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Editör’den

Küresel olarak yüzleşmekte olduğumuz koronavirüs salgınının etkisiyle yaşamımızı mesafelendirdiğimiz şu günlerde, 

sanatsal ve akademik bir birliktelikte üretmenin yakınlığını duyarak Bakırdan dergimizin üçüncü sayısını ortaya çıkardık. 

Ülkemiz ve Türkiye’nin değerli sanatçı ve akademisyenlerinin ürünlerini yayımladığımız bu sayıda “kadın ve özgürlük” 

dosyasının yanı sıra adamızda boy veren dil ve edebiyat yaratımlarına dair inceleme ve araştırma yazılarına yer verdik.  Oğuz 

Demir, tasarımlarıyla kapak ve dosyamızın görsel yüzü oldu. Dosyamızın giriş yazısı Asuman Susam’a ait. “Suyun Çınladığını 

Duymak” başlıklı yazısında Susam; kadınlar olarak “biz”den hareketle bu meseleye eğilmenin, yahut yeryüzüyle ilişkimizi 

göz ardı eden bir “biz”lik algısı üzerinde yoğunlaşmanın sakıncalarının altını çiziyor. Pandemi günlerinde cinsiyetimizi, 

kimliklerimizle birlikte yeniden düşünürken virüs ve iklim değişikliği gibi hiper-nesnelerin özgürlüklerimizi tehdit ettiği 

ortamda yeni bir dil, anlaşma ve yenilenme yolu icad etmenin gerekliliğine dokunuyor. Hande Öğüt, “Uyuyan Güzel” 

başlıklı yazısında eril bir hafıza ve dolayısıyla dille oluşturulmuş masallara cinsiyet rollerinin temsili ekseninde yaklaşıyor. 

Kadının tahakküm altındaki bedeni ve hayallerinin somut göstergeleri olan masalları; geleceği kral, prens, baba yahut 

erkek yazarlar tarafından önceden belirlenmiş, uyutulmuş, güzellik ve çirkinlik nesnesine dönüştürülmüş, kendi içinde 

rekabete sevk edilmiş kadınların dişil dille yeni masallar üretmesinin mümkün olabileceğini duyuruyor. “Kadınlar İçin 

Dikilmiş Bir Anıt: Veba Sütunu ve Dişil Dil Masallarıyla Uyanan Sezgiye Övgü” yazısı Kıbrıslı kadın şair Emel Kaya’nın Veba 

Sütunu kitabında ürettiği dişil dile dikkat çekiyor,  erkek egemen dünyada kadınların tekil olarak varlık gösterebilmesi için 

yüzleşeceği kolektif alanlarla kendilik bilincinin dille sorgulanmasını somutluyor. Ferhunde Küçükşen Öner, “Kadının Adı 

Var: Mihri” başlıklı yazısında sanat tarihimizde önemli başlangıçlara imza atan ilk kadın ressamımız Mihri’ye uzanıyor. Erkek 

soyadlarının gölgesinde bırakılan bu kadın ressamımızı kendi kimliği ve yaratıcı üretimleriyle tanımlıyor, tanıtıyor. Fatoş 

Silman, “Thelma and Louise; Kadın, Çöl ve Özgürlük” yazısında yönetmenliğini Ridley Scott’un yaptığı Thelma ve Louise 

adlı filmde, ataerkil toplumunda kadın olmanın zorluklarını yaşayan ve zorluklardan kaçmaya çalışan iki kadın karakterin 

trajedisini yorumluyor. Hüseyin Köse, Karim İrikua ya da Birisiyle Bir Yere Gitmek adlı öyküyle kadın-erkek ilişkisini yeni bir 

sarmallıkta; ‘öteki” ve “ben”in sezgisel dehlizlerinde kurguluyor. Metin Karadağ, “Girne”nin Sokaklar Senfonisi’nde sokak 

ve caddeleri adlandıran, anlamlandıran önemli edebiyat ve kültür olaylarını, insanları inceleyerek insan-mekân-hafıza 

koridorlarında Girne’nin sokaklarında şiirsel bir yolculuğa çıkarıyor. Gürkan Gümüşatam, 1974 öncesinde Türk köylerini 

dolaşarak tespitlerde bulunan, çok dillilik ve karma diller hakkında coğrafi gözlemler yapan Kutlu Adalı’yı ele alan yazısında 

Adalı’nın kültürel yaşam örüntüleriyle Türk ağızlarına ait ilk ağız katmanlarının aktarıcısı olduğunun bilgisini sunuyor.  Gülden 

Sarı, daha da eski dönemlere uzanarak bizi, Kıbrıs’ta seyyah olarak bulunan Handî’nin Kıbrıs güncesine eski şiirin lezzetinde 

ortak ediyor. Fatih Yalıner, Hüseyin Bahca’nın Eylül Bir adlı şiir kitabını yorumluyor. Rukiye Cabadan, Kıbrıs sorunu üzerine 

de yazılar yazan Abidin Dino’nun kültür, sanat ve politika üstüne yazılarını bir araya getiren kitabının tanıtımını yapıyor.  

Öyküleriyle Uğur Demircan, Salamis Ayşegül Şentuğ, Hüseyin Bahca, İlke Ergin, Aylin Çelik, şiirleriyle Levent Karataş, Betül 

Tarıman, Emel Kaya, Zeki Ali, Aliye Ummanel, Tamer Öncül, Semen Gökel, Tuğçe Tekhanlı, Fatih Yalıner, Ahmet Uçar, Senagül 

Taşar, Sabri Can Keklik, Sena Erçin, Tuğçe Aktaş, Osman Atasoy, Sinem Koç, çevrilmiş şiirleriyle Angel González, Robers Frost 

bu sayımıza can veriyor. Nafia Akdeniz objektifine yansıyan “Kırmızı Pervane”nin görsel şiirini fotoğraflıyor. Fatoş Avcısoyu 

Ruso ile yakın dönemde yayımladığı şiir kitabı “Otları Yalnız Sevmenin Gürültüsü” üstüne söyleşimiz okuru kitap hakkında 

aydınlatırken sıcak bir şiirsel kucaklaşma oluyor.  

Bu sayıda da öncelikli olarak düşleme ve yaratımın sanatsal değerine, toplumsal işlevine dair bir bilinç ortaya koymamızı 

daimi surette hatırlatarak bizi üretmeye teşvik eden ve yeni sayının ortaya çıkmasına vesile olan Rektörümüz Sayın Prof. 

Dr. Halil Nadiri ve Dekanımız Prof. Dr. Metin Karadağ’a teşekkürlerimi sunuyorum. Yayında emeği geçenleri içtenlikle tekrar 

kucaklıyorum. Sözcüklerle bir araya gelebilme sevinci içinde, okuma keyfi dileklerimi iletiyorum…

Yrd.Doç.Dr. Mihrican AYLANÇ
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DOSYA 

KADIN VE ÖZGÜRLÜK
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Suyun Çınladığını Duymak

Asuman SUSAM

 

her yara kendi ışığını saçar
der cerrahlar 
bütün lambalarını söndürürsen evin 
pansuman   yapabilirmişsin yaraya 
kendi ışınınla

Anne Carson1 

 İşiniz yazmaksa, yazarak düşünenlerdenseniz, 

yazı yaratıcılık alanınızsa kaçınılmaz olarak dil merkezli bir 

düşünme biçimi edinmek zorundasınız. Bu, zorlu ve tuzaklarla 

dolu bir yoldasınız da demektir. Dilin sınırlı, verili, yasalı alanı 

ve sınırları silmeye, yeniye, başkaya yüzü dönük bir açıklıkta 

kendini var eden yaratıcılık, bir yüksek gerilim hattıdır. 

O hatta yaşamak, kendine özgü yordamlar geliştirmeyi 

gerektirir. Dil verili olansa edebiyat, hele şiir o dil rejimini 

bozmaya, istikrarsızlaştırmaya yönelik akıntıya karşı bir çaba 

ister. Hayata, dünyaya, yeryüzüne böyle dil merkezinden 

bakanlar, şeylerin evrenle ve benle ilişki biçimlerini onunla 

anlamaya çalışanlar, yanıtları irdelemenin, tartışmanın yanı 

sıra ve belki de ondan çok sorularla uyanık ve tetiktedirler. 

Her şey, her an, dilin sistemle, diğer kurumlar ve yasalarla 

işbirliği nedeniyle yutulup mas edilmeye, soğrulmaya, 

etkisizleştirilmeye, temsilin tekrarlı çöplüğünde kanıksama 

duygularımızla birlikte çürümeye mahkûmdur. 

 Dil, düşüncelerin evi görevini üstlenirken dille ve 

dilden örülen düşüncenin anahtarı kavramlardır. Düşünceyi 

hem açar hem kilitler kavramlar. Dilin tanımlı, dizgeli, yasalı, 

sabit ama aşınmaya dönüşüme, yenilenmeye bir o kadar 

açık alanı olarak da görülebilirler. Değişmez bir tekrarın 

sürekliliği ben’i düşünce tembeli yaparken duyumları, 

sezgiyi köreltme tehlikesini de taşır. Bu bilinen ve dille 

çevrelenmiş, sabitlenmiş, sınırları çizilmiş bir kurmaca 

evrenin içinde bir anlamda hapisliktir. Edebiyat, şiir 

kavramların sabitlikleriyle temel sınırları çizili, adlandırılmış 

dünyayı aşındırmak ve yerinden etmek, istikrarı ve rahatı 

bozmak için işbaşındadır. Kurulu düzene ilişkin işbirliklerinin 

uzağında bir bozguncudur.

 Merkezine böyle bir düşünme biçimini dille birlikte 

almış, cinsiyetlendirilmiş kimliği kadın olan biri için yazma 

eyleminin bağlamı içinden kadın ve özgürlük, kadın 

özgürleşmesi kavramlarına bakmak ne anlama gelecektir? 

Buna dair, bugüne dek oluşmuş, çok değerli feminist 

edebiyat birikimine bakarak ve ondan yararlanarak, yanıtlar 

vermek çok değerli bir yoldur elbette. Ama zihni daraltıcı 

da bir yoldur; çünkü gerçekten yekpare ve sabit bir “biz” 

var mıdır? Ve soyut bir biz’den yola çıkarak yanıtlar aramak, 

yazan öznenin kendi sesinin ne kadar sahici ve ne kadar 

kendi olarak çıkmasına izin verecektir? Deneyimin biricikliği 

burada etkisizleşecek, belki silinecektir. Aynı zamanda 

buradan yanıtlar aramak, insan merkezli bir dünya fikrinin 

içine hapsolup dünya kadar yeryüzü ile olan ilişkimizi 

ıskalamak göz ardı etmek olacaktır. “Kadın ve özgürlük” 

kavramlarına yazının dolayımından bakmak, “ve” bağlacı 

olanağıyla bir karşıyla, karşıtla ilişkilenmek zorunluluğunu 

da ister istemez getirecektir. Elbette kapitalist akıl, 

modernleşme, Batı aklının modernite inşası tüm kurumları, 

özel ve kamusal alan pratikleriyle bir eril yasanın içinden 

şekillenmiş ve yükselmiştir. Kendini de bu “ve” üzerinden 

açıklamayı sevmiştir: beden ve ruh, kültür ve doğa, kadın 

ve erkek, güzel ve çirkin, doğru ve yanlış… Dünyayı böyle 

çerçevelemiş bir tahakküm ilişkileri silsilesi, dikey bir 

eksende hareket ederken bütün ötekilikleri, aynı biçimde 

ve şiddette sömürgeleştirmeye de yeltenmiştir, doğa dahil. 

Aradalıkları da yutmuş, görmezden gelmiştir.

Bugün de cinsiyete dayalı eşitsiz ilişkilerin devam ettiği 

dünya düzeninde, doğal olarak buna dair karşıcı eyleyişler, 

düşünüşler de devam etmek zorunda. Ama bu devam tüm 

ötekiliklerle birlikte, yatay ilişkiler ağı içinde ve tahakküm 

1Anne Carson, Kocanın Güzelliği, Çev: Aslı Biçen, Metis: İstanbul, 2009
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zincirini kırmaya yönelik bir dilin fikri ve bilinciyle, 

farkındalığıyla olursa bizi tüm katılıkların sınırlarının 

silindiği bir başkalığın içine çekecek, bizi açacak, olanaklar 

ve olasılıkların enginliğini bir deneyim, öğrenme, tanışma, 

anlama, yakınlaşma ve dayanışma alanına dönüştürecektir.

 Bugün sosyal etkileşimin sanallığın içine büyük 

ölçüde hapsolduğu, ağır ekonomik koşullar içinde, dışarının 

içeriyle temasını ve birlikte dönüşümünü sağlayan pek 

çok itici gücün eriyip yok olduğu bir toplumda ve tüm 

yoksunluklarıya bizim gibi ülkeler için özellikle küresel 

“köy”e dönen bir dünyada yaşarken kadınların özgürleşme 

aracı olarak yazıdan söz etmek elbette hâlâ önemini, 

değerini koruyor. Ama bu atfedilen önem ve bu önemin 

niteliği 19. Ya da 20. Yüzyıldaki gibi değil, başka. Kavramlar 

hem açan hem kilitleyen anahtarlarsa, özgürlük, yazı, 

kadın kavramlarına ilişkin yeni, farklı, dönüştürücü şeyler 

söyleyebilmek için dünyanın hangi tarihsel anında ve nasıl 

bir öznelliğin ve ilişkiler ağının içinde olduğumuzu da fark 

etmemiz ve önemsememiz gerekiyor. 

 Bu illâ fütüristik bir algıyla olmak zorunda 

değil, ama şimdiyi, buradalığı ve etkileşimlerimizden, 

iletişimlerimizden kaynaklı deneyimlerimizi öncelemeli. 

İnsan sonrası bir çağda kadın, özgürlük, yazı kavramlarını, 

bu dille ve bu dilin içinden yeniden düşünmek… Bu dille, 

ya da dille özgürleşmek gerçekten mümkün mü? Dil bizi 

özgürleştirebilir mi? Ya da dilden nasıl bir kopuş bize özgürlük 

getirir? Böyle bir yıkıntılar çağında, kaos ve pandemi krizinin 

ortasında bu kavramları yeniden tartışmaya açmak bize ne 

söyler? 

 Özgürlüklerimiz üzerine esaslı düşünme 

zamanlarımız. Göremediğimiz, dokunamadığımız bir 

hiper-nesne istilasıyla, ölüm tehditiyle kalakaldık. Bütün 

serbestlikler bitti, coğrafyalar birbirinin üzerine kapandı, 

sınırlar yeniden katılaştı. Hayat ağırlaştı. Ölüm ürpertisi tenlere 

sindi. Kapanma ve kaos, korku, yas, depresyon ve melankoli 

duygularıyla sendeliyoruz. Kaygı hiç bitmeyecekmiş gibi, 

geçmeyecekmiş gibi. Kapitalizmin  manik kışkırtıcılığı ile, 

kaybolma, kaybetme anksiyetesivle, ölüm korkusunun 

açtığı derin depresif yarıklarla sersemlemiş bir dünyadayız 

şimdi hepimiz. Ekonomik zorluklar, maddi manevi kayıplarla 

bu süreç tüm dünya için hayatta olma ve hayatta kalma 

kavramlarını bütün bütün değiştirdi. Duygular, davranışlar, 

iletişim biçimleri, bedenler, türler, sınırlar, gündelik hayat, 

ritüeller vs. hayatımıza değen ve onu kuran temel kavramlar, 

hepsi yeniden düşünmek ve kurmak zorunda olduklarımız. 

Eski dünyanın bilgisi ve davranış kodlarıyla yepyeni akıl 

almaz bir durum ve varoluşumuz üzerindeki büyük tehdit. 

Buradan ne çıkacağını henüz bilmiyoruz. 

 Kendilerine ait yaşamsallıkları olan, 

dokunamadığımız, etkilerini ama deneyimlediğimiz 

virüs gibi, iklim değişikliği gibi hiper-nesneler artık sık sık 

karşılaşacağımız gerçeklerimiz. Biyopolitika elbette yeni 

karşımıza çıkan bir kavram değil, cinsiyetlendirilme yoluyla 

bedenlerin sömürgeleştirilmeleri vs. Son gelinen noktada 

ama biyoteknolojik gelişmeler odağında iktidarların 

yönünü, topluların yeniden inşa stratejilerini yarına doğru 

hızla değiştirecek kavramlar.

 İşte özgürlüklerimizi, cinsiyetlerimizi, bize atfedilen 

kimliklerimizle birlikte her şeyi yeniden düşünürken yeni 

de bir dil, anlaşma, yenilenme yolu da icat etmeliyiz. Henüz 

bir çağ değişiminden söz edemesek de gidilen geleceğin 

kapı eşiğinde tıptaki, teknolojideki, genbilimlerindeki 

gelişmelerle birer syborga, protez bedenlere zaten 

dönüşmekteydik. Ellerimizdeki cep telefonları, bilgisayarlar 

çoktan protez uzuvlarımıza dönüşmüş durumdalar, hem 

de diğer organlarımızdan daha baskın işlevsellikleriyle. 

Uzundur zaman ve mekân algımız aslında plazmaların 

arayüzlerinde biçimleniyor. Bu iyi ya da kötüden öte 

başkalık içeren, yenilik içeren bir durum. Dünyalarımızın bir 

tarafı böyleyken bir yanımızla hâlâ en ilkel en barbar şiddet 

makineleriyiz. Kanımca bu paradoks bizimle hep gerilimli 

ilişkisine dünya yok olana dek devam edecek. Bu gerilimin 

dili arkaik-tekno bir dil olmaya açık bir dişil imkânı barındıyor 
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içinde. Yeryüzüyle yeniden uyumlandığımız, varlıklar içinde 

bir varlık oluşumuzu kabullendiğimiz ve bu fark edişle 

hareket ettiğimiz bir tarihselliği yeniden kurduğumuz 

bir gelecek perspektifi bir yanıyla kadim olanla bağını 

yeniden inşa etmek zorunda. Bunu yaparken de sistemin 

çığırından çıkardığı bir dünyadaki yabancılaştırma, değilin 

değillenmesini yansıtacak bir tekno ruhu da gözetmek 

zorunda, çünkü rahme geri dönemeyiz.  

 Bu aralar Gaia ile yazan kadın olmanın arasındaki 

benzerlik ilişkisini düşünüyorum sık sık. Doğa ana, yeryüzü 

kadın, kendiliğindenliği içinde, değiştirilemez oluşu ile, 

öyleliğiyle istilacı, yıkıcı ve şiddet dolu barbar insan türüne 

maruz kalmasına ve onun tahribatına rağmen oyuklar, 

girdaplar, çukurlar, yükseltiler açarak yerin altından üstüne 

oyulganarak kendi varlığını kendi diliden sürdürmeye 

devam ediyor. Kendi şifasını kendi bularak, kendi kendini 

iyileştirerek.  Bu sesi, çoktan unutmuş insan zaten onu 

dinlemekten de çoktan vazgeçmiş. Gerektiği zamanlarda 

fayda için yüzünü ona dönüp gerektiğinde romantik bir 

dekor işleviyle ya da hazları için onu hatırlıyor. İhtiyacı olanı 

ondan söküp alma barbarlıklarını, madenlerden sularına 

taciz ve tecavüzlerini, onu sömürgeleştirme, onun üzerinde 

hak iddia etme, sahiplik kurma eylemlerini düşünün insanın. 

İşte bu “uygarlık” giyinmiş insan, eril tahakküm, kendi 

sesinden başka sese tahammül edemediği gibi başkanın 

sesini duymaz ve dinlemez kendine âşık, narsisist bir tanrı ses. 

Kibirli aşırılıkları içinin kof boşluğunu hazla, ölümsüzlükle 

doldurma ihtiyacından. Ondan, hız ve geçiciliğe de aşık. Bu 

tanırses yani otoritenin sesi kendi dilinden başka bir dile 

ihtiyaç duymadığı için onun eşiğinin altına kalan farklılıkları 

duymaya tenezzül de etmiyor. Fakat bu, o seslerin yokluğu 

anlamına gelmiyor. Hep yeni bir dilden söz ediliyor ama o dil 

için yeni bir duymadan, kulaktan söz edilmiyor. 

 Şu satırları virüs nedeniyle içerilere kapatıldığımız 

bir kısıtlılık gününde yazıyorum. Balkonun açıklığından 

sokağın seslerini dinliyorum. Ara ara geçen araç seslerinin 

perdeli gürültüsünün arkasından karşı koruluktan ve biraz 

uzağındaki çocuk parkından kuş sesleri ulaşıyor içeriye. Bu 

ses içeriyi başkalaştırıyor. Yazıyı bırakıp dikkat kesiliyorum 

kuşların seslerine. Kaç farklı tür olduğunu bulmaya 

çalışıyorum ötüşlerini ayırarak. Hem bütün bir koro olarak 

hem ayrıştırarak o sesleri dinlemek kaç farklı dili çözmek, 

değil mi? Hiç kolay değil.

 Kadınların kendiliklerini kazanma ve özlerini 

gürleştirme çabaları da efendinin sömürgesinden, tanrı-

sesten kurtulma çabası. Buyruktan kurtulmak, kendi 

içine düşmek, kendi sesini bulmak. Yazmak bunun için 

mutlak değil; ama önemli ve etkili araçlardan biri. Yazmak, 

insanı kendiyle çarpıştıran, yüzleştiren, ötekine açılmasını 

sağlayan, en önemlisi yazma sürecinin içindeyken kendi 

benini yeniden kurma olanağını öznesine veren bir yol. 

Elbette herkeste aynı işlemese de yazma sürecinin onarıcı, 

yenileyici, iyileştirici bir yanı da özgürlük saatinin işlemesini 

sağlıyor.  Önemlisi sesimizdeki başkalıkları, yeni ve yabancı 

dilleri birbirimize öğretmemize, birbirimizden öğrenmemize 

de yarıyor. Çünkü onun kadar değerli başka bir şeyi de 

yapıyoruz yazarken; okuyoruz. Hem kendimizi yeniden hem 

farklılıkları, yabancılıkları, uzaklıkları. 

 Susan Sontag: Bilincin Kapısını Aralamak, Rolling 

Stone söyleşisinde geçer bu cümle: “Yeni duyguların 

bilincine varmayı sağlayan bir olay her zaman için bir 

insanın hayatındaki en önemli deneyimdir.”  Öyle bir olay 

yaşıyoruz ki… Pek çoğumuz, sonuçları tüm küreyi doğrudan 

etkileyecek ve neye evrileceğini de çok kestiremediğimiz bir 

olayı ilk kez yaşıyor. Bu bizi tahmin etmediğimiz kadar çok 

değiştirecek. Muazzam bir deneyimin içindeyiz. Kendimize 

ve hayatımızda olan her şeye başka ve yeni bakacağız. Yeni 

duygularla. Geçmişin birikiminden koparak belki ama onun 

bilgisiyle. Yeni bir deneyimin dili için bazı şeyleri unutmak, 

silmek iyidir. Boşlukları tazelikle, ışıkla doldurmak için. 

“Baba”nın ve “yasa”nın isimlerini/isimlendirdiklerini silmekle 

başlama en iyisidir, belki.
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Uyuyan Güzel

Hande ÖĞÜT

               Kadınların susturulması, 
uyutulması, öldürülmesi kralla, krallıkla 
başladı ve…  devam etti.

 Kral, güzeller güzeli kraliçe karısının dünyalar 

güzeli bir prenses doğurmasını kutlamak için görkemli 

sarayında perilerin de davetli olduğu görülmemiş bir parti 

vermeseydi, tüm periler sırayla bebek prensese güzellik, iyi 

ahlâk, cömertlik, saflık, (veya da namus, iffet, masumiyet, 

zenginlik) gibi hediyeler sunmayacak, davet edilmeyen 

kötü kalpli yaşlı peri de gizlice kutlamaya katılmayacak ve 

küçük kızı ölümle cezalandırmayacak, bir başka  iyi peri bu 

cezayı, yüzyıllık uykuya çevirmeyecekti. 

İyi de… Kral bir parti vermeseydi, kızına yaşlandığı için 

kötücülleştirilen peri tarafından ölüm sunulmasaydı melek 

yüzlü prensesin hayatı başka mı olacaktı? Her gün biraz 

daha büyüyüp güzelleşen prenses, şahane bir hayat sürmek 

için beyaz atlı prensi beklemeyecek miydi? Babası en cesur, 

en yakışıklı, en iyi at binen/kılıç kuşanan prensi bulmak için 

türlü manevralar çevirmeyecek miydi? 

Hatta… Kral verdiği partiye, -madem tüm halkın da hayran 

olduğu iyi kalpli bir kral- herkesi çağırsaydı, tüm periler kıza 

en güzel dilek ve hediyelerini sunsalardı, prenses tam genç 

kızlık çağına geldiğinde, bu kez bir üvey anne, çirkin üvey 

kardeşler, bir ecinni, cadı, bir devanası bir “kurt” (ama asla 

bir erkek değil! ), tarafından tuzağa düşürülüp yine hayatına 

el konulacak, eline iğ batmayacak da yasak elmayı yiyecek, 

esir tutulacak, bedeni, arzuları, cinselliği bastırılacak ve onu 

ancak bir prensin öpücüğü kurtaracaktı. 

 Ya kraliçenin doğurduğu kız, dünyalar güzeli değil de 

çirkin mi çirkin, sivilceli, kambur,  dişlek vb olsaydı, kral elbette 

bunu ele güne duyurmak için parti vermeyecekti. Ancak ne 

var ki masal “kahramanı” kadınlar, prensle evlenecek kızlar 

çirkin olamazdı; fakir belki olabilirdi ama çirkin asla! Kızların 

varoluşları, kahramanoluşları, kraliçeoluşları, perioluşları, 

öpülenoluşları hep güzelliklerine bağlıydı. 

 İyi huylu, uysal, erdemli, iffetli, saf, masum ve bakire 

olan güzeldi. İtaatkâr olmayan, söz dinlemeyen, bakire 

olmayan, üvey olan, ayakları büyük olan, dili uzun olan, dişil 

bilgeliklerle donatılmış ve muhalif olan çirkindi, cadıydı, 

yaşlı kötü periydi. 

 Bekâret ve annelikle birlikte kadının değerinin 

önemli ölçütlerinden olan, ne var ki ne kendi başına, 

ne kadına içkin haliyle bir değer yaratan, bir oluş olarak 

kendiliğindenliğine, kurumasına, çürümesine, bozulmasına, 

dönüşmesine, yaşanmasına izin verilmeyen bu güzelliğin 

korunması, erkeklerin koyduğu kurallara itaatle ve de onlar 

tarafından sabitlenmek suretiyle mümkün olabilirdi. Hep 

güzel kalabilmek kolay değildi; diğer kadınlarla sürekli 

mücadele ve rekabeti, aynalar karşısında saatler geçirmeyi, 

ölümü göze alabilmeyi, erkeği hep sevip saymayı, söz 

dinlemeyi, susmayı gerektirirdi ki, masal kadınlarının aktif 

ve faal oldukları az sayıdaki edim işte bunlardı.

 Ya Prens? Onca yolu aşıp engelleri kılıcıyla yendikten 

sonra efsanelere karışmış güzellikteki prensesi görmeye 

gittiğinde karşısında yüzyıl uyumaktan hakikaten yaşlanmış, 

kocamış bir prenses bulsaydı? Ona bir bakışta âşık olacak, 

öpecek miydi yine? Öpse, kız dünyalar güzeline dönüşecek 

miydi?

Peki ya uyumasaydı? 

 Uyumayan güzel mi olurdu? Uyumasaydı güzel olur 

muydu?

 Güzel kızlar, prenses olmak isteyen kızlar uyur. 
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Çünkü uyutulur. Prenseslik ile kraliçelik, çocukluk ile kadınlık 

arasındaki o “tehlikeli” dönemde bir süre hissizleştirilip 

alıkonularak bedeni, cinselliği, hayatı geleceğin kralı 

prense sunulur. Çalınan ilk beden, daima kız çocuğununki 

olmuştur; patriyarkal kültür kızın bedenine müdahale 

ederek onu kendince yaratır ve sonra da arzu nesnesi olarak 

biçimlendirir.

 Hem uyumasaydı… Zorla dayatılan erkek 

egemenliğe uyanacak mıydı, kendisi hakkında kararlar verip 

duran kral babasına, kocasına karşı çıkacak mıydı, prense 

nanik çekip kendi hayatına ve özvarlığına sahip çıkabilecek, 

hikâyesini kendi kuracak ve anlatacak mıydı? 

 Masal ülkelerinde, kadının kendisini 

değerlendirmesine, kendi hayatını kurmasına izin yoktur, 

bedeni, geleceği, hayalleri, hayatları hakkında karar verenler 

baba, kral, prens ve de erkek yazarlardır. Güzellik, iffet, 

namus, bekâret, annelik, doğurganlık, saflık, incinirlik vb. 

gibi kavramlardan sınırlı bir kadınlık özü oluşturan eril erk 

tarafından kadınlar kendilerine rağmen sessizleştirilmişlerdir. 

Uyuyan Güzel olmasaydı, Pamuk Prenses olacaktı, Külkedisi 

olacaktı; bekâretini kocası olacak erkeğe verene dek… 

Sonra prens tarafından bulunup/uyandırılıp kraliçe olacak, 

çocuklar doğuracak, denetlenecek yani hep uyutulacaktı. 

 Uyuyan Güzel’in hayatı, kaderi, varoluşu, baba 

kraldan koca krala geçecekti.

 İyilerin güzel, akıllı ve cesur, kral ve kraliçe kötülerin 

çirkin, aptal ve sinsi, şeytan, cadı olduğu, insanüstü 

yaratıkların, hayvanların, bitkilerin ve tüm doğanın insan 

aklı içinden hiyerarşik ve katı biçimde kategorize edildiği 

bu tür egemenliklerde kazananlar hep krallar, prensler, 

güçlüler, cesurlar, yiğitler, erkeklerdir. Kral kaybederse prens 

geri kazandırır; ataerkil düzen bu kahramanlık hikâyeleriyle 

sürdürülür, yeniden üretilir.

Krallık olmasaydı…

 Krallık olmasaydı kadınlar kraliçe olmak için 

güzellikte yarışır mıydı? Halk görülmemiş zenginlikte 

partiler verebilir miydi? Krallık olmasaydı, “halk masal 

dinliyor, kiliseye gelmiyor!” diyen öfkeli ve bağnaz papazlar; 

kadın bedenini ve cinselliği günah ve tabu ilan eden kilise, 

din, şifacı kadınları cadı diye yakan egemen dini patriyark da 

olmayacak mıydı? 

Bugün sanki krallık yok mu? 

 Kapitalizme eklemlenmiş haliyle çağdaş patriyarka, 

en kralından krallık değil mi!

 Mircea Eliade’ye göre, masallarda hiçbir zaman 

kültürün belli bir evresinin tam anısı bulunamaz; kültür 

üslûpları, tarihsel çevirimler masalda iç içe girip birbirine 

karışmıştır; ancak örnek oluşturacak bir davranışın yapıları 

varlığını sürdürür. Örnek oluşturacak olan bu davranış; 

kültür ve masal üzerine çalışan pek çok erkek araştırmacı ve 

yazarın adını bir türlü zikremediği bu “yapı”, patriyarkadır ve 

her diktesi, her normu, masalların içinde bulunur. 

 Simge, sembol, dikotomi ve rollerin ardındaki 

ideolojik anlamı irdelediğimizde görürüz ki çocuklara hayata 

dair bilgiler aktaran, doğru-yanlış, iyi-kötü, güzel-çirkin vb 

gibi ayrımları öğreten ve yetişkinliğe hazırlayan masallar, 

patriyarkalliğin koşullarını hem teşvik ederek savunur, 

hem de açıklar ve öğretir. Kadına içselleştirilen cinsellik, 

namus, bekâret, annelik, iyi eş olma, güzellik, edilgenlik gibi 

kavramlar, ilişkiler için tarifler, heteropatriyarkal aşkın ve 

evliliğin tasviri masallarda sıkça yer almaktadır. 

Masallar geleneksel olsun çağdaş olsun, her versiyonlarıyla 

eril cinsel fantezilerin ürettiği klişe ve imgelerle doludur; 

bir “ölü kadınlar” evreni arzulayan erkek egemen sisteme 

hizmet eder. Uyuyan Güzel, bir ölü beden, ölü bir kadındır. 

 Thanatos ve Eros mitinde olduğu gibi, 16.-18. 

yüzyıllar arasında sanat ve edebiyatta ölü, baygın ya da 

uyuyan kadınla yaşanan aşka ve tutkuya dair sayısız sahne 

ve motife rastlanırken, 18. yüzyılda dişi ölü beden ve organik 

olmayanın cinsel çekiciliği, saplantılı bir ilgi ve merak 

konusu haline gelmiştir. O kadar ki oyuncak imalatçıları kız 

çocuklarının bebekleri için, bugünkü gibi dünyevi materyal 

değil, tabut satarlar. 19. yüzyılda randevu evlerindeki 

“ölü odaları”nda kadınlar, nekrofillerin fantezileri için ölü 

makyajı ve rolü yapmış, prenses, melek ve peri kılıklarına 

bürünmüşlerdir. 

 Modernizmin nesneleştirdiği ölü bedenler, daima 

kadın bedenleridir; ölü ve güzel kadın bedeninin temsili, 

erkek dünyasında büyüleyici etki yapmaktadır. Çünkü 

direnmeyen, itiraz etmeyen ölü beden, tam kontrole ve 

sınırsız güç kullanımına imkân tanır. Bu sistemde erkeğin 

iktidarı, kadının iktidarsızlaştırılmasıyla mümkün olur. 

 Masallarda, çağdaş dünyada, mitlerde kadına sürekli 

aşılanan güzellik, ölümle ikizdir. Efrat Tseëlon, kadının bu 

anlamda, aynı anda hem korkuyu, hem de bu korkuya karşı 

kullanılacak savunma aracını simgeleyen bir varlık olarak 

ikili işleve sahip olduğunu belirtir. 
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 Masal kızlarının tam da cinsel arzu ve duygularının 

uyandığı çağda uyutulması, ilk günaha verilen bir diyettir 

adeta. Nitekim bakirelik kültünün yayılması, kadın arzuları 

ve tasavvurlarıyla karmaşık bir denkliği açığa vurur. Efrat 

Tseelon’un da belirttiği gibi, tek gerçek bakire, ölü bir 

bakiredir.1

 Kökleri, Tanrı-krallara ve onların temsilcileri olan 

derebeyi efendilerin mülkiyet hakkı olarak gördükleri 

kadınları denetleme fikrine dayanan bekâret, soyun 

devamlılığını sağlayan kadınların cinsel özgürlüklerini 

kısıtlama aracı olarak kullanılan en iyi araçlardan biridir. 

Bu nedenle bekâretleri kocası olacak erkek tarafından 

bozulana dek kızların cinsel tutkuları geçici ölümler, uykular, 

bayılmalar yaşatılarak dizginlenmeye, hizaya alınmaya 

çalışılır. 

 Masallarda kadınların yaşam çevrimi evreleri, hatta 

varoluş nedenleri, cinsel işlevselliklerine göre belirlenir: 

Bakire kızlar (prenses ve peri kızları), evli kadınlar (kraliçe ve 

cadılar) ve yaşlı kadınlar (büyücü ve kocakarılar) vb. Kadınlar 

bu üç evrenin ikisinde cinsel olarak aslında işlevsizdirler. 

Kraliçenin cinselliği evlilikle ve kralla sınırlıdır; yaşlı kadınlar 

cinsel olarak işlevlerini tamamlamışlardır. Bakire kızlar ise 

cinsel bir obje olarak görülmelerine karşın cinselliklerini 

işlevsel olarak kullanamazlar. Bir yandan denetlenirken bir 

yandan da eril gözün hizmetine koşulur uyuyan güzeller; 

kendine ait bir cinsellik alanı, anlamı oluşturması ya da 

cinselliğini özgürce yaşaması yasaklandığı gibi erkek 

cinselliğini kışkırtıcı bir araca indirgenir.

 Kadınların erkeklere çekici gelebilmesi, kurban 

olmalarına bağlıdır.  

Hemen uykuya dalan güzel prenses ipek örtüler içinde 

altından yapılmış bir yatağa yatırıldı.

 Pamuk Prenses camdan mezar sembolüyle eril 

bakışın arzusu kılınmış bir fetiş nesnesi olarak sunulurken, 

Uyuyan Güzel üzerindeki bakış da fetişistik bakış, eril bakıştır. 

Freud’un gözetlenen; kadın/pasif/sergileyen/utanan 

ile gözetleyen; erkek/aktif/seyreden arasında kurduğu 

düalistik hiyerarşi, masallar, anaakım edebiyat ürünleri ve 

Hollywood başta olmak üzere anaakım filmlerin yapılandığı 

temel olmuştur. Bakışın etkin denetleyicisi olan erkeğin 

bakışına sunulmak ve erkeğe zevk vermek üzere teşhir 

edilirken aynı zamanda “iğdiş endişesi”nin simgesi olarak 

da tehditkâr kılınırlar. Erkek bilinçdışının iğdiş endişesinden 

iki kaçış yolu vardır: İlki suçlu nesnenin değersizleştirilmesi, 

cezalandırılması ya da kurtarılması; öteki ise kadını, tehlikeli 

olmaktan çıkarıp fetişe dönüştürmek. Pamuk Prenses’te de 

Uyuyan Güzel masalında da bu mekanizma mükemmelen 

işlemektedir: Prensese, çocukluktan genç kızlığa ve 

kadınlığa geçiş döneminin bedeli uyutularak ödenirken, 

güzelliğine yapılan vurguyla erotik kılınmış ve sonrasında 

da bir erkek tarafından kurtarılmış ve fallik narsisistik güç, 

zaferle taçlandırılmıştır. 

 Kadın nasıl fallusa sahip olmayan olarak sembolik 

düzenin (dil, yasa, kültürel düzen v.s.) dışında bırakılmışsa, 

bakmaz da! Eril bakış, kadını pasif bir nesne ya da fetişe 

indirgeyerek onu özne konumunun dışına iter. Özne 

olmadığı için yoktur; uyur, konuşmaz, suskun, razı, pasiftir. 

Saflığı, masumiyeti, güzelliği, iffeti uyudukça sabitlenen bir 

durumdur.

Pek uyandığında özne olmuş mudur?

 Clarissa P. Estes, masalları analiz ederken uyku 

metaforunun bilinçsizlik haline de işaret ettiğini, ama aynı 

zamanda yaratma ve yenilenmeyi de simgelediğini belirtir: 

Uyku yeniden doğumun simgesidir. Yaratılış mitlerinde bir 

süreliğine bir dönüşüm meydana gelirken, ruhlar uyumaya 

giderler, çünkü uykuda yeniden yaratılır, yenileniriz.2   

Estes gibi kimi eleştirmenlere göre Uyuyan Güzel masalında 

olduğu gibi, masalda uyumak ve bayılmak erginlemek, bir 

durumdan başka bir duruma geçişte yaşanılan bir süreç 

sembolü olarak kullanılır. Aynı zamanda genç kızlar için 

pasif bekleyişi de vurgular. Bir olgunlaşma, farkında olma 

durumuna ulaşılmasının uyumakla mümkün olduğu ima 

edilir. 

 Ancak pasif bekleyiş, bayılma, uyuma, uyanma, 

kapatılma vb. genç kızın arzusu ve isteği dışındaysa bir 

bilinçlenme-büyüme hali, bir bilinç sıçraması, bir yenilenme 

nasıl mümkün olabilir?

 Masalın adı ve kahramanı Uyuyan Güzel’dir ama o 

ne masalın, ne kendi hayatının kahramanıdır. Geleneksel 

masallardaki tüm kadınlar gibi güzellik, saflık, iffet, 

masumiyet kalıbının içine sıkıştırılmış bir nesne, erkeğin 

bir dolayımıdır. Kendi hayatının tanığı da değildir öznesi 

de. Üzerinde uzlaşılan bir nesne konumuna itilen bu masal 

kadınına da kendi hakkında konuşabilen, tartışabilen bir 

özne/varlık olma hakkı verilmemiştir. Çünkü bağımsız, 

bilinçlenmiş, özgürleşmiş kadına masal hiçbir ödül sunmaz, 

yoksa masalın masal olma nedeni ortadan kalkacaktır. 

1 Efrat Tseelön, Kadınlık Maskesi, Çev: Reşide Kekeç, Ekin Yayınları, 2002.
2 C. P. Estes, Kurtlarla Koşan Kadınlar, Çev: Hülya Uğur Tanrıöver, Ayrıntı, 1992.
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 Erkek maceralara atılır, kız uyutulur; erkek öper kız 

uyandırılır; erkek sahip olur, kız sahip olunur. Masalların 

erkek kahramanları, evden ayrılarak, doğayı, doğaüstü 

yaratıkları, güçlükleri yenerek, sınav vererek, savaşarak ya 

da arayıp bularak bir içsel dönüşüm geçirir, şiddet, intikam, 

rekabet, iş bulma, aile geçindirme, adaleti sağlamaya yönelik 

hedefleri üstlenirken Prensesin uykusunu bozabilecek tek 

şey, bir prensin öpücüğüdür.

 Kadın göstergesi, erkekler için taşıdığı ideolojik ve 

erotik anlamı temsil etmekte, kendiyle ilişkili olaraksa hiçbir 

şey ifade etmemektedir. Kadın mutlaka birlikte olduğu 

erkekler üzerinden ve onların bakışından tanımlanır, onlar 

tarafından kimliklendirilir, cezalandırılır, ödüllendirilir, 

kurtarılır.  

 Uyuyan Güzel, bir prensesin değil, bir kadının hiç 

değil, aslında erkekliğin kurulması ve fetih hikâyesidir. 

Fetişleştirme, kurbanlaştırma, kurtarma, yüceltme, 

cezalandırma, ödüllendirme gibi süreçlerin öznesiymiş 

gibi gösterilen uyuyan güzel, erkekliğin kurulmasına 

ve sürdürülmesine yardımcı bir araçtır. Her şeyin erkeği 

tatmin etmek üzerine kurulu olduğu bu sistemde, masal 

kadınlarının da çok fazla seçeneği yoktur. Kendilerine dair 

bir farkındalık geliştirmeleri engellenmiş, 

Uyuyan Güzel

Hayatlarının değişerek işlemesini, gelişmesini sağlayacak 

duygusal, duyusal, fiziksel, ruhsal, cinsel, çevresel tüm 

dinamiklerden yoksun bırakılmışlardır.

 Bu cansızlık halinin en acımasız yanı, kadının işlev 

görmesi, yürümesi, konuşması, hareket etmesi, hatta birçok 

şeyi başarması ama yanlış giden şeylerin etkilerini artık 

hissetmemesidir. Eğer hissetseydi, acısı onu hemen durumu 

düzeltmeye, kendi varlığına ve arzularına sahip çıkma 

çabasına yöneltirdi. Uyuyan Güzel gibi klasik masalların 

kadınlarını bu dondurulmuş ara alanlar, bir bilinç haline 

sürüklemez, anlamlı ve hayat verici değişikliklere açılan 

eşikler değildirler. 

 Asla bir bilinçlenme yaratmayan dönüşümleri, bir 

süreliğine bu hayattan ayrılmak, lanetlenmek, büyülenmek, 

kovulmak, kaçırılmak, zehirlenmek, uyutulmak, gibi 

bedensel çileciliklerle, zindan, tabut, kule gibi fallik 

sembolizmlerle tanımlanan dar, kapalı, hayatsız mekânlara 

kapatılarak gerçekleşir. Var olmakla erkeği tehdit ettiğinden, 

kendini ona ve onun kendisi için koyduğu kurallara adamalı, 

bunlardan alacağı hazla yetinmelidir.

 Böylelikle sessizlik, susmak, fikir beyan etmemek, 

hoşgörü, uysallık, saflık ve kabullenici olmak, prenseslerin 

ve güzel kızların erdemleri olarak bir kadınlık özüne 

dönüştürülmüş ve kadınlara da içselleştirilmiştir. Her 

durumda ehlileştirilen kadınlar, tüm bu olumsuzluklar 

karşısında saf, pasif, suskun, dirençsiz ve çaresiz kalırlar; ağlar, 

umutsuzca bekler, susar, rıza gösterirler. Öfkelenmezler, 

hoşnutsuzluk göstermezler, isyan etmezler. 

Peki, tüm bunlar ne içindir? İlk görüşte aşk veya romantik 

tutku için mi? Nedeni sevgi mi?

 Birinin aşk verdiği, diğerinin de aldığı tarifi üzerine 

kurulan patriyarkal kültürde aşk kavramı, sahip olma 

kavramıyla, egemenlik kurma ve itaat etme paradigmalarıyla 

bağlantılıdır. Cinsel sınıflı sistemde yozlaşarak hastalıklı 

bir tutkuya dönüşmekle kalmayıp kadına yönelik şiddetin 

meşru gerekçesi olabilen  romantik aşkın Batı metafiziğindeki 

kavramsallaştırılmasına baktığımızda da kökeninde efendi-

köle diyalektiğinin yatmakta olduğunu görürüz. 

 Ne heteroseksüelliğin katı sınırlarını yüceltmeye, 

erkek cinselliğini kışkırtmaya, ekonomik ve endogamik 

evlilik kurumunu ve soyun devamını garantiye almaya 

yarayan romantik aşk, ne de onun masalsı, romantik, cinsel 

özgürlükçü, popüler, melodramatik vb. versiyonları kadınları 

ötekileştirilmekten kurtarabilir, özgürleştirebilir. Dolayısıyla 

heteropatriyarkanın temellendiği sacayakları üzerine 

oturduğu sürece Uyuyan Güzel’in “uyanmasına” ve masalın 

dönüşmesine, değillenmesine imkân yok gibi görünüyor. 

 Cinsiyet temsillerini üreten güçlü ve kalıcı 

söylemler olan bu klasik/geleneksel masallar bugün hâlâ 

çocuklara okutuluyor, kızlar prensesliğe, kadınlar kraliçeliğe 
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özendiriliyor. Popüler kültür ürünleri çeşitliliğinde sınır yok; 

geleneksel kraliçe, prenses, cadı, büyücü masalları, çağdaş 

kızın rol modeli Barbie, Cindy ve giydirme bebeklerle birlikte, 

metalaştırıcı ve poplaştırıcı kapitalist yöntemlerle sunuluyor 

artık. Kız çocuklarına sistemin öngördüğü kadınlık bilgisini, 

kadın imgesinin nasıl olması gerektiğini öğreten Barbie’nin 

mesela bir yığın Uyuyan Güzel versiyonu var. Sanal âlemdeki 

“kız oyunları” arasında en popülerleri Uyuyan Güzeli Öpme, 

Uyuyan Güzel Cilt Bakımı, Uyuyan Güzel Kuaförde ve Uyuyan 

Güzeli Giydirme oyunları… 

 Beyaz atlı prensi düşlemeyi öğrenerek büyüyen 

kız çocuklarına sadece beklemenin ve güzelliğin artık 

yetmeyeceğini, “uyuyan güzel”i modaya uygun giydirmenin, 

kuaföre, makyajlara, cilt bakımına sokmanın şart ve gerek 

olduğunu, ancak böylelikle “yüksek puanlar” kazanılacağını 

dikte eden kapitalist sistem, böylelikle güzellik üzerinden 

rekabete, kapital ve piyasa üzerinden rekabeti de 

eklemleyerek kadını kadına karşı her alanda oynamaya 

zekice devam ediyor. 

 Her şeyden önce masalların, mitlerin ve dilin 

yapısına, tüm bu yapılardaki cinsiyetçiliğe, tahakküme, 

ayrımcılığa dikkat eden feminist eleştirel bir bakışa ve kadın 

olarak okumaya ihtiyacımız var. Çünkü feminist eleştiri, 

masalları, mitleri de kapsayan edebiyatın yalnızca büyük 

metinlerin bir toplamı olmadığını, toplumsal ve cinsel 

ideolojilerle derinden yapılandırıldığını gösterir. Edebiyatın, 

yazılı ve sözlü geleneğin içine sızmış egemen ideolojiyi 

ortaya çıkarmayı hedefler ve eril tahakkümün hangi 

mekanizmalarla üretildiğini tespit eder. 

 Masallar, cinsiyet rollerini yeniden üreten metinler 

olarak feminist eleştirmenler tarafından son 20-30 yıldır 

analiz edilmekte, yeniden yazılmaktadır. Pek çok farklı 

disiplinden gelen feminist, prenses, kraliçe, peri vb. 

masallarını, kadını baskılamanın, ortak bir kalıbın içine 

yerleştirmenin vasıtası olarak görmüştür. Masallardaki en 

önemli sorunlardan biri, tüm bunların erkek bir edebiyat, 

dil, söylem ve gelenek içinden üretilmiş olmalarıdır. 

 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişen feminist 

masal eleştirisi öncelikle odağını masalların hangi tipte 

kadın imgeleri yarattığı ve bu imgelerin altında hangi 

ideolojilerin yattığı araştırmasına yöneltti. Eril edebiyatın 

analizi ve bu metinlerde kadınların toplumsal, kültürel ve 

ideolojik normlara göre nasıl temsil edildiği üzerinde duran 

feminist eleştirmenler, metinlerdeki kadın imgelerinin 

analizi sayesinde metne sirayet etmiş kadın düşmanı öğeleri 

açığa çıkarırken bir yandan da alt metinde gizli kalmış, 

kadınlığın gerçek var oluşuna delil oluşturacak ipuçlarına 

da ulaştılar. 

 Betsy Cohen, Mayra Caldecott, Linda Degh, Maria 

Tatar, Marina Warner gibi özellikle Grimm masalları üzerine 

çalışan feminist eleştirmenler bu veçhede, masallardaki 

kızların yalnız bırakılmasına ve anne-kız ayrılığına olumlu 

açılardan bakabilmeyi önerdiler. Beauvoir ve Betty Freidan 

gibi ikinci dalganın kurucuları Külkedisi’ni ve Uyuyan 

Güzel’i artık uyanmaları için teşvik etmiş; kendi hayatlarının 

sorumluluğunu alan kadın karakterlerin gerekliliğinden 

bahsetmişler, Rosemary Minard, Ethel Phelps ve Madonna 

Kolbenschlag, dişil bilinç için yeni paradigmalar öne 

sürmüşlerdir. Güçlü, girişimci, kendi kaderleri için 

sorumluluk alabilecek kadın kahramanlar pasif prensesleri 

dengeleyebilirlerdi. Erkek kurtarıcılar reddedilip, dayanışma 

içinde aktif kadın karakterler öne çıkarılmalıydı. 

 Toplumsal cinsiyet kavramının politik olarak 

tartışmaya başlandığı 80’lerle birlikte masal eleştirisinde de 

pek çok eserde sorgulanmadan verili bir durum olarak ele 

alınan toplumsal cinsiyet kavramı üzerinde duruldu. Female 

Characters in Children’s Picture Books adlı çalışmasında 

Angela Vannicopulou,  “hikâyelerin feminist eleştirisi 

onlarda sürdürülen toplumsal cinsiyet ideolojisi üzerine 

odaklanır” derken doğru, ancak eksik söylemiştir. Toplumsal 

cinsiyet feminist eleştirinin tamamı değil, çözümleyici temel 

paradigmalarından yalnızca biridir. Patriyarka asla göz ardı 

edilmemelidir. Çünkü cinsiyetler basitçe biyolojik-sosyolojik 

kategoriler değil, erkek egemenliğinin ve erkeklerin kadınlar 

üzerindeki iktidarının yarattığı sınıflardır. 
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 80’lerden sonra postyapısalcılık, yapısöküm ve 

postmodernizmle birlikte feminist masal eleştirisi de 

“kadın”ın kültürel olarak kurulmuş olduğunu göstererek 

masalların sökümüne, çözümüne ve yeniden yazımına 

çalıştı; Freudyen imaj eleştirildi, kız çocukları pasif değil, 

korkusuz, özgür, özgüvenli kişiler olarak tasvir edildi. Ancak 

pek çoğu heteropatriyarkalliği, yani aslında krallığı  temel 

bir sorunsal ve çözümleme kategorisi olarak ele almadı. 

 Angela Carter, Kanlı Oda adlı hikâye kitabında 

Pamuk Prenses ile birlikte Mavi Sakal ve Kırmızı Başlıklı 

Kız masallarını feminist bakış açısıyla yeniden yazarken 

postfeminist bir yapı kurmuştur. Margaret Atwood 

“There Was Once” başlıklı metninde, kaygı yüklü sorularla 

geleneksel masallardaki her kabulü değilleyerek yeniden 

yazar. “Güzel kız”, grotesk biçimde şişman, çirkin ve dişlek 

bir kıza dönüşmüş, masalın sembolik dili bozulmuş, güzellik 

ideali hayvansılığa içkin kılınmıştır.

Feministlere Masallar’da ise Meave Binchy, Zoe Fairbairns, 

Ivy Bannister, Mary Dorce, Leland Bardwell, Mairide Woods, 

mağdur, mağlup, mağrur, mahkûm kadınları dönüşüme 

uğratır.3  

 Bu türden yeniden yazımlar arasında Jeanny 

Deasy’nin “Ödün Vermeyen Prenses”, “Rapunzel’in İntikamı: 

Feministler İçin Peri Masalları” (1985) ve Jane Yollen’in 

“Uyuyan Güzel”i bozuşturan Uyuyan Çirkin önemlidir. Bu 

yenidenyazımda, prens en güzel kızı kasıtlı olarak reddeder: 

Prens Jojo eş olarak, çirkin Jane’i seçer ve Miserella’yı uyur 

halde terk eder.4 

 Bu örneklerde aslında değişen pek bir şey yoktur. 

Kadın karakterlerin temsili ve roller değişmiş gibi gözükse 

de pek çoğu heteropatriyarkayı yani aslında krallığı temel bir 

çözümleme kategorisi olarak ele almamıştır. Uyuyan Çirkin, 

kadını, tıpkı Uyuyan Güzel gibi geleneksel ikilikler içinden 

değerlendirmekte, kızın uyanmasına bile izin vermemekte, 

hatta öylece terk edip gitmekteyken; kızlar hâlâ varlıklarının 

anlamını evlilikte buluyorken; prenslere, prenseslere, 

krallığa hâlâ gerek duyuluyorken, bu tür masalların kadına 

bir bilinç perspektifi, özgürlük ve bağımsızlık alternatifi 

sunması mümkün değildir. 

 Neden prensesin, külkedisinin, uyuyan güzelin, 

pamuk prensesin, perilerin, meleklerin, kraliçenin yani 

önünde sonunda krallığın hikâyesi de tüm farklılıkları ve 

ortak ezilmişlikleriyle “kadın”ınki değil?

 Neden krallık da dişil etki ve değerler aracılığıyla 

yönlendirilen, erkeklerin olmadığı, sınıfsız ve barış içinde 

yaşayan bir kadınlar toplumu değil? 

Neden hep güzelliğin çirkinlikle ikamesi de cinsiyet rolleri 

ve yapısının  tümden bozuşturulması değil? Neden sonu 

evliliğe, anneliğe varan aşklar da bir enerji olarak aşk, bir 

emek ve değer olarak aşk ya da heteroseksizme karşı bir 

cinsellik kavrayışı değil? Neden evlilik, aşk, düğün dernek de 

alternatif bir yaşam imkânı, bir misyona adanmışlık değil? 

Neden prenses de feminist değil? Ve neden “uyuyan güzel” 

de “uyanan cadı” değil? 

* Uyuyan Güzel, Grimm Kardeşler’in 1697 yılında yazdığı klasik 
bir masaldır. Pek çok versiyonu bulunmaktadır. 

Kül Kedisi

3Angela Carter, Kanlı Oda, Çev: Özden Arıkan, Pınar Savaş, Everest, 2001. Feministlere Masallar, Der: Maeve Binchy, Çev: Belkıs Çorakçı, AD Yayıncılık, 1996.
4Jane Yolen, Sleeping Ugly, Paperback, 1997.
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Kadınlar İçin Dikilmiş Bir Anıt: 
Veba Sütunu ve Dişil Dil 
Masallarıyla Uyanan Sezgiye Övgü

Mihrican AYLANÇ 

Kadının kendini sağaltmasının yolu, akla kadınsı bir 

alternatif geliştirmek ya da aklın kadınsılaştırılması değildir. 

Kadın, kendisine dayatılanlarla eril hafıza oluşturmayarak, 

oluşturulmasına âlet olmayarak ve o geniş vahayı, dişil alanı 

terk etmeyerek sağaltabilir kendini.1                                        
Emel Kaya

Kadının özgürlüğünden söz edebilmek için kadınlara sosyal 

ve siyasi temelde eşitlikçi yaşama fırsatları sunulmasının 

kaçınılmazlığı ortadadır. Bunun ötesinde tekil olarak 

kadının öznellik ve özgünlüğünün konuşulabiliyor olması 

gerekmektedir. Nitekim burada kadını tahakkümü altına 

alan eril bakışın evrensel yaygınlığı ve üstünlüğüne karşı 

tarihsel süreçte dişil olanı görünür kılmak için mücadele 

eden kadınları hatırlamak kaçınılmazdır. İngiliz asıllı Mary 

Wollstonecraft’ın, 1792 yılında  A Vindication of the Rights 

of Woman adlı eserinde dile getirdiği; ‘kadının hayattaki 

amacının erkeğe hizmet etmek olduğunu öğreten 

toplumsallaşma sürecindeki bozukluk’ vurgusu, Fransız 

devrimi sonrasında Feministlerin sömürü ve şiddete 

karşı yükselen söylem ve eylemleri, hak arayışları göz ardı 

edilmemelidir. Virginia Woolf’un kadının kendini ifade 

etmesiyle ataerkil yapının kırılabileceğine dair geliştirdiği 

inanç, Simone de Beauvoir’un kadını varoluşsal zeminde 

ele alışı ve ikinci cinsiyet belası olma durumundan kurtarma 

gayretinde; eşitlikçi ve özgür iradesiyle kendi benliğini 

bulmuş alana konumlandırma çabası unutulmamalıdır. 

Julia Kristeva’nın ise tek tek özgün kadınlardan oluşan kadın 

topluluğundan söz edişi, kadının kendini aşması için biyolojik 

ve kolektif kalıplardan kurtulmasının ancak dille mümkün 

olabileceği yönündeki isabetli görüşü, bugün de çeşitli 

çevrelerde bu yöndeki çalışmaları gündemde tutmaktadır. 

Kristeva’nın ifadesiyle cinse bağlı bedensel farklılıklar, baskı 

ve ayrımcılık dil içinde yaratılmış olduğundan kadın; teklik, 

öznellik ve özgünlüğüne dilsel alanda kavuşabilir.

 Kadının dilsel alanda ‘dişil dille’ kendini ifade 

ederek özgür bir edimde bulunacağı eserler bırakabilmesi, 

bu anlayışla kolektif kültür alanları yaratması, yüzyıllardır 

devam eden cinsiyet pandemisinin iyileştirilmesi, toplum 

sağlığı ve insanlığın gelecekteki huzuru için vazgeçilmez 

üretimler olarak görülmelidir. 

 Kadın, doğayla tümleşik anaerkil dönemden aklın 

kontrolündeki ataerkil sisteme geçişte; biri kutsallaştırılmış 

diğeri (şehevi) düşürülmüş olmak üzere iki zıt eksende, 

ötekileştirilmiş bedenlerde kimliksiz olarak yaşam 

sürmüştür. Modern dünyada kamusal yaşama çıkan 

kadın, erkeklere göre biçilmiş yaşama/yaşamına uymak 

zorunluluğunun yanı sıra insanlığını gerçekleştirme çabası 

içinde bırakılmıştır. “Kadının insanlığı ile kadın olarak varlığı 

çelişmekte ve kadınlar bu çelişkiyi ya kadınlıklarını ya da 

insanlıklarını (özgürlüklerini) feda ederek çözmek zorunda 

kalmaktadırlar. Erkeğe tabi olmaktan kurtulmuş kadın ise 

insani varlığını sakatlamak istemediği için kadınlık rolünü 

benimsemeye yanaşmamaktadır. Oysa kadınlığını terk 

etmek de varlığını sakatlamaktır.” (Simone de Beauvoir’dan 

akt. Zeynep Direk, 2009: 31 ). 

 Kadının örselenmiş varlığını sağaltması, benlik 

bilincine, özgün ve aşkın kimliğine, hakikatine ulaşması için 

mitsel kökenindeki Havva ve Lilid çelişkisinden, Meryem’in 

eril akılla kutsanmış muğlak yazgısından azade olması, kendi 

varoluşuyla yüzleşmesi gerekir. Emel Kaya’nın Veba Sütunu 

ile söylediği, sese dönüştürdüğü tam anlamıyla budur. Veba 

Sütunu, kadının mitsel kökenini yeniden şekillendirme 

1 Nazlı Karabıyıkoğlu-Zeliha Cenkci’nin  “Emel Kaya ile İhtimalden Azade Olanın  Peşine Düşmek” adlı söyleşiden alıntılanmıştır. 



TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT-KÜLTÜR-SANAT  E-DERGİSİ SAYI III

13

girişimidir ve dişil dille yeni bir kolektif kültürel hafıza 

yaratma yönünde atılmış önemli bir adımdır. Kaya, Veba 

Sütunu’nda kendi bilinç ve inanç sisteminden başlattığı bu 

yüzleşme sürecinin evrelerini, kadının içerden ve dışardan 

algılama ve algılanma biçimlerini farklı zaman ve mekânlara 

fırlatılmışlık halinde ‘sürekliliği’ ve ‘değişmezliği” ironisinde 

sahneler. Kitap, ilk günahı da çağrıştıran ‘ilk gün’ epigrafı ile 

başlar.

 Kadının başlangıç (yaratılış) ve sonunun (ölüm) 

birliğini önceleyen bu ilk gün notları, özünde kadının 

sonu olan bu sorunlu varoluşsal konuma işaret eder. Kaya, 

‘sonuna ilerleyen kadın’ı yolun başlangıcında(sonunda) 

kimlik tanımlayıcı yüz organları parçalanmış, bilici ve ruhu 

savrulmuş olarak görüntüler.

Kadının bu sonla yüzleşmesi, çocukluk ve gençlik 

mutluluğunun, aşkların sarhoşluğu içinde kendi kendini 

uyutması, dış seslerin denetiminde iç sesini bastırıp, 

bilinçaltının korkularını ötelemeye çalışmasının tezahürleri 

olur. 

Kitaba biçemini veren sinematografik yapılandırmada iki 

kadının konuşması şeklindeki ilk sahne ile tüm sahneler 

de açılır. Bu iki kadın aynı cinsiyeti paylaşan iki arkadaş 

olarak okunabileceği gibi kadının kamusal kimliği (ataerkil 

sistemin korku zehri ile bilincine enjekte edilmiş kimliği-

uyuyan) ile ötekileştirilmiş öteki kimliği (uyanmaya dönük) 

bireysel kimliği olarak da okunabilir:

“Arkadaşım Jane, bana vebayı anlattığında dehşetle 

gözlerimi açtım ve iki elimin işaret parmağıyla kulaklarımı 

kapatıp aksırdım. Kulaklarımın tıkalı olup olmadığını kontrol 

ettim. Kontrol etmek her zaman işe yarar. Kapıyı kilitledim 

mi, ütünün fişini çektim mi, ocağı…Amaaan iyidir işte..”  

(Veba Sütunu,2017).

Korkutularak büyütülen kız çocuğu, çocuklukta edindiği 

deneyimlerle kaçış senaryoları üretmeyi öğrenmiştir. 

Amerikalı olduğunun sinyallerini veren ve doğruları 

söyleyen bu kutsal arkadaş Jane’nin tek bir kimliği vardır o 

da ‘kadınlık’tır. Arizona ise Kıbrıs ve Türkiye’den bakıldığında 

maceranın merkezi, ütopik olarak kurgulanan heves ve 

mutlulukların mekânıdır. Bu mekânların varlığı yahut 

yokluğu değildir önemli olan, kişinin nerede ve nasıl 

olduğuna dair geliştirdiği kendilik bilincidir. Herkesçe bilinip 

de bilinmezden gelinen canavarın (güneşin) yutuculuğuna 

rağmen, o canavardan uzakta olmanın verdiği rehavetle 

mutluluktan ölmeye kalkışmak kadar trajikomiktir hakikat:  

“Jane, dedim, hadi ama bebeğim, Arizona’dayız. Veba için 

bi’yığın şey lazım; el, ayak, burun, dudak. Baksana, bizde 

yalnız kahrolası bir C var! Oooh evet, dedi Jane, mutluluk 

kaçınılmaz! Evet dostum, dedim, gün ağarır ve yıldızları 

yutarken mutluluktan öleceğiz.”    (Veba Sütunu)

Çelişki ile örülen bu dünyevi sistem, yaşananların çocukluk 

şakaları ‘(C)’ olmadığı bilgisini verir. Elim son,  on yıl sonra 

Arizona’da gerçekleşir. Kitabın ilk şiiri Kavis’in oluşturduğu 

bu sahnede kadın, bedenen ve ruhen düşüşe hazırlar 

kendini. İki benlik de devrededir. Düşünmek ve düşlemek 

eylemleri kadını bu yüzleşme çarpışmasına götürürken 

kendine yabancılaşmış kimlikler de bilinaçaltından bakar. 

Bal kavanozlarından sızan sarı ve yoğun kıvamlı, akışkan 

maddelerle dağılma ve yapışma eylemleri bedenlenmiş 

kimliklerin düşlerdeki yolculuğu olur. Kadın, kutsanmış hayıt 

ağacı ve görmezden gelinmiş böğürtlen çalısının (hayal ve 

gerçeğin) düşsel eşliğinde duyularla hissettiği kimlikleri; 

“gövde”, “kol” ve “bacaklar”la hızla yere doğru inmektedir bu 

sahnede. Bu düşüşsel  bilinç akışında tehdit algıladığında 

top halini alıp yuvarlanan ve dikey oklarıyla savunma kalkanı 

halinde dolaşan “uçan kirpi” düşlemesi rastlantısal değildir. 

Ciddiyetiyle ve dikenleri ile şiirde eril aklı simgeleyen 

kirpi, hiciv öğesi olarak Emel Kaya’nın üslubuna mizahi bir 

yön katar. Eril olanın uçabilmesi de rastlantısal değildir. 

Kendi göksel semalarında özgürce kavislenmektedir eril 
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olan. Kadının kavisleri ise düşüş refleksleridir. Eril ve dişil 

kavislerin çarpışmasıyla oluşan şimşek etkisi; kadına gökten 

inenler için şükretmesi gerektiği buyruğudur. Kadının 

düşünmesi, düşlemesi ve soru sorması tehlikeye işarettir. 

Kadın bildiği dilde (Muhammedi dilde) şükür ayinleri 

yapmayı sürdürürken düşüş sırasında savrulan gövde, kol 

ve bacakların kavsinde yuvarlanan hava akımı ve gövdeye 

çarptığı hissedilen dalga, ten ve ruhu birbirinden ayıran 

fizikötesi bir güce dönüşür. Bu fizikötesi hareket bilincini 

yitirmemiş kadını, kendi yalnızlığına fırlatmaya devam eder. 

Burada beliren Meryem, Meryem olamayacak diğer tüm 

kadınların trajedisidir aynı zamanda. Meryem’i yok sayan 

bu bilinç, lale gibi çiçeklenerek gökyüzüne dönük bedene 

evrilir:

 “gövdemin yerle temasına beş-on santim kala kollarımın 

kavsi/bozulmasın diye gözlerimi sıkıca yumduğumu 

düşünüyorum./gözlerimi açtığımda kollarımı lale gibi yukarı 

kaldırmış /olacağım ve elbette bacaklarımı da. meryem’i 

görmemiş, onun/tarafından görülmemiş” (s. 13)

Meryem

Bir peygamber oğul doğurduğu için anneliği ile kutsanan 

kadın Meryem, Emel Kaya’nın kadınlığı ile yüzleşmesi 

olur. Bir röportajında dile getirdiği gibi; “Kadın, toplumsal 

kodların kendisine yüklediği ‘bahşedilmiş nesne’ görevini, 

başarıyla yerine getirmiş sayılıyor. Erkeğin tanrılaştığı, 

kadının ‘kirlendiği’ bu eylemlilik içinde Meryem, bir 

ütopyadır. Bâkiredir, ‘kirlenmemiş’tir ama hamiledir. Eril 

otorite, Meryem’i ‘altına alamamış’ ancak onunla da baş 

edebilmenin bir yolunu bulmuştur. Onu önce lanetlemiş, 

sonra ikna edici bir dizi mucizenin yardımıyla kutsamıştır. 

Iskalanmaması gereken mevzu, Meryem’in bir oğul ve Tanrı 

tarafından kollanarak lanetinden kurtulup aklanmasıdır. 

Meryem, yine de, kendisine hükmedemeyen eril otorite 

tarafından tanımlanır.” (Post, 2017).

Kaya’ya göre Meryem, tanrılaştırılmış erkekler tarafından 

tanımlanıp kutsanarak korunmaktadır. Kadın korunmaya 

ve kutsanmaya ihtiyaç duyduğu sürece kendi varlığını, 

evrendeki fizik hareketini duyumsayamayacaktır. Kadının 

kendiyle yüzleşmesi, kendini tanımlayabilmesi kolektiften 

uzaklaşma, güvenli yoldan sapmayı içerdiğinden sancılı 

olacaktır. Buna rağmen kadının bir yerden başlaması ve 

yüzleşme savaşına girişmesi gerekir:

“gözlerimi açtığımı düşünüyorum. Hâlâ Meryem! Kırmızı/ 

mor lekelerin arasından sanıyor   -a doğru. Geliyor/ mu? 

gidiyor mu?/ bana bazen soru sormak..” (s.15) 

Yüzleşme kadına özgürlüğü, kurtuluşu getirecektir. 

Kaya, bunu nefesin ve sözün yükünden kurtulma olarak 

nitelendirir: 

“şükürler olsun düştüm! kavmim buna şahittir. Kurtuldum/ 

nefesin ve sözün yükünden.”(s.15).

Tözü, nefes ve sözden ibaret olan bu kadının “canlılığının” 

sonu mudur bu? Sorusu okurun zihnini kurcalarken bu 

kopuşun zihinsel olarak gerçekleştiği algılanır.

 Kitabın “beş yıl önce, Arizona’da”  adını taşıyan 

ikinci bölümü, kadını düşüş sonuna götüren erkek egemen 

dünyadan sahneler içerir. Kadının alın yazısının Kur’an’daki 

Beled sûresinden alıntılanması, kadını kendi sisteminde 

kendine göre nesneleştiren patriyarkayı duyurur:

“Biz ona iki göz vermedik mi?

 Bir de dil ve iki dudak?

Ve biz ona iki de yol gösterdik.

 Fakat o sarp yokuşa saldıramadı./ O sarp yokuşun 

ne olduğunu sen nereden bileceksin?”(s.19).
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Yukardaki sözler kadının kavislenerek hızla yere çakılan 

döngüsel kaderinin kutsal metinlerle kesinleştirilmiş 

ilk ve son akdidir. Bu sonu bilen kadın, yine de sevmek, 

sevilmekten, yaşamaktan, yaratmak ve büyütmekten, 

şefkat ve merhametle bütünleştirmekten, çoğalmaktan, 

aranan o daimi “mutluluk”tan yana çevirmek istemektedir 

talihini. Kadın, erillikle çevrili tek döngüsel talihinde “sütun” 

imgesiyle anlatıldığı üzere ‘koşmak, kaçmak, tırmanmak’ 

eylemlerindeki refleksif çırpınıştır. Sütun’a tırmanmanın 

zorluğu malumdur. Bu zorluğa, zorunluluğa rağmen kadın 

can havliyle bu sütuna tırmansa bile bu kez iniş mümkün 

değildir. Bu nedenle parçalanmak, dağılmak kadın için 

kaçınılmazdır. Kadın, bu zorlu sınavında darmadağın 

edilmişken kutsallık merkezinde hüküm üreten eril akıl 

kadını ‘gerekli tefriki’ yapamama, günlük yaşamının çarklarını 

çevirememe, hizmette yetersiz kalma, konuşmayı da 

becerememekle yargılamakta, ona ‘beceriksiz’ ve ‘kekeme’ 

hükmünü giydirmektedir. Veba Sütunu, bu noktada yeni 

bir uyanışa yöneltiyor kadını. Rüyadan uyanan kadın, lirik 

ihtimal şiirinde ‘rüya’yı tercih etmesine rağmen gerçeğin 

vebalı bulaşıcılığını kabul halindedir. Bundan sonrası ise “eril’i 

red” üzerine kurulu dişil dilin yaslı ama görkemli sahnesine 

açılır. Masal ve rüyalardaki hikâyelerin kesiştiği, insanların 

hayvana, hayvanların insanlara dönüştüğü bu döngüsel 

sahne; tarihsiz zamanların “parmak şıklatınca” birdenbire 

değişen “bir çırpılık”ğına, mekân çan çiçeklerinden bahçeye 

açılır:

“parmağımı şıklatınca bir at oluyorum

topallıyor kâh topallamıyorum

kendimi sürüyorum çançiçeklerinden

 bahçeden vebaya sürüyorum” 

                              ( rüyayı ne sanmak, s. 23)

Büyülü bahçeden vebaya sürülen kadın; “ilk lekeler”, “dil” 

ve “salya” gibi doğuştan varlığına iliştirilmiş ancak eril 

modifiyelerle kılık değiştirilmiş nesneliğini reddederek

Veba Sütunu

kendi bilincine sahip çıkar ve kendini şahit göstererek eril 

dili reddeder:

“ ben bu dili almadım

ben bu dili almadım

nabzımda atan hece şahidimdir

almadım!” 

(rüyayı ne sanmak, s.23)

Bundan sonrası da “ilk lekeye övgü” şiiri olur. Lekeleyen eril, 

vebayı ‘bulan eden’ eril, zulüm ve ölüme hizmet eden eril, 

kadının “parmak şıklatmalık” yaşama sevinçlerini, hayallerini 

“ol deyince olduran” cıvaya, zehre dönüştüren eril, kendi 

kutsallık ilânını tekrarlar durur:

“çoğalan günleri tanrının

beni gören sübhaneke

beni tarifeli atan ve tutan

beni bir pıhtıya minör hasarlı

ol deyince olduran cıva

bihamdike!”     

                                  (ilk lekeye övgü, s. 25) 

 Oysa kadına da “nefis” ve “dil” gibi verilmiş bulunan 

“göz”; kadın gözüyle bakıldığında görmeye başlayarak 
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(bilinçlenerek, uyanarak) kurtuluşa erişme, erkek gözüyle 

yahut o göze sahip çoğunluktaki kadınlar tarafından 

bakıldığında veremlilik, korkunç bulaşıcı hastalıklılık 

halinin (bilinçsizliğin, uyku halinin) sergilendiği gözüme ne 

oldu? şiirinde rüya parodisi ile övgünün sövgüye dönüşen 

tersinlemesinde kadın gerçeğini sorma cesareti içindedir:

“ bana verilen göz nerde?

gözümle damarıma bakayım

bu damarımdır işte değirmi bakayım

muhteşem bir atmaktır o

düşürmeden lekeyi damarımı atayım

bana verilen göz fırıl fırıldı

ayna değil, yerden bitmez

gökten inmez, yedi başlı gözüm benim

gelirse bir vakit, damarıma yedi bakayım

nükseder gözüm belki, hezeyanlı damarıma yatayım

rüyada gelsin gözüm

irinini sorayım” (gözüme ne oldu?, s.26) 

Hande Öğüt’ün masallarla oluşturulmuş eril hafızanın 

eleştirisine yönelik “masallar geleneksel olsun çağdaş olsun, 

her versiyonlarıyla eril cinsel fantezilerin ürettiği klişe ve 

imgelerle doludur; bir “ölü kadınlar” evreni arzulayan erkek 

egemen sisteme hizmet eder. Modernizmin nesneleştirdiği 

ölü bedenler, daima kadın bedenleridir; ölü ve güzel 

kadın bedeninin temsili, erkek dünyasında büyüleyici etki 

yapmaktadır. Çünkü direnmeyen, itiraz etmeyen ölü beden, 

tam kontrole ve sınırsız güç kullanımına imkân tanır. Bu 

sistemde erkeğin iktidarı, kadının iktidarsızlaştırılmasıyla 

mümkün olur.” (Öğüt, 2015) yönündeki tespitleriyle 

de  açıklığa kavuşan “erkeğin kadına tahakkümü” Veba 

Sütunu’nun karşı söylem sahnesinde ek hizmetler, otomatik 

gelen şiirleriyle kadın sözünün inceliğinde erir. İmgelemenin 

düşsel evreninde konuşan kadının içsel ve aşkın varlığı, ileri 

teknoloji görüntüleme cihazlarındaki gibi görüntülenir. 

Teni ve arzularıyla yaratılmış olan “dışlanmış kadın”lığının 

trajikomik bir eksende tersine tersine akması bundandır:

“c’yi kontrol et yerinde duruyor mu?

gelsin o halde ölmek için gelenim

n’yle gelenim neftî, nâmütenâhî

otomatik derim ben ona

 öldükçe severim”. 

              (otomatik gelen şiirinden, s. 29.)

“öldükçe severim” dizesi özünde kutsallık varsa 

kutsanabilecek olanın öldürülmekte oluşuna rağmen 

öldürenini seven kadının, lekelenme karşıtı saflığıdır. Erilin 

görmezden geldiği yahut yasalar ve  ayetlerle yokluk hükmü 

giydirdiği bu saflıktır. Çünkü erilin sahip olamadığı tek şey 

kadında olan bu saflıktır. Bunu da fark edebilir mi kadın? 

Emel Kaya,  fark etmiştir. İlerleyen sahnelerin danslı, ritüelli 

(vals triste, yemin etme ritüelleri) şiirlerinde söylediği budur, 

bu kadın şairin. Kadın, hakikatindeki saflığını kavradığında 

Tanrı tarafından görüldüğünün de bilinci içindedir artık. 

Bu bilinç onu zehirli ve kirli olan eril akla yüz çevirmesi için 

yeterli olgunluğa ulaştırır:

“yere otururum, sana bakmam

üçe bölünebilenlere

üç kez mutlu anıma

sağ dizimi kırıp sol omzuma

çınlamayı yanağıma dayarım

diz üstü otururum, sana bakmam

heveste iki tepeye

iki hummaya

ellerim omuzlarıma çapraz

tutulmayı yanağıma dayarım

ayağa kalkarım

tanrı beni görür

yanağımı görür

heveste yuvarlanır

hummayı okşar

sana bakmam!” 

                      (yemin etme ritüelleri, s.31)  

Kadın bilinç formundaki varlığıyla, tanrısı ile kucaklaştığında 
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dişil olan da meydana çıkar. Bu dişil hafızada üretilecek 

masallarının doğuş müjdesidir. Eril aklın masallarıyla 

yüzyıllarca uyutulan kadının, masalların kötü kahramanı 

ejderi/erkeği kovalamasına dahi gerek yoktur. Çünkü 

erkek uyanan bir kadın gördüğünde kendi mutlak surette 

kaçacaktır:

“ejder masalı

bir varmış ki avuç dolusu inci yutmuşum

her birini ritmik yutmuşum mesela üç saatte bir/ kuş uçmuş 

balık yüzmüş hayvan koşmuş/ bin yıl geçmiş hep yutmuşum 

inci çok tokum/ bir ejdermişim neymişim Çin’de bir ejder/ 

gel zaman git zaman iki ejder dört ejder/ ben kaç ejderim 

demişim masal bitecek/ bunca inci heba oldu, ejder kaç!” 

(s.32) 

‘Neşeyle ıslık çalan” bu masal dizeler, yüzyılların uyutuluş 

anlatısını; “kadını”,  erkeğin boğazına incilerle tıkama sesidir 

ve bambaşka bir hafızanın, dişil dilin müjdesidir.  Uzak ve 

bilinmez ülke Çin’de bir ejdere çevrilmiş “o kadın”, nihayet 

erkeklerin masalının canına okuyan sözcükleriyle uyanmıştır. 

Uyanışı kendi masalının başlangıcı olmuştur. “tekboynuz 

masalı” şiiri bu uyanışın; eril aklın yıkılışının dilsel dansıdır. 

Çünkü kadın kendi masalına bedelini ödeyerek uyanmıştır. 

Onun uyanıklığı (aklı) da bu nedenle erkeğinkinden farklıdır. 

Hem saftır hem de kendine, vicdana dönüktür:

“tekboynuz masalı

 bir yokmuş ki tekboynuz

-değilim ben ejderim-

gövdesi geyikten, kuyruğu

öküzden, toynakları attan

-değilim atın kendisiyim ben-

bir yokmuş ki tekboynuz

ölmesindi masalımın içinde

diye diye yeşim levha tükürdüm

üzerime billur dağı devirdim

bir yokmuş ki vebalıymış tekboynuz

üzgün kımıl gelerek

üzgün kımıl

ölmesin mi masalımın içinde!” (s. 33) 

 Kadının ürettiği masal, eril olandan oldukça farklıdır. 

Düşmanına dönüşen üstelik istemediği halde düşmanına 

dönüşmüş bulunan masal kahramanı erkeği; korkunç 

büyüklükte bir ejdere, ağzından alev topları püskürterek 

yakıp yıkan, kül eden ejdere dönüştürmez elbette; onu bir 

‘karasinek’ olarak vızıldatır. Ama bu kara sinek vızıltısından 

öte kan emiciliğiyle yerleşir kadının masalına. Ancak kadın 

tarafından kıskıvrak yakalanmaktan kurtulamaz bu “kutsal 

kara sinek”. Kadın yapıp ettiği kötülüğe rağmen erkeğe 

dişilliğinin merhametini sunar:

“karasinek masalı

  

bir yokmuş ki vızıltının içinden boynumu öpen

taşıma akdi kesinleşmiş bir kutsal karasinek

 

bir varsa da ben onu vız demeden

ben onu kan kaybı 

ve ibraz ettiği heceden

ben onu kıskıvrak bir masalın içinden

fısıl deltasında gövdemin

esneyen kerevetinden

ben onu bir pıhtıya yerleşmeden överim”( s.34) 

“ben onu bir pıhtıya yerleşmeden överim” diyerek ona 

acımak yerine onu acıtmamaya dair sözcük üreticisi ve 

aktarıcısı olur. 

Kadının gerçekte olmayan eşitlik ve özgürlük ortamında, 

taşlaşmanın kaçınılmaz olduğu bilinç ve tende ‘ata dönüşmek’ 

dururken; koşabilecek, uçarcasına koşabilecekken protez 

bacaklarla yerde sürünmesi kaçınılmaz mıdır? Kadın da 

hüküm verebilir mi? Bölümün son şiiri, “peguget”yla veba” 

adı verilen şiir, farkında olmayan kadınlarla fark eden o 

tekil tek kadını, erkeğiyle yüzleştirerek cevabı dilinden 

hızla düşürür. Sevgi ve merhameti sezgisel olandan dile 

yerleştiren dişil hafıza masallarının (gerçek olamayacak 
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kadar güzel olanın) hemen ardından kadınlığın protez 

bacaklarla hızla yere çakılmasını da sezdiren peugeot’yla 

veba,  daimi düşüşü, eteklerin havalanmasına ters bir 

şekilde yere düşüşü hızlandırarak sonlandırma eylemidir bu 

nedenle;  “bacaklarımla hızlazlazlazlazla zl a zz la zl a z l a z l 

a z l a zzzzzzzz”  (peugeot’yla veba, s.35)

Kadın, anlamaktadır artık. Tanımakta ve tanımlayabilmektedir. 

Alnındaki şişkinliğinde erkek, pegugeot’a binmiş hızla 

ilerleyen erkek, hızdan ve öfkeden kendini kaybetmiş 

erkek de bilinçsiz kadınlar gibi uyumaktadır. Uyanan kadın 

erkeğinin uykudaki (körlüğündeki) acizliğini, dizlerinin 

cıvalığını sezmiştir. Bu nedenle ona “bağlanarak”, yaslanarak 

yolculuğunu devam ettiremeyecektir: 

“… 

sen peugeot’ya binerken bir tutam tarhun

için sevgilim bu ambar çok değil ve hızla

peugeot’ya bağlanmış dizginlerinden bir at

da değil entarim kaygan ve hızla

kurtlar beni kemirsin dilim nerde uçuşsun

uyukluyorum böyle yetmez ama hızla

entarim havalanır sümüklü peçeteler protez/

bacaklarımla hızlazlazlazlazla zl a zz la zl a z l a z l a z l a 

zzzzzzzz” (s.35)

Erkek, kutsallık yitimine uğramıştır. Artık kadının gözü, aklı, 

kıvrak dili de uyanıktır. Kendine ağlayan kadının sümüklü 

peçeteleri protezleşmiştir uyanıklık halinde. Bacakları hızla 

koşmaya hazırdır. Üstelik eril teknoloji üretimi arabayla 

değil, düşsel at bacaklarıyla, hızla, hızla, hızlanabilecektir. 

Üçüncü bölümde uyumakla uyanmak arasında, hayatın 

farklı karelerinde görüntülenen kadının günlük 

hayattaki karşılaşmalarını; “Gülümse Jane çekiyorum!” adı 

altında verilen öncelik hali, ancak kitapta sona serilen bu 

sahne erkek gülümsemesi/tahakkümü altındadır. Çünkü 

başta da söylendiği gibi “mutluluktan ölmek” de vardır 

uyanan dillerin tıngırtısında. Öyleyse kadın uyanmış 

bilinciyle, bilip de bilmezden gelen aklıyla erkek markajlarına 

doğru, uyuyan kadınlara doğru gülümseyebilir  de. Çünkü 

veba salgınında ölen milyonların anısına taştan dikilen ‘Veba 

Sütunu’ anıtını Viyana’dan tutup dilsel hafızamıza taşımıştır 

Emel Kaya. Üstelik o sütuna tırmanmış düşüşe rağmen ve de 

düşüşle kendi yaşamını kucaklamış. Kadının özgür, özgün 

ve güçlü bilinci, dişil dili olmadığını söylerken eril olanlar;  

O, kadınlar için dişilliğin doğuşunun müjdesindedir. Veba 

Sütunu,  bu müjdenin anıtsal hafızasıdır. 
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Kadının Adı Var: Mihri

Ferhunde KÜÇÜKŞEN ÖNER

 Açba, Müşfik, Rasim, Besim… Bu soyadları, 

ailesinden, ilk eşinden ve babasından ressam Mihri’ye kalan 

ve herkesin onun özgür kişiliğini kontrol altına almak için 

kullanmaktan kaçınmadığı sınırlayıcılardır… Ancak yirmi 

birinci yüzyılın ikinci çeyreğini yaşadığımız şu günlerde 

bu soyadları, onun güneşinin aydınlığında kayboldu. 

Toplumsal tarih ve sanat; onu kendisinin belirlediği 

yolda (resim tutkusunu, aydınlanmacı ve kadın kimliğini 

unutmayacak biçimde) ilerleyerek hatırlamaktadır. Ailesi, 

yetiştiği konak ya da Paris’te evlendiği Müşfik Selami Bey, 

artık onun ressamlığının, yeniliklerinin önündeki engel ya 

da yardımcı unsurlar olarak anılmaktadır. Yaşamın sunduğu 

bütün olanaklardan sanat tutkusu için vazgeçebilmiş bir 

ressamdır, Mihri. 

 Ödediği bedeller sahip olduklarından fazladır. 

Ancak unutmamak gerekir ki bedeller ödemesini sahip 

olduğu imkânlara borçludur. “Babasının II. Abdülhamid’in 

Sağlık Bakanı, halasının Sultan’ın eşlerinden biri olması 

nedeniyle ayrıcalıklı bir çevrede büyür.” ( https://www.

kimmihri.com/painter-mihri/) Bu sebeple dönemin saray 

ressamı Fausto Zonaro’dan ders alır. Saray ressamından 

aldığı dersler Mihri’ye yetmez ve daha fazlasını istediği 

için 1900’lerin başında Roma’ya gider. Roma, ardından 

Paris’e gittiği için Cavid Bey’i tanır. Cavid Bey’i tanıdığı için 

İnas Sanayi-i Nefise’ye öğretmen olur. Burada öğretmen 

olduğu için öğrencilerine çıplak model çalıştırabilir. Çıplak 

model çalıştırdığı için yadırganır. Karşısına çıkan engelleri 

ve bu engelleri aşma çabalarını açıklayabilecek tek kelime 

tutkudur.  İmkânla bedel arasında yalnız sanat tutkusuyla 

anlaşılabilecek bir oyun oynar gibidir. Ne kadar imkânı varsa 

onu çekeceği çilelere, ödeyeceği bedellere dönüştürmüştür. 

Bu tutku onu Türk resminin ilk kadın ressamı yapmıştır. 

 Mihri’nin kadın olduğunu unutarak salt sanat 

tarihindeki yerini değerlendirmek şimdilik mümkün 

görünmüyor. Sanat tarihi kadar toplumsal tarih için de onun 

bir kadın ressam olmasının anlamı vardır. 

Modernleşme deneyimleri ve evrelerinin kadının kamusal 

alanlarda yer almasına bağlı olduğu bir özel okuma ve 

anlama alanı yaratırsak Mihri’yi ve onun ressamlığını köşe 

başlarından birine yerleştirmemiz gerekir.

Onun deneyimlerinin sanat tarihi ile toplumsal tarihin 

(kadın merkezli tarihsel okuma) kesişme noktasında

 Resim 1: “Mihri’nin imzalı otoportresi”, 1920, Yapı Kredi Koleksiyonu.

değerlendirilmesi yani kadınlığı ile ressamlığının birlikte 

anılması Mihri’ye iki perspektiften bakmamızın önünü 

açıyor.

Bu çift kutuplu olmayan, birbirini tamamlayan iç içe geçmiş 

perspektifleri ayrıştırmak Mihri portresindeki ayrıntıları 

görmek/göstermek adına yararlı olabilir: 
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1-İmkân(sız)ların Ötesinde Bir Yaşam:
 Kadınlığına bağlı olarak yaşadığı dışla(n)ma ve 

ötele(n)melerle yerleşen bu bakış biraz daha dramatize 

edilir ve bazen Mihri’nin sanata yaptığı katkıların önüne 

geçer. “Sanatı ve tarih sahnesindeki aktif rolü göz ardı 

edilip marjinal, sanatı uğruna acılar çekmiş, sefalet ve 

pişmanlık içinde ölmüş bir ressam Mihri”(Kayaalp, 2019, 

s.14)  efsanesi yaratılır. Aslına bakılırsa Mihri’nin yaşamını 

zorlaştıran somut kişi ya da kişilerden bahsedemeyiz. Onun 

yaşadığı zorlukların faili, değişime direnen alışkanlıklar ve 

alışkanlıkların oluşturduğu zihniyettir.  

 Mihri, gündelik yaşam pratiklerinde kadının varlığını 

kabul etmeyen zihniyeti değiştirmek adına ayıplanmayı 

göze almıştır.  Bu süreçte yaşadığı ilk zorluk İnas Sanayi-i 

Nefise’nin kuruluşuna ön ayak olması ve daha “Avrupa’da 

bile pek çok ülkede henüz kadınlar devlet akademilerine 

öğrenci olarak resmen kabul edilmezken Mihri’nin bu 

kuruma hem yönetici hem de öğretmen olarak atanmasıdır.

(https://www.kimmihri.com/painter-mihri/)  “Kızların 

henüz Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kabul edilmedikleri 

bir dönemde, ilgili resmi makamlara başvurarak yoğun 

girişimlerde bulunan ve 1914’te bu isteklerini karşılamak 

üzere kurulan İnas (Kız) Sanayi-i Nefise  Mektebi’ne atanan 

Mihri Müşfik (ya da Mihri Besim) Hanım’ın”(Şahmaran 

Can, 2016, s.1022)  bu göreve geldiği dönem, toplumsal 

yaşamda kadının henüz görünür olmadığı zamanlardır. Bu 

öncü adım, yalnızca kadınların görünürlüğü ile ilgili değildir. 

1910’lu yıllar, sanat ve sanat eğitiminin de bilimsel temellere 

henüz oturtulmaya başlandığı yıllardır: “Ülkemizde kızların 

sanat eğitimi için kurulan İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’ne 

mekân olarak Beyazıt’taki Zeynep Hanım Konağı seçilmiştir. 

Bu okulun kuruluş tarihi erkek öğrencilerin sanat eğitimine 

atılmalarının 31 yıl gerisindedir. Bu tarihlerde I. Dünya 

Savaşı yaşanmaktadır ve Sultan Reşat Dönemi’dir. Ömer 

Bey, Mihri Müşfik Hanım, Sami Boyar ve İbrahim Feyhaman 

okulun eğitim kadrosunu oluşturmuştur.”(Bayav, 2011, s.17) 

Mihri, okulda kadınların eğitimini gerektiği gibi alabilmesi 

için de çaba sarf etmiştir: “Mihri Hanım bu kez öğrencisi 

olan kızları açık havada resim yapmaya götürmek istedi. 

Engellendi. Sonunda özel izin ve polis gözetiminde açık 

havada resim çalışmaları yapmaları iznini aldı. Gözlem 

altında kız öğrenciler Gülhane Parkı, Köprüaltı, Üsküdar, 

Topkapı Sarayı’nda çalışmalar yürüttü.”(Öztürk, 2001, s.52)

 Resim 2: Otoportre, 1900’lerin başı, kağıt/pastel, 60x48cm,
İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi.

Resim 3: Mihri hanım ön sırada, İnas Sanayi-i Nefise Mektebi 
öğrenci ve öğretmenleriyle, 1919

Resim 4: İnas Sanayi-i Nefise öğrencileri nü model ile birlikte, 

1920’lerin başı

 Mihri, okulda resim eğitiminin uygulamaya dayalı 

deneyimlerle anlam kazanacağını bildiğinden öğrencilerinin 
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canlı modellerle çalışması için de çaba harcamıştır: “Mihri 

Hanım, olağanüstü girişkenliği ile atölyeye kadınlar 

hamamından model getiriyor, bu konuda çekingen olan 

Türk hanımların yerine, daha cüretkâr olabilen Rum ve 

Ermeni hanımları ikna edebiliyordu. Çıplak erkek model 

sorununu, Arkeoloji Müzesi’ndeki torsoları kullanarak 

çözümlemeye çalıştığı biliniyor.”(Tansuğ, 1999, s.137) Mihri 

bu okulda dört yıl boyunca çalışır. Bundan sonraki yaşamı 

sanat, kadınlık, siyaset üçgeninde ilerler ve daha savruk bir 

seyir izler. Önce siyasi endişelerle bir yıllığına İtalya’ya gider. 

İki yıllığına ülkeye döner. Aynı endişelerle tekrar İtalya’ya 

döner. Sonra ömrünün sonuna kadar kalacağı Amerika’ya 

geçer. 

Amerika’daki yaşamına dair ayrıntılı bilgiler yoktur. “Mihri 

Müşfik’in hangi tarihte Amerika’ya yerleştiği konusunda 

kesin bir bilgi bulunmuyor. Fakat Ahmet Emin Yalman, 1928 

yılında New York’ta sanatçıyla karşılaştığını belirtiyor. Kitap 

kapağı tasarımı yaparak burada ünlendiğini ve geçimini 

yine sanatından sağladığını öğrendiğimiz sanatçının, 

New York şehrinde 1928 yılında kişisel bir sergi açtığını 

öğreniyoruz.”(Çaha, 2016, s.105) Hakkında çıkan gazete 

haberlerine göre Amerika serüveni, parlak başlasa da sonraki 

yıllarda neler yaşadığı belirsizdir. Belki de Mihri’ye bir kadın 

ressam olarak biçilen kaderin gereği olarak son yıllarını 

yoksulluk içinde geçirdiğine dair rivayetler anlatılmaktadır.

Resim 5: Mihri’nin New York’ta gerçekleşen solo sergisine dair haber, 

New York Times, 25 Kasım 1928. 

Mihri’nin bütün deneyimleri, onun sanata tutkusu ve bir kadın 

olarak yaşadığı hatta yaşayacağı zorlukları göze alacak 

kadar bilinçli ve iradeli oluşuyla açıklanabilir:  “Bekâr kadın 

fikrinin pek çok problemi ve eleştiriyi beraberinde getirdiği 

o yıllarda, Mihri Hanım’ın da eşinden boşanmış olması, farklı 

bir ülkede, o güne kadar erkeklere özgü yüksek sanatlar 

olarak tanımlanan resim sanatı ile uğraşarak kendi ayakları 

üzerinde durmayı bilmesi onun hayata bakışına dair önemli 

ipuçları vermektedir. Anlaşılan o ki Mihri Hanım, bahsi geçen 

kadın odaklı gelişmelerden haberdar olmakla kalmayıp söz 

konusu çağdaş kadın fikrini yaşamına geçirip benimsemiştir 

“(Dolmacı, 2009, s.67).

Resim 6: Mihri ile ilgili Amerikan basınından haberler, 1930’lu yıllar.

2-Sanata Doğan Güneş: Mihri 
Mihri’nin mücadele ve zorluklarla geçen yaşamı, sanat 

tarihinde özel bir yer kazanmasını sağlamıştır. Bu zorluklar, 

onun kadın sanat okulunda öğretmenlik yapan, öğrenciler 

yetiştiren, Türk resminde portre ressamlığını geliştiren, 

Türk resmini Amerika’da görünür kılan yanlarına anlam 

kazandırır.

Resim 7: Mihri’nin dönemin New York valisi Franklin D. Roosevelt’in 
portresini ve Şair Edwin Markham’ın portresini yaptığını duyuran 

haberler, yaklaşık 1931, Olin Library-Rollins Collage.

Mihri, bugün kaybolmuş olsa da Atatürk’ün, Papa XV. 

Benedict’in portrelerini yapan ilk ressamdır. Amerika’da 
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bulunduğu yıllarda Thomas Edison’un ve sonradan Amerika 

başkanı olacak Franklin D. Roosevelt’in de portrelerini 

yapmıştır.

Resim 8: Atatürk portresi, malzemesi ve boyutu bilinmiyor, kayıp.

 1915 yılında ölen Tevfik Fikret’in maskını da yapan 

sanatçı, Tevfik Fikret’le dünya görüşü ve sanat anlayışı 

bağlamında kurduğu ortaklığı, ona duyduğu saygıyı da 

ölümsüzleştirmiştir.  Daha önce portresini de çalıştığı Tevfik 

Fikret’in öldüğünde alçıdan kalıbını alarak yaptığı maskın 

da Türkiye’de o zamana kadar yapılmış ilk mask çalışması 

olduğu düşünülüyor.

Resim 9: Tevfik Fikret’in portresi kağıt üzeri pastel 1915 ve Tevfik 

Fikret 19.08.1915 alçı maskın kopyası

Mihri zaman zaman fırça darbelerinin izlenimci bir rahatlığa 

doğru gitmesine izin verse de portrelerinde gerçekçi bir 

tavır takınır. Bu gerçekçiliğini, portre ayrıntılarıyla tamamlar. 

“Naile Hanım” portresinde arka plandaki mekânsal ögelerle; 

“Baloya Giderken” ve “Peçeli Kadın” resimlerinde küçük 

dokunuşlarla portre ve sınıfsal durum arasında ilişki 

kurduğu da olur. Böylece portrenin Türk resminde teknik 

olarak gelişmesine katkı sunduğu kadar sosyolojik-tarihsel 

değerini de sezdiğini gösterir.

Resim 10: “Letta Asım Baloya Giderken”,1911-1912 civarı

“Mihri Müşfik’in Ahmet Rıza Bey’in Annesi Naile Hanım 

resmi, geleneksel bir Osmanlı kadınının portresidir. Naile 

Hanımın giysileri, oturuşu, elinde tuttuğu tespihi, geçmişi 

yansıtmaktadır. Otoriter yüz ifadesi, Osmanlı toplumunda, 

kadınların yaşlanarak kazandığı gücü, evindeki 

diğer kadınları yönetecek konuma gelmiş olduğunu 

göstermektedir.
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Resim 11: “Peçeli Kadın”, kağıt/suluboya, tuval üzerine yağlıboya, 

178,5X96,5 cm. 30x40cm., imzalı, özel koleksiyon. MSGSÜ İstanbul 

Resim Heykel Müzesi.

Resim,  kafesli pencereleri ve divanıyla bir Osmanlı evini 

betimlemekle birlikte, Naile Hanım’ın ceketi sırtını dayadığı 

duvardaki Rokoko süslemeler ve perdenin kordonu 

gibi detaylarda, Batılılaşmanın izleri görülmektedir. Bu 

ayrıntılar, geleneğin, Batılılaşmayı yüzeysel bir süs olarak 

algıladığını düşündürmektedir” (Şahmaran Can, 2016, 

s.1022)  Portrelerinde genellikle kadınları resmeden sanatçı, 

kadını çaresizlik içinde, fedakâr anne ya da bireyselleşme 

sürecini tamamlayamamış bir kimlikle göstermekten yana 

değildir. “O’nun kadınları Doğu’nun ev, hamam veya saray 

içindeki odalıklarından değildir… Edilgen bir yapıları yoktur 

-ancak baştan çıkaran ya da bizi tedirgin eden bir yapıya 

da izin vermez-. Sanatçının kadın portrelerine bakıldığında 

hepsini eğitimli, zengin ve güçlü kadınlar yani modern Batılı 

kadın tipleri olduğu söylenebilir. Bu portrelerde kucağında 

bebeğiyle poz veren anne imgesi yerine çağdaş bir yaklaşım 

içinde, bebeği, yatağında tek başına resmetmiştir.” (Dolmacı, 

2009, s.67)

 Resim 12: “Naile Hanım”

Mihri, bazen de Demir Turgut ve Leyla Turgut resimlerinde 

olduğu gibi portrenin salt resimsel gücünü imler.                 

Mihri’nin  -portre ressamlığının yanı sıra- resim sanatının 

akademik ölçütlerle ilerlemesi için sarf ettiği çabalar da göz 

ardı edilmemelidir. Onun sanat tutkusu ile aydınlanmacı 

tavrını birleştiren en önemli nokta akademik eğitime 

sunduğu katkılar ve önemli kadın ressamlar yetiştirmesidir.

Resim 13: “Demir Turgut ve Leyla Turgut portreleri”, kağıt/pastel, 

MSGSÜ İstanbul Resim Heykel Müzesi.
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Aralarında yeğeni Hale Asaf’ın da olduğu, Müzdan Arel, Nazlı 

Ecevit, Güzin Duran, Fahrelnissa Zeid gibi kadın sanatçıların 

yetişmesinde önemli rolü olan Mihri, o dönemin kadınları 

için hem zor hem de büyük yenilik olan açık havada peyzaj 

çalışmaları, canlı modelden nü resim çalışmaları gibi 

yeniliklerin de öncüsüdür. 

Anlamlı olan bu iki özelliğinin epik bir nostaljiye boğulmadan 

Mihri’nin Türk resminin önemli figürlerinden biri olduğunu 

unutmamaktır. Kadın olduğu için yaşadığı güçlüklerin onun 

çelikten kararlılığına su taşıyan güçlendirici; ressamlığını 

sağlamlaştıran ayrıntılar olarak değerli olduğunu 

unutmamak gerekir. Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun, 

Fransız heykeltıraş Camille Claudel’in yaşadıkları ile kadın 

oluşları arasındaki ilişkinin onların sanatçılığını beslemesi 

gibi Mihri’nin çektiği bütün sıkıntıların ressamlığını 

karakterize eden yaşam ayrıntıları olarak görülmesi gerekir. 

Mihri yaşamöyküsünden ibaret olmayacak kadar önemli bir 

ressamdır.

 Resim 14: “Aynalı Gözde”, Mihri’nin bilinen tek nü çalışması, karton/

pastel, tarihsiz, 85x68 cm, Suna-İnan Kıraç Koleksiyonu.
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Thelma And Louise: Kadın, Çöl  ve 
Özgürlük

Fatoş SİLMAN

 “Bir gün annemin bulaşıklarına yardım ediyordum. 

Annem tabakları yıkıyor, ben kuruluyordum. Mutfağın 

penceresinden, itfaiye barakaları ile başka evlerin mutfakları 

görünüyordu. Bu mutfaklarda da başka kadınlar, tavalar 

ovuyor, tencereleri her gün temizlik, saatler boyu uzayan bir 

hiçlik; hiçlikten öte bir yere ulaşmayan bir sonsuzluk. Ben 

böyle yaşayabilecek miydim? Bir yandan tabakları dolaba 

yerleştirirken, ‘hayır’ dedim kendi kendime. Benim yaşantım, 

bir yerlere ulaşacak mutlaka” (Beauvoir, 1994).

Ünlü feminist yazar Simone de Beauvoir İkinci Cinsiyet 

adlı eserinde ataerkil toplumlarda kadınların erkekler 

tarafından  her zaman “öteki” olarak görüldüğünden,  

erkeklerin özne (bakan), kadınların ise nesne (bakılan) 

olarak tanımlandığından bahseder. Kadınların doğurganlık 

özellikleri onları toplumda yukarıda da bahsedilen ev 

işlerinden daha ileri pozisyona taşıyamamış ve topluma 

olan katkıları ne yazık ki sınırlandırılmıştır.

Yönetmenliğini Ridley Scott’un yaptığı ve başrollerini 

Geena Davis, Susan Sarandon ve Harvey Keitel’in paylaştığı 

Thelma ve Louise adlı filmde Thelma ve Louise adlı iki kadın 

ataerkil toplumunda kadın olmanın zorluklarını yaşayan ve 

zorluklardan kaçmaya çalışan karakterler olarak karşımıza 

çıkar.

Thelma rutin ve boğucu ev işlerinden ve kocasının 

aşağılamalarından bıkmış bir durumdadır. Louise ise 

bir restoranda garson olarak çalışmakta, erkeklerin 

tacizlerinden ve çirkin bakışlarından rahatsız olmaktadır. 

Her iki kadın arkadaş erkek egemen toplumunun dayattığı 

kalıplardan ve baskılardan kurtulmak ve özgürlüklerini 

kazanmak, bir başka deyişle nesne konumundan özne 

konumuna geçebilmek amacıyla Thunderbird marka 

araçlarıyla şehirden uzaklaşmak için yola koyulurlar (Silman, 

2012).

Thelma ve Louise bir yol filmidir. “Yol filmlerinde karakterler 

bir arayış içerisindedirler. Bir yerden başka bir yere seyahat 

ya da kaçış sürecinde karakterler 

genellikle kişilik kazanımı, özgürlüğe kavuşma, rahatlama 

ve spritüel gelişim sağlama gibi hedeflere ulaşmak 

istemektedirler.” (Silman, 2012, s.193).  

Ataerkil toplumlarda kadınların bir “cinsellik nesnesi” (object 

of sex) olarak görülmesi filmde Thelma’nın dinlenmek için 

durdukları bir barda tecavüze uğrama tehlikesiyle baş başa 

kaldığı sahne ile yansıtılır. Ancak Louise tecavüze yeltenen 

adamı silahla öldürünce bir bakıma bir erkeğin özne 

konumundan kurtulmuş olurlar.

Hem erkeklerden hem de kanundan kaçmak isteyen iki 

kadının hedefleri Meksika’ya varmaktır.

Thelma ve Louise’ın seyahatları boyunca arabalarıyla 

ilerledikleri sınırsız, engin Arizona çölleri onlar için bir kaçış, 

bir özgürlük umududur. 

Filmde çöl boyunca yapılan yolculuk ile iki kadının karakter 

değişimi paralel verilir. Yol filmlerine özgü kişilik kazanımını 

bu filmde de görürüz. Daha önce nesne konumunda olan 

kadınlar, erkek cinsiyetinin sahip olduğu gücü kazanır,  şehir 

sınırları içerisinde erkeklerin tacizinde nesnel konumda 

iken, çölde öznel konum kazanırlar ve yeni tanıştıkları J.D 

ismindeki genç erkeği (Brad Pitt) baştan çıkararak onu 

nesnel konuma getirirler. 

 Ancak talihsiz kadınlar Büyük Kanyon’da polisler tarafından 

kıstırılırlar. Artık kaçaçak yerleri kalmayınca, iki cesur 

kadın arabalarını uçuruma sürerler. Çölün sonsuzluğunun 

sağlayamadığı özgürlük için tek umut ölümün sonsuzluğu 

olur.
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ÖYKÜ

Karim İrikua ya da Birisiyle Bir Yere 
Gitmek
(Kadın-Erkek İlişkisi Üzerine Bir Öykü)

Hüseyin KÖSE

Artık çocuk seslerine yakalanmak istemiyor kimse. 

Sonunda demek sonbahar da geldi. Her akşam hırıldayan 

motosikletinin soluğunu iyice kesiyor Karim İrikua, altındaki 

makineyi boğup öldürüyor. Kimse onun eve gizlice girdiğini 

duymasın, kimse ona soru sormasın. Ko-nuşmasın. Kimse! 

Her yan sanki suyun ve rüzgârın yönünü değiştiren bir 

biçim altında ko¬nuşan insanlarla dolu onun için. İçeri girip 

kapıyı ardından kilitliyor, çıt yok. Oysa benim bah¬çeden 

eve varmam için birkaç volta atmam yetiyor. Bağırmam ve 

kendi etrafımda dönmem için. Ve aklıma gelen şeyleri hâlâ 

odamın tavanına yazmayı sürdürüyorum. İşte yine aynı söz-

cük: Langa-Langa saflık demek, yani çocuk. Hiç tutulmamış 

bir masa örtüsü gibi gözü yoran bir be¬yazlık, Langa. 

Önünde durunca çoğumuzun görünmez olduğu bir boşluk. 

Biri ona kendi bedeninden bir biçim verecek, bir fırıldak, 

kadın ya da erkek, nasıl olursa olsun, kanatları olan, uzun, 

yuvarlak bir biçim.

Orada, sokağın sonunda; sadece duymak, deniz ve ölüm. 

Duymamak, deniz olmamak ölüm. Bu saatte, böylece ve peş 

peşe… Artık gözlerim açık olsa da hiçbir şey görmüyorum. 

Neredeyse hiçbir şey…

Sabah durgun koruda her şey bitimsiz ve mavi, hava ılık 

ve biraz yakıcı. Eğer kayıtsızca yük¬selen birkaç ağaç da 

sayılmazsa, sabah durgun koruda her şey bitimsiz, donuk ve 

mavi. Ben... Ben aslında Karim’i hiç tanımadım.

[Burada perdeyi biraz aralamalı 

Yazılan satırları karalamalı 

Yazmalı ve karalamalı 

Yazıp yazıp karalamalı 

Biraz da karalamak için yazmalı

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...

-İşte böyle. ]

Ben tahtaya çıkınca “her şey”i anlatıyorum. Oysa çoğu kişi 

sadece sorulana yanıt verir. Küçük kırmızı el feneri, sarı bir 

ışık, katlanmış yıpranmış fotoğraflar, huzur arayan birkaç 

pos¬ta pulu. Önceleri tutulduğum bir adamdı Karim, sonra 

sonra ancak Fas’a kadar gidebildiğim biri.

Biriyle Fas’a gitmenin anlamı şu: Fas’a hiçbir zaman 

gidememek.

Yıllarca Kuesomodo’nun gözlerden ırak yaşadığı küçük evi, 

o evin tuğlaları ve zilleri, geniş ve göğe bakan penceresine 

yaslanmış Karim; o saatlerce “düşünen adam” pozları. Böy¬le 

bir şey yaparken buldum onu, her gün beyaz bir kravatı alıp 

onu istediği renge boyadığını anlatırken.

İlktir, ressam olduğunu söylüyor, küçük tatlı cadısıyla 

yaşadığını, daha on dördünden gün almamış, el değmemiş 

olduğunu ve daha neler neler… Onun sağa sola durmadan 

kafa atıp durduğunu; in¬ce, biçimli bir yüz, çit gibi gergin 

bacaklar, konuşkan mı konuşkan ağızlar, saf oğ-lanlar, 

ponponlu çiçekli benekli kızlar, Red Kit kılıklı çöp adamlar ve 

onların giydiği dik çizmelerin ya¬tık kenar süsleri. Nerdeyse 

bir ressamın sanatını icra etmek için gereksindiği her şey. Ve 

onunla Fas’tan daha ötesi yok.

Kendi serüvenini on yıldır benim tavanımdan izleme suçunu 

işliyor Karim. Çünkü onun kendi tavanı yok. Ben ve Karim: 

Bir tek şeyin aynı anda iki şey olması, birbiri içinde ayrışması, 

toplaşması sonra, yanlış kaynaşma. Deniz ve göğün 

ortasında duran, öldürseler de yanımdan ayıramayacağım 

bir şey, Karim: bir tökezleme.

Kimse benimle Fas’a kadar gelmek zorunda değil!

Fas’tan öteye daha uzun bir yol, bir yerde bulacağımızı 

sandığımız şeyler için yola çıkar¬ken arada bulduğumuz 

başka şeyler. Hepimizi duraksatan bu, belki de.

Zar zor seçebiliyorum artık, okumam güçleşiyor. Ve işte 

nihayet, odamın tavanına yaz¬dığım ikinci sözcük: Gurkha. 

Doğu’yla, Hindular’la bir ilgisi var, ama üst kattakiyle değil. 



TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT-KÜLTÜR-SANAT  E-DERGİSİ SAYI III

27

Hiçbir zaman değil. Gurkha, esenlik demek. Ve şimdi bu 

odada yaşıyor, benim dışımda bir yerde.

Tavanlara yazmak bir aile geleneği. Nine altıncı sözcüğe 

kadar yazdı. Herkesten altı kez daha farklı yaşadı. Böylece her 

sözcüğün bir tılsım, dayanılmaz bir baygınlık anı olduğunu 

an¬ladı. Yazgıyla insanın yaşamı arasına giren Tanrı’nın bir 

kereliğine bile olsa aradan çekildiğini duymak: Tavanlara 

yazmak. İnsanların, birinin yaşam çizgilerini tavanındaki 

sözcüklerden izle¬meleri. Yaşadığın oda “yazdığın” odadır. 

Öyle.

Langa + Gurkha + Karim İrikua. Yani Fas’a gitmek.

Atını sattığı günü anımsıyorum. Öğle sonu, yağmurluydu 

hava. Sıkıntılı, sıcak bir yağmur, ışıl ışıl. O atın gözleri de. 

Benim ardımdan gelmek için yaptı bunu biliyorum. Kızması, 

sinirlenmesi için bekledim. Kızmadı, sinirlenmedi hiç, 

saatlerce. 

Atın ön sağ bacağını yukarı doğru kaldırmamı istiyor. Kâğıdı 

kalemi alıp resmini yapıyor atın. “Hiç kimsenin böyle bir 

tablosu olmamıştır” diye ekliyor sonra, “üç bacağı üzerinde 

duran at.”

Güzel bir masal biliyorum ve muhtemelen gerçekmiş gibi 

anlatacağımı bildiğim için anlatmıyorum. Bundan daha 

geçerli bir neden olamaz, öyle değil mi? 

(Bir masal için gerekli malzemeler:

-Bir insan parmağı (boy ölçüsü için),

-Pencere niyetine bir büyüteç,

-Sol ayağın uğursuzluğu,

-Kurtlar ve orman,

-Birkaç yabani mantar,

-Parlak kırmızı elmalar,

-Kır, dağ ve keçiler

-ve kulübe).

Benim masalımda Fas’a gitmiş bir Karim var.

Masalın gerisi şu: On yıldır onu düşümde görüyorum; 

Karim’i. On yıldır benimle birlikte Fas’a geliyor ve “el 

değmemiş”iyle karşıma geçip saatlerce gülüyor. Böylece 

beni nasıl sevmediğini düşümde görüyorum… 

Sırf beni sevdiği için Fas’a gelmek zorunda olmasını 

anlayamam Karim İrikua’nın. Ama benim anlayamadığım 

şeyi anlarmış gibi yapıp beni umutlandırmasını anlıyorum.

O’na Fas hakkında bildiklerimi anlatıyorum. Bunun sadece 

benim hayalim olduğunu anlaması için... Anlamıyor, Karim.

Galiba yaşlılık… Evet, çünkü eskiden daha çok şey olurdu. 

Gün boyu evden dışarı çıkmıyorum ve pencerenin önünde 

düşünüyorum: Bir adam ana caddede yürüyen yaşlı kadının 

üstüne araba¬sını hızla sürüyor. Kadın birden korkuyla 

koşmaya başlıyor. Adam pis pis sırıtıyor, belki de bunu 

yapmakla yaşlı kadına bir süreliğine de olsa gençliğini geri 

veriyor. Zira kadın, yıllardan sonra ilk defa koşuyor. Bir insana 

esenliğin zorla verilişini anlatan ürkütücü bir olay.

Bu yüzden bana hiçbir şey olmuyor. Gün boyu dışarı 

çıkmıyor ve pencerenin önünde düşünüyorum sadece. 

Yaşlılık diyorum, evet, galiba, çünkü eskiden daha çok şey 

olurdu… 

Biri merdiven boşluğunda durmuş yukarı doğru sesleniyor: 

“Bu evlerin hepsinde yalnız insanlar oturur.” Evet, yalnız 

insanlar... Başımı kaldırıp tavanımdaki üçüncü sözcüğü 

okuyorum: Karknos. Bu, tavanımdan yediğim üçüncü 

vurgun. Karknos, iyileşmeyen yara demek. Benimki de öyle; 

iyileşmeyen yara. Büyük hayat yarası.

İrikua kırkından sonra fena halde bunalıyor. O’na açık alanda 

rahat edeceği bir sokak seçmesini söylüyorlar. Çün¬kü 

kaçıklar için, onlara bakabilecekleri kapalı bir yerleri yok 

Faslı’ların. O’nu bulup hokkabazlar beyi’si yaşlı Abdel’in 

yanına getiriyorlar. Getirdiklerinde görüyorlar ki artık 

konuşmayı da yarı yarıya unutmuş. Gözlerinin, ellerinin 

rüzgârı dinmiş İrikua’nın. Ve ona o gün yeni bir ad veriyorlar: 

“İrikua!” Yüzünün tam ortasına bağırarak!

O gelince sevinç üst kata çıkıyor hemen. Yatağını yapıp 

dönüyor uyku. Yemeğini bırakıp kapı aralığından uzuyor 

hayat. Ve çok geçmeden, ağır bir fil gibi göz kapaklarına 

çöküyor dünya, el ayak çekilince. Ve ben; söz dinliyorum 

şimdi. Yatağımdayım. Günde en azından bir kaç kez. Karim 

iyi adam, saf ve umutsuz, o zamanlar kırgınmış, vurgunmuş 

bilmiyor daha. Bir ara gönlünü avutmuş nice bahtsızın, pek 

çok kadını, yaşlıyı, çocuğu sevmeyi bilmiş. Bakınca iri iri 

bakan, güderi ceketi olan Karim. Oysa gelme demiştim ona.

İrikua, boyun eğen demek. Her dilde böyle demek. 

Konuşurken ve susarken. Sokakta, çarşıda, pazarda, kapıda, 

evde uyurken de. Kendinden geçmiş ya da yalnızken; İrikua. 

Birinin yolunu göz¬lerken veya unutmuşken, başkasının 

düşüne kapılıp giderken de aynı; İrikua. Sabırla, çelikten, 

gümüşten bir sabırla. Ve benim hayalimdeki Fas’a giderken 

de…

Karim İrikua. Şimdi üst katta. Dehşetli ölüm korkusuyla ve 

gözleri yalnızlıktan büyümüş. Motosikle¬tinin sesini her 

akşam boğup öldürüyor onu. Ve sadece iri at gölgeleri 

çalışıyor. Yanına gidip oturuyorsun. Konuşacak diye 
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bekliyorsun. Çelikten, gümüşten bir sabırla bekliyorsun. 

Az son¬ra konuşacak diyorsun. Az sonra konuşacak. Ve 

bekliyorsun, o ağzından çıkar çıkmaz...

Vazgeçti Karim. Düşünmek istemedi hiç. Anlamak istemedi. 

Açık kumral gülüşü, dalgalı çopur yüzü, muhteriz duruşu, 

yıllara meydan okuyan belleğiyle, tükenmez bir dirençle 

düşünmemekteki inadıyla. Ama gitmeyi de kalmayı da 

bilmedi Karim. Beni şöyle bir yoklayıp geçen güz rüzgârı, 

her yerde onun peşinden koşturup durdu. Yaşa, doluluğa 

bakmaz bir tutku diyordum başlangıçta. Değilmiş. Gerçek 

şu ki, hiçbir za¬man Fas’a gidemedim ben. En çok da Fas’a 

gitmek istediğim için gidemedim.

[Benim kadar düşünen Fas’a da gidebilir.]

Bir gün hastalanıyor Karim İrikua, solmaya, sararmaya yatkın 

bir yüzle kat kat halkalanıyor kendi içine. Abdel ona bir ayakçı 

tutuyor, başında bekliyor ayakçı, bir sağa bir sola, bir sağa 

bir sola. Gerçekte onu beklemiyor gibi bekliyor başında (Bir 

hastayı beklemek geceyi beklemektir). Karim İrikua giderek 

daha çok gömülüyor kendi içine, sanki oradaki herkesin 

ölümcül uykusunu uyuyor gibi bir solukta, ne vakit baksalar 

hep uyuyor. “Sanki Fas’taki tüm uykusuzların birikmiş 

uykusunu uyuyor” diyor, başucuna doğru eğilen Abdel.

Benim Fas’ta görüp göreceğim fazla bir şey yok. Ama Karim 

İrikua’dan alacağım çok şey var. Bildiğim, beni ayartmak için 

hiçbir şey yapmadığı. Ta ki ben o yaz günü öğlesinde gidip 

dev bir meşenin önüne yerleştirdiği seh¬pasının üstüne 

kıçımı dayayana dek… Küçük tatlı cadısı o gün karşımda 

ilk defa ağladı. Büyük bir istekle uzattığı beyaz avuçlarını 

tutmadı Karim, sarı bukleli saçlarına ilktir ilişmedi, dirseğine 

çarparak önünden geçip gitti.

Gitmek, başka yere yapılan bir dönüştür çoğu zaman. O gün 

giderken bana dönüyordu Karim İrikua.

“Zamhata” huzurla dönüş demek. Bu dönüş bir kadına ya da 

sevgiliye olduğunda, Zamhari; eve ya da aileye olduğunda, 

“Zamhira”. “Zimhar”, bakışların dönüşü anlamında kullanılan 

bir sözcük. Ayakların dönüşü için “Pinka” demiş. Tavanında 

üstü çizilmiş, kömür tozuyla ka¬ralanmış daha bir yığın 

sözcük var böyle. Ve soldan sağa doğru gidildikçe hayat 

çizgileri zayıflıyor Haminnenin. Bir süre durup beklemiş. 

Hiç dışarı çıkmadan, odada geçirilmiş bir ay için, yazgının 

ka-panışı anlamında, kanatları birbirine bağlı bir kerkenez 

kuşu figürü duruyor tavanda. Haminne için bunun başka 

bir anlamı daha olmalı. Benim içinse sadece bir kerkenez. 

En azından şimdilik… Ve Fas’a gitmenin anlamı henüz yok.

En çok da cayırdayan motorun sesine yazılıyor Karim 

İrikua. Motosikletinin tüm sesi, bir anofel hırıltısından 

öteye gitmiyor bu yüzden. İlk günler sıska bir çöl 

bedevisini andıran, ürkek mi ürkek kaçamak ba¬kışlar, 

zarif, mütereddit, yavaş hareketler, kendini dağlara taşlara 

vurmalar, gitmeler. Ölümcül bir tutku gibi öldürseler de 

yanından bir milim uzaklaşmayacak bir sevgili, şaha kalkan, 

kişneyen bir motosiklet. Neredeyse bütün bir dünya… 

Karim için motosikleti evcilleştirmek şart, ama ona bir at gibi 

davranmak caiz değil.

Benim için Karim İrikua Fas’a gidip gelmiş biri, ama Fas’tan 

dönememiş... Ve karim için benim ne olduğum şimdilik 

yeterince açık değil. Henüz… 

Zimhar+Pinka = Karim İrikua: Bir geyik.

Geyiklerin bol rızık ve bereketi anlatmak için yaratıldıklarına 

inanılır. Tanrı böyle istemiş, yalvaran gözlerle sussunlar diye… 

Karim için de iste¬dikleri var Tanrı’nın. Karim konuşmayı 

unuttuğundan ya da sessizliğin yamacına bunca komşu 

olduğu günden bu yana tam on iki yıl geçmiş. O günden beri 

bir geyik. Ya da en azından Abdel’in hokkabazlarına taktığı 

bir yakıştırma olarak, ala bir geyik. Ateş yemeyi seçtiğinden 

bu yana... Yine de Karim’in alevleri yiyişi, biriyle Fas’a kadar 

gelmesinden daha kolay. Ve bunu düşündükçe, O’nu 

bağışlamak daha az kolay değil. Daha Fas’a gittiği ilk günde 

ateş yemeği seçmiş bir adam. Mutsuzluktan ve sıkıntıdan… 

Sırf sıkıntıdan. Can sıkıntısından. Başka hiçbir şeyden değil: 

Ateş yiyenler konuşamazlar.

Bir salı akşamı korulukta buluşuyoruz onunla. Heyecanla 

konuşuyor. Koruluktaki her bir ağacı ayrı ayrı resmettiğini 

anlatıyor, eliyle havada bir çember gibi kuşattığı koruyu 

göstererek. Ve ben o zaman onun yeni yerler, yeni 

gökyüzleri görmek için duyduğu derin özlemi anlıyorum: 

“Pinka!” Bir yolculuğa çıkanlar, çoğun, başka yolculuklardan 

dönenlerdir.

Ateş yerken, ara ara, ağızdaki dilin giderek çukurlaşmasını, 

daha da eriyerek pelte-leşmesini anlıyorum. Dişlerin önce 

saframsı, sonra koyu bakır bir renk alışını; Karim’in her gün 

yemek zorunda olduğu ateşin dilindeki bütün sözcükleri 

toparlayışını da. Bütün suç bende di¬yorum, ona kalmanın 

da en az gitmek kadar yıpratıcı bir şey olabileceğini 

anlatamadığım için.

Haminnenin son demlerini geçirdiği siyah kadife koltuk, 

buradan koruluğu rahatça görmemi sağla¬yan küçük 

pencere, boynunu dışarıya, yaz güneşine doğru uzatmış 
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sardunyalar. Artık hepsin¬den ürküyorum.

(En çok ürkütenler:

-Kirpi, su kirpisi-yürüyen dikiş iğnesi kutusu,

-Ansızın çöp bidonundan dışarı fırlayan kedi,

-Bir bebeğin doğduktan hemen sonra ağlaması,

-Karanlıkta yarı açık bir kapı, 

-Ve belli aralıklarla gelip giden unutkanlık.)

Önümdeki atın bacağını tutan ben değilim, Fas’a gitmek 

isteyen başka biri. Ben bugün hiçbir yerde değilim. Dışarı hiç 

çıkmadan tümüyle odada geçirilebilecek ilk gün. Bu daha 

bir başlan¬gıç… Öyle olacağım: Kanatları birbirine bağlı bir 

kerkenez ve onun çırpınışı gibi, uçamayan ve uçmadığı için 

düşmeyen bir kuş…

Tüm ağaçların alnını serinletecek bir şarkı biliyorum. O şarkıyı 

kendi kendime söy-lüyorum. Buradan, pencere dibinden, 

oturduğum yerden. Ben ve yaz güneşinden kamaşmış 

gözlerim ağaçların tepesinde gezinerek, konuşmayan, hep 

susan bir adam için şarkı söylüyorum. Karim İrikua’nın Fas’a 

gidişine, oradaki yaşamına şarkı söylüyorum. Dönüşüne 

ve sabah evden çıkarkenki yürüyüşüne şarkı söylüyorum. 

Bitmesinden duyduğum korku yüzünden. Sürsün ve 

bitmesin diye durmadan söylüyorum. Araya başka bir 

şey girmesin, Karim İrikua konuşsun diye. “Kanatları bağlı 

bir kerkenezin şarkısı bu,” diyorum ara ara. Bir kerkenez 

kuşu nasıl öter durursa öylece zırlayıp duruyo¬rum. Ve 

çıkmıyorum, odamdan dışarıya.

Bir gece yatağını yakıyor Karim, herkes can havliyle koşuyor. 

Abdel elindeki armagnac şişesini çarşafa boca edip daha da 

alevlendiriyor ateşi. Genç hokkabazlar, ip cambazları, gece 

yarısı onlara gelen fahişeler, ağızları lime lime, korkudan 

susuyorlar. Yaşlı Abdel, hınca hınç, kahkaha¬larla gülüyor. 

Karim İrikua’yı azat ediyorlar.

Hokkabazlar duygusuz hayalperestler değil, kendilerine göre 

kuralları olan bir topluluk. Bir hokkabazın yatağını yakması, 

içindeki boğuntuya işaret. “Artık konuşmak istiyorum” 

diyor hokkabaz. Konuşmaya başlamakla, susulmak için 

seçilen zorunlu yeri yok ediyor Karim İrikua. Bir öç alış bu; 

kendinden, herkesten. Belki de alışkanlıklarından.

Alışmak, bir insana doğru olduğunda, incinme. Hayvanlara 

doğru olduğunda onlara verilen yiyecekle doğru orantılı 

olarak, bağlanış. Alışmanın kötücül yanı, her zaman arada 

bir iyi niyetin olmaması… Özetlersek: Alışmak = Bağlanış: 

Karim İrikua için.

Fas’a giden Karim İrikua değil. Onun gölgesi ve gözleri. 

Atlaşan, devleşen bilinci onun.

Haminne, bir insan için bahtın açılıp kapandığı evreleri bir 

bir sıralamış: Yatay, düşey, bitey hareketler. İlk ikisi herkesin 

yaşamında olan, bilinen, söylenen bir şey. Bu, bir şehirden 

başka bir şehre ya da bir ülkeden başka bir ülkeye gitmekle 

açıklanabilir, ya da bir kocadan başka bir kocaya gitmekle 

(Haminnenin örneği). İkinciye örnek olarak, yakarı diyor 

Haminne: Olacak olanın olması ya da olmaması için yapılan 

kalbi tırmanış, huzur tırmanışı. Ve nihayet üçüncü evre: 

Uyku. Gözlerin açık olduğu kesif uyku. Gitmeden gitme 

ya da gidermiş gibi yapıp aslında durma gidişi. Daha açık 

kavranması için şu örneği vermiş Haminne: Sıfatlaşmış 

eylem. Ve eklemiş: Annem güzel bir güzel, sıradanlık güzeli 

annem, güzel olduğu için güzel, ba¬bam için güzeli. Bu 

yüzden Fas’a giden Karim İrikua değil, onun ağzı ve gözleri 

değil. Fas’tan dönen de…

Ben ayağa kalkınca gün de batıyor. Gün, aynı anda Fas’ta 

da, Karim İrikua’nın içinde de batıyor. Tutsak eden tutkuyu 

görür görmez tanıyan ben, şimdi onun 

uzaklaşışını unutmaya hazırım. Her gece, geç saat, buradan 

koruya bakıyorum. Ağaçların alnı serinlesin diye koruya 

bakıyo¬rum. Her taraf sakin, koruda yalnızız Karim İrikua’yla. 

Serin bir mayıs sabahı, hava açık ve aydınlık. Katlanmış 

sehpasını kurup güderi ceketini çimlerin üstüne yavaş¬ça 

bırakıyor. “Gel,” diyor, “gel de karşıma otur şöyle.” Çok 

geçmeden çömeliyorum yere. “Karim benim Fas’a giden 

resmimi yapacak.”

Fas’a giden Karim İrikua değil diyorum size. Atlaşan, 

devleşen bilinci onun.

Sırf beni sevdiği için Fas’a gelmek zorunda kalmasını 

anlıyorum Karim İrikua’nın, ama benim anlayamadığım şeye 

yakınmış gibi durmasını anlamıyorum. 

“Haminnenin tavanı ne kadar da kirlenmiş” diyor kapıcı, 

elindeki süt şişesini kapının eşiğine bırakırken. Işığı kapatıp 

el fenerini yukarıya doğru tutuyorum. Yazılar şimdi daha 

belirgin: “Biri eğer bahtsızlık eder de üçüncü yolu seçerse,” 

diyor Haminne, “birinin düşüyle bir yere git¬mek isterse, 

anılarını öylece avucuna verirler. Adını ve adıyla birlikte 

geçmişini de silerler. Ve ona da artık avucundaki kırık dökük 

çizgilerle suların üzerine hiçbir dilde karşılığı olmayan şeyler 

yazmak kalır. Atılan çığlık, çığlığı atan kişiye geri döner yine. 

Sulara yazılan kin toprakta bulanır çünkü…”

Onu düşlerimde görüyorum, Karim İrikua’yı. “İrikua” 

olmadan önceki halini. Ve çocukken en çok Fas’a gitmek 

istediğimi anımsıyorum.
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Betül Tarıman

Var Olmanın Dayanılmaz On Hali

7. fayda

bu yazılanlar elvin uzun yoldan geldiğinin ertesi gün yazıldı. elvin’in başında utangaç mavi bir 

şapka, ellerinde okyanus rengi bir eldiven vardı. gecenin şarkısıyla çırpındı durdu dudağının 

kenarında kıvrılıp yatan pembe. öfkeli miydi? değildi. o dakika elvin başladı konuşmaya. 

dedi ki

kül olup benden taşan dünya

bana baka baka kararır

içime ufuk döne döne 

                 saplanır 

kal demenin

en güzel halidir dünya

insan bazen kendine de 

                 aldanır

çoktur görülmemiştir

ammar’ın bisikleti

bunca lakırdının içerisinde

iki çiçek bir çekirdek

döner de köşeyi sanki

      bir kelebek 

utangaç ve kendini

kaçak kılan biri

belirir zamanda

sevgilim der de

kendime uçtuğum vakit

ellerim kuş olup da

mucizeye 

           kanatlanır
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Senem Gökel

Halâ: Beden Bükümü

Kara Boşluk’a açılan kapıyı

isteyerek açmadım

Zamansız aslanağzı çiçeği:

 Anısız, maddesiz, dingin Tanrı.

Öyleyse, kimdi annem?

Çünkü kimse yoksa, 

çıkmış durmuşsam aynı yerde

ve hâlâ benken bensiz

Hiç kimsesiz mutluluk yerine 

herkesli mutluluğa geri döndüm

Korku, ayaklı bir şeydi.

Çünkü, annemdi o benim. 
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Girne’nin Sokaklar Senfonisi

Metin KARADAĞ

Kentler alan, çarşı, pazar ve ören yerleri, caddeleri, anıtları, 

park ve bahçeleriyle kendilerine özgü karakteristik 

görüntülerini, estetik yapılanmalarını, övgü/övünme ve 

anımsanma işlevlerini bünyelerinde barındırır. Ancak bu 

sıralanan ögelerin pek çoğu kentlerin doğum tarihlerinden 

çok sonraki dönemlerde biçimlendirilmiştir. Kente kimlik 

veren, karakter ve kimliğini, kültürünü, yaşattığı atmosferi 

asıl yansıtan ise sokaklardır. Anıların yaşandığı, geçmişin 

güne taşındığı metaforik ve analitik araçların başında gelen 

sokaklar, kent mekânsallığını tanımlamak, tasarlamak gibi 

işlevlere de sahiptir. “Öte yandan, belleğin mekâna yönelik 

kuramsal olduğu kadar ampirik çalışmaların ve hatta 

mekâna yönelik çeşitli (politik, estetik vb.) müdahalelerin de 

kimi zaman gerekçesi kimi zaman kavramsal temeli olarak 

görülmesi, bellek ve mekân arasındaki, özelikle toplumsal 

düşünce tarihi içinde gerçekleşen ve bugün bellek 

çalışmaları alanındaki temel anlayışları oluşturan ilişkinin 

değişen boyutlarını hesaba katmayı gerektirir” (Parmaksız, 

2019) Geniş bulvarların, ışıltılı caddelerin çoğu kez ırağında 

kalmış, sanki sınırlı mekânsallıklarında meçhul ziyaretçilerini 

bekleyen öksüzlükle yazgılanmış bir kimliği anımsatır 

sokaklar… N. Fazıl Kısakürek’in ünlü Sokaklar şiirindeki 

mekânın yalnızlığıyla bireyin terkedilmiş belki umarsızlığa 

kitlenmiş ruhunu aslında her bir sokakta yaşamamak, 

neredeyse imkânsızdır. Kent insanının merkezin ırağında 

olanca özgün bireyselliğiyle yaşadığı sokaklar, cadde ve 

bulvarların yapay biçimlendirilişlerinin tersine kır çiçekleri 

gibi kendiliğinden bir beste oluşturur, yaşattığı bireyleriyle 

dünü güne bağlarken bitimsiz ezgilerini sonsuzluğa 

salar.  Bu ruhu, kimliği en somut bir biçimde yansıtan da 

sokakların adlarıdır. Mekânı anlamlandıran sokak 

adları bir yandan toplumsal belleğin koruyuculuğunu 

üstlenirken diğer yanda da tarihsel, kültürel, sanatsal 

değer, olgu ve kavramları yaşatır, yarınlara aktarır. Alanlar, 

bulvarlar, anıtlar bir kentin fiziksel kimliğini oluştururken 

sokaklar, çevresel kimlik oluşturma misyonuyla farklı bir 

konuma sahiptir. Sokak adlarının belleklerde yarattığı imge 

ve kavramlar, bireylerde oluşan çağrışımlarla sınırsız bir 

iletişim aracı haline gelir; anlıksal vurgulamalarla da bilgi 

kaynağı konumuna erişir. Kamusal insanın merkezî mekânı 

olan sokakların adları üzerinde coğrafik, kültürel, folklorik 

odaklı çeşitli çalışmalar adbilimin (onomastik)  bir alt dalı 

olan toponominin  (topos: yer; onomia: ad) cadde, sokak, 

yolların ele alındığı hodomini şubesi altında toplanmıştır. 

“Bir tarihi olay, önemli görülen bir şahıs, coğrafi süreçler 

ya da politik kararlar sonucu verilen yer isimleri şehirlerin 

okunup-değerlendirilecek “hafıza metinleri” (Azaryahu, 

1996; Alderman 2000) olarak algılanırlar. Bu  ‘bellek metinler’ 

hem coğrafi - tarihi, hem politik hem de kültürel süreçler 

tarafından üretilirken, yönetenlerden oluşan birçok ‘yazar’ 

tarafından da” (Azaryahu, 2011, Akt.: T.Sezen-Z.Günay ) ele 

alınır. 

Cadde ve sokakların adlandırılmasında evrensel bağlamda 

bu yerlerin bir olgu ve olayı bir amaca bağlı olarak anımsatma 

ereğine dayanan Fransız yaklaşımı ile anımsatmayı 

yadsımadan  sokak adlarının temelde politik mücadele 

ve ortak kimlik oluşturmada araç olduğunu savunan 

Maoz Azaryahu yaklaşımları önde gelmektedir (Azaryahu, 

1996). Bu yazının sınırlı alanı içinde ele alacağımız Girne 

sokaklarına ad verilmesinde de bu iki temel yaklaşımın 

izlerini görmekteyiz. Geçmişte yaşanmış, etki yaratmış, bir 

yanıyla bireysel duygu yaratımının çekirdeğini oluşturan 

bir motiften kaynaklanan bir olgu, giderek toplumsal 

boyutlara eriştiğinde kalıcılığı ve bütüncül etkileyiciliği 

sağlamak amacıyla sokaklara ad olarak verilmiştir. Azaryahu 

yaklaşımının temel görüşlerinden olan siyasal olaylardan 

kaynaklanan politik tutum ve duruşun Girne’deki sokak 

adlarında kamusallaştığı gözlemlenirken ortak kimliğin 

(yıllardan beri bu konudaki bitmeyen mücadelenin 
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sürdürüldüğü Kıbrıs’ta) sürekli gündemde tutulması, göz 

önünde bulundurulması ereği ön plana çıkmaktadır. 

Girne, Kıbrıs’ın kuzey tarafında Akdeniz’e doğu-batı 

yönlerindeki kıyı şeridindeki bir konumda bulunan tarihi, 

arkeolojisi, kültürü kısaca kimliğiyle Kıbrıs’ı Akdeniz’i 

yaşatan bir kenttir. Son yılların tecimsel soygun ve çirkin 

yapılaşmaları, kenti özgün kimliğinden hızla ıraklaştırmasına 

karşın hâlâ Girne sokaklarında geçmişin tarih ve kültürle 

harmanlaşmış havasını solumak mümkündür. Dört bir 

yanında doğanın tüm olumsuz engellere karşın varlığını 

sürdürme kavgasını sürdürdüğü kent, şiirlerde, tablolarda 

mâziden gelen servetini güne ve yarınlara taşımaya devam 

etmektedir. Bu bağlamda Kıbrıslı Türk şair Taner Baybars’ın  

Girne Rıhtımında başlıklı şiirinde geçmişin büyülü 

atmosferini farklı oylumlarda duyumsamak mümkün:

“Girne rıhtımında balıkçılar,

Senin başın nerede behey?

Bak için titreyerek 

Akdeniz’e

Düşün düşünebildiğin kadar

İstanbul’u

Ve daya eriyen vücudunu 

Yalnız seni anlayan fenere (…)”

Şiirlerinin hemen hepsini İngilizce yazmış olan Baybars, 

Girne ile İstanbul arasında bir gönül kapısını aralarken 

Türkiyeli şair Perihan Pehlivan kenti anlatan şiirine şu 

dizelerle başlamış:

“Akdenizin, turkuaz renkli suları

Dans eder kıyılarında,

Bir başka güzelliktedir, toprakların

Beş parmak dağlarının yamaçlarında. Kafelerin, barların, 

marinanla; 

Sevda şarkıları dinlersin.

Yaz akşamlarında.”

Baharın,

Sarı ve yeşile boyanmış tablo gibi.

Apayrı görünürsün, Bellepais

manastırında.

Tarih ile, iç içe portakal bahçelerinde.

Akdenizin, yeşil incisi. Kıbrısta,

Bir başka güzelsin. GİRNE!

Beşparmak Dağları’na sırtını dayamış olan kentin doğasal 

dokusunu bu dağa seslenişiyle dile getiren Osman Türkay, 

çeşitli uygarlıkların bıraktığı kaleler, şatolar, tapınaklar, saray 

ve büyüleyici doğa şölenleriyle Girne’de bir güzelleme 

üretmiştir:

“Kaleler

Şatolar

Saraylar

Kıvrımlı asfalt yollar

Ağaçlar

Pınarlar

Serin sular 

Akıp gitmede rüyalarımdan

Şarkılarını dinliyorum cüce beşparmak!

Şarkılarını dinliyorum binlerce kilometre uzakta

Taymis`in süt mavi sisleri ortasında.”

Osman Türkay, Beşparmak Melodileri başlıklı bu şiirinin 

üçüncü bölümünde de Girne nağmelenir:

Bir doruğunda bir eski yapı görünür:

St. Hilarion’dur!

Bir başka doruğunda bir başka yapı:

Bufavento’dur!

Girne kalesi, Balabayıs, Yüzbirevler… 

Öte yandan “Faize Özdemirciler, “Karanlık Tünelde” adlı 

şiirinde; “Lüzinyanlar hiç mi uğraşmamışlardı müzikle/ 

Üçüncü Selim ada’da keşfetmiş olamaz mıydı/ suzidilarayı…

(Yaşın 496) diyerek tarihle bağlantılar kuruyor; Lâtin 

varlığından Osmanlılara uzanan görkemli kültür geçmişine 

gönderme yapıyordu” (Karadağ, Çağdaş Kıbrıs Türk Şiirinde 

Akdeniz Kültürü Yansımaları).

16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı egemenliğine 

girmiş olan Kıbrıs’ta oluşturulan yerleşik nüfusun büyük 

oranda Anadolu kökenli orta ve alt sınıflara mensup olması 

dolayısıyla Türk halk edebiyatı ve kültürü,  tarih boyunca 

adada yaygınlık kazanmış; ortak edebiyatın türkü, mâni, 

ağıt gibi türleri aynen ya da benzer biçimlerde yaşatılıken 

âşık edebiyatının usta isimleri de yüzyıllar boyunca ada 

halkı tarafından dillerde, belleklerde yaşatılmıştır. Bu 

köklü ve yaygın tutum insan, mekân-yer adlarında da aynı 

benimseme ve yaygınlıkla görülebilir. Âşık Dursun Cevlanî 

ile Âşık Ali İzzet’in 1951 yılında adaya yaptıkları ziyaret 

sırasında yabancı dillerden gelen pek çok yere Türk adları 

koymaları ve o tarihten beri de bu adların kullanılmaları 

etkileşimin somut göstergeleridir. Âşık Cevlanî,  Baf’ın 

Ayyorgi köyüne Kavaklı adını vererek bu süreci başlatmış, 

onlarca yabancı dillerdeki yer adları Türkçeleştirilmişti.

Girne yöneticilerinin edebiyata, şiire, kültüre önem 
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veren kişilikleri, onları yaşatan eylemleri tarih boyunca 

süregelmiştir. Kentte Şiir Sokak’ın  (D 5)  bulunuşu da bu 

tutumu yansıtmaktadır kanımızca. Şairlerin duygu, incelik 

ve yaratı oylumlarından kentin ruhunu, tarih ve kültürünü 

yansıtan sokaklara dönerken toponominin (cadde, sokak 

adlarıyla ilgili: hodonomi) çeşitli alt sınıflarda sistematiği 

bulunduğunu anımsatarak onların dışında kişisel gözlem ve 

araştırmalarımıza dayanan ve “Edebiyat odaklı” sokak adları 

sınıflamamıza geçebiliriz: 

1. Halk Edebiyatı kaynaklı

2.Klasik Edebiyat kaynaklı

3.Modern Edebiyat kaynaklı

4.Kıbrıslı Türk Edebiyatı kaynaklı sokak adları.

Bu genel tasnifin maddeleriyle ilgili saptama ve 

açıklamalarımıza geçebiliriz:

1.Halk Edebiyatı kaynaklı Girne sokakları arasında tüm Türk 

dünyasında sınırsız bir sempati ve saygının kaynağı olan 

Yunus Emre (C7)1 önceliği alırken onu aslında kendi de bir 

Akdenizli sayılabilecek olan Karacaoğlan (B4) izler. Epik 

şiirin iki odak ismi Köroğlu (D2) ile Dadaloğlu (C3) da Girne 

sokaklarında sonsuzluk nöbetindeyken konuklarına aşkın, 

özlem ve coşkun nazenin terennümlerini; baskı ve zulme 

karşı halkın güç ve dinamizmini de sürekli şakırlar.

2.Klasik Edebiyat kaynaklı sokaklar arasında yine tüm 

Türk dünyasında hatta Arap – İran mahfellerinde de saygı 

sembolü olan Fuzuli (D6) arz-ı endam eder. Şen, coşkulu 

dizeleriyle klasik şiirinin usta adlarından biri olan Şair 

Nedim’i de Girne’de bir sokak adı olarak tekrar anımsıyoruz 

(C65).

3.Türkiye ile Kıbrıs arasında eğitim, iletişim, sosyal ve 

kültürel ilişkilerin zaman içinde yoğun süreçlere girmesiyle 

Türkiye edebiyatının saygın, etkin adları da Girne kentinin 

sokaklarında tabelalara konarlar. Yahya Kemal Beyatlı (B4) 

bu grubun başat temsilcisidir. Cumhuriyet döneminden 

sonra pek çok şairi etkilemiş ve geniş bir okuyucu kitlesine 

kavuşmuş olan Can Yücel (B2) parseldeki tabelada muzip, 

gönle ferahlık veren gülüşlerini salar Girne’de.

Kıbrıs Türkleri için siyasî kimliği şair kimliğinden daha baskın 

olan Bülent Ecevit 

de özellikle deniz, barış, zeytin ve mavi metaforlu şiirleriyle 

bir sokakta sonsuzluğa dek konuk edilir (D9).

4.Kıbrıslı edebiyatçılar edebî, sosyal ve kültürel kimliklerinin 

etkileri boyutlarında sokak adlarında yer bulmuşlardır. 

Süleyman Uluçamgil  (D5) hem siyasal hem de ebedî 

kimliğiyle başı çekerken kendisine izafeten doğduğu köy 

olan Kazafana’ya daha sonra Ozanköy denmesine sebep 

olan evrensel kimlikli  şair Osman Türkay (E8- E9- F9) üç ayrı 

yerdeki sokak adlarında şiiri gibi sonsuzlaştırılır.

Kıbrıs Türk romanı denince akla ilk gelen isim olan Hikmet 

A. Mopalar (d7, d 8) iki sokağın isim babası olurken tabelayı 

görüp sorgulayanlara Kıbrıs Türk romanının kapılarını aralar. 

Bu bağlamda ömrünü doğup büyüdüğü Girne - Zeytinlik 

köyüne hasretmiş olan yazar, araştırmacı, akademisyen Ali 

Nesim’in adının köydeki merkez alana verilmesi, öte yandan 

Zeytinlik köyü yolu kenarında  kalem ve fikir yoldaşı Haşmet 

1 Sokak adlarından sonra büyük harf ve bir rakam ile verilen yer kısaltmaları Girne Belediyesinin  http://91.151.82.135:85/online/images/sokakHarita.pdf adresinde 
bulunan PDF belgeden alınmıştır. Sokakların mevkileri, söz konusu internet adresinden bulunabilir. M. K.
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Gürkan ile birlikte heykelinin yapılması ve anıtın 

açılışına Cumhurbaşkanı, başbakan, Girne Belediye 

Başkanının katılımları da  edebiyat ve kültüre duyulan 

saygı ve vefanın diğer seçkin örnekleri arasındadır: 

Dipsiz Kuyu romanın yazarı Çağla Konukoğlu (C2) eski ve 

yeni roman buluşmasını sokak tabelalarında gerçekleştirmiş 

gibidir. 

Özellikle doğup, büyüdüğü ve âşık olduğu Lefke ve çevresini 

dizelerine taşıyarak şiir külliyatında bir Kıbrıs Destanı 

yaratmış olan Fikret Demirağ (C4) Girne sokaklarında da 

konuk edilir.

2016 yılında sonsuzluğa geçen şair Filiz Naldöven’in adı da 

Girne Belediye Başkanlığının desteğiyle bir sokağa ad olarak 

verilmiştir. Tabelanın konulması için  8 Mart Dünya Emekçi 

Kadınlar Günü’nün seçilmesi de anlamlı bir mesajdır.

Belki bir küme oluşturacak nicelikte olmamakla birlikte 

toplumsal yaşamda  konum ve misyonlarıyla tarihte onurlu 

yerler edinmiş kişiler de konuk edilir Girne sokaklarına. 

Bir demokrasi şehidi ve hukukun evrensel üstünlüğü 

konusunda bir ömür tüketmiş olan Muammer Aksoy  (E 

6), bu alanın başka bir anıtsal ismi Tarık Zafer Tunaya 

(E6)  ve Türkiye’den gelerek âşık olduğu Kıbrıs’da eğitim 

alanında önemli hizmetler üretmiş (aslında bağımsız bir 

araştırmanın da konusu olabilecek ve Kıbrıs Notları- 1940 

adlı önemli bir kitabın yazarı) Hasene Ilgaz (E6), Kıbrıs Türk 

bağımsızlık mücadelesinin sembol adlarından Özel Elmas 

(F8) da Girne’den anı ve değerlerini sonsuzluklara taşırlar 

(Özel Elmas’ın Lefkoşa Küçükkaymaklı’da da bir sokağa adı 

verilmiştir).

Sözün özü; bir kentin ruhunu, tarihini taşıyan, yaşatan 

sokaklar içinde yaşamış olanlar, barındırdığı sosyal mekânlar, 

geçirmiş olduğu fiziksel değişim ve dönüşümlerin yanı sıra 

adlarıyla da birer kimlik kazanırlar; hem içinde yaşattıkları 

hem de sokağın bağlı olduğu siyasal erkin dünyaya bakış 

açılarını, değer kavramlarıyla bağlantılarını da sergiler, 

yarınlara taşır.

Bu açıdan bakıldığında  örneklendirilen Girne sokak 

adlarının da bu işlevleri sınırlı bir alanda yer almalarına 

karşın bilinçli, anlamlı bir biçimde yansıttığı söylenebilir. 

Kaynaklar:

Maoz: Mapping the nation: Street names and Arab‐

Palestinian identity: three case studies. https://onlinelibrary.

wiley.com/doi/abs/10.1111/1469-8219.00046

Girne Belediyesi Sokak Adları Haritası: 

http://91.151.82.135:85/online/images/sokakHarita.pdf
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Mekânın Belleğine: Kavramsal Bir Tartışma. Ilef dergisi. • 6(1) 

• bahar/spring: 7-26.

Şahin, Güven: Türkiye’de Yapılmış Toponomi Çalışmaları. 

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl 

: 3 Sayı : 4 Haziran 2010

Türkoğlu, Sezen& Zeynep Günay: Toplumsal Hafızanın 

Mekânsal Kodları: Bomonti ’de Yer İsimleri. https://

kentselmorfolojisempozyumu2018.files.wordpress.

com/2019/04/m-42.pdf

Yeni düzen Gazetesi: https://www.gundemkibris.com/

kibris/sair-filiz-naldovenin-adi-girnede-bir-sokaga-

verildi-h270754.html
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Emel Kaya 

Bu yıl Beethoven yılı 

 yaylı dörtlüsü

bazı şeyleri dört kez bildim

krom kaplı, hakikatli bir zemin

sıyırdım alnımı çividen                                        

gözümü budaktan bir flamingo  

işte sündüm salona sokaktan 

 piyano konçertosu

otların yükseliş ve yıkılışını bildim 

apartmanın üçüncü katında 

soluktan bir evde otlar

kas içi dört kısrak başı

gözüm karardıysa da bildim odayı

tek ayak üzerinde uzun bacaklı, gri penyeli

 

         senfoni

kapının ardında yanlış çarşılar 

seyrelerek öksürdüm bitmeyen rüyayı 

uçucu şeyleri, klavyeleri ansızın

sabunu gırtlağa kadar 

 

      opera

otlardan bir böcek geldi köşeleri yuvarladı

alnımdan yükselen serçe nefesimi yuvarladı

bu gırtlağı sana ödünç veriyorum

sesimin ortasına kemikten kanatlar yuvarladı
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Aliye Ummanel

biz

serviler, 

zeytinler, 

biber ağaçları

onların kalışı

yanından yürüyüp geçenler

hepsi biz

sarıyız biz bulaşan

taşa, yüze, doğaya

sesiz, olan ve kaybolan 

güvercinin nidası, 

soluğun çekirdeği

iç çekişin sonrası boşlukta 

yuvarlanan

değirmen 

şair ne zaman 

hüzne kova daldırsa 

baykuşlar çığlık kıyamet 

su içmeye gelir 

böyle döner acı su değirmeni 

bilge su yapmak için 

suda gözleri 

onlar görür değişeni



TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT-KÜLTÜR-SANAT  E-DERGİSİ SAYI III

38

Mehmet Kansu 

O GÜZELİM KADININ, 
KÖTÜRÜM BİR ÇİZGİSİDİR,
SAÇINI ORTADAN İKİYE AYIRAN

yol ayrımları şimdi…

durmaksızın çatallanmakta

yollarımız. Çıkmış olduk

öfkeyle.

farketmemiş kimse!

 Öyle olsun:

 Yürüyelim biz.

 Kıraç tepeleri,

 dikenli ovaları,

 Mecnun gibi dağları

 Çıkarak ve inerek.

Varalım;

Bir sabah mı,

Akşam mı,

Bir gece mi?

 Varmış olalım biz:

 Yeşil, kötürüm bir

 Çizgidir, saçlarını

 Ortadan ayıran

 Lefkoşalı kadının.

Yanık ağaçların,

Çökük evlerin önünde;

Topaç (döndürerek)

Çevirirken çocuklar. 

Eylül, 2019

Ortaköy/Lefkoşa. 
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Kırmızı Pervane-Nafia Akdeniz
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ÖYKÜ

ZİYARET

Uğur DEMİRCAN

 Gıcırtıyla duran yüz seksen sekiz numaralı otobüsten 

inince, başından bir kova sıcak su dökülmüş gibi hissetti. 

Otobüs klimalıydı, dışarısı ise gerçekten çok sıcaktı. Bu kadar 

nemli bir havada nefes almak zor geliyor, adeta suyun içinde 

yürür gibi hissediyordu. Şehir yine koca bir insan akvaryumu 

gibiydi. Alışamayacaktı bu kentin havasına.

 Cadde üstünde, durağın hemen arkasındaydı 

hastane. Beyaz demirli duvarlarına, yağlı boya resimler 

yapılmıştı bir uçtan bir uca. Sıra sıra dağlar, palmiyeler, 

çiçekler çizilmişti renk renk. İçerideki sıkıntılı hayatları 

gizlemek için ne çok boya kullanmışlar, diye düşündü.

Eski bir politikacının adının verildiği bu cadde geniş 

olmasına rağmen, trafiği yine de yoğundu. Hastanenin 

karşısı, yolun öbür yanı, hastaneden sonra yapılmış gibi 

görünen yeni ve yüksek apartmanlarla doluydu. Bir kaçında 

gezdirdi bakışlarını. O binalarda oturanları düşündü. Ne 

manzaraydı ama onlarınki de! Balkonda oturup, hastanenin 

bahçesindeki bedbahtları izleyerek, kendi hallerine 

şükrediyorlar mıydı acaba? Onlara baktıkça, kendi hayatları 

normalleşiyor muydu? Kendilerini ‘akıllı’ hissediyorlar mıydı, 

karşıdaki ‘deli’lere bakarak!

Elindeki çiçeği inceledi, bozulan yerlerini düzeltti. Çarşıdan 

alıp getirmişti otobüsle. Hastane önündeki çiçekçilerden 

almıyordu. Son anda aklına gelmiş gibi olmayı istemiyordu. 

Her ne kadar ziyaret ettiği ‘hasta’nın bunu umursayacak hali 

olmasa da o, bu tip ince düşüncelerin adamıydı. Biraz da 

takıntılıydı doğrusu. Şimdi meselâ, hastanenin giriş kapısına 

doğru ilerlerken önüne denk gelen şu kadın onu takip 

ettiğini zannedebilir diye durup eğilmiş, ayakkabılarının 

bağcıklarını çözüp tekrar bağlamıştı bir kaç kez, kadın 

uzaklaşana dek.

 İşte böyle, kimsenin umurunda olmayan şeyleri 

fazlasıyla önemserdi genellikle. Belki o da duvarın iç tarafında 

olmalıydı, kim bilir? Ziyaretleri arttıkça, içeridekilerle 

dışarıdakiler arasında fark görememeye başlamıştı 

aslında. Kim doğru kararlar verebilirdi ki gerçekten? Ölçüt 

neydi? Hayatın getirdikleri karşısında, kim sağlıklı tepkiler 

verebilirdi ve kim bunun, tam olarak yapılması gereken 

şey olduğuna hükmedebilirdi? Onun içeride ya da dışarıda 

olması gerektiğine karar veren mekanizma belki de sadece 

tesadüftü. Zamanlama hatasıydı belki bazen. Yanlış zamanda 

yanlış yerde olan insanlar doğru karar veremiyordu belki. 

Öyle ya, bir annenin kendi çocuklarını öldürmesi neyle 

açıklanırdı?

Ziyaret saatiydi. İlk yıllarda, hasta ‘tutuklu hükümlü’ 

bölümündeyken ve kendisi de hastanın birinci derece 

yakını olmadığı için çok geri çevrilmişti bu kapıdan ancak 

sonra doktorun verdiği yazılı bir izin sayesinde girebilmeye 

başlamıştı. Bunda, hastanın yıllar içinde sergilediği uysal 

hâlin payı da büyüktü.

Girişteki keskin köşeli güvenlik binasından sonra, sarıklı 

bir heykel karşılıyordu gelenleri: Çok eski bir hekimdi 

bu, hastane bahçesinde tunç bir kalıba hapsedilip 

ölümsüzleştirilen. Sonra, sağlı sollu ağaçlar arasındaki uzun 

yolu yürüdü yine. Bahçe içinde, az katlı ve geniş binalardan 

oluşuyordu hastane. Çeşit çeşit bodur ağaçlar ve rengârenk 

çiçeklerle huzurlu bir ortam yaratmaya çalışmışlardı lâkin 

o da sahteydi. Hayattaki her şey gibi... Ağaçların dikildiği 

yerler, aralarındaki mesafeler hep santim santim hesaplı ve 

ölçülüydü. Her gelişinde inceliyordu, ezberlemişti adeta. 

Çiçek tarhları içindeki türler, belli bir sıraya ve tasarım fikrine 

göre dikilmişti. Sonra, çimler bile gerçek değildi. Gülümsedi. 

Uzamasına fırsat verilmedikten sonra ona çimen denir 

miydi? İnsanları şekillendirmeye, çevresinden başlıyorlar, 

diye düşündü. Hiç kimseyi ve hiç bir şeyi, kendi haline, 

olağan gelişimine bırakmıyorlardı artık. Modern zamanlarda 

her şey planlı ve amaçlı olmalıydı. Devir hesap devriydi. 

Faydacılık devriydi. Değil mi ki koskoca güneşin ve dünyanın 

hareketlerini bile çentik çentik bölmüşler, takvimleri, saatleri 

icat etmişlerdi, insanlar da buna uyacaktı. Uymayanlar, 

beyaz demirli, resimli duvarlar arkasında ‘uyduruluyorlardı’.

 İşte yine oradaydı kadın. Beyaz pijamasının 

üstündeki bal rengi yeleğine sarılmıştı her zamanki gibi. 

Sundurmanın gölgesindeki banka oturmuş, karşısındaki 

ağacı, daha doğrusu ağacın dibindeki kediyi izliyordu. 

Bulduğu bir simit parçasını kemiriyordu kedi. Öyle izliyordu 

ki kadın, sanki o an tüm dünya durmuştu ve sadece o kedi 

hareket ediyordu. Sadece o kedi vardı bakmaya değer. Kedi 

yavaş yavaş çiğnedikçe, o bakmaya devam ediyordu. Kedi, 

çevresinde bir hareket sezip durdukça o izliyordu. Kedi, 

yaklaşan birine, yiyeceğini çalacak zannıyla kızgın sesler 

çıkarırken de izlemeye devam ediyordu. Öyle bir sükûnetle 

izliyordu ki sanki kedi gittikten sonra da orayı izlemeye 

devam edecekti.
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 Orta yaşın üstündeydi artık solgun tenli kadın. Altın 

sarısı saçları ağarmaya başlamıştı. Hiç değişmeyen masmavi 

gözlerinin çevresi, derin kederlerin gölgeleriyle dolmuş, 

bakışlarındaki ifade, yalnızca bilenlerin anlayacağı şekilde, 

yaşadığı o meş’um günün ızdırabıyla donuklaşmıştı.

 Yanına oturdu sessizce. Kendisini fark etmesini 

bekledi yine. Bazen dakikalarca sürüyordu bu. Biraz 

sonra başını kaldırdı kadın, sessizce ona baktı, döndü 

önüne yine. Bakışında hâlâ bir ifade yoktu. Hiçbir söz de 

söylemiyordu. Geçen yıllara rağmen bir şey değişmemişti. 

Adam kilometrelerce öteden gelmiş, sonra da ayrılamamıştı 

o şehirden. İş bulmuş, küçük de bir otelde kalmaya 

başlamıştı. Gün aşırı ziyaretine gelir, çiçek getirirdi. Yan 

yana, bazen karşılıklı ama hep sessizce otururlardı. Doktora 

göre bu durum iyiydi aslında. Tanımadığı hiç kimseyi 

yanına yaklaştırmıyordu normalde. Onu tanıyordu ve kabul 

ediyordu sessiz dünyasına. Bu bile yeterliydi.

 Maruz bırakıldığı sıkıntı, baskı ve korkunun 

etkisiyle geçici bir ruhsal parçalanma yaşamıştı yıllar 

evvel, doktorun deyişine göre. Adına cinnet de denilen bu 

buhranın sonucu ise korkunç olmuştu. Öyle ki kendi eliyle 

gerçekleştirdiği faciadan doğan travma, atlatılır gibi değildi. 

O da, içine kapanmıştı bunun sonucunda. Dış dünyanın ona 

verebileceği bir şey yoktu artık.

Gençliğinde ne kadar güzeldi oysa. Akıllıydı, hayat 

doluydu. Çevresindekiler gıpta ederlerdi edasına, cilvesine. 

Muhteşem bir hayatı olacak gibiydi. Ancak insan gençken 

de bir nevi yarı-deli oluyordu işte; doğru kararlar veremiyor, 

doğru insanı seçemiyordu. O yanlış insanla girdiği ve yıllar 

boyu evi bildiği o meyusiyet mağarasından ise sonunda 

elinde kanlı bir bıçakla çıkmıştı!

 Kedinin terk ettiği ağacın üst dallarında telaşlı bir 

hareketlenme yaprakları sallıyordu şimdi. Tüm ömrü o 

bahçede geçmiş bir sincap, yuvasına girip çıkıyor, hızlı ve 

ürkek tavırlarla palamut istifine devam ediyordu. Yuvasından 

aşağı bakmayı akıl edebilecek olsaydı; karşıdaki bankta, 

hayatın ortasında yapayalnız kalmış iki insanı görecekti. Biri, 

bu dünyada elinde avucunda ne varsa bir anda yok ederek 

sonsuz pişmanlık denizinde kaybolmuş, diğeri ise umutsuz 

bir aşka tüm ömrünü vakfetmiş iki insanı…

Ziyaret saati bitince; ruhları kilit altında tutan, sinirleri ilaçla 

sakinleştiren hastane derin bir sessizliğe gömüldü. Biri içeride 

biri dışarıda iki insan, iki umutsuz vaka, bir sonraki ziyaret 

gününde yine birlikte yalnız kalmak üzere bekleyişe çekildiler. 

Hava yapış yapıştı. Bu şehir sadece uyurken yaşanılır oluyordu.

Robert Frost

Gidilmeyen Yol 

İkiye ayrıldı yolum,

Sararmış bir koruda.

İkisine birden gidemeyeceğim için üzülerek 

Ve bir tek yolcu olduğumdan, uzun uzun ayakta durdum.

Ve bakabildiğim kadar aşağıya baktım,

Ağaçların altına, yolun kıvrıldığı yere

Ötekini seçtim, diğeri kadar güzel görüneni.

Ve belki de daha iyi olduğu iddia edileni.

Çünkü çimenlikti ve yıpranmak istiyordu.

Fakat bu doğru olsa bile, oradan geçiş

Neredeyse yıpratmıştı her ikisini aynı derecede,

Ve o sabah eşit uzanıyordu ikisi de

Hiçbir adımın karartmadığı yapraklar altında.

Ah, bir başka güne sakladım ilkini,

Yine de bir yolun, bir başkasına çıkacağını bilerek,

Kuşku duydum, acaba geri dönebilecek miyim diye,

İç çekerek anlatacağım bunu,

Bundan yıllar sonra bir yerlerde

Yolum ikiye ayrılmıştı bir ormanda ve ben-

Ben gittim daha az gidilmişinden.

Ve bu oldu bütün farkı yaratan.

İngilizce’den Çev. Sonay Sophie Kasap

TDE Lisans Öğrencisi

* (1874 - 29 Ocak 1963) Amerikalı şair. Yapıtlarında New England eyaletindeki 
karmaşık sosyal ve felsefi temaları işlemiştir. Frost, yaşamı boyunca defalarca 
onurlandırılmış, 4 Pulitzer Ödülü almıştır.
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Levent Karataş

venüs’te bir terlik ağacı

düşleri rüyâ göklerinde tutmak için

labirent bir aynada geçirdim baharı

-ev sakinlerinin makul saatlerde belirdiği-

keşke krater kâbuslar görmesem

hüzün metale dönüşmese

dağ şarkıları susmasa

nisan mıydı güneşin doğuşu aşıklar parkı’na

nisan mı çalışkan tanrı’nın emeği mi

gelmedi canlılık üfleyen orman cini 

hayır hiçbiri değil imgesi uğursuz çorak ülke

***

kuzey kapısından toprağa inmiş

süt burnumdan gelmemiş aile albümünde

kerpiç evin önünde, kirli beyaz pelerinli bir velet

azı dişimi kamaştıran gelin yaylası’nda

asi kanatlarım büyür de büyür 

bozkır kartalları nehir boyu iz sürer  

rüyâ bu ya

aynada bir ağaç, venüs’te, bir terlik ağacı

Nisan 2020 / Acıbadem
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Zeki Ali 

SÖZ

Bu ne bir başlangıçtır

ne de son…

Eğer yanımdaysan, elimi tutuyorsan

yoldayız…

Kendi seçimimizdir kaybolmak

yıldız tarlalarında.

Rüzgarda uçuşur, dalgada

gömülür gibi sarılıyoruz.

Dışımızda karanlık gözler

içimizde mavi ırmağın sesi.

Bu ne bir kaçıştır, ne de varış…

Aşkı soluyoruz, aşk yolumuz oluyor.

Ölüme ne zaman yaklaşsak

bir bakışta yeniden doğuyoruz 

Ağzımızın ucunda cennet oluyor söz.

Evren bir kuş olup gözlerine giriyor.

Aşka bir daha yeniliyoruz

sevmek için yaşamı.

Bu ne bir başlangıçtır

ne de son…

Ağustos 2017
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Tamer Öncül 

DAMDA

Azgın kedi damında 

yağmur değil

 tıpırdayan, 

küçük pençelerin

 dansı. 

Köpeklerden arınmış

 Kovalamaca

 uzakta uluyor 

kıskançlık,

 sarman tırnaklar 

Picasso fırçasıyla 

çiziyor göğü. 

Mao’yu çağıran 

bağrışlar,

 devrik bir saksı

 yaralı toprak iniltisi…

 Kapanmışlık uzak

 onlardan 

serçe üşümüş, 

beklesin çıplak dalda. 

Daha tatlı bir tekir 

tersini yalıyor damda. 

Mart 2020
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Tuğçe Tekhanlı 

SENFONİ             

yaranı tersine çevir

müziği ve geceyi bana       

tanışık olduğumuz tek gezegendeyiz

gevşiyor bağlarımız, yerinde değil artık doğru sandığımız 

sen, yine de asılı bırak ritmini

ve iki leopar bağışla iki yanıma, eski bir çağ 

beni sadece bir tanrıça heykeli olarak düşündüğünde

hangi sesler dolanıyor saç tellerine

kimin yokuşu bu, yonttuğun

dokun, in yaranın altına, tam buraya

                               hep öyle iyileşmemiş miydin?

 sarışın bir çocuktun Picasso’ya sorarsan

 bir gözün yuvarlak, diğeri üçgen

annen seslenmişti bize esmer ve üzgünken

yokuşun ortasından başka kadına, babana

herkes yarasına böyle bakar: kendi yokuşundan

ben şimdi senin yaranı tersinden

dolaşsam sana doğru, tarih öncesinden:

kırık dişin, yosun kokun uçuşur putların, bulutların 

bizi epeydir koydukları o kuytu, bu değil



TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT-KÜLTÜR-SANAT  E-DERGİSİ SAYI III

46

Kutlu Adalı’nın Gözüyle Kıbrıs’ın 

Yakın Tarihinde 

Türkçenin Toplumsal Katmanları

Gürkan GÜMÜŞATAM

Kıbrıs Türk köylerinde 1974 öncesi devre ait ilk detaylı 

raporlar Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu yöneticileri 

tarafından görevlendirilen Kutlu Adalı tarafından tutulur. 

Kıbrıs Türk köylerini gezen ve gördüklerini Kıbrıs Türk 

Yönetimi’ne raporlarla sunan Adalı, günümüz araştırmacıları 

için eşsiz bilgiler aktarmış; dönemin çerçevesini başarılı 

bir anlatımla kitap hâline getirerek okurla da paylaşmıştır. 

Araştırmacının gözlemleri Kıbrıs’ta oluşan ağız tabakalarının 

erken evrede bir ön değerlendirmesi olup alt ağız grupları 

üzerinde yapılacak sınıflandırmalar için önemli bir prototip 

durumundadır. Kıbrıslı Türkler arasında çok dillilik ve karma 

diller hakkında ilk coğrafi gözlemleri içeren Dağarcık’ta, K. 

Adalı öğretmenler, köy muhtarları ve gittiği yerlerin ileri 

gelenleriyle, köylüleriyle görüşmeler yaparak gözlemlerini 

raporlarına almıştır. Aynı dönemde sahada ilk ağız 

derlemelerini yapan H. Eren’in bulguları ile Kutlu Adalı’nın 

tespitleri arasındaki karşılaştırmalar iki araştırmacının 

birbiriyle örtüşen sonuçlara ulaştıklarını göstermektedir.     

Kutlu Adalı: 
Kıbrıs Türk yazınında şair ve yazar kimliği yanında gazeteci 

ve araştırmacı kimliğiyle bilinen Kutlu Adalı, 3 Ocak 1935’te 

Lefkoşa’da doğdu. Adalı, üç yaşındayken ailesi Antalya’ya 

göç edince öğrenim yaşamını burada tamamladı. Lise’yi 

bitirip 1955’te Ada’ya dönünce öğrencilik yıllarında 

başladığı edebî içerikli yazılarına burada ağırlık verdi. Yazın 

yaşamının başlangıcından itibaren Kıbrıs’ta çeşitli dergilerin 

yayımlanmasına yardımcı olurken, kendisi de 1958-61 yılları 

arasında Gençlik, Beşparmak, Uyarı dergilerini çıkararak 

Kıbrıs Türk kültürüne hizmette bulundu. Beşparmak adlı 

yayınevinin de kurucusu olan K. Adalı, kamu görevlisiyken 

Kıbrıs Türk köylerini gezerek 1961-63 yıllarını kapsayan 

döneme ilişkin raporlar (Köy Raporları) hazırladı.  Kendi 

deyimiyle köy yaşamının kültürel ve geleneksel zenginliğinin 

etkisinde kalarak gördüklerini “Dağarcık”ta topladı (1963).

Kutlu Adalı

Gazeteciliğe, Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu’nun organı, 

Nacak gazetesinin yazı işleri müdürü olarak  1959’da başlayan 

K. Adalı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından 

1972’ye dek Türk Cemaat Meclisi Özel Kalem Müdürlüğü 

görevini yürüttü. 1972-74 döneminde Bayrak Radyosu’nda 

görevine devam eden Adalı, 1985’te Nüfus Kayıt Dairesi 

Müdürlüğü görevinden emekliye ayrılarak çeşitli kamu 

kademelerinde yürüttüğü görevlerine son verdi.  Ölümüne 

dek yazın hayatını sosyal ve siyasal konularda yoğunlaştırır.  

Yazın yaşamına ulusalcı çizgide başlayan yazar, 1974 

sonrası kendi deyimiyle Kıbrıs Türk toplumunda gördüğü 

yozlaşmalar sonucu ulusal çizgiden uzaklaşarak Kıbrıslılık-

Akdenizlilik eksenine yönelmiştir. 

Sosyal ve siyasal meselelere değindiği makaleleri 

gazetelerde yayımlanan Adalı’nın, diğer taraftan yazdığı 

oyunlar radyoda, sahnelerde oynanır. Çirkin Politikacı Pof 

(1969), Hayvanistan (1969), Şapo (1970), Nasrettin Hoca 

ve Kıbrıs (1971) hayattayken yayımladığı kimi kitaplarıdır. 

Adalı’nın katledilmesinden sonra eşi İlkay Adalı’nın kurduğu 

vakıf, araştırmacının diğer yazı ve eserlerini bir araya 

getirerek yayımlamayı sürdürmektedir. 

Kutlu Adalı’nın Dağarcık’ta Çok Dillilik ve Karma Diller 

Konusunda Gözlemleri Kutlu Adalı, Kıbrıs Türk köylerini 

gezerken kimlik ve dil olgusunu iç içe alarak, Kıbrıslı 

Türklerin çözülme sürecine girme nedenlerini devrin Türk 

yönetimine aktarmaya çalışır. Dil araştırmalarında kullanılan 

“çok dillilik” (multilingualism), “iki dillilik” (bilingualism) ve 

“karma dil” terimlerine değinmeksizin bu terimlerin tanımı 

içerisine giren Kıbrıs 

Türk köylerini gezilerde elde ettiği gözlemler sınırında 
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raporlarına aktarır; Dağarcık’ta okurla paylaşmaya çalışır. 

Bireyin içinde bulunduğu toplumun ortak iletişim kanalıyla 

kurduğu ve yaşamını sürdürdüğü, ulusal kimliğin bağlayıcısı 

olan homojen yapıdaki ana dile karşılık; ayrı etnik halkların 

aynı coğrafyada karma yaşam sürmesi sonucu değişik 

dilsel görünümler ortaya çıkabilmektedir. Bunlar oluşum 

şekillerine göre çok dillilik, iki dillilik ve karma dillerdir. 

Farklı kökenden halkların bir arada yaşadığı yönetim 

dizgelerine sahip ülkelerde çok dillilik yaygın bir durumdur. 

Bu gibi yerlerde birden fazla ana dil konuşulmakta; sosyal 

çevrelerde iletişimi sağlamak için birey ana dili dışında en az 

bir ikinci dili de ana diline yakın düzeyde kullanabilmektedir 

(Eker, 2003: 50). Çok dilliliğin olduğu bu gibi ortamlarda 

baskın kültürel dil, diğer dilleri absorbe edebilmektedir (Eker, 

2003: 50). Osmanlı Devleti’nin yönetim erkini elinde tutuğu 

devrede Kıbrıs Rumcasına Türkçe ve Türkçe kanalıyla birçok 

Doğu kökenli kelimenin yerleşmesi bu sürecin bir parçasıdır. 1 

Buna rağmen İngiliz Sömürge Yönetimi’nin sömürgelerde 

uyguladığı dil ve kimlik politikası, arkasından gelen süreçte 

ekonomik çöküntü yaşayan Kıbrıslı Türkler’in Rumlar 

karşısında güçsüz konuma düşmesi Kıbrıs Rumcasının belli 

başlı yerleşim birimlerinde ortak anlaşma dili durumuna 

geçmesine etki ederek Türkçeyi absorbe etmiştir.

Çok sayıda dilin konuşulması sonucu iletişim güçlüğünün 

yaşandığı ortamlarda, ortak anlaşma aracı olarak seçilen 

baskın dile terminolojide “lingua franca” adı verilmektedir. 

Türkçeye ortak anlaşma dili olarak aktarılabilecek bu terim, 

yine dil araştırmalarında kullanılan ve makalenin de bir 

parçasını teşkil eden “karma dillerin” birer türü olan “pidgin” 

ve “crole” terimlerinden ayrılmalıdır. Bir dilin söz varlığı ve dil 

bilgisi özelliklerinin çok önemli düzeyde başka dilin etkisi 

altında kalmasına “pidgin”; bu karma dilin ana dili durumuna 

gelmesiyse “crole” olarak adlandırılır (Eker, 2003: 50).

Okur yazarlık oranının düşük olduğu ortamlarda ortaya 

çıkan karma diller sömürge ülkelerinde, tarıma dayalı 

zayıf ekonomik yapıların olduğu ortamlarda ortaya çıkar. 

Dünyada karma diller ilk kez, Avrupalı ulusların kolonileşme 

siyaseti sonucu dünyaya yayılmalarıyla ortaya çıkar. Kıbrıs’ta 

karma diller öğretmenlerin ve aydın kişilerin çabaları 

sonucu genellikle “pidgin” düzeyine ulaşamamıştır. Kıbrıs’ta 

halk diline mahsus, ölçünlü dilde görülmeyen özelliklerse 

diller arasındaki etkileşimlere rağmen ağız olma olgusunu 

değiştirecek düzeyde değildir. 

Karma dillerin konuşulduğu ortamlarda Türkçeye ilişkin 

gözlemlerde bulunan Kutlu Adalı, Türkçe bildikleri hâlde 

evlerde Rumca konuşulan köylerin Karpaz, Tillirya (Dillirga) 

ve bazı Baf köyleri olduğunu aktarır. Yine aynı bölgelerde 

belli başlı köylerin ise tamamen Türkçeyi etkin iletişim aracı 

olarak tercih ettiğini şöyle vurgular:

1   Kıbrıs Rumcasında Türkçe ve Türkçe kanalıyla diğer dillerden geçen kelimeler için bk. (Öztürk, 2005); (Kabataş, 2007).
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“Karpaz’da Türkçe bildikleri hâlde evlerde Rumca konuşan 

birkaç Türk köyü vardır: Kaleburnu, Avtepe, Yeşilköy, Boltaşlı, 

Balalan gibi. Fakat Kaleburnu ile Avtepe arasında bulunan 

Kuruova’da hiç Rumca konuşulmaz. Mehmetçik, Otluk 

köyleri ile onların batısına düşen köylerde ise temiz Türkçe 

konuşulur. 

Baf ilçesindeki köylerde de özdeş durum görülmektedir. 

Örneğin ilçenin kuzeyindeki Yakacık, Poli, Altıncık, Karşıyaka, 

Karaağaç, Malatya, Çakırlar,  Kervanyolu, Gündoğdu, Yayla 

gibi köyler hep Türkçe konuştuğu hâlde Tabanlı, Beşiktepe, 

Tatlıca, Kuşluca, Uzunmeşe, Dereboyu, Görmeli, Aktepe, 

Soğucak, Bozalan, Faslı, Kalkanlı gibi köyler Türkçeyi 

bildikleri hâlde evlerde aralarında Rumca konuşurlar. 

Baf’ın güneyindeki köylerindeyse Türkçe daha yaygındır...” 

[Dağarcık, I. Cilt, s. 154

Araştırmacının Türkçe bilinmesine rağmen Rumca 

konuşulduğunu tespit ettiği köylerin bir bölümü 1974 

öncesi devrede de tamamen homejen bir yapıdadır. Buna 

rağmen Rumcanın baskın iletişim dili olması, ilgili köylerde 

eğitim veren öğretmen veya okulun olmamasından; İngiliz 

Sözmürge Devrinde yürütülen Rum’u üstün kılmaya yönelik 

politikalardan kaynaklanmaktadır. Rumca konuşulan 

köylerden Kaleburnu günümüzde de okulu öğretmeni 

olmasına rağmen Kıbrıslı Türkler arasında Kıbrıs Rumcasının 

konuşulduğu, Kıbrıs Rumcasının sosyolekt statüde varlığını 

devam ettirebildiği özel bölgelerdendir.  

1955 yılında Dillirga bölgesinde Bozdağı’na atanan genç 

bir öğretmenin anılarına yer veren araştırmacı, Dağarcık’ın 

ikinci cildinde şu diyaloglarla öğretmenin yaşadığı iletişim 

güçlüklerini ve Türkçenin öğretilmesi için mücadelesini 

gözler önüne serer:

 “Okul açıldığında ilk dikkatimi çeken çocukların hele birinci 

sınıfların hiç Türkçe bilmemeleriydi. Sonra baktım hepsi 

önlüksüz, hepsinin saçları kulaklarını örtüyor. Önce Türkçe 

bilen büyük sınıftaki çocuklara, Türkçe bilmeyenlere Türkçe 

konuşma görevi verdim. İnanılamayacak zaman içinde 

çocuklara Türkçe öğrettiler...” [Dağarcık, II. Cilt, s. 9]

Elbette Kıbrıs’ın henüz ellili yılların sonu altmışlı yılların 

başında her köyünde okul bulunmamaktadır. Bu gibi 

yerlerde Kıbrıs Rumcasının lingua franca oluşu, K. Adalı’nın 

köy raporlarına birçok kereler yansır. Araştırmacı Türkçe 

bilmesine rağmen yaşadığı köyde köy halkının Türkçe 

bilmemesi veya ortak iletişim dili olarak Rumcayı tercih 

etmesi sebebiyle ana  dilinde konuşamayan köylünün 

sıkıntılı durumunu, köy ziyaretlerinden birinde şöyle anlatır:

“Eli sopalı, ayakları çizmeli, kolunda yazılı bir teneke bağlı 

olan adam iki köyün korucusu (destebanı) idi. Türkçe 

biliyordu fakat, Türkçe konuşan olmadığı için ancak kendisi 

ile Türkçe konuşanlarla konuşuyordu! Türkçe bilen bir başka 

köylü ise nedendir bilinmez, gene Rumcayı yeğliyordu...” 

[Dağarcık, I. Cilt, s. 43]

Rumcanın ortak iletişim dili olduğu kimi köylerde, Türkçe 

bilen bazı köylülerin ana dil özelliklerini yitirme noktasına 

geldiğini Adalı’nın köy gezileri sırasında tuttuğu notlardan 

gözlemliyoruz. Birçok köyde köylüyle giriştiği diyalog 

sırasında özellikle köylülerin Rumcaya çalan dil özellikleriyle 

konuşması; 

“pidgin” tanımına uyan söyleyişler  olduğunu ortaya 

çıkartmaktadır:

“Önümüzde bir eşek, eşeğin sırtında yaşlı bir kadın, arkasında 

bir oğlan. Ninenin çarşafı yok başında. Bizi görünce ne 

yüzünü örtmeğe çalıştı, ne başını sağa çevirdi ne de arkasını 

döndü. Yüzümüze bakıp güldü. Esenleştik, çat pat Türkçe 

biliyordu. Rumcaya çalan bir Türkçe ile konuştu! Sorduk. 
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Nereye böyle teyze? “Vroişa’ya...” [Dağarcık, I. Cilt, s. 50]

“Bir ikisi utandı yüzünü çevirdi, duymamazlıktan geldi. 

Türkçeyi, Rumcaya kaçan bir söyleyişle konuşan seksenlik 

bir nine...” [Dağarcık, I. Cilt, s. 58] 

Rumcanın ortak iletişim dili olmasından sonraki aşamada 

kimliğin de yitirildiğini, böylece bazı Türk köylerinin 

Rumlaştığını

K. Adalı, köylülerle yaptığı söyleşiler sırasında gözlemleyerek 

köy raporlarına aktarır. Köylülerin deyimiyle yoksun 

kalmışlık, Rumlar’la süreklilik arz eden her alandaki alışveriş 

kimliğin yitirilmesinin en büyük etkeni olmuştur:

“Yaşlı adamla konuşmak istedik. Türkçe bilmiyordu. 

Anasından babasından, köylüden öyle görmüş. Türkçe 

olarak bir şeyler söylüyor: ‘Fakat ben memnunum çok; 

neden de den, kırktan aşağısı hep Türkçe bilir’ Sonra Rumca 

anlatmaya başladı, arkadaşın Rumca bildiğini sezince... 

Arkadaş Türkçeye çeviriyordu anlattıklarını. Adam: ‘Okul 

yok, öğretmen yok, cami yok, hoca yok...’ diyordu. Her 

bakımdan Rumlar’la alışverişe yükümlü kalmışlar. Yıllar 

yılları kovalamış, dilden olmuşlar ama dinden Türklükten 

olmamışlar. Oysa bu bölgede kırka değin Türk köyü, önce 

dilden sonra dinden sonra da Türklükten olmuşlar! Kambo, 

Varişa, Balyambelya bunlardanmış. Hâlâ birçok Türk adlı 

olanları, öteki Tillirya köylerinde hısımı akrabası bulunanları 

varmış!” [Dağarcık, I. Cilt, s. 52]

 Nüfus yoğunluğunun Türkler’den yana olduğu kimi 

köylerde de Rumlar’ın ekonomik gücü elinde tutuyor olması,

Rumcanın lingua franca olmasına, hatta iki dillilikten 

(bilingualism) tek dilliliğe geçişe etki eden altmışlı yılların 

başında, konu araştırmacının “B. köyü” ile ilgili ziyaretini 

anlattığı anılarına şöyle yansır:

“Köyde dört Türk kahvesi var. Kahveye Rumlar da gelip 

oturuyor, Türklerle senli benli konuşuyor. Türklerin 

konuştuğu dil Rumca! Kahvelerin duvarlarında ne bir Türk 

büyüğünün ne de Atatürk’ün bir resmi asılı.Üstelik kahvenin 

birinde bir Yunan büyüğünün resmi asılı… Köyde bir Türk 

bakkalı vardı. İçindeki bütün mallar Rumlar’dan alma idi. 

Böyle olduğu hâlde Türkler kendisinden alışveriş etmiyordu. 

En kötüsü toplumsal durum idi. Türkler’le Rumlar iyice 

birbirine karışıp kaynaşmışlar, kız alıp kız vermişler, hısım 

akraba olmuşlardı!” [Dağarcık, I. Cilt, s. 139-140]

Araştırmacı Baf, Tillirya, Karpaz köyleri gibi değilse de 

Lefkoşa ve civarında da Kıbrıs Rumcasıyla konuşulabildiğini 

dile getirirken, üstün iletişim dilinin giderek Türkçeden yana 

olmasını sevinçle karşılayarak  genç kuşaklar arasından 

Türkçenin yaygınlaştığını Dağarcık’ın ilk cildinde raporları 

arasına alır:

“Öte yandan Baf, Tillirya, Karpaz köyleri gibi değilse de, 

evlerinde, aralarında azıcık Rumca konuşan Lefkoşa köyleri 

vardır. Bunlar Akıncılar, Dereliköy, Gürpınar’dır. Fakat bu 

köylerde Rumcayı konuşanlar daha çok yaşlı kişilerdir. 

Sevinilecek bir durum varsa o da Baf, Tillirya, Karpaz 

köylerinde gelişme olmasıdır. Genç kuşaklar Türkçeye büyük 

önem verdiği için zaman bu bölgelerde, Türkçeyi kısa bir süre 

içinde üstün kılacaktır. Şunu söyleyelim ki, Türkçe bilmeyen 

köylülerimiz içinde sürekli bir üzüntü, tellim bir eziliş vardır. 

Biz hızla öz diline dönmekte olan bu köylerimizin tutumunu 

beğeniyor, alkışlıyoruz.” [Dağarcık, I. Cilt, s. 154] 
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Kutlu Adalı’nın Kıbrıs Türk Ağızlarını Meydana Getiren 

Alt Ağız Gruplarına İlişkin Gözlemleri: 

Dağarcık,  Kutlu Adalı’nın Kıbrıs köylerinde gözlemlediği 

çok dillilik, karma diller gibi tabakalar yanında ağız 

bölgelerinin hatlarını çizmesiyle de ağız araştırmaları için 

önemli bulguları sunar. Her ne kadar sunduğu ayırıcı dil 

bilgisi özellikleri akademik ölçütlere cevap verecek olmasa 

da K. Adalı, alt ağız gruplarının dallanma haritasını zorunlu 

göç öncesi durumuyla ilk kez resmetmiş olur. Adalı, Kıbrıslı 

Türkler arasında yerel ağızların bulunmasını ve bu ağızların 

doğal bir seyirle ortaya çıktığını şu sözleriyle vurgulamıştır:

“Türkiye’de konuşma dilinde bir İstanbullu, bir Burdurlu, bir 

Karadenizli, bir Adanalı, bir Erzurumlu, bir Güneyli, arasında 

nasıl ayrılıklar, bölgenin kendine özgü söyleşi varsa, 

Kıbrıs’ta da kimi bölgenin kendine özgü söyleyiş ayrılıkları 

vardır. Bir Türkiyeli, konuşanın İstanbullu mu, Karadenizli 

mi olduğunu anlamakta nasıl güçlük çekmiyorsa, Kıbrıslı 

da karşısındakinin Baflı mı, Karpazlı mı, Leymosunlu mu, 

Tilliryalı mı olduğunu ayırt etmekte güçlük çekmez.” 

[Dağarcık, I. Cilt, s. 153]

Baf ve Tillirya bölgesinde yaşayan Kıbrıslı Türkler’in devrik 

cümle tabanlı konuşmalarına işaret eden araştırmacı, ilgili 

bölge ağızlarında Türkçenin  giderek statüsünü yükselttiğini 

saptamaları arasına alır. 

Araştırmacının aktardığı bu bilgiden Türkçenin ortak 

iletişim durumuna geçme sürecinde olmasına rağmen dil 

bilgisi özellikleri açısından hâlâ Kıbrıs Rumcasının tesirinde 

kaldığı, pidgin tanımına uyacak ölçüde özellikler arz ettiği 

yorumlanabilir:

“Baflılar ile Tilliryalar kesik kesik, gürültülü, genel bir yargıyla 

kaba konuşurlar. Bütün tümceleri hemen hemen devriktir. 

Konuşurken çok ‘ulan’, ‘ama’, ‘de’ kullanırlar. Bu bölgedeki

“Baflılar ile Tilliryalar kesik kesik, gürültülü, genel bir yargıyla 

kaba konuşurlar. Bütün tümceleri hemen hemen devriktir. 

Konuşurken çok ‘ulan’, ‘ama’, ‘de’ kullanırlar. Bu bölgedeki 

Türkler aralarında daha çok Rumca konuşmaktadırlar. 

Yeni yetişenler ise Türkçeye, üstünlüğünü kazandırmaya 

çalışmaktadırlar.” [Dağarcık, I. Cilt, s. 153]

Limasol bölgesinde de devrik cümlenin yaygınlığını aktaran 

Kutlu Adalı, parçaüstü sesbirimlere işaret etmeksizin 

telaffuz farklılıkları olduğunu; morfolojik açıdan Kıbrıs 

Rumcasına özgü yapıların Türkçe eklerdeki kullanım ve 

işlev değişikliğiyle karşılandığını aktarır. Kıbrıs Rumcasından 

ödünçlenen kelimelerin Limasol bölgesindeki Türkler’in söz 

varlığındaki sıklığından söz açar: 

“Leymosun bölgesindekiler ise sözcükleri uzatarak kimi 

sözcüklere canlılık vererek, kimisini de öldürerek konuşurlar. 

Çok devrik tümce kullanırlar. Leymosun köylerindeki Türkler 

Rumca konuşmamakla birlikte tümcelerin arasına Rumca 

sözcükler katıyorlar. Sözcüklere çok ‘cik, cık” ekliyorlar. 

‘Ole’yi, ‘be’yi, ‘ha’yı çok kullanıyorlar.” [Dağarcık, I. Cilt, s. 153]
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Mesarya köylerinde Türkçenin üstünlüğünü vurgulayan 

Adalı, Beşparmaklar’a kadar olan bölgedeki köylerde 

Batı Grubu Anadolu ağızlarında da gözlemlenen ses 

değişmelerine benzer değişmeler örnekler:

“Altınova, (Mesarya)  bölgesindeki köylerde konuşma ağırdır. 

Sanki ağızdan sözler dirhemle çıkar. Bu bölgede sözcükler 

ağızdan çıkarken inceltilir, iğne deliğinden geçecek duruma 

getirilir. Taşkent ile Lefkara dolaylarında ‘süt’ ‘sit’ olur, ‘küp’ ‘kit’, 

‘kül’ ‘kil’ olur. Kısacası ‘ü’ler ‘i’ olarak söylenir. Beşparmaklar’ın 

güneyi ile kuzeyindeki köyler de özel adların sonuna çokluk 

‘gil’ eklerler. ‘Aligil, Hasangil, Erolgiller’ gibi.” [Dağarcık, I. Cilt, 

s. 153]  

Adalı’nın Karpaz köylerinde ünlü uzamalarına ve ünsüzlerin 

inceltilerek söylenmesine ilişkin tespitleri, günümüzde 

birçok araştırmacı tarafından dile getirilmiş olup, bu bölgede 

konuşulan alt ağız kolları için bugün de kullanılabilecek ayırt 

edici dil bilgisi ölçütleridir:

“Karpazlılar sözcükleri uzatarak, canlılıklarını yitirerek, kesik 

kesik konuşurlar. ‘galo’yu, ‘re’yi çok kullanırlar. Kadın adlarına 

‘lı, li’ eklerler. Birbirlerine öyle ünlerler: Fatmalı, Ayşeli, İncili 

gibi…” [Dağarcık, I. Cilt, s. 153]

Önceden de dile getirildiği gibi Kutlu Adalı bir dil uzmanı 

olarak değil, bireysel gözlemleriyle Kıbrıs köylerindeki 

ağız katmanlarını işlemeye çalışmıştır. Bundan dolayı 

günümüzdeki ağız araştırmalarında olduğu gibi ortak 

fonetik, morfolojik veya leksik ölçütlerden hareket etmemiş; 

konuşma sırasında işitebildiği özellikleri dağınık şekilde 

aktarmıştır. Buna rağmen, Kıbrıs Rumcasına özgü kimi dil 

hususiyetlerin Türkçe ekler kanalıyla karşılanması; eril-dişil 

seslenme sözleri, küçültme ekinin kullanım alanındaki 

gelişme, devrik cümle kalıpları vb. isabetli tespitler 

olarak bugünkü araştırmalarla da örtüşür mahiyettedir. 

Beşparmaklar’ın güney ve kuzeyindeki köylerden tespit 

ettiğini söylediği [-gil] çokluk morfemiyse günümüze değin 

araştırmacıların ulaşamadığı ağız özelliklerinden olup 

eleştiriye açıktır. Buradaki tespitler muhtemelen Karpaz 

köylerinde de gözlemlenen Kıbrıs Rumcası kaynaklı kişi 

adları sonuna gelen küçültme ekleriyle (Hasanagi vb.) 

bağlantılıdır.

Kutlu Adalı’nın Öz Türkçecilik Çerçevesinde Kıbrıs 

Köylerinde Gözlemleri:
Türkiye’de başlatılan özleştirme çalışmaları bin dokuz yüz 

ellili yılların sonundan itibaren Kıbrıs’ta da ilk yansımalarını 

bırakır. Kıbrıs’ta özleştirme faaliyetlerinin en yoğun olduğu 

saha, yer adlarına öz Türkçe karşılıklar aranması şeklinde 

gerçekleşir. Bu süreç hakkında bilgiler aktaran Kutlu Adalı, 

Tillirya köyleri dışında Türkçe yer adları konusundaki 

girişimlere Dağarcık’ın ilk cildinde etraflıca yer ayırır. 

Rum milliyetçiliğinin sonucu olarak Kıbrıs’ta yer adları 

Elenleştirilmeye başlanınca bunun karşısında Türkler’in de 

Türkçe adlar verme sürecini, bu süreçte Kıbrıs Türk Kurumları 

Federasyonu ve Hasan Eren’in etkinliklerini şöyle dile getirir:

“ Köyler içinde adını değiştirip öz Türkçe ad alan ilk Türk 

köyü, Baf iline bağlı Aydın olmuştur. Aydın’ın eski adı Ayios 

Ioannis idi. Rumlar, Lefkoşa’daki Bayraktar Caddesi’nin adını 

değiştirip, Venizelos Caddesi yapınca, Ay Yannililer kızmışlar, 

köylerine Aydın adını vermişlerdir. Daha sonra da Profesör 

Hasan Eren ile Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu bütün 

Türk köylerinin adlarını Türkçeleştirmişlerdir. Yıl 1959. Bu 

değişikliği büyük bir sevinçle karşılayan köylüler, köylerinin 

yeni adını hemen benimsemişlerdir. Öyle ki, köylerinin 

eski adını kullananları tellim ayıplamışlar, yadırgamışlardır. 

[Dağarcık, I. Cilt, s. 156]
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Yer adları konusunda köylerle sınırlı kalmayan öz Türkçecilik 

hareketinden de bahseden Kutlu Adalı, kimi köylülerin dere, 

tepe, ova vb. adını da Türkçeleştirdiğini bunun sonucunda 

Türkçe yer adlarının giderek yaygınlaştığını aktarır. Türkçe 

dışındaki yer adlarınınsa üstte de dile getirilen ve Rumcanın 

lingua franca olduğu yerleşim birimleriyle sınırlı olduğunu 

gözlemleri arasına alır:

“Pek çok köyümüz tepelerine, ovalarına, derelerine, 

pınarlarına öz Türkçe adlar vermişlerdir. Bu gerçekten 

övünülmeye değer bir tutumdur. Hele Beşparmak 

sırtlarından Karlıdağ eteklerine, Lefke’den Altınova’ya 

Karpaz’a uzanan geniş ovalıkta, kurulmuş olan Türk 

köylerinde, hemen hemen bütün yer adları öz Türkçedir. 

Öteki bölgelerde ise yarı yarıya Rumca-Latince, Türkçe ya 

da hep yabancıdır. Özellikle yabancılık gene Baf, Tillirya, 

Dipkarpaz, Leymosun dolaylarında kendini göstermektedir.” 

[Dağarcık, I. Cilt, s.158]

Kişi adları konusuna da değinen Adalı, Dağarcık’ın ilk cildinde 

millî isimlerin seçilmeye başlanmasını mutluluk verici olarak 

nitelerken Dürüye, Latife, Bahire; Abdurrahman, Mulla gibi 

isimlerin yerini İnci, Sezgin, Yıldız; Biray, Özer, Kansu gibi 

yeni adlara bırakan süreci de öz Türkçecilik hareketinin 

Kıbrıs’ta mutluluk veren bir sonucu olarak okurla paylaşır 

(Adalı, 1997: 155-156).

Sonuç
Kutlu Adalı, çok dillilik ekseninde Kıbrıs köylerini 

gözlemlerken öte yandan da Türkçenin ortak iletişim kanalı 

olduğu birimler arasında karşılaştırma yaparak Kıbrıs Türk 

ağızlarına ait ilk alt ağız katmanlarının prototipini sunar. Bu 

açıdan Dağarcık, sosyokültürel tarihe ışık tuttuğu gibi filoloji 

araştırmalarına, Kıbrıs’a ilişkin ağız incelemelerine de veri 

kaynağı durumundadır. 
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Ángel González* 

Hiçlik

Bir tahta parçasını sıkacak

gücümüz olsaydı yeterince,

bir kir kalırdı 

ellerimizde

sadece…

ve gücümüz yetseydi

tüm yeryüzünü ezecek kadar

ellerin arasında kalan bir 

avuç su olurdu.

ve sıkabilseydiniz o suyu 

ellerde yokluk kalırdı.

İspanyolca’dan Çev. Metin Karadağ

*(1925-2008). Yirminci yüzyılın 50 kuşağı önemli İspanyol şairidir. Savaş sonrası dönemlerin duygu dünyasını ironik yorumlarıyla yansıtan bir şair olarak tanınır.



TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT-KÜLTÜR-SANAT  E-DERGİSİ SAYI III

54

Başka bir Zaman Gelecek

Bir zaman varacak şimdiden farklı

Birisi diyecek ki:

“Kötü konuştun. 

Anlatmalıydın öteki hikâyeleri:

seçkin sözcüklerle  

sert çığlıklı kemanlarla

parfüm yoğunluklu gecelerdeki

her şeyin toplamı sınırsız aşkı 

sunan”.

Ama beyhude  bugün,

şafak kirli bir köpük gibi

ışıdığında

ben burdayım,

uykusuz, yorgun

silahları suskun

tüm yitiklerimin ve sonumun

şarkısını söylüyorum.

İspanyolca’dan Çev. Metin Karadağ
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Fatih Yalıner

KÖPEĞİM

yoldan hızla geçen arabalara

hiç sıkılmaz havlamaktan

yakalamak ister

büyük bir ısırıkla tekerleklerini

patlatmak…

küçük süs-köpeğimin

yanık lastik kokusuna

alerjisi var

yol ortasında

arabanın tamponuna bakanlara…

ne yapsın

kindardır köpeğim…

basılıp öldürüldüğünden beri

havlaması hiç kesilmedi!

(TDE Doktora Öğrencisi)
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Sinem Koç 

TAKVİM
Farklı şiirlerin mısralarıydık, 

Bu kabul edilebilir.

Gece ile gündüzdük,

Tan vaktinde buluşulabilir.

Gökyüzü ve yeryüzü gibi ayrıydık

Yağmur yağabilir.

Ama biz şimdi

Ayrı takvim yapraklarında yaşıyoruz.

Ben seni gördüğüm günde,

Sen beni unuttuğun gecede.

İşte buradan şiir çıkabilir.

(Hukuk Lisans Öğrencisi)



TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT-KÜLTÜR-SANAT  E-DERGİSİ SAYI III

57

Kıbrıs’ta Bir Seyyah; Rumelili 
Handî’nin Ada Güncesi

Gülden SARI KANLIAY

XIX. Yüzyıl, Divan edebiyatının son dönemidir. XVIII. Yüzyılın 

edebî zevki devam ettirilmekle birlikte günlük konuşma 

dilini kullanmak, halkın zevkine inmek, mahallî hayata ve 

renklere yer vermek gibi hususlarda daha ileri gidilmiştir. 

Bu durum güçlü olmayan şairlerin elinde edebiyatı 

bayağılaştırmış, zevksizliğe götürmüştür.

Bu yüzyıla gelinceğe değin tarihi seyri içinde Divan edebiyatı 

tüm incelikleriyle işlenmiş, belli konular ve belli mazmunlar 

tekrarlana tekrarlana tükenmiştir. Aynı edebî anlayışla belli 

konuların belli ifade şekilleriyle dile getirildiği bu edebiyatta 

yeni bir şey söylemek, bir orijinalite göstermek artık şahsî 

yeteneğe bağlı olacaktır.

Divan edebiyatının devrini kapatmaya başladığı XIX. 

Yüzyıl’da şiir vadisinde Rûmelili Handî’nin adını görüyoruz. 

Bugün Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Eski Zağralı 

Handî, bu asırda tasavvuf iplikleriyle örülmüş Dîvân’ı ile 

edebiyat vadisinde kendini gösterir. 

Ben fehîm-i cân-ı ‘aşkım işte geldim zâhire

Eski Zağradan tevellüdde karârım vardır            

                        G 48-4   (Fedai, 2003a, s. 76)

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Berlin 

Antlaşması ile Bulgaristan Prensliği ve Doğu Rumeli 

vilayetinin kurulmasının ardından Eski Zağra, Osmanlıların 

Doğu Rumeli vilâyetinin sınırları içerisinde kalmıştır. 

Hayatının tamamını o zamanlar Osmanlı toprağı olan 

Zağra’da geçirmediği anlaşılan Handî’nin bir müddet 

Kıbrıs, İstanbul ve Edirne’de bulunduğu bilinmektedir. “Bu 

ikametlerin, bir devlet görevi gereği olması muhtemeldir. 

Ancak Handî’nin Zağra ile ilgili zengin ifadelerine bakacak 

olursak onun uzun bir müddet burada kalmış olduğu, daha 

sonra gurbete çıktığı sonucuna ulaşırız.” (Özkan, 2005, s. 

225). Ayrıca tarih beyitleri de Handî’nin Kıbrıs’ta kesin olarak 

hangi tarihlerde bulunduğunun göstergeleridir.

Hamza Bey Camii-Eski Zağra / Bulgaristan

Osmanlı padişahı II. Selim döneminde Kıbrıs, Osmanlılar 

tarafından fethedilir. Fethin hemen ardından her alanda 

olduğu gibi edebiyatta da paralel gelişmeler görülür. Kıbrıs’ı 

pek çok kültür adamı ziyaret eder. Bu isimlerden biri de 

Rumelili Handî’dir.

Handî, Kıbrıs’ta oluş vesilesiyle haç farizasını yerine getirdiğini 

söyleyerek hacla ilgili hâtıralarına satır aralarında yer 

vermekten geri durmaz. Dinî şiirleriyle ördüğü dizelerinde 

görevlendirme ile geldiği Kıbrıs adasında eserinin başında 

görülen “Vâki‘ der Kıbrıs” ibaresinden 204 sayfalık Dîvân’ını 

burada tertip ettiği anlaşılmaktadır. Tarih beyitlerinde ise 

Hicrî 1261/Miladî 1845 yılında Kıbrıs’ta bulunduğu ortaya 

çıkmaktadır. 
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Handî, klasik şiir zevkine uygun şiirler söyler. Gelenekten 

uzaklaşmadan, onu olduğu gibi kabul ederek geleneksel 

değer yargılarıyla ve edebiyatın kurallarına bağlı kalarak 

sanatını yaratır. Dîvân’ı, Harid Fedai tarafından iki kitap 

halinde (2003), (2013) yayınlanır. Fedai, Handî hakkında ilk 

araştırmaları yaparak onu Kıbrıs Türk edebiyat tarihinde 

divanını Kıbrıs’ta tertib eden şairler kısmına alır. Ayrıca 

şairi bilim dünyasına Kıbrıs semalarının parlak yıldızı olarak 

tanıtır. 

Handî Dîvân’ında Arapça ve Farsça söylenmiş şiirler de 

bulunur. Devrindeki pek çok şair gibi tasavvufî sembolleri 

şiirinde ustalıkla işlemiştir. Dîvân’ının “Mukaddime” 

bölümünde sözlerine ‘Besmele’ ile başlayan Handî, burada 

Allah’a dua ederek güzel söz söylemedeki kerametin 

O’ndan geldiği bilgisini verir. Kasîde, gazel, mesnevî, terkîb-i 

bend, tercî‘-i bend, kıt’a, nazm, müseddes, murabba, 

müsemmen, müstezad, muhammes, muaşşer, tahmîs 

gibi nazım şekillerini ustalıkla kullanmasını bilen Handî 

şiirlerini mersiye, münâcât ve na‘t gibi konularda yazmıştır. 

Tahmîslerinin başarılı olduğunu söylenebilir. Tarih beyitleri 

de yine bize şairin yaşadığı çağın önemli hadiseleri hakkında 

kıymetli bilgiler arz eder. Dîvân’da yer yer vezin aksamaları 

görülür. 

“Handî’nin belirgin özelliklerinden biri de şiirinin tasavvuf 

tezgâhında divan ipeğiyle dokunmuş olmasıdır. XIX. Yüzyıl’ın 

ilk üç çeyreğinde yaşamasına karşın divan şairlerine özgü, 

mazmunlarla yüklü, ağdalı vezin hatalı ve biraz zor anlaşılan 

bir dili vardır. Bununla birlikte güzel söylenmiş beyitleri de 

az değildir.” (Fedai, 2003a, s. 21-22)

Onun mısralarını bir müddet görevlendirme ile bulunduğu 

Kıbrıs adası süsler. “Kıbrıs” redifli gazelinde (Fedai, 2005, 

s.113) Kıbrıs özelinde Lefkoşa’ya medhiyeler düzer. Bir 

mekânı güzelleştiren, rahatlatan, huzur veren de onu 

zindana çeviren de insanın bizatihi kendisidir. Handî de 

bunun bilincinde olacak ki Lefkoşa’yı tasvir ederken şehrin 

güzelliklerini anlatırken güzellerini de anlatmaktan geri 

duramaz. Handî, Dîvân’ının bir beytinde Kıbrıs güzellerinin 

âşıkları kendine çektiğini anlatır: 

Gerçi cihânda olur dil-rübâ-yı ‘âşık-küş

Kıbrısda gibi degil meh-likâ-yı ‘âşık-küş   

                         G 85-1 (Fedai, 2003a, s. 115)

Kıbrıs’ta madem ki bir sevgili vardır, dünyalar yansa artık 

umurunda değildir; ve de onu memnun etmek en büyük 

emelidir. Bu sır, o kadar derinlerdedir ki kendine bile 

açıklamaktan kaçınır, sevgilinin yeri artık Handî’nin gönül 

tahtıdır ve şahlar gibi sevgiliye gelip oturması için seslenir.

Sevdiğimdir sevdiğimi şad edem gönlüm gibi   

Râz-ı aşkı künc-i kenzin mahzeninde gizledim/ Zîra canım 

içre gizlü yâr ü cânımdır benim G 206/2          

Sakla ol esrarı zîrâ keşf-i râz olmaz bana   G 1/3

İşte kürsi-i dil-i Handî sana hâzırdır

Geç otur şevket-i şâhî ile canım yerine 

G 285/5

Handî, gazellerinde Kıbrıs ve özelinde Lefkoşa’yı olumlu 

vasıflarıyla ele alır. Kentin görünümünü romantik bir üslûpla 

betimler.

İtalya rîh-i Papadan fekk olup cezîre-i hüsn Bana ikbây-ı 

câh-ı a’zam oldı hıtta-i Kıbrıs

Bu şehr-i Lefkoşeye sanki müste’cir olmuş  G 125/4             Süvâr-ı 

esb-i hurşîd ise de rahşân-ı rahşende  G 271/2

(Fedai, 2003b, s. 337-338)
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Handî’nin Kıbrıs ile ilgili hissiyatı zaman içerisinde izafîyet 

gösterir. Şairin üst-kademe yöneticisi olarak geldiği Ada’dan 

önceleri memnun olduğu anlaşılmaktadır. Bu memnuniyetin 

ardında şairin padişahın eski Âhır Âmiri, Kıbrıs Kaymakamı 

Hacı Mehmed Mesrûr Ağa’nın Handî’ye iltifatının büyük 

payı vardır. Ancak bu durum uzun sürmeyecek, Kıbrıs 

ve Lefkoşa halkı ile ilgili olumlu izlenimleri yerini tam 

tersine bırakacaktır. “Hacı Mesrûr Ağa Kıbrıs Türkleri’nin 

kalkınması uğruna canla başla çalışmakta iken, Lefkoşalılar 

Bâb-ı Meşîhat’a O’nun hakkında kötü haberler iletecek 

ve görevinden alınmasına vesîle olacaklardı. Handî ise 

kadir-kıymet bilmeyen Lefkoşalılar’a çok kızmış ve onları 

yedi kat yerin dibine batıran bir yergi yazmaktan kendini 

alamamıştır.” (Fedai, 2013, s. 4). Himayesini gördüğü 

Kaymakam Mesrur Ağa’yı Der-Saadet’e şikâyet edilmesini 

haksızlık olarak görerek Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’nin 

tamiri için yazmış olduğu 104 dizelik yergi şiirinde Kıbrıslıları 

lânetleyen yergilerde bulunur.

Rikâb-ı devletinde keşti-i zerrîn-veş Kıbrıs

O hâkân-ı melâhat kutre tutdı heft deryâyı          

                       G 204-3 (Fedai, 2003a, s. 241)

Ada’nın şeklî yapısını altından imal edilmiş bir gemiye 

benzeten şairin kurduğu bu benzerlik ilişkisi şairin 

Kıbrıs’a karşı duyduğu hissîyatın bir izdüşümü olarak da 

düşünülebilir.

Bir kasîdede ise Ada’nın hâlinin kötü olduğunu, bunu 

ada sakinlerinin söylediğini ifade eden Handî, kasîdenin 

devamında Kıbrıslıları eleştirmekten geri duramaz.

Kıbrısın bile budur dâhiye-i ahvâli

Çünki sükkân-ı Cezîre bile böyle bed-ter  

                  K 88/21 (Fedai, 2013, s. 200)

Ebediyyen kimsenin onlara (Lefkoşalılara) yaranamayacağını 

söyleyerek yaratılışlarının böyle olduğunu ifade eden 

şair “böyle gelür beyle gider” diyerek bu durumun 

değişmeyeceğine dair düşüncesini dile getirir. Çünkü ona 

göre bu, Kıbrıs halkının yaratılışı, tabiatıdır.

Kıbrıs halkına kimse yaramaz rûz u ebed

Bir cibilletle olar böyle gelür böyle gider    

                        K 88/34 (Fedai, 2013, s. 200)

 

Divanın bir yerinde çağdaşı olan, II. Mahmud’un “Sultânü’ş-

Şu‘arâ” unvanıyla taltif ettiği ünlü Kıbrıs Müftüsü Hilmi 

Efendi’ye (ölm. H. 1264) şöyle seslenir:

Kıt’a-ı dil-keşime nazar et ey Hilmî

Bu rûşen kâfiyeye mısra‘-ı matla sığmaz                   

                           107/1” (Fedai, 2002, s. 164)

Handî Dîvân’ında şiir alanında iddialı olduğunu gösteren 

beyitler az değildir. Şiir söylemedeki maharetiyle övünür. 

“benem” redifli gazelinde bu övünmeyi üst düzeye vardırır.

Benem âyine-i vâridât-ı küll

Handî maksûd-ı ins ü cân benem   217/1
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Bu iddia ile Bâkî, Nev‘î gibi ünlü divan şairlerinin eserlerine 

nazireler, tahmisler yazmaktan geri durmaz. Kendi 

çağındaki etkisi de yine bu yolla başkalarının O’na dönük 

nazîre ve tahmislerinden anlaşılmaktadır. Dîvân’da, yukarıda 

örnek beyitler üzerinde gösterdiğimiz izleklerin benzersiz 

örneklerine rastlamaktayız. Bu sözel örgünün işlemeleri 

oldukça zengindir.

Bir sanatçının yaşadığı sosyal ve tabiî çevrelerin dışında 

düşünülmesi mümkün değildir. Sanat eserini bu çevrelerin 

tesirinde meydana getiren sanatçı gözlemlerini, hayâl 

dünyasını ve sanatkârlık gücünü ortaya koyar. Sanat eserinin 

temelinde sanatkârın aktardığı tabiî ve sosyal çevresinden 

edindiği izlenimler yer alır. Sanatkâr, bu izlenimlerden aldığı 

ilhâmla hayal gücü ve ve sanatkârlık gücünü bir potada 

eritir. 

“

XIX. Yüzyıl  Divan şairi Handî, Rumeli’den görevlendirme 

ile geldiği Ada’da her sanatkâr gibi yaşadığı tabiî ve 

sosyal çevreye dair izlenimlerini şiirlerine konu edinmiştir. 

Handî, geleneğin sınırları içerisinde Ada topraklarından 

feyz alarak yazdığı şiirleri ile dönemin diğer sanatkârları 

arasında orijinal bir şair olarak kendini gösterir. Onun 

şiirlerinden Ada coğrafyası ve insanının izdüşümünü bulup 

tesbite gayret ettiğimiz yazımızda Divan şiirinin hayatla 

bağlantısını göstermeye çalışılmıştır. Bu yolla Ada’nın XIX. 

Yüzyıl’daki sosyo-kültürel durumuna ışık tutulmaya gayret 

gösterilmiştir.
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Hüseyin Bahca’nın Eylül Bir’ini 
Okumak

Fatih YALINER

TDE Doktora Öğrencisi

Hüseyin Bahca

Hüseyin Bahca, ilk şiir kitabı olan Eylül Bir ile 2016 yılında 

İki Toplumlu Şiir Yarışması’nda mansiyon ödülü kazanmıştır. 

Kitaptaki şiirler sırasıyla; Bir, Pegasus, Eylül, Eylül Bir, Bir Yıl 

Sonra olmak üzere beş ayrı bölümden oluşturulmuştur.

       Kitabın adının; Eylül Bir’in ters yazılışı öncelikli olarak 

dikkatleri çekmektedir. Bu tutum, onun Kıbrıs’a veya 

topluma tersten bir bakışla yaklaştığının göstergesi olduğu 

düşüncesini uyandırmaktadır.  Eylül, sonbaharın ilk ayıdır. 

Hüzün ayı olarak da nitelendirilen eylül, hüznün başlangıcı 

olarak da yorumlanabilir. 

Genel olarak bakıldığında Eylül Bir’de, Lefkoşa’da dolaşan 

ben’in, toplumdan içe veya içten topluma sürekli geçiş içinde 

olduğu gözlemlenmektedir. Şiirlerde umut-umutsuzluk, 

özgürlük- sınırlılık,  konuşma-suskunluk gibi düalist yapılar 

görülmektedir. Bu yapılar; ben’in aile, toplum, aşk, özgürlük, 

Kıbrıs (Aspelia) alanlarına geçişini kolaylaştırmakta, bu 

konuların harmanlanarak katmanlı bir şiire dönüştürmektedir. 

Lirizm, real ve bazen de sürreal örneklerle imge yüklü bir 

dille oluşturulmaktadır. Kıbrıs’la özdeşleşen ben, şiirle 

birlikte toplumun ve kendisinin gerçeğiyle yüzleşmektedir. 
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Bu yüzleşme, sözde Kıbrıs’la ve Pegasus mitolojisiyle 

yapılmaktadır. Ben’in hüzünlenerek bazen durağanlaştığı 

bazen de iktidar yapılarına ve onların getirdikleri sınırlara 

öfkelenerek eyleme (aktivistliğe) soyunduğu söylenebilir. 

Buradaki eylem, susmaya karşı konuşmak hatta bağırmakla, 

Kıbrıs’ta sindirilmeye çalışılan azınlıkların veya durumların 

söylenilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Ben,  Kıbrıs’ın tarihsel 

ruhuyla azınlıkların ruhunu kendine ilikleyerek onlara sahip 

çıkmaktadır. Böylelikle Kıbrıs’ın kozmopolitliğini kendi melez 

diliyle birleştirmektedir. Gelecekle ilgili umut-umutsuzluk 

kavramı arasında gidip gelen ben, yaşam karşısındaki 

direncini şiirden almaktadır.

         Eylül Bir’deki ilk bölüm olan Bir’de, on şiir bulunmaktadır. 

Burada diğer bölümlere göre, genel olarak hüzün teması ön 

plandadır, az da olsa öfke 

görülmektedir. Bu bölümün ilk ürünü olan Şiir’deki ben’in “ 

…susmak susmak istiyorum zamansız konuşan yağmurları 

dinlerken/ ama susamayacağımı biliyorum/ yenilgi” 

dizelerinde şairin, mizaç olarak susmayı benimseyemediği 

fark edilmektedir. Eserin tümünde olduğu gibi burada 

da toplumsal bir eleştiri vardır. Yine aynı şiirde “susarak; 

döndüğüm döndüğüm döndüğüm diye bağırmayı 

kendime hak sayıyorum” dizesiyle öfkenin dışavurumu 

yansıtılmaktadır. Bunun dışında bir ailenin yozlaşması ve 

eskiden kalma şiddet dilinden kurtulmaya çalışan ben kişisi 

görülmektedir. Pegasus’la birlikte hüzünleri ve geçmişi 

kabullenip gelecek üzerine umut da inşa ettiği belirtilen bu 

şiirde, ben, kendisini “arafa sıkışmış melez bir sözcük işçisi” 

olarak adlandırmaktadır. Aynı zamanda da “insan bir tanrıdır, 

tanrı öldü öleli” dizesiyle tanrıtanımazlığı kabul etmektedir. 

Şiirde geçen “düş satarım göğsümdeki ateş-dilli yalandan” 

dizesi ise şairin kendisine veya başkalarına söylediği yalan, 

mitomani olarak değerlendirilebilir. Bu şiirdeki özellikler, 

başka şiirlerde daha farklı şekillerde yeniden karşımıza 

çıkacaktır.  

         Ermeni Sokağı şiirinde, Ermeni Mahallesi’nde daha 

önceleri çoğunlukta olan Ermenilerin acılarını ve tarihini 

kendi üzerine giydirmektedir: 

“ yalnızlığım antik bir açı/ hatıralarını döker ermeni sokağına/ 

ve yerleşir/ gölgeleri kuşanan ateşten telaşlara (…) hatıraları 

toplayan bir antikacı gibi yaşarım/ hiç tanımadığım o 

aksanın şikayetini (…) ”

        Bu dizelerden sonra da kum-torbalı balkonların uçurumda 

imgelerim/ sade bileğimin kökenime uzayan anarşistliğini” 

dizelerinde anarşistlik, bende haksızlığa karşı öfkeyle ortaya 

çıkmaktadır. 

Aspelia, Kıbrıs’ın eski isimlerinden biridir. Burada ben’in 

Kıbrıs’la dertleşmesi görülmektedir. O şaire göre: “dengesiz 

bir mücevher”dir. Eserin diğer şiirlerinde de geçen Melez 

Kehribar veya sarı sözcükleri de Kıbrıs’ın eski tarihini 

yansıttığı düşünülmektedir. Sürekli kullanılan kanat sözcüğü 

de, Pegasus’u, özgürlüğü ve şiiri akıllara getirmektedir.   

       Rüya şiirinde, sürrealist bir iyimserlik görülmekle 

beraber, Kıbrıs’la ben’in özgür ruhlarının kavuştuğu bir 

ortam yaratılmaktadır. Burada kavuşma, erotik bir dile 

de zaman zaman evrilmektedir. Ta ki ölüme uyandırılana 

kadar… Sonrasında ise benin rüyası acı tatlı bir anımsamaya 

dönüşmektedir.

        Eserin ikinci bölümü olan Pegasus’ta, Pegasus I, Pegasus’un 

Kirpiği, Pegasus’un Yaşı, Pegasus’un Ruju ve Pegasus II 

şiirleri yer bulmaktadır. Burada Pegasus’la diyaloga giren 

ben, şiirle olan bağlantısıyla Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne, 

savaşa, haksızlığa, iktidara karşı direnmekte, aynı zamanda 

hayatın gerçek özünü bulduğunu düşünmektedir. Bu şiirde 

yalnızlık ve gelecekle ilgili belirsizlik de yer almaktadır. 

Yalnızlık kavramı, daha önceki ve daha sonraki bölümlerde 

de kendisini hissettirmektedir. 

        Eylül bölümünde ise, daha önceki şiirlerdeki umut 

neredeyse kaybolmuştur. Burada iktidar düşüncelere ve 

geçmişe karşı hüzünle birlikte öfke görülmektedir. Mesela 
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Pasaport şiirindeki “düşmanlığın grameriyle bağladılar/ 

tarihin çöplüğünü/  çocukluğumuzun okul çantalarına/ 

oyuncaksız masallarına” dizelerinde okul kavramına ve 

iktidarın ideolojisine yönelik bir eleştiri bulunmaktadır. 

Aslında okul, düşmanlığın iktidar ideoloji tarafından 

yansıtıldığını vurgular. Yine aynı şiirde Kıbrıs’ın kozmopolit 

kimliğinin zoraki olarak değiştirildiği ve –tanınmayan 

pasaport- dizesiyle K.K.T.C.’nin tanınmadığı belirtilmektedir. 

Çağ Ağacı şiirinde de: “ haritalarımızı yırtanların çağı bu 

maria/ vampir ısırıklarının andrez oynadığı/ emre itaat 

eden sokak aralarında/ ve düşmanlığı öğreten kurumuş 

dudaklarımıza/ çocuklarımızda” dizelerinde de yine Kıbrıs’ın 

bazı güçler tarafından sömürüldüğünü ve düşmanlığın 

onlar tarafından öğretildiği vurgulanmaktadır. 

        Musluk ise, bu kitabın görselliğin en çok ön plana çıkan 

şiirdir. Musluktan akan suyun görselleştirildiği bu şiir, kuraklık 

ve kuyu vurgusuyla farklı bir noktaya varır: “… yutar paslı 

sessizlik/ koyu çığlığını/kuyu-insanlarının/ -insanlarımızın!-/ 

ve siner derimize/ yarım asırlık/ kurgusal bir kuraklık”. Burada 

kuraklığın, anlam alanı genişleyerek, toplumların ayrışması 

veya toplumun sevgisiz kalması düşüncesine dönüşmüştür.   

Aynı zamanda kuyunun 74 Savaşı yıllarından kalma toplum 

bilincinde kötü bir izi bulunmaktadır. O konuya değinerek 

kuyuya atılan her insanın etnik kökeni ne olursa olsun 

Kıbrıs’ın insanı olduğunun vurgulanması önemlidir.

         Tanımsama Saati, Puldaki Diktatör, Deccal Çiçeleri, 

Asimilasyon ve Ada Yürüyüşü şiirlerinde doğrudan Savaş 

suçlularına ve iktidarlara sert ve imgesel bir yapıyla kurulmuş 

dille seslenmektedir. Ben, katillerin böldüğü bir çağı, melez 

şiir ile tarihe kazıyacağını şiirinde açıkça ifade etmektedir.

        Dördüncü bölüm olan Eylül Bir’de, kendi bireysel 

hüznünü toplumsal hüzün ortamında anılarıyla birlikte 

birleştirdiği düşünülmektedir. Hüzün Tarihçesi’nde ben, 

çekirdek ailesini şiirlerine yansıtmaktadır.“ elaydı bakışları 

babamın/ hep gri/ ve dumanlı anarım!”. “annem hep bir 

an’ka/ açlık ve acılarında ıslatır/ kısacık örgüsüz saçlarını/ ve 

neme kucak açan kadınlığını”. Bize göre, Mavi yeleli pegasus 

olarak ortaya çıkan sürreal görsellik olan şiirle eylül ve 

zaman gerçeğine erişir.  

        Kitaba ismini veren Eylül Bir şiirinde ise, Kıbrıs’ın ara 

bölgesinde Şadi ve ben’in arasında geçen aşk teması 

etrafında şekillenmektedir: “(…) atlasın beyaz denizinde 

karşılaşıyorum saçlarınla/ saçların yürümeye yeni başlayan 

bir kız çocuğu/ dünyasal bir sabırla sahipleniyor/ tarihimizin 

etindeki yaraları”. 

         Son bölüm olan Bir Yıl Sonra’daki üç dizelik İhanet 

şiirindeki “sessizliğimin omurgasında/ ispiyoncu kuşların 

naif darbeleri/ her yaradan uçuyor bir kral-kelebeği” 

imgelerinde ben’i yaralayan ispiyoncu kuşlar, ben’in 

duygularının kırılmasını veya bedenden ayrılmasını anlatır 

gibidir. Müzikli Kartpostal’da “aspelia, biraz demode ama/ 

kat sarılmaların dünyasal ağırlığını kanatlarıma/ ve yıkalım 

kimsesizliğimin tarihçesini/ ayak izlerimizi özleyen şehrin 

çıplaklığında” dizelerinde görüldüğü üzere, Aspelia’ya 

sanatla veya hayallerle bölünen tarihi birleştirmeyi ifade 

etmektedir. İktidara karşı kullandığı sert söylemler ve 

eyleme geçme isteği Bahca’nın şiirlerinde zaman zaman 

hissedilmektedir. Bu nedenle ben’in iç-dış çekişmeleri içinde 

aktivistliğe giden bir karşı çıkış bizce görülmektedir. 

       Hüseyin Bahca’nın Eylül Bir adlı şiir kitabı üzerine 

yaptığımız bu inceleme, esas hatları itibariyle belirtilmeye 

çalışılmıştır. Bu araştırmamızda Kıbrıs’a özgü kullanımlara, 

şiirdeki öznenin çocukluk anılarına, şiirlerdeki içten dışa veya 

dıştan içe ilerleyişe, mitolojik unsurlara vb. farklı alanlara 

daha detaylı değinebilirdik. Fakat kısa değerlendirme 

olarak bu yazımızı oluşturmanın daha sağlıklı olabileceğini 

düşündük. Burada Eylül Bir’i genelden özele doğru giden 

bir yöntemle irdeledik. Eser’deki bölümlerin ve şiirlerin 

farklılıklarını saptamaya çalıştık. 

        Sonuç olarak Lefkoşa’nın ara bölge, St. Sophia, Ermeni 

Sokağı gibi mekânlarda gezinen ben’in, geçmiş ve kendisiyle 

hesaplaşması, katmanlı ve imgeli bir yapıyla oluşturduğunu 

ifade edebiliriz. Genel olarak, Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne ve 

saptırılan tarihe, estetik bir şiir diliyle karşı durmaya çalıştığını 

ve azınlıkların tarihçesine de sahip çıktığını söyleyebiliriz.  
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Senagül Taşar

ALBATROS 

Göğe erişmiş ivedilikle 

Bir tüy görünmüş 

Kanat mıymış, kuş muymuş

Albatros muymuş 

Yalnız başına aşmış

Okyanusla gök arası maviliği

Gün mü batmış

Sabah mı olmuş

Yok yok gün yeniden doğmuş

Uçsuz bucaksızlara

Son çırpınışta

Bir kez daha kayalığa konmuş

(TDE YL. Öğrencisi)
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Sena Erçin 

KAKTÜS

Bir bitki olarak dünyaya gelseydim,

Papatya olmazdım,

Kimsenin seviyor sevmiyor çelişkisi.

Gül olmazdım,

Günlük sevgilerin elinde solmazdım

Nergis olmazdım;

Bir mevsim görünüp kaybolmazdım.

Bir bitki olsaydım eğer,

İçimde hayat veren sular,

Dışımda ürkütücü dikenler,

Kurak topraklarda bile hayatta kalabilen,

Büyülü bir ruh olurdum.

İnce ruhların görebildiği

Serabî bir can olurdum.

(TDE Lisans Öğrencisi)
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ÖYKÜ 

OPUS 

Salamis Ayşegül  ŞENTUĞ

“Sakin evet, kumsalda gösteri var ya, herkes orada, kahrolası 

jetler, insanlar da utanmadan izliyor, sanki roket atıyorlar, 

hangi çağdayız canım! Zaten, normalde de eskisi gibi değil 

işler, kimsenin böyle yerlere tamah ettiği kalmadı artık, 

birbirinin tıpatıp aynısı kahve mekânları popüler şimdi”

Kadın, gece mavisi kelebeklerin güzellikle ucuzluk arasındaki 

çizgiyi belirlediği porselen tabaktan kestiği bir dilim 

elmalı pastayı, pamuk saçlı müşterisinin tabağına özenle 

yerleştirirken, onu donuk gözlerle dinleyen çalışanına doğru 

homurdanmaya devam etti.

“Bak, geçen sefer haberim yoktu, camlar sallanmaya 

başlayınca korkudan gül şişelerini devirdim, gitti güzelim 

kristaller, bugün kafanızın üzerinden jetler uçacak diye her 

yere ilan vermeliler, öyle değil mi ama canım? Kasabanın yaş 

ortalaması malum, benim bile ödüm patladı, kaldı ki harp 

zamanı ben miniciktim. Anahtarı bulabildiniz mi kuzum? 

Beklettiğim için üzgünüm. Kasanın anahtarını bulamadık, ilk 

müşterimizsiniz bugün, siz buyurun, afiyetle yiyin pastanızı, 

ödemesini sonra alırız. Nerede bu lanet olası anahtar! Daha 

dün akşam şuracıktaydı.”

Müşterisinin yapma güllerle bezenmiş duvarın önündeki 

masaya yerleşmesine yardımcı olurken, bir anda, kapıdan 

dalgın dalgın giren Elsa’yı gördü kadın, hemen kendine 

çekidüzen verdi. 

Staccato, yağmurun ritmi. Kesik kesik, kuvvetli. 

“Ooo, hoş geldiniz, şeref verdiniz, buyurun buyurun. Sizleri 

aramızda görmek ne büyük onur. Yakınlarda olduğunuzu 

duymuştuk.”

Sesini ta derinlerinde hissetmesine rağmen, kadını 

duymazdan geldi Elsa. Uzun küf rengi eteği, omuzlarından 

düşen kiremit rengi şalı upuzun örgülü kızıl saçlarını örten 

mor şapkası ve yorgun bakışlarıyla orta çağdan kaçıp ta 

Lavanta Çay Bahçesi’ne kadar yürümüş gibi bir hali vardı.

Ne acı. Unutmadılar. Daha fazla beklemeliydim. Henüz 

kimse unutmadı. 

Kasabada ilk günüydü Elsa’nın. Doksanlardaki popülaritesini 

kaybetmiş, artık sadece destekle yürüyen ninelerin uğradığı 

Lavanta Çay Bahçesi’ne onu tanıyan kimse olmaz umuduyla 

gelmişti. Ne yazık, hatırlıyordu işte birisi. Ne yazık ki 

unutulmamıştı. Masanın üzerindeki haftalık dergilerden 

birinde kendi resmini gördü Elsa. Bozguna uğradı bir anda. 

Hayatı boyunca öyle dergiler ilgilenmemişti varlığıyla. Kadın 

olduğu için ilgilenebilirlerdi oysa, işinde çok iyi olduğu için 

de ilgilenebilirlerdi. Şimdi, ilk defa, hata yaptığı için konu 

olmuştu dergi kapaklarına. Hata bile yapmamıştı oysa.

Küçük bir kız gibi baktı çamurlu ellerine Elsa, ılık bir bahar 

günündeki bir rüzgârgülü gibi ağır ağır dönüverdi başı, 

elindeki karadutlu keki rafa, yapay çiçeklerin arasına 

geri bıraktı, kapıyı açtı, tek bir adımla, yağmurun altında 

sürüklenen çılgın kalabalığa karıştı.

Pianissimo. Nefes al. Doğanın senfonisini dinle ve say. Bir 

kedi, iki dal, üç kozalak. Önce yarat sakinliğini Elsa, sonra 

sokul içine, bak, ispinozların şarkısı da onaylıyor derin 

nefesini. Yeryüzünün süreğenliğini takip et. İçine çek 

toprağın kokusunu. Nefes al, bir, iki, üç, ver nefes bir, iki, üç...

Ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak yürümeye başladı Elsa, 

kısa sürede çamurdan kapkara oldu ayakları. Bir yandan 

dışarıdaki gürültüyü duymazdan gelmeye çalışırken, bir 

yandan da akıl yüzünde uçuşan fikirlere karşı durmaya 

çabalıyordu. Dışarısının gürültüsü daha ağır basıyordu bazı 
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anlarda.

“Anasının koynundan sofranıza! Bugüne özel fiyat! Bir kilo 

oğlak eti elli lira, evet, yanlış duymadınız, tazecik oğlak eti 

elli lira!”

Katlanamıyordu Elsa. Vahşi kutlamalar dünyayla olan 

çeperini bereliyordu. Oysa bu kasabayı çoğunluğunu yaşı 

geçkin insanlar oluşturuyor diye seçmişti. Bir de ailesinden 

kalma orman evine yakın diye; onu orada aramak kimsenin 

aklına gelmezdi. Eskiden insanın zaman gücüne inanırdı 

Elsa, son olanlardan sonra kalmamıştı inancı ne insana ne 

de zamana. Çocukluk anılarından kabuk yapmış, aylardır 

ininden çıkmamıştı. Talihsizlik işte, münzeviliğe bir son verip, 

insan içine çıkmayı seçtiği gün de ortalık handiyse karnaval 

havasındaydı. Her şey bir kenara, hak edilmemiş alkışlara 

katlanamıyordu Elsa.  “Serçe ruhlum” diye severdi kocası 

onu. Ah, ah, kocası da yalnız bırakmıştı Elsa’yı. Pazar yerinde 

pençeleri kilitli baykuşlarla fotoğraf çektiren kocaman 

adamları, çığırtkan kasapları, savaş uçaklarına heyecanlanan 

çocukları, hepsini geçti Elsa, medeniyetin yabani yüzünü 

arkada bırakmak için var gücüyle koştu ormana.

Karanlık bulutlar giderek alçalmaktaydı. Hızlı adımlarla 

huş ağaçlarını geçti Elsa, yalancı akasyaları geçti, at 

kestanelerini geçti, sırılsıklam olmuştu. Kasabanın kumsala 

inen dönemecine vardığında bir süre duraksadı, oraya daha 

küçük bir kız çocuğuyken annesiyle geldiği zamanı hatırladı, 

gözleri yokuşun aşağısındaki palmiye ağaçlarını aradı, ikisi 

de oradaydı hala, biraz solmuştu seyrek yaprakları, biraz 

eğilmişti sürgün yerleri, belki de yanlış yerde var olmanın 

acısından biraz daha yaklaşmıştı birbirlerine başları. 

Balakirev’in Opus 18ini ilk kez dinlediği anı anımsadı Elsa, 

uzaklarda yükselen dalgalara karıştı anımsadığı tınılar. 

Çocukken ne severdi denizin sesine nota karıştırmayı. Oraya, 

iki palmiyenin arasına oturur, annesiyle solfej çalışırdı. 

Elinde nota defteriyle sağa sola volta atan annesinin biricik 

kızı olduğu günleri anımsadı Elsa. O günlerde karar vermişti 

orkestra şefi olmaya. O günlerde, minik bir balık gibi 

yüzerken içinde zaman, annesinin ısrarlarına rağmen eve 

gitmek istemez, dalgalara karşı terennümler çığırırdı Elsa. 

Oysa şimdi, iğdiş edilmiş bir andan taşıyordu hep, kıyıya 

vuruyordu hoyratça, durmadan… Bildiği tüm anlamlarda 

tortuydu “ev”, “müzik”, “zaman”.  Bir tek ağaçlara anlattığı 

sükûneti vardı elinde kalan. 

Bir çift kırmızı çizme, bir çiğnenmiş sakız, bir izmarit…

Kumsala inmedi Elsa, ormana doğru devam etti. Yüzlerle 

karşı karşıya gelmemek adına, yere bakarak yürüyordu, 

Elsa. İnsanların sesleri kadar yüzleri de gürültülüydü, kaldı ki 

pazar yerinin cümbüşü yaraşamazdı içindeki hengameyle. 

Üzerinde çil gibi artan gözlere dayanamıyordu Elsa. 

“Adlandırarak alçalma” yapmaya devam etmeliydi, kocası 

burada olsa kesinlikle bunu önerirdi. Bu özel teknikle Elsa’nın 

“havalanmış aklını” yere yaklaştırdığına inanıyordu kocası. 

Özellikle Tokyo konserinden önce epeyi işe yaramıştı. Ne 

olurdu o lanet gün de işe yarasaydı. O lanet günün parçaları 

yine an an birleşmeye başlayınca, durdu Elsa, göğe baktı, bir 

karatavuk uçtu üstünden, evet, hemen adlandırmalıydı.

Şimdiye gel Elsa bak, bir izmarit daha, bir harp, otuz iki 

keman, on iki viyola, on iki çello, sekiz kontrbas, hayır, hayır, 

şimdiye gel, kuru yapraklar var bak, bir akçaağaç yaprağı, 

seversin akçaağaçları, dört flüt, dört obua…

İçinde tortulaşmış anılara değil, kemikleşmiş hayal kırıklığına 

değil, ana, sadece ana teslim olmalıydı.  Saymalıydı. 

Kocasının icadı olduğuna inandığı bu teknik çoğu zaman 

işe yarardı. Ne iyi anlardı kocası Elsa’nın aklının bulutlu 

diyarını. Yine de ihanetini affedemezdi Elsa. O olsun, o olsun 

inanmalıydı ona. Ormanlık alana daldı Elsa, gördüğü her şey 

şekilsiz, duyduğu her ses aşırı yüksekti. Brahms’in Opus 115’i 

bile sakinleştiremezdi içindeki gürültüyü.

Elsa, şu an buradasın bak, bir kestane ağacı, bak bir sincap, 

bir ıhlamur ağacı, bir kestane daha ve köpekli kadınlar. 

Yağmur durdu ancak nemli bir hava. Attacca! Nemliydi hava. 

Nemden mi olmuştu yoksa? Bunu daha önce hiç 

düşünmemişti. Belki de konser deniz kenarında 

olmasaydı, ya da belki Kıbrıs denizde bir ada olmasaydı, 

Elsa delirmeyecekti. Delirmemişti ki zaten Elsa. Gazeteler, 

mecmualar, manşetlerinde öyle yazmıştı sadece.

Üzerinden dört ay geçmiş olmasına rağmen, her duyusu ile 

ayrı ayrı hatırlıyordu olanları Elsa. Kasabanın keşmekeşini 
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ardında bırakıp inine doğru koşarken, renk renk, ton ton, öbek 

öbek canlanıyordu o anın çarpık, bozuk, bedbaht kokuları. 

Birden durdu, toprağı öpmek için yere eğildi Elsa, toprağın 

yağmur kokusuyla yoğrulmak istedi, tüm bedenini toprakla 

kaplanmak, toprakla yek olmak, toprağa sığınmak… Ancak 

toprak saklayabilirdi yasını. Ne kadar saklanırsa saklansın, 

göğünden fışkırıyordu hatıralar. Tellilerin yanık kokusu, 

pirinç üflemelerin ıslak metal kokusuna karışmışken, presto 

vivace’ye doğru koşan nemli bir koku. Hemen o kokunun 

ardından gelmişti felaket. Önce şaşıran, sonra aşağılayan 

bakışlar. Hızlı hızlı yürümeye devam etti Elsa, ellerini 

başının arasında bir mengene gibi sıkıştırıyor, düşüncelerini 

durdurmaya çalışıyordu. Tekrar başlamışı yağmur, bu kez 

daha şiddetle yağıyordu, bir ginko ağacına tutunarak 

ayakkabılarını giydi Elsa ve koşamaya başladı. Yağmurla 

birlikte o da hızlanıyor, o koştukça gözünün önündeki anılar 

daha da şiddetleniyordu. Tıpkı bir volkanın etrafa saçılmış 

lavları gibi kırmızı, alev alev, bozuk, yanık, tehlikeli ve yok 

ediciydi o ses. Re majörün civarında dans ederken birden 

yörüngeden çıkan, o itaatsiz, o tedirgin, o düşman ses. Ve 

ardından, bozukluğun tiranlığına çaresizce boyun eğen, 

ilerleyemeyen zaman. Ve kocasının şaşkın, hayal kırıklığına 

uğramış ifadesi. Ve utanma. Ve izleyicilerdeki ayıplama. Ve 

utanma. Kaçamıyordu Elsa, ruhunun astarı o anla kaplıydı 

adeta.

Kimin kemanaydı? Kimin kemanaydı? Kimin kemanaydı? 

O günden beri içsesinde bu sorunun yankısıyla yaşıyordu 

Elsa.

Kimin kemanaydı?

Rana’nın mı?

Kocasının mı?

Yeni gelen kızcağızın mı?

Bir sümüklüböceğin güneşteki izi gibiydi anılarında o bozuk 

ses; bazen vardı, bazen yoktu, bazen silik bazen parlaktı 

ama hep vardı. Ormanda yürüyüşe çıkmış, bir ağacın altında 

yağmurun dinmesini bekleyen turistler üzerlerine doğru 

hızla koşan Elsa’yı şaşkınlıkla izlerken, Elsa’nın gözü hiçbir 

şey görmüyor, kovalanırcasına, var gücüyle koşuyordu. O 

günden, o andan, o sesten kaçıyordu Elsa, ancak bir türlü 

varamıyordu şimdinin yamacına.  

Yanlış işitmiş olabilir miyim? Hayır, hayır, mümkün değil. 

Schubert anlardı beni. Peki, nedir bu içimi kemiren şüphe? 

Nasıl olur da emin olamam kendimden. Bilmiyorum. 

Kimin kemanı olduğunu hala bilmiyorum. Bilememekten 

utanıyorum. Bilebilmeliydim. Utanıyorum.

Kimin kemanından gelmişti o ses? Sebebi neydi? Havadaki 

nemden miydi, konser salonunun akustiğinden mi? Kimi, 

neyi suçlayacağını nasıl bilemezdi? Bozukluğu tespit 

edemeyişini kendine yakıştıramıyordu Elsa. Kendine 

güvenemeyince, kimseye inanamıyordu. Gazetecilerin 

dediği gibi “delirmiş” olmayı bu müphemliğe bin kat 

yeğlerdi. 

 “Klasik Batı Müziği tarihinde unutulmaz olay!” 

“Afrodit resimleriyle bezenmiş konser salonunun açılışında 

olay! İzleyici şefin çığlık çığlığa salonu terk edişi ile korku 

dolu anlar yaşadı.” 

“Schubert’le bin bir rüyaya dalmış seyirciler, şefin çığlığı ile 

uyandılar”

“Kadın şef delirdi”. 

Böyle yazmıştı gazeteler.

 “Şefimizin biraz istirahate ihtiyacı var” demişti kocası 

röportajında. 

Yürüyecek takatinin kalmadığını anladı Elsa, kilometrelerce 

yolu vardı daha. İninin istikametine giden ilk minibüse bindi. 

Minibüs doluydu. Kimse ona ilişmesin istiyordu. 

Derin bir nefes aldı Elsa, kocaman kulaklıklarıyla müzik 

dinleyen gözleri kapalı bir genç kızın yanına oturdu. 

Gençlerin kayıtsızlığına sığınarak güvenli bir yol arkadaşı 

seçmiş olduğuna inandı Elsa. Minibüs hareket etmeden, 

alacakaranlık renklerinde bir kelebek kondu minibüsün 

camına.

Bir kelebek. Bir kelebek. Ya da bir güve bu. Bir güve, bir güve. 

“Görünmez hissetmek istiyorsan, şeffaf olur renklerin” diye 

mırıldandı yanındaki kız. Önce, bir şarkı mırıldandığını 

düşündü Elsa.

 “Görünmez hissetmek istiyorsan, görünmez olursun” diye 

tekrarladı kız. Elsa duymazdan geldi. Eğdi başını önüne, 

ellerine baktı. Bir zamanlar anı sihir gibi bölen, orkestrayı tek 
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bir hareketiyle sessizliğe gömen, izleyicileri nefessiz bırakan 

elleri kapkaraydı.

 “Kişisel gelişim kitabı dinliyorum, çok yardımcı oluyor” dedi 

kız. Elsa, yine, oralı olmadı. 

Sessizdi minibüs. Tek ses yağmurdu camlarda.  Masa dağlarını 

geçtiler, güneş batmakta, siluetler koyulaşmaktaydı. Kasaba 

insanları artık uzaktaydı, şehir insanlarıysa daha uzakta.

“Hintli bir gurunun kitabı bu, renklerin hayatımızdaki 

anlamları ile ilgili, bazı renkler bizi parlatırken bazı renkler 

görünmez yapıyormuş.”

Zoraki bir gülümsemeyle kafa sallayıp yüzünü yoldan taraf 

çevirdi, Elsa. Önlerinde araba yoktu, yolda hiçbir şey yoktu, 

acil bir durumda, saymaya kalksa, dışarıda sayacak hiçbir 

şey yoktu, camdaki güve de uçmuş, kim bilir o yağmurda 

nasıl bir kadere savrulmuştu.

“Ben bütün renkleri severim ancak mor, sakinleştirir beni. 

Affetmenin rengiymiş mor, öyle diyor guru. Sadece bir renk 

değil mor, mistik bir macera benim için, dünyanın olabilecek 

en iyi hali hakkında bir fikir hatta”

Hey! Bunlar benim sözlerim! Karajan hakkındaki 

röportajımdan! Neler oluyor?

Korku dolu gözlerle yere dikti başını Elsa. Dizleri titremeye, 

avuçları terlemeye başladı.

Bir rastlantı Elsa. Bu sadece bir rastlantı.

“Yanlış bir şey mi söyledim” diye kekeledi kız, “mor bir şapka 

takmışsınız bugün, siz de mi mor sevenlerdensiniz yoksa?”

Sakince başını salladı Elsa. Uzun süren bir sessizlikten sonra 

başını cama yaslayıp gözlerini kapattı kız, bir daha ağzını 

açmadı yol boyunca. Kız ilk durakta iniverince derin bir nefes 

aldı Elsa. Direttiği kendiliğiyle baş başa kalmıştı sonunda. 

Güneş batmıştı. Yolcuların çoğu uyuyordu. Kızın inmesi 

ve gecenin insanların üzerine örttüğü sessizlikle birlikte, 

sakinlik bozan tüm tehlikeler ortadan kalkmıştı. Dışarısının 

karanlığı içini huzurla kaplamıştı. Kapkaranlık ormanda evin 

yolunu bulabileceği için kendisiyle gurur duydu Elsa. Bu 

his yüzüne ufak bir gülümseme kondurdu Elsa’nın. Minicik 

bir çocukken koyduğu patika nişanlarını takip ediyordu 

hala. Hiçbirini unutmamış, bir an bile kendinden şüpheye 

düşmemişti.  Kendinden şüpheye düşmemenin vakur 

gizemi kapladı içini, gülümsedi bir kez daha.

İneceği sapağa yaklaşınca ayağa kalktı Elsa. Kızın oturduğu 

koltuktaki buruşturulmuş kâğıt parçasını görünce, 

dayanamayıp öykündü Elsa. Gençliğin vurdumduymazlığına 

söylendi. Kimse duymadı Elsa’yı. Yüzünü hatırlamaya çalıştı 

kızın, yüzüne hiç bakmadığını fark etti sonra. Tam kâğıdı 

minibüsün çöpüne atacakken üzerinde kocaman harflerle 

yazılmış kendi adını gördü Elsa. 

“Daha önce gelmeliydim, benim hatam olduğunu daha 

önce itiraf etmeliydim, benim kemanımdı o, çok üzgünüm 

ELSA.

Sabri Can Keklik 

salkımdan dökülen “ıslık” üzerine

bir uğultunun peşinde

ince bir yaprak düşer

matemi gecelerinde

yine hangi babanın göğsündesin!

“ney”

bir sızı durur, al gerdanında söğütün

ötede duran bir

“zeyl”

on bacaklı örümcekler tutunur

yine al gerdanında kadının 

hangi çarşaflar örter,

bilmem

kaşlarından dökülen çatık duvarlar

bir dekroşe damlasında

bir fotoğraf, iki cümle

anı yaşar örümceklerin sesinde

(TDE Y.L. Öğrencisi)
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RÜYAKÜ: ESRARENGİZ AKIŞ

Hüseyin BAHCA

Star Oops diye bir yerdeyim. Mekân üç gün önce açılmış. Klimaların yarattığı soğukluk, mekânı Mağusa’nın sıcaklığından 

uzaklaştırıyor. Hezimeti andıran bir kalabalık var. Herkesin elinde kredi kartları, herkes akıl almaz derecede alışveriş yapıyor. 

Gülüşlerinden yorgunluk akan kasa-görevlileri müşterilere yetişemeye çalışıyor. Kalabalığın arasından sıyrılarak süper 

kahramanların olduğu reyona gidiyorum. Ve Süpermen oyuncaklarının karşısında duruyorum. Hepsi birinci sınıf, Amerikan 

malı. Tek yumurta ikizleri gibi; birbirlerine çok benziyorlar ama onları ayıran küçük farklılıklar var. 

Saniye başı artan bir hareketliliğin içindeyim. İnsanlar sırtıma çarparak ilerliyor ya da kulağımın dibinde yüksek sesle 

birbirlerine bi’şeyler gösteriyor. Kulaklarımı tıkayarak önümde duran oyuncakları inceliyorum. Oyuncakları inceledikçe; 

konsantre oluyorum. Konsantrem arttıkça; koleksiyonumun son hali canlanıyor zihnimde. Önümde duran ve zihnimde 

beliren iki manzarayı karşılaştırarak; olmayanı bulma yeteneğim devreye giriyor ama kısa süre sonra sonlanıyor. Çünkü 

benden öte bir işarete daha ihtiyaç var ve o işaret hiçbir oyuncaktan bir türlü gelmiyor. 

Oyuncaklardan herhangi bir işaret gelmeyince hüzünleniyorum. Bu itiş-kakış içinde; genç bir kadın gelip koluma dayanıyor. 

Bakımsız ve soğuk. “Senin gibi iş sahibi olduktan sonra oyuncaklarla tanışmıştı. Oyuncaklarla sıkı bağlar kurardı. Seninki 

gibi koleksiyonu vardı. 

Ama o Küçük Prens’in peşindeydi. Bazı ürünler sınırlı sayıda üretildi diye Paris’e gitmişliği bile var.” diye fısıldıyor… Dik dik 

kadına bakıyorum. Şakağında şarka has tribal bir döğme. Ağlayarak dışarı kaçıyor. Neyden bahsettiğini daha iyi anlamak 

için arkasından gidiyorum. Ama Star Oops’tan çıktığım zaman etraf bomboş. Dükkanın bulunduğu caddeye çıkıyorum; 

Salamis Yolu’na. Cadde de boş. Sulu Çember’e doğru ilerleyen bir karartı var sadece. Arkasından koşturuyorum. Koşturdukça 

ciğerlerimin sıcaktan yandığını hissediyorum. Ve akıl almaz bir şekilde kendimi Spaccanapoli Caddesi’nde* buluyorum!, 

hızımı kesmeden – sanki bu caddenin yüzyıl öncesini biliyormuşum gibi - yokuş yukarı koşturmaya devam ediyorum...

RÜYAKÜ: KÜÇÜK DÜNYALARIN SIRRI-KUTULAR

Remzi’nin odasında Rum’dan kalma leopar desenli bir dolap var. Dolabın karşısında eski bir yatak, yatağın yanında bozuk 

bir dikiş-makinesi, dikiş-makinesinin üzerinde duvara monte edilmiş bir televizyon. Pencereleri dış-dünyaya kapalı bir oda 

burası. Kimsenin merak etmediği, umursamadığı; çocuksu bir yalnızlık tapınağı… Bu odada sakladığı iki kutu var Remzi’nin. 

Birinin içinde; çocukluk fotoğrafları, ilk emziği, ilk kıyafeti, oyuncak askerleri, yeşil-beyaz bisikletin gazete kuponları, birkaç 

karikatür, nenesinin yazdığı iki kitap, süt ve çikolata kokusu... Diğer kutununsa içi boş. Ama Remzi’nin söylediğine göre; 

bu kutunun adı Hayal Kutusu. Ve bir dünya var bu kutunun içinde; kimselerin girmediği, girmek iste de giremeyeceği, 

hiçbir kötülüğün olmadığı, uyumadan önce hayallerini, uyandıktan sonra da rüyalarını kattığı, kutunun derinliğindeki 

yansımadaysa; herkesten sakladığı gülüşünü gördüğü, annesiyle babasını yaşattığı… 

Bu kutular küçük bir sır, bizim küçük dünyamızda. 

Mağusa – Dumlupınar

Kasım 2018

* Napoli şehrinin ortasından geçen ana cadde
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Gecenin İçinde Bir Sabah Vakti 
    
Aylin ÇELİK
TDE Yüksek Lisans Öğrencisi 
    

 Venedik’te bir sandal içindeyim. İri yarı esmer bir adam 

duruyor karşımda, elinde bozuk gitarının kopuk tellerine 

değip hoş melodilerle şehrin kulaklarının pasını siliyor. 

Öyle güzel ki şarkıları..Ah! öyle sessiz söylüyor ki, söylediği 

şarkıların sessizliğinde sağır oluyorum. Adamın kıyısına 

sığınsam diyorum, derken pencereden sızan güneş 

yanağımdan öpüp beni uyandırıyor. Yine mi sen diyorum 

pis güneş! Git pis güneş, git, git! Bakışlarımla taşlıyorum 

hayatımın güneşi battığı günden beri yüzüme vuran, beni 

aydınlatmaya çalışan bu saçma evrenin saçma parçasını. 

Öyle bir taşlamak ki kutsal topraklarda, sözde dinin görevi 

dedikleri “Şeytan Taşlama” ritüelini gerçekleştiren, dünyanın 

her yerinden sırf bunu yapmaya, böylecr sevap kazanmaya 

gelen Müslüman kabileleri görse bakışlarımı bir taş bile 

atamadıklarının farkına varacaklar. 

     Saat sabahın ilk vakitleri, şu soylu filmleri geliyor 

aklıma, kalkıp kaldırıyorum perdesi aralanmış pencerenin 

panjurlarını. Havada hafif bir esinti var. İtiraf etmek 

gerekirse seviyorum rüzgârın tenimle ettiği valsi... Başım 

hafif dönüyor, öyle hafif dönüyor ki birazdan bayılacağım 

sanırım. Elimi komidinin üstündeki telefona atıyor ve sıfırı 

tuşluyorum. Hepimizin bildiği şu klasik mekanikleşmiş ses 

tonuyla cevaplıyor resepsiyon beni: “ Size nasıl yardımcı 

olabilirim? “ diye soruyor. Bir kahkaha atıyorum.. Tanrı’nın 

bile yardımını esirgediği bana sen nasıl yardımcı olacaksın 

dercesine… ve telefonu patıyorum. Hayattan vazgeçtiğim 

gibi vazgeçiyorum oda servisinden. Zaten isteyecek bir 

şey de bulamıyorum. Afedersiniz mutluluklarınızdan biraz 

rendeler misiniz az yağda pişmiş omletime ? Bence de 

saçma -hayat kadar, birine güvenmek kadar- Venedik’te 

adamın telleri kopuk gitarını çalıp dilsiz olmasına rağmen 

söylediği şarkılar kadar saçma. 

Telefonla konuşmak için uzandığım yataktan kalkıyorum. 

Bir kenara buruşturup attığım beyaz gömleğimi giyiyorum 

üstüme. Biri içimdeki kirazları ezmiş olacak ki gömleğimin 

her yanı leke ve söylemekten gocunmuyorum biraz da kötü 

kokuyorum. Dünyanın içimi yıkamadığı, beni temizlenediği 

her gün biraz daha -metruk evlerde yaşayan o kadınlar 

gibi- kirlettiğini anladığım günden beri kaçıyorum 

sudan ve sabundan. Geceleri seviyorum. Görme yetisini 

kaybedenlerin sesi daha iyi işittiklerini duyduğum günden 

beri geceleri daha çok seviyorum. Bana ait olmayan bir 

odada benim olmayan bir plakta çalan klasik müziği -hiç 

anne olmadığım halde- evladıma sarıldığımda içime dolan 

huzurun ferahlığını hissettiğim gibi hissediyorum. 

Odada bana ait hiçbir şey bulamıyorum, aynada gördüğüm 

dışında. Aynada gördüğüm de pek bana ait gibi durmuyor 

aslında. Fakat her zerresine kadar benim olduğuna 

inanmasaydım bu kadar da hor kullanmazdım diyorum. 

    Ruhumu daha geçenlerde sattım Küba’da bir kadına. 

Eşinden yeni ayrıldığını hayatın ne kadar zor olduğunu 

falan filan saçmalarken son yüz dolarına hiç tereddüt 

etmeden vermiştim ruhumu. Kendimi kandırdığım gibi 

kandırmıştım o kadını da ama o da fark etmeliydi böyle 

bir beden içinde bir ruhun bu morluklara, bileklerindeki 

on dört dikişe, göğsünden onbinlerce kez vurulmuş 

olmasına rağmen yaşayamayacağını. Kadını aptal yerine 

koydum kabul ediyorum demek isterdim ki asıl beni aptal 

yerine koyan oydu. Zaten bir zavallıydım, bana acıdığını, 

gitarının son parasıyla ruhumu satın alacağını söylemişti. 

Şimdi düşünüyorum da asil kadındı. Bu dünyanın kirine 

bulaşmamıştı belli.

    Zaten bu hayat hep iyilerin kandırılmaya çalışıldığı yer 

olduğu halde kandırılanın sadece kandırma çabasında 

olanın ta kendisi olduğu yer değil miydi? Zavallı ben, zavallı 

ben, zavallı ben!



TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT-KÜLTÜR-SANAT  E-DERGİSİ SAYI III

71

Ahmet Uçar 

Kısa Şiirler

I. Arayış

Göçebe ellerim

Yurt arıyor kendine

Yüzünü uzat

II. Özlem

Kuş özlemiyle 

Sallanıyor

Elektrik telleri

(TDE Lisans Öğrencisi)
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Tuğçe Elif Aktaş

ÇOK ‘’BİZ’’

Bu, bizim şiirimiz

Sabaha dönük zamanlarda umutlu

gecede telaşlı

hüzün, bizim

ölüm, bizim

acımız  hep daha yeni

yaralarımız içimizde kalıntılarla 

eriyordu hoşgörümüz

günahımız  bizden gidiyordu

terkettiğimiz  gerçek 

kabullenmedik yangın yerimizi

dirayet ateşi sönmedi terimizde

biz kargaşaya sürgündük

kimsenin anlamadığı odalar yığıntısı

biz en çok ‘’biz’’dik…

“ben”e düşman “hiç”.

(TDE Lisans Öğrencisi)
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ENgebeler...

İlke ERGİN 

 Tüm inişleri çıkışlarıyla, kuzeyden güneye 

yolculuktaydı Mustafa... Deniz ötesi bir yolculuk değildi 

bu. Sınır ötesi de değildi. Girne’den Lefkoşa’ya gidiyordu 

arabasıyla, her zamanki gibi. Günlerdense sisli, bulutlu bir 

pazartesi... 

 Kızını kucağına aldığı üç aydan beri, günlük rotası 

hep evden işe, işten eve bir kısır döngüden ibaretti... Yine 

de halinden memnundu. Yaşamın rutini ona hiç de esaret 

kilidi gibi gelmiyordu. Aksine, uçsuz bucaksız semalarda 

süzülüyordu ruhu. Çok iyi biliyordu, bu tılsımın gücü 

kızından kaynaklanıyordu. 

 Kızı Masal’ın yüzünü ilk gördüğü anda hissettiği 

yoğun duyguların bereketi gün geçtikçe daha da artıyor, sel 

olup taşıyordu. Sel altında çamura batan memlekete inat, 

kendini eskisinden de iyi hissetmesini sağlıyordu yüreğinden 

taşan duygu seli. Yaşam, yaşamak daha anlamlıydı sanki. 

Nefes almak daha elzemdi. Çalışabilmek için, para kazanmak 

için, kızını beslemek için; sevgiyle, şefkatle... 

Her şey “Masal”a dönüşmüştü Mustafa için. Girne’deki 

denize nazır evin manzarası yitip gitmişti Masal’ın zeytin 

gözlerinde. Dalgaların sesi duyulmaz olmuştu minicik 

inleyişleriyle. Üç aydan beri “Masal”dan ibaret olmuştu 

dünyası. Dairede mesainin eriye çürüye tükenmesini 

beklerken tüm sohbet aralarında, bir yudumluk kahvede, 

imza merasimi sonrasında aklında tek Masal vardı.

 İşte o an, Gönyeli çemberinden çıkmayı başardığı 

yirmi dakikanın sonrasındaki tam da o an Masal’ın kokusu 

çalınmıştı burnuna adeta... Ne var ki Beşparmakların 

engebelerinden dalgalanarak indiği Lefkoşa’nın 

engebelerinde, o büyülü anı uzun uzun yaşayabilmesi 

pek de mümkün değildi. Yolları kevgire çeviren çukurlar 

ve yarıklara düşe çıka ayıldı Masal alemlerindeki düşten. 

Engebeler düştü sonrasında düşüne. Düşüne düşüne 

sınırların ötesine ulaşamayacağı engebeler...

 Yirmili yaşlarına kadar düştü düşleri. Aslında 

yirmilerinin üstüne çıkmayı hiçbir zaman başaramamışlardı 

ki, ne ideolojisi ne de idealleri. Eh, devlet kapısı az buz 

bir cevher değildi ne de olsa. Hele de ailesinden ganimet 

arsaya ve hatırı sayılı maddi desteğe ilave olunca. Edremit’in 

güzelim yamaçlarında bir villa düşmüştü bu sayede payına. 

Bir de konforlu araba... 

 Yolların bitmez tükenmez engebelerinin sefilliğinde 

koskoca bir ironiden ibaret olsa da seviyordu arabasını. 

İdeolojileri pahasına seviyordu bakanlıkta çalışmayı. 

İdeallerinin sonsuz maviliğe uzanan aydınlığı, vız gelirdi 

denize nazır villasının çatısı altında ona. Gölgesinden 

memnundu Mustafa. Dört duvar arasından memnundu. 

Dört duvardan ibaret değil miydi zaten Kıbrıs gerçeği? Öyle 

ya; millet gündüzleri işinde gücünde, akşamları ise kapısı 

sürmelenmiş evinde. Yaşam dört duvar, al sana başka bir 

engebe!

 O an yirmilerinden hortlayan bu serzenişi acilen 

kışkışlama havliyle yeni bir düşe dalıp gitti Mustafa. Yaz 

tatilinde nerelere gitselerdi acaba? Dövizin değeri desen 

memleketteki göçmenler gibi gün geçtikçe çoğaldıkça 

çoğalmakta. Hayali bile fazla, Avrupa’ya uzaktan el salla... En 

azından o senelik... Hem Masal’la Avrupa seyahati masaldan 

da hayalci şimdilik... En iyisi her şey dâhil, beş gecelik. Hafta 

sonları da Karpaz’da konaklama, hiç yoktan birkaç seferlik...

 Derken arkasındaki korna sesiyle yarım kaldı hayali. 

Yeşil almıştı kırmızının yerini. Upuzun konvoyun ortasında 

dura süre bakanlığa ilerlerken yine Masal alemlerine 

sürüklendi. Ne de sabırsızlanıyordu “baba” sözcüğünü 

kızının ağzından duyabilmek için. Hele o ilk adımlarını 

attığını görmek ne de müthiş bir haz verecekti Mustafa’ya! 

Eh tabii, kızının memlekette düşe kalka aşabileceği tek 

engebenin patik adımlardan ibaret olacağının bilincindeydi. 

Memleketin içinde yaşayanlar, onun ta kendisi olmaktan 

kurtulamazdı ne yazık ki! Üç aylıkta yavrucuk, otuz yaşında 

yavrucuk, kırk beş yaşında yavrucuk. 

 Çeyrek asırlık öğrencilik bitse de yavruydu bu 

memleketin insanı. Bir doktor çıksa, öğretmen çıksa, avukat 

çıksa da yavruydu. Hele ana, baba olmaya görsün büsbütün 
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yavrucuktu. Sürekli azarlanan, kısıtlanan, mezara kadar 

“büyük”lerinin eline, sözüne bakan; öyle ya da böyle... 

 Yine de kendi suskunluğunu, uslu uslu söz dinleyişini, 

boyun eğişini hazmedebilirdi, hatta çoktan hazmetmişti. 

Masal’ın iyiliği için, iyi yerlere gelebilmesi için, anne ve 

babasının kendine sağladığı imkânları ona sağlayabilmek 

için hazmedip sindirmek kaçınılmazdı yavruluğu. Ancak tüm 

bunları Masal’ın da yaşayacağı gerçeği fena çöreklenmişti 

yüreğine.

 İşte aşamayacağı bir engebe daha... Bu kez 

kolay kolay defedemiyordu zihnindeki yirmililerinden 

hortlayanları! Masal’ın kaçınılmaz gerçeğini düşünmeye 

koyuldu. İllaki bir özel okula gidecekti, en iyisinden... Derken 

kısmet, belki koleji kazanır da yükünü biraz hafifletirdi. Ya 

kazanamazsa ne olacaktı peki? Yavruluktan yetişkinliğe 

nasıl açacaktı güzelim kızının kapılarını? Yok yok, Güney’deki 

okullardan birine göndermek en hayırlısıydı öyle bir 

durumda. Aşmalıydı tüm engebeleri Masal, sıkışmamalıydı 

dört duvar arasına! Varsın, Avrupa’da kursundu düzenini; 

varsın, kendi sıkışsındı hasret belasına! 

 Olan olmuştu zaten yıllar yılı Mustafa’ya. 

Memleketten öte köy yoktu ona... Mustafa boyun eğecek, 

Mustafa söz dinleyecek, Mustafa başını sallayacak, maaşını 

alacak... Mustafa kırk beş yıllık üç maymun geleneğinin 

mirasçısı olacak. Bazen marifetçesine dost sohbetinde yanlış 

bulduğu doğrulardan mızmızlanacak, sonra yine susacak. 

Kellesi koltuğunun altında, kelle koltuktaymışçasına 

oturacak. İnanmadığı doğruların altına bir yığın imza 

atmaktan ibaret kalacak marifeti...

 Mustafa’nın ENgebeleri... Öyle ki dokuz aylık gebelik 

kıyasa bile gelemez bu ENgebelerle! Mustafa anaya, babaya 

gebe... Mustafa Masal’a gebe... Mustafa Masal için bakana, 

müsteşara, müdüre gebe... Bakanlar iş insanlarına, iş 

insanları bakanlara gebe... Memleket memlekete, memleket 

daha ne masallara gebe! 

 Aklında Masal’dan çok uzak hikâyeciklerle park 

etti arabasını Mustafa. Son bir hamleyle düzeltmeye çalıştı 

moralini. Hamle derken öyle uzun boylu bir girişimi olmadı 

tabii. Sadece geçirdi içinden şehit vermeyi başaramadığı 

temenniyi:

 Keşke tüm engebeleri aşsa çocuklar, keşke tüm 

engebeleri aşsa memleket, keşke tüm engebeleri aşsak; 

kaldırsak sınırları. Keşke sade analar gebe kalsa Mustafalara, 

Masallara; analar gebe kalsa yavrulara! 

Osman Atasoy

Hiç

Koca bir boşluk var içimde

Sen yağarken güzeldi

Tutardım içimde

Saklardım

Toprağa karışmadan

Rastlamamız birbirimize

Sonra yavaş yavaş ayrılmamız

Aniden değil

Sıcak sarılmaların ardından gelen

Buharlaşma hislerde

Bu kadar içinde olup

Bir o kadar da kaçmak

Zapd edilemeyen vahşi hayvanlar gibi

Uysalca değil

Hırçınca kaçış

Dört nala

O okşamalar

Sarılmalar

Öpüşler

sonra

Alışmaya çalışmak yokluğuna

Koca boşluğuma geri dönüş

Sensiz sessiz ve kuru.

(TDE Mezunu)
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KİTAP TANITIMI 

Abidin Dino’nun Kültür, Sanat ve 
Politika Üstüne Yazılar Adlı Eseri 
Üzerine       

Rukiye CABADAN TORAMAN 
(TDE YL.Öğrencisi)

Abidin Dino (2000) Kültür, Sanat ve Politika Üstüne 
Yazılar, Derleyen ve Yayına Hazırlayan: Turgut Çeviker, 
İstanbul: Adam Yayınları, ISBN: 9755-418-606-5, s. 678

Resim 1: Abidin Dino’nun Kültür, Sanat ve Politika Üstüne 
Yazılar adlı eserinin kapağı.

Abidin’in, sanat, kültür, şiir, yazın, politika üzerine yarım 

yüzyıllık bir süreye yayılmış ve her biri sorumluluk bilinciyle 

yazılmış bu yazıları hiçbir konuda son sözü söylemiyor. Tam 

tersine, okuru düşünmeye ve tartışmaya çağırıyor. Umarım, 

Abidin’in “yazarlığının keşfi”, genç kuşaklar tarafından 

kitapları gereğince okunarak, gerçekleşir. Böylece, resimleri 

mi bir yazarın fırçasından çıkmıştı, yoksa yazıları mı bir 

ressamın kaleminden çıkmış, gibi sorular da anlamını yitirir 

(Dino, 2000: Arka Kapak).

Çok yönlü ve yenilikçi Abidin Dino’nun resim sanatının yanı 

sıra sinema,  edebiyat gibi sanat dallarında da yetkin eserler 

verebilmeyi başarabilmiş bir şahsiyet olduğu bilinmektedir. 

Dino’nun böylesi çok yönlülüğünde farklı coğrafyalara 

uzanan hayatının da büyük etkisi olduğu görülmektedir. 

Yenilik-gelenek çatışması, toplumsal ve siyasal gerginlikler, 

iç sürgün, kavgalar, coşkular, zorunlu göçle başlayan 

yurtdışı dönemi gibi daha birçok deneyim onun çok yoğun 

dünyasının oluşturan etmenlerdir (Avcı, 2007: 8). 

 Bu eser, Abidin Dino’nun 1938 yılından 1993 yılına 

değin çeşitli gazete ve dergilerde kaleme aldığı yazılarından 

oluşan bir derleme kitabıdır. Dino’nun yazılarının genellikle 

eleştirel özellik göstermesi sebebiyle eleştiri sınıfına da dâhil 

edilebilir. Adam Yayınları’nın bu konuda bir kategorizasyona 

başvurmadığı görülmektedir. Kitaptaki yazıları derleyen ve 

yayına hazırlayan Turgut Çeviker, Yazıya Hazırlayanın Notları 

başlığı altında bu kitabın hazırlık sürecinin Abidin Dino’nun 

sağlığında başladığını fakat çok kapsamlı araştırma gerektiği 

için 1987 yılından 2000 yılına uzanan uzun soluklu bir çalışma 

neticesinde ortaya çıktığını vurgulamakta ve kitabın hazırlık 

sürecinde dilsel açıdan bugünkü imla kuralları gözetilerek 

sözcüklerin düzeltildiğini belirtmektedir. Bunların yanı sıra 

Abidin Dino’nun kültürel birikimi ve dili kullanma yetisi ve 

yaşadığı dönem sebeplerinden ötürü kitapta bulunan çok 

sayıdaki terimsel ve eski Türkçe kelime ve tamlamaların 

açıklamarı parantez içleri ya da dipnot şeklinde verilmiştir 

(Dino, 2000: 673). 

 Eserde kullanılan yazılar, dergi ve gazetelerde 

yayınlanmak amacıyla yazıldığı için samimi ve sıcak bir 

hava içende karşılıklı konuşma şeklinde yazılmış izlenimi 

uyandırsa da gerek dönem sebebiyle gerekse Abidin 

Dino’nun bir kültür adamı olması sebebiyle yer yer ağır 

fakat okumayı sekteye uğratmayan bir üslup kullandığı 

görülmektedir. Dino’nun dilsel konularda bu kadar kafa 

yormasının en güzel örnekleri eserdeki yazılara da sirayet 

etmiştir. Dili yetkin ve içtenlikle kullanmıştır. Ferit Edgü’nün 

1995 yılında Abidin Dino Kısa Yaşam Öyküm adlı eserinde yer 

verdiği Abidin Dino’nun André Velter’e verdiği röportajda 

üzerinde durulan bu dil ve üslup konusunda Dino şunları 

söylemektedir:
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“Evde üç değişik dil konuşulurdu.  Belki benim bu “dilsel 

özelliğimi” bu açıklayabilir. Çünkü daha baştan üç dil 

konuşuyordum. Tabii ilkin Türkçe, sonra Rumca, çünkü evin 

yarısı Rumca konuşuyordu (bu arada aşçı) ve tabii Cenevre’de 

olduğumuz için Fransızca. Dolayısıyla daha küçümencecik 

bir çocukken üç dilde düşünmek. (daha sonra bunlara başka 

diller de eklendi) tüm bu dillerde insanın “kendini” ifade 

etmesi hem kolay hem zordu. Örneğin, la mer Fransızca 

güzel bir sözcüktür. Türkçede iki hecelidir: Deniz. Rusçada 

da iki heceledir: moria. Ama ne deniz’le ne mer ile hiçbir 

ilgisi yoktur. Yunanca biliyorsunuz Thalassa’dır. Üç hece. Ve 

deniz kavramını gerçekten dile getiren bir sözcüktür” (Edgü, 

1995: 53).

 İnce kapak tercihi kitabın hacminin fazlalığı 

nedeniyle yanlış bir uygulama gibi dursa da saman kağıt 

kullanımı da yine hacim meselesi dolayısıyla makul bir seçim 

olarak düşünülmektedir.  Kitapta yer yer Abidin Dino’nun 

çizimlerine, nadir de olsa başka ressamlar tarafından 

Dino’ya atifla yapılan çizimlere yer verilmiştir. Bu yönüyle 

kitap her sayfa Dino’nun başarılı ressamlığını da okuyucuya 

sunmaktadır.

Resim 2: Abidin Dino’nun imzası.

Eserde Abidin Dino’nun İstanbul’da, Ankara’da, Adana’da, 

Paris’te; Milliyet, Öncü, Türksözü, Ses, Ant, Yaprak, 

Cumhuriyet, Yeni Edebiyat, Yeni Ses, Yeni Ufuklar, Forum 

gibi süreli yayınlarda yayımlanmış yazıları konularına göre 

ayrılarak üç bölüm oluşturulmuş ve edebiyat, sanat ve 

politika olmak üzere başlıklandırılmış. Edebiyat başlığı 

altında toplam altmış iki, sanat başlığı altında kırk dört 

ve politika başlığı altında elli üç yazı bir araya getirilmiş 

ve derleyen Turgut Çeviker Abidin Dino’ya ait yazıları bir 

eserde toplama amacını layıkıyla yerine getirmiş ve daha 

çok ressam kişiliğiyle ün salmış Abidin Dino’nun düşünsel 

dünyasını okuyuculara açmıştır.

 Edebiyat başlığı altındaki altmış iki yazısından 

Dino’nun; Mevlana, Sait Faik Abasıyanık, Peyami Safa, 

Karacaoğlan, Can Yücel, Sabahattin Eyuboğlu, Yaşar Kemal, 

Nazım Hikmet, Oktay Rıfat ve ağabeyi Arif Dino gibi Türk 

yazarlarla; Mayakovski, Shakespeare, Gustave Flaubert, 

Aragon, Massignon gibi dünya yazınının önde gelen isimleri 

hakkındaki düşüncelerini aktardığı yazılar toplanmış.

Sanat başlığı altında Dino’nun birçok sanat alanına birden 

hakim olması dolayısıyla resim, tiyatro, sinema gibi 

alanlardaki incelemeleri ve eleştirileri dahil edilmiş. Sinema 

ile ilgili yazılarında Renoir hakkında olumlu görüşlerini, 

İpek Film’in Atatürkle ilgili yaptığı dokümanter filmi sert bir 

dille tenkit ederken, Dead End filmi hakkında oyunculuk 

ve Hollywood eleştirisine yer vermiştir. Resim ile ilgili 

yazılarında resmin ve ressamın yenilikçi olması, işlevsel 

olması gibi konulara değinip, Bedri Rahmi’nin ressamlığını 

övgülerle anlatmış, Balaban’ın çalışmaları ve mahkumiyetini 

yorumlamıştır.  Tiyatro ile ilgili yazılarında İstanbul 

Belediyesi’nin sahneye koyduğu Dostoyevski, Flaubert ve 

Kipling romanlarının tiyatrolaştırılmasını ve oyuncuları 

eleştirmiştir. Müzik alanında ise Ruhi Su ve müziğini ele 

alarak beğenilerini dillendirmektedir. Ünlü mimar Le 

Corbusier’in ölümünün ardından üzüntüsünü ve övgülerine 

yer vermis; İstanbul’u ve İstanbul’daki mimari çalışmaları 

birkaç yazısında mimari açıdan tenkit etmiştir. 

 1950’li yıllarda Türkiye’de hareketli siyasi ortam, 

Abidin Dino’nun hem Türkiye Komünist Partisi üyesi olarak 

yürüttüğü çalışmalarını hem de sanatsal etkinliklerini 

derinden etkilemiştir (Oktay, 1986: 243). Abidin Dino, 

İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması nedeniyle keskin siyasal 

ortamda ırkçılığa, fanatizme ve Turancılığa karşı demokratik 

özgürlüklerden yana, ilerici sanat ve düşün insanlarıyla aynı 

saflarda oldu (Avcı, 2007: 14) Sanata olan meylinin yanında 

siyasi bir yönü de olan Abidin Dino, kendi çıkardığı yayın 
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organlarında ve yazılarını gönderdiği mecmualarda siyasi 

konulara değinmiş ve görüşleri nedeniyle yurt içinde iki 

kere sürgüne gönderilmiştir. Bir yandan Atatürk konulu 

çizimlerini, Atatürk de görüp takdir etmiştir. Dino, Atatürk’e 

olan hayranlığını sürekli dile de getirmektedir. Mustafa 

Kemal Atatürk’ün portesini çizen Abidin Dino, 10 Kasım’la 

ilgili düşüncelerini şöyle ifade etmektedir:

Lokomotif geçti, yavaşça geçti, bir lokomotif daha, sonra 

çelenkler, karışık şekiller, karanlık bir kaç vagon, fraklı bir 

adam ve nihayet kızıl ışıklı son vagon. Vagonun ortasında 

ay yıldızlı bir bayrak ve kılıçlı dört asker. Son vagon gitti. 

Beklenilen vagon geçmişti. Uzun, çok uzun zamandan beri 

beklenilen, sevilen bir insanın yanıbaşınızdan geçmesine, 

sizi görmeden geçmesine razı olmak zordu; köylüler hala 

bekliyorlardı, tekrar göremeyecekleri Atatürk iki adım 

öteden geçmişti. Meşalelerde bir tereddüt; dönmek mi 

lazım? Tekrar karanlık çöktü, ufak köylü çocuğu koştu, 

raylara yaklaştı, eğildi ve rayın üzerinden eğilmiş bir kuruşu 

göstererek: – Bunun üzerinden geçti dedi. 19 Kasım 1938 

(Avcı, 2007: 43)

 Politika başlığı altında ise Atatürk hakkındaki 

düşüncelere birçok yazasında yer vermis, Milli Mücalede’ye 

değinmiş, Uğur Mumcu’nun ölümünü ile ilgili bir yazı kaleme 

almış, Türkiye’deki tarım hakkındaki görüşlerini üç ayrı 

yazıyla seri halinde ifade etmiş hatta bu tarım konusunda 

sayısal verilere yer vererek yapılması gerekenler hakkında 

düşüncelerini bildirmiş, Küba’da yaşanan devrim ve sosyal 

yapı ile ilgili beğenilerinin yanı sıra Hitler hakkında sarkastik 

bir yazı kaleme almış ve Kıbrıs sorununu ele aldığı yazıları da 

kitapta yer bulmuştur.

 Bir uzamda yürüyen, ilerleyen, uzakta birer nokta 

durumunu almış insanlar görürsünüz. Biraz yakınlaştığınızda, 

biraz üstüne eğildiğimizde, o uzamın içindeki insan 

biçimlerinin geleceğe yürüdüğünü sezersiniz. Abidin budur; 

sırların ve yarına uzanan yolların ozanı (Edgü, 2005: 11). 

Edgü’nün bu sözleri ışığında Dino’nun edebiyat, sanat ve 

politikaya ilişkin bu yazılarındaki eleştirel tutumunun sebebi 

olarak yenilikçi düşünsel dünyası olabilir. 1955’de Galeri 

Klebert’teki Abidin Dino sergisinin çağrı metnini yazan 

ünlü şair Philippe Soupaoult’un Abidin, çağdaş ressamların 

bir çoğunun bize resmetmekten kaçındığı bir şeyi veriyor; 

çağımızla ilişkiyi.  Ve bunu, ressam olmaktan bir an olsun 

uzaklaşmadan başarıyor; sözleriyle Dino’nun yenilikçi 

olmasına rağmen toplumdan kopmayan, toplumun içinde, 

toplumu anlatan yönünü de vurgulamaktadır (Edgü, 1986: 

58).

 Batının gelişimlerini takip etmekte zorlanan Türk 

sanatının değişim ve gelişim süreci içerisinde, aradaki 

mesafeyi kapatabilmek için birçok aydın büyük uğraşlar 

vermiştir. Sanatın neredeyse her alanıyla uğraşmış ve 

sanatın, sanatçının karşılaştığı zorluklarla mücadele etmede, 

Abidin Dino’nun Türk sanatı içinde D Grubu, ardından Yeniler 

Grubu içerisinde hem düşünsel hem de meydana getirdiği 

eserleriyle önemli bir mihenk taşı olduğunu belirtmek 

zaruridir. Sanatta çok yönlülüğe inanmış ve disiplinlerarası 

bir yaklaşıma dayanan sanat tarzıyla birçok alanda önemli 

eserler ortaya koymuştur. Abidin Dino’ya göre sanat, insanı 

düşünme ile ve bir duygunun ele alınıp değerlendirilmesi ile 

bunların bütünü üzerine kurulur ve yazılarında sanatla ilgili 

bu düşüncelerinin yansımaları net bir şekilde görülmektedir. 

Genel olarak ele alındığında Abidin Dino’nun 1938 yılından 

itibaren kaleme aldığı edebiyat, sanat ve politika yazılarının 

muhteva ve didaktikliği açısından tarih içinde Türk kültür, 

sanat ve politikası konularına o devirde yaşamış bir kültür 

adamının gözüyle bakmak isteyen Türk neslinin okuması o 

dönemlere panoramik bir bakış sunmaktadır. Aynı zamanda 

Dino’nun yenilikçi düşünceleri, Türk kültür ve sanat dünyasına 

eleştirel bakışının kazandıracağı ufuklar düşünüldüğünde 

sanat çevreleri ve akademik çevre tarafından okunmasında 

fayda olabileceği düşünülmektedir. 
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Fatoş Avcısoyu Ruso ile 
Otları Yalnız Sevmenin Gürültüsü 
Üstüne Söyleşi

Fatoş Avcısoyu Ruso

MA. Otları Yalnız Sevmenin Gürültüsü insanın evrendeki 
kalabalık ve kaotik genişlemesinin bir içe daralma tepkisi 
gibi duruyor. Bu “otlar”la duyrulan etkileşim ve doğaya 
yönelme tercihini, kitabın oluşum sürecini bizimle paylaşır 
mısın?  
 

FA: Biliyorsun Otları Yalnız Sevmenin Gürültüsü İlhan 

Berk’ten bir alıntıyla başlıyor: 

duydum iki ot konuşuyordu

otlar

seslere inanırlar

Göründüğünden çok fazla sözcük var bu dizelerde, çok fazla 

renk, koku. Otları 

Yalnız Sevmenin Gürültüsü’nün geçtiği bilgelik de aynı 

zamanda.

 
Dünya üzerinde kötücül olan pek çok şey var. Şu anda içinde 

bulunduğumuz karantina günleri de kötücül olanla ilgili. 

Bazıları buna III. Dünya Savaşı diyor. Tarihi bir dönemden 

geçmekteyiz ve henüz o dönemin neresinde olduğumuzu 

bilmiyoruz, bu kaostan ne şekilde çıkacağımızı da! Böylesi 

bir bilince insanlık olarak nasıl varıldığını düşünmeden 

edemiyorum. Öte yandan bambaşka bir bilgiye ihtiyaç 

duyduğumuzu fısıldayan boş sokaklarımız var artık, 

parklarımız, sahillerimiz, ovalarımız. İlginç olan bu sesin 

gürültüde de duyulabiliyor oluşuydu. Duyabilmeyi çeşitli 

şekillerde öğrenebileceğimiz bir ses: çocukluk, eğitim, 

sanat, anlayış, evrensellik… 

Büyük bir aile olarak bakarsak dünyaya -çünkü kişi ailesi 

söz konusu ise aklını ve kalbini genişletebilir- şanslı bir 

insan olarak konumlandırabilirim kendimi. Otların, kuşların, 

suyun, göllerin, rüzgârın genişleyen çocukluk algısıyla 

ailenin koruyucu ve geçirgen zarı olduğunu bilen ve öğreten 

bir anne-baba-anneanne-dede dokunuşuyla büyüdüm.

Otları duyabileceğime, ağaçlara sarılabileceğime, kuşlara 

sevinebileceğime inandıran, gerçekliği olan bir dokunuş. 

O çocukluğu, saflığı büyütüyorum Otları Yalnız Sevmenin 

Gürültüsü’nde. Genişliyor sesi otların, kuşların, bedenimin.  

Ve henüz başlangıcındayım bu genişlemenin. Yalnız olunca 

gürültüye dönüyorlar, birden fazla elle sevmeyi deniyorum 

onları.  

Ve garip bir döngünün içine doğuyor kitap. Otların bir sesi 

olduğunu neredeyse tüm insanlığın -zor yoldan da olsa- 

öğrendiği bir döngü!

MA. Kitabın epigrafında; “Aklım, kurumayı bilen 
ağaçlardan /ödünç/ sığmıyor hiçbir yüze” dizeleri ve Ötede 
Duran adlı ilk bölümde yer alan şiirlerde akıl ve ruh, ruh 
ve ten arasındaki boşluk ve huzursuzluk belirginleşiyor. 
Bakırdan okurları için bu boşluk ve huzursuzluğu biraz 
daha açar mısın?

FA: Bazı sözcükler bazı isimlere teşne bende. Huzursuzluğu, 
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dilimi ‘Boyutlardan birinde bedenimizi yaşıyoruz belki, bir 

başkasında ise ruhumuzu.’ diyen 

Pessoa’nın omzuna yaslamadan anlatamam örneğin. 

 

Hayatlarımızı farklı, değişken eksenlerde yaşıyoruz. Bazen 

yatay, çoğunlukla dikey. Göğe doğru büyümekte olan bir 

ağaç gibi. Kökleriyle ve dallarıyla sağa sola genişleyen. 

Kuruyan, dökülen, yeşeren; çoğalan ve ölen. İçine 

düştüğümüz boşluk kurumanın derinliğini belirliyor. Kabuk 

değiştirmenin. Değiştirememenin bazen. Ölümün. 

 

Hayat ve şiir doğanın parçalanan bütünlüğü üzerine 

kuruludur Japon şiirinde: dört mevsim. Sesini duymak 

isteyeni bir göle veya kamışlığa gönderir Başo. Duyulmayan 

ses kaosun, huzursuzluğun başladığı yerdir. Seslerin, 

düşüncelerin, temasın birbirinin içinde kaybolduğu ama 

bütün olamadığı. Zihnimi, ruhumu arındırdığım bir yer 

benim için ağaçlar. Kuruyorlar, çatlıyorlar; yeniden doğacak 

olmanın ve bir gün son kez kuruyacaklarının bilgisiyle. Yer 

açarak. Boşluğun gerekliliğine inanarak. 

Le Guin Hep Yuvaya Dönmek’te tam da bu bilinçle dağlarda 

gezdirir roman kişisini. Kayaları, suyu, toprağı, ağaçları 

duyabilen; onların sözcüklerini okuyabilen kabilenin küçük 

üyesi Kuzey Baykuşu’nu.

O dili duymayı, onları anlamayı çok önemsiyorum ben 

de. Otları Yalnız Sevmenin Gürültüsü bu yolun başlangıcı. 

Ruhumun ve bedenimin boyutlarının kesiştiği yer, oralar 

olmalı.

MA: Seyredilme nesnesi kadın, gözetleyen şeytan ve 
ötekiler ilişkisi üzerine kurulu  kimi dizelerinde kadının 
sıkıntı ve hastalığa sürüklenerek yalnızlaştığı ve 
acıya teslim olduğu seziliyor. “Kadın, şeytan, ötekiler” 
üçlemesinde bir kaçış mıdır yalnızlaşma? Yoksa 
yalnızlaşma birey için zorunluluk mudur? Gürültü bu 
yalnızlığın neresindedir?

Acıya teslim olmak değil de belki kabul etmek. Kadın, 

şeytan ve ötekiler bir üçleme olarak okunabilir tabii ki. 

Ben bütün olarak görmeyi tercih ediyorum. Uzlaşmayı 

onlarla, aynı zamanda delirmeyi, yabancılaşmayı. Özellikle 

kadın ve şeytanla, hatta kucağımda oturmakta olanla. Kim 

bunun tersini iddia edebilir ki? Aynı masaya oturmadığını, 

aynı yatağı paylaşmadığını kendi şeytanıyla. Ama onlarla 

aynı dili konuşabilmek kolay olmuyor. Karşınızda sizi 

anlamamakta direten koca bir toplum var. Tercih yapmak 

zorunda kalabiliyorsunuz. Bu durum yalnızlık gibi ifade 

ediliyor çoğunlukla. Oysa değil. Tiz (şeytan, öteki) sesin 

içcamlarınızı çatlatmasını baştan kabul ediyorsunuz. 

Geçirgen oluyorsunuz. Ama bu batan sürecin bir de ödülü 

var. Duyularınızın güçlü bir yok ediciliği oluyor. Her şey o 

geçirgenlikten içe sızamıyor, gürültünün tam ortasında 

olsanız bile, göğünüzde kuşlar uçabiliyor. Yırtıcı olduklarını 

başkalarının bilmesine gerek yok. Kadın, şeytan ve öteki mi 

demiştik, çok daha fazlası aslında!

MA: Mayıs şiirinde;“ucum/ mavi etekli bir çocuk/…
yürümeye yelteniyorum,/ bavulla aramda/o çocuk, 
kiraz ağaçlarına bakıyor/katlandığım yerden, balıklara/
ağrıyan yerlerimden atlar düşüyor/ taş sektirdiği suya” 
dizelerinde görüldüğü üzere çocukluğun şiirinde yer ettiği 
gözden kaçmıyor. “Ucu mavi etekli o kız çocuğu” Masal 
adlı şiirde masal anlatan kız çocuklarına dönüşüyor ve  
“adamlar/ kız çocukları/sarmaşıklar/ b i r v a r m ı ş ı z y o k 
m u ş u z b i r” dizeleri doğuyor. O masal kızların, kadınların 
nasıl bir varlık ve yokluk hükmü olduğuna inanıyorsun?

FA: Hiçbir şey geçmiyor. Her şey yaşandığı mekanda ve 

zamanda kendini tekrar ediyor. Siz onu belleğinizin çok da 

uğramadığınız bir zerresinde fark edene kadar. Tekrar ve tekrar. 

Yokluk aslında varlığın en önemli bileşeni. Bunu en iyi ölüm 

anlatabilir. Masaya her sabah konan bir tabak ve akşam.  
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Ağaçların ardına saklanan mavi etekli çocuk. Her yaz 

denizde balıkları yakalamaya çalıştığınız kişi, her kimse. Bir 

anda yaşamasız oluyor. Masada, ağacın arkasında, sahilde 

sözcüklerle tarif edilemeyecek bir yokluk kalıyor. Rüzgâr 

esmeye devam ediyor ama, erguvanlar açmaya, sarmaşıklar 

uzamaya. Hiç hesaba katmadığınız başka bir varlıkla o 

zamanlara, mekanlara doğru yolculuklarınız başlıyor. 

Uğultulu. Özcan Alper ‘Rüzgarın Hatıraları’nda bu yolculuğu 

anlatır. Yer değiştiren varlıkla yokluğu. Cinsiyetse önemini 

yitiriyor bu yolculukta!

MA:  Kitapta dil kurmaya öncelik verdiğin gözden 
kaçmıyor. İlk kitaptaki lirik yoğunluğun aksine kitabın 
hüzünlü, antik çağ anlatılarının masalsı söylemine dönük 
imgelemlerin ardı sıra farklı biçemlerle zenginleşerek 
belirginleşen bu dilsel değişimi nasıl değerlendiriyorsun?

FA: Büyü bir başlangıçtı, lirizmi çok daha yoğun yaşadığım 

bir deneyimdi. Otları Yalnız Sevmenin Gürültüsü’nün 

oluşumuna ise katkısı büyük, bunu asla yadsıyamam. İlk 

kitapların -çoğunun- şanssız olduklarını düşünürüm, eğer 

doğru okumalar yapılmadıysa. Büyü’nün arka kapağında 

yer alan Balıkçıl şiiri yıllar sonra dilimin/imgelemimin 

nereye evrileceğini açıkça dile getirir: mavi bir balıkçıl olur 

deniz/ her sabah kanat çırpar eksilen yerlerine. (Şunu itiraf 

etmeliyim ki bu okumayı ben de çok geç yaptım.)

 Masalsı söylem/imgelem ifadesine çok fazla katılmıyorum, 

yer yer çıplak bir gerçekliği bağırıyor aslında bu kitapta yer 

alan şiirler. Çıplaklıktan kastettiğim okurun şiiri aynı ruh ve 

zihinle okumayı denemesidir. Her şair kendi şiir evreninin 

diline çalışır yazdığı süre boyunca. Bitimsiz bir zamandan 

bahsediyorum. Sezgisel veya kuramsal. Sonsuz bir yaratı: 

ter, feda ediş, tekinsizlik ve çoğalış nihayetinde. Çalışıyorum 

dile, imgeye, müziğe, düşünceye, atmosfere... Dedim ya 

‘bitimsiz bir zaman’ diye!

MA: Şairin etkilenmeyeninin olmadığı söylenir. Şiirini 
besleyen, doğrudan yahut dolaylı olarak etkileyen 
kaynaklar neler? Dergicilik ve eleştiri yazıları kaleme 
alma yönünü ve çok okuduğunu bildiğimizden sormak 
isterim dönüp dolaşıp okuduğun kaynaklar, baş ucu 
kitapların var mı?

FA: Etkilenme/etkileme aslında var olan bir sözcüğü/

imgeyi, duyguyu/düşünceyi, yaşantıyı yeniden üretmektir. 

Ve yürümekte olduğunuz yolları, otağınızı kurduğunuz 

toprakları görünür kılmaktır. Bu çok muhteşem bir deneyim 

ve onları paylaşmaktan mutluluk duyarım. 

Dilimi  bambaşka sokaklara, sulara bırakan yegâne şairim 

İlhan Berk’tir. Özellikle Akşama Doğru ve Kanatlı At. Gür 

Genç’in Augur’u yalınlığın, çıplaklığın büyüsünü fısıldar her 

okuduğumda. Ursula K. Le Guin’ in kuş şiirleri kuş yollarını  

görünür kılar bana, her mevsim (Tanrı Kuşlarıyla Buluşmak). 

Dilin sınırsızlığını unuttuğumda Emel Kaya okurum, Yan 

Etkiler bilhassa. Birhan Keskin ise tarif edemeyeceğim bir 

tat; bir çeşit Soğuk Kazı. Gonca Özmen’in Belki Sessiz’i,  

Gökçenur Ç’nin Issız İncir Ağacı ve tabii Başo. 

Tomris Uyar’ ın Yaz Düşleri Düş Kuşları, Pelin Buzluk’un En 

Eski Yüz’ü, İlhan Durusel’in Gül Öksüren Melek’i. 

En az şiir kadar haz duyduğum ve imgelemimi kışkırtan 

öykü kitapları. Tezer Özlü’ye, Pessoa’ya ve Pavese’ye de çok 

şey borçludur şiirlerimdeki lirizm ve (gözünden kaçmayan)

hüzün.

MA: Bu kitapta aile fertlerine özenle kurduğun, koruduğun 
alanlarda yer verdiğin görülüyor. Şairin içine doğduğu 
aile ile şiiri nasıl bir etkileşime gebedir? Senin “yalnızlık” 
ve “gürültü”nü aynı anda tetikleyen ve sağaltan bir sarkaç 
mı aile?

FA: İlk soruya verdiğim cevap, bu soru için de geçerli. 

Bunun dışında Gaston Bachelard Düşlemenin Poetika’sında 
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kolektif bellekten bahseder. Evrensel belleğe çocuklukla, 

belleğimizde sakladığımız yaşantılarla bağlandığımızı 

vurgular. Çocukluğumla kurduğum bağ,  evreni 

anlayabilmem için yeni diller sunuyor bana. Çocukluk ise 

aileyle, evle iç içe. Düşlemenin ve mekânın poetikası da 

öyle. Bazen bir çatı katı, bir desen, bir obje, bir fanus -aynı 

evde yıllar önce başkasının kullandığı, onlara ait olan, 

onların çocukluğuna-, zehirlenen bir köpek, kuruyan bir 

ağaç -fanusun gerçek sahibinin diktiği-, yanan bir dağ… 

Geçmiyorlar. Beni dünyanın ritmine dahil ediyorlar, kendi 

köklerimle. Gürültü ise az önce saydığım ve aslında eksik 

bıraktığım o varlıklarla yalnız kaldığımda başlıyor. Aile, 

çocukluğum, büyüdüğüm ev. Sağaltıyorlar beni. Otlara, 

kuşlara, ağaçlara, hayvanlara doğru. Birlikte.

MA: Göksel kuşlar, yerde biriken, boşluğuna varılan 
sular, küf ve arınma dürtüsünün uğultusu duyuluyor 
Otları Yalnız Sevmenin Gürültüsü’nde. Kitabın Kanat 
Açıklığı adını verdiğin ikinci bölümünde kuşlar ağırlığını 
salıveriyor. Son şiir Uccelo’nun Kuşları, Memet Baydur’un 
aynı adla yayınladığı kitabında yer alan İtalo Calvino’nun 
yine aynı adlı “Uccello’nun Kuşları” adlı denemesini 
getiriyor aklımıza. Kuşları çok sevmesiyle bilinen 
Uccello’ya açık gönderimlerle biten şiirin; “boynumu 
öyle her sabah sabunlarla, küfürlerle/ kuşlarını uçurur  
gibi, uccello’nun/yol ağızlarına, düzlüklere” dizeleri ile 
öncesinde sahnelediğin denizatları ve sandallara rağmen 
beyazlığıyla suya girip çıkarak kıyıda bekleyen kadını, 
kumsalında yengeç deliklerini tıkarken bırakıyorsun. 
Kuşları tablolarının dışına çıkmış/kaçmış Uccello’yu 
düşünmeyi ihmal etmeyerek ama sabun ve küfürlerle 
kendi boynunu yol ağızlarına, düzlüklere seriyorsun. Bu 
göklere rağmen bölünerek yere serilmeyi ben, yaşamak 
ve yüzleşmekten, insan için savaşmaktan vazgeçmemek 
olarak okuyorum, okumak istiyorum. Yanılıyor muyum?    

FA: Öncelikle tüm çıplaklığınla okuduğun için çok teşekkür 

ederim. Sözcüklerimin senin zihninde çoğalan çağrışımları 

yeni alanlar yaratıyor bana. 

Uccello’yu ve onun kuşsuz tablolarını anlamaya çalışan 

Calvino’yu Kuşlar ve Göğe Sığamayan şiirleriyle birlikte 

okumak genişleyen bir algı yaratabilir, okur için. Paolo 

Uccello ünlü -üç- tablosunda San Romano Savaşı’nı 

gündönümsel bir izlekle ve derin bir perspektifle -ki bir ilktir 

bu- resmeder. En çok konuşulan ise Calvino’nun ‘Uccello’nun 

Kuşları’ adlı denemesine taşıdığı, Londra’da Ulusal Galeri’de 

yer alan, savaşın sabah saatlerini yansıttığı levhasıdır. Akış 

devam etmektedir ama, başka şehirlerin galerilerinde. 

Bölünmek, savaşmak, göğe doğru genişlemek, kuşlarla 

insan arasındaki metamorfozu, yok oluş ve var oluşu  

perspektif bir algı ile kişisel alandan evrensele taşımak. Yani 

tam tersini yapmak Uccello’nun, tablosundan kesilip atılan 

göğe dikmek gözünü. Mavi göğe. Sabunlarla, küfürlerle. Her 

sabah. 

Yengeç deliklerine taşlar tıkayan eller, kumlar, denizatları. 

Bir atlıkarınca üzerinde dönerken, birbirimize bağlanıyoruz 

aslında. Mızraklar yırtıcılara dönüyor hızla, kalkanlar kuş 

kanatlarına. Yerde boylu boyunca uzanan ölü, bir kuşa. İç içe 

geçmiş, bitmeyen. Bölünmüş ama bütün. Eksik ama tam.  

Mehmet Baydur’u da anmış olalım böylelikle, onun 

içtenliğini de. Bununla kalmayalım aylak bir yaz sonu Ege’de 

Uccello’nun kuşlarını uçuran Cevat Çapan’ı da hatırlayalım, 

çoğalalım kanat açıklığında.

Sevgili Mihri öncelikle sana, Bakırdan’a, şiiri ve hayatı 

sağaltan herkese kıymetle.


