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EDİTÖR’DEN

Bakırdan olarak yeni bir sayıyla okurlarımı-
zın karşısına çıkmanın sevincini yaşıyoruz. Kapak 
görselimiz, Aliye Ummanel’in Ev adlı oyunu için 
Umut Ersoy tarafından hazırlanan afişle tasar-
landı. Dosya görselimiz, grafiti sanatçısı Shamsia 
Hassani’e ait. Sayımızın ilk yazısı değerli hocam 
Prof.Dr. Emel Kefeli tarafından kaleme alındı. 
“Edebiyat ve Kültürel Kimlik: Şiirdeki Yansımalar” 
adlı yazında Emel Kefeli, şiirdeki görünümleriy-
le antik kültürden İslam kültürüne; Yunan Latin 
mitolojisinden, İslam mitolojisine; coğrafi olarak 
Akdeniz’in batısından (Yunanistan) doğusuna, 
Bulgaristan’dan Orta Doğu’ya uzanan (Halep, 
Bağdat) bir harita üzerine yerleşen kültürel öğe-
lerin; şairlerin ve metinlerin kültürel kimliklerini 
belirlemedeki yerini ele alıyor. Prof. Dr. Metin 
Karadağ hocam, “Otoetnografik Yaklaşımla folk-
lor/edebiyat Dergisine Bakmak” adlı yazısında 
evrensel bir bilimsellik anlayışıyla editörlüğünü 
yürüttüğü derginin bugün geldiği konumu de-
ğerlendiriyor. Prof.Dr. Bâki Asiltürk hocam,  
“Şairin Ruhu Yaşıyor mu?” adlı yazısında 
şairlerin “psikolojileriyle” değerlendirilmelerinin 
gerekliliğini nedenleriyle birlikte açıklıyor. Kendi 
dilini yakalayabilen şairin şairlik ruhunun yanı 
sıra şairlerdeki ruhun ortakbirlikteliğini 
değerlendiriyor. Yakın bir dönemde yitirdiğimiz 
kültür insanımız Oğuz M. Yorgancıoğlu için 
yazdığı “Kıbrıs Türk Halk Kültürüne Emeği Geçen 
Bir İsim: Oğuz M. Yorgancıoğlu” adlı yazıda 
Doç.Dr. Gürkan Gümüşatam, Yorgancıoğlu’nun 
Kıbrıs Türk Halk kültürüne verdiği hizmetlere 
genel bir bakış sunuyor. Vefatının 700. yılı 
münasebetiyle UNESCO tarafından 2021’in 
Yunus Emre ve Türkçe yılı ilân edilmesi üzerine 
Yunus Emre’nin şiirlerine tekrar eğilen 
Dr.Gülden Sarı, “Yunus Emre’nin Şiirlerinde 
Zihinsel Seyrüsefer” konulu yazısında Yunus 
Emre’nin tasavvufi yolculuğuna mercek tutuyor.   

“Göçebe Kadınlar” dosyamızın giriş yazısı “Göç 
Sürecinde Kadınların Deneyimleri” adlı çalışma-
sında Prof. Dr. Sema Buz, göçün kavramsal, ku-
ramsal boyutlarını ele alıyor,  dezavantajlı grup 
olarak kadınların göç sebepleri ve göç sürecindeki 
deneyimlerinden söz ederek bu konuya evrensel 
ölçekte bir odaklanma yaratıyor. G öçmen kadı-
nın iyilik halini arttırmak için çözüm önerilerinde 
bulunuyor. Yaprak Damla Yıldırım, “Yer Değiştir-
menin Dilleri” adlı yazısısında mülteci kadınların 
göçüne eğiliyor ve bu zorunlu yer değiştirmenin 
sonuçlarına odaklanıyor. Patriyarkanın gözden 
çıkardığı göçmen kadınlara yüzünü dönüyor. Bu 
nedenle göçmen kadınlara varolabilmek için ha-
reket etmenin, yer değiştirmenin, s ınır aşmanın 
dillerini öğrenmenin gerekliliğini vurguluyor. Dr. 
Senem Timuroğlu,” Emine’ Sevgi Özdamar: İnsan 
Kendi Ülkesinde de Anne Dilini Kaybedebilir” adlı 
yazısında “göçmenlerin, sürülmüşlerin, kenarda 
kıyıda kalmışların, yersiz yurtsuzların, mültecile-
rin, sığınmacıların” sesini duyuran Emine Sevgi 
Özdamar’ın kaleminden dünyaya yayılan sevgiye 
işaret ediyor.  “Ev/Gitmeler Kitabı’nın Yaşayan 
Anıtları: Kıbrıs’ın Evsiz Kadınları” adlı yazı, göçlere 
Kıbrıs penceresinden yaklaşıyor. Kıbrıslı şair, ya-
zar, dramaturg Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği 
Ev-Gitmeler Kitabı adlı oyununda evsizlikle yaz-
gılanarak sessizliğe gömülen kadınların “yas”ına 
ortak oluyor. İlke Ergin, Kıbrıs’ta yaşanan göçlerin 
farklı kültürel boyutlarını feminist bir yaklaşımla 
“Lâle Yüreğin Beyaz Romanının Öteki Göçebeleri: 
Cennet, Balım ve Gül” adlı yazısında ele alıyor. 
Müge İplikçi ile “Columbus’un Kadınları” kitabı 
üzerine söyleşi, kadınların göçüne yazar odaklı 
varoluşsal bir pencere açıyor. Müge İplikçi, bu iç-
ten konuşma notlarında yaşamın şifrelerini çöze-
nin, uzakları hayal edenin, hayaliyle var edenin, 
umut edenin, yaşamı zorlu koşullarda sürdürebi-
lenlerin, dolayısıyla yas tutanların da daima ka-
dınlar olduğunu söylüyor. Dünyayı değiştirmek, 
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yaşanası bir yer haline getirmek için kadınların 
yaşamasından, kadının kendiyle beraber taşıdığı 
gölgesini bulmasından yana duruyor.   

Kitap tanıtım yazımız Doç.Dr. Fevzi Kasap ve 
Dr. Serkan Fundalar tarafından Prof.Dr. Fatoş Sil-
man’ın “Türk Sinemasından Seçkiler-Yönetmen-
ler ve Filmleri” kitabı üzerine. Kasap ve Fundalar 
yazıda kitabın sinema tarihindeki yerini değer-
lendiriyor ve Silman’ın Türk sinemasının önemli 
ve unutulmaya yüz tutmuş oyuncu ve yönetmen-
lerini disiplinlerarası bir bakışla yorumladığının 
altını çiziyorlar. 

Öyküleriyle; Alper Beşe, Emrah Öztürk, İlke 
Ergin, Ceyhan Özyıldız, Feray Atamert, Ceran Bo-
ğaç, Tüge Dağaşan, Salamis Ayşegül Şentuğ’un 
çevirisiyle Virginia Woolf,, şiirleriyle; Mehmet 
Kansu, Elif Sofya, Zeki Ali, Tamer Öncül, Aydın 
Afacan, Aliye Ummanel, Emel Kaya,  Semen Gö-
kel, Tuğçe Tekhanlı, Fatoş Avcısoyu Ruso, Fatma 
Akilhoca, Ali taş, Nafia Akdeniz, Fatih Yalıner, 
Ahmet Uçar, Tuğçe Aktaş, Erdinç Şimşek, Ahmet 
Duyar, Berkay Çınarlı, çevrilmiş şiiriyle; Ana Pérez 
Cañamares bu sayımızı oluşturuyor. Nafia Akde-
niz, objektifine yansıyan imgesel ev görüntüleriy-

le sayfalarımızı fotoğraflıyor. Kıbrıslı genç öykü-
cüler; Salamis Ayşegül Şentuğ, Dervişe Güneyyeli 
Kutlu, Ceyhan Özyıldız ve Tutku Tuğyan ile yakın 
bir geçmişte gerçekleştirdiğimiz “Öykümün Öy-
küsü” programımız sayfalarımızda soruşturma 
dosyası olarak kayıt altına alınıyor.  

Her sayıda olduğu gibi bu sayıda da sana-
ta ve sanatçıya verdiği değerden ötürü, bilimsel 
bakışı önceleyip, sanatın toplumsal işlevine dair 
üretimlerimizi destekleyerek dördüncü sayımızın 
ortaya çıkmasına vesile olan Sayın Rektörümüz 
Prof. Dr. Halil Nadiri’ye, deneyimlerinden 
istifade ettiğim Sayın Dekanımız Prof. Dr. Metin 
Karadağ’a, derginin grafik tasarımını üstlenen 
Ceyhan Özyıldız'a teşekkürü borç bilirim. Sayının 
oluşmasına ortak olan sanatçı ve 
akademisyenlerimize, danışma kurulumuzda yer 
alarak katkı koyan kurul üyelerimize teker teker 
şükranlarımı iletiyorum. Yeni sayımızın okuma 
keyfi vermesini diliyorum…

 Yrd. Doç. Dr. Mihrican AYLANÇ
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EDEBİYAT VE KÜLTÜREL 
KİMLİK: ŞİİRDEKİ 
YANSIMALAR

Emel Kefeli

Giriş 
Kimlik kavramı Sokrates’in “kendini tanı!” 

ifadesinden günümüze kadar uzanan bir süreçte 
felsefenin temel sorunlarından birisi olmuştur. 
Her insan bir, bazen de iki ulusa, etnik gruba ya 
da dil ailesine; az ya da çok geniş bir aileye; bir 
mesleğe, belli bir sosyal çevreye, bir köye, bir 
mahalleye, bir kuruma, bir partiye, bir derneğe 
ya da bir sendikaya; aynı fiziksel özürleri paylaşan 
ya da zararlı etkilere maruz kalmış bir insan top-
luluğuna ait olduğunu hissedebilir. Kişinin/kişili-
ğin yapı taşları olan bütün bu aidiyetler aynı de-
recede güçlü olmayabilir. Amin Maalouf Ölümcül 
Kimlikler adlı denemesinde bu aidiyetleri -çoğu-
nun doğuştan gelmediğini vurgulayarak- “ruhun 
genleri” olarak adlandırır.1  Aynı tarih ve sosyal 
birikime sahip insanların paylaştıkları ve yeni ne-
sillere aktardıkları bir grup öğrenilmiş davranışlar 
bütünü olarak da tanımlanan2 kimlik  toplumsal 
ilişkiler sistemi içinde oluşur.

Kültürel kimlik, insanın doğduktan sonra 

1 Amin Maalouf, Ölümcül Kimlikler, İstanbul: YKY,2000, s.16. 
2 Ayrıntılı bilgi ve tanımlar için Bkz. ERKAL, Mustafa E. (1998)., Sosyoloji (Toplumbilim), İstanbul, Der Yayınları.  
3 David Morley, Kevin Robins, Kimlik Mekânları, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2011 (2.bsk), s.74. 
4 Ölümcül Kimlikler, s.86 

kazandığı sanat, din, ahlak, hukuk vd. yetkinlik-
ler, kişiyi farklı kılan özellikler bütünüdür. “Ben 
kimim”,  “Biz kimiz” sorularına verilecek cevabın 
ana hatlarını ihtiva eden bir kavram olan kültürel 
kimlik bir “nesne” olarak değil bir “simgeler ve 
ilişkiler sistemi” olarak düşünülmelidir. 3 

Kültürel kimliğin kazanılmasında yaşanılan 
coğrafya, ülke, şehir,  mahalle, aile, arkadaş çev-
resi, alınan eğitim ve iş hayatı  önemli faktörler-
dir.  Kişinin çevresindeki değerler ve davranış mo-
delleri kimliğinin şekillenmesinde etkili olur. Bu 
bağlamda tarihçi Marc Bloch’un “insanlar baba-
larından çok zamanlarının çocuklarıdır”4   görüşü 
dikkate değer bir yaklaşımdır. Zamanın koşulları 
insanı şekillendirirken, yaşanan coğrafya kimliğin 
oluşumunda etkili olur, sanatçının duyuş tarzını 
besler, metnin fikrî planını çizer. Winckelmann 
“İşte bu gökyüzüdür ki küçük Asya’daki Yunanlılar 
arasında ilk şairleri yetiştirmiş ve coşturmuştu. 
Yunan bilginleri bu toprakta doğdu. İlk tarih ya-
zarları da bu ülkelerdendi.” derken genelde coğ-
rafyanın özelde Akdeniz’in  yaratıcılığı besleyen 
yönünü ve sanat ve fikir dünyası için bir kaynak 
olarak değerini vurgulamaktadır. 

İnsan-zaman-mekân arasındaki etkileşim 
edebî metinlerde somutlaşır. Kültürün, kültürel 
kimliğin bir yansıma alanı olan sanat ve edebiyat, 
kültüre özgü öğeleri yansıtmakla kalmaz aynı za-
manda korur ve onları gelecek nesillere aktarma 
işlevini de üstlenir. 

ŞİİRİN SESİNDEKİ KÜLTÜREL 
KİMLİK: AKDENİZLİ OLMAK VE 
ŞİİRDEKİ YANSIMALARI

Homeros’un “kanatlı söz”, Latifî’nin ”sözün 
ruhu” olarak nitelediği şiiri, Hilmi Yavuz “Şiir İçin 
Küçük Tractatus”da “ dünyanın zihinsel imgesi” 
olarak tanımlar. Valéry “şiir kelimelerle yapılır“ 
diyerek; Cemal Süreya  “Şiir dil işidir. Dilde yan-
gınlar  yaratmak sanatı.” ifadesiyle “düşüncenin 
evi olan” dilin önemine dikkat çekerler.

Dil kültürü koruyan ve nesilden nesle  ta-
şıyan bir vasıtadır. Seçtiği sözcüklerle duygu ve 



8

BAKIRDAN

düşünce dünyasını yansıtan şair  okuruna, aidi-
yetleri, günlük hayatı ve  dünyaya bakışına ilişkin  
ipuçları verir. Kültürel kimliğin “doğduktan sonra 
kazanılan ve şekillenen;  kişiyi farklı kılan özellik-
ler bütünüdür “ şeklindeki tanımından yola çık-
tığımızda  şiirde/metinde  şairin duygu ve fikir 
dünyasının etkisi, hayat tecrübesinin  yanı sıra  
yaşadığı coğrafyanın, kültürün, kısaca “aidiyetle-
rin”  izlerini bulmak mümkündür.

Örneğin ‘Akdenizli olmak’ binlerce yıllık bir 
tarih ve kültür birikiminin yanı sıra yaşanılan top-
rağın flora ve faunasıyla gelişen, zenginleşen bir 
düşünme biçimini de beraberinde getirir. Bu dü-
şünme biçimi şairin yaşama bakışı, hayat tarzı ile 
bütünleşebildiği ölçüde estetik bir değer kazanır.5 
Çok renkli kültür mozaiği, kozmopolit yapısıyla 
tarih boyunca bir cazibe merkezi olan bölgenin 
özellikleri  şairlerin  imgelerinde  belirginleşir. 

          Mitoloji ile beslenen Latin şiiri,  Akdeniz şiiri-
ne yol gösterir. Duygular, yaşanan yörenin coğrafi 
koşulları ve iklim özellikleri ile olduğu kadar böl-
gedeki efsaneler, inanışlarla da beslenir. Lucreti-
us’un  “Venüs’e İthaf”; Horatius’un Vergilius’un 
Gemisine’  adlı şiirlerindeki doğa betimlemeleri 
yaşanan ortak kültür ve coğrafyayı yansıtan mi-
tolojik unsurlarla zenginleşir. Mitlerin dünyası-
na yapılan göndermeler şiirin arkasındaki kültür 
dünyasını (Antik  kültür/Yunan-Latin mitolojisi) 
ve şairlerin sanat anlayışlarını besleyen
 kaynakları gösterir.

5 Şiirleri tamamı için bkz. Mattei, Jean-Louis (Çev. Ahmet Necdet) Latin Şiiri Antolojisi, İstanbul: Papirüs Yayınları. 
6 Yannis Ritsos, “yinelemeler”, Şiirler (çev.Özdemir İnce, H.Milas,İ.Kuçuradi)İstanbul, Varlık  Şiir,2000(3.bsk), s.67. 
7 Aietes: Tanrı Helios ile Okeanos’un kızı Perseis’in oğlu. Kolkhis kralıdır. Phiriksos altın postlu koçu Zeus’a kurban ettikten sonra 
postunu ona verir.
Apsyrtos: Aietes’in oğlu. Kızkardeşi  Medeia aşığına altın postu çalması için yardım eder. Kaçarken babası onlara yetişemesin 
diye kardeşi Apsyrtos’u keser, parçalarını  yola serper.
Herakles: klasik mitolojinin ünlü bir kahramanı. 
Symplegaslar : Boğaziçinde çarpışan kayalar .
Medeia: Aietes’in kızı. 

‘Venüs’e İthaf’

Ey Aeneas’ların anası, insanların ve tanrıların kıvancı,
Tatlı Venüs; göğün kayan işaretleri altında
Gemi taşıyan deniz ile buğday taşıyan toprağı
Nüfuslandırıyorsun, çünkü sayende her çeşit canlı
Güneşin ışınlarını görüyor ve yaratıldıktan sonra:
Ey Tanrıça , rüzgârlar ve bulutlar sen geldiğin zaman
Kaçıp gidiyor, rengarenk toprak ayakların altında
Hoş çiçekler serpiyor, senin için gülüyor engin deniz
Ve durgunlaşan gök parlıyor bir ışınla  

Vergilius’un Gemisine

Kıbrıs’ın sahibesi tanrıça
Helena’nın kardeşleri, bu parlak yıldızlar,
       Ve rüzgârların kralı,
Onları İapyx hariç, zincire vurduktan sonra,
Ey gemi, yol göstersinler sana,
Sen ki emanetin olan Vergilius’u Attika’ya götürmek 
zorundasın:
(…)
Her şeyi yapmakta cesaret sahibi
İnsanoğlu yasaklanmış günaha koşar;
gözüpek İapet’in oğlu
Kötü bir hileyle insanlara verdi ateşi;
ateş gökteki evinden
çalınır çalınmaz, bir maraz ve yeni bir 
humma alayı dünyaya yayıldı
ve yavaşça gelen yoksulluk uzaktaki ölümün gelişini 
hızlandırdı.

Özdemir İnce tarafından yapılan çevirilerle 
1979 Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülünü alan Yan-
nis Ritsos’un şiirlerini besleyen kaynaklar arasın-
da mitoloji, tarih ve dine özgü unsurlar ön plana 
çıkar ve bunlar metnin kültürel kimliğini ortaya 
koyarlar. Ritsos’un  Altın Post adlı şiirinde6   altın 
post efsanesi, dolayısıyla Yunan mitolojsi hakim-
dir ve şairin/metnin aidiyetleri ( Symplegaslar, 
Herakles, Mysia, Kolkhis, Aietes, Medeia) gibi yer 
ve kahraman adlarıyla belirginleşir. “Altın post” 
miti ve bu mitle ilgili kahramanlar (Aietes, Apsy-
rtos, Herakles, Medeia, Kolkhis) ve mekân olarak 
“Mysia” şiirin referans alanlarını oluşturur.7
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Ne yapacaktık altın postu,-yeni bir sınama-en büyüğü 
belki; / Ölümler, Symplegaslar, kırımlar; ve Herakles 
Mysia’da, unutulmuş,/ Ve pınarda boğuşmuş güzel 
Hylas; ne yeni bir kürek var ne de/ Dinlenme. Kolkhis, 
Aietes, Medeia. Bakır bacaklı boğa./ İksir ve yararsız 
boğuşmalar. Ve sonra Apsyrtos;parça parça,/ O,ba-
basının denizden topladığı.

Ve o post-
Çoktan erişilmiş amaç, bir başka korku: bir ölümlü ya 
da/ Tanrı çalmasın diye senden,/ Bazen elinde tuttu-
ğun,/ altın tüyler aydınlatsın geceni…

 Fikret Demirağ “Mersin, Zeytin Dalı ve Hü-
zünden Bir Taç Yaraşır İlkaşkımın Başına” adlı şii-
rinde;

Batık bir gemide hüzünle dolu
bir amforadır şimdi ilkgençlik aşkım,
batık gemi benim gençlik yüreğim;
kim ne zaman bulup çıkarır onu,
hangi sulardadır yüreğimin batığı?
(....)
Kybele! Anaç ve doğurgan tanrıça!
Kolkhis: Altın postlu koçun Athamas’ın çocuklarını kaçırdığı ülke, bugünkü Gürcistan.
Mysia: Mudanya kıyıları   
8 Yaşın, Mehmet (2002) Kozmopoetika Yazılar-Söyleşiler-Değiniler (1978-2001), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları,
s. 13-18.

9 Yahya Kemal Beyatlı ,Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul:İstanbul Fetih CemiyetiYayınları, 2008 (30.bsk), s.3-6.

Demeter! Hasat tanrıçası! Sevgili Kore!
Ey Arkadyalı çoban! Hünerli Pygmalion!
Tecimin talanın yağmaladığı toprak,
anne toprak, bilge toprak, toprağım!
Siz bulup çıkarın batık aşkımı benim
bir eski zamanın battığı yerden!”

gibi mısralarda duygularını bölgenin tarihî ve ar-
keolojik yapısı ile birleştirerek ifade eder. Yaşa-
nan coğrafya, sanatçının duyuş tarzını etkiler, bu 
etki şairin imgelerinde, metnin metaforik bağla-
mında belirginleşir. 

Akdeniz’in çevresinde, Akdenizli insanın 
yarattığı sanat eserlerinin en belirgin özelliği olan 
doğanın, çevrenin ayrıntılı betimlemeleri, yoğun 
görsel imgeler (doğa, bitki örtüsü ve iklime ait 
unsurlar), mitik  anlatım  Yunan ve Latin şiirin-
de olduğu gibi Kıbrıs Türk şiirinde  de ana ekseni  
oluşturmaktadır.8

Çeşitli tarihlerde yapılan su altı araştırma-
ları ile gün ışığına çıkarılan batıklar ‘korsan denizi’ 
olarak bilinen Akdeniz’in tarih ve arkeolojisinin 
özellikleridir. ‘Batık bir gemide hüzünle dolu bir 
amfora’, ‘batık aşk’ sözcükleri ile ifade edilen ilk 
gençlik aşkı Kybele, Demeter, Kore, Arkadyalı ço-
ban, Pygmalion gibi Yunan mitolojisine özgü un-
surlarla zenginleşir. Batık aşkını ‘bilge toprak’tan 
geri isteyen şair, tarih, coğrafya ve arkeolojik un-
surlar ve mitolojik göndermelerle ‘kültürel aidi-
yeti’ni sergiler. 

MODERN TÜRK ŞİİRİ ÖRNEKLERİNDE 
KÜLTÜREL KİMLİK

Zengin bir kültürel birikimi topraklarında 
barındıran Anadolu’da yaşayan ve bu zenginlik-
lerle beslenen sanatçıların eserleri Marc Blo-
ch’un  “insanlar babalarından çok zamanlarının 
çocuklarıdır” görüşünü doğrularcasına kültürel, 
tarihî ve siyasî  vd. unsurlarla            zamanı ve 
Anadolu’nun çokkültürlü yapısını yansıtırlar.  

 Yahya Kemal “Süleymaniye’de Bayram Sa-
bahı”  başlıklı şiirinde9   tarih (tuğ, at yelesi) ve 
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dine özgü sembollerle (mâbed, tekbîr)  belirgin 
bir kültürel kimlik (ulu mâbeddeki dili, gönlü , 
imanı bir toplum) çizer.

Ulu mâbed! seni ancak bu sabah anlıyorum;
Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum;
Bir zaman hendeseden âbide zannettimdi;
Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi,
Senelerden beri rüyada görüp özlediğim
Cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim.
Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını
Görüyor varlığının bir yere toplandığını;
Büyük Allah’ı anarken bir ağızdan herkes
Nice bin dalgalı Tekbîr oluyor tek bir ses;
Yükselen bir nakarâtın büyüyen velvelesi,
Nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi!...

“Itrî” de10  

Ta Budin’den Irak’a,Mısır’a kadar,
Fethedilmiş uzak diyarlardan,
Vatan üstünde hür esen rüzgâr,
Ses götürmüş bütün baharlardan.
O dehâ öyle toplamış ki bizi,
Yedi yüz yıl süren hikâyemizi
Dinlemiş ihtiyar çınarlardan.

gibi mısralarda  Budin’den Mısır’a , Tunca’dan 
Fırat’a geniş bir coğrafyaya yayılan “yedi yüz yıl 
süren hikâye” yi coğrafî sınır  ve öğelere (ihtiyar 
çınar) göndermelerle ifade eder. Çınar sözcüğü 
Osmanlı Tarihini önemli bir referans alanı olarak 
okura açmaktadır. 
 
 Itrî ‘nin musikisini de sadece Osmanlı kül-
türünü değil tüm İslam medeniyetini işleyen bir 
musiki olarak  değerlendirir.

Mûsikîsinde bir taraftan din,
Bir taraftan bütün hayat akmış;
Her taraftan, Boğaz, o şehrâyîn,
Mavi Tunca’yla gür Fırat akmış.
Nice seslerle gök ve yerlerimiz,
Hüznümüz, şevkimiz, zaferlerimiz, 

10  A.g.e.,s.9-10 

Bize benzer o kâinat akmış.
Mısralarında geniş bir coğrafyanın din ve mede-
niyetinin Itrî’nin musikisinde bir araya geldiğine 
işaret eder. 

“Eski Musikî” de  

Çok insan anlamaz eski musikimizden
Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden”

mısralarında yükselen musikî değerlerinden ve 
devrin zirve şahsiyetlerinden birisi olan Dede 
Efendi’den söz eder (s.22) .  Musikî burada tarihî 
çerçeveyi çizen, aidiyetleri belirleyen bir unsur-
dur. 

Ahmet Hamdi Tanpınar  “Bursa’da Zaman” şiirin-
de,

Bursa’da bir eski cami avlusu
Küçük şadırvanda şakırdayan su ;
Orhan zamanından kalma  bir duvar...
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
Eliyor dört yana sakin bir günü.
....
Yeşil türbesini gezdik dün akşam,
Duyduk bir musiki gibi zamandan
Çinilere sinmiş Kur’an sesini.
Fetih günlerinin saf neşesini
Aydınlanmış buldum tebessümünle.
İsterdim bu eski yerde seninle
Başbaşa uyumak son uykumuzu,
Bu hayal içinde...Ve ufkumuzu
Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk,
Havayı dolduran uhrevî âhenk.
Bir ilâh uykusu olur elbette
Ölüm bu tılsımlı ebediyette,
Belki de rüyası büyük cedlerin,
Beyaz bahçesinde su seslerinin.

mısralarıyla tarihî bir çerçeve içinde Orhan Gazi 
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zamanından günümüze uzanan süreçte din ve sa-
nata özgü unsurlar  (Çinilere sinmiş Kur’an sesi) 
ve tarihe yapılan atıflarla (Fetih günlerinin saf 
neşesi) kültürel aidiyetleri belirler. (Türk ve İslam 
medeniyetleri)

 Faruk Nafiz’in “Yeşil Köşe”11  başlıklı şiirin-
de tarih (mazi, geçmiş zaman; yıllarca kütüphane 
rafında kalmış birkaç mütekait/ düne ait yüzler, 
yazılar, manzaralar); din (seccade, ezan), günde-
lik hayat/mekân (köy camii, köyün çeşmesi, çay, 
nargile, buhurdan) ve doğaya özgü unsurlar (kes-
tane. Çınar, çam) üzerinden geçmiş zamanları 
hâlâ yaşamaya çalışan insanlar ve kültürel kimli-
ğin sade ancak etkili bir görüntüsü çizilmektedir:

Köy camii. Meşruta: Muvakkit yeri.Meydan.
Meydanda köyün çeşmesi: Kestane.Çınar. Çam
Çay, nargile: Mermerde tüten çifte buhurdan...
Gönlümle gözüm tütsülenir böyle her akşam.
Seccadeyi sermiş Boğaz’ın bir tarafında,
Dar bekler ezan vaktini birkaç mütekait.
Kalmış gibi yıllarca kütüphane rafında,
Yüzler, yazılar, manzaralar hep düne ait.

 “Sanat” başlıklı şiirinde ise Faruk Nafiz, 
Anadolu’ya özgü değerleri belirli göstergeler üze-
rinden Batı ile karşılaştırarak tanımlar. Anadolu’ 
ya özgü kültürel değerleri tanımlarken ( Mozaik 
- sülüs yazı, yeşil çini ; beyaz kelebeğin raksı- zey-
beğin toprağa diz vuruşu; orkestra sesleri-ıstrap 
çekenlerin acıklı nefesleri) karşılaştırmaları  dik-
kati çeker. 

Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da
Gezersin kırk asırlık bir mâbedin içini,
Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda,
Bize heyecan verir bir parça yeşil çini...

Sen raksına dalarken için titrer derinden
Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin.
Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden
Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin.

Fırtınayı andıran orkestra sesleri
Bir ürperiş getirir senin sinirlerine,
Istırap çekenlerin acıklı nefesleri
Bizde geçer en yanık bir musiki yerine!     
 
Faruk Nafiz , S.91

Arif Nihat Asya’nın  “Edirne Kasidesi” nde
Kemerler, çeşmeler, minarelerle

11  Faruk Nafiz Çamlıbel,Han Duvarları Toplu Şiirler, İstanbul:YKY, 2015, (21.bsk), s.28. 

Bir eski serler kamusu gelir.
Minarelerden en tatlı ezanlar,
Dallardan güvercin huhusu gelir.
Ayşekadın’a gül ve Yıldırım’a 
Üçşerefeli’nin kumrusu gelir.
Şu Selimiye’dir, şu Muradiye.
Çinilerden sümbül kokusu gelir.
Karşına ya iki sedef çekmece,
Ya iki mücevher kutusu gelir 
(Kökler ve Dallar,İstanbul,Yağmur Yayınevi, 
1973, s.91)

Osmanlı’ya özgü mimarî özellikler (kemerler, 
çeşmeler, minareler); sanat (çini,sedef çekme-
ce); dine özgü aidiyetler (ezan) gündelik hayat 
ve coğrafyaya özgü unsurlarla (güvercin huhusu, 
sümbül kokusu) belirgin bir kültürel kimlik çizil-
mektedir. 

“Destan”  adlı şiirinde

Yoksa şu yaprakta Yavuz
Yoksa şu sayfada Oğuz
Biz de yoğuz, biz de yoğuz!

Siz gelin imdadımıza,
Elimizden siz tutunuz;
Mevlânâ, Yesevî, Yunus!  

(Kökler ve Dallar, s.51)

mısralarında tarih (Yavuz Sultan Selim: Kanunî 
Sultan Süleyman’ın oğlu , Mimari,siyasi açılardan 
etkili bir şahsiyet); etnik aidiyet (Oğuz: Orta Asya 
kökenli en kalabalık Türk boyu);  dinî ve manevî 
kaynaklar ve  kültürel aidiyetler (Mevlânâ :13.yy 
şair ve mutasavvıf); Ahmet Yesevî (mutasavvıf); 
Yunus Emre Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü, mu-
tasavvıf ve halk şairi) gibi göndermeler aracılığıy-
la Türk-İslâm sentezi metne yansır. 

Nazım Hikmet “Türk Köylüsü”  adlı şiirinde 
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Topraktan öğrenip 
 Kitapsız bilendir,

Hoca Nasreddin gibi ağlayan
 Bayburtlu Zihni gibi gülendir.

Ferhad’dır,
     Kerem’dir,

Ve Keloğlan’dır.
mısralarında “halkın bilge kişiliği” ve “toprağa 
bağlılığı” vurgulanır (Topraktan öğrenip / kitapsız 
bilen ) Türk köylüsünün/halkın özellikleri Nas-
reddin Hoca (mizahi figür), Bayburtlu Zihni (halk 
ozanı), Ferhad, Kerem (halk hikayesi kahraman-
ları)ve Keloğlan (Türk ve Altay mitolojilerinde 
adı geçen kahraman) gibi halkın duyuş tarzını, 
kültürünü temsil eden yazar/eser göndermeleri 
vasıtasıyla ifade edilir. Bu referanslar  Türk-İslam  
kültürüne  işaret etmektedir.

Atilla İlhan’ın   Emirgân’da Çay Saati’nde

çerağan sarayı’ndan büyükdere’ye
üşümek sonbaharında eski çınarların
uzadığı yerde gizlice akşamların
başlayıp adeta kendini dinlemeye
kafeslerin ardında bol gözlü bir kadın 
ansızın giydirilmiş ipek feraceye
bir çay yalnızlığı emirgân’dan öteye
değdikçe ısındığı yaldızlı bardağın
nedim’den yansıması tatyos efendi’ye
tenhâ bir genç kız sesiyle hicazkâr’ın
kuytularda çürüdüğü bağdadî yalıların
yorgun sarmaşıklarıyla sarkmış bahçeye

mısralarında Atilla İlhan bir Boğaz sefasını halkın 
günlük hayatı ve geçmişten gelen musikî (tatyos 
efendi, hicazkâr); edebiyat  (nedim) ve günlük ha-
yata özgü (kafes, ipek ferace) Türk-İslâm kültürü-
nü yansıtan öğelerle besleyerek ifade eder. 

Murathan Mungan  “Kıssa XVI “ başlıklı şiirinde 

Her padişahın tahta çıkışında 

başını koyacak bir deniz arayan
         depremlerden firar
         ülkesiz toprak
fırtınaların kendini yediği yerde yorgun
yitirerek bütün biçimlerini
hududundan tarihe bir akıncı gibi savrulacak 
boynu bükük bir sistir
            osmanlı arzında dersaadet 
en baki şiirlerinde ve levnî minyatürlerinde
en sinan camilerinde bile
ölüm yazan fermanlarıyla var olacak   

(Osmanlıya Dair Hikâyat, İstanbul: Metis Yay. 
2000,  (6. Bsk), s.46-47) 

mısralarında tarih ve kültür hayatına özgü sim-
gelerden yararlanır. Tarih (padişah, tahta çıkışı, 
akıncı, Osmanlı v.d.) ifadelerle okurun zihninde 
şekillenirken, “en baki şiir” ile  edebiyat dünya-
sına , “levnî minyatür”ile sanat dünyasına; “en 
sinan camiler” ifadesi ile de Osmanlı mimarîsine 
özgü  unsurlar kullanır. Osmanlı tarih, sanat ve 
mimarisiyle belirginleşir.

“Kerbelâ ve Maveraünnehir”  başlıklı şiirinde 

Üç yol ne yandadır
ne yana düşer kan kalesi 

kimin rivayetiyle yürür şimdi
mezepotamyanın belleğinde 
hep diri duran 
kesikbaş hikâyesi

ömrü yetmez anlatanın
ya susar, ya susar
yeniden başladığı yerde
geçilmiş uzun yollar

 her destanın çoğalmış bacaları
ey alınmış yollara iz bırakanlar
çöl sırtında kendi ufkuna vâkıf olanlar
Yusuf’un kuyusu kalbinde idi

eril töreleri
döner ekseninde cenk hikâyesinin
bir yazgıdır Ortadoğu ölçeğinde
yenilgiden zafer payı çıkaran ve 
çağrışımıyla hedefini çağıran
yenik kahraman. Bir mesele, bir masala,
bir destana urganıyla sığınarak yaşayan
bir soyağacı kefen nakışlı isyan
her seferinde tarih düşerken 
Zülfükâr kılıcın  el yazısıyla/toprağına
karanlık iklim oldu coğrafyasına.
(...)
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Enginde yavaş yavaş solan günün mineleri
ve de bu sebeple:
Saadettin Kaynak’tan Saadetin Kaynakları üzerine 
şarkılar,
Radyo Saatleri, boyunbağı efendiliği,
gümüşten kararmış kol düğmeleri,
Memurluğun Şair Çağları, altın sikkeler, antiğe çağ-
samalar,
Cumhuriyet’in ilk yılları, insan yüzünün beyzî zaman-
ları,
Konçerto taksimleri,
İnsanlık sanayiinde konfeksiyonun son mamulleri,
ancak dağlarda anlatılan masallar,
siyah-beyaz yangınlardan artakalan fotoğraflar,

(Kum Saati, İstanbul: Metis, 2011 (2.bsk) , s.64-
70)

şiirde, Orta çağda İslamiyet’in geliştiği bölge olan 
Maveraünnehir ve çevresine; Kerbelâ olaylarına 
atıf vardır. Orta Doğu coğrafyasına açılan şair Ma-
veraünnehir üzerinde durur.

Mezopotamya, kesik baş hikâyesi, Yusuf’un 
kuyusu, Zülfükâr, geçmişe; “Saadettin Kaynak’tan 
Saadetin Kaynakları üzerine şarkılar”, “Radyo Sa-
atleri”, “boyunbağı efendiliği”, “gümüşten karar-
mış kol düğmeleri” gibi ifadeler Cumhuriyet’ten 
günümüze çağdaş zamanlara   gönderme yapar. 
Metindeki kültürel kimlik geniş bir zaman dili-
minde geniş bir coğrafya üzerinden din, musiki 
ve günlük hayata ait unsurlarla belirlenir. 

Sezai Karakoç’un Alınyazısı Saati Şiirler IX 
dan alınan mısralarda Orta doğu coğrafyası, İs-
lâm ve İslâm medeniyeti ve  tasavvufa  özgü un-
surlar dikkati çeker. 

Ve bir şehir ki  haber verir
Gök yaratılmadan önceki gökten
Zebercet seslerin  ev kafesi oluşu
Diş diş  bahçe parmaklıkları gümüşten 
Hurmalar Dicle’nin çiçekleri peygamber armağanı
Veliler armağanı Bağdat’a doğru gelen

Boyuna gelen bin yıldan beri
Bin yıldan daha öteye giden
Altın palmiyeler sulh ve sükûn  defneleri

Bağdat ve yöresine özgü coğrafi unsurlar; 
bitki örtüsü: Hurmalar Dicle’nin çiçekleri pey-
gamber armağanı /Altın palmiyeler sulh ve sükûn 
defneleri gibi öğeler ve “bin yıldan öteye giden” 
gibi ifadelerle bölgenin tarihî ve mitolojik zengin-
liğini sezdirir.

Görmedim Bağdat’ı ne kadar görmek istemişken
Bizi mahrum bırakmışlar birbirimizden
Kendimiz mahrum bırakmışızdır kendimizi kendimiz-
den
Bağdat ki Kerbelâ şehitlerinin kanıdır harcı
İslâm uygarlığının başkenti
Harun Reşit barışı
İmam-ı Âzam adaleti
Cüneyd’in gözleri
Geylâni’nin gönlü
Ve Halid’in zikri, 
Binbir gece ülkesi
Binbir  gündüz gerçeği
Fuzuli’nin günü
Leyla vü Mecnun nefesi
Ve Hallac- Mansur’un  kanıyla besli 
Gece meleği
Yaksam bütün lambaları
Çağırmak üzere ateş pervanelerini
Fitili kıssam ışık baharını
Yanmasın aşıkların yüreği
Bir aldanışla bir yanışla
Ulu bir kanışla bir yanışla

(Alınyazısı Saati Şiirler IX, Diriliş Yayınları, 2012, 
s.12,13 v.d)

İSLAM MEDENİYETİ: BAĞDAT VE 
KERBELÂ
Tasavvufî unsurlar: Cüneyd’in gözleri (Cüneyd 
Bağdadi, Bağdat doğumlu İslam bilgini); Geylâ-
ni’nin gönlü mutasavvıf; Hallac-ı Mansur İslami-
yet’e hizmet eden, diğer inançları ötekileştirme-
yen Yunus Emre gibi kucaklayıcı bir tasavvuf ehli)   
Edebî unsurlar: Binbir gece Binbir Gündüz gerçe-
ği; Fuzuli, Leyla ile Mecnun daha önce verdiğimiz 
şiir örneklerinde görülenlerden farklı öğeler-coğ-
rafya, tasavvuf ve edebîiyat üzerinden-ve farklı 
bir üslupla kültürel aidiyetleri işaret eder. 
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Taha’nın Dirilişi

Dört melek ve Kur’an’la
Dirildi Taha
Onulmaz bir ölümle
Kavuran bir felçle
Öldüğü halde
Dört melek ve Kur’an’la
Dirildi Taha
Cebrail’le Mikâil’le
Üç Sûr ve İsrafil’le
Azrail’le bile
Dirildi Taha
Yatağında bozulmuş bir bağ gibi
Kavrulmuş yapraklar gibi
Dağılmış ve kendi kıyametini
Ve kendi onulmaz mahşerini yaşamışken
Nemrud’un ateşinde yanmışken
Firavun suyunda boğulmuşken
Dört melek ve Kur’an’la
Peygamber soluğuyla
Dirildi Taha
Açtı sofrasını Mikâil
Nimetler sofrasını
Bal zeytin ve nardan
Su getirdi dağlardan pınarlardan
İlkin dudağını ıslattı bengisuyla Taha’nın
Geçti bir eleğimsağma omuzlardan
Taşıyan o gülümsemesini Hızır’ın
Hızır güldü
Kur’an’ı Cebrail açtı
Sofrayı Mikâil açtı
Ölümü öldürdü Azrail 
Sûrunu üfledi İsrafil
Dirildi Taha
İşte böyle dirildi Taha  

Taha’nın Kitabı’nda (Taha’nın Kitabı Gül      Muştusu, Şiirler 
IV) İstanbul: Diriliş Yay., 2012 (9.bsk) s.63-64 v.d.

mısralarında İslâm mitolojisi, medeniyeti ve coğ-
rafyasına özgü unsurlara ve tasavvufî  unsurlara 
ağırlık verir. 

İslâm ve İslâm medeniyeti :( Kur’an, Mikail, 
Cebrail, İsrafil, Azrail v.d ) 
Mitoloji: (Nemrud’un ateşi (Keldani kavmi hü-
kümdarları İsrailiyat kökenli bilgilere atıf), tev-
rat’a “Nimrod” kadar genişletilebilir; firavun suyu 
Mısırda eski imparatorluk dönemi M.Ö. 2500); 
nimetler sofrası, bal, zeytin ve nar gibi mitolojik 
unsurlar ) ile geniş bir planda işlenir. Taha, Fik-
ret’in Haluk’u; Mehmet Akif’in Asım’ı gibi Sezai 
Karakoç’un ideal tipidir. Asım’ın fikri dünyası-
nı geliştirdiği bir “ diriliş eri” özelliği taşır. Kara-

koç’un “Hızırla Kırk Saat”, “Taha’nın Kitabı”, “Gül 
Muştusu” gibi uzun şiirlerinde tasavvuf kavram-
ları, mutasavvıflar (Geylâni ) ve eserlerinin adı 
geçer. Kültürel kimliğimizin zenginliğine işaret 
eden tasavvufî bir yaklaşımla örülen bu örnekler 
kültürel kimlik açısından zengin bir malzeme yığı-
nı barındırırlar.

Hüseyin Ferhad’ın “Beyt” adlı şiiri de kültü-
rel kimlik bağlamında farklı bir örnektir. 

Kuğular uçar şimale
hayalin otağımda kuğurur,
ben gurbeti ezberlemeden
o beni sana doğurur

Med vakti Talas’ta
sorguya çektim ruhumu,
kesip bir eski haritadan
kalbime diktim Orhon’u
Ufka dönüp sırtımı
baktım İpek Yolu’na,
nasıl görünüyor diye uzaktan
çıplak gözle Astana

Yedi harf eksildi
Latin ve Kiril alfabelerinden,
uyandı Şaman İhşid
kalbimin imlâ zelzelesinden

Sen oradaydın eşikte
ayak tıpırtılarını duydum, 
dört rüzgârı mahsus
Tienşan’ın arkasına koydum

Nasıl bilsinlerdi Çin’i
hüsnü hat cinlerinden önce,
gurbet kelimesinden daha uzaktı
Soy Türkler birbirlerine

İlk şafakta Kingan’dan
filizlendi kan çiçeği,
çelenge dönüştü sonra
kaşların yukarı çekildi

Gün doğmadan Sarı Nehir’e
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irişti ağzının çayır serinliği,
Sind’e, diyar-ı Rum’a
düştü elmalardan ikisi

Ben ordaydım, eşikte
göllerin fısıltısını duydum,
Kızıl Elma’yı mahsus
aşktan öteye koydum

Hatırın için İpek Yolu
döndü haritadaki eski yerine,
Çin denize sokuldu
Soy Türkler Maveraünnehir’e

Hüseyin Ferhad, Kılıç İpekte Sınanır, Toplu Şiirler 
(1982- 2007),  İstanbul: YKY, 2015, 3.bsk. s.478

Türk kimliği, Talas (Kırgızistan) Orhon (Türk-
lerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile 
yazılmış yazıtlar; Türklerin devlet anlayışı, yöne-
timi, sosyal hayatı ve Türkçe’nin tarihsel süreç 
içindeki yapısı ile bilgiler veren yazıtlar), İpek 
Yolu (farklı kültürlerin karşılaştığı gezginlerin, bil-
gelerin daha sonra da  ticarî kervanların izlediği 
özel bir güzergah) Astana (Kazakistan’ın başken-

ti), Çin, Tiyenşan (Hunların başkenti ve Türklerce 
kutsal sayılan Ötüken Oğuz destanında Tiyenşan 
dağları ile Orhun havzası arasındaki bölgede yer 
alır), Sarı Nehir, Diyar-ı Rum, Maveraünnehir gibi 
coğrafi öğeler ve Latin ve Kiril alfabeleri, Şaman 
İhşid gibi kültürel ve inanç sistemine gönderme-
ler yapan öğelerle belirlenir. 

Antik kültürden İslâm kültürüne; Yunan 
Latin mitolojisinden, İslam mitolojisine; coğrafî 
olarak Akdeniz’in batısından (Yunanistan) doğu-
suna, Bulgaristan’dan Orta Doğu’ya uzanan (Ha-
lep, Bağdat) bir harita üzerine yerleşen kültürel 
öğeler  yazar/şairlerin / metinlerin kültürel kim-
liklerini belirlemede özel bir değer taşırlar.  

Edebî eserleri disiplinler arası bir yak-
laşım ve  “kültürel kimlik” odaklı okumak; farklı 
dönem ve bakış açılarından yansıyan kimlik / kül-
türel kimlik unsurlarını detaylı bir biçimde incele-
mek edebiyat ve kültür tarihimize katkı sağlaya-
cak araştırma sahalarıdır.
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Mehmet Kansu 

BEŞPARMAKLAR’A 
HEM GÖKYÜZÜNE BAKARIM

sabah olunca tam;
çoban yıldızı’na,sonra
morumsu beşparmaklar’a
bakarım-bakmaktayım.

         nasıl olacak gün,
         değişti mi bulutların
         rengi?
         kucaklaştılar mı
         ay ışığında? oraya bakarım,
         erken olunca her sabah.

sokağa çıkmak niyetindeyim,
severim sokakları,
gökyüzüne ve dağlara
bunun’çin bakarım.   
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ansızın;üç ördek
havalanır kanlı dere’den
ferahlanırım;elimde
değil,hem beşparmaklar’a
hem gökyüzüne bakarım.

              üçlü bir uçuş düşlerim;
              en önde biri,
              kuyruk rüzgârında ikisi.

onlara bakarım;
dağlara ve gökyüzüne
baktığım gibi.

              olanlar bana
              olur işte!
              başka biri gibi
              bakarım.

hem dağlara
hem gökyüzüne,

başka biri olmuşum gibi.

Nisan,2020, Ortaköy/Lefkoşa        
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SIRADANLIĞI

Alper Beşe   

Cambridgeli Roithamer’in anısına

7.
Bir merdiven tamircisinin bir sabah uyandığında 
işini, buna bağlı olarak zincirleme tepkimeyle her 
şeyini tek dokunuşla yitirdiğini fark etmesi üzeri-
ne söyleyeceklerimi ancak bir sabah uyandığında 
elinde hiçbir şey kalmamış bir merdiven tamirci-
si anlayabilir. Geri kalanların hepsine karşı dilim 
kilitli. Bundan sonra anlatacaklarımsa -diğerleri 
için- şu şekilde açıklayıcıdır ki, 

6.
Merdiveni alışılageldiği üzere inerçıkar biçimde 
düşünmek kişiyi yanıltır. Merdiven pekâlâ yatay 
düzlemde de kullanılabilir. Örneğin Anne gezme-
ye gitmiştir. Okuldan dönen çocuk kapıya gelip 
anahtarını yanına almadığını anlayınca paspasın 
üstüne oturup sessizce ağlamaya başlar. Öğlen 
servisine çıkan kapıcı onu görünce apartman 
boşluğundan mutfak balkonuna uzattığı ahşap 
merdivenin üstünden dört ayak yürüyüşüyle eve 
ulaşıp kapıyı açar. Genellemelerin rahatını kaçı-
ran özel örneklerinden biri de aynı çocuğun oku-
mayı sökenlerin kırmızı, harfleri kitaptakine ben-
zeterek yazanların beyaz kurdeleyle işaretlendiği 

birinci sınıfı yakasında tek renkle bitiren tek öğ-
renci olması. Sonradan kaligrafiye yöneldiğini de 
duyan yok onun, geri kalanların ne işine yaradı 
okunaklı yazmak, bilinmez. Ama beğenilmeyen 
elyazısıyla adını okul numarasından alan (654) bir 
gazete hazırlyıp fotokopiyle çoğaltarak mahalle-
de dağıttığı işitilmiştir. 

5. 
Anlatabileceklerimin sınırına dayandığımı görü-
yorum. Duvarlar, dikenli teller, mayınlı topraklar 
değil gözümün önüne sıralanan. Dumanından 
başlayarak görünürlüğe gelen gemi {üstelik ol-
dukça sesli} gibi varlığıyla bir olgunun başka-tür-
lü-olamazlığını söyleyen sınır, ben daha anlat-
maya kalktığım anda kendini örüyor. Geçmişteki 
şimdileri bugüne çağırırken beliren engeller de 
hızla iç bölgelere yayılıyor. Anlıyorum ki bunlar 
başlı başına çocukluk kadar zor. Yaş geldiğinde eti 
patlatan diş, bezleri büyüyen meme denli acıtıcı. 
Ama ertelenemez, durdurulamaz. Akışına karış-
madan, elde kalem, salt bunlardan kalan izleri 
imleyerek yürümeyi becermek işi tamamlamak 
demeye gelecek. Oysa mürekkebi sulandırmak, 
divitle zemin arasına girmek, erginliği kanıtlamak 
üzere bedeni sakatlayan işlemler örneği iğdişliğe 
neden olacak. 

4.
Yetişkinliğe bağlanan köprünün henüz başla-
rındaki çocuk, fen bilgisi öğretmeninden yediği 
haksız tokadın sızısı yanağında, son zil çalmadan 
bastıran kış karanlığını soluk sarı lekelerle de-
len sokak lambalarına tekmeler savurarak eve 
dönmektedir. Yolu kısaltmak için havanın kuru-
luğundan yararlanarak {bugün üstünde 42 katlı 
gökdelen bulunan} arsaya dalar. Caddeden ge-
çen arabaların farları kamaştırır ışıksızlığa alışan 
gözlerini. Asfaltta maç yapan ergenleri bulanık 
görmesi bundan. Çantasını fırlatıp aralarına ka-
rışmayı dener. Gelişkin, terli gövdelerin arasına 
karışmak isterken içlerinden biri, sınıfın en uzun 
boylu kızının ağabeyi, ona adıyla seslenip kaçan 
topu getirrmesini buyurur. Hevesi kırılır önce. 
Kucağında topla soluk soluğa yanlarına koşarken 
taşa takılmasıyla da ayağı.

3.
Yaşantıların zorunlu düzlemi zamanın şurasında 
burasında yaşanmış olaylardan -geçmiş, şimdiki, 
gelecek- tüm şimdileri içeren bir noktayı merkez 
seçip ondan geriye doğru en uzaktaki noktaya 

ÖYKÜ
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çizdiğim doğru parçasına yarıçap (r) diyorum. 
Buna göre oluşan dairenin içinde olan biten üze-
rine konuşabilmek için çemberin dışında ama 
onunla ilintili bir yerde bulunmam gerektiğinden 
dairenin içerdiği her noktadan başka bir düzleme 
uzayan doğruların birleştiği yerde oturuyorum. 
Böylece genişleyen evren içinde kapalı bir yapı 
kurduğumu söyleyebilirim. Bu durumda zamana 
da bağımlı değilim, anlattıklarım ondan dünya-
ma doğru -durup kalkması, hızlanıp yavaşlaması  
çizelgelerle belirlenmeden- giden bir tramvayda 
geçiyor. Pencereden gördüklerimi sıralamak ye-
rine bu koninin oylumunun peşine düşerek akıp 
gidendense çakılı duranla ilgilendiğimi gösteriyo-
rum. [V=1/3.π.r2.h] 

2.
Ertesi sabah, kentin özenle seçilen ücra bir köşe-
sine kondurulmuş, sınırları içinde otobüs işleyen 
hastanenin L blok 205 numaralı odasında -ko-
ğuş arkadaşları sayılmazsa- yalnız uyanır çocuk. 
Annesinin işe gitmek üzere erkenden ayrılırken 

yanından alçısına çizdiği gülen yüze açmıştır göz-
lerini. Babasıysa gün geçtikçe silinen bir gölge-
dir. Birazdan odaya girecek hemşire serumuna 
ekleyeceği ilacı doğru seçmek için ağrısını tarif 
etmesini isteyecektir. Bu sırada, alınmadığı oyun-
da kırılan ayağının acısını değil, ağzının güzelliği-
ni düşünmüştür çocuk o kızın. Yumuşak, parlak 
tüylerinin güzelliğine kapılıp yanına yanaşanları 
pençelerinin arasında parçalara ayıran bir masal 
hayvanının yaşadığı mağaranın girişine benzeyen 
bir ağız. Böyle tanımlamıştır. Yakında tümden yi-
tireceğini içten içe bildiği uykusuna, onun yeni 
serpilen vücuduna sarılarak dalmayı arzulamıştır.  

1.
beni dinleyen sonunda özdeşimin saçmalığını gö-
rür- kendi merdiveniyle, kendi hiçliğinin ortasına 
inşa ettiği koninin tepesine tırmandığında. Çünkü 
takvim birimleri kıygı nedir bilmez. Günün dilim-
leri hüzün, sevinç taşımaz. Öz veya yad her yaşa-
möyküsü sıradandır.



20

BAKIRDAN

Elif Sofya

DİŞLİLER

Dişlerinizi koruyun florid macerasıyla
Dişler upuzun bir tarih çizgisi ne de olsa
Kas liflerini parçalayan ağzınızda
Tekerleği döndüren avuçlarınızda
Dişler dişlilerin geçmesi içindir uygarlığınıza

Dişlerinizi koruyun 
Bir çark döngüsü dönsün ufkunuzda
Trenlerle gemilerle buharlı dişlerinizle 
Gülümseyin Asya’ya Afrika’ya
Suçiçeği denemesi yerli çadırlarında
Dişleriniz bembeyaz kan havuzunda

İncili istiridyeler ölebilir 
İnci gibi dişleriniz varken dünyanın boğazında
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OTOETNOGRAFİK 
YAKLAŞIMLA FOLKLOR/
EDEBİYAT DERGİSİNE 
BAKMAK

Metin Karadağ

Otoetnografi (Autoethnography) sosyolojik 
anlayışı genişletmek amacıyla kişisel deneyime 
önemli ölçüde rol ve öznel ses vermenin bir yo-
lunu sunan ilgi çekici ve umut verici niteliksel bir 
yöntem olarak artan bir yoğunlukta bilim dünya-
sında yaygınlık göstermektedir. 

Başlangıçta kuşkuyla yaklaşılan bu bakış 
açısına artık akademi dünyası ve eleştirmeler 
daha saygılı yaklaşımlar sergilemektedir. Özel 
aktarımların öznelliği hırpalayacağını savlayan 
karşıt görüşlüler, giderek daha çözümleyici yakla-
şımlar ortaya koymaktadırlar. 1980’lerde ortaya 
çıkan bu araştırma yöntemi, gerçeklik ve gerçe-
ğin insanlar ve içinde yaşadıkları çevre arasındaki 
etkileşim yoluyla inşa edildiği ve şekillendirildiği-
ne dayalı nitel araştırma anlayışının gelişim çizgi-
sinde biçimlendi (Denzin ve Lincoln 2000. s. 3). 
Niteliksel araştırmacılar, ”olayları doğal ortamla-
rında inceler, fenomenleri insanların onlara getir-
dikleri anlamlar açısından anlamlandırmaya veya 
yorumlamaya çalışırlar” (Silverman, 2000; Free-
body, 2003). Öte yandan nitel araştırmanın, ince-
lenen fenomenlerin bireysel katılımcıların gözleri 
ve deneyimleri aracılığıyla incelendiği hümanist 
bir duruşu ima eden çeşitli yöntemler kullandı-

ğı anımsandığında kişisel anlatılar, deneyimler 
ve görüşlerin araştırmacılara aradıkları bu geçici 
cevapları bulmaları için araçlar sağlayan değer-
li veriler olduğu kabul edilir. Nitel araştırmanın 
1900’li yılların başlarında görülen değişik açı-
lımları, çeşitli araştırma stratejileri ve formatları 
ile karakterize edildi. Bu bağlamda otoetnografi, 
“etnografın araştırılan kültürle etkileşime girme 
yollarına daha fazla vurgu yapma çağrıları” nede-
niyle ortaya çıktı (Holt, 2003, s. 18). Bu anlayış 
kapsamında araştırmacıların belirli bir fenomeni 
veya kültürü anlamak, açıklamak için kendi dene-
yimlerinden yararlanmalarına izin verilir. Araştır-
ma ya da bilgilendirme süreçlerinde “kendi hikâ-
yemi de eklediğimde” tüm aşamaların ve varılan 
sonucun daha etkileyici olacağı savı, otoetnogra-
finin de düşünsel temeli sayılabilir.

Bu bağlamda ülkemizin halkbilimi ve edebi-
yat başta olmak üzere sosyal bilimler alanındaki 
süreli yayınlar arasında farklı bir yeri olan folklor/
edebiyat dergisinin öyküsünü kişisel otoetnogra-
fik bakış açımla aktarmaya çalışacağım.

Oldukça eski yıllara dayanan halkbilimi ala-
nındaki dergiler,  uzun yıllar kişisel (İhsan Hınçer 
gibi) kimi zaman kurumsal  (TKA Türk Kültürünü 
Araştırma Enstitüsü - Şükrü Elçin)  özveri ve ça-
balarla yürümüş, zamanla akademik kurumların 
destekleriyle (Atatürk Üniversitesi Köz Dergi-
si-Metin Karadağ) yayımlarını sürdürmüşlerdir.

Folklor/edebiyat 1994’te kurulduğunda ta-
mamen Metin Turan’ın kişisel girişimi ve çabala-
rıyla yayım hayatına başlamıştır. 58. sayıya kadar 
dergiyi tek başına çıkaran, gecesini gündüzüne 
katarak yılmadan, yakınmadan, o daim gülen 
gözlerinin ışığıyla yoklukları aşıp olağanüstü bir 
başarıyı gerçekleştiren sevgili Metin Turan’ın kut-
lu çabası eşsiz bir yayımcılık mucizesidir.

Zamanın ve ortamın giderek ağırlaşan bas-
kıları, iş hayatının çetrefilli döngüsü folklor/ede-
biyat’ın üzerinde kara bulutlar toplanıp Metin Tu-
ran için var olmak ya da noktalamak ikilemi ortaya 
çıktığında hiç tereddüt etmeden O, “her biçimde 
devam” kararını vermişti. Kendisine yapılan par-
lak tekliflere karşın derginin uzun yıllar mensubu 
olduğu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ta-
rafından sahiplenmesini arzulayan M. Turan dü-
şüncesini başta üniversitemizin Mütevelli Heyeti 
Başkanı Sayın Mete Boyacı olmak üzere zamanın 
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rektörü ve bizlerle paylaşmıştı. Heyecan verici bu 
durum karşısında elimizden geldiğince derginin 
UKÜ çatısı altında kalmasına destek verdik. Her 
ne kadar formalite gereği dergiye adımız yazıldıy-
sa da gene tüm işler, olanca yükler cümle ağır-
lığıyla Metin Turan’ın üzerindeydi. İş hayatının 
kaosu, başka bir derginin sorumluluğu, dernek 
çalışmaları, Üniversite temsilciliği gibi hemen ak-
lıma gelen meşguliyetlerinin yanı sıra sanatsal/
edebî üretim hızını hiç kesmeyen Metin Turan 
yine rektörlükle görüşerek derginin giderek ağır-
laşan yükünün paylaşımı konusunda girişimlerde 
bulunmuş;  89.  sayıyla birlikte derginin  akade-
mik  yönetim  ve  sorumluluğu,  Rektörlüğümüz-
ce tarafımıza tevdii edilmişti. (Karadağ, 100.sayı 
editörden)

Derginin başlangıç yıllarından 59. Sayıya 
kadar editörlüğü, Faruk Güçlü sürdürmüş; daha 
sonra derginin Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
çatısı altına alınmasıyla birlikte Metin Karadağ 
ve Ahmet Pehlivan 71. Sayıya kadar birlikte; 73-
79. Sayılar arasında Karadağ ve Oğuz Karakartal
birlikte görevi sürdürmüş, 80. Sayıdan itibaren 
Metin Karadağ tek editör olarak görülmüş ancak 
doğrudan bu görevi 89. Sayıyla üstlenmiştir. 89. 
Sayıya kadar derginin akademik ve yönetsel işleri 
başta Metin Turan olmak üzere Ankara merkezli 
yürütülmüştür. 

Bu noktadan sonra derginin otoetnografik 
serüvenine geçerken değişim ve dönüşümlere 
eskiden beri süregelen özellikle genç akademis-
yenlere katkıda bulunmak, onlara yol göstermek, 
akademi dünyasında yola çıkmalarına destek ol-
mak misyonunu hep göz önünde bulundurduğu-
muzu vurgulamak isterim. 89. Sayıdan itibaren 
yola çıktıktan çok sonra derginin 106 Özel Ek: 
Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Özel sayısının konuk 
editörlerinden ve dergimizin neredeyse en ba-
şından beri Yayın (Danışma) Kurulu üyesi olan, 
o vesileyle yakın çalışma fırsatı bulduğumuz için
kendimi çok şanslı saydığım Prof. Dr. Hande Bir-
kalan-Gedik’in dediği gibi “Dergiler birer okuldur, 
genç yazarları akademiye hazırlar, eğitir, yetişti-
rir”görüşünü temel ilke edindik. Dergiye kabul 
edilmeyen çalışmalar için bile bu ilkeyi kulak ardı 
etmeden ama tevazu içinde gençlere yardımcı ol-
maya çalışmak, temel politikamız  oldu.

Öte yandan sayın Rektör Prof.Dr. Halil Nadi-
ri’yle yola çıktığımızda hedef olarak belirlediğimiz 

noktalara varmak için de adım adım farklı, yeni 
açılım ve uygulamalara geçtik. “Derginin akade-
mik  kimlik kazanabilmesi  yolunda  başta  Danış-
ma  Kurulu  olmak üzere,  makale  yazım  kuralla-
rı,  hakem/yazar  işlerliği,  etik  kurallar  yeniden  
düzenlendi.  Dergi internet sitesinin profesyonel 
anlayışla  yeniden  tasarımı  ve  Makale  Takip 
Sistemi  ile  açık,  hızlı  bir  süreç  başlatıldı.  Ben-
zerlik oranları denetimlerini  zorunlu kıldık,  der-
gi  yayım  süreçlerini  sabitleştirerek  aksamadan  
tüm  sayıları  hem  basılı  hem elektronik  takvime  
uyarak  yayımladık. DOI sistematiği  getirilerek  
geçmiş  sayıların  çevrim  içi  arşivlenmesi  sağ-
landı. Öte yandan  akademik  dergilerin  kimlik  
ve  konumları  konusundaki  en  somut  ölçütler-
den  bir  olan  ulusal  ve  uluslararası  dizinlere 
girmek  konusunda  yoğun  çalışmalar  gerçekleş-
tirerek  çok  sınırlı  olan  dizin  sayımızı 40’lara  çı-
kardık. Başta Dergipark,  TR-Dizin  ve  diğer yerel 
ve evrensel  dizinlerde  arşivlerimizi  tamamladık;  
ProQuest,  Scopus,  EBSCO, DOAJ  gibi  evrensel  
saygın  dizinlerde  yer  aldık.  Bu konuda daha 
ileri  düzeylerdeki  gelişmeler  için  alt  yapı  ve  
teknik  gereklilikleri  tamamladık. Açık erişimli 
bir dergi olarak sağladığımız saygınlığa dayalı ola-
rak dijital arşivleme konusunda DOAJ’ın JASPER 
projesinde son aşamalara geldik. Derginin Open 
Access Scholarly Publishing Association (OASPA) 
üyeliği, editörlük olarak The European Associati-
on of Science Editors EASE üyeliğimizle, derginin 
evrensel kimliği ve saygınlığı için önemli adımlar 
atıldı.

89. sayımızdan beri makalelerle ilgili ağır
yükü gönüllü bir biçimde alarak bugüne kadar 
getiren UKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünün üyeleri, (Doç.Dr. Gürkan 
Gümüşatam, Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç ve Dr. 
Gülden Sarı) her zaman derginin daha nitelikli 
olası için yoğun çaba harcadılar. Emekleri var ol-
sun. Editör yardımcısı olarak her bir sayının her 
aşamasında emeği olan Bakırdan’ın da editörü 
Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç’ a da ayrıca teşek-
kür etmek, derginin bir minnet borcudur.

Derginin “kuruluş gününde” Metin Turan’ın 
yanında olan ve bugüne kadar da hemen her sa-
yıda dergi için anlatılması güç katkılarda bulunan 
Prof. Dr. Serpil Aygün Cengiz ve arkadaşları (Doç. 
Dr. Meryem Bulut ve Prof. Dr.Süheyla Sarıtaş) ça-
balarını ve katkılarını özveriyle sürdürmekteler. 
Öte yandan derginin bilimsel ve akademik düze-
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yinin gelişimi için 2021 yılında bilim dünyamızın 
saygın adlarından oluşan aşağıda saygıyla sundu-
ğumuz “alan editörleri”miz, derginin niteliğinin 
daha üst düzeylere ulaşması için bize destek ver-
meye başladılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz:

Halkbilimi/Folklore : 
Prof.Dr. Hande Birkalan-Gedik (Frankfurt Üniver-
sitesi-birkalan gedik@em.uni.frankfurt.de)
Prof. Dr. Arzu Öztürkmen (Boğaziçi Üniversitesi - 
ozturkmen@boun.edu.tr)

Edebiyat/Literature:
Prof. Dr. G. Gonca Gökalp Alpaslan (ggonca@ha-
cettepe.edu.tr)
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz  (Maltepe Üniversite-
si - r_korkmaz@hotmail.com)

Antropoloji/Anthropology:
Prof. Dr. Akile Gürsoy (Beykent Üniversitesi - gur-
soyakile@gmail.com)
Prof.Dr. Serpil Aygün Cengiz (Ankara Üniversitesi 
DTCF - serpilayguncengiz@gmail.com)

Dil-Dilbilim/Linguistics:
Prof. Dr. Aysu Erden - (Maltepe Üniversitesi- ay-
suerden777@gmail.com)
Prof. Dr.  V. Doğan Günay (Dokuz Eylül Üniversi-
tesi- Buca Eğitim Fakültesi. dogan.gunay@deu.
edu.tr.)
Yusuf Çotuksöken (yusuf.cotuksoken@hotmail.
com)

Diğer yandan Dergimizin Danışma Kuru-
lu’na 109. sayıdan itibaren alanlarımızın  yetkin 
ve değerli akademisyenlerinden Dan Ben-Amos, 
John Zemke, Gregory Hansen, John McDonald ve  
Mostafa Abedinifard katılarak bizi onurlandırdı-
lar. Onlara  ve bu süreçte bize yardımcı olan ve  
folklor/edebiyat ailesinin bir bireyi saydığımız 
sevgili  Dr. Hicran Karataş’a çok teşekkür ediyo-
rum.

Akademik dergiler, etki ve işlevleriyle günü-
müz bilim dünyasında ön planda gelen kaynak-
lardandır. Sayısal çokluğun artışı yanında nitelik 
yönleri bu dergilerin geleceklerini ve yerlerini  
belirleyecektir. 

folklor/edebiyat  25  yılda  biriktirdiği  deneyim  
ve  kazandığı  bilimsel  kimlikle ve özellikle  
hakem,  yabancı  dil  düzeltmenleri  ve  
yazarlarımızın  katkıları sonucu, 22 Mart 2022 
tarihinde Web of Science platformunda 
Emerging Sources Citation Index (ESCI)' e  kabul 
edilerek evrensel bağlamda kalitesini 
kanıtlamıştır. 
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ŞAİRİN RUHU YAŞIYOR MU?

Bâki Asiltürk

Türk edebiyatında şairin toplum içindeki 
konumu sürekli bir sorgulama konusu olmuş, dar 
ya da geniş biyografi yazımlarında şairin mesleği, 
yaşı, toplumsal statüsü, aile kökeninin açıkça be-
lirlenmesine dikkat edilmiştir. Buna karşın, gerek 
biyografilerde gerekse inceleme yazılarında, as-
lında belki de bir psikoloji insanı olarak nitelen-
dirilebilecek şairin ruhsal özellikleri üzerinde pek 
durulmamıştır.

Jung, çağdaş ruhların görünümlerini ince-
lerken insana bakışta çizilecek çerçeve bağlamın-
da, “felsefe ile psikoloji arasında kopmaz bir bağ 
olduğunu” ileri sürer. İlkel dönem insanının kendi 
ruhuyla ilişkisini söz konusu ederken de ilkel in-
sanın ruhuyla konuşmasını “ruhun kendine özgü 
bir sesi olduğu, ruhun aslında nesnel bir şey ol-
duğu” inancına bağlar. Şiir de felsefe gibi belli bir 
geleneğin ve birikimin içinden oluşturulduğuna 
göre, Jung’un bu belirlemelerinin yarattığı çağ-
rışımlarla ruhunda her zaman bir parça da olsa 
“çocukluk, ilkellik” barındırdığına inanılan şairin 
kendi ruhuyla ilişkisi üzerinde düşünmek gerekti-
ği açıktır.

Bu ilişkinin zaman çerçevesini daraltıp bir 

sorgulamaya girişelim: Günümüzde şairin “şair” 
olarak sergilediği duruşla onun psikolojisi ara-
sında nasıl bir ilgi kurulabilir? Günümüz şairi, ru-
hunu kendine özgü bir sesi olan nesnel bir varlık 
olarak kabul etmekte, ruhuyla konuşabilmekte 
midir? Şairler, görsellik ve merkantilizmin yeri 
göğü tuttuğu şu günlerde ruh denince sınırı hangi 
argümanlarla çizmektedir? Kuşkusuz, bu sorula-
ra her şair kendine özgü bir yanıt verebilir. Şai-
rin kendi ruhuyla ilişkisi, bir anlamda, dönemiyle 
ilişkisini de gün yüzüne çıkaracağından, böyle bir 
sorgulama gereklidir.

Yüzümüzü geçmişe döndürdüğümüzde 
genel hatlarıyla şunu görüyoruz: Türk edebiya-
tında şairin toplum içindeki duruşu hemen her 
dönemde bir sorunsal oluşturmuştur. Orta Asya 
Türk şiirinde şairlerin aynı zamanda şaman, falcı, 
büyücü, hekim oldukları; Divan şiirinin en parlak 
dönemlerini yaşadığı XVI. yüzyılda devrin “sulta-
nü’ş-şuara”sı Bâki’nin saraya yakınlığı ve üst dü-
zey devlet görevlerinde bulunduğu hatırlansın. 
Tanzimat aşamasında Namık Kemal, Edebiyat-ı 
Cedide’de Fikret örneğinde, daha sonra ve özel-
likle de Cumhuriyet döneminde Nâzım Hikmet, 
Attilâ İlhan, Necip Fazıl, Ataol Behramoğlu, İsmet 
Özel gibi isimlerin politik duruşlarıyla, dünya gö-
rüşüyle birlikte kimliklendirildiği düşünülürse 
şair ruhunun bu sorgulamada nerelerde durduğu 
sorusu/sorunu daha bir önem kazanır.

1940’larda ve 70’lerde şairin ontolojik se-
rüveninin belirlenişinde sosyo-politik bir mercek 
kullanılması, modern ontoloji algısına ters düş-
tüğünden bu yöntem şairin görünüşünü, algıla-
nışını sınırlamakta, okuyucunun şairi görüşüne, 
algılayışına da engelleyici kalın sınırlar çizmekte-
dir. Değişen koşullara paralel olarak geçerliliğini 
yitirmiş bir ontolojik yaklaşımla şairin hâlâ politik 
veya toplumsal alanda söz sahibi bir varlık olarak 
algılanması, gizliden gizliye aslında şairin ve şii-
rin geriye itilip, poetikanın sulandırılıp politikanın 
yüceltilmesi, şairin sahip olduğu öteki değerlerin 
yok sayılmasına yol açmış, bunu çaresizce ka-
bullenen bir kısım şair de yalnızca kendi ruhuyla 
ilişkisini değil, çevreyle olan ilişkisini de dürüstçe 
sorgulamakta zorlanmıştır.

Modern Türk şiirinde bu yanlış eğilimin 
kırılması için 1980’leri beklemek gerekmiştir. 
1980’lerde Ahmet Erhan, Nevzat Çelik, Emir-
han Oğuz gibi bazı şairler bu etiket üzerinden 
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değerlendirilseler de belirli bir poetik zemin 
yaratabilmiş, içerik kadar biçim ve biçemi de 
gözetmişlerdir. Bu şairler sadece siyasal eğilim 
üzerinden değil poetik kazanımlar üzerinden de 
okunabilmektedir. Aksi takdirde şairi çepeçevre 
saran “politik” etiketlendirme, şairin yaratıcılık 
özgürlüğüne ket vurduğu gibi, “öteki”lerle kuru-
labilecek poetik veya insani ilişkilerin de önünü 
kesecektir. Yanı sıra, 1980’lerde apayrı dünya 
görüşlerine ve politik düşüncelere sahip şairler 
Üç Çiçek, Şiir Atı, Fanatik... dergileri çevresinde 
bir araya gelebilmiş, birlikte dergiler çıkarabilme 
becerisini göstermiştir. 1980’lerde yaratılan bir 
araya gelebilme yaklaşımı 1990’larda da görece 
devam imkânı bulmuş ve Sombahar, Ludingirra 
vb. gibi dergiler bu anlayışın yansımalarına say-
falarını açmıştır. 1980’ler şairinin kendi ruhuyla 
ilişkisini yüzümüzü Jung’a çevirerek irdeleyecek 
olursak daha çok, şair-bireyin içsel varlığını yine 
kendisiyle ilişkilendirerek söz konusu ettiğini ile-
ri sürebiliriz. Denebilir ki, 1980’ler şairi öncelikle 
kendi içine dönük bir şair duruşu sergilemiştir. 
Bu duruş, şair yaratılışın olmazsa olmaz kriterle-
rinden biridir zaten çünkü Shelley’in dediği gibi, 
“aradığı şiiri kendi içinde bulamayan, başka hiçbir 
yerde bulamaz”. Öte yandan, 1980’lerde “öte-
ki”yle kurulan bağlantılar şairin kendi ruhuyla 
olan ilişkisini aşıp bir ortakbirliktelik yolu açmış 
gibi görünüyor. Bu “ortakbirliktelik” ise şairin ge-
lenekle kurduğu ilişkiye metinsel olduğu kadar 
ruhsal bir ilgi de eklendiğini düşündürüyor.

1990’lara baktığımızda işin karmaşık bir hal 
aldığını söyleyebiliriz. 1990’larda önceki on yılın 
şair duruşunu kendi ilgi alanına davet etmeyen 
Serdar Koçak, Birhan Keskin, Osman Çakmakçı, 
Didem Madak vd. gibi yeni isimlerin çıkması ve 
bu isimlerin de kendi ruhlarıyla ve “öteki”ler-
le kurulan ilişkide keskin kriterlere bağlı kalma-
ması bu karmaşıklığın ana nedenlerinden biri… 
1990’larda şiir ortamına girmiş, şiirleriyle olduğu 
kadar şiir ve şair hakkında söyledikleriyle/yazdık-
larıyla da düşünce üretmiş isimlerin son yıllar-
da dergilerde hem kendilerini hem de 1990’ları 
sorgulayan yazılar yayımlamaları ve bu yazıların 
daha çok “Ben neden böyle oldum?” veya “Biz 
niye böyle olduk?” sorusu ekseninde gelişme-
si bu dönem şairlerinin psikolojilerini iyi incele-
memiz gerektiğini kesinliyor. Sırf bu yazılar bile 
aslında 1990’lar şairlerinin kişilik oluşturmada 
psikolojiyi öncelediklerini düşündürüyor. Bunda, 
eleştirilecek bir yan yok; zaten amacım bir eleştiri 

getirmek değil, şair psikolojisi üzerine eğildiğim 
bu yazıda son dönemlerde şairlerin “psikolojile-
riyle” de değerlendirilmeleri gereğinin altını çiz-
mek. Yoksa “Ben neden böyle oldum?” veya “Biz 
niye böyle olduk?” sorularının gündeme getiril-
mesinin altındaki psikolojiyi kavradıktan sonra, 
soruyu çeşitli açılardan yanıtlamanın ve ileri sü-
rülen düşüncelere poetika veya psikoloji içinden 
eleştiriler getirmenin kapısı her zaman açıktır.

Bu kısa tarihçeden ve sorularla sonlanan 
gezintiden sonra, şairin psikolojisine, kendi ru-
huyla ilişkisine dönelim... Hangi dünya görüşüne 
sahip olursa olsun, hangi politik inançlara kendini 
adarsa adasın “gerçek şair” zaman zaman sessiz-
liğin, yalnızlığın derinliklerinde kaybolma arzusu 
duyar. Bu arzu, aslında “kapanan metin” olan şi-
irin karakteriyle de anlamlı bir örtüşme gösterir. 
Evet, şiir “kapanan metin”dir ve yazılmak için de, 
okunmak için de “kapanma” gerektirir. Haşim’in, 
Türk edebiyatının en derinlikli manifestik metni 
sayabileceğimiz “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” 
(Piyale mukaddimesi) metni hatırlansın… Şiirin 
bu durumuna karşın, şairin büsbütün kapanıp 
kaybolması mümkün değildir. Bazen yoğun bir 
mutsuzluk hissi, bazen yalnızlığın arzu edilir bir 
durum olmasını kabullenmenin getirdiği bir kar-
maşıklık ve gizli itirazlar şairi zor durumda bırakır. 
Birey olarak şairin kendi içsel varlığının farkına 
varması için bir çeşit “uzlet” sayılabilecek olan bu 
durum, şairin yaratıcılığını coşturan bir etkendir 
de öte yandan. Kendi içine çekilerek, “öteki”ne 
göre kaybolmasında sebep ne olursa olsun so-
nuçta şair bu kayboluşlarda kimi zaman başka 
şairlerin kayboluşlarıyla kimi zaman da kendi kay-
boluşunun verileriyle buluşur. Ahmet Haşim, Se-
zai Karakoç, Turan Koç, Mehmet Müfit, Sami Bay-
dar, Fatma N., bu çerçevede akla ilk gelenler. Söz 
konusu olan “şiir”se hemen her zaman bir buluş-
ma gerçekleşir. Bu buluşmanın metaforlar yoluy-
la olması, sıradan okura ya da şiirle hikâyeyi, şiir-
le totolojiyi, geometriyi, felsefeyi, politik bildiriyi 
veya toplumsal envanteri birbirinden ayıramayan 
sıradan şaire anlamsız ve karmaşık gelebilir. Şair-
lik hali denen şeyin farkında olmayan, ömründe 
bir kez olsun bu hali yaşamayanın bunu anlaması 
beklenemez. 

Şiirdeki görece kapalılığın nedenlerinden 
biri şairin kendi içine kapanması ise bir başkası 
da, aslında yine bu “kapanma”nın uzantısı biçi-
minde düşünülebilecek olan “dönüştürme”dir. Bu 
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anlamda, şairin, bilinçdışının veya içselliğin bilgi-
sine metaforlar yoluyla ulaşmasına giden yolun 
taşları kimi zaman sublimation ile döşenir. Doğa-
da hiçbir enerji boşa harcanamayacağı için doğal 
yollarla harcanamayan enerjinin yarattığı gerili-
min bir başka şeye dönüşmesi, şairlik hali için de 
geçerlidir. Burada, şairin kendisini ve enerjisinin 
kaynağını gizleme arzusu ortaya simgeselliği çıka-
rır. Şiirde kapalılık, böyle bir yoldan geçerek kâğı-
da dökülür. Bu anlamda, şairin zorladığı bir şey 
değildir kapalılık, kendiliğindendir çünkü aslında 
şairin kendisi için her şey ayan beyan ortadadır 
ve başkalarının da her şeyi açıkça gördüğünü, hiç 
olmazsa algıladığını zanneder. Şairi zorlayan “iti-
raf arzusu” kapalılıkta zemin bulur kendine.

Şunu hemen söylemeli ki şairin itiraf ar-
zusu başkalarıyla değil, kendisiyle, kendi ruhuy-
la konuşma isteğinden kaynaklanır çoğunlukla. 
Bu bakımdan, şairin ruhunun kendine özgü bir 
dili olduğu ve kendi ruhunu bir nesne gibi kabul 
ettiği düşüncesi yabana atılmamalıdır. Şaire dü-
şen, kendi ruhunun dilini kavramak ve ona hitap 
ederken benzeri bir dil yaratabilmektir. Sonuçta 
ortaya çıkan şey bir “şiir” de olabilir. Öyle ola-
caksa, öyle olması istenmişse, şairin itiraflarının 
başkalarına değil, yine kendine yönelmiş olması 
gerekir. Bu durumda şiir giderek bir iç konuşmaya 
benzer ve bu iç konuşmanın dışardaki, okurdaki 
en iyi yansımaları “öteki” şairlerde, ruhların or-
takbirliktelik içinde bulunabildiği kişilerde ortaya 
çıkar.
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EVİNE DÖNEMEYEN ADAM

Emrah Öztürk

bir atina beyefendisi: Bir sefile asla yol vermem!
diojen: Ben veririm ama, buyurun.

Doğanın zerre kadar umurunda olmadığımız 
günlerden birisiydi yine. Kuşlar ötüyor, ikindi ya-
vaştan akşama dönüyordu. Otlar güneşin ağırlı-
ğından kurtuluyor, yeni yeni renkler uyanıyordu. 
Rüzgâr esmerleşiyordu.

Üst dudağında sakince uzamakta olan koyu kah-
verengi bıyığıyla Reha Bey – adını bilmiyorum 
ama ona Reha demek istiyorum – ormandaki pa-
tika yolda yürümekteydi. Kendisini dikenli yaban 
mersinleri takip ediyordu iki yandan. Islık çalmı-
yordu ama çalsa yeriydi. Mesaisini bitirmişti. Hu-
zur içinde evinin yolunu tutmuştu. Ocakta pişen 
barbunyanın hayalini kuruyordu. Gömleğinin ce-
bindeki mendili yoğun bir şekilde limon tütüyor-
du. Taranmış saçlarına, ütülü pantolonuna 

bakılırsa Reha Bey civardaki havalandırmalı dük-
kânlardan birisinde çalışıyor olmalıydı. Bir ecza-
nede, bir kravat dükkânında ya da bir kuyum-
cuda. Hareketli, koşuşturmalı işler onun harcı 
değildi sanki. Yüzündeki temiz ifadeye bakan 

kişi onun bir beyefendi olduğunu hemen teslim 
ederdi. Az biraz da kültürlü gibiydi. Öyle sıklıkla 
değil, ara sıra eline kitap alan birisiydi mutlaka. 
Her ortamda hürmet görebilecek bir ahlaka sa-
hipti. Yani en azından öyle görünüyordu.

Patika, Batı’ya taraf kıvrılınca Reha Bey yavaşla-
dı, birkaç adım sonra da durdu. Tırnağı düzgün 
kesilmiş işaret parmağıyla başını kaşıdı. Kelime-
nin tam manasıyla şaşırmıştı. Her gün kullandığı 
yolun böyle bir anda yönünü değiştirmesi olacak 
iş değildi doğrusu. Üstelik yeni bir yol yapıldı-
ğı falan da yoktu. Patika sanki yıllardır böyleydi; 
Doğu’ya doğru uzanmak yerine kararlı bir şekilde 
Batı’ya dönüyordu. Toprak yol bol bol çiğnenmiş, 
gitmekten vazgeçtiği Doğu istikametindeki ağaç-
lar da bir anda yerden bitivermişti. Reha Bey, bu 
patika yolu iki bin yedi yüz seksen beş gün bo-
yunca kullandığından bu duruma bir anlam ve-
remiyordu. Yol, Batı’ya değil, Doğu’ya dönmesi 
gerekmiyor mu!

Yine de yürümesini sürdürdü. Dirseği dönünce 
karşısına kadife pantolonu, bağcıksız, lastik ayak-
kabıları, kehribar sarısı yün yeleğiyle bir başka 
adam çıkıverdi. Salih Bey – evet, bu beyefendiye 
de Salih adını yakıştırdım – iri yarı, kavruk tenli, 
az biraz öfkeli bir görünüşe sahipti. Reha Bey’in 
aksine ekmeğini terleyerek kazanan birisine ben-
ziyordu. Çamaşır makinesini tek başına üçüncü 
kata rahatlıkla çıkartabilecekmiş gibi bir hâli var-
dı.

İkindi vakitleri patikada birilerine nadiren rast-
landığından ufacık, tesirsiz bir şaşkınlık yaşadı 
Salih Bey, ardından karşısında beliren adama gü-
lümseyerek yoluna devam etmek istedi. 
Reha Bey de aynı nezaketli tebessümle karşılık 
verip sağ adımını ileriye gitmek için atınca olan-
lar oldu.

Reha Bey’in sağ adımına karşılık, Salih Bey sol 
adımını attı. Ayakları burun buruna geliverdi bir-
den, durdular. Aynı anda ikisi de aynı şeyi düşün-
müş olacaklardı ki birisi sola kayıp yol vermeye 
kalkışınca diğeri de sağa kayıp yol vermeye yönel-
di. Sonra diğeri sağ, ötekisi sol; ardından öbürü 
sol, karşısındaki de sağ…

Oldukları yerden bir türlü kıpırdayamadılar!
Gülümsediler karşılıklı, duraksadılar. Sonra bir 
anda dudaklarından çıkan “Önce siz buyur…” 

ÖYKÜ
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ile “Lütfen siz buy…” cümleleri birbirine girdi. 
Sözleri tamamlanamadan, anlam kazanamadan 
sustular. Üzerine yine tebessüm ettiler. Umursa-
maz bir tavırla birbirlerini atlatıp yollarına devam 
etmeye kalkıştılar. Ancak ikisi de bu düşünceye 
aynı anda ulaşmış, aynı kararı vermiş olduğundan 
birisi sağa kayınca öteki sola, diğeri sola kayınca 
öbürü de sağa meyletti; bir arpa boyu kadar bile 
yol alamadılar. 

Fevkalade bir olağanlıkla etraflarını kuşatan bu 
‘an’ giderek çözülemeyen, çözülmeye çalışıldık-
ça da körelen bir düğüme dönüşüyordu. Bu kez 
sinirle iç geçirdiler, asabileşmemek mümkün de-
ğildi. Reha Bey’in burun kanatları esneyip iyice 
açıldı. Salih Bey’in alnında zikzak çizen iri damar 
seğirmeye başladı. Yine de birbirlerine karşı nazik 
gülücükler yöneltmeyi elden bırakmadılar.

Kalelerine çekilen komutanlar gibi bir iki adım 
gerileyip yola nasıl devam edebileceklerini derin 
derin düşündüler. Düşündüler, evet! Göz göze 
her gelişlerinde aynı anda konuşacaklarını, hatta 
belki de aynı şeyleri söyleyeceklerini öngördük-
lerinden hiçbiri konuşmaya yanaşmadı. Salih Bey 
olduğu yere çöküp bir sigara yaktı. Reha Bey de 
alnındaki teri silmek üzere cebinden mendilini 
çıkardı. Tabii bu esnada kuşlar ötmeye, rüzgâr 
esmeye, tırtıllar sürünmeye, yoncalar kokmaya 
devam ediyordu. Çünkü doğanın umursadığı bir 
durum değildi bu. Olamazdı da.

Salih Bey sigarasını içince, Reha Bey de terini silip 
alnını iyice kurulayınca birbirlerini geçip evlerine 
gitmek üzere yeniden hamle yaptılar. Fakat sonuç 
yine aynıydı. İkisi de aynı anda aynı şeyleri dü-
şündüklerinden bir türlü birbirlerini geçemiyor, 
yollarına devam edemiyorlardı. Reha Bey kendi-
sini karşısındakinden farklı düşünmeye zorluyor, 
fakat farklı diye bulduğu her atılım aslında aynı 
anda Salih Bey tarafından da keşfediliyor, tekrar-
lanıyordu. Aynı kol, aynı salınım, aynı bekleyiş… 
Bu kısır döngü bir müddet sonra evrim geçiriyor-
du; her iki adam da eş zamanlı olarak karşısın-
dakini taklit edip onu anlamaya yoğunlaşıyordu. 
Karşısındakinin tüm hareketlerini kavradığı tak-
dirde farklı bir atakla yoluna gidebileceğini dü-
şünüyordu her ikisi de. Ne var ki bu ‘kurnaz’ dü-
şünce her iki adam tarafından eş zamanlı olarak 
düşünüldüğünden farklı ataklar da aynılaşıyor, 
adamlar bir türlü birbirlerinin önünden çekilip 
kendi yollarına devam edemiyorlardı.

En sonunda bu işin böyle yürümeyeceğini düşü-
nüp geri gitmeye karar verdi Reha Bey. Geldiği 
tarafa, patikanın başlangıcına döndü. Salih Bey 
de aynı anda aynı düşünceyle Batı yönünde uzak-
laştı.

Reha Bey böylesi bir aksiliğin çıkışını o dirseğe 
yoruyordu, meseleyi karıştıran yegâne şey oydu. 
Çevre öylesine tanıdıktı ki! Öylesine gözü kapa-
lı bir şekilde tarif edebileceği bir yerdi ki burası! 
Ama şu neidüğü belirsiz dirsek her şeyi alt üst 
ediyordu. Eğer her gün kullandığı ‘gerçek’ eve 
dönüş yolunu bulursa her şeyin normale dönece-
ğine tüm kalbiyle inanıyordu. 

Seri adımlarla patikanın ta en başına geldi. Her 
şeye baştan başlamayı göze alıp yüzünü patikaya 
çevirdi; evde kendisini bekleyen kahverengi halı 
terlikleriyle pencere ağzındaki yumuşak minderli 
koltuğunu düşündü. Barbunyasını yedikten sonra 
kahvesini o koltuğa oturarak içecekti... Derin bir 
nefes alarak tekrar yürümeye koyuldu.

Adım adım, her şey iki bin yedi yüz seksen beş 
gün boyunca olduğu gibi sıralanıyordu önünde. 
Evet, üzerini iğne yaprakların kapladığı şu tüm-
seği biliyordu. Evet, şu koca gövdeli meşe ağacını 
biliyordu. Evet, şu şekli bozuk çamdan akan reçi-
neleri biliyordu. Evet, şu örümcek ağlarıyla kaplı 
mersin öbeklerini biliyordu. Ama hayır! Bu dirse-
ği bilmiyordu!

Dirsek yine karşısına çıkmıştı. Reha Bey’in tüm 
bilmelerini bozarak Doğu tarafına değil, Batı ta-
rafına dönüyordu patika. Bu duruma bir anda 
önünde bitiveren Salih Bey de öfkelenmişti. Yine 
aynı hamleler, sağa sola kayıp yol vermeler, bek-
lemeler, nezaketli gülümseyişler, asabi çene ka-
sılmaları… 

İkisinin de karnı acıkmış, morali bozulmuş, ener-
jisi tükenmişti. Konuşmayı denediler; her cümle 
başlangıcında yüksek çıkışlar yapıyorlardı. Ama 
bağırtıları üst üste binince susuyorlardı. İkisi de 
karşısındakini ya dinlemeye ya da dinlememeye 
aynı anda karar verdiğinden anlaşmak olanaksız-
dı.

Yine bir mağlubiyetle bir iki adım gerilediler. 
Sigara. 
Mendil. 
Öfkeyle kalkıp inen iki göğüs.
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Kısacık bir bekleyişten sonra ikisi de aynı düşün-
ceye karar vererek ayaklandılar. Birbirlerinin var-
lığından tarifsiz bir biçimde tiksiniyorlardı. Salih 
Bey’e göre Reha Bey ‘olmaması gereken’ birisiy-
di. Reha Bey’e göre ise Salih Bey tamamen bir 
yanlışlıktı, düzenini bozmaktan başka bir işe ya-
ramayan bir varlıktı. 

Öfkeyle, mutlak bir yok etme içgüdüsüyle gözle-
rini kıstılar. Birisi sağ, ötekisi de sol yumruğunu 
var gücüyle savurunca yumruklar ortada kuvvet-
le çarpıştı. Bundan sonraki tüm bacak, kol, yüz, 
vücut hareketleri aynı yöndeydi. Aynanın önünde 
kendi yansımalarıyla dövüşüyorlardı adeta.

Birbirlerini gırtlaklamaya kalkıştıklarında nihayet 
bir gelişme kat edebildiler. Yerde delice tepiniyor-
lardı. Münakaşa esnasında yerlerini değiştikleri-
ni, eğer isteseler kalkıp evlerine gidebileceklerini 
fark etmediler bile. Zaten fark etseler de bu hiçbir 
şeyi değiştirmeyecekti, artık eve gitmek umurla-
rında değildi; böylesine sinir bozucu bir durumu 

duygu dünyalarında sindirmek, bu saçma sapan 
vaziyetin acısını çıkarmak vardı yalnızca. Durma-
larının mümkünü yoktu. İkisinin de gücü hemen 
hemen aynıydı; inatçı bir asabiyet, ellerini boğaz-
larından geriye çekmelerine izin vermiyordu. 

Boğuşma çok sürmedi. İkisi de ölümle yüzleşti 
oracıkta. Reha Bey, karşısındakini öldürmenin va-
hametini pek umursamadı fakat kendi ölümünün 
gölgesini üzerinde hisseder etmez altındaki ada-
mı boğmaktan vazgeçti; Salih Bey de aynı anda 
korkuyla çekti ellerini geriye. 

Evine gidemeyen Reha Bey şimdi yerde çamura 
bulanmış, kan ter içinde delice öksürüyor, nefes 
almaya çalışıyor, önünde bir yansıması gibi duran 
Salih Bey’e düşmanca bakıyordu. Tabii aynı şekil-
de Salih Bey de onu bir canavar, bir ucube, bir 
şeymişçesene tiksintiyle izliyordu. 

Uzaktan, çok uzaktan bir akşam kuşu öttü.
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Zeki Ali

SU TAŞIYORUM

Bulutlarla ilk kucaklaşan: 
Platres,
taşlarla ağaçların arasından 
süzülerek serin suyun ulaştığı köy:
Kakopetria.

Sonra upuzun bir yol, 
dinlenen zeytin değirmenleri,
bakire düşlerde sayıklamalar, 
iş dönüşü uçuşan kahve aroması,
geçtiği izleri silen bir şırıltı
ve denize varmadan köpüren son yeşillik: 
Lefke…

Su taşıyorum: 
yüreğimde mitolojik çağlar öncesi bir susuzluk.
Beynimin ormanları tutuşurken 
bedenim genişliyor içime sızan sularla
taştan tene mineraller, çiçekten tohuma yaşamlar filizleniyor
ömrümü dilimlerken zaman.
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Su taşıyor beni: 
antik azaplardan yeni tapınaklara kaçıyorum.
Önümde haritasını açıyor
ben sadece açlığım, ben sadece sevgi diyen tanrı. 
Su taşıyor gökyüzünün bilinmez sokaklarını görebileceğim düşlere. 
Aradığım, sevdiğim her şey su olup bütünleşiyor benimle.

Amazon, Mississippi, Nil ve suyun sayısız kolları
taşıyor beni soluğum ve sözlerimin içinden.
Bitmeyen tek şey sonsuzluk.
Bulmadığım tek kişi ben.
Yeniden doğmak için su taşıyorum…

Haziran 2020
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KIBRIS TÜRK HALK 
KÜLTÜRÜNE EMEĞİ GEÇEN 
BİR İSİM: 
OĞUZ M. YORGANCIOĞLU

Gürkan Gümüşatam 

Türk dünyası içinde oldukça küçük nüfusa 
sahip olan ancak kültürel birikim ve kaynaklarıyla 
kendine mahsus kimlik kazanmış Kıbrıs Türk top-
lumu üzerinde Türklük Bilimi sahası önemle dur-
malıdır. 

Kıbrıs’ta kendine mahsus bir karaktere 
kavuşan Kıbrıs Türk kimliği kültürel kaynaklarını 
Anadolu ve Orta Asya Türk dünyasından miras 
almış; bu birikimin üzerine Akdeniz’de  yeşeren 
kültürel katmanları da ekleyerek ortak bir pota 
içerisinde tüm kültürel değerleri harmanlamıştır. 

Akdeniz’de asırlardır stratejik önemini ko-

rumakta olan bir noktada bulunan Kıbrıs Türk 
toplumunun kültürü üzerinde yapılan çalışmalar 
günümüzde önemli mesafeler katetmesine rağ-
men hâlâ birçok boşluğun doldurulması için yeni 
araştırmalara olan ihtiyaç devam etmektedir. 
Buna rağmen Kıbrıs Türk toplumu üzerinde ya-
pılan araştırmalar Türk dünyasının geneli dikkate 
alınarak değerlendirildiğinde önemli mesafeler 
alındığı muhakkak vurgulanmalıdır. Bu ilerleme-
de, Kıbrıs Türk toplumunu çeşitli yönleriyle, özel-
likle de kültürel birikimiyle araştırmaya koyulan 
Kıbrıslı araştırmacıların payı büyüktür. 

Öğrencilik yıllarında etkisinde kaldığı 
Türklük Bilimi araştırmalarının ulu çınarı Hasan 
Eren’den esinlenen Oğuz Yorgancıoğlu, gençlik 
döneminden itibaren başlattığı araştırma ve der-
lemelerini günümüze kadar sürdürür; Kıbrıs Türk 
kültürüne kazandırdığı birçok eseriyle  kültürel 
değerlerin unutulmadan kayıt altına alınmasını 
başarır. 

Halk bilimi araştırmalarının Kıbrıs Türk top-
lumunda tanınmasını sağlayan ve Kıbrıs Türk halk 
kültürünü belgeleyen ilk isimlerden biri olma 
özelliğini taşıyan Oğuz M. Yorgancıoğlu, çağdaşı 
olan Mahmut İslamoğlu, Mustafa Gökçeoğlu, Ha-
rid Fedai gibi araştırmacılarla birlikte Kıbrıs Türk 
toplumuna büyük hizmetlerde bulunur.  

Sıralanan bu araştırmacılar içerisinde Kıb-
rıs Türk halk kültürü araştırmaları konusunda en 
kapsamlı eseri ortaya koyan Yorgancıoğlu’nun, 
“Kıbrıs Türk Folkloru Duydum Gördüm Yazdım” 
adlı kitabı doğumdan ölüme dek süreçteki tüm  
toplumsal uygulamaları geniş bir kesitle okuyu-
cuya sunar. Öte yandan bu eser, Kıbrıs Türk toplu-
mu içerisinde halk arasında yapılmış en eski me-
tin derlemelerini kapsamakta; ağız özelliklerinin 
de derlemelere yansıtılması sebebiyle Kıbrıs Türk 
toplumunda halk ağzından geniş çaplı yapılmış 
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ilk metin derlemeleri niteliği taşımaktadır.  

Yorgancıoğlu’nun saha çalışmasına çıktığı ilk yıl-
lar Kıbrıs’ta iki toplumlu çatışma ve gerginlikle-
rin yoğun olduğu bir döneme rastlar.  Bu süreçte 
kaynak kişiye ulaşmakta güçlükler yaşayan araş-
tırmacı, eserinin ikinci baskısını hazırlarken saha 
araştırmalarını sürdürdüğünü, kimi zaman birçok 
kaynak kişiden bulgulara ulaştığını kimi kez de sa-
dece tek bir kaynak kişiden veriler elde ettiğini 
dile getirir. Verileri eserinde okurla buluşturur-
ken kaynak kişileri de anarak sunduğunu şu söz-
leriyle aktarır araştırmacı:

 “Kıbrıs Türk Folkloru isimli bu kitabımın ge-
nişletilmiş ikinci baskısını hazırlarken eskilere ila-
veten pek çok yeni kişi ile konuştum. Aynı soruyu 
pek çok kişiye sordum. Aynı soruya pek çok kişi 
cevap verdi. Bundan amaç tespit yapmak olduğu 
kadar, doğruyu da öğrenmekti. Ama bazı sorula-
ra ancak bir tek kişi cevap verebildi. O zaman o 
kişi kaynak gösterildi.” (Yorgancıoğlu, 2000:11)

 Yorgancıoğlu, burada özellikle kaynak kişi-
lere dayanarak eserinde bilgiyi vermeye önem 
vermiştir. Erken dönem saha derlemeleri açısın-
dan Kıbrıs Türk kültürüne ait birçok ögeyi bu has-
saslık ve titiz tutum içerisinde bir araya getirmesi 
kuşkusuz takdire şayandır.  
 
 Kıbrıs Türk Folkloru adlı eser, yakın dönem 
Kıbrıs Türk toplumunun belleğini oluşturması; 
doğumdan ölüme dek giden süreci kapsamasıyla 
oylumlu bir kaynak durumundadır. Araştırmacı-

nın Kıbrıs Türk toplumuna kazandırdığı bu değerli 
çalışma günümüzde bir ayağıyla halk bilimi araş-
tırmacıları için eşsiz bir başvuru kaynağı olmasının 
yanı sıra yerel ağız özelliklerinin yansıtıldığı pa-
sajlarla ağız araştırmaları için de eşsiz bir kaynak 
konumundadır. Yorgancıoğlu’nun Türklük Bilimi 
Araştırmalarının büyük çınarlarından olan Hasan 
Eren’den etkilendiği muhakkaktır. 1950’li yılların 
sonlarında Kıbrıs’ta ilk saha araştırmalarını ger-
çekleştiren Eren’in yanında olan Yorgancıoğlu, 
öğrencilik yıllarından itibaren unutulmadan Kıb-
rıs’taki Türk kültürüne ait tüm malzemenin kayıt 
altına alınması gerektiğini kavrar. 

 Beşikten başlayan ve mezara kadar geçilen 
yaşam serüvenini konu eden araştırmacı; beslen-
me, halk ekonomisi, oyunlar, temizlik, doğum, gi-
yim ve kuşam, inançlar, halk hekimliği, edebiyat 
ve dil konularında geniş bilgiler sunar. Bu yazının 
ana konusunu oluşturan dil malzemesi, üstte de 
dile getirildiği gibi halk ağzından kaynak kişiye 
dayalı ilk ağız derlemesi niteliği taşımaktadır. Ağız 
araştırmaları açısından eserde kaynak konumun-
da olan bölümler dua ve beddualar, efsaneler, 
halk hikâyeleri, türküler vb. başlıklar altında top-
lanmış olan halk edebiyatı ürünleridir.  

 Yorgancıoğlu, ağırlıklı olarak anonim halk 
edebiyatına ait bu ürünleri kaynak kişinin anla-
tımına bağlı kalarak vermesi, derlediği şekliyle 
yerel söz varlığını söyleniş özelliklerini yansıtacak 
biçimde yazıya dökmesiyle karşılaştırmalı dil ça-
lışmalarına önemli bir hizmet yapmıştır. Konunun 
daha somut hâle getirilmesi amacıyla söz konusu 
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eserden seçilen ve ağız özelliklerini yansıtan bir 
örnek vererek devam ediyoruz:
   
Bir Ogga Fındık
Bir ogga fındık
Annımınan gırdık
Hem şöyle gırdık
Hem böyle gırdık
İstanbul’a vardık
Bir gıza gandık
 Yanfes (Canfes) başında
Sürme gaşında
Benim sevdiceğim
Ombeş yaşında. (Yorgancıoğlu, 2000:404)

 Batı Grubu Anadolu Ağızlarının tipik özelli-
ği olan /k/ > /g/ tonlulaşması, vasıta ekinin ‘ile’ 
ilgecinde kalıplaşması (-inan) vb. anlatıcının ak-
tarımına bağlı kalacak biçimde yazıya dökülmüş-
tür. 
Yorgancıoğlu’nun halk edebiyatına ait ürünleri 
derlerken çoğunlukla aynı tutumu eserde izle-
mesine rağmen bazı örneklerde kaynak kişi adla-
rı verilmemiştir. Bu çalışmanın özellikle eleştiriye 
açık noktalarından biri olarak not edilmelidir. 

 Araştırmacı, halk ağzından yaptığı der-
lemeler haricinde kaynak belirterek Mustafa 
Gökçeoğlu, Harid Fedai, Mahmut İslamoğlu gibi 
Kıbrıs Türk halk kültürü araştırmalarına önemli 
hizmetlerde bulunan isimlerden de türkü ve öte-
ki türlerdeki ürünleri kitabına alır. Böylece her 
türe ait geniş bir monografi oluşturulmaya çalı-
şılmıştır. 
 
 Dil araştırmaları bağlamında özellikle man-
zum türdeki halk edebiyatı ürünleri nesir türün-

deki ürünlere göre daha az dil malzemesi ver-
mektedir. Yorgancıoğlu’nun sahadan derlediği 
masal ve halk hikâyeleri yanı sıra gittiği köylerin 
yaşlı ve ileri gelenleriyle gerçekleştirdiği söyle-
şilerde kaynak kişilerin tümünü ismen vermesi, 
yaş ve meslek bilgilerini aktarması, konuşurun 
ağız özelliklerini olduğu gibi yazıya aksettirme-
si Kıbrıs Türk ağzına nesir türündeki derlemeler 
olarak önemli bir hizmet şeklinde her zaman 
anılacaktır. Gerek ses bilgisi, gerekse söz dizimi 
konusunda bugün birçok bulguyu değerlendirdi-
ğimiz Kıbrıs Türk ağzının hâlâ detaylı bir durum 
tespiti yapılamayan söz dizimi noktasında bu 
derlemeler dil içi değişimi söz dizimi özelinde 
gözlemlemek için elimizde bulunan birkaç kay-
naktan en geniş çaplı olanlarıdır. 

 Ölçünlü dile yaklaşma eğilimi gösteren Kıb-
rıs Türk ağzında, yakın geçmişten bugüne ne tür 
değişmeler geçirildiğini gözlemleyerek ortaya ko-
yabileceğimiz bu yegâne eseri Kıbrıs Türk toplu-
muna kazandırdığı için Oğuz M. Yorgancıoğlu’na 
teşekkürü bir borç bilerek sözlerimi bitiriyorum. 

Kaynakça:
•Demir, Nurettin (2009a), “Kıbrıs Ağızlarının Tipik Özel-
likleri”, Kıbrıs Konuşuyor, (hzl. Rıdvan Öztürk), İstanbul: 
Kesit Yayınları, s. 17-28.
•Gümüşatam, Gürkan (2014b), Kıbrıs Türk Ağızları (Ad 
Kategorisi), Lefkoşa: TipografArt Basım Yayın LTD.
•Gürkan, Ali (1997), Kıbrıs Ağzında Edatlar, Bağlaçlar ve 
Ünlemlerin Kullanım Özellikleri, Ankara: KKTC Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Yayını.
•Hakeri, Bener Hakkı (1982), “Sözcüklere Göre Kıbrıs 
Türkleri’nin Kökenine Doğru”, HASDER Halkbilim Sem-
pozyumları, KKTC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını 3, s. 
135-143.
•Yorgancıoğlu, Oğuz (2000), Kıbrıs Türk Folkloru Duydum 
Gördüm Yazdım, Gamizağusa Cambulat Basımevi.
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Bekay Çınarlı

DUMANSIZ YANGIN

İçi yanar;
boğulur dumanında
açmaz ağzını
ve
uzatmaz
kuru dudaklarını;

ayakları yaralı,
elleriyse bağlı;
nazlı mı nazlı
iradeli mi iradeli
acılı mı acılı
sarhoş mu sarhoş;
sarhoş dumanını
görmez kimse;
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su yok;
oksijen de yok
bir tek yangın var;
tek yangındır,
uzatmayan
kuru dudaklarını
ve de
aşkının yalanı;
aşkın aşığı.

(TDE. 2.Sınıf Öğrencisi)
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Nilgün Güney

Muflon ve Kız
 70x100 cm

 Tuval üzerine akrilik
 2017
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NİLGÜN GÜNEY 

1952  Lefkoşa’da doğdu. 1976  İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik bölü-
münden master derecesi ile mezun oldu. 1977-
1998 Kıbrıs’ta ortaokullarda Resim öğretmenliği 
yaptı. 1991-1998 Güzel Sanatlar Ortaokulu’nda, 
resim, sanat tarihi ve grafik dersleri verdi.  1992 
‘Başka Bir Yerden’isimli öykü kitabı yayımlandı.

1998-1999 Gönüllü olarak Kıbrıs İktisat 
Bank  için sergi organizatörlüğü yaptı. 2002-2008 
Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin (EMAA) kur-
du. ( Dernek başkanı ve yönetim kurulu üyesi 
olarak aktif görev yaptı.). 2007 Lefkoşa sur içinde 
resim atölyesi ve art cafe olan Atölye Cadı Kazanı 
Cafe’yi kurdu.     

“Çocukluk ve lise yıllarımda, Kıbrıs sanatın-
da önemli yeri olan babamdan (İsmet V. Güney) 
etkilendim. 
Daha sonraları kendimi çözümleme çabalarıyla 
birlikte, ‘insan’ resimlerimin çıkış noktası oldu. 
İçsel ve çevresel ikilemleri yansıtmaya çalıştım. 
Sosyal, politik ve ekonomik yapının insan psiko-
lojisi üzerindeki etkisini konu olarak aldım. İçsel 
parçalanmalar, yalnızlık, zayıflık, öfke, direniş, 
kimlik bunalımları...içinde yaşadığımız toplumun 

kendisiyle yüzleşmesini konu alan resimler yap-
tım”

Kişisel Sergiler:    
1983 Saray Hotel sergi salonu, Lefkoşa, Kıbrıs
1985 Atatürk  Kültür Merkezi Sergi Salonu, Lef-
koşa, Kıbrıs
1988 Geising City Library, Münih, Almanya
1993 Atatürk  Kültür Merkezi Sergi Salonu, Lef-
koşa, Kıbrıs
1994 Vision Art Gallery, Girne, Kıbrıs
1996 Vision Art Gallery, Girne Kıbrıs
1999 Gallery Kapoor, Münih, Almanya
2000 Çiçekli Ev Art Gallery, Lefloşa, Kıbrıs
2002 Atatürk  Kültür Merkezi Sergi Salonu, Lef-
koşa, Kıbrıs
2002 ‘Peace’Archway Gallery, Girne, Kıbrıs

İki Kişili Sergiler:
1997 Fotoğraf üzerine illüstrasyonlar, Yakın Doğu 
Üniversitesi Sergi Salonu, Lefkoşa, Kıbrıs
2003 ‘Mauerschau’, Ried, Avusturya  
2005 ‘Unsettled Fragments’ Saçaklı Ev Sergi Salo-
nu, Lefkoşa, Kıbrıs
2007 ‘Uneasy Reflections’ Opus 39 Lefkoşa, 
Kıbrıs

Bazı Grup Sergiler:
1981 Lefkoşa Belediyesi Resim Sergisi, 
Lefkoşa, Kıbrıs
1982 ‘Dün Bugün’ Resim Segisi, Görsel Sanatçılar 
Derneği, Lefkoşa, Kıbrıs
1983 Lefkoşa Belediyesi Resim Sergisi, 
Lefkoşa, Kıbrıs
1984 Lefkoşa Belediyesi Resim Sergisi, 
Lefkoşa, Kıbrıs 
1985 Asya-Avrupa Sanat Bienali, Ankara, Türkiye
1986 Devlet Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi Sergi 
Salonu, Lefkoşa, Kıbrıs
1987 Devlet Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi Sergi 
Salonu, Lefkoşa, Kıbrıs
1987 ‘I. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademi-
si Mezunları’ sergisi, Atatürk Kültür Merkezi Segi 
Salonu, Lefkoşa, Kıbrıs
1988 Asya-Avrupa Sanat Bienali, Ankara, Türkiye
1988 Devlet Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi Sergi 
Salonu, Lefkoşa, Kıbrıs
1988 ‘II. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademi-
si Mezunları’ sergisi, Atatürk Kültür Merkezi Segi 
Salonu, Lefkoşa, Kıbrıs
1989 Devlet Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi Sergi 
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Salonu, Lefkoşa, Kıbrıs
1990 Devlet Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi Sergi 
Salonu, Lefkoşa, Kıbrıs
1991 Paintings Exhibition of the Artists of Nort-
hern Cyprus, Petit Foyer Culturel Centre of Uccle, 
Brüksel, Belçika
1991 Günümüz Kıbrıs Türk Resmi Sergisi, HP Gal-
lery, Lefkoşa, Kıbrıs.
1991 Kıbrıs’lı Türk Ressamlar Sergisi, 
Ankara, Türkiye
1991 Kıbrıs’lı Türk Ressamlar Sergisi, 
Ordu, Türkiye
1991 Kıbrıs Türk Resmine Genel Bakış Segisi, HP 
Gallery, Lefkoşa, Kıbrıs
1991 Devlet Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi Sergi 
Salonu, Lefkoşa, Kıbrıs
1993 UFACSI (Union Feminine Artisque et Cultu-
ralle Salons Internationaux)  Nancy, Fransa
1993 Brushstokes Across Cultures Exhibition, HP 
Gallery, Lefkoşa, Kıbrıs
1993 UFACSI Landscape Workshop Sergisi, Bella 
Pais Sergi Salonu Girne, Kıbrıs
1994 UFACSI (Union Feminine Artisque et Cultu-
ralle Salons Internationaux) Exhibition, 
Valencia, İspanya
1996 Dokunuşlar, Yakın Doğu Üniversitesi Sergi 
Salonu, Lefkoşa, Kıbrıs 
1998 Between Orient and Oxident Sergisi, 
Holsözter, Avusturya
1998 Between Orient and Oxident Sergisi, İktisat 
Bankası Sergi Salonu, Lefkoşa, Kıbrıs
1999 Salzburg Sanat Fuarı, Salzburg, Avusturya
2000 Akdeniz Öyküleri Sergisi Ankara, Türkiye
2001 Paintings Influenced from Poems Sergisi, 
Holzöster, Avusturya
2001 Paintings Influenced from Poems Sergisi, 
Saçaklı Ev Sergi Salonu, Lefkoşa, Kıbrıs
2001 ‘İzler Sergisi’, Osman Gökçe Sergi Salonu, 
Mağusa, Kıbrıs
2002 Bicommunal Exhibition, Hilton Hotel Sergi 
Salonu, Lefkoşa, Kıbrıs
2003 Açık Ufuklar iki toplumlu sergi. Melina Mer-
cury Sergi Salonu, Lefkoşa, Kıbrıs
2003 Christmas Art Exhibition, Amorgos Galley, 
Lefkoşa, Kıbrıs
2004 Sanatta kadın, iki toplumlu grup sergisi, 
Gallery En Plo, Baf, Kıbrıs
2004 Kadın Buluşması grup Sergisi, Arabahmet 
Kültür Evi Segi Salonu, Lefkoşa, Kıbrıs
2005 Gündoğumundan Günbatımına iki Toplum-
lu Grup sergisi, Osman Gökçe Sergi Salonu, Ma-
ğusa, Kıbrıs

2005 Ada/Sınır, EMAA grup sergisi, Belediyeler 
Birliği, Lefkoşa, Kıbrıs
2006 Dalgada bulut, EMAA grup sergisi, 
Lefkoşa, Kıbrıs
2006 Karekök, EMAA grup sergisi, Lefkoşa, Kıbrıs
2007 Tuyap Sanat Fuarı, Istanbul Türkiye
2011 ‘Buradasınız’ grup sergisi, Atatürk Kültür 
Merkezi Sergi Salonu, Lefloşa, Kıbrıs
2013 ‘The Colour of Truth’ İki toplumlu grup ser-
gisi, Goethe Enstitüsü, Lefkoşa, Kıbrıs
2013 ‘Küçük Şeyler’ grup sergisi, Atölye Cadı Ka-
zanı Cafe, Lefkoşa Grup Sergisi
2014 ‘Buradasınız II’ grup sergisi, İsmet V. Güney 
Sergi Salonu
2014 ‘Kafkaesk’ grup sergisi, Naci Talat Vakfı Ser-
gi Salonu, Lafkoşa, Kıbrıs
2016 ‘Fırçalarla Yaşama Dönüş’ grup sergisi, Ata-
türk Kültür Merkezi, Lefkoşa, Kıbrıs
2017 Uluslararası Kadın Santçılar Sergisi, Onur 
Konuğu Olarak, İsmet V. Güney Sergi Salonu, 
Lefkoşa Kıbrıs
2018 Uluslararası Kadın Santçılar Sergisi, Onur 
Konuğu Olarak, İsmet V. Güney Sergi Salonu, Lef-
koşa Kıbrıs
2017  Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği Yıllık Sergisi, 
İsmet Güney Sergi salonu, Lefkoşa, Kıbrıs
2017  Salon D’automne in Pafos (2017Avrupa 
Kültür Başkenti) Sergisi, Palia Ilektriki Galeri, 
Baf, Kıbrıs
2018 ‘Salon D’automne Cyprus 2018 in Art no 
Borders’ Collection Galeri, Lefkoşa, Kıbrıs
2018 Paper Touch (2 nci Kıbrıs Kağıt Sanatçıları 
Derneği Yıllık Sergisi) Sol Atölye ve Sergi Salonu, 
Lefkoşa, Kıbrıs
2018 ‘No1+38’  SOL Gallery tarafından organize 
edilmiş, iki toplumlu eylem/sergi

Sergi Küratörlüğü:
2011 ‘Buradasınız’ grup sergisi, Atatürk Kültür 
Merkezi Sergi Salonu, Lefloşa, Kıbrıs
2013 ‘The Colour of Truth’ İki toplumlu grup ser-
gisi, Goethe Enstitüsü, Lefkoşa, Kıbrıs
2013 ‘Küçük Şeyler’ grup sergisi, Atölye Cadı Ka-
zanı Cafe, Lefkoşa Grup Sergisi
2014 ‘Buradasınız II’ grup sergisi, İsmet V. Güney 
Sergi Salonu
2014 ‘Kafkaesk’ grup sergisi, Naci Talat Vakfı Ser-
gi Salonu, Lafkoşa, Kıbrıs
2016 ‘Fırçalarla Yaşama Dönüş’ grup sergisi, Ata-
türk Kültür Merkezi, Lefkoşa, Kıbrıs
2017 Uluslararası Kadın Sanatçılar sergisi, İsmet 
V. Güney Galerisi, Lefkoşa
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2018 Uluslararası Kadın Sanatçılar sergisi, İsmet 
V. Güney Galerisi, Lefkoşa

Workshoplar
i. Katıldı
1990 Bicommunal Raku Workshop, Ledra Palace, 
Lefkoşa, Kıbrıs
1993 UFACSI Landscape drawing and painting 
workshop (Mme. Helene Deguel), 
Doğanköy, Kıbrıs
1998 ‘Between Orient and Oxident art Works-
hop’ ( Anton Nussbichler), Holsözter, Avusturya
2001 Art Workshop Influenced from Poems(An-
ton Nussbichler), Holzöster, Avusturya
2003 ‘Shared Echoes’ (Dans, Müzik ve Çizim)( 
Horst W.) Kastelliodisa, Lefkoşa, Kıbrıs
2017 Uluslararası Kadın Sanatçılar Buluşması, 
Girne Halk kütüphanesi, Onur Konuğu
2018 Uluslararası Kadın Sanatçılar Buluşması, 
Girne Halk kütüphanesi, Onur Konuğu
ii. Yönetti
2012  Kıbrıs’taki kayıp şahıslar için gönüllü olarak 
yapılan ‘The Colour of Truth’ isimli atölye çalış-
ması ve sergiyi araştırmacı gazeteci, yazar Sevgül 
Uludağ  ile birlikte yönetti
2014 ‘Kafkaesk’ kavramı üzerinden  yapılan Kafka 
okumaları ve atölye çalışmalarını gönüllü olarak 
yönetti ve sergi küratörlüğünü üstlendi.  Naci Ta-
lat Vakfı Sergi salonu, Lefkoşa, Kıbrıs
.2015 ‘Fırçalarla hayata dönmek’ başlığıyla, iyi-
leşmekte olan madde bağımlısı gençlerin de ka-
tıldığı atölye çalışmaları ve sergiyi gönüllü olarak 
yönetti  

Grafik tasarımlar
i. Bazı yayımlanmış afişler
1982 Barış Derneği, barış afişi
1982 Dün Bugün sergisi afişi, Görsel Sanatlar 
Derneği
1989 Neşe Yaşın Siir Gecesi Afişi
1990-1995 Sanatçı ve Yazarlar Birliği dizi afişleri
1993 G.S.O Konser afişi
1993-2002 Türksoy Opera Günleri dizi afişleri
1992 Devler Resim Sergisi afişi
1993 Ortaokullar arası Tiyatro Festivali Afişi
1994 Sevgil Barış, Devlet Tiyatrosu Afişi
1995 Lefkoşa Türk Belediyesi 10. Yıl afişi
1996 Öğretmenler Sendikası Resim sergisi afişi
1997 Mağusa Festivali afişi
1999 Kadın Oyunları Belediye Tiyatrosu Afişi
2000 Uluslararası bahar konserleri afişi, KKTC 

Müzik dostları Derneği
2001 Kitap Fuarı Afişi, Işık Kitabevi
2001 Girne Belediyesi Klasik Müzik Konseri afişi
2003 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Afişi
2003 Out of Line iki toplumlu sanat etkinliği afişi 
2004 Lefkoşa Öykü günleri afişi
2004 Adnan Durmaz şiir gecesi afiş
2006 EMAA sergileri afişi
2011 Buradasınız sergisi afişi
2013 Küçük Şeyler sergisi afişi
2014 Kafkaesk sergisi afişi
2017 Fırçalarla Yaşama Dönüş sergisi afişi

ii. Bazı Logo Tasarımları
1988 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Logosu
1990 Sanatçı ve Yazarlar Birliği logosu
1995 KKTC Müzik Dostları Derneği logosu
1999 Has-der Gençlik Kulübü logosu
2000 Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği logosu 
(EMAA)
2003 Lefkoşa Belediyesi Tiyatro Festivali Logosu
2004 İsmet V. Güney Sergi Salonu Logosu
2007 Atölye Cadı Kazanı Cafe logosu

iii. Pullar
1981 Ayrımcılığa karşı kampanya
1981 Dünya gıda günü
1982 Civilian Services Organizations
1988 Seul Olimpiyatları
1998 Çocuk Oyunları, hatıra pulu
1989 Geleneksel tarım uygulamaları, hatıra pulu 

iv. Bazı kitap ve dergi kapağı tasarımları 
-Bir Zamanlar Kıbrıs’ta Haşmet Gürkan
-Fidancığın Çilesi, Feriha Altıok
-Dublinli Şiirler, İbrahim Çangar
-Sıkıntıya Vurulan Düğüm, Neriman Cahit
-Başka bir Yerden, Nilgün (Kozal) Güney
-Uyuşturucu Madde Kullanımı, 
Doç. Dr. Mehmet Çakıcı
-KKTC Lise Gençliğinde Uyuşturucu Madde Kulla-
nımının Yaygınlığı, Doç. Dr. Mehmet Çakıcı, 
Ebru Çakıcı
-Kişsel Becerileri Geliştirme Kılavuzu, 
Doç. Dr. Mehmet Çakıcı
-Kız Mustafa, Hasan Karaokçu
-Kıbrıstan Geçen Beyaz Ruslar, Dr, Elnur Ağayev
-Halim Çilelinin Fevkalade Serüvenleri, Zeki Erkut
-Jans Mans Sokağı Çocukları, Zeki Erkut
-Mimar, Mimarlar odası
-Kültür Dergisi, KKTC Milli eğitim ve 
Kültür Bakanlığı
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-Günışığı, Kadın Dergisi
-EMAA Sanat Dergisi
- Ğ Şiirler, İhsan Gürel

Ödüller
1976 Birincilik Ödülü
Portokal festivali logo yarışması Güzelyurt Bele-
diyesi, Kıbrıs
1979 Üçüncülük Ödülü
Dev-İş 1Mayıs afiş yarışması
1981 Birincilik Ödülü
Görsel Sanatçılar Derneği logo yarışması
1981 İkincilik Ödülü
 İkinci Lefkoşa Kültür Sanat Festivali 
Afiş yarışması
1983 Birincilik Ödülü
Dördüncü Lefkoşa Kültür Sanat Festivali Afiş ya-
rışması 
1985 İkincilik Ödülü
Altıncı Lefkoşa Kültür Sanat Festivali 
Afiş yarışması 
1986 Birincilik Ödülü
Dev-İş 1 Mayıs afiş yarışması 1991 
Birincilik Ödülü
Devlet resim yarışması, KKTC Milli Eğitim ve Kül-
tür Bakanlığı, 2001 Onur Ödülü
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Türksoy 
Opera Günleri dizi afişleri nedeniyle
2001 Onur Ödülü
Deniz Bank sanat ve edebiyat yarışmalarındaki 
katkıları nedeniyle 2001 Onur Ödülü
Sanata katkılarından dolayı, Kadın derneği
2017 Teşekkür Plaketi
Slovak Cumhuriyeti Elçiliğinden,  ‘Kıbrıtaki kayıp 
kişiler’ üzrine gönüllü olarak yaptığı insani çalış-
malarından ve “Relatives of Missing Persons and 
Victims of War, ‘Totogether We Can’derneği ara-

cılığıyla yaraların sarılmasına yardımcı oluşundan
dolayı teşekkür plaketi 

Edebiyat
i. Yayımlanmış kitaplar
1992 Başka Bir Yerden, Okaliptüs Yay. Cyprus

ii. Yayımlanmış öyküler
1989 Bay Gerçekçiye Cevabımdır, Ortam Sanat 
Ek.( pp.5,6,)
1989 Limon Ağacı, Yeni Düzen Albeni, (
pp.2,7, Tem.)
1990 Denizin Mavisi, Varlık Dergisi, (pp.6, Eyl.)
1990 Gece, Ortam Sanat Ek. (pp6,7,11, Haz.)
1990 Sis, In Vivo (pp.8,9, Tem.)
1990 Denizin Mavisi, Ortam Sanat Ek. (pp.6,Eyl.)
1991 Başkalaşım, İnsancıl (pp.33,34, Ocak)
1991 Avcumdaki Ter, İnsancıl (pp.33, Mart)
1991 Avcı, In Vivo (pp.33,34,35, Şub.)
1992 O Resme Bakarken, Kıyı, (pp.14, Mart)
1993 Başka Bir Yerden, Günışığı, (pp.16,17, Mart)
1993 Kara Gözlü Kız,  Yeni Düzen (pp.24, Mart)
1993 Sınır, Alternetif Yazın (pp.10,11, Tem.-Ağus.)
1993 Yine Herşeyin Bittiği Gündü, Arkadaş 
(pp.9, Eyl.)
1994 Seninle Yeniden, Alternatif Yazın (pp.18i10 
Nisan/Mayıs)

iii. Yayımlanmış Yazılar
1993 Süflör, Çizme, Kibarlık, Alternetif Yazın( 
pp.24i25,26, Tem./Ağus.)
1993 Sanattan Anlamak, Alternatif Yazın (pp.29 
Eyl./Ekim)
1993 Çizgi Büyülü Değnek, Altenetif Yazın, 
(pp.25,26,27, Kas./Aral.)
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TAVAN

iplerden geçirilmiş
deniz-kabukları sarkardı 
tavandan

değişse de zaman
biraz farklı tonlarla
yine aynı atmosfer
sokuluyor kaburgalarıma

artık
tavandan deniz-kabukları değil sarkan
örümcek ağlarında
kelebeğin ruhundan koparılmış 
kadavra…

(TDE Doktora Öğrensici) 
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GÖÇ SÜRECİNDE 
KADINLARIN DENEYİMLERİ

Sema Buz

GİRİŞ
Göç ve insan hareketliliği çeşitli nedenlerle 

gerçekleşmekte, farklı güzergahlarda ilerlemekte 
ve hedef ülkelere göre değişen politika ve uygu-
lama yanıtlarıyla karşılanmaktadır. Gerekçesi ve 
motivasyonu ne olursa olsun en temelde yaşadı-
ğı yerden daimî ya da belirli bir süre için ayrıla-
rak başka bir yerde yaşayanlar “göçmen” olarak 
tanımlanmaktadır. Ancak uygulamada göçmen 
kavramının daha çok isteğe bağlı olarak başka 
bir yerde yerleşmek amacıyla hareket eden kişi-
leri akla getirdiği; savaş, çatışmalar, yaygın insan 
hakları ihlalleri nedeniyle isteği dışında ülkesin-
den ayrılıp, sınırı geçip farklı bir ülkeye giden ve 
o ülkeden uluslararası koruma isteyen kişilerin
ise sığınmacı ve mülteci olarak adlandırıldığı gö-
rülmektedir. Kişiler bireysel ya da kitlesel olarak 
göçe katılabilmekte, bu göçlerin nedenleri eko-
nomik, siyasi, savaş-çatışmayla bağlantılı, sosyal 
ve çevresel olabilmektedir. Geliş nedenleri ya 
da gerekçelerine göre hedef ülkeler göçle ge-
lenlere yönelik çeşitli statüler düzenlemektedir. 
Göç hareketlerini nedenlerine, türlerine ve ya-
rattığı etkilere göre sınıflandırmak mümkündür. 
Nedenlerine göre bakıldığında ekonomik göç, 
zorunlu göç, iklim göçü, emek göçü gibi adlan-
dırmalar söz konusu iken türlerine göre bakıldı-
ğında iç göç, uluslararası göç, ulus ötesi göç, dü-
zensiz göç, transit göç gibi tanımların kullanıldığı 
görülmektedir. Ülkelerin göçmen kabul rejimleri 

büyük ölçüde hareketliliğin türü, rotası ve moti-
vasyonu ile ilişkili görünmektedir. Ülkelerin insan 
hareketliliği içinde sınırlarına yönelik göçlerde 
uyguladığı birtakım kabul koşulları, vize, seyahat 
kuralları ve ikamet düzenlemeleri bulunmakta-
dır. Bu kurallar çerçevesindeki göç hareketliliği 
düzenli göç, bu kurallara uyulmadan gerçekleşen 
göçler ise düzensiz göç olarak tanımlanmaktadır. 
Yine bu hareketlilikte ülkelerin kendi sınırları 
içinde farklı motivasyonlarla gerçekleşen göçler 
ülke içi göç, ülkeler arasında gerçekleşen göç ha-
reketleri ise uluslararası göç veya dış göç olarak 
adlandırılmaktadır. Nedeni ve türü ne olursa ol-
sun göç hareketleri göç veren ve göç alan top-
lumları büyük ölçüde etkilemekte, göçün hedefi 
olan ülkeler demografik, sosyal, ekonomik ve 
kültürel yönden büyük değişimler geçirmektedir. 
Kadın ve göç ilişkisi

Görüldüğü üzere göç temelde hareketlilik 
içeren, bireylerin çeşitli motivasyonlarla katıldı-
ğı, göç edenlerin niteliklerine göre deneyimlerin 
farklılaştığı bir süreç olup ekonomik, sosyal ve si-
yasi pek çok nedenle gerçekleştiği ve hem göçe 
kaynaklık eden hem de göçmenlerin yerleştik-
leri hedef ülkeleri çok boyutlu olarak etkileyen 
önemli bir dinamiktir. Göç kavramsallaştırmaları 
incelendiğinde ise temelde isteğe bağlı ve eko-
nomik nedenlerle yapılan göçlerle ilgili açıkla-
malar geliştirildiği görülmektedir. Bu kuramlara 
göre göç her zaman daha iyi istihdam olanakla-
rı ve daha iyi yaşam koşullarını barındıran yer-
lere hareket etme konusunda verilen rasyonel 
kararlar sonucu gerçekleşir. Bireylerin isteği dı-
şında savaş ve çatışma gibi durumlar nedeniyle 
gerçekleşen zorunlu göç türleri konusundaki ku-
ramsal yaklaşımlar daha geç ortaya konmuş ve 
bu açıdan sığınma ve mültecilik uzun süre ihmal 
edilen alanlar olmuştur.

Kadınlar açısından meseleye bakıldığında 
önceden göç etmiş olan erkek eşi takip eden ve 
göçe katkı veren kişiler olarak algılandıklarını ve 
göç sürecinde pasif bir rol biçildiğini görmekte-
yiz. Kadın göçü uzun bir süre ayrı bir kategori 
olarak ele alınmamış ve göç nedenlerini ve sü-
reçlerini irdeleyen yaklaşımlara kadınlar sadece 
eklemlenmiştir. Ancak göçe çeşitli nedenlerle 
katılan kadınların sayısındaki artış, işgücü piya-
sasındaki dönüşümler ve bakım hizmetlerine 
duyulan gereksinim kadınların bağımsız olarak 
daha fazla göç etmeleri açısından önemli dina-
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mikler olmuştur. Sığınma ve mültecilik açısından 
ise köken ülkelerdeki baskıcı ve ataerkil cinsiyet 
rejimleri, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine 
dair katı beklentiler, savaş ve çatışma durumla-
rında kadınların cinsel şiddete uğramaları ya da 
uğrama risklerinin bulunması gibi faktörler ka-
dınlar sığınma hareketlerinde daha fazla yer al-
masına yol açmıştır. Günümüzde artık dünyadaki 
göçmen ve mültecilerin yaklaşık yarısının kadın-
lardan oluştuğu bir durum söz konusudur. Göçün 
kadınlaşması kavramı (feminization of migration) 
bu durumu ifade etmektedir ve göç ve toplumsal 
cinsiyet ilişkisi daha görünür hale gelmiştir. 
Kadınların Göç Nedenleri

 Kadınların göç nedenleri incelendiğinde 
genellikle ekonomik nedenlere dayalı açıklama-
ların ön planda yer aldığı görülmektedir. Kadın-
lar yoksulluk, borç, diğer dışsal sınırlamalar gibi 
üzerlerinde çok az kontrol sahibi olabildikleri 
çeşitli nedenler yüzünden göç etmektedir. Gidi-
lecek ülkelerdeki ücret farklılaşmaları göç kara-
rını etkilemektedir, ancak bu tek neden değildir. 
Evlilik anlaşmazlığı, fiziksel şiddet, mutsuz ve bo-
zulmuş evlilikler ve boşanmanın zorluğu gibi bazı 
ekonomi dışı faktörler kadınların göçü açısından 
özellikle önemlidir . Buna ek olarak kadınlara kar-
şı şiddet kadınların göç kararı vermesinde önemli 
bir neden olarak belirmektedir. Savaş ve çatışma 
durumlarında kadınlara karşı cinsel şiddet yaygın 
bir şekilde kullanılagelmiştir. Kadınların cinsel 
şiddetin tüm türlerine savaş ve silahlı çatışmalar 
sırasında maruz kalmaları küresel bir görünüm 
almıştır. Cinsel şiddete ek olarak dünyanın her 
tarafında kadınlar çeşitli zulüm türleri, insan hak-
ları ihlalleri ve toplumsal cinsiyete özgü kısıtlayıcı 
diğer geleneklerle karşı karşıyadır. Gerçekten de 
kadınlar açısından fiziksel ve diğer zulüm türleri, 
insan hakları ihlalleri ulus ötesi ve küresel bir gö-
rünüm almıştır. 

 Bunlara ek olarak kadınlar toplumsal cinsi-
yetlerinden kaynaklanan çeşitli sınırlama ve ay-
rımcılıklarla da karşılaşmaktadır. Kadınlar, istih-
damda toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, eşit 
olmayan ücret, yetersiz sağlık bakımı ve genel 
sağlık hizmetleri, yetersiz eğitim, sınırlık kaynak, 
çocuk bakımı ve ev işleri sorumluluğuyla karşı 
karşıyadır . Bu nedenlerin tümü kadınlar için göç 
etmenin dayanaklarını oluşturmaktadır. Ailedeki 
konumu ya da yaşı nedeniyle kadınların özellikle 
yakındıkları ayrımcılıktan kaçma isteği de göçte 

etkilidir. Kadınlar için ‘algılanan fırsatlar’ ve ‘ger-
çek fırsatlar’ arasındaki bağlantı göçü etkilemek-
tedir. Kadınlar, göçü, yaşadıkları yerlerdeki bas-
kıcı yapılardan kaçma ve direnme fırsatı olarak 
görebilir. 

 Kadınlara özgü göç nedenlerinin büyük öl-
çüde ataerkil bir toplumda yaşama ve kadınlar-
dan beklenen toplumsal cinsiyet rollerinin getir-
diği kısıtlamalardan kaynaklandığı görülmektedir. 
Ancak buna ek olarak ekonomiyle bağlantılı fak-
törleri de dikkate almak gerekmektedir. Dolayı-
sıyla kadın göçünün ekonomi dışı ve ekonomik 
pek çok nedeni bulunduğunun farkında olmak 
çok önem taşımaktadır. Günümüzde artık karma 
göçten bahsedilmekte, göç nedenlerinin çoklu, 
birbirilerini karşılıklı olarak etkileyen faktörler-
den kaynaklandığı büyük ölçüde kabul görmek-
tedir.  

 Konuya sığınma ve mültecilik açısından ba-
kıldığında kadınların da bütün sığınmacılar gibi, 
baskı, zulüm ve korku içinde oldukları için ülke-
lerinden kaçtıkları görülmektedir. Ancak kadınlar, 
erkeklerden farklı olarak 1951 Sözleşmesi’nde 
özel olarak yer verilmeyen toplumsal cinsiyet te-
melli ayrımcılık, sosyal ve kültürel önyargılardan 
kaynaklanan baskı ve zulüm, geleneklerle ilişkili 
bedensel ve ruhsal sağlıklarını bozan zarar verici 
uygulamalar, cinsel istismar, cinsel şiddet, aile içi 
şiddet gibi esas olarak kadın olmalarından kay-
naklı zulüm ve baskılardan kaçmak için de ülke-
lerini terk etmek ve başka bir ülkeye sığınmak 
zorunda kalırlar . Pek çok insan için ve özellikle 
kadınlar için savaşın yarattığı baskıları evden ay-
rılma ve sığınmacı olma izler. Dünyadaki sığınma-
cıların çoğunluğu az gelişmiş ülkelerden gelmek-
tedir. Sığınmacı kadın ve çocuklar da doğal olarak 
az gelişmiş bu ülkelerde var olan yoksulluk, gıda 
yetersizliği güvenli içme suyunun yokluğu, bü-
yük aile yapısı, yüksek çocuk ölümü oranları ve 
sağlık bakımındaki yetersizlikler gibi problemle-
ri yaşamaktadır. Bu koşullara ek olarak sığınma 
durumunu yaratan zulüm görme, şiddet ve diğer 
travmatik olaylar gibi özel durumlara dikkat çe-
kilmiştir. Zulümle karşılaşan kadın için sığınma 
ile ilgili yasal süreçler hakkında bilgiye erişmek 
çok önemli bir sorundur. Yasal engellerin ötesin-
de lojistik, bilgi edinmeyle ilgili, kültürel ve psi-
kolojik engeller olabilir. Kadınlar erkeklere göre 
daha az hareketlidirler ve bundan dolayı sığınma 
isteyebilecekleri bir yere ulaşımları daha zordur. 
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Ayrıca kadınların kaynaklar üzerindeki kontrolleri 
de daha azdır. Çoğu zaman bir kadın, sığınmacı 
olmak için bir erkekle birlikte başvuruyorsa, sa-
dece erkeğin iddiaları dinlenmekte, kadınlar sü-
rece dâhil edilmemektedir. Sığınmacı erkekler de 
çoğunlukla mülteci olmayı hak edenin kendileri 
olduğunu ifade etmekte, mülteci olma kıriterle-
rinden politik etkinlikte bulunma kıriterinin er-
kekler açısından geçerli olduğunu düşünmekte, 
kadınlar ve LGBTİ’leri öne sürdükleri gerekçeler 
açısından inandırıcı bulmamaktadır. 

KADINLARIN GÖÇ 
SÜRECİNDEKİ DENEYİMLERİ

Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın etki-
leri çoğunlukla gidilen ülkede de kendini göster-
meye devam etmektedir. Sığınma çerçevesinde 
sığınmacı tanımından başlayarak pek çok gö-
rünür eylemliliklerin erkeklerle özdeşleştirilmiş 
olması, ataerkilliğin somut görünümlerinden bi-
ridir. Göç gerçekleştikten sonra ise destek ve hiz-
metlere ulaşmada ekonomik, sistemik, bilgisel, 
kültürel ve dilsel engellerle karşılaşanların yine 
çoğunlukla kadınlar olması ataerkilliğin etkileri 
olarak görülmelidir. Kadınların erkek aile üyesini 
takip ettiği durumlarda çoğunlukla gidilen yeni 
yerde kadınlar kalifiye olmaları durumunda dahi 
ev kadını olma sürecini deneyimleyebilmekte-
dir. Bunun nedeni çoğunlukla yerleşilen yerdeki 
formel iş olanaklarının yerli kadınlar tarafından 
kullanılıyor olması, kadınların hane içi sorumlu-
lukları ve bakım rollerinin yanı sıra dille ve kamu-
sal alanda yer alma ile ilgili engeller olarak ortaya 
çıkmaktadır. Buna ek olarak bakım rolleri nede-
niyle toplumsal alanda yer alamayan, istihdama 
katılımı uygun görülmeyen ve ataerkil kodlarla 
yaşamları kısıtlanan pek çok göçmen kadın oldu-
ğu bilinmektedir.

Kadınların göç ettikten sonra yeni bir kül-
türle karşılaşma ve onunla ilişki kurma biçimleri 
büyük ölçüde çocuklarına bu kültürel çeşitliliği 
benimsetme çabalarını da şekillendirmektedir. 
Kadınların bakım rollerinin olmadığı ya da göre-
ce az olduğu, işgücü piyasasında yer alabildik-
leri ve izole bir yaşam sürmedikleri durumlarda 
yeni yaşama uyum kolaylaşmaktadır. Uluslararası 
göç söz konusu ise yeni bir ülkede yeni yaşamına 
başlayan kadınlar çoğunlukla diğer kadınlardan, 
yakın çevrelerinden ve kurumlardan destek al-

makta ve bu yolla uyum sağlamayı denemekte-
dir. Kadınlar isteğe bağlı göçlerde çoğunlukla iyi 
uyum sağlayan, yeni fırsatlara açık ve daha liberal 
bir tutum benimseyebilmektedir. Benzer durum 
sığınma ve mültecilik durumlarını deneyimleyen 
kadınlar için de geçerli olup köken ülkeden savaş 
nedeniyle ayrılma söz konusu ise gidilen ülkedeki 
koşullar olumsuz olsa dahi kadınlar, yaşamlarına 
yönelik tehdit olmadığı için yeni koşulları daha iyi 
olarak değerlendirmektedir. 

Kadınların göç ettikleri yerlerde yeni bir 
yaşam kurma, işgücü piyasasına dâhil olma, top-
lumsal yaşama katılım, ekonomik ve sosyokültü-
rel entegrasyonları büyük ölçüde sahip oldukları 
sosyo-demografik özellikler, eğitim durumları, 
sınıfsal konumları gibi değişkenlerle ilişkili olarak 
ele alınmak durumundadır. Bu açıdan göç süre-
cinde kadınların deneyimleri farklılaşmaktadır. 
Örneğin daha eğitimli ve çalışma deneyimi olan 
kadınlar göç ettikten sonra çalışma yaşamına 
dâhil olma konusunda daha fazla motivasyona 
sahip olabilirken, göç öncesi çalışma deneyimi 
olmayan ve eğitimi daha az olan kadınlar işgü-
cü piyasasına girmeyle ilgili daha fazla engelle 
karşılaşabilmektedir. Çalışma yaşamına katılım-
da göçmen kadınlar dil engeli, cinsiyete dayalı iş 
bölümü ve bakım sorumlulukları nedeniyle istih-
damda yer alamama gibi ortak birtakım sorunları 
deneyimleyebilmektedir. Bunlara ek olarak göç 
edilen yerdeki formel iş olanakları, iş türleri ve 
kadınların çalışmasına engel oluşturan yapısal, 
sosyal, kültürel ve ekonomik koşullar büyük ölçü-
de belirleyici durumdadır.  Göçe ilişkin kısıtlayıcı 
yaklaşımlar göçü engellemek yerine düzensiz göç 
hareketliliğini arttırmakta ve göç etme niyetin-
de olan insanların daha riskli ve tehlikeli yolları 
denemelerine yol açmaktadır. Kadınlar açısından 
ise bu süreç riskli yolculuklara maruz kalmak, 
aracılarla göç yolculuğuna başlamak, ekonomik 
istismar, gidilen ülkede borçlandırılma, seks iş-
çiliği yapmak zorunda bırakılma gibi durumlar 
yaratabilmektedir. Bu açıdan insan ticaretinin 
Avrupa’da hala çok yaygın olduğu, çalışma ve cin-
sel sömürü olarak iki türde devam ettiği, kadın-
lar ve kız çocuklarının bakım, ev işleri ve zorunlu 
seks işçiliği açısından sömürülme riski açısından 
en dezavantajlı grup (kurbanların %68’i) olmaya 
devam ettiği görülmektedir. Kadınların geride ka-
lan aile üyelerine ekonomik yardımda bulunma, 
bakmak zorunda bulunduğu yakınlarının olması 
gibi zorunluluklar bu döngüden çıkamamalarına 
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yol açabilmektedir. Göçün bir başarı hikayesi ola-
rak kodlandığı ve göç eden kişilerin mutlaka yeni 
yerde tutunmaları gerektiği düşüncesinin hakim 
olduğu durumlarda kadınlar yeni ülkelerinde is-
tismar, kötü iş koşulları, sömürüye dayalı işlerde 
çalışıyor olsalar da bu işlerini sürdürmek zorunda 
kalmakta ve geri dönüşü düşünmemektedir.    

 Göçün isteğe bağlı ya da zorunlu olarak 
gerçekleşmesi, göç öncesi kadınların sahip oldu-
ğu nitelikler, göç edilen yerle ilgili hazırlıklar ve 
benzerlikler büyük ölçüde göç deneyimini şekil-
lendirmektedir. Ataerkil cinsiyet rejimlerinin ge-
çerli olduğu ve kadınların büyük ölçüde kendini 
kısıtlanmış ve baskı altında hissettikleri yerler-
den görece daha iyi olanaklara sahip olacakları 
ve özgür hissedecekleri yerlere göç etmeleri bü-
yük ölçüde kadınların göç sonrası memnuniye-
tini arttırmaktadır. Düşük statülü, düşük ücretli 
ve güvencesiz iş kollarında göçmen emeği ile var 
olabilen sektörlerde çalışan kadınlar için yeni ya-
şam zorluklarla dolu olsa da göç edilen yerde var 
olduğu düşünülen fırsatlar ve olanaklar kadın-
ların özgürleşme deneyimlerine katkıda bulun-
maktadır. Örneğin Türkiye’de köylerden kentlere 
olan göçlerde kadınların çoğunlukla köydeki katı 
toplumsal cinsiyet rollerine uygun beklentiler, 
güçlü toplumsal denetim, cinsiyetler arasındaki 
hiyerarşi, yoğun hane içi sorumluluklar ve bakım 
rolleri nedeniyle göç ettikleri yeni yerde kendile-
rini görece daha özgür hissettiklerine dair veriler 
söz konusudur. Kentte var olan ancak erişim-
de güçlük yaşadıkları olanak ve fırsatların varlı-
ğı dahi kadınların kente göç etmekten duyduğu 
memnuniyeti arttırmaktadır. Türkiye’den Alman-
ya’ya 1960larda başlayan göçlerde kadınların öz-
gürleşme durumu geniş aile ilişkilerinin çözülme-
si, çekirdek aile kalıplarının benimsenmesi, aile 
yapısının parçalanması, ücrete dayalı bir üretim 
sürecine katılma, kitle iletişim araçlarının etkisi, 
dinsel faaliyetlerde azalma, eğitim açısından kız 
ve erkek çocuklara eşit fırsatlar tanınması gerek-
tiğine dair inancın artması ve tüketime yönelik 
davranış ve normların benimsenmesi gibi değiş-
kenler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu değişken-
ler çoğaltılarak ve çeşitlendirilerek bu çerçevede 
çeşitli ölçümler yapılmış ve göçmen kadınların 
deneyimleri ele alınmıştır. Ancak 2000’lerden 
itibaren özgürleşme kavramı yerine güçlen(dir)
me -empowerment- kavramının daha fazla kul-
lanıldığını, bilimsel çalışmaların göçmen kadınla-

rın sosyo-ekonomik durumuna odaklandığını ve 
kadınların sağlık, eğitim ve mesleki-iş konumla-
rının dikkate alındığını görmekteyiz. Güçlen(dir)
me yaklaşımı bireylerin yaşamlarının kontrolünü 
elinde tutmalarını amaç edinen ve bu çerçevede 
bireylerin kişisel, kişiler arası ve politik gücünü 
arttırmaya odaklanan bir yaklaşımdır. Göçmen 
kadınların güçlenmesi açısından yapısal, sosyal, 
ekonomik ve kültürel pek çok değişkeni dikkate 
almak ve kadınların yapabilirliklerini arttıracak ve 
hedefledikleri gibi bir hayat sürmelerini sağlaya-
cak koşulları sağlamak büyük önem taşımaktadır. 

 Göç süreci kadınlar için çeşitli olanaklar 
ve fırsatlar doğuran ancak aynı zamanda çeşitli 
güçlükler yaşadıkları bir süreç olarak görünmek-
tedir. Kadınların göç ettikten sonra sorumluluk ve 
rollerinde artış, psikolojik olarak etkilenmeleri, iş 
bulmada güçlükler, bakım rolleri ve şiddete uğ-
ramada daha fazla riskle karşılaşmaları gibi de-
zavantajlar güçlükler olarak ifade edilebilir. Öte 
yandan kadınların tek başlarına ve aktif bir özne 
olarak yer aldıkları göç süreçlerinin yaygınlığı ve 
göçün kadınlaşması gerçeği göz önüne alındığın-
da ise göç sürecinin kadınlar açısından doğur-
duğu fırsatlar, ekonomik olanaklar ve güçlenme 
deneyimlerinin daha ön planda olduğunu gör-
mekteyiz. 

 Dolayısıyla göçmen kadınlara ilişkin top-
lumsal cinsiyet eşitliğini temel alan, kadınların 
gereksinimlerini karşılamaya dönük, yapısal ve 
sosyo-politik dinamikleri göz ardı etmeyen, ka-
dınların ekonomik, siyasal ve toplumsal katılım-
larını arttırmayı hedefleyen ve güçlenmelerine 
katkıda bulunan politika ve uygulamalar büyük 
önem taşımaktadır. Toplumsal cinsiyet perspek-
tifi ile yürütülen politika ve uygulamalar göçmen 
kadınların göç ettikleri yerlere ekonomik ve sos-
yo-kültürel entegrasyonu açısından büyük önem 
taşımaktadır. Göçmen kadınların iyilik halini art-
tırma açısından yukarıda sözü edilen dezavantaj-
ları ortadan kaldırma ve var olan fırsat, şans ve 
olanaklara erişimlerinin sağlanması sosyal koru-
ma mekanizmalarını ve sosyal içerme tedbirlerini 
gerektirmektedir. Bu açıdan toplumsal cinsiyet 
eşitliğini dikkate alan, kadınların pratik ve stra-
tejik toplumsal cinsiyet ihtiyaçlarını karşılamaya 
dönük, çokkültürlülüğü temel alan, sosyal dışlan-
mayı önleyen, içermeyi temel alan göç ve sosyal 
politika kesişiminde politikaların güçlenmesi ge-
rekmektedir.
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YER DEĞİŞTİRMENİN DİLLERİ

Yaprak Damla Yıldırım

Göçmen, göçebe, mülteci kadınlar… Bir 
yerden başka bir yere doğru hareket etmek du-
rumunda bırakılmış, sınırlar üzerinde yaşamaya 
mecbur kadınlar… Yer değiştiren, hareket eden, 
sınır aşan kadınlar…

Bu yazıda göçmen kadınların yer değiştir-
mesinin nelere sebep olduğunu, patriyarkanın 
bu değişime cevabını, kadınların patriyarka karşı-
sında nasıl gözden çıkarılabilir bir konuma geçtik-
lerini anlatmak niyetindeyim. Yer değiştirmenin 
ve hareket etmenin cinsiyetliliğine değinip bun-
ların patriyarka için nasıl bir tehdit oluşturdu-
ğunu tartışacağım. Ardından yer değiştirmenin 
epistemolojik ve ontolojik karşılıklarından bah-
sedip bunların feminist alanda nelere tekabül 
ettiğine dair bir düşünce yolu takip edeceğim. 
Bu tartışmaların sonunda da göçmen kadınların 
söz konusu hareketliliklerinin patriyarkayla nasıl 
pazarlık edildiği ve bu pazarlığın sonucunda na-
sıl gözden çıkarılmaya açık olduklarını göz önüne 
serme gayretinde bulunacağım. 

Yer değiştirmenin kendisinin, getirdiği im-
kânların ve patriyarkal sonuçlarının her birinin 
dünyayla iletişim kurmada belirleyici olduğu dü-
şüncesinden yola çıkarak hareket etmeyi yeni 
diller edinmekle bir görmekteyim. Bu nedenle 

yer değiştirmeden bahsettiğim her yerde esasen 
göçmen kadınların çokdilliliğinden ve bu dillerin 
imkânlarından da bahsediyor olacağım. 
Hareket etmek cinsiyetlidir. Yer değiştirmek ba-
sit bir lojistik düzenlemeden çok daha fazladır. 
Değişen mekân ve çevreyle birlikte öznenin ken-
disi, epistemolojisi, kişi ve nesnelerle ilişkilenişi 
ve sosyal kimlikleri de değişir. Göçmen kadınların 
hareket etmesi ve yer değiştirmesi patriyarkayla 
ilişkilenme biçimlerini değiştirdiğinden göçmen 
kadının bedeni, emeği, dili, yaşamı patriyarkayla 
pazarlık konusu haline gelir. Öyleyse göçmen ka-
dın olmak her şeyden önce hareket etmenin, yer 
değiştirmenin, sınır aşmanın dillerini öğrenmek 
demektir.

YER DEĞİŞTİRMENİN CİNSİYETİ
Hareket etmek cinsiyetlidir. Patriyarka, 

hem insanlık tarihinde hem de kadınların kişisel 
yaşam parçalarında çizdiği ve korumak için olağa-
nüstü çaba gösterdiği sınırlarla var olur. Kadınlık-
ların tarihsel ve gündelik halleri yapısal çerçeve-
den incelendiğinde, patriyarkanın kendini mekan 
ve beden üzerine getirdiği kısıtlamalarla nasıl ye-
niden ürettiği kolaylıkla gözlemlenebilir. Örneğin, 
kız çocuklarına tanınan hareket özgürlüğü ile oğ-
lan çocuklarına tanınanın bir olmaması, bedene 
var olabileceği sınırlarla ilgili cinsiyetçi ayrımlar 
öğretir. Öyle ki, bedenin mekanla ilişkilenmesine 
dair yapısal sınırlar, ontolojik bir hiyerarşiyi be-
raberinde getirerek, erkeklerin alan işgalini ken-
dilerine meşru görmesine, kadınların da küçük 
alanlarda, küçük bedenlerde varla yok arası bir 
yaşam sürmeyi normalleştirmesine yol açar.

Patriyarkal yapıda hareket etmenin ve yer 
değiştirmenin cinsiyetli bir edim olması, bireysel 
olarak var edilmenin (yahut edilmemenin) be-
den-mekân ilişkisi üzerinden dayattığı sınırların 
yanı sıra, tarihsel olarak çizilmiş mekânsal sınır-
larla da örneklendirilebilir. Patriyarka; orta ve üst 
sınıflardan kadınları evlere hapsederken işçi sını-
fından kadınları ev içi veya dışında emek sattıkla-
rı alanlara mahkûm etmiştir. Avrupa’da Viktorya 
döneminde erdem ve ahlak gibi kavramlarla ev-
lere kapatılan orta ve üst sınıf kadınlardan, onla-
rın evlerinde temizlik ve bakım hizmeti veren işçi 
sınıfı kadınlara, Osmanlı’da ev içlerinin cinsiyete 
dayalı alanlara bölünmesinden Ortadoğu’da kız 
çocuklarının okula gönderilmemesine, Meksi-



49

BAKIRDAN

ka-Amerika sınırında fabrikalarda çalıştırılan göç-
men kadınlardan Türkiye-Suriye sınırında ticareti 
yapılan kadın ve kız çocuklarına uzanan birçok 
zaman ve mekânda kadının bedenine sınırlar çi-
zildiğini, bu sınırların dışına çıkan, yer değiştiren, 
hareket eden kadınların bedeller ödediğini gör-
mek mümkündür.

Batıda ikinci dalga feminizmin yükselişiyle 
ünlenen özel alan-kamusal alan ayrımı patriyar-
kanın çizdiği en temel sınırlardan birini oluşturur. 
Kabaca özetlemek gerekirse, kamusal alan erkek-
lerle, özel alan kadın ve çocuklarla özdeşleştirilen 
fiziksel ve sembolik alanlardır. Kadınların evlere 
ait görülmesi ve sosyal alanların erkeklere bıra-
kılması özel ve kamusal alan ayrımının sonucu-
dur. Patriyarkal düzende, özel alana yerleştirilen 
kadın, kamusal alanda ancak bir erkek özne ara-
cılığıyla meşru varlık sergileyebilir. Feminist hare-
ket tarihinin özel alanla kamusal alanı birbirinden 
ayıran duvarı yıkmaya dair olması tesadüf değil-
dir. Sınır, her şeyden evvel patriyarkal bir kavram-
dır.

Kadının sınırlar üzerinde hareket etmesi, 
sınırları tanımaması veya aşması patriyarka için 
büyük tehdit oluşturur. Beden üzerinden kurulan 
tahakkümün sekteye uğramasıdır bu. Kontrolün 
kaybedilmesidir. Ezen-ezilen ilişkilerinde esas 
olan eşitsiz güç dağılımını tanımamaktır. Bu da 
patriyarka için şiddet ve baskıyı arttırmak sure-
tiyle güç eşitsizliğini yeniden kurmak demektir. 
Kadının yer değiştirmesi, patriyarkanın özünü 
oluşturan sınırların tanınmaması ve aşılması an-
lamına geldiğinden her daim cezalandırılmıştır. 
Başka bir deyişle, patriyarkanın kontrolü dışında 
hareket eden kadın, sınır ihlal etmekle kalmayıp 
patriyarkanın özlük bilgisini zedeler.  

Yer değiştirmenin ve sınırların bu denli cin-
siyetli olduğu bir yapıda göçmen kadınların varlı-
ğı, patriyarka için çok daha büyük bir tehdittir. 

YER DEĞİŞİNCE NE DEĞİŞİR?
Yer değiştirmek basit bir lojistik düzen-

lemeden çok daha fazladır. Değişen mekan ve 
çevreyle birlikte öznenin kendisi, epistemolojisi, 
kişi ve nesnelerle ilişkilenişi ve sosyal kimlikleri 
de değişir. Ben bu değişimlerin her birini, birer 
dil değişimi olarak okumak taraftarıyım. Yer de-

ğişimi bedenin özneyle, çevresiyle, dünyayla ve 
toplumla konuştuğu dili de değiştirir. Dünyanın 
çeşitli ülkelerinden bambaşka yerlere göç eden 
birbirinden habersiz onlarca kadının eserlerinde 
eve, bedene, sınıra, bunların yıkımına ve yeniden 
inşasına dair temaların yer alması tesadüf değil-
dir. Dil, kadınlar için bir var olma imkânıdır.

Bu noktada dili sadece konuşma ve yazı 
diline indirgemek bizi patriyarkanın belirlediği sı-
nırların içinden tartışmaya mahkûm eder. Oysa, 
feminist yazın tarihinin de bize gösterdiği üzere, 
dil, kadınlar için çok boyutlu bir deneyimdir. Fe-
minist teorisyen Elizabeth Grosz’un fenomenolog 
Maurice Marleau-Ponty’den uyarladığı “yaşayan 
beden (corps vivant)” kuramının kadın bedeni-
nin dil ile ilişkisini başarılı şekilde karşıladığı gö-
rüşündeyim. Bir kavram olarak yaşayan beden, 
Descartes’tan beri batı felsefesinde hüküm sür-
müş akıl-beden ayrımını reddederek özneyi tüm 
cismani varlığıyla yaşayan, iletişim kuran, daima 
çoklu etkileşimler içerisinde bir varlık olarak ta-
nımlar. Yaşayan beden, sürekli çevresiyle iletişim 
halindedir. Temas ettiğimiz yüzeydeki molekül-
lerden bir ağacın saldığı oksijenin havaya karış-
masına kadar her karşılaşma, yaşayan bedenler 
arasında bir etkileşime sebep olarak, etkileşime 
dâhil olan tüm yaşayan bedenleri değiştirir. Bu 
anlamda, yaşayan beden, daima değişim halin-
dedir. 

Grosz, bu kavrama, kadınlar için yaşa-
yan bedenin çok farklı boyutlarının olduğu, di-
ğer yaşayan bedenlerle ilişkilenmesinin Mer-
leau-Ponty’nin tarif ettiği kadar eşit olmadığı 
savıyla müdahale etmiştir. Onun yeniden kuram-
sallaştırmasıyla feminist bir boyut kazanan yaşa-
yan beden, sağladığı epistemolojik ve ontolojik 
açılımların yanı sıra, politik olarak da birçok fe-
minist argümanla uyum içindedir. Grosz’un yaşa-
yan bedenini Adrienne Rich’in konumun politiği 
olarak adlandırdığı, Donna Haraway’inse konum-
landırılmış bilgi  adı altında kavramsallaştırdı-
ğı bilme biçimleriyle yan yana okumak bizi yer 
değiştirmenin politiği konusunda yeni bir bakış 
açısında buluşturacaktır. Rich’in ve Haraway’in 
argümanlarının temelinde, konumun ve konum-
landırılmanın bilgi üretmede esas olduğu ve bir 
meseleyi nereden okuduğumuzun epistemolojik 
farklar yarattığı düşüncesi yatar.

Öyleyse bir kadın yer değiştirdiğinde, ya-
şayan bedenin etkileşimleri ve politik olarak 
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konumlandırılışı dolayısıyla, mekân ve zamanla 
birlikte kadının kendilik bilgisi, dünyayı okuma bi-
çimleri, iletişim kurma yolları da değişir. Göçmen 
kadınların çokdilliliği her şeyden önce buradan 
kaynaklanır. 

 HAREKET VE PAZARLIK:GÖZDEN 
 ÇIKARILABİLİR KADINLAR

Göçmen kadınların hareket etmesi ve yer 
değiştirmesi patriyarkayla ilişkilenme biçimlerini 
değiştirdiğinden göçmen kadının bedeni, emeği, 
dili, yaşamı patriyarkayla pazarlık konusu haline 
gelir. Patriyarkayla pazarlık, akademisyen Deniz 
Kandiyoti’nin ‘Üçüncü Dünya’ ülkeleri gibi klasik 
patriyarkal coğrafyalarda, erkeğin egemenliğine 
dayalı heteroseksüel aile (patrilokal aile) temel-
li toplumlarda, kadınların hayatta kalmak için 
başvurdukları stratejilere verdiği addır. ‘Makbul 
kadınlık’ çizgisinin dışına çıkan kadınlar, patriyar-
kanın çizdiği sınırlar karşısında yaşamlarını sür-
dürebilmek için kendilerini pazarlık masasında 
bulurlar. Bu pazarlık, eşitler arası bir ilişkilenme 
biçimi değildir. Pazarlık masasında kadınlar, pat-
riyarka karşısında her zaman ezilen ve sömürülen 
taraf olarak yer alırlar. 

Göçmen kadınlar, yer değiştirmek suretiyle 
sınır aştıklarından, tanımları gereğince makbul 
kadınlık çizgisinin dışında kalan kadınlardır. Patri-
yarkanın masasında pazarlığı yapılan ‘gözden çı-
karılabilirlik’ göçmen kadınlar için çok daha kuv-
vetli bir tehdittir. Patriyarkada olduğu gibi, ırkçılık, 
oryantalizm, kolonyalizm, zenofobi ve benzeri 
sosyal yapılarda da çoğunlukla ezilen ve sömü-
rülen tarafta olan göçmen kadınların neredeyse 
tamamı aynı zamanda işçi sınıfındandır. Ülkeden 
ülkeye değişmekle birlikte, göçmen kadınların is-
tihdam alanları, kayıtlı ya da kayıtsız bakım ve te-
mizlik hizmeti verdikleri evler, güzellik salonları, 
fabrikalar ve seks işçiliği yapılan alanlardan mü-
teşekkildir. Bu durum, göçmen kadınları patriyar-
ka karşısında çok daha savunmasız bıraktığından 
göçmen kadınlar patriyarkal pazarlıkta kolaylıkla 
gözden çıkarılabilir konumdadırlar. 

Yaşayan bedenlerin hareketliliği dolayısıyla 
farklı kendilikler deneyimleyen, yer değiştirdik-
lerini kendine ve dünyaya dair bilgisi değişen ve 
yeni etkileşimlerle sürekli değişen ve dönüşen 
göçmen kadın, yeni olan her şeyi tekrar tekrar 

patriyarkal pazarlık masasına getirmek durumun-
dadır. Bu da göçmen kadını gözden çıkarılmaya 
çok daha açık hale getirir. Bunun son yıllarda en 
çok dikkat çeken örneklerinden biri Meksika’nın 
sınır şehirlerinde gerçekleşen göçmen kadın ci-
nayetleridir. Meksika’da neler olduğuna biraz ya-
kından bakalım: 

Kuzey Amerika ülkeleri arasında yapılan 
serbest ticaret antlaşması (NAFTA) sonucunda 
birçok Amerikan şirketi, fabrikalarını Meksika’da-
ki sınır şehirlere kurdular. Bu durumdan en çok 
etkilenen şehirlerden biri Juárez oldu. Ülkenin 
güneyinden birçok kadın, iş bulma umuduyla 
Juárez’e göç etti. Küreselleşme adı altında hızlı 
neoliberalleşme politikalarıyla güvencesiz koşul-
larda çalıştırılan işçiler, açlık sınırında, olağanüs-
tü kötü koşullarda, kıt kanaat geçinerek hayatta 
kaldıkları küçük yerleşim alanları oluşturdular. 
Juárez ekonomisi Meksika ekonomisine katkıda 
bulunurken, Juárez’de çalışan göçmen kadın iş-
çiler derin yoksulluk deneyimlediler. Kendilerine 
tanınan istihdam alanları seks ve fabrika işçiliğiy-
le sınırlıydı.

Eş zamanlı olarak Juárez’de kadın cinayet-
lerinde oldukça büyük sıçramalar gözlemlendi. 
Öldürülen kadın profili çoğunlukla aynıydı: fabri-
ka işçisi, genç, koyu tenli, göçmen kadınlar. Juá-
rez’in bağlı bulunduğu Chihuahua eyaleti hükü-
meti, failleri bulma ya da olası cinayetleri önleme 
adına elle tutulur hiçbir adım atmazken, yetkililer 
kadınları suçlamaya devam etti. Zaten ailesini bı-
rakmış, evinden ayrılmış, özel alana sıkışmak ye-
rine kamusal alanda mevcudiyet göstermiş göç-
men kadınların bu cinayetleri hak ettiği yönünde 
açıklamalar yaptılar. Kadınların, izin günlerinde, 
yetkililerin geç dediği saatlerde evleri dışında 
bulunmasının ahlaksızlık olduğu ve öldürülmeye 
davetiye çıkardığını söylediler. Öldürülen göç-
men kadınların çoğunluğu fabrika işçisi olduğu 
halde tümünü seks işçisi olarak tanımlayıp çarpık 
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ve kabul edilemez bir şekilde seks işçiliğini kadın 
cinayetini makul kılan sebeplerden biri olarak 
sundular.

Fakat bu yetkililerin hiçbiri öldürülen göç-
men kadınların Juárez’de mecbur edildikleri ya-
şantıyı eleştirmedi. Gece vardiyasında üç kuruş 
fazla yevmiye alabilmek için sabaha karşı yürü-
dükleri aydınlatmasız yolları, kadınları çölün ıssız 
yerlerinde bırakan fabrika servislerini, uğradıkları 
onca şiddete, sömürülen emeklerine, insanüstü 
koşullarda çalıştırılmaktan hasar almış bedenle-
rine rağmen gitmeye mecbur kaldıkları fabrika-
ları müdahale etmeye değer bulmadı. Göçmen 
kadınların maruz bırakıldıkları derin yoksulluk, 
zenofobi ve erkek şiddetinin adını dahi anmadı. 
Kadınların vücutlarının neredeyse her zaman 
parçalara ayrılmış olduğundan, öldürülmeden 
önce nesne veya cinsel organla tecavüzden ge-
nital mutilasyona kadar türlü işkencelere uğra-
dıklarından, cinayetlerin ardındaki katmerli nef-
retten bahsetmedi. Suçu uyuşturucu kartellerine 
ve göçmen kadınların ‘ahlaksızlığına’ atıp kenera 
çekilmeyi tercih ettiler. Çölün kumlarından yeni 
kemikler çıktıkça, öldürülenlerin yerine yenileri-
nin geleceğinden emindiler. 

Juárez örneği, yer değiştirme ve hareket 
etme ile edinilen ya da maruz kalınan yeni ken-
diliklerin patriyarka için ne denli kabul edilemez 
olduğunun  göstergesi niteliğindedir. Özel alan-
dan çıkıp kamusal alanda varlık gösteren, evini ve 
şehrini terk eden, bu hareketliliğiyle patriyarka-
nın sınırlarını zorlayan kadın bedeni tam da bu 
yüzden hedef alınmaktadır. Özellikle cinsel şiddet 
ve cinsel organ üzerinde işkence gibi yöntemleri 

takip eden failler, göçmen kadının ‘kadınlığına’ 
saldırması tesadüf değildir. Patriyarka, otoritesi-
ni yeniden kurmak ve muhafaza etmek amacıy-
la pazarlık masasını devirir. Devrilen masalarda 
özellikle göçmen kadınların olması, hareket eden 
ve sınır aşan kadının toplumsal boyutta kolaylıkla 
gözden çıkarılır olmasından kaynaklanır. 

***

Öyleyse göçmen kadın olmak her şeyden 
önce hareket etmenin, yer değiştirmenin, sınır 
aşmanın dillerini öğrenmek demektir. Patriyarka 
tarafından çizilmiş sınırları tanımayan göçmen 
kadınlar, her yer değişimle birlikte yepyeni kimlik-
ler kazanırlar. Yaşayan bedenin çevreyle ilişkilen-
mesi sonucu yeni epistemolojik ve ontolojik de-
neyimler yaşayan göçmen kadınlar, bulundukları 
yeni konumdan okudukları dünyayı ve kendilerini 
patriyarkayla pazarlık malzemesi etmek zorunda 
kalır. Çeşitli yapıların ezileni olmak, göçmen ka-
dınları patriyarkanın pazarlık masasında gözden 
çıkarılabilir yapar. Bu da göçmen kadınları, özgür-
lüklerini kısıtlayan ve hayatlarını erkek şiddetine 
çok daha açık hale getiren bir düzen içerisinde, 
ötekinin de ötekisi olarak yaşamaya  çalışmaya 
mecbur kılar. Bu türden bir yaşamı dengelemek, 
ancak evin, bedenin, sınırların çoklu dillerini ko-
nuşmakla mümkün olduğundan, göçmen kadın-
lar aynı anda birçok dili konuşarak var olmaya 
çalışırlar.

İşte bu yüzden göçmen kadınların çok dil-
liliği başlı başına feminist bir direniş biçimidir. 
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Ahmet Uçar

KARADELİK

Telefonumdaki karadelik
gözlerimi yutuyor
göremiyorum karşımda oturanı

Dudaklarımda parçalanan
nargile dumanını
takip ediyor sesim

Ellerimi uzatıp yüzümü arıyorum

Karanlık birikiyor
tırnaklarımın arasında

Küskün bir yüz
dağılıyor ağzımda
tükürüp atamıyorum

(UKÜ TDE Mezunu) 
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‘EMİNE’ SEVGİ ÖZDAMAR : 
“İNSAN KENDİ ÜLKESİNDE DE 
ANNE DİLİNİ KAYBEDEBİLİR”1  

Senem Timuroğlu

‘Emine’ adını kendisine veren, yakın dostu 
Ece Ayhan’ın “Yort Savul” şiirindeki Tarih atlasla-
rına en geniş zamanlı şiirlerden birini yazmış bir 
kadından söz ediyorum.

Annesinin “tiyatro hayatını mahvetti” yaka-
rışları arasında, “tiyatro benim hayatım, hayatım 
kendi kendini nasıl mahveder ki? diyen liseli kız, 
okulunu yarım bırakıp, 1965’te Almanya’ya göç-
men olarak gider. Radyo lambası fabrikasında iş-
çidir, aynı zamanda tiyatro okulunda öğrenci. Sağ 
gözünde büyüteç, küçük radyo lambalarının in-
cecik tellerini cımbızla bükerken, geceleri ranza-
sında sol gözüyle Engels’in Ailenin Asılları’nı okur.
1967-1970’de bu sefer kendi memleketinin ti-
yatro üstatlarından faydalanmak üzere ülkesine 
döndüğünde 12 Mart darbesi yaşamını elinden 
alır, çalıştığı tiyatro kapanır, dostlarına işkence 
yapılır, Deniz, Yusuf, Hüseyin Asılır; vapurda oku-
ma yazma bilmeyen, gazeteyi ters tutan köylü 
amcaların gözyaşları sakallarına takılı kalır.

“Konuşamıyordum, her kelime ağzımı acıtı-

1 Pulbiber Dergisi Sayı: 3, “ Mülteciler Dosyası”, 2016.

yordu”. “Bu dönemde her gün yüksek sesle Bre-
cht’in şiirlerini okurdum. Sanki hastalanan Türk-
çe sözcükleri şairin sanatoryumuna taşıyordum. 
Brecht büyük şairdi, onun dünyasının sözcükleri-
mi şifalandıracağına inanıyordum. Hasta sözcük-
lerimle trene atladım ve Berlin’e döndüm”.

Sevgi kaynakları kuruyan hasta sözcüklerini 
Türkçe’nin, yabancı bir dilde Almanca’da iyileşti-
recektir.

1998’de Das Leben ist eine Karawanse-
rei, hat zwei Türen, aus einer kam ich rein, aus 
der anderen ging ich raus , Hayat Bir Kervansa-
ray Hayat Bir Kervansaray İki Kapısı Var, Birinden 
Girdim Diğerinden Çıktım adlı kitabıyla ülkesinin 
toplumsal belleğine not düşecek üçlemesinin il-
kini yayınlar.  Bu yapıtıyla Alman edebiyatının en 
önemli ödülü olan Ingeborg Bachmann ödülünü 
yabancı biri olarak yalnızca o  alacaktır. İkinci ro-
manı Haliçli Köprüyle, önsözünde John Berger’in 
dediği gibi, annelerin çocuklarına anlattıklarının 
tam tersi, ancak annelerin baş etmek zorunda 
olduğu öykülerine devam edecek, Devletin kat-
lettiği Çocukları rüyalarına gelen , “bu kör olası 
dünyada bu gözlerle kıyamet gününü gördük biz” 
diyen Anneleri anlatacaktır.

Emine Sevgi Özdamar’ın öyküleri, gerçek 
abartılmıyormuş gibi yapan “Valiler, iktidardaki-
ler, bürokratlar, ahlakçılar, yargıçlar”a inat; susan 
“esirler, vatandaşlar, sahtekarlar”a inat, “gerçe-
ğin abartılmadığına dair bütün resmi bahanele-
rin yarattığı boşluğu doldururlar”.

Sabaha kadar masal anlatan, karşı konul-
maz bir anlatıcıdır. Kötülük üstüne, iktidardakile-
rin sürekli kötü diye damgaladığı insanlar üstüne 
yılmadan anlatır.

Göçmenlerin, sürülmüşlerin, kenarda kıyı-
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da kalmışların, yersiz yurtsuzların sesini tarihe ta-
şır. Göçebedir, azınlıktır, kadındır. Yarattığı melez 
dil taçlandırır yapıtlarını.

Bir zamanlar Almanya’ya giden Türkiyeli iş-
çilerin arasından çıkan Emine Sevgi Özdamar’ın 
yapıtları, bugünlerde tanıklık ettiğimiz Suriyeli 
mültecilerin insanın ruhuna dokunan yaşamları-
na farklı bir gözle bakmamı sağlıyor şu günlerde.
Kendi ülkelerinde Anne dillerini kaybeden Suriye-
li kadın mültecilerin içinde tıpkı Emine Sevgi gibi 
tiyatro tutkunu, güçlü ve yaratıcı bir kadın var mı-
dır ki? Gün gelir de Türkiye’nin ve kendi ülkesinin 
tarihine not düşer mi?

Belki şu anda yarı açık cezaevi gibi olan 
kamplardan birindedir, belki de ucuza kiralanan 
bodrum katında evlerin birinde. Belki bir fabrika-
da işçi, belki de 30-40 lira karşılığında bedenini 
satmak zorunda kalan bir seks kölesi ya da bir pe-
dofilin 2. ya da 3. eşlerinden biri.

Ülkesinde ölmektense insanlık onuruna 
aykırı bir yaşamı seçmek zorunda bırakılmasını, 

ileride insanların yüzüne tokat gibi çarpacak bir 
yapıtla belgeleyecektir kimbilir. Kimbilir, belki 
Türkçe yazacaktır romanını ve Yunus Nadi Roman 
ödülünü alacaktır bir gün.

Neredeyse her gün sosyal medyaya düşen, 
ruhu kanatan fotoğraf karelerinin sessiz çığlıkları, 
belki gün gelecek Mültecilerin kaleminde “görüp, 
duyan ama susan”ların tepesinde birer kılıç gibi 
sallanacaktır.

İktidarların yazdığı tarih, zulümlerini örtbas 
etmek için kendi zaferlerini abarta dursun, göç-
menler, mülteciler, sığınmacılar Ursula K. Legu-
in’in “Omelas’ı Bırakıp Gidenleri”ndeki mahzene 
kapatılan, çoğunluğun refah ve mutluluğu için acı 
çekmeye bırakılan küçük çocuğun ruh akrabala-
rı, gün gelecek, mahzenin karanlığında öyküle-
rini sözcüklere döküp, tarihin yozlaşmış anlatısı-
na gün gelince ışık tutacaklar. Tıpkı güzel yürekli 
Emine Sevgi Özdamar gibi.
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EV/GİTMELER KİTABI’NIN 
YAŞAYAN ANITLARI: 
KIBRIS’IN EVSİZ KADINLARI

Mihrican Aylanç

“küskün bir dağ karşımda annem bu anne benim”

Aliye Ummanel / Bilyeler

Aliye Ummanel 

Kıbrıs’a dair üretilen her metnin anımsa-
mak zorunda olduğu yaslı bir sözcüktür; göç. Ses-
siz sedasız olmamıştır elbette Kıbrıs’ta göçebelik. 
Toplu toplu, yığın yığın, tekrar tekrar serilmiştir 
ada toprağına.  Öyle ki göçü yaşayan her bireyin 
bireyliği kadar, bireyin iç dünyasının biricikliği 
kadar tek başına olmuştur gidişler ve geride kal-
malar, ölmeler ve de yeni gelenler. Aliye Umma-
nel’in Kıbrıs’ta yazıp sahnelediği Ev adlı oyunu, bu 
“toplu biricikliğimiz”in yaslı ağıtı. Kıbrıs’ı bilenler 
bilirler; burada insanlar çok konuşurlar. Deyim 
yerindeyse bu toprağa sürülenleri susturmaktır 
asıl güç olan. Bu yığınsal konuşmaları, çekişme-
leri Özden Selenge’nin Korkma Ay Doğacak ro-
manında ‘göçmenlik hatıralı’ biricik sözükleriyle 
kaydettiğini hınzır bir biçimde anımsadım. Kayıt, 
işte bu kayıt… üç noktalık işler görür… Söylenen-
lerin gerisinde sıkı sıkı söylenmeyenlerin, topra-
ğa gömülenlerin adına kim konuşur? İş buna ge-
lince bu yığın yığıncıklar demir leblebiyi çiğneme 
onuruna erişemezler neyse ki. Yığılıp gömülürler, 
seslerinin çoğalttığı koca sessizlik gümbürtüsün-

de ölü verirler. Sırf bunlar için dahi ölüm şifadır. 
Bu yazıyla beraber -naçizane biricikliğimde- şi-
facı olarak tanımladığım Aliye Ummanel, sessiz 
sedasız, nedense bu ulu çoğunluğun kulak tıka-
dığı bir biçimde bahçesi mamur avlusunda 
kadın-ların vicdanıyla ağlarken, Vamık Volkan'ın 
“yas tutma”yı ıskalayan bir toplum olduğumuzu, 
bu nedenle travmatik geçmişimizi kuşaktan 
kuşağa sürüdüğümüzü söylediğini de hatırladım. 
İşte in-san öyle bir varlıktır ki çoğunluk ölüm 
canavarı iken bir masum, masumluğunu boydan 
boya gi-yinmiş gökkuşağı elbisesiyle çıkagelir ve 
sessizlik oluverir. Naber! diyesim gelir böyle 
durumlarda topluluklu kötülük saçıcılara. 

İnsani bağların, değerlerin aktarıcısı şifacı 
dillerdir. Şifacıların şifaya muhtaç bırakılan kadın 
çoğunluğundan biricik çıkışıdır bu naber? Oysa 
kendileri için şifa ve şifacı duyurusu yapan bu 
korunmuş kutsanmışlar, yıkanıp paklanmışların 
dilidir zehirli ‘batsalli’cikten ulu orta yayılanlar. 
Biraz olsun uzaklaşabildiğinde o vantuz dillerden, 
konuşmaya başlar kız ezelden. Dillendirir Aliye 
Ummanel; bu bir Gitmeler Kitabı’dır. Ev’dir. “Gi-
denlere, varamayanlara, annelere, kadınlara…” 
ithaf edilen eserdeki bazı düşünceleri Aliye 
Ummanel’e ilham eden unsurlardan biri 
Rebecca Bryant’ın Parçalanmış Geçmiş 
eserindeki “Bu ev kime ait?, “Kim bu eve ait?” 
sorularıdır. 

Kıbrıs’ta yerinden edilerek ‘ötekiler’in terk 
ettiği evlere yerleştirilen, daha da Kuzey’den ge-
lenlerle çeşitlenerek yeni doğanlarla üç kuşaktan 
kadınları bir “Ev”de toplayan Ev/Gitmeler Kitabı, 
otuz yıl önceki koltuklarında herkesi misafir eder.

      Ev oyunundan, LBT, 2016 

Büyükanne, Genç Kadın, Kadın, Anne, Bi-
zimki, kısacası evi yuvaya çeviren kadınlar baş 
roldedir. Üstelik kendiliklerindeki biricikliğin aksi-
ne biricik özel adlarla adlandırılmamışlardır. Kıb-
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rıs’taki “herkesin” kitabını yazmaktadırlar çünkü. 
Çünkü kitabı yazacak olan üçüncü kuşak Genç Ka-
dın’a malzemedir tüm dinledikleri, seyrettikleri. 
Oyunda, Kuzey ve Güney sınır kapılarının geçiş-
lere açılması -2003- üzerine Kuzey’de kalan ev-
lerine giden, geçmişleriyle karşılaşmak için 30 yıl 
bekleyen Rum kadınlar; Büyükanne, Genç Kadın 
ve onların boşalttıkları evlere yerleşen Türk ka-
dınlar; Anne, Kadın ve Bizimki’nin “yurtsuzluğu” 
altı sahnede sergilenir. Özlem, Karşılaşma, Yüz-
leşme (Ev),  Yüzleşme (Göç, Erkekler),  Arınma 
ve Başlama sahneleriyle ilerleyen bu yolculukta 
Kuzey’deki evlerine, çocukluk anılarına varmak 
isteyen Büyükanne’nin tek dileği vardır orası için; 
“Gidelim” (sahne 1,s.2).  Giderler Kuzey’e doğru 
ve varırlar Kuzey’e, Kuzey’deki evlerine. Kuzey’de 
evlerinin eski sahiplerini pişireceği zeytinlilerle 
beklemekte olan Anne ve yanındaki Kadın (kızı) 
ikinci sahnede kendilerini gösterirler. Rumların 
boşalttığı evlere yerleşenlere Güney’den kaçan 
Türklerin yanında Bizimki gibi Türkiye’den göçen-
ler de eklenmiştir. Hepsi de sahnenin önündedir. 
Kadınlar, erkeklerin aksine hiç konuşmamıştırlar, 
o güne değin gün yüzüne çıkmamıştırlar. Karşı-
laşma, yüzleşme ve arınmanın kadınlar arasında 
geçmesi bu nedenle önemlidir,  gerçek ve sami-
midir. Anneliğin, büyükanneliğin, kadınlığın ve 
kız çocukluğun dili her yurtta, her “ev”de ortaktır. 
Annelerin kalbi, kız çocuklarına anlatılan kahra-
manlık yüklü baba masallarının hayali dünyasına 
rağmen atmaktadır sessiz sessiz. Oyunun anne 
kahramanı bahçeden topladığı zeytinler, sebze-
ler, bulup buluşturduğu otlarla zeytinli hamuru 
yoğurmaya çalışmaktadır. 

Anne; evdekiler, komşular ve gelecekleri 
doyurma telaşı içinde hazırlıktadır suskunca. Kı-
zının -Kadın- azarlamalarına kulak asmadan inan-
dığını yapmaya devam etmektedir. 1974’te koca-
sını Güney’de, savaşta kaybettiği günlerde dört 
yaşındaki kızını kucağına alıp kaçtığı -gittiği- gün 
gibi, Kuzey’e göçtükten sonra kızı için nasıl yaşa-
mışsa, yurt dışında okuyan kız torunu için de ora-
da, o evde kalmaya, yaşam yeşertmeye devam 
etmektedir.       

İlk yüzleşme hafiftir, Bizimki’ne aittir. Otur-
duğu evin sahiplerini fotoğrafları ve bavullarıyla 
gönderen Bizimki için daha az örseleyicidir bu 
karşılaşma. Bir an evvel misafirlerin gitmesini di-
lemektedir. En çok konuşan da odur. Türk Anne 
ve Rum Büyükanne, kaybettikleri geçmişler, aile 

kökleri, bağlantı nesneleri -ev, eşyalar, bahçe, 
ağaçlar-, dağları ve denizleri olduğundan sen-
deleyerek konuşabilmektedirler. Birkaç kelime, 
birkaç cümlede sessizlik sarmaktadır ortalığı. 
Karşılaşma anında Büyükanne’nin biricik yüreğin-
deki sızıları duyan, bilen, kendi de yaşayan Anne, 
şefkatiyle oradadır. Onlara ait ne varsa saklamış-
tır, korumuştur. Nasıl bekleyeceğini bilmeden 
beklemektedir bu karşılaşmayı. Merak ettikleri 
karşılaşmada yaşananlara, gelenlerin fotoğrafla-
rını alınca verdikleri tepkilere dair Bizimki’nden 
aldıkları cevap çarpar yüreklerine: 

Ev oyunundan 

“Bizimki: Seviniyorlar alınca. Ya da üzülü-
yorlar. İkisi birden.”

Şaşkındır Anne: “Ben aslında ilk başlarda, 
hatta daha sonra da hep gelecekmişsiniz gibi 
bekledim. Gelir de evinize tekrar oturursunuz 
diye. Artık beklemiyordum, geldiniz.” sözleriyle 
başlar Büyükanne ve torunu Genç Kadın’la asıl 
karşılaşması. Anne ve Kadın, Güney’de kalan ev-
lerine gitmemişlerdir. Görmeyi de reddetmekte-
dirler. “Bizim evimiz burası” demektedirler. An-
cak Anne, eşyaların anlamını bildiğinden, onları 
sahiplerine geri vermek istemektedir. Güney’deki 
evlerinde de bulunan, dönemin modası küçük bir 
resmin aynısı kalmıştır duvarda yalnızca. Torbala-
maya ondan başlarlar.  Evi oda oda gezen Büyü-
kanne heyecanlı, şaşkın, hem mutlu hem de hü-
zünlüdür. Evde eşyalar, yataklar aynıdır. Salonun 
ortasında yatalak annesini yatırdıkları demir kar-
yolayı arar gözleri, bulamaz. Anne, o karyolayı hiç 
görmemiştir. Atamamıştır diğer eşyaları Anne, 
çünkü elde avuçta yoktur. Yavaş yavaş raflara 
kaldırdığı eşyaları çıkarır; el örgüsü yatak örtüsü, 
kürklü palto, pelerin ve şapka… Büyükanne bü-
yük bir heyecanla giyivererek kucaklaşır onlarla. 
Anne, kırmızı çocuk paltosunu geri vermek üzere 
çıkardığında onunla büyüyen Kadın,  üzüntüye 
boğulur. İki anne, aynı eşyalarla büyütmüşlerdir 
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kızlarını. Kadın’ın kayıp duygusunu yansıtan fer-
yadına Anne karşılık verir: 

“Kadın: Niye veriyorsun her istediklerini? 
Sessizlik. Kimin malını kime veriyorsun? 
Sessizlik. Anne! Sessizlik. Sanki onca yıl 
geçmemiş gibi, hiçbir şey yaşanmamış gibi! Bu 
bizim, bu değil, bu bizim, bu değil, bu bizim, bu 
da bizim. Ağaçlara sorsunlar bakalım, onlar 
kendini kimin ağacı gibi hissediyor!

Anne: Onlar da üzüntülerinden ne dedikle-
rini bilememişlerdir! Onları da anla!”

Evlerine geri gelenleri anlayan Anne, yıl-
larca susan Anne, kızının isyanıyla kendi yaşadığı 
travmatik gerçekleri haykırır:  

“Anne: Neyi isterlerse alabilirler! Sessizlik. 
Değişen onca şeyin içinde değişen ev bir hiç. On-
ların evlerine oturduk, onların giysilerini giydik, 
onların çerçevelerine kendi resimlerimizi koy-
duk… Ben bu eve ilk girdiğimde her şey yaban-
cıydı. Başkalarının evi. Alsınlar. Kaybettiğim 
onca şeyin yanında bu bir hiç. Sessizlik. 
Umurumda değil, alsınlar.”

Kızının Kuzey’de kabullendiği ev ve hayata 
karşın Anne, yeni yaşamı, evi, sahiplenememiştir. 
Göç ederken yanlarına aldıkları değerli eşyaları-
nın, aile fotoğraflarının arasına babasının ceketi-
ni gizlice sıkıştırmış olan küçük kızının babasızlığı-
na şifa olamayan Anne, kocasının ölüme gidişine 
engel olamayan anne, Kuzey’e göç sonrasında 
altı ay konuşamamıştır. Kocasına çok âşık olduğu 
söylentilerini duymamış, minik kızının gizli yasını 
kuşanmıştır. Kocası da gitmeler kitabına yazılmış, 
yerleştirildikleri başkalarının evi geceleri çatırda-
maya başlamış, yıllar sonra gelen sahipleri, kendi 
yabancılıklarıyla buluşturmuştur: 

“Gündüz senin yapmak için didiniyorsun o 
evi. Yıkıyorsun, ovuyorsun, siliyorsun, parlatıyor-
sun. Yaptığın yemeklerin kokusu siniyor duvar-
lara, döşeme ayak izlerini emiyor. Ama geceleri 
ev konuşmaya başlıyor, döşemeler çıtırdıyor: “Bir 
yabancısın sen!” Hep yabancı kalıyorsun o eve. 
Ama hayat geçiyor. Çocukların o evde büyüyor. 
Kızını istemeye o eve geliyorlar. O evde çıkıyor 
ilk dişi torununun, o evin damına atılıyor hediye 
getirsin diye. Sen hala yabancısın. Ama onlar bu-
ranın.

Sonra bir yabancı geliyor ve diyor ki “Bu ev 
benim.” Şimdi bu çıtırtılar hangimize konuşur? 
“Bir yabancısın sen!” diye fısıldadığı kim?” 

Ev oyunundan 

Rumların boşalttığı evleri kendi yuvasına 
çevirmeye çalışan kadınların duydukları fısıltılar, 
vicdani hesaplaşmalar,  Anne’nin yüreğinde ye-
niden alevlenmeye başlar. Güney’de bıraktıkları 
geçmişten ve evlerinden tamamen vazgeçmesi-
nin insani nedeni de alevli çıtırtılarla fısıldar: 

“Anne: Bana verseler şimdi o evi, ben al-
mam. Kocam yok içinde. O evde ben artık kendi-
mi bile tanıyamam. Bu pörsümüş yüz kimin? Bu 
kurumuş iç? İçim kurudu benim. Hiçbir şeye he-
vesim yok. Bitti. Git desen, gene de gitmem. Bu 
evde şu kadarcık gözüm yok. Hiçbir zaman benim 
demedim. İşte, görüyorsun. Eşyalar yerli yerinde, 
dolap giysilerle dolu. Dokunmadım hiçbirine. İs-
tediğini alabilirsin. Ama çocuklarım burada bü-
yüdü. Onlarındır burası. Sen de artık misafirsin. 
Benim gibi.” 

Kendi misafirlikleriyle yüzleşecek olan Bü-
yükanne ve Genç Kadın için de sancılıdır yüzleş-
me ve arınma süreci. Ancak öncesinde Bizimki ile 
de yüzleşirler. Onun yerleşim nedeni ise diğerle-
rince daha az sancılıdır: 

“Bizimki: Siz gidince sizden kalan bütün ev-
ler boştu zaten.”

Yer değiştiren iki toplumu dışarıdan göz-
lemleyen Bizimki, dış ses olarak sık sık ortadadır. 
Ne var ki Bizimki’nin de göçerliği anneye bağlıdır 
ve onun annesinin de evlatları için yurtsuzluğu 
seçme gerçeği ortaya serilir:

“Bizimki: Ben her şey bittikten sonra gel-
dim ve komşularınızın güzel evine oturdum de-
ğil mi? Bir fırsatçı gibi. Sizin için böyle, biliyorum. 
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Sessizlik. Annemse hiç sevmedi burayı, o bahçe 
seviyordu, uçsuz bucaksız topraklar seviyordu. 
Ama abilerim yaşadı ya, bu ona yeterdi…Sessiz-
lik.” 

Bizimki de artık bir yabancı değildir. Anne 
ve babasını gömdüğü Kıbrıs’ta doğup büyümüş-
tür onun çocukları da. O söyler savaşın kötü bir 
şey olduğunu, insanı yurtsuz bıraktığını o dillen-
dirir. Diğer kadınlarla ortak kaderi paylaşmakta-
dır. Kabullenirler onu Kuzeyli ve Güneyli kadınlar.   
Kadın’ın parçalanmış çocukluk travmalarına ek-
lenen trajedisi ve kızını kötü kocasından uzakta, 
anne evinde büyütmesi ile de yüzleşilir: 

“Kadın: Derken bir kadının kalbinde bir göç 
başlıyor, bir adamın göçü, bir daha hiç dönme-
mek üzere, neden, çünkü o adam işte o bottaki 
kadınların, adamların, çocukların ölümüne ne-
den olan adam. Bu da benim göç hikâyem…

…Çok yorgunum. İyi geceler. Çıkmak için
yürür. Durur. Genç Kadına. İnsanın çocukluğu 
parçalanınca bir daha tek parça olamıyor. 
Annen burada olsaydı beni anlardı. Sessizlik. 
Gitmekten yoruldum, artık varmak istiyorum. 
Sessizlik. Göçten nefret ediyorum.” 

Ev oyunundan 

Büyükanne, bu parçalanmışlığın etkilerini 
yavaş yavaş yok olan ve ölen kendi kızında sey-
retmiştir. Şimdi ötekilerin tükenen kızıyla yüz-
leşmektedir. Kadın, hiçbir yere varmayan göç 
yolculuğunda erişemediği sevme ve sevilme ihti-
yacının eksikliği ile yanlış bir erkeği sevmiştir. Öf-
kesi ve sürükleyerek taşıdığı bedeninin trajikliği 
ile oyunun en erdemli mesajını da o vermiştir so-
nunda; “kadınlar başkalarının yurtsuzluğundan 
para kazanan adamları sevmemeli.”.  Mülteciler 
üzerinden para kazanan adamların kötü gerçek-
liği; kadınların, annelerin, çocukların ölüme yol-
culuğudur. Kendi hikâyeleriyle yüzleştikçe daha 

da ağırlaşır kadınlar. En sonda hikâyesini anlat-
mayan Büyükanne ve Genç Kadın’ın yüzleşmesi 
başlayacaktır. Büyükanne Güney’de hiç konuş-
mamıştır, Büyükbabasının aksine torununa hiçbir 
hikâye anlatmamıştır.  

Gitmeler üzerine sorulması gerekenleri so-
rar Anne:  “Anne: … Bizim için otuz yıl önce bura-
ya varmak bir sondu. Ama galiba sizin için oraya 
varmak bir başlangıçmış. Uzun bir bekleyişin baş-
langıcı.”. Büyükanne ve torunu Genç Kadın, evle-
rine geri dönmek hayaliyle yaşamışlardır. Genç 
Kadın, onları eve geri döndürecek kahramanlık 
hikâyeleriyle büyütülmüş, okullarda unutmama-
sı gerektiği kaydettirilmiştir benliğine. Kahraman 
büyükbabası,  savaş ve göçlerdeki kahramanlık-
ları, insanları kurtarma hikâyeleriyle uyutmuş 
onu, göçmenlerin masal gibi yaşamlarını sürekli 
tekrarlamıştır. Büyükanne’nin eve dönüş hikâyesi 
en acılı, en yaralı, yüzleşmesi en zor olandır ve 
toprak altından çıkmayı beklemektedir. Büyü-
kanne kendi hikâyesiyle yüzleşmeye gelmiştir. 
Arınma, Büyükanne ve Genç Kadın’ın yüzleşme-
leriyle sahnelenir. Genç Kadın, yıllarca konuşma-
yan Anne ve Kadın’ın, hatta Bizimki’nin hikâyesini 
unutmayacaktır artık.

Ev oyunundan 

Savaş hikâyeleri biriktirmeye izin verme-
mesi gerektiği düşüncesi vardır artık zihninde. 
Unutmamak iyi öğretildiğinden “Gitmeler Ki-
tabı”nı o yazacaktır. Şiddetli yağmurdan yollar 
kapanınca eve dönememişlerdir. Geceyi birlikte 
geçirmişler, Büyükanne hikâyesini yine anlatma-
mıştır. Akşamki yağmur, bahçede göçük 
açmıştır. Bahçede sebze toplarken 
Büyükanne’nin annesinin, yattığı demir 
karyolayla iri zeytinler veren zeytin ağacının 
dibinde gömülü olduğu gerçeğiyle Genç Kadın 
karşılaşır. Arınma sayfası çığlıklar ve ağıtlarla 
açılır. Büyükanne, savaş sırasında 
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yaşlılar kalsın, geri geleceğiz diyerek anneyi ora-
da bırakan Büyükbaba’nın kahraman olmadığını 
söyler. Köye geri dönüp onu alamadan geri gel-
miş, torunları yıllarca köyün mezarlığına gömül-
dükleri hikâyeleriyle uyutulmuştur. Oysa “anne” 
evde tek başına bırakılmış ve orada ölmüştür. 
Büyükbaba da “anne”yi evinin avlusuna göm-
düğü demir karyolayla birlikte göçük altından 
baş verir ve her yer kararır. Genç Kadın’ın erkek 
kahramanı yüreklerindeki göçük altında kalmış-
tır. Evin salonunda ölüme terk ettikleri annesinin 
ördüğü örtünün altında kalan Büyükanne, inler; 
“Kahramanlar yok bu hikâyede. Annem burada 
tek başına öldüyse. Örgüleriyle. Çünkü annem. 
Annem olacaktı burada. Döneceğiz anne. Anne 
bekle bizi. Annem olacaktı burada. Annemle ben 
olacaktık burada. Büyükbabanla ben olacaktık 
burada. Artık çok geç. Anne küstün mü?” 

Evlendiği, annesinin ördüğü çeyizlerini ört-
tüğü, çocuğunu büyüttüğü evdeki yabancı; Büyü-
kanne, tek bir cümle kurabilir: “Evimize gidelim”. 
Bahçede cesetlerin bulunduğu yerde inceleme 
yapan Adam da konuşur:

“Büyükanne: Evimize gidelim.
Genç Kadın: Eve geri mi dönelim 

Büyükanne?
Büyükanne: Hayır, evimize gidelim. 
Dışarıda çalışma yapan bir Adam girer. 
Adam: Evet, ev sahibi kim?
Sessizlik.
Evin sahibi burada değil mi? Sessizlik. 
Söyleyin, kimin evi bu? 
Kadın: Yanlış soru.
Adam: Efendim?
Kadın: “Söyleyin, kim bu evin?” 

diyecektiniz. 
Adam: Anlamadım? Ben ev sahibini arıyo-

rum, resmi olarak süreci başlatmam gerek… 

Ev kimin?
Sessizlik. Sessizlik. Sessizlik. 
Kararma.”

Kıbrıs’ta kadınlar, evler gibi sessizliğe gö-
mülmüştür. Evlerin kaderi, kadınların, çocukların, 
toplumların trajedisidir. Toprakların altında yaslı 
savaş hikâyeleri, ölü anıtlar yatmaktadır. Üstün-
de kalanlar, devam edenler, gitmeler kitabını ya-
zamayanlar, gidemeyenler yine Kıbrıs’ın yaşayan 
anıt kadınlarıdır, annelerdir ve onların kızları ve 
onların da kızlarıdır. Kötülüğün ölümcüllüğünde 
çocukları için ölmeyip hayatta kalmaya direnen, 
anneyi, toprağı geride bırakıp çocuğu kundağın-
da, kucağında, sırtında kaçan, yaşama koşan, ev 
arayan,  hamuru çocukları için yoğuran anneler-
dir. Konuşursa çocukları biraz daha sararacak ço-
cuklarına sessizlik ören annelerdir. 

Toprağı yeşertip köpürten, zeytinleri irer-
ten toprak altında yatan “annelerimiz”dir.         

Aliye Ummanel, özel bir not da kaydedi-
yor hafızamıza unutmamaya dair;  “Mülkiyet 
meselesi bir yandan kâğıt üstünde, diploma-
tik, hukuki, hatta emlak piyasalarını ilgilendiren 
matematiksel bir meseleyken bir yandan da çok 
derin insani bir meseledir, ben bu meselenin bu 
yanıyla ilgileniyorum. Bu konu çok karmaşık ve 
çözümü zor bir konu ve tek bir sebebi var o da 
savaş. Bütün süreçlerin bana düşündürdüğü tek 
şey bu toprakların bir daha savaş görmemesi ge-
rektiğidir.” Aliye ile oyun üzerine mektuplaşmala-
rımızın birinde bana; “kabuslara uyanan kadınlar 
diliyle” günaydın eklemişti. Annelerimizi toprağa 
gömüp, çocuklarımızı paramparça eden, kimini 
erken ölüme kimini yurt dışına sürüp hikâyelerle 
resmi işleri yürüten sayın kahramanlar: Kâbusla-
ra uyanan kadınlar diliyle nasılsınız?  
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batık ev*

maden kanaryasıyla indim çatıya 
ayağımda toz tavan aram duman, 
çocukluğa çıktı daracık koridorlar
tabiatından eşyanın yorgun odam

çamaşır makinesinde dönüyor hâlâ 
klinik beyazı çarşaflarda sefil leke,
çeyiz desenlerinde kuğular yüzüyor 
yüzümde balıklar baldırımda yara

porselen çıtırtısıyla dolaşıyor kan
kabarıyor ekmek teknesinde maya, 
doğal taş kor iştah pantolonlarda 
dağılıyor karınca yuvası bilinç dışına

başka söylese de dil terbiyesince 
gübreyim bir ağaca beden biliyor, 
hafıza emanet bana hasret göğedir 
kafeste kanarya ölü yükseliyor—

(*Kitaplık,  Eylül-Ekim 2021)
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“LALE YÜREĞİN BEYAZ” 
ROMANI’NIN ÖTEKİ 
GÖÇEBELERİ: CENNET, BALIM 
VE GÜL

İlke Ergin

İnsana ve mekâna dair renklerin, çizgilerin 
sergisi: “Lale Yüreğin Beyaz”… Sergideki tuvaller 
Lefkoşa içinin manzaralarıyla, iç mekân tasvir-
leriyle bezeli. Bir de Kıbrıslı Türklerin ve özellik-
le Hataylı göçmenlerin tasvirleriyle…Tuvallerin 
fırçası destan, boyası meddah. Hem de öyle bir 
meddah ki geleneksel anlatıyla desteklenen du-
yarlı, duygusal, incecik üslubuyla tuvallerdeki mi-
nicik ayrıntıları bile devleştiriyor, derinleştiriyor, 
başka başka anlamlara taşıyor. 

Konu, Kıbrıslı Türk Ressam ve Yazar Özden 
Selenge’nin Kıbrıs Türk Edebiyatı klasikleri ara-
sında yer almayı hak eden “Lale Yüreğin Beyaz” 
romanı olunca, asıl meseleye girmeden önce üs-
luptaki ressamdan, destansı anlatımdan bahset-
memek olmaz. Bu özellikler romanın en ayrıcalık-
lı yönlerinden biri. 

Öyle ki eserin edebi anlamda değerini ar-
tırmakla kalmıyor, okur nezdinde sürükleyiciliği 
de arttırıyor. Özellikle Hatay kökenli göçmenlerin 

hikâyeleri anlatılırken birbirine adeta nakış gibi 
işlenen sıfatlar, yakın anlamlı ikilemeler ve fiiller 
hayli dikkat çekici. 

Elbette eserin dikkat çekici tek yönü anla-
tım biçimi ve üslubu değil. Hatay göçmenlerinin, 
özellikle de kadın göçmenlerin, diğer bir deyişle 
hem Kıbrıs’ta hem evlerinde alt sınıfa itilen “öte-
ki” göçmenlerin; Balım Kız’ın, Cennet’in ve Gül’ün 
hikâyeleri ayrıca dikkat çekici. Ekonomik imkân-
sızlıklar nedeniyle Hatay’dan Lefkoşa’ya göçen 
Balım Kız, kocası Cebrail, kızı Cennet ve diğer üç 
çocuğu etrafında şekillenen ana hikâye; Balım’ın 
kardeşi Ferhad, Babası Benusen Dede, yaşlı bir 
Kıbrıslı Türk profiliyle Zehra Teyze, Kıbrıslı aydın 
kimliğiyle Öğretmen Lale, 1974 Türkiye göçmeni 
profiliyle Gül Öğretmen ve dahası etrafında geç-
mişe dönüşlerle genişliyor, zenginleşiyor. 

Balım Kız ve ailesinin hikâyesi Gül Öğretme-
nin hikâyesinden farklı. Çünkü onlar Kıbrıs’a, Gül 
Öğretmen gibi, 1974’te davetler üzerine yerleş-
mek için gelmediler. Ağızlı yüzlü para kazanmak 
umuduyla iş bulmaya geldiler. Tam da bu nokta-
da roman boyunca havada kalan önemli bir deta-
yı belirtmek gerek. Ailenin Kıbrıs’a çalışma izniyle 
mi, yoksa kaçak olarak mı gelip yerleştiği belli de-
ğil. Öyle ki karşımızda Kıbrıs’taki yaygın işçi göçü 
profilinden farklı bir profil var. Hatay’dan işçi 
göçü genelde babayla başlar. Baba önce Kıbrıs’a 
gelip iş güç bulur, çalışır. Dikiş tutturunca bir ev 
kiralar, ailesini yanına aldırır. Romandaki aile ise 
Kıbrıs’a hep birlikte geliyor, baba sadece anneye 
iş buluyor (gündelikçi olarak) ve Lefkoşa içinde 
küçük, döküm saçım bir ev kiralıyor. 

Bu istisna sayılabilecek başlangıç roman 
boyunca yaşanacak bir dizi çatışmanın, özellikle 
de kadın/erkek çatışmasından hareketle kadın 
sorunsalının temelini oluşturuyor. Dolayısıyla 
yazarın onlara neden böyle bir başlangıcı uygun 
gördüğünü anlamak güç değil.  

Öte yandan roman zamanındaki belirsizlik 
nedeniyle onların Kıbrıs’a geliş tarihini tam ola-
rak kestirebilmek mümkün olmasa da Ferhad’ın 
atletimsi tişörtü, beyaz kot pantolonu, sandalet-
leri (s.285) 1983 sonrasındaki göçlere işaret edi-
yor. Zehra Teyze’nin televizyonda gördüğü yeni 
şarkıcıları beğenmemesi, erkekler için “Erkek tüt-
mez.” demesi (s.244) ise romanın ana zamanının 
1990’lar olduğunu düşündürüyor.
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Romanın zamanını belirleyebilmek asıl konumuz 
olan göçmen kadınlar üzerine doğru yorumlar 
yapmak için önemli. O günden bu güne, o kadar 
çok şey değişti ki eser, 1983 sonrasını anlatsa da 
bir “dönem romanı” izlenimi uyandırmanın ötesi-
ne geçemiyor. Hem de hayli minicik, küçücük bir 
zamana sıkışmış bir dönem romanı.      

MELEK VE ŞEYTAN KADINLAR
Gelelim asıl konuya; göçmen kadın sorun-

salı… “Lale Yüreğin Beyaz”, 1974’ten 1990’lara 
Kuzey Kıbrıs, devamında KKTC üzerine realist bir 
çizgide ilerlese de romantik akımın etkisinden 
kurtulamıyor. Buna bir bakıma destansı anlatımın 
sebep olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu tespiti-
min asıl sebebi, kadın karakterlerin iki uç nok-
tada marjinalleşmesi. Özellikle göçmen kadınla-
rın hikâyelerini okuduğunuzda “Bunlar yaşamın 
içinden kadınlar. Ah bu kadının böyle bir zaafı 
var ama sebebi bu. Bu kadınlar hem iyi hem de 
kötü.” diyemiyorsunuz. Onlar ya iyi ya da kötü… 
Balım melek, Cennet melek, Gül melek… Dilşad 
şeytan, İren şeytan! 

Asıl karakter özelliğini iki Kıbrıslı kahraman; 
Zehra Teyze ve Lale Öğretmen sırtlanmış. Hikâye-
lerdeki kültürel çatışmaları ve çokkültürlü etkile-
şimi açığa çıkaran kilit karakterler de zaten onlar. 
Özellikle Lale Öğretmen zaman zaman emanet 
karakter özelliği kazanıyor. Yazar sosyolojik ve 
toplumsal ideallerini, çokkültürlülüğe kucak açan 
hümanist bakış açısını onun aracılığıyla okura su-
nuyor. 

Öte yandan Balım hep iyi yönleriyle sivri-
lerek tiplemeye sıkışıyor. Cennet ergenlik özel-
likleri ve Kıbrıs’taki yaşantısının ardından ailesini 
beğenmemeye başlamasıyla melek kadın tiple-
mesinden sıyrılıp karaktere bürünüyor. Gül’ün ka-
raktere büründüğü psikolojik bazı yansımalar da 
yok değil.

Yazar, özellikle şeytan kadın tiplemeleri İren 
ve Dilşad’a mesafeli kalmayı tercih etmiş. Onların 
iç dünyasını bilmiyor, tanımıyor; bilmek, tanımak 
istemiyor. Aslında eserin romantizme göz kırpan 
bu özellikleri okuyucu kitlesini genişletiyor. Kur-
gudaki çatışmalar güçlenirken sürükleyicilik ar-
tıyor, kadın sorunsalları üzerinden verilmek iste-
nen iletiler daha vurucu bir hal alıyor.

CENNET’İN KİMLİK BUNALIMI
Cennet “göçmen kadın” özelliğiyle sivrilen 

en önemli kahraman. Ekonomik darlık nedeniyle 
ailesiyle birlikte Hatay’daki köyünden Kuzey Kıb-
rıs’a, Lefkoşa’nın göbeğine geliyor. Orada eğitimi-
ne devam etme şansı yakalıyor. Okulda başarılı 
bir öğrenci. Bir de âşık. 

Cennet iyi bir gözlemci. İngiliz yönetimin-
den kazandığı mirasla çağdaşlaşan, çocuklara 
eğitim, hastalara sağlık hakkı sunan şehir yaşamı 
onu büyülerken Hataylı göçmenlerin tarihi evler-
de yarattığı görsel kirlilik rahatsız ediyor. Hatay’ı, 
Hataylıyı, köy yaşamını beğenmez oluyor. Okul-
daki arkadaşları gibi olmanın, hem annesi hem 
babası memuriyette çalışan şehirli bir çekirdek 
ailenin, el bebek, gül bebek büyütülmenin hasre-
tini çekiyor. 

Cennet adından utanıyor; kendi adından, 
babasının adından, kardeşlerinin adından… Ar-
kadaşlarına ailesinden bahsetmek istemiyor. On-
lar gibi görünmeye gayret ediyor. Kendi ailesine 
yabancılaşıyor. İki gözü, Benusen Dede’siyle bile 
artık vakit geçirmek istemiyor; hem de onca gur-
betliğe, hasretliğe rağmen… O artık dedesinin 
Caneycan’ı değil! 

Dahası Cennet’in tüm bu başkalaşımda 
haklı sebepleri var. O okuldaki diğer öğrenciler-
den farklı. O Hataylı, göçmen çocuğu. Örf âdeti, 
farklı; adı, sözü farklı; giyimi kuşamı farklı; kos-
koca kültürü farklı. İstemiyorlar Cennet’i, öteki-
leştiriyorlar. Üstelik sadece öğrenciler değil, bazı 
öğretmenler ve müdür muavinleri de. Acı ki ken-
di de istemiyor artık Cennet’i. Elinde olsa adını 
değişecek. Belki ailesini değişecek, evini değişe-
cek. Gücü ona yetmeyince annesinin saçını, başı-
nı; giyimini, kuşamını değişecek. Modern olacak 
annesi, Kıbrıslı kadınlar gibi görünecek. 

Cennet romanda kimlik bunalımını gözler 
önüne seren kahraman. Evrensel bir gözle bak-
tığınızda onun iç dünyasında yaşadığı çatışma-
lar oldukça anlamlı. O okuldaki “öteki”. Bir Lale 
Öğretmen kucak açıyor ona, bir de Zehra Teyze. 
Romanın başlarında diğer herkesler için “öteki” 
Cennet. 

 İşte tam bu noktada Kıbrıs gerçekleri 
adına kurgudaki roman zamanının büyük önem 
taşıdığını yinelemek gerekir. 1990’larda Kıbrıs’a 
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yapılan işçi göçüyle bugünkü işçi göçü kıyaslana-
maz. 1990’larda özellikle Hataylı işçi göçmenlerin 
sayısı azdı. O dönemin göçmen çocukları okullar-
da ötekileştirilmiş; tüm bu çelişkileri, çatışmaları 
iş dünyalarında yaşamışlardır mutlaka. Bu durum 
hümanist ve duyarlı bakış açısıyla evrensel çizgi-
de elbette üzücüdür, ancak KKTC’deki demogra-
fik yapı o günden bu güne o kadar değişti ki!

Özellikle 2005’ten itibaren Kıbrıs’ı vuran 
büyük işçi dalgası demografik yapıyı hayli boz-
muştur. “Psikoloji Çalışmaları” dergisi bünye-
sinde yayımlanan kapsamlı “Güç İlişkileri İçinde 
Öznel Varoluşlar” akademik çalışması da bunu 
ayan beyan ortaya koyuyor. Öte yandan Hasan 
Sarpten “Okullardaki Nüfus Baskısı” adlı akade-
mik çalışmasında verdiği istatistiklerde 2005 ile 
2010 yılları arasında bu astronomik göç artışına 
dikkat çekiyor. 2005’te Lefkoşa devlet okulların-
daki Kıbrıslı öğrenci oranı %68,9 iken, Türkiye 
göçmeni öğrenci oranı %19,2 idi. 2010’a gelindi-
ğinde ise Kıbrıslı öğrenci oranı %57,1’e düşerken 
Türkiye göçmeni öğrenci oranı %30,1’e yükseldi. 
Lefkoşa’daki göçmen merkezli Demokrasi Ortao-
kulu’nda, 2010’da Türkiye göçmeni öğrencilerin 
oranı %80 iken Kıbrıslı Türk çocukların oranı %10 
idi. 

Günümüzde değişen bu demografik yapı, 
eğitim ortamlarındaki kültürel etkileşimleri de-
ğiştirdi. Öte yandan romanda Cennet’i dışlayan 
muavin profili günümüz için geçerli değil. Türki-
ye’den göçmen işçi çocuklarıyla birlikte üçüncü 
ülkelerden gelen çocukların (ki günümüzde on-
ların da sayısı yadsınamaz) eğitim sisteminden 
en iyi şekilde yararlanması için gerek öğretmen-
ler gerekse idareciler ellerinden geleni yapıyor. 
2014-16 tarihlerinde Lefkoşa Türk Lisesi’nde ya-
pılan çokkültürlülük projesi “Geleceğe Bir Adım” 
bunun örneklerinden biri.       

Özetle “Lale Yüreğin Beyaz”ın Cennet’iyle 
sunulanlar tarihin tozlu sayfalarına çoktan karışıp 
yitti. Karakterin böyle bir alt tem üzerine şekillen-
mesi bir bakıma büyük talihsizlik. Romanı saman 
alevi gibi bir yanıp bir sönen küçük bir döneme 
hapsetmiş. 

YÜKSELİŞ, ÖZE DÖNÜŞ VE DÜŞÜŞ

Cennet karakteri ötekinin de ötekisi. O 
sadece okulda ötekileştirilmiyor, evde babası 
tarafından da ötekileştiriliyor. Cennet’in babası 
Cebrail, kötücül bir tiplemeye sıkışıyor. Onu hep 
kötücül yönlerle görüyoruz. Kız çocuğunu öteki-
leştirmesi bu yönlerden sadece biri. 

Cennet roman ilerledikçe okulda idealleri-
ne, hayallerine uygun bir arkadaş ortamı yarat-
mayı başarırken; hatta duygusal anlamda Can’la 
yakınlaşıp yeni yeni hayallere dalarken, evde her 
yeni olayla özündeki, ailesindeki gerçeklerle yüz-
leşiyor.

Okuyucuyu en çok vuran yüzleşme ise ba-
banın kolay para kazanma amacıyla eve doldur-
duğu Hataylı hastalardan bir yaşlının istismarına 
uğraması oluyor. İşte bu hassas konu güncelliğini 
koruyan, hatta günümüzde daha da yükselişe ge-
çen, gerek sanatta gerekse sosyal yaşamda tam 
bir akıma dönüşen can alıcı bir konu. Yirmi iki yıl 
önce yazılan bir romanda bu konuya rastlamak 
memnuniyet verici. 

Öte yandan istismar sonrasında yaşanan-
lar düşündürücü. Cennet, istismarı kimselere 
söyleyemiyor. Zehra Teyze, yaşananları güç bela 
ağzından alıyor. Neticede ise çözümü, olanları 
herkesten saklamakta buluyorlar. İstismarın tek-
rarlanmaması için Zehra Teyze Cennet’i evine 
alıyor. Mağdur kadının suskunluğu olay akışında 
neredeyse tartışma konusu bile olmuyor. Zaten 
kadından beklenen başkasının sapkınlığı karşısın-
da susması, konuyu örtbas etmesi. 

Hikâyenin devamında istismarın Cennet’te-
ki etkilerini pek göremiyoruz. Hatta Cennet Zeh-
ra Teyze’de kalmanın, onun çocuğu gibi olmanın 
tadını çıkarmaya koyuluyor. Can’la ilgili hayallere 
kapılıyor. Meslekî hedefler belirliyor. Cennet hâlâ 
güçlü karakter. Okuyacak, Kıbrıslılar gibi olacak. 
Annesi gibi temizlikçi olmayacak, kreş öğretmeni, 
belki doktor olacak. Cennet’teki asimilasyonun 
etkileri Zehra Teyze’de kaldığı süre boyunca daha 
da belirginleşiyor. Benliği aidiyet duygusuyla ku-
şanıyor. Kıbrıslılık kimliği ve kentli insan imajı ön 
plana çıkıyor. Tozpembe hayaller tadında ilerle-
yen bu dönüşümün hırsızıysa kardeşleri Mikail ve 
İsrail oluyor.      
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Mikail ve İsrail’in Zehra Teyze’nin mücev-
herlerini ve cüzdanını çalması Cennet’in öze dö-
nüşü olarak karşımıza çıkıyor. Cennet olanları id-
rak ettiği andan itibaren Kıbrıs insanı olmadığını, 
şehirli olmadığını, suç potansiyeli yüksek baskın 
erkeklerle sorun teşkil eden bir ailenin Hataylı 
kızı olduğunu hatırlıyor. O andan itibaren Cen-
net’in düşüşü gayet hızlı oluyor. Öyle ki kardeşle-
rinin suçunu kendi suçu gibi algılıyor ve bu algıda 
ısrarcı oluyor. 

Cennet’in öze dönüşü etkileyicidir. Tüm 
hayallerine, ideallerine, Kıbrıslı kadın profilini iç-
selleştirmesine rağmen asıl aidiyeti suçlu kardeş-
lerinde ve ailesinde bulduğunun göstergesidir. 
Cennet düşüştedir. Dahası bu düşüş annesinin 
Hatay’a dönme kararıyla onu daha da dibe çeke-
cektir. Hatta delirtecektir. 

Başta vurguladığım üzere romanda melek-
tir Cennet. Bu sebepten, o meleğin diplere dü-
şüşü okuyucuda büyük etki yaratıyor. Okuyucu 
empatiyle kuşanmış hümanist duyarlılığın etki-
sinden kurtaramıyor kendini.   

BALIM KIZ’IN BAŞKALDIRISI VE 
  SUSKUNLUĞU

Balım Kız, karı/koca çatışmasıyla ön plana 
çıkan bir tipleme. O romanın gerçek meleği. Gün-
de iki eve, temizliğe gitme pahasına kocasının 
tembelliğine, kolay paracı zihniyetine göz yumar. 
Ailesini her şeyin üstünde tutar. Evde hizmet-
çi, işte hizmetçidir, Balım. Bir tek çocuklarından 
kopmuştur bu süreçte. Eskisi kadar ana değildir. 
Balım’ın anneliği ve işini bir arada idare edeme-
mesi dikkat çekicidir. Bu detay hikâyede göçmen 
kadına iş sahibi olmaktansa evinde anne olmayı 
zorunlu kılan bir satır arası yaratır. 

Öte yandan Kıbrıs’ın kadın gücü Balım’ı da 
etkileyecektir. Yeri gelecek, kocasına başkaldıra-
caktır Balım. Buna hakkı vardır. Eve para getiren, 
ortalığı çekip çeviren odur. Balım’ın bu minik dö-
nüşümü, patırtısız gürültüsüz başkaldırıları, onu 
melek kadın tiplemesinden çıkarmaya yetmez. 
O yine de kocasının eve getirdiği onca hastaya 
hürmet gösterir hem de onun bu işten elde ettiği 
maddi çıkarı sorgulamadan, kazandığı parayı ge-
nel evde harcamasına göz yumarak.

Balım’ın hikâyedeki en düşündürücü dav-
ranışı kanaatimce oğulları Mikail ve İsrail’in gece 
eve gelmediğinde sergilediği tutumdur. O, eve 
gelmeyen oğullarının peşine düşmez, sağdan 
soldan onları sormaz; yine de endişelenir, gece 
boyunca uyumaz. Ertesi gün olur, hâlâ bir eylem-
de bulunmaz. Hiçbir şey olmamış gibi Lale Öğret-
men’in evine, temizliğe gider. Polise gitmek yok-
tur aklında ya da Lale Öğretmen’e, Zehra Teyze’ye 
yol yordam sormak. Suskundur Balım. O kimdir ki 
endişesini, telaşını ortaya döksün, ortalığı velve-
leye versin? Ötekinin de ötekisidir Balım. İşte de 
ötekidir evde de. Balım tam da eğitim görmemiş, 
ezilen kadın tiplemesidir. Yine de romanın sonun-
da nispeten bir değişim görürüz Balım’da. O, İren 
için evden kaçan kocasını affetmeyecektir, onu 
eve geri almayacaktır. Çocuklarını da alıp köyü-
nün yolunu tutacaktır. Şehirdeki işçi değil, köy-
deki anne olacaktır. Çoluğunu çocuğunu derleyip 
toparlayacaktır. Köyüne, özüne dönecektir.  

GÜL’ÜN İSYANKÂR BAŞKALDIRISI  
Romanın bir diğer melek kadını, mükemmel 

bir üvey anne, hamarat bir eş profili çizen Gül 
Öğretmen’dir. Gül Öğretmen, 1974’ün akabinde 
Girne’deki Rum evlerinden birine yerleştirilen 
Karadeniz kökenli bir ailenin kızıdır. Dolayısıyla 
Gül’ün sorunları maddi olanaksızlıklar üzerinden 
şekillenmez. Bu kez dede baskısı devrededir. 
Kadını hor gören, küçük gören ataerkinin 
merkezindedir Gül. Dede, onun okumasına 
karşıdır. Anne, baba dedenin eline bakmaktadır, 
ona saygı duymaktadır. Zar zor ikna edeceklerdir 
dedeyi. Gül baskılar altında ezile büzüle 
okuyacaktır. Baskının âlâsını ise Samsun’da, dede 
yanında okumaya gidince yaşayacaktır. Başını 
örtecektir Gül sıkı sıkı; uzun, dökümlü kıyafetlere 
sıkışacak, ruhunu sıkıştıracaktır. Öte yandan 
matematik bölümünü okuyacak, mezun olacaktır.

Gül’ün eğitim yaşamı boyunca Kıbrıs insa-
nını yakından tanımasına dahi engel olan, hatta 
onu bir bakıma asosyalliğe iten bu sıkışmışlığı, 
öğretmen olunca ve evlenince bambaşka bir 
şekilde yansıyacaktır dışarıya. Başındaki örtüyü 
çıkaracaktır Gül, üstündeki dökümlü kıyafetleri 
çıkaracaktır. Alıyla, moruyla, yeşiliyle, sarısıyla 
binbir renge bürünecektir. Öğretmen arkadaşla-
rının alayları, ötekileştirmesi vız gelecektir Gül’e. 
Binbir güldür o. Güllerin binbir rengi, binbir yan-
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sımasıdır. Onca baskından sonra yadırgama vız 
gelir Gül’e!

Gül’ün dedesi tarafından maruz bırakıldığı 
onca baskıya isyankâr başkaldırısının kararlı bir 
renk cümbüşüyle verilmesi, romanın değerine 
değer katan başarılı bir durum ironisidir. Bu an-
lamda Roman boyunca Türkiye’den gelen kadın 
göçmenler arasında varoluşsal bir profil çizen en 
belirgin kadın kahraman Gül’dür. O tüm çağdaş 
zevklerine rağmen özüne has müzik zevkiyle, za-
man zaman kullanmaktan çekinmediği Karade-
niz ağzıyla da varoluşsal kimliğini keşfetmiş, çift 
kimlikli bir birey olarak kendini kabul ettirmiştir. 
Gül Türkiye kökenli, Karadeniz kökenli bir Kıbrıslı 
olarak kendi benliğinde vücut bulmuştur. 

 BİTMEYEN ÇABA
Feminist açıdan bakacak olursak; metin boyun-
ca yinelediğim gibi, romandaki kadın göçmenler, 
hatta Kıbrıslı kadınlar, melek kadın özellikleriyle 
sivriliyor. Kadınların bu marjinal özellikleri okur-
la daha güçlü bir bağ kurmalarını sağlıyor. Öte 
yandan kaçınılmaz olarak bu marjinalleşmede 
kadın karakterlerin mağduriyetini, haklılığını or-
taya koyma kaygısı seziliyor. Merak ediyorum, ka-
dınları bu kadar iyi, bu kadar kusursuz, bu kadar 
ahlaklı, bu kadar başarılı olmadan da sevemez 
miyiz?

Ferhad’ı tüm kusurlarıyla severken Lale’yi 
sevmek için illaki kusursuz olması mı gerekir? 
Balım’ın ayrılma kararı alması için kocasının bu 
kadar kötü, kendisinin bu kadar iyi olması mı ge-
rekir? 

Gül’ün kayınvalidesi ve kocası tarafından 
sevilebilmesi için mükemmel bir üvey anne, ha-
marat bir eş, başarılı bir öğretmen olması mı 
gerekir? Özetle standart bir erkek kadar kusurlu 
olma hakkı yok mu kadının ya da bir yerlere ge-
lebilmek için standart bir erkek kadar vasat? El-
bette bunun cevabı aşikârdır ki Adalet Ağaoğlu, 
Elif Şafak, Azra Kohen vs. kadın yazarların yapıtla-
rında böyle karakterlerle karşılaşır, onları severiz. 
Öte yandan “Lale Yüreğin Beyaz”ı tüm bu isimler-
den bağımsız bir dönem romanı olarak nitelen-
dirip İngiliz kadın yazarların; Bronte kardeşlerin, 
Jane Austen’in vs. başlattığı feminist çizgide de-
ğerlendirip okursak; kusursuz olma yolunda ka-
dınlara yüklenen bu bitmeyen kendini ispatlama 
çabası daha kabul edilir bir zemine oturtulabilir.  

Özden Selenge (Serak)
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ROSİ BRAİDOTTİ’NİN GÖÇEBE 
ÖZNELER’İ

Belma Fırat

Feminist kuram; fallus-merkezci ikili cin-
siyet sisteminin inşa ettiği kadınlık temsillerinin 
sorgulanması, kadınlığa ilişkin yerleşik imge ve 
tanımların yerinden edilmesi ve kadınların ken-
dilerini farklılaşan tarzlarda var etmelerinin im-
kân ve yöntemlerini araştıran bir disiplin sahası. 
Feminizme bir disiplin olarak işlerlik kazandıran; 
kadınlık temsilleri ile ilgili normatif söylemlerin 
bir dayanak olarak başvurdukları özne anlayışını 
eleştirel bir bakışla ele alan felsefi düşünme bi-
çimleridir. Özne üzerine düşünen, öznenin verili 
bir yapı olmanın aksine bir inşa olduğunu iddia 
eden, bu inşanın dayanak ve koşullarının derin-
likli analizini yapmış olan en önemli düşünürler-
den bir Michel Foucault’dur.  

Foucault’ya göre; öznel deneyim biçimleri 
tarihte belirli ihtiyaçlara cevap vermek üzere ku-
rulmuştur. Delilik, hastalık, yaşam, emek, cinsel-
lik ve benzeri deneyim biçimleri sorunsallaştırma 
süreçlerinin bir sonucu olarak özneyi kurar. Öyle 
ise insanın yaşantıları ve tecrübeleri üzerinden 
kendini bir özne olarak kurmasının tarihi; onun 
öznel deneyimlerinin sorunsallaştırılmasının tari-
hi ile ilişkilendirilerek açığa kavuşur.
Foucault sorunsallaştırmanın üç ana ekseninden 
söz eder: Bilgi, iktidar ve etik.  Öyle ise her de-
neyimin; hakkında üretilen kavram ve hakikatleri 

ifade eden bir bilgi alanı, deneyimin hayata geçi-
rilmesinin biçim, norm ve kurallarını tesis eden 
bir iktidar alanı ve bireyin kendisi ile belli bir iliş-
ki biçimi kurarak kendini deneyimin öznesi ola-
rak tanımladığı etik alanından söz etmek gerekir. 
Herhangi bir deneyimin bilgi, iktidar ve etik alanı-
na hangi mekanizmalar aracılığı ile dâhil edildiği-
ni ve bu bağlamda kendimizi bilgi öznesi, iktidar 
ilişkilerinin öznesi ve kendi eylemlerimizin etik 
öznesi olarak nasıl kurduğumuzu sormak ise ken-
dimizin tarihsel ontolojisini yapmak demektir.  
Bu bakış açısına göre; kendimizin tarihsel ontolo-
jisini yapmak, öznenin tarihsel olarak kurulduğu-
nu, olumsal olduğunu, öyle ise çizdikleri sınırla-
rın aşılamaz olmadığını ve bu nedenle dayatılan 
sınırların işaret ettiği kimliklerin dönüştürülerek 
farklı öznelliklerin kurulmasının; “olduğumuz 
şeyi reddetmenin”  mümkün olduğunu gösterir.  
Foucault, kendimizin tarihsel ontolojisini yapma-
nın tam da bu sınırlar üzerine düşünmek olduğu-
nu ifade eder. 

Rosi Braidotti’nin Göçebe Özneler isimli ki-
tabındaki göçebelik anlayışı hem bu sınırlar üze-
rinde düşünmenin hem de Braidotti’nin deyişiyle 
sınırları bulandırmanın  imkânını açıyor. 

Göçebelik kavramı; bilgi, iktidar ve etik 
alanların birbirleriyle etkileşim içerisinde kur-
duğu hakikat rejimleri, bu hakikat rejimlerine 
dayandırılan söylem ve pratikler sonucu tarihsel 
olarak inşa edilen kadınlık normunu yerinden 
etme imkânını yaratan bir düşünce silsilesinin 
önünü açıyor çünkü norm haline gelen aynı za-
manda yerleşik olandır. Göçebelik ise yerleşik 
olanı yerinden eder. Öyle ise göçebelik;  yerleşik 
olanı yersizyurtsuzlaştırması bakımından, hem 
feminist düşünce hem de toplumsal cinsiyet ça-
lışmaları için işlevsellik teşkil eder. Nitekim Rosi 
Braidotti, Göçebe Özneler isimli eserinde göçe-
beliği; “toplumsal olarak kodlanmış düşünce ve 
davranış biçimlerine yerleşmeyi reddeden eleş-
tirel bilinç” şeklinde tarif eder. Braidotti’ye göre 
bir tutum olarak göçebe öznellik; merkezi ve yer-
leşik olanı istikrarsızlaştırırken, sürekli oluş/hara-
ket halinde olması ve kaçış çizgileri oluşturması 
bakımından ana akım özne konumlarına meydan 
okur.  Böylelikle, devinimin sürekliliği içerisinde 
çoğalarak yayılan bir yersizyurtsuzlaşma güzer-
gâhına atıfta bulunan göçebe öznellik; çeşitlenen 
ve dönüşüp değişen tezahürleriyle, ikili cinsiyet 
sisteminin kadınlığa dair dayattığı normların çiz-
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diği sınırları bulandıran deneyimlerin dynamisi 
haline gelir.  

Braidotti, “göçebe feminist özne” anlayı-
şı üzerinden feminizmi, “Kadın”ın “kodlanmış 
tarihsel öz”üne yönelik, epistemolojik/eleştirel 
bir çalışma stratejisi olarak tarif eder. Braidotti, 
“Kadın-sonrası kadınlar” olarak tanımladığı femi-
nistlerin; “Kadın”a, temsil imkânlarını çeşitlendi-
rebilecekleri, özne oluşlarına doğru farklı koşul-
lar yaratabilecekleri, bu farkları kolektif olarak 
olumlayarak tanıyabilecekleri, bir “boş arsa” ola-
rak müdahale etmelerinin gereğine işaret eder.  
Bu noktada Braidotti, göçebe sözcüğünü göçmen 
ve sürgün sözcüklerinden önemle ayırır ve bu 
ayırımı yaparken göçebeliğin her türlü sınıflan-
dırmanın ötesinde olduğuna vurgu yapar. Göçe-
belik bilinci, fallus-merkezci dogmatik düşünce 
yapısının hâkim temsil biçimleri içerisinde asimile 
edilmeye ve bu temsilleri kabullenmeye karşı bir 
direnme biçimi olması bakımından Braidotti’ye 
göre Foucault’nun karşı-bellek ifadesini anıştırır.   
Öte yandan göçebe feminist bilinç, toplumun 
dayattığı kadınlık inşasına bir karşı-bellek oluş-
turması bakımından; bir yandan Foucault’nun 
söylediği anlamda “olduğumuz şeyi reddetme” 
imkânını sağlarken, bir yandan da kadınların farklı 
öznellik biçimlerini sahneleme arzusunun pozitif 
olumlamasının önünü açar. Dolayısıyla “kadınlara 
dair mevcut tanımları ve temsilleri eleştirmekle 
yetinmez; dişi öznelliğe dair yeni imgeler yaratıl-
masını da içerir.”  Bu aşamada Braidotti, göçebe 
feminist özne anlayışının “özcülük-karşıtı radikal 
bir konum” olduğunun altını çizerken, dişi öznel-
liğin “kültürel olarak başat ve kurallar koyan bir 
model” olarak algılanmaması gerektiğini vurgu-
lar. Dişi öznellik; sınıf, ırk, yaş, yaşam tarzı, cinsel 
yönelim ve daha birçok karmaşık, yer yer çelişkili 
de olabilen deneyimler kümesinin, tüm çeşitliliği, 

dönüşümleri ve istikrarsızlığı ile sınırlandırma ve 
sınıflamalara direnen göçebe bedenlerin topos’u 
olarak algılanmalıdır. Braidotti’nin Göçebe Öz-
neler’deki analizini, bir izlek olarak, Foucault’da 
öznenin kurulumunun sorunsallaştırılması üze-
rinden; bilgi, iktidar ve etik eksenleri bağlamında 
yorumlamak mümkün görünüyor.  İlk olarak Bra-
idotti, feminizmin, bir özne kuramı olarak episte-
molojik bir konum olduğunu ifade eder . Femi-
nizm “kadın” ve “kadının doğası”na dair inşanın 
tarihsel ve olumsal koşulları üzerine bilgi üreten 
bir disiplin alanı olarak kendini kurar. Feminizmin 
epistemolojisini yapmak, tarihsel, toplumsal ve 
kültürel olarak dayatılan başat kadın temsilleri-
nin; kadınların çeşitlilik arz eden bireysel dene-
yimleri ile uyuşmazlığını tespit etmektir. Braidot-
ti bu uyuşmazlığı “Kadın” ve kadınlar arasındaki 
mesafe, uçurum olarak tarif eder . Bu mesafenin 
tanınması bir özne olarak “Kadın”ın sorunsallaş-
tırılmasının etik boyutunu açığa çıkarır. Fouca-
ult’ya göre etik insanın kendisi ile kurduğu ilişki-
dir. Kadınlar, kendilerine dayatılan hâkim “Kadın” 
temsili ile karşılaştıklarında, bu temsilin içini 
doldurmaya çağrıldıklarında ve fakat kendileri-
ne dair öznel kadınlık deneyimlerinin bu temsil 
ile uyuşmazlığını keşfettiklerinde bir özne olarak 
kendileriyle kurdukları ilişki bir sorunsallaştırma-
ya tâbi tutulacak; farklı öznellik biçimleri ve tem-
silleri üzerinde düşünme, itiraz geliştirme imkânı 
açığa çıkacaktır. Bunu yapacak olanlar feminist-
lerdir. Braidotti’ye göre feminist, bir siyasi öznel-
lik biçiminin adı ya da ifadesidir .  Böylelikle bir 
epistemolojik yaklaşım olarak feminizmin ürettiği 
bilgi alanının “Kadın” özne ile kadınlar arasındaki 
uyuşmazlık/mesafeyi açığa çıkarması sonucu bir 
kategori olarak ortaya çıkan feminist özne; “Ka-
dın”a dair birtakım normlar dayatan, kadınları bu 
normların belirlediği türden kadınlık deneyimle-
rine kıstırarak hapseden iktidar alanına karşı söz 

FélixGuattari
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alacak, siyasi bir tavır geliştirecektir. Bu da özne-
nin sorunsallaştırılmasının iktidar boyutu ile iliş-
kileri kurar. 

Braidotti feminist öznenin, önemle sahiple-
nilmesi gereken bir kategori olduğunu düşünür. 
Bu bağlamda “kadınlar” ve “feminist” ilişkisi üze-
rinde düşünmeyi önerir. Braidotti’ye göre kadın-
lar çeşitli durum ve deneyimler üzerinden ortak-
laşabilirler fakat bu onların çoklu farklılıklarının 
tanınmasına engel değildir çünkü kadınlar aynı 
değildir. Bu nedenle kadınlar adına bağlayıcı, kü-
resel beyanlarda bulunulamaz. Öte yandan “bü-
tün kadınlar belli bir ‘Kadın imgesiyle, kültürel 
olarak başat dişi kimliğiyle yüzleşmek durumun-
dadır”  ve bu durum feminist özne ve feminist 
bilincin çıkış noktası olarak görülmelidir: 

“‘Kadın’ kurumu ve temsiline eleştirel bir 
mesafe almak, feminist bilincin başlangıç nokta-
sıdır; kadınların hareketi, bütün kadınların ‘ikinci 
cinsiyet’ durumundan pay aldığına dair hemfikir 
olunmasına dayanır ki bu ‘ikinci cinsiyet’ feminist 
özne konumunun geliştirilmesi için yeter durum 
olarak görülür. Kadınlar arasında bir ortaklık ba-
ğının tanınması feminist bilincin başlangıç nok-
tasıdır; öyle ki, kadınlar arasında bir anlaşma 
mahiyeti taşır, feminist konumun veya duruşun 
telaffuz edilmesine izin veren bu temele dayalı 
bir momenttir.”  

Bu noktada Braidotti, göçebe bilinç ve be-
denlerin tüm çeşitliliğiyle varolma - farklılıkların 
kolektif olarak tanınma- imkânının topos’u şek-
linde tarif ettiği dişil öznelliğe vurgu yapan ve 
“Kadın”a dair başat söylemler üzerinden bir “Ka-
dın” göstereni oluşturarak dişil öznellik kiplerinin 

Rosi Bradoitti Michel Foucault

temsil sahasını gasp eden zihniyete müdahale 
eden bir “feminist” gösterene işaret eder. Brai-
dotti bu düşünceden hareketle, feminizmin hem 
cinsiyet farkı düşüncesini hem de “özcü”lük kar-
şıtı bir öz kavrayışını savunması gerektiğini iddia 
eder. Braidotti’nin öz’den anladığı “Kadın” temsi-
linin dayandırıldığı tarihsel ve kültürel bir kurgu 
olarak öz’dür.  Bu kurgusal öz, Braidotti’ye göre, 
feminizmin, eleştirel düşünceye tâbi tutacağı, 
dişil öznelliğin temsiliyet imkânlarını çeşitlendir-
mek üzere müdahalelerde bulunacağı çalışma 
sahasıdır, feminizmin malzemesi, onun ortaya çı-
kış koşullarını kuran zemindir

       Foucault’nun öznenin inşası üzerine geliştir-
diği felsefi alan, özcülük karşıtı bir düşünsel yel-
pazenin gelişimine olanak açmış; cinsiyete dair 
özü sorgulayan, ikili cinsiyet sisteminin cinsiyet 
farklılığı anlayışına karşı cinsiyetin akışkanlığını 
vurgulayan queer ve queer/feminist düşüncenin 
yeşermesinin imkânlarını yaratmıştır. Bu bağ-
lamda Braidotti, Göçebe Özneler’de, Donna Ha-
raway’in siborg figürü  ile Deleuze ve Guattari’nin 
bir yersiz-yurtsuzlaşma vektörü olarak göçebelik 
ve yersiz-yurtsuzlaşmanın zorunlu evresi olmak 
bakımından herkesin azınlık-bilincinin ayrıcalıklı 
konumu olarak kadın-oluş  düşüncesine atıfta bu-
lunur. Braidotti, kendi okumasında, bu düşünce-
lerin hegemonyacı ve dışlayıcı öznellik tasavvu-
runa karşı geliştirdikleri göçebe bilinç anlayışını 
olumlarken; içerdikleri insan-sonrası öznellik ya 
da cinsiyetin akışkanlığı yaklaşımı ile arasına me-
safe koyar. 

Braidotti, özcülük-karşıtlığı bağlamında, iki-
li cinselliği ve cinsiyet kutuplaşmalarını aşma dü-
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şüncesiyle; “toplumsal cinsiyet ötesi” ya da “top-
lumsal cinsiyet sonrası” bir düşünceye evrilen ve 
cinsiyet farklılığı yaklaşımının iptalini savunan fe-
minist çizgiye karşı  feminist kuramın bir cinsiyet 
farklılığı felsefesi olması konusunda ısrarcıdır. Bu-
nun nedeni, daha önce belirttiğim gibi, Braidot-
ti’nin, tüm kadınların, çeşitlenen varlık kipleri ve 
farklılık arz eden deneyimleri içerisinde; kendile-
rine dayatılan belirli türden bir tarihsel toplumsal 
inşa olarak “Kadın” özü ve temsiline maruz kal-
dıklarını düşünmesidir. Kadınları tüm farklılıkları 
içerisinde ortaklaştıran bir deneyimdir bu ve bu 
ortak deneyimin aramızda kurduğu bağlar cinsi-
yet farkı konusunda konuşmamıza izin verir. Fe-
minist kuram hem cinsiyet farkı hem de kadınları 
indirgeyen tektipleştirici özcü yaklaşım konusun-
da konuşma sahasıdır. Dolayısıyla kadının; “dişi 
kimliğe dair birikmiş imgeler, kavramlar, temsiller 
ve kodlanmış tanımlar yığını”ndan oluşan ve bir 
nevi “derilerine damgalanan düzenleyici kurgu 
repertuarı” olarak nitelenebilecek tarihsel özü ; 
feminizmin, tanıma sorumluluğunu üstlenmek 
durumunda olduğu, hakkında konuştuğu, eleşti-
rel düşünce üretmede başvurduğu, müdahalede 
bulunduğu esas malzemesi olarak görülüp sahip-
lenilmelidir: 

 “Cinsiyet farklılığı felsefesi olarak feminist 
kuram, Kadın mefhumunu, tam da söz konusu 
mefhumun tarihsel olarak yapısökümüne uğratıl-
dığı ve ona meydan okunduğu bir evrende tarih-
sel öz şeklinde teşhis eder. Modernitenin içinde 
bulunduğu kriz, dişiliğin özünü üzerinde çalışıl-
ması gereken tarihsel bir inşa olarak feministlere 
elverişli hale getirir. O halde kadın, dişi öznellik 
için kültürel olarak başat ve kurallar koyan bir 
model olmaktan çıkar ve analiz edilmek üzere 
teşhis edilebilir bir topos halini alır… feminist gö-
çebe konum, dişi öznelliğe dair bu farklı temsille-
rin ve söz konusu öznelliği anlama kiplerinin bir 
arada varolmasına ve üzerinde tartışılacak mal-
zemeler sunmasına izin verebilir.”  

 Braidotti, cinsiyet farklılığını konuşuyor ol-
mamızı feminizmin bir kazanımı olarak görür ve 
tam da eril modelin karşısına, konuşan özneler 
olarak, kadınların yeni ortaya çıktığı tarih sahne-
sinde cinsiyet farklılığını ilga etme projesini hem 
manidar hem de kadınların elde ettiği kazanımlar 
bakımından tehlikeli bulur:

 “Cinsiyet farklılığının pozitifliği iddiası, yüz-

yıllar öncesine dayalı ve düşünen öznenin evren-
selle, her ikisinin de erille özdeşleştirilmesine 
karşı çıkıyor. Erille asimetrik ilişkilere sahip dişi, 
cinsiyetlenmiş bir düşünen özne öne sürüyor. 
Bu şekilde tanımlanan dişi, ikili sistemin yapısal 
“ötekisi” olamaz, radikal ve pozitif olarak öteki-
dir. Diğer bir deyişle, feminist incelemede, belir-
lenmiş öteki olarak kadınların konumu erkeğinki-
ne nispetsiz bir konuşma konumu olacak şekilde 
radikalleştirilmiştir.”  

 Dolayısıyla cinsiyet farkını esas alan femi-
nist kuramda kişi kadın olarak konuşur ve eril 
modelin toplumsal cinsiyet inşasının kadının kur-
gusal özüne dair söylemlerinin kendi deneyimleri 
ile uyumsuzluğunu beyan eder. Kadınlar arasın-
daki kolektif farkları vurgular. “Monolitik bir öz”  
düşüncesine karşı, göçebe öznellik anlayışının 
“öznelerarasılık hissini”  kendi zemini olarak tesis 
eden bir dişil öznellik sahasının deneyim zengin-
liğini olumlar.  

 Bu noktada Braidotti’ye göre; eril yapının 
cinsiyetlendirme pratiklerine karşı, feminist dü-
şüncenin söz alarak, eril modelin kurgularından 
farklılaşan cinsiyetlendirme pratiklerinin tanın-
masını talep ettiği bir dönemde cinsiyet farkını 
bulandırmak, diğer bir deyişle ikili cinsiyetin yapı-
sından kaynaklanan sorunları cinsiyetsizleştirme 
yöntemiyle çözme anlayışı; “kadınların/içindeki 
dişinin temellük edilmesi, silinmesi” sonucunu 
doğuracaktır. Braidotti, daha da ileri giderek, 
bu yaklaşımın “kadınların eril model içinde zım-
ni tasdiğine” neden olacak tehlikeli bir yaklaşım 
olduğunu iddia eder.   Braidotti’ye göre, öznenin 
ölümünü iddia etmek için kişi önce özne olarak 
konuşma hakkına sahip olmalıdır dolayısıyla hali 
hazırda öteki konumunda olan kadınların dişi ve 
dişil öznellik üzerine konuşması, düşünmesi, onu 
kendi terimleriyle ifade etmesinin savunulması 
feminist düşünce için elzemdir.  

 Buna ek olarak, Braidotti, tarihin bu nok-
tasında cinsiyetliliğin neden problematize edil-
diğinin de ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken 
bir soru olduğunu iddia eder ve bu gelişmeden; 
insan yaşamını soğuran ileri kapitalizmi sorumlu 
tutar:

 “Androjen, cinsiyetsiz, meleksi, üniseks 
veya çokcinsiyetli bedenler imgesinin muzaffer 
olduğu günümüzde, cinsel simetri fantezisi son 
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derece kuvvetli… Cinsiyetin dışında, ötesinde 
veya cinsiyetler arasında olduğunu yahut cin-
siyetten önce geldiğini iddia etmek de zamanı 
öteleme ve askıya alma stratejisinden ibaret. 
‘Cinsiyetlerin ötesinde’ olma fantezisi, yani be-
denin ve zamanın dışında olma, bizzat yaşamdan 
kâr eden biyoteknolojik aygıt olarak işlev gören 
bir çağın, ileri kapitalizmin en daimi yanılsama-
sı.” Bitirirken; feminizmi queer bir bakış açısıyla 
yorumlayan düşünce yelpazesine yakın duran bir 
okur/yazar olarak, “cinsiyetlerin ötesinde” ya da 
“üniseks” olmayı, ikili cinsiyet mevhumuna sığ-
mamayı, kendini bunu dışında tanımlamayı bir 
“fantezi” olarak görmeyi benimsemediğimi ifade 
etmek isterim. Braidotti’nin son derece yerinde 
ifadesiyle bir biyoteknolojik aygıt olarak ileri kapi-
talizmin; cinsiyetli olma ya da olmama faktörüne 
bakılmaksızın, ister bu faktörlere göre, isterse de 
bunların ötesine geçerek uyumlaştırıcı düzenek-
ler üretme kapasitesi ve tüm yaşam/varoluş im-
kânlarını kâr unsuru haline getiren mekanizma-
ları konusunda bilinçlenmenin gereğinin farkında 
olmalıyız. Öte yandan, Braidotti’nin akışkan cinsi-
yet konusundaki bakış açısını paylaşmadığımı, bu 
bakış açısı ile ileri kapitalizm arasında kurduğu 
bağlantı konusunda birtakım soru işaretleri taşı-
dığımı belirtmekle birlikte, buradaki çalışmamda 
Braidotti’ye eleştirel bir tutum getirmeye niyet 
etmediğimi; böyle bir niyetin bu metnin sınırla-
rını aşan detaylı bir çalışmayı talep edeceğini ifa-
de etmek isterim. Konumumu bir şerh düşerek 
açık etmeyi gerekli görmekle birlikte, esas ama-
cım, Braidotti’nin; tüm çeşitliliğiyle dişil öznellik 
imkânlarına alan açan pozitif bir yaklaşım olmak 
bakımından son derece verimli bir düşünce sa-
hasına alan açtığını düşündüğüm göçebe öznellik 

tasavvurunu, Foucault’nun felsefi izleğinden ya-
rarlanarak anlamaktır. Yer yer ortaklaşan, yer yer 
çelişen feminist düşünce akımlarının birbiri ile di-
yalog halinde olmasını, birbirlerinden beslenme-
lerini ve tartışma üretmelerini; feminizmin kolek-
tif düşünce ve bilinç havuzunun derinleşmesine 
hizmet edeceği inancıyla önemli ve değerli gö-
rüyorum. Bu bakımdan, Braidotti’yi katıldığım 
ve katılmadığım yönleriyle, üzerinde düşünmeye 
değer bir düşünür olarak ele almaya gayret ettim.  
Fallogosantrik iktidar modelinin, toplumsal cin-
siyet kurgusunun dayattığı hâkim “Kadın” tem-
silinin yarattığı mağduriyetten pay alan feminist 
özneler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 
seslerini çıkarmak ve hak aramak için sokağa dö-
külmekte. Fikri düzeyde bazen çelişen, bazen de 
çeşitli kesişimsellik zeminlerinde birlikte hareket 
eden kadınlar; taciz, tecavüz, cinayet, iş güvence-
si, ücret eşitsizliği, iş yerlerindeki camdan tavan-
lar, biçilmiş roller, empoze edilen estetik formlar, 
bedenin konfigürasyonuna dair dayatılan norm-
lar ve toplumsal yaşamın tüm katmanlarında kar-
şılaştıkları eşitsiz muameleler üzerinden ortak-
laşmaktalar. Bu ortaklaşmanın tüm feminizmlerin 
hareket noktası olduğunun kabulü; feminizmin 
farklılaşan bakış açılarıyla çeşitlenen tartışma sa-
hasının verimliliğinin güvencesi olacaktır. 
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Emel Kaya 

alice harikalar diyarında

bak ben gülüyorum elinde böyle
bir kızıl geyik ve bir Nepal kaplanı
mermer taşları oluyor avlunun

bir kızıl geyik, bir Nepal kaplanı
o uzun yasa bakarak
dönüyoruz dişleyip gürültümüzü

-babaya acıyın, oğluna lanet!
İçinden çıktığı günü yutarak 
Üç geceyi yuvarlıyor ağzım

Küçük harfler sıkıyorum elimle böyle
İnci dişim düşüyor, fidan boyum, sırma saçım
Bana bir jak girişi, üç mikrofon, iki sandalye

O, kızıl geyik
0,Nepal kaplanı
Benim adım mı yok tralele tralele 

(Yan Etkiler [2015] kitabından)
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MÜGE İPLİKÇİ İLE 
“COLUMBUS’UN KADINLARI” 
ÜZERİNE.

Mihrican Aylanç

Müge İplikçi

Mihrican Aylanç: Değerli Müge İplikçi, Ba-
kırdan’da sizinle söyleşmenin bizim için ayrı bir 
sevinç yarattığını, özellikle bu sayımızda  “göçe-
be kadınlar” konulu dosyamızda ele aldığımız 
kadınların göçünün; kadın hikâyelerinin güçlü 

anlatıcısı olarak sizinle konuşmanın, konuya 
güncel ve etkili bir boyut getireceğine inanıyo-
ruz.    

“Columbus’un Kadınları”na geçmeden 
önce size odaklanmak istiyorum. Okurunuz  ola-
rak öykü ve romanlarınızda kadın karakter ya-
ratma tercih ve biçimleriniz beni oldukça etkili-
yor. Gölgesini arayan kadın yaşamöykülerinizin 
edebiyat dünyamızda kendine özgü bir yeri var. 
Yazar olarak erkek egemen kültürde;  marjinalli-
ği, toplumsal, siyasal ve bireysel parçalanmışlığı 
ile “öteki” olan kadınları anlatma sebeplerinize 
değinebilir miyiz? 

Müge İplikçi: Öncelikle çok teşekkür ediyo-
rum Mihrican Hocam. Columbus’un Kadınları be-
nim iki arada bir derede çıkardığım bir kitaptı ve 
açıkçası Hande Öğüt’ün yazdığı güzel bir yazı dı-
şında sadece bir tanıtım kitabı gibi elden ele do-
laşmış bir kitaptır.  Oysa ki yurt dışında katıldığım 
toplantılarda, oradaki akademisyenlerin, bu kita-
bın Almanca ve İngilizceye çevrilmesi konusunda 
önerileri vardı ancak bu mümkün olmadı bugüne 
kadar. Can Yayınları kitabın yeni baskısını yapma-
ya karar verdiği dönemde sizler karşıma çıktınız, 
tarihin tuhaf tesadüfleri vardır, bu kitabı epey bir 
zaman sonra düşünmeye başladım ve doğrusu 
da şu aslında; benim genel geçer edebiyatımda 
Columbus’un Kadınları çok önemli bir yer tutu-
yor.  Nedir göçmenlik? Göçmenlik ruhunun aslın-
da orada filizlendiğini, kendimi Orta Batılı kimli-
ğiyle orada buluşturduğumu çok iyi bir biçimde 
biliyorum artık. Amerika Birleşik Devletleri’nde, 
Orta Batı’da yüksek lisans yapan, otuzlu yaşları-
nın başında genç bir yazarken kendimi bambaş-
ka görüyordum, ama oraya gittikten sonra kimlik 
noktasında ciddi ciddi aldığım derslerin de etkisi 
olsa gerek, düşünmeye başladım ve kendimin 
Orta Doğululuğunu bir Orta Batı eyaleti olan Co-
lumbus’da keşfettim- çok ilginç bir biçimde. Buna 
denk düşecek Yıkık Kentli Kadınlar vardır siz onun 
üzerine de çalışıyorsunuz Mihrican hocam. Mese-
la o da bana üçüncü dünya kadınlığını hatırlatmış 
bir çalışmadır, ikisi çok önemli bir yerde duruyor 
edebiyatımda diyebilirim. Gerçi bu bana söz ola-
rak düşmez belki ama akademisyenliğim de bir 
kıyıda köşede durduğu için kendi yazarlığımı da 
bu anlamda değerlendirebiliyorum. Şimdi neden 
öteki kadınlar özellikle öne çıkıyor; onu söyle-
mem gerekiyor, çünkü kadınlara baktığım zaman 
bu ilk kitabım Perende’de, kendini gösterir; top-
lumun sadece Türkiye’nin değil Orta Doğu’nun 
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ya da bütün dünya genelinde yeryüzünün aslında 
temel aynasının kadınlarda olduğunu hep düşün-
müşümdür. Türkiye’deki yüksek lisans tezim de 
bu noktada belki başka bir yol gösterici olmuş-
tur bana. Kadını işlemek demek kadını görmek 
demektir.  KitaplarımdaKİ kadınlar, yüksek sesli 
kahramanlar değildir, sizin de belirttiğiniz gibi 
gölgesini arayan kadınlar, kıyıda köşede kalmış 
kadınlardır. Çünkü onlara baktığım zaman tam 
da bir toplumun nabzını görme şansımın oldu-
ğunu hep düşünmüşümdür. Evet mesela göçmen 
kadına baktığımda da keza öyle, dünyanın ahva-
lini anlamak için göçmenlere ve göçmen kadına 
bakmak inanılmaz bir ipucudur benim gözümde, 
aynı şekilde sürgüne bakmak sürgünde yaşayan 
kadına bakmak da. Dünyanın içinde yaşadığı ka-
tastrofik söylemi çözmek istiyorsak orada net bir 
ipucu vardır diye düşünmüşümdür.  Bu noktadaki 
kadınlar,  tam da buradan bakıldığında, edebi-
yatımda 80’li yıllardan bu yana, çok kıymetli yer 
tuttular, tutuyorlar. 

 Neden marjinal? Marjinallik aslında çok 
tuhaf bir şekilde merkezle bağlantılı bir yerde 
duruyor benim kafamda. Merkez aslında sınırı 
belirliyor, yani şurada duracaksın, sen kenarda 
duracaksın diyen aslında o, dolayısıyla aslında siz 
o marjinale baktığınızda merkezin iktidar nokta-
larını da görmüş oluyorsunuz. Merkeze, o kenara 
bakarak gitmek ve o kenarın kendi sesinin içerisin-
den merkezin oluşturmuş olduğu o hiyerarşileri 
çözmek benim için çok ayrı bir heyecandı. Yazar-
ken heyecanlı elbette…ama yaşamda çok acı…O 
acının içerisinden belki de geçmemek için ya da 
geçtikten sonra kendimi birazcık olsun sağaltabil-
mek için yazıya başvurduğumu söyleyebilirim. O 
marjinalleştirilmiş dünyalara baktığımızda, mar-
jinalleştirilmiş bölgelere baktığımızda, marjinal-
leştirilmiş düşüncelere baktığımızda merkezin o 
otonom sesini, merkezin o yaptırımını bulmak 
bana her zaman çok daha heyecan vermiştir. 
Merkezi yazmak bence onun içinde kaybolmak 
demek ama marjinale gittiğinizde orası işte size 
gerçeğin aynasını sunuyor; bu yüzden marjinal 
insanlar, bu yüzden marjinal kadınlar, bu yüzden 
ötekileştirilmiş o sesler diyebilirim size. 

 
 MA: “Columbus’un Kadınları” kitabın 
hikâyesini merak ediyorum. Nasıl bir süreçte 
doğdu Columbus’un Kadınları? 
 Mİ: Uzun zaman düşünülmüş bir macera 

değil, sadece orada yaşadığım ve fark ettiğim  ger-
çeği,  ben bir Orta Doğuluyum gerçeğini bir kitaba 
taşımak istedim. Aslında etnografik bir çalışma. 
İlginç bir çalışma gerçekten, yani yıllar geçtikten 
sonra, bir kez daha düşününce...  Öyküleştirdiğim 
ve aslında gerçekle de bağı olan metinler bunlar. 
Oradaki kadınların adları -izin alınarak tabiî ki- ve  
onların öykülerinden yola çıkarak yazdığım öykü-
ler bunlar. Birebir uyuyor mu?... Tam değil, belli 
yerlerde koptum onlardan çünkü kendime dair 
bir öykü çizdim. Buna karşın yapılmış röportajlar 
var elimde; Arjantinlisiyle var Filistinlisiyle var 
İranlısıyla var. Bunların hepsi akademik ortamda 
buluştuğumuz arkadaşlarımızdı. Mesela Farah, 
benim oda arkadaşımdı ve çok zaman geçirdiğim 
bir arkadaşımdı ama kitapta bambaşka bir rota 
çizdi;  ona anlattığımda çok şaşırdı;  bu benim öy-
küm mü değil mi bilmiyorum dedi.  Olsun dedim. 
Bu aslında güzel olan işte. Çıkış noktaları onlar-
dı ve ben bu kitabı bu öykü müdür roman mıdır 
diye düşünmeden; bir etnografik çalışma mıdır 
diye tasarlamadan, oturdum ve bir ayda yazdım. 
Hatta editör de kitabın nasıl çıktığına şaşırdı. 
Zihnimde çok yer etmişti, yani zihnimde çok yer 
etmiş olduğu için de zaten bu kadar çabuk çıktı 
ve dediğim gibi bugün hala baktığımda o kitaba, 
edebiyatta, ileriki safhalarındaki rotaları öngören 
bir kitap o.  Hakikaten şu aralar çalışmakta oldu-
ğum romanın  izlerinin bir parçasının bile orada  
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gizli olduğunu düşünüyorum.

 MA: Bu kitaptan hareket ederek Doğulu 
kadınlar için nasıl bir göçebelik tanımı ya da al-
gısından söz edebiliriz? Türkiye’deki kadınlar da 
Doğulu bizim için nasıl bir göçebelik söz konu-
su? 
 Mİ:  Şöyle söyleyeyim size bu belki ‘off the 
record’ olabilir; o dönemki  tez danışmanımın 
öğrencilerinden  başörtülü bir arkadaşım oldu. 
Daha sonra bu arkadaş neden başörtülü bir insa-
nı buraya katmadığım konusunda beni eleştirmiş. 
Ben böyle bir ayrımı zaten düşünen biri değilim 
ama belki eksiği budur, onu söyleyebilirim. Son-
raki çalışmalarımda belki bunu bu boyutta dü-
şünebilirim (düşünebilirdim ya da)  ama benim 
bu kitapta altını çizdiğim en önemli husus şuydu; 
ister Doğu ister Batı her noktada aslında kadının 
kendini kenarda hissettiği, ötekileştirildiği bir te-
mas var ve bu teması yakalamak, yani o şu bu 
değil sadece hepimizin içinden geçen ve kimi kez 
çok fark ederek yaşadığımız eksiği, o aksı gözlem-
leyebilmek ve onu yansıtabilmek. Yani burada da 
belki Hannah ve Farah için şunu söyleyebilirim; 
evet onlar Doğulu olarak yer alıyorlar belki ben 
orada yaşarken benden daha Doğuda duruyor-
lardı ama baktığımız zaman oradaki diğer karak-
terlerden çok da farklı değildi yalnızlıkları ya da 
dışarıda bırakılmışlıkları. Kendi kültürleri çerçe-
vesinde dışarıda kalmışlar işte. O dışarıda bırakı-
lış aslında Columbus’un Kadınları’nın temel pay-
dasıdır. Neden dışarıda bırakıldı? Aslında bu bir 
yeryüzü tanımı. Bu tanımın peşinden gitmek is-
tedim ben. Mesela Hannah benimle konuşurken 
‘ne güzel senin döneceğin bir ülken var’ demişti. 
Bu çok çok romantize edilebilecek bir cümle ama 
bir yandan da baktığınızda Virginia Woolf’u ha-
tırlayalım; o toprağın ne kadarı bana ait? Benim 
tanımımı ne kadar yapıyor? Bu toprak, ben bu 
toprakla ne kadar bütünleşebiliyorum aslında? O 
toprak bana ait değil, kadın kimliğime ait değil. 
Ben ancak bir eril söylemin içerisinde dıdısının 
dıdısı biçiminde tanımlanan bir şekilde duruyo-
rum orada. İşte o çok önemli bir tespit benim 
için. Yani bir toprağım var ama Hannah’dan da 
çok farklı değilim, keza Farah da İran’a dönemi-
yor artık. Ben Türkiye’ye döndüğümde çok şükür 
evet burası benim vatanım diyebiliyorum, vatan 
hissiyatı güzel bir şey bakıldığında ama genel ge-
çer çerçeve içerisinde vatan nedir sorusu bu sefer 
karşımıza çıkıyor. O askeri söylemin içerisindeki 

vatan benim vatanım değil.  O militer söylemin 
içerisindeki vatan benim vatanım değil. O savaşa-
lım hadi gidelim elde edelim noktasındaki vatan 
benim vatanım değil. Bu eril söylemin oluştur-
duğu sözcüklerin yapılandırdığı Türkçe de benim 
Türkçem değil bakıldığında. Dilde de sıkıntı var. 
Çünkü hemen hepsi benim bedenimin üzerinden 
kurgulanmış, argosuyla, şusuyla busuyla aslında 
beni dışlayan.... O kadar geniş bir çerçeve ki bu 
Türkçesi, İngilizcesi, Fransızcası, Farsçası, Arapça-
sı fark etmiyor. Hepimiz kendi kurgularımız içe-
risinde birer Şehrazat’ız aslında ve anlattıkça ‘o 
günlük’ ölmüyoruz.

 MA: Buna değinmek istiyorum ben de. 
Sizin anlatı tekniğinizde öne çıkan bu anlatıcı 
kadın karakterlerin sürekli farklılaşarak ansızın 
bir yerden çıkıp başka bir şeye dönüşerek anlat-
maya devam etmesi. Kadınlar susturulduğu için, 
anlatma ihtiyacında oldukları için mi anlatıyor-
lar? Bu,  zorunluluğunun bir yerden fışkırması 
gibi bir şey mi? 
 Mİ: Yaşamak, soluk alıp vermek gibi bir şey. 
Kadınların masal anlatması geleneği o masalları 
yeniden yeniden üretmesi, masalcı olmaları an-
lamına geliyor. Şehrazat gibi. Anlatarak yaşarsın. 
Perende’de bir öyküm vardır; Şakayık Hanım. 
Şakayık Hanım raflardaki bardaklarla konuşuyor. 
Çünkü o onu hayata bağlayan aslında çok hayali 
bir şey ama, bir o kadar da gerçek ve onu hayata 
bağlayan  bir şey. Çünkü orada kendi kendine bir 
masal anlatıyor Şakayık Hanım ve o kadar onun 
içine o kadar giriyor ki, daha sonra onu oraya ça-
ğırıyorlar, oraya gidiyor, oralı oluyor, bu kadar da 
net. Anlatıyor, yaşıyor ve sonra oralı oluyor...

          

Christopher Columbus
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 MA.“Columbus’un Kadınları”nda Chris-
topher Columbus’un gezgin ruhu eşliğinde farklı 
coğrafyalara saçılan kadınların kendi kimlikleri-
ne yolculuğunu okuyoruz. Burada karakterlerle 
tanışmadan önce ikilemler dediğiniz karşıt kav-
ram ve olgular çıkıyor karşımıza.  Bu ikilemler 
arasında kadınlar ve erkekler de bulunuyor.  Ka-
dınların kendini arayışında “erkekler”i yol gös-
terici olarak düşünebilir miyiz? Bunu sormamın 
nedeni kitabın ilerleyen öykülerinde karşımıza 
çıkan kadın karakterler kadar Christopher Co-
lombus’u yolculuğa çıkmaya iten gücü kadın 
olarak vurgulamanız ve kitabın bir yerinde Tan-
rı’dan kadın olarak söz etmeniz. Burada “erkek-
lerin, kendilerine yolcuğunda da kadınlar yol 
göstericidir” gibi bir düşünceye de ulaşabilir mi-
yiz?
 Mİ: Bu çok güzel bir soru. O zamanlar bunu 
yazdığımda gerçekten Jung’u çok fark etmemişim 
ama bugünün perspektifiyle baktığımda aslında 
şunu söylemek istediğimi anlıyorum; kendi içi-
mizdeki o eril söylemle kadın söyleminin aslında 
içi içe geçtiğini ve onların bir dengesiyle yaşama 
tutunabileceğimizi söylüyor olabilirim. Sembolik 
olarak bunun dışında demin yine bir sorunuza ce-
vap verirken belirttiğim gibi gölgelerden çıkmak 
için evet bazen bir erkek yol gösterici olabilir. Bu, 
bir baba olabilir, bir eş olabilir, bir sevgili olabi-
lir. Önemli olan o eşği geçmek, eşik atlamak;  o 
eşikten atladıktan sonra artık biz kendimiz olarak 
devam edebiliriz. Zaten hikâye de o, yani o eşi-
ği atladıktan sonra kat edeceklerimiz... Öte yan-
dan Kristof Kolomb’a buradaki geminin yol gös-
termesi de çok manidar. İşi tersine çevirmişiz... 
Kolomb’a bu kez bir dişi yol gösteriyor...  Gemi, 
deniz, dişi, doğa... Peki ne olacak şimdi? Tanrı ka-
dın da olabilir. Kitapta bu da var. Buda dolayısıyla, 
bizim nereden baktığımıza bağlı bir şey. Kolomb 
da sonuçta o eril söylemin içerisinde keşfettiğini 
düşündü, bir sürü algı atlaması yaşadı ama tari-
hin nezdinde yanlış yere gitti esasen. Ancak ben 
buna da takılmıyorum. Dediğim gibi gemiye takık 
durumdayım, denize, vardığı toprağa ve oraya as-
lında kendini gerçekten keşfetmeye açık, tırnak 
içinde ‘’cinsler ötesi’’ biri olarak gitseydi bam-
başka bir tarih yazılacaktı düşüncesini taşıyorum. 
Ortalığı talan eden bir erkek figür olarak değil; 
belki de dünyayla barışık bir biçimde devam et-
tirebileceğimiz bir tarihin de baş ucunda duruyor 
olabilirdi diye düşünüyorum. 

 MA. Farklı okumalara açık olarak biçim-
lendirdiğiniz “Columbus’un Kadınları” nın-kadın 
okur olarak bence- yüksek anlatısının dünyayı 
keşfedenin erkekler kadar gölgede bırakılan ka-
dınlar olduğu, çünkü kendini tanımanın dünyayı 
haritalarda olduğu üzere yerli yerine yerleştir-
meyle özdeş bulunduğu, dünya ne kadar eril 
kodlarla kurulmuş ve tanımlanmışsa da kadın-
ların söylenilen yahut iddia edilenin aksine dün-
yayı ruhsal zemindeki varoluşsal kaynakları ve 
çözümlemeleriyle toplumsal olarak da yeniden 
anlamlandırılabildiğini alımlıyorum. Yanılıyor 
muyum?
 Mİ:  Hayır hayır kesinlikle yanılmıyorsunuz.  
Yani bu noktada ben çok umutluyum ve o açıdan 
da Columbus’un Kadınları tabii ki farklı bir yerde 
duruyor. Bunun sonrasında yazdığım  kitaplarda 
da hep bu var. Yani o kadının o fişeği  kendi için-
de yakması sonucunda giremeyeceği yer yoktur 
söylemi benim hakikaten çok inandığım bir şey. 
Siz isterseniz yaparsınız yaşam koçu tarzında bir 
söylem olmasın  bu ama baştan beri söylediğim 
bir şey; kendimizle yüzleşebildiğimizde ve kendi 
yolumuzu çizebildiğimizde o yolda gitme şan-
sımız var diyorum ben. Haritalar evet haritalar; 
Kolomb’a baktığımız zaman haritaları da erkekler 
çiziyorlar ve o haritalar çerçevesinde yolculuk-
lar yapılıyor. Ama haritalar yeniden çizilmeye-
cek diye bir şey yok ve o haritaları ortak olarak 
çizmek, yani dünyayı, yapısına uygun biçimde 
aktarmak, sınırlardan azade çizmek, geçişken 
bir biçimde, çoğulcu bir biçimde betimlemek ve 
yeniden üretmek mümkün. Yoksa niçin yazayım 
ki. Hep bunu söylüyorum, yazmamdaki temel 
nedenler bunlar; bunları düşünürken devamlılığı 
sürekli olarak kendi içimde taşımam gerekliliği. 
Kısacası umudu. Yoksa bitti gitti… tamam bitire-
lim… Kül ve Yel’de bile…Çok karanlık bir kitaptır…
orada bile o küllerden sonra yine bir umudun 
olabileceğini söyleyen biriyim. Hafıza bitmiş, yok 
olmuş olsa dahi yine de bir şey bize bunu yeniden 
başlatabilir. Yeter ki biz ona göğüs gerelim nokta-
sında o kitabı yazdım. Dediğim gibi şu ana kadar 
yazdığım  en karanlık kitap ama orada bile ara-
yanın bulabileceği bir umut söylemi var ve tabii 
orada da bir kadın kahramanım var, alzheimerli 
bir kadın var.

 MA. Sizin anlatılarınızın karakteri bu olu-
yor evet. Orada umut var, yükseklerden gelen 
bir şey var ama derine baktığınız zaman çok kı-
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rılgan, naif söylem kendini o kadar sürüklüyor 
ki karakterleri naifliğinde belirginleşiyor. Aslın-
da anlatılanın da  o kahraman kadınlar olduğu-
nu zannediyoruz  yani onlar kahramanlaşıyor… 
ince, naif olanlar kahramanlaşıyor gibi bir du-
rum oluyor. Ben de bu nedenle çok seviyorum 
onları. 

 Kitabın ilginç bir yanı kadının  yalnızlı-
ğından -yalnız bırakılmışlığından- hareket edip 
“yalnız değiliz”le çoğullaşan bir yapı sergilemesi 
ki asıl sormak istediğim göçmen ve sürgün olma 
meselelerini de buna dâhil ederek; farklı coğ-
rafyalarda, farklı kimliklerle, kimi kez dışlanmış 
kimi kez melez kimliklerle kendini arayan, bu 
hem yalnız hem de çoğul kadınların nedir birlik-
te söyledikleri?
 Mİ: Ya bakın şöyle bir şey ben kendi dene-
yimimden bahsedeyim burada. Kadın sorunları 
araştırma merkezine başvurduğum zaman yazı 
yazma konusunda çok ciddi endişeler taşıyan, 
yazdıklarımı beğenmeyen, hatta hiçbir zaman 
için bastırmayı düşünmeyecek bir noktada ge-
zinirken orada bir dizi kadın arkadaşımla  karşı-
laştığımda... anladım... Belki de oradaki yüksek 
lisansımın en büyük faydası bana bu olmuştur. 
Deneyimlerim konusunda yalnız olmadığımı, 
onların da aynı çetrefil yerlerden geçmiş olduk-
larını, aynı savrulmuşluğu yaşamış olduklarını ve 
aynı çekinceleri taşıdıklarını görünce gerçekten 
o tarihi aydınlanma hasıl oldu; ‘yalnız değilsin 
Müge’ dedim. O zaman o çağrı geldi: Hadi adım 
at; madem yalnız değilsin adım at. Bu arkadaş-
larımla uzun uzun konuştuğum bir şey değil, sa-
dece kendi içimde hissettim bunu. O yalnızlığın 
sadece bana ait bir şey olmadığını fark ettiğimde 
ise yazdığım öykümü götürüp Varlık’a teslim et-
tim. Bu kadar basit.. Kendi deneyimimimden yola 
çıkarak anlatabileceğim bir şey bu. Bunun dışın-
da kadınlarla yaptığım yolculuklar var,  gazeteci 
olarak vesaire. Başta herkes böyle bir mesafelidir, 
tavırlar, vb…Ama  da ne... yol sizi öyle bir sarar 
sarmalar ki insan olduğunuzu hatırlarsınız ve o 
noktada,  yanlışlar, savrulmalar yaşanan hayal kı-
rıklıkları vardır ve orada  birleşirsiniz. 

 Aslında dediğim  birleşme duygusu ‘hadi 
hep birlikte bir şey yapalım’ değil, kendi içinizde 
taşıdığınız o duygunun aslında sadece size ait ol-
madığını o çoğulluk içerisinde sezdiğiniz zaman 
zaten devam edersiniz, yola revan olur gidersiniz. 
Bu da bir orta sınıf tırnak içerisinde ‘’beyaz kadın’’ 

deneyimi olarak bakılabilecek bir şey ama onun 
dışında ben kadınların bu varoluşsallığı hepsinin 
içerisinde taşıdığına inanıyorum. Depremzede 
kadınlarda mesela bunu yaşadım gördüm ben. 
Hepsi ile ayrı ayrı konuştum ayrı ayrı bölgelerden 
konuştuğum kadınlardı onlar ve hemen hepsinin  
o mücadeleye dair ipuçları taşıdığını gördüm. 
Bu çok önemli bir devrimci duruş, yani o kadar 
kayboluşun arkasından tutup kendi hayatlarını 
idame ettirdiler ve bu çok önemli bir şey. Ve bir 
şeyi daha fark ettiler:  yalnız olmadıklarını...Tabii 
dışarıda bırakılmışlıktaki  o yalnızlığı hep birlikte 
içselleştirmiş olduklarını fark ettikleri için devam 
edebildiler. Bunu söylemeye çalışıyorum. Kendi 
devrimini kendi ruhunda yapsa yeterli, çünkü o 
zaman buluşmak mümkün. Bu varoluşsalı yaka-
lamış olan insanlarla her yere gidersiniz. Üstelik 
aynı yere aynı duygularla da gitmeniz gerekmi-
yor. Hareket etmekten bahsediyorum. Kendini ve 
sınırlarını aşmaktan. Değişmekten ve dönüşmek-
ten bahsediyorum. 

 MA: Şimdi kitaptaki karakterlere geçelim 
o zaman, kadın karakterlere ve Hannah ile baş-
layalım. Filistin’li kadınlardan söz ediyorsunuz 
burada, onların vatansızlığını farklı  kimliklerle 
hayatta kalmaları, hayata devam etmeleri yazar 
olarak sizi derinden etkiliyor. Hatta o kadar de-
rinden etkiliyor ki bu etkilendiğiniz noktalarda 
sanki çeşitli imgeler, metaforlar salınıveriyor… 
İncir ağacı mesela… çok hoş bir İncir ağacı me-
taforu var orada…. bu kadının meyve vermesi-
ni, yükselerek sonsuzluğa çıkma istemini… ama 
bir taraftan da efendi korkusunu ensesinde his-
setmesini ve felaketli bir yazgıya gebe olduğu-
nu imgeliyor. Sonrasındaki satırlarda farklı im-
gelere dönüşen diğer meyvelerle hayır diyen, 
varolmaya çabalayan kadını yola devam ettiri-
yorsunuz gibi geliyor, bunu görüyorum kitapta. 
Özellikle bu yolculukta Filistinli kadınların trajik 
yazgısı için söyleyeceklerimiz olmalı değil mi? 
Çünkü Filistinli kadınlar, vatansız kadınlar. Onlar 
yazarına ne söylüyor? Yazar onları konuşturdu 
ama onlar yazarına ne söylüyor?
 Mİ: Şimdi  vatansızlık noktası aidiyetsizlik 
diye de işaret edebilir ki bu iyi bir şey. Diğer açı-
dan da bu aidiyetsizliğin aslında insana yükledi-
ği yüklere de işaret edebilir, ben ikisini de gör-
mekten yanayım. Bir tanesi bir özgürlük vaadi 
olabilir, ötekisi ise bir başka cendere olabilir. Asıl 
olan bence... Filistin gerçeğinden öğrenebildiğim 
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benim ne o ne de o,  ya da ikisi de… diğer yani 
üçüncü yer fikri… yani o üçüncü yer  fikrinde as-
lında demin de sözünü ettim vatanınız varken de 
vatansız olabilirsiniz. Vatansızken kendinizi bir 
yere, bir toprağa en azından kendi bilincinizde ait 
hissedebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı bir şey 
ama burada Hannah’ın  yaşadığı zulmü de teslim 
etmek durumundaydım  Columbus’un Kadınla-
rı’nda. Çünkü atıp tutar gibi oluyorsunuz, öyle 
değil… gerçekten uçuşan düşünceler vardır ya… 
hani aslında sizi anlıyorum ya… hayır anlaman 
mümkün değil ve orada kendi haddini bilmem 
gerekiyor… yani  Hannah’a  kalkıp bak kardeşim 
aslında sen vatansızım diyorsun… ama öyle değil 
bu işler diyemeyecek noktasında olduğumu dü-
şünüyorum ve dolayısıyla da onun vatansızlığının 
çok önemli bir yerde durduğuna inanarak yazdım 
Columbus’un Kadınları’nı. Ona hakkını teslim 
ederek yazdım ve Filistin gerçeği sadece kadınlar 
için değil insanlığımız için de çok şeyler anlatan 
bir gerçek. Sadece kadınlık, aidiyet ve aidiyetsiz-
lik biçiminde çözülemeyecek bir şey… ve orada 
haddimi bildim gerçekten…bu bambaşka araş-
tırmaların konusu belki ama sormadan edeme-
yeceğim; buradaki Hannah’ın varlığı kitaba nasıl 
ekleniyor? Vatansız bir kadının bir kez daha va-
tansızlığı biçiminde eklemlenebiliyor kanımca… 
Çifte kavrulmuşluğu. Belki çifte çifte çifte kavrul-
muşluğu...

 MA. Bu konuda daha önce Hanife Alie-
fendioğlu ile konuşmuştuk. Hanife hocam, 150 
yıldır devam eden bir Filistin göçmenliği var ve 
onları normalleştiriyoruz…150 yıl sürer mi göç-
menlik demişti. Bu beni çok etkileyen şeylerden 
biri hakikaten…yani dünya onlara gözlerini ka-
pıyor. Onlar, doğan çocuklar, doğacak çocuklar, 
doğumdan ölüme nesillerdir göçmen olarak 
dünyadalar ve biz onlara gözümüzü nasıl kapa-
yabiliriz. Columbus’un Kadınları’nda onların da 
olması gerçekten çok anlamlı, bu anlamda onla-
rın sesini de burada hatırlatarak, kitapta onlar 
için söylediklerinizi iletmiş olacağız. 

 Bir sonraki karaktere geçelim dilerseniz. 
Aynı zamanda arkadaşınız da. Farah diye ge-
çiyor burada. Onun hakkında konuşmak isti-
yorum. İranlı, Orta doğulu Ferah da. Kitaptaki 
kadınlar arasında şanssız coğrafyada doğmuş 
olanlardan. Savaşlar görmüş, iki defa ülkesin-
den sürülmüş. Onu yazar olarak Füruğ Ferruh-

zad ve Mevlana Celaleddin Rumi ile sarıp sar-
malamanız bu yüzden okurda ona yönelik ayrı 
bir şefkat ve sevgi duygusu uyandırıyor. Onun 
sürgünlüğü üzerine çıkarımlarda bulunuyoruz 
ama, Farah’ın  sürgünlüğü nasıl bir sürgünlük ve 
onun Mevlana’sı ki o, Mevlana toplantıları dü-
zenliyor… onun Mevlana’sı ne ifade ediyor mu 
diyelim…ne diyelim…bunu yazarından dinleye-
bilir miyiz?    
 Mİ:  Ben size yardımcı olayım, Farah daha 
sonra Mevlana üzerine doktora yaptı ama onun 
Mevlana’ya duyduğu aşkı size anlatamam. Çok 
dini bütün bir kadındı ama Mevlana sadece bir 
dinselliğin karşılığı değildi onda, yaşamında ya-
şattığı biriydi ve bazen ben savrulurdum, o zaman 
bana Mevlana’dan satırlar okur ve sabrın gerçek-
ten selamet olduğunu aktarırdı…Bunları yaşıyor-
sun ve bir gün göreceksin neye yarayacağını şek-
linde… Bakın bu da mesela şu an buluştuğumuz 
noktada o aslında…Ve şöyle bir şey vardı gözleri-
ne baktığımda…Öyle kadınlar vardır. Yaşamı çöz-
müş bir insandı Farah…  Yani böyle uzun boylu 
denklemleri yoktur o kadınların… O kadınlar size 
duruşlarıyla, küçük cümleleriyle ya da sadece be-
den dilleri ile cennetler sunar… O cennetlere bir-
likte de gittik zaman zaman… Bazen ben gittim o 
gelmedi. Ancak o yapyalnız günleri, o kadar kolay 
atlatmama yol açan insandır kendisi… Yaşamı du-
yumsamış bilgeliğiyle yaptı bunu;  insanın gözü-
ne sokarak değil… Paylaşarak bana çok önemli bir 
ufuk açtığını ifade etmem lazım. İşte ama şu var, 
Farah dünyayı kurtarır mı?... Eğer bunu arıyorsak 
bence dünyayı kurtarmasına hiç gerek yok, kendi 
dünyasını kurtarmış olması ve benim gibi orada 
gerçekten ne aradığını bilmeyen kaybolmuş bir 
kadına kol kanat germesi bile çok önemli bir şey-
dir. Farah’ı çok ama çok sevdim… Yani öyle böyle 
değil… gerçekten çok sevdim. Yalnızlık karşıtı bir 
sesti Farah benim için orada. Cumartesi, pazarlar 
çok uzundu, saatler geçmek bilmezdi ve sonra pa-
zartesi günü gelirdi… Onun kakule ile birlikte yap-
mış olduğu çayı gelir otururdu aramıza… Birlikte 
çay içerdik… Yani bunlar gerçekten baktığımızda 
çok önemli şeyler gibi değil… Ama birlikte çay 
içebileceğiniz kilometrelerce ötede bir insanın  
olması ve o çayı içtiğinde sohbet edebileceğiniz 
birinin olması çok önemli, çok büyük bir nimet… 
Ondan sonrasında yaptığım bütün yolculuklarda 
ben hep yanıma çaydanlığımı aldım götürdüm…
Bütün o yalnız hissettiğim anlarda hep çay dem-
ledim ve o yalnızlığı bertaraf etmeyi üç aşağı beş 
yukarı başardım. Bunu bana Farah öğretmiştir.
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 MA: Farah’la daha yakından tanıştığımız 
için çok mutlu oldum. Tekrardan ona doğru bir 
yolculuk yapma ihtiyacı doğuyordu şimdi bana 
bu anlattıklarınız.

 Peki, Marian ve öteki kadınlar; Yıldız, 
Derya, Sevinç, Seher,  Meral, Elif, Elvan, Esra, 
Sümbül, Feriha, Clara, Claudia, Lily, Cecil’in par-
çalanmış yaşamlarından da yeni, çok uluslu bir 
dünya kuruyorsunuz. Onlardan bazılarının doğ-
dukları coğrafyalardan çok uzakta; Amerika’da 
Columbus’ta toplanışları da tesadüf değil. Göç-
menlik onların kimliklerinde yeni bir ötekilik 
ve yeniden tanımlanma sorunu yaratıyor. Dil 
meselesinden değişen kültürel alışkanlıklar ve 
anayurt özlemine kadar farklı karşılaşmalara, 
başkalaşımlara maruz kalıyorlar. 

 Kitabın çok sevdiğim taraflarından biri 
gülmekle düşünmek arasında kaldığım, bazen 
suratıma top çarpması etkisini duyumsadığım, 
o anda ne hisler yaşayacağımı düşünme arayı-
şında okumam oldu. O anları da tekrar yakala-
mak için ve kitabı tekrar tekrar okumak gerekir, 
çünkü öyle bir kitap bu kitap. Hani hikâye değil, 
yaşamın o anlık kendiliği, o anlık olanı da tekrar 
tekrar okunduğu anda yaşayabiliyorsunuz, üze-
rine gidemiyorsunuz… öyle bir durumu var, du-
rumları var yazdıklarınızın. Okuru darmaduman 
ediyor, uyanık kalma ihtiyacı içinde bırakıyor. 
Tekrar soruya dönecek olursak; kadınların göçe 
yolculuğunda yanlarında elbette erkekler,  hiç 
ötekileştirilmemiş erkekler de var. Ama kadın-
ların ağır bedeller ödediği gerçeği de var, bu da 
anlatının sonuna kadar değişmiyor. Gelibolu’da 
yitirdiği eşinin yasıyla ölüme giden Feriha’dan 
geriye kalan kızının yolculuğu babaanneden 
dinlediği yaslı şarkılarla devam ediyor. Dünya-
daki acıların cinsiyetler ve uluslar ötesi serüveni 
var olmaya ediyor ne var ki. Yas tutmayı da san-
ki ilk zamanlardan beridir kadınlar sürdürüyor. 
Öyle midir?     
 Mİ:  Şimdi Mihrican Hanım bana çok ilginç 
bir  pas verdiniz, ben şu an babaannemin anne-
sinin öyküsünü yazıyorum. Columbus’un Kadın-
ları’nda babaannemden dinlediğim yaslı şarkılar 
demişim ya, tuttu beni şimdi buldu o yaslı şarkı. 
Babaannemin annesinin hikâyesi ve dolayısıyla 
babaannemin de hikâyesi bu. Şimdiye kısmetmiş 
demek, ancak çözmeye karar vermişim kendi göl-
gemin içerisinde gezinen bir başka sisi… Açıkçası 
bu şarkıların çok kıymetli olduğunu düşünüyo-

rum. Çünkü bu şarkılar bize, evet yasın şarkıları 
onlar belki ama kendimizi  bir kez daha  buldu-
ğumuz şarkılar… Göç benim bütün ailemin par-
çası. Bu coğrafyada yaşayan çoğu insan gibi be-
nim yakın tarihim de göçle yoğrulmuş. Hem anne 
tarafından hem de baba tarafımdan. O geçmişi 
bana taşıyan yine yazı oluyor. Ve yalnız olmadığı-
mı hatırlatıyor. Ve  geçmişteki şarkıları dinlediğin 
müddetçe aslında bugünü yeniden üretebilirsin 
diyor… Ya acı? Bu coğrafyada yaşayan insanlar 
olarak hakikaten o acılarla örülmüş kimlikleriz 
ama o acıları bugüne veya yakın geçmişe, gele-
ceğe  taşımamıza bence gerek yok. Biz bunları 
dönüştürebiliriz. İşte yazı bunlardan biri, aslında 
yalnız olmadığımızı gösteren bir şey. Bir kavşak... 
O buluşmanın oluşması için de o geçmişin hatır-
lanması çok önemli, o geçmiş şarkılarının bizimle 
buluşmasına, temas etmesine izin vermek çok 
önemli diye düşünüyorum. 

 Peki yas tutmak kadınlara özgü mü? Evet. 
Sadece yas tutmayı değil birçok şeyi kadınlar 
sürdürüyor esasında. Kadınlara gittiğimiz zaman 
topluma ve toplumdan sonra dünyaya gidiyo-
ruz… Yani illaki mükemmel noktalarını değil, zayıf 
noktalarını aktardığınız zaman bile aslında yine 
topluma gidiyorsunuz ve dünyaya gidiyorsunuz… 
Bugün dünyanın bu kadar çetrefil hale gelmesi-
nin temel nedeni kadınların kendi seslerini çıkar-
mamalarıdır. Bu çok net, kendi çekmiş oldukları 
acıları sıkıntıları kendi çocuklarına yansıtarak ye-
niden üretmeleri ile ilgili. Onu üretmeseler belki 
bitecek, orada ataerkillik belki bitecek. Ama üret-
tiği müddetçe devam ediyor gibi... Yüzleşmek 
sözcüğü burada önem kazanıyor işte. Yası da bir 
anlamda böyle düşünebiliriz. Bir tür helalleşme 
olarak. Gerçek bir veda olarak.

 Yas tutmadığınızda, hatırlamadığımızda he-
lalleşme dediğiniz de, kısacası yakın gelecek her 
zaman hasarlıdır ve o hasar olduğu zaman işler 
karışıyor.

 MA. Herkes kendi gölgesini kendi bulsun 
onunla hesaplaşsın  bir yere not etmişim bunu.
 Mİ:  Bütün söylediklerimin özeti aslında bu 
ben de size teşekkür ediyorum.

 MA.  Öyle demişti bir kadın karakteriniz. 
Onca öykü, roman ve inceleme kitabınıza rağ-
men özellikle kadınların gölgelerini bulması ve 
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bunlarla hesaplaşması için söyleyeceklerinizi 
merak etmeye devam etmekten kendimi ala-
mıyorum. Çünkü yazacaklarınızın arkası gelecek 
gibi geliyor. Her yeni öyküde yeniden başlayan 
bir şeyler, satır aralarına serpilen imge ve meta-
forlar var. Ama susmayan bir çağrı var, kendine 
çağıran bir ses var, öykülerde gerçekten yankı-
lanan bir ses var ve kadınların, kadın yazarların 
susmaması gerektiğini söylüyor sanırım bu ses. 
Ne dersiniz? 
    Mİ:  Bir yazar olarak Perende’den bu yana 
ne keşfettim onu söyleyebilirim… Her kitapta, 
başkalarının öykülerini anlatırken dahi kendi 
içimde bir şey araladığımı biliyorum ben… Me-
sela Civan’da... Civan bambaşka bir kitaptır, bana 
dair pek bir şey yoktur ortalıkta… Orada bile 
kendi içimde, o, ya da bu şekilde dışladığım bir 
takım yerleri buldum ve o bulduğum yerlerdeki 
ünlemler bana çok önemli kanallar açtı… Ve bir 
sonraki kitapta bambaşka şeyler yaşadım… Kaf-
dağı keza Müslüman kimliğimle yüzleştiğim bir 
kitap oldu… Columbus’ta keşfettiğim Ortadoğulu 
kimliğim Kafdağı’nda Müslüman bir kadın kimliği 
ile katmerlendi. Kendi gölgemizi takip bir yaşam 
sürer esasen… Ama buluşmaktır bu… Onun dışın-
da kadın yazarların tabii ki sözünün bitmemesi 
gerekiyor, çünkü dünya maalesef hâlâ çok beter 
bir yer. Kadın yazarların ayrıca yazması; demin 
Columbus’un Kadınları’nda  ifade ettiğimiz vatan, 
vatansızlık gibi o ikili uçlarda gezinmek yerine 
başka yerlerde buluşmayı da kendi içerisinde ya-
ratabilir. Dünya beter bir yer olabilir ama biz bu 
beter yeri aslında yaratan sistemi göstermek du-
rumundayız ve devam etmemiz için onu anlama-
mız lazım. Anlamadığımız müddetçe aynı hataları 
yapıyoruz çünkü. Bu yüzden kadın yazarların yaz-
ması önemli. Neden kadın yazarlar olarak diye 
bakacak olursak; tıpkı göçmenler gibi, göçmen 
kadınlar gibi kadın yazarların çoğunluğu aslında 
o marjinalleşmeyi çok iyi duyumsamış olan bir 
koroyu teşkil ediyor.  Biz merkezin dışına itilmiş 

kalemleriz baktığınızda, dolayısıyla bizi keşfet-
mek, o toplumsal mekanizmayı da keşfetmek açı-
sından çok önemli. Sevgi Soysal’a sen ne iş yapı-
yorsun diyen yargıça  ben bir yazarım dediğinde 
yaz kızım ev kadını diyen o tipi… O mekanizmayı 
çözümleyebilmemiz için mesela sırf Sevgi Soysal 
okumamız lazım ki yalnız olmadığımızı bilelim 
ve yalnız olmadığımız zaman işte o devam etme 
gücüne tutunabilelim, Devam etmek neden mi 
önemli? Dünyayı değiştirmek için elbette!.

MA. Columbus’un Kadınları’nda tüm bu söyle-
diklerinizle birlikte dünyanın kadın için ne ifade 
ettiğini, nasıl bir yer olduğunu gözlemliyoruz, 
yaşamın özü hakkında cevaplar buluyoruz. Bu 
yönüyle kitabın özellikle kadınların dünyasında 
özel bir yeri olacaktır. Bu içtenliğiniz, hepimiz 
adına sergilediğiniz duyarlılık ve yaşamımıza 
eklediğiniz varoluş gücü için çok teşekkür edi-
yorum. 

                               Müge İplikçi 
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GÜVENİN ÖLÜMÜ

Virginia Woolf 

Çeviren: Salamis Aysegül Şentuğ 

Gündüz uçan güvelere tam olarak güve 
denemez; onlar içimizde, alt kanatları sarı renkli 
olup sıkça perde gölgelerinde uyuyan türlerinin 
yaşattığı, o karanlık sonbahar akşamı ile ağaç sar-
maşığı filizlenirken duyduğumuza benzer o duyu 
okşayan hissi uyandırmazlar. Bu melez yaratıklar 
ne kelebekler kadar neşeli ne de kendi cinsle-
ri kadar kasvetlidirler. Ancak bahsini edeceğim 
örneği, incecik, saman rengi kanatları ve ayni 
renkte saçaklı püskülleriyle, hayattan memnun 
görünmekteydi. Keyifli bir sabahtı, eylül ortası, 
ılık, yumuşak, fakat yaz aylarına göre daha keskin 
esintiliydi. Saban pencere karşısındaki tarlayı sür-
meye çoktan başlamıştı. Saban demirinin dokun-
duğu yerdeki toprak dümdüz ve nemden ötürü 
parıl parıldı. Tarlalardan içeri doğru öyle bir zin-
delik akmaktaydı ki gözlerimi tamamen kitapta 
tutmak güçtü. Ekinkargaları da yıllık festivalle-
rinden birini kutlamaktaydı; binlerce kara düğü-
mün ulandığı geniş bir ağ gibi görünene dek ağaç 
tepelerinden göğe yükselip kısa bir süre sonra 
yavaşça alçaldıktan sonra, her bir dalın ucunda 

bir düğüm kalmışçasına geri konuveriyorlardı. 
Ardından, bir anda, sanki göğe saçılıp sakince 
ağaç tepelerine konmak muazzam heyecan veri-
ci bir deneyimmişçesine, olabildiğince gürültülü 
bir şekilde yine havaya savruluyordu ağ ve bu kez 
daha geniş bir daire çiziliyordu.

Ekin kargalarını, rençperleri, atları ve hat-
ta görünüşe göre yalın sırtlı tarlaları esinlendiren 
ayni kuvvet, güveyi de bir taraftan öteki tarafa 
vurarak pencere camında yarattığı kendi alanı-
na yöneltmişti. İzlemeden durmak mümkün de-
ğildi. Gerçekten, onun için duyduğu garip acıma 
duygusunun farkında olan biri vardı. O sabah, 
duyulabilecek hazların çeşitliliği o kadar geniş ve 
fazlaydı ki, hayatta sadece bir güvenin rolüne ve 
de güvenin o hayattaki bir gününe sahip olmak, 
gözüme zor bir yazgı gibi göründü. Güvenin bu 
yetersiz olasılıklarını kutlarken aldığı keyifse ol-
dukça dokunaklıydı. Büyük bir gayretle kendine 
ayrılan bölümün bir köşesine uçuyor ve bir sa-
niye bekledikten sonra ötekine geçiyordu. Ona, 
üçüncüye ve ardından dördüncüye uçmak dışın-
da ne kalmıştı? Tarlaların büyüklüğüne, gökyüzü-
nün genişliğine, ta uzaktaki evlerin dumanlarına 
ve denizdeki buharlı geminin ara sıra çıkardığı ro-
mantik sese rağmen, yapabileceği bu kadardı. O 
da elinden ne gelirse yapıyordu. Sanki dünyanın 
çok ince, saf bir liften oluşan yüce kuvveti onun 
o minnacık çelimsiz bedenine sıkıştırılmaya ça-
lışılıyordu. Cami çaprazladıkça, onun için hayati 
bir ışık ipliğinin görünür hale geldiğini hayal edi-
yordum. Çok küçüktü veya hayatın kendisinden 
başka bir şey değildi.

Fakat o sırf çok küçük ve çok basit diye, bir 
çeşit güç, yuvarlana yuvarlana pencereden girip 
benim ve diğer insanların beyinlerindeki o da-
racık ve detaylı koridordan geçiyordu ve işte bu 
yüzden onda hem muhteşem ve hem de acınası 
bir şey vardı. Birisi sanki bize yaşamın gerçek do-
ğasını gösterebilmek için, saf hayatın minicik bir 
damlasını alıp olabildiğince hafif tüylerle süsleye-
rek, zikzaklar çizerek dans etmesi için kurmuştu. 
Hal böyleyken garipliğinin üstesinden gelebilmek 
zordu. Onun böyle asaletle ve ihtiyatlı bir şekilde 
hareket ederek, tepelenmiş, süslenmiş, kabar-
mış, yükler sırtlanmış hallerini gören, hayatı unu-
turdu. Onun basit hareketlerini izlerken, hayata 
başka bir formda gelmiş olsaydı sahip olabileceği 
yaşamların tahayyülü, yine bir çeşit acıma duygu-
su biriktiriyordu insanda.
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 Bir müddet sonra, dans etmekten yorul-
muş olacak ki güneşli pencere kenarına konuş-
landı ve bu garip şovu sona erdiğinde ben, onu 
unutuverdim. Daha sonra, yukarı doğru bakıyor-
ken yakaladı bakışlarımı. Dansına devam etme-
ye çalışıyordu, ancak bu kez çok sert ve garip bir 
şekilde deniyor gibiydi. Kanat çırparak pencere 
camının ucuna ancak ulaşabildi, geri dönmeye 
çalıştığındaysa çuvalladı. Başka şeylerle meşgul-
ken bu başarısız denemeleri dalgınlıkla izledim. 
Uçuşunu devam ettirmesini, kısa bir süreliğine 
durmuş ve bozulma sebebi bilinmeyen bir ma-
kinenin yeniden çalışmasını beklercesine, bilinç-
sizce bekledim. Belki de yedinci denemesinden 
sonra pencere pervazının tahtasından kayıverdi 
ve kanatlarını çırpa çırpa pencere eşiğine sırt 
ustu düştü. Tutumundaki çaresizliğe uyandım. 
Bir anda, zor durumda olduğunu, artık kendini 
kaldıramadığını, ayaklarının boşu boşuna çırpın-
dığını fark ettim. Ancak ona yardım etmek üzere 
kalemi uzattığımda, başarısızlığının ve üstündeki 
bu garipliğin, ölümün yaklaştığı anlamına geldiği-
ni anlayıp kalemimi indirdim.

 Bacakları bir kez daha çırpındı. Ona, sanki 
savaştığı düşmanı benmişim gibi baktım. Kapı-
dan dışarıya baktım. Orada ne olmuştu ki? Tah-
minimce öğle ortasıydı ve tarladaki işler dur-
muştu. Daha önceki hareketliliğin yerini sakinlik 
ve dinginlik almıştı. Kuşlar yemek bulmak için su 
kenarına taşınmışlardı. Atlar, hareketsizdi. Ancak 
oradaki güç hep aynıydı, kayıtsız, gayrişahsi, özel 
olarak bir şeyle ilgilenmeden, öylece dışarıda 

birikmiş duruyordu. Her nasılsa, kalkıp saman 
renkli güveciğe karşı durmuştu. Herhangi bir şey 
yapmak nafileydi. Bütün şehri, hatta sadece bü-
tün şehri değil büyük kitleler halinde insanları 
batırabilecek, yaklaşmakta olan o kötü sona karşı 
duran ufacık bacakların olağanüstü gayretlerini, 
sadece izleyebilirdi insan. 

 Bildiğim kadarıyla, hiçbir şey ölüm karşısın-
da duramazdı. Kaldı ki bir süre yorgunca bir du-
raksamadan sonra bacakları tekrardan pırpır etti. 
Bu son başkaldırı olağanüstüydü. Ve öyle hum-
malıydı ki kendini düzeltmeyi başarabildi. İnsanın 
tüm ilgisi, tabii ki, hayattan yanaydı. Üstelik onu 
tanıyan ve kendisiyle ilgilenecek kimsesi olmayan 
minik, değersiz bir güvenin, o derece büyüklük-
teki bir güce karşı, kimsenin değerini bilmediği 
veya elinde tutmak için çabalamadığı bir şey için 
gösterdiği cesim gayret, garip bir şekilde birinin 
ilgisini çekmişti. Her nasılsa, biri, yine, hayatı, ha-
yattan saf bir damlayı görmüştü. Boşuna olaca-
ğını bile bile, kalemi tekrar kaldırdım. Öyle yap-
tığım anda, ölümün apaçık göstergeleri kendini 
belli etti. Bedeni rahatlamış ve anında kaskatı bir 
hal almıştı. Mücadele sona ermişti. Artık bu de-
ğersiz yaratık, ölümü biliyordu. Ölü güveye bak-
tığım anda, anti-kahramanın adi ve güçlü zaferi 
içimi haşyetle doldurdu. Hayat dakikalar önce ne 
kadar garipti, artık garip olan ölümdü. Kendisini 
doğrultabilmiş güve şikâyetsiz ve saygı dolu bir 
tavırla uzanmış sanki “evet,” diyordu, “ölüm ben-
den daha güçlü”.
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Tuğçe Elif Aktaş 

KUŞLARIN SESSİZLİĞİNDE 

Artık pamuk şeker de mutlu etmiyor
Pembe bulutlardan vazgeçen 
Kırgın çocuklarla dolu İstanbul.
Lunaparklar boş, sokaklar ıssız
Bir çocuk susarsa, tüm şehir diner
Bilmelisin…
Oysa bir çocuk gülümsemesi kadar anlamlısın,
Bir çocuğun mutsuzluğuyla kördüğüm
Ah İstanbul! 
Kuşların ölüm sessizliğinde 
Sen, boğazdan geçen suların akışında
Uyanık saklanmaktasın geceler boyunca.

(TDE Yüksek Lisans Öğrencisi) 
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Aydın Afacan

GÜLGÛN HATIRAT 
    anneme

 
 
kitap ve demiryolu, ekmek ve rüzgâr
hep o eski okulu çağıran hayrat
ve 
küçücük avuçlarda kozalak 
defterin daha çam koktuğu zamanlar

anne rüzgârı hep, öğleye doğru ben
ipek düşler, şeker dolu hatırat
masal ülkeleri, rengîn çarşılar
öyle
sonsuzdur çocukluğun bahçesi
kapıları tüldendir, açıktır ta içerden 

duldasında hep güleç ve utangaç
bir de 
çarşı rüyası, üstüm başım baharat
Asya’nın vakur gülü
evdir gölgesinde dünya
işte, annem benim gülgillerden bir ağaç
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Senem Gökel 

NATÜRMORT

İki yüzlüdür
havadaki tanıdık tatlılık
Kimine, anı
Kimine, elem

Uzun uzun uyumayı
Uzun rüyâlar görmeyi 
İçi çiçekli kadınları düşünmeyi…

Diyorlar ki:
Burada olsaydı
bir kahve içerdik. 

Öyle olmazdı.
O çiçekler, o kadınlar ölünce açmadı
Çünkü o kadınlardan biriyim ben de;
odada oturuyor
vazoda çiçek resimlerine bakıyorum
ve kimse almıyor selâmımı.
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TIKITIKI TIKITIKI

Tüge Dağaşan

 Tıkıtıkı tıkıtıkı tıkıtıkı tıkıtıkı…

 “Bu ses, bir helikopter mi yoksa? 

 Hemen onun nerede olduğunu bulmalıyım. 
 
 Yetişebilmeliyiz o helikoptere! Belki de tek 
kurtuluşumuz bu araç!”

 Nefes nefese kalktı, uzandığı kanepeden. 
İçindeki bu tatlı telaş, hüznünü umuda boyamıştı 
bir kez daha. Eline rehberi aldı, bir bir aramaya 
başladı sevdiklerini, aslında seçmeyecekti kim-
lerle gideceğini. 

 Sadece ulaşabildiği kadar çok insana ulaş-
mak istiyordu. 

 Helikopteri bu sefer kaçırmamaları gereki-
yordu, tek kurtuluş bu araçtı. 
Her gün sürekli notlar alıyordu, saatleri-anları ta-
kip ediyordu bu notları tutabilmek için. Gökyüzü-
nü izliyordu. Notlarına göre, her gün aynı saatte 
duyulan bu ses, belli bir süre devam edip sonra 

kayboluyordu. 

 Biliyordu, inanıyordu, insanlar için bir umut 
çağrısıydı; yetişen çekip gidecekti, tersine dön-
meye başlayan şu zalim dünyadan. Amacına ulaş-
mak için bir rota çıkarmıştı. 

 “Tamam, bu sefer olacak. Paniklememem 
lazım.”
Gözlerini yumdu, derin bir nefes aldı. Rehberin-
deki herkesi aramıştı, şimdi sıra dışarıda yol bo-
yunca ulaşabildiği kadar çok insana ulaşmaktı. 
Sırt çantasına doldurdu çekmecesinde iyi kalan 
ne kadar duygusu varsa, dolaplardaki iyi düşün-
celeri de boca etti küçücük çantaya. Çantasını sır-
tına taktı, perdeyi araladı, dışarıyı kontrol etti. Tek 
tük arabalar bir yerlere gidip geliyordu. Koltuğa 
oturdu, ayakkabılarını giydi. Şapkasını taktı. De-
rin bir nefes alıp, kapı kolunu çevirdi. Kapı kolunu 
çevirmesiyle, çok yüksek bir sesin duyulması aynı 
ana denk geldi. O kadar yüksek bir sesti ki bu ses, 
kapı kolunu bırakmak zorunda kaldı. Bıraktığı gibi 
ses de kesildi. 

 “Nasıl yapacağım? Bu da ne? Şimdi de bu 
engel mi çıktı?” 

 Çıkıçıkı çıkıçıkı.. sesi duyduğu gibi mutfağa 
koştu. Dışarıdan içeriye yiyecek gönderilmesi için 
tasarlanmış folyo borudan gelen sesti bu. 
Bir dilim ekmek, bir mandalina, birkaç sebze, bir 
bardaklık da süt. 

 “Hıh garip” dedi ve düşünmeye devam etti. 

 Perdeyi araladı. 

 Servise çıkan araç dağıtımı bitirmiş ve çıkış 
yoluna doğru ilerlemişti bile. Apartmanlara, ev-
lere kaydı gözleri; nerdeyse birbiri içine girmiş 
folyo borular, bileklerinde izin kelepçesi olan in-
sanların ağızlarında maske, ellerinde eldiven, 
sarının tüm tonlarına sahip, ne zaman doğacağı 
belli olmayan bir güneş, pencerelerden dışarıya 
süzülen -bir yanıp bir sönen- ışık.  Perdeyi kapattı.
Ses uzaklaşıp gitmeden, bitmeden, çıkıp gitme-
liydi’ler. Tekrar rehberi eline aldı ve nasıl yapa-
caklarını anlatmaya başladı, karşıdaki seslere. 
 Günlerdir üzerine çalıştığı mıknatısı da bi-
leğine geçirince artık hazırdı.  Sandalyeyi iki eline 
aldı, yukarıya kaldırdı ve tüm gücüyle cama fırlat-
tı. 
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 Cam darmadağın olmuştu. Gülümsedi. 
Artık sesi çok daha net duyabiliyordu. Koşmaya 
başladı. Çok hızlı koşuyordu, o kadar hızlıydı ki bir 
atla yarışabilirdi. Elini yukarıya kaldırdı yavaşça, 
hızla koşarken. 

 Yolda, sokakta, dışarıda olan insanlar; bir 
bir mıknatısa yakalanıp onun arkasında koşmaya 
başlamıştı. Helikopter sesinin geldiği yöne doğru 
koşuyorlardı. 

 Rehberindeki herkesin evinin camı darma-
dağındı. 

 Bir umuda koşuyorlardı. Sesin geldiği yön; 
tek çıkış ışığıydı, buna inanıyorlardı. 

 Koşarken; 

 açlıktan ağlayan insanların yanından geçi-
yorlardı,

 sokakta öldürülen kadınların yanlarından,

 eşlerinden dayak yiyen kişilerin yanların-
dan geçtikçe daha da hızlanıyorlardı,

 sahile vuran ölü bedenler onların daha hızlı 
koşmasını sağlıyordu,

 gazetelerde çıkması yasaklanan yazılar, 
gerçekler, o kadar net okunuyordu ki bu kadar 
hızlı koşmalarına rağmen,

 halkın başına getirdikleri insanların refahı-
nı görüp, biz nasıl yaşadık böyle diyorlardı kendi 
aralarında,

 koştukça;

 yaşları da hızlıca süzülüp akıyordu geçtikle-
ri yere doğru,

 ağlayan annelerin yanından geçtikçe daha 
da hızlanıyorlardı,

 şairlerin şiirlerini anlıyorlardı koştukça,
 türkülere, ağıtlara eşlik ediyorlardı,

 bitkilerin tanık olduğu her olayı görüp-du-
yup-hissedebiliyorlardı,
 ayağında ayakkabısı olmayan çocukların 

yanlarından geçtikçe hızlanıyorlardı,

 cebinde beş kuruşu kalmayan babaları gör-
dükçe hızlanıyorlardı,

 öldürülen onca hayvana biçilen “av” adını 
gördükçe hızlanıyorlardı, çünkü artık kendileri bi-
rer avdı.

 Yoruldu.

 “Başarmalıyım..” diye mırıldanırken arkası-
na baktı; “başarmalıyız..”

 Çok yoruldu, tüm gördükleri onu yine yor-
muştu. Ses uzaklaşıyor gibi geldi; yakınlaşması 
gerekirken. Elini, havada zor tutuyordu. Umuda 
tutunamıyordu artık. Bir anda, bir anlık bir göz 
kapama, elini düşürmesine sebep oldu; gerisinde 
koşan kim varsa yere düştü, kendi de dahil. Top-
rağa düştü yüzleri. Yüzünü hafifçe kaldırdı, ileriye 
bakmaya çalıştı. Gözleri bulanık görüyordu. Sis 
inmişti sanki baktığı yere. Ne gördüğünü seçemi-
yordu.

 Tıkı tıkı tıkı tıkı tık tık tık…

 Gözlerini açtı, tavana bakıyordu. Sis kadar 
beyaz tavana. Yataktan kalktı, banyoya doğru 
ilerledi, başında yine aynı ağrı.

 Musluğu açtı ve yüzünü yıkadı, havluyu alıp 
yüzünü silerken, aynaya bakıyordu. 

 Tık tık tık tık.. Komşunun çamaşır makinesi 
artık sıkmaya geçmiş ve durmuştu. Ses kesilince, 
bu sefer da kapıdan tık tık sesi gelmeye başladı. 
“Sabah sabah bu da kim?” diye düşünerek kapıya 
doğru gitti ve kapıyı açtı;

 yüzünde maske, ellerinde eldiven olan bir 
adam ona bir poşet uzatırken “kahvaltınız” dedi.

 “AAaaaaaaaaaaaa!”

(Nisan 2, 2020)
(11:32, Perşembe sen bunu bana yapmaya mecbur musun?)
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KUM FIRTINASI

Ceren Boğaç

 Kırmızı buz çiçekleri, yeşil kristalleri andıran 
gövdeleriyle kuşattıkları bodur tepenin üzerinde 
ışıldarken, Hasan vizörden gözünü kaldırıp çalılı-
ğın kumsal ile birleşen yamacına taş örgüsü du-
varıyla yaslanmış barın çatısını fark etti. “Kutlama 
burada olmalı” diye geçirip içinden, hududun-
daki ormanlık alandan kamufle fakat denizden 
aşikâr bu küçük yapıya doğru ilerledi. Son cemre 
toprağa düşeli iki hafta olmasına rağmen havada 
asılı kurşuni soğuk halâ dağılmamıştı. Balık sırtı 
beyaz kazağının üzerinden onu saran kahverengi 
atkısını boynuna bir tur daha doladı. Farklı yük-
sekliklerde dizilmiş kumtaşı basamaklardan, ka-
musal kullanımı mekân sahibinin mahremiyeti ile 
sınırlı bu taş yapıya ahşap kolonlar ve beşik çatı 
ile iliştirilmiş yarı açık alana indi. 

 Güneş henüz ufkun altına inmemiş, deniz 
lacivertten griye dönmemişti. Bir süredir birlikte 
çalıştığı yayın ekibi çoktan gelmiş ve bağımsız çı-
karmayı başardıkları gazetenin ilk sayısının kutla-

ması başlamıştı. Bardan kendine bir kadeh Jäger-
meister alıp arkadaşlarının yanına geçti. Polifonik 
fakat ahenksiz bir seda içinde bir süre konuşulan-
ları duymadı.  Gurup zamanı, bakır renkli kuru 
sis gibi kalabalığın içinde dağılıp yerini karanlığa 
bıraktığında, sesler azaldı. Sesler azaldıkça söz-
cükler anlaşılır olmuştu. Çokça politik mevzu ve 
günlük lâkırdılar arasında gazetenin sanat sayfa-
sından sorumlu olan Yasemin, sözü Hasan’ın son 
sergisine getirdi: Ses/siz. 

 Hasan çektiği fotoğraflar hakkında konuş-
mayı sevmezdi. Akademi’den mezun olduğu za-
manda beri -ki üzerinden otuz yıldan fazla geç-
mişti- eserlerine kendinden kattığı tek duygusal 
biçim kırmızı olmuştu. Son birkaç dakikadır karşı-
daki masada ara ara göz göze geldiği kadının du-
daklarındaki rujun rengine takılması da bundan 
dolayıydı. Sez/siz onun beşinci kişisel sergisiydi. 
O, fotoğrafın lisansız bir andaç olduğunu ve an-
lamının zamana yayılan bir sessizlikten oluştu-
ğunu biliyordu.  Gerçekliğin izini bu kadar ortaya 
çıkarabilen başka sanat var mıydı? Üstelik sonsuz 
kez yeniden matbu yetisi varken. “Her şeye tâbi 
olmak ve dışında kalabilmek böyle bir şey…” diye 
geçirdi içinden. 

 Denizin tuz sesi parmaklarının ayazında 
titreşirken, hayatın alışık olduğu esmerliğini Jä-
germeister’ın ilaç tadından yudumladı. Kalabalık 
artmıştı. Birkaç kişi konuşma yapmış, alkış sesleri 
kumsalı şekillendiren rüzgarla ileriye vurmuştu. 
Zaman, bulutlu bir kuyu gibiydi: olup biten her 
şey içine düşüyordu. Her hatıra da bu kuyuya 
bağlı, masadaki sohbet kordonlarıyla geri çekili-
yordu. Protestolar anılıyordu. Doldukça boşalan 
barış görüşmeleri. Doğum günleri hatta. Nasıl da 
zordu bu adada insanın kendi krizalitini çatlatma-
sı. Araya başka ülkeler ve şehirler de bağlanıyor-
du. Savaşın ölü mevsiminin beşinci döngüsünde 
gittiği İstanbul’dan güzel anılar çekiyordu Hasan 
kuyudan. Ve dehşetli anılar: 12 Eylül Darbesi’nin 
kara kanı. Göğüs yaran bu coğrafyaya karılmış dü-
şünceler arasında bir an herkes kaybolmuştu. Ha-
vayı delen anılar müzik sesiyle kuyuya atılıp, gece 
yeniden alkışlarla dikildiğinde, uzaktan Mert’i 
gördü. Kalp kabuğunu kıran depremler geçeli çok 
olmuştu ama orada duran yara aynıydı. Ona kır-
gın mıydı? Hayır. Kadim sızı, her bedende daha 
çok nemlenmiş, kurumamıştı sadece. Hasan do-
nan bu sepya rengi karenin içinden sahile doğru 
yürüyüp gitti. Aydınlığın azalıp zifir ile buluştuğu 
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yerde kuma oturdu. Sağ yanında bir gölgenin kı-
mıltısını fark etti aniden. 

 Kırmızı: Aşk, savaş, erotizm, devrim, kan 
ve hayat.  Gökkuşağının en kısa dalgası, denizin 
emip geceye bağladığı o sıcak renk, birazdan dö-
külecek tüm sözcükleri kusursuz bir simetriyle 
çerçeveler gibi dudaklarında parlıyordu. Suyun 
derinliğine yerleşmiş yüz yıllık kayadan kopan 
tek bir granül, rüzgârın Akdeniz’e kondurduğu bir 
öpücükle yalıtaşlarını aşarak yıldızların terk etti-
ği bu kumsala taşındı. Hayatı soldan kavramaya 
alışmış ellerinin ince deliğinden, yüzlerce başka 
kum tanesi ile akıttı o granülü. Zamanı ölçmek 
için değil, tanenin akış hızına göre içinden dam-
layan sözcüklerden birini yakalayabilmek içindi 
bu devinim. Yarı karanlığın içinde bir gölgenin sol 
yanına gelip oturduğunu gördü Vera. O’ydu işte. 
Hiçbir tesadüf tek seferlik olamazdı. Hiç düşün-
meden ona döndü, kırmızı dudakları aralandı ve:

 “Hasan” dedi boğuk bir sesle… “Hasan… 
sensin değil mi?”

 Elli metre uzakta kalan kalabalığın müzik, 
içki ve dansla harmanlanan tantanası, akortsuz 
davul gibi sahili inletiyordu. Hasan’ın afalladığını 
gördü. Omuz hizasına dökülen dalgalı buz beyazı 
platin saçlarını, pembe poplin kazağının içinden 
çıkartıp geceye savurdu. Hasan kuma oturmadan 
önce onu fark etmemişti. Yaranın aklı bazen kadi-
fe bir perde örerdi hayatla aranıza, zahir görün-
mez olurdu. Bir seri kimyasal tepkimeyle oluşan 
alev gibi, loşlukta dalgalanan kırmızı dudaklarıyla 
kumların üzerinde kayarak daha da yakınına geldi 
Vera ve:

 “Otuz beş yıl geçti fakat gözlerin… Para-
mal’da, hatırlıyor musun? Harekât sırasında, he-
pimiz oradaydık. Çadırlarda… Gözlerin… hiç de-
ğişmemiş. Sensin değil mi? Hasan?” diye devrile 
devrile içinden düşen cümlelerle devam etti. 

 Gökyüzü nehirlerinin akıntısıyla büyüyen 
kor gibi, yangına dönüştü Vera’nın sözleri. Çocuk-
luğunun korku coğrafyasına biletini kendi kesmiş-
ti. İçi köz, dışı ince buz billûru savaş yıllarının izleri 
sızladı içinde. Bedeni başka, tini başkayken bel-
leğine kazınanlar, başı sonu akla gelmeden, orta 
yerinden tutturulmuş bir şarkı gibiydi. “Her şey 
benim suçum muydu gerçekten?” diye sorarken 
buldu kendini yıllar sonra. Kimse bilmeden genç 

kızlığını içinde yaşadığı ortaokul yıllarında ne çok 
kırmışlardı onu -en çok da o kumral saçlı ve gür 
sesiyle sınıfı okuduğu şiirlerle inleten zalim oğ-
lan:

 “Bir gölün dibinde gümüş kakma bir san-
dıktı kapağını açtım içinde genç bir kadın uyuyor 
camdan kuşların arasında saçları saman sarısı kir-
pikleri mavi yıllardır böyle derin uykulara dalmış-
lığı yoktu ”

 Öfkenin paslı kilidini çocukluğun yasıyla 
öğütmüş ve bir gün, kumral oğlanın bariton ne-
fesli nefreti, gül dikeni dişlemiş gibi içini lime lime 
etmişti. “Savaş çıksa da hepimiz ölsek!” diye ba-
ğırmıştı Vera okul avlusunda.  

 Evin ayrılık, ayrılığın ise her şeyi geride bı-
rakmak olduğu ertesi günün sabahında, “birkaç 
saate köyümüze geri döneceğiz, korkma” diye-
rek, o Mutlu Vadi’ye götürmüştü nenesi onu. 
Limasol’un sarhoş bağları şahitti, ağlamıştı adı 
henüz Vera olmayan o ergen kız toprak yol bo-
yunca. “Savaş benim yüzümden mi çıktı?” diye 
hıçkırmıştı yazın volkanik kışa dönüştüğü Tem-
muz ortasında. Önce tozun dumana karıştığı bir 
kuyrukta beklemiş, sonra saçlarının dalgasından 
kokuşmuş çime vuran yorgunlukla yere yığılmış 
ve bedduanın acı tadında kendisine verilmiş bis-
küviyi çiğnemişti. Kuris nehir havzasının batı ya-
kasında, Kourion tepesinin eteklerinde salınan 
Piskobu’nun kıyıları karanlığı örtünürken, annesi, 
babası, ablası ve abisi ancak varabilmişti yanla-
rına. Gök kürede hilal azalırken, yaşı on dörttü 
Vera’nın. Aynaya baktığında kendini göremediği 
o zamanlarda ne harekât ne de tek kişilik çadıra 
sığdırabildikleri hayatı umursamıştı. O Mutlu Vadi 
’de, çağırdığı lanetin pişmanlık bisküvilerini süte 
batırmış, kuyruk yağından yapılmış kara çorbayı 
şikâyet etmeden içmişti. Kaçmak için sığındıkları 
koyak dolup taşınca, az ötedeki orman kampına 
yerleşmişlerdi. Bu korku panayırı içinde, Hasan’ı 
ilk kez orada görmüştü.  Geride bıraktıkları evden 
hiçbir şey alamadığı için, uzun yıllardır buluşma-
mıştı bu hatıralarla. Oysa bu akşam, kamp hudu-
dunun sonundaki çadırın dış tentesinin aralığın-
da, boynunda asılı fotoğraf makinesi ve dumanlı 
gözlerini tamamlayan ipek kirpikleriyle ilk kez 
gördüğü oğlan, gelip oturmuştu yanı başına.
Zaman kumda uykuya dalmıştı sanki. Dalgaların 
üzerinde bükülen mehtap mazinin eğri büğrü 
yolunu aydınlatmıştı. Hasan kalbinden boşanan 
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terin ayaklarının altından akıp, denize karıştığını 
duyumsadı. Gözlerini Vera’ya kenetleyip: “Musta-
fa?” diye sordu gecenin nemine tutulan utangaç 
sesiyle.  Bitimsiz kederin yitirilmiş toprağına elle-
riyle kazdığı siperin içine, siyah dalgalı saçlı ergen 
bir çocuk atladı o an: Bir gece önce Paramal Or-
man Kampı’na gelip tam karşılarına kondurdukla-
rı çadırlarıyla ilk kez varlığından haberdar olduğu 
uzak bir akraba, annesinin üvey kardeşinin küçük 
oğlu, zihni gibi dalgalı saçlı Mustafa. Çocukların 
toprak, büyüklerinse rutubet ve ıstırap koktuğu 
o ayların hatırası içine tünedi Hasan’ın. “Köy düş-
tü” haberiyle, günler sonra toplandıkları o tıkış tı-
kış sinema salonundan dışarıya çıkartıldıklarında, 
karşıdan parlayan beton yeniden gözlerini yaktı. 
Önce çocuklar, kadınlar ve yaşlılar, sonra yetişkin 
erkeklerin toplandığı kampta ne çok yağmur gir-
mişti uykularına, çadırın diğer ucundan sel olup 
çıkmıştı. Sabır yiyecekleri çoğaltmamış, battani-
yeler geceleri ısıtmamış, birlikte büyüttükleri si-
perde saklansalar da su baskınlarına güçleri yet-
memişti. Sığınak tuttukları sinemadan akşamları 
gizlice kaçıp suladığı kadife çiçeklerini özlemişti 
en çok Hasan. Nasıl da özenle ekmişti onları bir 
daha geri dönemedikleri evin bahçesine. O çiçek-
leri soldurdukları için bir daha evi olmamıştı. Son 
üzümlerin şırasında çocukluğunu da yudumladı-
ğında, başı bir daha bulutlara değmemişti. Köh-
ne bedenlerin ölümünü görmüştü orada. Bir de-
likanlının ateşten ellerinde kalbi titremiş, acının 
paylaşılmadığını ilk kez orada öğrenmişti. Pisko-
bu’da çürüyen arabalar, arabaların içinde çeyiz-
ler, çeyizlerde sararan umutları geride bırakmıştı 
Hasan. Mustafa’nın gerçekte Vera olduğunu o za-
manlar anlamamıştı.

 “Mustafa… Bu ismi duymayalı uzun zaman 
oldu.” diye karşılık verdi Vera. “Adım uzun za-
mandır Vera benim.”

 Hasan gülümsedi. “Vera…” dedi, “Nasıl da 
tanıdın beni!”

 Olmayacak duanın köşesine kondurulmuş 
gibi kampın en ucunda, kışın kuru soğuğunda 
titreyen çadıra zar zor sığan pirinç karyolada 
beş kişi yattıkları günlerin birinde, çoluk çocuk 
herkesi karanlığın dehlizinden geçirip, Hasan’ın 
babasının kamyonetine sıkıştırıldıkları tünü hiç 
unutamamıştı Vera. O gece acılarını sürüp geçtik-
leri yoldaki bir barikata takılmış, sadece Hasan’ın 
annesinin ve Vera’nın babasının anladığı o dilde, 

gün yüzlerine vuruncaya dek faşizmin kükreme-
sini duymuşlardı. İki ergen çocuk getirildikleri ka-
rakolda korkudan birbirlerine sokulmuş, o sabah 
kanatları kırılmış, sonrasında uçmayı öğrenmişti. 
Kurşuna dizilmekten eski bir komşunun hatırına 
kurtulmuş, hayatlarında ilk kez uçağa binecekleri 
Ocak sonuna kadar Paramal kampına geri gönde-
rilmişlerdi. 

 Vera’nın anlattığı bu hatıra, Hasan’ın bel-
lek kuyusunda toprağa gömülüydü sanki. Zaman 
zaman, tadını asla unutamadığı o bisküvilerin 
boş teneke kutularıyla çadıra su taşırken kestiği 
parmaklarının acısını duyar, annesinden geriye 
kalan bir çift gözlüğün buğusundan, orada çek-
tiği birkaç fotoğraf karesine bakardı. Başka da 
bir şey çıkmazdı geçmişin kuyusundan. Sınırın 
öte yakasında bıraktığı anıların yerine önce İs-
tanbul’u sonra da Mert’i koymuştu Hasan. Vera 
ise bir yolunu bulup kaçtıkları İngiltere’den geri 
dönmemiş, yıllarca Avrupa’da şehirler gezip, be-
denini değil, dünyasını da evirtmişti. Uzun bir 
süre ne maşeri ne mahrem bir kadın olabilmiş, 
cinsiyet hoşnutsuzluğunu, sülale arbedelerini, dil 
zamirlerini aşıp, bir kuru temizleme dükkânında 
yaş almıştı. Son birkaç yıldır daha sık ziyaret ettiği 
Ada’da yeni dostluklar kurmuş, yerel gazetelerde 
ilk gençlik yıllarının öykülerini yazmaya başlamış, 
doğduğu yere -o kamptaki herkes gibi- bir daha 
geri dönememiş, dolayısıyla kök coğrafyası tek 
kalbi olmuştu. 

 “Biliyor musun Hasan” dedi Vera, “…haya-
ta tutunmaya çalıştığımız o zamanlar, şimdi tuhaf 
gelse de düşündüğüm tek şey senin de benim 
gibi olup olmadığındı. Bazen bana baktığında, 
gerçek beni gördüğünü hissederdim. Bu sebep-
ten gözlerini hiç unutmadım.”

 Geceyi aşan ince bir sohbet o yılların ele-
mini örselerken, aniden esen rüzgârla kum dep-
reşip, üzerine çöken zamanı silkelemek ister 
gibi şaha kalktı. Hasan yerinden sıçrayıp Vera’yı 
ellerinden tutarak oturdukları yerden kaldırdı. 
Kumun hayatı tekrardan şekillendirdiği o seher 
vakti koşarak, sahilde sabahlamış başkalarıyla, 
taş yapıya sığındılar.

 “Sadece kum...” dedi Hasan. 
 “Biliyorum.” dedi Vera, gün ağarırken üzeri-
ne çömeldikleri traverten zeminde Hasan’a soku-
larak. 
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Tamer Öncül

BEYAZBASAN

Üşüyen iliklerime dek
İnerdi ağırlığı.
“Beyazbasan” derdim,
Gülerdi teyzem.
“Karabasan” derlermiş ona,
Oturup göğsüne
Kesermiş soluğunu insanın…

Benimki, pamuktan
eski yorgan kokardı.
Lif lif dağılırdı
tıkanan nefesim.
İri, beyaz memeleri
Zıplardı göğsümde
Tam öleceğimde,
Mertekler
Saçından tutar,
Asılı kalırdı tavanda…

Mayıs 2020
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Nafia Akdeniz

NEYSE

sadece ısırmak istediklerimi düşünüyorum. 
                                                         Stevie Smith

en fazla dijital fotoğraf olabildim hasretimdekilere
keskin rüya, bıçkın hayal, doyumsuz fantazya.

beni düşlemek de olmasa olmazdı çocukları –

düşmedi daha yakından sevebilenin gölgesi 
neyse, neysedir düşlemden doğanların ismi. 
(kendi dilimi ısırmayı yeğlerim Stevie gecelerde)
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Tuğçe Tekhanlı

PRIMAVERA*

sendin
Venüs’ü çevreleyen, ışık çemberi halinde
biriken bavulları mırıldanarak çözen gövdemden 
başka bir tren yolculuğundan, Milano’dan Floransa’ya
omzumda kalan hızı bağışlardın sevişirken,
baharı değdirirdin bakır saçlarıma, kasıklarıma 
çiçekleri binbir türlü
portakal ağaçlarının altında
dans eden üç güzeller ile sendin

*Rönesans ressamı İtalyan Sandro Botticelli’nin ‘İlkbahar’ isimli tablosu

3 Temmuz 2020 01.49 Ozanköy
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YUNUS EMRE’NİN 
ŞİİRLERİNDE ZİHİNSEL 
SEYRÜSEFER

Gülden Sarı

 Edebiyat bir yolculuktur. Edebiyatı, şiiri 
üretmek ileriye, içten dışa doğru bir yolculuk ola-
rak düşünecek olursak; onu anlama işi de bu se-
fer geriye, dıştan içe doğru bir yolculuk olacaktır. 
“Şiir yazmak, görünmezden görünene, içten dışa 
bir zihinsel seyrüsefer ise; edebiyatı, şiiri anla-
mayı mümkün kılan şerh çabası da görünenden 
görünmeyene, aşikârdan gizliye, dıştan içe doğ-
ru gerçekleşen bir yolculuk olmaktadır.” (Doğan, 
2006, s. 48)

 Yunus Emre bir beytinde;
 Aşktır bu derdin dermanı, aşk yolunda ve-
rem canı
 Yunus Emre eydür bunu, bir dem aşksız ol-
mayayım   (Toprak, 2006, s. 63)

diyerek edebiyatın bir yolculuk olduğunu ne ka-
dar lirik bir eda ile söylüyor. Çıkılan bu yolculuğun 
adı/nedeni ise aşktır. Ona göre âşığı hasta eden 
de iyileştirecek olan derman yani ilaç da aşktır.  
Sehir de panzehir de o’dur. Âşık bu uğurda, bu 
yolda âşık canını vermeye hazırdır. Edebiyat bir 
yolculuktur dedik. Şairin/âşığın zihnî veya bedenî 
gerçekleştireceği bu eylemde âşık zaman, mekân, 
din-tasavvuf, dil, kültür, ilim veya hayat ülkesine 

yolculuk eder. Şairler söz aracılığıyla duygu ve 
düşünceleri vasıtasıyla dış dünyaya bu seyahati 
gerçekleştiriyor.

 Yolculuk yapmak veya bir diğer ifadeyle se-
yahat etmek anlamına gelen sefer kelimesi, “ta-
savvufta sâlikin nefsini terbiye etmek ve Hakk’a 
ermek için yaptığı maddî/bedenî ve manevî/
bâtınî yolculuğu ifade eder.” (Uludağ, 2009, s. 
298). Tasavvuf ehli, kötü huydan uzaklaşarak gü-
zel huya erişmek, güzel bir huydan daha güzeline 
ulaşmak için kalp ile yapılan mânevî-bâtınî sefere 
öncelik verir. Bu, uzun bir seyahattir, ruhun be-
dene yolculuğu… Sûfiler nefsin terbiyesi için bu 
yolculuğu sıkça yapmışlardır.

 Fenâdan bâkiye göç eyler olduk
 Güneldim şol yola, dönmezem ayruk
 Muhabbet bahrının gavvası oldum,
 Gerekmez, Ceyhuna dalmazam ayruk   
(Toprak, 2006, s. 72)

 Tedbil-i mekânda ferahlık var derler. Mekâ-
nın yenilenmesi, mekân değişikliği kuşkusuz 
insanın ruhî haletine de olumlu tesir edecektir. 
Bu ruhanî yolculukta insanın gönül aynası temiz-
lenecek, saf hale gelecektir. İster fizikî ister ruhî 
gerçekleşsin hakiki aşk için çıkılan yolculuğun 
sonunda insan huzuru, ruhunu aidiyet hissettiği 
yerde bulacaktır.  

 Yolculuk metaforu kişinin bulunduğu yer-
den uzaklaşarak yine başladığı yere dönüşüyle 
sona erer. Bu seyahatin başlangıcında ve nihaye-
tinde kişi başkalaşır. Seyahat sonunda ruhî olgun-
laşma yaşanır.

 Anadolu’ya yapılan gönül miracı;

 Âşıkların Anadolu, Rumeli ve Azerbay-
can’da gezerek söyledikleri şiirler âşık edebiyatı-
nın bu coğrafyalarda yeşermesine zemin hazırlar. 
Seyahatleri ile geniş halk kitlelerine yakın olan 
şairlerinse esas amaçları dinî-tasavvufî düşünce-
yi halka yaymaktı. Sade bir dille söylenen eserler 
halk tarafından kolaylıkla anlaşılabilmekteydi.
Tekke ve tarikatların gelişmesiyle Anadolu’da 
tasavvuf edebiyatı şekillenir. Çeşitli tarikatlara 
mensup sûfî şairler Anadolu’da halk toplulukla-
rına hitap etmeye başlar. Anadolu coğrafyasında 
yeşeren zümre edebiyatında tasavvufi doktrini 
halka öğretmede şairler köprü görevi üstlenirler. 
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Burada, Anadolu irfanının bütüncül özelliği içeri-
sinde Yûnus Emre, bu kültürü inşa eden önem-
li bir şahsiyet olarak karşımıza çıkar. Manevî bir 
misyona sahip olan Yûnus Emre, şeyhi Tapduk 
Emre’den feyz alarak halka rehberlik etme misyo-
nunu üstlenir. Fizikî yolculuğunun sonunda ruhî 
olgunluğa erişir, ayak bastığı topraklara tasavvuf 
telakkisini yayar.

 Senden sana varır yolum Senden Seni söy-
ler dilim
 İlle Sana ermez elim, bu hikmete kaldım 
tana    (Toprak, 2006, s. 141)

 Yaşadığı XIII. Yüzyıl’dan günümüze taşınan 
mısralarında kendi ifadesiyle “Yukarı iller”i yürü-
yerek dost sırrını aradığını, Urum’da ve Şam’da 
kendisi gibi garip birini bulamadığını, Şiraz, Bağ-
dat, Tebriz, Şam, Nahcıvan gibi beldeleri gördük-
ten sonra Rum (Anadolu)’da kışlayıp baharda ise 
memleketine döndüğünü söyler.

 Gezerem Rûm ile Şam’ı Yukarı illeri kamu
Çok istedüm bulımadum şöyle garib bencileyin
İndik Rûm’a kışladuk çok hayr ü şer işledük
Uş bahâr oldı girü göçdük elhamdü lillâh   (Timur-
taş, 1972, s. 16)

 Yunus Emre’nin tarihi kişiliği menkıbelerle 
iç içedir. Dolayısıyla salt bilginin yerini menkıbe-
lerde hüküm süren efsanevî ve rivayete dayalı 
olan bilgi alır. Bu nedenle seyahatlerinin sebeple-
ri, bunların ne şekilde gerçekleştiği tam olarak bi-
linmese de tarikatlar döneminde seyahat etme-
nin sûfilerin hayatında nefis terbiyesinin önemli 
bir unsuru olduğu bilinmektedir.

 Saldı beni uzak yola, şol gözlerim dola dola
Dertli halinden ne bile, yüreği sağ olan kişi   (Top-
rak, 2006, s. 80)

 Yunus Emre ve onu takip eden pek çok sûfi 
şair, yaşadığı çağın kültürünü şifahen almıştır. 
Dolayısıyla Yunus Emre’nin tekke ve çevresinden 
edindiği bilgiler gelenekten gelir. Şiirlerinde kul-
landığı ümmî sıfatı da aynı kaynaktandır. Ümmî; 
gelenekten gelen saf bilgiye sahip olan, “kitâbî 
bilgilerle zihnini doldurmamış, doğal hali üzerine 
kalmış, okuyup azarak tahsil görmemiş kimse” 
(Karaman, Karagöz, Paçacı, Canbulat, Gelişgen, 
Ural, 2006, s.672)’ye denir. Onunla ümmîliğinin 
okuryazar olmayışından kaynaklı olduğu ile ilgili 

söylenti, bazı şiirlerinde, bilgiyi gerçeğe ulaştır-
mak için bir araç saydığından, ilmi önemseme-
mesi, dervişlik tevazuuyla kendisini bir şey bil-
mez olarak nitelendirmesi ve bilgisine güvenip 
gururlananları taşlaması yüzündendir (Gölpınarlı 
1995, s. 12). 

 Fizikî âlemden başlayan bu bâtınî seyahate 
çıkmadan bu yolun ve yolun sonunun yokluk ol-
duğunun idrakinde olunmalıdır. Çünkü esas olan, 
yoklukta varlığı bilmektir.

 Dinlemeden anladık, anlamadan eyledik
Gerçek erin bu yolda, yokluktur sermayesi  (Top-
rak, 2006, s. 151)

 Sevgiliyi bulma, ona kavuşma arzusuyla çı-
kılan yolda karşılaşılacak tüm engeller, zorluklara 
âşığın tahammül göstermesini sağlayan aşktır. 
Bu yolun sonunda sevgiliye kavuşma ümidi onu 
ayakta tutar. 

 Sensiz yola girer isem, çarem yok adım at-
mağa
 Gövdemde kuvvetim Sensin, başım götü-
rüp gitmeğe (Toprak, 2006, s. 155)
 Aşkın kılavuzluğuyla çıkılacak bu yolda 
iman onun en büyük yoldaşı olacaktır:
 Cânem ben andan ezeli eşip geldim
 Aşkı kılavuz tutup, ol yola düşüp geldim   
(Toprak, 2006, s. 84)

 Miskin Yunus ölücek, sini nurla dolacak
 İman yoldaş olucak, Âhirete şir gider(Top-
rak, 2006, s. 115)

 Âşık Yunus’un budur işi, yoluna fedâdır başı
İman et bize yoldaşı, deyem ağlayu ağlayu    (Top-
rak, 2006, s. 128)

 Âşığın en büyük sınavı ise katedmesi gere-
ken merhalelerde vazgeçip dönmemesi, yarıda 
bırakmamasıdır. Ondan beklenen tüm zorluklara 
tahammül göstermesidir. Çıkılan gönül miracında 
sadakat ise en önemli kavramdır. Bu yola sadık 
olup geri dönmemek gerekir.

 Ey Yunus’u yaradan, götür hicabı aradan
Sâdıkım yolunda ben, yalan dâva kılmazın   (Top-
rak, 2006, s. 113)

 Yola çıkmadan bir de yoldaş edinmek ge-
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rekir. Başlangıçta yalnız olarak yolculuğa çıktığını 
düşündüğümüz Yûnus Emre tek başına değildir. 
Can, din ve iman vefâlı dostlarıyken nefsi ise bu 
yolculukta en büyük düşmanıdır.

 Dost ilinin haberin disem işide misin
Yoldaş olup ol yola sen bile gide misin   (Toprak, 
2006, s. 157)

 Dört kişidir yoldaşım, vefadâr râzdaşım
 Üçle hoştur başım, birine buşup geldim
 Ol dördün birisi can, biri din, biri iman
 Biri nefsimdürür düşman, yolda savaşıp 
geldim
 Bir kılı kırk yardılar, birin yol gösterdiler
 Bu mülke gönderdilen, ol yola düşüp gel-
dim   (Toprak, 2006, s. 84)

 Çıkılan yolculuğun nihayetide âşık tam bir 
teslimiyet yaşar. Buna İslâmî terminolojide vah-
det-i vücûd nazariyesi denir. Vahdet-i vücûd, ki-
şinin kemal noktasına varması ve nefsini terbiye 
etmesidir.

 Âşık olan miskin olur, hak yoluna teslim 
olur
 Her ne dersen boyun tutar, çare yok gönül 
yıkmağa   (Toprak, 2006, s. 155)

 Bütün bu izahlarda sonra sözlerimizi şöyle 
tamamlamak istiyoruz: UNESCO tarafından 2021, 
vefatının 700. yılı münasebetiyle Yûnus Emre ve 
Türkçe yılı ilan edildi. Biz de bu vesileyle Yunus 
Emre’nin şiirleri üzerine yeniden düşünme fırsatı 
elde ettik. Onun şiirlerinden elde ettiğimiz bilgi-
ler ışığında fizikî başlayan yolculuğunun netice-
sinde bu yolculuğun içselleştirilerek gönül mira-
cını gerçekleştirdiği ve şiir kanalıyla ruh ve beden 
bütünleşmesini yaşayışını gördük. Şeriat ve haki-
kat arayışını bâtıni düzlemde yaşayan şair bu ara-
yış yolculuğunun nasıl gerçekleştirileceğini satır 

aralarında anlatır. Tasavvufla gelişen hoşgörülü 
ve insani mısralara sahip şiirlerinde sanatını hal-
kın hizmetine sunduğu hissedilir. Onun sanatının 
sırrı ve ebedîleştiren güçlerden biri işte budur.  
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Ahmet Duyar
 

VAHŞİ AŞK

Sonu olmayan bir gecede 
Aşk penceresiz odada tuzağa düşürdü beni.
Ne diyebilirim ki?..
Acı verse de bu aşkı arzuluyorum.

Aşk benim için bir uyuşturucu
Ben sevdalıyken hiçbir doktor yardım edemez
Endişeli gözlerle sana bakıyorum
Yüreğimi hançerlese de bu aşkın çilesi tek umudum.

Ama yalnız olmak için doğdum ben
Evet, yalnız olmak için doğdum ben
Ve bu acı bittiğinde tekrar gelecek o korkusuz titreme.
Ne söylediğinizi duyamıyorum bu acıyla mutluyum ben.

Herkes eninde sonunda gidiyo
Gözyaşlarım uyuşşa bile
Acıyor ve yine acıyo olsa bile
Ama ben hâlâ aşkı arıyorum...

(TDE lisans mezunu) 
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Aliye Ummanel 

UYANIŞ

Yürü!
Unuttun yürümeyi.
Çıplak ayak 
ve 
bilmediğin bir yöne doğru. 
Nerede doğu 
nerede batı? 
Yarın nerede 
dün kimde kaldı? 

Yürü! 
Omuzlarında güneş, 
Çayır, 
Toprak, 
dünyayla bütünleş. 
Uyandır ruhunu 
ruhun leş. 
Önce az 
sonra sakinleş 
şşşşş… 
Sadece yürü.

(Kuyu  [2014] Kitabından) 
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Fatoş Avcısoyu Ruso

kabuktan sızan

süzülürken uzaklara 
serinliği vuruyor yüzüne, karnımın üstünde 
burgaçlar oluşturan kanadın

etimin kopuşunu aklından çıkaramıyorsun
kanımı
bir sarkaç mı asılı kalan
akan suyu mu ağzının

          -a k b a b a b e n d e ğ i l i m d i y o r s u n

kayışımı hatırlatıyor sana
altımda paslı bir yatak
kuruyan tuz 
ve taş keskin çıkıntılarıyla

-t a ş b e n d e ğ i l i m

(2019-2021)
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DESTAN
               

KURGU KURUNTUSU

    
İlke Ergin

 “Bu mevsime en çok kırmızı yakışır.” dedi 
Zaman. Oturduğu yerden doğrularak etrafındaki 
devasa çam ağaçlarına, az ileride iyice kabaran, 
köpüren grimtırak denize, hemen aşağıda kuru-
maya yüz tutan parke kaldırımlara göz gezdirdi ve 
soğuk, temiz havayı derin derin ciğerlerine çekti.
 
 “Evet evet, en çok kırmızı yakışır.”
 
 “Pek tercihim değil ama… Tamam, istediğin 
gibi olsun.” dedi Mekân. Balkon korkuluklarına 
abanmış, devasa ağaçların arasından seçebildiği 
kadarıyla denizi seyrediyordu. Sonsuza dek öyle 
kalacakmış gibi bir hali vardı. Öyle rahat, dingin… 
Gözlerini denizden ayırmadan sordu.
 
 “Peki, yanına?”
 
 “Bilmem, bir şeyler ayarla işte.”
 
 İstifini bozmadı Mekân. Bir heykel misali, 
ressama poz veren bir model misali balkon kor-
kuluğuna abanmış, yok yok neredeyse onu ku-

caklamış vaziyette öylece kalakaldı. Burnu alışıl-
madık şekilde kızarıktı. Sonsuza dek oracıkta, o 
kızarık burunla duracak gibi bir hali vardı. 
 
 Kayıtsız kalamadı Zaman. 
 
 “Birbirimize pek bakmıyoruz. Buna rağmen 
hep aynı anda, aynı manzaralarda gözümüz. Aynı 
ağacı, aynı denizi, aynı kaldırımı görüyoruz. Dü-
şündürücü… Hatta belki üzücü.” diye geçirdi için-
den, ama konuşmadı. 
 
 Bir süredir konuşacak pek bir şey yoktu or-
tada. Günlük işler, rutinler işte. Hep aynı şeyler. 
Zamanı zamandan çok mekân yapan şeyler. Ak-
mayan, devinmeyen, öylece duran… Koskoca, en 
az çam ağaçları kadar kocaman durağan anlar; 
ayları, mevsimleri içine alan. Ya yılları! Üzücü.   
 
 “Hastalık zamanı…” diye geçirdi içinden.
 
 “Salgın zamanı!”
 
 “Ne dedin?” diye seslendi içeriden Mekân. 
O ana kadar Mekân’ın eve girdiğini fark etmemiş-
ti Zaman. 
 
 “Hiç… Salgın zamanı diyorum. Aynı kahve-
ler, çaylar…”
 
 Elinde kırmızı ve diğerleriyle geri geldi 
Mekân. Kıs kıs gülüyor, alışıldık muzipliğini takını-
yordu. 
 
 “İşte farklı bir renk, yakın geçmişten farklı 
bir kırmızı.” dedi, elindekileri masaya koydu. 
 
 “Evet, pek uzak olmayan geçmişten… Nos-
taljik bir kırmızı!” diye onayladı Zaman. Muzip 
gülücüklere tebessüm ve tıslamayla karşılık verdi. 
Kırmızıda farklı bir şey vardı. Hatta her şey. Göre-
celi olarak iyiye ve kötüye dair. İlham vardı, duy-
gu vardı, yoğunluk vardı ve sıcaklık… Zaman’ın içi 
ısındı, hayalleri kabardı. Zamana ve mekâna dair 
düşünceleri… Bir şeyler yaratası, yazası vardı; 
ama ne?
 
 “Ne düşünsem düşünüldü önceden, ne 
söylesem söylendi.”
 
 “O ne demek şimdi?”
 

ÖYKÜ
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 “Hani bir şeyler yazayım diyorum. Öyle 
uzun uzadıya değil. Bir öykü yaratayım hiç yok-
tan. Biliyorsun, bir süredir sade okuyorum. Ke-
limleler ağırlaşıyor zihnimde, tonlarca. Hayaller, 
kurgular… Bırakmalıyım onları satırlara. Zihnimi 
hafifletmeliyim. Yok yok, nakış gibi işlemeliyim.”
 
 “Yap o zaman. Konuşacağına yap.”
 
 “Özgün bir şey! Öyle zor ki özgün bir şey ya-
ratmak. Hele öyküde. Söylenmedik söz, düşünül-
medik fikir kalmadı. İnsana dair her şey gibi onlar 
da tükendi. Hep tekdüze, hep klişe. Nasıl desem, 
bütün eserleri toplasan, bir araya getirsen yığınla 
nakarat dinlersin. Hem de defalarca!”
 
 “O zaman nakaratlardan birini seç sen de, 
Dostoyevsky gibi ezilecek misin, Christie gibi 
kana mı bulanacak ellerin? Belki varsayımlarda 
uçarsın Guin gibi, Orwell gibi, Zamyatin gibi; bel-
ki gerçeklerde yürürsün Pamuk gibi, Ağaoğlu gibi, 
Kemal gibi…”
 
 “Hangi Kemal?”
 
 “Hangisi olursa, fark eder mi ki?”
 
 Yine ıssız sessizlik, yine kalabalık düşünce-
ler. Bu kez kırmızının eşlik ettiği… Zaman’dan kı-
rılma anı.
 
 “Nasıl desem; tüm bunları, bu anı bile öy-
küye aktaracak olsam Virginia Woolf’tan, Jane 
Austen’dan farklı olmayacak. Tıpkı onlarınki gibi 
bir başlangıç. Anlıyor musun? Aynı teknik, aynı 
nakarat.”
 
 Derken kızıllığı büsbütün sönen gökte bir 
yırtılma oldu. İyice gölgelendi yıldızlar. Buluttan 
değil, geceden değil. Farklı bir karartı. Beraberin-
de iç acıtan bir inleme. Ayı sesi değil; suya bat-
mış, boğuk bir kapı gıcırtısı. 
 
 Sonra yer yarıldı sanki. Mekân neye uğradı-
ğını şaşırdı. Sokağın ucuna çivilendi gözleri, evin 
birkaç metre ötesine. Tam da orada, oracıkta 
sere serpe yatıyor, kıvranıyor, acı çekiyordu. En 
az yol kadar yaralıydı. Hem kendi canı, hem de 
iyice çöken yol için inliyordu sanki.
 
 “O da ne?” diye fırladı yerinden Mekân. 
“Bir balina bu, devasa bir balina.”

 “Evet,” dedi Zaman kayıtsızca, “Bir kambur 
balina.”
 
 Balinanın bir gözü yuvasından fırladı düş-
me anında. Göz kırık duvar saatinden fırlamış 
bir sustaya bağlı gibiydi. Bir ileri bir geri ötüyor-
du sanki, guguklu saat gibi. Balinanın yüzgeçleri 
tüylüydü kanat gibi. Yaralı, devasa kanatlar; çam 
ağaçları misali… 

 Mekân şaşkın, bir balinaya bir Zaman’a 
baktı. Hâlâ kayıtsızdı Zaman, Mekân’ın hayretiyle 
alay edercesine. O hayretten işittiklerini cevapla-
mak için konuştu bu kez.
 
 “Bir kambur balina. Büyütülecek bir şey 
yok.” Derin bir nefes aldı, gözlerini tam karşıya, 
artık sadece dalga seslerinin yardımıyla seyredi-
lebilen denize daldırdı. 
 
 “Yine bir klişe işte.”
 
 “Klişe mi? Yolun ortasına gökten balina ya-
ğıyor ve bu bir klişe mi?”
 
 “Evet, elbette klişe. Bu hep oluyor. Aldır-
ma.”
 
 “Saçmalama Zaman. Tamam, kabul ediyo-
rum. Gökten kurbağalar yağsaydı ya da bir piya-
no düşseydi bu bir klişe olurdu. Ancak bu bir ba-
lina. Hem de kambur balina! Akdeniz’in kıyılarına 
vuran, yok yok, yağan bir kambur balina!”
 
 “Yağan değil, düşen. Uçma konusunda he-
nüz çok tecrübesizler. Eh, kolay şey değil başka-
laşmak, başka bir türe evrilmek. Elbet becereme-
yecek, yorulacak, düşecek.”
 
 “Kolay şey değil mi? Olur şey değil!”
 
 “Olur, olur… Bir kanatlanır, iki kanatlanır 
üçüncüde uçar, göçer. Hatta, hatta belki Ay’a 
kadar, Plüton’a kadar, derken Andromeda’ya ka-
dar!” Tebessümün eşlik ettiği derin bir nefes aldı. 
“Mantıklı düşününce hepsinin, hepimizin Büyük 
Patlama’ya kadar yolu var.”
 
 Mekân suskundu. Bu seferki farklı bir sus-
kunluktu. Etrafa değil, dimdik Zaman’a odakla-
nan, soluksuz bir suskunluk. 
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 Öylece nice zaman geçti, kırmızı tükendi. 
Zaman masadaki tükenmişliği gösterdi.
 
 “Başka var mı?”
 
 “Evde yok. Gerçi sokağa çıkma yasağı başla-
madan gider alırdım da…” Gözüyle yolun ortasın-
da kıvranan balinayı gösterdi. Artık kanıksamıştı 
boylu boyunca yolu tıkayan koca devin varlığını. 
İnsan yeterince işitip yeterince gördüğü neleri 
neleri kanıksamıyordu ki zaten? 
Zaman sakin sakin başını çevirerek yola doğru 
baktı. Azminden yorgun düşmüş balinayı boylu 
boyunca süzdü, ancak incelemedi. Daha çok his-
lendi, düşlendi…”
 
 “Ne garip!” dedi, “Başarsaydı şimdi hepi-
miz özgürdük. Keşke başarsaydı. Yine de mutlu 
olmalı. Er geç başaracak. Hatta başardı. Evet, onu 
başardı saymalı.” 

 Bu başarının şerefine tükenmişliği kaldırdı. 
Tekrardan alevlendi kırmızı, akarken yaktı. Sancılı 
bir ateş değildi bu; sıcacıktı, ısıttı. O sıcaklıktan al-
dığı haz anlık değil sonsuzdu. Zamanlardan sonra 
Zaman gibi hissetti kendini. Heyecanlandı.
 
 “Özgün bir şey yaratmalı. Balinaların baş-
kalaştığı, iyice dönüştüğü bir şey.”
 
 “Kafka-vari bir şey mi?”
 
 “Yok, iyiye dönüştüğü bir şey. Yani göreceli 
olarak. Hem haksızlık etmemeli. Ondan öncesi de 
var.”
 
 “Neyden öncesi?”
 
 “Kafka’dan.” Kırmızının sıcaklığında ısıttı 
düşüncelerini.
 
 “Gogol okudun mu hiç?” Kesik kesik soluk-
landı. “Öyle irice bir göbek yaratmalı, belki onu 
kaybetmeli ve deli gibi aratmalı.”
 
 “Bu dönemde koskoca bir göbeği kim ister 
ki? Baksana, balinalar bile istemez oldu.”
 
 “Evet, tabii… Bugün kimseler istemez belki. 
Yani gebe değilse… Öte yandan bir dönem öy-
küsünde neden olmasın? Ortaçağ’da mesela ya 
da bizim zamanımızın ötesinde, ilerisinde. Neyse 

boş ver… Eskiler alsam, alıp yıldız yapsam ne çı-
kar? Garip ki o bile yapıldı. Ah, keşke kırmızıda bir 
balık olsam!”
 
 Gülümseyerek tısladı Mekan. “O da yapıldı. 
Hatta deniz ortadan ikiye bölündü de...”
 
 “Geç bunları! Diyorum ki zaten özgün bir 
şey yaratsam ne çıkar ya da arketiplerle kuşan-
sam? Ağlasam sesimi duyan olur mu? Ben bura-
dayım sevgili okuyucum, sen neredesin; diye sor-
sam cevap veren olur mu?”
 
 “Mısralarda mı?”
 
 “Yok canım, satırlarda. Atay gibi. Bu bal-
kona hapsolduğum gibi bir istasyona hapsetsem 
kendimi, ya da ne bileyim, 

 Turgut gibi trene binsem, tek seyirlik bilin-
mezliklere şöyle bir yol alsam… Düşlensem, düş-
lendikçe konuşsam, anlatsam.” 

 Bu son cümlenin ardından Zaman’ın gözle-
rindeki alev küllendi. Başı öne eğildi. Suskunlukta 
devleşen birkaç saniyenin ardından bu kez bam-
başka biri gibi konuştu. Öyle yılgın, ürkek. 

 “Yok yok, iyisi mi susmalı, dinlemeli. Ağla-
yanların gözyaşlarına dokunmalı. Tutunamayan-
lara tutunmalı.”
 
 “O da gerek tabii. Sen yine de balinaları 
uçur. İster Gogol gibi, ister Atay gibi. Ne bileyim 
masallardaki gibi. Yeter ki uçur. Bir dinleyen, an-
layan bulunur. Bugün değilse de bir gün…”
 
 O sıra iri iri karartılar belirdi gökyüzünde. 
Yola düşen balinanınkiyle aynı kapı gıcırtısından 
bozma sesler bıraktılar yeryüzüne. İlkin karabu-
lutlar, sonra kelebekler gibiydiler. Öylesine ren-
garenk… İki tanesi usulca yola, yaralı balinanın 
yanına indiler. Artık kelebek değil bir çift zeplin 
gibiydiler. O halleriyle öyle heybetliydiler ki Za-
man ve Mekân’ın nutku tutuldu. Balinaların ise 
birer çift ele dönüştü kuyrukları. Yakaladılar ya-
ralı balinayı, yeniden havalandılar. Uçup gittiler 
öylece. Kim bilir nerelere…
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FATOŞ SİMAN’IN TÜRK 
SİNEMASINDAN SEÇKİLER-
YÖNETMENLER VE FİLMLERİ 
KİTABI 

Fevzi Kasap
Serkan Fundalar

 Türk toplumunun sinema ile tanışması, 
1896 yılında Yahudi asıllı bir Alman olan Sigmund 
Weinberg sayesinde, Lumiere Kardeşler’in L’Arri-
vée d’un train en gare de La Ciotat (Bir Trenin La 
Ciotat Garı’na Varışı) filminin İstanbul Galatasa-
ray’da bir birahanede gösterilmesi ile olmuştur. 
Türkiye’de halka açık ilk sinema ise 1910 yılında 
İstanbul Şehzadebaşı’nda Milli Sinema adıyla fa-
aliyete geçmiştir. 1. Dünya Savaşı yıllarında Har-
biye Nazırı Enver Paşa sinemanın büyük bir pro-
paganda aracı olduğunu fark etmiş, 1915 yılında 
Merkez Ordu Sinemasını kurarak Türk sineması-
nın kurumlaşmasının temellerini atmıştır. 1914 
yılında Alman Ordu Sinema Kolu’ndan esinleni-
lerek sinema alanındaki çalışmalar başlatılmış, 
Fuat Uzkınay tarafından çekilen Ayastefanos’taki 
Rus Abidesinin Yıkılışı filmi ise bir Türk tarafından 
çekilen ilk film olmuştur.

Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Türk toplumsal ya-
şamının ve kültürünün hemen her alanında çok 
ciddi değişimler yaşanmış, tiyatro temelli çalış-
malardan oluşmuş Türk filmlerini yönetme göre-
vi ise Muhsin Ertuğrul’a düşmüştür. Türk sinema 
endüstrisi İkinci Dünya Savaşının bitiminden son-
ra üretimini arttırmış ve film yapıları seyircilerin 
tercihleri doğrultusunda belli bir biçim yakala-
mıştır. 

 1950’li yıllara gelindiğinde artan film üreti-
miyle birlikte Türk sineması daha fazla istihdam 
sağlayan, daha fazla üreten bir yapıya evrilmiş ve 
1960-1970 yılları arasında “Türk Sinemasının Al-
tın Çağı” olarak adlandırılan dönemini yaşamıştır. 
Bu yıllar Türk sinemasının birbiri ardına vizyona 
aldığı birçok kaliteli filmin çekildiği ve sinemanın 
ulusal bir kimliğe büründüğü “Yeşilçam” yıllardır.
1970’li yıllarda Türk filmlerinin yapısal gelişim-
lerinde dış faktörlerin rolü oldukça büyüktür ve 
yine bu yıllarda Türkiye Cumhuriyeti’nde büyük 
siyasi ve ekonomik değişimler meydana gelmiştir. 
Bu değişimler her alanda olduğu gibi sinema sek-
törünü de etkilemiş, televizyonun hayatımıza gir-
mesiyle bu alana artan ilgi kitleleri beyaz perde-
den uzaklaştırmış, sinema salonları kapanmaya 
başlamış, filmlerin kaliteleri düşmüş ve sinema 
sektörü daralma sürecine girmiştir.  Bu dönemde 
oluşmaya başlayan video piyasası sayesinde ise, 
Yeşilçam döneminde başrol oyuncusuyla tanınan 
filmlerden, yönetmen adıyla anılmaya başlayan 
sinema filmlerine bir dönüşüm gerçekleşmiştir. 
1990’lı yıllarla beraber özel televizyon kanalları 
hayatımıza girmiş, VCD-DVD formatları yaygınlaş-
mış, genç bir yönetmen kuşağı belirmiş ve sine-
macıların anlatımları belirgin ölçüde değişmiştir. 
Bu değişimle birlikte Türk Sinemasının teknik dü-
zeyi dünya standartlarını yakalamış ve sinemaya 
film okullarında yetişmiş eğitimli gençler kazan-
dırılmaya başlanmıştır.

 Türkiye’de 2015 itibariyle 2,376 sinema sa-
lonu bulunmaktadır. Günümüzde artan sinema 
seyircisi, yılda 200’ü aşkın film yapımı, filmlerin 
üretimindeki çeşitlilik ve Türkiye sinemasının 
uluslararası alanda aldığı ödüller sinemamız için 
gururlandırıcı bir tablo ortaya çıkarmıştır. Elbette 
içinde can bulduğu toplumun toplumsal ve kül-
türel yapısının her bir parçasıyla organik bir bağ 
taşıyan sinema, bu disiplinlerarasılık niteliğiyle 
farklı alanlardaki değerli akademisyenlerin de 
dikkatini çekmekte, farklı arka planlardan gelen 



105

BAKIRDAN

bu yazarların metinleriyle sinemamıza dair litera-
tür gelişmekte ve zenginleşmektedir.   
Bu nitelik, eğitim bilimleri alanında çok değer-
li çalışmaları bulunan Prof. Dr. Fatoş Silman’ın 
Ocak 2021 yılında yayımlanan ve 1950’lerden gü-
nümüze 20 yönetmenin 47 filmini ele alan Türk 
Sinemasından Seçkiler: Yönetmenler ve Filmleri 
kitabında da karşımıza çıkmaktadır. 

 Ömer Lütfi Akad’dan, Halit Refiğ’e, Zeki De-
mirkubuz’dan, Nuri Bilge Ceylan’a seçki filmlerin 
yer aldığı bu kitap, aslında çok da önemsenme-
yen geçmişimiz ve günümüz beyaz perdesi hak-
kında iyi hazırlanmış bir el kitabı olma özelliğine 
sahip. İçerik oluşturulurken filmlerin yapım tarihi 
değil, aslında sinemanın yıllar içerisindeki geli-
şimi irdelenmek istenmiş. Kitaptaki seçki filmler 
“İnternet Film Veritabanı” (IMDB) puanları baz 
alınarak oluşturulmuş. Türk sinemasının unutul-
maya yüz tutmuş, Türk gençliğinin adını duymuş 
olsa da tanımadığı oyuncu ve yönetmenlerini di-
siplinlerarası bir bakış açısıyla ele almış. 

 Kitabın önsözünde de belirtildiği gibi yazar 
Fatoş Silman Türk sineması üzerine yazma amacı-
nı açıkça gerçekleştirebilmiş. Kitabın ortaya koy-
duğu merkezi bir fikir mevcut. Silman, filmleri yo-
rumlarken konular arasında irtibat sağlayabilmiş, 
bu çalışmanın çerçevesini de hissiyatına göre 

oluşturmuş. Çalışmada, yazarın analizleri ve yo-
rumlarına okuyucuların da alternatif sunabilmesi 
olası görünüyor. 

 Kitapta, inceleme konusu olan Türk sine-
ması geniş bir zeminde bağlamına oturmuş. Yazar 
konusuna odaklanabilmiş ve yaklaşımı kitaptaki 
amacını anlamanızı kolaylaştırmakta. Literatüre 
katkı sağlaması açısından iyi yazılmış, anlaşılması 
kolay ve yalın bir dil kullanılmış. Kitap Türk sine-
ma severleri tarafından bir solukta okunabilecek, 
akıcı, anlaşılması güç olmayan, kullanımı açısın-
dan ağır ifadelere yer vermeyen yalın bir jargona 
sahip. Bu yazı dili kitabı daha ilgi çekici kılıyor da 
denebilir. Sinema ve sosyoloji açısından yoğun bir 
kaynak kullanımı mevcut. Okuyucuyu sanat çalış-
maları gibi materyallere yönlendirebiliyor. Yuka-
rıda da belirttiğim gibi literatüre katkısı açısından 
elinizdeki kitap diğer kaynaklarla ilişkilendirilmiş 
bir nitelikte... Kitabı okurken yeni bir metodoloji 
yahut teorik bir yaklaşıma gerek duymuyor, ken-
dinizi Türk sinemasının zenginliğine bırakıyorsu-
nuz. 

 Bu bağlamda, değerli bir eğitim bilimci olan 
ve sinemaya dair tutkusunu daha önce de eğitim 
konulu filmler üzerine yazdığı başka bir kitapla 
ortaya koyan Prof. Dr. Fatoş Silman’ın kitabı, tüm 
sinemaseverlerin kitaplığında olmayı hak ediyor. 
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Erdinç Şimşek 

TOPRAK TEN 

Gece sinmiş toprak tenine
Geç de olsa uğrar ölüm evine
Kaç kurtul haydi!
Ahlar düşmüş peşine.

Kötü bilsinler seni
Melananın göü üzeri nde
Yaptığın bir iyilikte
Cennet kılınır tenine

(TDE 4.Sınıf Öğrencisi) 



107

BAKIRDAN

ÜÇ YAŞAM

Feray Atamert

 
 Güneş batarken gökyüzü kızıl bir perdeyle 
örtüldü. Başka bir zaman ve başka bir durumda 
hayranlıkla izlenecek, resmi yapılacak bir manza-
ra… Göğün kızıllığı  Zehra’nın solgun yüzünü  ay-
dınlattı. Telaşlı ışıltılar kadının gözlerindeki hüznü 
dağıtmak için  çabaladı, beceriksiz birkaç dene-
meden sonra   yenilgiyi kabullendi, avluda bir iki 
daha  salındıktan sonra göğe çekildi. Zehra, yü-
züne bulaşan ışığı elinin tersiyle sildi. Bir şeyler 
mırıldandı. Sonra başını eğdi, saçını kulağının ar-
kasına aldı. Mutfağın arka avluya bakan açık ka-
pısından içeriyi dinledi.  İnanılmaz bir sessizlik… 
Her şey susmuş gibi.

Mutfak kapısından avlunun diğer  ucuna yürüdü.  
Tahta masanın önünde durdu. Dudaklarında ses-
siz bir kıpırdanma… 

 Uzandı, yoğurma teknesini örten beyaz 
çarşafı kaldırdı, hamuru kontrol etti. Aklı yaptığı 
işte değildi ama elleri yılların alışkanlığıyla ha-
reket ediyor,  fırını yakmak için hazırlanıyordu. 
Fırına kolay yanan ince dalları, kuru otları, koza-
lakları, piramit şeklinde sıraladı, tutuşturdu.  Yan-
maya başlayan ateşi, üzerine azar azar ve daha 
büyük parça çıra ekleyerek besledi. Odunlar çıtır 
çıtır sesler çıkararak yandı. Sessizliğin içinde bu 
çıtırtılar silah sesleri gibi geldi Zehra’ya.  Oysa es-
kiden ne çok severdi bu sesi. Hayallere dalmanın 
sesiydi bu çıtırtı, dilediği bahçede gezmenin sesi, 
özgürlüğün sesi, korkmamanın sesi... 
 
 Fırın, ateşler içinde yanarken mayalanmış 
hamurdan kopardığı parçaları yuvarlayıp şekil 
verdi. Ekmek tahtasına dizdi. Avludaki taş tekne-
de ellerini ve sıcaktan tere batmış yüzünü, ense-
sini yıkadı. Yılın en sıcak günü, bu saatte bile hava 
çok sıcak, dedi görünmez birine.   

 Kulağı hala içerde, yatak odasında…  Koca-
man bir sessizlik…  Belki uyur biraz dinlenir, Filiz 
yanında nasılsa. Evet, Filiz henüz  sekiz yaşında 
ama  akıllı bir kızdır.  Ahmet’e gözü gibi bakar.
  
 Ahmet çok hasta… Durmadan öksürüyor, 
ateşler içinde yanıyor,  nefes almakta güçlük çe-
kiyor. Köydeki doktor da çaresiz kaldı. İlaç olma-
dan hasta tedavi etmek zor, ben de elimden ge-
leni yapıyorum; bol bol su içiriyorum, onun için 
bulup buluşturup yarayacak şeyler pişiriyorum. 
Şifalı bitkilerden çay yapıp türlü dillerle bu çayı iç-
meye ikna ediyorum. Günde birkaç kez okaliptüs 
ağacının yapraklarını kaynatıp  buharın onu iyi-
leştirmesi için dua ediyorum. Zehra’nın sesi hafif 
bir rüzgar gibi dolaştı avluyu. Gözlerindeki hüzün 
fırının ateşiyle yandı. Ellerini havaya kaldırdı. Du-
dakları sessiz kıpırdanışlarına kıvranışlarına geri 
döndü.

 Çatışmalar başlayalı köyden şehre gitmek; 
Rum köylerinden geçmek, barikatlar aşmak de-
mekti ki bu imkânsızdı. Bir yıldır yaşadığı sıkın-
tılar, ölüm korkusu, yokluk canını yakmıştı Zeh-
ra’nın ama üç yaşındaki oğlu için ilaç bulamamak, 
onu hastaneye götürememek anlatılacak bir acı 
değildi. İçinde gittikçe büyüyen bir boşluk vardı 

ÖYKÜ
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ve ona göre boşluk insanı en çok yoran duyguy-
du. Annesi de bu boşluktan yorulduğunu söylerdi 
hep. Bu boşluk evlendiğimde başladı, ninen oğ-
lunun benimle evlenmesini hiç istemedi hatta 
kendini tutamayıp düğün günü ailenin kadınları 
çocuklarını kurban verecek diye acımasızca ba-
ğırdı. O gün bu laneti evliliğimize akıttı. Zehra bu 
hikâyeyi çok defa annesinden dinlemişti. Anne-
si iki çocuğunu bu yüzden kaybettiğini anlatırdı 
hep. 

 Ailenin laneti sürüyor mu, şimdi kurban 
verme sırası bende mi?
 
 Zehra, aklına gelen bu düşünceyi dağıtmak 
istedi.  Kimse geleceği bilemez diye söylendi. 
Ninemin bedduası gerçekleşmeyecek, Ahmet 
mutlaka iyileşecek. Sesi çok yüksek çıktı. Kendi 
sesinden korktu. Boşluğun nefesini, ensesinde 
hissetti. Oysa onunla ne kadar mücadele etmişti.  
Elini hayır anlamında hızla sallayarak görünmez 
bir şeyi kovdu ve işine döndü. 

 Bir süredir buğday unu bulamıyor; buğda-
yın içine diğer tahılların da karıştırıldığı bir unla 
ekmek yapıyordu. Çocuklar bu ekmeğe alışama-
mıştı. Ahmet, arpa ekmeği  ağzıma batıyor, der 
yemek istemezdi. Filiz ise suda bekletip ancak yi-
yebilirdi.  

 Bu akşam kocası eve buğday unu getirince 
o kadar çok sevindi ki ona nerden, nasıl bulduğu-
nu sormak aklına bile gelmedi Zehra’nın.  Zaten 
soracak vakti de olmadı. Salih, yarım torba unu 
bırakıp evden çıktı. Çocuğu hastaneye götürmek 
için bir yol buldum demişti.

 Ahmet’i şehre götürmek için her yolu deni-
yordu Salih.  Perişandı, oğlunun gözünün önün-
de erimesine dayanamıyordu. Gençti, güçlüydü, 
düşmanın önünde korkusuz savaşmıştı ama şim-
di oğlu için hiçbir şey yapamamanın utancını acı-
sını yaşıyordu. Zehra’nın soran bakışları bu utan-
cı, bu acıyı daha da derinleştiriyordu. Şimdi bir 
yol bulmuştu, unu bırakıp hemen çıktı.

 Zehra unu alır almaz,  hamur yoğurdu. Sa-
bahı beklemedi. Nihayet çocukları severek ek-
mek yiyecekti. Kocasından güzel bir haber de ge-
lirse keyiflerine diyecek olmazdı.  Fırında odunlar 
kor haline geldi. Zehra kömürleri yana çekti. So-
panın ucuna sarılı bezleri ıslatarak fırının ateşini 

aldı, ekmekler için hazırladı. Ekmek hamurları da 
artık fırına verilmeye hazırdı.  

 Kızıl renkler griye dönmeye, ortalık karar-
maya başladı. Grilik Zehra’nın yüreğinde oturan  
taşı daha da ağırlaştırdı. Oysa az önce küçük de 
olsa bir umut yoklamıştı yüreğini. Boşluk yaklaştı. 
İçini saran başedilmez duyguyu kovmak ister gibi 
elini hızla salladı.  Kötü düşünceleri göndermek 
için yaptığı istemsiz bir hareketti bu. 

 Aklı kulağı hep Ahmet’te…  Mutfak kapısın-
dan Filiz’e seslendi, Ahmet’i sordu. Ahmet uyu-
yor.  İçi rahat etmedi. Ekmekleri fırına vermeden 
çocuğu kontrol etmek istedi.  Mutfağı geçip ya-
tak odasına yöneldi. Demir karyolanın kenarına 
oturdu. Filiz bez bebeği elinde yatağın yanındaki 
sandalyede oturuyordu. Zehra cibinliği araladı. 
Elini Ahmet’in alnına koydu, buz gibiydi. Günler-
dir ateşler içinde yanan Ahmet’in alnı buz gibiy-
di. Sirkeli suyla ıslatıp alnına koyduğu bezler ateş 
içinde yanarken Ahmet’in alnı buz gibiydi.

 Üç yaşını yeni doldurmuştu Ahmet. Kırılgan 
bir çocuktu. O kadar sık hastalanırdı ki… Bu sefer 
de onlardan biri sanmıştı Zehra. Hükmünü ala-
cak, geçecek. Olmadı, iki aydır perişandı çocuk. 
Yüzünün rengi gitmiş, kocaman gözleri çukuruna 
gömülmüş, bıcır bıcır konuşmasının yerini büyük 
bir sessizlik almıştı.

 Ahmet’in alnı buz gibiydi.  Zehra’nın yü-
reğindeki taş kalktı, tüm gücüyle içindeki küçük 
umut parçalarını ezdi. Sessiz bir çığlıkla gökyüzü-
nün rengi simsiyah oldu. Bir ağıt başladı yüreğin-
de,  acıdan küle döndü ateş.

 Filiz ablam yan koltukta, toprak yoldan 
yokuş aşağı inmeye başladık. Aradan yıllar geç-
mesine, kasabada birçok değişiklik olmasına rağ-
men burası terk edilmiş gibiydi. Arkamızda bir toz 
bulutu bırakarak ilerledik. Gökyüzü yıllar önce 
olduğu gibiydi. Güneş bu akşam da birkaç kızıl 
çizgisini unutarak solumuzdaki tepenin arkasına 
saklandı.

 Kıbrıs, yıllardır olmadığı kadar sıcak bir gün 
yaşıyor, arabanın kliması bile bizi serinletme-
ye yetmiyordu. Ablam: “ Arabayla bile gelmesi 
zorken bu kadar yolu nasıl yürürdük aklım almı-
yor” dedi. “Hem de her hafta…”  Eski mezarlığın 
kapısında indik. Kapıdan girip mezarlıkta biraz 
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ilerledik. Ben ablamın birkaç adım arkasında 
bekledim. Ablam, onu takip etmem için seslendi. 
Adımlarım kilitlendi. Büyük bir yorgunluk çöktü 
dizlerime. Zorlukla yürüyordum. Burda olmak 
bana unuttuğum boşluğu hatırlatmıştı. Yıllardır 
mücadele ettiğim boşluğun kıyısında hissettim. 
Boşluk, insanı en çok yoran duygudur, dedim. Öy-
lesine ağzımdan dökülmüştü.  Ablam durdu, geri-
ye baktı. Bu sözle irkilmiş gibi geldi bana.  “Hade 
gidelim Şerife” dedi.

 Adımlarım kontrolümden çıkmış gibi ab-
lamın sesine uydu. Ne yaptığını, nereye gittiğini 
biliyor gibiydi. Doğrudan kocaman bir ağacın al-
tındaki mezara yöneldi. “Burası” dedi. “Burası, 
eminim.   Annemle çok gelirdik buraya. Çok uzun 
zamandır  ziyaret etmedim Ahmet’i ama eminim. 
Sekiz yaşındaydım. Sanırım haziranın başlarıy-
dı Ahmet’i kaybettiğimizde. O akşam yanımda 
uyudu bir daha da uyanmadı.  Her cuma sabahı 
nerdeyse bir saat yürürdük buraya gelmek için. 
Annem belki de yalnız gelmekten korktuğundan 
beni de alırdı yanına. Bir elinde su testisi, diğer 
elinde benim elim toprak yoldan inerdik mezar-
lığa. Her defasında sessizce ağlardı annem. Ba-
ğırsa dövünse o kadar acımazdım ona. İçinden 
ağlardı annem. Tüm acılarını öyle yaşamadı mı 
zaten. O zamanlar daha fidandı bu ağaçlar. Bu-
rası olduğuna eminim çünkü yanında yatan kişiyi 
hatırlıyorum. Biz Ahmet’i ziyarete gelirken kızı da 
babasının mezarına su dökerdi. Ordan biliyorum. 
Onlar mezar taşı yaptırmışlar. Burası, eminim. 
Ağaçlar büyüdü sadece.”
 
 Etrafa baktım. Ne kadar çok… Bu kadar sa-
hipsiz çocuk mezarı olduğunu bilmiyordum. Ah-
met’le aynı dönemde mi öldü bu çocuklar, yoksa 
daha önce bir salgında mı yitip gittiler. Ellili yıl-
larda sivrisineklerin yol açtığı salgında  Kıbrıs’ta 
birçok kişinin öldüğünü okumuştum. Belki de o 
dönemlere aitti bu kayıp çocuklar.   

 Ahmet’in mezarında ve birçok çocuk me-
zarında isim yok, tarih yok, kimsesiz gibi… Bıra-
kılmış unutulmuş… Baş ve ayak kısmındaki taşlar 
onların çocuk mezarları olduğunu gösteriyor. Ye-
tişkinlere ait mezarlar da var.  Kiminin adı ölüm 
tarihi yazılı, bazıları kimsesiz. 

 Neden bunu bana hiç anlatmadınız, annem 
neden anlatmadı? Bunları bilmeden bu yaşıma 
geldiğime inanamıyorum. Sen, annem, babam… 

Nasıl olur da hiç kimse bana bunu anlatmaz. Na-
sıl olur da biriniz Ahmet’ten bahsetmez, sen he-
nüz doğmadan üç yaşında öldü demez.  

 Yok yok… Kendime kızıyorum. Bu kadar mı 
ilgisiz olur insan, geçmişi neden sorgulamaz. Ça-
tışmaların gölgesinde yaşayan bu insanların acı-
larını hiç merak etmez.  Evet  evet, kendime kızı-
yorum. Her şeyi öğrenme telaşındayım, yıllardır 
okuyorum. En gereksiz bilgiler beynimin içinde 
ama kendimi, kendi özümü sorgulamıyorum.

 Filiz Ablam, elimi tuttu, gözlerimin ta içine 
baktı, derinlerdeki acıları görüp iyileştirecek ka-
dar merhametliydi gözleri ve ben şimdi görüyo-
rum bu bakışı. İlk defa bu akşam, ablamın yaş-
landıkça  anneme benzediğini fark ediyorum ve 
ilk defa burda Ahmet’in önünde ablama derin bir 
sızıyla büyük bir sevgi duyuyorum. Ablam gözle-
rini Ahmet’in yattığı yere çevirdi. Kendi kendine 
söyleniyor gibiydi. “Artık kendini suçlamayı bırak 
Şerife. Biz de unuttuk olanları, unutmak istedik,  
anlatmadık sana. Sen daha doğmamıştın bile… 
Ahmet yaşasaydı belki de doğmayacaktın. Neden 
bilmem anne babamız da sahip çıkmadılar ka-
yıplarına. Bunu konuşmazdık hiç. Sadece buraya 
geldiğimizde annem usul usul ağlardı. Sonra gel-
melerimiz de  azaldı. Ne zaman bıraktık gelmeyi 
hatırlamıyorum. Yokluk sıkıntılar… Unutmak iste-
dik belki de. Ahmet’in ölümünden sonra sen doğ-
dun. Annem babam sana sarıldı. Sanırım seninle 
acılarını hafiflettiler.” 

 Ablamın sesi o kadar sakindi ki içim sevgiy-
le merhametle aydınlanıyordu. Onun verdiği güç-
le konuşmak anlatmak kafamı yüreğimi temizle-
mek isteğiyle doldum. Günahlarımdan kurtulmak 
bir laneti sona erdirmek için yüreğimdeki zehri 
akıtmalıydım. Kendimi durduramıyordum. Hiç 
durmadan konuştum.

 Nerdeyse altmışıma geldim. Telaşım hiç 
bitmedi; bir şeyleri yapmamış, eksik bırakmış 
duygusu her zaman boğazımı sıktı. Yaşamı hiç 
akışa bırakamadım. Sürekli bir yapılacaklar liste-
siyle kafamı doldurdum. Boş geçirilecek vaktim 
yokmuş, sanki zaman koşuyor ben de peşinden 
sürükleniyormuş gibiydim. Oğlumu psikoloğa 
götürdüğümde bir tokat gibi patlamıştı yüzüme 
bu durum. Durmalısın, demişti doktor. Sen nefes 
almayı öğrenmezsen çocuğun da nefes alamaya-
cak. Sonra o bildik sözler. Uçakta maskeyi önce 
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kendimize; sonra çocuğumuza meselesi…  Oğlum 
için canımı verirdim ama durmayı bilmiyordum 
ki… Ben dursam zihnim durmazdı. Durabilseydim 
oğlumun gözümün önünde kayıp gitmesine engel 
olabilirdim. Doktor doktor gezip çözemediğim so-
run çözülürdü belki de.  Bunları burda anlatmam 
garip gelebilir sana. Biliyorum daha önce hiç ko-
nuşmadık bunları… Belki oğlumun bu kadar has-
ta olduğunu bilmiyordun. Benim ne kadar çaresiz 
olduğumu…   Ablam sakinleşmem için elini om-
zuma koydu, endişelenmişti. Söylediklerimi küçük 
toprak yığınına anlatmış gibi gözüm Ahmet’in 
mezarındaydı. Sustum, ablama döndüm. 
Filiz ablam, güneşin giderken bıraktığı renklerle 
ışık içindeydi. Bana aynı iyileştiren merhametle 
baktı. Gözlerinde yargılayan küçük gören minicik 
bir zerre bile yoktu. “Konuş, anlatmak içini temiz-
liyorsa, konuş.”dedi. 

 Bu kadar anlayışı hak etmediğimi biliyor-
dum.  Ben yıllardır birçok şeyi sırf görev duygu-
suyla, gerekli diye yapmıştım. Aile ziyaretlerini 
bile… İki haftada bir anne babamı ziyaret ettim, 
ablamlarla da orda buluşurduk. Aile ziyaretleri 
babamı; ardından da annemi kaybedince azal-
dı. Ablamı ayda bir ziyaret ederim. Kıbrıs’ın  bir 
ucundan bir ucuna görev duygusuyla giderim. 

 Son ziyaretimde sıradan bir sohbette konu 
nerden Ahmet’e geldi şimdi hatırlayamıyorum fa-
kat koca bir taşın yüreğime nasıl oturduğunu bili-
yorum. Yıllarca bir şeyleri unutmuş eksik bırakmış 
gibi hissettim.   Şimdi belki de eksik bıraktığım 
şeyi bulmuştum. Belki de bu lanet kalkacaktı. Ar-
tık soruları bir tarafa bırakıp kardeşimin mezarını 
yaptırmam, adını taşa yazdırmam gerekiyordu. 
Annemin babamın nasıl olur da Ahmet’in anısı-
na sahip çıkmadığını düşünmenin anlamı yoktu 
artık. Tek tesellim ablamın Ahmet’in yattığı yeri 
bilmesiydi. 

 Dünyanın hiçbir yerinde güneşin batı-
şı böyle güzel değildir. Kocaman bir ateş topu, 
gökyüzünde kızıl çizgiler bırakarak batıyor. Ba-
tıya doğru yol alırken bu eşsiz manzarayı izliyo-
rum. Güneş, güzel dileklerini suya okumuş. De-
niz,  saçlarını okşayan kızıllıklarla mutlu. Yıllarca 
yolculuklarda etrafı izlememekle neler kaçırdı-
ğımı düşünüyorum.

 Bir yerde okumuştum renklerin duygula-
rı olduğunu. Daha doğrusu yaydığı titreşimlerle 

duygularımızda değişiklik yaptığını. Hatırlama-
ya çalışıyorum, kırmızı sarı mavinin çağrışımla-
rını. Unutmuşum…  

 Yanımdaki adam farkında mı bu güzelliğin 
bilmiyorum. Yüreğimde, beynimde tatlı bir uy-
kuya dalma hali… Kıbrıs’ın bir ucundan diğerine 
yolculuğumuz. Bu akşam  ablamlara gidiyoruz. 
Geceyi orda geçireceğiz. O, yine çok sevinecek. 
Ne iyi ettiniz Şerife, diye uzun uzun sarılacak, 
merhametli gözleriyle bana, kocama, oğluma 
huzur verecek. Sabah ilk iş  Ahmet’i  ziyaret 
edeceğiz. Bir yıldır sık sık mezarını çiçeklerle 
süslüyoruz. Filiz ablam; bana, oğluma, kendi ço-
cuklarına ve torunlarına onu anlatıyor. Unutur-
sak gerçekten ölür diyor. Artık tüm aile Ahmet’i 
biliyor. 

 Ahmet’in anısına sahip çıktığımızdan beri 
sihir gibi bir şey oldu. Oğlum iyileşti. Sanki grip 
olmuş ve hastalık hükmünü almış gibi birdenbi-
re iyileşti. Yıllarca doktor doktor gezdiğim kaç 
defa intiharın ucundan çekip aldığım oğlum, iyi-
leşti. O suskun, gülmeyi unutan oğlum iyileşti. 
Gizliden gizliye bunun Ahmet’in etkisiyle oldu-
ğunu biliyorum fakat kimseye anlatmıyorum. 
Ablam da böyle hissediyor bence. Bazen uzun 
uzun sevgi dolu gözlerle oğluma bakarken bulu-
yorum onu.

 Şimdi arka koltukta oturan oğlum, cep 
telefonundan seçtiği müzikleri arabanın müzik 
çalarına gönderiyor. Bu akşam onun sevdiği mü-
zikleri dinliyoruz. Yolumuz uzun.  Anlamadığım 
bir dilde söylüyor şarkıcı. Anlamıyorum ama 
sözlerindeki hikâyeyi seziyorum. Bir sızı ulaşı-
yor yüreğime.  Arka koltukta oturan genç: “ Bu 
çok güzel bir aşk hikâyesidir Bu grubun tek aşk 
şarkısı… Çok etkileyici değil mi” diyor. Etkileyici 
gerçekten. 

 Batıya giderken göğün kızıllığı yerini grili-
ğe bırakmaya başlıyor. Oğlum, şarkılar üzerine 
konuşmaya devam ediyor: “Ne kadar rock metal 
sevsem de bazı arabesk şarkıları da seviyorum. 
Ne anlattığı kadar nasıl anlattığı önemli… Nota-
nın yüreğime değmesi gerek.” Şarkıyı değiştirip 
durmadan anlatıyor. “Bakın bu şarkıya, Böyle 
bir şarkı arabesk olarak ne güzel duyuluyor. Ori-
jinali de çok güzel ama arabeske yakışmadı mı 
gerçekten”  Evet, çok güzel gerçekten. 
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 Konuştukça arabanın içi güneşin ışıkla-
rıyla doluyor. Uyuşuk bedenimi zorlayıp arka-
ya dönüyorum. Bakışları aydınlanıyor. Güneşin 
renklerini gözlerinde görüyorum. Sesine neşe 
geliyor ve gülüyor. Ne kadar olmuştu gülmeyeli. 
Oysa çok yakışır ona gülmek. Mahcup bir gülüş-
tür onunki. İnsan izlemeye doyamaz. Sihir gibi 
bir şey. Uzun yıllar sırf o gülsün diye… Sırf lanet 
bitsin diye …
 Güneşin renklerini kaçırmamalıyım. 

 O konuştukça, güldükçe İçimde kuşlar cıvıl 
cıvıl ötüyor. Göğün griye dönüşü beni hüzün-
lendirmiyor. Büyük bir mutluluk kaplıyor içimi. 
“Anlamak çözmeye yetmez” diyor şarkıcı. Batı-
ya giderken arabayı kullanan adam ve arkada 
oturan genç eşlik ediyorlar şarkıya. “sensiz ol-
maz.” Arabanın farları yolu aydınlatıyor. “ Sensiz 
olmaz”.  

 Yol boyunca ilk kez konuşuyorum; “Güneş 
ne güzel batıyor.” Evet çok güzel.

 Arka koltuktaki genç: “Güneş Dünya’dan 
bir milyon büyük bir yıldız biliyor musun? Yani 
Güneş bir topsa; Dünya yarım pirinç tanesi. Kızıl 
renkte batan bu güneş, uzaydan bakıldığında ne 
renk görünür biliyor musun? Beyaz. Gerçekte 
beyaz olduğuna inanmak zor…  Işık prizmadan 
geçerken kırmızı turuncu sarı yeşil mavi renkte-
dir. Ufka en yakın olduğunda dağılmadan kala-
nın sadece kırmızılar olduğunu biliyor muydun? 
Peki, içinde büyük patlamaların olduğunu…” 

 Arka koltuktaki genç, anlattıkça anlatıyor. 
Yıllardır susmanın acısını atmak için konuşuyor. 
İçindeki sessiz patlamaların, onca acının bir si-

hirle renklere dönmesini mutlulukla  izliyorum. 
Artık ne dediğini duymuyorum. Gülüşünde, göz-
lerinin pırıltısında yüreğim; sesinin ahenginde 
kalbimin atışı. Gözlerimde iri iri damlalar. 

 Boğazımda geçen yılların düğümü…  Mü-
zik güneş ve arka koltukta oturan gencin gülüşü. 
Gözlerim kulağım ve ruhum tıka basa sevgi. Bu 
anı doya doya yaşıyorum. Bir dilek tutuyorum 
güneşin batışına. “Lütfen, n’olur hep böyle gül-
sün.”

 Sonra  bir el avluda donup kalan acıya be-
yaz çarşaflar örtüyor,  taşan hamuru toparlıyor, 
şekil veriyor. Ekmekler fırında pişiyor ve mutfak-
taki tel dolaba konuyor.. Beyaz çarşafla sarmala-
nan ekmeklerin kokusu mutfağı dolduruyor. 

 Sonra ölümünden  yarım asırdan fazla bir 
zaman geçmişken  siyah beyaz fotoğraftan kesi-
lip alınmış, büyütülmüş; belli ki sarışın bir erkek 
çocuk gülümsüyor. Altında  adı, doğum ve ölüm 
tarihi. Ahmet Salih   Mayıs 1961-  Haziran 1964.
Sonra sihir gibi bir şey oluyor. Boşluğun kenarın-
da bir genç, birdenbire iyileşiyor. Bedeni de yüre-
ği de aydınlanıyor. Yıllarca susan bu genç  durma-
dan konuşuyor ve gülüşüyle araba ışıkla doluyor.  
Sonra Şerife gülümsüyor, ilk defa zamanın akışın-
da sürüklenmenin keyfini yaşıyor. İçindeki boş-
luğu yokluyor ve orda olmadığını anlayıp aydın-
lanıyor. Bir yerde okumuştu sadece hastalıkların 
değil davranışların da zamanla genlere işlediğini. 
Şimdi içi rahat. Genleri bu bitmemişlik duygusu-
nu, kendini yiyip bitirme eziyetini, ninesinin la-
netini sonraki kuşaklara aktaramayacak. Ailenin 
kadınları kurban vermeyecek.    
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Ana Pérez Cañamares (*)
(İspanyolca’dan Çev.Metin Karadağ)

HER SABAH KAVGADASIN

Başka bir dünyanın seni bekleyeceği 
karamsarlıkla kavgadasın her sabah…
karıştı  Nisan da şenliğin havasına
boş bir odada 

Riske alınmaz ilk dansın kişisi olmak.
sadece hastaysan iznin vardır
perdelerin ötesine bakmaya.
sana reçetedir bu bahar
bir verandada hissettiğin
umuda karşı güneş ve güvercinler
müşfik ve sabırlı tanrı
Bir güneş sağaltısıdır.

Davetli olmadığın 
harika Bir fiestadır reçetem.

Kollarında solmakta olan çiçeklerle
üzgün ayrılıkta şimdi  Nisan.

(*) Ana Pérez Cañamares (Santa Cruz de Tenerife, 1968) Madrid Complutense Üniver-
sitesi İspanyol Filolojisi diplomasına sahiptir. La alambrada de mi boca ( Ağzımın teli) 
(2007 ve 2009) ve Alfabeto de cicatrices  (Yaraların Alfabesi) (2010) yayımlandı. Un 
homenaje a Charles Bukowski (Random House Mondadori/Caballo de Troya) y 23 Pan-
doras. Poesía alternativa española (2009).(Charles Bukowski’ye (Random House Mon-
dadori / Truva Atı) ve 23 Pandora’ya bir övgü. İspanyol alternatif şiir) (2009) diğer şiir 
kitaplarıdır.
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KÜÇÜREK ÖYKÜLER

Ceyhan Özyıldız 

-I-

“Evimiz köprü ayağında. Bir kamyon geçti 
mi sallanır. Gözlerimi açıp, duvardaki pasta 
resmine bakıyorum.”* 

 Kim yapıştırmış buraya bilmem. Bu duvar 
hep kirlidir. Kirliliğinden rengini unutmuştur. 
Unuttuğundan karasını sevmiştir. Yoksulluğumu-
zun lekeleriyle doludur. Lekeler de yoksuldur ren-
ginden. Bir fırçadan doğduklarını hayal ederler. 
Ahmaklar! Hayal etmek neyinize, diye bağırasım 
gelir. Bağırmam. 

 Ne kadar ovsak kar etmez bu duvarı; garip, 
tiksindirici bir kokusu vardır. Kokular eşyalara dö-
külür. Duvar olur her şey. Yarılır, katrana bürünür, 
pıtır pıtır dökülür. 

 Eşyasız çiviler çakılıdır göğsüne. Çiviler be-
nim gibi sıskadır. Biçimsizdir. Ama onlarla hiç alay 
etmem. Onlar gibi çakılıyım eve. Kaçsam, en fazla 
yan odaya; boyalı bir köşe bulsam... Ayşe gibi de-
ğilim ben. Ona şişko demem. Ayşelerin mutfağı 
-bir lavanta kokusu alır gözümü. Aydınlık merme-
re düşer, duvara seker. Dayarım burnumu. Duvar. 
Böyle kokarmış demek.- gibi değil mutfağımız. 
 
 Gözlene gözlene silinmiş boyaları duvar-
daki resmin. Boyası gitmiş ama, ne olduğunu 
bilirim. Ezberimdedir her bir rengi. Çoğu zaman 
daha güzelini, daha renklisini hayal ederim. Ba-
zen bakmamak için zorlarım kendimi. Koşarak ge-
çerim yanından. Çocuk kalbimden bir şeyler akar, 
midemin boşluğuna şangırtılarla düşer. Bugün o 
resmi yırttım. Işıl ışıl mumlar yanardı üzerinde. 

*Pelin Buzluk-En Eski Yüz-Uçurum

-II-

“Kapkara bir mizaha ihtiyacım var şimdi.”** 

 Dişçi aklımı okuyor gibi mırıldandı:

 Sana kötü bir haberim var. Dişlerinin tümü-
nün çekilmesi lazım. Nasıl olur bu, diye çığlık at-
tım. Sana söylemiyorum, dedi. Ona söylüyorum; 
başını arkadaki koltuğa doğru çevirdi. Baktım 
orada kimse yoktu. Neden bu kadar şeker ye-
din, diye sordu. Ben şeker yemem, sevmem, de-
dim. Sana değil, dedi. Çocuğa soruyorum. Şeker 
yemeseydin, dişsiz kalmayacaktın. Boş koltuğa 
bakıp konuşuyordu. Korkudan ölüyordum. Kara-
basan göğsümü eziyor, kuru terler döküyordum. 
Dişçi büyük bir kahkaha attı. Şaka yaptım yahu, 
şaka. Derin bir oh çektim. Beni korkuttun doktor, 
dedim gülerek. Bir anda ciddileşti. Seninle değil, 
çocukla konuşuyorum.

**Gürgenç Korkmazel-Gizli hazırlık-Dişçi Koltuğunda Kara 
Mizah

ÖYKÜ
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Fatma Akilhoca 

YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABILAR

tuğlaları parçalanmış 
ev ikizimdin  
garaguşum 
inanmam ağlamadığına köpeklerin   
gördüğüm kara gözler senindi 
o gün  

benimse ödem yapan,  yara aşığı
iç ağlamalarım  
arkadaşım açlıkla o uzun yazdan

“ne pişirecen yenge”den
fıstık sorularım 
akşamdan ıslatıp 
tuzla kavurduğum sıcaklarda  

köy başında 
dağ sandığım tepeler 
haki renginde adamlar
hazır olda, itaatkâr

yüksek topuklarla dans 
yağ lambasında defilem
elimle ovalanan akşam
yumuşacık, bembeyaz
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başımızda kayıp haberleri ve zeytin 
dalında minik radyo  
sarıya dönerdi sıska yanaklarım
büzülen her dudakla
 
içlenen çok şeyler vardı daha  
bir şişe kapağı meselâ, uzağımda
benzemese de pınara
akardı  
elden ele
ağızdan ağıza  

birbirine karışan ayaklar
kimliğini arayan saçlar, sakallar
cinsiyetini söylemezdi
başı örtülü bazı adamlar

kayalaşırdı her şey  
bacak arasındaki kanı gibi anamın
mermilerde et
sıcaklarda koku
gözlerini giyinirdi kadınlar
sonra evlerini, yağmalanan
kadındılar, hep kanadılar

kalbi delik okullar 
sırayla yıkanan çocuklar, çamaşırlar
hep ıslak kaldılar
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döndük, eksik, tepetaklak
üzgün yollardan gelen kamyonlar
önce  kol, bacak 
ardından 
taşlı nohut yahnisi taşıdı evlere 
severdim belki, taş koymasalar 

kuruyan  portakal bahçemiz
toprağa karışan kemikli inekler 
dantel dantel abikomşum
en yakışıklısından

sekizimde minik nohut taşı
ben
çarptım bir sertliğe pişerken  
onlar hep koca dağ
gelsin dedim   
büyümek  bana da

sıcak sütümü döktü   
nohut memelerime  
gelmeye yeltendiği gün 

hey dağlar!  

yine bir cızırtı geçti yanımdan uçarak 

ensem ıslak

güneşimi verin
yüksek ayakkabılarımın
hepsini verdim

(1974 Mağusa, Galatya, Kıbrıs/ Kıbrıs Barış Şiirleri, 2021)
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Ali Taş 

gülüyorsun

beyazımdın gelip oranda bozlanıyordum
göğsünde yerleşmek buldum sonsuzluk
uçları portakal tadı bir gitti çok sonra bitti

gözlerin güzler yazlardı

otuz kitaptır esenlik aradım
ağzındı ten ağrısından cümle kurutan

kirazı dalında çürütür dudakların

çocukların güzelliğini düşündüm on yıl küçüldüm
parklar ve oyun salonları kavgasızdı mutluydum 
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 Mihrican Aylanç: Merhaba değerli edebi-
yat severler. Sözlerime akademik dünyamızda 
öykü incelemesinde öncü çalışmalar yürütmüş 
kıymetli hocamız Aysu Erden’in bir değerlen-
dirmesiyle başlamak istiyorum. Erden,  Dünya 
Öykü Günü’nün doğuşuna zemin hazırlayan 
“Ankara Öykü Günleri” nin birinde yapmış ol-
duğu bir konuşmasında; “Öykü maske gibidir.  
Herkes onun maske olduğunu bilir. Ne var ki er 
geç yüzünüzü bu maskenin ardından gösterme-
lisiniz. En azından kendisini göstermeye cesa-
ret edemediği için maskenin arkasına saklanan 
bir sihri gösterirsiniz kendinize. Biçim ise kendi 
varlığınızın parçasıdır.”.  Biz de dört genç öykü-
cümüz; Salamis Ayşegül Şentuğ, Ceyhan Özyıl-
dız, Dervişe Güneyyeli Kutlu ve Tutku Tuğyan’ın 
yazarlık yolculuğu üzerine konuşmak ve onların 
öykü maskelerini ifşa etme deneyimlerine ortak 
olmak istiyoruz. 

 İlk olarak edebiyatımızın Genç ve başa-
rılı kadın öykücülerimizden Salamis Ayşegül 
Şentuğ’a merhaba diyoruz.  Sevgili Salamis, 
felsefe, film estetiği, üst kurgu edebiyatı, tiyat-
ro felsefesi alanlarında  akademik çalışmalar 
yürütüyorsun. Aynı zamanda yaratıcı yazarlık 
dersleri veriyorsun.  Sanat ve akademi dünya-
sında çok aktifsin ve farklı yaratıcı üretimlerin 
içindesin. Katı gerçeklerin kurgusal dönüşümle-
rini resmeden, gözleme dayalı betimlemelerin 
sezdirimli dünyasında derin ve yüzey yapılarla, 
üst kurguyla biçimlenen öyküler yazıyorsun.  
Modernizm ve post modernizmin ötesine geçi-
yorsun.  Öykülerinin birinde; “İnsanın dünyaya 
açılan tek penceresi göz, kendisi hariç her şeyi 
görebilir, ancak anlaşılan bu dünyanın insanları, 
kendi gerçeklerine açılan anlık bir pencere keş-
fedip adını da selfi koymuşlardı. Kısa süreliğine 
de olsa en yalın yansımasını ele geçiriyordu.” di-

yorsun. Gerçek ve yansımalarla yani “hayali ve 
gerçek benle” entelektüel yaşamın envai çeşit 
durumunu, dramını, tanıklıklarını yurt dışında 
yaşarken nasıl bu kadar sağlam bir Türkçe ile bir 
araya getiriyorsun bunu merak etmekten ken-
dimi alamıyorum. Bu noktada öykülerinin bir 
öyküsü olmalı, seni yazmaya iten güç üzerine 
konuşabilir miyiz? 

Salamis Ayşegül Şentuğ: Sorunuza Flaubert’in 
çok sevdiğim bir sözü ile cevap vermek istiyo-
rum. Yazma sanatı insanın neye inandığını keş-
fetme sanatıdır demiş. Bence öykü bir fikrin en 
güzel yolculuğudur. Bunu hem öykü okuru hem 
de öykü yazarı olarak söylüyorum. Benim için 
öykü yazmak bir fikri var etme yolculuğu. Aynı 
zamanda, bir öyküyü okumak da bir varoluş süre-
cine tanık olmak demek. Ancak bir fikri var eyle-
mek derken, sözlerimin öykü daima kendisini bir 
ideolojiye bağlı kılıp, onu hoyratça bağırmalıdır 
bağlamında anlaşılmasını istemem. Kurgusal ya-
pıyla bile bir fikir sessizce anlatılabilir; ki ben ses-
sizce ve üslupla anlatmayı sevenlerdenim. Kendi 
yolculuğunun farkında olan, bilinci olan öyküler 
yazmayı seviyorum. Teknik adıyla da meta öykü-
ler. Buradaki meta eki bir şeyin kendisini işaret 
etmesini sağlayan epistemolojik bir ek. Örnek 
verecek olursak şaka yapmak üzerine şaka yapar-
sanız meta şaka yapmış olursunuz. Ya da selfi çe-
ken birisinin fotoğrafını çekerseniz meta fotoğraf 
çekmiş olursunuz. Kısaca meta bir şeyin kendisiy-
le ilgisi olması hali demek. Ben de şiir olsun, öykü 
olsun ürettiğim eserlerde bu meta mevhumunu 
yakından irdelemeyi seviyorum. Türkçeye meta 
kurgu ya da üst kurmaca, üst kurgu olarak çevril-
miş. Öykü içinde öykü anlatan öyküler ya da oku-
yucusuyla interaktif iletişim halinde olan öyküler 
bu meta kurgunun örneklerinden. Post modern 

ÖYKÜMÜN ÖYKÜSÜ

Moderatör: Mihrican Aylanç
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bir anlatım tekniği olmasına rağmen, aslında yeni 
bir anlatım tekniği değil. Özellikle sanatın birçok 
dalında kullanılmış. Örneğin 1400’lerde Jan Van 
Eyck, Arnolfini’nin Evlenmesi isimli bir resim ya-
par ve resmin ortasında bir ayna vardır. O ayna-
nın içerisinde de “Jan Van Eyck buradaydı” yaz-
maktadır ve bizler resimdeki aynanın içerisinde 
de resmi çizen Jan Van Eyck’ı görürüz. Arnolfi-
ni’nin Evlenmesi bir meta resimdir diyebiliriz. 

 Meta kurguyla tanıştığımda meta kurgunun 
ne olduğunu bilmiyordum. Sofinin Dünyası’nı or-
taokulda okuyup büyülendim. Orhan Kemal’in 
Ürök Ninile (tersten okunduğun Elinin Körü) öy-
küsünde kullanılan farklı bir meta kurgu tekniği 
olan kurguların iç içe geçmiş olduğu anlatımına 
hayran kaldığımı hatırlıyorum. 

 İskoçya’da Dundee üniversitesinde felsefe 
bolümü yüksek lisansını bitirdikten sonra, İngil-
tere’de York Üniversitesi’nde Sanat ve Edebiyat 
felsefesi yüksek lisansı yapmaya başladım. Bu 
dönem yazma kariyerim için dönüm noktası oldu 
diyebilirim; çünkü meta kurgu ile resmi olarak 
tanıştım. Makedon yönetmen Milcho Manchev-
ski’nin “Yağmurdan Önce” isimli meta filmi üzeri-

ne yazdığım “Gökyüzü Estetiğinde Yücelik Kavra-
mı İncelemesi” adlı makalem Fince olarak Korkea 
Taivas adlı kitapta yayımlandı. Edebiyat felsefesi 
edebiyat nedir, bizi daha iyi insan yapar mı, bir 
şeyin kurmaca olduğunu bile bile nasıl bu kadar 
etkileniriz, öyküler bizi kurtarabilir mi, edebi eser 
mesaj kaygısı taşımalı mı, bir eserde estetik de-
ğer mi ahlaki değer mi daha önde olmalı… gibi 
soruların peşine düşmüş bir alan. Ben de bu so-
ruların cevaplarına ulaşmanın, meta kurgu ile, 
yani kendi kurgusallığını işaret eden, irdeleyen, 
hatta alt üst eden hikayelerle daha mümkün ola-
cağını keşfettim ve lisansüstü tezimi meta kurgu-
nun önemi ve felsefi edebiyat teorileri kuramları 
için oluşturduğu problemler üzerine yazdım. Ar-
dından meta kurgunun tiyatro eserleri için, özel-
likle interaktif tiyatro için yarattığı alanlar üzerine 
akademik yayınlar yaptım.

 Mutfakta, işin hamuruyla yeterince oynadı-
ğıma karar verip, ilk meta kurgu denemem olan 
“Null” isimli tiyatro oyununu Kıbrıs Türk Devlet 
Tiyatrolarının talebiyle kaleme aldım. Null bir 
meta oyun ve benim ilk meta eserim. O günden 
beri çeşitli formlarda meta kurgu denemelerinde 
bulundum. Bir meta şiir örneği olan “Petrichor 
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Requiem” adli şiirim Londra’da Saqi yayınlardan 
çıkan ‘Nicosia Beyond Barriers’ isimli antolojide 
yayınladı.

Kuzeydeki ve Güneydeki Sanatçı ve Yazar-
lar birliği tarafından düzenlenen iki toplumlu 
öykü yarışmasında birinci olarak iki dilde yayım-
lanış öykülerimin ikisi de meta kurgunun farklı 
örnekleri: Başıbozuk bir trende geçiyor. Polisiye 
tarzda ilk denemem. Üç farklı kurguyu ekseninde 
barındırıyor. Birincisi okuyucu olarak bizim oku-
duğumuz öykü, ikincisi baş karakterin okuduğu 
öykü, üçüncüsü de baş karakterin yazdığı öykü. 
Yolculuk üç hikâyenin birleşmesiyle son buluyor. 
Sorunuzda bahsetmiş olduğunuz alıntı, kitapta-
ki “Yeniden Yazılmak” adlı meta-öykümden; 19. 
Yüzyıldan çıkıp kendisini yazan yazarla buluşma-
ya günümüze gelen bir kadının hikâyesi. Bilim 
kurgusal bir zaman yolculuğu öyküsü değil ancak 
zaman yolculuğu üzerine bir öykü. İkisi de yolcu-
luk hikâyesi. Beni yazmaya iten güç, yolda olma 
hali. Edebiyat dünyasına ilk adımı yol hikayeleriy-
le attım. Aralarına Bilkent Üniversitesinde Kimya 
öğrenimi gördüğüm zamanlarda katıldığım, içle-
rinde Tayfun Talipoğlu, Can Dündar gibi isimlerin 
yer aldığı Ankaralı Gezginler grubunun derlediği 
gezi kitapları serilerinde, gezi yazılarım yayınlan-
dı. Bugüne dek 40’ı aşkın ülke gezdim, yalnızca 
gezdiğim yerler değil, yola, yolculuğa, ve yolcuya 
dair merağım tasavvur dünyamı şekillendirdi. Yol 
ve seyahat yazıyla olan ilişkimi belirleyen mo-
tifler. Belki de bu, o anda olamadığım her yerle 
daha ilgili oluşumla ilgilidir.  Belki de başka bir 
yere doğru olma ihtimali, yolculuğun başka bir 

yerin ve zamanın potansiyelini içinde taşıma hali 
beni anda kalıp yazmaya iten şeydir.

Şu anda Kent Üniversitesinde çağdaş ro-
man üzerine doktora yapıyorum ve tezim aynı 
zamanda bir roman. 19. Yüzyıl da Kıbrıs’a gelmiş 
gezgin bir kadının hikâyesini anlatıyorum. Yine 
bir yol hikâyesi. Bir İngiliz kadınının gözünden 
Kıbrıs anlatılıyor. Öteki olarak, ötekinin gözünden 
ötekiyi yazıyorum. Farklı meta kurgu teknikleri-
nin bir arada kullanıldığı bir roman. İçerisinde 
hem Kıbrıs masallarından hem Kıbrıs efsanele-
rinden esinlenerek yazmış olduğum öyküler de 
var. Aslında roman öykü anlatıcılığı üzerine, öykü 
anlatıcılığını yücelten, öykü anlatıcılığını önemi-
ni gösteren, gücünü gösteren bir çalışma. Farklı 
formlarda meta eserler üretmeyi seviyorum ama 
öykünün yeri benim için her zaman bambaşka. 
En başta dediğim gibi, benim için öykü yazmak 
bir fikri var etme yolculuğu. Son olarak Orhan 
Pamuk’un çok sevdiğim bir sözüyle bitirmek is-
terim. “Yazmak yaşanmamış hayattan intikam al-
maktır”. Öykü anlatıcılığı benim için yaşanmamış 
birçok hayattan intikam alma ve gidilmemiş bir-
çok hayali yerden dönmüş olma imkânı veriyor. 

Mihrican Aylanç: Dervişe Güneyyeli Kut-
lu’ya soracağız öyküsünün öykünü. Kutlu, ede-
biyat alanında akademik geçmişi olan öykücü-
lerimizden birisi. Aynı zamanda da çeşitli öykü 
yarışmalarında ödüller almış bir yazarımız. 
Edebiyat dünyasına şiir ve masalla giriş yaptı. 
Ardından da öyküyle devam etti. Bun yanında 

Salamis Ayşegül Şentuğ Dervişe Güneyyeli kutlu
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sahne sanatları alanında etkili performanslar 
sergilemekte.  Öykülerini “Karaliçe ve Sonra” 
adlı kitapta topladı. Bu kitabının girişinde öy-
künün yazarların etkilenmelerinin ve kendine 
yolculuklarının ötesinde bir şey olduğunu ve 
kurmaca ile gerçekliğin iç içe geçmesi dolayı-
sıyla da yazarların kendinin dışına taşması ola-
rak yorumluyor öyküyü.  Böyle olmakla birlikte 
okur olarak  bu öykülerin kendi kadın benliğinin 
öyküsü olduğunu görüyoruz.  Bu öykülerinden 
“Miras”ta; “kendimi hiçbir sıfatın altına koyamı-
yorum. Âşık desem değilim, aptal desem deği-
lim. Bağımlılıklarım, güncel travmalarım, hayal 
kırıklıklarım yok,  hiçbirinin altında ismim yok. 
Peki bu neyin mirası?” diye soruyor. Bende ona 
soruyorum, sevgili Kutlu, bu neyin mirası ve 
seni öykülerle konuşturan şey ne?
 
 Dervişe Güneyyeli Kutlu: İki zor ve uzun 
soru benim için. Bu neyin mirası? DNA’larımın 
mirası olsa gerek ve sonrada arayışın mirası, son-
ra bulamamanın. Sonra durmanın, sonra yola 
devam etmenin. Ben öykülerle konuşuyorum. 
Beni öykülerde konuşturan yine benim. Yazarı-
mız Semih Gümüş öykülerimiz için şöyle bir ben-
zetme kullanır, “öykü yazarın üzerinde yürüdüğü 
bir kumaştır.” Eğer bende öyküyü bir kumaş gibi 
görecek olursam, üzerinde yürüdüğüm bu kumaş 
düğümlerden başlayıp merdivene uzanan bir ha-
ritadır benim için. Bu haritayla beni keşfediyo-
rum, insanı keşfediyorum. Her gün ve yeniden, 
her gün ve yeni baştan keşfediyorum ve bir de 
bakıyorum aniden öyküler benim vesilemle ko-
nuşmaya başlıyor. İç içe geçmiş bir süreç yani. 

 Mihrican Aylanç: Teşekkür ediyorum sev-
gili Dervişe bu cevap için. Kendi beninin keşfi 
sürsün diliyoruz. 

 Mihrican Aylanç: Ceyhan Özyıldız’a dön-
mek istiyorum. “Yastık Altı Gül Kurusu” adlı 
öykü kitabı ile edebiyatımızda yerini aldın. Ar-
dından ‘Sonra Amatu’da fotoğraflarınla öykü-
lerini bir araya getirdin. Fotoğrafçılık ve grafik 
tasarımı ile de ilgilendiğini biliyoruz. Fotoğraf-
çılarla yapılmış röportajlarını kitaplaştırdın. Ya-
kın bir dönemde yayınladığın “Yemenisi Sarı” 
öykü kitabındaki kısa öykülerin çarpıcı söylemi, 
dolaysız ama okurun boğazında düğümler yara-
tan keskin sonuç bölümleri okurun içine işliyor. 
Buradaki öykülerinde özellikle bir bütünsellik 
seziyoruz ve bu bütünsellikle birlikte kitaptaki 
öykülerinin kurgusal yapısında cesur deneme-
lere giriştiğini gözlemliyoruz. Özellikle yapısal 
arayış gözlerden kaçmıyor bu kitapta. Fotoğraf, 
söyleşi, röportaj kayıtları gibi farklı türlerdeki 
metinleri öyküleştiriyorsun ve öyküde türler 
arası bir geçişkenlik zemini yaratıyorsun. Öteki-
ler, toplum, günlük hayat,  senin benin bir tür 
hızlı kayıtla iç içe geçerek okurla buluşuyor. 

 Tüm bunların ortasında Ceyhan Özyıldız  
neyin öyküsünü yazıyor? Merak ediyorum Cey-
han Özyıldız’ın kendi öyküsü buna dâhil mi?

 Ceyhan Özyıldız: Sevgili Mihrican, bu yap-
mış olduğun kayıt benim için çok değerli. Çünkü 
biz Kıbrıs’taki edebiyatçıların maalesef şöyle bir 

Ceyhan Özyıldız Tutku Tuğyan
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dezavantajı var, ne yaptığımızı bilmiyoruz çünkü 
bize dışarıdan bakan ve baktığını söyleyen gözler 
ne yazık ki çok az. O yüzden bu tespitlerin için 
teşekkür ederim. 

 Benim öykü yolculuğum “Yastık Altı Gülku-
rusu”yla başlıyor. Senin sorduğun soru için şun-
ları söylebilirim; “Yastık Altı Gülkurusu”nda daha 
çok Ceyhan vardı, öykülerim bana yakındı. Yeni 
yazmaya başlayanlar için genel bir davranış biçi-
midir bu. Yazar en iyi bildiği konudan; kendinden 
ve çevresinden başlar. Yazma konusunda geliştik-
çe çemberi genişletir; genişletmelidir. Çemberini 
genişletemezse bir süre sonra yaşanılanlar aza-
lınca veya tükenince kaçınılmaz olarak yazım sü-
reci de sekteye uğrayacak, tıkanacaktır. 

 “Yemenisi Sarı” ikinci öykü kitabım. Önce-
sinde ‘Sonra Amatu’ var. ‘Sonra Amatu’da da bazı 
denemelerim var. Orada üç bölüme ayırmıştım 
kitabı. Öykü ve fotoğrafın birlikte bulunduğu bö-
lüm, sadece fotoğrafın olduğu bölüm ve sadece 
öykünün olduğu bölüm. Burada okura fotoğrafı 
görüyorsun, öyküsünü sen mırıldan, demiştim. 
Öyküyü okuyorsun, fotoğrafını hayal et... Edebi-
yat ve fotoğraf... Yazma, okuma ve düşünme sü-
recim “Yemenisi Sarı”ya gelene kadar da yoğun 
bir şekilde devam etti. “Yemenisi Sarı”da çemberi 
birkaç halka büyüttüğüme inanıyorum.
 
 İnsan düşünüyor. Öykü nedir? Neden var-
dır? Neyi, nasıl anlatacağımın, nasıl ‘daha iyi anla-
tabilirim’in peşindeyim aslında. Zaten deneysel-
lik ve arayış benim için çok önemli iki faktör. Yeni 
bir şeyler denemek... Bu dille de olur, formla da. 
Bugün bakıyorum; düz anlatımlı öyküler yazılıyor. 
Adına da ‘yalın anlatım’ deniyor. Benim de böy-
le öykülerim var. Ama bunu aşmak lazım. Bunu 
aşmaya çalışıyorum. Türkiye’de elli kuşağından 
bahsedilir hep. Nedir elli kuşağının özelliği, bana 
göre yeni şeyler denemeleri; formla, içerikle uğ-
raşmaları ve dili zorlamalarıdır. Leylâ Erbil, Vüs’at 
O. Bener, Yusuf Atılgan, Ferit Edgü, Demir Özlü, 
Nezihe Meriç, Onat Kutlar, Bilge Karasu, Adnan 
Özyalçıner, Erdal Öz gibi yazarlar sayesinde Türki-
ye öykücülüğü kendini buldu, iyi öykülerin yazıl-
dığı bir dönemdi. Bu isimler neden bugün varlar? 
Cesur ve avangart oldukları için. Burada kendimi 
avangart olarak gördüğüm anlaşılmasın. Sade-
ce düşünen, yeni yollar bulmaya çalışan biriyim. 
Dille mi oynayabilirim, formla mı? Dille ne yapa-
bilirim? Formu nasıl değiştirebilirim. Yeni şeyler 

her zaman risk taşır. Edebiyat tarihimiz bu riskleri 
alanların -ve değeri sonra anlaşılanların- isimle-
riyle doludur. Senin de bahsettiğin gibi bu bir risk, 
yani bu olacak mı, bu beğenilecek mi meselesi 
aslında bir risk. Ancak, sanatçının arayış içinde 
olması gerektiğini düşünüyorum. 

 İkinci kitabım Sonra Amatu ile birlikte sa-
nat hayatıma da fotoğraf girmiş oldu. Bu nokta-
da fotoğrafın benim sezgilerime olumlu anlamda 
etki ettiğini, benim algımı genişlettiğini ve hayal 
gücümü ciddi şekilde tetiklediğini fark ettim. “Ye-
menisi Sarı”da örneğin ilk öyküm rüzgarla başlar, 
sonrasında Saraçhane’de bir futbol ve simitçi 
diye gider. Bu yaklaşık yirmi sayfalık üçlü, ama as-
lında tek olan bir öyküdür ve tek bir fotoğraftan 
esinlenilerek yazılmıştır. Derginin birinde gördü-
ğüm Saraçhane’de halktan gençlerin, çocukların 
futbol oynama anını gösteren, 1950’li yıllara ait 
bir fotoğraf... Bu kitabımda çoğu öykü, kareler 
halinde belirdi gözümde. Öyle anlatmak iste-
dim. Cümlelerdeki kesiklikler ve duraksamalar da 
okurun bu sahneleri daha iyi duyumsamasına; 
gözünde fotoğrafa dönüştürebilmesine olanak 
vermek için geliştirdiğim bir anlatım biçimi olarak 
ortaya çıktı.

 Mihrican Aylanç: Ceyhan, aslında “Yeme-
nisi Sarı” öykü kitabında hızlı kayıtla etrafını 
gözlemlediğini ama, önceki kitaplarında kendin-
le yüzleşme süreci geçirdiğini, kendi benliğinin, 
kendi arayışının, kendi yolculuğunun öyküsünü 
yazdığını söyledin. Ben biraz daha derine inmek 
istiyorum. Seni tetikleyen unsur neydi dijital 
dünyanın içinde. Fotoğraf ve grafik tasarımda 
anlatım için farklı bir görsellik olanağı var. Söz-
cüklerle bu görselliği bir araya getirmeye, seni 
öykü yazmaya yönlendiren kuvvet neydi? Bu se-
nin için bir ihtiyaç mıydı? Gereklilik miydi? Este-
tik bir haz mıydı? Yazmanın amacı ne?

 Ceyhan Özyıldız: Yazarken öykü üzerine dü-
şünüyorum. Edebi bir tür olarak öykünün kendi-
si benim için önemli. Buradaki yazmak ediminin 
kendisi benim derdim. Kimi sanatçı vardır beni şu 
zorladı, bu konuda derdim var, bu konuda soru-
num (veya toplumun sorunu) var diyerek yazıyor. 
İşte şu soruna parmak basayım, şunu eleştireyim, 
işte insanın şu özelliğinin bu eksikliğinin üzerine 
gideyim... Tabii ki, bir sanatçı, toplumun dışında, 
insanın özünden uzak duramaz. Bunlar sanatına 
nüfuz eder. İnsan olmasa öykü de olmaz. Dedi-
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ğim gibi, benim öykülerimde ana unsur ‘nasıl 
yazarım’dır. Burada ‘iyi öykü anlatmak’ ulaşmaya 
çalıştığım ana erektir.

 Diğer yandan, sanatın bileşenlerinden birisi 
de estetiktir. Yani güzellik. Yani haz... Sanatta, bir 
şey anlatmak, bir şeyi sorgulamak, eleştirmekten 
önce (veya yanında) ‘haz’ vardır. Bir sanat eseri-
ne bir şey sorma(malı)yız, ondan bir şey bekle-
me(meli)yiz. Tek beklediğimiz ondan haz duymak 
olmalı. Böyle bir sanat eserini üreten sanatçının 
da üretim anında doğaldır ki, istediği tek şey haz 
duymaktır. İyi, güzel bir şey üretmenin hazzı ola-
bilir bu. 

 Edebiyatımızda ve sanatımızda, sanatı bir 
felsefi düşünce üzerine inşa etme zorunluluğu 
varmış gibi bir şey var. Sanat yapabilmek için fel-
sefeye, tiyatroya vb. gibi birçok şeye ihtiyaç var 
tabii ki. Ve sanat tarihine baktığımızda sanatçıla-
rın bir kısmının bu felsefelerin manifestoları üze-
rinden sanat yaptıklarını görüyoruz. Ve gerçekten 
de bu düşünceler sanat tarihine değişik şekiller-
de etki etmişlerdir. Ama dikkat edin ‘bir kısmı’ 
dedim; tüm sanat tarihi izm’ler çevresinde topla-
nanlardan oluşmaz. Kaldı ki, izm’liler de amaç ne 
isterse olsun, sonunda estetik bir tavır da ortaya 
koyarlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar, bundan haz 
duydukları için yapmışlardır.

 Şu sıralar iki yeni fotoğraf kitabımın heye-
canını yaşıyorum. Biri, ‘O Şeyler I’ olarak adlan-
dırdığm, siyah beyaz, deneysel detay ve doku 
fotoğraflarımdan oluşan kitabım. Bu kitap, defor-
me ettiğim, parçaladığım, böldüğüm fotoğraflar-
dan oluşuyor. Diğeri ‘O Şeyler II’... Foto-dijital ve 
grafik çalışmalar olarak adlandırabileceğim, ta-
mamıyla renkli çalışmalar. Bu kitapta, fotoğrafları 
düşünce, sorgulama metinlerinin üzerine kur-
dum. Ancak, yine de temel amacım estetik açı-
dan güçlü eserler meydana getirmekti. Yani bunu 
neden söyledim; iş gelip estetik tavır ve estetik 
hazda sonlanıyor.

 Ben dışa dönük birisiyim. Hem daha önce 
bahsettiğim yan sanatlardan besleniyorum hem 
de gözlem yapıyorum. Bu gözlem sonucunda 
herhalde beni tetikleyen bir şey var yazmayla il-
gili... Sadece dediğim gibi ikinci kitabım Yemenisi 
Sarı’da neredeyse direkt benim hayatımla ilgili bir 
şey yok, benim hikâyem yok. Ha, tabii ki, benim 
hayatımdan sinen bir şeyler var bu öykülere ama 

ilk öykümdeki gibi benim hayatıma çok yakın de-
ğil, yani tabiri caizse tamamen kurgusal çerçeve-
de bir şey var. Örneğin aklıma bir imge geliyor; 
çakıl taşı imgesi. Şimdi bu çakıl taşı nedir, nasıl 
düşünebilir? Bir canlı olsaydı bir varlık olsaydı ne 
hissedecekti, diye bir düşünceden yola çıkarak 
bir çakıl taşı öyküsü yazıyorum. 

 Mihrican Aylanç: Şimdi Tutku Tuğyan’ın 
öyküsüne uzanıyoruz.  Tutku, merhaba. Benim 
bildiğim  politika, felsefe, doğa fotoğrafçılığı 
ve müzikle ilgileniyorsun. Hukuk alanında da 
akademik kariyerin var. Öykülerinde, dünyanın 
sorununa, özellikle insanın ama insanın kendi 
yaratmış olduğu sistemin sorunlarına karşı bir 
söylem işitiyoruz. Adil olmayan doğada hem de 
doğa içerisinde insanla şekillendirilmiş yapay 
dünyada hangi terazinin kantarında öykü sen-
ce? Topluca yaşananlara tanık oluyoruz öyküle-
rinde ve bu toplumsallığın bireysel dönüşümle-
rini sen kendinde nasıl duyumsuyorsun? Nasıl 
ve neden yazıyorsun? Merak ediyoruz. 

 Tutku Tuğyan: Öncelikle teşekkür ederim. 
Bu programdan dolayı da aslında biraz kendi 
kendime düşündüm. Benim öykü ile olan ilişkim 
tam olarak nasıl bir ilişkidir diye. Bir şeyler çıkar-
maya çalıştım. Çocukluğumdan itibaren mesela 
düşündüm aklımda kalanlar neler olmuş olabilir. 
İlk başta tabi masallar vardı. Bu masallar içinden 
Hansel ile Greteli hiç unutamıyorum. Neden diye 
soruyorum sonra kendi kendime tabi çok da kü-
çük olduğum için herhalde burada hayal dünya-
sı burada rengarenk bir dünya beklenmedik bir 
sürpriz. Ormanın içinde bir anda şekerlemeden 
yapılmış bir ev falan burada tekinsiz bir cadı vs. 
burada herhalde hayallerin daha önce hiç akla 
gelmemiş şeylerin yani bir üstü daha imgeleri ha-
rekete geçirmek. Çocukken böyle sonra belki er-
genlik dönemini düşündüğümde üzücü hikayeler-
den kaçtığımı hatırlıyorum. Ablam mesela Şeker 
portakalını okurken çok üzüldüğünü görmüştüm 
ve bir türlü okumadım ben o kitabı. Fadiş mese-
la çok üzücü bir hikayeydi yarısında karar verdim 
bıraktım. Sonra ergenlikten sonra yavaş yavaş ro-
man ve şiir daha çok benim hayatımı kaplamaya 
başladı. Şairleri öğrenmeye başladım. Kelimeler-
le oynamak felan ve burada dünya edebiyatından 
da çok öykü okumuşluğum oldu bu dönemde Bir 
nevi biraz da romana giriş gibi düşünebiliriz bunu. 
Burada mesela Paulo Coelhoyu hatırlıyorum yani 
bestseller bir yazardır. Ergenlik dönemimde bir 
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şeyin başına oturup ta saatlerce okumak onun-
la başlamıştır. Onun bazı kitaplarını çok sevmiş-
tim. Daha sonra üniversiteye doğru geldiğimde 
Bukowski vardı. Bukowski’nin kısa hikâyeleri çok 
etkileyici gelmişti bana. Bambaşka bir bakış açısı. 
60’lar, 70’ler bambaşka bir bakış açısıyla yazılmış. 
Bir pespayelik sert bir duruş ve onun başından 
geçenleri anlatması bunlar benim için önemliydi. 
En son dönem diyelim artık şimdiki yaşıma ya-
kın dönemde hatta onlar niye hoşuma gitti diye 
sorduğumda açıklayıcılık vardı yani mesela Paulo 
Coelho 5. Dağ isimli romanında işte bana din ko-
nusundaki düşüncelerimi toparlayabilen bir he-
yecan vermişti ya da açıklama fonksiyonu verdi. 
Birincisi hayal ikincisi açıklama. Üçüncü şimdiki 
zamana geldiğimde özellikle yüzyıllık yalnızlığın 
başını okuduğum andan itibaren Gabriel Garcia 
Marquez’in yüzyıllık yalnızlığın başındaki hikâye 
ve ondan sonrasında James Joyce’un Dubliners’i 
Gogol ve daha çok arttırabiliriz bu isimler. Bun-
larla birlikte artık benim de açıklayamayacağım 
neden bunları çok sevdim ne sadece hayal var-
dı ne sadece açıklayıcılık vardı. Burada artık sa-
nat dediğimiz ve insanların yıllardır tartıştığı şey 
devreye giriyordu yani hepsinin bir arada olması. 
Bu benim kısaca öyküyle olan geçmişim. Okudu-
ğum şeyler aklımda kalanlar. Demek ki hepsi var 
öykü de.  Zaten bu benim öyküyle ilgili düşünce-
mi de özetliyor. Yani edebiyatta bir form olarak 
öyküden ziyade her şey var. Hikâye dediğimiz 
olay her zaman her şeyin içinde olmuş ve zaman 
değiştikçe de farklı formlar almış bazıları gerçe-
ğe dönüşmüş. Şu anda kurmaca bir dünyayı yaşı-
yoruz aslında kendi zihnimizin biriktirdiklerinden 
bakarsak. Gerçekle kurmaca yer değiştirmiş do-
layısıyla hikâye her şeyde var filmde de yapılan 
işlerin hepsinde var. Sosyal yönünü sordunuz. Kı-
saca onu da söyleyeyim. Çocukluğumdan beri en 
çok ilgimi çeken konular sosyal olan konulardı. Bi-
reysellikten ziyade belki biraz utilitaryan bakıyo-
rumdur çocukken, yani birçok insanın mutluluğu 
daha iyi bir kişinin mutluluğundan gibi düşünüp 
olmuş olabilir. Her zaman ilgimi çeken durum as-
lında insan olma durumu yani insan olma duru-
mu bir klişe şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanın 
kendi başına bir kategori olma ihtimali yani bü-
tün şeylerden farklı olarak bir kategori mi insan? 
Bu soruyu işte din de soruyor diyor ki tanrı bizi 

özel olarak yarattı. Din adamları da soruyor insan 
aklı nasıl böyledir insan nasıl dil yetisini geliştirdi. 
Yani hep insanı diğer her şeyden farklı bir kate-
gori olabilme ihtimali ve o kategorinin ne oldu-
ğu yani insan olma durumu kısaca. Bu durumu 
da toplumsallıktan ayrı bir şekilde düşünmek 
bana imkânsız geldi. Eğitimimin de burada etkisi 
var sonuçta hukuk ve siyasete ilgi duyuyordum 
oradan devam ettim.  Dolayısıyla bu alanda ki ve 
bunların edebiyatla buluştuğu noktalarda daha 
çok keyif almaya başladım. 

Yani bilim kurgu romanları Ursula Le Linqu-
in, Doris Lessing bunlar gibi ve hala daha öyle 
olacak gelecekte de öyle olacak diye düşünüyo-
rum. Yani toplumsal yönümü ve o yönde düşün-
cemi geliştirmem gerekiyor diye düşünüyorum. 
Ama bu tabi bireysel eserler, bireyselliği ön plana 
çıkan eserlerin sanat zevkine varmıyor olduğu 
anlamına gelmez. 

Mihrican Aylanç: Senin öykülerin 
çocukluk dönemine kadar inerek derinleşiyor 
ve aynı zamanda pek çok yazarın da var olma 
sürecinde yaşadığı birtakım ortak 
dönemeçlerden geçiyor. Dikkatimi çeken husus 
küçükken masallar dinleyerek edebiyatın gi-
zemli dünyasını keşfetmen ve üzüntü, acı 
içeren öykülerden kaçan kırılgan yapılı naif bir 
insanken toplumun yazar olarak seni yüksek 
sesle konuşan birine dönüştürmüş olması oldu. 
Bu beni okur olarak ayrıca düşündürdü. 
Özellikle insan olmaya dair anlattığın yolculuk 
serüvenin ki aslında birbirine yakın, benzer 
birtakım nüanslarla Dervişe de, Ceyhan da, 
Salamis de bunu dile getirdiler.  İnsana ve 
onun öyküsüne bakışın bana bugünlerde 
kaybettiğimiz  Demir Özlü’yü hatırlattı. Belki 
İstanbul’u, Beyoğlu’nu en iyi anlatan 
yazarlardandı, 0. Bunun ötesinde o da öykü 
nedir diye düşünüyordu  ve felsefi düşün-
celerini dile getiriyordu. Şöyle ki;  “belki de 
sadece insan olmak istiyoruz.  Belki de sadece 
bu, insan olmak,” diyordu. Özellikle bu bağ-
lamda verdiğin cevaplar oldukça etkileyiciydi. 
Bizi o noktaya ulaştıran, Demir Özlü'yle kadar 
götüren edebiyat ortaklığı için teşekkür 
ediyorum. 




