aşık olur.
Cam kenarında özgürlüğe yaşadığı aşk
kadardır sevdası. Öyle içten, öyle derin,
öyle sabırlı, öyle merhametli...
Yine bekler , bekler , bekler cam kenarı
sabrıyla. Beklemesine değer ama sonunda
adam/kadın onu yaralayıp gider. Cam
parçası yüreğine saplanır. Öyle keskin ve
acı bir saplanmadır ki bu. Ömür boyu bu
acıyla nefes almaya çalışır.
Susar, susar, susar...
Ayağını demirlerden sarkıtırken kimsenin
onu hissetmediği, anlamadığı kadar susar.
Cam kenarı dostu olmuştur artık.
Cam parçacıkları yüreğine saplandığından
beri yine eski dostuyla bir olmuştur. Ama
bu defa bir fark vardır. Gündüzden geceye
dönüşmüş onların dostlukları. Adam/Kadın
sabaha
değin
sokak
lambasının
merhametine sığınıp durur. Gecenin
özgürlüğüne sevdalanır bu defa. Hâlbuki
bilir o da,
aslında merhametin cam
kenarında saklı olduğunu.
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MUSTAFA İLE AKKIZ
(İmran AKAY)
Böyle iki isim yan yana geldiğinde “bir
varmış bir yokmuşla başlayan “onlar
ermiş muradına biz çıkalım kerevetine”
ile biten bir hikâye duymak istiyor gönül.
Tolstoy der ki;
Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde başlar:
Ya bir insan bir yolculuğa çıkar, ya da şehre
bir yabancı gelir.
Onların hikâyesi de Mustafa'nın yola
çıkmasıyla başlıyor.
Mustafa ile Akkız aynı köyün gençleriymiş.
Hatta komşu çocuklarıymış. Gönülleri
düşmüş birbirine, Mevla da öyle yazmış
evlenmişler. Muradlarına ermiş onlar
ermesine. Ama hikâyelerin sonundaki gibi
sonsuza kadar mutlu olamamışlar. Zaten bu
evlilik mutlu bir son da değilmiş.
Evlendikten kısa bir süre sonra memlekette
savaş çıkmış. Tüm gençleri cepheye
çağırmışlar. Mustafa da gitmiş günün
battığı yerden.
Güzeller güzeli Akkız, elinde kınasıyla
asker yolu beklemeye başlamış. Her gün
batımında gözü erinin gittiği yola bakarmış.
Öyle ya kuşlar bile akşam dönermiş
yuvaya.
Arada sırada köylerine cepheden haber
geliyormuş. Kuş kadar yüreği kafesinde
çırpınarak dinlermiş bu haberleri.
Elinde kınası solmuş. Bekliyormuş Akkız, 1
yıl geçmiş. 2… 3… 4… Hep beklemiş.
Savaş bitince civar köylerden askere
gidenler bir bir dönmeye başlamış.
Dönemeyenlerin de şehadet haberi gelmiş.

Mustafa'nın gittiği yoldan uğurlamış güneşi.
Umudu varmış. Kara Mustafa'sı
gelecekmiş.
Yıllar eskimiş. Gözler yolda ama gelen yok.
Derken Akkız'ı Mustafa'nın kardeşiyle
evlendirmişler. Hani büyük acılara göğüs
gerenler için derler ya “yüreğine taş bastı”
diye, Akkız da öyle yapmış.
Yıllar geçmiş. Akkız'ın tam on tane çocuğu
olmuş. Beşi oğlan, beşi kız. Gelinleri,
torunları olmuş.Ama hala gözü, güneşi
yolcu edermiş, her gün batımında. Artık ne
sevdasını, ne umudunu gizlemiyormuş.
Günün battığı yere doğru döner elinin
biriyle gözünü gölgeler, Mustafa'ya
seslenirmiş. “Kara Mustafa’m günün
doğduğu yerden battığı yere kadar
umudum var gel artık diyormuş.” Bu acı
sesleniş, elden ayaktan düşünceye kadar
devam etmiş.
Akkız'ın güneşi de artık batmak üzereymiş.
Ölüm döşeğinde bile gözü kapıdaymış.
Dilinde bir isim; Mustafa'm…
Bir gün iyice ağırlaşmış. Yanında oturan
gelinine kapıyı işaret etmiş, bak demiş ben
demedim mi gelir diye Mustafa'm geldi,
oradan bana gülüyor demiş. Gelin bakmış
kapı kapalı, orda da kimse yok. Gelinin
dediğine göre bunlar, Akkız'ın son sözleri
olmuş.
Her şeye kadir olan Allah, kavuşmayı son
ana saklamış.
Dilerim baki hayatlarını cennetin en güzel
bahçesinde geçirirler.
Hani diyor ya Aşık Veysel, “seversin,
alırsın, karın olur. Seversin, alamazsan,
kara sevdalın olur”.
Peki, Mustafa ile Akkız ne olur?

Bekliyormuş Akkız, Bekliyormuş ama ne
Mustafa gelmiş ne de haberi. Her gün
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