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Yeni Dünya Vakfı bünyesindedir.
Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazara aittir. 

Sevgili Okuyucumuz, 
 
Dünya genelinde geçirilen zorlu iki yılın ardından 
yeni normallere alışmaya başladığımız süreçte, 
siz kıymetli okuyucularımızla yeniden bir arada 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  
 
Yeni sayımızda, hayatın renklerinin tek bir kareye 
toplandığı fotoğraflardan sizlere seslenmeye 
çalıştık. Kimi zaman yaşlı bir gazinin tutunduğu 
bastonu ele aldık, kimi zaman da horoz 
şekeri yiyen çocukların mutluluğunu anlattık. 
Hayatımızın o kısacık anlarını ölümsüzleştiren 
fotoğrafların sesi olmaya çalıştık.  
 
Bayram öncesinde sizlerle buluştuğumuz 
"Fotoğraf ne anlatıyor?" dosya konulu 
17. sayımızı sizlerle buluşturmaktan ötürü kıvanç 
duyuyoruz. Diliyoruz ki bu bayram, dedeler 
torunlarıyla, anneler çocuklarıyla buluşsun 
aramızda mesafeler olmasın.

Buse Elif ÖZÇIRPICI

Genel Yayın Yönetmeni
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TASARRUF FİNANSMANIN 
GENÇLERE MESAJI VAR

Sahiplik duygusu insanlığın varlığından beri 
süregelmiş içgüdüsel bir yapıdır. Bu içgüdünün 

gerçekleşebilmesi için de belirli şartların yerinde 
olması gerekmektedir. Hem barınma ihtiyacı için 
hem de sahiplik iç dürtüsüyle ev almak isteyen 
bireyi ele alalım. Öncelikle o eve sahip olabilmesi 
için para şartının yerinde olması gerekmektedir. 
İçinde bulunduğumuz hayat şartları gereği 
aylık gelirlerle yaşayan bireyler olduğumuzu 
hesaba katarsak peşin ödeme yöntemi ile ev 
sahibi olabilmemiz oldukça zor görünmektedir. 
Bu durumda bir finansman ihtiyacı doğacaktır. 
Bunlar bankalar, tasarruf finansman kurumları vs. 
olabilir. Hepimiz bankaları biliyoruz ama tasarruf 
finansmanı ne demek ya da daha önce duyduk 
mu? Gençlere vaatleri var mıdır ki acaba? Buyurun 
hep beraber bakalım…
   
Tasarruf Finansman Sektörü Nedir?

 İlk uygulamaları Almanya’da Yapı Tasarruf Sandığı 
olarak faaliyete başlayan ve daha sonrasında diğer 
Avrupa ülkelerinde de uygulamaya konulan bir 
finansman yapısıdır. Avrupa yapısındaki işleyişi, 

katılımcının talep ettiği finansman tutarının %40’a 
kadar birikim yapması ve bu birikimin yeterli 
olduğu durumda düşük faiz oranıyla istenilen 
konut finansmanı için fon kullandırımı yapılır. 
Türkiye’deki uygulamasında ise ihtiyaç duyulan 
finansman oranının BDDK süreciyle beraber 
%40’a kadar bireylerin oluşturmuş oldukları 
finansman gruplarında birikim yapmalarını ve 
geriye kalan finansman tutarı için faizsiz bir 
şekilde fon sağlaması kararlaştırılmıştır. 
“Faizsiz olur mu hiç, vardır bunda da gizli faiz” 
diyenler de olabilir. 

E tabi burada hizmet veren kurumlar neticede 
ticari unvana sahipler ve kâr amacı gütmektedirler. 
Haliyle yapılan işlemlerden de bir miktar para 
kazanıyorlar.  Fon hizmeti sunan kurumların 
kârı ise proje bedelleri karşılığında belirli oranda 
hizmet bedeli almaları ile sağlanmaktadır. Siz 
de takdir edersiniz ki kimse bedavaya böylesine 
bir yükün altına girmez. Tabi sistemin tek güzel 
özelliği faizsiz olması diyemeyiz. Aynı zamanda 
toplumsal dirliği ve birliği de desteklemektedir. 

Recep Almalı
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Böylece bireysellik yerine “biz” kavramı da toplum 
içerisinde sürekli olarak kendine yer bulur ve 
toplum sosyolojik anlamda güçlü duruyor.

Gençler İçin Fırsat mı?
   
En güzel birikimin gençlik yıllarında olduğu ve 
birikimin tatlı heyecanının bir başka olduğunu 
hepimiz biliriz. Çocukluğumuzu hatırlayalım, 
hepimizin almak için sabırsızlandığı, 
harçlıklarından arttırıp hayalini kurduğu o bisiklet 
için ne kadar heyecanlandığımızı, nasıl tasarruf 
ettiğimizi ve sonucunda almış olduğumuz o enfes 
gurur ile “Ben aldım, kendi paramla” deyişimizi. 
Ailesinin ona sürpriz yaparak aldığı bisikletin 
bir süre sonra değersizleşeceğini fark ederiz 
ama kendisinin sabırla, tabii ki doğru teşvik ve 
yönlendirme ile aldığındaki gururunun bambaşka 
olacağını az çok tahmin edebiliriz. Küçük yaşlarda 
birikime alışan bireyler elbette hayatlarının 
ilerleyen yıllarında birikim noktasında sorun 
çekmeyecektir.

Zira artık beklemenin o tatlı heyecanına alıştığı için 
rahatça faizsiz bir şekilde kendisi için belirlenmiş 
teslimat tarihinde istediği evini, arabasını veya 
farklı gayrimenkulünü alabilir. 

Bu yüzdendir ki tasarruf bilinci küçük yaşlarda 
çocuklara aktarıldığı takdirde ilerleyen yaşlarda 
bireylerin tasarruf yapabilmeleri çok daha kolay 
olacaktır. Bunun da yanında ülkemiz gelişmekte 
olan ülkeler statüsünde olduğu için Merkez 
Bankası’nın piyasa istikrarını koruyabilmek adına 
faiz oranlarını konjonktürle olarak düzenlediğini 
kabul etmemiz gerekmektedir. Bu durumda ev 
hayalini baz alırsak faiz dalgalanmalarından 
etkilenmeden kısacası faiz maliyetine de 
katlanmadan hayallerindeki eve sahip olabilirler. 
Çocukluğumuzdaki o masum heyecanımızı 
büyüdüğümüz de kaybetmemek adına, doğru 
yönlendirme ile faizsiz bir şekilde hayallerimize 
koşabiliriz. Son olarak şunu diyebiliriz ki 
dünyadaki her varlık bir birikim ürünüdür.
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#FilmAnalizi

ALİ: KORKU 
RUHU KEMİRİR Bircan SOLMAZ
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Korku Ruhu Kemirir, 1955 yapımı Douglas Sirk’un All 
That Heaven Allows filminin bir uyarlaması. Film 

1960’ların Almanya’sında geçiyor. Filmin yönetmeni, 
senaristi -ufak bir rolde de karşımıza çıkan- Rainer 
Werner Fassbinder. Filmi daha iyi anlayabilmek için 
ona ve benimsediği sinemaya daha yakından bakalım.
   
Fassbinder ‘Yeni Alman Sineması’nın en önemli 
temsilcisi sayılır. Onun ölümüyle son bulan ‘Yeni 
Alman Sineması’ ortaya çıkışı her akım gibi tarihsel 
süreçle bağlantılı. 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya 
Savaşı sonrası birçok sanatçı gibi sinemacılar da 
Almanya’dan Amerika’ya göç etmeye başladı. Bu göç 
Almanya’yı etkilediği kadar Amerika’yı -Hollywood 
sinemasını- da etkiledi. İki savaştan da yenik çıkan 
Almanya Nazi geçmişinden kaçmaya, yasalar ve 
sansürler uygulamaya başladı. Bir yandan da komünist 

düşüncenin yayılması korkusuyla sansürleri arttırdı. 
Sinema bu kadar sansür ile baskılanırken ekonomik 
yetersizlikler nedeniyle eli kolu bağlandı. O dönemde 
Almanya’da Amerikan sineması daha etkindi.
   
1962 yılında bir grup Alman sinemacısı kısa filmler 
çekerek –bütçe yetersizliğinden uzun metraj film 
çekemeyince- uluslararası film yarışmalarına 
katılarak büyük ilgi çekti. Bu sinemacılar Oberhausen 
Kısa Film Festivali sırasında, yönetmen Alexander 
Kluge öncülüğünde bir araya geldi ve bir manifesto 
imzaladılar. Bu manifestoda eski sinemanın öldüğünü 
ve yeni bir sinema kurduklarını söyleyip ‘Yeni Alman 
Sineması’ akımını oluşturdular. Fassbinder de bu 
yönetmenlerden biriydi. Bu akımın en iyi filmlerinden 
biri de Korku Ruhu Kemirir. 
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Filme gelecek olursak film, 1960’ların Batı 
Almanya’sında geçiyor. Göç sorununu altmışlarında 
dul bir kadın ve kırklarında Faslı bir adam arasındaki 
ilişkiyle bize aktarıyor. 
   
Ali, Fas’tan gelmiş misafir bir işçi. Ülkede Almanlar 
misafir işçilere karşı önyargılı. Tecavüz haberleri, 
hırsızlık, gasp ve daha birçok suç için yargılanıyor 
toplumun gözünde. Bunlar için bir kişi aranmıyor, 
tüm göçmenler suçlanıyor. Onlara insan muamelesi 
yapılmıyor sadece birer kas gücü olarak bakılıyor. 
Düşünceleri, fikirleri değersiz ve Ali tüm bunların 
farkında olduğu için çok mutsuz. Tek kendisine 
değil tüm göçmenlere insanlıktan uzak bir muamele 
yapılıyor. Kahramanımız kendisini, mekânın yani 
Almanya’nın içinde sıkışmış hissediyor. Bu nedenle 
sadece kendi gibilerle iletişim kurabiliyor.
   
Temizlik işçisi Emmi (Birgitte Mira) ise altmışlarında, 
dul, 3 çocuğu olan ama yalnız yaşayan Alman bir kadın. 
Bir gün iş çıkışı çok yağmur yağdığı için göçmenlerin 

takıldığı ve asla girmeyeceği bir bara girmek zorunda 
kalır. Bardaki insanlar sanki göçmen oymuş gibi onun 
oraya ait olmadığını hissettirerek Emmi’ye bakarlar. 
Bunu fark eden Ali, Emmi’yi dansa kaldırır. Aralarında 
geçen diyalogda her ikisi de yalnızlığını anlatır. Ancak 
yalnız olma sebepleri farklıdır. İlişkileri böyle başlar. 
Etrafındaki insanlar tarafından garip karşılanan bu 
ilişki tepki çeker. Çocukları Emmi’yle konuşmama 
kararı alır. İş arkadaşları Emmi’yi görmezden gelir. 
Hatta komşuları Ali’nin Arap arkadaşlarının geldiği 
gün polisi arayıp ihbar eder. Bu mutluluğun içinde 
yalnız bırakılırlar. Tüm bunlardan sıkılan Ali ve Emmi 
tatile yalnız kalabilecekleri bir yere gitmeye karar verir. 
Dönüşte her şeyin daha iyi olacağına inanırlar.
   
Filmin kırılma noktası da tatil dönüşleri oluyor. 
Gerçekten de insanlar onlara daha iyi davranıyor 
ama nedeni kendi çıkarları oluyor. Emmi ve Ali’nin 
çevresindeki insanlarla arası düzeldikçe birbirlerinden 
uzaklaşıyor çünkü bir zamanlar onları ötekileştiren 
bakışlardan biri oluyorlar artık. Kendi çevreleri 

10



tarafından onaylanmak, artık o kötü bakışlara maruz 
kalmamak, kabullenilme hissi için etrafındaki insanlar 
gibi davranmaya başlıyorlar.  Birbirlerinin zayıf 
noktalarıyla birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyor.
   
Filmin sonunda birbirlerinin hatalarını affetseler de 
mutlu bir son olmuyor. Ali, mesleğinin stresinden 
dolayı tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanıyor. 
Filmin başında geçen sözü bir nevi yaşamış oluyorlar. 
“Her mutluluk eğlenceli değildir.”
  
 Filme teknik açıdan baktığımızda Fassbinder’e özgü 
pek çok metot var. Filmi izlediğiniz süre boyunca 
size dışarıdan baktığınızı hissettiriyor. Bunu karakter 
ile kamera arasına mesafe koyarak ve görüş açısını 
bozacak eşyalar yerleştirerek yapıyor. Seyirci Ali 
ve Emmi yerine kendini koyamıyor hatta tam tersi 
onları yargılayan insanlar yerine koyuyor. Böylelikle 
aynı hatayı günlük hayatta yaptığımızı da yüzümüze 
vuruyor. 
   

Dikkat çeken bir diğer teknik ise kahramanları kapı 
arkasından ya da pencere kenarlarından sanki 
çerçevelermişçesine çekmek, mekânı olabildiğince 
daraltıp sıkıştırmak. Bu sayede belki onların 
özgürlüğünün sınırlı olduğunu belirtiyor. Böyle 
sahneleri bir fotoğrafı inceler gibi incelememiz için 
uzatıyor. 
   
Oyunculuklara gelecek olursak abartısız tepkiler 
görülüyor. Hatta donuk sayılacak ifadeler sık sık 
karşımıza çıkıyor. Bunu da Fassbinder’in bir tekniği 
sayabiliriz. 
   
Son olarak bu film her ne kadar 1960’ların Almanya’sında 
geçiyor olursa olsun hala günümüzün güncel bir sorunu 
ve bu olaylar bugün Almanya’dan bambaşka bir ülkede 
bambaşka bir kültürde gerçekleşse tepkiler aşağı 
yukarı aynı olur. Belki de bu yüzden hala mutluluklar 
eğlenceli değil.
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ARA GÜLER

Sevgili Ara, 16 Ağustos 1928 yılında hayatla 
tanıştı. Işıltılı gözlerini yıllarını burada 

geçireceği Beyoğlu’nda açtı. Yıllar öncesinde 
Giresun’dan İstanbul’a gelen babası Dacat Bey, 
Türkiye Ermenilerinden yalnızca biriydi. Babası ve 
annesi Verjin Hanım bu nadide bebeğe Mıgırdiç 
Ara Derderyan adını vermekte karar kıldılar. Ara’nın 
soyadı daha sonrasında, 1935 kanunu ile “Güler” 
olacaktı.

Beyoğlu’nun sanat kokan sokaklarında oyunlar 
oynayan küçük Ara, gittikçe sinemaya merak 
duymaya başladı. Zannımca kendisine teşekkür 
etmek gerekmektedir ki ona ilk kamerasını ve 
filmini babası Dacat Bey aldı. Böylece kameranın 
dilini öğrenmeye başladı. Onun gözünde bu mühim 
makinenin ne model olduğunun hiçbir zaman bir 
önemi yoktu. Önemli olanın kameranın kendisinin 
değil fotoğraf çekiyor olmak olduğunu düşünürdü.

#Biyografi

Ayşe Rüveyda AKGÜNGÖR

“Hayat dediğin küçük adamların hikâyesidir.”
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Bir kamera ile yeni bir şey ortaya koymaksızın bir 
anı ölümsüzleştirebilir veyahut kayda değer bir 
sahnenin içerisinde yer alarak tarih yazabilirdiniz. 
Kendisi bunun üzerine “Ben yaşayan adamın 
fotoğrafını çekmeyi tercih ederim. Manzara 
çekmem. Manzara fotoğraf değildir. Manzara, bir 
şeyin yeniden kaydıdır. Yenilik değildir. Bir insanın 
anının yakalanması o zaman değer taşır benim için. 
Ben insanlı yaşayan fotoğraf çekerim. Boşluk beni 
ilgilendirmiyor.” derdi. Ara, bu gaye doğrultusunda 
kendini katiyen fotoğrafçı olarak addetmedi. O bir 
foto muhabirdi. Durağan anları çekenler ancak 
fotoğraf sanatçıları olabilirdi. Öyle ki bir aksiyon 
anında olay yerine koşanlar ise foto muhabirlerdi. 
  
Getronagan Ermeni Lisesi’ne gittiği yıllarda tiyatro 
ve sinema üzerine çeşitli çalışmalar yaptı. Muhsin 
Ertuğrul gibi isimlerden çokça şey öğrendi. Tüm 
bunların yanı sıra amacı asla bir fotoğraf sanatçısı 
olmak olmayan Ara, tüm gerçekliği ile bir gazeteci 
olmayı arzuluyordu. Fotoğrafın hakikat olduğunu, 
sanat olamayacağını söylerdi. Bu düstur ve istek 

ile birlikte 1950 yılında Yeni İstanbul gazetesinde 
gazeteciliğe başladı. Aynı esnada İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenciliğini 
idame ettirdi.
   
Uzun yıllar çeşitli dergilerde çeşitli görevler 
yaptı. Foto muhabirlik, fotoğraf bölüm şefliği bu 
görevlerden yalnızca bazılarıydı. Birleşik Krallık 
menşeli Photography Annual Antolojisi, onu en iyi 
fotoğrafçılar arasında andı. Ayrıca burada ve nice 
yabancı ülkede sergi sahipliği yaptı. 
   
Kendisinin bir dünya vatandaşı olduğunu söyleyen 
Ara’nın çalışmaları Türkiye’nin ötesinde İsviçre, 
Amerika, Japonya, Almanya, Fransa gibi ülkelerin 
yapımlarında yer aldı. Derderyan, Amerikan Dergi 
Fotoğrafçıları Derneği’ne tek Türk üye olarak kabul 
edildi. Başarıları ile 2016 yılında kazandığı Leica 
Hall of Fame gibi ödüllere layık görüldü.
  
Kendine özgü tarzı ve kuralları ile samimiyetin 
ve açık sözlülüğün benliğinde harmanlandığı 
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Derderyan, Orhan Veli, Yaşar Kemal, Edip Cansever, 
Nazım Hikmet, Aziz Nesin gibi isimlerin portrelerini 
“Benim zamanımda bunlar hep tanınmış adamlardı. 
O yüzden gittim hepsini tek tek fotoğrafladım. 
Benden başka da kimse böyle bir şey yapmadı.” 
diyerek ölümsüzleştirdi. Bununla beraber Winston 
Churchill, Salvador Dali, Picasso gibi birçok önemli 
ismi de fotoğraflayan Ara, yıllar içinde bu önemli 
isimlerden biri haline geldi.
   
Kendisini hayatta iken yüz yüze tanımış olmayı 
çokça dilediğim sevgili Derderyan, 17 Ekim 2018’de 
Şişli’de küçük adamların hikâyesi olan bu hayata 
veda etti. 
   

Vefatının ardından, okuldan eve dönerken 
okuduğum, Mehmet Turgut’un Tuhaf Dergisi 
Kasım 2018 sayısında yayımlanan “O Çocuk” adlı 
yazısı anılarım dâhilinde tatlı bir burukluğu da 
beraberinde getiriyor. İçten bir samimiyetle Turgut 
ve Ara arasındaki baba-oğul ilişkisini kıskandığımı 
hatırlıyorum. Kendisini çokça gibi sevdiğim, sevmek 
için hiçbir zaman nedenler tayin etme gereğinde 
bulunmadığım Ara Derderyan Güler, hayatla olan 
doksan yıllık tanışıklığının ardından Şişli Ermeni 
Mezarlığı’nda toprağa verildi.
  
Sevgi ve rahmetle sevgili Ara… Bil ki, fotoğrafların 
ve hissettirdiklerin her daim bizimle birlikte olacak. 
Hep hoşça kal!

14



15



KARGAŞA: 68 KUŞAĞIMIZ
Berin ALTINOK

Hepimiz az çok büyüklerimizden, kitaplardan, 
dizilerden, filmlerden, şiirlerden, 
şarkılardan, internetten öğrendik. 

Türkiye’de 1980 darbesinin gerçekleşmesinin 
sebebi 1960’lı ve 1970’li yıllar boyunca süregelmiş 
sağ-sol çatışmasıdır.

1960’lı yıllarda Paris’te başlar olaylar. Üniversite 
gençliği Büyük Buhran-İkinci Dünya Savaşı-
Soğuk Savaş üçgeninin ortaya çıkarmış olduğu 
komünist ve emperyalist akımların altında 
ezilmekte ve kafa karışıklığından kurtulmak 
istemektedir. Olaylar Avrupa’nın diğer şehirlerine 

de yayılır ve bize ulaşması çok da geç olmaz. Zaten 
jeopolitik olarak, solu temsil eden Rusya’ya ve 
NATO etkisiyle ABD’ye yakınlığımız en büyük kafa 
karışıklığını yaşamamıza sebep olmuştur. Cihan 
Harbi’nde vatanı için canını ortaya koymaktan 
çekinmemiş dedelerin torunları, memleketin 
içinde bulunduğu durumu düzeltmek için yine 
canını ortaya koyacaktır. 
   
1968: Üniversite işgallerinin başlaması. 6. Filo’yu 
protesto ile başlayan; ABD erlerinin denize 
dökülmesi, İTÜ öğrencisi Vedat Demircioğlu’nun 
yurtta çıkan bir hengâmede ölümü.   
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1969: ODTÜ’yü ziyarete gelen ABD büyükelçisi 
Robert Kommer’in arabasının yakılması, silahlı 
eylem hazırlıkları ve Deniz Gezmiş ile diğer 
solcuların Filistin’e gerilla eğitimi almaya 
gitmesi, ODTÜ öğrencisi Taylan Özgür’ün Beyazıt 
Meydanı’nda öldürülmesi. 
   
1970: Banka soygunları ve silahlı eylemlerin 
başlaması. 15-16 Haziran işçi olayları.
   
1971: İş Bankası’nın Deniz Gezmiş ve arkadaşları 
tarafından soyulması. 4 Amerikan askerinin 
rehin alınması, 12 Mart muhtırası. Deniz Gezmiş, 
Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ın yakalanması, Mahir 
Çayan ve arkadaşlarının iş adamı Mete Has’ı 
fidye için rehin alıp serbest bıraktıktan sonra 
İsrail büyükelçisini fidye karşılığı rehin alıp fidye 
alamayınca öldürmesi. Balyoz Operasyonu, 
Sinan Cemgil ve arkadaşlarının Nurhak dağında 
çatışmada öldürülmesi, Mahir Çayan ve Hüseyin 
Cevahir’in Sibel Erkan isimli 14 yaşında bir kızı 

evinde rehin alması sonucu çıkan çatışmada 
Hüseyin Cevahir’in öldürülmesi ve Mahir Çayan’ın 
yaralanması ve cezaevine girmesi. Mahir Çayan 
ve Maltepe Cezaevindeki diğer devrimcilerin firar 
etmesi. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idama 
mahkum edilmesi.
   
1972: Cezaevinden kaçan Mahir Çayan ve 
arkadaşlarının Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, 
Hüseyin İnan’ın idamını durdurmak için Ünye’den 
İngiliz teknisyenleri rehin alıp Kızıldere köyüne 
götürmesi. Kaldıkları evde çıkan çatışmada 10 
arkadaş ve İngilizlerin ölmesi, yalnızca Ertuğrul 
Kürkçü’nün şans eseri kurtulması. Deniz, Yusuf ve 
Hüseyin’in idamını engellemek için, içinde İsmet 
İnönü’nün oğlu Ömer İnönü’nün de bulunduğu 
uçağın kaçırılması. Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in 
idam edilmesi. 
   
1973: İbrahim Kaypakkaya’nın sorgu sırasında 
işkenceyle öldürülmesi.
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1975: Devrimci öğrenci liderlerinden Harun 
Karadeniz’in ölmesi.

1977: Kanlı 1 Mayıs.

1980: 12 Eylül Darbesi. 

Yukarıda geçen tüm talihsiz olaylar henüz 20’li 
yaşların başlarındaki gençler tarafından neden 
ve nasıl yapıldı? Ya da o gençlere neden yapıldı? 
ODTÜ, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi gibi okulları kazanmış, her biri “dâhi” 
denecek zekâdaki bu çocuklar; bu zekâlarını 
bilim, tarih, edebiyat, sanat gibi alanlarda 
değerlendirmek yerine neden hayatlarının 
baharında son nefeslerini verdiler ya da 
cezaevlerinde çürüdüler? Daha doğrusu onların 
bu yönlerde ilerlemesindense boş bir anarşi 

peşinden gitmesi ve bu şekilde ilerlememizi 
durdurmak kimler tarafından tezgâhlandı, kimlerin 
ekmeğine yağ sürdü? Kimileri bilinçli, zengin 
ailelerin çocuklarıydı ancak çoğunluğu şüphe 
yok ki ailelerinin dişinden tırnağından artırarak 
okuttuğu bu çocuklar anne-babalarının ciğerini 
neden bu kadar yaktılar? 
   
14 yaşındaki Sibel Erkan’ı rehin alan Hüseyin 
Cevahir ve Mahir Çayan, polisler tarafından 
getirilen ailelerinin yalvarmalarına kulak asmadılar. 
Gerçekten “devrim” yapabileceklerine bu gençleri 
kimler inandırdı ya da yapmak istedikleri devrimin 
haklı olduğuna?
   
Bunu anlamak için daha geriye gitmek 
gerek, 1960 darbesine. Nasıl ki Birinci Dünya 
Savaşı’nın sonuçları kimseyi memnun etmedi 
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ve ikincisine sebep oldu, 1960 darbesi de 1980 
darbesine sebep oldu. Şöyle ki; ülkenin üst 
düzey üç yöneticisinin çok da gerçekçi olmayan 
sebeplerle asılmış olması, 1961 anayasasının 
verdiği memnuniyetsizlik ve siyasette oluşan 
tutarsızlıklar, hak ihlâlleri ve kültür yozlaşması gibi 
etkenleri ortaya çıkarmaktaydı. Gençler arasında 
memnuniyetsizlik oluşmaya başladı. İşçi ve 
köylüler için de benzer hak ihlâlleri uygulanması 
sendikaları harekete geçirdi ve üniversitelerde 
baş gösteren olaylar buralara da sıçradı. 
Sonuçta grevler, boykotlar, protestolar kanlı 
olaylara gebe kaldı. Hâlbuki 1960 darbesi, Adnan 
Menderes yönetiminin eksikliklerini gidermek 
için yapılmıştı. Ancak beklenen sonuç alınamadı. 
Zaten İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında, tarafsız 
kalındığı hâlde, savaşın etkileri acı bir şekilde 
ülkemizde görülmüştür. Bu dönemde halk 
ciddi anlamda sıkıntı çekmekte, çoğunluk göç 

etmekte ve -belli azınlık dışında- aslında çok 
da umursanmamaktaydı. Bunlar arasında, kıtlık 
yetmezmiş gibi Dersim, Zilân katliamları ve İç 
Anadolu’da görülen memnuniyetsizlikler, Alevi-
Rum-Ermeni azınlıklara karşı gösterilen tavır da 
halkı iyiden iyiye moralsiz hâle getiriyordu. 
  
On yıllar boyunca düzeltilemeyen veya kasıtlı 
olarak düzeltilmeyen bu durumlar memleketi 
çalkalamaya devam etti. Tarih boyunca 
savaşmaya alışmış halkın bu yönü belki de çabuk 
harekete geçmesini sağlamıştır. Önceleri farklı 
devletlere cihat, fetih veya vatanı savunma gibi 
sebeplerle karşı koyan bu halk bu kez namluyu 
kendi öz kardeşine çevirmiştir. Dünyadaki en eski 
ve güçlü teşkilatlanma yapısına sahip halkımız 
kafa karışıklığından dolayı bu yeteneğini kendini 
ateşe atmak için kullanmıştır.  
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Patricia Fara, “Bilim: Dört Bin Yıllık Bir Tarih“ 
isimli kitabında 20. yüzyılda bilimi elinde 
tutan büyük devletlerin, diğer devletlerdeki 
bilimde yetenekli gençleri kendi ülkelerine 
çektiğini belirtir. Bunda maksat onların doğup 
büyüdükleri topraklara değil kendilerine hizmet 
etmesidir. Kendilerine hizmet etmeyenin ise 
başarısız olması sağlanmaktadır. ODTÜ, İTÜ, 
İstanbul Üniversitesi gibi büyük okulların 
gençlerinin kendi alanlarında büyük başarılarda 
bulunmak yerine dikkatlerinin, sonu kendileri 
için çok acı bitecek olaylara yöneltilmesi bunun 
en önemli kanıtıdır.   
   
Che Guevara’nın başlattığı hareketin ve 
Vietnam’da ABD’nin hezimete uğramış 
olması, bizdeki devrimcilere örnek olmaya 
günümüzde bile devam etmektedir. Silahlı 
mücadelenin başlangıcını da açıklayan tek 
etken budur. Ancak bizimkiler, kurşunlarını 
bizim halkımıza çevirdiler. Zaten halktan 
destek alamamaları da burada başladı. 
“Devrim yolunda her şey mubahtır, ölene kadar 
eylemlerimize devam edeceğiz” mantığıyla 
insanlar zarar görmeye başlamışsa halkın 
buna destek vermesi beklenemez ki; Nurhak 
Dağı’nda Sinan Cemgil ve arkadaşları askerle 
birlikte köylülerle de çatışmak durumunda 
kalmıştır. Hâlbuki “işçi, köylü hep hazırız bozuk 
düzene karşı” sloganlarıyla ilerlemişlerdi 
bu gençler. Köylülerle çatışmalarının sebebi 
birbirlerini anlamamış olmaları olabilir mi? 
Veyahut çıkardıkları anarşinin halkı nasıl 
rahatsız ettiğinin göstergesi olabilir mi bu? 
Aslında başlarda yöneticiler de onlara duyarlı 
davranmıştır. 
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Deniz Gezmiş ve arkadaşları üniversiteyi işgal 
ettiklerinde dönemin valisi, Deniz Gezmiş’le bizzat 
görüşmüş ve taleplerini kabul etmiştir. Buna 
rağmen ileri tarihlerde isyanlar devam etmiştir. 
Kendilerini Kuvayı Milliye’ye benzeten, başlattıkları 
harekete ise İkinci Kurtuluş Savaşı diyen devrimci 
grup, savaştan çıkalı daha 50 yıl bile olmamış ve 
etkilerini ise hâlâ yaşayan bu halkın çektiği acıları 
artırmaktan başka bir şey yapmamıştır. O kadar ki, 
lise ve üniversitede oluşan anarşi yüzünden aileler 
çocuklarını okuldan alır olmuş ve üniversiteler 
halk arasında anarşi yuvası olarak tanınır olmuş. 
Halkın bu bakış açısı yakın zamana kadar devam 
etmiştir.

İlim, ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Ya nice okumaktır… 

Yunus Emre

Ülkemizin 1960-1970’li yıllarına baktığımızda 
üniversite öğrencisi olabilme imkânı ne yazık ki 
her gencin erişebildiği bir fırsat değildi çünkü kırsal 
yaşam çoğunluktaydı, aileler çocuklarını okutacak 
maddi güce sahip değildi, ülkede yalnızca birkaç 
üniversite vardı, bazı kesimlerce okul yeterince 
önemsenmiyordu. Tüm bu sebeplerden ötürü 
ülkemizde üniversite öğrencisi ve mezunu oranı 
çok azdı. Bu azınlık kesim okuyup değerlendirme, 
önemli konulara kafa yorma, bunları yetkin 
ve etkin değerli hocalarla tartışma imkânına 
sahiplerdi. Ancak maalesef bu imkânlarını 

değerlendiremediler. Hak arama adı altında 
dersleri boykot ve üniversiteyi işgale kalktılar. 
Elbette hak arama yanlış bir şey değildir. Ancak 
derslerin yapılmasına mâni olmak, arkadaşlarının 
okula girmesini engellemek ilim sahibi insanlara 
uygun bir hareket midir?
 
Sağcılar solcular olarak kamplaşıp solcu yurdu, 
sağcı yurdu diye karşıt görüşlüleri yurda almamış, 
fakülteler ve kampüslerde de yine ağırlığını koyan 
taraf diğerlerinin derse girmesini engellemiştir. 
Okuyan insan eleştiriye veya karşıt görüşe açık 
olmayacak, tahammül edemeyecek, kavga 
çıkaracak, kahvehane gibi yerleri tarayacak hatta 
ıssız bir sokakta kıstırdığı kişiyi öldürecekse 
neden üniversite sıralarını işgal eder? Bu kişinin 
Güneydoğu’da, İç Anadolu’da veya Karadeniz’de 
uzak bir köyde yaşayan ve kan davasını 
sürdürmeye çalışan insandan farkı nedir? Sahip 
olduğu ilim şiddeti, cinayeti, bencilliği, hırsı ve 
bağnazlığı ortadan kaldırmıyorsa bu ilme sahip 
olmanın ona ne artısı vardır? Vatan sevgisi için 
verdiklerini iddia ettikleri mücadelede insan 
sevgisi, merhamet, sağduyu ve adalet olmadan 
vatana zarar verdiklerini neden görememiştir bu 
insanlar? Görmek çok mu zordu? 
   
Bir görüşe sahip olmak demek ona saplanıp kalmak 
değildir. Farklı görüşleri yok saymak yanlıştır. Farklı 
yorumları, bilgileri anlamak gerekir. Bildiğimiz bir 
konuda kitap okumamız onu desteklemekten 
başka işe yaramaz. Önce öğrenip sonra anlamak 
gerekir. Böylece farklılıkları sentezleyerek sağlıklı 
bir değerlendirme yapmamız mümkün olur.        

21



Sessizce dinle esen rüzgârı, kapat dünyalık tüm fırtınaları 

Hisset kuşların heyecanını, gözlerinle okşa bir bebeğin tazecik kokusunu

Teninin en ılık yelkeni değsin gökyüzünün alnına,

İplik iplik dökülsün eteklerinden yorgunlukların,

Sarsın ahenk içinde koşuşan dünyanın en güzel yanı kalbini.

Çok uzak değil, değil mi? 

Bir pencere kenarında kâinatı saf kadrajıyla seyreden çocuk, 

Her şey nasıl da güzel ırmaktan akan su, 

Sümbül çiçeğinin yumuşak yüzü, yaşlı bir ninenin emekli elleri…

El uzatsam her şey mümkünmüş gibi.

Hislerimle yakalıyorum, yeryüzünün her nimetini Allah diyor kalbim.

Çok uzak değil, değil mi?

En yakın ellerin ne kadar sıcak, ya şuracıkta toy bir genç kız misali çarpan kalbin.

Koşup koşup sana varmak istiyor hayallerim

İçimin mülteci kamplarında, senin sevginle barınıyorum

Yüreğim olmasa yaşanılacak gibi değil…

Az kaldı diyerek gün biriktiriyorum vuslata.

Güneşe selam vererek hamd ediyorum varlığıma

Çok uzak değil, değil mi?

Bak şuradasın gözlerim, nefesim, ferim, sözcüklerim, 

Elmacık kemiklerimdeki utancın rayihası, tebessümüm, umudum…

Nasıl da can damarımsın…

İnsan karmaşık diyorum, bir noktaya tutularak, 

Döne döne hakikat ateşinde ya tırtıl olur ya kelebek.

Beliriyor hayal, sinemin tam merkezinde pervane oluyor nefesim

Uzun bir yolculuğa çıkmış karanlık ve meşakkatli 

Dönemeçlerden çıka geliyor hayat

Şu köşeyi dönsen gerisi hep aydınlık demeliydi annem.

Pır pır uçan kuşlardan teşbihle yüreğim de pır pır olmalıydı.

Şimdi bir karıncanın emeği gibi tırtıl, 

O dikenli yolda kelebek uçuşuna hazırlanıyor.

Çok uzak değil, değil mi?

Bir dokunsalar sana kavuşacağım.

Yalnız senin gölgende bitmeliydi evhamlarım, kaygılarım, gözyaşlarım

Başımı koyuyorum bir yaz gününden kalma seccademin meltemsi köşesine 

Ruhum sana ulaşmak istiyor, ayaklarım utanıyor senin makamına varmaya

Nasıl muzip ve mahcubum Allah’ım…

Rahmetin ilişiyor ruhumun damarlarına, 

“Geçti, her sey bitti.” diyorsun 

Sonsuzca kucaklıyorum, sanki cennetteyim.

Bilmeliydi yaratılan, 

Maddi ve manevi dünyalarının yaralarını da umutlarını da yalnız Allah (c.c) duyar.

TIRTIL, KELEBEK
Zeynep Topuz
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Çiçek titremeleri fırfırıdır gecenin,
Danteller koyarım gözlerime, dolmasın,

Akıp kırmasın hüznün bel kemiğini,
Ellerim yılgın olur, olmasın!

Zılgıtlarla karşılanır geceden çıkan bir kör kadın,
Karşılanmasın, gün olur,

Gözü açılır tekin, çift olur,
Tüm işe yarar sayılar bir anda kangren olur.

İşte böyle geçirir ayazını bir yılkı,
Dörtnala giderken eceline, bin kez daha ölür.

Ölür, ölecektir çünkü tortusudur hamile tayın,
Ellerimdedir toynakları ömrün.

Biliyorsunuz efendim,
Ben bu tırnakları

Sırtımda büyüttüm ve hasat ettim.
Artık meyvesini de alıyorum acı çekmişliğin,

Ki eskisi kadar kesat değil.
Canı canla kesip biçmek atmak kendini

Bir kenara domates çürüğü gibi.
İşte böyle geçirdim ayazımı efendim,

Ellerimle topladım sırtımdaki kini
Ki ben o kadar sevilmedim, o kadar

Sevilmedim ki…
Bileklerimden damarlarıma sızıyor artık,

Gecenin tekinsizliğinde kol gezmişliği serserilerin.
Uzun uzun anlattım, artık mutlu olun.

Bu gazabı ben dehliyorum, siz odun bulun.
Alevler yutarsa televizyonun dantelini,

Sakın korkmayın!
Annem uyanır, ağlar uyanırsa,

Kuşlara, gözlerime, bel kemiğime
Ve dünyada kırık olan her ne vardıysa

Omuzlarımda,
Zılgıtlarla karşılanır.

Karşılanmasın, gün olur,
Doğrulur da bu eğri dizgenin

İki ucu bir araya gelip
Bir gün işe yarar bir doğru olur.

DANTEL
Zeynep ÇİLİNGİR
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İlk bölümde toksik anne babaları anlatan psikolog, 
bu ebeveynleri 7 kategoride incelemiş; tanrısal 

anne-babalar, yetersiz anne-babalar, kontrolcüler, 
alkolikler, sözel tacizciler, cinsel tacizciler…  Bu başlığı 
yazarımız seçerken tıpkı kimyasal toksin maddeler 
gibi anne babalarımız da bizim hayatımıza etki 
ederler demiş. Bu benzetme gerçekten çok hoşuma 
gitti… Kitabın genelinde işte bu ailelerden etkilenen 

bireylerin terapilerine yer verilmiş. Kitap, zaman 
zaman küçük testler ile bizim hangi gruba girdiğimizi 
ve bağlılık derecelerimizi ölçüyor. Kitabın asıl teması 
‘’Korunmasızken yapılanlar bireyin suçu olmaz.’’

Antik Yunanlıların tanrılarına benzettiği tanrısal 
ebeveynler aynı tanrılar gibi adaletsiz, astığım 
astık kestiğim kestik, dediğim doğru ebeveynlerdir. 

ZOR BİR AİLEDE YAŞAMAK

"Geçmişi onarmanın ve hayatını 
geri kazanmanın yolları"

Ayşenur ÖREN

Çocukluğunuzda başınızdan geçenlerden siz sorumlu değilsiniz, 
ama geleceğiniz için şimdi bir şeyler yapabilirsiniz.

Susan Forward
Çeviren: Ahu Terzi

#KitapTahlili
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Hristiyan temelli dini örnekler verilse de benzer olaylar 
Müslüman bireylerde de yaşanmaktadır. Tanrılar nasıl 
ki ölseler de kutsaldır, aynı mantıkta bu tip anne babalar 
ölseler bile yaptıkları ve söyledikleri dokunulmaz ve 
sorgulanmazdır. Bu pasajda vurgulanan ana düşünce; 
Çocuklar anne babalarından korkmak zorunda 
değildir. Bu, çocuklarda özgüven eksikliğine sebep 
olur. Anne babalar adeta çocukların zihinlerine ve 
duygularına tohumlar ekerler. Hiçbir ebeveyn %100 
duygusal yönden çocuklarına yeterli değildir. Bu 
ebeveynlerin çocukları kendilerini her şeyden sorumlu 
hissederler. Öz saygıları yok olur.

Başka bir toksik ebeveyn örneği ise yetersiz anne-
babalardır. Bu grup ise yeterince sevgi alamayan 

çocuklardan oluşur. Öz değer eksikliği hissederler ve 
zamanla görünmez çocuklar olurlar. Fazla sorumluluk 
almış çocuklar oluşur. Başarısızlık hissi onları yıpratır. 
Asıl ebeveynin yapması gereken şeyler: Çocuğunun 
fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak, dışarıdan gelen 
zararlara karşı çocuklarını korumak, onlara şefkat 
ve sevgi göstermek, duygusal zararlara karşı onları 
korumak, ahlaki değerleri vermektir. İşte bunları 
yetersiz olarak gösteren ebeveynler çocuklarında derin 
etkiler bırakır. Anne-babalarının yapması gereken 
sorumlulukların altına girmek zorunda kalırlar. Yani 

onlar güçlü bireyler değil, güçlü olmak zorunda kalan 
bireyler olurlar. Bu grupta anne babalar ‘’yaptıklarıyla 
değil yapmadıklarıyla çocuklarına zarar vermişlerdir.’’ 
Sürekli kendi problemlerine odaklanıp çocuklarını 
küçük anne-babalara çevirirler.

Kontrolcü grup olan toksik ebeveynlere gelecek 
olursak; çocukların hayatlarına manipülasyonlarla, 
suçluluk duygusu yaratarak ve yardım amaçlı da olsa 
çok müdahil olan ailelerdir. Genelde para ile çocuğu 
tehdit ederler. Kardeşleriyle kıyaslayarak örnekler 
verirler. Bunun sonucunda ise kardeşlik bağlarında 
incelmeler söz konusu olur. Asi gençliklerin oluştuğu 
ailelerdir.  deta mezarda bile ailelerinin üzerlerinde 
tesiri mevcuttur. 

Çocukların kendi hayatını ele aldığı zamana kadar 
dizginleri elinde tutan toksik ailelerdir.

Alkolik anne-babalarda ise gerçeklerden kaçan, 
düzensiz ruh durumlarıyla boğuşup ezilen, 
bağımlılıklarından dolayı sorumluluklarından yoksun 
kalan bireyleri içerir. Ben bu gruba zihnimde sadece 
alkolikleri değil tüm bağımlılıkları oturtabildim. Bu 
grupta da bir yetersizlik söz konusu olduğu için yetersiz 
ebeveyn grubu gibi görünmez çocuklar oluşmaktadır. 
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Sorumluluk almaktan hiç çocuk olamayan bireyler söz 
konusudur. Bu tip ailede büyüyenlerin tedavileri kolay 
değildir. Çocuklar kendilerini değiştirebilirler ama 
ailelerini değiştiremezler.

Duygusal yani sözel tacizci ebeveynler; çocuklarını 
sözleriyle döven, alaycı, iğneli ve küçümser cümleler 
kuran özgüvenlerini çalan kişilerdir. Bu anne babalar 
mükemmeliyetçi olurlar. Başaramayacağını hisseden 
çocuklarda özgüven sarsılır. Bilerek ya da bilmeden 
sözler acıtır ve derin yaralar bırakır.

Fiziksel tacizciler tarafında ise; içlerindeki derin 
öfkeyi kontrol edemeyerek kendi davranışlarından 
çocuklarını sorumlu tutanlar ve onları suçlayanlardan 
bahsediyor. Çocuklarını döven anne- babalar da 
çocukluklarında dayak yemiş kişilerdir. Güvensizlik 
hissini tetikleyen bu davranışların tedavisi çok 

kolay değildir. Bu ebeveynlerde pasif destekçi yani 
sessiz suç ortağı genellikle annelerdir. Dayak yiyen 
çocuklarda tıpkı aileleri gibi güçlü olmak için şiddet 
eğilimli olurlar.
Cinsel tacizciler bölümünde daha çok ensest 
ilişkilerden bahsedilmiş. Muhtemelen yurt dışında 
kültür olarak bu konuda daha çok mağduriyet olduğu 
içindir. Türkiye’de hem ensest hem de bağ bulunmayan 
tacizler oldukça fazladır. Çocukların en değerli 
varlıklarını MASUMİYETLERİNİ ellerinden alırlar. 
Geriye özgüvensiz ve değersizlik hisseden, cinsel 
birliktelikten uzak duran,  içlerinde büyük bir öfke 
biriktiren ve uyuşturucu, alkol gibi kötü alışkanlıklara 
yatkınlık gösteren bireyler kalır.

Sağlıklı ailelerle toksik aileler arasındaki fark 
çocukların duygu ve düşüncelerine önem vermektir. 
Din ve toplum baskıları ile zorunlu tuttukları fikirler 
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çocuklarda derin izler bırakır. Aile dengeleri önemlidir. 
Herkes kendine biçilen rollerde ‘denge’de kalmalıdır. 
İnkâr Toksik ailelerin silahıdır. Tek doğruları olan 
ailelerdir.  Ve tek istedikleri itaattir.

Kitabın birinci kısmında bunlardan bahsedilirken ikinci 
kısmında çözümlerden bahsedilmiştir. Susan; bilinen 
klasik çözümlere inat ‘’affetmek zorunda değilsin’’ 
diyor. Affetmek felsefi, dini psikolojik ve manevi pek 
çok değere göre kutsal olsa da bunu yapmak zorunda 
değilsin diyor. Eğer toksik anne babalar affedilmeyi hak 
eden davranışlarda bulunup hatalarını anlamışlarsa 
işte o vakit affetmek doğru seçenektir. 

Kitap, iki tip bağlılıktan bahsediyor: Birincisi kendi 
istek ve ihtiyaçlarınızı önemsemeden ebeveynlerin 
istediklerini yapmak diğeri ise bağırıp çağırarak 
kendinizi onlardan uzaklaştırdığınızı zannettiğiniz 
bağlılıklar. İkisi de aynı derece yani üst derece toksik 
aileye bağlılığı gösterir. Kendini tamamlama sürecinin 
başlaması tamamen aileden kopmak değildir. Aksine 
her bireyin kendi olmasına fırsat vermek demektir. 
Birey ‘’Tepki vermek yerine cevap vermeyi tercih 
etmelidir.’’ Cevap verirken de savunmaya geçmemek 
gereklidir. Ani tepkiler vermek yerine ne istediğimize 
dair net bilgiler vererek cevaplar hazırlamalıyız. 

Öfke çözmemiz gereken ilk kötü duygudur. Öfkemizi 
sıralı olarak şu şekilde dizginleyebiliriz;   öfkenizi dışa 
vurun, yastıklardan fotoğraflardan vb. şekilde olanlara 
kızarak bağırarak ve vurarak tepkinizi gösterin. Daha 
çok hareket edin. Olumlu düşünün, “Başkasının 
hayatımı kontrol etmesine izin vermeyeceğim!” deyin. 
Keder ve öfke güçlü duygulardır. Keder bir gün biter 
ama öfke içimizde durduğunda birikip bir volkan 
olabilir. 

Yüzleşme en iyi yöntemdir. Bunu ister yüz yüze 
isterseniz de mektupla yapabilirsiniz. 

Ama telefon gibi teknolojik iletişim araçlarıyla 
yüzleşme yapmak doğru bir teknik değildir. Kitapta 
yüzleşmenin olumlu, olumsuz pek çok ihtimaline 
yer vermiş. Yüzleşmenin her türlü kombinasyonu 
faydalıdır. Bu konuda da alışılmışın dışında bir teori 
ortaya atan Susan, 
‘’Kötü yüzleşme yoktur.’’ diyor.

Ensestin yaralarını iyileştirmek çok kolay değildir, 
bunun bazı yolları kitapta ele alınmış. Grup terapisi 
bu konuda gayet tercih edilen bir yöntem… Daha 
çok yabancı filmlerde gördüğümüz pek fazla 
Türkiye’de kullanılmayan bu uygulama, bireyin kendi 
gibi insanlarla tanışmasına ve yalnız olmadığını 
hissetmesine vesile olur. 5 tip mektup yazmayı 
öneriyor yazar: Saldırgana yazılan mektup, sessiz suç 
ortaklarına yazılan mektup, içindeki çocuğa yazılan 
mektup, (olmasa da) eşe yazılan mektup ve (olmasa 
da) çocuklara yazılan mektup… Bu mektupları vermek 
zorunda değilsiniz önemli olan içinizden geçenleri 
kâğıda dökerek yüzleşmeyi sağlamak. 

Bunu yaparken adeta bir masal gibi de yazabilirsiniz. 
Masallarda da hem kötü hem de iyi karakterler vardır. 
Belli bir süre grup terapilerinde rol yaparak adeta 
ebeveynlerle yüzleşme rolleri yapılabilir. Belli bir süre 
sonrasında ise artık bu rolleri, yazdığınız mektupları 
gerçek yüzleşmeye çevirebilirsiniz. Özgür ve güven 
dolu bir hayat ile geri kalanlara veda edebilirsiniz. 
Hayır demeyi bilmeyen ensest kurbanları hayır demeyi 
öğrenmelidirler. 

Adeta bir okula benzettiğim bu tedavi sürecinden 
mezun olanlara yeni hayatlarında başarılar diliyorum 
ve kitabı bu tip zor hayatlar yaşayan bireylere 
öneriyorum. Kültür olarak Avrupa’dan farklı olsak da 
kendi kültürümüze uyarlayarak okuyabileceğimiz bir 
kitap. 
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''Ne güzel konuşuyorsun '' dedi Lena .
- ''Kabul etmene sevindim '' 
- '' Neyi ? ''
- ''Konuştuğum şey sen olunca , adına senin bile 
güzellik demenden bahsediyorum.. ''
Ufuk siyaha boyandı. Gök, kendi mavisinde boğuldu. 
Güneş tüm ışığını Ay'a bıraktı ve bu gece ay sadece 
onlar için yanacaktı ...

Yalnızlık kurşun gibiydi onda. Merhamet ise ulu bir 
çınardı. 
Çabuk sıkılırdı fakat çok severdi insanları. Dedim ya, 
yalnızlık kurşun gibiydi 
onda , merhamet ulu bir çınardı ...

''Suskunluktan'' bahsediyorum. 
Asıl adı bu değil , tuhaf ve sükut içeren bir yapısı olduğu 
için köyde herkes ona ''Suskunluk'' derdi. 

Memnun muydu bu isimden bilinmez fakat kendisi için 
önemli olan;  isimler, renkler, ırklar ya da farklılıklar değil, 
varoluşun ta kendisi olan ''İNSAN OLMAK'' kavramıydı. 
Yürüyüşünden bile anlaşılırdı bu. Yoksul ama zengindi. 
Hüzündü hayatının kelimesi ama mutluluğu da bilirdi .
Aşka inanmazdı belki ama aşkı en güzel anlatan o idi. 

Çam ağaçlarının yollar boyu göğe uzandığı; denizin, 
insanların yüreğindeki karanlığa büründüğü serin bir 
köy akşamında, evinden çıkıp yürümeye başlayan kişi 
de yine bizim Suskunluk'tu. 

Adımları, telaşlı bir sonbaharı andırırcasına yaprakları 
titretiyordu. Uzun saçları rüzgarın kollarına akıyordu 
boşlukta. Daha önce hiç duyulmamış sözcükler, hiç 
söylenmemiş şarkılar duyardı yalnız başına yürürken. 

Yıldızları insanlardan uzak bir yerde seyretmek belki de 
hayatının en güzel estetik hazzıydı. 
Fakat bugün başka... Bugün çok farklı bir histi 
onu sürükleyen. Yüreğini bugün isimsiz fısıltılar, 
renkli yağmurlar süslüyor, zihninin her köşesi bir 
Bilinmezlikler silsilesine dönüşüyordu. 

''Yıldızlar bugün yeryüzünün misafiri sanki, ne de çok 
yakınlar bana '' diye geçirdi içinden.

Yürüyordu Suskunluk. 
Hiç durmadan yürüyordu. 
İlahi bir güç onu bir yerlere çekiyor ama neresiydi, 
kendisini bunu bilmiyordu. 
Çokça yürümüştü, neredeyse Serenad Nehri'ni 
görecekti.

SURETLERDEKİ İNSAN
SUSKUNLUĞUN RÜYASI

Mehmet Can KUYUCU
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Birden durdu. Hayaller alemi doğuyordu gözlerinin 
zindanına. Bu da neyin nesi idi şimdi? 

Bir ses işitiyordu usuldan. Notaların göğe yükseldiğini 
görür müydü insan?  
Suskunluk görüyordu işte... Ruhuna dolan müzikalite 
onu büyülemişti. 
Pusulasını rüzgara emanet eden bir gemiyi andırıyordu 
şimdi bedeni. 
Sesin geldiği yöne doğru çevirdi adımlarını.  
Belki de bir rüyaydı bu.

Üstüne gece çökmüş bir dağın hafif eğimli yamaçlarını 
tırmandı. Gecenin karanlığı her şeyi kadim bir mabet 
gibi gizliyordu. 

Bir şeyler görmek çok zor olmasına rağmen karanlığın 
hükmüne boyun eymeyen tek duyu işitmek olsa gerekti. 
Sesi takip etti ve nihayet bir müddet sonra Serenad 
Nehri'nin kıyısında oturmuş viyolonsel çalan bir kadın 
gördü . 

Titremeye başlamıştı ilikleri. Bu büyülü notalar, bu 
yıldızların estetiği, bu yüce sanatkar.. Her biri aklına 
farklı bir soruyu getiriyordu ama sesi suskunluğuna 
gizlenmişti şimdi. 

Sanatkar, Suskunluğu görünce durdu. Viyolonsel sesi 
kesilince; cırcır böcekleri konuşmaya, Serenad Nehri 
tekrar akmaya başladı. Yaklaştı Suskunluk kadına 
doğru. 
Nefesini duyabilecek kadar yakınına gelip: 

- '' Yüce sanatkar. Doğayı böyle büyülemeyi nasıl 
başarıyorsun? Kimsin sen? Yüzün yıllardır tanıdığım, 
her gün aynada gördüğüm bir yüze benziyor ama çok 
yabancısın bana?
Söylesene sanatkar kimsin sen? '' diye sordu.

Sanatkar konuşmadı. Göz kapaklarını karanlığa gömdü 
ve parmaklarını viyolonselin sonsuz perdeleri arasında 
tekrar gezdirmeye başladı. Uçuşuyordu notalar. Ne de 
tuhaf. Notalar gökyüzüne diziliyor ve sanatkarın diliyle 
Suskunluğa konuşuyordu . Fakat onun bunu duyması 
mümkün değildi çünkü;
Kadının göz kamaştırıcı güzelliği Suskunluğu 
etkilemişti. Saçlarının ne renk olduğunu kestiremiyordu. 

Kumral mıydı yoksa siyah mı? Altın sarısı mı yahut deniz 
mavisi miydi? Algılarını yitirmişe döndü. Saçlarının 
uzun ya da kısa olduğunu bile algılayamıyordu. Sadece 
gözlerini görebilmek mümkündü ama gözkapakları 
viyolonselin hükmüyle kapanmıştı. 
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Bu büyülü rüya içerisinde bir müddet sonra nihayet 
notalar dile geldi: 

- '' Ben;  senin hayatının kelimesi, dünyanın merhamet 
terazisi, mutluluğa açılan kapıdaki eziyet, bir sanatkarın 
yüreğindeki meziyetim .. 
Benim adım Hüzün ..'' 

- '' Hiçbir sanatkar senin ırmağından su içmeden, senin 
ateşinden geçmeden bir eser getiremez bu aleme Ve 
hiçbir insan sana dokunmadan ''İNSAN'' olamaz .. 
Ey sanatkar, ne kadar ulu'sun! 

Hüzün, yavaşça kalktı oturduğu yerden. Ellerini usulca 
kaldırıp boşlukta gezdirdi. 
Gözleri hala kapalıydı fakat görmek için gözlere ihtiyacı 
yoktu. Elleri ne kadar da güzeldi ..
Bembeyaz teni vardı ve sanki yıldızlar ona dokunmak 
için yeryüzüne inmek istiyordu. 
Serenad Nehri'ne doğru döndü Hüzün. Nehir, kıtaları 
dize getiren bir okyanusu bile aciz bırakacak kadar 
hırçınlaşmaya başladı. 

Sanki Kudret Ateşi'nden bir damla da olsa nasiplenmiş, 
çark eden dünyayı koca kainatın ortasında durdurmak 
ister gibiydi .

Parmaklarının ucundan saç teline kadar bir titreme 
aldı Suskunluğu. Alnında ter damlaları gülümseye 
başlamıştı. Ölümün kıyısında duran bir insandı 

sanki şimdi. Hüzün, Seranad Nehrine elini uzattı ve 
devleşen su kütlesine dokundurdu. Gözleri kör olacaktı 
Suskunluğun . Neler oluyordu böyle? 

Yıllardır şiirlerini armağan ettiği Serenad Nehri, ateşten 
bir denize dönüşmeye başlamıştı. Küçücük nehir 
şimdi dağları, ovaları yutarak kocaman bir ummana 
dönüşüyordu. Ay , ışıklarını söndürdü yıldızlar birer 
birer eriyip yağdılar yeryüzüne. Şimdi ufukta karanlık 
bir ay ve gözleri kör eden ateşten bir deniz vardı.

Suskunluk tir tir titriyordu. Metafizik alemin sınırında, 
ütopyaların rüyasındaydı. Bir ara gözleri ufukta karanlığa 
gömülmüş yıldızlara ve ay'a takıldı. Sonra ellerine 
baktı. Ellerinde sözcükler kıpraşıyordu. Olamazdı bu. 
Bedenine baktı, gök mavisine bürünmüştü. 
Bu da olamazdı. ''Şimdi aklımı kaçıracağım'' deyip 
korku dolu bir hisle ağlamaya başladı. 
Hüzün gülümsedi onu ağlarken görünce. 
Başını göğe kaldırdı ve gökten düşen ilk damlayı 
hissetti. Suskunluğun gözyaşları, yağmur olup 
yağıyordu yeryüzüne. 

Ateş denizine düşen her damla bine bölünüp çoğalıyor 
serinletiyordu ateşi ve bu öfkeli dalgalara huzur 
saçıyordu. Bu düşen damla ise ''Mutluluktu''. 
Bunu az sonra gürleyecek olan gök söyleyecekti 
Suskunluk'a. Hüzün, Suskunluk'un elini tuttu ve 
ateşten denize doğru adım atmaya başladı. Hüzün her 
adım attığında ateş püsküren dalgalar yarılıyor, göklere 
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doğru uzanmış ve birbiri üstüne serpilen sıra ağaçlarla 
döşeli yollar açıyordu önlerinde. 

Ufuk çizgisine kadar böylece yürüdüler. Aşıklar 
diyarından geçtiler, şairler yüreğinde konakladılar. 
Göklere tırmanıp yıldızları serptiler, yeryüzüne yağıp 
yağmur oldular. Bu korkunç denizde neler varmış 
meğer? 

''Bu koca deniz 'Hayat' mıdır Ey Yüce sanatkar'' diye 
sordu Suskunluk. Hüzün ise ufka yaklaştığını ifade 
eden mütebessim bakışlarıyla onun bu sorusunu 
cevapsız bıraktı.
Artık yolları bitmişti ..

Ve Galile'yi zindanlara attıran, Bartelmi Diyaz'a bir 
kadırgayla dünyayı dolaştıran teori yıkılmış gibiydi. 
Ufuk çizgisinden sonra hiçbir şey yoktu ... 
Gözlerini medet umar gibi Hüzün'e dikti fakat o da ne? 
Hüzün gitmiş, yerine rüyalarda bile göremeyeceği 
güzellikte bir kadın gelmişti.

''Se..Sen de kimsin ? '' diye sordu biraz telaşlı bir şekilde.

Kadın yavaşça parmaklarını Suskunluk'un gözlerine 
dokundurdu ve usulca ellerini onun ellerine götürdü.

Büyülenmiş gibiydi her şey. Sonsuzluk kavramının 
içinden geriye doğru baktılar ve kadın konuşmaya 
başladı:

''Kimliğim pek önemsizdir bayım.  Lütfen gözlerinizi 
göğün görünmez dayanağına çevirin '' ..
Suskunluk göğe doğru bir bakış fırlattı ve gördüğü 
manzara karşısında göz yaşlarına yine engel olamadı...
Yıllar önce ölümün ıssız kollarına bıraktığı karısıyla 
birlikte göğün yedinci katında, tam da Şairler Diyarında 
el ele ufka bakıyorlardı...

Ağızlarından çıkan her sözcük doğaya hayat veren 
bir tohum gibi yeryüzüne serpiliyordu. Tohumlar 
yeryüzüne yasladıkça sırtını ; topraklar bereketleniyor, 
kandiller yanıyor, aşıklar avaz avaz vuslatın kıyısında el 
ele yürüyorlardı. Göğün denizinde iki aşık vardı şimdi 
ve konuştuklarını artık tüm kainat işitiyordu:

- '' ...Ve mutuluk ne de kısaydı .Ahh sevgili Lena , şimdi 
ellerin ellerimde ve bu kısacık zaman içerisinde bana 
sonsuzluğu verdiğin için sana minnetarım''

-''Ne güzel konuşuyorsun'' dedi Lena.
- ''Kabul etmene sevindim'' 
-'' Neyi? ''
- ''Konuştuğum şey sen olunca , adına senin bile 
güzellik demenden bahsediyorum.. ''

Ufuk siyaha boyandı. Gök, kendi mavisine boğuldu. 
Güneş tüm ışığını Ay'a bıraktı ve bu gece ay sadece 
onlar için yanacaktı ...
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Yaşam serüveni içerisinde herkesin cevap aradığı 
en bilindik sorulardan bazıları “Ben kimim, kendimi 

tanımlayabilir miyim, peki ya doğru yanıtlarla kim 
olduğumu ifade edebilir miyim, yüzleşebilir miyim kim 
olduğumla?”. Kim olduğumuzu tanımlayamadığımız 
çağımızda şu aralar zihnimi işgal eden bu soruyu 
şöyle değiştirip önce kendime sonra size yöneltmek 
istiyorum. 
“Ben kendim olmak ister miydim?”. Giyimim, konumam, 
tavırlarım, karakterim, beni ben yapmaya yeter miydi, 
yoksa tüm bunlar başkası tarafından bana öğretilenler 
miydi? Başkasından öğrenmek, başkalaşmak! 
Kelimenin tam manasıyla özünü, kimliğini yitirmek 
olur. Kendine yabancılaşmak! 

Kulağa pek hoş gelmiyor öyle değil mi? Başkası gibi 
giyinmek, konuşmak, düşünmek daha mı kolaydı? 
Kolay olanı yapmak uğruna, kendimizden nasıl 
vazgeçeriz ki? Kendinden vazgeçen insan hayata 

başkasının gözüyle bakabilir miydi? Tüm bu karmaşık 
sorular dehlizi içinde, yaşadığımız tabloya baktığımız 
zaman geçmişten günümüze kadar yeryüzüne gelen 
her canlı, yaratıcı tarafından farklı yaratılmıştı. 

Bunu ispatlayan, bilimsel veriler sonucunda parmak 
izlerimizin birbirinden farklı oluşuydu. Beni parmak 
izime kadar farklı yaratan yaratıcı karşısında, gerçekten 
farklı olduğumu düşünüyor muydum? 

Dinlediğim müzikler, gezdiğim yerler, giyimim, tavrım, 
hayallerim bana ait miydi? İçimden “Ah canım sende! 
Aynı yerleri gezsek, aynı kıyafetleri giysek, aynı 
müzikleri dinlesek ne olur sanki öyle değil mi?” diyen 
sesi işitmiş ve karşı çıkmıştım. 
Hayır öyle değil, öyle olmamalı! Yeryüzünde bizi 
birbirinden farklı yaratan yaratıcı karşısında, kendimiz 
olmalıydık biz. Aynalara bakarken kim olduğumuzu 
bilmeliydik. 

BEN KİMİM?
Büşra YENİGÜN
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Kendimize ait düşünceler biriktirmeliydik baş 
ucumuzda. Hayallerimiz bizi ötelere taşımalıydı. 
Herkes susarken, konuşmalıydık. 

Herkes yürürken koşmalı, doğru diyenler karşında 
yanlış diyebilmeliydik. Yanımızdan geçip giden 
hayatlara bakarak değil, aynalara bakarak yaşamalıydık 
bu hayatı. Her birimiz aynı yaşamın kıyısından baktık 
hayata. Renkli dünya da renksiz yaşar olduk. Ya 
siyahtı hayatlarımız ya da beyaz. Kırmızı bir hayat 
görünce tuhaf bakardık. Anlamazdık. Yadırgardık. 
Öteki olurdu o. Kelimelerimiz, ifadelerimiz bile aynı 
renkti. Renkli yaratılan dünyada aynı renge bürünerek 
aynalara küsmüş, aynı hayatın rengini yaşar olmuştuk. 
Olduğumuz yer artık bizi tanımlamaya yetmiyordu, 
yetseydi “Ben kimim?” sorusunun cevabıyla meşgul 
eder miydik zihnimizi. Kendisi olmayan insan başkası 
olamazdı. Ya var olmalıydı benliğiyle ya da hiç. 

Ben, ben değilsem o halde kimse değilim! Ben olduğum 
yere ait değilim! 

Varoluşumun salt dünyasındaki çağrışımlarım bunu 
doğrular nitelikteydi. Ben kimdim? Ne olmak isterdim? 

İnsan doğuşundan ölümüne kadar bu sorular içinde 
çırpınır durur. Hiç kimse tanımlamaz sana seni. Sen 
ararsın sen bulursun kendini. Kendimizi yitirdiğimiz, 
herkesin herkes olduğu şu çağda kendin olmak 
ayrıcalıklı kılar seni. 

Peki ben bu ayrıcalığın peşinde miyim? Arayışım 
kendim olmak mı? 
Ayrıcalıklı olmak mı? İşte bu soruların tek cevabı 
ruhumda, kendimde gizli. Herkesleşerek yaşamak değil 
kendin olarak yaşamak bir devrimdi. Benim devrimsel 
niteliğim kendincilik! Herkes olmaktansa hiç olmayı 
yeğlerim. Ben benim, Sen sen… ötesi yokluk, ötesi 
hiçlik. Şimdi geç kendinin karşısına sor yeniden;

Sen, sen misin yoksa hiç mi?
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Dört köşeli bir fotoğrafın
Yanan ucundan seyrediyorum dünyayı

Bükülmüş dalları
İncinmiş yaprakları

Canhıraş savrulan otları
Varlığı, var edeni, varlık bulanı…

Göğe bakma telaşından vazgeçiyorum
Vazgeçiyorum doğruyu bulma arayışından

Ellerim üşüyor
Ceplerimde kefen yüklü boşluklar
Dilimde sonu gelmeyen o mısra

İçimde sana dair yokluklar
Yokluk

Her arayışın eli boş çocuğu
Boşluk

Bulamayışların kalbindeki yanık kokulu kesik
Bu kış

Bir başka bakıyor
Dalları göğü kucaklayan ulu hayat

Bir başka dinliyor eseni
Esen yeli, derdimi…

İçimde sana koşan yanlışlar var
Yalnızlar var

Bol yaldızlı yalnızlar
Yine de 

Sen bakma bana
Her karanlıkta bir beyza var.

BEYZA
Rabia KEŞİR
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Yalnız umudun peşinden gidilir şu derdi bol dünyada. 
Bir, onun peşine takılıp girilir ilkbahara. 

Bir gün elleri arkasında bağlı biri bir gülümsemeyi de peşine takmış giriyorsa son surat 
hayatımıza, ellerinde ya çiçek vardır ya huzurlu bir ömür. 

Anlayış, nezaket, nezafet, neşe, sevgi ve sadakat... 
Hani vardır ya bir oyun, ellerimizden birinde bir şeyler olur, 

birine bulmak düşer birine saklamak. 
Her seferinde heyecanla sürprizler aradığımız, 

bulamayınca ötekinin ardında aradığımız bir mekandır dünya. 
Çocukken öğrenir bunu insan.

Bazen en gizli saklı yanımızda taşırız onu, bazen ceketin yırtık cebinde. 
Düşer de bağırır arkamızdan belki. 

Umudunu kaybetme evlat! 
Ne zaman ki tüm ışıklar kapanır ne zaman güneş döner sırtını dünyaya, 

bir ateşböceğinin safiyetiyle görünür göze umut. 
Çünkü o prangalara vurulmaz gerçek, 

çünkü o bir idam mahkumunun son anında kefene iliştirdiğidir. 
O insana pek yakışır, pek güzel durur gönülde. 
İster yaralı ister çatlamış olsun her yanından.

En çok çocukları sever bu duygu. En çok onlar umut ederler ve 
Yüce Allah en çok onlara rahmet eder. 

Şekerlerin en tatlı onlaradır, en ballı onlardır şu dünyada. 
Çünkü Allah kimsenin umudunu kırmaz, yalnızca erteler. 

Hangi baharın içindedir cennet yurdumuz bilemeyiz. Hangi duanın ardınadır dilekler...
Umudun can sıkan tek yanı şudur ki mukabele görmedikçe taşar insan. 

Ancak unutmamalı ki, vazifemiz netice değil umut hemhal, hem kal ile umut...

UMUT
İklima YILDIRIM
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Bu fotoğraf aslında Türk insanına, özellikle eski 
insanlarımıza çok şey anlatıyor. Yıllarca bizden 

bir şey olmaz, bizim ürettiğimiz uçağa binilmez 
laflarıyla büyüdük. Bu fotoğraf ise artık bu işlerin 
böyle yürümeyeceğini, Türkiye’nin herkesten daha 
iyi üretebileceğini, Türk insanının istediğinde 
yapamayacağı şeyin olmadığını tüm dünyaya ve tabii 
ki kendi halkına ispatlamıştır. 

İnsansız hava araçları neden bu kadar önemli ve 
Türkiye bu konuda nasıl bu kadar yükseldi? İnsansız 
hava araçlarının ilk çıktığı zamanlar görevi sadece 
silahsız olarak belli bölgeler üzerinde kısa uçuşlar 
yaparak istihbarat toplamaktı. 

Türkiye’nin doğuda operasyon yapması için önce 
tepeden görüntülere ihtiyacı vardı. 

ÜRETEN GÜÇLÜ 
TÜRKİYE

Mustafa YEĞİN
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Bunları jet uçakları ile yapmak çok maliyetli olduğu 
için İsrail’den Heron marka insansız hava araçları 
talep etti. Tabii ki de İsrail bu araçları satmak yerine 
kiralamayı tercih etti. 

Göndereceği insansız hava araçlarını kendileri 
kullanmak ve bunun sonucunda bizlere bilgi vermek 
istediler. Her istediğimiz zaman uçuramayacaklarını, 
hava şartlarının olumsuz olduğu durumlarda 
insansız hava araçlarını tehlikeye atmamak için 
kaldırmayacaklarını söyleyerek bu konuda Türkiye’yi 
zor duruma soktular. Kötü komşu insanı ev sahibi 
yapar mantığıyla bu konudaki eksiğimizi görerek acil 
tedaviler aradık. 

Başta Tusaş, Baykar, Vestel gibi markalar olmak üzere 
Türkiye dünya çapında insansız hava aracı teknolojisi 
trenini çeken ülke konumuna geldi.
Türkiye bugün Avrupa’nın en büyük insansız hava aracı 
filosun sahip ülke konumuna gelmiştir. Bunu sadece 
rakamlar üzerinde göstermek tabii ki de haksızlık olur. 
Zira çoğu ülkenin savunma teknolojisi rakamlardan 
öteye gidememektedir. 

Türkiye bu alanda kendini birçok bölgede kanıtlamış bir 
ülke oldu. Önce Suriye’de yapılan harekatlarda nokta 
atışlar ve keşif gözetlemelerde alınan istihbaratlar 
ile operasyonlara büyük destekler vermiştir. Daha 
sonra Libya’da meşru hükümetin yanında olarak tüm 
dünyanın desteklediği cuntacı Hafter’ in ordusunu 
bozguna uğratmıştır. Hakeza yakın zamanda 
Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’a saldırması sonucu 
Azerbaycan il aralarında çıkan savaşta Türkiye’nin 
insansız hava araçları ile verdiği destek tüm dünyanın 
gözünü Türk SİHA’larına çevirmiştir.

10 sene önce bu teknolojiyi talep eden ülke konumunda 
olan Türkiye, bugün başta Ukrayna olmak üzere birçok 
ülkeye insansız hava aracı ihraç etmektedir. Bugün 
ABD ve Rusya gibi devletlerin insansız jet uçakları ile 
ilgili testleri devam ederken Türkiye’nin de bu alanda 
çalışmalar yaptığı ve inşallah en kısa sürede bu konuda 
somut bir ürün ortaya koyacağına tüm Türkiye’nin 
inancı tamdır. Artık güçlü bir ülke olarak kendi ipini 
kendisi kesen, dışarıya bağımlılığını minimuma 
düşüren Türkiye, kendisinin ne kadar yetişmiş, kaliteli 
insanlara sahip olduğunu göstermiştir. 
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GÜL KURUSU

Sağır ve dilsizler kongresinin açılışındaki 
saygı duruşunun sessizliğine ihtiyacım var. 

Bu sayfayı sükûnet harcıyla sıvamak istiyorum. 
Bir yolunu bulup harf denilen şu lekeleri biteviye 
çoğaltsam münasip bir karanlık üretebilirim 
belki..?

Saatleri gölgede bırakan gecenin tik takları 
arasında, çatlak kadranı kana bulanmış gar 
saatinde akrep yelkovanın sırtına atlıyor, 
zalim koşuşmaca başlıyor. Zaman hançerleri 
çıkarabilseydi sırtından, koşuşun ardı gelirdi 
beklentilerimizce…

Yirmi yıl önce yirmi yaşındaydım…

Sessizliğimin mütemadiyen çığlıkları sağırlığa 
sürüklemesi an meselesiydi. Karıncaların 
ayaklarının altında ezilmekten korkar, sokak 
başında sessizce beklerdim. 

Ne zaman bağırmak istesem avaz avaz, kentin 
tozlu evlerinin altında kalmaktan, güzelim çiçekleri 
kimsesizler mezarlığına defnetmekten çekinirdim. 
Söyledim ya yirmi yıl önce yirmi yaşındaydım 
ve yirminci yüzyılın en güzel yıllarında… Henüz 
tam uygarlaşmamışız. Benliğimizle savaşta 
yenilmemişiz daha. 

Yedi kat yalnızlığa boyun eğmemişiz…
İnan bana o zamanlar aşklar ömür boyu sürerdi. 
Sokağın başında gülkurusu peçesinin bir ucu 
göründü mü, havalara uçardım. İşte o zaman 
derinlere inerdi sessizliğim, anlamını bilmediğim 
onlarca söz dökülürdü dilimin ucuna. 
Hayal ile rüya arasındaki mahmur boşlukta; 
mahcup, kaçamak bir bakış… 
Yavru kuşlar gibi heyecanlanırdım. 

Melike ERKEN
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Sonra dönüp en güzel çiçeği seçmeye 
çalışırdım. Biranda hepsi gözümdeki güzelliğini 
yitirir; ortancalar, kırmızı güller, begonyalar, 
kararsızlığımla beni oyalardı. Sonra elime 
tutuşturduğum iki saksıyla hazinelerimi 
sergilemeye çalışırdım.  

Oysa en büyük hazine kalbimizdekiydi… 
Gözleri değmeyecek olsa bir gün gözlerime; 
kapkara bulutlar çökerdi gönlümün göklerine. 
Ardından göğsümde barut macunu gibi bir 
öfke kabarır, kalbimi bir sırlar mezarlığı olarak 
düzenlemeye koyulurdum. Karşılıksız ise eğer 
aşklar, ebediyen saklanan sırlara dönüşürdü. 

Aradan geçen günlerin ardından tekrardan 
buluşurdu gözlerimiz. İşte o anlarda ‘kaderi 
duyumsamak’ tan söz edip dururdum. O zamanlar 
kader, zamana, tarihe ve ana, vücudumuza 

yayılan; hem de bizzat bizim ruhumuza, zihnimize, 
gönlümüze yayılan yani varlığımızı teşkil edendi... 
Aradan geçen bilmem kaçıncı yirmi yıl ve biz 
bilmem kaçıncı yaşımıza sürüklenmişiz. Hala 
sokağın başında görünce peçesinden bir parça; 
elimde tuttuğum en güzel çiçeklerinden birini 
uzatmak istiyorum, hiç yoktansa dilimde kalan 
kelimeleri sermek istiyorum; oysa artık ne kentin 
tozları, nede çiçeklerin defnedilişi korkutuyor 
beni. 

Artık terk edilmiş bir okyanusta baş başa kalmış 
iki balık gibi sarhoşuz. Birimizden birinin dili 
çözülecek olsa diğerinin kulakları kendiliğinden 
açılacak. Ve harfler biteviye çoğalınca münasip bir 
karanlıkta çiçekler topraklarımızda kök salacak...
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Bir kum tepesi, bir deve sırtı, bir gün batımı 
avuçlarıma sığan... Bir gün ve bir gece 

unutulmazlara karışan. Çöl...  Allah’ın yarattıkları 
kadar yaratmadıklarına da hayran olabilmeyi 
öğreten topraklar. Burada yaratmadığı yeşile, suya, 
toprağa, canlıya... Yokluğa, yokluk içinde varlığa 
hayran olmak çöl. Meşakkatin içinde tefekküre 
dalabilmek...Çölde su bulmanın manasına vakıf 
olmak, çölde kaybolmanın verdiği hissi tatmak, 
yıldızlara dokunacak kadar yakın hissetmek... 

Çöl düşünürsen anlamak, anlarsan başka yollara 
varmak.. Vardığın yollarda kaybolmak kayboluşun 
içinde bulmak aradıklarını...Çöl, dalmak , anlamak, 
bulmak, varmak... Ruhumuzda  bıraktığı iz, 
unutmamak için gözlerimi kapayıp tekrar tekrar 
hayal ettiğim... Kendime “Hatırla, Yolcusun...” 
dediğim… 

Çölde olmak dünyada olmaya hem çok yakın 
hem son derece uzak. Gözünün değdiği ve 
değebileceği her noktada yalnızca altından 
kumlar uzanıyor burada. Göğü kesen hiçbir yapı 
gözünüze ilişmiyor. Ayaklarınızın altı kumul, 
başınızın üstü gökle dolu. Yalnızca bu iki eşya var 
dünyaya dair şahit olabildiğiniz. 

Bu sebeple dünyada gibi hissetmek bizler gibi her 
gün binlerce eşyaya şahit olan, sayısız yaratılmışla 
buluşan insanlar için son derece uzak… Yaşamın 
esası saydığımız suya ne kadar uzak olduğunuzu 
anladığınızda ne kadar muhtaç olduğunuzu da 
idrak ediyorsunuz aniden. Bir şeye olan ihtiyacın 
varlığını onun yokluğunda anlama kuralı burada 
apaçık işliyor sanki. 

YOKLUĞUN İÇİNDE VARLIK
ÇÖLE DAİR

Selvinaz TAŞDEMİR
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Gündüz gün ışığında, güneşle yarışırcasına 
parlayan bu altın kumlar gece olduğunda derin bir 
karanlığın içine çekiyor sizi. 

Şehir insanının alışık olduğu ışıklardan uzakta, 
yalnızca başınızın üzerinde uzanan sonsuzmuş 
gibi gelen yıldız kümeleri aydınlatıyor geceyi. 
Sonra aniden daha önce hiç şahit olmadığım bir 
doğa olayına şahit oluşum düşüyor aklıma. 

Bu sonsuz şekilde göz kırpan ve sanki çölün 
ıssızlığıyla konuşuyormuş gibi yıldızların 
arasından ellerinizi uzatsanız dokunacakmış 
gibi olduğunuz “ay doğuyor.” O an “ay doğdu 
üzerimize” sözlerinde geçen ayın doğuşunun 
nasıl bir mucize olduğuna şahit oluyorsunuz. 

Zira kum tepelerinin ardından usul usul ve sanki 
neredeyse aynı havayı soluyormuşsunuz gibi 

hissettirecek kadar yakınınızda devasa bir ışık 
doğmuş oluyor üzerinize. O an doğayla baş 
başalığın insana kazandırdığı ve anlattığı hislerin 
ne olduğunu en derinden idrak ediyor insan. 

Ay, aslında tam da avuçlarımızı uzatsak 
dokunacağımız kadar yakınımızdaymış ve her 
gece tepelerin ardından doğarmış diyor insan. 
Mavi gök ve altın kumlardan başka bir eşya 
olmadan da varlığı en derinden hissedebilirmiş 
insan, yoklukla. Yokluk varlığa dair çok şey 
anlatırmış kulak verirse insan. İnsan tüm bunların 
arasında ne kadar var ve ne kadar yokmuş, 
sorabilirmiş kendine. 

Nasıl bir yolculukmuş ve nereye çıkacakmış, 
arayabilirmiş bunun cevabını. Hatırlayabilirmiş ve 
hatırlamalıymış esasında. Yolcuyum, hatırla. Ya 
şimdi, “ mavi gök orda mı?”
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MÜREKKEBİN OBJEKTİFİNDEN 

Zamanı durdurmaktan aciz olan insanoğlu,  fotoğraf 
makinesini icat etti.  

Anda kalamayışına şifa olsun diye geçmişte kalacak olan 
duygusuna fotoğrafı senet tuttu. Güzel gördü çekti, çirkin 
gördü çekti. Heyecanlandı, üzüldü, beğendi, önemli buldu. 
Sevdiğine hatıra, sevmediğine nispet olsun diye çekti de 
çekti. Bazen kanıt oldu, bazen anı, bazen sanat.  Zamandan 
alacaklıların gözdesi oldu fotoğraf. Hayatımıza girdiği 
andan itibaren özlediğimiz insanları ve yaşanmışlıkları 
başucumuzda daha uzun süre tutabilme imkânı verdi. 
Fotoğraf makinesinin var olduğu yüzyıla erişen insanlar, 
uzakta olan yahut artık olmayan sevdiklerinin yüzlerini 
unutmaya fırsat kalmayacak derecede görebilme nimetine 
sahip oldular. 

Kimi çerçeveletip duvarına astı, kimisi herkesten sakındığını 
çeyiz sandıklarında gizledi. Kimisi de dijitalleşmeyle birlikte 
yeni klasörler oluşturup biriktirdi cihazların hafızasında.
Yetiştiği asırda fotoğraf sanatı, insanlığın özlemine bir nebze 
şifa oldu olmasına fakat bu asrın asırları aşan sevgisine 
gücü yetemedi. Boyadan ve mürekkepten daha sonra icat 
edilmiş olması insanlığın sevgisini, özlemini anlatacak 
çeşitli sanatlar ortaya koymasını sağladı. Ortaya çıkan bu 
nadide sanatlardan sevgililerin en sevgilisine ithaf edileni 
Hilye-i şerif olarak evlerimizi, camilerimizi süsledi. 

Ayşe TURAN

Zamanı durdurmaktan aciz olan insanoğlu, 
fotoğraf makinesini icat etti.  Anda kalamayışına şifa 
olsun diye geçmişte kalacak olan duygusuna fotoğrafı 
senet tuttu. Güzel gördü çekti, çirkin gördü çekti. 
Heyecanlandı, üzüldü, beğendi, önemli buldu. Sevdiğine 
hatıra, sevmediğine nispet olsun diye çekti de çekti. 

Bazen kanıt oldu, bazen anı, bazen sanat.  Zamandan 
alacaklıların gözdesi oldu fotoğraf. Hayatımıza girdiği 
andan itibaren özlediğimiz insanları ve yaşanmışlıkları 
başucumuzda daha uzun süre tutabilme imkânı verdi. 
Fotoğraf makinesinin var olduğu yüzyıla erişen insanlar, 
uzakta olan yahut artık olmayan sevdiklerinin yüzlerini 
unutmaya fırsat kalmayacak derecede görebilme 
nimetine sahip oldular. Kimi çerçeveletip duvarına astı, 
kimisi herkesten sakındığını çeyiz sandıklarında gizledi. 
Kimisi de dijitalleşmeyle birlikte yeni klasörler oluşturup 
biriktirdi cihazların hafızasında.

Yetiştiği asırda fotoğraf sanatı, insanlığın özlemine bir 
nebze şifa oldu olmasına fakat bu asrın asırları aşan 
sevgisine gücü yetemedi. Boyadan ve mürekkepten 
daha sonra icat edilmiş olması insanlığın sevgisini, 
özlemini anlatacak çeşitli sanatlar ortaya koymasını 
sağladı. Ortaya çıkan bu nadide sanatlardan sevgililerin 
en sevgilisine ithaf edileni Hilye-i şerif olarak evlerimizi, 
camilerimizi süsledi.

MÜREKKEBİN OBJEKTİFİNDEN
HZ. MUHAMMED (s.a.v.)

Ayşe TURAN
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Bir kısmı da bu resimdeki gibi müzelerimizde yerini 
aldı. “Nedir bu hilye?” diye soracak olursanız; hilye 
kelimesi sözlükte süs, ziynet, kolye gibi anlamlara 
gelmekle birlikte mecazen Hz. Peygamber’in (sav) 
insan kelamının gücü nispetinde kelimelerle ortaya 
konmuş fotoğrafını ifade eder.  IX. Yüzyıldan itibaren 
meyve vermeye başlayan bu sanat, Peygamber 
Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav)’nın dış 
görünüşünün ve bazı karakter özelliklerinin satırlara 
aktarıldığı hat levhaları olarak karşımıza çıkar. 

Hilye-i Şerif’i bende özel kılan mesele, üzerine birçok 
yazılar yazılmış olan bakmak ve görmek kavramının 
üstüne; bakmak, okumak ve görmek olarak kendine 
özgü yeni ve farklı bir yapı ortaya koymasıdır. Hilye-i 
Şerif’e kıymet veren bir başka kişinin gözünden 
bakmamız gerekirse gelin biz bu sanatı icra eden 
kişinin gözünden ve kalbinden bakalım. 

Bir sevgi düşünün ki sahibi, sevilenin resmini çizmeye 
cüret dahi edemesin ve güzel kelimelerle ifade etsin. 
Sonra güzel kelimelerle ifade etmenin gönlünde 
taşıdığı sevgiye karşılık gelmediğinden onu alsın ve 
güzel harflerle yazsın. Yine sevgisini ifadeye yetmesin 
ve ortaya koyduğu hat levhasının etrafını çeşitli 
sanatlarla süslesin. 

Kâh altınla kâh değerli boyalarla ve mürekkeplerle 
verdiği değeri ortaya koysun. 

Şayet sevgi emek ise, şu bir sayfa etmeyecek kadar 
ufak bir kâğıt parçası asırları aşan büyük bir sevginin 
seneti olmayı başarmış.

Seven bu kadar güzel sevmişse kim bilir sevilen 
ne kadar güzeldir. Bir İnsan düşünün ki gören göz 
bakmaya doyamasın, dokunan el çizmeye cüret 
edemesin, güzelliği satır satır işlense de beşer kelamı 
ile güzelliğini ifade etmeye yetişilemesin. Bir insan 
düşünün güzelliğinin yazıldığı sayfalar nesilden nesile 
anlatılsın, aktarılsın ve müzelerde dokunulmadan 
seyredilsin. 

Öyle bir insan düşleyelim ki yaşadığı zaman ve 
mekândan yüzlerce yıl sonraki ve yüzlerce kilometre 
uzaklıktaki haneler onun gül cemalinin anlatıldığı 
satırları bereket vesilesi görsün. Şayet böyle bir insan 
dünyada bir ömre vakıf olmuşsa bu ancak Rahmet 
Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (sav)’dır.
Fotoğrafın yokluğunu aratmayan Hilye-i Şerif nimeti 
ne güzel nimettir. Hilye-i Şerifin Fotoğrafını çekebilmek 
ne güzel nimettir. Avucumdaki bir mercek ile 14 asırlık 
zamanda yolculuk etmemi sağlayan bu iki nimete 
şükürler olsun. 

Anı yakalayabildiğimiz her an için şükürler olsun. 
Ömür kısa ve zaman hiç durmuyor. Zaman, sahip 
olduğunuz insanları sizden almadan sevdiklerinizin 
yüzüne bakabildiğiniz kadar bakın ve fotoğrafını çekin. 
Seven sevdiğini seyretsin ve seyrimiz sefa olsun.
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