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"Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise 
sadece ıslanır."  
                                                                  -Bob Dylan-

Henüz 4 sayı oldu. Dergiciliğin emekleme evresinden bile 
kısa bir zaman bu. İçerik oluşturma konusunda bir süre 
zorluk yaşayabileceğimizi göze almışken, gelen kitap, film, 
öykü, deneme, çizim, fotoğraf vb. çok sayıda içerik arasın-
dan seçim yapmanın zorluğunu yaşarken bulduk kendimizi. 
Dilerim hayatta karşılacağınız tüm zorluklar bu minvalde ol-
sun. 

Uğraşılarımız ne yazık ki hala alternatif şeyler bu coğrafya-
da. Yine de zaman geçtikçe aslında ne kadar kalabalık oldu-
ğumuzu görmek umut veriyor. İnanıyoruz ki gün gelecek, 
alternatifler olağan tercih olacak. İşte o gün misyonumuz 
kabuk değiştirecek. 

Hepimiz çok kez yağmura yakalandık. Önceleri baştan aya-
ğa sırılsıklam olurken, sonra onu hissetmeyi de öğrendik. 
Yağmuru hissedebilen herkese selamlar. 

                                                                                                            @one
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K ırmız ı
Pazar tes i

S E C T I O N  N A M E
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“Beni öldürdüler, Wene Hala.” demişti. Son basamakları tökezlemiş 
ama hemen kendini toparlamıştı. “Hatta bağırsaklarına bulaşan 
toprağı eliyle silkelemek titizliğini bile gösterdi.”  dedi Wene halam. 

                                                    Gabriel Garcia Marquez

youreads kanal temmuz 2015

y a z a r  a y n a s ı                                                            d e r l e m e

Marquez 107 sayfaya yıllardır anlatılmaya, anlaşılmaya 
çalışan namus kavramı ve namus cinayeti, toplumun suç 
ve suçlu üzerindeki tesiri, toplumun ceza üzerindeki so-
mut olarak ortaya konulamayan etkisi, toplumda evlilik 
algısı, kadın-erkek eşitsizliği yine bununla ilişkili olarak 
ailelerin kız çocuğunun yetiştirilişine ve toplumdaki ye-
rine bakış açısı ve bunun doğal bir uzantısı olarak erkek 
çocuklarına yüklenen abi kavramının bireyi ezen davra-
nışlara itişi gibi konuları tüm gerçekliğiyle ve çıplaklığıy-
la anlatıvermiş. 

Kitabın 1981'de okunduğunda bıraktığı etkiyle bugünkü 
etkisi elbette bir tutulamaz. Bugün kabul edilen yüzleşil-
meye başlanmış, dernekler kurulmuş ve uyanılmış evren-
sel sorunlar arasındadır yukarıda saydığım konular. Ama 
1981 yılında ise bu konular dünya genelinde en yaygın 
ama en göz yumulan sorunları dolayısıyla o gün için bir 
uyanış, düşünmeye sorgulamaya adımdır bu kitap. 

Şuna benzetiyorum ben; bugün siyahilere yapılan ezi-
yetleri gözler önüne seren bir kitap okumakla yüzyıl 
önce okumak bir tutulamaz.
                                                    @bir sey demek istemiyorum



y a z a r  a y n a s ı                                                    @ n u r a n y u m

Belki de kitabın en önemli noktası vicario kardeşlerin ci-
nayet işleyeceğin herkese duyurması, hatta bu yükten 
kaçmak için her önüne gelene anlatmaları lakin onları 
engelleme zihniyetine sahip olan kimsenin onlara inan-
mamasıdır. Kitaba bakılan açı hep bir cinayetin kolaylı-
ğı ve halkın ortak bir cinayet işlediği noktası olmuştur. 
Fakat burada aslında halkın, tanıdığı kişilere bu suçu ne 
kadar da yakıştırmadığını görebiliriz. Zaten kitabın her 
noktasında, konuşan kim varsa vicario kardeşlerin böyle 
bir şey yapacaklarını akıllarının ucundan geçirmeyecek-
lerini söylemişlerdir. Diğer bir açıdan bu olay halkın "seni 
öldüreceğim, şu kişiyi öldüreceğiz" gibi lafları ne kadar 
çok duyduğu ve bu cümlelere karşı duyarsızlaştığını da 
gösterir.
                                                                              @ahmetzamani

Kitap boyunca santiago nasar'ın bir iftiraya uğradığı, 
'suçsuz' olduğu yönünde bir sürü ipucu var, buna karşın 
angela vicario'nun kurban olarak neden onu seçtiğini 
söylememek konusundaki ısrarcı tavrı da ortada. Hat-

ta geçen senelerin ardından olayı, zaman zaman kah-
kahalarla, anlatmak konusundaki hevesi bile olayın 
en gerçek halini anlatmasına vesile olmuyor. Oysa, iş 
işten geçtikten sonra angela vicario ve santiago nasar 
arasında bir ilişki olmadığı kanısına varan toplumun bu 
konu hakkında da elbette fikri var,angela vicario'nun, 
varlıklı bir insan olduğu için kardeşlerinin öldürmeye 
teşebbüs bile edemeyeceklerini düşünerek bu suçu san-
tiago nasar'ın üstüne yıktığı yönünde. Öyle ki aşağıda 
paylaştığım bölümden anlaşılacağı gibi bu fikir olayın 
ardından türetilen bi'dolu dedikodudan yalnızca en 
popüleri.

"Olayın belki de en ahlaksızca olduğu için en çok anlatılan 
biçimi, angela vicario'nun gerçekten sevdiği bir kişiyi 
koruduğu, ağabeylerinin santiago nasar'a dokunmaya 
cesaret edebileceklerini hiç düşünmediği için onun adını 
seçtiği yolundaydı."
                                                                         @ruhsuzkozmonot

           kırmızı pazartesi özel çizim: @yudum çetin

S E C T I O N  N A M E
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The Lobster
Çıtayı Kynodontas (2009) ve Alpeis (2011) filmleriyle epey bir 
yükseltmiş olan yönetmen, yine bir 'cinnet' Halini konu alan 
bu filmindeyse bağlanma sorunu yaşayan insanların otellerde 
tutularak 45 gün içinde başarmaları gereken eş bulma görevini 
işliyor.

                                     YORGOS LANTHIMOS

Özgün senaryoların adamı yunanistan doğumlu yor-
gos lanthimos'un ülkemizde ekim sonunda vizyona 
girmesi planlanan yeni filmi. 

Başrollerde colin farrell ve rachel weisz yer alırken per-
fume (2006) filminde deli rolünü 
Oldukça etkileyici bir şekilde icra eden ben whishaw, 
léa seydoux john c. Reilly de hikayede yan rollerde yer 
alacak kişilerden. Ayrıca
Angeliki papoulia ve ariane labed de yönetmenin sü-
rekli birlikte çalıştığı ve kontenjandan yararlanan oyun-
cular.

Zaten belli bir albenisi bulunan 'delilik' konusuna bir o 
kadar da kendisinden bir şeyler katmak suretiyle
Çıtayı kynodontas (2009) ve alpeis (2011) filmleriyle 
epey bir yükseltmiş olan yönetmen, yine bir 'cinnet'
Halini konu alan bu filmindeyse bağlanma sorunu ya-
şayan insanların otellerde tutularak 45 gün içinde ba-
şarmaları gereken eş bulma görevini işliyor.
Bu görevde başarısız olanlar ise seçtikleri bir hayvana 
dönüştürülerek ormana sürgün ediliyorlar. Filmin adı 
da belki şu sebeple bir çağrışım yapabilir: hayatları bo-
yunca soğuk sularda yaşamış ıstakozlar bir anda kendi-
lerini kaynar suda bulur.

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
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Filmin genel özetinden anladığımız kadarıyla senaryo-
nun ormanda geçecek kısmı romantik ve komedi karışı-
mı ögeler içerdiği ve aşk üçgenlerine ev sahipliği 
Yapabilecek potansiyel sahneler barındırdığı için bazı 
seyirciler tarafından olumsuz eleştirilebiliyor. Bunu dü-
şünmemizde haklı olduğumuz birkaç sebep de yok de-
ğil açıkçası. Örneğin ormanda sürgün hayatı yaşayanla-
rın başı konumundaki
Léa seydoux'un canlandırdığı lider karakterinin bir kaç 
kuralı vardır. Flört ve aşk yasak. 

Hatırlandığı üzre alpeis filminde insanlar arasındaki iliş-
ki ve boşluk sorunları, karakterlere tamamlayıcı görev 
üstlendilerek giderilmeye çalışılıyordu.Yani 
Bir grup insan, ölen insanların yerini alıp hem kendile-
rini değerli ve bir amaca bağlı olarak hissediyorlar hem 
de yardım ettikleri ailelerin özlemleri 
Giderilmiş oluyordu.
Bu filmdeyse bireylere devlet tarafından çift olarak ya-
şama baskısı uygulanarak bu sefer 'amaç' ve 'değer' 
kavramlarının bireysel çıkarlara dayandırılarak
Kazanılmasından ziyade bu kavramlara erişememiş 
insanların zorba yöntemlerle kolonileştirildiği bir film 

bekliyoruz. Tabi uygulamanın toplum için yarar bakı-
mından
Ne denli gerekli olduğu tartışıladursun bireyselleşme-
nin önüne geçilmek istenen bir devlet anlayışı eleştiri-
sini de izleyebiliriz. 

68. Cannes film festivali - juri özel ödülünü joel coen'in 
elinden alan lanthimos buna ek olarak 2 büyük festival 
ödülüne de bu filmiyle beraber 
Layık görüldü. Filme gelen eleştirilerin büyük çoğunlu-
ğu ise olumlu yönde. 4 Ay gibi bir süre sonra
Sadece 4 ülkede vizyona girecek gibi gözüken bu filme 
ev sahipliği yapacak ülkeler arasında türkiye'nin de yer 
aldığını belirtirsek 
Sanırım yorgos lanthimos hayranları için vizyon tarihini 
beklemekten başka bir şey kalmıyor. 

('Delilik' tüm yazı boyunca sadece psikiyatr vakası ola-
rak değil, normal karşılanmayan tüm durumlar için kul-
lanılmıştır)

                                                                                                     @sde
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K avafis 'e  K adar
“…Yoksul görünüyorsa da sana, aldatmadı seni İthaki, Böylesine bil-
geleşmişken, bunca kazanımla, anlamış olmalısın artık ne demektir 
İthakiler.”  - 1911 -

…demiş Kavafis.

Kavafis; ilk gençlik yıllarımda romantizmi çağrıştıran kelime; isim. O 
çok sevdiğim, “benim de böyle bir hikayem olmalı!” dediğim kitapta 
ismi geçen şair…
Bugün beni Kavafis’e kavuşturansa bu hikaye.

-    I    -

…Kadıköy ‘e iniyorum. Yine mi yolu karıştırdım derken, 
o kitaptaki söz geliyor aklıma: “Moda’daki tüm sokaklar 
denize çıkar.” Bir anda rotam –taksi yardımıyla- Moda 
oluyor. Neden Moda bilmiyorum…Bari diyorum; çocuk-
luğumda bizim evin adresinden önce ezberlediğim o 
adrese gideyim: “81300 Moda”
     Kapıya vardığımda bir heyecan! Sonunda burada-
yım! Ve heyecanımı, hevesime boğazıma yapıştıran o ke-
lime: tadilat! Adeta yıkılıyorum. Yine mi nasip olmadı…
    Kapıya not bırakmak geçiyor içimden: “Geldim 
ama evde bulamadım Barış Abi, Arkadaşım Eşek’e çok 
selamlar.” Nedense gülüyorum bu tasarıya, ama yapma-
lıydım. Bir kağıda yazıp kapının altından atmalıydım!
    Yürümeye devam ediyorum; dilimde domates – 
biber – patlıcan ‘dan Gülpembe’ye kadar türlü duygu 
durumlarda bir sürü şarkı ile… Barış Abi yol boyunca 
eşlik ediyor sanki bana. Mutluyum; onun evini gördüm, 
sokağından geçtim, yaşadığı yerlerdeyim. Mutluyum ve 
özlüyorum.
    Tanıdığım o köşeye gelince Barış Abi’yle vedalaşı-
yoruz. Yoluma devam ediyorum; o eve dönüyor ustaların 
başında durmaya…

-  II  -
   Moda sokaklarını bir bir geçerken o hikaye dönüp 
duruyor aklımda; Arda, Ert, Haydarpaşa’dan eve geliş, 

kıvırcık saç, süt kokusu, kedi… Birkaç sokak sonra; kadın 
olmuş Arda, adam olmuş Ert, Es-Es, adalar, gar… Ve hat-
ta: Dünya!
    Yine aynı şeyi söylüyorum: böyle bitmemeliydi!
    Sonra geliyor aklıma; Arda’nın Ert’in evinde buldu-
ğu Kavafis kitabı ve alıntılanan iki şiir; onları mırıldanarak 
ilerliyorum Kadıköy’e…
    …Gece yazdığım şey geliyor aklıma; özlemden, 
özlememenin gerekliliğinden, geçmişe bağlılıktan ve 
nostalji merakından… Kadıköy’e gidince vapura binmeli 
miyim diye düşünüyorum. Öyle yazdım diye…
   “Kadıköy’de vapura bineceğim; amaçsızca… Mırıl-
danırım da; ‘geçmem bir daha Kadıköy’den…’ O günler-
den bir gün olup da gelsene… Yine.”
    Telefonum çalıyor. Kayıtlı olmayan bir numara 
–ama- ezberimdeki iki, üç numaradan biri… Korkarak 
açıyorum:
 — Hangi iskeleye geleyim?
Hem sevecen, hem ukala, hem çok istiyor o iskeleye gel-
meyi, hem ben zorluyormuşum havası var sesinde…
—  Ne iskelesi?
Beklenmezlik sadece.
— Gel dediğin iskele. Hangisi?
— …
— Vapura binelim demişsin. Geldim işte.
— …
— Eee?
— Karaköy.
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Sokaklar karışıyor o sıra; nereden dönecektim, şu köşe 
miydi? … Yol da soramam; Kadıköy ‘de her yeri biliyor-
muşum gibi gezmek hoşuma gider çünkü. “Rıhtım” tabe-
lası imdadıma yetişiyor ve bir anda Karaköy iskelesinde 
- karşısında -  buluyorum kendimi. Yine hem çekingen, 
hem kendinden emin… Yine karşımda, yine bakıyor 
gözlerime; derinlerde bir şey arıyor; kendini bulamaya-
cağını bile bile…
   Bir şey söylemesine fırsat vermeden “geçmişi, seni, 
beni konuşmak yok” diyorum. Yüzü düşse de koşulsuz 
kabul ediyor.
    Marmara ‘da -tahminen Bakırköy açıklarındaki- bir 
sürü gemiyi görüyorum ve aklıma Süreyya Sami geliyor. 
Tüm o gemilerin üzerini kaplayan kara buluta çekiyor 
dikkatimi. “yağmur geliyor, istersen vapura binmeyelim” 
cevap vereceğim ana kadar -yaklaşık 1 saniye - aklımdan 
sayısız senaryo geçiyor ve çay daha mantıklı geliyor.

   Hava, su, yol, doğalgaz faturası… şeklinde gidiyor 
muhabbet. Birden, neden yaptığımı anlamadan, Moda’ya 
gidişimi, kitabı nasıl hatırladığımı anlatmaya başlıyorum. 
Kitabın ismini söylemek aklıma bile gelmiyor. Lisedey-
ken öylesine aldığımı ama iki saat içinde bitirdiğimi, çok 
etkilendiğim için lise hayatım boyunca aralıklarla okudu-
ğumu anlatıyorum nefes almadan.
    Şaşırıyor; olaya değil; onunla bir şey paylaşmış ol-
mama. Kitaptaki Kavafis alıntısını söylüyorum; nasıl ha-
tırladığımı veya unutmadığımı… Hatta coşkuya kapılıp 
dizeleri okuyorum bir bir… Birkaç şaşırma efekti… Onun 
dışında algı kapalı. Biliyorum, dizelerde kendi üzerine alı-
nacak kelimeler arıyor; bulamayacak.
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-  III  -

   Can geliyor; canım, en gerçeğim… Sohbet koyula-
şıyor, çaylar geliyor ardı ardına… Can “Şizofreni ve Top-
lum Bilinci” konulu konferansını verirken ilginç bir örnek 
sunuyor: “Gregor Samsa bir sabah nasıl böcek olarak 
uyandıysa ben de uyandığımda artık gerçek değildim” ve 
dedi: “Samsa şanslı olduğunu bilemedi, en azından varlığı 
bir bedendeydi.”
    Sessizlik. Hayır, kitabı okumadığımız için değil. 
(Evet, okumamıştık.) ne cevap vereceğimizi bilemiyoruz.
    Şizofreni hastaları her zaman hayal ve gerçek kav-
ramlarını konuşup tartışırlar mı bilmiyorum, genelleme 
yapabilecek kadar şizofreni hastası tanımadım. Ama Can 
son zamanlarda sürekli bunları konuşuyor. Sohbet bu 
yönde daha fazla uzamamalı derken Can kendi sapıyor: 
“Yoksa kitabı okumadınız mı ?!!”
    Hem şaşkın, hem bizi aşağılıyor bu yüzden ama en 
baskın duygusu: kızgınlık! Okumamız gerektiğini vurgu-
luyor: “Bir şizofrenin öyküsüne de benzetebilirsiniz; dö-
nüşmektir çünkü bu da.” Gerçekten okumalıyız.
…
Can’a da anlatıyorum Moda’ya gidişimi, kitabı; Arda’yı, 
Ert’i, Kavafis’i, şiiri… Kavafis şiirlerini okuduğundan, ki-
tapta daha fazla alıntı yapılmasının daha iyi olacağından 
bahsediyor. Ekliyor: “Hikaye çünkü çok etkileyici”
    Konu Can’ın çığlığıyla kapanıyor. Bulutun bize 
doğru geldiğini söyleyip duruyor heyecanla. Bu havada 
ıslansak çok güzel olurdu diye düşünürken Can yağmu-
run bugün bize iyi gelmeyeceğini söyleyerek eve dönmek 
istiyor. Zaman sıkıntısı nedeniyle bu görevi ben yerine ge-
tiremeyeceğim için bir diğerimiz kabul ediyor.
    İlerliyoruz yağmur gelmeden, kitapçının tam 
önünde ayrılacakken Can bugünün, güzel sohbetimi-
zin ve tekrar bir arada olmamızın anısı olarak bize “Kaf-
ka - Dönüşüm”ü almak istediğini söylüyor. Şansımıza dı-
şarıdaki indirim rafında buluyoruz. Can kitapları aldıktan 
sonra türlü önerilerle sohbeti uzatırken bulutun daha 
yaklaştığını fark ediyor ve hızlanması gerektiğini, durakta 
yağmurdan korunabileceğini söyleyerek gidiyor.

 -  IV  -

  …yine bana bakıyor: gözlerimin içine. Anlamlı bir 
konuşma yapacak biliyorum; bu o bakış çünkü. “Can’ı eve 
götüreceğim, yolda bir şey olmayacak merak etme…” diye 
standartlaşan cümleyle başlıyor. “Anlattığın hikaye gibi 
değil mi?” diyor. Bakıyorum sadece… “Onu bana emanet 
ediyorsun, Ert gibi.” Gülümsüyorum. Benzetme hoşuma 
gidiyor. “O senin Dünya’n, biliyorum” diyor.
    … Sessiz kalmak daha iyi benim için. Sesim çatal-
lansın istemiyorum…

    “Bu arada kitabın adını söylemedin?” gülümseyip 
“Boş ver” diyorum; “Yağmur yaklaşıyor, ben artık gideyim, 
ıslanmadan…” bir kez daha gülümseyip dönüyorum ar-
kamı. Bence güzel bir veda cümlesi oldu diye düşünüp 
bir iki çekingen adım atarken, usulca ama duyabileceğim 
şekilde, o vurucu tonlamasıyla sesleniyor: “Git kendini çok 
sevdirmeden…”
    Donup kalıyorum. Beklemiyordum bunu. Hayır, ki-
tabın adını bilmesini falan değil, bunu. Bu cümleyi ondan 
duymayı…
    Birkaç saniye bakışıyoruz. Gözlerimin içinde bir şey 
arayamacağı kadar mesafe var aramızda… Sonra dönüp 
o gidiyor.

-  V  -

    Elimde Kafka, suratımda anlamsız - anlam çıkarı-
lamayan - bir ifade, öylece duruyorum. Kafka’ya bakınca 
köşesinin kıvrılmış olduğunu fark ediyorum; kitap okur-
ken hep rahatsız eder o görüntü beni. Değiştirmek için 
kitapçıya dönüyorum. Yağmur yaklaşıyor.
    İndirim rafına gidiyorum yine. Elime köşesi kıvrıl-
mamış bir Kafka aldığım anda üst raftaki kitabın ismine 
takılıyor gözlerim: Konstantinos Kavafis - Bütün Şiirleri. 
Gülsem mi ağlasam mı tereddüdünde alıyorum kitabı.
   Yağmur çiselerken yürüyüp dolmuşa biniyorum 
elimde Kafka ve Kavafis’le… Kavafis’i incelemek için arka-
lardan rastgele bir sayfa açıyorum, açtığım sayfanın he-
men önceki sayfasında “yağmur” başlığını görüyorum ve 
yağmur çiselemekten vazgeçip yağmaya başlıyor. Cama 
ilk anda düşen yağmur damlalarını izliyorum bir süre. 
Sonra okumaya başlıyorum Kavafis’in Yağmur’unu…

“… Yağmur…Yağmur sürer gider sağanak
Ama görmüyorum artık.
Pencerenin camı buğulandı yağmur suyuyla.
Cam yüzeyinde kayar dağılır, inip çıkar dağınık damlalar…
Ve hepsi iz bırakır.”

    Dolmuş hareket edince öndeki açık camdan giren 
yağmur damlaları kitabımın üstüne düşüyor. Önce kitabı-
mı kurulayıp sonra gözyaşlarımı siliyorum.
   “yağmur bugün bize iyi gelmiyor…”

                                                                                  @deanmoriarty
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“- Böyle mi başlayacak hikaye?” diye sordu Ferit kapanmış 
gözleriyle. Saatler sabahın dördünü gösterirken beyaz 
kağıda yazdıkları tek paragraf buydu. Aslında dünden 
beri yazabildikleri bu kadardı ve haftalardır istedikleri 
gibi bir hikaye oluşturamamışlardı kafalarında. Kağıda 
geçirdikleri hiçbir şeyi de beğenmiyorlardı. 

“- Bişeyler hazırlayacam. Sen de ister misin?” diye sordu 
Doğan gözlerini hafifçe aralayarak. Cevap beklemeden 
mutfağa yöneldi. Arkadan bir ses, “Olur, bana da aynısın-
dan getir!” dedi. Bu, Ferit’ten başkası değildi.

Doğan ve Ferit, aynı dergide çalışıyor, aynı apartmanda 
oturuyorlardı. Daireleri karşı karşıyaydı. Ferit, çok çocuk-
lu bir ailenin en büyük oğluydu. Sık sık ailesini ziyaret için 
şehir dışına çıkardı. Hatırı sayılır bir maaşla çalıştıkları bu 
dergiye henüz geçmişlerdi. Fakat, haftalardır iyi bir yazı 
çıkaramamışlardı. Şu aralar da bir hikaye üzerinde çalışı-
yorlardı; fakat, hikayenin konusu hakkında bile her ikisi-
nin de bir fikri yoktu.  

Doğan, mutfağın açık kapısından girip hemen kapının 
yanındaki buzdolabının kapağını kavradı açmak için. 
Sıkıca çekti kendine doğru; fakat kapak açılmamıştı. Ka-
pağı açamayacak kadar güçten düşmüş olmasına şaşırdı 
ve tekrar denedi kapağı açmayı. Yine olmamıştı. Vazgeçti 
ve mutfak dolaplarında kuru da olsa bir şeyler bulmak 
ümidiyle buzdolabının kapağını bıraktı. Mutfak dolap-
larına yöneldi ve kapakları kavradı. Bu sefer de mutfak 
dolabı açılmıyordu. Gözleri yarım da olsa açıldı ve şaşkın-
lık içinde kapağı iki eliyle zorladı. Hayır, olmamıştı yine. 

Kapaklar açılmıyorlardı. Uykusuzluğun insanı yorduğuna 
çok kereler şahit olmuştu; fakat bu kadarı ilk defa başına 
gelmişti. Mutfak dolabından da vazgeçti ve pencerenin 
hemen yanındaki mutfak sepetlerine döndü. İçlerinde 
mutlaka karın doyuracak bir şeyler bulacaktı. Açılmayan 
kapaklarla uğraşacak ne vakti ne de mecali vardı bu sa-
atte. En üstteki sepeti kavradı ve kendine doğru çekti ya-
vaşça. Yok, açamamıştı. Biraz daha sert davrandı. Hayır, 
açılmıyordu. Daha da sert davrandı; fakat kapak açılmı-
yordu. İkinci ve diğer sepetler de-ki topu topu dört sepet 
vardı-açılmayınca canı iyiden iyiye sıkıldı. Ortalıkta yiye-
cek hiç bir şey yoktu. Bozulmasınlar diye yenecek her şeyi 
dolaplara koymuşlardı ve dolapların hiçbiri açılmıyordu. 
Doğan, ailenin tek çocuğuydu. İyi bir yüksek tahsil gör-
müş, en iyi dereceleri almıştı. Ailesinin istediği gibi bir 
yönetici olmaktansa bir dergide yazar olmayı tercih et-
mişti. Yıllarca çok iyi yazılar yazdı. Bir çok ödül de almıştı: 
“Yılın genç yazarı, Gelecek vaad eden yetenek” gibi. Ama 
artık istediği gibi olmuyordu. Belki de yorulmuştu ikisi 
de. Ne zamandır tatil de yapmıyorlardı zaten.  

Ayaklarını sürerek odaya geri döndü Doğan ve masaya 
yığılmış olan Ferit’e baktı ve usulca; 

“- Uyudun mu yoksa? Mutfaktaki dolapların hiçbirinin 
kapaklarını açamadım. Bir de sen denesene.” diyerek ma-
sanın başına çöktü. Nerdeyse dalmış olan Ferit çapaklı 
gözleriyle derin derin baktı Doğan’a. Bu derin bakışla-
rında uyku isteğinden başka hiçbir okunmuyordu. O da 
ayaklarını sürüyerek kalktı ve biraz da oflanarak mutfağa 
yürüdü. Kapının hemen yanındaki buzdolabına elini at
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“...Kafasını gökyüzüne kaldırdığında gözüne birkaç yaprakla bir 
iki de kuş takıldı. Altında oturduğu çınar nerden baksan bir asır-

lıktı; fakat hala yaprak açıyordu. Uçuşan kuşlarsa aşağıda olanlara 
nispet yaparcasına bir o yana bir bu yana kanat çırpıyorlardı. Köy 
kahvesi kapanalı saatler olmuştu. Bir iki tavukla bir iki köpek dı-
şında kimsecikler yoktu ortalıkta. Çınarın altındaki oturağından 

kalktı ve evine doğru yola çıktı...”



S E C T I O N  N A M E
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masıyla çekmesi bir olmuştu. Ferit, Doğan’a göre daha 
yapılıydı. Ne de olsa şehirde büyümemişti. O, çocuklu-
ğunu elma ağaçlarıyla çevrili bir köy evinde geçirmişti. 
Yazılarının çoğu da pastoraldi zaten. Ferit’in yaratıcı ro-
manları en az Doğan’ın hikayeleri kadar ses getirmişti. 
Buzdolabının kolunda kalan eline bakarken aklından 
hiçbir şey geçiremiyordu Ferit. Kapak açılmamıştı ve açı-
lacak gibi de durmuyordu. Şaşkınlığı biraz olsun uykusu-
nu kaçırmıştı. İki eliyle yapıştı buzdolabının kapağına ve 
var gücüyle asıldı. Açılmayan kapak karşısındaki şaşkınlı-
ğı yerini meraka bırakmıştı. 
“- Doğan! Bu kapağı en son ne zaman açtın sen?” diye 
sordu. Doğan, sesi pek de uykulu gelmeyen Ferit’i gör-
mek için masada doğruldu: 
“-Ne biliim! Ben daha sabah yediğim yemeği hatırlamı-
yom!”
Ferit, buzdolabının kapağının sıkışmış olabileceğini dü-
şünebilecek kadar uyanmıştı. Bu sefer mutfak dolapla-
rına yöneldi; fakat gözleri hala buzdolabına dönüktü. 
Mutfak dolabının kapağını bakmadan kavradı ve sertçe 
kendine doğru çekti. 

Açılmayan kapak karşısında kafası karışmıştı. Kalan uy-
kusu da tamamen kaçmıştı böylece. Birkaç denemeden 
sonra da kapak açılmayınca oflanarak sepetlere yöneldi. 
O sırada Doğan da mutfağa gelmiş ve buzdolabının ka-
pağını bir kez daha denemişti açmak için. Ne sepetler ne 
de buzdolabı açılacak gibi değillerdi. Sanki yıllardır kulla-
nılmamaktan paslanmış, yapışmış hatta kaynamış gibiy-
diler. Her ikisi de şaşkın gözlerle birbirlerine bakakaldılar. 
“- Benim evde bir şeyler olacaktı. Gidip alayım bari!” dedi 
Ferit. Mutfaktan ayrılırken gözleri hala buzdolabına bakı-
yordu şaşkınca. 

“- İyi bari. Ben de iki dakka kestireyim şuracıkta.” dedi Do-
ğan kanepeye doğru yürürken. 

Evin geniş bir odası ve bu odayla diğer odaları bağlayan 
bir de holü vardı. Hole bakan üç oda daha vardı evde. 
Mutfak ve banyo neredeyse aynı genişlikteydi. Odalar-
dan biri diğerlerine göre daha ufaktı ve Doğan gelen mi-
safirlerini yatırmak için bu odayı çok dar buluyordu. Bu 
yüzden bu odayı kitaplık yapmıştı. Gerçi evin her tara-
fında kitaplar vardı; fakat bu ufak odanın tüm duvarları 
kitaplarla doluydu. Bu kitaplığı yaptırmak için çok para 
harcamıştı. Evin giriş kapısı da en büyük odaya açılıyor-
du. Ferit, dış kapının kolunu kavradı ve;

“- Yemekten başka bişeler ister misin? Bi daha gidemem 
bak!” dedi Doğan’a. Doğan hiç oralı olmamıştı. O çoktan 
uykuya dalmıştı bile.
Ferit kapının kolunu ses yapmasın diye usulca indirdi ve 
kendine doğru çekti kapıyı. Kapı açılmamıştı. Bir daha 
denedi. Bu sefer bir önceki kadar nazik davranmamıştı; 
fakat, hayır, kapı yine açılmadı. Tekrar denediğinde ise 
Doğan kanepeden fırlamıştı. Bu gürültüyle komşular bile 
uyanmış olabilirlerdi. Birbirlerine baktılar ve uykusuzluk-
tan kapıyı kilitlemiş olduklarını unuttuklarını düşündü-
ler sessizce. Doğan, masanın üzerinde duran anahtarları 
aldı ve yarı kapalı gözleri ile evin anahtarını buldu. Kapı-
ya varır varmaz deliğe davrandı. Uykusuzluktan olacak, 
ilk seferinde deliği bulamadı. Loş odanın içinde kapının 
anahtar deliğini eliyle bulmaya çalıştı; fakat bulamamıştı. 
Sonunda anahtarı deliğe soktu ve çevirmeye çalıştı. Kapı 
açılmamıştı. Belki de kilitli bile değildi. Anahtarı çıkardı 
ve açmaya çalıştı. Açılmıyordu. Ferit, Doğan’ın elindeki 
anahtarlığı aldı ve anahtarlıktaki tüm anahtarları denedi 
kapıda. Hiçbiri kapıyı açmaya yaramamıştı. İkisi de şaş-
kınlık içinde kanepeye döndüler.
“- Bu senin evinin anahtarı değil mi?” diye sordu Ferit. 
Doğan gözlerini halıya dikmiş bakıyordu. Olanları gözü-
nün önünden geçirir gibi dalmıştı. 
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“- Bunlar bütün anahtarlarım. Bir tanesi sokak kapısını 
açıyor, biri posta kutusunun, biri ofisin anahtarı, biri de 
evinki!”

Aklına bir şey gelmişçesine ayağa kalkan Doğan hole 
açılan kapıya yöneldi. Elini kapının koluna koydu ve bas-
tırdı. Kapıyı kendine doğru çekti, ileri ittirdi; fakat bu kapı 
da açılmıyordu. Evdeki hiçbir kapı ve kapak açılmak iste-
miyor gibiydi. Açılmayan hol kapısına omzuyla yüklendi 
Doğan. Olmamıştı. Kapı açılmamıştı. Ferit de oturduğu 
yerden kalkıp aynı kapıyı açmaya çalıştı. O da omzunu 
kullandı; fakat hiçbir şey olmamıştı. Kapılar açılmıyor-
lardı. Odada geniş bir pencere vardı. Doğan pencereye 
koştu ve kolu çevirdi. Pencerenin açılmamasına şaşırma-
mış gibi mutfaktaki pencereye koştu. Yüzü önünde geri 
dönmüştü. Ferit, paketinden çıkardığı sigarasını yakmış 
kendine gelmeye çalışıyordu. Dumanını tavana doğru 
üflerken gözlerini de kısıyordu. Doğan;

“- Ne demek oluyor tüm bunlar? Kapıların hiçbiri açılmı-
yor!” diye veryansın etti iki kolunu da iki yana açarak. İki-
sinin de uykusu açılmıştı çoktan.

“- Biz kaç gündür uyumuyoruz?” diye sordu Ferit. 

“- Geçen cumadan beri uyumadık. Bugün çarşambaysa, 
nerdeyse bir haftadır uyumuyoruz demektir. Ne alakası 
var ki?!”

Ferit gözlerini iyice kısmış tavanı izliyordu. Parmaklarının 
arasındaki sigaranın yarısı bitmişti. Külünü dökmek için 
eğilirken kafasını Doğan’a çevirdi:

“- Geçen Cuma ayın kaçıydı?”

“- Eeee, sanırım Şubatın yirmisiydi. Bugün de yirmi altısı 
demek oluyor. Eeee?”

Ferit kırpmadan diktiği gözlerini masaya çevirdi ve ma-
sanın üzerinde duran dergiyi Doğan’a uzattı.

“- Derginin ayına bak!” dedi sesi titreyerek.

Doğan eline aldığı derginin üstüne baktı ve öylece ka-
lakaldı. Haftalık çıkardıkları derginin üstündeki tarih 
Mart’ın ikinci haftasını gösteriyordu.

“- Ferit, baskıyla sen ilgileniyordun. Her hafta böyle ufak 
hatalar yapıyorduysan satışlarımızın neden bu kadar 
düştüğünü daha iyi anlayabilirim.” dedi ve elindeki der-
giyi kanepenin önünde duran sehpaya fırlattı. 

“- Hayır!” dedi Ferit tok bir sesle.

“- Bu dergiyi son baskıdan önce iki kez inceledim ve tarih 
doğruydu.”

"Açılmayan hol kapısına omzuyla yüklendi Doğan. Olmamıştı. 
Kapı açılmamıştı. Ferit de oturduğu yerden kalkıp aynı kapıyı aç-
maya çalıştı. O da omzunu kullandı; fakat hiçbir şey olmamıştı. 
Kapılar açılmıyorlardı.  " 
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Doğan pencereye dönük yüzünü çevirdi ve Ferit’e kaş-
larını çatarak baktı:

“- Demek ki iyi incelememişsiniz küçük patron. Ner-
deyse üç haftalık bir sapma var tarihimizde. Hatalı bas-
kı işte. Başka açıklaması yok. Ayrıca bunun konumuzla 
ne alakası var, anlayamadım!”

Ferit başını ellerinin arasına almıştı. Yüzü hafifçe kızar-
mış, gözleriyse kan çanağına dönmüştü. Kanepeden 
kalktı, odada bir tur attı ve yine kanepeye dönüp otur-
du. Kafasını kaldırıp bir cevap istermişçesine bakan 
Doğan’a:

“- Çok alakası var. Saatimin ve cep telefonumun tarih-
leri bugünün Şubat yirmi altı olduğunu söylüyor; fakat 
dergi ve masanın üstündeki şu gazeteler bugünün ta-
rihini Mart on bir olarak yazıyor. Buna ne buyrulur?!”
Doğan hemen masanın üstündeki gazete yığınından 
bir tane çekip tarihine baktı: Mart 11. Bir başkasını aldı 
eline: Mart 11. Masanın üzerindeki tüm gazete ve der-
gilerdeki tarihler martın on birini gösteriyordu. Bu nasıl 
mümkün olabilirdi? Ya gerçekten de yaklaşık bir aydır 
uyumamışlardı ya da tüm gazetelerde ve dergilerde bir 
hata vardı. Peki, öyleyse, telefon ve saatin tarihleri nasıl 
oluyor da şubatın yirmi altısını gösteriyordu?! Kapılar 
neden açılmıyorlardı?! Yoksa bir tür rüya mı görüyor-
lardı?!

***

“- Hayır, hayır, hayır, abicim! Bu da olmadı. Açılmayan 
kapılar üstüne bişeler yazarak başladık, sonra, daldan 
dala! Hem sonra değişen tarihleri de nerden uydur-
dun?! Biz bilim kurgu hikayeleri yazmıyoz ki! Konu ta-
mamen saptı abicim. Kapılarla ilgili hikayeden ayrıldın. 
Bu da yazıya olan ilgiyi azaltıyo bence. Okuyan demez 
mi şimdi: ‘Oohooo! Kim bilir şimdi neler olacak! Sanı-
rım sular da akmayacak. Elektrikler de az sonra kesilir-
se şaşırmayın!’ felan işte. Hem sonra bi kaç hata da var 
yazıda: ‘Yapıyorduysan’ ne demek, güzel abicim?! Bak 
bi de şunu dinle; ‘Birbirlerine baktılar ve uykusuzluktan 
kapıyı kilitlemiş olduklarını unuttuklarını düşündüler 
sessizce.’ Bi de şurdaki var; ‘Kafasını kaldırıp bir cevap 
istermişçesine bakan Doğan’a...’ Tam bir anlatım bo-
zukluğu. Bi de, bizim isimlerimizi kullanma kahraman-
lar için. Daha özgün bişeler bul. Ne biliim, kahramanlar 
erkek olmak zorunda diiller ki! Birinin adı ‘Marry’ olsun 
mesela! Hem de yabancı, anlarsın ya! Neyse, ben sana 
bi kahve yapayım da kendine gel. Belki o zaman daha 
tutarlı bişeler yazarsın!” 

Doğan masadan kalktı ve mutfağa doğru yürüdü. Ma-
sada oturan Ferit kafasını kaşıyarak yeni bir şeyler dü-
şünmeye başlamıştı bile. Tam o sırada mutfaktan bir 
ses geldi:

“- Ferit! İnanmıycaksın; ama mutfağın dolabını açama-
dım!...”       

                                                                                  @akinburak
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Güncel  Tıbbi 
Gel işmeler

Ramazan Orucu, Böbrek Fonksiyonlarını 
Bozar mı?

İtalya’nın Genoa Üniversitesi’nden Dr. Bragazzi, “Interna-
tional Journal of Nephrology and Renovascular Disease” 
dergisinin Haziran 2015 sayısında yayımlanan makale-
sinde, mevcut tıbbi literatür ışığında bu soruya bir cevap 
bulmaya çalışmış… Dr. Bragazzi’ye göre, Ramazan oru-
cu, ister soğuk mevsimde tutulsun ister sıcak mevsimde, 
böbrek fonksiyonları üzerinde belirgin bir etkiye sahip 
değil ve bu nedenle, stabil durumdaki böbrek hastaları 
dahi güvenli bir şekilde oruç tutabilirler.

Kaynak: Bragazzi NL. Ramadan fasting and chronic 
kidney disease: does estimated glomerular filtration rate 
change after and beforeRamadan? Insights from a mini 
meta-analysis. Int J Nephrol Renovasc Dis. 2015; 8:53-7. 
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Önemli Bir Keşif: Merkezi Sinir Sisteminde 
Lenf Damarları! 

Nature dergisinde 1 Haziran 2015 tarihinde online ola-
rak yayımlanan bir makale, bilim dünyasında büyük bir 
heyecan yarattı! Virginia Üniversitesi’nden Antoine Lou-
veau ve ekibi tarafından gerçekleştirilen araştırma; mer-
kezi sinir sisteminde, bugüne kadar bir sır olarak kalan 
işlevsel lenfatik damarların mevcudiyetini kanıtlıyor! Bu 
dikkat çekici çalışma, sadece merkezi sinir sistemine ba-
ğışıklık hücrelerinin giriş ve çıkışı konusundaki bilimsel 
merakı gidermekle kalmayıp; aynı zamanda, bağışıklık 
sistemindeki sorunlara bağlı oldukları düşünülen nöro-
inflamatuar ve nörodejeneratif hastalıkların daha iyi an-
laşılması ve tedavisinde de önemli bir çığır açabilir!

Kaynak: Louveau A, Smirnov I, Keyes TJ, et al. Struc-
tural and functional features of central nervous system 
lymphatic vessels. Nature. 2015 Jun 1 (online).

Kadınların Hava Yolu, Sigara Dumanına 
Karşı Daha Hassas!

“Cellular Physiology and Biochemistry” dergisinin Hazi-
ran 2015 sayısında yayımlanan bir araştırma, kadınların 
niçin sigara dumanına karşı erkeklere göre daha abar-
tılı bir astmatik cevap geliştirdiğini ortaya koydu! Buna 
göre, sigara, kadınlardaki östrojen hormonunun hava 
yollarını genişletici etkisini bozarak, bu bölgedeki kas 
hücrelerinin kasılmasına ve hava yollarının daraltmasına 
yol açıyor.

Kaynak: Sathish V, Freeman MR, Long E, Thompson 
MA, Pabelick CM, Prakash YS. Cigarette Smoke and Est-
rogen Signaling in Human Airway Smooth Muscle. Cell 
Physiol Biochem. 2015; 36:1101-15. 

                                                                @korelmiş - ekşi sözlük
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1.

Ne şiirler belirir bende
Uykuya dalmadan önce
Kalkıp yazmaya üşenirim
Uykuya dalınca unuturum sonra
Katili olur şiirlerimin üşengeçliğim
Sabaha pişmanlıkla uyanırım.

@berker

2.

Seni düşündüğümde 
Neden kalbim hızla çarpmaya başlıyor hâla
Neden hâla bir yerden çıkıverecekmişsin gibi geliyor
Kış geçeli çok oldu oysa
Yaz da geldi bak
Çiçekler neşeyle açıyor
Kuşlar pencereme konuyor
Mutlusundur da şimdi
Yazı severdin çünkü
Mutlu olduğunu düşünmekte bana yetiyor...

@berker
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3.

Beklemek...
Gelip gelmeyeceğini bilmeden
Ve
Bir bilinmeze doğru yola çıkmışken;
Sessiz ve derin bir ırmaktan akan
Düşlerle konuşurken
Acizliğini görerek...
Bitmez iç savaşlarla,
Bitmeyen hesaplaşmalarla,
Yarım kalanlarla
Tüme yakınları (b)ekledim; 
Topladım, çıkardım, böldüm, çarptım.
Sonra
(K)ayıp ettim;
Bir "aşk" ile bir savaş,
Ortada kalan
Ulaşamadığım kendimdim...

@iris

4.

Ben sana şiir yazsam şimdi
Kafiyeler düğümlenir boğazıma
Güneşler söner
Yıldızlar kayar
Ben sana şiir yazsam 
Islanır gökyüzü gözyaşlarımla
Atmosfer ahengini bozar
Ben sana şiir yazsam 
Göçmen kuşlar yolunu kaybeder
Gün doğmayı unutur
Martılar sebepsiz ağlar
Ben sana şiir yazsam
Bir mahur beste çalar
Sadri abi müjgana ağlar
Ben sana şiir yazsam
Boğazım kurur
Dilim susar
Içim yanar
Ben sana şiir yazamam ki
Ben kahve severim
Şairler hep çay

@yalan
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Bahardan 
Kalma Bir 
Kış Günü (Bölüm 3-Son)

“Dalarken uykuya gözlerim,

kapımda belirir gizemin gölgesi.”

youreads kanal temmuz 2015

Eve döndüğümüzde Ömer bir hayli 
sıkışmış bir vaziyette merdivenle-
ri cüssesinden beklenmeyecek bir 
atiklikle çifter çifter çıkarak tuvalete 
girdi. Birsen ve ben eşyalarını küçük 
yatak odasına yerleştirdik. Zoraki 
bir centilmenlikle Birsen’e kendi ya-
tağımda uyuyabileceğini söyledim 
fakat kabul etmedi. Diğer yatak oda-
sındaki çekyatı yatak haline getirdim 
ve annemin zamanında göndermiş 
olduğu, ne zaman kullanılacağına 
dair hiçbir fikrimin olmadığı, fakat 
yine de sakladığım nevresimi çekya-
tın üzerine serdim. Salondaki yastık-
lardan birkaçını çekyatın baş kısmına 
bıraktım ve sabah üzerine örttüğüm 
battaniyeyi de yatağın üzerine koy-
dum. Arkamı döndüğümde Birsen’in 
arkamda benim dönmemi beklerce-
sine bana baktığını gördüm. Odada 
pencere bulunmuyordu. Bu sebeple 

loş bir havası vardı. Birbirimizi daha 
iyi görebilmemiz için ışığı yaktı. Göz-
leri şükran doluydu fakat yüzü tepki-
sizdi. Dudaklarında bir gülümseme 
belirmemişti. Bütün varlığı ciddi bir 
anlamla doluydu. Korktum. Neyle 
karşılaşacağımı bilmiyordum. Salon-
da kalacak yeri olmadığını söyledi-
ğinden beri neredeyse hiç konuşma-
mıştık. Korktuğum başıma geldi. Ne 
diyeceğine dair hiçbir fikrim yoktu ve 
konuşmaya başladı:
 
-            Teşekkür ederim. Gerçekten. Her 
şey için. İyi biri olup olmadığınla ilgili 
şüphelerin var biliyorum. Kendinden 
emin değilsin. Her şeye temkinli yak-
laşıyorsun. Kendini arıyorsun. Hala 
bir çocuksun ve korkuyorsun. Ama 
bu kötü bir şey değil. Karşılaştığın 
her şey seni korkutuyor. Bu sebeple 
soğuksun, şüphecisin, sinsisin. Ken-

di rahatın, kendi bağımsızlığın dı-
şında pek bir şeyi umursadığın yok. 
Ruhunu bilmediğin bir yerlere sak-
lamışsın. Hiçbir şey seni şaşırtmıyor 
artık. Biliyorum içindeki ruhu çekip 
çıkartacak bir insan değilim. Kendi-
me başkasının hayatında bir rol biçe-
cek ukalalığa sahip olmayı isterdim. 
Bu bakımdan birbirimize benziyoruz. 
Fakat hayatımın bu döneminde içine 
girmek istemeyeceğim kadar karma-
şık bir düşünce yapın var. Bu karma-
şıklık onun basitliğinden kaynaklanı-
yor. Hayatını birkaç filozofun, birkaç 
yazarın ellerine bırakacak kadar da 
aptalsın bana kalırsa. Kendin olmak-
tan çok uzaksın. Olabildiğine ger-
çeksin. Hayat kadar gerçeksin. Ama 
kendinden çok uzun süre önce vaz-
geçmişsin. Ama gene de seviyorum 
seni. Neden bilmiyorum. Bende tüm 
insanlığın ortak yazgısını uyandırı-



yorsun. Belki de bu yüzden burada-
yım, yanındayım. Bu yüzden rahat ve 
aynı zamanda huzursuz hissediyo-
rum kendimi. Basitsin. Fazla düşün-
müyorsun. Düşünmek istemiyorsun. 
Kafanı yormuyorsun. Zamanında 
gerektiği kadar düşündüğünü ve 
bunun sana bir fayda sağlamadığı-
na kanaat getirip dünyayı boş ver-
miş bir halin var. Sana öğüt verecek 
durumda değilim. Bir insanı değiş-
tirmeye çalışma zavallılığına gir-
meyi gururuma yediremiyorum. Bu 
sebeple seni olduğun gibi bırakaca-
ğım. Sana dokunmayacağım. 

Söylediklerini ondan gözümü ayır-
madan dinledim. Bir an için bir 
umut belirdi içimde. Belki farklı bir 
şey çıkar ağzından diye bekledim. 
Ama hayal kırıklığına uğradım. Beni 
tanımasını hiçbir zaman bekleme-
miştim ondan. Hiçbir insandan beni 
tanımasını beklemedim. İnsanların 
birbirini tanımasına gerek yoktu 
zaten. Bildiğim şeyleri bana tekrar 
anlatmıştı. Ve bunu bir marifetmiş 
gibi anlattı. Yaptığında yanlış bir şey 
yoktu. Birini tanımanın verdiği başa-
rı hissinin büyüsüne kapılmıştı o da 
herkes gibi. Ama onun bir çocuktan 
farksız olduğunu o zaman fark et-
tim. Beni değiştirmeye çalışmasaydı, 
benim üzerimde iktidar kurmaya ça-
lışmasaydı, beni kontrol etmeye ça-
lışmasaydı bunları bana anlatmazdı. 
Bütün anlattıklarının zaten bilincin-
de olduğumu bilemeyecek kadar 
düşüncesizdi. Ama gene de önemi 
yoktu. Önemli olan şeyi almıştım 
ben. Bana yaklaşmaya çalıştığını 
hissettim. Hem de ilk defa. Bu be-
nim için yeter de artardı bile. Niyeti 
iyiydi. Neredeyse bir insandı. Herkes 
gibi onun da tutunduğu bir şeyler 
vardı. O da tiratlardan, monologlar-
dan, dramatik sahnelerden, traje-
diden haz alıyordu. İçindeki dehşet 
duygusunu tatmin edebilmek için, 
devam edebilmek için böyle sahne-

lere başvuruyordu. Onu küçümse-
mek istemedim. Kendimi dünyanın 
tepesinde görseydim onu küçüm-
semezdim. Ama ben de enikonu bir 
insanım ve konuşmasını bitirdiği an 
onu küçümsemekten başka çarem 
kalmamıştı. Bir an için ondan iğ-
renmiştim. Ondan nefret etmedim. 
Ama ondan iğrendim. Karşımda bü-
tün insanlığıyla, bütün zavallılığıyla 
bana ders verme niyetindeydi. San-
ki bütün bir insanlığı karşımda gö-
rüyordum. Aynı ona kapımı açtığım 
zamanki gibi… Ama bu sefer bahar 
esintilerinin taze soğukluğu yerini 
ezilmişliğe, aşağılanmışlığa, zaval-
lılığa, kısaca insan olmanın o daya-
nılmaz hazzının sıcak ve kokuşmuş 
huzuruna bırakmıştı. Annemden, 
babamdan farkı kalmamıştı. Her şey 
çok kolaydı. Her şey o kadar kolaydı 
ki basit bir trajedi insanı, o yüce insa-
nı tatmin etmeye yetiyor da artıyor-
du bile. Oysa o esnada ben hiçbir şe-
yin göründüğü kadar basit olmadığı 
için hayata şükrediyordum. Hayatta-
ki her şeyin, her küçük detayın karşı 
konulmaz büyüklükte önemi vardı 
oysaki. Yaşamak zordu. Yaşamak 
imkânsızdı. Yaşamak karşı konulmaz 
bir hiçliğin karşısında sürünebilmek 
için yalvarmaktı... En sonunda ken-
dime kızdım. Ondan gereğinden 
fazlasını beklemiştim. Olduğundan 
daha fazlası gibi davranmıştım. Bir 
insan olduğunu unutmuştum. Ben 
de bir insandım. Aramızda herhan-
gi bir ilişki belirmişti. Bir şekilde ona 
yönelmiştim. En sonunda o da bana 
yönelmişti. Ne şekilde olduğunun 
bir önemi yoktu. Ve ben bir aptal 
gibi ikimizi de, aramızdaki ilişkiyi de 
insanlıktan çıkartıp, yüceliğe, büyük 
laflara, tatlı ideallere, neredeyse fan-
tezilere dayandırmıştım. Hata değil-
di benimkisi belki ama bir yanılsama 
olduğu kesindi. Kimsenin bir hatası 
yoktu zaten. Herkes karşı konulmaz 
tarihin oyuncularıydı. Herkes kendi 
görevini yerine getiriyordu. Ne faz-

lamız vardı, ne de bir eksiğimiz. Bu 
bakımdan hepimiz mükemmeldik. 
Hiçbir şey eklenip çıkartılamazdı 
üzerimizden. Tarih hepimizi olduğu-
muz kişi yaptı. Bundan kimse kaça-
maz. Ben olmasam bir başkası gele-
cekti yerime. Herkesin rolü belli. Bu 
sebeple bir suçlu aramak beyhude 
bir çabadır. Hiçbirimiz suçlu deği-
liz. En azılı katillerimiz bile. Hepimiz 
insanız. Ve insan olmanın ağırlığı 
altında, tarihin bize yüklediği yükü 
taşıyoruz, istemeden de olsa. Karşı 
konulmaz hayatlarımız bizi olduğu-
muz kişiye sürüklüyor.

Ağzımdan tek bir laf çıkmadı. Bu bir 
suskunluk değildi. İsteseydim de 
konuşamazdım zaten. Eğer susmak 
isteseydim sonsuza kadar konuşur-
dum. Ama birçok şeyi unutmuş ol-
sam bile konuşmayı unutmamıştım. 
Kendisini hala seviyordum. Ona sa-
rıldım. Çünkü sarılmak istemiştim. 
Ona kızmak gibi bir niyetim yoktu. 
Birsen’e fazla da kızgın kalamadım 
zaten. O sırada Ömer tuvaletten çık-
tı ve gereksiz bir samimiyetle sıçtığı 
bokun renginden ve büyüklüğün-
den bahsetmeye başladı heyecanla. 
Birsen kendini tutamadı ve güldü. 
Hiçbir şeyden haberi yoktu. Yalan 
söylemeye gerek yok. Benim de ne 
olup bittiğinden haberim yoktu. 
Aramızdaki tek insan Ömer’di. Her 
şey bir anda olup bitivermişti. Bir 
fırtına koptu içimde ve şimdi hayat 
bütün olağanlığıyla devam ediyor-
du. Ama içimde bir şeyler koptu sa-
nırsam. Ardından benimkisi de dert 
değil doğrusu diye düşündüm. Bir 
an için keyfim yerine geldi. Neden 
bilmiyorum. Neredeyse bir insan 
gibi hissedecektim. Bütün umutla-
rımı tüketmiştim. Pek bir beklentim 
yoktu. Mutlu değildim. Mutsuz da 
değildim. Sadece keyfim yerindeydi. 
Bazen keyfim yerinde olmayacaktı 
belki. Ama geceleri uyuyabildiğim 
sürece pek de bir sorun yoktu. Eğer
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yanımda Birsen’de olsaydı daha da 
keyiflenirdim. Hepsi bu kadar… 
Belki birlikte olacaktık, belki ola-
mayacaktık. Birlikte olsak bile belki 
de sonsuza kadar sürmeyecekti. O 
zaman bir süre daha mutsuz ola-
caktım. Ama daha sonrasında ge-
çecekti. Geçeceğini biliyordum. Her 
şey bir şekilde geçiyordu. Yalnızdım. 
Birsen’de yalnızdı. Ömer’de yalnızdı. 
Hepsini kabul ettim. Hepsi bir hayal 
ürünüydü ya da gerçekti. Hiçbirinin 
bir önemi kalmadı. Zamanla her 
şeye alışabildikten sonra, hayatım-
dan geriye kalanların pek bir önemi 
kalamazdı. Her şey gelip geçiyordu. 
Ben sabittim. Değişmiyordum. İn-
san değildim. Sağımdan, solumdan, 
altımdan, üstümden her şey bir tren 
yolculuğundaymışım gibi, bir sah-
nedeymişim gibi gelip geçiyordu.

Mezun olana kadar Birsen’e fazla 
yaklaşmadım. Zamanında mezun 
olmayı, okulu uzatmak istemediğini 
biliyordum. Konsantrasyonunu boz-
mak isteyeceğim en son şeydi. Böyle 
bir sorumluluğun altından kalkabi-
lirdim pek tabii ama onu üzgünken 
görmek beni sarsardı. Haftalar geçti, 
bir aksilik çıkmadı. Derslerine çalıştı-
ğı sırada onunla sabahladım. Ona gi-
tar çaldım. Sınavlardan önce birlikte 
kahvaltı ettik. Neredeyse her sabah 
onu okula uğurladım. Kafasını da-
ğıtmaya çalıştım. Ona espriler yap-
tım. Onu güldürdüm, eğlendirdim. 
Enikonu bir şaklabana dönmüştüm. 
Biraz gülmeye ihtiyacı vardı. Herke-
sin biraz gülmeye ihtiyacı vardı. O 
gülünce ben de gülüyordum. Ha-
yatımın hiçbir döneminde kısır ve 
sıkıcıyaşantım bu kadar keyifli ol-
mamıştı. Birsen ile birlikte olmak 
dışında bir şeye ihtiyaç duymadım. 
Yemek yemeyi bile unutuyordum. 
İşlerimi aksatıyordum. Tarihleri ge-
ciktiriyordum. Bir şubat ayına doğru 
bir ay boyunca kaloriferleri açma-
maya başladım. Zira param tüken-

mek üzereydi. Kimseden borç iste-
yemezdim. Ama bunda bir sorun 
görmedim. Tercihimi yapmıştım. Ve 
bunun sorumluluğunu almayı onu 
eve kabul ettiğim andan itibaren ka-
bul etmiştim. Benden bunu istediği 
gün hislerimi anlayamamış olmak 
beni hala şaşırttı doğrusu. Önemli 
olan pek bir şey yoktu. Önemli olan 
keyiflerimizin yerinde olmasıydı. 
Ama her şeye rağmen keyiflerimiz 
yerinde olmasaydı da olurdu. Bir şe-
kilde yaşamaya devam ederdik. Ge-
celeri uyuyabildiğimiz sürece sorun 
yoktu. Birsen’i diğerleriyle de tanış-
tırdım. Herkes bizi sevgili sanıyordu. 
Bunu Birsen’in de sezdiğini anlaya-
biliyordum. Zira aramızda bununla 
ilgili bir konuşma geçmemişti ve bu 
sebeple sanıyorum ki her ikimizde 
neyi düşünüyorsak onu doğruymuş 
gibi kabul ediyorduk.

VI.
İki ay sonra Birsen mezun oldu. An-
nesi ve babası mezuniyet törenine 
gelemediler. Ya da gelmediler. Bir-
sen bana bunu hiçbir zaman bu ko-
nuyla ilgili konuşmak istemedi. Ben 
de bir şey sormadım. Üstüne daha 
fazla varmak niyetinde değildim. 
Mezuniyetine Ömer, Ben, Efe, Nur-
şah ve Hande hepimiz birlikte gittik. 
Diplomasını aldığı sırada mutluluk-
tan ağlıyordu. Ben ise heyecandan 
yerimde duramadım. O minyon, 
inatçı, sorunlu ve mutsuz kız en so-
nunda yabancısı olduğu bir şehirde, 
yabancısı olduğu insanlar arasında 
kendi savaşından galip çıkmış olma-
nın haklı gururunu doyasıya yaşadı. 
Onun adına mutlu oldum. Ağlama-
mak için kendimi zor tuttum. Ken-
di köşeme çekilip uzunca bir süre 
küçük bir kız çocuğu gibi ağlamak 
istedim. Zira hayatımda daha önce 
mutluluktan ağladığımı hatırlamı-
yordum.Mezuniyet sonrasındaki 
partide deliler gibi eğlendik. He-
pimiz sapıtana kadar içtik. Sarhoş-

luğumuz öyle bir boyuta ulaşmıştı 
ki gecenin sonunda dans pistinde 
bizden başka danseden kalmamıştı. 
Herkes fotoğraf makineleriyle bizi 
çekiyordu.Sonradan duyduğumuza 
göre bütün bir okul bizden ve çılgın 
eğlencemizden bahsetmiş…

Gecenin sonunda Birsen’le eve var-
dık. Coşkulu bir eğlencenin ardın-
dan ikimizin de üzerinde tatlı bir hü-
zün vardı. Sarhoşluğumuz geçmiş 
sayılırdı.Yalnızlığımıza kavuşmuş-
tuk. Belki de huzurluyduk.Belki mut-
luyduk. Duyguların bir önemi yoktu. 
Sadece titrek varlıklarımızın ışığında 
birbirimizi görüyorduk. Salondaki 
kanepede yan yana oturduk. Yorul-
muştuk. Elini sıkıca tuttum. Başar-
dın dedim. O da evet diye cevapladı 
beni hafifçe gülümseyerek. Sonra-
sında dudaklarına küçük bir öpücük 
kondurdum. Ayakkabılarını çıkar-
dım. Montunu aldım. Kıyafetlerine 
sinen koku hala aynıydı. Kokusu hala 
başımı döndürüyordu. Onu olduğu 
yere yatırdım. Saat gecenin üçüydü. 
Bu saatten sonra yapılabilecek faz-
la bir şey yoktu benim için. Bulutlar 
gökyüzünü kaplamış, rüzgâr pan-
jurları dövüyordu. Fırtına çıkmış, kar 
ansızın bastırmıştı. Karın sessizliği 
usuma dokunuyordu. Yalnız başıma 
son bir keyif sigarası yakmak için 
uyumamaya karar verdim. Salonun 
ışığını söndürdüm ve çalışma ma-
samın başına geçtim. Masa lamba-
sını yaktım vesigara dumanımın loş 
buğusu altında şiirimi tamamlamak 
istedim:

"dalarken uykuya gözlerim,
kapımda belirir gizemin gölgesi.
korkum saplanır kalbime,
uyanır içimdeki çığlıklar.
anacığım gelir aklıma,
savurur bütün kötülükleri,
su serper narin rüyama
solar bütün ölüm çiçekleri"
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youreads itiraf

bir keresinde süpürge bozukluk 1 lira 
çekmiş. suyu da klozete dökünce o 
bozuk para bir türlü gitmedi. günler-
ce kaç kere sifonu çektiysek de kaldı 
öyle. artık “dilek çeşmesi bu, para atı-
yoz ya euheuheu” diye espriye dök-
tük işi, o kadar uzun kaldı yani. valla 
simetri hastalığı mı dersiniz, temizlik 
hastalığı mı dersiniz, midesiz mi der-
siniz bilemiyorum. o 1 lira gözüme 
çok battı ve buna son vermeye karar 
verdim. tuvalet fırçası ve poşet yardı-
mıyla o 1 lirayı çıkardım. şimdi çöpe 
atsam, suç işlerim. açlık sınırındaki 14 
milyon insan canlandı gözümde. eko-
nomiye bunu yapamazdım. insanlığa 
bunu yapamazdım. hem zaten çok 
fazla sifon çekilmişti, çok su geçmişti 
üzerinden. bu 1 lirayı ben uzun uzun 
sabunlu suyla yıkadım. dünyanın en 
temiz bozuk parası olabilir ama geç-
mişi pis işte ne yapacaksın (sanki 1 
lirayı pezevenklerin elinden kurtar-
mışçasına gururlandım). sonra onu 
harcadım.

niye anlatıyorum bunu? hani olur da 
benim bozuk param dönüp dolaşıp 
sizin cebinize girmişse, affola.
sevgiler, saygılar :)
 
                                                      @matilda

sanat, sanat için midir; sa-
nat, toplum için midir

...
belki de sanatın ne olduğunu anla-
yabilmek için ismet özel’in şiiri anlat-
mak için tasarladığı hikayeyi gözden 
geçirebiliriz. hikayeye göre:

iki arkadaş bir merdivenden inmek-
tedirler. arkadaşlardan birinin bir 
sebepten dolayı ayağı kayar, merdi-
venden düşer ve kıpırtısız bir şekilde 
yerde yatar. diğer arkadaş telaşlanır, 
koşarak arkadaşının yanına gider ve 
onu sarsarak “bir şeyler söyle!” der.

ismet özel’e göre arkadaşın söyledi-
ği şey şiirdir. hem söylediği şey kendi 
varoluşundan bir haber sunar, hem 
de karşısındakini rahatlatır. üstelik 
bunu söylemek için merdivenden de 
düşmek gerekir. işte bu sanattır. 

                                          @ahmetzamani

demokrasi

grekçe demos (halk) ve kratos (ikti-
dar) sözcüklerinin birleşimi olan de-
mokrasi, halkın iktidarı, halk için hal-
kın yönetimi deyimleri ile ifade edilir. 
(“demos” birden çok anlamda kullanı-
lır. mekana ilişkin anlamı; bir toplulu-
ğa ait toprak parçası, etnik anlamda; 
bir ülkenin nüfusu, siyasal anlamda; 
özgür yurttaşlar toplamı, ve bunları 
kapsayan bir idari anlamı vardır.)

siyasal demokrasi / sosyal demokrasi 
ayrımı: halkıın devlet iktidarını kullan-
ması, siyasal demokrasiyi; halkın sivil 
toplumu oluşturan örgütler içerisin-
de aktif olarak yer alması, sosyal de-
mokrasiyi ifade eder.

                 @bir sey demek istemiyorum

hacı komünist - ferhan şen-
soy

ferhan şensoy’un küba’da çekimlerini 
tamamladığı (bkz: şans kapıyı kırınca) 
adlı filminin hazırlık, çekim ve sonra-
sını anlatan kitabı. tanım biraz cılız 
kaldı sanki; fakat kitap hiç de benim 
anlatamadığım gibi değil. tam bir ka-
mera arkası kitabı. 

bir fincan kahve ve küba purosu eşli-
ğinde çok kısa bir süre zarfında oku-
nabilen kitabın sayfa renginden tu-
tun da harflerin karakterlerine  kadar 
insanı bir hoş ettiğini söylemeliyim. 
ferhan şensoy’un dilinin akıcılığı, an-
laşılırlılığı ya da küba’ya gitmeden ya-
şatan anlatımından bahsetmek yersiz 

olur; çünkü bundan önceki kitabı 
olan (bkz: eşşeğin fikri)’nde daha çok 
deneme tarzını benimseyen yazar bu 
kitabında daha çok bir roman yazmış-
tır. sizi içine alan hikayeyi okumadan 
önce filmi seyretme imkanınız olursa 
kitap daha anlamlı oluyor ve her kare 
gözünüzde canlanıyor. 

dümbüllü’nün kavuğunun neden fer-
han şensoy’a verildiğini, küba’nın ne-
den fakir fakat mutlu bir ülke olduğu-
nu, uyduruk bir konudan şaheserlerin 
nasıl çıkarılabileceğini kitabı okuduk-
tan sonra daha bir derin düşünüyor 
olabilirsiniz.

                                                      @akinburak

diyalektik materyalizm

eşkıya - yavuz turgul filminde 
cumali’nin silahla ağır yaralanmış bir 
şekilde eşkıya’ya ‘korkuyorum eşkıya, 
şimdi ne olacak?’ diye sorması üzeri-
ne eşkıya diyalektik materyalizmin 
özetini geçer:

“korkma!
sadece toprağa gideceksin;
sonra toprak olacaksın,
sonra sularla birlikte bir çiçeğin bede-
nine yürüyeceksin,
oradan özüne ulaşacaksın,
çiçeğin özüne bir arı konacak.
belki
belki o arı ben olacağım.”

                                   @anlattim bozuklugu

dublin

james joyce’un içine kocaman kuleler 
diktiği şehirdir ki; babil’den bakınca 
odise, odise’den bakınca babil’dir.

                     @kendinden prensli beyaz at
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Fotoğrafın tarihi ve gelişmesinde rol alan insaları tanıya-
rak başlayalım.

 Bir güvercin yuvasının görüntüsüyle başladı fotoğrafçı-
lık tarihi. Dünyada bilinen ilk fotoğraf emekli bir subay 
olan Joseph  Nicephore Niepce tarafından bir yaz günü 
1827 tarihinde 8 saatlik bir pozlama sonucunda çekil-
miştir.Aslında Niepce’den 750 yıl kadar önce görüntü-
nün büyüsü peşinde çalışan ünlü İslam optik bilgini Bas-
ralı El-Hasan’dır.

MS 965-1030 yılları arasında yaşayan ünlü İslam optik 
bilgini Basralı El-Hasan en ilke fotoğraf makinesi olan 
Karalık Kutuyu ilk kullanan kişidir. Basralı El-Hasan Ka-
ranlık Kutuyu, ortaçağda güneş tutulması sırasında gü-
neş ışınlarını incelemek için kullanmıştı.
Batı Karanlık Kutuyu Roger Bacon, 13.yüzyıl’da Arap 
yazmalarından öğrendiği Karanlık Kutunun ayrıntılı bir 
tanımını yapması sonucu tanıdı.
1460-1472 Leon Battista Alberti ve Leonardo da Vinci de 
Karanlık Kutudan yararlanarak cisimlerin görüntülerini 
yansıtmayı başarmışlardır. 

Niepce’den 12 yıl sonra Ocak 1839da Fransız Bilim Aka-
demisi, Louis Jacgues Mande Doguerreun metal bir 
plakaya kalıcı bir baskı yöntemi keşfettiğini duyurdu. 
Daguerre, Niépcenin sekiz saatten uzun süren pozlama 
süresini 30 dakikanın altına indirmeyi başardı.bu buluşa 
fotoğraf için en büyük ikinci gelişmedir diyebiliriz.
gelelim türkiye'deki fotoğrafçılığa

856 yılında Alman kimyager Rabach İstanbul’da ilk fo-
toğraf stüdyosu açmış, asistan olarak Hovsep, Kevork ve 
Vichen adlı Ermeni kardeşi yanına almıştır. 1858’de Ra-
bach Almanya’ya dönünce bu kardeşler stüdyoyu dev-
ralmışlardır.
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• Pascal Sébah (1823-1886)

Pascal Sebah, 1857’de El Chark adı ile açtığı stüdyosun-
da, yerel giysileri içinde dönemin Osmanlı tiplerini çek-
ti. 1888’de Policarpe Joaillier’nin de katılması ile stüd-
yonun adı Sebah&Joaillier olarak değiştirildi.

• Burhan Efendi (Felek)  Çanakkale Savaşı’ndan 
geri kalanları görüntüleyerek Türkiye’de gazete fotoğ-
rafçılığının öncülüğünü yapmıştır.

• Cemal Işıksel, Foto Cemal de denir, Türk gazete-
ci (İstanbul 1905). Ankara Hukuk Mektebi’nde okurken 
foto muhabiri olarak gazeteciliğe başladı. Ankara’da 
Atatürk fotoğraflarından oluşan iki sergi açtı.
Cemel Işıksel’den Atatürk ile ilgili bir anı:

“1925 Mart ayı son günleriydi. Fethi Okyar büyükelçi 
olarak Paris’e gidiyordu. Atatürk uğurlamaya istasyona 
geldi. Makinemi sehpaya yerleştirmiş bekliyordum. İs-
tasyon binasından perona girerken kapıda karşıladım.
" Bir dakika Paşam” dedim.
“Peki çocuk, çabuk ol” dedi.
1933 Mayıs’ında çiftliğin yıldönümünde gene 
Atatürk’ün fotoğraflarını çekiyordum. Bir aralık gülerek 
bana döndü, “İlk seferinde bu kadar kolay çekemiyor-
dun, değil mi çocuk” dedi. Sekiz yıl önce istasyonda 
nasıl çalıştığımı hatırlayarak beni hayretler içerisinde 
bıraktı. İşte Atatürk buydu.

1935 yılında İçel milletvekili olan Ferit Celal Güven 
ilk fotoğraf dergisi olan “Foto” dergisinde “Yurt güzel-
liğini bize çabuk öğretecek tek şey fotoğraftır” diye-
rek romantik dönemin, doğacı yaklaşımındaki estetik 
kuralları ve karakterlerin yansıtılması ile fotoğraftan 
beklentilerini de vurgulamıştır. Ayrıca bu dönemde-
ki fotoğraf ustalarının, kendi yeteneklerini, fotoğrafın 
sınırları içinde veya sınırları zorlayarak kabul ettirme 
gayretlerini gözlemliyoruz.

1940 yıllarında ise, siyasal hareketleri topluma yansıtan 
basın fotoğrafçılığının oluştuğı sırada belgesel fotoğ-
rafçılık da kendini kanıtlamıştır. Bu dönemdeki basın 
fotoğrafçıları ise, Namık Görgüç, Cemal Göral, Faik Şe-
nol, Hilmi Şahenk’dir. Bu isimlerin basın fotoğrafçılı-
ğı alanındaki etkinlikleri önemlidir. Yine bu dönemde 
daha çok bireysel olarak fotoğraf çalışmalarına değer 
verenler ise, Limasollu Naci, Baha Gelenbevi, İhsan Er-
kılıç, Sabit Karamani, Haluk Konyalı, Fikret Minisker, Ca-
fer Türkmen’dir.
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1940 yıllarının en önemli etkinlikleri arasında, Münif 
Fehim, Hüsnü Cantürk, Suat Ferik, İlhan Arakon, İhsan 
Erkılıç Eminönü Halkevi’nde açtıkları fotoğraf sergisiyle 
fotoğrafın da sergilenebileceğinin ilk örneğini oluştur-
dular. 1948 yılında ise yayın hayatına başlayan Hürriyet 
Gazetesi’nden Semiha Es bütün dünyayı dolaşarak foto 
röportajın ülkemizde ilk örneklerini vermiştir.

Bu yıllarda İstanbul’da Selahattin Giz, Faik Şenol, Faruk 
Ferik, Cemal Göral tarafından gazetelere hizmet vermek 
için Basın Foto Ajansı kuruldu. Bu ekip, bir otobüsün 
arka tarafını karanlık oda olarak kullanıp, Taksim’in bir 
köşesinde film gösterileri de yapıyorlardı.

1950’lerde ise sadece güzeli araştırma ve yansıtma ön 
plana alınarak fotoğraflar insan-doğa ve yalnız doğa 
olarak gözlemlenirdi. Aynı zamanda Anadolu’nun o 
zamana kadar fotoğrafa yansımamış güzellikleri, doğa 
görünümleri, tarihi binalar ve Anadolu insanımızı tüm 
yönleriyle yansıtma, bu dönemde yoğun biçimde ele 
alınmış ve değişik bakış açılarından görerek pozlandı-
rılmıştır.

Bu dönemdeki fotoğrafçıların bu tür çalışmalarını, 
Atatürk’ün emriyle Anadolu’ya gönderilen ressamlar-
dan etkilenmiş olmalarına bağlayabiliriz. Aynı zamanda 
Türkiye’de uzun yıllar yaşayan ve Avusturya kökenli bir 
fotoğrafçı olan Othmar Pfershy’nin de etkisi büyüktür.
Ozan Sağdıç’ın o dönemdeki fotoğraflarına bakıldığın-
da Othmar’dan etkilendiği de gözlemlenmektedir.
Vedat Nedim Tör de bir yazısında, Othmar için: “Fotoğ-
rafçılık tekniğinde memleketimize sanat anlayışını, sa-
nat görüşünü getiren ilk öncülerin başında gelir” de-
mektedir.

Othmar, Atatürk’ün çok güzel anlarını yakalamıştır, hat-
ta pek çok karesi pulların üzerinde kullanıldığı halde, 
mütevazılığını hiç bozmadan, “Atatürk’ün fotoğrafçısı 
ben değilim. Ethem Bey daha tanınmış fotoğrafçı idi” 
der.

• Selahattin Giz (1914-1994)

Selahattin Giz,ilk fotoğraflarını ,Galatasaray Lisesi’nde 
yatılı okurken aldığı 6*9’luk rol film tipi bir fotoğraf ma-
kinesi ile çekmeye başladı. Kendi deyişiyle ”Sefil’den 
Safir’e kadar” her türlü insanı görüntüledi , her türlü ola-
yın fotoğrafını çekti. Zengin bir Atatürk fotoğrafları ko-
leksiyonu oluşturdu.

Selahattin Giz’in fotoğraflarından oluşan “Beyoğlu 1930” 
adlı albümünde İstanbul’un günlük yaşamından kesitler 

abartısız ve doğal olarak gözlemlenmektedir. Bu albüm-
deki fotoğraflar daha önceki fotoğrafları ile karşılaştırıl-
dığında, Osmanlı dönemi fotoğraflarında görülen “Şark 
durgunluğunun” kalktığını görebiliyoruz.

• Baha Gelenbevi (1907-1984)

1960’ta Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun 
(FIAP) onur üyeliğine seçildi, 1983’te bu kuruluşun en 
yüksek derecesi olan Honoraire Excellence sanıyla onur-
landırıldı. 1967’de Kanada’da yapılan Dünya diyapozitif 
yarışmasında altın madalya kazandı. Devlet Güzel Sa-
natlar Akademisi Fotoğraf Enstitüsü’nden onur plaketi 
aldı, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği’nin 
(İFSAK) onur üyeliğine seçildi.

• Şinasi Barutçu(1906-1985)

Halkevleri bünyesinde ilk fotoğraf dergisi olan Foto’yu 
da çıkaran fotoğraf sanatçısı. 1958 yılında da Uluslara-
rası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ile Türkiye’nin 
ilişkiye geçmesini sağlamıştır.
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• Sami Güner(1915-1991)

Dış ülkelerde açtığı fotoğraf sergileriyle Türkiye’nin ta-
nıtılmasına büyük emek harcadı. Bu emeklerinin kar-
şılığında; “Türkiye’yi Dünya’ya tanıtanlar” 1987 Türk 
Tanıtma Vakfı “Tütav” ödülünü almaya hak kazandı.
Türkiye’nin doğal güzelliklerini, sanat hazinelerini, tarih 
zenginliklerini, turizmini ve halkını yansıtan 50’ye yakın 
kitabın fotoğrafları “Sami Güner’in Objektifi” eşliğinde 
Dünya’ya tanıtıldı.

• Ara Güler(1928- )

1961’de İngiltere’de yayınlanan Photography Annu-
al, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri ola-
rak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları 
Derneği’ne kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye’den 
tek üyesi oldu. 1979’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 
foto muhabirliği dalındaki birincilik ödülünü aldı.

Dünya'da çekilen ilk fotoğraflara bakalım bir de;

İlk Fotoğraf

1826’da Fransız Joseph Nicephore Niepce odasından 
çektiği doğa fotoğrafı…

Dünyanın ilk fotomontajı

1858’de Henry Peach Robinson dünyanın ilk fotomon-
tajını yaptı. Robinson’un ilk ve en meşhur fotoğrafı beş 
negatiften oluşuyor. Tüberkülozdan ölen bir kızın etra-
fında bu komposizyonu oluşturdu. Fotoğrafın ismi “Fa-
ding Away”.
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İlk İnsan Fotoğrafı
1939’da Alman Kimyacı Robert Cornelius Philadelphia’da 
aile mağazasında kendi fotoğrafını çekti. Dünyanın ilk 
insan fotoğrafını çekerek tarihte yerini aldı.

İlk kadın fotoğrafı
Dorothy Catherine Draper’e ait olan bu fotoğraf, 1839 
yılında Amerika’da çekildi.

İlk seri fotoğraf
1880’lerde Fransız bilimadamı Etienne-Jules Marey kuş-
ların nasıl uçtuğunu öğrenmek istedi. Bir saniyede 12 
fotoğraf çeken fotoğraf tabancasıyla bu fotoğrafı çekti.

İlk Hareketli Fotoğraf

İngiliz fotoğrafçı Eadweard Muybridge, on iki kameray-
la bir seri fotoğraf çekerek bir at yarışını adım adım fo-
toğrafladı. Bunları birleştirerek ilk hareketli görüntüleri 
oluşturdu.

                                                                                           @samurai
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