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başlarken

Sevgili Genç Sanat okurları,
Bu ay sayımıza Merve Deniz Pak Güre’nin 
Toplumsal Cinsiyet ve Kimlik Krizi Kavşağın-
da Feminist Bir İnceleme adlı yazısıyla başlı-
yoruz. Alice Walker’ın Pulitzer Ödüllü romanı 
Renklerden Moru kitabı üzerine Pak Güre’nin 
yapmış olduğu tespitler çokça dikkat çekici. 
80’li yıllardan günümüze kadınlar pek çok 
alanda kazanımlar elde etse de kitaptaki çoğu 
şeyi bugün de görmek mümkün. Zeynep Hilal 

Demirci ise imgesel bir kent öyküsüyle yer alıyor. Emrah 
Ece, bozkırlara uzanan masalsı öykülerine devam edi-

yor. Bu ay üç kardeşin hikâyesini anlatıyor. Şiir bölü-
mümüzde ise Ümit Can, Uykunun Uyanışı; Zehra 

Gök, Fizik Ötesi; Abdullah Emre Aladağ, Unu-
tulacak Bir Aşk Şehri; Ömer Kaan Kadıoğ-

lu, Avcı ile Tilki; Melike Erken, İlhadımın 
Eşiğinden; Tarık Erdel, Gümüş Kurşun; 
Gül Yıldız Ermiş, Bekleyiş; İbrahim Ali, 
Yalın Ayak Dolaştığım Yerler Benim-
dir; Utku Can İlhan, %63 şiirleriyle 
yer alıyor. Bu sayımızda epey hacimli 
bir şiir bölümüyle sizlerleyiz. Zeynep 
Marangoz, iki karaktere sahip olan bir 

insanın zihinsel mücadelesini bizlere 
sunuyor. Merve Kocabayır dünün genç-

lerini ve içlerinde kalan gençlik ateşini bu-
günün gençlerine anlatıyor. Ufuk Aykol, Altay 

Tayfun Özcan’ın Kronik Kitap’tan çıkan Moğollar 
Avrupa’da kitabını incelediği yazısıyla yer alıyor. Meh-

met Can Kuyucu ise tefrika ettiği piyesine bu sayımızda da devam ediyor. 
Bu ay da renkli ve dolu bir sayı ile karşınızdayız, herkese iyi okumalar dileriz...

S
Enver Aykol
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Kimlik; bireyin, toplumun, sınıfın, ırkın 
ya da bir varoluşun ve toplumsal cinsi-
yet rollerinin benlik saygısı ile ilgilidir. 

Cinsiyet kimliği söz konusu olduğunda ise bu 
kavram var olmak için bir onur mücadelesine 

bürünebilir. Kadın kimliği; ataerkil aile yapısının 
sosyal ve kültürel normları ile ilişkili, onurlu bir 
kimliktir ve genellikle kadınların erkeklerle olan 
sosyal ilişkilerinin parametreleri içinde tanımla-
nır. Bu nedenle, çoğunlukla kadın kimliği, cinsi-
yet eşitsizliğinin tesis edildiği ve meşrulaştırıldığı 
temeldir. Dolayısıyla, ataerkil bir yapı içinde inşa 
edilen toplumsal cinsiyet rolleri ve kimlik kar-
maşası kadınlar için krize yol açmaktadır.

Yüzyıllar boyunca ataerkillik; kadınların ses-
sizliği, travmatik deneyimler, olumsuz benlik 
algısı, damgalama ve dışlanma için zemin ha-
zırlamıştır. Bu minvalde ilk öne çıkan grup olan 
Afrika kökenli Amerikalı kadınların bu krizde 
kimlik duygusu kazanmak için ataerkil dünya-
larla savaştıkları söylenebilir. Bu bağlamda, Ali-
ce Walker’ın ortaya koyduğu ve bu çalışmanın 
odak noktası olan “Renklerden Moru” Afrika 
kökenli Amerikalı kadınların yaşadığı baskı-
yı ve bu baskıya yönelik mücadeleyi gündeme 
getiriyor. Eser, 1982 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde basılmış, 1983 yılında da Pulit-
zer Ödülü’ne layık görülmüştür. 2019 yılında 
ise Doğan Kitap tarafından Türkçe ‘ye kazan-
dırılmış olup (Çevirmenler: Senem Karagözoğ-
lu, Aytaç Özgören), aynı zamanda “Mor Yıllar” 
adında bir filme de konu olmuştur.

TOPLUMSAL CİNSİYET VE 
KİMLİK KRİZİ KAVŞAĞINDA 
FEMİNİST BİR İNCELEME: 

RENKLERDEN MORU
Merve Deniz Pak Güre

Eser, kadın kimliğiyle ezilen bir dünyada yaşayabilen ve acımasız bir 
mağduriyet döngüsünü kıran, yeni bir hayata doğru adım atabilecek 

insanların güçlendirici öyküsüdür.
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Eserde metafor olarak kullanılan “mor”, ben-
lik tarafından farklı tonlarda yansıtılan meta-
fizik, sosyal ve kişisel yeniden doğuş anlamına 
gelmektedir. Siyahi kadınların özgürlük arayışın-
daki baskı, bu çalışmanın ana konusudur. Ayrı-
ca Afrika kökenli Amerikalı kadınların tecavüz, 
ataerkil hâkimiyet ve beyaz üstünlüğüne karşı 
direniş biçimleri kendi bakış açılarıyla analiz 
edilmektedir. Kadın karakterlerin ataerkil ideo-
lojiden uzaklaşmalarını sağlayan egemenlikten 
kurtulmak için kendi keşif ve gelişim yolculuk-
larında kullandıkları feminist perspektifler öne 
sürülmektedir. Kadınların kendine yeten ve bas-
tırılmış bir kadın cinselliği ve kimliğinden nasıl 
kurtulduğuna dair bir örnek sunmaktadır. 

Kimlik Krizi

Kimlik farklı dönemlerde, farklı kişiler tara-
fından tanımlansa da en temelde bir varoluşsal 
meseleye dayanmaktadır. Cinsiyet kimliği ise 
aslında bir onur arayışıdır. Bunun çok daha öte-
sinde kadın kimliği ise ataerkil aile yapısının 
sosyal ve kültürel normlarıyla ilişkili bir kimlik-
tir ve genellikle erkeklerin kadınlarla olan sos-
yal ilişkileri zemininde tanımlanmaktadır (Ber-
lant, 2008). Çoğu zaman kadın kimliği, cinsiyet 
eşitsizliği temelinde kurulur ve meşrulaştırılır. 
Ataerkil yapıda inşa edilen toplumsal cinsiyet 
rolleri ve kimlik karmaşası kadınlar için bir kriz 
oluşturmaktadır (Costello, 2005). Bu bağlam-
da Afrika kökenli Amerikalı kadınların kimlik 
kazanmak için ataerkil dünyalarla mücadelesi 
tarihin en bilinen krizidir. Afrikalı-Amerikalı 
kadınların yaşamları, sosyal ve psikolojik kı-
sıtlama sistemi olan ırkçılık, cinsiyetçilik ve sı-
nıfçılıktan eleştirel olarak etkilenmiştir. Çünkü 
siyahi olmak, kadın olmak, yeni bir kast, eşit 
olmayan bir güç ve ayrıcalık sistemine işaret 
etmektedir. Bu aynı zamanda siyah feminizm 
ortaya çıkarmıştır.

Tarihsel süreçte yaşanan cinsiyet krizinde 
feminist harekete ilişkin şu eğilimler ortaya çık-
mıştır: 

(a) Birinci Dalga Feminizm: Medeni haklar 
ve siyasi haklar,

(b) İkinci Dalga Feminizm: Cinsellik ve do-
ğurganlıkla ilgili mücadeleler,

(c) Üçüncü Dalga Feminizm: Irk, kültür, 
sınıf, din, renk, etnik köken bazında farklı ka-
dınlarında farklı sorunları kapsamında kadın 
kimliği ve ötesi. 

Birinci Dalga Feminizm, Batı dünyasında 
19. ve 20. yüzyılın başlarında meydana gelen fe-
minist aktivite ve düşünce dönemiydi. Öncelik-
li olarak oy kullanma hakkı kazanmaya yönelik 
yasal konulara odaklandı. Bununla beraber yö-
netimde, eğitimde ve mülkiyette eşitliğe yönelik 
talepler ve mücadeleler kadınların yasal olarak 
daha iyi bir konuma kavuşmalarını beraberinde 
getirdi. İkinci Dalga Feminizm, Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde 1960’ların başında başladı 
ve yaklaşık yirmi yıl sürdü. Batı’da hızla yayıldı, 
sadece oy kullanma hakkını değil; kadınlar için 
eşitliği arttırmak amacıyla mücadele verdi. Bu 
dönemde feminist hareketin en önemli slogan-
larından biri olan “kişisel olan politiktir” mesajı 
ortaya çıktı. Bu bağlamda özel alana yani daha 
çok kadınların ev içindeki cinsiyet rolleri nede-
niyle (ve aynı zamanda aile temelli olarak) ma-
ruz kaldıkları eşitsizliklere, üreme özgürlüğüne 
ve cinsel özgürlüğe odaklanıldı. Üçüncü Dalga 
Feminizm ise 1990’ların ortalarında ortaya çık-
tı. 1960’larda ve 70’lerde doğmuş olan X kuşağı 

❯ Alice Walker
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tarafından yönetildi. İkinci Dalga Feminist ha-
reketin ötesine geçerek mutlak eşitlik istemine 
karşı farklılıkların dile getirilmesinin önemli 
olduğu ön plana çıktı ve kadın olmanın birleşti-
rici gücüne odaklanıldı (Pinto, 2010).

Siyahi Feminizm ve Edebiyatın
Yön Değiştirmesi

Kimlik krizi toplumsal cinsiyet krizi ile ya-
kından ilişkilidir. Çünkü feminist meseleler sa-
dece beyaz, heteroseksüel kadınların, ırkların ve 
sınıfların “deneyimi” ile belirlenmemektedir. Bu 
dönemde tüm kadınları kapsayan bir feminist 
hareketin yükseldiği açıktır ki bu yeni hareket 
“Siyahi Feminizm” olarak adlandırılmaktadır. 
Bu yönüyle kadın hareketinin özellikleri şu şe-
kilde ifade edilebilir (Cameron ve Kulick, 2005):

• Özel bir felsefe, eleştiri teorisi ve feminist 
bilginin oluşumu

• Edebiyatın bir mücadele alanı olarak gö-
rülmesi

• Kadın yazarların görünmezliğine karşı çıkış
• Kadınların kaleme aldığı metinlerini bul-

ma ve açıklama
• Eril edebiyatın yeniden incelenmesi
• Ataerkil metinlerdeki kadınların sosyal, 

kültürel ve ideolojik normlarda temsil edildiği-

nin keşfedilmesi ve buna karşı çıkılması
• Metinsel anlamın üreticisi olarak kadınla-

rın sahneye çıkması
• Gündemin kadın hareketinin gölgesinde 

baskı altına alınması
Siyah feminizm (black feminism) kapsamın-

da siyah feminist edebiyat kendini tanımlama, 
kendini açıklama ve en önemlisi edebiyat çağın-
da Avrupa-Amerikan kültüründe zevkleri mü-
zakere ederek büyüyen bir edebiyat alanı olarak 
ortaya çıkmıştır. Bu alandaki kadın hareketinin 
ışığında yaratılan siyahi bilinç yaratıcı / kültü-
rel faaliyetler ve toplumsal cinsiyetin yeniden 
inşası için önemlidir (Joannou, 2000). Böylece, 
kültürel yönden kendini yenileme, Siyahi Ame-
rikalı kadınların edebî araştırmalarının ve bir 
bütün olarak edebî üretimlerinin gündeminde 
yer almıştır (Anthias ve Yuval-Davis, 2005). Bu 
akımda yer alan eserlerden biri de Alice Wal-
ker tarafından kaleme alınan Renklerden Moru 
(The Color Purple) olmuştur. 

Renklerden Moru, Amerika’daki siyahi ka-
dınların mücadelelerinin karmaşıklığını ortaya 
çıkarmakta ve erkek egemen toplumda bireyler 
olarak hareket etme davranışını aydınlatmak-
tadır. Eser, 19. yüzyıl Afrikalı-Amerikalı kadın 
geleneğinde bir kadın kahraman olan Celie 
hakkında Walker’ın yazdığı bir eserdir. Roman 
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ayrıca Celie, Shug, Sofia ve Mary Agnes gibi 
birbirini güçlendiren dört güçlü siyahi kadın 
karakterin hayatta kalmasını da yansıtmaktadır.

Renklerden Moru’nda 
Cinsiyet ve Kimlik Krizi

1982 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Alice Walker tarafından yayınlanan ve 1985 yı-
lında film olarak seyirciyle buluşan eserde Gü-
neyli siyahi bir kız olan Celie’nin ve kız kardeşi 
Nettie’nin hikâyesi anlatılıyor. Bu hikâye, cinsi-
yet ve kimlik krizi açısından güce ilişkin unsur-
ları yansıtıyor. 

Filmin ilk sahnelerinde Celie’nin doğum 
yaptığı ve kardeşi Nettie’nin ona yardım ettiği 
görülüyor. Bu arada Celie’nin babasının doğa-
cak bebeği almayı beklediği ve “Henüz bitme-
di mi?” şeklindeki söylemleri ile Celie’ye baskı 
uyguladığı anlaşılıyor. Doğumdan sonra babası 
bebeği alıyor ve “Tanrıya dua et, bunu kimsenin 
bilmesine izin verme yoksa annen ölür.” diyor. 
İlerleyen bölümlerde, Celie’nin 14 yaşında bir 
kız çocuğu olduğunu, iki kez babası tarafından 
hamile bırakıldığını, çocukları olan Adam ve 
Olivia’nın doğumlarından sonra babası tarafın-
dan başka ailelere satıldığını öğreniyoruz. Celie 
“Her zaman iyi bir kız oldum, Tanrım, ne oldu-
ğunu anlamama yardım et.” diyerek yaşadığı bu 
istismarın anlamlandırmaya çalışıyor. Bu sah-
nelerde baba ile kızı arasında güç dengesizliği 
olduğu açık bir biçimde sunuluyor. Hem fizik-
sel hem sözel hem de duygusal olarak Celie’nin 
babası tarafından sömürüldüğü ve babasının 
gücünü Celie’nin zararına kullandığı anlaşılı-
yor. Aynı zamanda, Celie’nin bu zorlu deneyim 
karşısında dayanıklılığını korumak için dua 
ettiği anlaşılıyor. Aynı zamanda Celie ve Nettie 
kardeşler arasında çok güçlü bir bağlantı ve ka-
dın dayanışması olduğu da açıkça görülüyor. 

İlerleyen bölümlerde Celie’nin babası başka 
bir kadınla evleniyor. Albert Johnson adlı biri 
düğün töreninde Nettie’ye bakıyor. Sonra Net-
tie ile evlenmek için eve geliyor. Babası Albert’e 
Nettie’nin küçük olduğunu, işine yaramayacağı-
nı; onun yerine, Celie’nin kendisine daha uygun 

olduğunu, iki kez doğum yapmış olsa da çok ça-
lıştığını, ev işi yapabileceğini ve kendisinin ço-
cuklarına bakabileceğini söylüyor. Bu bölümde 
baba ile kızları arasında güç dengesizliği oldu-
ğu da görülmektedir. Birincisi, Celie’ye evlilik 
hakkında soru sormuyor, onu istemediği biriyle 
evlenmeye, yani bir anlamda, yeniden cinsel açı-
dan istismara zorluyor. Bu olanların üzerine Ce-
lie, Albert Johnson ile evleniyor ve eve gittiğinde 
Johnson’ın çocukları tarafından taşlanıyor. 

Diğer bölümlerde Celie evi temizliyor, ye-
mek pişiriyor ve çocuklarla ilgileniyor. Bu sıra-
da Johnson’ın kızı saçlarını taramakta zorlanı-
yor ve saçlarının kesilmesi gerektiğini söylüyor. 
Ancak Johnson bunun kötü şans getireceğini ve 
bunu yaparsa Celie’yi tokatlayacağını ifade edi-
yor. Üstelik “Bana bir daha cevap verme, söyle-
diklerimi yap!” şeklinde bağırıyor. Bu koşullar-
da Johnson, Celie’yi hem söylemlerinde hem de 
eylemlerinde gücünü kullanarak aşağılıyor.

Eserin ilerleyen kısımlarında Nettie, Celie’ye 
babasının istismarından kaçtığını söyleyerek 

❯  Renklerden Moru kitabından uyarlanan filmin  
yönetmenliğini de Steven Spielberg üstlenmişti
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Albert Johnson’un evine geliyor. Evde ilişkiyi 
gözlemleyen Nettie ile Celie arasında aşağıdaki 
konuşma geçiyor. Nettie, Celie’nin zayıflık kar-
şısında güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor:

Nettie: Sana vurmasına izin verme, onlara 
kimin kontrolünü verdiğini göster.

Celie: Ama gücümü elimden aldılar.
Nettie: Savaşmalısın, savaşmalısın.
Celie: Nasıl yapılacağını bilmiyorum.
Bu konuşmalardan sonra Nettie, Celie’ye 

okuma yazma öğretiyor ve nesnelerin üzerine 
kâğıt yapıştırarak okuma pratikleri yapmasını 
sağlıyor. Bunu öğrenen Johnson ise çok sinirle-
niyor; Nettie’ye tecavüz etmeye kalkışıyor ancak 
başarılı olamıyor. Bunun üzerine Johnson, Net-
tie’yi dövüyor ve onu evden atıyor. Nettie evden 
koşarak ayrılırken her zaman Celie’ye mektup 
yazacağını söylüyor.

Nettie’nin evden ayrılmasından sonra Celie 
için hayat çok güç bir hâl alıyor. Örneğin John-
son, Celie’ye kendisini tıraş etmesini söylüyor. Bı-
çağı -ve belki de gücü- elinde tutan Celie içindeki 
öfkeyi dışa vurmak istese de Johnson’ın “Yüzümü 
kesersen seni öldüreceğim.” ifadesi ile irkiliyor. Bu 
sahne okuru “kim olduğunun gücünü yeniden 
ifade etmenin bir yolu” olduğunu düşündürüyor.

Zaman ilerledikçe Nettie’den mektuplar gel-
meye başlıyor. Ancak Johnson posta kutusuna 
dönüyor ve Celie’ye mektup gelmediğini söy-
lüyor. Aşağıdaki aşamalarda, posta kutusunu 
mühürlüyor ve iletişim özgürlüğünü engelliyor.

Johnson’un Harpo adlı oğlu, hamile bir ka-
dınla (Sofia) eve geliyor ve kendisiyle evlenmek 
istediğini söylüyor. Johnson buna karşı çıkıyor 
ama Sofia “Bebeğim ve ben, özgür olduğun za-
man seni bekleyeceğiz.” diyor. Sonunda Harpo 
ve Sofia evleniyor. Sofia, eserde hem Harpo’ya 
hem eve hâkim olduğuna ilişkin davranışları 
ile yansıtılıyor, erkeklerin gücüne bir tepki ola-
rak kadınların gücünü temsil ediyor. Bunu fark 
eden Johnson, Harpo’ya “Savaşmazsan, sana na-
sıl uymalarını beklersin? Kadınlar çocuk gibidir, 
onlara patronun kim olduğunu öğretmelisin. On-
larla savaşıp savaşmadığını çabucak öğrenecek-
ler. Kadınları dövmek gerekir!” diyor. Johnson, 
kadın-erkek ilişkilerinde olduğu gibi baba ile 

oğul arasında nasıl bir güç dengesi kurulacağını 
da taklit etmeye çalışıyor. Ancak bu davranışlar 
karşısında dik duran Sofia, eşi Harpo’ya boyun 
eğmiyor. Celie ise bu yaşananlar karşısında za-
yıflığını içselleştiriyor, sosyal ağındaki yerini öğ-
reniyor ve bu güç dengesizliğine karşı çıkamıyor. 

Bir gün Johnson, ismi Shug olan şarkıcı bir 
kadını kaçırıyor ve evine getiriyor. Shug, Celie’ye 
bakarak “O kadına söyle, benim için bir şeyler 
hazırlasın.” derken Johnson mutfağa “Ben yapa-
cağım.” diyerek gidiyor. Bu noktada Shug’ın hem 
Johnson ve hem de Celie üzerinde hiyerarşik ola-
rak üst bir konumda olduğu ve otorite ile güçlen-
dirildiği anlaşılıyor. Mutfağa giden Johnson ise 
yemek pişiremiyor ve mutfakta gerçekten güçlü 
olan Celie bu durum karşısında çok eğleniyor. 
Fakat eserin ilerleyen bölümünde Shug ve Celie 
arasında destekleyici bir ilişki gelişiyor. Shug Ce-
lie’ye etrafına bakmasını, tüm güzellikleri iyice 
görmesini, hayatı bu şekilde anlayabileceğini ve 
gülüşünü gizlememesi gerektiğini söylüyor.

Harpo bir gece kulübü açıyor ve Shug ora-
da şarkı söylemeye başlıyor. Johnson, “Kadın 
gece kulübüne gitmemeli, evde kalmalı.” dese 
de Shug’ı diğer kadınlara kıyasla ayrı bir yere 
yerleştiriyor ve sahip olduğu gücü baskı unsu-
ru olarak kullanıyor. Tüm bunların karşısında 
duran Shug, Celie için bir şarkı yazıyor ve ora-
da seslendiriyor. Şarkıda “Sen siyahsın, fakirsin, 
çirkinsin, sen bir kadınsın, hiçbir şey değilsin!” 
sözleri geçiyor ve aslında bu sözleri mizah yo-
luyla Celie’nin gücünü fark etmesi için destek-
lemek amacıyla söylüyor. 

Eserin ilerleyen bölümlerinde Shug, evde 
mektuplarla dolu olan bir kutu buluyor. Bu ku-
tudaki mektupların yıllar içerisinde Nettie’den 
geldiğini fark ediyor ve Celie ile paylaşıyor. 
Mektuplarda Nettie’nin Celie’nin çocukları ile 
Afrika’ya taşındığı ve düzenli olarak kendisine 
mektup yazdığı ifade ediliyor. Bunlar karşısında 
Celie’nin yaşadığı bu kölelikten nasıl kurtulaca-
ğı üzerine konuşuyorlar. Celie içinde bulundu-
ğu ataerkil düzene isyan ediyor ve özgürlüğüne 
ulaşmak istiyor. Sonrasında ise o evden kaçıp 
kardeşinin ve çocuklarının yanına giderek yeni 
bir hayat kuruyor. Eserin sonunda ise Celie ve 
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Nettie kardeşler mor çiçeklerin olduğu bir bah-
çede gülerek bizi uğurluyorlar.

Eser, kadın kimliğiyle ezilen bir dünyada 
yaşayabilen ve acımasız bir mağduriyet döngü-
sünü kıran, yeni bir hayata doğru adım atabi-
lecek insanların güçlendirici öyküsüdür. Eser 
boyunca vurgulanan temalardan biri “sesin an-
latımı ve gücüdür”. Bu ses Celie’nin sahip olma, 
konuşma, kendini ifade etme, kendi varlığını ve 
başkalarını kabul etme içgüdüsüdür. Bu anlam-
da feminist bir edebiyat eleştirisi olan bu çalış-
ma, siyahi kadın hareketinin görünmez ayrın-
tılarını ortaya çıkarmak adına ışık tutmaktadır.

Renklerden Moru’ndaki sistem eleştirisi, 
Amerikan toplumunun hiyerarşik ayrımlar te-
melinde çalışan, baskıyı görünür kılan ve kişisel 
deneyimi güçlendiren ırkçı, cinsiyetçi ve kapita-
list bir toplum yapısı olduğunu açığa çıkarmak-
tadır. Aynı zamanda, kadınların marjinalleşti-
rildiği açıktır. Kendini savunma ve düşmanca 
çevrelerle başa çıkmayı öğrenen başarılı bir ka-
dın, bir metafor olarak kullanılan “mor”; içsel 
benlik, kendini savunma, sosyal ve kişisel yeni-
den doğuşun farklı tonlarına yansımakta; kadın 
örgütlenmesini, değişim motivasyonunu, baskı-
ya karşı bir kadın hareketini ve kendine güve-
nen kadınların yeterliliğini ortaya koymaktadır.
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Andım olsun, bulacağım sürekli adımı 
konuşanı, diye bağırıyordu adamcağız 
sokağın ortasında. Herkesin derdi çeşit 

çeşitti, kulak dediğin de çeşit çeşit nihayetinde. 
Kimininki kepçe oluyor, bantlayıveriyor. Kimi-
ninki az duyuyor, doktor doktor geziyor. Kimi-
ninki çok duyuyor, tıkaç takıveriyor. Öfkesin-
den kulağını kesen bir ressam bile vardı, kentin 
meydanına heykeli yapılmış. Kulağının tabii, 
kulağından vazgeçene saygı duyulur mu? 

“Andım olsun, bulacağım sürekli dünyamla 
oynayanı, diyordu şimdi de. Neydi derdi, anla-
yamıyordum. Bant yoktu, tıkaç yoktu, sargı hiç 
yoktu. Belki, dedim. Belki benimle birdir der-
di. Andım olsun, bulacağım o adımı unutma-
yanı, diyordu. Kıyafetleri son derece sadeydi, 
kahverengi bir kazak giymiş. Pantolonu siyah. 
Renk uyumundan sınıfta mı kalmış yoksa iyi 
mi yapmıştı anlamıyorum. Ama karaydı bakın-
ca. Gözlüğü de yoktu, kulağı gözlerinin yükünü 
taşımıyordu anlaşılan. 

Sen de ne bakıyorsun, sırada sen mi varsın, 
diye seslendi. Banaydı. Yanına gitsem iyi ola-
bilirdi. Fakat ben daha karar veremeden o ya-
nıma gelmişti bile. Kulaklarıma bakmaya baş-
ladı, o da benim derdimi öğrenmek istiyordu. 
Aynıydım onunla; tıkaç yok, bant yok, sargı 
hiç yok.

“Nerelisin?”
“Bilmem, yerim yok bir kentte.”
“Yok mu?”
“Yok, hatta yerden beş santim yüksekte yü-

rüsem şaşmam.” Ayaklarımı kontrol etti, evet 
ayaklarım yere basıyordu. 

“Nerede oturuyorsun?” Fısıldayarak söyle-
mişti, kulaklarım ne kadar duyuyor test edi-
yordu.

“Kulağı Çınlayanlar kentinde.” 
“Oralısın o zaman.”
“Kulağım çınlamıyor.”
“Nasıl?”
“Uğulduyor.”
Yüzünde kısa bir şaşkınlık ifadesi gör-

düm mü, görmedim mi, bilmiyorum. Ama 
aynı değildik, anladım. Yine birdim. Ses-
sizlik içinde yürümeye başladık, nereye gi-
diyordu bilmiyordum. Nereye gidiyordum, 
bilmiyordum.

Kulağı Çınlayanlar kentindenim, dedi. 
Demek bundan bağırıyormuş adını konuşanı 
bas bas. Kentlerin içinde sayısız kent vardı; 
Kulağı Çınlayanlar kenti, Kepçe Kulaklılar 
kenti, Kulağı Büyükler kenti, Sağırlar ken-
ti, Küçük Kulaklar kenti... En güzeli Sağırlar 
kentiydi. Devamlı gök gürlerdi fakat kimse 
korkmazdı. Duymazlardı, ben duysam çok 

KENT
Zeynep Hilal Demirci

Fakat ben daha karar veremeden o yanıma gelmişti bile. 
Kulaklarıma bakmaya başladı, o da benim derdimi öğrenmek istiyordu. 

Aynıydım onunla; tıkaç yok, bant yok, sargı hiç yok.
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korkardım. Bir de her kentin insanıyla fark-
lı konuşmanız gerekirdi; kepçe kulaklılar 
kulaklarına bakılsın istemezdi. Sağırlar için 
parmaklarınızı kullanmanız icabet ederdi. E 
küçük büyük kulaklılar da “Kulağın kaç san-
tim?” şakasını sevmezdi. Kulağı çınlayanlar-
la konuşurken de bağırmanız gerekirdi, sizi 
ancak duyarlardı. Benimse kulağımda bir 
uğultu vardı, kendime göre bir kent yoktu. 
Kulağımdaki uğultu hiçbir şehre sığmazdı, 
duyanlar rahatsız olurdu. Bir tek Kulağı Çın-
layanlar kentinde duymazlardı, bir tek orada 
yürüyebilirdim. Neden bir uğultu olduğunu 
da bilmiyordum, tahmin ediyordum; duyacak 
bir ses olmayınca kulaklarım boşlukta kalı-
yor. Hâlbuki Kulağı Çınlayanlar kentindeyim. 
Kulaklarım da ne yapsın; kendine duyacak bir 
şey, hatırlandığını gösteren bir şey arıyordu 
belli ki. Bulur mu? Bilmiyorum, tahmin de 
edemiyorum. Belki bir bilen olsaydı varsa 
eğer adımı ve seslenseydi bana, uğuldamaz-
dı. Kepçe Kulaklılar kentindekiler de neden 
kepçe kulaklı olduğunu bilmiyordu, sağırlar 
neden sağır olduğunu. Neden bazıları küçük, 
bazıları büyük kulaklıydı? Onu da kimse bil-
miyordu. Kulağı çınlayanlar biliyordu bir tek. 
Birileri hep onları anıyordu.

Bir adım olmasaydı, uğramazdım bu kente, 
diye fısıldadı.

Bir adım olsaydı, bulurdum kendime bir 
kent, diye bağırdım.

“Kent kent geziyorum, adımı hatırlayıp da o 
hep konuşanı bulacağım.”

“Ne diyeceksin bulunca?”
“Ne istiyorsun adımdan diyeceğim, söyleme. 

Çınlamasın kulaklarım.”
“Sonra?”
“Sonra taşınacağım bu kentten. Az önceki 

gibi bağır biraz, çınlamayı bastırmalı sesin.”
“Çok mu çınlıyor?” Çınlaması bana kadar 

geliyordu.
“Çok.”
“Kim anar ki birinin adını bunca?”
O da bilmiyordu, yüzüme baktı.
“Çok mu istiyorsun adının anılmasını?”
“Ondan değil de kurtulayım şu uğultudan.”
“Adın ne?”
“Bilmiyorum.”
“Adımı sana vereyim mi?”
“Nasıl?”
“Sana öyle sesleneceğim, artık senin adın 

olacak.”
“Bu kadar mı?”
“Bu kadar tabii ya, ad bu kadar.”
“Tamam, seslen.”
Seslendi. 
Kulağımdaki uğultu dindi. 
Bir çınlama başladı. ❰
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Eski bir zamanda hasta bir ihtiyar, ölüm 
döşeğinde son nefeslerini tüketirken üç 
oğlunu yanına çağırdı ve onlara vasi-

yetini bildirdi, öldüğünde üç oğlunun birlikte 
mezarına üç kap tuz dökmelerini istiyordu. Üç 
oğlan, babaları öldükten sonra vasiyetini yeri-
ne getirdiler getirmesine de babalarının böyle 
bir şeyi neden istediğini bir türlü anlayamadı-
lar. Oğlanlar bu işin hikmetini kendi araların-
da konuşup yine çözemeyince babalarının me-
zarında nöbet tutmaya ve olacakları görmeye 
karar verdiler, ilk gece nöbet sırası en büyük 
kardeşteydi. Oğlan, akşam güneş batar batmaz 
babasının mezarına vardı, ıssız mezarlıkta bir 
süre oturdu fakat, kısa bir süre sonra gözleri 
uykuya yenik düşünce mezarın kenarına kıvrı-
lıp uyumaya başladı. Gözünü açtığında sabah 
olmuştu.

İkinci gece sıra ortanca oğlandaydı, akşam 
olur olmaz mezarlığa varıp beklemeye başladı 
ama o da uyuyakaldı. Üçüncü gün sıra en kü-
çük kardeşe geldi, iki ağabeyi “Senin nöbetine 
gerek yok, gitme. Biz iki gün bekledik döktü-
ğümüz tuzun hiçbir hikmeti yokmuş.” dedi-
lerse de küçük oğlan ağabeylerini dinlemedi 

ve akşam olduğunda mezarın başında nö-
betine başladı. Hava açıktı, atlas kumaşların 
parlaklığındaki lacivert gökyüzünde temiz, 
bulutların perdelemediği bir dolunay handiy-
se gündüz gibi aydınlatıyordu ıssız mezarlığı. 
Oğlan uzun saatler boyunca mezarın başında 
oturup bekledi, uykusu gelip gözleri kapa-
nacak olsa kendini çimdikleyip uykuya yüz 
vermedi ve sonunda gece yarısı olduğunda 
mezarlığın aşağısından doğru gelen toynak 
sesleri çalındı kulağına, belli ki bir atlı gel-
mekteydi. Biraz kulak kabartıp dinledikten 
sonra oğlan “Bu ses hiç de yüklü at sesine 
benzemez, bunun üstünde adam yok gibi. Bu 
saatte kimin atı kaçtı ki mezarlıkta geziyor.” 
diye düşündü. Az sonra sesler iyice yaklaştı 
ve kır tay biraz ileride ay ışığının altında ayan 
beyan görünür oldu, dizginli ve eyerliydi, 
tüm koşumları gümüş işlemeli siyah deriden-
di. Oğlan yerinden kalkıp atın peşine düşün-
ce at ortadan kayboluverdi, “Herhâlde ürküp 
evine koşmuştur.” diye düşünen oğlan, mezar 
başına döndüğünde kır tayı babasının baş 
ucunda bekler hâlde buldu. Yanına yaklaşıp 
dizginini yakalayınca at dile gelip insan gibi 

ÜÇ KARDEŞ
Emrah Ece

Kır tayın yelesinden kopardığı kılı sakladığı yerden çıkarıp üfledi. O anda 
toz dumana karıştı ve birdenbire kır tay ortaya çıktı, gümüş işlemeli eyerin 

yanında iyi bir yay ve bir sadak dolusu ok asılıydı.
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konuştu, “Beni tutmaya boşuna uğraşma, ben 
istemezsem tutamazsın, yalnız ak yelemde bir 
tek kara kıl vardır onu kopar, başın sıkıştığı 
zaman bu kıla üflersen ben o vakit hemen ya-
nında olacağım. Eğer bu sırrı bir başkası öğ-
renirse bu kıl uçup bana geri gelecek.” dedi. 
Oğlan atın dediği gibi yapıp tek kara tüyü ko-
pardı ve sakladı. Sabah olduğunda bir şey gö-
rüp görmediğini soran ağabeylerine de hiçbir 
şey görmediğini söyledi.

Günlerden bir gün hanın yarışlar tertip-
lediği haberi yayıldı, dediklerine göre han, 
yarışları kazanan batıra üç kızını birden ve-
recekti. Bu kızlar öyle güzeldi ki yüzleri ay 
desen ay, gün desen gün gibi ışıklı, gözleri 
ceren gibi kaşları yay, kirpikleri ok, dudakla-
rı kor gibiydi. En büyüğünün saçları tunçtan, 
ortancasınınki gümüşten, en küçüğünki ise 
altındandı. 

İhtiyarın üç oğlu da bu yarışmalara karıl-
maya niyetlenip hazırlandılar, iki büyük kar-
deş ahırdan babalarından kalma iki iyi at alıp 
uyuz ve yaşlı, karnı arık, tüyü yoluk bir bey-
giri de küçük kardeşlerine bıraktılar. Küçük 

oğlan iki ağabeyi iyi atları alıp gidince ahırda 
kalan uyuz beygire bakıp güldü ve “Seninle 
yarışa gitsek ancak han kızlarının düğününe 
yetişiriz.” dedi ve kır tayın yelesinden kopar-
dığı kılı sakladığı yerden çıkarıp üfledi. O 
anda toz dumana karıştı ve birdenbire kır tay 
ortaya çıktı, gümüş işlemeli eyerin yanında 
iyi bir yay ve bir sadak dolusu ok asılıydı, di-
ğer yanında ise en iyi ustanın elinden çıkmış 
olduğu belli olan kara pulat bir kılıç, üzerinde 
ise demir pusatlar ve yüzü siperlikli bir tolga 
duruyordu, doğrusu tüm bunlar tam beylere 
layıktı. Oğlan hemen pusatları kuşanıp kılı-
cını beline taktı, yayını sırtına astı, tolgayı da 
kafasına geçirip kır tayın üzerine sıçradı, onu 
bu hâlde kimsenin tanımasına imkân yoktu.

Yarış meydanına vardığında yarışçıların 
çoktan başlamış olduklarını öğrenince atını 
haydalayıp dörtnala dizgin boşalttı, at biraz 
koşup gözden uzaklaşınca birdenbire kanat 
açıp göğe yükseldi ve kartallar gibi süzülme-
ye başladı. Biraz sonra oğlan bir bataklığın 
üzerinden geçerken aşağıda iki küçük nok-
tanın çamur içinde oynaştığını görüp alçaldı, 
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yaklaştıkça gördü ki bu iki debelenen nokta 
iki ağabeyinden başkası değildir. İkisini de 
bataklıktan kurtardı, tolgası yüzünü örttüğü 
için ağabeyleri onu tanıyamamışlardı. Üç atlı 
yolun geri kalanını birlikte tamamlayıp varış 
noktasına geldiler, en küçükleri kır tay saye-
sinde ağabeylerini geçebilecek olsa da geçme-
di çünkü yarış yalnız bitiş noktasına varmakla 
bitmiyordu, yarışın bittiği yerde yüksek bir 
kayanın tepesine tutturulmuş tek bir iğneyi de 
okla vurup düşürmek gerekti. Oğlan ağabey-
lerinin iyi nişancı olmadığını bildiğinden hiç 
acele etmedi. Yarışın sonuna gelip üç kardeş 
birlikte birinci olunca sıra yay çekip iğneyi 
düşürmeye geldi, küçük oğlan ağabeylerine 
öncelik verip “İlkin siz atın ben sizden son-
ra atacağım.” dedi. İki ağabey kayadaki iğneyi 
vuramayınca da nihayet sıra en küçüklerine 
geldi, oğlan yayına bir ok yerleştirdi, bıyığının 
burgusuna değin çekip koy verdi ve iğneyi ye-
rinden düşürdü.

Han üç kızını da en küçük kardeşe vermiş-
ti, oğlan kızları alıp evine döndükten sonra 
kır tayı geldiği aleme geri yolladı ve eski kötü 
giyimlerini giyinip kızları sakladıktan sonra 
küllenmiş ateşin başına oturarak iki ağabeyini 
beklemeye başladı. İki ağabey sinirden küple-
re binmiş halde eve gelince olan biteni evden 
hiç çıkmadığını sandıkları küçük kardeşlerine 
anlattılar, o zaman en küçük kardeş onlara ya-
rışı kazananın kendisi olduğunu söyleyip kız-
ları sakladığı yerden çıkardı. Kendisi en güzel 
olan küçük kızla evlenip diğer ikisini de ağa-
beyleri ile evlendirdi. 

Bir zaman sonra civarda yaşayan insan-
lar en küçük kardeşleri kendisine en güzel 
kızı alıp ağabeylerine kötülerini bıraktı diye 
dedikodu çıkarınca bu sözler üç kardeşin de 
kulağına geldi, en küçük olanları üzülse de 
aldırış etmedi ama diğer iki ağabey öfkelenip 
kardeşlerini kıskanmaya başladılar, sonunda 
bu kıskançlık gözlerini öyle kararttı ki kü-
çük kardeşlerini öldürmeye niyet ettiler. Bir 
gece herkes yattıktan sonra kardeşlerine tu-
zak kurdular, kapının eşiğine bir kılıcı diki-
ne koyduktan sonra “Ağıla kurt girdi.” diye 

haykırmaya başladılar. Küçük kardeş yerin-
den fırlayıp kurdu kovalamak için atıldığın-
da eşikteki kılıca bastı ve iki ayağı kesildi. İki 
ağabey küçük kardeşlerini hekime götürece-
ğiz diye alıp uyuz atın sırtına bağladılar, uzun 
yollar gittikten sonra bilinmez bir diyarda 
attan indirip ölsün diye öylece bıraktılar. O 
sırada oğlan kendine geldi ve göğsünde sakla-
dığı kır tayın yelesinden alınmış kara tüyü çı-
karıp üfledi. Kır tay oğlanı alıp daha da uzak 
diyarlara, ağabeylerinin yaşadığını bilmeye-
ceği yerlere götürdü. 

Oğlan bu uzak ülkede yıllarca ayaksız yaşa-
dıktan sonra bir gün keçe yurdunun önünde 
oturmuş dinlenirken uzaktan kör bir adamın 
arkasında yürüyen bir ayı ile geldiğini gördü, 
kör adam keçe yurdun önüne kadar gelince 
ardından gelen ayı seslenip onu durdurdu 
ve “İyileşmek istiyorsan eğer başını ağzımın 
içine sok, o zaman gözlerin görecektir.” dedi. 
Kör adam başını ayının ağzına sokunca da 
gerçekten de görmeye başladı. Bunu gören en 
küçük kardeş ayıya “Benim ayaklarım koptu, 
körü iyileştirdiğin gibi beni de yürütebilir 
misin?” diye sordu. Ayı “Elbette, kör adamın 
yaptığı gibi sen de ayaklarını ağzıma sok, es-
kisi gibi olacaklar.” dedi. Küçük kardeş ayak-
larını ayının ağzına sokar sokmaz birdenbire 
iyileşti ve yürümeye başladı. 

Yeniden kır tayı çağırıp yurduna dönmek, 
karısını bulmak istiyordu. Atın sırtına atladı-
ğı gibi uçmaya başladı, yurduna varınca et-
rafta oynayan küçük bir oğlan gördü ve yanı-
na gidip kimin oğlu olduğunu sordu. Küçük 
çocuk “Anam köle kadın, babamı hiç tanımı-
yorum ben doğmadan ayakları kesilip ölmüş 
dediler.” diye cevap verince çocuğa kim oldu-
ğunu anlattı ve annesinin yanına götürmesini 
söyledi. Zavallı han kızı, kocasını ölmüş bili-
yordu, iki büyük ağabey ve kendi ablaları onu 
köle olarak çalıştırıyorlardı. Küçük kardeş 
bunları öğrenince çok üzüldü, iki ağabeyini 
ve iki büyük han kızını öldürüp babasının 
evinde karısı ve oğlu ile bir ömür mutlu ya-
şadı. ❰
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UYKUNUN
UYANIŞI
Ümit Can

Kıvrılmış bir ovanın üzerine
   Uyuyorsun
Gördüğün bir rüya var
 Rüyada geniş bir düzlük olmuşsun
Kıvranmış kıvrımlarda
 Yüzün ve ellerin
Kardan gözükmeyen dağlara
  Uzanmış uyuyorsun
Hangi gece hatırlamıyorum
 Derin bir uykudayken
  Kar yağmış üzerine
   Korkuyorum üşüyeceksin

Şehir sallantıda
 Yer altından sızan bu kirlenmiş karanlık
  Güneş gibi yakıyor
Önce karları
 Sonra yeryüzünü 
  En sonunda bedenini
Bu yangının içinde göz kapaklarım
 Alevler, uyandırır rüyadan
  Bu kapkaranlığın içinden sıçrayan alevler
Aydınlatmaz yine de seni
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FİZİK ÖTESİ
Zehra Gök

Ne bir ses ne bir söz haberdar senden 
Kulağımda bilmem kimin artığı
Dağları sorarsan farkı yok benden
Başta kıştan kalma beyaz sarığı  

Seni sana sora sora tükendim
Seni senden önce ben seziyorum 
Gürültüde aradım da bilendim
Ben sessizliklere sen çiziyorum

İçimde rastladım az evvel sana
Buldum kokunu takip ede ede 
Bir kıyamet yıkık dökük her bina
Parıl parıl bir yıldız az ötede 

Karanlıklar gömüldü aydınlığa 
Bir yıldız süzüldü kaydı içime 
Üç dilek hakkı verdi insanlığa 
Senden başka bulamadım seçime
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İÇELİM
Sâkî

Bir kafese bizi kilitlediler,
Mahkûm hâlimize çıldır içelim.
Dilersen kalbini kilitle diler
Kalbini bir şuha çaldır içelim!

Seyretsek cengini varlıkla hiçin,
Ebedî kavgaya karışmak niçin?
Dipsiz kuyulardan kurtulmak için
Aklını şaraba daldır içelim!

Şairlere aldan, şeyhe aldanma;
Zahitlere kanıp meyden utanma, 
Madem günahkârsın, beyhude yanma.
Alnına kadehi kaldır içelim!

Bizi bekler azgın ve mahcubane,
Zevk çağlayanı şu kızıl peymane…
Değil bir akşamlık, her akşam yine
Şu zevk şerefine doldur içelim!
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UNUTULACAK
BİR AŞK ŞERHİ
Abdullah Emre Aladağ

Aşk, bir kuşun iziydi
Kanatlarında üç direk yelkenli
Gökten düşen elmalardan
Sorardım, bu netameli cebri

Kızıldenizler ve devrimler görerek,
Ham bir hamuş haliyetiyledir
Şehir, yanık omuzlardan öpülmelidir ki,
Zekâtı yangın olanın hakkı verilsin
                                                     
Âşık olmakta gizliydi belki, tüm oluşların esrarı
Belki de bir tramvay götürüyordu matemden gövdemi
Yahut martılara kaptırdığım bir parça simit                          
Bölünerek çoğalıyor damarımda.

Yeşili sormalıydık, sonra kahverengini
Bir çift göze yazılan, aşkın şerhi neydi?
Gece, sabaha sevdalı yüzüyle ağarırken
Sıyrılırken bina denen ruh nesnesinden yoksun kütleler
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Çarkından kopmuş ellerim, düğümden bozma şiirler devşirir
Sesler, cırcır böcekleri ötsün diye susar
Belki de o zaman şehir, köy veya kasaba
Anlamını kazanır yeniden
İşsiz bir genç uykusuna dalar

Mektupları duyumsarım tüm bunlar olduğunda,
Mavi önlüklü ve beyaz yakalı masumane yıllar.
Dudağımda bir yarık, susamış güllerin dağladığı
Kanat sesiyle parladığım sınıf sıralarında.
Unutulmak, tüm oluşların belki de en kötüsü
Silinirken bilinmez bir fotoğraf karesinden
Yıllar yollarla sayılmaya başladığında
Bilirsin, unutulacaktır her şey
Tahta bir atla bağlarlar ismini
Cismini Toprak Ana kucaklar, 
Yalavuz kalmış bir yürek fışkırır o çamurlu saçaktan
İşte bir sevda daha yıllar ve yollardan sonra
Unutulacak bir şerh olup da uçar
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AVCI İLE TİLKİ
Ömer Kaan Kadıoğlu

Kaçarken duyuldu tilkinin ayak sesi,
O sese eşlik etti tüfeklerin senfonisi

Avcı “Hadi oğlum, tilkinin kürk olmaktan başka var mı amacı?
Ah, bu midemi dolduramadığım günlerden kaçıncı.

Patıdıpat, patıdıpat geliyor avcıyla at,
Ama tilkinin götürdüğü yol da oldukça sakat.

Patıdıpat, patıdıpat tuzağa düşüyor bizimki,
Ama olmuyordu avcı tilkinin ilki.

Akıllılık edip inine götürdü avcıyı,
Çektirecekti ona yaşamdan sonraki acıyı.

Meleklerin bekçilik ettiği evine getirdi onu,
Orada ölümle hazırladı avcının sonunu.

Bizim avcı da kızıl tüylerine aldandı tilkinin,
Ve toz duman etti içini inin.
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Bin bir mezar taşı döküldü ölümden içeri,
Topraktan avcıyı yakaladı birkaç ölüm eri.

Birden belirdi ölümün ta kendisi
Ve bu şarkıyı söylemeye başladı ölülerin hepsi.

“Eğer takip etmek istersen avanak bir tilkiyi,
Evine götürür seni,
Tilki İni, Tilki İni,
Kayıptır her yeri.

Kendini zeki zanneder yırtıcı,
Ama bu tilkinin kandırdığı kaçıncı.
Bu eve giren çıkamaz bir daha.
Tabii ya, tilkiye kurnaz dememişler boşuna.

Tilki İni, Tilki İni,
Ölümlü Saray’dan beterdir yeri,
Tilki İni, Tilki İni,
Saraydakilerden temizdir kalbi.
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Tilki İni, Tilki İni,
Giren çıkmaz bir daha geri,
Tuzağa düşürür seni,
Acımadan kemirir etini

Avlanmaya gelen tilki
Korudu kendini,
Acımadan yedi etini
Bu Tilki İni’nin kaderi.
 
Ava giden av köpeği
Koruyamadı kendini,
Acımadan yediler etini,
Anasız kaldı onun yavru köpekleri”

Pekâlâ, katil tilkiye mi,
Yoksa katil olmaya gelen avcıya mı
Vermeli ceza?
Kim gidecek darağacına.
Sanırım bu onur verilecek hikâyeyi anlatana.
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İLHADIMIN
EŞİĞİNDEN
Melike Erken

Buğulu gözler bürür geceyi; 
Sen ve ben... 
Bir gül yaprağının gövdesi.
Suretin en zifiri ve yıldızın en beyazı! 
Karanlığı delen çığlıklar; 
Gün sonunda kalan, 
Bir sen ve bir de ben... 
Birbirini delen, kelimeler ve mermiler. 
Hangisi hangisini deler? 
İlhadımın eşiğinden, 
Boynuma geçen sayısız ipler! 
Dar ağacının gövdesinde oturan ben, 
Ve dar ağacı olan sen.
 Aynaya yansıyan sen, 
Ve aynada olan ben... 
Bendeki hangi ben? Ve... 
Sendeki hangi sen? 
Suya hasret bedevinin kurumuş dudakları, 
Serabı dolduran muhacirin gözyaşları. 
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Yalnızlığımın maverası... 
Boş odaların vaveylası... 
Sevda kuşunun kırık kanadı! 
Plakta çalan bozuk şarkılar. 
Sahibinden bir haber yazılan, 
Sayısız şiirler. Her şey biraz sen ve biraz ben... 
Issız adanın kayıp sakinleri. 
Issız adanın ise gökyüzü sen, 
Kayıp yıldızlarsa ben... 
Lahitin üstünde cansız yatan bir beden; 
Ayin başlatan kör gözler! 
Kovulmuşların toplandığı yer mi? 
Bilen: 
Bir sen bir de ben... 
Geceye damlayan düşünceler, 
Ve bitmek tükenmek bilmeyen düşünmeler... 
Yüreklerin atıldığı kör kuyular, 
Bilmem ki kuyuyu bekleyene ne derler? 
Sonu gelmeyen geceler. 
Ve tan yeri ağarırken, 
Sabaha kalan:
Sen ve ben...
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GÜMÜŞ 
KURŞUN
Tarık Erdel

Batmalıyım, batmalıyım bir gece ansızın;
Kollarımda kalmamalı hiçbir acı ve keder.
Yelkenlerime saplanmış alev saçan bahtsızın
Sevgisinde boğulmalıyım yavaşça ve beter…

Çekilse perdeler hayatımdan öylece,
Çırılçıplak kalsam bir elbise gibi.
Her nazar eden gözlerime sadece
Görmese bakışlarımdaki sönmüş feri.

Kollasam her saniye bilinmez fırtınayı
Rüzgarlara yalvarsam dil döksem,
Sakince beklesem amansız o ağlamayı
Göz yaşlarını gökyüzünün, ellerimle silsem…
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Yanan ışıkların altında eriyen kaldırım,
O kaldırımda dona kalmış bir şair,
Sokakların sakini duvarlara yazarım;
Batıyorum yok mu kurtaracak mahir?

Her apartman penceresi tablodur birer
Üstüne fırçanın darbesi rastgele atılmış,
Kavgalar, sövmeler, çekip gitmeler…
Her şafakta kokuşmuş ölülere ayılmış! 

Saatin durmuş her çizgisi birdenbire,
Yürüyen sarhoş seslerin yankısı gitmiş,
Şehri bürürken bir hain hava yine
Beynime gümüşten bir kurşun inmiş…
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BEKLEYİŞ
Gül Yıldız Ermiş

Akşamın ayazından uyanarak sana varıyor ellerim
Kuşlar tufan gibi örtüyor sarp kayalıkları
Göğsünde buruluyor çocukluğumun dişleri
Sevginin adını çaldım belki ondan kırık kalbim 

Kokladıkça güneşi çoğalıyor varlığın nefesi
Annesiz doğunca büyümüyor hayat
Yaşının rengini terletiyor yüzünde gölgen
Bir salıncağın koynunda seni çağırıyor gözlerim
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YALIN AYAK
DOLAŞTIĞIM
YERLER
BENİMDİR
İbrahim Ali

Kiremit kırmızısı evlerden
Hayallerim bir orman oldu dönüşmekte
Yalpalanmakta şehir
Horozlar boşuna ötüyor 
Kornaların sesleri basık
Ağzından süt toplanan çocuklar çöplerde
Varsa bir umut ucundan böl diyerek
Kapıcı kızına yaltaklanan
Uzun sergisiz gençler
Aradıkları umudu çok geç buldular.
Yollardan serkeşlik akıyor
Sevgim dehlizlerinde dolaşıyor kentin
Ayık bir fare içse sarhoş olur
Ucundan bölünen umutsuz şarabın
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Sehpanın yanında duran aşkım
Herkese yaltaklanarak tutunacak dal arar
Varsız yoksuz ipler
İpini sapını koparan ipler
İpte sallandırılınca kıymete biner
Aşklar birleşir tek bir kişi için
Varsa yaltaklanan bir aşk
Hemen yapıştırın ona
Ayakları sallanan bir genç ya idam edilmiştir
ya da salıncaktadır.
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%63
Utku Can İlhan

beni sen ancak güneş batınca tanırsın
‘biraz uykulu, çok çocukça’ dediler mi tanırsın
güneş batınca güney yokuşta tanırsın
şimdi güney yokuşları göğsümün siyâbesi
göğsüm ölümsüz isminin dört haftalık kitâbesi
korkmamayı biliyorum Psödo Bernâ demekten
büyük büyük yenilmeyi iyice öğrendiğimden
Psödo Bernâ demekten, mevsim kışa dönmeden

bir kerede bir hece, şahsını ezberliyorum
düşümde üçüncü seansın, sana ‘yeter’ demiyorum
gelmeyen çarşamba, batmayan güneş; hayat denen cenk
hiçbir mısra yazamadım susma garantine denk
ben hayaletim, ben hainim senin en koyu gölgende
hem ötekiyim hem küstah yaşarım yasak bölgende
Psödo Bernâ yağarken, mevsim kışa dönmede
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“Nasılsınız?”
Tanrım bu ses! Tığ kadar ince 

yumuşak her yerinden kibarlık 
akan bu dayanılmaz, iğrenç ses. Yüzünü gör-
mek isterdim. Nasıl bir insan böyle iğrenç bir 
sese sahip olup ölmek istemezdi? ‘O bir psiko-
log seni aptal.’

“Kes sesini!”
Boşluğa doğru bağırdım. Yine ve yine. Bu, 

burada biraz daha kalacağım demekti. Lanet 
olası ses o kadar gerçekçiydi ki. Her seferin-
de aynı tuzağa düşüyordum. ‘Seni kandırdım. 
Yine.’ Bu söylediğine içten bir şekilde güldüm. 
Sıradan bir gülmeydi bu dışarıdaki herkes gibi 
bir kafede sadece kendi varmışçasına kahkaha 
atan birinden daha az rahatsız edici bir gülüm-
semeydi. Ama o camın ardındakiler bundan 
korkuyorlardı. Karanlık bir odada ufacık bir te-
bessüm bile ürkütücü gelebiliyordu.

“Beni kandırdın, evet.”
 Yavaş hareketlerle ayağı kalktım. En ufak 

bir hareket bile güçsüz düşmüş kaslarım için 
bir eziyetti. Zayıf bedenimi bile kaldırmaktan 
acizdiler. Elimi duvara koyup bedenime zaman 
tanıdım. Bir sonraki hamle için önce bulun-
duğum konuma alışmalıydım aksi taktirde bir 
kural ihlali ve oyun dışıyım. Enerji, düşüncesiz 
bir adım atamayacağım kadar değerli. Derin bir 

nefes aldım. Şimdi sonraki hamleyle geçebili-
rim. Başımı kaldırdım. Bunun için bile bekle-
mem gerekiyordu. İçinde bulunduğum durum 
mide bulandırıcı bir kahkaha atma isteği uyan-
dırıyordu bende. Bir kahkaha camın ardında-
kilerin uykusunu kaçırmaya yeterdi. Derin bir 
nefes aldım.

“Beni kandırdın aptal. Benden intikam alı-
yorsun değil mi? Ahh, evet evet intikam alıyor-
sun! Seni dinlemedim. O aptal sesini duyur-
mana izin vermedim. Seni hapsettiğim o kafesi 
hatırlıyor musun seni ucube?”

Sesimi yükseltmek bana sınırlarımı hatırla-
tan bir ağrı hediye etti. Duvara biraz daha yas-
landım. Derin birkaç nefes. Kendime zaman 
tanıdım. ‘Peki, sen oradan kaçmama neden 
olan şeyi hatırlıyor musun?’ Durdum. Nefes 
almayı bile bıraktım. Yavaşça yere çöktüm. 
Hatırlıyor muydum? Hatırlıyorum. Her bir 
anını beynime kazımıştım. Ne karanlık odalar 
ne iğrenç sesler ne de bu camın ardındakilerin 
hiçbiri bana neden burada olduğumu unuttu-
ramazdı. ‘Hatırlıyor musun? Nasıl tutsak edil-
diğini hatırlıyor musun? Nasıl kandırıldığını, 
elinden nasıl her şeyin alındığını? Nasıl bir 
köpeğe dönüştürüldüğünü hatırlıyor musun?’ 
Hayır, hayır! Ellerimle kulaklarımı kapattım. 
Sus artık, sus!

İÇİMDEKİ SES
Zeynep Marangoz

‘Hatırlıyor musun? Nasıl tutsak edildiğini hatırlıyor musun? Nasıl 
kandırıldığını, elinden nasıl her şeyin alındığını? Nasıl bir köpeğe 

dönüştürüldüğünü hatırlıyor musun?’
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“Sus Allahın belası, sus.” Avazım çıktığı ka-
dar bağırdım. Ahh, bu küçük kural ihlali bana 
pahalıya mal olacaktı! ‘Bana güvenmek zorun-
dasın. Tek çaren benim.’ Tekrar bir kahkaha at-
tım. Şeytanla bir anlaşma ha!

“Ciddi misin? Berbat görünebilirim ama 
henüz bir şeytanla anlaşma yapacak kadar de-
lirmedim.” ‘Başka çaren yok.’ Başka çarem yok. 
Yok muydu? Başka bir yol beni kurtaracak bir 
yolum yok muydu? Güneşi tekrar görmek isti-
yordum. Hayır hayır onu tekrar hissetmek te-
nimde parladığını görmek. Tanrım tekrar dışa-
rıda olmak istiyordum. ‘Başka çaren yok.’ 

Ölmeyi tercih ederim, dedim kararlılıkla. Ya-
vaşça arkamı döndüm. Başımı duvara yaslayıp 
az önceki bağırmanın boğazımda oluşturduğu 
sızının geçmesini bekledim. Çok yorulmuştum. 
Çok yorgundum. Bedenim, ruhum beni var 
eden her şey derin bir azap içindeydiler. Hepsi 
bana isyan ediyordu. O ses bana ait olan her şeyi 
ele geçiriyordu. Ruhumu kurtarmak için dire-
niyorum. Gücüm olmadığı hâlde ruhum için 
savaşıyorum. 

Bugün epey yoruldun biraz dinlen, aptal 
kibar ses yine konuştu. Tanrım ses tellerinin 
elimde olması için her şeyi yapabilirdim. ‘Yap 
o zaman’

“Cehenneme git.” dedim. Ama o kadar güç-
süzüm ki sadece ufak bir fısıltı çıktı ağzımdan. 
Oysa ben bağırmak istemiştim. Artık istekle-
rimin bir önemi yoktu. Bedenim benim değil 
beynimin izin verdiklerini yapabiliyordu. Bü-
tün kontrolü kaybetmiştim. 

“Her şeyi kaybediyorum.” dedim. Bir fısıl-
tımı yoksa içimden mi söyledim bilmiyorum. 
Artık bir önemi de yoktu. ‘Bırak artık. Bırak 
yardım edeyim.’ Bu sözü bende ufak bir gülme 
hissi yarattı. Gülecek gücüm bile yok. Bedenim 
öylece duvarın dibinde duruyordu. İşlevsiz bir 
et yığınıydım. 

“Gerçekten yardım etmek istediğine inan-
malı mıyım? Bu senin için bile aptalca değil mi? 
Şimdi içindeki iyiliğe inanıp ‘Evet bana yardım 
et, el ele verip güneşe yürüyelim mi?’ dememi 
bekliyorsun.” Konuşurken o kadar fazla durmu-
şum ki 10 Saniye sürecek bir cümleyi 30 saniye-

de söylemiştim. Belki daha az, belki daha fazla. 
Zaman sayılardan ibaret olmayı bırakalı çok za-
man oluyor. Belki de söylemem gereken sürede 
söyledim. Tanrım bir daha zamanı düşünmek 
yok. Her şey çok karmaşık. 

‘Güneşe değil sana bunu yapanları attığımız 
ateşe yürümeyi teklif ediyorum. Bizi buraya 
kapatan herkesi yaktığımız ateşin başında çığ-
lıklarını dinleyelim istiyorum.’ Başımı yaslandı-
ğım duvardan sola doğru çevirdim. Sanki ora-
daymış gibi. Onu görebilecekmişim gibi. 

Çok yardımseversin, dedim derin bir nefes 
alarak. Camları olmayan bir odada nasıl oksijen 
bitmezdi? Bazen bitsin diye derin derin nefesler 
alıyordum. Bitsin diye. Gideyim diye. Ama bit-
miyor. Asla bitmiyor sanki sonsuz oksijen var 
gibi. Sonsuz bir ıstırap gibi. ‘Sen benim umu-
rumda bile değilsin. Senin aptal bedeninle be-
raber beni de buraya kapattılar. Senin aptallığın 
yüzünden burada sefilce öleceğiz. Bu senin de-
ğil benim de intikamım.’ Bedenimi biraz daha 
hareket ettirip sırtımı duvara yasladım. Çok 
uzun sürmüştü. Kaç saniye? Hayır hayır zamanı 
düşünmek yok. Derin bir nefes daha aldım. Ne 
de olsa sonsuz bir oksijenim vardı. 

“Sen, bensin aptal! Sen benim beynimin 
bana bir oyunusun. Sen benim kusurumsun.’ 
Sesim yüksek çıksın istemiştim. Bağırmak, 
bunu anlamasını sağlamak istemiştim. Biraz 
da olsa başarmıştım da. Ruhumu kusurlu olan 
tarafıma bırakmayacağımı anlasın istiyordum. 
Ben hâlâ buradayım ölmek üzere olsam bile o 
aptalın sesini diğer insanların aksine duysam 
bile buradayım. Son ana kadar da mıntıkamı 
terk etmeyecektim. ‘Asıl kusurlu olan sensin! 
Ben senin mükemmel yanınım, duyguların yü-
zünden bu deliktesin.’ Bir süre durdum. Hak-
lıydı. Duygularım beni buraya getirmişti. Ben 
deli değildim. Sadece diğer insanlara güvenme-
yi seçmiştim. ‘Ben senin mükemmel yanınım, 
bırak bizi bu cehennemden çıkarayım.’ Cehen-
nemden çıkmak mı? Bu sözünün üzerine kıkır-
damama engel olmadım. Aslında bir kahkahayı 
hak ederdi ama yapamazdım.

Bana cenneti mi vadediyorsun, dedim se-
simde de yüz ifademde de bariz bir alay vardı. 
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Sanki tam karşımdaydı. Yani elbette öyle değildi 
ama sanki oradaydı sanki gerçek biri gibi onu 
görebilirdim.

‘Cehenneme gitmene değecek bir sebep ve-
riyorum.’ Şeytanlar kesinlikle akıllı oluyorlar-
dı. Oyunbaz akıllı varlıklardı. Sizi kandırmak 
isterler kötü bir şey yapmanız için sizinle uğra-
şırlar ama asla yalan söylemezler. Asla cenneti 
vadetmezler. Cehenneme gitmek için buna de-
ğecek bir sebep. Kim cehenneme gitmek ister 
ki? Cehennem zevk taşlarıyla döşeli bir yola 
sahiptir cennetse doğrunun dikenlerine. Her-
kes bu iki yolun varlığından haberdardır. İki 
yolun sonunda olan şeyden de. Ama bugünü 
kurtarmak geleceği kurtarmaktan daha cazip 
gelir. Bu yüzden herkes cehenneme gitmek için 
verilecek iyi bir nedeni cennete tercih eder. 
Ben neredeydim? Cennetin dikenlerini bede-
nimin ruhumun her yerimde hissediyorum 
ama cehennemin ateşini de hiç bu kadar ya-
kınımda hissetmemiştim. Dikenlerin arasında 
yürüyecek gücüm var mıydı? Hayır, güçle ala-
kalı hiçbir şeyim yoktu. Şeytana güvenemezsin 
ama belki de cehenneme gitmek için bana iyi 
bir sebep vermesine izin verebilirdim. 

Çok yoruldum, dedim. Sesim beni tastik-
lercesine güçsüz ve çatallı çıkmıştı. Ağlamak 
üzereydim. Ne kadar olmuştu ağlamayalı? O 
günden beri ağlamış mıydım? Artık savaşmak 
zorunda değilsin, dedi o ses. Elimdeki kılıcı ar-
tık bırakmak istiyordum. Dikenler canımı acı-
tıyordu. 

Bir şartım var, dedim. Bir anlaşma yapacak-
sam benim de maddelerim olmalıydı. Aslında 
sadece bir tane vardı. 

Tüm bunlar bittiğinde sen de gideceksin, 
dedim. ‘Pazarlık yapacak konumda değilsin.’ 
Bundan hoşlanmamıştı. Haklı. Kim yok olmak 
isterdi ki? Son kalan gücümle yavaşça ayağa 
kalktım sırtım hâlâ duvara yaslıydı. Birkaç sa-
niye nefes almak için bekledim. İyi olduğuma 
kanaat getirdiğimde. 

Başka çaren yok, dedim. Çaresiz görünebi-
lirim ama ben hâlâ bendim. Bir zamanlar fırtı-
nalar estiren ben hâlâ içimdeydi. Her ne kadar 
onu göremesem de. Bana nasıl güvenebilirsin 

ki, dedi. Birbirimize yalan söylemiyor, ne oldu-
ğumuzu gizlemiyorduk. 

Başka çarem yok, dedim ve fısıltıyla tekrar-
ladım.

Başka çarem yok, kabul etmiştim işte. Gar-
dımı indirmiştim ama hâlâ kılıcım elimdeydi. 
‘Peki.’ dedi. Kabul etti. Kabul mü etti? 

“Peki ne?” dedim. Duymak istiyordum. Ona 
kaçacak hiçbir yol bırakmak istemiyordum. 
‘Peki. Her şey bittiğinde gideceğim.’ Sırtımı 
duvardan ayırdım. Dengemi bulmak için biraz 
sendeledikten sonra ayakta durmayı başardım. 
Başımı eğdiğim yerden kaldırıp 

Tamam, dedim. 
Seninim, der demez beynimde beynimin en 

derinliklerinde tarifi imkânsız bir acı hissettim. 
Öyle ki bu acı bedenimin tüm güçsüzlüğüne 
rağmen bana kuvvetli bir çığlık attırdı. Dizleri-
min üzerinde daha fazla duramayıp yere çöktüm 
ellerimin iki yanından başıma bastırdım. Sanki 
acıyı tutup oradan alabilirmişim gibi. Yapama-
dığımı anlayınca kafamı patlatmak istedim. 
Beynimin dışarı çıkmasını sanki özgürlük isti-
yordu. Kafatasının duvarlarını zorluyordu. İleri-
deki duvara hızla koştum. Çarpana kadar hızımı 
yavaşlatmadım. Tek istediğim bu acının geçme-
siydi. Kafamı öyle şiddetli çarptım ki çıkan ses 
beni bile ürküttü ama hiçbir şey hissetmedim. 
Sadece beynimin zonklaması vardı. Çarpmanın 
etkisiyle duvarın dibine düşmüştüm. Yavaşça 
ayağa kalktım ve sanki az önce kafamı duvara 
vurmamışım gibi yine büyük bir hızla karşıda-
ki duvara koştum büyük bir çarpma daha ama 
yine acı yok sadece beynimin zonklaması var. 
Bu sefer ki bana güzel bir hasar vermiş olacak 
ki kafamdaki ıslaklık büyük bir kanamanın baş-
ladığını gösteriyordu. Başım döndü; bilincimi 
kaybetmeye başlamamla olduğum yere düştüm. 
Hissediyordum. Beynimi işgal edişini, beni ora-
dan atışını hissediyordum. Gittiğimi hissediyor-
dum. Hapsedildiğimi. Karanlık yüzüm kontrolü 
ele alıyordu. Yavaş yavaş gözlerimin önü karardı. 
Birden tüm gücüm çekildi ve tamamen karanlı-
ğa hapsoldum. Bilincim gitmeden önce aklım-
dan geçen son şey, bir bedene iki kişi fazlaydı ve 
o, fazlalıktan kurtulmuştu. ❰
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deneme

“Ah, gençliğimdeki ben olsam! Neler 
yapardım, neler…” der anneannele-
rimiz babaannelerimiz. Bir de genç-

lik diye yanıp tutuşurlar. Ne varmış bu gençlikte? 
Bizde genciz. Bir elimiz balda bir elimiz kaymak-
ta. İstediğimiz her şey hemencecik önümüzde. 

Teknolojide de vardır dünyaları kapına ka-
dar getirmene yardımcı olan. Japonya’da hangi 
deprem olmuş, Amerika’da hangi fırtına olup 
bitmiş “tek tuşla” anında haberin olur. 

Oysaki anneannelerimizin, dedelerimizin 
gençliğinde bunlar mı vardı? Koyunları, da-
varları “tek tıkla” gütmek… “Tek tuşla” su ku-
yusundan su çekmek… Bizler ayağa kalkıp da 
su almaya üşendiğimiz şu günlerde onlar boy-
larından büyük işlere göğüs gerdiler. O küçük 
yaşlarına rağmen kocaman merhametli kalplere 
sahip oldular. Ele ele tutuşup tüm dünya işleri-
nin üstesinden geldiler. Onlar gençti.

Ya biz, biz genç miyiz peki? Hemen her oda-
da büyük biraderin bizleri izlediğini hissedi-
yormuşçasına yaşıyor hatta bıraksak düdüğünü 
öttürüp bize hesap soracak. Acaba böylesine 
diken üstünde oturmak mı bizim gençliğimiz? 

Belki de şu “meçhul gençlerin” yanına uğra-
mak lazım. Albümleri karıştırmak bu meçhulle-
rin nasıl genç olduğunu öğrenmek zamanı geldi. 
Fotoğraflar ardı ardına sıralanıyor. Bakıyorsun bı-

yıkları yeni terlemiş, tel tel yiyen gençler; bir bakı-
yorsun radyosu elinde çayırda oturan gençler gö-
rüyorsun. Sonra gözlerin, onların gözlerine takılı 
kalıp onların gözlerinden kalplerine ulaşıyorsun. 
Kalplerindeki gençlik tutkusuna… Gençlik kıpır-
tısıyla birlikte gelen ilk tecrübeleri görüyorsun. 
Okuyamadıklarını, çalışmak zorunda oldukları-
nı, hayvanlara bakmak ya da çiftlikte çalışırken 
yanmış olan ten renklerini gözlemliyorsun. Belki 
de çeşme başında karşılaşılan yârenlerin sevgisini 
sıcacık gülümsemeyle karşılıyorsun. Yine çeşme 
başında bulunan o beyaz mendilin saf ve temiz-
liğini okuyorsun onların gözünde. Ayrıca küçük 
yaşta hayatın ıstırabını görmüş, tüm hayatları 
boyunca babasıyla göz göze gelmekten korkan, 
annesiyle iki kelam edemeyen gençleri selamlı-
yorsun yine onların gözlerinde.

İşte o vakit anlıyoruz ki onlar, o meçhul 
gençler, gençliği dibine kadar yaşamışlar. En 
önemlisi de kalplerinde hissederek…

Onlar biliyorlar ki zamane gençleri tek tuşla 
yitiriyor gençliklerini, kendi tecrübe edindikleri 
duyguları yaşayamadıklarını düşünerek. Diyor-
lar ki “Ah, ben bir genç olsaydım!” İşte buradan 
geliyor onların genç olmayı istemeleri. Sonra-
dan da ekliyorlar, sadece fiziken yaşlandıkların, 
kalben hâlâ genç olduklarını kanıtlayan şu söz-
leri sarf ederken: “Neler yapardım, neler?” ❰

GENÇLİK 
TUTKUSUNA DAİR

Merve Kocabayır

Belki de şu “meçhul gençlerin” yanına uğramak lazım. 
Albümleri karıştırmak bu meçhullerin nasıl genç 

olduğunu öğrenmek zamanı geldi.
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İtil boylarından Orta Avrupa içlerine kadar 
uzanan olan Moğolların ilerleyişi, ortaçağ-
da Batı’nın gördüğü en büyük ve amansız 

istilaydı. Üstelik “Tartarlar” hiç kimsenin onları 

durduramayacağına ve asla yenilmeyeceklerine 
inanıyorlardı. Altay Tayfun Özcan’ın bu seferin 
en önemli üç kroniğini tercüme edip notlandı-
rarak yayıma hazırladığı Moğollar Avrupa’da: 
Moğolların Avrupa Seferinin Üç Tanığı adlı ki-
tabı, Kronik Kitap tarafından Şubat 2020’de 
yayımlanmıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında da 
ikinci baskısını yaptı.

Özcan’ın bu kitabı Moğolların Avrupa Sefe-
ri’nin tarihçesi ve kaynak metinlerin inceleme-
sinin yer aldığı “Giriş” bölümüyle başlamakta. 
Bu bölümün “Moğolların Batı Seferi” altbaşlı-
ğında, İdil boyunu aşarak Avrupa’ya ilerleyiş, 
Mohi Muharebesi ve Moğol akınlarının ge-
tirdiği sosyo-ekonomik sonuçlar hem kaynak 
metinler hem de zengin bir literatür taraması 
üzerinden incelenmiş. “Kitaptaki Kaynak Me-
tinler ve Yazarları Üzerine” altbaşlığında ise 
kroniklerin yazarlarının günümüzde tespit edi-
lebildiği ölçüde hayat hikâyesi, metinlerin ince-
lenmesi ve Moğol tarihi açısından önemi ortaya 
konmuş. Burada Özcan’ın ele aldığı kronikle-
ri, titizlikle diğer yayımlanmış ve başka dillere 
tercüme edilmiş nüshalarıyla karşılaştırmalı 
olarak Türkçe’ye tercüme ettiğini görmekteyiz. 
Bununla birlikte kronikler değerlendirilirken 
metinlerin dönemlerinde hangi amaçla yazıldı-
ğının altı çizilmiş. Dolayısıyla okurun, bu kay-

MOĞOLLAR AVRUPA’DA:
 MOĞOLLARIN AVRUPA 
SEFERİNİN ÜÇ TANIĞI

Ufuk Aykol

Moğolların 13. yüzyılın ortasında çıktıkları Avrupa Seferi’ni 
tanıklarından okumak “Tatar korkusunun” nasıl 

yerleştiğini birinci elden gösteriyor.
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inceleme

nak metinleri okurken bunu göz önünde bulun-
durması gerekiyor.

“Giriş” bölümünü ilk kısım olarak sayarsak 
kitabın ikinci kısmını kaynak metinler oluştu-
ruyor: İlk metin “Macar Papaz Julian’ın Seya-
hati İle İlgili Metinler”, ikincisi “Splitli Toma 
Salona Ve Spit Piskoposlarının Tarihi” ve üçün-
cüsü “Torre Maggioreli Üstat Roger Macaristan 
Krallığı’nın Tatarlar Tarafından Yıkımı Üzerine 
Ağıt”. Özcan’ın bu metinleri notlandırması oku-
yucunun bahsi geçen metinleri, dipnotlardaki 
açıklayıcı bilgilerle beraber daha iyi anlaması-
nı sağlamış. Bununla birlikte Özcan, Tatarların 
Yaşam Tarzlarına Dair başlıklı mektubun Mo-
ğollarla ilgili Latince olarak kaleme alınmış ger-
çek anlamda ilk rapor niteliğini taşıdığını özel-
likle belirtmiş.

“Tatarlar, savaşçılarının sayısının 40 kısma 
ayrılabilecek kadar kalabalık olduğunu ve hatta 
yeryüzünde, bunların tek bir kısmına bile karşı 
koymayı başarabilecek kimsenin bulunmadığını 
iddia ederler. Aynı şekilde ordularında kendi ya-
salarına tâbi olmayan altmış bin kölenin, kendi 
yasalarına tâbi yüz otuz beş bin kişinin bulundu-
ğu fikrindedirler.” (s. 85)

Özcan, Splitli Toma’nın kaleme aldığı kroni-
ğin ise “sadece duyumlara değil, aynı zamanda 
şahitliğe de dayanmakla Moğol tarihinin en 
önemli kaynaklarından birisi olduğunu” söyle-

yerek sefer sonunda yerli halkın sosyal ve psi-
kolojik durumunu yansıttığını da eklemektedir.

“Bundan sonra Split’te Macarların korkuya 
kapılmalarını görmelerinden kaynaklanan müt-
hiş bir endişe peyda oldu. Netice bazıları kenti 
terk ederek yanlarına aldıkları eşyalar ve aileleri 
ile birlikte adada güvende olacaklarını düşün-
meye başladılar. Beyhude dedikoduları yayma-
ya, birbirinden farklı ve içleri zırvalıklarla dolu 
düşünceleri uydurmaya başladılar. Kimileri Ta-
tarların çok büyük makineler çok sayıda savaş 
aletleri ürettiklerini, böylece de bunlarla kenti ele 
geçireceklerini söylüyorlardı. Daha başkaları ise 
dağ gibi büyük bir toprağı ve taşı bir araya yığ-
dıklarını ve böylelikle de kenti bunun üzerinden 
(atılan taşlarla) kolayca ele geçireceklerini iddia 
ediyorlardı.” (s. 127)

Özcan, tercüme ettiği bu kroniklerde geçen 
özel isimlerin Latince versiyonlarını korumuş. 
Dipnotlarda bu özel isimlerin tespit edilen asıl-
larını belirtirken henüz açıklanamayanların da 
olabilecek ihtimallerine yer vermiş. Böylelikle 
hem Moğol özel isimlerinin Latince orijinal-
leri için Türkçe bir kaynak hazırlamış hem de 
tespit edilemeyen isimler için öneriler getirmiş. 
Özcan’ın dipnotlarına dair bu küçük örnek bile 
kaynak metinlerin Türkçeye kazandırılmasının 
ne derecede ciddi ve titiz bir çalışma sonucunda 
olduğunu göstermektedir. ❰
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PERDE - 6
Sahne - 1 
(Girintisi çıkıntısı olmayan bir mekân...) 
Bedrettin Sami - Nedir o elindeki? 
Birinci Ölü - Her kristal parçacığı ayrı ayrı 

cilalanmış ve pırıl pırıl ışıltılarla göz kamaştıran 
bir şişe... 

Bedrettin Sami - Hikmeti ne olsa ki? 
Birinci Ölü - İçinde zehir var. 
Bedrettin Sami - Dışındaki göz kamaştıran 

esrara karşı içinde bir parça ölüm taşıyor demek... 
Birinci Ölü - Bir yerlerden tanıdık geliyor 

olmalı sana. İyi düşün Bedrettin Sami. 
(Bir müddet sessizlik...) 
Ne o bulmakta zorlanıyor musun? 
Bedrettin Sami - Sonsuza uzanan sırların 

içerisinde, benden bir kesinlik mi bekliyorsun? 
Birinci Ölü - Manada dünyaya ne de çok 

benziyor değil mi? Göz kamaştırıcı, cezbedici, 
duyuları tatmin edici gibi görünen dünyanın 
içerisinde her başlangıç, sona ermeye mecbur-
dur. Şişenin içindeki zehir, işte bu sonu temsil 
eder. Bunun içindir ki hayat dediğimiz şey as-
lında ölümü beraberinde getirirken doğduğu-
muz anda tükenişe doğru son sürat ilerleyen bir 
macera rüzgârına da benzer... 

Bedrettin Sami - Peki bu şişe ve içindeki ze-
hir ne olacak? 

Birinci Ölü - Şişenin akıbetini kendi kaderi 
belirleyecek ama bu köpük köpük olmuş zehri 
sen içeceksin. 

Bedrettin Sami - Bedenim acılar içinde kıv-
ranarak can mı verecek? Ben ölmek istemiyo-
rum. Ölümün ince uzun parmaklı ellerini ta-
nımak ve en az ölüler kadar ölümü bilmek için 
ölmek zorunda değilim. 

Birinci Ölü - Hakikatin gölgesine eriştin. 
Kendisini bulmak istiyorsan “ölmeden önce 
ölünüz” hadisine tutunacaksın. Korkma Bed-
rettin Sami ve hakikat ipine sarıl! 

(Titreyen eller şişeyi kavrar. Az sonra dilin 
üstünden yuvarlanarak ciğerleri delen zehir, 
yolculuğuna başlar.) 

Birinci Ölü - Ruhunu kemiren bu hararet, 
seni sende bitirip O’nda tekrar vücuda getire-
cek... 

(Yüzbinlerce kalabalıktan zikir edasıyla fısıl-
tılar...) 

Koro - Tatmayan bilmez. Tatmayan bilmez. 
Tatmayan bilmez. 

Bedrettin Sami - Bir zehir ki; 
Ciğerlerimde eriyip ruhuma sirayet maka-

mında... 
Anlaşılması güç sözlerin ocağında kaynamış 
Binbir nebatın en serzenişli vehimleriyle kö-

pürtülmüş 
Alemin en soluksuz köşesinden bir karanlı-

ğa boca edilmiş 
Ve şimdi, her kötülüğün kazanında harman 

olmuş bir ulvîyyetle 
Ruhuma sirayet yolculuğunda henüz başta... 
(Yankılar uyandıran bir seda ile...) 

YAŞAYAN ÖLÜLER
Mehmet Can Kuyucu

Göz kamaştırıcı, cezbedici, duyuları tatmin edici gibi görünen 
dünyanın içerisinde her başlangıç, sona ermeye mecburdur.
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piyes

Şair’in Sesi - “Diz çök ey zorlu nefs, önümde 
diz çök!” 

Bedrettin Sami - Beynimin her zerresi öldü-
rücü zerratların dişleriyle çiğneniyor 

Duyularımın şahdamarı burgularla geriliyor 
Ciğerimde eriyen zehir, buharıyla kalıplaşıyor 
Ruhumun en sinsi yanından sokuluyor usul 

usul 
Şimdi, henüz başlangıcın tam üç adım uza-

ğında... 
Birinci Ölü - Hiçbir acı kalıcı değildir. Sab-

ret ve gördüklerini anlat Bedrettin Sami... 
Bedrettin Sami - Kılıcıyla bir yabancı, hey-

betini kaftanlara gömmüş 
Elinde de bir tutam ölüm, en can alıcı yanıyla... 
Şimdi görünmekte yabancı, biraz uzakta 
Ciğerlerim parçalanmak üzere 
Kayboluşa uzanmakta... 
Birinci Ölü - Daha Bedrettin Sami... Daha... 
Bedrettin Sami - Şimdi üçüncü evre beşinci 

adım, ruhuma sirayet köprüsünde 
Buharların içimdeki duvarlara çarpıp akış 

hâline büründüğü an bu an... 
Devinimin devirdiği bir insan bedeni 
Ve bağırta bağırta bedenden koparttığı en 

canlı, hep canlı tarafım... 
Ruhum, var’ım kavramını sonsuzluğa geren 

görünmez yanım... 
Kopuşun elinde, kalışı arayan yanım... 
Birinci Ölü - Zamansızlık kavramına eriş-

mek üzeresin. Şairce sözlerin bundandır. Daha 
Bedrettin Sami... Daha... 

Bedrettin Sami - Görüyorum! Hiç kuşkusuz 
görüyorum eğilip bükülen zamanı! Binbir vü-
cut içerisinde dimdik, kılıktan kılığa gövdeler 
üzerinde kambur, upuzun kuyruklarıyla âlemi 
devinime iten varlıklar, zamanı, bir çarşaf gibi 
uçlarından tutup dümdüz geriyorlar! 

Birinci Ölü - Müjdeler olsun Bedrettin 
Sami! İmkân sınırını aştın, hiçten hepe ulaştın. 

(Gökten, ölümü öldüren bir ses ile...) 
Şair’in Sesi - “Bir musiki orda zaman ve 

mekân.... 
Yıldız dolu feza küçük camekân...
İmkân atomunu çatlatan imkân... 
Bir hiç ki, içinde heplerin hepsi” ❰




