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Can Dündar, ilk baskısı 1998’de 
yapılan “Yârim Haziran”ı en kişisel 
kitabı sayıyor. Değişik ruh hallerindeki 
denemeler içinde Haziran’ın yeri başka. 
İlhamını, ilkyaz düşlerini, umutlarını 
Haziran’dan alıyor. Yıl dönümleri, yıl 
sonu muhasebeleri Haziran’da yapılıyor. 
Yolunu kaybetmemek için serptiği 
pirinç taneleri gibi görüyor Haziran 
yazılarını. 

Dündar’ın kişisel takvim yaprağı bir 
yana; 2013’te toplumsal muhalefet açı-
sından da Haziran bir dönüm noktası 
oldu. Gezi Eylemleri, Haziran İsyanı; 
bir siyasal kültür, yeni bir dil yarattı. 
Bir ilham kaynağı, bir ruh haline geldi. 
Artık her toplumsal mücadelede, baş-
kaldırıda Haziran’a referans veriliyor. 
Gezi’deki gibi dayanışmak, paylaşmak, 
birlikte mücadele etmek hatırlanıyor, 
örnek gösteriliyor. 

7 Haziran sonrası yüzlerde benzer bir 
gülümseme, bir rahatlama görmek 
mümkün. Direnişin hazzı, güven 
duygusu tekrardan hissediliyor gibi. 
2013 Haziran “O, gökten inecek!” 
diyordu. 2015 Haziran bir nebze olsun 
başardı mı? Sanırım evet, ama, iyi ola-
sılıkla Canavar’ı sadece durdurduğu-
muzu unutmadan. Geriletip kayıpla-
rımızı telafi edebilecek miyiz, henüz 
belirsiz… 

Küresel sermaye, yerli ve yabancı iş çev-
releri bir “büyük uzlaşı” arayışını, baskı-
sını gündeme sokmuş bulunuyor. Daha 
düne kadar Canavar’ı “demokrasi” adına 

desteklemiş yazar-çizer tayfasının 
“büyük koalisyon”a aşk duymaya baş-
laması tesadüf olmasa gerek. İstikrar 
istiyorlarmış, uzlaşma istiyorlarmış. 
İstesinler bakalım…

Biz de başka şeyler istiyoruz! Asgari 
ücret artırılsın. Seçim barajı kalksın. 
Yolsuzluk ve katliam dosyaları yeniden 
açılıp etkili biçimde soruşturulsun. 
Suriye’deki kirli savaşa destek verilme-
sin. Saray tahliye edilip halkın, öğrenci-
lerin kullanımına tahsis edilsin…

Uzatmak mümkün. “Haziran Ruhu, hır-
sızlar ve katillerle iş tutanı affetmez!” 
demekle yetinelim şimdilik. “Onlar 
ile koalisyon yaparsak biteriz. Gezi’de 
öldürülen çocukların annelerine ne 
deriz?” tavrı gerçekten konabilirse; bize 
düşenin tebrik etmek, saygı duymak 
olduğunu da ekleyelim. 

Yârimiz Haziran. Yârimiz o çocuklar ve 
o anneler. Dünyanın yüzü suyu hürme-
tine döndüğü o güzel, o pırıl pırıl çocuk-
lar ve anneler… Yüzlerini, gülüşlerini, 
adlarını,  kavgalarını hiç unutmayacağız!

bir sabah anne bir sabah / acını süpür-
mek için açtığında kapını / adı başka 
sesi başka nice yaşıtım / koynunda 
çiçekler / çiçekler içinde bir ülke getirir-
ler / başlarını koymak için yorgun dizine 
/ sen hazır tut dizini anne / o mükem-
mel güne. 
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Toplumsal
Sözleşme

S E C T I O N  N A M E

4  U N I V E R S A L  M A G A Z I N E  M A R C H  2 0 11

"İnsanın toplum sözleşmesiyle kaybettiği şey, doğal özgürlüğü ile 
isteyip elde edebileceği şeyler üzerindeki sınırsız haktır. Kazandığı 
şey ise toplumsal özgürlükle, elindeki şeylerin sahipliğidir.”

Jean-Jacques Rousseau

youreads kanal haziran 2015

y a z a r  a y n a s ı                                                            @ a b i

1-"Özgürlüğümüz elimizden her nasıl alındı ise onu aynı 
yöntemlerle geri almak meşrudur."  
 
Not.1:  Birileri bizden zorbalıkla özgürlüğümüzü almaya 
kalkarsa bunu kabul etmemizde sakınca yoktur. Çünkü 
günü geldiğinde aynı zorbalıkla bizim de geri alma hak-
kımız duruyordur. Peki bugün baktığımızda zorbalıkla mı 
alındı özgürlüğümüz? Çok daha karmaşık bi sistem ku-
ruldu. Aslında kaçınılmaz bir karmaşıklıktı bu. Demek ki 
özgürlük, ancak benzer yoldan gidilerek geri kazanılın-
ca meşru sayılacak. Devrim taşla sopayla olmayacak gibi 
görünüyor. 
 
2-"Insan boyun eğmeye zorlanıyorsa, boyun eğmek zo-
runda değil demektir."  
 
Not.2: Güçlü olunca elde edilen haklar, gücü kaybettiği-
mizde elimizden gidiyorsa buna tam anlamıyla hak di-
yemeyiz. Doğru kelime istismar, ödül, kazanç, çıkar vs. 
olmalıdır. Örnek vermek gerekirse bir işe gireriz ve özel 
hastanede muayene olma hakkı elde ettiğimizi düşü-
nürüz. Işten çıkınca bu hak devam etmiyorsa, buna hak 
denmesi sakıncalıdır. Sadece bir çeşit çıkar elde etmişiz-
dir, bu da geniş açıda güce ortak olmanın bir mükafatıdır. 

"Güç" ile ilişiğimizi kestiğimizde bu bir kaybedişe dönü-
şür. Oysa hak başka bir mevzudur, koşula göre değişen 
"güç"ten bağımsız bir şeydir. Yaşamak gibi. Toplumun bir 
araya gelip sözleşme imzalamasının birinci nedeni yaşa-
ma hakkının korunmasıdır. Peki ya özel hastanede mua-
yene olma hakkı? 



3-"Özleri birbirinden ayrı olan şeyler arasında gerçek iliş-
ki kurulamaz." 
 
Not.3: Savaşlar insanlarla insanlar arasında gerçekleşen 
bir şey değildir.  Insanlar kendi hallerindeyken başka 
insan topluluklarına düşman kesilmezler. Savaşta çar-
pışanlar insanlar değil devletlerin askerleridir. Birbirine 
düşman olanlar devletlerdir. Bir insan bir devlete düş-
man olamaz. Savaşın verdiği öldürme hakkı bir insanın 
bir insanı öldürmesine hak vermesi şeklinde değil, bir 
devletin askerinin diğer devletin koruyucusunu öldürme 
hakkıdır. 
 
4-"Bir kalabalığı boyunduruk altına almakla, bir toplulu-
ğu yönetmek farklı şeylerdir." 
 
Not.4: Toplumun bir ortak çıkar doğrultusunda bir ara-
ya geldiğini unutalı kaç yıl ya da kaç yüzyıl oldu acaba? 
Ulusları bir arada tutan şey devletler değildir ki. Devletler 
sadece bir arada tutunan uluslarda toplum yararına hiz-
met etmek üzerine kurulmuş düzeneklerdir. Devlet han-
gi zamanda ulus bizzat bir grup tarafından boyunduruk 
altına alınarak kuruldu bugüne kadar? Halkın, toplumun 
bizzat yönetici seçmediği bir topluluk köleliği ne şekilde 
bu denli kabul eder hale geldi? Devlet ve toplum ilişki-
si, yönetici ve halk ilişkisi ihanetin daniskasıdır. Halk bir 
amaç uğruna devlet sistemini oluşturmuşken, güç den-
geleri halk aleyhine döndüğü andan itibaren devlet ve 
organları bizzat ihanet içine düşmüş, halkın bir bölümü-
ne (zengin sınıfı) diğer bölümünü (fakir sınıfı) hizmetkar 
eyleyerek komisyonculuğa soyunmuştur. 
 
5-Toplum sözleşmesi şudur: "her birimiz bütün varlığımı-
zı ve bütün gücümüzü bir arada genel sistemin buyru-
ğuna verir ve her üyeyi bütünün bölünmez bir parçası 
kabul ederiz." 
 
Not.5: Bütünün, yani devletin meşruluğu buradan ge-
lir. Her birey kendini verir ve herkesin en az kendi kadar 
her şeyiyle topluma ait olduğunu kabul eder. Her birey 
parçaları oluşturur, bir aradayken bütüne ulaşılır. Politik 
bütünlükte üyeler edilginse ona devlet,  etkinse egemen 
varlık denir. diğer devletlere karşı egemenlik denir. Bu 
doğrultuda Devletin üyeleri bir birlik olarak halk, ege-
men varlığın üyeleri yurttaş, egemenliğin üyeleri ise uy-
ruk olur.  
 
6-"Insanın toplum sözleşmesiyle kaybettiği şey, doğal 

özgürlüğü ile isteyip elde edebileceği şeyler üzerindeki 
sınırsız haktır. Kazandığı şey ise toplumsal özgürlükle, 
elindeki şeylerin sahipliğidir. 
 
Not.6: Nihayetinde gelinen noktada toplum sözleşmesi 
mülkiyeti verir. Doğru ama uzun vadede, gözümüzle de 
gördük ki bu sözleşme "zenginin malını, fakirinse canını" 
korumaya yönelik evrilmiştir. Bugün aile mirası olmayan 
sıradan bir vatandaşın mülkiyet edinmesi için hayatının 
çok önemli bir bölümünü yoksulluk ve hizmet ile geçir-
mesi gerekiyor. Kaldı ki bu mülkiyet elde etme hakkı, ya-
nında yeterli sosyal hakları getirmediğinde halk, yurttaş 
ya da uyruk denilen büyük çoğunluk belli bir zümrenin 
hizmetine amade hale geliyor. Şu dünyada miras kadar 
saçma bir şey var mı ?
 
7-"Salt isteklerimizin itisine uymak kölelik, kendimiz için 
koyduğumuz yasalara boyun eğmek özgürlüktür" 
 
Not.7: Herkesin salt istekleri doğrultusunda hareket et-
mesi özgürlük alanımızı hayli daraltırdı. En azından ölüm 
riskimiz artardı. Kendimiz için koyduğumuz yasalar bi-
zim can güvenliğimizi sağlayarak aslında özgürleşmemi-
zi sağlıyor. Peki ya diğer yasalar? Karmakarışık bu siste-
min amacı nedir? Sıradan bir insan toplumdan ne ister 
ki, devasa bir sistem kuruluyor. Kimse onu öldürmesin, 
eğitimini alsın, kendine uygun bir işe girsin çalışsın, aile 
kurabilsin, sevdiği uğraşlara vakit ayırabilsin. Bu kadar . 
Peki tüm bu ahlak, hukuk, din kuralları neden var? Bu işin 
bir yerlerinde sınıfsal ayrım elbette var. (Her şeyi buraya 
bağlayacağım evet, üzgünüm.) 
 
8-"Toplum hali" insanlar için, hepsinin bir şeyleri olması 
ve hiçbirinin gereğinden çok şeyi olmaması halinde ya-
rarlı olur" 
 
Not.8: Ne kadar güzel söylemiş. Toplum insanlara vatan-
daşlık tabanında eşitlik sunar. Devlet nazarında her birey 
eşittir, eşit haklara sahiptir. Bir kimsenin güçlü ya da zeki 
olması yasaları değiştirmez. Değiştirmemeli yani, şimdi 
bugüne bakayım diyorum, yeminle kafamı çevirmekten 
korkuyorum. Hangi eşitlik ? Adam yalıda doğuyor. Trilyo-
ner diye kavram var, Sahi bunu da ayrıca merak ediyo-
rum. İnsan trilyonu ne yapar ki? Lüks içinde yaşar, mülk 
edinir, gene mülk edinir, gene mülk edinir, sonra da ölür 
çocuğuna bırakır. Miras ne saçma bir şey demiştik değil 
mi? 

y a z a r  a y n a s ı                                                    @ n u r a n y u mS E C T I O N  N A M E
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"Toplum hali" insanlar için, hepsinin bir şeyleri olması ve hiçbirinin 
gereğinden çok şeyi olmaması halinde yararlı olur" 



9- "Toplumsal bağı kuran şey, birbirinden farklı çıkarlar 
arasındaki ortak şeydir. Toplumlar bu ortak çıkar doğ-
rultusunda yönetilmelidir. İktidar değişebilir ama genel 
istem hep aynıdır." 
 
Not.9: İktidardakinin istemi genel istemle kimi zaman 
uyuşma halinde olabilir. Hatta iktidar olabilmenin ön 
şartı budur. Çünkü iktidar olabilmek için halkın oyunu 
almak gerekir. Fakat bu hiçbir koşulda uzun soluklu 
olamaz. Bugün bir iktidarın isteminin egemen varlığın 
(toplumun) istemi ile uyuşuyor olmasının yarın da uyu-
şacağı anlamına gelmediği gibi uyuşacak olsa bile bu-
nun bugünden kabulü halk olma bilincine terstir. Halk 
kendini ortak amaçları gördüğü anda köleleştiremez. 
İleri dönük pozisyon almak doğru değildir. İktidar genel 
istemle uyumlu olduğu sürece yönetimde kalabileceği-
ni fakat bunu özel istemlerine çevirdiğinde o koltuktan 
ineceğini bilmeli, bu hissettirilmeli.dir Aksi halde kısa 
vadede efendiler ve köleler olarak ikiye bölünmek kaçı-
nılmazdır. 
 
10- "Halk hiçbir zaman bozulmaz ama çoğu kez aldatılır." 
 
Not.10: Genel istem her zaman doğrudur. Genel istem 
halkın ortak kararıdır. Fakat bugün baktığımızda halkın 
can damarlarına kadar girilip bölünmesi suretiyle, genel 
istem ortak çıkarlar ekseninden çıkarılıp, manipüle edi-
lerek bazı zümrelerin istemlerine endekslenmiştir. Özel-
likle medya organları, internet siteleri bu ayrışmayı sağ-
layacak argümanlar olarak kullanılınca insanlar kendi 
çıkarını bir kenara atmaya başlamış, haliyle genel istem 
de saçmalamaya, hatta yok olmaya başlamıştır. Zümre-
lerin istemleri ise bazı güçler tarafından dikte edilerek 
ortak çıkarlar yok edilmeye çabalanmıştır. Bugün bir ik-
tidar dahi genel ya da özel tüm istemleri aynı zeminde 
toplasa bile etki altındaki kimseler o iktidarın yönetimi-
ne meşruluk kazandırmak istemez, kısaca oy vermez. 

 
11-"Devleti insanla kurar, insanları da toprak besler. Poli-
tik bütünlüğün oranı şudur; halkın geçinmesine yetecek 
kadar toprak, toprağın besleyebileceği kadar da insan 
olacak." 
 
Not.11: Topraklar ekilecek, verimli kullanılacak ki dışa 
bağımlı olunmayacak. Aynı zamanda verimli toprak-
lar ekildiğinde insanlar aç kalmayacak. Tabi şimdilerde 
ithalatın ana kalemi enerji olduğu için ekmek, biçmek 
geri plana atıldı. Nasıl olacak da enerjide dışa bağımlı 
olmayacağız hesapları yapılırken şehirleşme artıyor. Sa-
nayileşme arttıkça sanayi tipi gıda maddeleri tüketiliyor. 
İnsan ömrü kısalıyor, verimsizleşiyor. Böylece yine ana 
dengeye ulaşılmış olacak. Toprağın besleyebileceği ka-
dar insan kalacak. 
 
12-"Her yasama sisteminin iki amacı vardır. Özgürlük ve 
eşitlik. Eşitlik olmadan özgürlük olmaz. Eşitlikten güç 
ve zenginlik olarak herkesin aynı olması değil, hiçbir 
yurttaşın ne başkasını satın alacak kadar zengin, ne de 
kendini satmak zorunda kalacak kadar yoksul olmaması 
gerekir. " 
 
Not.12: Toplum hep aynı toplum olarak kalmaya de-
vam ediyor, töresine, ahlakına bağlı insanlar sözleşmeye 
uygun hareket etmeyi amaç ediniyor. Fakat gelir dağı-
lımındaki eşitsizlik ve makasın her geçen gün daha da 
açılması devlet sistemini çürütüyor. Birey kendi çıkarı 
için toplum sözleşmesini imzalıyor, toplum ideal yöne-
tim için devleti kuruyor. Demek ki devlet aslında bireyle-
rin çıkarı için oluşturulmuş bir yapı. Devletin çürümesiy-
le birlikte tüm bu toplumsal güç belli zümrelerin emrine 
geçiyor, bırak bir kişiyi satın almayı binlerce insanı satın 
alabilecek bireyler meydana getiriyor.  
                                                                                                     @abi

y a z a r  a y n a s ı                                                               @ a b iS E C T I O N  N A M E
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La Haine
 "Paris'te polis kurşunu bir can aldı." Peki hiç merak ettik mi, acaba o 
genç neden vuruldu? O gün neler oldu? Onun vurulmasına sebep 
olan olaylar silsilesi nasıldı? "La haine" buna bir cevap vermeye 
çalışıyor."
Vincent, hubert ve sayid. Fransa ghettolarında yaşayan 
üç genç, üç iyi arkadaş. Vincent bir yahudi, sayid bir 
arap ve hubert de bir zenci. Üç farklı ırk, üç farklı kültür. 
Bu üç toplum uluslararası camiada birbirine girerken, 
bu üçlü nasıl çok iyi arkadaş kalabiliyorlar? Cevabı basit 
aslında: ortak nefret ve fakirlik. Bu iki kavram onları bir 
araya getiriyor ve kaynaştırıyor.

Filmi izlemediyseniz okumayın. Bu film mutlaka izle-
nip, üzerine düşünülmesi, tartışılması gereken bir film. 
Bunları söylerek:

Şimdi şöyle başlayalım. Paris ghettolarında olaylar olu-
yor bir gün. Sıradan bir protesto. Göstericiler araba 
yakıyor, kaldırımlara, duraklara, dükkanlara.. Kısacası 
sağa sola zarar veriyorlar. Polisle çatışıyorlar. Ancak bu 
olaylar sırasında sıra dışı bir şey oluyor. Polislerden bi-
rinin silahı olaylar sırasında kayboluyor, daha doğrusu 
çalınıyor. Şimdi olayların ertesi günündeyiz. Bu filmde-
ki bütün yaşananlar bir gün içerisinde geçiyor. 19 Saat. 
Vinz(vincent), sayid ve hubert ile tanışıyoruz. Silahın 
aslında vinz'de olduğunu öğreniyoruz. Bu üçlünün ya-
kın bir arkadaşı polis kurşunu yüzünden komaya gir-
miş. Vinz yemin ediyor, "eğer o ölürse ben de bir po-
lisi öldüreceğim." Bir yandan ben çehov'un silahıyım, 
filmin bir yerinde ateşleneceğim diye bağıran vinz'in 
silahı, bir yandan gün içerisinde komadaki çocuğun 
durumundaki değişiklikler, üçlünün sürekli polislerle 
karşılaşması(silah hep vinz'in üzerinde), ve bunun gibi 
birçok element filmin gerilim dozunu acayip yükselti-
yor.

Şimdi filmle ilgili en çok şu eleştiriyi okudum: "filmde 
hiçbir şey olmuyor. Üç tane serseri paris'te turluyor, 
konuşuyor, polislerden kaçıyor ve aynı şey tekrar edi-

yor." Bu eleştiriyi gördükten sonra filmle ilgili bir şeyler 
yazmak geldi içimden. Çünkü birkaç yıl önce bu filmi 
izleseydim ben de muhtemelen aynı şeyleri düşüne-
cektim. Ama şu an çok farklı düşünüyorum ve filmin 
yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Veya sanıldığından 
çok daha başarılı, etkileyici ve derin olduğunu.

7  U N I V E R S A L  M A G A Z I N E  M A R C H  2 0 11
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Bir sabah gazeteyi açtık. Dış haberlere baktık. Bir tane 
haber: "paris'te polis kurşunu bir can aldı." Haberde bir 
göstericinin polis kurşunuyla hayatını kaybettiğini oku-
duk. Zaten dış basından bir haber olduğu için aşağı yu-
karı bir paragraf falandır. Peki hiç merak ettik mi, acaba 
o genç neden vuruldu? O gün neler oldu? Onun vurul-
masına sebep olan olaylar silsilesi nasıldı? La haine buna 
bir cevap vermeye çalışıyor. Bir gencin ölümüne giden 
yol. Ölümünden önceki 19 saat. Haberi okuyan bizler 
için o gencin bir önemi yok. Çünkü nasıl olsa ertesi gün 
başka bir ülkede, başka bir ölüm haberiyle uyanacağız. 
Sonra başka bir gün başka bir ölü. Merak etmeyeceğiz, 
dünyada milyarlarca insan var. Neden birinin ölümüne 
bu kadar takılalım ki? La haine takılmamızı istiyor. Filmin 
en çok eleştirildiği "olaysızlık" buradan kaynaklanıyor. Bu 
üç genç süper kahraman değil, banka soyguncusu değil 
bir şey değil. Günlük hayatımızda nasıl arkadaşlarımızla 
buluşuyoruz, onlarla aktiviteler yapıyoruz, sonra sabahlı-
yoruz ve uykulu gözlerle evlerimize dönüyorsak bu film-
de de aynı şeyler oluyor. Tek farkı, gençler bir ghettoda 
yaşadığından, gün içerisinde karşılaştıkları şeyler bizim 
karşılaştıklarımızdan biraz daha farklı ve tabii bu geçiri-
len 19 saat, büyük bir gösterinin ardından olduğu için, 
polisler ve göstericiler arasındaki gerginliği de görüyo-
ruz.(Ayrıca bu gerginlik de filmin finalini belirliyor zaten).

Filmde üç karakter var dediğim gibi. Sayid, arap genç. 
Hubert, zenci afrikalı. Ve vinz, yahudi, öfkeli gencimiz. Bu 
üç farklı ırk, üç farklı kültür olayı boşuna seçilmemiş. Ül-
keler arasında böyle gerginlik olurken bu üçlü nasıl bu 
kadar uyumlu bu sorgulanmış. Cevabı söylediğim gibi 
fakirlik ve ortak nefret. Fakirliği ele alalım. Paris ghettola-
rında yaşıyorlar. İşsizler. Okumuyorlar.

Tek yaptıkları şey "takılmak." Bu onların suçu mu? Ghet-
tolardaki fakirliğin, sefaletin sebebi göstericilerin sürekli 
etrafa zarar verip, o alanlara yapılacak yatırımları kaçır-
ması mı, yoksa bu ghettoların azınlık olarak görülüp, 
umursanmaması mı? Düşünülmesi gereken konular. Yal-
nız şu bir gerçek ki paris'in merkezi ile ghettoları arasın-
da parasal ve kültürel yönden bir uçurum var. Bu üçlü, 
paris'in daha zengin kesimlerinde dolaştıklarında iyice 
ayyuka çıkıyor bu durum. Sanki ghettodakiler uzaydan 
gelmiş gibi davranılıyor onlara. İnsan değillermiş gibi. 
Bir başka birleştirici unsur demiştim ortak nefret. Üçü de 
bir şeyden nefret ediyor. Nefretleri ortak. Nedir nefret et-
tikleri şey? Cevap: polisler. Üçü de polislere karşı öfkeli. 
Üçünün de öfke derecesi farklı farklı, mesela aralarında 
polisleri domuz olarak gören ve onlardan en çok nefret 
eden kişi vinz.
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“Ego, id ve süper ego. Psikoloji bilimindeki en popüler 
üç terim. Kısaca şöyle açıklamak gerekirse, id insanın 
ilkel tarafıdır. Hani primat atalarımızdan evrimleştik, 
ama bir yanımız hala hayvan diyoruz ya. Işte hayvan 
yanımız id'imiz. Sinirlendik mi karşımızdakine yumruk 
atma, hatta belki onu öldürme isteği, soyumuzu de-
vam ettirmek için bir kadınla, gördüğümüz an birlikte 
olma arzusu, isteği ve bunun gibi hayvanlarda görülen 
duygular, dürtüler bizim id'imiz. Süper ego ise tam tersi. 
Süper ego, toplumda öğrendiklerimiz, tecrübelerimiz, 
bizi hayvanlardan ve diğer türlerden farklı kılan o "in-
san" tarafımız. Ego ise bunların arasında gidip, gelen, 
id'i doyurmaya çalışırken süper ego'yla birlikte hareket 
eden tarafımız. Ne insanız ne hayvan. Ikisinin arasında 
gidip geliyoruz. Işte filmi özetlemiş oldum.

Ama şurası bir gerçek ki üçü de öfkeli. Üçü de bu ghet-
to hayatına kızgın. Kapana kısılmış gibi hissediyorlar 
kendilerini. Şöyle düşünelim. Ghetto bir kale olsa. O 
ghettonun içinde farklı dinler, gruplar, kültür yaşıyor 
olsa. Ve normal zamanda sürekli birbirleriyle didişiyor 
olsalar. Kaleye(ghettoya), dışardan bir saldırı olduğun-
da ne yapacaklar? Didişmeyi bırakıp yan yana o kaleyi 
savunacaklar. Peki onların gözünde saldırgan kim? Po-
lisler. Polisler ortak bir düşman olarak görünüyor. Ve o 
düşman karşısında birleşiyorlar. Nefretlerini bir hede-
fe yoğunlaştırıyorlar. Şimdi, vinz,hubert ve sayid ara-
sındaki dostluğun tek sebebi polislerdir, polis nefreti 
olmasa arkadaş olamazlardı demek istemiyorum. On-
ların dostluğu bu temele dayanmakla birlikte, aslında 
bundan öte. Ancak yalnızca bu üçlü arasında değil, bu 
üç farklı ırk, kültür arasında ortak bir dayanışma mev-
cut. Film boyunca bu üç kültürün hiç çatıştığını görmü-
yoruz. Tek çatışma bu üç grubu kapsayan bir "üst grup" 
ile polisler arasında yaşanıyor.

Üç ana karaktere bakalım. Sayid, ilk tanıştırıldığımız ka-
rakter. Sayid ortadaki adam. Arabulucu. Herkesle kolay-
ca kaynaşıyor, herkesle arkadaş. Hubert ve vinz'i sağa 
sola götüren de o. Ve en önemlisi, sayid bizim "ego-
muz." Buraya dikkat. Vinz ise ikinci tanıtılan karakter. 
Hep öfkeli, hep sinirli. Hep sinirli. Kavgacı. Gösteriler-
den sonra silah da onda kalıyor zaten. Yeminli. Eğer ko-
madaki arkadaşı ölürse o da bir polis öldürerek intikam 
alacak. Şu dediklerim vinz hakkında neler söylüyor? 
Ne kadar "ilkel" olduğunu, vahşi olduğunu gösteriyor 
değil mi? Bu filmde vinz bizim "id" imiz. Ve son olarak 
hubert. Boksör. Gruptaki en ağırbaşlı karakter. Yeri geli-

yor polisle anlaşıyor, el sıkışıyor. Onun öfkesi salt polise 
karşı değil. Onun öfkesi yaşadıkları ghetto'ya, bu haya-
ta. Bakın ilginç. Grupta dövüş konusundaki en etkili kişi 
hubert. Çünkü boksör. Kavga olsa diğerlerinden daha 
güçlü, daha rahat. Ancak grupta, kavgayı dövüşü en 
son olarak gören de bir karakter. Bu haliyle de hubert 
bizim "süper ego" muz.

Ego, id ve süper ego. Psikoloji bilimindeki en popüler 
üç terim. Kısaca şöyle açıklamak gerekirse, id insanın 
ilkel tarafıdır. Hani primat atalarımızdan evrimleştik, 
ama bir yanımız hala hayvan diyoruz ya. İşte hayvan 
yanımız id'imiz. Sinirlendik mi karşımızdakine yumruk 
atma, hatta belki onu öldürme isteği, soyumuzu devam 
ettirmek için bir kadınla, gördüğümüz an birlikte olma 
arzusu, isteği ve bunun gibi hayvanlarda görülen duy-
gular, dürtüler bizim id'imiz. Süper ego ise tam tersi. 
Süper ego, toplumda öğrendiklerimiz, tecrübelerimiz, 
bizi hayvanlardan ve diğer türlerden farklı kılan o "in-
san" tarafımız. Ego ise bunların arasında gidip, gelen, 
id'i doyurmaya çalışırken süper ego'yla birlikte hareket 
eden tarafımız. Ne insanız ne hayvan. İkisinin arasında 
gidip geliyoruz. İşte filmi özetlemiş oldum.

Vinz, bir id olarak öfkeyle kalkıyor sürekli. Belinde si-
lahla filmdeki ana gerilim unsuru. Çehov'un silahı deyi-
mi vardır ya, bir silah göründü mü bir filmde illa o film 
bitmeden patlayacaktır diye. İşte biz gerginlikle vinz'in 
belindeki silahın ne zaman patlayacağını merak edi-
yoruz. Bu gerginlik sorunu yalnızca silahın bize göste-
rilmiş olmasından kaynaklanmıyor. Asıl sorun, silahın 
vinz'in elinde olması. Yani id'imizin kontrolü altında. 
O yüzden filmdeki her öfkeli sahnede vinz'in silahını 
kullanacağını düşünüyoruz. Öte yandan hubert ise sü-
per ego olarak vinz ile sürekli kavga ediyor. Hubert'in 
düşüncesi şu: "öfke öfkeyi doğurur." Eğer vinz bir polis 
öldürürse, bu yalnızca polisleri daha da öfkelendirecek 
ve ghettodakilere karşı kullandığı orantısız, anti de-
mokratik gücünü, faaliyetlerini meşrulaştıracak. Film 
boyunca süper ego ve id kavga halinde. Aralarında ka-
lan kişi ise sayid, yani ego. O sürekli arabulucu şeklinde 
film boyunca. Bir hubert'i sakinleştirmeye çalışıyor, bir 
vinz'i. İkisinin arasını bulmaya çalışıyor. Ve onun da ka-
fası karışıyor.
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Örneklerle gidelim. Sayid polisler tarafından nezarete gö-
türülüyor. Sayid'in abisinin tanıdığı olan bir polis, hubert 
ve vinz ile karakola gidiyorlar ve o polis sayid'i serbest 
bırakıyor. Hubert polise teşekkür ediyor, el sıkışıyorlar. 
O sırada ego olan sayid, o anda süper ego'su hubert'ten 
etkileniyor ve o da polise sıcak davranarak onun elini sı-
kıyor. İd olan vinz ise polisin elini sıkmak bir tarafa, poli-
se küfrederek onu tersliyor. Ancak bir başka sahnede bu 
sefer tam tersine sayid, vinz'e destek verircesine polisten 
nefret ediyor. Film boyunca ego'nun bir o yana(id) bir bu 
yana(süper ego) savrulmasını izliyoruz. Ve şöyle ilginç bir 
yön de var. Örneğin bir polisiye dizi izliyoruz. Polislerin 
maceralarının anlatıldığı. Aklıma gelen en iyi örnekler-

den biri the shield adlı bir dizi. Çünkü orada her bölüm-
de hem devriye polislerinin, hem cinayet dedektiflerinin 
hem de sivil polislerin hikayeleri anlatılıyordu. Düşüne-
lim ki dizinin bir bölümünü izliyoruz. Bölümün hikayesi 
şöyle: vandallar polise saldırıyor, bir polisin silahını kapıp 
kaçıyorlar. Ertesi günü polisler silahı arıyor. Şimdi biz dizi-
yi polisin gözünden izlediğimiz için merak ediyoruz: aca-
ba vandallar bu çaldıkları silahla nereyi soyacaklar? Kimi 
öldürecekler? Bir polise mi saldıracaklar? La haine'de ise 
tam tersi bakış açısı vermiş. 
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Yani olayları silah ellerinde olan gençlerin gözünden 
izliyoruz. Bakış açısı değiştiği için sorular da değişiyor. 
Yönetmen burada biraz da insanların göstericilere karşı 
olan önyargılı bakış açısını eleştirmiş aslında. Çünkü po-
lislere yakın bir bakış açısıyla düşünürsek o silah kimin 
elindeyse hemen etkisiz hale getirilmeli, bir nevi "mena-
ce to the state"(devlete karşı bir tehdit) ancak film bo-
yunca gençler ne banka soyuyor ne adam öldürüyor ne 
başka bir şey yapıyorlar. Tek yaptıkları çocuk gibi sağda 
solda takılmak, konuşmak, tartışmak. Silah yalnızca ara-
larda görünüyor ve kayboluyor. Arada hava atmak için 
vinz silahı birilerine gösteriyor, silahı açıp mermilerini 
kontrol edip tekrar beline takıyor. Hayatlarına devam 
ediyor. Ama bunları bir polisiye dizi açısından izleseydik, 
belki o suçlular hiç gösterilmeyeceğinden, onları hep si-
lah ellerinde bir şey planlarken düşünecektik.

Şimdi burada polisiye dizileri, veya polisleri sevenleri 
eleştirmek istemiyorum. Çünkü o gençlerden biri ger-
çekten de bir şey planlıyor: eğer komadaki arkadaşı 
ölürse intikam olarak bir polis öldürecek. Ancak benim 
ve yönetmenin yönelttiği eleştiri şu: o gençler katıksız 
vandal, kötü adam, insan dışı bir yaratık değiller. Onların 
içinde aklıselim(hubert) düşünen de var, zarar vermek 
isteyen(vinz) de var. Böyle olduğu için bir ghettoyu, bir 
kültürü, bir ırkı, bir grubu komple vandal, komple kötü, 
insanlıktan çıkmış olarak görmek yanlış. Aynı eleştiriyi 
yönetmen karşı tarafa da yöneltmiş. Polisler içerisinde de 
bu orantısız gücü kınayanlar var. Örneğin sayid'i nezaret-
ten çıkaran polis, komadaki çocuğu vuran polisin hap-
se gireceğini, ceza alacağını düşünüyor. Buna inanmaya 
çalışıyor. Yasalara, hukuk devletine. Aynı şekilde, sayid 
ve hubert iki polis tarafından işkenceye maruz kalırken 
onları izleyen görünürde acemi polis de başını iki yana 
sallıyor. İşkenceci iki polis, o acemi polise nasıl işkence 
edileceğini öğretiyor, ama o acemi polis yapılanların ne 
kadar "saçma" ve "iğrenç" olduğunun farkında.

Gelelim filmin en ilginç sahnelerinden birine. Ego, süper 
ego ve id bir tuvalete giriyorlar. Hubert ve vinz işerken, 
sayid ortada onları dengeleyen ego gibi duruyor. Üçlü 
tartışırken yaşlı, kısa bir adam kabinden çıkıyor. Onların 
öfkeli halini görerek bir hikaye anlatıyor. Bakın hikaye il-
ginç: adam ve başkaları yıllar önce sibirya'da çalışmaya 
gönderilmiş. Adamın bulunduğu trende bir de arkadaşı 
varmış. Bu arkadaşı çok utangaçmış, onunla sürekli dal-
ga geçermiş. Tren durduğunda herkes hemen rayların 
kenarına geçip afedersiniz sıçmaya başlamış. Adam da 
arkadaşıyla alay edince, arkadaşı utancından trenden 
uzaklaşıp sıçmaya başlamış. Daha sonra tren harekete 

geçmeye başlamış. Rayın yanında sıçanlar hemen topar-
lanıp trene geri dönmüşler. Utangaç olan arkadaşı ise 
koşmaya başlamış. Bu adam da elini uzatmış. Ancak arka-
daşı da elini her uzattığında pantolonu düşüyormuş. Bu 
yüzden pantolon düşer düşmez hemen elini geri çekip 
pantolonunu düzeltiyormuş. Böyle gitmiş. Ve tren hızla-
nıp o adamı geride bırakmış. Ve adam da geride kalıp, 
soğuktan donarak ölmüş.

Üç genç ve tabii biz merak ediyoruz: bu hikayede ne var? 
Bu adam bunu neden anlattı? Aslında anlattığı hikaye 
sanıldığından daha derin. Tren hikayesindeki mesaj şu: 
tren bir toplumu temsil ediyor. İlerleyen bir ülke, toplum. 
O toplumda hiç utanmadan rayların kenarına sıçanlar da 
var. Utandığı için trenden uzaklaşıp öyle sıçmayı tercih 
eden de. Bunlar normal. Ancak, sorun şurada. O utanan 
adam geri koştuğunda, onunla dalga geçen ona elini 
uzatıyor. Ancak adam elini tutmak yerine pantolonunu 
çekiştiriyor. Çünkü kıçının açık olması durumu onu utan-
dırıyor. Ve bu yüzden trene binemiyor. Yani şu: toplum 
sizi beklemez. Adam da bunu anlatmadan önce kabinde, 
gençlerin öfkesini, kızgınlığını dinliyor. Gençlere vermek 
istediği mesaj, onların öfkesinin kimseye faydasının ol-
mayacağıdır. Toplum sizi beklemez diyor. İster utangaç 
olun, ister öfkeli. O trene binmezseniz, ölürsünüz. Kimse 
sizin için koca treni durdurmaz. O utangaç adam trene 
bindiği zaman pantolonunu düzeltemediği için dalga 
konusu olacaktı. Ancak bugün hayatta olacaktı. Burada 
romantizme de bir gönderme var aslında. Yani toplum 
böyle şeyleri, romantik öyküleri umursamaz diyor adam. 
Bu ghettodakilere çok yazık, onlara yardım eli uzatalım, 
hata bizde mi acaba demez. Siz oradan çıkıp, topluma 
katılacaksınız ki sizi dinlesinler. Bir nevi zencilerin ame-
rikada elde ettikleri haklar ile bugünü düşünebiliriz. 
Martin luther king, takım elbisesini giyip sokaklara çıktı. 
Konuşmalar yaptı. Zenci, beyaz, asyalı, latin farketmeden 
topluma girdi. O trene bindi. Ve zenciler yavaş yavaş da 
olsa beyazlarla eşit haklara kavuştular. Bugün ise zenciler 
tam tersini yapıyor. Yer yer vandallığa başvuruyor, kimi-
leri dükkan yağmalıyor, kimileri araba kundaklıyor. Öf-
keleri haklı, ancak dile getiriş biçimleri yanlış. Ve martin 
luther king zamanında trene bindiği için konuşma hakkı 
elde etmişken, bugünküler o trenden uzatılan eli kavra-
mıyor. Böylelikle de baltimore ve ferguson olaylarıyla il-
gili düşüncemi belirtmiş olayım.

Ve filmin sonlarına geliyoruz. Komadaki arkadaşları ölü-
yor. Gerginlik had safhada. Vinz birini vuracak mı bilmiyo-
ruz. Vinz ile hubert ve sayid arasında bir tartışma çıkıyor. 
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Hubert ve sayid vinz'den ayrılmış dönerken dazlak kafalı 
bir ırkçıların saldırısına uğruyorlar. Tam o sırada vinz geli-
yor ve silahıyla grubu dağıtıp, bir dazlağı da kenara çeki-
yor. Son sınav burada. İd, elinde silahla tüm güce sahip. 
Vinz o dazlağı öldürecek mi öldüremeyecek mi? Hubert 
burada önce yapma diyerek vinz'i durdurmaya çalışıyor. 
Fakat sonra tam tersine yap, öldür diyerek ters psikolo-
ji uyguluyor. Vinz'in içinde var mı öldürmek buna şahit 
oluyoruz. Ve vinz adamı öldürmüyor. Hatta öldürme rad-
desine geldiği için kusar gibi oluyor. Vinz'in içinde adam 
öldürme nefretinin olmadığını öğreniyoruz.

Ve filmin sonu. Sabah 6 olmuş. Hepsi uykulu. Vinz silahı 
hubert'e veriyor. İd, elindeki gücü süper ego'ya devredi-
yor. Bir nevi suçlu, elindeki silahı otoriteye(devlete) tes-
lim ediyor gibi düşünebiliriz. Çünkü hubert film boyunca 
silaha, öldürmeye karşıydı. Silah da onda kaldığı için ar-
tık her şeyin çözüme kavuştuğunu söyleyebiliriz. Öyle mi 
gerçekten? Vinz ve sayid hubert'ten ayrılır ayrılmaz bir 
polis aracı onların yanında duruyor. Saatler öncesinde 
onlarla çatıda tartışan polisler, ikiliyi alıp tartaklıyor. Polis-
lerden biri silahını vinz'in başına dayayıp, dalga geçiyor. 
Güç gösterisi sergiliyor. İronik değil mi? Tüm film boyun-
ca elinde silah olan, yani öldürme gücü olan vinz, silahı 
teslim etmesinin hemen ardından ölüm tehlikesiyle kar-
şı karşıya kalıyor. Hubert ise olanları görüp yanlarına ha-
reketleniyor. O anda polisin elindeki silah ateş alıyor ve 
vinz başından vurulmuş bir halde yere seriliyor. Tüm film 
boyunca id-süper ego-ego ilişkisini kurdum ya. Karakter-
lerin nasıl güzelce bu rolleri sergilediğini yazdım. İşte bu-
rada her şey, tüm bu ilişki, tüm bu mantık alt üst oluyor. 
Film boyunca ağırbaşlı olan hubert silahını çıkarıp polise 
doğrultuyor. Polis ise ona. Onların arkasındaki sayid ise 
artık ego'luk görevini yerine getiremez halde. Her şey al-
lak bullak. O da yapabileceği tek şeyi yapıyor: gözlerini 
kapıyor ve bir silah ateş ediyor. Hangisi bilmiyoruz. İşin 
acı tarafı da bu. En ağırbaşlı, öfke öfkeyi doğurur diyen 
hubert de ateş etmiş olabilir, güvenmemiz gereken, bizi 
korumakla yükümlü, yasalara uyması gereken polis de 
ateş etmiş olabilir. Hangisi öldürmüş olursa olsun, sonuç 
çok feci. İşte böyle "sözde sıkıcı", "sözde olaysız" geçen 
film, böyle inanılmaz bitiyor.

Hani dedim ya. Gazetede okuyoruz, bir polis bir genci ka-
fasından vurdu diye. Bir paragraf okuduk sonra gazeteyi 
bir kenara attık. Hayatımıza geri döndük. İşte şu izlediği-
miz film, o geçen 19 saat, o bir paragrafın arkasında ya-
şanan olaylardı.
                                                                                           @Muellif

                                                                           Mathieu Kossovitz
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protesto
Yürüdün. Her gün ekmek aldığın bakkalın artık iş yap-
madığını gördüğünde üzüldün. Bir helallik almak istedin 
esaslı bir müşteri olarak. Sağ adımınla buluverdin kendini 
dükkanın tozu eksik olmayan taş döşemelerinin üstünde. 
Selam verdin, aldı. N'oldu dedin, söyledi. Helallik istedin, 
verdi. Göz yaşlarıyla ayrıldın dükkandan. Esnafın kepenk 
kapatması hep üzerdi seni. Bu akşam kapitalist sığ düşün-
celere karşı ekmek almayarak protestoda bulundun. 

Yürüdün. Evinin önünde durdun. Sağına baktın, kimse 
yoktu. Soluna baktın, tırmıklaşan kedileri gördün. Omuz 
silkip apartmana girdin.
Hızlı hızlı çıkmayı denedin merdivenleri, başaramadın. Ci-
ğerlerinin elverdiği kadar hızlıydın. Nefes nefese kaldıktan 
sonra anladın ciğerlerinin kıymetini. Yine de umrunda ol-
madı. Ciğerlerin değil, sigaran kurtarıyordu seni yalnızlık-
tan. İyisin bugün, sigara yakarak protesto ettin doktorları.
Evine girdin. Ne kadar da düzgün bir evin var. Her şey yerli 
yerinde duruyor. Sadece televizyonun üzeri biraz toz kap-
lamış, bişey olmaz dedin düğmeye bastın. Açıldı.

Televizyonun sesini sonuna kadar kıstın. Işıkları kapattın. 
Dinledin. Bir şeyler duyuyordun. 

Sessizliğin bile bir sesi vardı o akşam, ama senin sesin bile 
çıkmadı. Yalnızlığını sessiz televizyonlarla gidermeye ça-
lıştın. Sigaralar yaktın. Durdun, tekrar yaktın. Sahi, yalnızlı-
ğının sönmesi için söndürmen gereken sigara sayısı kaçtı 
? Bilmiyordun. Bilmekte istemedin. 

O hışımla lavaboya gittin. Kanayana dek dişlerini fırçala-
dın. Hatta öyle sert fırçaladın ki, dişlerinden biri sallanıp 
koptu. Lavabo deliğinden kaybolup gitti. Dişlerin bile ter-
kediyordu seni.
Mezarda bir kemiklerimiz kalırmış, bir de dişlerimiz değil 
mi ? Bak, onun da yalan olduğunu öğrendin. Gerçekler 
üzerine kurulu bir hayatın olsaydı, içerde seni bekleyen 
bir eşin olurdu.
Sen ise kendi gerçeklerini seçtin. Ama yanıldın. Senin ger-
çeklerin, tanrının yalanlarıydı. Sen ne büyük bir hata yap-
tın böyle ?

Korkmaya başladın lavabo başında. Ağzından litreler do-
lusu kanlar akıyordu. Ne yapacağını şaşırdın. Koşsam diye 
düşündün, adım atmaya gücün yetmedi. Ağlasam diye 
düşündün, gözlerinden bir şey bekleyemeyecek kadar 
tecrübeliydin. Gözlerin limitini ne zaman tüketmişti sahi 
en son ?

O kadını en son gördüğünde mi? Hani sana gerçekleri 
söyleyen, ama senin bir türlü yalan söylediğine inandığın 
kadın. Onu özledin. Onu çok özledin. Onu öylesine çok 
özledin ki, koşamayan ayakların bir yarış atı gibi hareket-
lenmeye başladı. Onu o kadar çok özledin ki, tekrardan 
ağlamaya başladın. Sahi, tekrardan mı aşık oldun yoksa?

Yoksa yine yalanlarına mı koşuyorsun çıplak ayakla? Aya-
ğına batan camlar mı daha çok yakıyor canını, yoksa bü-
tün gerçeklerin koca bir yalandan ibaret olması mı?
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O kadar çok düşünüyordun ki, düşüncelerini artık bey-
nin kaldırmamaya başladı. Beynindeki şeyler, ağzından 
dökülmeye başladı. Ellerinle karanlığa bir şeyler anlatma-
ya çalışıyordun. Karanlık o kadar sinirlendi ki sana, dos-
tu olan rüzgarı çağırıp sağlam bir fırtına çarptırdı vücu-
duna. Üzerinde kıyafet dahi kalmadı. Çırılçıplak koştun, 
büyüdüğün, doyduğun şehirde. Karanlık hırsını alamadı 
senden, yağmur çıkardı bir de başına. Kızmadın ona, o ka-
dını görmek istiyordun. Bu gece görmek istiyordun. Ka-
ranlığın bile aydınlık kaldığı bir sokağa bıraktın kendini. 
Bir ayağın denize basarken, diğer ayağın ateşe basıyordu. 
O kadını nasıl bulacaktın? Belki de yanlış gelmiştin? Hayır 
yanlış gelmemiştin. Yanlış gelmiş olsaydın karşında seni 
gülümseyerek bekleyen bir topluluk olmazdı. 

Koşmaya başladın. Deniz ve ateş ikilisinden kurtuldun. Bu 
sefer seni çimen ve bataklık karşıladı. Hiçbir şey seni yıl-
dırmadı. Büyük bir inançla devam ettin topluluğa doğru. 
Onlarla karşı karşıyaydın artık. Ama o kadını göremiyor-
dun bir türlü. Neredeydi o kadın ? Bakınmaya başladın, 
bulamadın. Topluluğun arasına karıştın. Herkes güzel kı-
yafetler giymişti, herkes güzel kokuyordu.

Durdun, onu gördün. Keskin bir acıyla sızladı ciğerlerin. 
Bu sigara yakmak gibi bir şey değildi. Bu sigarayı baştan 
yaratmak gibi bir histi. Anneler sana baktı, kız çocukları 
sana baktı. Sen o kadına doğru koştun. Kadın sana baktı, 
sen kör oldun. Aferin sana, iyi halt yedin. Bu seferde tanrı 
protesto ediyordu seni. Görmek istediğim son surat onun 
suratı olmalı diye yalvarırsan tanrıya, o da sana böyle bir 
hediye verir. Ne yapacaktın sahi? Mutlu olmak için yeterli 
miydi bu? Değildi tabii. Sen ne istediğini bilmeyen bir ya-
lancıydın. Gerçek sandığın her şey gözünü kapattığında 
kayboldu. Oysa ki gerçekler gözünü kapatsanda, uykuya 
dalsanda hep seninle beraber olurlar. Aşk gibi. Sen o kadı-
na asla aşık olmadın. O kadın asla var olmadı. Kaldın öyle-
ce arafın ortasında. Yer yarıldı, ayakların boşlukta sallandı. 
Sen bitmek bilmeyen uykundan uyandın.
                                                                                     @jokerhyme

"Yer yarıldı, ayakların boşlukta sallandı. Sen bitmek bilmeyen uy-
kundan uyandın."
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ufuktak i  ç izgi
Genç bir adam ufka bakıyordu. Bakanın genç bir adam 
olduğu kesindi fakat bakan kişi Ümit mi Özgür mü belli 
değildi. İşe bakın ki o genç adam da oraya bakanın kim 
olduğunu bilmiyordu. Bildiği tek şey kaçmaktı. Kendin-
den, yaptıklarından, adından, eline bulaşmış o kirli kan-
dan kaçmaktı.

Ufuktaki renk gitgide kıpkırmızı bir hal alırken aklına yine 
onlar geldi. Bir keskin nişancı olduğu, gerçek adının Öz-
gür olduğu, devlet ona kimin resmini verdiyse araştır-
madan canlarını aldığı. Aslında, aslında bir katil olduğu. 
Gözlerini artık kan kırmızısı renginden emin olduğu ufuk 
çizgisinden ayırdı. Eli cebine gitti. Cüzdanını alıp içinden 
kimliğini çıkardı. Ona bir o kadar yabancı bir o kadar da 
tanıdık gelen bir çift kelime gördü: Ümit KESKİNCİ. Vaz-
geçememişti, geçmişinden bir hatıra, bir benlik kalsın is-
temişti. Bu yüzden kimliğini değiştirirken bu soyadını ter-
cih etmişti. Hatırlamak için, hatırladıkça kendinden bir o 
kadar uzaklaşmak, tek bir iz bırakmamak için. Cüzdanını 
tekrar cebine soktu ve hızlı adımlarla kaldığı otele doğru 
yürümeye başladı. Kırmızı ışıklarla aydınlatılmış kapıyı it-
tirdi, merdivenlere yöneldi ve tam adımını atacağı sırada 
bir kız “Ümit Bey” dedi. Başkasıymış diye düşünerek birkaç 
basamak çıktı. 

Kız tekrar bağırdı:

-Ümit Bey!

O anda aklına geldi. Ümit Bey... Ümit bey oydu. İçinden 
dalgınlığına acı acı gülerek kıza yöneldi. Kız ona şaşkınca 
gülümsedi.

-Oda ücretini ne zaman vermeyi düşünüyorsunuz?

 Özgür cüzdanını çıkardı ama beş kuruş parası kalmamıştı. 
Bir aydır kaçıyordu, şu ana kadar bir miktar para biriktir-
mişti ama eğer hesabından para çekerse yakalanacağını 
biliyordu. Beceriksizce sırıtıp "Şey, şu an yanımda para 
yok. Odama gidip getireyim" dedi. Merdivenlerden çıkıp 
odasına ulaştı. Işıkta parlayan anahtarı eski kapı deliğine 
soktu. Ardından bu anahtar-kilit ilişkisini düşünerek ken-
disi geldi aklına. O da öyle değil miydi? Paslanmış bir ha-
yata, cilalanmış bir şekilde girmeye çalışıyordu. Anahtarı 
çevirdi ve içeri girdi. Banyoya gidip elini yüzünü yıkadı. 

Kafasını kaldırdı, aynadaki yansımasıyla göz göze geldi. 
Oldum olası gözlerini sevmemişti. Zaten "eski" işinden 
dolayı düzensiz bir uyku düzeni vardı. Bu yüzden de göz 
altı torbaları market poşetlerini andırıyordu. Hem zaten 
anlamlı da bakamazdı. Çevresindekilere etkileyici bakış-
lar atmaya çalışırken saf gibi göründüğünün o da farkın-
daydı. Yansımasını oraya tutsak edip banyodan çıktı, giysi 
dolabına yöneldi. Birkaç parça kıyafeti çantasına doldu-
rurken yatağın altında bir şey unutmuş muyum diye ba-
karken siyah, kendinden bile, ona bunu yaptıranlardan 
bile daha siyah o tabancayı gördü. Alıp çantasına koydu. 
Bunu yaparken elinin titremesini yeni kişiliğine yakıştırdı. 

Ümit iyi bir çocuk olacaktı. Aslında bazen suçsuz oldu-
ğunu düşünmüyor da değildi. Sonuçta ona verilen bu 
görevlerden bazılarının kişisel amaçlı olduğunu nerden 
bilebilirdi ki? Ama kabullenmesi gerekir ki araştırabilirdi. 
Bir ailesi var mı, yeni mi evli, eşi mi hamile? Yapmamış-
tı. Devlet kurcalanmaz diye düşünmüştü. Onlar nedenini 
bilir, bana düşmez demişti. Ama bir gün… Son cinaye-
tinde bir kafenin önünde bir adam vurmuştu. Ardından 
uzaktan devamını izlerken adamın yanına küçük bir kız 
çocuğunun koştuğunu gördü. Küçücük kollarıyla babası-
na sarıldı, sonra kalbinin olduğu yeri öptü. Geçsin diye... 
O anda yarım eldivenlerinin açık kalan parmaklarında bir 
ıslaklık hissetti, bir gözyaşı. Bu küçük meleğin hayatını ce-
henneme çevirdiğinden miydi bilmiyordu.

Devamında adamı araştırdı. Bir avukattı. Dobra, aşırı dobra 
bir avukat. Ona bu görevi veren adama dava açan kişinin 
avukatlığını yapıyordu. Evliydi, beş yaşında küçük bir kızı 
vardı. Adamın sosyal paylaşım sayfasında kızıyla otuz iki 
diş birçok fotoğrafı vardı. Şimdi o, Özgür, bu kızın bir daha 
asla öyle gülemeyecek olmasına sebep olmuştu. Hem de 
amaçsız bir kapışma için. Ertesi gün ona bu görevi veren 
adamın yanına gitti. Özgür konuştu, adam inkar etti. Or-
taya gereksiz ve yalan olduğu belli suçlamalar attı. Kimse 
bu dedikleri yüzünden öldürülmezdi ama o öldürmüştü. 
Ertesi gün sabah erkenden evine polis geldi. Nedenini 
sorduğunda karakolda anlatacaklarını söylediler. Tabii... 
Karakola götüreceklerse eğer… Özgür giyinmek için izin 
isteyip yanına birkaç eşya alarak evin balkonundan kaç-
tı. Şimdi masum birinin canını neden aldığını sorguladığı 
için her yerde aranıyordu.
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Çantasını omzuna atıp arka bahçeye açılan balkondan 
fırlayıp kaçtı. Eskiden yaptığı gibi. Koştu, koştu ve en so-
nunda bir mahalleye girip rastgele bir evin önüne otur-
du. Kafasını duvara yasladı, soğuğu hissediyordu. Üstüne 
oturduğu taşın soğuğunu, kafasını yasladığı duvarın so-
ğuğunu. Soğuk ona ev sahipliği yapıp uyuması için ninni 
söylerken alnında bir şey hissetti. Tam alnının ortasında 
bir şey. Gözlerini aralayıp uykulu gözlerle etrafa bakındı, 
sonra kafasına dayanan gece kadar siyah o silahı gördü. 
"Kalk" dedi, adam. Özgür gözleri iri iri açılmış adama ba-
karken adam onu kolundan tutup kaldırdı. “Senin gibi 
masum ayaklarına yatanları çok gördüm ben” deyip sü-
rüklerken bir arabanın farları açıldı. Adam Özgür'ü arka 
kapıdan içeri attıktan sonra öne geçip yolcu koltuğuna 
oturdu. Özgür düştüğü koltuktan kafasını kaldırdığında 
hayatını cehenneme çevirenlerden birinin gözleriyle kar-
şılaştı. Ona bu emri veren adam. Hakan Bey. Özgür’den 
kalan son hatıraların bu adamla konuşmaları olduğunu 
düşünüyordu. Özgürün en son baktığı gözler bu adamın-
kilerdi. Sanırsa bu Ümit için de geçerliydi. Bakacağı son 
gözler, bu kin, ego, kendini beğenmişlik akan gözler ola-
caktı. Hakan Bey konuştu:
-Kaçınca ne değişiyor?
-Ne mi değişiyor, dedi sinirle. Mesela sen olmuyorsun 
hayatımda. Senin gibi değersiz, ucuz insanlar olmuyor. 
Kendi çıkarlarınız için bir cana kıyılmıyor. Kaçtığım yerde 
Ümit bunları yapmıyor.
-Peki sen Ümit misin Özgür mü?
-Ben mi? Ben ne Ümit'im ne de Özgür. Ben bir hiçim, ken-
di hiçliğinizde beni boğdunuz, kendinize benzettiniz.
-Sen zaten bizden biriydin. Kendini saf, temiz, işinde gü-
cünde bir adam mı sanıyorsun?
-En azından hiçbir zaman sizin kadar düşmedim, düşme-
yeceğim.
-Çok kesin konuşmak sana zarar verir Özgür. Sana canının 
tatlığına şerbet dökecek bir teklifim var. Tekrar bizimle 
çalış, çaha çok para kazanacaksın. Senin gibi değerli bir 
üyemizi kaybetmek istemeyiz.
-Bu teklifi Özgür kabul ederdi ama ben Özgür değilim. 
Özgür yok, o bir ölü.
-Ama Ümit de değilsin. Gel sana kendini göstereyim ço-
cuk, bizden biri olduğunu hatırlatayım. Hatıralar çocuk, 
Hatıralar...
Özgür durdu, düşündü ve sonra “hatıralar” dedi. Hatıralar 
önemli. Hakan Bey'in gözüne bir yumruk indirdi, kapıyı 

açıp fırladı. Tam çantasından silahını çıkaracakken om-
zunda bir acı hissetti. Bu başkalarına hissettirdiği acının ta 
kendisiydi. Özgür'den hatıra kalacak bir acı. Yavaş yavaş 
gözleri kapanırken bir hafiflik hissetti. Galiba Özgür'ün 
yaptıkları bedeninden böyle çıkıyordu. En sonunda bilin-
cini kaybetti.

 Tik tok, tik tok, tik tok… Bu ses nereden geliyordu? Cehen-
nemde saat mi vardı? Yavaş yavaş bilinci yerine gelirken 
deri bir koltukta yatıyor olduğunu gördü. Yanı başında bir 
sürahi vardı. Ağzı, dili, damağı kurumuştu. Etrafta bardak 
bulamadığı için sürahiyi kafasına dikti. Sonra aklına omzu 
geldi. Bir dikiş izi vardı. Temiz bir dikişti, öyle amatör biri 
tarafından yapılmışa benzemiyordu. Buraya nasıl geldiği-
ni hatırlamaya çalıştı ama her şey silikti. Ardından “uyan-
dın mı sen” diye bir ses duydu. Kafasını sesin geldiği yöne 
çevirdiğinde iri yarı bir adam vardı. Elindeki bir salatalığı 
ağzını şapırdatarak yiyordu. Normal koşullarda olsaydılar 
adamın ağzına elinin tersiyle geçirirdi ama şu an hem o 
bir kurbandı hem de adam onun birkaç misliydi. Adam 
ağzındaki salata tanelerini belli ederek konuştu:
-Omzun nasıl?
-Sen kimsin?
Bu yanıt üzerine adam güldü. Biri şu ukalaya görgü ve 
espri anlayışı nedir öğretmeliydi. Böyle saçma sapan şey-
lere gülecekse... Ama adam Özgür'ü sessizliğe gömecek 
bir şey söyledi.
-Kim olduğunu bilmeyen biri, başkasının kimliğini sorgu-
lama hakkını nasıl kendinde bulabiliyor?
Bu cevap üzerine Özgür sustu çünkü iri yarı olan tarzan 
görgüsüzü haklıydı ve o bu haklılık karşısında konuşma 
cesaretini kendinde bulamamıştı. Ama adam yine de so-
rusuna cevap verdi:
- Ben Cem, senin aksine bu odada kim olduğunu bilen 
biri var. Benim görevim sen işine geri dönmeyi kabullene-
ne kadar sana bakıcılık yapmak. Ama sorun şu ki bende 
bakıcı diploması yerine silah taşıma ruhsatı var.
-İşine dönmeyeceğim! Bunun için beni öldürmen gereke-
cek.
-Bir hafta süren var sonra kabul etmezsen...
Bunu söylerken sırıtıyordu. Nedense bu adama ısınama-
mıştı. Bir dakika ne saçmalıyordu, kim katiline ısırdı ki?
Özgür işine yarayacak bir şeyler bakarken Cem ameliyat 
aletlerinin konduğu tekerlekli bir masa getirmişti içeri-
den. 
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Fakat sorun şuydu, masanın üstündekiler ameliyat için 
orada değildi.  Büyük ihtimalle, hatta kesinlikle Özgür’e iş-
kence ederek bu işi kabul ettireceklerdi. Peki Özgür kabul 
edecek miydi, o tatlı canı için başka insanların hatta başka 
meleklerin hayatını cehenneme çevirmeye dayanabile-
cek miydi? Ufka her baktığında o kan kırmızısı rengini al-
mış çizgiyle karşılaşabilecek miydi? Cevap belliydi: "Asla". 
İri yarı adam eline bir iğne alıp Özgür’ün tırnağı içindeki 
ete batırdı, doğrusu biraz acıtmıştı ama bu muydu yani? 
Daha sonra bir kağıt alıp yırttı, Özgür’ün elini zorla tutup 
kağıtla işaret parmağının tırnağı içindeki eti kesti. Özgür 
bir kahkaha patlattı. “Sanırım içindeki çocuk ölmemiş” di-
yerek gülmesine devam etti. İşin ilginç yanı Cem de kah-
kahasına eşlik etti ve şu iki kelimeyi söyledi: "Hiç yaşama-
dı ki." Ardından masadan aldığı bıçağı kesilen yere batırdı. 
Özgür acı içinde bağırırken Cem, Özgür’ün acısından güç 
depolarcasına daha da sert bastırıyordu. En sonunda bı-
raktı ve "Bu daha başlangıç" diyerek masaya başka şeyler 
aramaya yöneldi. Özgür nasıl bir psikopatla karşı karşıya 
kaldığını bilmeden çevresine bakındı. “Hadi ama” diye 
söylendi. Böyle durumlarda iyiler hep kurtulurdu. Evet 
belki Özgür iyi bir insan değildi fakat Ümit daha saf, te-
miz. Yani Hakan beyin sende bunlar yok Özgür dediği her 
şeydi. Gözüne sürahi  ilişti. Kafasında planını yapıp içinde-
ki Ümit’i uykuya yatırdı. Az sonra olacaklara şahit olması-
nı istemiyordu. Şişeyi alıp insan azmanı Cem'in kafasına 
indirdi. Cem bir sendeledi iki sendeledi, ardından kafası-
nı tutup Özgür'e döndü. Özgür bu adamın içinde değil 
çocuk insan bile olduğundan şüpheliydi. Cem, Özgür’ün 
üzerine yürürken Özgür, umarım Ümit olanları görmüyor-
dur diyerek Cem'in gözüne birkaç yumruk indirdi. Cem'in 
dayanma kapasitesi azalırken Özgür bu fırsattan istifade 
Cem'in karnına bir tekme atıp kafasını duvara geçirdi. So-
nunda Cem'in içindeki azıcık insan biyolojisi bu olanlara 
dayanamamış ve bayılmıştı. Özgür, Cem'in üstünü arayıp, 
kotunun cebinden birkaç anahtarın takılı olduğu anah-
tarlığı ve cüzdanı alarak kapıya koştu. Anahtarla kapıyı 
açıp Cem'in arabasını buldu. Kapıyı açarak içeri girdi, gaza 
bastı. Nereye gittiğini bilmiyordu, sadece sürüyordu. Bir 
süre sonra Ümit'i uyandırmak aklına geldi, onu dürttü. 
Ümit'in enerjisi yerini alırken aklında bir düşünce belirdi. 
Kaçtığı otele gidip parasını ödeyecekti. Saçmaydı belki 
ama Ümit kesinlikle böyle yapardı. Arabayı otele sürdü. 
Kırmızı ışıklarla aydınlatılmış kapıya geldiğinde dejavu 
yaşıyormuş hissine kapıldı. Kapıyı ittirip resepsiyondaki 

kızı gördü. Kız da gelene bakmak için kafasını kaldırdığın-
da şaşkınla "Ü-ü, Ümit Bey" dedi. Sonra da şaşkınlığının 
yerini kızgınlığı aldı:

-Siz kaçtınız, hem... Hem de oda ücretinizi bile ödemeden!
-Biliyorum, bakın çok üzgünüm ama buraya ücretimi 
ödemeye geldim.

Cem'in cüzdanını çıkardı, içinden vermesi gerekenin iki 
katı para alıp kıza uzattı. Kız hala şaşkınca Özgürün elin-
deki paraya bakarken en sonunda parayı almak için elini 
uzattı. Özgür, kıza gülümseyerek otelin kapısına yöneldi 
ve otelden çıktı. Belki de Ümit beyniyle karar veren bir 
insan değildir diye düşünerek ayaklarının onu nereye 
istiyorsa oraya götürmesine izin verdi. Sonunda geldiği 
yere bakarak dejavu tezini, "Ters dejavu" olarak değiştirip 
doğruladı. Geldiği yer ufka baktığı yerdi. Tekrar izlemeye 
koyuldu. O, kan kırmızısı çizgiye odaklanmışken dikkatini 
ince bir ses bozdu. Kafasını sesin geldiği yöne çevirdiğin-
de güzel bir kız ona gülümsüyordu, kız en sonunda ko-
nuştu: 

-Merhaba, ben Melis.
Ümit şaşkınca kıza bakarak şu etkileyici olmaya çalışan 
bakışlarından attı ve konuştu:
-Merhaba ben de, şey... ÜMİT.
                                                                                                 @nihan137
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"Böyle durumlarda iyiler hep kurtulurdu. Evet belki Özgür iyi bir in-
san değildi fakat Ümit daha saf, temiz. Yani Hakan beyin sende bun-
lar yok Özgür dediği her şeydi."
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Ellerim sonumu getirecek bıçağı taşırken korkuyla titri-
yor ve gözümden akan bir damla yaş tüm dünyaya hay-
kırıyor; elveda … neye elveda diyor ki bu yaşlar? Sana 
mı? Hayır sen hiç benim olmadın ki sana veda edeyim. 
Yoksa bu elveda hayata mı? Hiç yaşamadım ki ben son 
bulsun hayatım. Her kırılan umudum ve çektiğim acıyla 
dünyadaki cehenneme doğru yolculuğum işte bitecek 
olan bu! Bıçağı yavaşça kalbime doğru doğrultuyorum 
ama saplayamıyorum kalbimde olan tek şey sensin ve 
sana zarar veremem. Bu sefer boynuma doğru kaldırıyo-
rum bıçağı ama yine yapamıyorum. Tek parça olarak yok 
olmak istiyorum kendimi parçalamak acımasız geliyor. 
Yavaş yavaş cesaretim kırılıyor… 

Yavaş yavaş işte ben böyle ölmeliyim. Çektiğim acılar gibi 
yavaş yavaş yok edicem dünyadaki varlığımı. Kolumdaki 
damara sertçe saplıyorum bıçağı ve yavaş yavaş kanım 
damlıyor tertemiz halıma. O an bu halıyı görünce anne-
min suratının alacağı hale gülümsüyorum. Hala hayalpe-
restim yani ben intihar edince bile dünyanın değişmeye-
ceğine ve halının temizliğinin en önemli şey olduğuna 
inanmak istiyorum. Dilerim bana yaşatılan acılardan ka-
çarken bende başkalarına acı çektirmem. Başım dönüyor 
ve masama tutunuyorum elime yarım kalan kitabım de-
ğiyor ve daha neleri yarım bıraktığımı düşünüyorum. En 
azından bu kitabın yarım kalmaması için açıyorum kitabı 
ama sanki harfler kelimeler dans ediyor okuyamıyorum. 

Yavaşça çeviriyorum sayfaları ve bu aşk hikayesini okur-
ken aklıma sen geldikçe ağladığımın kanıtı kabarıklıkları 
görünce anlıyorum; ben hiçbir şeyi yarım bırakmadım 

acımın en sert olduğu yerde kaçtım sadece. Bir ürperti 
duyuyorum ve titriyorum. Tek titreyen ben değilim tele-
fonumda titriyor zorlanarak da olsa açıyorum. Ama kimin 
aradığını göremiyorum biri bir şeyler diyor duyamıyo-
rum. Sona geldim artık sanırım. Son kez dağınık odamı 
görmek için bedenimi zorluyorum ve sesini duyuyorum;

-Duygularını çok incittim n’olur beni affet diyorsun.
Cevap vermek seni teselli etmek istiyorum ama yapa-
mıyorum çıkmıyor sesim. Sonunda bir kelime fısıldıyor 
dudaklarım sana ve hayata; elveda. Duydun mu bilmiyo-
rum. 

Hiçlik ölüm bu mu? O zaman ölüm yaşadığım en güzel 
şey. Gözlerimi açmak istiyorum ve o an merak ediyorum: 
“ölüler görür mü?”Açamıyorum gözlerimi ama üzülmü-
yorum bir şey duymuştum çok büyük acılar insanı kör 
edebilirmiş sana sadece büyük acılar veren dünyayı gör-
mek istemezmişsin. Ölüm bana huzur veriyordu. Sessiz-
lik…uzun bir uykuya dalıyorum ve bu uykuda hayatta 
ki kabuslarımın olmamasını istiyorum. Hayat bana iste-
diklerimi vermemişken ölümden ne isteyebilirim ki! Kor-
kuyorum aslında bir yalanı mı öğrettiler bana yıllarca? 
Hiçbir şey yaşlılardan, ailemden ve din derslerinden öğ-
rendiğim gibi değil miydi?Ne geçilecek bir köprü vardı 
ortada ne de sorgu melekleri. Aslında bir sorgu meleği 
beni sorgulasın istiyorum.Tek hatam seni sevmek ve ne 
kadar senden kaçsam da seni özledim. Senin hakkında 
konuşmak ve cezamı çekmek istiyorum. Aptallığımı gör-
sünler beni ölmeye bile laik görmeyip yok etsinler ve so-
nunda benliğime işlemiş aşkından arınmak istiyorum. 

i k i  ke r e  i k i  b e ş                                                         @ a r m i n a

"Hiçlik ölüm bu mu? O zaman ölüm yaşadığım en güzel şey. Göz-
lerimi açmak istiyorum ve o an merak ediyorum: “ölüler görür 
mü?”Açamıyorum gözlerimi ama üzülmüyorum bir şey duymuş-
tum çok büyük acılar insanı kör edebilirmiş sana sadece büyük acı-
lar veren dünyayı görmek istemezmişsin. Ölüm bana huzur veri-
yordu. Sessizlik…"
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Sesler duymaya başlıyorum. Yavaş ve ürkek sesler… göz 
kapaklarım bana inat açılmaya çalışıyor. N’olur tanrım 
n’olur beni hayat denen o iğrenç yere gönderme cehen-
neminde bile daha mutlu olurum nolur” diye yalvarıyo-
rum ama bir işe yaramıyor ve bulanıkta olsa görmeye 
başlıyorum.Yavaş yavaş netleşiyor görüntü ve en büyük 
kabusum merakla bakıyor bana masmavi gözlerin alnın 
biraz kırışmış ve daima canlı olan yüzün beyazlamış.Beni 
deli eden kumral saçların elini sürekli arasından geçir-
diğinden dağılmış .Gözlerimiz buluşuyor ve o inci diş-
lerinle aklımı alacak bir gülümseme yolluyorsun bana.
Gözlerimi kaçırıyorum ve etrafa bakıyorum.Annem kızıl 
saçları dağılmış gözlerinde bu yaramazlığımın cezasını 
beni iyileştirdikten sonra vereceğini belirten bir ifadeyle 
bana bakıyor. Derin bir nefes alıp mecburen hayatla sa-
vaşmaya başlıyorum.
-İyi uyudum diyorum gülmeye çalışarak.

Annem bir an kızacak gibi oluyor ama vazgeçip cevaplı-
yor;

-Deli kız!Canın bir şey istiyor mu?

Ürkekçe bana bakıyorsun ve konuşmak istediğini anlıyo-
rum.Sana acı vermemek için;

-Anne biraz canla konuşmalıyım diyorum.Annem çabu-
cak odadan çıkıyor.

Çok korkutucu bir sessizlik kaplıyor bu soğuk hastane 
odasını ve en sonunda ürkekçe soruyorsun;

-Nasıl hissediyorsun?
-İyi

Konuşamıyorsun bir süre sende mi acı çekiyorsun?Bir 
süre sonra ürkekçe konuşmaya başlıyorsun;

-Şey özür dilerim.Dünyanın en büyük özrünü dilemeli-
yim hatam

Bir an başını eğiyorsun ve “çok büyük” diyorsun sonra 
gülümsemeye çalışarak “ama senle uzun zamanımız var 
birlikte telafi edebiliriz” diye ekliyorsun ve verecek cevap 
bulamıyorum.Ölmeyi bile başaramamışken en tehlikeli 
kişiye,sana,kalbimi açabilir miyim ki?!

-Çok şey yaşadık ama bitti.Ben artık yeni bir hayata baş-
ladım ve seni yanımda isteyip istemediğimi bilmiyorum 
ama şu an bana uzanan elini tutamam anla beni!

Hüzünle çıktın ve gidişinle akmaya başladı gözyaşlarım 
artık kontrolden çıktım.Kafamı yastığa gömüp doyasıya 
ağlıyorum ve zaman kavramını yitiriyorum.Bir an kar-
şımda bana endişeyle göz atıp çıkan doktoru görüp ağ-
lamayı bırakıyorum... Annem de gelmiyor yanıma ben-
se kımıldayamıyorum. Odayı yine bir sessizlik kaplıyor.
Gidişin,ölmeye çalışmam,çektiğim çileler,ağladığım ge-
celer hepsi sessizdi. Ölmeme izin verilmemiş ve bu dün-
yaya sürgüne gönderilmiş olabilirim ama bu sürgün ve 
sessizlik devam edemez. Bağırarak şarkı söylüyorum bo-
ğazım yorulunca yine başlıyor sessizlik ve gözlerimden 
usul usul yaşlar akıyor sonra kahkahalarım patlıyor birbi-
ri  ardına. Deliriyorum bunu hissedebiliyorum.
                                                                                            @armina

i k i  ke r e  i k i  b e ş                                                        @ a r m i n a



Birkaçından         
Biri

İşçilerin mesaisinin, öğrencilerin derslerinin başlama-
sından çok sonra açtı gözlerini, hiçbir sebebi yoktu 
uyanmak için. Uyanır uyanmaz, başını hiçbir yana çe-
virmeden bir süre tavanı izledi, sonra başını sola yatır-
dı, gözleri karısını aradı fakat karısının yatıyor olması 
gereken yerde sadece pijamaları vardı. Hiç telaş etme-
di, gün içerisinde yapması gereken şeyleri düşündü; 
hiçbir şey yapması gerekmiyordu. Yorganı üzerinden 
attı, bacaklarını yataktan dışarı çıkardı ve doğruldu. 
Ayaklarını izledi, ayak parmakları biçimsizleşmişti iyi-
ce. Ayağa kalkarken belinde önemsiz bir ağrı hissetti. 
Eşofmanını çıkardı, sandalyenin başından siyah keten 
pantolonunu ve üzerine de açık mavi keten gömleğini 
giydi.  

Bir süredir antalya’da bir otelde kalıyorlardı karısıyla 
birlikte. Buraya geldiklerinden beri ne kadar zaman 
geçtiğini hatırlamıyordu fakat hastalığı yüzünden 
burada olduklarını biliyordu.  Karısının dediğine göre 
doktoru, sakin bir yerde uzunca bir süre dinlenme-
si gerektiğini söylemişti ve bunun üzerine antalya’ya 
gelmişlerdi. Ona göre dinlenmek için istanbul’dan kal-

kıp buraya gelmeleri lüzumsuzdu, burada yaptığı her 
şeyi –uyan, dişlerini fırçala, görevlinin kapıya bıraktığı 
edebiyat dergisine göz at (bu en sıkıcı olandı), ote-
lin bahçesine çık, otelin revirinde günlük kontrolünü 
yaptır, uyu- istanbul’da da yapabilirdi. 

Hızla merdivenleri indi, otel odasına katlanamıyordu. 
Neredeyse tamamen temel ihtiyaçlarını karşılaması 
üzerine tasarlanmış evcikler. Üstelik her şey tek kulla-
nımlık, uzun süre içinde bulunmak için hiç de uygun 
yerler değil.  

Otelin kapısından çıktı, parke taşların üzerinde birkaç 
adım atmıştı ki arkasından bir çift el gömleğine yapıştı. 
Bir anlığına irkildi, arkasındaki eller zayıftı ve o döner-
ken bırakmıştı onu. Beyaz bir ten, arkadan toplanmış 
dağınık saçlar, pembe tüllü lastik bir toka, dizine kadar 
kot bir şort, hınzırca parıldayan bir çift göz gördü ar-
kasına döndüğünde. Küçük kızın suratına doğru eğildi 
ve öfkeyle bağırdı:
- Ne yaptığını sanıyorsun?

"Hızla merdivenleri indi, otel odasına katlanamıyordu. Neredey-
se tamamen temel ihtiyaçlarını karşılaması üzerine tasarlanmış 
evcikler. Üstelik her şey tek kullanımlık, uzun süre içinde bulun-
mak için hiç de uygun yerler değil. " 
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Küçük kız, daha sesini duymadan yüzündeki ifade-
yi görünce korkuyla karışık bir şaşkınlıkla gerisin geri 
yalpalayarak koşmaya başlamıştı bile. Çocuğun arka-
sından bakarken “keşke yüz üstü düşse.” Diye geçirdi 
içinden. Göğsündeki yoğun öfke hissiyle hızlı adımlar-
la yoluna devam etti. “Neden bu kadar saygısız? Aklın-
da hiçbir şey yok, hiçbir şey düşünmüyor ve ailesi onu 
bu durumda sokağa salıyor. Olacak şey değil! Onunla 
aynı vaziyetteki yetişkinleri tımarhaneye kapatırken bu 
küçük yaratıkları sokağa başıboş bir halde bırakmala-
rı akıl alır şey değil.” Yürümeye devam etti, bir yandan 
da insanların neden çocuk yapma ihtiyacı duyduklarını 
düşünüyordu. Olamadıkları kişiyi yaratmak için mi ço-
cuk yapıyorlardı?

Denizin kenarında kahverengi, üzerinde neden bele-
diyenin adının yazdığına anlam veremediği –sonuçta 
banklar insanların, “adamlar çalışıyor” diyeceği türden 
yapılar değildi- banklardan birine oturdu. Okul hayatı 
boyunca çalışmak istememişti, okulu bitirip iş aramaya 
başladığında da çalışmak istememişti, hatta çalışmaya 
başlayıp para kazanırken dahi çalışmak istemiyordu. 
Bunu her dile getirdiğinde, ona sanki küfretmiş gibi ba-
kıyorlardı. Neden çalışmak istemediğini soruyorlardı. 
“Siz neden istiyorsunuz?” Gözünü diktiği yerde bir in-
san gölgesi gördü. Red kit geldi aklına. Başını kaldırdı, 
beyaz takım giymiş bir adam gördü. Adam temiz görü-
nüşlüydü, kırklarında gösteriyordu, ondan daha uzun 
değildi. Elinin ayası yukarı bakar vaziyette ona uzattı, 
“- allah rızası için…” diye başlar başlamaz yüzü düştü. 
Dayanamıyordu buna. Adamın yüzüne dikkatlice baktı 
bir defa ve banktan kalktı. Yürürken para verip verme-
meyi düşünüyordu. Sonuçta birkaç lira verip kurtula-
bilirdi, kalkması da gerekmezdi.Sonra, adamın intihar 
etmesi gerektiğini düşündü. Ölüler taksit ödemezler, 
yemek yemeleri gerekmez, ayakta tutmaları gereken 
ilişkileri olmaz. 

Ayrıca, ölülerin dinlenmek için istanbul’dan antalya’ya 
gitmeleri de gerekmezdi, böyle garip dilencilerle uğ-
raşmaları da. Sahilden yürümeye devam etti, adamı 
göremeyeceği kadar uzaklaşınca yakınındaki tellerle 
çevrili basketbol sahasının yanında bulunan yüz otuz 
sekiz kişilik tribünün altıncı sırasının orta yerine otur-
du. Hafif de olsa rüzgâr esiyordu ve tribünün çatısı onu 
güneşten koruyordu, bu saatte dışarı çıkmaması ge-
rektiğini biliyordu. Karşıdan, hızlı adımlarla gelen, be-
yaz kalem etek üzerine beyaz gömlekli bir kadın gör-
dü. Sinirli görünüyordu, kız çocuğunun annesidir diye 
düşündü. Kadın yaklaştıkça yüzündeki öfkeyi daha net 

görebiliyordu. Neden babası gelmemişti? Büyük gö-
ğüslü bir kadındı, saçını topuz şeklinde toplamıştı ve 
kızınınki gibi dağınık da değildi. Ürktüğünü hissetti. 
Kadın iyice yaklaştı ve “ – Delisin sen! Deli! Problemle-
rin var! Hastasın! Git kendini denize at ve sakın nefes 
almak için çabalama. Yaşamayı hak etmiyorsun!” Ağzını 
açamadı, korkuyla karışık bir şaşkınlıkla (korkusu şaş-
kınlığından fazlaydı) baka kaldı. Gözleri doldu, ayağa 
kalkıp koşmaya başladı otele doğru. Bir defa olsun ar-
dına bakmadı fakat yanından geçtiği insanlar başlarını 
çevirip dikkatle onu izliyorlardı. Bu durum onu daha 
da korkuttu, yok olmak istedi. Bütün bunların bir rüya 
olmasını, gözlerini açtığında yatağında uyanmayı iste-
di. Gözlerini kapattı bir-iki saniyeliğine, açtı, koşmaya 
devam ediyordu. Sanki maratonda koşuyordu ve sonu 
yok gibiydi bu koşunun. Maratonu bitirmeye nefesi ye-
tecek miydi? Ya bacakları? İnsanların rahatsız edici ba-
kışları altında koşmayı sürdürdü, otelin kapısını görün-
ce bir nebze rahatlamıştı fakat kendisini odasına atıp 
kapıyı kilitlemeden gerçekten rahatlayamayacaktı. 
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Otelin bahçe  kapısından girdi, otelin kapısından gi-
rerken kapıdaki görevliler ve resepsiyondaki bir adam 
ve kadın da garip bakıyorlardı, aldırmadı, merdivenleri 
ikişer ikişer hızla çıktı ve kendisini odasından içeri attı, 
kapıyı kapattı, hemen kilitledi. Sırtını kapıya sürterek 
yavaşça yere oturdu, bacaklarını uzattı, nefesinin dü-
zelmesi için biraz bekledi ve cebinden bir sigara çıkarıp 
yaktı. Birkaç dakika orada oturduktan sonra kalktı ve 
tuvalete gitti. Bütün bu heyecan çişinin gelmesine se-
bep olmuştu. 
Akşama doğru karısı geldi, gün içerisinde başına ge-
lenleri anlattı ona. Karısı endişeyle dinledi, sarıldılar 
birbirlerine, karısını dudağının kenarından öptü. Son-
ra kapı çaldı ve odaya otelin revirinden biri erkek, biri 
kadın iki hemşire geldi. İğne vuracaklardı, nefret edi-
yordu bundan. Erkek olan omuzlarından yatağa doğ-
ru bastırdı onu, karısı elini avuçlarının arasına aldı ve 
kadın hemşire de iğnenin içindeki ilacı vücuduna zerk 
etti. Hemşireler işleri bitince iyi bir akşam geçirmeleri-
ni dileyip odadan çıktılar. Karısı yorgun olduğunu ve 
yatmak istediğini söyledi, “hayhay.” Zaten bir an önce 
uyuyup bugünü unutmak istiyordu. Birbirlerine soku-
lup, gözlerini kapattılar.
Şimdi, küçük tuğlalardan yapılmış büyük bir duvarın 
önünde duruyordu. Oldukça düzgün, grinin koyu 
bir tonunda, kirli bir duvardı bu ve oldukça yüksekti. 
Yüzünün sağ tarafını duvara yaklaştırdı, kulağını du-
vara dayadı ve sesleri dinlemeye çalıştı. Kahkaha sesleri 
duydu. Birileri duvarın arkasında oldukça eğleniyordu. 
Bağırdı: “- hey!” Cevap gelmedi. Kahkaha sesleri 
kesilmemişti. Tekrar: “- hey! Yardım edin! Buradayım! 
Yardım edin!” Hiç tepki yoktu, bütün bunları söy-
lerken sesinin çıkıp çıkmadığından emin olamamıştı. 
İçinden mi bağırmıştı? Öyle olmasa bile bir önemi 
yoktu artık. Duvar boyunca koştu, koştu, sonu yoktu. 
Kalabalık gözünü ona dikmiş otele doğru koşarken 
korktuğundan daha fazla korkmuştu. Şaşkınlık yoktu 
bu defa, saf korku. Göğsünün sıkıştığını hissedebili-
yordu, daha önce böyle bir duygu yoğunluğu yaşayıp 
yaşamadığından emin değildi. Son birkaç adımını yere 
daha sert vurarak yavaşladı, sonunda koşmayı bıraktı. 
Yüzünü duvara döndü, iki elini havaya kaldırarak avuç 
içleri duvara bakacak şekilde sert bir şekilde iki defa 
vurdu. Bu yaptığı aptalcaydı, avuç içleri yanıyordu 
şimdi. Dehşetle açtı gözünü, bütün vücudu sırılsıklam 
bir vaziyette tavanı izliyordu, hareket edemiyordu, ses-
lenemiyordu karısına. Birkaç saat sonra ancak hareket 
edebilmeyi başarmıştı. Karısı yine yanında yoktu, ne-
fret ediyordu ondan, önceki akşam uyuduktan sonra 
onun bu hale gelmesine sebep olacak bir şey yapmış 

olmalıydı. Akşam tekrar geldiğinde ona gününü göste-
recekti. 
Kalktı yatağından, oldukça bitkin hissediyordu. Pen-
cereye yaklaştı, perdeyi aralayıp dışarıya göz gezdir-
di. O kız çocuğunu tekrar gördü, sonra kızın annesi 
olduğunu düşündüğü kadını, sonra insanların ona 
nasıl baktığını düşündü ve yine içini korku kapladı. 
Dışarı çıkmak istemiyordu. Oda kapısına doğru yürüdü, 
kolu çevirdi, kapının önünde bir gazete olmasını umut 
ediyordu. Beklediği yerde buldu gazeteyi, eğilip aldı, 
koridorun iki yanına baktı, karşı odadaki kadın kötücül 
bakışlarla onu süzüyordu. Kendini hemen içeri attı, 
kapıyı kapattı. Bütün bu insanların nefretini kazanacak 
ne yaptığını düşünüyordu. 

Yatağına döndü, dünyayla ilgili hiçbir haber almayalı 
uzun zaman olmuştu. Uzun süredir ne gazete okuyor 
ne televizyon izliyordu. Haber sevmezdi zaten, durduk 
yerde kendisini ilgilendirmeyen şeylerle içini karartırdı. 
Yine de gazeteyi karıştırmaya başladı. Üçüncü sayfayı 
çevirdi, “Karısını Hunharca Katletti” başlıklı bir haber 
dikkatini çekti. Karısının çantasında bulduğu faturayı 
gören adamın çılgına dönüp karısına fırsat vermeden 
öldürdüğü yazıyordu. Daha önce de karısının, kend-
isini öldüreceğine dair karakola şikâyette bulunmuş 
fakat adamı küçümseyerek gerisin geri göndermişler 
karakoldan. Adam da en son faturada karısının iki 
adet bıçak, büyük boy çöp torbası aldığını görünce 
panikleyip karısını, karısının aldığı bıçakla parçalayıp, 
karısının aldığı çöp torbasına koyup üzerinde belediy-
enin adının yazdığı çöp konteynırına atmış. (Adamlar 
çalışıyor.) Haberde, adamın psikolojisinin bozuk olduğu 
da yazıyordu. Gazeteyi katlayıp kenara koydu, yataktan 
kalkıp tekrar pencereye yaklaştı. Perdeyi aralayıp dışarı 
baktığında dışarıda mavi giysili insanlar gördü. Mavi 
gömlek, mavi pantolon, hepsi aynıydı. Aralarında da 
belli aralıklarla duran beyaz giysili insanlar gördü. Ote-
lin revirinde çalışan hemşireler gibi görünüyorlardı.
 Kapıya yöneldi, kapının kolu yerinde yoktu. Panikledi, 
sol elini kapıya yapıştırıp sağ eliyle yumrukluyordu. 
“-Hey! Yardım edin! Yardım edin, buradayım!” Ayak 
sesleri duydu, hızla yaklaşıyorlardı. Geri çekildi, kapı 
açıldı. İçeri biri erkek ve biri kadın iki hemşire girdi. 
Erkek olan omuzlarından yatağa bastırdı, kadın olan 
iğnenin içindeki ilacı vücuduna zerk etti. Karısı elini 
tutmuyordu. Gözleri kapanırken aklında yalnızca iki 
düşünce vardı, “ Bu insanlar gerçek düşmanlarım mı 
yoksa yanlış dostlarım mı? Yaşamadığım şeyler yüzün-
den buradayım.” 
                                                        @rahip janick-ekşi sözlük
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Güncel  Tıbbi 
Gel işmeler

Emekli askerlerde depresyonla ilişkili bir 
parazit: toksoplazma!

Dr. Allyson duffy öncülüğünde bir ekip tarafından, 
emekli kadın askerler üzerinde yapılan ve military me-
dicine dergisinin bu yılki haziran sayısında yayımlanan 
bilimsel bir araştırmaya göre,  toksoplazma isimli parazit 
ile depresyon gibi psikiyatrik hastalıklar arasında önemli 
bir ilişki söz konusu… toksoplazma paraziti (toxoplasma 
gondii) tek hücreli bir canlı ve özellikle enfekte olmuş 
kedilerin dışkıları yoluyla insanlara bulaşıyor. Abd’de 
60 milyondan fazla insanın bu parazitle enfekte olduğu 
tahmin edilmekte! Dr. Allyson duffy ve ekibi, bu parazit-
le karşılaşma risklerini daha yüksek gördükleri için, araş-
tırmalarını askeri personel üzerinde yoğunlaştırmışlar… 
tıbbi literatürde, daha önceki çalışmalarda da, toksoplaz-
ma enfeksiyonunun psikiyatrik problemlerle ilişkili ola-
bileceği konusunda bazı ilginç veriler elde edilmişti. Bu 
son araştırma, söz konusu bilgileri destekleyici nitelikte 
ve depresyon vb. Psikolojik sorunların kökeninde aslında 
ne kadar farklı ve beklenmedik faktörlerin de rol sahibi 
olabileceği hususuna bir kere daha dikkat çekmiş oluyor! 
Kaynak: duffy ar, beckie tm, brenner la, et al. Relations-
hip between toxoplasma gondii and mood disturbance 
in women veterans. Mil med. 2015; 180:621-5. 
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Çocuklar için anestezi ne kadar “masum”? 

Dr. James hupp, “journal of oral and maxillofacial 
surgery”nin haziran-2015 sayısında bu soru üzerinde 
duruyor! Günümüzde birçok hekim, genel anestezinin 
beyin üzerindeki etkilerinin tamamen geri dönüşümlü 
(reversible) olduğuna inanıyor. Ancak bu konuda bir-
takım endişeler de yok değil… özellikle beyin gelişimi-
nin henüz tamamlanmadığı erken çocukluk çağı için, 
genel anestezi sanıldığı kadar “masum” olmayabilir. Bu-
gün bölgesel veya lokal anesteziyle yapılabilecek olan 
birçok ameliyat, çocukların cerrahi operasyon sırasında 
“uyumsuzluk” gösterebileceği gerekçesiyle, genel anes-
tezi altında, yani hasta tamamen “uyutularak” gerçekleş-
tiriliyor. Çocukluk çağı ameliyatlarında genel anesteziye 
karşı giderek artan eğilim, genel anestezinin beyin üze-
rinde kalıcı bir hasar (nörotoksisite) bırakabileceği konu-
sundaki endişelerin de daha fazla gündeme gelmesine 
yol açıyor. Dr. James hupp’a göre, bu konudaki literatür 
meseleyi bütün berraklığıyla ortaya koyabilmek için he-
nüz tam olarak yeterli değil ve daha net konuşabilmemiz 
için daha fazla araştırmanın yapılmasına ihtiyaç var!
Kaynak: hupp jr. Pediatric anesthesia-concerns about 
neurotoxicity. J oral maxillofac surg. 2015; 73:1021-2.

Cenine “dokunmaksızın” yapılan genetik 
testler!

“Clinics in perinatology” dergisi, haziran-2015 sayısında, 
noninvaziv prenatal testler (noninvasive prenatal tes-
ting, nıpt) konusuna yer ayırmış! Söz konusu testlerle, 
anne kanında 6-7. Haftalardan itibaren görülmeye baş-
layan cenin dna’sına ait parçalar incelenerek, birtakım 
genetik hastalıklar çok erken dönemde tespit edilebili-
yor! Ülkemizde de özellikle son bir iki yıldır bu testlere 
karşı ilginin bir hayli arttığını ve birçok özel laboratuvarın 
bu testlerin yapılmasına artık aracılık etmeye başladığını 
görmekteyiz. Anneden alınan kan numunesi üzerinden 
bebeğe dair hastalıkların tespitine yönelik gelişen tek-
nolojinin, yakın gelecekte, cenin kayıplarına yol açabilen 
girişimsel yöntemlerin yerini alabileceği tahmin ediliyor!
Kaynak: martin cl, kirkpatrick be, ledbetter dh. Copy 
number variants, aneuploidies, and human disease. Clin 
perinatol. 2015; 42:227-42.

                                                                @korelmiş - ekşi sözlük
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1.
Karanlık.
Adı karanlık.
Gözüm görmüyor yalanları.
Siyahla kaplanmıyor toprak
Bakıyorum renklere
Hep bir ışıkk var gecede
Aydınlık karanlığın içinde
Kapatamıyor gece gündüzü
Karanlık 
Adi karanlık
Ulaşamıyorum sana bir türlü
Ne siyahta ne zifirde sen yoksun
Gizlenmiyor suratlar
Gece gizlemiyor renkleri
Gündüz göstermiyor gerçekleri

@abi

2.
Sil gözlerinden yaşları, bahar çabuk kaçar
Arama kalpte vefa, yalnız sende yaşar
Uzat ellerini ufka, gidenlerden kim var
Kim anlar derdinden, ateş düştüğü yeri yakar.

Gözlerin çakmak çakmak, dudakların kuru pınar
Ahla dertle de dolular dertli olanlar ağlar
Kaderde her şey var gülen de gülmeyen de ağlar
Kim anlar derdinden, ateş düştüğü yeri yakar

Bir gün görürsün hayatın hayal olmuş akar
Güneş ufkunda yine taze yine öyle açar
Hayat böyledir dostum hep günleri böyle doğar
Kim anlar derdinden, ateş düştüğü yeri yakar.

@Hubot
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3.
Senden sonra
Ölümden önce
Arafta gibiyim
Iki arada bi derede.

@Mnb

4.
Yoktu haberi bir rüyaya daldı, ne aklı erdi ne de gücü yetti.
Var mı acaba yok mu ne dersin, bunca kalabalık ne diye burada?
Körmüş dediklerine göre, gördüğü bir körün rüyası
Hatırında kalan bir kaç harf, hatırında kalan hayatın tadı.
Bir sonbahar, bir meyvesiz ağaç,
Binlercesinin içinden göremedi yazı.

@Samurai

M A R C H  2 0 11  U N I V E R S A L  M A G A Z I N E  2 6

e l d e  v a r  s ı f ı r

haziran 2015 youreads kanal



2 7  U N I V E R S A L  M A G A Z I N E  M A R C H  2 0 11

y i r m i  d o k u z  h a r f                                                     @ c o o l c a t

Bahardan 
Kalma Bir 
Kış Günü (Bölüm 2)

“Dalarken uykuya gözlerim,

kapımda belirir gizemin gölgesi.”

youreads kanal haziran 2015

Kahveleri doldurdum. Salona git-
tiğimde Birsen sigarasını söndürü-
yordu. Bir sigara daha yakmak iste-
mediğini ve kahveyi de boş içmek 
istemediği için kahveyi şimdilik iç-
meyeceğini söyledi. Yine de önüne 
koydum bardağı. Dumanı tütüyor, 
kokusu odayı dolduruyordu. Her 
şeye rağmen canı çekebilir diye dü-
şündüm. Bardağı eline aldı, içindeki 
koyu kahverengi sıvıyı kokladı, üfle-
di ve ardından küçük bir yudum aldı. 
Dudak payı bırakmamıştım. Üzül-
düm. Ardından bardağı biraz önce 
olduğu yere, masanın kenarına bı-
raktı ve koltuğa uzandı. Belli ki bütün 
gece uyumamıştı. Belli ki kafasında 
gene kırk tilki dolaşıyordu. Küçük 
yatak odasından bir battaniye aldım 
ve üzerine örttüm ve ekledim: “İyice 
uyu, yorgun görünüyorsun. Uyandı-
ğın zaman istersen eşyalarını buraya 

taşırız. Zaman kaybetmemelisin.” O 
küçük odada bir gün Birsen’in kala-
cağı hiç aklıma gelmemişti.
Kaldığı yer zaten kendinden eşyalı 
olduğu için eşyalarını taşımak fazla 
zamanımızı almayacaktı. Kitaplar, ka-
setler, ders notları, kıyafetler, bilgisa-
yar ve mutfak eşyası gibi küçük şey-
lerdi. Bir taksinin bagajına kolaylıkla 
sığacak cinsten eşyalar…

Birsen uykuya dalınca ne yapacağı-
mı bilemedim. Bir anda kendimle 
kalakalmanın şaşkınlığını hissettim. 
Engebeli yolları, dar patikaları, taşlık 
yolları güçlükle geçtikten sonra uçu-
rumun karşısında buldum kendimi. 
Önce Birsen'in bir ölü gibi hareketsiz 
uzanan bedenine takıldı gözlerim.
Ne yapacağımı bilemeyerek kahve-
mi alıp balkona yöneldim. Aptal gibi, 
bir emekli gibi gelip geçeni izledim; 

sokağa, dükkânlara baktım. Uzak-
larda olmadı gözüm hiçbir zaman. 
Uzaklara bakmaktan özellikle imtina 
ettim. Ne zaman gözlerim ufka da-
yansa ortaya çıkmaktan, kendime 
belirmekten korkarım. Şehir iyiden 
iyiye canlanmış, güneş yükseliyor, 
arabalar caddeleri arşınlıyor, insanlar 
aceleyle kaldırımları dövüyordu. Ke-
diler güneşin sıcaklığından mayışmış 
olarak arabaların üzerlerine uzanmış, 
sarı ışığın kendilerini okşayışına izin 
veriyordu. Kiremit çatılarda, anten-
lerin ucunda, bacaların tepesinde, 
yaprakları sokağa düşmüş ağaçların 
dallarındakargalar her zamanki gibi 
kendilerine özgü hırçın bir bilgelikle 
canlıydılar. Güneşten herkesin göz-
leri kısılmış, saygı duyulmak isterce-
sine suratları ciddi, boş ve anlamsız...
İçinde büyüdükleri mezarlıkta rahat-
ları yerinde... 



Manzaranın büyüklüğü düşüncele-
re yer bırakmayan cinsten. Sadece 
çözümlenmemiş duyguların can 
sıkıntısı var.Bu küflü atmosferin al-
tında parlayan şeyler var. Sırasını 
beklerken sıkılan insanların buğulu 
cevheri var. Can sıkıntısının, oda-
nın huzuru ve hüznüyle kaynaştığı 
arafta kalınmış bir ülkedeyim sanki. 
Ama ne fayda... İnsan kelimelerle 
açıklayabildiği şeylerden geriye ka-
lanı sadece hissetmekle mükelleftir. 
O tortu, o kalıntı, o son damla hep 
eksik kalacak, benimle birlikte top-
rağa karışacak. Aynı toprak -kim bilir 
hangi vakit- hissedilmekten başka 
çıkışı olmayan son damlayı başka bir 
var olana sunacak.

Bir zamanlar bir hayatım var sanmış-
tım. Bir zamanlar kendimi insan sa-
nırdım. Bir zamanlar özgürdüm. Bir 
gölgem vardı, bir şeylere başlarken 
kalbim deli gibi atardı. Neredeyse 
insandım. Biraz öldükten sonra ne-
redeyse bir ölüyüm. Bu nasıl olabilir 
diye düşünürken kendimi şimdide 
buldum. 

En sonunda manzarayı da terk edip 
(terk etmediğim başka bir şey kal-
mamıştı sanırsam), tekrar öğle gü-
neşinin bezdirdiği salona girdim. 
Bardağımı balkonda bırakmıştım. O 
şekilde kalmasına karar verdim. Ne 
de olsa havanın soğuk serinliğinde 
o da serinlemişti. Öylesine bir öğ-
leden sonrasıydı. Her şey gibi gün 
de kayıtsızlıktan nasibini almıştı. Sa-
londaki yuvarlak yemek masamın 
başına geçtim ve bu sefer bir saat 
boyuncacümleleri kâğıda döktüm. 
Sildim, tekrar yazdım. Ekledim, çıkar-
dım… Oturduğum yerden dışarıda-
ki manzara hala gözümün önünde 
duruyordu. Bu sefer manzara balkon 
kapısıyla çerçevelenmişti. Bu bana 
tahmin edemediğim bir güç verdi. 
Kelimelerin devamı gelmeli miydi 
bilmiyordum. Nerede duracağımı 

bilmiyordum. Hiçbir şeyin sonu bel-
li değildi. Her şeye bilinmez sonun 
merakından aldığım güçle başlıyor-
dum ve biliyordum ki altında ezildi-
ğim bu an başlamak için uygun bir 
zamandı. Başlamak için her şeye, en 
önemlisi de o bölünmez sıradanlığa 
sahiptim. Yavaştım, ağırdım. Zamanı 
durdurmuştum. Birsen'in huzurlu ve 
sakin bedenikarşımda bir film kare-
si gibi duruyordu.Belli belirsiz inip 
kalkan, engebeli füme rengi pikenin 
ucunda sadece esmer kafası ve yas-
tığı işgal etmiş, dağınık kahverengi 
saçları belli oluyordu. Yanımda kal-
ması neredeyse güzel bir haberdi.
Bedeninden havaya salınan narin 
sessizliği bedenime dokunuyor, du-
yularımı harekete geçiriyordu. Onun 
sessizliğinde kendi huzurumu bul-
dum.

Yaklaşık bir saat sonrasında kapı çal-
dı. Habersizce irkildim. Her şey bir 
anda yerle bir oldu. Düşümdeki şef-
faf bulutlar silindi, Birsen’in sessizliği 
öldü ve dünyaya geri döndüm. Gök-
yüzünden beni bulan sirenin ardın-
da kim olduğunu bilmemenin me-
raklı korkusuyla hızla sandalyemden 
kalkarak kapıya yöneldim. Heyecan-
la kapıyı açtım. Zira içten içe, farkın-
da olmasam bile, başka bir kimseyi 
misafir edecek durumda olmadığı-
mı düşünüyordum.Ömer selam bile 
vermeden içeri girdi. Soğuktan şiş-
man yanakları kıpkırmızı olmuştu. 
Nefes nefeseydi. Kendi atılganlığı ve 
girişkenliğine özgü, sadece geveze 
insanlara dair bir aşırılıkla, ayakkabı-
larını ve üzerindekileri çıkarmadan 
aceleyle salona yöneldi ve karşısında 
Birsen’in uyuyan bedenini görünce 
şaşırmış olmalı ki, hareketleri yavaş-
ladı ve birden bire üzerine tedirgin 
bir dokunaklılık eklendi. Yabancısı 
olmadığı bir evde yabancısı olduğu 
birisiyle karşılaşmanın korkusuydu 
bu. Yabancısı olduğu kişiyi en savun-
masız anında görmesi de sahnenin 

yoğunluğunu artırdı… Tanımadı-
ğım bir kişiyi neredeyse kendi evim-
de uyurken görmenin huzursuzluğu 
benim için tahmin edilebilir bir şey-
di fakat aklım tutulmuş bir şekilde 
kendi problemlerime odaklanmış-
tım. Bir an önce Ömer’in bu patavat-
sızlığının hesabını sormak istedim. 
Birsen’in uykusunun beni durdur-
ması sinirliliğimi daha da arttırmıştı. 
Birsen uyanmamıştı. Belki de uyan-
mış fakat başkasının evinde tanıma-
dığı birinin eve paldır küldür dalışı 
Ömer’le aramızdaki samimiyetin 
bir kanıtı olarak onu rahatsız etmiş 
ve kendisini bir yabancı gibi hisset-
memek için gözlerini açıp sahneyi 
süzdükten sonra uyuyor gibi gö-
rünmeye başlamanın kendisi için en 
rahatı olacağını düşünmüştü. Eğer 
öyleyse üzülürdüm çünkü uyuyor 
gibi görünerek kamufle olmanın be-
denen ve düşünsel olarak ne kadar 
rahatsız edici olabileceğini çocuklu-
ğumda babamın odama girişlerinde 
yaptığım uyuma numaralarından 
hatırlıyordum. Ömer Birsen’in bede-
ni karşısında dona kalmış vaziyette 
ben de onun arkasında hesap soran 
gözlerle onun yüzünü bana dönme-
sini bekliyordum. Sadece jest ve mi-
mikleriyle, soru sorar vaziyetteÖmer 
bana döndü. Onu kolundan çektim 
ve yatak odama soktum. Her ne ka-
dar kendine dair bir aşkınlığı olsa da 
böyle bir durumda sesini yükselt-
memesi gerektiğini biliyordu. Oda-
da ben konuşmaya başlamadan so-
ruları sıralamaya başladı:

-Abi salondaki kız da kim? Neden 
senin salonunda uyuyor? Aaa yoksa 
sevgili yaptın da bize mi söylemi-
yorsun! Ne kadar düşüncesizsin be 
abi. Kendine bir sevgili buldun ve 
bize haber vermeyi unutuyorsun. En 
azından sadece bana haber versey-
din.
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Yemin ediyorum ağzımdan kaçır-
mazdım (Adım gibi biliyordum ki iki 
duble rakı sonrasında ağzından ka-
çırırdı). Yoksa benden utandığın için 
mi benimle tanıştırmak istemedin. 
Kesin Hande, Efe, Nurşah biliyor-
lardır ve bu sevindirici habere layık 
olamayacağım için bu haberi ben-
den sakladınız. Beni içten içe sev-
mediğinizi biliyordum hep zaten. 
Grupta dış kapının mandalı görevi 
görüyorum resmen. Her zaman için 
dışlandığımı içten içe hissediyor-
dum zaten. Geçen hafta Hande’in 
iş bulduğunu da ancak geçen gün 
öğrenebildim. Abi eğer böyle bir 
şey varsa söyle lütfen. Sana söz ve-
riyorum hiç sorun çıkarmadan haya-
tınızdan çıkarım (Patavatsızdır fakat 
pek de gururludur kendisi).

-Ömer tam olarak ne saçmalıyorsun 
yahu! Neden bahsediyorsun sen? 
Lütfen sessiz olur musun biraz. Kızı 
uyandıracaksın. İçeride uyuyan in-
san benim kız arkadaşım falan değil. 
Her şey seninle alakalı olmak zorun-
da değil biliyorsun değil mi bunu? 
Kalacak yerle ilgili sorunlar yaşadı 
ve benden mezun olana kadar evi 
kullanıp kullanamayacağımı sordu. 
Ben de kabul ettim. Her şey bundan 
ibaret…

-Nerede tanıştınız ki? Ne zamandan 
beri tanıyorsun kızı? Ona evini kul-
lanmana izin verdiğine göre bir hay-
li yakın olmalısın. Yani senin kolay 
kolay birisini evine alacağına ihtimal 
vermiyorum ben. Bu zamana kadar 
bizden neden sakladın arkadaşın 
olduğunu. Adı bile geçmedi hiçbir 
muhabbette. Sahi adı neydi?

-Adı Birsen ulan Birsen, meraklı 
öküz. Bizim okuldan o da. Bu son 
dönemi ve mezun olması gerekiyor. 
Bu sebeple ben de rahatlıkla bende 
kalabileceğini söyledim. Konuyu bu 
kadar deşmenin sebebi nedir hem?

Bu sefer ben de iyiden iyiye sinirlen-
miştim. Uzun süredir sinirlenmedi-
ğimi fark edince içimde ne var ne 
yoksa döktüm ve ne yazık ki kurban 
olabildiğince saf ve naif bir insan 
olan Ömer’di. Bu hem onun hem de 
benim şanssızlığımdı. Hınçla, zarar 
vermek niyetiyle, otoriter bir baba 
saldırganlığıyla, dur durak bilmeden 
Ömer’e yüklenerek devam ettim:

-Yeterince iç içe yaşamıyor muyuz 
zaten? Neredeyse her gün birlikte-
yiz, bırak da kendime özel arkadaşla-
rım olsun. Hayatıma dair gelişen her 
şeyi sizinle paylaşmak durumunda 
değilim ya! Neyiz yani biz? Yapışık 
ikiz miyiz? Hem şu selam bile verme-
den, ayakkabılarını bile çıkarmadan 
salona dalman da neyin nesiydi? 
Müsait bir zamanda olmayabilece-
ğim aklına hiç gelmiyor mu? Kafan 
böyle şeylere basmazsa kız falan 
bulamazsın oğlum sen. Böyle şey-
lere dikkat etmen gerek artık. Artık 
çocuk değilsin bunu biliyorsun değil 
mi? Allah kahretsin 26 yaşına geldin 
ve kendine çeki düzen verme vaktin 
sence de gelmedi mi? Hala gruptan 
bahsediyorsun. Dışlandığından, dış 
kapının mandalından bahsediyor-
sun. Bu saçmalıkları bırak da kendi 
hayatına yoğunlaş. Hayat bizden ve 
arkadaş gruplarının tatlı sohbetin-
den, sarhoşluğundan ibaret değil. 
O günler geride kaldı. O günler dört 
sene önce, okul bitince sona erdi. Ne 
yapacaksın, nasıl yaşayacaksın, nasıl 
para kazanacaksın? (Artık iyiden iyi-
ye rayımdan çıkmış, konudan iyice 
sapmıştım) Böyle şeylere kafa yor-
man lazım. Bu sorulara cevap ver-
men lazım…

Tamam! Yeter! Kes sesini! Diyerek 
lafımı ağzıma tıktı ve omzuyla om-
zuma çarparak odadan hışımla çıktı. 
Yapıca fazlasıyla iri olduğu için çar-
pışmanın etkisiyle birkaç adım ge-
riye gitmek zorunda kaldım. Artık 

Birsen’in uyanmaması için hiçbir se-
bep kalmamıştı. Aklım bir an başıma 
gelince arkasından hızla yürüdüm 
ve evden çıkmak üzereyken kolun-
dan tuttum ve hızla, biraz de güç 
kullanarak içeri çektim. Onu tekrar 
yanımda tutabilmek için biraz güç 
kullanmam gerekiyordu çünkü onu 
fena incitmiştim. Kolundan karar-
lılıkla çekmem en azından şimdilik 
evde kalmaya ikna etmişti onu. O 
an için Birsen aklımdan çıkmıştı. Tek 
derdim Ömer’in gönlünü almak ol-
muştu. Onu daire kapısının tam kar-
şısındaki mutfağa soktum. Bu sefer 
sakin bir sesle, belki de Birsen’in de 
beni duymasını umarak, tatlı söz-
lerle ondan özür dilemeye çalıştım. 
Dediklerimin aslında onla alakası 
olmadığını, sadece sinirlenmeye ih-
tiyacım olduğu için hıncımı ondan 
çıkarttığımı anlattım. Kendime ve 
Ömer’e bir bardak çay koydum. Si-
gara yaktım ve ona da bir tane uzat-
tım. Çekimser bir şekilde, utanarak 
da olsa aldı. Birlikte, aynı güneşin 
aydınlattığı ve ısıttığı odada çay ve 
sigara içmenin insanları birbirine 
bağlayan etkisiyle aramızdaki buzlar 
daha da eridi ve geriye serin bahar 
esintilerinden başka bir şey kalma-
dı. Birkaç dakikalık sessizlikten son-
ra, fazla da düşünmesine vakit bı-
rakmak istemeyerek, kendimi onun 
hayatına tekrar dahil etme isteğiyle 
konuşmaya başladım:

-Şimdi Birsen uyanmıştır bile. İster-
sen gireriz salona ve ikinizi tanış-
tırırım. Aklında ne varsa sorarsın. 
İstersen arkadaş olursunuz. Benim 
için problem yok. Ve sakın ola ki sen-
den utandığımı düşünme. Bu beni 
çok üzer. Ben de dahil olmak üzere 
herkes seni seviyor ve yanımızda 
olduğun için mutluyuz. Hepimize 
kendine özgü çocukluğunla neşe 
katıyorsun. Bu devirde çocuk kalma-
nın ne kadar bulunmaz bir değer ol-
duğunu bilmen lazım.
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Biraz naifsin, biraz alıngansın. Duy-
gusal ve kırılgan bir insansın. Ara-
mızdaki en mutlu insan olduğun 
için seni kıskanıyoruz bile. Üzerine 
bazı zamanlar fazla varmamızın se-
bebi budur.
 İnsani bir anı atlatmış olma-
nın verdiği yorgun rahatlıkla ken-
dimi bir an için neredeyse insan 
gibi hissedecektim. Ayaklarım yere 
basıyordu. Dünyanın bir parçası ol-
duğumu hissediyordum. Birsen’e 
gösterdiğim babacanlık tekrardan 
hortlamıştı. Bu sefer Ömer’e karşıy-
dı. Ona hissettiklerimi söylemenin, 
onunla barışmanın verdiği başarı 
hissiyle insan ilişkilerinde kabiliyet-
li bir insan olduğumu düşündüm 
ve bu değişimden bir süre için 
Birsen’de de nasiplenmişti. Her ne 
kadar o farkında olmasa bile. Ona 
olan bakışlarım bir süre için bile 
olsa değişmişti. Kendimi ondan üs-
tün görüyordum. Sanki ipler benim 
elimdeydi. Sanki ortada herhangi 
bir ip varmış gibi…
Biz salona geçmeye hazırlanırken 
bir anda Birsen mutfağın kapısında 
belirdi. Önce davranmanın verdiği 
iktidar duygusuyla dudağının ke-
narında hafif bir gülümseme vardı. 
Muhtemelen oynadığı oyun bir nok-
tadan sonra yerini can sıkıntısına bı-
rakmış olacak ki neler olup bittiğini 
gelip bizzat kendisi görmek istediği 
için sıcak koltuğunu, battaniyesini, 
sesler ve insanlarla bölünmüş uyku-
sunu terkedip mutfağa; insanların 
olduğu, seslerin geldiği yere yö-
neldi. Kapının eşiğinde esmer teni 
güneşte parlıyordu. Onu görünce 
bütün samimiyetim kayboldu. İç-
ten düşüncelerim hızla kovuğuna 
çekildi ve karşımda duran bedene 
dalgın bir şekilde bakakaldım. Ama 
gene de şaşırmış olmanın etkisiy-
le gördüğüm bir şey yoktu. Bütün 
babacanlığım bir anda kayboldu. 
Birsen ben ağzımı açamadan söze 
girişti, Ömer'e elini uzattı. Bu sırada 

gizli gizli ne yapıyorsunuz çakallar, 
uyutmadınız bir türlü insanı diyerek 
nükteli bir sitemde bulundu. Üs-
tünlüğü ele geçirmek adına esprili 
bir şekilde ben de elimi uzattım ve 
kendimi tanıttım. Ama Birsen'den 
zoraki bir gülümsemeden fazlasını 
alamamanın etkisiyle tekrar ilk baş-
ta bulunduğum konuma geri dön-
düm. Kısa ve anlamsız bir tanışma 
faslından sonra Ömer benden kah-
ve istedi ve kendisine sütlü kahve 
koydum. Bu beni oyaladı ve kendi-
me biraz olsun kendime gelmemi 
sağladı.

Kahve neredeyse soğuyacaktı. Mut-
fağı dolduran güneş, ben, Birsen 
ve Ömer ellerimizde sigara bir süre 
boyunca huzurlu ve sakin bir şe-
kilde sessizce ayakta dikildik. Ben 
tezgâha dayanmıştım, Ömer çapra-
zımda ağırlığını küçük mutfak ma-
sasına vermişti. Birsen ise karşımda 
ayaktaydı. Sigarasını silkmek için 
arada bir masaya uzanıyor, odanın 
sessizliğini bölen tek hareket bu 
oluyordu. Gecenin karanlığını yaran 
bir ay gibiydi. Küçük bir odada bir-
birini tanımayan iki insanı tanıyan 
bir insan olarak, ikisinin birbirinden 
habersiz varlıkları altında ezildi-
ğimi hissettim. Enseme yüklenen 
güneş boynumu narin bir şekilde 
yakıyordu. Gölgem, kapının bir kaç 
adım ötesinde, buzdolabının yanın-
da duran Birsen'in vücudu üzerin-
de, bacaklarından gövdesine doğ-
ru uzanıyordu. Kafamı, gölgesinin 
Birsen'in kasıklarının arasına gele-
cek şekilde eğdim ve bir süre öyle 
hareketsiz durdum. Suçluluk duy-
gusuyla tozlu havanın ağırlığı altın-
da içimden kurduğum bu küçük ha-
yali yıkmak adına harekete geçme 
dürtüsü beni sardı ve odanın hava 
alması için arkamı dönüp pencereyi 
açtım. Bir anda serin hava mutfağa 
doldu ve şehrin boğuk sesi kulak-
larımıza uzandı. Benim ve Birsen’in 

sigaraları bitmişti. Sessizliği bozan 
sokağın sesinden ilham almışçasına 
Ömer üşüdüğünü belirterek pence-
reyi kapamamı istedi ve birlikte bir 
şeyler yeme önerisini ortaya attı. İyi 
bir fikirdi zira ne ben uyandığımdan 
beri, ne de Birsen geldiğinden beri 
bir şey yememiştik.

Nedendir bilmem artık Ömer’in var-
lığı beni rahatsız etmez olmuştu. 
Sanırsam geldiği zaman yaptığımız 
tartışma yüzünden onun varlığını 
kabul etmiştim. İçimde öfke kal-
mamıştı. Üçümüz mutfak masasına 
kurulup birlikte kahvaltılık bir şeyler 
atıştırdık. Kahvaltı esnasında Ömer 
ile Birsen’in iyi anlaştıklarını görün-
ce sevindim.Kahvaltımızı bitirince 
taksi durağını arayarak bir taksi rica 
ettim ve üçümüz birlikte Birsen’in 
eşyalarını almak üzere kaldığı eve 
gittik. Ben sabırsızdım. Ömer ise ha-
linden memnun gözüküyordu. Bir-
sen ise uykusu bölünmüş, gecenin 
yorgunu olarak bütün bu sabaha 
karşı kayıtsız görünüyordu.

Takside ben ön koltukta, Birsen 
ve Ömer arkadaydılar. Aynadan 
Birsen'in yüzüne baktım arada bir. 
Koltuğuna iyice gömülmüş, yarı-
da kalan uykusunu burada devam 
ettirmek ister gibiydi. Yol boyunca 
kafamda devamını getiremediğim 
dizelerin çağrısı beni kendine hap-
setti. Durum içinden çıkılamaz bir 
hal almıştı. Taksinin camından ar-
kada bıraktığımız sokaklara ve cad-
delere bakıp kendime yeni imgeler 
oluşturmaya çalıştım fakat nafiley-
di. Birsen'i düşündüm. Ömer'i dü-
şündüm. İkisini birlikte hayal ettim. 
Beni bulmuş bu öylesine bir kış sa-
bahını düşündüm. Fazla zorluyor-
dum. Sabırsızdım. Tecrübesizdim. 
Sakardım. Elime yüzüme bulaştır-
maktan korkuyor, bu sebeple kendi-
me olan inancımı kaybediyordum. 
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Devamı gelmesi gerekiyor gibi hissedi-
yordum. Öyle hissetmesem bile deva-
mı gelmesini istiyordum. Hiçbir şey bu 
kadar basit, hiçbir şey bu kadar kısa ol-
mamalı, ansızın bitmemeliydi. Dolam-
baçlı, engebeli ve zorlu bir yolun so-
nunda anlamsız ve pür bir uçurumun 
kenarına ulaşmış olmanın verdiği or-
tada kalmışlığın huzursuzluğunu çeki-
yordu kalbim. Bu resmen bir intihardı.
Kaldırımdan geçen insanlara, soğukta 
kendilerine bir kuytu bulma çabasında-
ki köpeklere ve kedilere baktım. Kaldı-
rımları, binaları, gökteki beyaz bulutları 
izledim. Perdeleri çekilmiş pencereleri 
merak ettim. İçlerini hayal ettim. İçine 
insanlar koydum. Olaylar, eylemler, iliş-
kiler, duygular kondurdum. Bazıları ko-
nuşuyor, bazıları yalan söylüyor, bazıla-
rı ise susuyordu. Bazıları galip geliyor, 
bazıları ise mağlup oluyordu. Kaldırım 
taşlarını arşınlayan insanların suratları 
can sıkıntısıyla tepkisiz ve donuktu. Pa-
zardan dönen teyzeler ellerinde sebze 
ve meyvelerle dolup taşmış el araba-
larını sürüyor, evlerine dönüp akşam 
yapacakları yemekleri düşünüyor, ko-
calarını mutlu etmenin haklı gururunu 
yaşayacaklarını düşlüyorlardı belki de. 
Öğlenci ilkokul çocukları annelerinin 
ve babalarının elinden tutmuş, çan-
talarını ebeveynlerine taşıtarak okul 
yolundaydılar. Bazıları sessiz, bazıları 
onlara hayat verenlerle konuşmaktan 
dolayı mutlu ve eğlenceliydi. Aynı za-
manda sabahçı öğrenciler okuldan 
çıkıyor, derslerin bitişinin verdiği mut-
lulukla arkadaşlarıyla şakalaşıyordu ve 
bu güneşli ve soğuk kış sabahını ken-
dilerine özgü çocuksu bir çoşkuyla kut-
luyorlardı. Arkadaşlıklar böyle yollarda 
perçinlenir diye düşündüm. Birlikte yol 
alınan yollarda...

Soğuk bir kış sabahı sıcak bir arabada 
sallana sallana yol almanın yarattığı 
hipnoz etkisiyle hepimiz olduğumuz 
yerde mayışmıştık. Trafik umrumda 
değildi. Yakalandığımız kırmızı ışıklar 
umrumda değildi. Yolculuğun bitmesi-
ni hiç istemedim. Sonsuza kadar o tak-
side, bulunduğum ruh hali içerisinde 
yaşayıp gidebilirdim. Ne bir su, ne bir 
yemek ne de bir arkadaşın muhabbeti 

olmaksızın. Biraz sonra varacaktık. Bu 
sebeple geçirdiğim her saniyeyi içime 
sindirmeye çalıştım. Ömer konuşmaya 
başladı. Ben cevap vermedim. Birsen 
bana kızarak, Ömer'in anlamsız soru-
larını kendisi cevaplamaya çalıştı. Tak-
sici bana bakarak hafifçe gülümsedi. 
Onunla yakınlık kurmak hoşuma gitti. 
Fırsattan istifade, eve vardığımız za-
man bizi biraz beklemesini, eşyaları ko-
yup geri döneceğimizi söyledim. 

Radyoda çalan şarkılar hiç dinlemedi-
ğim şeylerdi ama o anın büyüsü içeri-
sinde hepsi de hoşuma gitti. Sanki on-
ları yıllarca dinliyormuşum gibi. Ama 
eve döndüğümüzde adlarını bile hatır-
lamayacağıma emindim.

Eve vardık. 70'lerden kalma, iki bloklu 
4 katlı bir apartmanın giriş katında ka-
lıyordu. Sokağın çıkmaz olması işimizi 
kolaylaştırdı. Sokak sessizdi; aynı mi-
mariyle yapılmış yan yana evlerle sıra-
lanmıştı. Hepsi 4 ya da 5 katlı, iki bloklu, 
önünde küçük çimenlik bir bahçe bu-
lunan, balkonlarında yetişen çiçeklerin 
saksılarından zemine suların damladı-
ğı, genellikle şehrin eski sakinlerinin, 
yaşlı ve emekli insanların yaşadığı bir 
sokaktı. Birsen'in kaldığı binada -arsa-
nın biraz daha büyük olmasından dola-
yı- ek olarak binanın yanlarında arkaya 
kadar uzanan çınar ağaçları vardı.

Eve girdik. Bizi ilk olarak yanlaması-
na bir koridor karşıladı. Koridorun sol 
ucunda tuvalet, onun yanında mutfak 
ve tam karşımızda ise Birsen'in odası 
bulunuyordu. Sağ tarafta ise diğer iki 
ev arkadaşlarının odaları vardı. Evin 
geri kalanını görme fırsatım olmadı. 
Duvarlar kırmızı renkte ve oda L şek-
lindeydi. Girdiğimiz kapının karşısında-
ki kapı sokağa bakan neredeyse teras 
denecek kadar büyük bir balkona açı-
lıyordu. Odaya girildiğinde sağda ikili 
bir koltuk ve bilgisayar masası, onun 
karşısında üzerine kıyafetlerin yığıldığı 
bir ikili koltuk daha ve balkon kapısının 
yanında aynasıyla birlikte bir makyaj 
masası vardı. Odanın öte ucunda ise bir 
komidinin ayırdığı iki tane yatak bulu-
nuyordu. Balkonun büyüklüğünü gö-

rünce oraya neredeyse ben taşınmak 
istedim. Birsen'e döndüm ve buradan 
ayrılacağın için bir hayli üzülüyor olma-
lısın minvalinde bir şeyler geveledim. 
O da bu durumun pek de umrunda 
olmadığını, benim evimin de pek tabii 
çok rahat ve yaşanabilir bir ev olduğu-
nu, hatta bazı açılardan bakıldığında 
evimin kiracısı olduğu bu daireden 
fazlası olduğunu belirtti. Haklı sayılırdı. 
Ne de olsa tanımadığı iki insanla pay-
laşıyordu evini ve şimdi ise neredeyse 
tek başına yaşayacağı bir eve taşınıyor-
du çünkü beni tanıyordu. İyi anlaşıyor-
duk. Kavga etmiyorduk. Birbirimizden 
rahatsız değildik (En azından ben öyle 
hissediyordum) Her ne kadar balkonu 
ve yatak odası küçük olsa da.

Onun odasına girmek beni bir hayli 
korkuttu açıkçası. Ne yapacağımı bi-
lemedim. Birsen bana orada dikelece-
ğine eşyaları toparlamama yardım et 
deyince kendime gelebildim. Kendimi 
onun odasına girince nedense bir hır-
sız gibi hissettim. Neredeyse izinsiz gir-
miş gibiydim ve odada benim dışımda 
kimse yokmuş gibiydi. Daha önce bu 
odada bulunmuştum fakat böyle his-
settiğimi hatırlamıyordum. Kendimi 
işlevsiz ve bir fazlalık olarak gördüm. 
Amacım neydi bilemedim. Sanki Birsen 
hep benim yanımda kalıyormuş gibi ya 
da benim yanımda kalması gerekiyor-
muş gibiydi. Ömer’e baktım. Hemen 
uyum sağlamış, odayı sahiplenmiş ve 
eşyaları Birsen’in talimatları doğrultu-
sunda kutulara doldurmaya girdiği an-
dan itibaren başlamıştı bile. Bazı şeyler 
değişmişti. Ben değişmiştim. Duygula-
rım değişmişti. Fakat onları çözümleye-
miyordum. Rahat değildim.

En sonunda eşyaları taksiye doldur-
duk. Neredeyse hepsi bagaja sığmıştı 
ve birkaç büyükçe torbayı da yanımıza 
alarak sorunu çözmüştük. Dönüş yolu 
da gidişten farksızdı. Arkada bırakılan 
yollar, binalar, insanlar, çocuklar…
                                                        @coolcat
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Aziz Nesin

Soyadını alma hikayesiyle beni kendi-
ne hayran bırakan, türkiye'nin kıyme-
tini bilemediği büyük yazar.

"1934 Yılında soyadı kanunu çıktı, her 
türk kendine bir soyadı alacaktı.Her-
kes kendi soyadını kendisi seçtiği için 
insanların bütün gizli aşağılık duygu-
ları ortaya çıktı..

Dünyanın en cimrileri 'eliaçık',
Dünyanın en korkakları 'yürekli',
Dünyanın en tembelleri''çalışkan' gibi 
soyadları aldılar.

Bir mektup yazabilecek zamanda 
ancak imzasını atabilen bir öğretme-
nimiz kendisine 'çevikel' soyadını al-
mıştı
İrkçılığın yayıldığı günler olduğun-
dan, özellikle türklüğü karışık olanlar 
ırkçılığı anlatan soyadlarını kapışıyor-
lardı.

Her türlü yağmada hep sona kaldı-
ğım için güzel soyadı yağmasında da 
sona kaldım. Bana, ortada böbürle-
nebileceğim bir soyadı kalmadığın-
dan, kendime 'nesin' soyadını aldım. 
Herkes 'nesin' diye çağırdıkça ne ol-
duğumu düşünüp kendime geleyim 
istedim."Aziz nesin
                                                    @Mhtpblt

Özdemir Asaf

R’leri “ğ” olarak söyleyen asaf, bir gün 
matbaadan çıkıp karaköy’e gitmek 
için taksiye biner ve taksinin şoförü 
sorar: “neğeye biğadeğ?” Özdemir 
asaf utancından “kağaköy” diyemez, 
“eminönü” der. İner. Oradan karaköy’e 
kadar yürür.
Unutmadan: "unutmayın ki yaşam öl-
düresiye güzel değildir."
                                                    @Arjantin

Adlandırılamayan - Samuel 
Beckett

Üçleme'nin son kitabı olan ve belkide 
okunması ve anlaşılması en zor olan 
kısmıdır. Üçleme zaten genel itibariy-
le anlamayı epey güçlendiren bir dil 
ile yazılmış ve gereksiz betimlemeler-
den kaçılmış, daha çok karakterlerin 
zihin olaylarına odaklanmış bir kitap 
olmasından mütevellit okuyanı çokça 
zorlayan bir kitaptır. Adlandırılama-
yan da ise tam olarak nasıl bir varlık 
olduğu belli olmayan, sadece bir ses 
işiten ve düşünen, düşündüklerini 
anlatan bir varlıkla karşı karşıyayızdır. 
Bu karakterin sürekli olarak gelişen 
uslamlamalarının ve hikayelerinin 
değişmesi ise okuru bilinçsiz kılabile-
cek seviyedidir. Karakterin sayfalarca 
aktardığı düşünceleri "hayır, tam ola-
rak böyle değil" ya da "bundan bah-
setmek istemiyorum" cümleleriyle 
ya yalanlaması ya da geçiştirmesiyle 
tam olarak varlığın neyden bahset-
tiği anlaşılamaz. Zaten varlık da bir 
şey anlatmaz, sadece bir ses duydu-
ğu, hayatta sadece bir varlık olarak 
bile olsa var olmasının acısını çeker 
ve bunlardan şikayet eder durur. Yine 
de bu şikayetlerinin yeri geldimi " 
sürdürmeliyim" "sürdüreceğim" gibi 
söylemleriyle aslında cevapları bu-
lunmuş şikayetler olduğunu gösterir. 
Yazarın diliyle tam olarak varlığın çek-
tiği acıyı okuyana hissettiren ve oku-
yanı varlık sancısına sürükleyen bir 
kitaptır adlandırılamayan.
                                        @Ahmetzamani

Lakposhtha Parvaz Miko-
nand- Bahman Ghobadi

Film, 52. San sebastian film 
festivali’nde en iyi film seçilmiştir. 
En iyi senaryo dalında da jüri özel 
ödülü’ne layık görülmüştür. Ve bir de 
berlin film festivali’nde barış ödülü 
kazanmıştır. Kaplumbağalar da uçar, 
saddam’ın ardından irakta çekilen ilk 
filmdir.
Yönetmen:''filmimi diktatör ve faşist-
lerin politikalarına kurban edilen tüm 

masum dünya çocuklarına ithaf et-
mek istiyorum.'' Demiştir. 
                                              @antagonist

Parlamento

Parlamento denilen organ tarihsel 
olarak ilk ingiltere'de ortaya çıkmış 
ve orada geliştirilmiştir. Nasıl geliş-
miş bir bakalım. 11. Yüzyıldayız kral 
william'ı görüyoruz. Danışma amaçlı 
bir meclisi var büyük kral konseyi de-
nen "magnum concilium regis". Bir de 
krala yakın daha sınırlı sayıda kişiden 
oluşmuş ikinci bir organ kurar bu da 
"curia regis". Işte bu parlamento de-
diğimiz organ, parlamenter rejim bu 
pratik içinde oluşmuş. Hatta montes-
quieu ingiltereye gelip bu organları, 
ingiliz pratiğini gözlemlemiş ve kuv-
vetler ayrılığı teorisini geliştirmiş. Ko-
numuza dönelim. Işte gel zaman git 
zaman william'ın da ölümüyle mag-
num concilium regis'in önemi artıyor. 
13. Yy'da meclise giren insan kesimi-
nin genişlemesi söz konusu. Efendim 
aristokratlar mı dersiniz kilise men-
supları mı burjuva şehir temsilcileri 
mi... Kralın vergi toplama isteği her 
kesimi parlamentoya almasına se-
bep olmuş. Ah bu vergi... 1265 Yılına 
geldiğimizde simon de montfort'un 
öncülüğünde magnum concilium'un 
adı "parliament olarak değişir. Par ko-
nuşmak demektir, parlamento etimo-
lojik olarak konuşulan yer manasına 
gelir. Latincedir. Sonrasında 10 yıl sü-
ren iç savaşlar kral ı. Charles'ın kendi 
parlamentosu tarafından idamı ile so-
nuçlanan olaylar silsilesi, 1688 devri-
mi bunlar hep ingilterenin demokrasi 
mücadelesi olarak görülmüştür. Par-
lamentonun tam olarak halkın temsil 
eden bir organ haline gelmesi 17.Yy-
18.Yy'ı bulur. Demem odur ki bütün 
ülkelerin parlamentoları gerek olu-
şumu gerekse görev ve yetkileri bakı-
mından ingiliz parlamentosundan şu 
ya da bu şekilde etkilenmiştir.
                 @Bir sey demek istemiyorum
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@abi: Öncelikle bize kısaca özgeçmişinizden bahseder 
misiniz? Arda Öngören kimdir?

U.Arda Öngören: 20 Kasım 1975 Diyarbakır doğumlu-
yum. 1993 yılında TED Ankara Koleji Lisesinden mezun 
olduktan sonra 1998 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık 
bölümünü bitirdim. IIT, Illinois Institute of Technology 
Mimarlık bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Çe-
şitli mimarlık firmalarında çalıştıktan sonra 2003 yılında 
Cihangir Gültaşlı ile birlikte AC Mimarlık isimli kendi mi-
marlık büromuzu kurduk ve halen mimarlık, iç mimar-
lık alanında profesyonel olarak çalışmaktayım. Pelin 
Gürol Öngören ile evliyim ve Ali Kaan isimli bir oğlum 
var. “VITRIOL – Yeni Çağın Şafağı” benim ilk kitabım, ilk 
romanım… 

Bu kısa özgeçmişimdi. “Arda Öngören kimdir?” sorusu-
nun cevabını ben de “ben”de arıyorum. Kim olduğunu 
arayan, kendini bilmeye çalışan, arayışta olan biridir, 
Arda Öngören…

@abi: Ne kadar zamandır edebiyatla ilgilisiniz? Yazmaya 
ne zaman başladınız?

U.Arda Öngören: Felsefe taşı e-dergisi, ekşi sözlük (si-
nancg) ve itüsözlük –instela (ben olan ben) yazarı ola-
rak kendime sorduğum ve yanıt aramaya çalıştığım so-
ruların cevaplarını bulabilmek adına yazıyorum, hakikat 
arayışımda karşıma çıkanları paylaşmaya çalışıyorum. 
Kendimi bilme yolunda karşılaştığım, kendimden geç-
meme (kapı) sebep olan “Bütün'ün parçaları”nı benden 
öncekilerin izlerini takip ederken, benden sonrakilere 

de iz bırakmak adına yazmaya başladım... 

@abi: Sürekli takip ettiğiniz bir yazar var mı? Favori ki-
taplarınız hangileri?

U.Arda Öngören: Çok fazla roman okumuyorum, daha 
ziyade ilgi alanlarım olan felsefe, tarih, ezoterizm, her-
metizm, okültizm, spiritüalizm ve mistisizm ile ilgili olan 
kitapları okuyorum. İnsanın kendini bilme yolculuğun-
da karşılaştığı ilk sorular olan “Ben kimim, nereden gel-
dim ve nereye gidiyorum?” sorularına yanıt aramaya 
çalışıyorum. Roman yazarları arasında İhsan Oktay Anar 
ve Dan Brown takip ettiğim yazarlardan. Dücane Cün-
dioğlu, Manly Hall, Dion Fortune gibi edebiyat dışı ki-
taplar yazan yazarların tüm kitaplarını okumaya gayret 
ediyorum. Favori kitaplarım ise Üç İnisiye mahlasıyla ya-
zarları belli olmayan ama Hermes Trismegistus’un sözle-
ri üzerine varoluşu ve yasalarını açıklayan “Kybalion” ve 
Mikhail Naimy’nin yazmış olduğu (kendisi yazdırıldığını 
iddia etmektedir) “Mirdad’ın kitabı”…

@abi: Özellikle kitabınız için bir sorum var, iki yazarın or-
taklaşa kitap hazırlaması ne demek oluyor tam olarak? 
Bölümler halinde mi yazıyorsunuz yoksa genel bir or-
taklık mı var?

U.Arda Öngören: İki veya daha fazla kişinin ortak bir 
kitap yazması belki kolay olabilir ama ortak bir roman 
yazmak biraz daha farklı, zor ama keyifli bir süreç aslın-
da. Kitapla ilgili tüm araştırmaları Berk ile beraber yaptık 
ve yaklaşık olarak 15 günde bir toplanarak görüşlerimizi 
paylaştık. Kitabın tek bir yazım diline sahip olması --->
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gerektiğinden ve hikayelerdeki karakterleri ve mekan-
ları zihnimde önceden oluşturduğumdan kitabı benim 
yazmama karar verdik. Berk de bu süreçte zihnimdeki 
hikayelerin, kahramanların ve mekanların kağıda akta-
rılmasına yardımcı olup, “ben’i ben’den doğurma” göre-
vini aldı ve bu görev de çok önemli bir görevdi.

@abi: Kitabın diğer yazarı Berk Yüksel ile nereden tanı-
şıyorsunuz?

U.Arda Öngören: Kitabın ilk sözünde de yazdığım gibi 
aslında VITRIOL serisi ile ilgili hikayeler zihnimde can-
lanmaya başladığı andan itibaren ilk kitabı Berk Yük-
sel ile yazacağımı içimdeki ses bana fısıldamıştı. O dö-
nemde Berk’in ilk kitabı “Kendini Bilmek Yolculuğu ve 
Ezoterik Bakış” yayınlanmış ve ben de ilk okuyanlardan 
olmuştum. İçimdeki sesi dinleyerek Berk’i araştırdım ve 
sanal ortamda tanıştık. Sonrasında ortak noktalarımı-
zın fazla olması ve ortak arkadaşlar sayesinde yolları-
mız yine kesişti. Ona zihnimdeki VITRIOL serisini anlat-
tım ve iç sesimin kitabı beraber yazmamızı söylediğini 
söylerek düşüncesini sordum. Kitabın kısa özet sunu-
munu izleyen Berk de hikayeyi çok beğendiğini ve VIT-
RIOL isminin de onu heyecanlandırdığını söyleyince bu 
kitabı beraber oluşturmaya başladık.

@abi: Kitabınız hakkında okuyucuya birkaç cümle söy-
leyebilir misiniz, okuyucuyu ne bekliyor? 

U.Arda Öngören: VITRIOL – Yeni Çağın Şafağı farklı 
coğrafya ve zamanda geçen altı hikayeden oluşuyor; 
Şili – Paranal’de bir yüksek dağın zirvesinde konumlan-
mış olan ESO’da (Avrupa Güney Gözlemevi) başlıyor. 
Bu başlangıç ana hikaye olarak tüm romanda devam 
ederken, bundan farklı beş hikaye de ana hikayeye 
eklemlenecek ve bir anlamda onu açıklayacak şekilde 
bölüm bölüm romanda yer alıyorlar. Toplam anlatılan 6 
hikaye birleşerek 7. hikayeyi oluşturuyor aslında... Her 
hikaye farklı zaman ve coğrafyada geçiyor; birisi MÖ. 
10.000’de geçerken diğeri MS. 2043’de geçiyor. Biri 
Şili’de başlayıp farklı coğrafyalarda devam ederken, di-
ğeri Mısır’da, bir başkası ise güney Fransa'da geçiyor.

Romanın kurgusu 7. hikayeyi okurun zihninde kavra-
ması için karışık olarak bölümler halinde hikayelerin 
anlatılmasında oluşuyor ki bu da roman yazımında 
okurun sıkılmasını önleyici ve heyecan arttırıcı bir un-
sur. Romanın yazım tekniğini özellikle son dönemde 
yapılan uzun soluklu ve sezonlara yayılan yabancı di-
zilerdeki teknik ile özleştirmek romanın tekniğini anla-

mayı kolaylaştırabilir. Hikayeler, kısmen farklı karakter-
ler içinde yer alsa da, (bazı karakterler farklı hikayelerde 
boy gösteriyorlar) bir nevi flash back ve flash forward 
gibi okurun zihnindeki sorulara cevap veriyor ve yedin-
ci hikayenin zihinde oluşmasına yardımcı oluyorlar. 

Dediğim gibi bu kitap b’ilim kurgu bir roman... Bu ro-
manda bilim kurgu yani henüz var olmayan teknoloji-
lerin, zamanların ve hayatların kurgusu olduğu kadar, 
geçmişte yaşanmış ama nedeni bilinmeyen, örtülü kal-
mış, gizemli bir şekilde neden olduğu sorgulanan, akıl 
ile açıklanamayan, günümüzde metafizik, parapsikolo-
ji, okültizm gibi kavramların alanlarına giren ve bir nevi 
sezgisel (keşf ) olarak erişilebilecek konular - olaylar da 
yer almakta. Bu nedenle kitabımızı bilim kurgu yerine 
hem bilimin hem de ilimin kurgusunu içeren b’ilim kur-
gu olarak görüyoruz. Romanı oluşturan altı hikaye için-
de yer alan tarihi kişi ve toplumlara ait yerler, tarihler ve 
yaşamlar ise tamamıyla gerçek. (o nedenle de uzun bir 
araştırma safhası oldu ve ikinci - üçüncü kitaplar için 
de devam ediyor) söz konusu gerçek yaşamlar farklı bir 
örgü ile birbirine bağlandı ve romanın kurgusunda baz 
olarak kullanıldı. Kitapta mistik konular ile insanlığın 
başlangıcından başlayarak gelecek ile ilgili referanslar, 
biz kimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz gibi temel 
sorularımızın yanıtlarını ve gizemli kardeşlik örgütleri, 
tarihte gizli kalmış Katharlar, kadim Mısır gibi konular 
ile geçmiş ve geleceğe yapılabilecek olan seyahatler ile 
başka yaşamların olduğu yıldızlardaki gezegenlerin bu 
gizemler örgütler ile tarihsel bağını kurmaya çalıştık.  

@abi: Kitabı kimler okumalı?

U.Arda Öngören: Kitabı kimler okumalı zor bir soru… 
Kitabın okuyucusunu bulacağına ve “tesadüf”e inan-
mayan biri olarak bu kitabın ulaşması gereken okura 
ulaşacağına inanıyorum. “Nasıl” yerine “Neden” soru-
sunu soran, “Ben kimim ve hatta ben kim değilim?” ile 
devam eden, yani “yol”a çıkmış herkes için bu kitap.  
VITRIOL edebi bir eserden ziyade  hakikat'e olan bu 
yolculukta; kendimi bilme yolumda, “Bütün'ün parça-
sı” olarak diğer parçalara katkı yapabileceğim bir “iz”. 
Dilerim bu yolculuktaki tüm yazı, kitap vs. paylaşımla-
rım bir başka yolcu için de ışık olur ve onların ışıkları da 
beni aydınlatır. 

@abi: VITRIOL nedir? 

U.Arda Öngören: VITRIOL aslında Latince bir cümlede 
yer alan yedi ayrı kelimenin ilk harflerinden oluşan bir

 r ö p o r t a j                                                                      @ a b i

youreads kanal haziran 2015



S E C T I O N  N A M E

3 6  U N I V E R S A L  M A G A Z I N E  M A R C H  2 0 11

kısaltma. Ya da şu an için öyle olduğunu düşünüyoruz. 
Geçmişi çok eskilere giden kadim bir söz grubu; çünkü 
Latinceden de eski dillerde aynı anlamlarda farklı cüm-
leler kadim gelenek içinde bulunmakta ve nesilden 
nesile aktarılmakta. “Visita Interiora Terra Rectificando 
Invenies Occultum Lapidem” yani “Toprağın içini ziya-
ret et, arınırken gizli taşı bulacaksın.” Gizli taşın ne oldu-
ğunu okurların serinin içinde bulacaklarını inanıyorum. 
Ben de, Berk de bu gizli taşı, felsefe taşını arıyoruz, he-
nüz bulabildiğimizi söyleyemem, ama bir bilgenin de 
dediği gibi “Hakikat aramakla bulunmaz ama bulanlar 
daima arayanlardır.”

@abi: Kitap yazmak nasıl bir duygu? Sizce hala kitap 
yazmak, yayınlamak iyi bir fikir mi? 

U.Arda Öngören: Sanatçı yani yazar düş kuran, tahayyül 
eden, hayallerini bir şekilde ortaya somut olarak koy-
ma zorunluluğu hisseden, bir nevi anomali yaşayan in-
sandir. Anomaliyi negatif bir anlamda kullanmadım ki 
zaten aslında kelime negatif değildir ama anomali “az” 
olduğundan “çok” tarafindan negatif algılanır. Tıpkı de-
lilik gibi… Yazar ilham yoluyla kurduğu -istemsiz- ilişki 
nedeni ile neredeyse bir hasta gibi yaşamaya başlar. 
Içindeki kurguları yani “safra”yı en kisa zamanda atma-
lı ve dışa vurmalıdır. Bunu yaparken de sıkıntı çekmesi, 
zorluklar yaşaması onu etkilemez. Dışa vurum yaptikça 
“safra” artar. Yazarın veya belki daha doğru bir söylem 
ile “yazıcı”nın zihni ve vücudunu, bir nevi üst planlar ta-
rafindan bir aracı olarak kullanılan obje olarak düşüne-
biliriz. Yazarın bu “safra”yı atarken herhangi bir amacı, 
kaygısı ve beklentisi yoktur, olmamalıdır, olamaz da…
Bu nedenle alkış beklemez, övgüye gerek duymaz, 
“safra”ları oluştuktan sonra onlarla karşılaştığında ise 
bu “eser”lerin ona doğup, ondan çiktiğina inanamaz, 
tıpkı bir annenin doğan bebeğini ilk defa görmesi gibi 
bir duygudur bu. Emeğin tek karşılığı, zihninde canla-
nan hikayelerin, kahramanların ve düşüncenin, okurun 
zihninden yazara yansıması, mazhar olması. Yaratıcıyı 
anlamaya yaklaşabileceğimiz, çok önemli bir nokta bu 
aslında. Bu nedenle bir yazar değil de “yazıcı” olarak ki-
tap yazmak eşsiz bir duygu ve harika bir fikir, bu fikrin 
esas sahibi siz olmasınız da… 

@abi: Kitap yazmaya nasıl başladınız? Sırada ne var?

U.Arda Öngören: VITRIOL – Yeni Çağın Şafağı benim ilk 
romanım, ilk kitabım. İç’imde “doğan” hikayeleri yazabil-
mem için gerekli olan itici güç artık ona dahi engel ola-
mayacağımı hissettirdiğinde yazmaya başladım. Hem 
profesyonel olarak mimarlık yapmak, hem çocuğumla 
ve eşimle ilgilenmek hem de sosyal hayattan kopma-

dan araştırma yapıp, üçlemenin ilk kitabını yazmak ko-
lay değildi ama uçmayı öğrenmeye başladığınızdan iti-
baren yere konmak istemiyorsunuz. Sırada şu anda hala 
yazmaya devam ettiğim VITRIOL serisinin ikinci kitabı 
olan VITRIOL – Siyah Güneş var. Onunla birlikte zihnim-
de doğan diğer bir hikayeler zincirinin de taslaklarını 
romanı oluşturmak adına kayda geçiyorum. İsmi henüz 
belli olmayan bir b’ilim kurgu roman olacak, doğumu 
hala devam ediyor. Sonra da VITRIOL’ün üçüncü kitabını 
yazmaya çalışacağım.

@abi: Yazarlığı mesleğiniz olarak görüyor musunuz? 

U.Arda Öngören: Yazarlık bir meslek değil, bir zorunlu-
luk hali, içindeki “safra”yı – “düş”ü dışa vurma zorunlu-
luğu… Ben kendimi bir yazar olarak görmekten ziyade, 
zihnimde canlanan ve sonrasında da Berk’in de yar-
dımları ile doğan bir kitabın yazıcısı olarak görüyorum. 
Amacım edebi bir eser yazmak değildi. Zihnimde can-
lanan, yaşamaya başlayan hikayeleri ve tabii ki VITRIOL 
serisi bittiğinde anlaşılabilecek olan büyük resmi bir 
şekilde kayda geçmek ve ulaşması gerekenlere iletebil-
meyi amaçladım. 

@abi: Kitap yazmak isteyen gençlere ne gibi öğütleriniz 
var? 
U.Arda Öngören: Nasıl ki resim veya müzik öğretmeni 
olmak için fakülteye giden insanlar ressam veya müzis-
yen olamaz ise yazar olmak için yazarlık kursları, yaratıcı 
düşünce eğitimleri gibi kitap yazma eğitimi veren yerle-
re gitmeleri insanlara belirli bir formasyon kazandırabi-
lir ama yazar yapmaz. 
Sanat için, yazarlık için tek bir şart vardır, muhayyile. Düş 
kuran ve bu düşü yazıya dökebilen insanlar yazar olabi-
lirler. Tahayyül yani düş kurmanın önündeki en büyük 
engel de dogmalar ve taassubdur ve en büyük dogma – 
en büyük duvar insanın kendisidir. Kitap yazmak isteyen 
genç arkadaşlara tavsiyem önce iyi bir okur olmalarıdır, 
“düş”leri yazıya dökebilecek kudret onlara geldiğinde, 
ellerindeki kalem kendiliğinden yazmaya başlayacaktır.
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