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TAKDİM
Kıymetli okuyucularımız,

Temmuz- Ağustos Franz Kafka sayımızı sizlere takdim etmekten memnuniyet duyuyoruz. 
Edebiyat kültürünü sağlıklı olarak anlatmayı temenni ettiğimiz bu yolda 4. sayımızı da geride bırakmış 
bulunmaktayız. 

“Bizi, insan düşüncesi sınırının sonuna götüren yazar. 
Absürd sorununu tüm boyutlarıyla ortaya koyan yazar.”
Çağımızda varoluşçuluk akımında anılan Albert Camus böyle diyor Franz Kafka üzerine. 
Doğuştan şanssız doğmuş, babasına hayatı boyunca daima nefret beslemiş bir yazardır. Almancanın 
yanı sıra Fransızca kitaplar da okuyan Kafka, gençlik yıllarında, “Madame Bovary”  dahil pek çok 
ünlü eserin yaratıcısı Fransız yazar Flaubert’in de etkisinde kalmıştır uzun bir dönem. Antimiliter, 
bürokrasi karşıtı politik görüşleriyle tanınan Kafka, birkaç kez işini, sevgilisini, yaşadığı kenti değiştirir. 
Kendisi gibi veremden ölen çağdaşı ünlü yazar Orwell ile tanışamadan, kırk birinci doğum gününü 
bile kutlayamadan, Polonyalı Dora Diamant’ın kollarında Viyana yakınlarındaki bir sanatoryumda 
öldüğünde, Türkiye Cumhuriyeti henüz birinci kuruluş yılını kutluyordu.

Kafka bir keresinde “Ölümü arzulamaya başlamanız, bazı şeyleri anladığınızın ilk işaretidir’” diye 
yazmıştı. Annesi ve babası hâlâ hayattayken bu genç yaşta ölüp gitmesi bilinçli bir tercih miydi acaba?

Öldükten sonra şöhretine kavuşan bir isim de Kafka olmuştur. Uzun bir zaman yazmış silmiş ve ölümüne 
yakın zamanda vasiyet olarak üniversite sıralarından tanıdığı en yakın arkadaşı Yazar Max Brod’a tüm 
eserlerini yok etmesini söylemiştir. Max Brod, yakın arkadaşı Kafka’nın bu söylediğini yerine getirmemiş 
ve yarım kalmış, bazı bölümleri arasında geçişlerin dahi tamamlanmamış olduğu “Der Prozess – Dava” 
(1925), “Das Schloss – Şato” (1926), Amerika (1927) adlı en ünlü eserlerini sırasıyla yayına hazırlayarak 
Almanca olarak bastırmıştır. Bu usta eserlerin günümüze kadar gelmesini ve hatta Franz Kafka isminin 
zihinlerimizde yer etmesini sağlamıştır. Sevgili arkdaşı Brod, Kafka için: 
“Etkileyici bir nüktedanlık ve zakaya sahiptir.” der.

3 Haziran 1924 tarihinde Avusturya’da gözlerini dünyaya kapayan Kafka, Dönüşüm romanında tarihe 
geçecek şu sözleri yazmıştır:

Herkes, berabrinde taşıdığı bir parmaklığın ardında yaşıyor..
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   Edebiyat uyarlaması filmler sinema 
dünyası hakkında fikir edinmek için 
bulunmaz fırsatlardan biridir. Edebiyat 
için yetenek gerekir, ilham gerekir, hayal 
gücü gerekir. Yeteneğiniz ya da gereken 
ilham olmasa bile “Edebiyat nasıl ya-
pılır?” sorusunun cevabını vermek çok 
daha kolaydır.  
   Sinema için durum çok daha karmaşık. 
Her şeyden önce sinema bireysel değil, 
ekip çalışmasından doğan bir şeydir. 
Aynı anda birbirinden farklı mesleklere, 
farklı görüşlere, farklı yaşam tarzlarına 
sahip birçok insan bir araya gelir ve 
o farklılıklar harmanlanarak yeni 
bir iş ortaya çıkarılır. Tabii her 
şeyden önce sinema üretmek 
de bir fikirle başlar. Bulunan 
fikir önce yazıya dökülür. Si-
nopsis ve treatman aşama-
sından hemen sonra senar-
yo oluşturulur ve sinema 
filminin temeli atılmış 
olur. Tabii senaryo 
dediğimiz şey ede-
biyatta olduğu 
gibi sanatsal bir 
metin değil-
dir ve en bü-
yük amacı 
y a p ı l a c a k 
işi kolay-
laştırmaktır. Senaryo ta-
mamlandıktan ve az önce bahsettiğimiz 
birbirinden farklı bir grup insanı bir ara-
ya getirdikten sonra yapılması gereken 
daha bir dolu iş vardır. Anlatılmak iste-
nen karakterleri canlandırmak için bir 
kabuk arayışına girilir. İzlediğiniz filmde 
karakter için başka bir oyuncuyu hayal 
etme dürtüsüne yönelmiyorsanız bu iş 
başarılı olmuş demektir ve bunu yapmak 
her zaman göründüğü kadar kolay değil-
dir. Aynı zorluk mekan, kostüm, makyaj 
ve bütün bunlardan oluşturulan atmos-
feri yaratmak için uğraşırken de karşını-
za çıkar. Kamera nereye kurulacak? İlk 
hangi mekânda hangi sahne çekilecek? 
Işık yeterli gelecek mi? Zaman yeterli 
gelecek mi? Hava koşulları uygun mu? 
Sahne devamlılığı tutarken bir yanlışlık 
olursa ne olur? Bir filmin sorumlulukla-

rıdır bütün bunlar.
   Ve işte size yukarıda bahsettiğim bütün 
bu sorumlulukları yapmakla yükümlü 
bu ekip bazen edebiyatla kucaklaşmak 
ve onu hayata döndürmek ister. Bu istek 
aslında riskli bir arzudur. Çünkü canlan-
dırdığınız hikâyeyi daha önce okumuş 
olan insanlar bunu kendi kafalarında 
zaten bir filme dönüştürmüştür ve sizin 
yarattığınız atmosferle onunki birbirini 
tutmazsa okur sizi reddeder.
   Sineklerin Tanrısı işte bu kucaklaşma-
lardan biri. William Golding tarafından 
1954’te yazıldı. İlk uyarlaması ise Peter 

Brook yönetmenliğinde 
1963’te siyah-beyaz çe-

kildi. İkinci uyarla-
ma ise şu an bizim 
üzerinde konuşmak 

üzere bulunduğu-
muz 1990 yılında 

Harry Hook yönetmen-
liğinde renkli formatta 

çekilen Sineklerin Tan-
rısı. Sadece birkaç dakikasında 

görebildiğiniz birkaç yetişkinin dı-
şında film tamamen çocuk oyuncu-
lardan oluşmakta ve belirtmeliyim ki 
çocuk oyuncuyla çalışmak her zaman 
çok daha zordur fakat filmi izlemeye 
karar verirseniz bu çocukları yetenek-
li bulacağınıza eminim.  
   Öncelikle belirtmek istediğim bir 

husus var ki o da İkinci Dünya Savaşı’nın 
William Golding’in bir nevi içinden ge-
çip gitmiş, ruhunda derin izler bırakmış 
olduğu gerçeğidir. Onun çocuklar üze-
rinden kurduğu o tüyler ürperten dis-
topyasını izlediğinizde savaşın üzerinde 
bıraktığı dehşete düşmüş hislerini siz de 
bizzat deneyimleyebilirsiniz. Kötülük, 
içimizde bir yerlerdedir. Asla yapmam 
denilenler, asla işlemem diye düşünülen 
günahlar, hepsi oralarda bir yerlerdedir. 
Kötülük, kendimizle savaşa girdiğimiz 
dürtünün kendisidir. Sineklerin Tanrı-
sı’ndaki kötülük ise bu savaşı kaybeden-
lerin ve kazanmış olanların bir arada ve 
ıssızlıkta mahsur kalmış çocuk bedenle-
rindedir. Hırs ve liderlik savaşının yıkıcı 
boyutlarının çocuklara kadar ulaşması-
nın oldukça pesimist bir düşünce oldu-

DİSTOPİK BİR DÜNYA ALEGORİSİ:
SİNEKLERİN TANRISI
Ece Çelik

Çünkü canlandır-
dığınız hikâyeyi 
daha önce oku-
muş olan insanlar 
bunu kendi kafa-
larında zaten bir 
filme dönüştür-
müştür 
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ğunu kabul etmek gerekir ama filmi lütfen izleyin. O zaman böyle bir hikayenin ne kadar gerçekçi olabileceğini siz de 
kabul edeceksiniz. Filme geri dönecek olursak:
   Sineklerin Tanrısı, 6-12 yaş aralığındaki tamamı erkek olan çocukların içinde bulunduğu uçağın ıssız bir adaya düş-
mesiyle başlar. Henüz medeniyetten çok fazla uzaklaşmamış olan çocuklar, ilk başta kendilerince koydukları kurallarla 
adayı keşfetmeye ve alışmaya çalışırlar. Bir süre medeniyeti de yaşatırlar adalarında. Fakat orada geçirdikleri her gün 
kurtulmaya dair besledikleri umutla beraber birbirlerine karşı olan bağlılığı da kaybederler. Önce görüş ayrılıkları 
yüzünden bölünmeye başlarlar. Başta Jack olmak üzere bazı çocuklarda vahşileşmeye dair belirtiler gün yüzüne çık-
maya başlar. Medeniyetin simgesi Ralph, iyiliğin temsili Simon, fiziksel görünüşü nedeniyle dışlanmış olarak ön plana 
çıkan, aklın temsili Domuzcuk ve beraberinde birkaç çocuk daha onlara direnmeye çalışır. Fakat adada bir canavar 
olduğuna dair düşünceler çıkar ortaya ve kötüler için bir silah haline dönüşüverir bu durum. Jack canavardan korunma 
ve -adadaki domuzları avlayabileceğini kanıtlayarak- yiyecek vaadinde bulunur. Böylelikle çoğunluğu kendi tarafına 
çekmeyi başarır. Bu çoğunluk domuz avlamaya devam ettikçe vahşi yanlarına daha çok kapılmaya başlar. En sonunda 
bu vahşilik domuz öldürmekten insan öldürmeye kadar artarak ilerler.
Film ve kitap sosyolojik analiz yapmak için resmen altın madeni niteliği taşıyor ve aynı zamanda da bütünüyle alego-
rilerden oluşuyor. Küçücük çocukların bile toplumsal kurallardan uzakta kötülüğe ne kadar bulaşabileceklerini gözler 
önüne seren William Golding, Ralph, Domuzcuk ve Simon gibi doğruluktan sapmayan çocuklarla da her şeye rağmen 
içinde optimist bir taraf olduğunu da göstermiş oluyor bizlere. Filmi izlemeden önce İkinci Dünya Savaşı’yla ilgili 
bildiklerinizi gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Filmi okumak diye bir tabir vardır, bu filmin satır aralarını okuma-
lısınız. 
   Peki, Sineklerin Tanrısı nedir? 
   Jack bir domuzun başını kesip iki ucunu sivrilttiği ağaç parçasını kullanarak yere sabitler. Bu domuz başı güç gös-
terisidir, kötülüğün simgesidir ve eğer kötülüğe bir kere bulaşmışsanız etrafınızda sineklerin uçuşmaya başlaması da 
elbette kaçınılmaz olandır. 

20
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YOKSA SİZ DE 
KATEGORİLEŞTİREMEDİKLERİMİZDEN 
MİSİNİZ?
Defne Karadağ

Hadi başlayalım Yunan alfabesini okumaya. Alfa, Beta, 
Gama, Delta, Sigma, Omega. Elbette altı harfle sınırlı değil 
bu alfabe. Aradan lüzumsuz olanları çıkardım. 
E malumunuz artık kadınların ve erkeklerin kişiliklerini bu 
simgelerle ifade ediyorlar. Elimizdeki tipler bunlar, seçin 
beğenin ablalar abiler! Kişiliğiniz göz kamaştırsın! 
Misal, bir Alfa isen gözler üzerinde olur bak, demedi 
deme. Lider ruhlu Alfa kadınlarımız, erkeklerimiz pek 
bir havalıdır. Peki rakipleri yok mudur? E doğada rekabet 
hep vardır. Şimdi onunla çatışacak bir tip daha lazım bize. 
Hangi tipmiş o? İşte karşınızda Alfa ezici Sigma! Aradakiler 
mi? Onlar da işte araya serpiştirilmiş tiplerimiz. Tipsiz 
kalmayın efendim. Bakın bakın, elimizde bunlar da var: 
Beta, Gama, Omega, Delta. Her biri birbirinden şahane. 
Geçenlerde şöyle bir yazı başlığı gördüm:
 “Alfa veya Beta değilseniz üzülmeyin! Bir de Sigma 
erkeklerinin özelliklerini inceleyin.” 
Abilerim, ablalarım o istediğin sana olmadıysa elimizde 
bunlar da var, üzülme.” diye teselli eden bir pazarcı Haydar 
Amca iyiliğiyle.
Benim sürekli olarak her mecrada bu tipleri birbiri ile 
yarıştıran başlıkları görmekten içim fena halde sıkıldı artık. 
İnsanları durmadan kalıplara sokmaktan, kategorilere 
ayırmaktan, tip tip ayrıştırıp karakterimizi sorgulamamızı 
sağlatmaktan başka ne işe yarıyor bu ayrıştırmalar hiç 
düşündünüz mü? Şöyle bir tipleme resmi çizeyim mi 
size? Efendim ben, Y kuşağından İkizler burcunun Başak 
yükselenine bağlı Sigma kadıyım. Gözünüzün önünden 
film şeridi gibi geçti mi özelliklerim? Yeterince açık değil 
mi? Nasıl da güzel, net ve anlaşılır bir biçimde resim çizdim 
size. Bu resme bakan herkes, imgeleri oturttu bile beynine.
Neyi merak ediyorum biliyor musunuz? İnsanlar 
kişiliklerini, karakteristik özelliklerini neden 
mecmualardan ve dijital kaynaklardan okuyarak “Tamam 
işte, bu kesin benim!” teyidine ihtiyaç duyuyor? Bir yerlere, 
bir şeylere ait olma güdümüz, neden sürekli hortluyor 
da hep bir etikete ihtiyaç duyuyoruz? Oysa ninelerimiz, 
dedelerimiz, bize anlattıkları masallarla hep şu iki insan 
tipini öğretmedi mi bize? Hep onların arasındaki çatışmayı, 
kazanan taraf olmamızı öğütlemedi mi? Neydi o ders 
niteliği taşıyan ata cümlesi hatırlayalım.
“İnsanlar ikiye ayrılır: iyi insanlar ve kötü insanlar.”
 Evet işte bu kadardı. Basit ve anlamı büyük, birbiriyle zıt 
iki insan tipi. Harf harf tip örgütleyen onca karmaşıklığa 
ne gerek vardı ki?
İyi bir insansan kuşağının, burcunun, karakter tipinin ne 
önemi vardı ki?
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YOKSA SİZ DE 
KATEGORİLEŞTİREMEDİKLERİMİZDEN 
MİSİNİZ?

Farkedilmek, yeteneklerini göstermek ve  her  çocuk gibi  
düşlerini gerçekleştirmek, bu arzularının başkalarınca 
da kabul edilmesini istemeyen çocuk varmıdır? Yoktur 
elbette.Tüm çocukların, Engelli çocuklarında umutları 
ve düşleri vardır. Tüm bu Engelli çocuklar, düşlerini 
gerçekleştirmede adilce dağıtılmış bir şansa layıktır. En 
önemli katkıyı anne ve babasından alarak, kendilerine 
şans verildiğinde belirli bir engele sahip çocuklar da 
önlerindeki engelleri aşma, toplumda eşit katılımcılar 
olarak yerlerini alma ve yaşadıkları topluma fayda katma 
anlamında çok şey yapabilirler. Oysaki çok sayıda engelli 
çocuk ailesinde ve yaşadığı toplumda kabul görmemekte, 
dışlanmaktadır. Pek çok durumda bu çocukların basit bir 
acıma duygusunun nesneleri, daha da kötüsü ayrımcılık 
ve istismar mağdurları olarak görülmektedir. Hakların 
ve eşitlik ilkesinin merkezinde, tüm çocuklar gibi 
engelli çocuklar da saygınlığa ve eşit haklara sahiptir. Bu 
çocuklar da en sevdiği yemeği, dinlemekten hoşlandığı 
şarkısı ya da  en sevdiği bir oyunu olan bir kız kardeş, 
erkek kardeş ya da arkadaştır. Düşleri ve bunları 
gerçekleştirme arzusu olan herhangi bir çocuktur. 
Gelgelim hayatta kalma, gelişip büyüme engelli çocuklar 
için güç olabiliyor. Örneğin; yoksulluk içindeki engelli 
çocuklar, eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanabilme 
açısından diğer çocuklardan çok geridedir. Bu çocuklar, 
terk edilme ve ihmal ile sınırlı kalmaktadır. Temeldeki 
neden, cehalet ile süreklilik kazanmak üzere engellilerin 
yapamazlılıkları süregelecektir. Ayrıca bu çocuklara 
yönelik şiddet, ayrımcılık ve istismar devam edecek 
toplumdan dışlanacaklardır. Etkilenme derecesini 
belirleyen etmenler arasında engellilik türü, yaşadıkları 
yer, sahip oldukları kültür ya da sınıf sayılabilir. 
Cinsiyette son derece belirleyici bir etmendir. Engelli kız 
çocukları “Çifte Engelli” durumundadır. Bunların aile 
içi etkileşimin ve aile etkinliklerinin dışında bırakılma 
olasılıkları daha büyüktür. Eğitim görme, mesleki eğitim 
alma ve iş bulma imkanları çok daha sınırlıdır. Eğitimde 
başarının bir işe ya da yaşamını kazanmanın bir başka 
yoluna kapı açtığı durumlarda engelli bir çocuk daha 
ileri noktalara gelebilecek, yetişkinler dünyasında tam 
ve tükettiği gibi üreten bir üye olarak yerini alabilecektir. 
“Omuzlarda Yeşeren Umutlar” isimli yazdığım kitabımda 
altı çocuğundan birisi engelli bir kız çocuğu olan babanın, 
bu engelli kız çocuğununun eğitim alabilmesi için zorla 
okula kabul ettirebilmesi adına verdiği mücadele, kızı 
ile birlikte yaşama tutunabilmeleri ve kazanmışlığın 
hikayesi. Aslında bu kitapta vurgulanan en değerli nokta; 
ailesinin onu sahiplenmesi, en büyük desteği vermesi ve 
yaşantısına umut katmaları, düşlerini gerçekleştirmek 
için birlikte, hep birlikte yola devam etmeleridir.

ENGELLİ KIZ 
ÇOCUKLARI 
VE EĞİTİMLERİ 
(OMUZLARDA YEŞEREN UMUTLAR)

Günahlarım saçlarımda teldir
yolmayın onları ne olur
sonsuzluğumu karartan gecelerdir
sahipsizliğimi yüzüme vurmayın ne olur

bir hayvandan daha pis ve kanlıyım
hülya verin şu huzursuzluğuma
ahmak gibi yeryüzünde huzuru aratmayın
noksanlarımı başkalarına dağıtmayın ne olur

elbet bir yerlerde merhameti vardır
çirkin suretinde kalp coşkunluğu
kendisine yarenliği ölümü kadardır
fikirsizliğindeki kuşları parlatın ne olur

NE OLUR
Ezo İdil Çöl

Yasemin Çiftçi
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Toplumdaki değişimler ağır ağır ve geniş kitlelerce yaşandığında bir 
nehrin hiç bitmeyen akışı gibi kendiliğinden ve gerekli görülür. Ancak 
aynı toplumun içinde yalnız başına bir bireyin uğradığı değişimin 
yaratacağı kaos kaçınılmaz olacaktır. Franz Kafka’nın 1915 yılında 
yayınlanan absürt tarzda yazılmış dönüşüm öyküsü bu kaos ortamını 
psikolojik imgelerle bize aktarır. 
“Gregor Samsa tedirgin edici uykusundan uyandığında yatakta 
kendisinin kocaman bir böceğe dönüştüğünü gördü.” Dönüşümü 
uykusunda başlamıştı. Çünkü dönüşümün başlıca nedeni benliğinden 
duyduğu huzursuzluk olan Gregor, uyurken bile kaygılarını zihninde 
taşıyordu. 
Aile ve toplum yapısının ona biçtiği “verimli insan” ve “iyi evlat” 
rollerini kaybettikçe birey olma hakkı da elinden kayıp giderek bir 
böcek kadar değer görüp onun kadar sevildi.. Çünkü Gregor artık 
korkutucu, kirli, uyumsuz ve asalaktı. Çekirdek ailesi toplumun 
yansımasıydı. Bireyler sorunsuz işleyen makinelere evirildikçe var 
olabilirdi. Durmak kabul edilemez sürekli fayda sağlamak gerekliydi. 
Peki bu fayda kimin içindi? Birey mi aile mi yoksa toplum mu? 
Babası tarafından sırtına fırlatılan, birçok toplumda ilk günahın 
meyvesi olarak bilinen elmaların yol açtığı iltihap yüzünden hayatını 
kaybettiğinde huzurluydu çünkü bunu hak ettiğine inandırılmıştı. 
Onun günahı dönüşüme hazır olmayan bir toplumda dönüşmekti, 
aradan geçen yüzyıldan ve öncesinde geçmiş asırlardan beri tüm 
toplumların bütün bireylerinin boğazına takılı, sırtına saplanmış 
elmaya yenik düşmekti…

İlkel 
Günah
Modern 
İnsan
Franz Kafka
Dönüşüm Romanı Üzerine
Müge Gülbahar

Çizim: Volkan Yiğit
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 “Hep yazdı: Ya yaz başı ya yaz sonu.” Diye başlar Uyar’ın “Yaz’a 
Yolculuk” adlı eseri. Çağdaş Türk öykücülüğünün güzel ruhlu kadını 
Tomris Uyar’ı kaybettiğimiz yazdan önceki yazların rayihasına 
kapılalım bu yaz. 4 Temmuz gecesinde onun için dolduralım 
kadehlerimizi. Onun öykülerindeki cesur kadın kahramanları 
için dökelim asırlardır ruhumuzun dehlizlerinde sakladığımız 
gözyaşlarımızı. O İkinci Yeni şiirinin ilham perisi. Tüm kadınların 
imrenerek baktığı güzellikteki kadın o. Daha ortaokul sıralarında 
küçücük bir kızken yazar olmayı kafasına koymuş ve bundan asla 
vazgeçmemiş bir kadın Tomris. Adını Massagetlerin ünlü kraliçesi 
ve hatta bazı kaynaklara göre bilinen ilk kadın hükümdar olan 
kraliçeden alıyor. Ayrıca Tomris ismi demir anlamına da gelir. Adı 
gibi bir kadın Uyar. Demir kadar güçlü olan ruhunu kadın benliğiyle 
oldukça kusursuz bir şekilde harmanlamış ve ardından bize tadına 
doyulmaz edebi zevk sunan onlarca öykü, düzyazı ve çeviri eser 
bırakmış. Maalesef zaman  zaman onun öykücü ve çevirmen 
kişiliğini unutup yalnızca özel hayatıyla ilgilenmemiz sevgili Uyar’a 
ve onun sanatçı kişiliğine karşı büyük bir saygısızlık olmuştur. 
Bendeniz ve bir çok edebiyat sever dostum düştüğümüz bu hatadan 
büyük bir pişmanlık duyarak bu güzel öykücüğe kitaplıklarımızda 
en nadide köşeyi vermenin gururu ile ondan af diliyoruz. Kısa 
öykü yazarlığının roman yazarlığından daha samimi olduğunu 
düşünüyorum ve hatta daha çok yetenek gerektirdiğini de. Kısa 
sayfalar arasında okurun ruhunu yakalayıp onda henüz uyanmamış 
uyku halindeki tohumları uyandırmanın zevkine ve haklı gururuna 
erişmiş tüm kısa öykü yazarlarına imrenerek bakıyorum. Yazarların 
özellikle de kurgu olan roman ve öykü gibi türlerin yazarlarının 
onlarca hayatı vardır. Ruhlarını yüzlerce parçaya bölerek öykülerine 
ve romanlarına üflerler. Eksilerek çoğalır kurgu yazarları. Sevgili 
Uyar da “Son Sanrı” adlı öyküsünde yazarlık kavramına şöyle 
değinir: 
 “Bir ömre bir tek yaşamın az geldiğini bilirsiniz, bir yazarsanız.” 
Uyar’ın öykülerinde kadınlığın sırlarını, Türkiye’de ve dünyada 
kadının yerini, aşkı, dostluğu ve insana dair tüm çıkmazları 
bulabilirsiniz. Kimi zaman bir tatil beldesinde liseden dostlarımla 
gülüşmelerimizin arasına giren “Bol Buzlu Bir Aşk Lütfen!” 
öyküsüyle lise dostluklarına ve aşklarına sonumuz böyle olmasın 
dedirttirir Uyar. Benim tekrar tekrar okumaktan asla sıkılmayacağım 
“Diz Boyu Papatyalar” adlı öykü kitabında yer alan “ Hakların En 
Güzeli” adlı öyküsünde okuyan herkesi uzun uzun düşünmeye iten 
bu cümleleriyle karşımıza çıkar Uyar’ın öykücü kimliği:
“O yüzden diyorum ya, ömrümüz kısa olsun daha iyi. Trafik daha 
az aksar biz olmazsak, arabalılar daha az çekinir. Yırtıla bozula 
düzelecek bu dünya ama biz yetişemeyeceğiz nasılsa.”
  Uyar’ın öykücü kişiliği için son olarak “Otuzların Kadını” adlı 
eserinin durağında duralım sevgili okur. Bu eserinde yazar otuzlu 
yaşlardaki kadınların iç dünyalarını annesinden aldığı ışıkla 
yansıtmayı başarmıştır. Ayrıca dönemin siyasi ve sosyo-ekonomik 
durumlarına da ustaca değinir. Biz de bu eserinde yer alan “Gelgit” 
adlı öyküsünden birkaç tümce armağan edelim bu yazıya:
“ Eski şeylerin hepsine veda etmek istiyorum. Ben de Perulu Dev 
gibi güney denizlerinin ormanlarının içine kendimi gömmek, 
istediğim gibi yaşamak, istediğim gibi sevişmek, istediğim gibi şarkı 
söyleyip yok olmak istiyorum.”
 Uyar yazının başında da bahsettiğim gibi dilimize altmıştan fazla 
eser çevirerek edebiyatımıza büyük katkıda bulunmuştur. Bu eserler 

arasında hepimizin bildiği Pnin, Küçük Prens, Doğu Ekspresi, Mrs. 
Dalloway ve İnci gibi ölümsüz eserler de mevcut. Her ne kadar 
özel hayatından çok bahsetmek istemesem de hem Küçük Prens 
çevirisini Tomris Uyar Fransızca bilmediği halde Cemal Süreya ile 
birliktelikleri zamanında çevirmeleri hem de İkinci Yeni şiirlerinde 
hayranlıkla okuduğum kadını size biraz olsun yansıtma isteğine 
engel olamayacağım.
 Tomris Uyar, ilk olarak kolej zamanlarından beri birlikte 
olduğu şair, yazar, çevirmen ve gazeteci Ülkü Tamer ile hayatını 
birleştirmiştir. Bu birliktelik Tomris’in edebiyat camiasında yer 
bulmasında ona büyük katkı sağlamış, birçok yazar ve şairle Tamer 
aracılığı ile tanışmıştır. İkinci Yeni’nin en özel şairleri Cemal Süreya, 
Edip Cansever ve Turgut Uyar ile dostluk kurması da esasen buna 
dayanır. Tomris Uyar’ın Ülkü Tamer ile olan kısa evliliğinin sonları 
yaklaştığı sırada Cemal Süreya’nın da evliliğinde aşılmaz krizler 
meydana geliyordu. Bu süreçte duygusal olarak yakınlaşmaları 
Süreya’nın şiirine büyük katkıda bulunmuştur.  “Ama senin, daha 
nen olayım isterdin, onursuzunum senin!” dizelerini hepimiz 
hatırlıyoruzdur. İkilinin ilişkileri boyunca Süreya, birçok aşk şiiri 
kaleme aldı ancak ne yazık ki bu aşk yalnızca üç yıl sürdü. Bu 
ilişkinin ardından hiç bir şekilde Tomris Uyar ile ilgili yazmama ve 
onunla ilgili konuşmamaya dair bir söz vermişti şair. Süreya “Senden 
ayrıldığım anda senin hakkında hikayen hakkında sevdiğimi 
belirtecek hiçbir şey söylemeyeceğim. Benim ağzımdan kimse 
duymayacak.” dedi ve şair sözünü hayatının sonuna kadar tuttu. 
Tomris, Süreya’nın yakın dostu ve İkinci Yeni’nin göğe bakan şairi 
Turgut Uyar ile en uzun ilişkisini yaşamıştır. Edebiyat sohbetleriyle 
başlayan ikilinin dostluğu zamanla aşka dönüşmüş ve yedi yıldır şiir 
yazmayan Uyar’a şiir yazdırmıştır bu özel kadın. İkilinin birlikteliği 
Turgut Uyar’ın vefatına kadar devam etmiştir.  Tomris Uyar’ın 
hayatında çok özel bir yere sahip olan diğer şanslı adam ise Edip 
Cansever. Tomris’e duyduğu aşkı bir ömür dostluğuyla gölgelemiş 
ve Uyar’a her doğum gününde bir şiir yollayarak ona duyduğu aşkı 
anımsatmıştır ebedi dostuna. Tomris Uyar Cansever ile ilgili şöyle 
der :
”Sevgililik ya da aşk duygusu zamanla yara alabiliyor, örselenebiliyor, 
bitebiliyor. Bitmeyen tek aşkın gerçek ve lirik bir dostluk olduğunu 
Edip Cansever öğretti bana.” 
 Bu özel kadının hayatında büyük izler bırakmış İkinci Yeni’nin 
yetenekli şiir avcılarıyla ilgili son bir noktaya değinerek sözlerimi 
noktalıyorum. 26 Mart İkinci Yeni şairlerinin bir rakı masasında 
belirledikleri adıyla edebiyat severler tarafından “Ölmeme Günü” 
olarak bilinir. Bugünün belirlenmesiyle ilgili birçok farklı söylenti 
olsa da kesin olan sevgili Turgut Uyar’ın ölümüne dek -1985 ‘e 
kadar- her sene bir araya gelerek bu günü kutlamalarıdır. Ölmeme 
Günü’nde yer alan kimse şu an aramızda değil. Ne mutlu ki hala 
şiirler aşkımız ve öyküler en yakın dostlarımız.
Şimdi sıcak bir yaz günü bir sahil kıyısında terliklerime dolan kum 
tanelerinin anlattıklarına kulak verip siz sevgili okurdan naçizane 
bir şey rica ediyorum. Bu yaz ölmeyelim sevgili okur. Bu Temmuz 
hiç olmadığımız kadar aşık olalım. Hepimiz bu 4 Temmuz’da 
Tomris Uyar’ın bir öyküsüyle ruhlarımızı deniz dalgalarında 
yıkayalım. Kumlu terliklerimle mütemadiyen uğradığım sevimli 
kafeye adımımı attım ve mutfağa doğru seslendim:
 “Bol buzlu bir aşk lütfen Samet abi!”

BOL BUZLU 
BİR AŞKIN KADINI: 
TOMRİS UYAR
Minel Sude Öztürk
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Diyorum ki kişinin doğum 
günü önemli değil aslında, 

asıl önemli olan şey 
dünyaya gözlerini 

açmak.
Tomris Uyar
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Yeni Türk Edebiyatı dersinin sınıfında hem talepkar hem 
acemi bir talebe olarak oturuyorum. Dersin öğreticisini 
öğrendiğimden bu yana epey heyecanlıyım. Süslü bir yazıyla 
iz düşüyorum adını açık duran defterimin ilk sayfasına: 
Nazan Bekiroğlu.  
En ön sıradayım. Benim heyecanıma ortak 
olanlar da var.  ‘’Acaba nasıl biri?’’ 
diye soruyorlar birbirlerine 
tanıdık bir ifadeyle. Merak 
ediyorlar o, eserleri elden ele 
dolanan, dokunaklı sözleri 
dillere pelesenk olan büyük 
muharriri. Ben de tabi. Başka 
sınıflardan da öğrenciler 
görüyorum. Yanımda, 
ardımda. Sanki ders dinlemeye 
değil de ünlü bir şarkıcının 
konserine gelmiş gibi herkes. 
Merakların zirveye ulaştığı 
yerde siyah buklelerinin 
ardından samimi bir tebessümle 
giriyor dersliğe. Tüm ışıklar onu 
aydınlatıyor şimdi. Çıt çıkmıyor 
kimseden. Zira eğer gürültü olursa 
asla ders anlatmaz Nazan Bekiroğlu. 
Bizim minnetle talepkar olduğumuz tek 
hece daha çıkmaz dudaklarından. Bu efsane 
çoktandır dolanıp duruyor üniversitenin kadim 
köşe bucaklarında. 
Şiir gibi kaç ders tükettik bilmiyorum. Başka derslerde arka 
sıralarda uyuklayan bazı arkadaşlarım için bile vakit öylesine 
çabuk geçiyordu ki. Doyamıyorduk. Kandıkça daha fazla 
susuyorduk. Düzgün bir diksiyon ve sınırsız bir lügat… 
Her kelimesi istridyenin içerisindeki inci kadar kıymetliydi. 
Günlerce düşünülse akıl edilemeyecek imajlar, tasvirler, ez-
cümle zenginlikler saklıydı dilinde. Ancak öyle zorlamasız, 
öyle tabiiydi ki… 
Halide Edip’i konu edindiğimiz derslerden biriydi. Eserlerini 
tahlil edecektik ve eserlerinin en mühimlerinden Sinekli 
Bakkal’ı. Nazan Hocam kendisi gibi kadın bir yazar olan 

Halide Edip üzerine tez yazmış, hayatını ve dahi yekün 
eserlerini, Halide Edip’e dair ne varsa şu dünya üzerinde 
incelemişti. Emsalsiz bir bilgi dağarcığına sahipti. Ben ise lise 
yıllarında Ateşten Gömlek’i okumaya çalışmış, sonra sıkılıp 
rafa kaldırmış biriydim. Edebiyat ile oldum olası ilintili 
olsam da Halide Edip’i tek bir eseri üzerinden ‘anlaşılır 

olmamak’ ile yaftalamıştım. Bunu da İngiliz Edebiyatı 
mezunu olmasına bağlamış ve kendimce bu 

hesabı kapatmıştım.  O gün Nazan hocam’ı 
elinde Mor Salkımlı Ev’in eski bir baskısı 
ile sınıfa girerken görünce zamanında 
kapanmış bu hesabı yeniden açmaya 
karar verdim. Hem bu, öğrencilerine 
‘siz’ diye hitap eden ve sınırı baştan 
çizen Nazan hoca ile bir diyalog, bir 
yakınlık kurabilmek adına güzel bir 
fırsat olacaktı. Ders henüz başlayacaktı 
ki en ön sıradan atıldım:
‘’ Hocam’’ diye seslendim.
 ‘’ Halide Edip’in eserlerinde kullandığı 

dil oldukça ağır ve ağdalı. 
Anlaşılmıyor!’’ dedim.
Bana baktı ve hafifçe 
gülümsedi.

‘’ Bu serzeniş, tıpkı bir tıp 
fakültesi öğrencisinin hocasına, 

hocam latince kelimeler çok ağır. 
Anlayamıyoruz demesine benziyor.’’ Dedi ve 

ekledi:
‘’ Böyle bir öğrenciye hocası ne cevap vermelidir? O zaman 
tıp fakültesini bırakacaksın.’’
Ben olduğum yerde kıpkırmızı kesilmiştim.
‘’Ancak ben bunu söylemiyorum sana. Çünkü biliyorum, iyi 
bir öğrencisin.’’
Bir yandan oldukça mahcup olsam da öte taraftan hocam 
tarafından ‘iyi öğrenci’ kategorisine dahil edilmek beni 
mutlu etmişti. Ders çıkışı kitap imzalatmak üzere odasına 
gittiğimde sessizce bakıştık. Bakışarak anladık birbirimizi. 
Ve o güzel yazısıyla not düştü kendi kitabının ilk sayfasına:
‘’Sinekli Bakkal dersinin anısıyla…’’

SİNEKLİ BAKKAL 
DERSİNİN 
ANISIYLA
Mustafa Erdem
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YARADANA SANAT YAPIYORUM 
YARADANIN YANINDA
İbrahim Güleç

Ve ya Rabbül’âlemin,
Uzun ince bir yolda, sana koşarken tökezlediğim anda,
Boynuma vurulan urgan da kimindi?
Sana geliyorken tökezlediğim taş parçaları firavunun kemiklerinden miydi?
Kanayan dizlerime bir ecza da sürerken kanatları olmayan melekler,
Seni istiyorum deyu geçirirken orta yerinde aklımın.
Bir perde aralanırdı gözüme,
İçinde muştu haberleri ve dahisi bir sırra zerk olmadan evvel.
Mahşer ne kadar yakın?
Göğsümdeki yangın yeri bir miraç öncesi provalarının er meydanı mıydı?
Söylenenlerden sana yakınıyorum,
Bilirsin burada herkes Daarı Ukbayı bekliyor.
Biletler kesilmeye durmuşken gişesi gaip memleketlerden birinde,
Biz hangi yöne sapalım de hele.
Ve ya Rabbül’âlemin.
İnsanlar mahsun,
İnsanlar kırgın bu meşrebe,
Biraz huzura gark eyleyeydi dünya hali,
Mecnun Leyla’sına kavuşmaya dursaydı,
Ferhat dağı delmeden evvel,
Şirin’le patlataydı göğsündeki duvarı,
Ve ya Rabbül’âlemin,
Yaklaşıyorum sana,
Kopuzum boynumda,
Urganımda 70’lerin izleri,
Bir tutam menekşe koparıp da sokaydım ruhuma,
Merhem olurdum, yarama yaranılası şeylere kadar.
Ve insanlar erenleri de alıp yanına,
Düşüyorken dünya telaşına
Ya Rabbül’âlemin,
Ben bir tütün sarıp göğe baktım,
Ben bir tütün yakıp sana baktım ve,
Mahcubiyetler ordusu üzerime geliyordu,
Sadrımdan açılırken bir gece vakti karanlığa aydınlık çalan bir güneş.
Erdim sandım,
Ellerimde menekşe çiçekleri,
Sövüp saymadan, çıkarıp terliklerimi eşiğinde nârın,
Sana geliyorum.

15



16



Yeryüzünün bütün mahlukatı rolünü oynayan,
Masalımsı hayatlarınızla sahnede.
Takdire şayan roller bürünmüş hepinize Tanrıdan.
Soluk benizler sizi seçmemiş, kötücül yanınız yoksun.
Kız çoçuklarının ip atlama seromonisi gibi sırayla,
Sahte gülüşler sığdırmışlar oraya buraya.
Tazeliğindeyken hindibalar gök mavi kızılında, 
Bir ürpertici rüzgarla savrulmuş roller bütüncül acısında. 

Sahi sen kimsin? 
Hangisidir rolünü canlandıran kimliğinin,
Romeo Juliet piyes tadında hayatın intihar şuurunla. 
Kimsesizliğinde içsel dirimin bencilliğin yüzünden,
Benliğin kaybolmuş ara bul hadi ışıksız sokaklarda. 
Yollar pus, her yer sis karanlık en sinsi geceden,
Tanrı bu gece size ışık tutmamış. 

Korkmayın yalnızlıktan, yanlışların arasında yalnız kalmaktan.
Huzuru arayan gözleriniz semaya yükselsin, uçan uçaklar gök mavisi sahnede.
Uçaklara binip gidelim buralardan senden benden nicelerine. 
Savruk yağmurlarla dansımızı izlesin yedi düvel,
Savrulalım oraya buraya yıldırımsı süreçlerin deviniminde.
Kainatın eşsiz gücünde bir karınca misali ömrün, 
Benliğinin farkına var kum tanesi olmanın hezeyanına.
Nice dağlar, ovalar, yollar arasında sıkışmış.
Ağaçların altında kasvetli baharda soluğun,
Nefes almaya şükür ile adanmalı vücudun.

Yeryüzünün bütün mahlukatı rolünde oynayan nedensiz,
Mavi serüvendeki gri palyaçoların,
En büyük eksikliğini bulmalı kalbinin kıymetli direnci.
Kendini hisset yokluğun ya da varlığın  en güzel özetisin.
Rolünü öyle güzel oyuna ki bu kez Tanrı seni seçsin. 
 
Sanılarımda bütün kötücül cümleler seni üzenlere,
iyicil cümlelerin içinde sadece kendini ara.

 YERYÜZÜNÜN PALYAÇOSU
Melek Atalar Kızıldağ
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İçten bağlılık, bağlı kalmak anlamlarında kullandığımız 
‘sadakat’ sözcüğü, an gelir bağlı kalmanın vefasızlığa
dönüşebileceği ahlâki bir ikilemin içine sokar bizi. ‘Vefa’ 
sözcüğü, borcuna sadık kalma anlamına gelir gelmesine
fakat borcunu ödemek, bazen vefa duyulan kişiye sadık 

kalmamayı gerekli kılar. Böyle anlarda bağlı kalmak
anlamında vefa sadakate kayar ve bağlı kalmak bağımlı olmaya 
dönüşür. Psikiyatrist Suat Can’ın “Vefa bağlılıktır
ama bağlılık demek ondan hiç kopmamak , ayrılmamak demek 
değildir, bağımlılık ile vefayı karıştırmamak
gerekir” der.
 Arasöz olarak bir sigara bağımlısı düşünelim. Ona sigarayı 
bırakmasını söylerseniz size ‘kırk yıllık arkadaşımı
nasıl bırakayım?’ diye cevap verebilir. Sigara onun iyi günde 
kötü günde arkadaşı olmuştur. Işte sadakatin vefaya
karıştığı yer burasıdır. Kişi dumanını aldığı şeye sadık kalarak 
aslında aldığı şeyin zehir olduğunu unutur.
Her ne kadar arasözümüzde aldığımız örneklemde sigara gibi 
bir eşya üzerinden gitsek de kavramları esnetmek
bir dereceye kadar mümkündür.
Beni sadık olmaktan çıkaran insana her zaman şükran 
duyarım.
 Soru yine karşımıza çıkar. Sadakat vefasızlığa nasıl dönüşür? 
Burada ‘kendi olma’ anlamında, kimlik sorunu
ortaya çıkar ki vefa eğer kişiyi kendi olmaktan çıkarırsa ve onu 
bütünlüğünü bozarsa bu ‘diyet’ olur. Diyet, kişiyi
kendi olmaktan alıkoyarak, sadik bırakır, istencini bir başka 
istence bağımlı kılar
 Düşünmek anlamında ing. ‘think’ ile şükran arasında köken 
bağı vardır. ‘Anmak’, ‘anımsamak’ anlamlarını da
içeren think, ‘düşünmek’ tüm yaşama ve yaşam verenlere 
teşekkür’ etmektir. Vefa borcunu ‘düşünerek’ ödeyenler,
tüm yaratılana şükranlarını sunar. Haset; yaratamayan, 

üretemeyen, beceremeyen, yok edici bir hâl’dir. Ancak
hayat en basit anlamıyla bir kimyasal alışveriş gibidir. Ve haset 
hayata bir şey sunamayanların acısıdır.
 Melanie Klein, Haset ve Şükran eserinde “hasete karşı 
savunmanın çoğu zaman nesnenin değersizleştirilmesi
biçimini aldığını ve bozma, kirletme ve değersizleştirmenin 
hasetin içkin öğeleri olduğunu” söylemiştir.
Hayata, doğarken aldığımız ilk nefesle borçlanırız. Son 
nefesimizi verdiğimizde vefa-t ederiz. Bedenimizle toprak
olur toprağa borcumuzu öderiz. Bazen de âşık olur daha 
yaşarken canımızı canana veririz. “Eğer herkes öldürürse
sevdiğini..” ve biz sevmişsek azraili, kim öldürebilir azrailini? 
Azrailimizi öldürelim de ölümsüz mü olalım?
Yoksa ula bu ölümsüzlük aşık olmaktan hemi de azrailimize 
aşık olmaktan geçiyor olmasın yauv.
46 ya bağladın yine gıbış. Şimdi beraber ve solo şarkılar 
dınliyceksiniz.
Benim iman dolu fenerim var
Bir de neferim var
Oy dağlar dağlar
Enkoheransini yerim
Hop cumburlop.
Mantığa elveda diyemeyen şiire varamaz. Enkoherans dikişsiz 
konuşarak hem mantığa hem anlama
sadakatsizliktir ancak saçmaya vefadır.
Biz burada insani öznelerden ziyade kelimelere sadakat 
üzerinde durduk. Hepiniz aklınıza mukayyet olun. Tanrı
ziyadesiyle hepimize akıl versin. Aklinizi zayi etmeyin. Biz 
akilliya tahammül edemeyip ama deli ile deli olan
tek toplumuz. Biz şapka mi fes mi giysek diye düşünüp, şapkayı 
â ya fesi padisaha giydirmiş, sonunda huniyi
giymiş ne guzel bir milletiz.

Sadâkat 
ve Vefâ

Fatih Yıldız

18



Adın bakara ve bir nişandır kadîm göğsümde,
Mezatçının dahi dilinde virt ile bir secde.
Ervah ne canlı ne okur ne de ezberler artık,
Tefrik-ü zoru kavrayış gecenin bir köründe.

İstifhamın boşuna, bakıp da bir gördüğünde.
Sui kast gezmekte, yurdumun artık her yerinde.
Ne kadar varsa fıkdan, o kadar eksiktir varlık.
Uykusuz vicdan-ı avam, dipdiri subhun dördünde.

Ezelen belanın reddi, neamın kabulünde;
Ağız dolusu elestü birabbikküm dilinde.
Bunca hudut-u zihnimle olamam ki ben tanık
Nüshai beşer neden küskün, ispat yok elimde.

Bir kere de zuhretsin derdim senin yüreğinde,
Dert ki der ben sızlarım her annenin cemalinde.
O yürek ki yanıktır ve her bir dildâde sanık,
Görünmez sırra adımımı attım gün fecrinde.

Pişmanlıkla sızlar gönül, olmuş sanki üftade.
Sızı, elem, ızdırap, kan âşikar ki azade.
Senin yokluğunda mukteza-i hâle mutabık
Kaybedilmiş ve bedenim nûr-u veçhinden mürde.

Yarım isem ayş haram, tamamım kenz-i mahfide.
Mukayesem sensen işim küldür haşru neşirde.
“Aşkın mebusu olur mu?” deme, benim o âşık
Kalem ne vakit kırılır, odur ömrüm son perde.

Göz göze gelmeye, mille yapılır müeyyide.
Umrum değil, cânımı veririm reh-i telebde.
Gözlerin nehirde akan sular gibi yalabık,
Ma’rifet yazılmadan kendini okutan yirde.

Teyakkuz Perhizi
Leyli Behram
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Eímaste Éna: Biz Biriz
Feyza Nur Ertuğrul

Şimdi en iyi bildiğim şarkıyı unutarak yazıyorum bu şiiri...

Bundan seneler evvel bir adam ölü bulundu
Ve tüm sloganlar adamın kanıyla yazıldı meydanlara
Karanlığın içinde karanlık, kötünün içinde kötülük
Paradoksal bir döngüye ayak uydurmuştu insanlar
Adam, siyah pelerinine saklanan bir kadın görmüştü bekleme salonunda
Kan sıçrayınca kadının gölgesine ikisi birden dirilmiş, hayat bulmuştu aynı vücutta
Onlar için ayrılmaz bir bütündü
Aşk ve ölüm
Bilirlerdi; kelebekler her incinmede daha da güçlenir, büyür
O saat pilsiz çalışmaz ve aşkta zamirler hatırlanmaz
Bir de mezar taşlarını okumak uğursuzluk getirir insana
İmkansız değildir, bir tanrıçanın ona aşık olması
Ve ağacın acıyla oyulan kavuğunun içinde ne varsa bizimdir
Artık bir gemide, farklı bir dilde yeniden saymayı öğreniyoruz
Mono, di, tri, tetra, penta
Korkma şiddetli bir rüzgardan
Demir atıp limana, koruruz yelkenleri
İşte bu başlangıç için güzel bir manevra
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Demek oluyor ki ilerisini düşünmek boş şeymiş. 
Ölüm eski bir şeydir ama her insana yeni görünür.

Ivan Sergeyeviç Turgenyev
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Göğe bakmak isteyen birisi için yeryüzündekilerin değeri ne kadar soyuttur. İnsan, yaşadığını anlatır; şair ise yaşayamadığını 
kaleme alandır. 
Turgut Uyar; dışarıdan bakınca sokakta, caddede,  şehirler arası bir otobüste gelip geçendir. Kahvede, işte, evde, öylesine bir 
köşede sessizce oturandır. Yalnızca göğe bakabilecek yürekli insanlar için şairdir. Onun şiiri bir işe sahip olmak istese acılarını 
saklayan bir palyaço olurdu. Turgut Uyar, bir palyaçonun o renkli suretinin altındaki ağlayan  siyah beyaz bir resim gibi saklı 
kalandır. 
Herkes geceye özlenen  şiirler yazarken, o sevdiğine sabah kavuşmak için “Kayayı Delen İncir” gibi şiirlerle sabır ve inancı 
sigarasına sarıp harmanlayan yazardır.
Durgun bir hayatın içinden geçenleri hayal dünyasında ivme kazandırmak bir yana dursun, “Tel Cambazının Tel Üstündeki 
Durumunu Anlatır Şiirdir” adlı eserinden bir dizesinde şöyle demektedir:
“Bütün ağaçlarla uyuşmuşum
Kalabalık ha olmuş ha olmamış
Sokaklarda yitirmiş cebimde bulmuşum
Ama ağaçlar şöyleymiş
Ama sokaklar böyleymiş
Ama sizin adınız ne
Benim dengemi bozmayınız.” 

Okuyucunun dengesini bozan şairdir Turgut Uyar. İlk şiirlerinde Garip akımının etkileri hissedilse de, Cemal Süreya ve Edip 
Cansever’le birlikte İkinci Yeni akımının en önemli temsilcisiydi. 
Şair farklı olandır, Turgut Uyar gibi bir Şairi farklı kılan ise farklı bakmasıdır.
Edip Cansever’in de dediği gibi, “Biz dahil hepimiz Turgut Uyar okumalıyız.” 
“Şiir işçisi” Turgut Uyar, yaşadığı süre boyunca 9 şiir kitabına imza attı. Bugünlerde şiirlerini dizilerde, filmlerde sıkça duymaya 
başlamış olsak da onun kim olduğunu anlamak için daha fazlasına ihtiyacımız var. Bir şairi birkaç şiiriyle tanıma gayretimiz 
büyük bir gafletten ibaret ve ne yazıktır ki insansoyu bunu alışkanlık haline getirdi. Bir şair olarak söylemek isterim ki onlarca şiiri 
içinden birkaçı arasında kendimizi aramak, kendimizi bulmaya çalışmak düpedüz sıradanlaşmaktır.
Turgut Uyar gibi sıra dışı bir şair bundan çok daha fazlasını hak ediyor. Yaşamı boyunca mutsuzluktan dert yanmış bir şairi en 
azından dikey ve yatay anlamak için  bütün şiirlerini okumamız gerektiğine inanıyorum. 

“Mutsuzluktan söz etmek istiyorum
Dikey ve yatay mutsuzluktan
Mükemmel mutsuzluğundan insansoyunun
sevgim acıyor” 

Ve şiirin işçisi bu güzel adam için son perde aşk...
Tomris Uyar için saatlerin bozulduğu, onun adıyla ölümsüz şiirler yazılan aşk. 

“Tamir ettirmedin gitti derler şu saati.
Ettirmek istiyor musun demezler.
Bir bozuk saattir yüreğim, hep sende durur.” 

Ölümü; ömür törpüsü hastalık, sirozdan olur. Ama şiiri öldükten sonra da devam eden nadir şairler arasında yerini alır.
Tomris Uyar’ın yayına hazırladığı ve Nurullah Ataç, Muzaffer Erdost, Kemal Tahir, Cemal Süreya, Füsün Akatlı, Edip Cansever 
gibi şair ve yazarların, Turgut Uyar’ın şiirleri hakkındaki düşüncelerini dile getirdikleri “Şiirde Dün Yok Mu” adlı bir kitap 
yayınlanır. Dönemin birçok yazar ve şairi onun adına şiirler ve denemeler yazmıştır.
Peki onu unutulmaz Şair Turgut Uyar yapan nedir?
Bu sorunun cevabını ne bu yazıda ne de başka bir satırda bulamayız. Ama illa bir cevap vermek gerekirse cevap,
“Arz-ı Hal, Türkiyem, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Tütünler Islak, Her Pazartesi, Divan, Toplandılar, Kayayı Delen İncir, Dün 
Yok Mu, Büyük Saat” eserleri arasında gizlidir. 
Hepimiz Turgut abiyi okumalıyız.

Saygı ve özlemle...

HEPİMİZ TURGUT UYAR OKUMALIYIZ
Serkan Arslan
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 Bir bozuk 
saattir yüreğim, 
hep sende durur.
Turgut Uyar
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Acemiyim sevilmekte,
Acem sarayında köleyim 
Aslım asilzade. 
Ruhuma bağlı
Çaresizlik kelepçelerim, 
Beni efendilerimin,
Teşbih himayesinden azade edin.

Acemiyim gitmekte,
Giden terk eden değilmiş,
Fark edenmiş meğerse,
Kalmanın kolay olduğunu.
Yüklenerek kaybetme sorumluluğunu.
Bilerek dağının karını
Bir Lale Devri uğruna soğurttuğunu.

Acemiyim gülmekte,
Korkularım, maliklerin 
İbreti alemleri yüzünden. 
Tezat duyguların, tezahürüne
Aşina olan ben defaatle, 
Gülemeyeceğim artık 
Şahit karşısında ağlamadan.

Acemiyim yetmekte, 
Bilinmezlikleri beklemekte çırak, 
Kalfa sayılırım yoksunlukta.  
Ve ustasıyım kayıpların, 
Yitirilmenin en cevvalini yaşadım.
Özgürlüğüm sınırlı, 
Şu kadarcık alanla,
Çünkü yalnız ayağıma
Bağlı değil prangalarım. 
Akla ilk gelen, benimdir 
Anlamdaşı yalnızlıkların.

MEMLUKİYET
Sinem Koç

Ve ustasıyım kayıpların, 
Yitirilmenin en cevvalini 

yaşadım.
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Bu bir unutma eylemi ve her şey öyle başlıyor 
Yağmur sularından içiyor çocuklar erken büyüyorlar
Birkaç denizi birden gözüme sığdırmak için 
çok şeyden vazgeçiyorum. 
Tırnaklarım uzuyor farkında değilim ve saçlarım…
Saç mı demeli saçlarım mı bilmiyorum 
Tek vücutta ve tek kafatasında oluşan çoğul tüyler demeli ya da 
Kitap açsam, okusam sonra, uyusam 
Diziler, aşka dair çalkantılı hesaplaşmalar…
Bir dizi yazsam başrolü olur muyum sahi?
Yok,  o kadar da çirkin bir dünyaya sahip değilim.
Beni bir meyve etmeli, çoktandır bu düşüncedeyim 
Bir elma kurdu belki, bir ayvanın sonbaharlık kalbi…

Her şey tersine dönüyor gözlük camları gibi 
Gözlük camları kırılıyor diğer tüm camlar gibi 
Bir yerlerini bir yerlerde unutuyor insanlık 
Dogmatik yıllar, az da olsa evlere sıkışmış edebiyat teorileri.
Bu bir teori değil diğer tüm yazılanlar gibi,
Bu bir teori değil diğer tüm teorilerin teori olma özelliğini yitirdiği gibi.
Kapı çalıyor bakmak gerek 
Bu da bir teori olabilir kapı açılana kadar 
Çünkü kapı açılıp kapanana kadar gülümser dünya.

Hayat bir deplasmana sığıyor çoktandır 
Her şey biraz eski bir gün öncesine göre 
Her şey bir bakıma eksik ve söylenmemiş
Bir şehir inşa etsek diyorum pencereme karşı 
Bir ev, bir yol ve olabildiğince uzun.
Fesleğenler büyütsek, çocuk kalsak 
Çünkü fesleğen büyütmektir çocuk kalabilmek
Çünkü çocuk kalabilmektir hayatı çıplak gözle görmek.

Bu bir unutma eylemi ve her şey bir yaşında 
Yüzüm derli toplu, hayat gibi yaşım uzuyor.

DÜNYA LİMANI
Yakup Diker

Hayat bir deplasmana 
sığıyor çoktandır 
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Her gün
yeni bir nokta koyarak başlıyorum hayata
Acıların karanlığa yelkenlerini açtığı yerden.
Uçarı heveslerimi dizginliyorum
Şakaklarıma inen her yağmurda
bir başka acıyla bir oluyor yolum.
Aynı beldelerin,
Aynı uzak iklimin yolcuyuz
Ve onunla aynı duldalıkta bekliyoruz
Gönlümü bin parçaya ayıran
Yağmurların dinmesini.
 
Acı ve
Hasretle başlıyorum her şeyden önce,
Henüz üzerime düşmezken o gösterişli gölgesi
O kasveti şehrin
Ve ufku sarmadan gün doğumlarının sancısı,
Başlıyorum yeni bir hayatı yaşamaya.
Bazan
Bazı şeyler yola çıkıldığı vakit anlaşılıyor
Gidişlerin buruk hissi mesela,
Kavuşmaların asıl anlamı,
İşte o zaman!
İşte o zaman, yankı buluyor yürekte
Ve görülüyor hüznü ademoğlunun.
 
Yalnızlık ne demek,
Kimse bilmiyor şehre kar yağmadan
İzler bıraktıkça birbirimizde
Farkındayız birbirimizin.
Bir yara var yüreğimizde
İşte diyoruz aşk bu olsa gerek.
Gittikçe manadan feragat ediyorsa da
Ve yaklaştıkça uzaklaşıyorsa da her şey
Kimse anlamak isteği taşımıyor.
Bilmek istemiyoruz
Bu kolezyumda tek başımıza olduğumuzu
Ve neden yürüyemiyoruz solumuza bakarak
Bilmek istemiyoruz.
 
Ve sonra
Kayda değer bir hasıla çıkmıyor
Çağımız
Kirletiyor ve
o beyaz sayfalarını aşkın
boyuyor kapkara.

Yeni Bir Nokta
Enes Mahir Yalım

26



Her soykırım köklerden başlar
Saç teli kadar incelmiş kökleri tırpanlayarak
Ve en ön sıradan seyrederek ölümünü
Uzun sevdalardan bir buket kaygı alarak
Kendini tekerrür etmeden daima öteyi arzulayan
Arzusu bedenini ele geçirmiş bir işçinin bıraktığı her ne varsa
Başka ne olsundu hayat

Hayatın görevi pahalı sevdalar aşılamak yarına
Düşlemek alengirli bir sofranın altındaki kırıntıları
Ve katilini barındırmak asırlar boyu göz kapaklarında
Gitmenin kendisidir boynumuza mühürlediği hayatın
Fillerin beynimde tepiştiği acı tadan sözler gibi

Her yanlış adınla başlar 
Sevince uçuşan yanılgıyı harmanlayarak
Katledilmiş duyguları dirilten de biri olmalı diyordum çocukken
Çocukken her şey düz, pürüssüz ve bana aitti sanki
Şimdiyse her şey bir o kadar uzak, kıvrımlı ve dar
Koca dünyada bir katre umut yeterdi dirilmeye
Dirilmenin en tılsımlı yanı da kök değişmektir 
Bir kadavranın teslimiyetine sahip oluncaya dek değişmek
Değiştirmek ve yok olup gitmek

Tarih hep üstündür aşktan
Aşktan ve çarpışınca kanayan yaralardan
Bakışlarım bin yılı aşkın buhran kokar
Göz bebekleri eritir demiri adını bile bilmediğim bir genç kızın
Sovyetler savaşı kaybeder
Tarih bir kere daha üstündür yaşamaktan
Göz pınarlarım bin yılı aşkın kurudur
Ve kınındadır daima öfkemin ve kinimin dibinde parlayan sihir

Geleceğiz ve eşeleyeceğiz toprağı oluklarca su akıncaya dek
Eşeledikçe insanlığın yüzüyle karşılaşacağız
Bu çağ her uzuvuyla bitkindir
Her hücresinde kanayan bir yüz vardır mutlaka
Soğuk ve titrek bir ateşin yanıp kendiyle kavrulması gibi
İnsan, asırlar boyu mahkumdur kendine

BÖLÜNMEK VE BÖLÜŞMEK ÜZERİNE -2
Oğuzhan Akcı
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CARCHARODONTOSAURUS 
VE MAKSİLLER YAN KESİCİ DİŞİ
Kadir Tepe

“Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız 
ve devam ediyor başkalarının hınçlarıyla”
İsmet Özel

I.
İnsan, alelacele yaratılır, son nefesini verir koşarak
Bir ânda kopar kıyamet ve baştan yaratılır kâinat
Rahmine cemrelerle düşmekten suskundur tâbiat

Hastalıktan acının kaynağına dayanan ellerinin
Ölürken ne kadar mutlu olduğunu görürdüm
Bir çocuğun ağlarken gökten akan kana gülümsemesini
Sonra tırnaklarıyla ceset taşıyan karga sürüleri kanatlanırdı
Ve mavzerler yalnızlığın etrafını kuşatınca
Tetiğin hedeflediği kalbinden başka yeri olamazdı!
Varsa eğer kaderimizin beş duyu organı
Ölümün semâlarından ürkek bir yıldız kayardı
Hayatımıza başka ruhların tecellisiyle başlardık
Her ölümün gizli bir adı olsaydı 

II.
Yaşamanın kapıları, rüzgarın esametiyle ortadan kalkardı 
Dalgalanan gölgemizin kinini, inşiraha doğru kusardık
Son demine gelirken kutsal bellemediğimiz ömrün 
Korkularımızı gard alarak mayın tarlalarından uzaklaşırdık
Aşkın milliyetçi damarı tutunca adle boyun eğerdik
Ve bir insan, ruhuna ne giydirirse giydirsin 
Üzerinde, yanlızca görünen esaretin devrimidir
Biz bu dünyayla davalıyız, en fazla kankardeş!
Çünkü insanların ruhunu satmaya, yelkenleri hep foraydı
Avazımızın çıktığı kadar bağırırdık, zinhar duyan olmazdı
Bu yüzden dünya, tenimize hiç değmedi 
Tanrı, mevye bahçelerini hep aynı hizâda dikerdi
Bu yüzden yavaş yavaş akardı kanımız
Ve intihar etmeyi unutacak kadar dalgınken
Dilimizi kör bir jiletle keserken akan gözyaşıydı
Korkma! Annem dediyse genç bir kız, ışıklar sönmezdi 
Hâla çığlıklar atmaya takâtimiz vardı
Hayatın mazereti yaşamak 
Her ölünün mektuplaştığı bir sevgilisi olsaydı

III.
Dişimi şeytanın etine takıp da geliyorum sevgilim
Her adımımda bir uzuvumu keserek
Dağların ardına yaslanan umutlarımı geride bırakarak
Zapt edilemeyen canavarlarla sevişerek
Ve bir kavga için yumruklarım tayfalarını toplarken
Meğer göğe sarılıyormuşum, tâbiattan af dilerken
Bu yüzden insanlar dâima yalnızdı
Elbet savaşmakla değil, kaçmakla meşhursam
         Kâinat zamansız mezbahaya dönerdi
Bir yas dumanı, mumundan uzaklaşınca ölüme varırdı
Paslanmış bulurdum enginde yatan o gövdemi
Terk ettiğimde vatanımı, hâkikatın çarkları dururdu
Küfretmem için sebep neyse onu kaldırımlara tükürürdüm
Huzur denen illetten dâima izole edilirdim
Sağırdım, nasıl da duyuyordum sesini
Kördüm, en uzakları görürdüm
Şimdi nerelerimin kesildiği belli, nereden oluk oluk kan geldiği
Üstüne üstlük bir de çatlaklarım vardı
Çalmadığım kapı kalmadı, inmediğim durak
Ne duvar, ne dudak
İşte sonunda buldum!
Kalp!

Ve intihar etmeyi

unutacak kadar 

dalgındım
.
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Oyuncaklar serisinin 13. Çalışması olan ‘’Sek sek’’, sokakta terk edilmiş bir mekanda bulunan; ipleri ellerinde düğüm olmuş 
ahşap bir kukladan, taştan, bir kız çocuğuna ait bağcıkları açılmış kırmızı ayakkabılardan, yere çizilmiş sek sek oyunu çizgisinden 
ve kırılmış beyaz bir tebeşirden oluşmakta. Sek sek oyunu herkesin bildiği gibi tebeşirle zemine çizilen, taşın rakamların 
yazılı olduğu bölgeye atılıp, özellikle eski zamanlarda her çocuğun sokakta oynadığı bir oyundur. İster kalabalık ister tek 
oynanabilen bir oyun olmasıyla, çocuklar üzerinde hem hareketi, sosyalleşmeyi sağlayan hem de keyifli bir oyun… Resimde 
çocuk ayakkabıları oyun çizgisinin başında bulunmasıyla, bir zamanlar bir kız çocuğunun bu oyun için orada olduğunu, oyun 
oynadığını bizlere gösterirken; çocuksuz bir şekilde yer alması ve ayakkabının bir eşinin devrilmiş şekilde durmasıyla artık 
terk edildiğini vurgulamakta. Tebeşir ise kırık vaziyette yer almasıyla oyun çizgisinin onunla çizildiğine göndermede
bulunan bir nesne durumundadır ve kukla, kendisiyle sokakta oynamayı umduğu çocukları bekleyen bir konumda yer almıştır. 
Önünde taşın bulunması fakat ellerinin ip ile düğüm olmuş vaziyette kalması ise oyunu oynayamadığını vurgulayan bir diğer 
noktadır. Belki bir çocuk gelse, düğüm olmuş ipleri çözse oyun oynanabilecek fakat günümüz dünyasında artık
çocukların sek sek gibi oyunları unutması hatta bir kısmının böyle bir oyunun varlığına dair bir bilgisi olmaması bile toplumsal 
bir sorun niteliğinde değerlendirilebilmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle, çocukların artık sanal oyunlara ağırlıklı şekilde 
yönelmesi bakımından bu tarz geleneksel oyunların unutulmaya yüz tutuşu, çalışmada yansıtılmıştır.

‘’Bir Küçük Mavilik’’, günümüz sorunu olan salgının, insanları özellikle çocukları ülke olarak ‘’kapanma’’ halinde ne kadar 
etkilemiş olduğuna değinen bir temayı içermekte. Çalışmada bir iç mekanda yer alan ve duvara bant ile yapıştırılmış bir 
kağıtta çocuk çizimine ait bir gökyüzü resmi, boyalı oyuncak tahta uçağı halat ile omuzlarına takmış bir kukla yer almakta. 
Her ne kadar yeşil renk kişiye güven hissini aktaran bir anlam barındırsa da duvar köşesi ve ortamın karanlık bir atmosferde 
oluşu, yurt geneli ‘’kapanma’’ halini, evlere sıkışıp kalmayı alıcıya sunarken, kukla bu evlerdeki çocukları temsil etmektedir. 
Dışarısına özlem duyan, sokakta oynamayı, gezmeyi, gökyüzünü hissedebilmeyi hasretle çeken çocuklar… Fakat çalışmadaki 
kukla (çocuk) hala umudunu yitirmemiş görünüyor ki, hissedemese de görmeyi yeğleyerek gökyüzünü, kendi gibi küçük olan 
bir kağıdı maviye boyayıp üzerine de bulutlar koyarak şimdilik bir çizime sığdırmış. O kağıda bakarak, omuzlarına takmış 
olduğu oyuncak uçağı ile de o mavilikte özgürce uçtuğunu hayal etmekte. Şu anki çağımızda yaşamış olduğumuz zorluklar 
ile umudu, kendi oyunu ve hayal dünyası dahilinde başa çıkmakta. Aynı zamanda kuklanın ellerindeki iplerin kopuk olması 
da özgür olmak isteyişini vurgulayan ögelerdir. Bir diğer detay ise, oyuncak uçağın kuyruğunda yazılı olan ‘’19’ numarası; 
kuklanın (çocuğun) elinden oyun için yazılmış olan bir sayı iken bir yandan da Covid-19’ a göndermede bulunan bir öge 
olarak yer almakta. Bu çalışma, çocuğun en güzel çağlarında, zorlu şartlar altında ‘’küçük bir mavilik’’ e sığınması ile umut 
buluşunu, Nazım Hikmet’in de dediği gibi ‘’ Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz, motorları maviliklere 
süreceğiz!’’ umut ve nikbinlik dolu mesajı ile ironik bir hava dahilinde izleyici ile buluşturmuştur.

Oyuncaklar serisinin 7. çalışması olan ‘’’Sahne Arkası’’, sahne oyunu öncesinde bir kuklanın yaşantısından kesiti ele almakta. 
Kuklanın bazı aksesuarları, küçük tahta bavulunda ve etrafa saçılmış vaziyette resmedilirken, sahneye çıkarken kullanmış 
olduğu iki farklı kafa (yüz) olduğunu görmekteyiz. Biri arka planda kalmış olan kafa; kırılmış, parçaları dağılmış ve üzgün 
bir mimiğe sahipken, vücudunun ön planında bulunan yüz ise çoğunlukla palyaço gibi süslenmiş, rengarenk şapkası, 
burnunda kırmızı topu ve kahkaha atarcasına mutlu bir mimiğe sahip. Bu durumu destekleyen araçlar olarak ise mutlu 
yüzün bulunduğu kafanın altında yer alan kupa as ve maça iki kartları… Biri duyguları, özellikle mutluluğu temsil ederken 
diğer kart üzüntü ağırlıkta durumları ifade etmekte. Kartlar, kuklanın sahne aksesuarlarından biri olması haricinde anlam 
bakımından da mimiklere göndermede bulunmakta. Çalışmada perdenin önü ve arkası kuklayı görünür kılan ya da saklayan 
bir nesne pozisyonunda. Sahneyi içerisinde bulunduğumuz, hayatımızı sürdürdüğümüz dünya olarak değerlendirirsek kukla 
bizleri temsilen bulunmakta ve hem üzüntümüzü hem de mutluluğumuzu yaşamış olduğumuz hisler doğrultusunda perde 
arkasındaki kendi özel alanında bu durumları yaşamakta. Görünür tarafa yani perdenin önüne çıkarken ki bu alan dış dünya 
dersek, insanların hislerini bu duruma göre ayarlayıp, mimiklerini ona göre sergilemeleri söz konusudur, kukla da bu duruma 
ayak uydurmakta. Kuklanın sahnede almış olduğu rol ile gerçek hayatta insanların özel alanları haricinde, hissettiklerinin 
dışında sergiledikleri mimiklerle yapmış oldukları rol kesişmekte. Bir nevi dünya bir sahne ve bizler de resimdeki kukla gibi 
rollerimizi gerçekleştirmekteyiz. Shakespeare’in ‘’İnsanın Yedi Çağı’’ şiirinde dediği gibi: 

‘’Bütün dünya bir sahnedir...
Ve bütün erkekler ve kadınlar
Sadece birer oyuncu...
Girerler ve çıkarlar.
Bir kişi birçok rolü birden oynar..”
 -William Shakespeare
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Bütün dünya bir sahnedir...
Ve bütün erkekler ve kadınlar
Sadece birer oyuncu...
Girerler ve çıkarlar.
Bir kişi birçok rolü birden oynar.
 
-William Shakespeare
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