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Değerli gençler...

Sizler güzel ülkemizin aydınlık geleceğini inşa edecek mimarlarsınız. Bunu yaparken 

harcınız pırıl pırıl kalpleriniz, tuğlanız parlak zihinleriniz olacak. Türkiye’mizin süsünü ise 

sınırsız hayal gücünüzle ortaya koyduğunuz eserleriniz teşkil edecek.

Yurdumuzun üç tarafı engin deniz, dört bir yanı kültür hazinesi… Verimli arazileri, temiz 

ve bol suları, ılıman iklimi, dertlere şifa otlarıyla Anadolu’ya sahip olabilmek için kimler 

mücadele vermedi ki. Farklı kültüre mensup insanların binyıllarca bir arada yaşadığı, 

asırlar boyunca hoşgörü ve anlayışın hâkim olduğu bir coğrafya burası... Bir de güneşin 

en güzel doğduğu... 

Yaradan pek bir cömert davranmış Anadolu’ya. Mavinin en güzeli de burada, yeşilin 

binbir tonu da... Ancak Anadolu’yu asıl renkli kılan belki de bambaşka kültürlere sahip 

insanları. Ve umut dolu çocukları...

Çocukluk... Dünyanın her yerinde umudun, tazeliğin, coşkunun, neşenin, kahkahanın adı. 

Tıpkı bahar gibi. Çocukların elinde olsa da hayatı bahar yapsalar. Onların baharı şiir gibi 

ısıtsa, sarıp sarmalasa, öykü gibi tanıştırsa yeni kahramanlarla, masal gibi götürse Kaf 

Dağı’nın ardına. Gökten sulu sulu, tatlı üç elma düşse. 

Güneşin Bahçesinde Binbir Renk tam da bunları vadediyor. Bu eser için Türkiye’nin dört bir 

yanından özel yetenekli çocuklarımız şiirler, masallar, öyküler kaleme aldı. Yüreklerindeki 

pıtırtı, zihinlerindeki gökkuşağıyla... Bu kitap, şimdi tutup elimizden baharı ve umudu 

işaret ediyor. “Gel.” diyor, “... güneşin bahçesindeki renklere bakalım.”

Değerli gençler... Zekânız, hayata bakışınız ve hayal gücünüzden izler taşıyan bu eseri 

keyifle okudum. Ülkemde ne değerli cevherler olduğuna bir kere daha tanık oldum, 

sizlerle gurur duydum. İlham perisinin yanı başınızdan ayrılmaması, kaleminizin gücünü 

asla kaybetmemesi dileğiyle...

Celil Güngör

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü
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“Ben hikâyeciyim diye sizden ayrı şeyler düşünecek 

değilim. Sizin düşündüklerinizden başka bir şey de 

düşünemem. O hâlde bu adamın hikâyesi ne olabilir? 

Sakın benden büyük vakalar beklemeyin, n’olur. 

Aşkın birçok rengi vardır. Mavi, koyu mavi, kapalı 

mavi, açık mavi, deniz mavisi, havuz mavisi, okyanus 

mavisi, gökyüzü mavisi… Sen yeter ki iste! Hadi 

gülümse, bulutlar gitsin!”

Sait Faik Abasıyanık

Güneşin Bahçesinnde Binbir Renk
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Ağabeyimden kalan, ayaklarıma biraz büyük gelen ayakkabılarım vardı. Yuvarlak uç kısmı azıcık 
soyulmuş, içindeki açık renk tabakayı gösteriyordu. Ama ben bunu pek de önemsemiyordum. 
Zaten ben onları her gece geçtiğim ıslak yolda yeniden ve yeniden boyuyordum. Bu iki minik pa-
bucum çamurdan alıyordu rengini…  Ağabeyimin dediğine göre bir zamanlar siyahmış. Peh, kim 
inanır buna? Kahverengi işte!

Nedense üzerimdeki eski kaban da kahverengi. Acaba o da bir zamanlar siyah mıydı? Yok, yok, 
değildir! Her kahverengi şey siyah mı canım? Saçım da eskiyemez ya! Peki ya gözler? Onlar eskir 
mi? Annemler ağabeylerime yeni göz alıp bana onlarınkini vermemişlerdir, değil mi? Bence ver-
memişlerdir! Çünkü annem bana hep gözlerimin ne kadar güzel olduğunu söylüyordu. Kıvrımlı 
kirpiklerimin altında ışıl ışıl parladıklarını, bana özel olduklarını…

“Babanız gitti çocuklar. Hadi hepiniz yatağa!”

Yine kulaklarım annemin her akşam saat dokuzda dudakları arasından çıkan aynı cümleyi işit-
mişti. Bundan sonra olacakları biliyordum. Kardeşlerim, hep birlikte kullandığımız odaya doluşa-
cak, önce biraz benimle dalga geçip uykuları geldiğinde arkalarını dönerek uyuyacak ve beni en 
yakın arkadaşımla baş başa bırakacaklardı.

Birkaç patırtı ve beraberindeki ayak sesleri… Bunlar sıradan ayak sesleri değildi! Yeri delip ge-
çermişçesine sert, kararlı, laubali ve düzensiz ayak sesleriydi. Bu demek oluyordu ki ağabeylerim 
odaya geliyor! Eğer küçük kardeşlerim geliyor olsaydı onların ayak sesleri farklı olurdu. Daha 
düzenli, daha yavaş, ürkek ve yumuşak adımlar atardı onlar.

Beyaz boyaları dökülen, eski kapının çıkardığı anlam yüklü gıcırtı ve ardından sertçe kapatıldığını 
bildiren çarpma sesi, ağabeylerimin geldiğini haykırmıştı bana.

“Hey, kepçe kulak! Yine ne yapıyorsun yalnız başına?”

Büyükleri anlamak çok zordu. Her zaman benim büyük kulaklarımla alay ediyorlardı. Sebebini 
sorduğumda çok komik durduğunu, beni koca bir maymuna dönüştürdüğünü söylüyorlardı. Oysa 

Liman Boyunca
ÖYKÜ
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anneme göre onlar bana çok yakışıyor, beni çok tatlı gösteriyormuş. Bana göre ise…

“Sana diyoruz! O kulaklar iri olduğu kadar da sağır mı yoksa Kepçe? Cevap versene.”

“Aman, boş ver kepçeyi de uyuyalım. Yarın çok işimiz var. Babam sabah gelmeden uyanmalıyız!”

On beş dakika… Yarım saat… Kırk dakika… Ve bir saat…

Artık uyumuş olmalıydılar. Hareket ettiklerine dair yorgan hışırtısı ya da annemin hâlâ ayakta 
olduğunu bildiren bir ses duyulmuyordu.

Rutubet kokan ve duvarları tavan akıntısı yüzünden hafif küflenen odanın tam ortasında eski an-
cak üstünde temizliğin huzur veren kokusunun gezindiği yorganlardan oluşan yer yatağı seriliydi. 
Kapıdan bakılınca sağ köşede küçük bir sehpa, üzerinde de annemin çeyizlik dantellerinden biri 
duruyordu güzel bir vazoya kucak açarmışçasına… Yatarken sol yanımızda kalan duvarda kendi-
mi dünyada hissetmemi sağlayan küçük bir pencere vardı. Pencerenin tam karşısında ise çatlak 
bir ayna asılıydı. Evimizdeki tek ayna… Ben o derin çatlakta doğmuş ve o çatlakta büyüyordum. 
Aynanın karşısına dikildiğimde burnumun hizasında göbeğime kadar vücudumun ortasını yutu-
yordu kara çatlak. Eğer biraz sağa kayarsam bu sefer bedenimin sol tarafını benden gizliyordu. 
Ama bunu hiç sevmiyordum çünkü kalbim sol tarafımdaydı ve ben dudak gibi olan çatlağın onu 
yutmasını istemiyordum. O benim için önemliydi… O kimsede yoktu… 

Son bir kez karşı duvardaki saate baktım. Kardeşlerim yatalı tam bir saat on sekiz dakika olmuştu. 
Sanırım artık gidebilirdim. 

Boylu boyunca uzanmış olan yer yatağının bana kalan kısmından kalkmak zor olmamıştı çünkü 
en kenarda yatıyordum. Sağ ayağımı yorgandan çıkardığım gibi soğuk hava minik bedenimi ku-
caklamıştı. Havalar bu denli soğuduğuna göre kış yaklaşmaktaydı. Tahta zemin üzerinde doğru 
yerlere basarak parmak ucunda ilerliyordum. Tahtaların gıcırtısı yüzünden başım belaya girmişti 
birkaç kez. Bu yüzden hangi tahtanın gıcırdayıp hangisinin gıcırdamadığını iyice kazımıştım aklı-
ma. Bir de artık kapıyı açık bırakıyordum gürültü yapıp da işimi zorlaştırmasın diye.

Yeri okşarcasına attığım adımlarla çıkış kapısına varmıştım. Kenarda yıllardır hamallığımızı ya-
pan derme çatma konsoldan önceden siyah olup olmadığını öğrenemediğim kabanımı ve kah-
verengi yıpranmış kasketimi alıp kapının kolunu ses çıkarmaması için sıkıca kavrayarak açtım.

Dışarıda burnumu kırmızıya boyayan bir soğuk karşılamıştı beni. Kabanımı, şapkamı ve de yor-
gun ayakkabılarımı hemen giyip evimizden ayrıldım. Gerçi onun da ev olup olmadığından emin 
değildim. Babamlar “bizim gecekondu” diye bahsediyordu evimizden. Biz kuş değildik ki! Kuş 
olsak kanatlarımız olurdu bir kere! Şayet kuş olsaydık eğer niye buraya konalım? Uçup gökyü-
zünün pamuk yanaklarına konardık. Gerçi annemler ona da “bulut” diyor… Sanırım bir gün ona 

uş 
kyü-

gün ona 
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gökyüzünün yanaklarına bu şekilde hitap etmemesini söylemeli, aksi takdirde gökyüzünün bize 

küsebileceği konusunda onu uyarmalıyım.

Her akşam olduğu gibi bu akşam da dünya gözlerini kapatmış, bize ışık gelmesini engellemişti. 

Amma uykucuydu bu dünya da! Oysa benim babam öyle mi? Uykusu her geldiğinde uyumaz. 

Ayrıca çok da kuvvetli… Upuzun, kocaman, sıcacık… Aynı dağlar gibi! Bazen öksürüyor, o zaman 

da yanardağa benziyor. Ama çok çalıştığı için onu sürekli göremiyordum. Aynı şu an karanlık so-

kakta önümü göremediğim gibi!

Dikdörtgen taşlarla döşenmiş sokağımızda bir tane lamba vardı. Sarı ışığı yetmiyordu her yeri 

aydınlatmaya. Canı sıkıldı mı sönüyordu, sonra tekrar yanıyordu. Boynu biraz büküktü. Uzun ve 

de incecikti. Herhâlde annesi onu küçükken iyice beslememiş, aç kalmış yavrucak. Bir iki kere 

onun önüne kuru ekmek koydum, canı çektiğinde yer diye. Ertesi gün baktığımda ekmek olduğu 

yerde duruyordu. Eh, ne yapalım? O da ikramımı geri çevirmeseydi!

Gökyüzü de gün boyu ağlayıp durmuştu yine. Ondan olsa gerek yerler çamura bulanmıştı. Hadi 

yine iyisiniz ayakkabılarım! Bu gece de temizleneceksiniz. Kollarım iki yanımda savrula savrula 

küçük adımlarımla “şap şap” koşuyordum gümüşi göğün altında. İlk başlarda bu karanlık beni 

korkutmuş olsa da zamanla alışmıştım dünyanın göz kapakları ardına.

Yanıma cesaretimi de alıp sokak boyunca ilerledim. Ben koştum, zaman koştu, ben koştum, za-

man koştu… En sonunda limana ulaşabilmiştim. İşte her akşam bu deniz kıyısına gelir, hayatı sey-

re dalardım. Önce sükût kol gezerdi buralarda, ardından esnaf çıkagelirdi. Ama pek bozmazlardı 

sessizliği. Bu saatlerde boğazdan pek gemi geçmezdi. Geçenler de bana selam vermeyi ihmal 

etmezdi elbet. Bir de kahvehanesi vardı limanın… En geç kahvenin sahibi Hasan emmi kapa-

tırdı dükkânını. Amcalar gittikten sonra içeriyi güzelce temizler, kapıyı kilitlerdi. Anahtarı kumaş 

pantolonunun cebine atıp arkasını döndüğünde görürdü anca dışarıya attığı tek tük masa ve 

sandalyeleri. Masaları duvara dayar, sandalyeleri de katlayıp onların yanına koyardı. Anlaşılan 

pek üşenirdi kapıyı tekrar açmaya… Ve istisnasız her akşam yapardı bunu. Benim işime gelirdi bu 

vaziyet! Tabii her sabah da azar işitirdim “Vay deli oğlan, yine mi kaptın sandalyeleri?” diye.

İşte yine ışıkları söndürdüü… Ahşap kapıyı çekip kilitledii… Arkasını döndü! Sen çok yaşa kahveci 

amca e mi? Bugün de güldürdün ya beni… Bildik homurtular eşliğinde kıyı boyunca yürüyüp kay-

boldu uzakta. Ben de hiç vakit kaybetmeden paytak adımlarımla kahveye koştum, iki sandalye 

kaptığım gibi limanın ucuna yollandım.

Katlanan sandalyeleri açıp yan yana dizdim. Oturma kısmında dört, yaslanma kısmında ise iki 

adet tahta vardı sandalyelerin. Öbür yerleri hep demirdi ve de epeyce soğuktu. Onlar da so-

ğuktan nasibini almıştı anlaşılan. Sandalyemi daha fazla üşütmemek için hemen kendimi attım 
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kucağına. Diğerinin sahibi henüz gelmemişti. Beş sandal ilerideki kedi de gidince gelip oturacaktı 

yerine en yakın arkadaşım.

Biricik dostumu düşününce minik bir gülücük merhaba demişti dudaklarıma. O kadar küçüktü ki… 

Özgürce yanaklarıma ilerlemesine izin verdim. Büyüdü, büyüdü… Kocaman oldu! Hatta arasın-

dan dişlerim bile sırıttı. Yanaklarım iyice yukarı kayınca koca kulaklarım da yukarı kaydı. Bu hâlimi 

merak edip beton limanın köşesine eğildim. Aşağı bakınca denizin hırçın dalgalarının arasına 

benim altı yaşındaki minik gülümsemem karışmıştı. Bir süre boyunca suya düşen yansımama 

baktım. Gerçekten çok tatlıydı. Sonra başımı kaldırıp denizin onu uzak diyarlara götürmesine izin 

verdim ve küçük bir dalga onu alıp gitti…

Tekrar yerime oturduğumda kedi de gitmişti. Dostumla kavuşma vaktinin geldiğini anlayınca hu-

zurla engin denizi izledim. Karşı kıyı uykunun bilinmez diyarlarına doğru uzanmış bir bedeni andı-

rıyordu. Kocaman bir siluet… Rüzgâr da vardı bu gece. Kasketimden fırlamış birkaç parça saçımı 

uçuruyor, bırakıyor, sonra tekrar uçuruyordu. Kulaklarımda kimi büyük, kimi küçük, kimi heyecanlı, 

kimi mütevazı dalgaların melodik sesleri geziniyordu. Çok uzaklardan sessizliği duyuyordum bir 

de. Demiştim ya hani ağabeylerim kulaklarımı komik buluyor, annem tatlı buluyor diye. Bana 

göre ise kulaklarım daha iyi duyabilmem için büyüktü. Yoksa tatlı dursun diye değil, bu dipsiz ses-

sizlikte kendi kalbimin sesini duyabilmem içindi. Burnuma ise soğuğun o keskin kokusu dolmuştu 

bu sonbahar gecesinde. Rüzgâr sayesinde bazen tuz kokusu ciğerlerimi hafiften yakıyor, bazen 

ıslak toprak kokusu içime işliyordu. Ama hiç eksilmeyen mutlak koku, kabanıma sinmiş annemin 

kokusuydu. Biraz şefkat, biraz sevgi ve biraz da şiir… Ne olduğunu bilmiyorum; bir keresinde ya-

nımdan geçen gençlerden duymuştum. Ama nedense çok eşsiz bir şeymiş gibi geliyor bana. Tıpkı 

annem gibi…

Gözlerimi yumup bir kez daha duyuyorum bu huzuru, dudaklarımda beliren tebessüm berabe-

rinde. Anlıyorum ki dostum Yalnızlık, sandalyedeki yerini dolduruyor. Evet, her zaman en yakın ar-

kadaşımdı benim. Uyurken, ağlarken, eğlenirken… Okuldan çocuklar benimle oyun oynamayınca 

hemen o gelir yanıma, benimle oyun oynardı. Hep el eleydik onunla, hep sırt sırta…

- Hoş geldin.

- …

- Bugün biraz geciktin.

- …

- Anladım kedi yüzünden.

- …

- Ben de seni dostum, ben de seni…
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Baktım Yalnızlık’ın pek konuşası yok, ben de etrafı izlemeye başladım. Taş limana yanaşmış aşa-

ğı yukarı yirmi tekne, beş altı sandal… Her biri sallanıyor anneleri denizin kucağında. Dalgalar 

eşliğinde ninni söylüyor deniz anne. Işıkları yanmıyor hiçbirinin, yalnız birer savaşçı gibiler. Kimi 

heybetiyle gürlüyor, o böbürlenince de annesi onu iyice bir sallayıp kendine getiriyordu. Kimi ise 

bebek gibi mışıl mışıl uyuyordu.

Belirli aralıklarla banklar vardı liman boyunca. Yine bomboş… Yol vardı bir de! Gri. Üzerine beyaz 

çizgili pijamasını giymişti. Başka da bir şeyi yoktu zaten. Ben pek sevmem onu. Annem sürekli 

pijamayla durmanın doğru olmadığını söylerdi bana, yanlışmış. Ama yol kendimi bildim bileli 

pijamalı! Yatmış bir de boylu boyunca, utanmaz.

Dükkânlar da vardı limanda farklı farklı. İlk başta Asiye teyzenin tuhafiye dükkânı bulunurdu. Ge-

çenlerde pembeye boyamıştı dış duvarlarını. Kocası Ali amca çok söylenmişti de pek umursama-

mıştı onu. “Hadi, hadi, devam et işine!” diye geçiştirmişti. Tuhafiye dükkânının yanında da Kemal 

amcanın manavı bulunurdu. Çok titizdi işinde: sabahtan açar kepenkleri, kasaları dizer güzelce, 

kurulur taburesine müşteri bekler, meyve sebzelerini de öz çocuğu gibi severdi. Hatta bir keresin-

de kıpkırmızı domateslerden birini alıp öptüğünü görmüştüm!

Az kalsın fırıncı Mehmet amcayı unutuyordum! Ben çok severim onu. Sabah arkadaki camiden 

çıktığı gibi gelir, yakar fırınını. Eğer beni görürse sıcacık, yeni çıkmış ekmeklerden verir “Koş eve 

yetiştir bakalım, ye afiyetle balam!” derdi. Tadı da muhteşemdir ekmeklerinin. Çıtır çıtırdır, yardın 

mı ikiye, buhar çıkarır içinden. Fırından sonra da bakkal gelir. Bayram oldu mu tüm çocuklar ora-

da! Sahibi Osman dede çocukları çok severdi hep. Şüphesiz çocuklar da onu… Her zaman için 

göbeğine saygı duyar, ondan bir adım geride giderdi. Hele o küçük, yuvarlak gözlüğü yok mu? 

Bu mahallede yetişmiş her çocuk takmıştır onu mutlaka. Benim de birkaç kere denemişliğim var-

dır. Bana masal anlatır, ardından benden de masallar dinlerdi. Bazen uzaktan seyrederdim onu, 

beni fark edince saçlarımı okşar, yanaklarımı öperdi. Sonra bir sabah bakkala gelmedi. Bana 

küstü sanmıştım ama o meğer annesiyle babasını çok özlemiş onların yanına gökyüzüne gitmiş 

ve bir daha geri dönmeyecekmiş. Yani bir daha beni öpmeyecek…

- Sen de aileni özledin mi dostum?

“…”

“Biliyorum: sen benim dostumsun! Herkes gider ama sen kalırsın, değil mi?”

- …

Osman dedeyi hatırlayınca kara gözlerimi yukarı çevirdim. Gümüşi gök şimdi kırmızı, sarı ve tu-

runcu arası bir renge bürünmüştü. Ona baktığım için utandı yine sanırım. O utandığında sabah 
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olduğunu anlıyordum. Demek dünya uykusunu almış, gözlerini aralıyordu yeni bir güne. Oysa ben 
vaktin ne kadar çabuk aktığını kavrayamamıştım daha. Gökyüzü aydınlanmadan bizim imam 
Necati’nin sesi sarmıştı yerleri ve sonsuz gökleri. Sanki bu iki tabakanın içine sığmayıp taşmıştı. 
Sanki dudaklarından değil de gönlünden dökülüyordu ezan. Ama nedense sabah ezanı okundu 
mu benim içime bir durgunluk çökerdi. Bilmezdim nedenini, bu küçücük yaşımda sanki tüm hayatı 
omuzlamışım ve bu yükün altından kalkamamışım gibi gelirdi. Semayı saran muhteşem kelamlar 
da okunduğuna göre birazdan esnaf doluşurdu herhâlde.

Tam da düşündüğüm gibi limanın başında fırıncı Mehmet amca görünmüştü. O yaklaşınca dos-
tum Yalnızlık ayaklandı. Bir sabah daha ayrılık vakti gelmişti.

- Gidiyorsun demek.

- …

- Görüşürüz dostum…

Hüzün dedikleri miydi kalbimde çırpınıp sesini duyurmaya çalışan şey? Yoksa kalbim içimdeki 
mutluluğu saklamış saklambaç mı oynuyordu benimle? O hâlde onu bulmalıydım. Çünkü kalbim, 
mutlulukla beraber gülümsememi de saklamıştı. Acaba “elma” desem çıkar mıydı?

- Sabah şeriflerin hayır olsun Yusuf.

- Senin de Mehmet amca. Kolay gelsin.

- Sağ ol, sağ ol… Giderken uğra yanıma da iki ekmek koyayım koluna.

- Teşekkür ederim, uğrarım inşallah.

Ardından bana el sallayıp fırına girdi huzurlu yuvalara sıcacık ekmekler yapmak üzere. Anlaşılan 
birazdan kahveci Hasan amca gelecekti. Kalan azıcık zamanımı da liman boyunca yavaş yavaş 
yürüyen insanları izleyerek geçirmeye karar verdim.

Tuhafiye dükkânının yanındaki parkta ayakları adım atmakla yeni tanışmış bir çocuk babasının 
elini sıkıca kavramış yürüyordu. Adam uzunca boyu yüzünden eğilmek zorunda kalmıştı. Sanırım 
oğluna güzel bir şey söylemiş olacak ki çocuk kahkaha atarak güçsüz ayakları üzerinde zıpla-
maya başladı. Aramızda çok mesafe olmadığı için minik çocuğun küçücük ağzından çıkan çıl-
gın gülücükler hemencecik dolmuştu kulaklarıma. Mutluluğum saklandığı yerden hiç çıkmamış, 
hüznümse kalbimden taşıp gözlerime yağmıştı. Acaba benim babam şu an ne yapıyordu? Çok 
mu yorulmuştu? Susamış mıydı? Özlemiş miydi küçük Yusuf’unu? Beni “Yusuf yüzlüm” diye sevip 
sarılmak istiyor muydu sımsıkı?

Peşleri sıra onları takip eden kara gölgelerini de alıp uzaklaşıyordu baba oğul. Ancak çocuk yer-
de değil babasının güven dolu kucağındaydı. Sanırım şu an ona kimsenin zarar veremeyeceğini 

a ben 
m imam 
aşmıştı. 

ndu 
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düşünüyordu çünkü yanında babası vardı. Olsun, benim babam uzaktan da korurdu beni! O 

dağlar kadar güçlüydü! Oysa ben güçlü olmasa da yanımda olmasını isterdim. Ama… Yoktu… 

İşte şimdi gerçek acı mühür vurmuştu minik yüreğime. O adam niye tutmuştu oğlunun elini? Hiç 

düşünmedi mi başka çocukları? Hiç acımadı mı benim kara gözlerimden tane tane dökülen say-

dam umutlarıma?

Baba oğula daha fazla bakmak istemediğimden yüzümü tekrar denize çevirmiştim. Başımın eğik 

duruşu yüzünden sağ gözümden taşıp elmacığımı okşayarak burnumun ucuna erişmişti bir dam-

la gözyaşım. Zaten iri olan gözlerimi iyice açarak yaşın burnumdan düşmesini bekledim. Sanırım 

şu an gözlerim çok komik görünüyordu. Ben hâlâ burnumda asılı kalan gözyaşıma bakarken 

kanatlarında ara ara grilikler olan beyaz bir güvercin ayaklarımın dibine konmuştu. Ona daha 

iyi bakabilmek için ani bir hareketle kafamı oynatınca hem gözyaşım düşmüş hem de güvercin 

kanat çırpmaya başlamıştı. Bir iki çırpınışın ardından tekrar yere konmuştu. Benim gibi kara göz-

leri vardı fakat benimkilerden daha küçüktü. Sarımsı bir renkte gagası, küçücük bir kafası vardı. 

Aslında kendisi de küçüktü ama boynu biraz uzun ve dimdik duruyordu. Bu duruş ona asalet, 

tüylerinin pamuk gibi beyaz olmasıysa masumiyet katıyordu. Kanatlarındaki hafif grilikler bana 

hiçbir şeyin tam olarak kusursuz olamayacağını düşündürmüştü. Yine de o çok güzeldi ve benim 

yorgun ayakkabılarıma nazaran kusursuzdu. Her insanın içinde barınan çocuk ruhunun beden 

bulmuş hâli gibiydi: Saf!

Bir süre betonda dik duruşunu koruyarak bir yere odaklanmış, pür dikkat oraya baktı. Ardından 

küçük kafasını hızla hareket ettirdi ve havalanmaya başladı. Kendimi o kadar çok kaptırmışım ki 

ben de koşarak ona yetişmeye çalıştım. Kısa kollarımı uzattım belki o bana gelir umuduyla ya da 

“Dur, benden kaçma!” der gibi. 

“Sana bir kucak dolusu sevgi benden! Bedenimin küçük olduğuna bakma. Benim kalbim koca-

man! Dur!”

Ama durmadı… Gitti. Çünkü o kuştu. Gelip bana sarılacak yahut koluma konacak değildi ya. Be-

yaz güvercinim gökyüzünün pamuk yanaklarına konmalıydı. Belki bir gün ben de onun yanına 

giderdim. Ama şu an değil! Daha babam işten dönmedi. Güvercinim de gittikten sonra cebime 

tüm özlemimi koyup sandalyelerime yöneldim.

Deniz boyunca liman, liman boyunca yol, yol boyunca dükkânlar… Burası böyleydi! Ben “boyun-

ca” derdim buraya. Çünkü ben bu liman boyunca yaşamayı öğrendim.

“Vay deli oğlan, yine mi kaptın sandalyeleri!”
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Ilık bir eylül sabahı güzel bir diyarda ilk nefesim 
nüfuz etmişti ciğerlerime. Hayatı solumuştum… 
Birkaç yıl içinde ilklerimi yaşadım, çikolatayı sev-
dim, düştüm ve kalktım, oyun oynadım, çamurdan 
pastalar yaptım hatta bir ara abla bile oldum. Evi-
mizin önündeki dik bayırda yatar hâlâ çocukluğum. 
Anneler çağırsa bile “Beş dakika dahaa!” uzatma-
larına sığınırdık. Bayramlarda topladığı bir tutam 
harçlık, bir avuç mutluluk olan çocuklardandım.

Pamuk şeker gibi leziz olan bu yıllar yine onun gibi 
çabucak bitti. Vakit, okumak vaktiydi artık. Ali top 
attı, ata bindi; Lale ninniler söyledi… Öyle böyle 
okumayı da söktüm. Sonra bir gün annem bana 
ve ablama akrostiş şiir yazdı; meğer Dünya Çocuk 
Günü’ymüş. O gün hem annemin öğretmen oldu-
ğunu öğrendim hem de edebiyatla tokalaştım. Tabi 
çocuktum ya o zamanlar, edebiyatın yanağına bir 
de buse kondurdum. Nereden bileyim yıllar sonra 
beni bulacağını? Yazdıkça gördüm ki düşler diyarı-
mın eteklerini bahar çiçekleri takmış bozkırlar bü-
rüyordu. Kara yeleli atımın üstünde dağlar aşıyor, 

Sakarya
Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi

Begüm Bükra Yavuz

atalarıma misafir oluyordum. Kâh ıssız Ergenekon 
Vadisi’nde tarih soluyor, kâh Hakkâri’de Mehmetler 
ile omuz omuza savaşıyordum. Gün geliyor bilimde 
çığır açıyor ya da kitabımın ilk baskısını sarmalı-
yordum. Orada özgürdüm: Bir F-16’nın kokpitinde 
bulutlarla dans ediyor yahut bir yetimin mütebessim 
gözlerinde yansıma oluyordum.

Bir de dersler vardı tabii… Zamirler, isimlerin tahtına 
kondu; “x” saklambaç oynadı “”y ile;kalbimin bir ku-
lakçığı oldu. Derken bir ses duydum! İlk başta kay-
nağını bulamamıştım fakat biliyordum ki sayfaları 
o sese kulak vererek dolduruyordum. Bu yolda ka-
ranlık bir dehlize girmiş ve korkmuştum. En muhtaç 
olduğum anda yüreğimdeki duamın vücut bulduğu 
öğretmenim bana ışık oldu, annem elimden sımsıkı 
tuttu. Korkusuzca ilerledim. Ve vardım..!Yüreğimi 
karşıma oturtup onunla sohbet ettiğim o muhteşem 
gönül otağıma gelmiştim. Meğer yıllarca onu ben 
besleyip büyütmüşüm… Ben, gönlüm ve kalemim 
müebbet dost olduk.

Sakar
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Kızgın bir güneş. Mustafa, bıçağını ateş gibi yanan büyük kayalardan birine çalıyor. Kaya ağar-
mış, bembeyaz kesiliyor. Her bir keskin vuruş, Mustafa’nın durulmayan ırmaklar gibi çağlayan, 
derince, pek de sevecen gönlüne bilediği bıçağın darbeleri gibi korkunç ve umutsuzca iniveriyor. 

Kendi sessizliğinde ve gürültüsünde eriyordu Mustafa. İçin için yok oluyordu. Tamamlanamamış 
bir şiirin son mısraları gibi yapayalnızdı. Kırılmış, mahvolmuş, yosun tutmuş hülyaları ve sararmış 
hatıralarıyla tek başına kalakalmıştı sanki. Bir güz yağmuru, bir ikindi güneşi gibi olan hayatı, 
birdenbire sönüvermişti. Ömrü biten yaşlı bir yıldız gibi aniden patlayıvermiş, sonsuzlukta yok 
olmuştu.

- Buralarda ne yaparsın böyle emmi oğlu? Ne diye kolu kanadı kırık bir ceylan yavrusu gibi öksüz 
garip durursun?

Hasan, Mustafa’nın köy muhtarı olan amcasının küçük oğulcağızı idi.

- Sorma emmi oğlu, sorma. Deşme yaramı, var git yoluna. Benim derdim bana, seninki de sana... 
Bırak da yanayım kendi öfkemin körüklediği ateşte, yerin dibine gireyim de sileyim izimi, yağmur 
yemiş topraktan. Özüme döneyim.

Sesi, ruhunda kopan fırtınayı yansıtıyordu.

Hasan, Mustafa’ya tebessüm etti:

- Sen, ak pınarın ak koynunda yatan, süt gibi pak, sema gibi parlak ama öksüz ceylanın hikâyesini 
bilir misin?

Mustafa, oralı olmadı.

- Var git yoluna be insafsız. Anlatırım gitmezsin, söverim gülersin. Bilmem ben ceylan filan. Bir tek 
beni bilirim, kahrından yanıp tutuşan.

Hasan, ateş misali yanan kayalardan birine oturuverdi. Mustafa ondan yana bakmadı. Büyük bir 
kinle bıçağını bilemeye devam etti.

Ceylan
ÖYKÜ
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- Bir ceylan varmış, koskoca dağların ardından, güneş babanın ısıttığı, toprak ananın beslediği 
sık bir ormanda, diye anlatmaya başladı Hasan. Ceylan, anneciği ve atası ile yaşar gidermiş. 
Mutlularmış kendilerince. Gel zaman git zaman, fani dünya gereği bu saadetli ve bahtiyar gün-
ler elbet bir gün bitivermiş. En karanlık, en ürkütücü, en soğuk ve en gerçek gecelerden birinde 
semadan bir ışık seli akmış tüm ormana.  Ceylancık gözlerini ovuşturmuş. Yanı başında anneci-
ğini aramış ama bulamamış. Çünkü annesi gök kubbenin de üzerindeymiş, öyle çok yükselmiş ki 
ceylan göremez olmuş onu. Önce neler olduğunu anlayamamış. Bu yüzden aslında onu hakikate 
kavuşturacak olan ışık ve semadan hep nefret etmiş.

Hasan bir yandan anlatıyor, bir yandan da yüzünde kara bulutlar dolaşan Mustafa’nın içinde 
kopan fırtınaları anlamaya çalışıyordu.

Mustafa; dinlemez, umursamaz görünerek siyah gözlerini gök kubbeye çevirdi. Hakikatini arıyor-
du.

Hasan devam etti:

- İşte yine semaya doğru öyle öfkeyle bakarken ceylan, bir an ak pınara doğru koşmaya başla-
mış. Kendini atıverecekmiş, böylelikle anneciğine kavuşacakmış.

Mustafa. Körpecik, kuru, kara Mustafa.  Dermanını dağların yüceliğinde arayan Mustafa, âşık 
Mustafa, gönlü yanık, zihni bulanık, alnı açık Mustafa. Ne güzel, ne çaresiz bir çocuksun.

- Ceylan, bütün hırsıyla akan pınara baktığında semaya yani hakikate ulaşamayacağını anlamış. 
Çünkü eğer kendini o pınara atsaymış semaya çıkamayacak, aksine yanık tenine, güzel gözlerine 
hiç de yakışmayacak bir yerde bulacakmış kendini. Şu çirkin ancak zavallıların ait olduğu, cesaret 
değerinin var olmadığı, alçak bir yerde. Çünkü bu hayatı zaferle sonlandıramayan; hakikatten, 
gerçekten korkan kimseler gökleri değil yerin dibini hak eder.

Hasan, konuşmasına devam etmedi. Oturduğu çimeni yoldu, kasketini eline alıp sökük iplikleri 
kopardı. 

Mustafa’nın gözlerinden yaşlar süzülüyordu. İçinde biriktirip çoğalttığı zehir, ırmak olup akıyordu 
göz pınarlarından. 

Ceylanın hikâyesi içindeki kor ateşe iyi gelmişti. O da tıpkı ceylanınki gibi sevdasını kaybetmişti.

- Hey Karaoğlan, hey, diye seslendi Hasan,  Mustafa'ya. Hâlâ düşünür müsün pınarın akışına 
kapılıp gidivermeyi? Söyle bakayım, senin yârin de pınarın koynuna mı attı kendini? Yaşamaktan 
yoruldu da mı bırakıverdi seni? Senin gibi bir yiğit, bir aslan yavrusu, narin bir ceylanın, güzel bir 
yavrunun bile korkmadığı hakikatten, yaşamaktan mı korkacaktı? Kara oğlan, sen anlamayacak-
sın da kim anlayacak âdemoğlunun var olma gayesini?
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Mustafa, vicdanlı bir delikanlıydı. İç çeke çeke gözyaşı döküyordu. Ancak birden duruverdi. Açık 
alnını gökyüzüne çevirdi. Yüzünden fırtınalar, bulutlar geçti. Gök gürledi, şimşekler çaktı. Aydın-
landı sonra Mustafa’nın yüzü. Dudakları aralandı:

- Şerefli bir yaşam kavuşturacaksa bizi, güldürecekse gülmeyen yüzünü sevdamın,  yanakları 
al al olacaksa eğer adını her söyleyişimde, bohçasında küflenen oyalı çemberlerini unutacaksa 
eğer yaşarız emmioğlu; ağlayarak, sızlayarak, yaşarız elbet, yaşayacağız, dedi. 

Fırtına dinmişti. Mustafa, artık dağların yüceliğinde aramıyordu dermanını, çok daha ulu, çok 
daha kudretli bir güçte bulmuştu onu.

Mustafa, içimizden biridir. Mustafa benliğimizdir. İnsanın, insan olmanın hikâyesidir. 

Trabzon 
Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi

Rümeysa Selçuk
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Yine yağmur yağıyor. Güvensiz hissediyorum şu zamanlarda doğrusu. Her an denize kapılıp gi-

decekmişçesine sıkıca sarılıyorum hırkama. Şemsiyeme, umarsız rüzgâra kanıp beni terk edecek 

korkusuyla tutunuyorum. Avuç içim kırmızı. Anlıyorum ki çaresizliğin rengi kırmızı.

Çaresizim çünkü ıssız, büfesiz, parksız bir caddede yağmura tutulmuşum, üşüyorum.

Gerçi bir çarem var. Çekip gitmesin diye tutunduğum şemsiyem. Beni karanlıktan ve soğuktan 

saklayan, puantiyeli, mor şemsiyem. “Belki, çarenin rengi mordur.”

Derken sağ ayağım beton kaldırımda tekliyor.  Dönüp bakmıyorum. “Zaten başım ağrıyor, aya-

ğım yalpalamıştır.” diyerek umursamazlığımın üzerini örtmeye çalışıyorum. Oysa ölü bir farenin el 

kadar bedeniydi ayağımı tekleten. Ayıbımı kapatmaya çalışırken az önce ürktüğüm rüzgâra dö-

nüşüyorum. Korktuğum, sevmediğim bir şey oluyorum. Ardından yazdığım haciz bildirileri canla-

nıyor zihnimde. Sert rüzgâr şemsiyemi, tek güvencemi elimden alıyor. Derin bir nefes veriyorum. 

Rüzgârdan veya soğuktan değil morarmış suratım. Dudaklarım, üşüdüğümden titremiyor artık. 

Göğsümde bir şeyler donmuş, eriyor mu ne? Yoksa büsbütün mü insanlığını kaybediyor ruhum?

Sığınacak bir branda arıyorum. Dolmuş, minibüs geçmiyor tek şerit yoldan. “Geç bir saat de değil 

doğrusu. Ancak yol bozuk, o yüzden tercih edilmiyor.” diye düşünüyorum. Saati kontrol etmek için 

sol bileğime yöneldiğimde gökyüzü mosmor oluyor, gürlüyor. Ellerim titremeye başlıyor, irkiliyo-

rum. Eve doğru attığım her adım kadar yol uzuyor sanki. Sırılsıklam olmuş giysilerim. Puantiyeli 

mor şemsiyem artık yok.

“Hayır.” diyorum, kendime itiraz ederek. “Mor, ancak çaresizliğin rengi olabilir. Can yakan, sevimli 

olmayan bir mor. Öyle bir mor ki yalnızlığı ensene üfleyen bir his bırakıyor, insanlığının yakınları-

na. Hâlbuki lacivert atkım ensemi korumakla yükümlüydü. Neydi hissettiğim o ürperti? Vicdanımın 

giderken bıraktığı esinti miydi yoksa?”

“O halde lacivert beni hiç sevmiyor.” diyorum. “Aklı sıra gece ve mor gökyüzü ile dostluk ettiğini 

sanıyor.” Bir hışımla tıkıyorum çantama atkıyı. “Zaten boynumu kaşındırıyordu.” diyorum.

Çaresizliğin Rengi
ÖYKÜ
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Nihayet yaşadığım apartmanı görüyorum. Sekiz katlı, sessiz bir apartman. Her dairenin iki balko-
nu var, apartmanın vadiye bakan kısmında. Şimdi sırılsıklam olmuştur kahverengi sandalyelerim, 
sabah elimde yıkadığım iki çift çorabım, masadaki boş peçetelik.

Mutlu hissedemiyorum. Çehremi göremiyorum ama çatık kaşlarımdan anlıyorum, biraz öfkeli 
gibiyim. Bir an önce evime gidip koltuğuma uzanmak istiyorum.

Apartmana yaklaştıkça sokak lambalarının sarı ışığı gözlerimi rahatsız ediyor. “Bu ne be?” diye 
bağırıyorum. Sesli bir tepkiye dönüştü öfkem. Başıma ağrı giriyor.

Dairemin kapısına varıyorum. Sabırsızca anahtarı arıyorum kol çantamda. Lüzumsuz birçok şeyin 
olduğunu fark ediyorum. El yordamıyla bir anahtar çıkarıyorum küçük cepten. Anahtarı bu cebe 
koyduğumu sürekli unutuyorum. Bu beni daha çok sinirlendiriyor.

Kapıyı zorluyorum ancak açılmıyor. Griden nefret ediyorum. “Gri yanlıştır.” diyorum. “Gri eğridir, 
gri çirkindir, kararsızdır.”

Bir anda koridorun otomatik lambası sönüyor. Az önce açılmayan kapı, bu sefer kolayca açılıyor.

Turuncu botlarım su içinde. Göremiyorum ama rahatsız edici ıslaklığı iliklerime kadar hissedi-
yorum. Göremiyorum çünkü botlarım artık turuncu değil. Girişteki çiçek motifli yeşil yolluk, mavi 
hırkam ve bordo terliklerim artık siyah. Her şey siyah, her şey yabancı. Bana ait bir parça bile 
bulamıyorum, var olan hiçlikte.

İlk kez, gerçekten korkuyorum.

Asıl çaresizliğin, renk değil renksizlik olduğunu fark ediyorum. Çaresizliğin, tüm çareleri reddetti-
ğim zaman ortada kalan hiçlik olduğunu anlıyorum. 

Gözlerimin feri sönmek üzere. Kırmızıyı, moru, laciverti, sarıyı, griyi arıyorum. Kahverengi sandal-
yelerimi ve bordo terliklerimi arıyorum.

Turuncu botlarımı özlüyorum.
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Trabzon 
Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi

Rümeysa Selçuk

Güneşin yüzünü pek sık gizlediği bir şehirde doğ-
dum ben. Belki de sabırsızlığımız ve hırçınlığımız bu 
yüzdendir, denizimiz bu yüzden fırtınalıdır, asidir, 
belki Trabzon insanı bu yüzden tepkilidir, tutkuludur, 
bazen çatık kaşlı bazen mutludur.

Yürümeyi severim. Yan yana dizilmiş evlerin gölge 
yaptığı dar sokaklarda yürümeyi severim. Chopin 
ve Bach'ın yarattığı dünyada binbir senaryo kurgu-
lar, huzuru hayal ederim.

Kimseye dillendirmediklerimi çoğu zaman saman 
kâğıdından bir deftere yazarım, sayfaların arasında 
gül ve yaprak kuruturum. Kimi zaman taşralı bir ço-
cuktur adım, kimi zaman yaşlı bir ressam. Rumeysa 
değilim yalnızca, ben herkesim. Dağdaki çobanım, 
şehirdeki bakkalım, manavım, öğretmenim, vatan 
toprağıyım, gökyüzünde bulutum, dalgalanan bay-
rağım, göçmen kuşum. Ben sizim. Sizden daha çok 
tanırım sizi, bilirim hislerinizi. Yağmur olur dökerim 
içimi, insanı insana anlatmaya çalışırım ve yazarım, 
yaşarcasına yazarım hayatı defterime.
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Kehribar
ÖYKÜ

Yine uyandım. Evler, sokaklar, sokaklarda koşuşturan küçük çocuklar, fotoğraf çekerek anılarını 
donduran turistler ve kendimi bildim bileli değişmeyen sahne: faytonlar… Uyku mahmurluğuy-
la yataktan kalktım. Kendimi tekrar yumuşacık ve sımsıcak yatağıma atmak, sınırsız rüyalarda 
kaybolmak istiyordum fakat mümkün değildi. Büzüşmüş ayaklarım soğuk betonla buluşunca ir-
kildim. Yavaş adımlarla küçük evimizin bir o kadar küçük mutfağına ilerledim, araya sıkıştırılmış 
kahvaltı sofrasına oturdum. Aynı kelimeler konuşuluyordu, aynı harfler, aynı şeyler… Annemin “İso, 
kalk yüzünü yıka, deli oğlan.” demesiyle kendime geldim. Hızla lavaboya gidip yüzüme soğuk su 
çarptım. Yüzümü kuruladıktan sonra aynada kendime baktım. Kısık ela gözlerime, beyaz tenime, 
uzun kemerli burnuma, çenemdeki minik lekelere ve birbirine karışmış uzun siyah saçlarıma… 
Beni diğer insanlardan ayıran özelliklerim yoktu. Mutfağa ilerledim ve annemin ısrarıyla ağzıma 
birkaç lokma peynir tıkıştırdım. Pek aç hissetmiyordum kendimi. Babam girişten bağırdı “Haydi, 
acele etsene, ağaç oldum burada!” Cebime avuç avuç küp şeker doldurdum ve hırkamı üzerime 
geçirdim. Sahip olduğum tek kitap olan “Martı”yı kolumun altına sıkıştırdım ve ayağıma dar gelen 
ayakkabılarımı giydikten sonra sonunda dışarı çıkabildim. Hızla kehribar gözlü güzel atım Kehri-
bar’ın yanına gittim. Kocaman gözleriyle sevgi dolu baktı bana, bir şeyler anlatmak istiyor gibiydi. 
Günden güne kilo alıyordu, hastalıklı bir görüntüsü vardı güzelimin. İskeleye doğru ilerledik.

Yine oradaydı, başında hasır şapkası, omzuna dökülen siyah saçları, üzerinde çiçek desenli el-
bisesi ve ayağını çevreleyen zarif sandaletleri. Mavi gözlerini mavi denizle buluşturmuş, sonsuza 
bakıyordu; yüzünde sıcak bir gülümseme... Beni görünce üzerindeki elbiseyi umursamadan koş-
maya başladı. Selam verdi fakat ne söylediklerini algılayabiliyordum ne de sorduğu soruları. Her 
şey bulanıklaşmıştı, onun dışında hiçbir şey yoktu dünyada. Gözlerimi gözlerine dikmek, saatlerce 
bakmak istiyordum. Kehribar’ın elimi yalamasıyla kendime geldim. Hemen selam verdim; o ise 
Kehribar’ın yelesini okşuyordu. Birkaç kelime konuştuktan sonra hızla uzaklaştı. Bense hâlâ onun 
sihrinin etkisindeyim. Babamın omzumdan ittirmesiyle kendime geldim. Adalar’ın yaz dönemin-
de çok ziyaretçisi olurdu, hâliyle biz de çok çalışırdık. Babama Kehribar’ı almak için ısrar ettim, 
sonunda ikinci faytonu benim kullanmama izin verdi. Adanalı iki turisti aldım, sonra adanın dar 
sokaklarına doğru ilerledik. Küçük yaşıma rağmen çalışıyor olmama şaşırmışlardı fakat hamile 
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bir anneniz, üç küçük kardeşiniz ve çok düşük bir aylık geliriniz varsa çalışmanız gayet doğaldı. 
Neyse ki şu an çok sıkıntılı günler yaşamıyorduk. Kış aylarında turist sayısı oldukça azalıyor, an-
nem de çalışmak zorunda kalıyordu. Fakat bu yıl annem hamile olduğundan çalışamayacaktı. 
kenarda bir miktar para biriktirmek zorundaydık. Adaya tatile gelen çocukları gördükçe içim bur-
kuluyordu fakat yaşadığımız zor günler aklıma geldikçe hâlime şükrediyordum. Turistler Adalar 
müzesini görmek istediklerini söylediler. İlerlerken gözüme Rum Yetimhanesi takıldı. Çok heybetli, 
kocaman ahşap bir binaydı. Adada en çok ilgimi çeken yerdi, belki içindeki bozuk piyano belki 
oradan geçmiş insanların savrulmuş anıları… Fayton boşaldıktan sonra gölgelik bir alana gittim, 
Kehribar oldukça susamıştı. Hava çok sıcaktı, ben çoktan hırkamı çıkarmıştım. İnce tişörtümün 
terden belime yapıştığını hissedebiliyordum. Kehribar’a su verdim, birkaç tane de küp şeker. Ne 
yazık ki bu kadar atın içinde babamın baskısına rağmen en iyi durumda olan benim güzelimdi. 
Atlar umursanmıyordu, ne bir bakım yapılıyor ne de sağlıklı besleniyorlardı hatta sağlıklı bes-
lenmek bir yana suya ulaşmaları bile zordu. Sıcak havada yoğun bir şekilde çalıştırılıyor, bu da 
yetmezmiş gibi bir de şiddet görüyorlardı. Şahit oluyordum, bayılan atların zorla tekrar kaldırıl-
dığına ve çişleri gelmesin diye su bile verilmeden çalıştırıldığına, çektirilen acılara ve sırtlarında 
taşıttırılan ağır yüklere…  Veteriner olacaktım, okuyacaktım bütün zorluklara rağmen. Ada kimileri 
için cennetti, atlar için ise bir cehennem. Hayvanlar, Allah’ın merhametimizi sorgulayan imtihan-
ları değil miydi?

Bana doğu yaklaşan Nihat amcamı görünce neşeyle gülümsedim. Eski bir veterinerdi, şimdi 
emekli olmuştu ve günlerini ailesinden kalan, eski bir konakta geçiriyordu.  Selamlaştıktan sonra 
sohbet etmeye başladık. Kehribar’ı seviyordu. Aniden sordu, “Bu at hamile mi?” Şaşırmıştım, itiraz 
edecektim fakat nedense kelimeler dökülmüyordu ağzımdan. Haklı olmasından korkuyordum 
eğer haklıysa bu bir felaket demekti. Babam tay doğana kadar çalıştıracaktı Kehribar’ı. Olma-
malıydı, olamazdı. Babamın haberi var mıydı?  Konuyu değiştirdim, sonra da iskeleye gitmem 
gerektiğine ve babamın beni beklediğine dair bir şeyler uydurdum ve oradan hızla uzaklaştım. 
Eve gittim, atı ahıra bıraktıktan sonra ayakkabılarımı çıkarıp mutfağa gittim. Oradaydı, yemek 
yiyordu. Soğuk adımlarla masaya yaklaştım. Bir sandalye çektim, oturdum. Kazandığım parayı 
masanın üstüne koydum. Hemen alıp gömleğinin cebine attı. “Kehribar biraz rahatsız.” dedim. 
Bana ölçer gibi baktı. Devam ettim, “Her zamanki kadar yediği hâlde kilo da alıyor.” Kısık sesle 
konuştu, duymadığımı sanıyor olmalıydı. “Hamile de ondan.” Kendime hâkim olamadım, bağır-
dım “Demek hamile, tahmin etmiştim zaten, çalışmasına nasıl izin verirsin?” Korkmuyordum, göz-
lerinin içine baktım. Kara gözlerinde şimşekler çakıyordu. O anda yanağıma ağır bir darbe inmiş-
ti. Canım acıyordu fakat bu, darbenin verdiği acıdan değil hayatımda ilk yediğim dayağın verdiği 
acıdandı. Yanaklarım istemsizce ıslanıyordu, boğazıma onlarca düğüm atılıyor, vücuduma minik 
iğneler batıyordu, müthiş ağır bir acıydı.  Gidebileceğim bir yer düşündüm, benim kitaplardan 
daha samimi bir dostum yoktu ki nereye gidecektim, başımı hangi kovuğa sokacaktım? Birkaç 
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dakika düşündüm, Nihat amcaya gitsem ayıp olur muydu? O, hâlden anlayan, iyi niyetli biriydi. 
Aklıma takılıyordu, emrivaki olursa ya bir planları varsa? Fakat başka seçeneğim yoktu,  gitmek 
zorundaydım. Eh, artık bir faytonum olmadığına göre iş başa düşmüştü, yürüyecektim. Nihat 
amcanın evine doğru ilerledim.

Beş gün geçmişti.  Kehribar’ı özlüyordum; onun sevgi dolu gözlerini, yumuşacık yelesini… Nihat 
amca beni çok sıcak karşılamıştı, durumuma saygı göstermiş, bana hak vermişti. Babamla konuş-
tuğundan ve izin aldığından da emindim; Nihat amcaya saygı duyar ondan çekinirdi babam. Ev 
halkından çekindiğim için sabah uyanır uyanmaz erkenden dışarı çıktım. Elimde uzun zamandır 
bitirmeye fırsat bulamadığım kitabım vardı. Bir köşeye çekilip kitabımı bitirmeyi düşünüyordum. 
Dar bir yolun kenarında, beyaz bir müstakil evin yanında yerleşmiş sapsarı bir mimoza ağacının 
altına oturup kitabımı okumaya başladım. Duyduğum fayton sesleriyle, kafamı kaldırmam bir 
oldu. Babam geçiyordu, her zamanki eski, kareli gömleğini giymişti. Faytonda iki yolcu vardı, Türk 
değillerdi sanırım. Kehribar’ın yorgunluğu ise gözlerinden okunuyordu. Beni geçtikleri sırada bir 
iki adım sendeledi, adımlarını düzeltmeye çalıştı fakat beceremedi, olduğu yere yığıldı. Ne ara 
yerimden kalktım, ne ara güzel gözlüme doğru koştum bilmiyorum. Kehribar’a sarıldım, nefes al-
mıyordu. Ölmüş olamazdı; hayır, bu sadece bir şakaydı, kötü bir şaka. İnanmak istemiyordum, ne 
arkamda duran insanların farkındaydım ne de omzuma elini koymuş yaşlı gözleriyle bana bakan 
Nihat amcamın. Ölmüştü, ölmüştü…

Acı dayanılmazdı, koştum. Sadece koştum; dakikalar, saatler boyu… Kehribar’ın ölmesi sıradan 
bir olay değildi. Onun ölümü, adada atların çektiği acılardı, onlara yapılan işkencelerdi, ekmek 
teknesine bile saygı duymayan faytonculardı. Yağmur, sıcağın ardından birden bastırmıştı, insan-
lar hazırlıksızdı. Sırılsıklam olmuştum, umursamıyordum, tek istediğim sonsuza kadar koşmaktı. 
Birden durdum. İsa Tepesi’nin üstüne adanın sahibiymiş gibi oturmuş, heybetli binaya baktım. 
Yağmur yağarken daha bir ürkütücü göründü gözüme. Zordu, biliyordum fakat tepeye tırman-
maya başladım. Uzun süre sonra tepeye çıkmıştım, küçük adaya baktım, asla ulaşamayacağım 
aşkımın evine, altında dinlediğim güzel kokulu ağaçlara, bir bankın üzerinde hayatımı değiştire-
cek kitabı bulduğum parka, Kehribar’la her gün geçtiğimiz yollara.  Faytonlara, acı çeken atlara 
baktım. Onlar kendilerine yaşatılan bu acıları hak ediyorlar mıydı? Ne günahları vardı, ne suç 
işlemişlerdi? Adaya son bir kez baktım, hayallerimin gerçekleşemeyecek olmasına yandım.
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Adana 
Adana Bilim ve Sanat Merkezi

Bengüsu Şire

Rutinleri, keskin çizgileri hiçbir zaman sevmedim. 
Saatler ve zaman dilimleriyle hiç barışmadık, da-
kikalar bana hep yabancı. Bir 15 Temmuz sabahı 
doğdum. Çocukluğumsa biraz toprak, bolca boya 
ve yaramazlık… Onca şeyin arasında her zaman 
kitap okumak için birkaç saat bulurdum. Kelimelerin 
beni hapsettiği sihirli dünyanın büyüleyici güzelliğini 
fark ettiğimde oradan hiç çıkmak istemedim. Tam 
bu yıllara denk düşen dönemde Adana Bilim Sa-
nat Merkezini kazandım. Bu benim hayatımda bir 
dönüm noktasıydı âdeta. Daha iyisini yapabilmek 
ve hiçbir kısıtlama altında kalmadan kendimizi her 
yolla ifade edebilmek mükemmeldi. Resimleri ve 
renkleri ne kadar sevdiğimi anlamamda büyük rol 
oynadı buradaki eğitimim. 

Gelecekte sabah dokuz, akşam beş çalışacağım bir 
iş istemiyorum. Dünyayı gezmek, her hafta yeni bir 
yer görmek… Fantastik edebiyata ve bilimkurguya 
bayılıyorum, bazen o ütopyaların içine girmek isti-
yorum.
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Kızılcık Sopası
ÖYKÜ

Uçuyordu. Üzerindeki silik kıyafetleri tozpembe bulutlara dönüşmüş; onu gözlerden uzak, köyün-

den uzak fakat hep görmek istediği denize götürüyordu.

“Şilan, kız Şilan, gelsene kız buraya!”

Kızılcık Sopası, ince kırışık dudaklarının arasından ciyaklarcasına bağırıyordu. Karakoyun Belik’in 

yününden dokuduğu kilimin altından gözlerini devirdi Şilan. Bu kadının onunla uğraşmaktan baş-

ka işi gücü yok muydu? Yeni hasat ettikleri cevizin dal, kabuk ve yapraklarından yapmaya çalıştığı 

bebeği, kese kâğıdı tarzı bir parşömene sardı ve bol pijamasının iç cebine soktu.

Kızılcık Sopası, her zaman yaptığı gibi haney evlerinin avlusuna uzanmış, Şilan’a yumuş  buyuru-

yordu. Şilan apar topar halasının yanına gelince bir hışındı . Doğdu doğalı böyleydi bu kadın. Ona 

buna üç evlek  harımda , evde, ahırda yumuş buyurur, kendisi yan gelip yatardı. Sürekli bu sefil 

olduğunu düşündüğü köyün orasından burasından şikâyet eder, şehirde mermer taşlı ve banyolu 

bir evde yaşamak isterdi.

Ölen eşinden üç çocuğu vardı. Onları çok sever, her zaman en iyi pişmiş ekmekleri, en az delikli 

çorapları Birce, Dicle ve Bayram’a verirdi. Şilan.. O da evin bir üyesiydi. Aydın Muhtar dayısı ol-

masına rağmen hep terslikte , hep harımda, ahırda en pis ve ağır işler ona verilirdi.

–Neredesin sen, sabah sabah bağırtma beni, dedi Kızılcık Sopası. Ama bu sefer çabuk sakinleşti. 

Şaşırdı Şilan.

–Bana bak kız, azıcık toparla şu hayatı, odayı. Gülümseyerek devam etti: 

–Misafirimiz gelecek.

Hemen atıldı Şilan: 

–Atiye nenem mi?

Atiye nenesi… Onu çok seviyordu. Annesini kaybettiği günden beri en büyük destekçisi o olmuştu. muştu. 
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Aşağı mahallede yaşadığı için haftanın yalnızca birkaç günü gelebiliyordu. Her geldiğinde onu 

tozlu harımdan alır, saçlarını tarayıp örer ve cebine iki lira sıkıştırırdı. Fakat o nenesinin verdiği pa-

rayla yapacağı şeylerin hayalini kurarken Kızılcık Sopası, “Neyini eksik ediyoruz nankör!” diyerek 

parasını elinden alırdı. On üç yıldan beri Kızılcık Sopası’ndan yalnızca on dokuz lira saklayabil-

mişti. Onlar ve babasının ara sıra ona verdiği kuruşlar hariç başka parası yoktu.

“Ne Atiye’si kız! Başlatma Atiye’den, kimse kim! Sen hâlâ burada mısın, çabuk işinin başına!” Ha-

lasının aniden bağırmasıyla korktu Şilan. Çaresiz eve gitti. Kızılcık Sopası’nın aniden gelebilme 

ihtimaline karşı odayı biraz elden geçirmişti ama biraz daha işi vardı. 

…

Eski ahşap kapının tahtaları gıcırdıyordu. Evin altı kişilik ailesi, önce gıcırdama sesinin arasına 

saklanmış tak tak kapı sesini fark etmedi fakat sonra Şilan kapıyı açtı. Akşamın gizemli karanlığın-

da ilk bakışta burnunun dibindeki kısa boylu yaşlı adamı fark edemedi. Kara gözlerinin karanlığa 

alışmasını sağlayan birkaç saniye geçtikten sonra açık sarı bıyıkların hafif soğurduğu boğuk bir 

ses duydu: 

–Şilan, kız sen misin? Tehhoooo, sen daha şimdiden böyle edeceksen…

Kendisine ismiyle seslenen adamın yüzüne baktı Şilan. Orta boydan biraz kısaca, göbekli bir göv-

desi, ağzını kaplayan sarı beyaz bıyıkları ve beyaz saçları vardı. Alnının kenarındaki derin yara 

izine ve kirli saçlarına tiksintiyle bakarken onu gördü. Tamamen kıpkırmızı denilebilecek bir yüzü, 

öne bakan kepçe kulakları ve tamamen açılmış elaya çalan yeşil gözleri vardı. Evet, tamamen 

utangaç.

Kendinden birkaç yaş büyük çocuğun çekingen yüzü, uzun boyunun üstüne öylece koyuluvermiş 

gibi eğilmiş, kendine bakıyordu. Kokar Ali’nin ökçesine basarak giydiği eski ayakkabıyı çıkarıp 

tahtaları çatırdata çatırdata içeri girmesiyle çocuğun dedesine ait olduğu belli olan pantolonu-

nu gördü. Bol pantolonu beline yine dedesine ait örme bir kemerle tutturmuş, ayağındaki lastik 

pabucu çıkarsam mı çıkarmasam mı diye düşünüyordu. Daha sonra arka tarafını deldiği ayak-

kabısından hemencecik sıyrılıp içeri babasının yanına koştu. Şilan kapıda tek başına kaldı. Tahta 

kapının kancasını usulca yerine taktı. Siyah uzun saçlarına elleriyle biraz şekil verdikten sonra 

içeri girdi. Oldukça küçük, tavanı tahta kaplı ve rutubetli evin tek odasında her kafadan ayrı bir 

ses çıkıyordu. Şilan girince kimse onu fark etmedi. Yalnız Kızılcık Sopası, misafirler gelmeden 

önce boyadığı İran sürmeli patlak gözleriyle odanın köşesindeki kahve takımını işaret ediyordu. 

Şaşırdı Şilan, kahve isteniyordu. Şaşırdı çünkü o kahve takımı evin kap kacak bölümünde üstünde 

dokuma bir bezle öylece durur, kimse onu kullanmazdı. Şaşırdı çünkü Kızılcık Sopası ilk defa ona 

çeyizinden bir şey veriyordu. Şaşırdı çünkü kahveyi o yapacaktı.
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Kızılcık Sopası’nın ona daha şiddetli bir bakış fırlatmasıyla doğruca kahve takımını alıp hızla dışarı 
çıktı. Kapının kenarında duran kibrit kutusunu el yordamıyla bulup küçük ecevit ocağına yöneldi. 
Aniden aklına kahve almadığı geldi. Tekrar içeri girip kahve alacakken kapıda evin en küçük üyesi 
Bayram’ı gördü. Küçük çocuk kendisinden birkaç yaş büyük Şilan’a alaycı bir suratla baktıktan 
sonra elindeki kahve poşetini attı. Sonra da yavaş adımlarla çekti gitti.

–Şimdi kaç diyelim buna?

Kokar Ali’nin sohbeti para mevzusuyla açması, Şilan’ı değersiz gören Kızılcık Sopası’nı bayağı se-
vindirmişti. Kokar Ali’nin Şilan’ı beğendiği her hâlinden belli oluyordu. Bu nedenle Kızılcık Sopası 
Şilan’a yüksek bir fiyat biçebilirdi.

–Eh, şimdi yani efendim, Şilan çok güzel bir kız, hamarat da…

–Eeeee?

–Yani üç öküz eder…

–Üç öküz… Biraz fazlaca gibi.

–E, efendim, kız genç, güzel, hamarat… Siz bir elinden kahve için de görün.

–Oooo, maşallah, maşallah. E pek geciktirmeyelim o hâlde düğünü. Şimdi, benim hâlim ortada, 
kız kaçmasın…

–Vallahi bizim için de uygundur. Benim gelinlik daha duruyor. İki yüzük alırız, sizin evde olur biter 
düğün işi de.

O sırada elinde tahta tepsiyle Şilan belirdi. Acemiliği tepsiyi tutan ellerinden belli oluyor, kahveleri 
küçük adımlar atarak dökmemeye çalışıyordu. Kokar Ali ile birlikte tüm ev halkı ona bakıyordu. 
Kokar Ali içinden derin bir maşallah çekti. Daha sonra herkesin duyabileceği bir biçimde:

–Evet, efendim evet, biz iki üç güne hallederiz.

…

Hiç tanımadığı bir evin odasında, cennetten ayrılan bir melek gibi öylesine durgun, öylesine utan-
gaç... Üzerinde kirli, sarı bir elbise, sonunu bekleyen bir peri kızı gibi öylece oturuyordu Şilan… 
Yüzüne acemice İran sürmesi çekilmiş, saçları açılmış… Siyah gözlerinde bir damla yaş var; hadi, 
hadi!.. Olmuyor, ağlayamıyor da. Gittikçe sıkışan duvarların arasında boğulacak. Hayır, hayır, 
hayır, kim itiyor bu duvarları; durdurun… Kızılcık Sopası mı, dursun; Kokar Ali mi, dur…

        Eline bir kalem almış, yazıyor zavallı. Kendini yazıyor, hayatı yazıyor… Belki kalanlara hatıra 
olsun diye… Belki onlara inat olsun diye…
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Karanlığı severim. Çünkü karanlığa baktığın-
da bulacağın şey sadece bilinmezliktir. Bilin-
mezlikte kendimi buluyorum; henüz yetişkin 
değilim fakat yetişkinliğimi belirleyecek olan 
da yine bendeniz çocuk Elif. Bu döngüde her 
zaman, her yaşta sınırsız olabileceğim yaşa-
mın yazmaktan geçtiğini fark ettiğim andan 
beri yazıyorum. Yazmanın zamansız bir eylem 
olduğunu ve yazarken zamanın durduğunu 
erken yaşta fark ettiğim için kendimi şanslı sa-
yıyorum.

Altmışlı yaşlarımda ''Benim hayatım yazarak 
geçti.'' diyebilecek kadar yazmak, o gün ge-
lene kadar benim birinci hedefim olacaktır. 
Beni bu hedefimden caydırabilecek tek şey, ne 
arkamdan konuşan sesler ne de zihnimin ten-
ha köşelerinde yeşermeye başlayan korkudur. 
Yazmayı benim hayatımdan koparabilecek tek 
şey, yazmak eyleminin veya ruhumun Tanrı’ya 
yürümesidir.

Adana 
Adana Bilim ve Sanat Merkezi

Neriman Elif Akkoç

şey, yazmak eyleminin veya ruhumun Tanrı’ya 
yürümesidir.

Adana
Adana Bilim ve Sanat Merkezi

Neriman Elif Akkoç
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Evliyalar ve sultanlar şehri yeşil Bursa’nın komşuluk ilişkileri henüz bitmemiş olan en sıcak ma-
hallelerinden Maksem’de yine bir heyecan vardı. Günlerden cumaydı.  Her tarafı bir karne 
sevinci sarmıştı. Yaşlı teyzeler, nineler, dedeler; karne paralarını hazırlamış, çocukların elinde 
uçuşturduğu beyaz kâğıtları sabırsızlıkla bekliyorlardı. Daha okula başlamamış olan çocuklar-
dan Saadet ile Şule bu yaz tatili sonunda okula başlayacaklardı. En eğlenceli geçecek yaz ta-
tillerinden biri olmalıydı. Saadet ile Şule’nin kıpırtı doluyordu yüreklerine kuş gibi uçuşan beyaz 
kâğıtları gördükçe. Sabahtan akşama kadar oyun oynamaktan başka bir şey bilmeyen bu mi-
nik yüreklerin bir tarafı okula başlama arzusuyla doluyken diğer tarafıysa bu mahalleden kop-
mak istemiyordu. Nasıl kopabilirlerdi ki böyle bir mahalleden, kim kopabilirdi ki mahallesinden?

Maksem… Bu iki küçük kız için sadece bir mahalleden ibaret değildi. Onlar için eşsiz dostlukları 
barındıran eşsiz bir yuvaydı. İlk bu mahallede düşmüşlerdi bisikletten, ilk tebessümlerinin kay-
nağı da burasıydı, ilk acılarının da… Zar zor ekmek almaya gitmeleri, eve gelene dek ekmeğin 
ucunu didiklemeleri, ramazanda canları pahasına girdikleri pide kuyrukları, Necmiye teyze-
den azar yerken Bakkal Ali amcanın onları kurtarışları, en büyük maceraları; Huysuz Ahmet 
amcanın erik ağacı... Maksem’in kaldırımlarında oynarken düştükleri zaman dizlerinde oluşan 
yaralar, eve geç kaldıklarında annelerinden işittikleri o tatlı azarlar... “Ben sana değil çevreye 
güvenmiyorum.” diye bir şey yoktu bu mahallede. Zaten çevre kendileriydi, hepsi bir aileydi 
Maksem evinde. Kışın topluca Uludağ’a çıkmaları, kandillerde dağıtılan Bursa’nın eşsiz cantığı 
ya da bu aileye yeni bir birey katıldığında mutluluktan etrafa saçılan Bursa'ya özgü kestane 
şekerleri... Ramazanda Bursa’nın en gözde camisi olan Ulu Cami’de kılınan teravih namazı, 
iftarda çınarın altında Cuma Dede‘nin anlatacağı hikâyeleri beklemek üzere etrafında top-
lanmaları… Birini askere uğurlarken o doyumsuz eğlenceleri, biri evlenirken olmazsa olmaz 
tavuk alma geleneği... Her zaman, her yerde, ne olursa olsun bir yerden çıkardı Saadet ve Şule. 
Doğduklarından beri birlikteydiler bu mahallede. Herkesin neşe kaynağıydı bu yapışık ikizler. 
Şimdiyse onlara bu yuvayı bırakıp okula gitmeleri gerektiği söyleniliyordu. Onlara göre sokak 
zaten bir okuldu hem de bitmek bilmeyen bir okul… Son okulsuz yaz tatillerini doyasıya eğlene-
rek geçirmeleri gerekiyordu.

Çocuk Yüreğimde Bursa
ÖYKÜ
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Her mahallenin örnek gösterilen “okumuş adam olmuş” profili vardır elbette. Bizim mahallemi-
zin bu profilindeyse Kâmuran ağabey vardı. Kâmuran ağabey o gün okuldan çıkan ağabey-
lerimizi, ablalarımızı etrafına toplamış; heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatıyordu. Pantolonun 
arka cebindeki cüzdanına uzandığını gördüğümüzde sırıtarak yanına koşup avucumuzu açtık.  
Herkes her zaman olduğu gibi bize gülüyordu. Alışmıştık artık, millet deliye hasretti bizimkiler 
akıllıya. Böyle günler mahallemizi daha da bir çekici kılıyordu gözümüzde. Çünkü bunun gibi 
her özel günde mahallemizin imamı tarafından tahinli pide dağıtılıyordu. Okul tatile girdiğine 
göre bol bol eğleneceğiz bu üç ay içinde. Nihayet ortada sıçanı daha çok kişiyle oynayacak, 
saklambaçta ebe artık başkaları olabilecek, cille oynamak daha eğlenceli hâle dönüşecek, 
seksek çizgilerimiz yamuk olmayacaktı. B irde şu Burcu Almanya’dan gelen dayısının getirdiği 
şeylerle övünmese daha mutlu olacaktık ama her mahallenin olmazsa olmazı böyle insanlar 
vardır elbet. Ne kadar gıcık etse de başa gelen çekilir işte.

Karnelerin dağıtılmasının üzerinden iki hafta geçmiş, herkes bu süre içinde bol bol para top-
lamıştı. Şimdi sıra onları harcamaktaydı. Bakkal Ali amcanın kazançları birden müthiş bir artış 
göstermişti. Karne parası toplayan herkes soluğu Ali amcanın bakkalında almıştı. Karne alma-
yan bizse gözlerimizi kocaman açıp sırıtarak sevimli bir yüz ifadesiyle Ali amcaya “Ali amca 25 
kuruşa ne eder?” diyorduk.  Ali amcayı bizden daha iyi bilen yoktur mahallede, biz öyle yapın-
ca Ali amca da bize kıyamayıp 1 liralık gofret veriyordu. Zaten ablalar ağabeyler de aldıkları 
her şeyin ucundan bize veriyorlardı. Mahalle sıcaklığı bu demekti işte. Yiyecekleri kardeş payı 
yapmak, birinin küçülen giysisini bir başkasıyla paylaşmak, suçları kendi üstümüze almak ve 
her zaman birlikte mutlu olabilmek. O zamanlar tam da eriklerin yemyeşil, sulu sulu, kütür kütür 
olup tuzlanıp yenileceği zamanlardı. Erikleri yeşil yeşil gören bizim Muhittin hiç durur mu? Gö-
zünü dikmiş, durdurabilene aşk olsun. Yeni bir macera zamanı gelmişti anlaşılan.  Her zaman 
Ahmet amcanın bahçesinin önünden geçerken ağzımızın suyu akıyordu eriklerine.  O da bir 
tane erik vermiyordu ki bize, cimri! İnşallah haram etmez ve yakalanmayız ümidiyle bahçesine 
girip bir, iki, üç, beş, yirmi, otuz bilemedin elli erik ödünç almak için -karşılığını Abdullah’ın tatlı 
diliyle ödeyecektik- bahçesine doğru yola koyulduk bizimkilerle. Fatma kavanoz gözlüklerini 
üzerimize dikmiş, bize “Ben bu işte yokum, almayın, haram onlar yahu!” dese de kimse onu din-
lemedi. Biz çocuğuz, erik çalmayan çocuk, çocuk olur muymuş hiç? Bizimkiler dediğim de orga-
nizasyonu yapan Muhittin, tatlı dilli, şeytan tüylü Abdullah, ağır abi Kamil ve çok hareketli Melih. 
Erikler o kadar güzel görünüyordu ki ispiyoncu Burcu'yu unutuvermiştik o an. Tam Muhittin 
ağaca tırmanmıştı ki Ahmet amcanın o korkunç sesiyle irkildik: “Eşek sıpaları!” Bir yandan gözü-
müz arkadaki eriklerde kalmış, bir yandan da “Ah Burcu, vah Burcu!” diyerek koşuyorduk nere-
ye gittiğimizi bilmeden. Neyse her yer bizimdi zaten, insan evinde kaybolabilir miydi ki? Bir gün 
daha bitmişti işte. Bu günden elimizde kalan, pardon Muhittin’in cebinde kalan sadece üç beş 
erikti. Erikleri birer birer tişörtümüze süre süre –bize göre mikroplardan arındırma yöntemiydi- 



G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
 B

in
bi

r R
en

k

40

yedik. Aradan geçen birkaç saat sonunda vicdanımızın sesini duyar gibiydik. Hırsızlık yapmıştık 
belki ama tam olarak hırsızlık sayılmazdı, bunu vicdanımız anlamıyordu işte. Tövbe etmemiz 
gerekiyordu yoksa bu gece çarpılabilirdik yani öyle olurmuş, ninelerimiz bize bu şekilde öğret-
mişti. Akşam ezanından önce evde olmalıydık hem de tövbeli bir şekilde. Yoksa uyuyamazdık, 
rüyalarımızda erikler canavar olup bizi yemeye çalışırlardı. Tövbe edilen yerlerin zirvesinde yer 
alan Üftade Hz. Türbesine doğru koşturmaya başladık günahkâr hislerimiz, tövbekâr niyeti-
mizle. Türbeye vardığımızda hepimiz birbirimize bakıyorduk şaşkın şaşkın. Türbede ne yapılırdı 
bilmiyorduk, tek bildiğimiz şey türbenin yeriydi. Neyse Allah bizim niyetimizi biliyordu ya. Açtık 
ellerimizi, yumduk gözlerimizi, başladı kelimeler dilimizden dökülmeye “Tövbe Allah’ım tövbe, 
bizi affeder misin lütfen?” duamızı ettikten sonra kendimizi arınmış, günahlarımızdan kurtulmuş 
gibi tertemiz hissediyorduk yani mutluyduk. Akşam ezanı okunmadan eve varmalıydık çünkü 
akşam olunca şeytanlar yeryüzüne iniyormuş, öyle diyordu Necmiye teyze bize “Hadi evinize, 
hadi evinize!” diye çıkışırken. Mahalleye doğru soluk soluğa koşmaya başladık tam evlerimize 
girecektik ki imam “Allahuekber” dedi, ah be Nurullah amca biraz daha geç okusan ne olacaktı 
şu ezanı? Artık şeytanlar inmişti yeryüzüne, kapıları hışımla tekmeliyorduk bir an önce eve gi-
rebilelim diye. Annelerimiz kapıyı açtığı gibi anında kapattık kapıları, aman şeytanlar evimize 
girmesin. Şimdiyse eve geç kaldığımız için ebeveynlerimizin şeytanlarıyla uğraşma vaktiydi.  
Soracakları milyonlarca saçma soru vardı ve bizden milyonlarca düzgün cevap bekliyorlardı. 
Neyse çarpılmayacaktık ya gerisi teferruattı.

Yaz tatili hızla devam ediyor, günler gitgide azalıyor ve okulların açılması iyice yaklaşıyordu. 
Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız hop sahurdayız! Ramaza-
nın gelişine sayılı günler kalmıştı ve klasik ramazanlarda olduğu gibi mahallemizi bir heyecan, 
bir sevinç, bir coşku sarmıştı. Alışılmadık bir tablo değildi bu bizim açımızdan ama bu yıl farklı 
olacaktı. Yaz tatili sonunda okula başlayacaktık ve bu bizim büyümüş olduğumuzu kanıtlayan 
bir delildi. Bundan dolayıdır ki artık tam gün oruç tutmalıydık, kendimizi bunun mecburiyetinde 
hissediyorduk çünkü biz büyümüştük. Mademki ramazana bu kadar az kalmıştı o hâlde kalan 
günlerimizi doya doya eğlenerek geçirmeliydik. Oruçlu oruçlu oyun oynayamayacağımız için 
bu birkaç günü bildiğimiz tüm oyunları oynayarak geçirmeliydik. Her ne kadar ramazanın ge-
tireceği zorluklar şimdiden omuzlarımıza çökse de ramazanın bize getireceği güzel şeyler de 
vardı.  O tatlı mahalle iftarları, o güzel sohbetler, o muhteşem Karagöz Hacivat gölge oyunları, 
annelerimizin yaptığı tadına doyum olmaz o güllaçlar ve tabii ramazan’ın olmazsa olmazı ra-
mazan pidesi. Maksem’de iyi yanlarıyla da kötü yanlarıyla da Ramazan bir başkadır. Ramazan, 
iftar, güllaç, pide derken karnımızdan gelen garip sesler, acıktığımızın habercisiydi. Anneme, 
“Salça ekmek yapar mısın?” diye bağırırken Necmiye teyzenin o korkunç sesi kulaklarımızda 
belirdi lakin bu sefer bize kızmak gibi bir niyeti yoktu.  Ramazan yaklaşınca mahalledeki her-
kesin yüreğine bir şefkat, bir merhamet dolmuştu. Düşünün Necmiye teyze bize pencereden 
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salçalı ekmek uzattı. Bir yandan salçalı ekmeklerimizi yerken diğer yandan da Kamil’in ceple-
rinden gelen o sesleri duymazdan gelemiyorduk. Evet, evet, bu bizim en sevdiğimiz ses,  cille 
sesiydi. Ve işte cille oynama vakti gelmişti. Kız olduğumuza aldırış etmeyin, bu kadar erkekle 
aynı mahallede büyüyünce oynadığımız oyunlardan tutun da davranışlarımıza kadar her şey 
bir değişim gösteriyordu. Bir erkek oyunu olarak beyinlere kodlanmış olan cille oynamak için 
üçgen çizecektik ve en iyi üçgen çizicimiz Mete’yi çağırdık. Hazır konu gelmişken Mete’den de 
bahsedelim. Mete konuşamıyor ama bu bizim arkadaşlığımıza mâni değil, biz onunla oynadı-
ğımız oyunlar sayesinde iletişim kurabiliyoruz. Bizim dostluğumuza engel olan hiçbir şey yok, 
olamaz da. Bize göre gerçek dostluğa hiçbir şey engel değildir, asıl engeller olumsuz düşünce-
ler, davranışlar, ön yargılar ve yüksek kaldırımlar...

Yaptığımız gürültüler yüzünden her ne kadar komşulardan azar işitsek de bağıra bağıra, tadını 
çıkara çıkara, doyasıya eğlenerek bir günü daha bitirmiştik. Önce cille oynadık ve her zamanki 
gibi kazanan Kamil'di, onu cillede yenmek imkânsız kelimesiyle eş değerdi bizim gözümüzde. 
Bir de oyunu kazanınca hiç istifini bozmaz, ciddiyetinden ödün vermezdi. Cillenin ardından 
hepimiz bayağı bir yorulmuş ve susamıştık, mahallemizdeki boş arsanın yanındaki o üçlü çeş-
meden akan taptaze, şırıl şırıl, tadına doyum olmaz sudan içerek susuzluğumuzu giderdik. Her 
mahallenin olmazsa olmazı böyle çeşmeler vardır elbet, eve gidip su içmeye gerek kalmaz bu 
çeşmeler varken ve mahalleyi mahalle yapan önemli unsurlardan biridir bizce. Allah bu çeş-
meleri kurutmasın.  Çeşmeden su içe içe iyice enerji depolamıştık ve oyunları oynamaya devam 
ettik. Nihayet uzun bir aradan sonra düzgün seksek çizgilerimiz olmuştu bugün. Önceden her-
kes okulda olduğu için yamuk yumuk çizgiler çizip oynuyorduk biz sekseği, şimdiyse tatildeydik 
ve sekseği biz çizmek zorunda değildik, böylelikle daha düzgün çizgilerimiz oluyordu işte. Sek-
seği kimin kazandığına gelirsek: Burcu kazandı. Her ne kadar bizi gıcık etse de sekseği bayağı 
güzel oynuyordu, şimdi hakkını yersek günah olur. Seksekten sonra ortada sıçan oynadık karşı 
mahallenin çocuklarıyla ve tabii ki biz kazandık, mahalleler arasında ortada sıçan turnuvala-
rı düzenleriz, bu turnuvaları sürekli bizim mahalle kazanır övünmek gibi olmasın da. Ortada 
sıçandan sonra çember çevirmece oynadık ve o oyunu da Saadet’le Şule yani biz kazandık.  
İkimiz de hiç aralıksız çemberi belimizde yetmiş iki kere çevirdik ve bu bizi de şaşırtmıştı çünkü 
Maksem'in çember çevirme rekorunu kırmışız bilmeden. Her oynadığımız oyundan sonra koşa 
koşa soluğu çeşmede alıyorduk. Güneşin altında saatlerce oyun oynayınca su gibi terliyor ve 
hâliyle çok susuyorduk ama hiçbir şey bizi durdurmuyordu lakin Abdullah'ın elindeki topu Fat-
ma almaya çalışırken topun birden Necmiye teyzenin camına fırlaması dışında. Hayatımızın 
hatasını yaptığımızı anlamıştık ama iş işten geçmişti, kaçma olanağımız da yoktu çünkü Nec-
miye teyze çoktan kızgın suratını kırılan pencereden çıkartmış ve gözlerini pörtletmişti. Hepimiz  
“Sübhanallah”  boncuğu gibi dizilmiştik, korkmuş olduğumuzu son derece belli eden yüz ifade-
lerimizle. Necmiye teyze kendine hâkim olmaya çalışırcasına "Kim yaptı?" dedi. İlk başta bizden 
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ses çıkmadı sonra hep bir ağızdan "Biz." deyiverdik. Bize bu yakışırdı çünkü biz bize yakışanı 
yapmalıydık her daim. "Dua edin ramazan geliyor yoksa ben size yapacağımı bilirdim!" diye 
bağırdı Necmiye teyze hepimize. Aslında bayağı ucuz atlatmıştık. Herkes bize gülünce Necmiye 
teyze de  güldü, biz de kendi hâlimize güldük. Her ne kadar arada sırada bu mahallenin düze-
nini bozup azar işitsek de bizi azarlayanlar da dâhil herkes bizi çok seviyordu. Akşam ezanına 
da çok az vakit kalmıştı zaten, dopdolu geçirdiğimiz bir günün getirdiği o tatlı yorgunlukla he-
pimizin ağzından tek bir cümle çıktı "Annecim, kapıyı açar mısın?"

En sonunda ramazan gelmiş, ramazanın her eve neşe getiren havası bizim mahallemizi de 
sarmıştı. Mahalle havasından uzaklaşmış yerlerde yaşayan insanlar alarmla sahura kalkarken 
biz mahallemizin davulcusu Ziya amcanın birbirinden güzel mânileriyle bu yılki ramazanın ilk 
sahuruna gözlerimizi açmıştık. İlk defa tam bir oruç tutacaktık. Malum dinimizde okula baş-
lama yaşı ibadete de bir ucundan başlama yaşıydı.  Heyecanlıydık. Sahur sofrası birbirinden 
güzel börekler, pastalar, çöreklerle donatılmıştı. yediden yetmişe herkesin bu sofraya katkıları 
vardı. Gülüş cümbüş bir biçimde sahurumuzu yaptık ve karnımızı şişirene dek su içtik. Bizim o 
hâllerimiz herkesi güldürüyordu. Sabah ezanıyla birlikte niyetimizi yaptıktan sonra uykuya dal-
mamız pek de zor olmamıştı. Zaten sahur gece olduğu için ziyadesiyle uykumuz vardı.  O gün 
saat 12'ye kadar uyumuşuz, akşam ezanı vakti de 8'di. Ama oruç tutarken çok uyku iyi değilmiş, 
"Orucu uykuya tutturan, sevabı rüyasında görür." derdi bizim mahalleliler.  Birde Kur’an kursu-
na gidecektik her ramazan olduğu gibi. En azından vaktin geçmesine katkısı oluyordu. Uzun 
pileli eteklerimizin üstüne beyaz bluzu giyip oyalı çemberlerimizi de boynumuzu kapatacak 
şekilde bağladıktan sonra Kur’anlarımızı alıp camiye doğru yola koyulduk. Eğer bir mahallede 
ramazan ayındayken o mahallenin camisinden çocukların okuduğu Kur’an kelimelerinin sesleri 
gelmiyorsa o mahalle eksiktir, tam olmamıştır. Hepimizin Kur’an okuyuşları birbirinden güzeldi. 
Normalde birbirimizle yarışmayız ama söz konusu Kur’an okumak olunca hepimiz daha güzel 
okumak istiyoruz. Ev, cami falan derken iftara sayılı dakikalar kalmıştı. Mahalleyi de ilk iftarın 
heyecanı sarmıştı. İlk günler topluca iftar yapılır, bu bizim mahallemizde bir gelenektir. İşte bu-
gün de upuzun bir iftar sofrası kurulmuştu. Ramazanın olmazsa olmazı hurma, ramazan pidesi, 
ramazan şerbeti, güllaç ve bunların yanı sıra ilk güne özel Bursa'nın efsanesi İskender kebabı, 
bir de mahallelinin yaptığı börekler, çorbalar, tatlılar...  Bir kuş sütü eksik derler ya, tam o şekilde 
donatılmıştı bizim soframız da. Bir yandan eller açılmış dualar ediliyor, bir yandan da kulaklar 
gelecek top sesini bekliyordu. Ve "bom", ardından " Allahuekber", herkes "Allah'ım bugünkü Ra-
mazan orucumuzu kabul eyle, bismillahirrahmanirrahim." diyerek açtı orucunu, girişti o eşsiz 
yemeklere. Nedensizce gözlerimiz dolmuştu bir an, bize verilen nimetlerin ne kadar kıymetli ol-
duğunu az da olsa anlamıştık neticede. Biraz zorlanarak tuttuğumuz ilk orucumuzu, mahallece 
yaptığımız bu sahuru, bu iftarı kısacası bugünü aradan ne kadar yıl geçse de unutmayacaktık, 
ilkler unutulmazdı. Ramazan bu şekilde geçmişti işte. “Ramazan ayı öyle bir aydır ki başlangıcı 
yaptığımız
ilkler unutu
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rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtulmadır.” İşte biz de buna uyarak bir 
başında bir ortasında bir de sonunda oruçlarımızı güzelce tuttuk. Diğer günlerde oruç tutma-
dığımıza bakmayın; kimsenin önünde asla bir şey yemedik, bu bize göre çok ayıptı. Ayrıca her 
gün aksatmadan teravih namazına da gittik, camideyken kimi zaman güldüğümüz için azar 
işittik, kimi zaman "Niye bu kadar durgunsunuz?" diye suale çekildik. Bir de mahallelinin tabiriy-
le ilk defa işe yarar bir şey yapmışız, kadir gecesindeki fazlasıyla sevapmış, hatim ettik. Hatim 
ettiğimiz için gelen paraları, hediyeleri hiç saymıyorum bile. İyisiyle, kötüsüyle, zorluğuyla, ko-
laylığıyla, uzunluğuyla, kısalığıyla her ne olursa olsun dopdolu mükemmel bir ramazan yaşadık. 
Şimdiyse Ramazan Bayramı vaktiydi. Bayramlıklar çoktan alınmış, harika bir şekilde muhafaza 
ediliyordu, hazırlıklar arifeden başlamıştı hatta bu bayram temizliklerinin, fıstıklı baklavaların, 
sarmaların yapımı arifenin de öncesine dayanıyordu. Ramazanda verdiğimiz kiloları fazlasıyla 
geri alacaktık, bundan hiç şüphemiz yoktu. Gelsin bayram, gelsin harçlıklar, gelsin baklavalar, 
gelsin güzel günler... Bekle bizi bayram sabahı!

Nihayet gelebilmişti bayram. Her tarafı o coşku, o sevinç günler öncesinden sarmıştı zaten. Er-
keklerin bayram namazına gideceği vakit uyanıvermiştik erkenden. İnsan uyumaya çalışsa da 
uyuyamıyordu ki. Kalbimiz kıpır kıpır yerinden çıkacakmışçasına atıyordu. İlk defa oruç tuttuğu-
muz bir ramazanın ardından ulaşmıştık bayrama. Biz yine aynı kıyafetleri giyecektik Şule’yle. 
Bu bizim değişmez geleneğimizdi, herkes alışkındı aynı kıyafetleri giymemize. Pembe balon 
eteğin üstüne eteğin renginin bir ton açığı gömlek ve altına, beyaz dantelli çorapla kombinlen-
miş gömleğin renginde ayakkabı… Bayramlıklarımız bunlardı. Saçlarımızı ise iki yandan topla-
mıştık. Bayrama hazırdık. Bizim bayramlarımız Maksem'de geçer çünkü bütün akrabalarımız 
ve aramızda kan bağı olmamasına rağmen akrabadan daha yakın olduğumuz herkes burada. 
Bir de aile olarak yaşça mahalledeki küçüklerden sayıldığımızdan dolayı ziyaret edeceğimiz 
kapı çok, öpeceğimiz el bol. İlk başta bizim tayfayı topladık ve kapı kapı komşuları ziyaret ettik.  
Bayramda kapınızı çalıp bayramınızı mübarekleyen bedenen küçük, kalben büyük insanla-
rın kıymetini bilin, herkese nasip olmaz. Komşu ziyaretlerimizden sonra hepimiz ailelerimizin 
yanına, evlerimize döndük.  Ayaküstü bir şeyler atıştırıp çıktık ailecek. Zaten ziyaretlerimizin 
sonucunda emin olduğumuz tek bir konu vardı; o da karnımızın tıka basa doyacağı. Biz gittik 
büyüklerimizi ziyarete, küçükler geldi bize el öpmeye. Baklavaya, böreğe, çöreğe öylesine doy-
muştuk ki en sonunda. Bol bol para da toplamıştık, topladığımız paraların bir kısmını Ali Bak-
kal'da harcasak da çoğunluğunu anne bankasına yatırmıştık. Sonuç olarak o üç güne dünyaları 
sığdırmıştık, tıpkı küçücük kalplerimize sığdırdığımız gibi.

Bayram geçeli haftalar olmuş, okulların açılmasına sayılı zamanlar kalmıştı. Hâliyle bizde de 
heyecan doruktaydı. Zamanın çok hızlı geçen bir şey olduğunu biliyorduk lakin bu derece hızlı 
geçeceğini doyasıya eğlenirken kestirememiştik. Okulsuz son günlerimizi nasıl geçirebileceği-
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miz hakkında en ufak bir fikre dahi sahip değildik,  okula gitme fikrini de pek benimseyememiş-
tik doğrusu. Bir yandan geçen süre zarfında değişen çevremize bakıp bu yılın nasıl geçeceğini 
kestirmeye çalışıyor, bir yandan da uzaktaki Kamil'in elindeki poşetlerde ne olduğunu anlamaya 
çalışıyordum. Nihayet anlamıştım, şeftaliii! Bursa denince akla gelen ilklerden biri de şeftalidir, 
Bursa'yla bütünleşmiştir bu meyve. Kamillerin bahçede de asırlık bir şeftali ağacı vardı, yazla 
birlikte ağaç şeftalileri vermiş olmalı ki,  Kamil elinde dopdolu bir poşetle bize doğru geliyordu. 
Tam herkes eline şeftalisini aldı, ısıracak, mahallemize daha önce hiç görmediğimiz ve giyi-
nişlerine bakılırsa Türk olmadıkları kesin olan bir grup sima geldi. Mahalleyi meraklı gözlerle 
incelediklerinde anlamıştım onların turist olduklarını. İlk defa turistleri bu kadar yakından görü-
yordum, fısıltılarına bakılırsa yarım yamalak da olsa Türkçe biliyorlardı. Kamil'in elinden poşeti 
bir çırpıda aldım ve ne tepki vereceklerini bilmeksizin uzattım önlerine.  Türkler tarih boyunca 
misafirperverliğiyle anılmış bir ırktır, böylesi bir ırkın özelliklerin en net biçimde belli olduğu 
şehirlerden biri de Bursa'dır benim için hele ki aradan geçen yıllara rağmen hâlen içinde kom-
şuluk, sevgi, dayanışma gibi ilkeleri barındıran bir mahallede büyüdüyseniz yemeyip yedirmek, 
giymeyip giydirmek, her şeyinizi paylaşmak sizin en bariz özelliğiniz hâline gelmiştir, gelmelidir 
de. Bu hareketim etraftakilerin yüz ifadelerine bakılırsa turistler de dâhil herkesin hoşuna git-
mişti. Turistleri gördü ya bizim mahalleli başladı direk "Aç mısınız?" diye sormadan hazırlıklara.  
Saat de tam ilkindi vaktiydi, bu zamanlarda akşam yemeği hazırlıkları başlardı normalde za-
ten.  Hepimiz bir işin ucundan seve seve tutmuştuk. Bazılarımız turistlerle konuşmaya çalışıyor, 
bazılarımız sofranın kurulmasına yardım ediyordu ve nihayetinde uzunca bir sofra hazırlandı. 
İçinde Bursa'ya özgü akla gelen her şey vardı neredeyse. İskender kebap, İnegöl köfte, cevizli 
lokum, kestane şekeri... Kulağa böyle bir sofrayı kısa sürede hazırlamak imkânsız gibi gelse 
de mahallemizdeki bütün teyzeler yemek konusunda ustalaşmıştı, hele de konu Bursa'ya özgü 
olanlar olunca başkalarının imkânsız dedikleri bizimkiler için sadece biraz zaman alıcı olu-
yordu.  Sofraya oturduk başladık doyumsuz muhabbete. Turistlerin rehberi onlara mahalle 
sıcaklığını görmeleri için buraya geldiklerini söyleyince değmeyin mahallelilerin keyfine, gurur 
verici kelimesi bu sözle anlam kazanmıştı benim için.  Evliyalar ve yeşilin şehri Bursa… Çevreme 
baktım istemsizce. Hâlâ Bursa kokuyordu bu mahalle, tek korkum gitgide bunun değişiyor ol-
masıydı, korktuğum başıma gelmezdi umarım. Rehber başladı nereleri gezdiklerini anlatmaya, 
Bursa'yı iyi bilirdik, zaman zaman kaçamaklarımız vardı çünkü. Bursa denince akla gelen en 
önemli şeyler türbeler ve camilerdir, onlar da gezilerine ilk buralardan başlamışlar. Bursa'yla 
bütünleşmiş namı gibi ulu olan Ulu Cami, Osmanlı zamanından kalma önemli bir ismin türbesi 
olan Emir Sultan, içerisinde sultanları barındıran eşsiz bir türbe: Yeşil Türbe, Muradiye Camii, 
hamam, medrese, imaret ve sonraki yıllarda yaptırılmış 12 türbeden oluşan Bursa'yı Bursa ya-
pan önemli yapılardan biri Muradiye Külliyesi… Bursa denince akılda anahtar kelimeler belirir 
ya hani, onlardan biri de ipektir işte. Muradiye Külliyesi’nden sonra ipeğin en önemli kaynağı 
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Kozahan'a uğramışlar ardından yorgunluk atlatan Bursa'nın o muazzam hamamlarına... Ara-
dan geçen asırlara ve aldığı hasarlara rağmen hâlâ ayakta kalan Irgandı Köprüsü’ne de uğ-
ramadan edememişler tabii ki. Bursa'da asırlık olan şeyler çoktur, onlardan birine örnek verin 
desek birçok kişinin aklına ilk olarak İnkaya Çınarı gelir, işte bu endamlı çınarın gölgesinde bir 
hatıra fotoğrafı çekilmek de nasip olmuş onlara.  Ardından Bursa'nın benim gözümdeki en ama 
en önemli yeri olan Uludağ'da bir gezinti… O tertemiz buram buram Bursa kokusunu içlerine 
çekmişler işte... Tüm bu gezintilerin sonucunda mahalle sevgisini görmek için bize de uğramış-
lar ya biz de onları bir güzel ağırladık, yüz ifadelerinden memnun oldukları açık ve net biçimde 
anlaşılıyordu zaten.  Bu sayılı günlerin sonucu okullara çıkacaktı ve biz de bu günlerden birini 
bu şekilde geçirdik Maksem‘de.

Git gide günler daralıyordu, okulların açılmasına iyice az kalmıştı. Biz sokaklarda delicesine oy-
nuyorduk her zamanki gibi yüreğimizin hafif burukluğunu hissettirmemeye çalışırcasına… Tam 
bu zamanlar okul alışverişi vaktiydi ve tartışmasız Kapalı Çarşı, Bursa'daki okul alışverişlerinin 
en gözde durağıydı. Annelerimiz alışverişte her ne kadar bizim de yanlarında olmamızı iste-
seler de biz buna karşın sokakta oynamayı yeğledik.  Zaten onlar da kısa sürede gelmişlerdi. 
Okul önlükleri, kalemler, kalem kutuları, pabuçlar… Bu da bir nevi çocuğu ağlatmaktan sonra 
eline şeker verip susturmaya benziyordu benim gözümde. Neyse dedim belki de çok ön yargılı 
davranıyordum, yaşayıp görmek gerekliydi bazı şeyleri. Ve aradan geçen zaman, biten günler 
sonucunda beklenen an gelmişti. Tüm pozitifliğimle güne gözlerimi açtım, ön yargılı olmak is-
temiyordum. Üniformam yatağımın kenarında ütülü bir şekilde duruyordu ve yerde de yeni okul 
pabuçlarım vardı. Kıyafetlerimi giyip hazırlandıktan sonra istemsizce kahvaltımı yaptım. Bugün 
ilk okul günümüz olduğu için annelerimiz götürecekti bizi. Benim dışımda Şule, Fatma, Muhit-
tin ve Kamil de okula başlayacaktı. O kocaman çantaları minik sırtlarımıza taktıktan sonra biz 
önde annelerimiz okula doğru ürkek adımlarla yola koyulduk. En azından biz birlikteydik ya o 
biraz da olsa içimizi rahatlatıyordu. Etraf fazlasıyla kalabalıktı ve tanımadığımız yüzlerce surat 
vardı, insanların gözlerinden ne kadar heyecanlı oldukları okunuyordu. Birden yaşlar döküldü o 
küçücük gözlerimizden, son derece tandık bir ses gelmişti çünkü…

"zıırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr"
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Bursa 
BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi

Şule Koç

29 Temmuz 2001 tarihinde Gaziantep Şahin-
bey’de doğdum. Bilim Sanata Tokat Bilsem ’de 
başladım. Geçmişte genel olarak sanat kendi-
mi en eksik gördüğüm alandı. Bu düşüncemin 
kırılmasında BİLSEM’in etkisi çok büyük. Bura-
da aldığım derslerle resim de yaptım. Piyano 
da çaldım. Düşüncelerimi paylaşabileceğim 
yazılar da kaleme aldım. Evreni anlamaya ça-
lışıyorum… Fark ettim ki insanoğlu evrenin ta 
kendisi. Evreni doğru algılayabilme için İsken-
der Pala’yı da Dan Brown’ı da severek okuyo-
rum. Mark Ranson’da dinlerim, Neşet Ertaş da. 
Braque’nin sanat akımı içimdedir Coubet’inki 
de. Her bir düşünce sanattır ve evren sonsuz bir 
sanat eseridir.

7



G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
 B

in
bi

r R
en

k

48

Mart ayının soğuk gecelerinden biriydi. Sabahtan kalma yağmur kokusu hâlâ kaldırımlardan 

gitmemişti. Çağın telaşla apartmandan çıktı. Saatine bakalı belki bir dakika bile olmamıştı fakat 

tekrar gözü saate kaydı.  Sekiz dakikası kalmıştı. Yetişemezse bu onun için çok kötü olur, şimdiye 

kadar yaptığı her şey boşa giderdi. Adımlarını hızlandırdı. Sokağın tenha olduğunu fark edince 

koşmaya başladı. Sonra gözüne kaldırıma bağdaş kurmuş bir kız ilişti. Üşüdüğü belliydi. Sanki 

biraz da olsa ısınmak için buz gibi betona sığınıyordu.

Duvarla yer arasına iyice sinmişti. Oturacak başka yer bulamamış mı, diye düşündü Çağın. Tabii 

ya, saat neredeyse gece yarısı olmuştu. Sokaktaki dükkânlar birer birer kapanmıştı. İçine girebi-

lecek sıcak bir dükkân iyi olurdu şimdi. 

Gece yarısı, dedi kendi kendine. Tekrar saatini yokladı ve istemeyerek de olsa düşüncelerini kız-

dan uzaklaştırdı. 

Son bir dakikadan az kala gideceği yere ulaştı Çağın. Kapıyı çaldı ve içeceği elinde, bir adam ona 

kapıyı açtı:

–Nerede kaldın be kardeşim?

–Geç mi kaldım yoksa? Kaybetmedim değil mi?

–Son anda yırttın. Hadi, geç içeri.

Koridoru geçip salonun kapısına geldi. Gülüşmeler devam ediyordu. Ortam kurulmuştu. Herkes 

koltuklara yayılmış, içeceklerini almış onu bekliyordu. Paltosunu çıkarıp asması için arkadaşına 

verdi. Tekli koltuklardan birinde oturan bir genç adam doğruldu. 

Odadaki herkes aynı yaşta olmasına rağmen gruba o liderlik ederdi. Ömer,  herkese susması için 

birer bakış fırlattıktan sonra göstermelik olarak boğazını temizledi:

–Tamamdır, vakit geldi. Bu haftaki toplantımıza başlayalım. Sıra sende, değil mi Çağın?

Beyazlar Kirlendi
ÖYKÜ
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–Evet, maalesef.

–Maalesef mi? Zevk almadığını söyleme sakın.

–Önceden de dediğim gibi…

İbrahim taklit ederek devam ettirdi:

–Önceden de dediğim gibi hayatın basit bir oyun olmadığını ve artık bu saçmalığa bir son ver-
memiz gerektiğini, falan filan… Elini, boş ver dercesine salladı.

–Biz sadece eğleniyoruz. İnsanlara da pek bir zararımız dokunmuyor.

–“Pek bir zararımız” diyorsun işte! Zararın küçüğü büyüğü mü olur? Sadece insanları tedirgin 
etmiş olmak bile bence yeterli.

–Kimse seni zorla tutmuyor Çağın.

–Biliyorum, dedi sessizce. 

 Ne kadar karşı çıksa da şimdi bırakamayacağını çok iyi biliyordu. Bu oyuna lise yıllarında baş-
lamışlardı. Başlarda sadece bir tür gençlik eğlencesiydi. Belirli zamanlarda toplanır ve sıradaki 
kurban kimse ona bir görev verilirdi. Asla kolay olmazdı ama ne kadar zor o kadar iyiydi. Bazen 
sadece bir eve veya binaya girmek bazen bir eşyayı “ödünç almak”, bazen de birilerine garip 
notlar bırakmak olurdu. Sonuçta görevleri yerine getirirken hissedilen adrenalin ve tamamlandı-
ğında duyulan neşe yeterli gelirdi. Fakat hep birileri ürkerdi, rahatsız olurdu. Şimdiye kadar pek 
çok durumda sorun olmuştu bu eğlenceleri. Bir keresinde yaşlı bir kadın apartmanda kaynağını 
anlamadığı tıkırtılar duyduktan sonra geceyi hastanede geçirmişti. Bir keresinde de bir mahalle-
de hırsız alarmı verilmişti. Bir kundakçılık olayında da  –aslında bu diğerlerinin aksine asılsız bir 
iddiaydı- geceleri sokakta dolaşan esrarengiz olarak nitelendirdikleri şüpheli bir adam bulun-
muştu. Ve bir defasında da bir kadın posta kutusunda gazeteden kesilmiş harflerin oluşturduğu 
bir tehdit notu bulduktan sonra evini terk edip uzak bir yere taşınmıştı. Belki bilmedikleri daha pek 
çok olay yaşanmıştı. Tüm bunlardan sonra hâlâ zararsız olduklarını söylemek zordu. Aslında ne 
çok insana gereksiz yere rahatsızlık vermişlerdi. Buna karşın olanları öğrendikten sonra yaptıkları 
tek şey oturup dakikalarca gülmek olurdu. 

Bunu bırakmayı çok kere düşünmüştü. Bırakamama sebeplerini de... Bunun bariz bir ruhsal sorun 
olduğu kanısına varmıştı birçok kere. Tam bir ad koyamıyordu ama seziyordu sanki. Bu durumu 
gidip bir doktorla paylaşmayı düşündü. Alacağı tepkiden de korkuyordu. Tüm bunları anlattıktan 
sonra ya dalga geçilir ya kınanarak bir polise haber verilir ya da acilen bir kliniğe yatırılırdı. 

Sonra yeniden “Hepsi basit bir zevk.” demeye başladı kendi kendine. Amma da çok vakit geçir-
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mişlerdi böyle.  Abartılacak bir şey yoktu belki de. Böylece birçok hareketli olay yaşamıştı ve bir-

çok da ödül kazanmıştı. Hem tüm vaktini de buna ayırmıyordu tabii ki. Hepsinin bir işi, bir uğraşı 

vardı. Bunların yanına biraz heyecan iyi oluyordu.

–Neye karar verdiniz?

–Bu kez gerçekten güzel bir şeye. Ömer gülerek İbrahim’e baktı ve sözü ona devretti.

–Gelirken etrafını incelemişsindir herhâlde. Sağ taraftaki güzel apartmanı da görmüşsündür.

–Etrafı incelemek bir yana aceleden önümü zor görüyordum. Ama sokak boyunca her yer güzel-

di. Ha, bu arada nereden ayarladınız burayı?

–Boş ver orayı. Şimdi konuya dönelim. Çalıştığım yerde çok sevdiğimiz bir arkadaş var. Günlerdir 

bir şeyler anlatıyordu. Önce tatile çıkacağım diyordu. Birkaç gün önce çıktı da. Artık bu değir-

menin suyu nereden geliyorsa? Bir de yeni bir kolye almış karısına, özel bir kutuda. Tatil sonrası 

verecekmiş. Biz de tatil dönüşü bir sürpriz yapalım dedik.

–Ama…

–Ne aması ya? Merak etme, bir gün sonra tekrar elinde olacak. Notumuzu da hazırladık. Hem 

ben bilmez miyim onu hangi paralarla aldığını! Hak eden birine patlatıyoruz sürprizimizi, endi-

şelenme.

–Uf, hadi tamam dedik buna. İyi ama gerisi nasıl olacak?

–Bak, bu elimdeki giriş anahtarı. Bu kâğıtta da apartmanın adı, adresi filan var. Bununla apart-

mandan içeri gir sadece. İkinci kata çık. Dört numara, kapısında süs olan bir daire. Çok kez ziya-

rete gittik oraya. Kapı anahtarını, kapının üstüne gizler hep. Biraz uzan ve ellerinle yokla, bulur-

sun. Gerisini kendi yöntemlerinle hâlledeceksin artık.

–Bu hiç içime sinmedi. Bu seferki tam bir hırsızlık âdeta. Çok da değerli bir şey. Ayrıca bu kolyenin 

korunduğu bir yer yok mu, nasıl bulayım? Peki ya yakalanırsam? Bir açıklaması da yok bunun. 

Olacak iş değil!

–İyi, sen bilirsin. Çok da iyi olurdu bu senin için ama seçimi sana bırakıyorum işte. Biliyorsun, gö-

rev reddetmek kurallarda yok. 

İbrahim arkasına yaslanıp bacak bacak üstüne attı. Gelecek tepkiyi bekliyordu.

–Ne kadar zor iş, o kadar öne geçersin, dedi oradan bir başkası.

Çağın ayağa kalktı. Başını iki elinin arasına atarak odada dönmeye başladı.

, g
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–Ben… Ben biraz düşünmeliyim.

–Yapamayacaksan…

–Hayır, öyle bir şey demedim. Gerginliği hat safhaya ulaşmıştı.

–Peki, o zaman?

Aniden yerine oturdu. Birkaç saniye eliyle boynuna masaj yaptıktan sonra aynı hızla geri kalktı. 
Odaya son bir kez bakındıktan sonra hiçbir şey söylemeden İbrahim’in elinden anahtarı çekip aldı 
ve hızla orayı terk etti. 

Ancak oradan birkaç metre uzaklaştığında yavaşlayabildi. Aslında hâlâ kararsızlık içinde çırpı-
nıyordu. Şu anda oraya doğru giden mantığı değil bedeniydi sadece. Bunun delice olduğunu 
düşündü. Hayır, bu öncekilere benzemiyordu. En ufak bir şey fark edilirse olay büyürdü. Yine de 
bırakamazdı. Hayır hayır bu imkânsız, oraya dönüp bıraktığını söyleyemezdi. Artık bundan kur-
tuluş yoktu.

İçinde bulunduğu yoğun stresten dolayı önüne çıkan ne varsa birer tekme savurdu. Sonra aptal-
lığına kızarak durdu. Fazla ses çıkarırsa çok dikkat çekerdi. 

Yolu neredeyse yarılamıştı. Artık dönemem, dedi kendi kendine. Kenardaki kaldırıma çöküp bir 
süre öylece kaldı. Şimdiden suçluluk içinde kıvranıyordu ama bunu yenebilirdi. 

Eğer başarırsam, dedi. Şimdi herkesi geride bırakmasına ramak kalmıştı. Bu çok iyi durumda 
olduğunu gösterirdi. Bu sefer onlardan tüm bunların acısını çıkaracak kadar büyük bir ödül kopa-
rabilirdi. Hem yakalanacağı ne malumdu! Her şeyi halledebilirdi. Bu gücü kendinde hissetmeye 
başlamıştı çünkü. Gecenin bu saatinde “anahtarla” girdiği evde hırsız olarak yakalanma ihtimali 
çok düşüktü. Ki zaten geri de verilecekti. Adam da hak ediyormuş ya. Bu zar zor topladığı cesareti 
geçmeden hemen ayağa kalktı. Bacaklarının titriyor olmasını dikkate bile almadı. Cebindeki kâ-
ğıda bakarak apartmanı aramaya başladı. Önce apartman yazısını gördü, sonra da altında hâlâ 
soğuktan kıvranmakta olan kızı. İkinci sefer görmesine rağmen yine onunla ilgilenemedi. Belki de 
ondan daha aciz durumdaydı şu anda.

 Önce heyecanla kapıyı zorladı, sonra aklına cebindeki anahtar geldi. Küçük kız mavi gözlerini 
dikmiş onu izliyordu. Kıyafetleri pejmürde, siyah saçları dağınıktı. Beyaz tenliydi belki ama yüzün-
deki kirler bunu belli etmiyordu. Bakışlarıysa kesinlikle insanın içine işliyordu. 

Terden ıslanmış elleriyle anahtarı kavradı ve anahtar deliğine soktu. Doğru anahtar olduğun-
dan şüphesi yoktu ama yine de kapının açılması içini büyük bir neşe ve umutla doldurdu. Emin 
adımlarla yukarı çıktı. O çıkarken otomatik lambanın yanması onu rahatsız etmişti. Kapının önüne 
gelip bir süre öylece bekledi, lamba tekrar söndü. Çok ince hareketlerle ve fazla iz bırakmamaya 
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çalışarak yavaş yavaş elini kapının üst çerçevesine uzattı. Şansına, lamba hâlâ yanmamıştı. Dik-
katlice anahtarı aradı.

Sonra arkasında birden açılan bir kapı sesi ve hafif bir kadın çığlığı duydu. Arkasına dönüp bak-
madı. Elleri anahtara değdi ve onu çekip aldı. 

Arkasındaki kadın “Kimsiniz?” dedi korku içinde.

Çağın yine de dönüp bakmadı. Kapıyı açmak için uğraşıyordu. Zangır zangır titreyen ellerine 
karşın kapıyı açmayı başardı. Kendini aceleyle içeri attı. 

Kadın inatla arkasından tekrar bağırdı. “Buraya kimse gelmeyecekti. Bana bunu haber vermedi-
ler. Siz kimsiniz?”

Kadın korkmuş bir şekilde kendi dairesinden ona doğru yönelirken o hızla kapıyı kapadı. Belki dö-
nüp açıklama yapmak ve normalmiş gibi davranmak onun yararına olurdu fakat buna cesareti 
yoktu. Şimdi çok az vakti kalmıştı. Kadın yaygarayı koparmadan çıkması lazımdı. Girmeden önce 
topladığı umutları şimdiden uçmuştu. Soluklandıktan sonra çıplak elle temas etmeden ışıkları 
açtı. Soğuktan korunmak için aldığı eldivenleri eline geçirdi. Doğruca yatak odasına koştu. Çek-
mecelere baktı ve de yatak altlarına. Hiçbir yerde yoktu. Korkudan ve telaştan kendini kaybetmek 
üzereydi belki ama yine de çıkarken etrafı eski hâline getirmeyi unutmadı.

Tekrar, hemen girişte bulunan salona döndü. “Buna değmezdi!” diye kendi kendine bağırarak bir 
tekme savurdu koltuğa. Ev gerçekten lüks ve büyüktü,  bulmak zor olacaktı. Hemen şimdi çıkıp 
gidebilirdi ama buraya kadar gelmişken tamamlaması gerekirdi. 

Biraz dolandıktan sonra gözüne sehpadaki taş işlemeli kutu çarptı. En başından beri dibinde olup 
da görememesine kızdı. Kutu cebine sığmasa da en azından içinde düşmeden durabiliyordu. 
Onu sağlamca yerleştirdikten sonra son bir kez evi kontrol etti ve kapıya yöneldi. Artık gerisi kolay 
diye düşündü. Tabii, şimdiden birileri başına toplanmamışsa.

Kapıdan sessizce çıkarak evi terk etti. Eve girmeden önce gördüğü kadın ortalıklarda yoktu. Belki 
kendi evindeydi belki karakola gitmişti  belki de komşularına haber vermeye çalışıyordu. Bilemez-
di. Nerede olursa olsun şu anda tam karşısında duruyor olmaması her ikisi açısından da daha 
iyiydi. Ne kendini ele vermek ne de bir başkasına zarar vermek istiyordu. Hızla aşağı indi. Dış 
kapının önünde de kimse yoktu, sadece daha önce de orada bulunan küçük kız vardı. 

Ona daha yakından baktığında gözlerinin fersizliğini ve renginin solukluğunu fark etti. Durumu-
nun ciddi olduğunu düşündü. Zar zor, hırıltılı nefesler alıyordu. Çağın, tüm kışı sokakta geçirmiş 
olabileceğinden korktu. Nasıl insanlar var şu hayatta, dedi kendi kendine. Galiba bir an için ken-
dini gayet normal farz etmişti. Ceketini çıkarıp kıza vermeye yeltendi, son anda vazgeçti. Kendini 

iş 
ken-

Kendini 

ş 
n-

k-
ek 

bir 
kıp

up



53

gizlemeye, iz bırakmamaya çalışırken ceketini burada bırakmak büyük aptallık olurdu. Kızı bura-

da ölüme terk etmekse... Buna insanlık dâhilinde verebileceği herhangi bir sıfat yoktu. 

Kız dalgın bir vaziyette kaldırımı izliyordu. Kimsenin farkına varacak durumda değildi sanki. Üstü-

ne aldığı o eski örtünün içinde kaybolacak gibiydi. Sandığından daha da çelimsizdi muhtemelen. 

Bir ara kızın gözleri Çağın’a kaydı. Tüm dertlerine rağmen sıcacık gülümsedi. Çağın da ona kar-

şılık verdi. Bir yandan kalıp yardım etmek istiyor, bir yandan da her an bir yerden birilerinin çıkıp 

ensesine yapışacağı endişesiyle telaşlanıyordu. 

Bir süre etrafı dinledi. Artık kurtulduğunu düşünüyordu ki gecenin derin sessizliğini polis sirenleri 

deldi. Siren sesleri hâlâ çok uzaktan geliyor olmasına rağmen baştan aşağı bir korku kapladı içi-

ni. Uzakta olsalar bile elindeki bu kutuyla kaçması neredeyse imkânsızdı. Sesleri duyanlar kalkıp 

pencerelere dizilirlerdi. Bir an önce elindekinden kurtulması ve buralardan uzaklaşması gereki-

yordu.  Geçen her saniyeyle birlikte kalbi delicesine çarpıyor ve düşünmesi giderek zorlaşıyordu. 

Yanındaki küçük kızın onu izlediğini fark etti. Belki de korkusunu gereğinden fazla belli ediyordu. 

Küçük kız hiç umulmadık bir şekilde onunla konuşmaya başladı:

–Polislerden korkar mısın? Ben de çok korkarım.

–Hayır, hayır. Korkmuyorum ben. Sadece... Sadece gitmem lazım, geç kaldım.

Küçük kız alınmışçasına başını tekrar kaldırıma çevirdi:

–Peki, ne bekliyorsun? Gitsene.

Çağın, küçük kızın yanına çömeldi: 

–Sana bir şey hediye etmek istiyorum. 

Kız kafasını zorlukla tekrar çevirdi. Cansızlığını, görünüşü ve hareketleri haykırıyordu âdeta.  Hırıl-

tılı bir şekilde öksürdükten sonra cevap verdi:

–Hediye mi? Neden bana bir şey vermek isteyesin ki?

–Nedeni… Nedenini sorma. Bunu bir arkadaşa götürecektim, sonra senin bunu daha çok hak et-

tiğine ve buna daha çok ihtiyacın olduğuna karar verdim. Bu kadar. Beni kırmak istemezsin değil 

mi?

–Ama seni tanımıyorum bile.

–Tanıman gerekir mi? Zaten bu aramızda küçük bir sır olsun. Beni hiç görmedin tamam mı? Bunu 

vermem gereken arkadaşım öğrenirse çok kızabilir. Kimseye söyleme bu yüzden. 

–
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Kız bir müddet düşünceli bir tavır takındıktan sonra hediyesini mutlulukla kabul etti. Sarındığı 
örtünün içinden soğuktan titreyen ellerini çıkararak kutuyu aldı. Konuşmaya hâli yoktu belki ama 
gözlerinin tüm maviliğiyle ona bakarak sessiz sedasız teşekkür etti. 

Çağın tam kalkıyordu ki kız son bir kez tekrar seslendi:

–Bunu takar mısın?

Çağın tereddüt içinde geri döndü ve kutuyu açıp kolyeyi kızın boynuna taktı. Kız birkaç dakika 
öncesine göre bambaşka bir hâldeydi sanki. Bu, hayatında aldığı ilk hediyeydi belki de. 

–Sen tanıdığım en iyi insansın, dedi gitmeden önce. Çağın bunu ne kadar da hak etmediğini dü-
şündü:

–Hayır, yanılıyorsun. 

Son bir kez baktı kıza. Bu hiç de masum olmayan hediyenin, masum bir çocuğun hayatında 
neleri değiştirebileceğini düşünecek durumda değildi. Yaptıklarına daha sonra pişman olmaya, 
bunlar için daha sonra üzülmeye karar verdi. Zaten her şey için çok geçti ve burada daha fazla 
kalamazdı.

Arkasına bakmadan kaçmaya başladı. Yine de içi fazla uzaklaşmaya el vermedi. Görüneme-
yeceğinden emin olduğu, çok uzakta olmayan bir evin köşesinde saklanıp bekledi. Yere oturup 
sırtını duvara yasladı. Polis arabası iyice yaklaşırken ses tüm sokağı doldurdu. Birkaç kez yüzünü 
buruşturarak kafasını geri geri duvara vurdu. Yaptığının hangisine kızacağını bilmiyordu.

İki polis arabadan aşağı inerken hâlâ uyanık olan bir grup insan cama dizilmişti. Birkaçı da aşağı 
inip olayları yakından takip etmeyi tercih etmişti. 

Polislerden birinin kızı fark edip yanına yaklaştığını gördü. Eğilip yerdeki süslü kutuyu aldı. Kıza 
doğru tutarak bir şeyler sordu. Çağın yaklaşıp ne konuştuklarını duymak istedi. Fakat o kadar 
korkaktı ki hiçbir şey yapamadan sadece uzaktan seyredebiliyordu.

Yine de biraz daha yaklaştı ve daha yakın olan başka bir evin kıyısına saklandı.

Kız kutuyu polisin elinden kaparak “Benim!” dedi.

–Senin mi? Nereden buldun, böyle bir kutuyu birinden almış olmalısın muhakkak?

–Benim dedim!

–Gökten inmedi ya. Söylesene nereden geldi?

–Benim o!
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–Tamam anladık, seninmiş. Nereden geldiğini söyleyemediğine göre gelmedi, sen birinden aldın. 
Ne bu? Mücevher kutusu galiba. Adam içini açtı, aşağı doğru ters çevirip salladı:

–İçindekini de kuşlar götürmedi değil mi evladım?

Kızın eli aniden boynuna gitti. Adam bunu fark etmişti: 

–Ne o boynundaki? Elinle tuttuğun ne?

Kız daha da sıkı yapıştı kolyeye. Ama adam fark etmişti bir kere. Elini çektirtip kızın boynunu açtı. 
Gümüş zincirli, ucunda çeşit çeşit değerli taşlar bulunan kolye ortaya çıkmıştı.

Etrafta toplanan insanlardan garip sesler yükseldi. Kimi “Ah, ne de güzelmiş kolye!” diyor,  kimi de 
“Vay utanmaz hırsız!”, “Küçük şeytan.” diyerek kızı ayıplıyordu. 

Adamın kaşları çatıldı. Yüzünde acımasız bir kızgınlık vardı:

–Hadi, son kez soruyorum nereden aldın bu kolyeyi?

Kız cevap vermeyi reddediyormuşçasına kafasını titreterek sağa sola salladı. 

–Söylemem, söyleyemem. Rahat bırakın beni, gitmek istiyorum. Kız örtüsünü toplayarak kalkma-
ya yeltendi. 

Polisle toplanan kalabalığın yüzündeki sabırsızlık ve şüphe iyice belirginleşmişti. Adam kızı eliyle 
iterek geri yerine oturttu. 

Çağın kıza yapılan muameleyi gördükçe hem kendine hem de oradaki kalabalığa öfkeleniyordu. 
Fakat şu anda kızın yerinde olmaktan da bir hayli korkuyordu. Çaresizlik ve öfke içinde oturduğu 
yere çakılıp kaldı yalnızca. 

–Eh, yeter be! Söyleyemezmiş. Gecenin bir vakti kalktım buraya geldim. Daha sabaha kadar 
görev başında olacağım ben. Her şey besbelli değil mi? Yukarıdaki daireden çalmışsın işte. Senin 
itiraf etmeni mi bekleyeceğiz bu ayazda? Hırsızlık yapılan apartmanın önünde, boynunda bu 
kolyeyle otur, bir de söylemem, de! Fark etmezler veya da acırlar mı sandın?

Kızın zaten olmayan rengi iyice uçup gitmişti. Alt dudağı büzülmüş, az sonra ağlayacak gibi tit-
riyordu. Kafasını kendinden geçercesine şiddetle iki yana sallıyor “Ne çalması? Ben hiçbir şey 
çalmadım. Ama sır, nereden aldığımı söyleyemem.” diyordu.

Geveze kalabalık da olayın içine iyice dâhil olmuştu. İçlerinden bir kadın çıkarak:

–Bu hep buralarda gezinir. Demek yer arıyormuş bir şeyler aşırmaya. Bak bak, vay utanmaz, 
dedi.  Bir başkası:
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–Acımayacaksın böylelerine kardeş, insanı iki ayağı üstünde uyutur bunlar, dedi.

Aradan da cılız bir kadın sesi:

–Ben bu kızı görmemiştim ama, dedi. Hayır, hayır. Genç bir adam olmalıydı, yapmayın. Eve giren 
o değil. Fakat kimse ne duydu ne de dikkate aldı bu sesi.

Kalabalıktan birileri kızın üstüne çullanmaya kalkıştı fakat polisler engelledi. 

–Tamam, dağılın siz. Gerisi bize kalmış. 

Kalabalık dağılmıyor aksine daha da çoğalıyordu. Uğultular, ayıplamalar, suçlamalar daha da şid-
detlendi. Polis kızı kolundan tutup arabaya doğru sürüklemeye kalkıştı. Kız direniyor, gitmemekte ıs-
rar ediyordu. Artık zangır zangır titremeye başlamıştı. “Ben yapmadım ama söyleyemem.” diyerek 
feryat ediyordu. Ne yazık ki onca gürültü ve kargaşanın içinde kimse onu dinlemiyordu…

***

Sonra birden kızın minik bedeni yere düştü. O masum, gök rengi gözleri; acımasız dünyaya son 
bir kez baktıktan sonra bir daha hiç açılmamak üzere kapandı. Hâlâ hafif hafif titriyordu. Kolyeye 
sıkıca yapışmış eli ise hâlâ açılmamıştı. 

 Birçoğu bunu dahi fark etmemişti. Sadece kendi doğrularının peşinden koşmakla meşguldüler 
çünkü. Kimin gerçekten masum, kiminse gerçekten suçlu olduğu kimsenin umurunda değildi gö-
rünüşe göre. Cezayı vermiş olmak yetiyordu onlar için, doğru veya yanlış kişiyi seçmiş olmanın bir 
anlamı yoktu hayatlarında. Aslında o gün, tüm saflığıyla yerde yatan o kızın haricinde kimse tam 
olarak beyaz ya da siyah değildi. Yine de bedel ödeyen aralarından en temizleri, en beyazları 
olmuştu.

Dakikalar sonra herkes durulmuş, gürültü yapmayı bırakmıştı. Artık konu değişmiş, kıza ne yapı-
lacağı değil kızın nasıl kurtarılacağı olmuştu. Sus pus olan kalabalıktan biri çıkıp kızın yanına eğil-
di. Eliyle nabzını kontrol etti. Bir süre durakladıktan sonra ayağa kalktı. Bir süre başını eğip öylece 
kızı izledikten sonra kafasını kaldırdı ve “Ambulans çağırabilirsiniz.” dedi. Fakat acele etmelerine 
gerek kalmadı. Biri gazete kâğıdı getirip kızın üzerini kapattı.

Yerde yatan cansız beden önce hayattaki ilk hediyesini almış ve sonra da hayatın ona sunduğu 
ölüm hediyesini kabul etmişti. İki hediyesini de bırakmıyor, artık ne nefes alıyor ne de kolyeyi tutan 
hareketsiz elini gevşetiyordu.

***

Birkaç gün sonra -sokak yeniden eski hâline dönüp artık insanlar ayaküstü karşılaşılan herkesle 
bu konuyu konuşmayı bıraktıklarında- bir kadın, polise gidip her şeyi gördüğünü söyledi. 
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90'ların sonunda Giresun’da doğdum ve daha 
üç ay geçmişken bir asker ailesinin konargöçer 
yaşamına adım atarak Iğdır'a geldim. Bir sonra-
ki durağımız Yozgat, bir sonraki ise memleketim 
Afyon oldu. Bu şehirde hayattaki ilk idealim olan 
ressamlığı, bilim insanı olma idealimle değiştirdim 
ve bu hayalimden hiç vazgeçmedim. Bir yıl kadar 
İzmir havası alıp geri döndüğümüz bu şehre ikinci 
yerleşişimizde Bilim ve Sanat Merkezine başladım. 
O yaşlarda da çok sevdiğim “yolculuk”larımda 
-semtler arası otobüste sallanarak gitmekten iba-
retti o sıralar- otobüsteki insanları izler ve belki kırk 
yaşlarında bir kitap yazarım ümidiyle kafamda,  hiç 
tanımadığım insanların karakterlerini konuşturan 

Afyon 
Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi

Buse Akman

arımm ümidiyle kafamda,  hiç 
kkararakaktterlerini konuşturan 

Sanat Merkezi

ve çarpıştıran kurgular ve diyaloglar tasarlardım. 
Kırk yaşına kadar beklemedim, bir yıl sonra bir bilim 
kurgu romanı yazmaya koyuldum. Edebiyat öğret-
menimin desteğiyle on üç yaşımda ilk kitabım basıl-
dı ve bu olay bana hep hayatın tasarruflu kullanıla-
mayacağını hatırlatan, bu “tam vaktinde gelen”lerin 
başlangıcı oldu. Yatılı lisemde, ormanın içinde dün-
yanın en güzel beton duvarlarının arasında geçen 
dört yılımda “yazmak” da “yaşamak, görmek ve yü-
rümek” gibi “kaburgama asılı” eylemlerimden oldu.. 
Yazdıkça mavi gök açılıyor, kelimelerin bize verilişi 
yerini buluyor ve ben de zamanın herhangi bir nok-
tasında  fanice sarmalanmış fakat bir o kadar da 
özgür “adamlarım”la yürüyorum. 

Sigara içmek için balkona çıktığını ve apartmandan telaşla çıkan bir adam gördüğünü söyleyerek 
anlatmaya başladı gördüklerini. Polisler onu dinlerken bir yandan olayların açıklığa kavuştuğunu 
düşünerek rahatlıyor, bir yandan da gerçekleri öğrenerek büyük bir yükün altında eziliyorlardı. 

Kadın en son olarak duvarın arkasına saklanan adamın kızın yere yığılışını fark ettikten sonra 
ağlayarak, feryat ederek kalabalığı yarmaya çalıştığını fakat başarılı olamayınca sendeleye sen-
deleye oradan kaçtığını söyledi ve konuşmasını bitirdi. Kimsenin birbirinin yüzüne bakamadığı 
odadan çıkıp gitti.

O günkü kaçan adam bulunamadı. Belki de kızın ölümünde onun kadar suçlu olan diğer insan-
lara da hiçbir şey yapılamadı. 

Beyazlar kirlendi, grilerse biraz daha karardı…
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- Şu an nerede olmak isterdin? Gökdelenlerin arasında mı yoksa uzaklarda bir kumsalda mı?

Naz’ın sorusu karşısında irkiliyorum. Dönüp bir ona, bir de ittiği sandalyeme bakıyorum.

- Şu an sadece sınıfta olmak isterdim. Çünkü biraz daha oyalanırsak derse geç kalacağız ve dersimi-
zin coğrafya olduğu düşünülürse bu bizim için hiç iyi olmayacak.

Bu cevabım onu güldürüyor.

- Dalga geçme Defne. Ben ciddiyim sorumda. Şu an bir şansın olsaydı kiminle, nereye giderdin?

Sorunun tekrarlanışı beni düşündürüyor. Dönüp arkadaşımın gözlerine bakıyorum, sonra da ister is-
temez bacaklarıma... 

- Kiminle, nerede olmak isterdim bilmem ama kesinlikle buradan uzağa gitmek isterdim.

Naz, gülümseyerek sandalyemin arkasına geçip beni sınıfa doğru götürmeye başlıyor. Kapıya gel-
diğimizde Sinan ağabeye selam veriyoruz. Her zamanki yerinde oturmuş, kısık gözleriyle bahçeyi 
taramaya devam ediyor.

Binanın içine giriyoruz. Koridorlar ıssız sokaklar gibi. Belli ki herkes derste… Boş ve sessiz koridorlarda 
yalnızca tekerleklerin zemine sürtünme sesi duyuluyor. Naz, sandalyemi sınıfın kapısında durdurdu-
ğunda dünya için küçük ve yavaş, bizim için büyük ve hızlı bir yolculuğu bir kez daha tamamlıyoruz. 
Sınıfa rüzgâr gibi giriyoruz.

Coğrafya öğretmenimiz daha sınıfa gelmemiş. Hâliyle herkes birbiriyle konuşuyor. Biz de sıramıza 
geçiyoruz. Naz, beni en arkadaki masamızın önüne getiriyor ve sonra kendisi de yanıma oturuyor:

- Neden bir haftada bu kadar çok coğrafya dersi olur ki? Yakında haritalarda kaybolacağız yani!

Naz zaten hiçbir zaman coğrafyadan hoşlanmadı ki! Arkadaşımla zıt olduğumuz tek konu bu olsa 
gerek. Naz coğrafya dersini ne kadar sevmiyorsa ben o kadar seviyorum.

Öykü öğretmen sınıfa geliyor. E, tabii herkes ayakta benim dışımda… Hemen bilgisayarını açıyor. Sınıf 
tahtasına her zamanki bilindik harita yansıyınca derse başlıyor. 

*******

Zil çalar çalmaz eşyalarımızı toplayıp okuldan çıkıyoruz. Sırt çantalarımız o kadar büyük ve ağır ki! Bütün 
her şeyimiz çantalarımızda. Dışarıda duvara yaslı bisikletlerimizin kilitlerini açıyor ve yola çıkıyoruz. 

Benim Yolum
ÖYKÜ

arda bir kumsalda mı?
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İşte senelerdir hayalini kurduğumuz yolculuğumuz başlıyor. Rotamız belli: Hayallerimiz. Nihayet can 
arkadaşımla hayallerimize doğru özgürce yol alıyoruz.

Ürgüp’teki uçan balonlara bisikletlerimizle ulaşacağız. Bu sırada farklı hayatlarla tanışıp bambaşka 
yollardan geçeceğiz. Yolculuğumuz bittiğinde sevdiklerimizin yanına ruhumuzda ve tabii çantaları-
mızda güzel anılarla döneceğiz.

Güneş bugünkü resmini bitirmek üzereyken gökyüzünü turunculara, kızıllara boyuyor. Biz bisikletle-
rimizle ilerlerken bu ressam bisikletlerimizi de bizi de kendi renkleriyle renklendiriyor. Hafifçe esen 
rüzgâr tenimizi gıdıklıyor. Gözlerim ufuk çizgisindeki o muhteşem manzaraya dalıyor. Turuncunun, 
sarının her tonu var bu manzarada… Artık, buralarda İstanbul’un o karmaşık uğultusu yok. Şehir mer-
kezlerinden uzaklaştık. Birkaç saat pedal çevirdikten sonra yol kenarındaki kurak ve biraz bakımsız bir 
tarlanın yanında duruyoruz. Tarlada üstü başı toz toprak içinde, yüzlerinde gülümse ile bir sürü çocuk 
oyun oynuyor. Yanlarına gidiyor ve onlarla gülüp eğleniyoruz. Biz onlara hikâyemizi anlatıyoruz, onlar 
da bize kendi hayat yolculuklarını anlatıyor. Yolculuk yalnızca bir yerden bir yere gitmek değil ki zaten! 

Güneşin yeni doğduğu anlarda her gün yeniden yeni yollardayız. Her gün farklı aileler görüyor, farklı 
yaşamlara seyirci oluyoruz. Bazen küçük çocuklarla ağaçlara tırmanıyor, bazen büyüklerle iş yapıyo-
ruz. Yollar bazı yerlerde çok engebeli oluyor ve bisikletlerimizi sürmekte zorlanıyoruz. Ama bu enge-
beli yollar hayallerimizin önünde asla bir engel olamıyor. Biz devam ediyoruz…

Naz’la birlikte yaptığımız yolculukta bir bisiklet yarışına karar verdik bir gün. Yüzlerimizde koca-
man gülümsemelerle, heyecanla birbirimizi geçmeye çalışıyoruz. Hava kararmaya başlarken ya-
rışın galibi hâlâ belli değil. Kararan ve serinlemeye başlayan hava bize bu yarışı unutturuyor.  Bir 
dere kenarında kendimize küçük bir çadır kurmaya karar veriyoruz. Çadırı kurana kadar toz toprak 
içinde kalıyoruz ama keyfimiz hâlâ yerinde. Çadırımızın önünde yiyeceklerimizi yiyoruz. Kendimize 
minik radyomuzdan müzik açıyor ve dans ediyoruz. Daha sonra yere uzanıyoruz ve yıldızları seyre 
dalıyoruz. Yıldızlar burada o kadar güzel görünüyor ki! Gökyüzü şu an laciverdin en güzel tonun-
da… Bu laciverde altın renginde yıldızlar ancak bu kadar güzel yakışabilirdi... Ağaç ve çimen koku-
su manzarayı daha da güzel bir hâle getiriyor. Yıldızların görünüşünü zihnimize kaydediyor ve bu 
manzaranın etkisiyle yine kocaman bir gülümseme yerleşmiş olan yüzlerimizle fotoğrafımızı çekip 
bu anı ölümsüzleştiriyoruz.

- Defne, karşımıza hangi zorluk çıkarsa çıksın asla vazgeçmeyelim, tamam mı?

- Senelerce biz bu yolculuğun ve Ürgüp’e gidip balona binmenin hayalini kurduk. Hangi zorluk-
la karşılaşırsak karşılaşalım asla yılmayacağız Naz.

Tabii ki zorluklar bizi yıldıramayacak! Hangi gemi dalgalarla boğuşmadan okyanusu geçebilir ki?

Ertesi gün yeniden eşyalarımızı toplayıp yola koyuluyoruz. Ertesi gün yeniden… Ertesi gün yeniden… 
Günlerce bisikletle yol aldıktan sonra Ürgüp’e varıyoruz. Ürgüp’e yeni varıyoruz ama şimdiden çan-
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talarımız çektiğimiz fotoğraflar, yol kenarlarından topladığımız kuru çiçekler, yapraklar ve daha bir 
sürü anılarla dolu.

Peribacaları gözükmeye başlarken yorgunluktan mı bilmiyorum, kulağıma sanki bu dünyaya ait ol-
mayan uğultular geliyor. Dönüp arkadaşıma bakıyorum.  Naz o kadar mutlu ki! Onun yüzündeki bu 
içten gülümseme kalbimi ısıtıyor. Peribacalarına doğru yaklaşı…

- Defne! Beni duymuyor musun? Yazmaya mı daldın? Bugün nereyi gezdin, gördün acaba arkada-
şım? Seyahatnamen ne durumda?

Çalan zilin ve yanımda beni teneffüse çağıran Naz’ın sesiyle kendime geliyorum. Başımı yazı yazarken 
içinde dalıp gittiğim defterimden kaldırıyorum.

- Haydi, bahçeye çıkalım.

Naz’ın bu teklifi üzerine gök mavisi renkli seyahatnamemin kapağını kapatıyorum. Benim için bu def-
ter umutlarım demek. Bir gün ulaşacak olduğum hedeflerimin planları bu defterde saklı. Umutluyum, 
bir gün bu hayalî seyahatname benim gerçek yolculuklarımı yazdığım seyahatnamem olacak.

Benim aklım hâlâ akşam güneşinde bineceğim uçan balondan izleyeceğim peribacalarındayken Naz 
sandalyem ile beni bahçeye doğru her zamanki yolculuğa çıkarıyor… Koridorlarda ezberimdeki te-
kerlek sesleri... Gri duvarlar, gerçeklerin aniden yüzüme çarpmasından dolayı bu sefer biraz daha so-
ğuk geliyor bana. Şu an bu duvarların arasında değil de bisikletim ile yollarda olsam ne güzel olurdu...

Gerçeklerim beni üzüyor her zamanki gibi ama umudumu asla kaybetmiyorum. Eminim, bir gün 
yanımda arkadaşım, bisikletim ile buradan gidiyor olacağım. Haritalar üzerinde, defterimin sayfaları 
arasında yaptığım gibi bir yolculuğu şu an yapamıyor olabilirim. Ama biliyorum ki saniyeler saatlere, 
saatler yıllara kavuşurken aslında hepimiz bir yolculuktayız.

Hayat denen yolculuğumuzda yol kenarlarındaki her şey bize arkadaş, dost olabilir. Bu yolculukta 
dostlarımızı bulmak bize bağlı;pes edeceğim, dediğimiz anlarda bile her zaman yoldayız, yol kenar-
larında olacak dostları bulmak önemlisi…

Farklı yol seçenekleri her zaman var. Bunlardan hangisinden geçeceğimiz, hangisinden uzak dura-
cağımız bizim elimizde. Geldiğimiz bu dünyada kendi hayat turumuzu biz seçmedik ama bu turun 
rehberi biz olabiliriz. Ben inanıyorum ki eğer azimli olursam bütün engebeli yolları, bütün yokuşları 
aşabilirim. Azimle o yokuşları aştığımda ise en güzel manzarayı yokuşun tepesinden izleyeceğim. Bu 
hayatta yolumuz karakterimiz, yolculuğumuz ise kendi yaşamımız…

İstanbul
Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

Elif Naz Kurt
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Cesaret Dalları
ÖYKÜ

Sabah günün ilk ışıklarıyla kalktı Masal… Hava güneşliydi. Güneşin ışıkları ona gülümsüyordu 
sanki... Kalkmadan önce bir süre daha dostu olan hayallerinin ellerinden tuttu ve yanına çağırdı. 
Onları çağırmasıyla birlikte bir de baktı ki üzerinde hayallerini taşıyan tuvali, hayalleriyle dans 
eden fırçası tavanın köşesinden ona gülümsüyorlar... Sonra bir baktı ki matematik öğretmeni ol-
muş, öğrencileriyle birlikte sayılarla dans ediyor...

Tam dalıp gitmişken annesinin onu kahvaltıya çağırdığını duydu. İçini aniden bir hüzün kapladı. 
Ne olurdu sadece hayalleri, resimleri ve kendisi olsaydı dünyasında? Onunla disleksisi yüzünden 
kimse alay etmese harfleri ters yaptığından hayatı da ters olmasa... 

Hemen aşağı indi ve sessizce kahvaltısını yaptı. Annesi neden sessiz olduğunu sormazdı hiçbir 
zaman ona. Çünkü belli etmese de kızının hastalığından dolayı kendisi bile çevresindekilerden 
çekiniyor, onun bir şeyleri başarabileceğinden emin olamıyordu...

Masal tam kapıdan çıkıyordu ki annesinin seslendiğini duydu:

— Masalcığım, lütfen okulda öğretmenlerine ve arkadaşlarına karşı daha dikkatli ol. Konuşurken 
cümlelerini biraz daha toparlamaya çalış tamam mı canım?

— Anne, peki, tamam!..

Yine olmuştu işte! Yine kelimelerin yerini karıştırmış, cümleyi mahvetmişti! Annesinin bir şey de-
mesine fırsat vermeden koşarak evden çıktı. Dolan gözleri yüzünden önünü tam olarak göremi-
yordu bile... Yoktu işte! Hayata karşı, insanlara karşı cesareti yoktu...

İnsanlar neden böyleydi ki? Farklılıklar hayatın rengi değil miydi? Herkes aynı renk olsa bütün dünya 
gri olup diğer renklerden mahrum kalmaz mıydı? İşte bu yüzden öğretmen olmak istiyordu. İnsan-
ları farklılıklarıyla özel kılmak, onlara kendilerini akılsız gibi değil özel biri gibi hissettirmek için... 
Ama bunu başarabileceğinden emin değildi... Hayata ve insanların acımasızlığına karşı tutunduğu 
tek dal olan cesareti sanki önemsiz bir dal parçası gibi kırılmıştı... Eğer içinde kalan bir parça ce-
saretiyle bu dal parçasını onaramazsa öğretmenlik hayali, odasının tavanında sıkışıp kalabilirdi…
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Okulda en çok resim ve matematik derslerini severdi Masal. Resimde hayallerini, matematikte 
de zekâsını konuştururdu kimse inanmasa da. Sözel derslerle arası hiç iyi değildi. Sözcükleri, me-
tinleri her zaman arkadaşlarından farklı okur, farklı algılardı. Bazense hiç algılayamazdı. Saçma 
gelirdi çünkü bazı şeyler ona. Bu onun suçu değildi ki! Tahtada yazılan bir metin parçasıyla veya 
harflerin duruş şekliyle sınırlandırmamalıydı insan kendini. Masal, her şeyi kendisine göre uyar-
lardı. Bu; hayallerini, yaratıcılığını dışa vuruş şekliydi belki de kim bilir?.. Ama zamanla bundan 
vazgeçmiş, sözel derslerde tamamen içine kapanık biri oluvermişti. Dalga geçme seslerini duy-
maktan bıkmıştı çünkü kulakları. İşte bu sesleri duyduğu zaman, daha yoğun hissederdi içindeki 
o kırılan dal parçasını...

Zorlu bir okul günü daha bitmiş, eve gelmişti yine. Sessizce anahtarıyla kapıyı açtı ve hemen oda-
sına geçti. Resim defterini ve boyalarını çıkardı. Bugün de onun için yorucu bir gün olmuştu... Bi-
raz dinlenmek için hayallerine ve renklere kulak vermesi gerekiyordu. Çizdiği şeyler planlı değildi. 
Bazen bir kuş, bazen insan, bazen de sadece renkler...

Resim yaptıktan sonra yatağına geçti ve bu sefer de hayal kurmaya başladı. Öğretmen oldu, 
öğrencilerinin adlarına kadar her ayrıntısı vardı bu hayalde. Öğretmen olmayı çok istiyordu, hem 
de çok. Buna rağmen hayata, derslere, öğretmenlere karşı cesaretsizliği onu çok korkutuyordu. 
İçinde kalan bir parça cesaret kırıntısıyla hayallerinin hiç gerçek olamamasından korkuyordu. 
İçinden bir ses ise cesaretin korkudan güçlü tek duygu olduğunu söylüyordu.

Ertesi gün okulda kulüp seçimi vardı. Bu kulüpler öğrencilere meslek seçiminde rehberlik ediyor-
du. Okulları oldukça büyüktü ve bu proje de çok büyük bir projeydi. Yaklaşık bir senedir bu proje 
konuşuluyordu ve bugün de seçme vakti gelmişti. Bu kulüpleri seçenler gerçekten meslek seçim-
lerinde başarılı olacağa benziyorlardı.

Masal, öğretmen olmayı tabii ki her şeyden çok istiyordu. Ama bir kulüpte yer almaya, sosyal-
leşmeye, bir şeyleri başarmaya asla ama asla cesaret edemiyordu. Üstelik ona fikrini söyleye-
bilecek, onu kulüpte koruyacak, güvenebileceği kimse de yoktu çevresinde... Dakikalar geçtikçe 
panikledi Masal; korkusu, cesaretiyle büyük bir savaşa girdi. Belki de bu öğretmen olması için bir 
şans, mesleğine attığı ilk adımı olacaktı.

*****

— E, öğretmenim hikâye burada mı bitiyor? Devamı yok mu?

Genç öğretmen, tahtada yazan hikâyeye dalmıştı. Öğrencisinin sesiyle aniden kendine geldi. Sı-
nıfa döndü:

— Evet, çocuklar hikâye burada bitiyor. Hikâyenin devamını siz söyleyeceksiniz. Sizce bu hikâye 
bizim için bir cesaret örneği mi yoksa bir korku örneği mi olacak?
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Sınıftan çok farklı düşünceler geldi. Farklı çocuklardan rengârenk örnekler… Kimi “Savaşta Ma-
sal’ın korkusu galip geldi.’’ dedi. Kimi “Belki Masal şu anda bir yerlerde öğrencilerini sınav yapı-
yordur.’’ dedi. O kadar farklı ama güzel düşünceler geldi ki öğretmen çocukların ışıltılı gözlerinde 
geleceği gördü. Cesareti gördü.

Ders bittiğinde son kez tahtadaki yazıya baktı. O olsa ne yapardı acaba? Kimin hikâyesiydi Ma-
sal?

Bunları düşünürken içinde sağlam, onlarca dalı olan kocaman bir ağaç hissetti. İçinde asla ölme-
yecek bir ağaç.

Ardından mı? Projeksiyonu kapattı ve “Masal öğretmenim, yardımınıza ihtiyacım var, bakabilir 
misiniz?’’ diye seslenen öğrencisinin yanına gitti.

İstanbul
Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

Elif Naz Kurt
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Sayfalarda Var Olan Zaman
ÖYKÜ

1 Rold Dahl’ın “Dev Şeftali” adlı eserinden alıntıdır.

James birden arkasındaki yaprakların hışırdadığını duydu. Arkasına dönünce üzerinde koyu ye-
şil, komik bir giysi olan bir adamın çalılıkların arasından çıkmakta olduğunu gördü. Minik bir yaşlı 
adamdı ama kocaman, kel bir kafası, diken diken siyah favorilerle örtülmüş bir yüzü vardı. Bir iki 
metre ötede durdu, bastonuna dayanıp James’e gözlerini dikti, öylece kaldı. Konuşmaya başladı-
ğında sesi yavaş ve gevrek çıktı. “Biraz yaklaş, küçük çocuk.” dedi, “Yanıma iyice yaklaş da sana 
harikulade bir şey göstereyim.” 1

James, yaşlı adama tereddütle yaklaştı. Yerlerdeki şarapnel parçalarına basmamaya özen göster-
di. Adam, arkasında sakladığı şeyi ona gösterdi. Bu; kahverengi, kalın kapaklı, oldukça eski görünen 
bir defterdi. James, meraklı bir çocuktu. Her şeyi incelemek isterdi. Bu merakının etkisiyle heyecanla 
defteri almak için ellerini açarak yaşlı adama doğru bir adım attı. Ama adamın defteri hemen ver-
meye niyeti yoktu:

– Acele etmemelisin, önce dinlemelisin.

 James adamın bu sözlerine şaşırdı:

– Peki, o zaman, dedi. Elinizdeki bu defteri harikulade yapan nedir ve adımı nereden biliyorsunuz? 

Yaşlı adam aynı ses tonuyla ve aynı yavaşlıkla konuştu: 

– Ben, karşısına çıktığım herkesin adını bilirim. Ayrıca bu, sıradan bir defter değil, bir “hayal pusu-
lası”. İçine yazılan hayaller gerçeğe dönüşür… 

Bu sözler karşısında James’in heyecanı arttı: 

– Sen bu deftere bir hayalini yazacaksın ve defter de bu hayalini gerçeğe dönüştürecek küçük 
adam. İçinde bulunduğun bu dünyanın hayallerinin karşısında durmasına izin verme… 

James, şaşkın gözlerle adama baktı. 

Ormanın dışından gelen şiddetli sesler adamı etkilemişe benzemiyordu. Oysaki bu acımasız sesler 
James'i her zaman etkiler ve korkuturdu. Buraya gelmeden önce yine annesiyle tartışmışlardı. Za-
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ten James'in hayal kurması her zaman bir tartışma konusuydu. James, hayal kurmayı çok severdi. 
Gerçekten özgür olabildiği tek yer hayalleriydi, bu onun için zorluklardan kaçış yoluydu. İçinde bu-
lunduğu bu savaşı ve çıkmazı ancak böyle unutabiliyordu. Sıkça kurduğu hayaller yüzünden dalgın-
laşması, annesini kızdırıyordu.

Adamın defteri eline tutuşturmasıyla James bu düşüncelerden sıyrılıp hayretle yerinde kalakaldı. Ne 
olduğunu anlamaya çalışarak adama bakmaya devam ederken adam çalılıkların arasında göz-
den kaybolmuştu bile.

James önce ne yapacağını şaşırdı. Bir süre etrafına bakındı. Yerdeki külleri ayağıyla bir kenara 
toparlayıp açtığı alana oturdu. Rüzgârın sayfalarını çevirdiği defteri incelemeye başladı. Sayfaları 
da kapağı gibi eskiydi. Sararmıştı. Yıllarca kullanılmış bir ansiklopedinin sayfaları gibi bazı sayfaları 
kopmuş veya yırtılmıştı. Adamın söyledikleri aklına geldi. Bu defter hayallerini gerçekleştirebilir miy-
di? Tamam. Buraya kadar her şey tamamdı. Ama inanmıyordu, hayal kurmayı ne kadar sevse de 
böyle bir şeye inanamıyordu. Hangi güç bu insanların yüreğine barış tohumları ekebilirdi ki? Hem 
böyle değerli bir defteri ona neden versin ki? Acaba hayal kurmayı seviyor diye mi? En mantıklı 
açıklama buydu.

James sorularla bir yere varamayacağını anladı. Merakını ancak deneyerek giderebilecekti. Defte-
rin ilk sayfasını açtı. Cebinden yeşil tükenmez kalemini çıkardı. Acaba nasıl başlamalıydı hayaline? 
"Barış istiyorum!" mu yoksa "Çocukluğumu yaşamak istiyorum!" mu?

Çiçekleri çok koklardı eskiden James, bilirdi hepsinin kokusunu. Ama bütün çiçekleri ve kokularını 
unutmuştu savaş yüzünden. Aslında tahmin edebilirdi nasıl koktuklarını... İs, toz, barut ve kan koku-
yor olmalıydılar. Çünkü bu savaş etraftan en güzel kokuları bile alıp götürmüştü.

James birden düşünmeyi bırakıp tek tek bütün hayallerini yazdı bu deftere. Ardından beklemeye 
başladı. Bekledi, bekledi, bekledi... Hiçbir şey olmadı. Biraz daha beklemeye karar verdi. 

James savaştan önce kavgaların sadece bir oyuncak için olduğunu veya sadece Tom ve Jerry'nin 
arasında olduğunu sanırdı. Silahları sadece Bugs Bunny'nin kavga ettiği kişiye karşı kullandığı, eğ-
lendiren ama zarar vermeyen şeyler sanırdı. Ama artık öyle olmadığını çok iyi biliyordu. Okula git-
mek istiyordu. Eskisi gibi ders çalışmak, arkadaşlarıyla şakalaşmak istiyordu.

James biraz bekledi ama anlaşılan bu defterin hayalleri gerçekleştirmekle alakası yoktu. Oysaki 
deftere inanmıştı… 

Oturduğu yerden kalktı. Sessizce evinin yolunu tuttu. Eve geldiğinde yorulmuştu. Gözleri annesini 
aradı. Dışarıda yiyecek bir şeyler bulmaya gitmiş olmalıydı.  Duvarların yeşil rengine baktı. Solmuş 
ve küf kokan bir yeşil... Hemen yatağının yanına gitti. Gri yatağı, her zamanki soğuk ve korkutucu 
yüzüyle onu bekliyordu. Yatağına yavaşça uzandı. Görünüşü kadar soğuktu yatağın içi de. Rengi 
solmuş gri yorgana sarıldı. Acaba onu soğuktan koruyan bu yorgan, acımasız bu savaştan da ko-
yüzüyle on
solmuş gri
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ruyabilir miydi? Dışarıdan gelen silah sesleri eşliğinde derin bir uykuya daldı, savaşı unutabildiği...

Ertesi gün çok erken bir saatte kalktı. Dışarıdan gelen sesleri duydu ama aldırmadı. Artık top ve tü-
fek seslerine alışmıştı. Birkaç dakika sonra bu seslerin odanın içinden geldiğini fark etti. Ayağa fırla-
dı. Sesler devam ediyordu. Yağlanmamış bir kapının menteşelerinin birbirine sürtünme sesi gibiydi. 
Artık korkmaya başlamıştı. Sesin duvardan gelmekte olduğunu anladı. Yerin yavaşça sallanmaya 
başladığını hissetti, sonra hızlı bir şekilde… Bu da neydi böyle?

Birden sallantı kesildi. Duvardaki ses daha da arttı.  Duvar iki yana doğru açıldı ve içinden yeşil 
renkli, devasa bir kalem çıkmıştı. Kalem mi? Hayır, hayır, bu bir makineydi ya da makine kalem! 
Derken duvar tekrar gürültüyle kapandı.  Şaşkına dönen James bu makineye bakmaya başladı. 
Üstünde kocaman harflerle "ZAMAN MAKİNESİ" yazıyordu. James yaklaştı ve Zaman Makinesi’nde 
ön tarafında yazanları okumaya başladı: 

"Bu Zaman Makinesi Hayal Pusulaları ile birlikte çalışır.

Eğer bu yazıyı okuyorsanız zaten sizin de bir Hayal Pusula'nız var demektir.

Makineyi çalıştırmak için tek yapmanız gereken 

yandaki bölmeye, yazdığınız sayfa açık olacak şekilde Hayal Pusulası'nı yerleştirmek.

Bol Şans!

Uyarı: Zaman makineleri sizi sadece ……… için hayalinize götürebilir.

Süre sona erdiğinde …….”

Yazıların bir bölümü silinmişti! Süre bittiğinde ne oluyordu?  Ne kadar kalabilirdik hayalimizde? Son-
suza dek ya da bir saat? James sakinleşti ve yatağın başında duran defteri -Hayal Pusulası’nı- aldı. 
Gösterilen bölmeye yerleştirdi. Hazır annesi evde yokken  bu işi halletmeliydi. Bölmenin üstündeki 
kırmızı düğmeye bastı. Makinenin kapıları açıldı ve James içeri girdi. İçerisi cılız sarı bir ışıkla aydın-
latılıyordu ve duvarlar tamamen siyahtı. Makine sallanmaya başladı. Bir günde bu kadar sarsıntı iyi 
değil, diye düşündü. Başı döndü, bir süre sonra gözleri karardı...

*****

Uyandığında pırıl pırıl parlayan güneş gözlerini kamaştırdı. Güzel bir gün olacak, diye düşündü. 
Etrafına bakındı. Bahçede uyuyakalmış olmalıydı. Annesinin kahvaltı için ona seslendiğini duydu. 
Koşarak içeri girdi. Bu koku... Evet! Annesinin bir sabah klasiği olan kreplerinin kokusuydu. Biraz 
daha oyalanırsa okula geç kalacaktı. Hızlıca kahvaltısını etti. Annesini öptü ve kapının önünde onu 
bekleyen servise bindi. Servise bindiği anda arkadaşlarıyla arasındaki şamata başladı.

Son derse geldiğinde okulun bitmesini bekliyordu dört gözle. Eve gitmek istiyordu. Eve geldiğinde 
köpeği Daisy'le bahçede doyasıya eğlendi. O sırada işten gelen babası da bu eğlenceye katıldı. 
Birlikte çok mutluydular.
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İstanbul
Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

Elif Naz Kurt

3 Kasım 2002'de bir sonbahar günü doğdu. Gök-
yüzünü bir defter, hayallerini bir kalem olarak 
kullandı.Onun için yazmak tutsak kalmış duyguları 
özgürlüklerine kavuşturmaktı.Hayatı boyunca hep 
meraklı ve çok konuşan biri oldu.

Birçok alanda kendini denedi. Yarışmalara, etkinlik-
lere katıldı. 

Hayatta barışa ve merhamete daima önem verdi. 
Bakış açısı kırmak değil onarmaktan, nefret değil 
sevgiden yana oldu. 

Küçüklüğünden beri birçok kitap okudu. Kitapsız 
kalmak nefessiz kalmaktır onun için. Aynı zamanda 
duygularını boyalarla resmetmeyi seviyor. İleride en 
büyük hayali başarılı bir beyin ve sinir cerrahı olup 
ilk beyin naklini yapmak. 

Akşam hep birlikte otururlarken James başının döndüğünü hissetti. Ve bu mutluluğa ait olmayan 
başka şeyler de... Ardından gözleri karardı. James sanki bu anı daha önce de yaşamıştı.

*****

Gözlerini açtı. Yeşil duvarlar… Küf kokusu… Önemsemedi. Odanın köşelerine dağılmış sayfa par-
çaları ve Zaman Makinesi’nin zeminde bıraktığı iz yeni olan şeylerdi. Kendi kendine o yaşlı adama 
teşekkür etti. Tek korunağı gri yorganın altında, silah sesleri ve acı dolu haykırışlar eşliğinde kaçış 
uykusuna sığındı.
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– Çevir hele şu serserileri be.

– Al dede, izlemiyom ben zaten.

– Kızma ama, atma bi şeyler gene, ehehe…

Kardeşimden televizyon kumandasını alırken bana döndü ve kıkırdayarak anlatmayı sürdürdü:

– Bu küçüktü, bana bi kızdı. Neme kızdı o kada, bilmiyom. Ne gözlüğüm kaldı ne takkem, aldı 
attı aşşağa. Sen indin bahçeye aldın da kurtulduk, bu ne belağ bu. Bi kere de ananene kızdı da 
aldı patoku attı aşşağa, sen aldın gene, de o kırıldı işte. Bak bi patok alcak bana, unutmadım 
da onu.

Uzunkum köyünün misafir konağında dedemin keyfine diyecek yoktu. Misafir konağı diyorum 
çünkü bu köye yabancı bir araba girdiyse bilin ki bu evi arıyordur. Veyahut bir apartmanın giri-
şinde türlü türlü ayakkabılar, kapısında sıra sıra arabalar diziliyse bilin ki o bu apartmandır. Kırk 
evin kedisi derler ya hani, burası kırk kedinin evi. Dedemin üç katlı apartmanının en üst katında, 
anneannemlerdeyiz. Keyifler oldukça tıkırında. Çünkü günlerden pazar. İşi, gücü olanların dede 
evini ziyaret için en uygun vakitleri. Haftanın en sevdiğim günü. Şimdilik, günün alıştığı kadar 
torunlarla dolu değil ev. Bizim çekirdek aile burada, bir de küçük teyzemler. Kalabalık her za-
mankinden hâllice.

Müdavimi olduğunuz cadde veya çarşılarda belirlediğiniz merkezler, noktalar olur ya hani. İlla 
uğrarsınız o köşelere. Hah, dedem de oturduğu yerden insan gezer bu evde. Dizlerinden sebep 
yıllardır merdivenleri inemiyor, sokağa adım atamıyordu. Ananem sık sık “Kiracılar buraya çık-
sın, biz en alt kata inelim de toprağa değsin elin ayağın.” diye diretiyorsa da “Bak, sana boğaz 
manzaralı ev yapmışım, iner miyim aşağılara?” der, pencerenin ardında kusursuz bir manzara 
oluşturan Sapanca Gölü’nü işaret edip takılırdı yoldaşına. Neyse ki kendi bir yere gidemese de 
konuşacak, öğrenecek, kaynaşacak adamı hiç eksilmezdi. 

İşte, konuştuğu tanıdıksa onunla ilgili her konuşmada uğradığı noktalar olurdu. Kardeşime ta-
kılıyordu şimdi de. Çocukluğumuza dair en çok aklında kalan noktanın bu olması epey hoşuma 

Gönül Dediğin Bir Merhem
ÖYKÜ
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gidiyor, kendimi bir kahraman gibi hissederek beş yaşındaki hâlimin merdivenlerden pıtı pıtı 
koşarak bahçeye inip takke ve gözlüğü alıp dedeme getirişini hayal edip gülümsüyordum.

Kardeşim kumandayı asıl sahibine, dedeme uzatırken anneannem geldi oturdu beyinin yanına. 
Dedemin üzerine yastık koyup ayaklarını uzattığı sandalyenin ucuna kendi ayağını da uzatıver-
di. Dedemle aralarında duran kumandayı alıp televizyondan gelen haber sesini susturup bize 
döndü:

– Bana baaak. Ne diycem size? Şurda çamı görüyon ya. Oraya iki alaca garga bi geliyo bi gi-
diyo. Çıktım balkona bi baktıysam yuva. Hiyyyy bi yağmur, bi fırtına geldi, bizim gargalar yok, 
diye heyecanla anlatmaya başladı. Karşı koltukta merakla dinliyorduk onu. Bir kardeşime, bir 
bana bakarak anlatmasını sürdürüyordu ki dedem araya girip kulaklarının onu yanıltmadığın-
dan emin olmak istercesine sordu:

– Alaca garga de mi?

– He ya, onlar işte. Dur hele. Kiracının kızı çöp atmaya çıktı yola. Hiyyy bi bakmış iki fare geziyor 
çöpün yanında. Hiyy sen bi koşu anasına bi söylediyse fare değil, gargalar gargalar. Bizim ala-
ca gargaların yavruları. Onu sen bi aldılar, kutuya aldılar, pirketlerin üstüne koydular, bahçeye. 
İnince bi bakın hele, hiyyy nası tüylendiler, nası serpildiler. Anası babası herrr gün geliyo, uçuyo 
burlarda buluyo yiycek bişeler, besliyo. Korkuyolar insandan. Bişe verince almıyolar anasını 
bekliyolar. Anası babasının geldiğini görünce çıkılın yanından, korkuyo gelmiyolar. 

Anneannem cümlesini tamamlar tamamlamaz büyük teyzem seslendi mutfaktan:

– Kızlar, dedenin göz damlasını halletsenize.

– He ya, saati geldi yeşil olanı damlat hele. Masanın üstünde, diye işaret etti dedem.

Damlayı alıp dedemin siyah beyaz kirpiklerini kırpıştırdığı kocaman kırmızı gözlerine yöneldim.

– Bunu bi gözüne damlatıcam di mi dede?

– He, bi gözüme. Sağ, sağ; yok, sol. Şu işte be, şu. 

İşaret ettiği gözüne damlattım. Allah’tan iki gözü var, yoksa sağ, sol derken hâlim ne olurdu 
diye düşünüp gülümsedim.

– Heh, tamam doktor. Bidakine kafası sarı olan.

Hayalini kurduğum doktorluğa ulaşırsam bir gün, sanırım yapacağım hiçbir ameliyat bana bu 
gözlere damla damlatmak kadar gurur vermeyecek. Dedemin yaşam yutmaktan yorgun dü-
şüp kan dolmuş, dört farklı damlaya üç öğün muhtaç kara delikleri...  

yat bana bu 
orgun dü-
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Zilin çalmasıyla salonda bir oraya, bir buraya dağılmış yeleklerin, kırlentlerin düzeltilmesi bir 
oldu. Küçüklükten gelen bir alışkanlıkla anneannemlerde zil çalınca birimiz etrafı toparlar, biri-
miz kapıya koşardık, yine öyle oldu. Sahi, anneannemin bin bir hevesle başladığı sohbetini de 
harcadık. Kardeşim kapıya gitti önce. Kimseyi göremeyince balkondan baksınlar, diye seslendi 
mutfağa. Ardından mutfağın balkonundan teyzemin “En üst kat, buyurun çıkın.” daveti. Üç kat 
çıkılacak merdiveni aşış sürelerine bakarak daha içeri girmeden gelenlerin yaş aralığını tahmin 
edebilirdiniz. Buyur etmek için dış kapının eşiğinde beklerken tahminimdeki isabetin verdiği 
amaçsız gururla karşıladım 80’i devirmiş bir kambur dedeyle koluna girmiş orta yaşlardaki 
adamı. Biraz sonra nefes nefese kalmış bir hâlde dedemin karşısındaki koltuktaydılar.

Mutfakta annemlerle birkaç lakırtıdan sonra misafirlere ikramda bulunmak için salona dön-
düm. Misafir dedenin ve oğlu olduğunu tahmin ettiğim amcanın önüne salonun köşesinden 
çıkarıp getirdiğim sehpayı yerleştirdim, ardından iki tabak sütlacı servis ettim. Su bile bitip çeş-
meden içildiği olmuştur, ancak bu sütlaç nasıl nimetse hiç eksikliğini görmedim anneannem-
lerde.

Servis yaptığım süre içerisinde bir kulağım daima dedemdeydi. E, dedeme bir kulağını verip 
de diğerini kurtarmak mümkün mü? Salonun oturdukları yeri görmeyen arka köşesine geçip 
kitabımı açtım, elbette önümdeki sayfaları değil hemen arkamda dönen sohbeti okuyacaktım 
kulaklarımla. Teyzemin dizinin başını kaçırdığında telaşla koltuğuna yerleşip olayları her za-
mankinden dikkatli takip edişi misali tutunmaya çalıştım muhabbetlerine. Dedem nereden alıp 
koşturarak buraya getirdi mevzuyu bilmem, askerliğinden konuşuyordu:

–Ah ben paşa olcaktım, ne güzel paşa olurdu benden. Kafalıydım var ya, dedem gibiydim. 
Asker oldum. Demokrat Parti kazanınca hep yakına verdiler bizi, Arfiye’ye verdiler, Beşköprü’ye 
verdiler. 150 kişi geldik. O vakıtta Yeni Cami’de Allah ramet eylesin binbaşının kızı hasta amcam 
da ona muska yapmış okumak lazımmış. Beni şe yaptılar, bıraktılar orda, bi hafta okudum orda. 
Sonra geldim Arfiye. Binbaşı seni şöyle yapçak, böyle yapçak, albayın emrine, alay komutanın 
emrine. Dooğru alaya aldılar bizi. Gözetleme çavuşuydum ben askerde. Baban başçavuş, sen 
de ol, dediler sonra. Ağladım babaneme, gitmedim. Gene olsa gene gitmem, ah ne güzel paşa 
olurdum gitsem. Nasiip be. Adada nerde oturuyonuz? 

– Ulu Cami’nin yanı, kaşığın sütlaç kâsesine bırakılış sesinin ardından cevap verdi genç olanı. 

– Hee. Hoca da kalmadı bu işi yapıcak, hep yankesiciler kaldı. Yaağ bilmeden yapıyolar. Kaç 
hasta geliyo bana. Hele Bursa’dan birileri geldi okunmağa buraya. Kadında da ne kafa ama 
iki milyar parasını almış. İyileştin mi? Yoo. Biraz geçer gibi oldu dedi. Soyguncu çıktı soyguncu-
lar. Ben aşşağa yukarı atmış senedir uğraşıyom. Hep hasta geliyo bana. Amcam zaten hocadı, 
bana el verdi. Bi de bilip de yapmak lazım, öğrenip yapmak lazım. Tesir ediyosa yap bunu, de b
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mi? Niyet esas, niyet. Samimi olcan, istiycen Yaradan’dan. Ben sure diycem sana, açıcan, okuy-
can. Yaa. İyileşirsin inşallah. Evellallah bi şeyin kalmaz. Geçen akşam geldiler İzmit’ten sağol 
demeye. Allah’a şükür diyo hepsi.

Dedemin şehirler dolaşan anılarından kopup kendisine vardığını duyunca hevesle bir “Yaa.” 
çekti yaşlı adam.

– Allah’a şükür, diyolar ya. İyileşirsin, heç kafaya takma. Vesvese bunlar be. Adapazarı’nda ben 
gençtim o vakıt. Bi kadına üç ay gittim, sıkıntıdan boğuluyom, diyodu kadın. Okuttu babası ba-
şında, geçti gitti. İnancan önce, inancan. Yaa.

Bedeni yaşından ağır ihtiyar adamın gönlünü sonuna kadar açışına tanık oluşlarımdan biriydi 
işte. Dedemin ubudiyeti karşısında dilim tutulur, karşısındakini samimiyetine inandırmak için 
anlattığı hikâyeleri keyifle dinlerdim. Kulağımın pür dikkati gözlerimin başka yere yönelen me-
rakıyla dağıldı. Annemle küçük teyzemin dış kapıya yöneldiklerini gördüm. Doğru ya, erik top-
lamaya gideceklerdi. Aklı takılmıştır dedemin de elbet, sormadı; yaşıtına döndü. Hayret, merak 
etmedi. Bir iç çekmenin ardından devam etti. Genç olanına sordu bu kez:

– Senin baban oluyo deymi?

Dedem karşısında kaç kişi varsa hepsini muhabbette canlı tutmak isterdi. Adam yanıtladı:

– Evet, hacı amca.

– Bak bunda namaz şeylerinin isimleri var salavat, elam, felak, nas, ayetel kürsü. Hep okuycan. 
Su koycan bi bardak. Bi babana, bi suya üfliycen, içircen. Yedi gün yap bi. Namaz şeyi bunlar 
yazılı hepsi.

– Tamam. Kendi mi okuycak?

– Yağu yazılı burada, hep yazılı kaç sefer okucaksan. Her okudukça üzerine suya üflicek. O 
sudan içicek. (Akranına döndü.) Bismillah de, iç. Anadın mı? Evellallah bişeyin kalmaz. Su, can 
katar insana. Seni yaratan, sıkıntını da giderir merak etme. Yaptın mı bunu, evellallah geçti. Çok 
uzun hikâyeler var yağu.  Sen seksen, aman doksana varmadın mı daha, sıra yaşlı olanında:

– Üç yıl var daa.

– He, üç yaş küçüksün benden.

– Sen doksan?

– Doksana vardım Allah’ın izniyle. Ayaklarım gitmiyo, kireçten. Bu eşşekle gidiyoz da şükür ken-
di işimi görüyom gene. (Yaşlı bacaklarının destekçisi yürütecinden eşek diye bahsetmesi beni 
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daima gülümsetirdi.) Sen bu gece rahat uyucan.

– İnşallah, inşallah, dediler baba oğul.

– Bir Mekke vekili vardı. O bile bana iki sefer geldi. Müftü yardımcısı geldi. Geçer, geçer hoca 
hiç merak etme. Allah’ın keremiyle her bişe geçer. Arabaylan geldiniz deymi?

– He he.

– Hemen gidince oku bunları, o cevşeni de boynuna tak. Allah’ın izniyle bişe kalmaz. Ne demiş-
ler? Hastalık şifamış insana. 

Anneanem her defasında muhabbetin nerede biteceğini bilir, biri kalkacak oldu mu hisseder 
gibi çıkar gelirdi mutfaktan, onun da bir kulağının salonda olduğunu anlardım böylece.  De-
demden tarafa bakıp konuk ihtiyarla oğlunun kalkmaya yeltendiğini görünce önlerinden bitmiş 
sütlaç kâselerini kaldırmadığımı fark ettim. Anneannemin bana yandan yandan uyarıcı bakışlar 
atmasını bekledim ancak tecrübelerim beni yanılttı. 

Orta yaştan hâlliceydi adam. Beni utandırırcasına sehpayı önlerinden çekti, koltuğun kenarına 
koydu. Babasının koluna girdi, kaldırdı. 

– Aman, aman iyi bakın yavrum. Ana babanın hakkı ödenmez, dedi anneannem az evvel otur-
muş olduğu sandalyeyi yol ağzından çekerken.

– Hadi selametle, deyip kumandasını aldı eline dedem. Daha adamlar kapıdan çıkmadan açıl-
dı televizyonun sesi sonuna kadar. 

Anneannem dış kapıya kadar gitti peşlerinden. Ben de servisteki eksikliğimi geçirirken telafi 
edeyim diye düştüm anneannemin ardına. Anneannem “Şu demir tarafına tutuna tutuna şetsin. 
Yavaş aman aman.” derken üç kat aşağıya uğurlamakta olduğu yaşlı misafirini buraya kadar 
yormanın mahcubiyetindeydi. Adamlar merdivende gözden kayboluncaya kadar telaşla baktı 
artlarından. Sonunda kapıyı kapadık, geçtik içeri.

–Hacı gel hele. Nası dövüyolar hacı, bak nası? Şey yapmış, kadına serserilik etmiş. Namussuz-
lar, kıyamet kopacak kıyamet.

Biz salona dönerken dedemin gündemi çoktan değişmişti, anneannem geldi, oturdu yanına. 
Zaten okumadığım kitabımı salonun köşesindeki koltuktan alıp masaya bıraktım ben de. Çok 
daha gerçek bir hikâyenin içinde sürüklenmekteydim, kusura bakmayacaktı artık. 

Dedem ve anneannemin yanına yönelmiştim ki zil çaldı yeniden. Kapıyı açmama gerek kalma-
dan çevrildi daima asılı duran dış kapının anahtarı. O çevriliş baharı getirdi, sonbahar çökmüş 
bu eve.
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Dayımın kızları, onların eşleri, çocukları… Çok geçmeden en büyük teyzemin kızları, eşleri ve 

çocukları… Anneannem ve dedemin mutluluktan dört köşe olmuş şekilde sırayla herkese el 

uzatmaları, en büyükten en küçüğüne bir el öpme sırası… Yıllardır görüşmemişçesine bir kavuş-

ma merasiminin ardından herkes bulduğu köşeye çekildi, her öbekten farklı konuda bir muhab-

bet saçıldı salona tüm sıcaklığıyla. Ortalıkta koşturan ailenin en minikleri bir onun ayağına, bir 

bunun ayağına düşüyor, kahkaha sesleri arasında kalkıyor ve oyuna devam ediyordu. Mutfak 

sabahtan beri üstlenmiş olduğu görevine son verdi ve hazırlanan hamur işi, yaprak sarma ve 

tatlı dolu tabaklar salona tek tek taşındı. Ardından çay servisleri… Ve işte ev, olanca hızıyla öz-

lediği curcunaya kavuşmuştu.

Bütün ailesinin bir araya toplandığı bugünlerde dedemi izlemelisiniz. Teyzelerimin en büyü-

ğünden, daha yaşına basmamış kuzenime kadar hepimize tek tek uğrar yaşlı kırmızı gözleri ve 

“Şimdi bunların hepsi benim evlatlarım mı?” diye öyle bir bakardı ki anneanneme, doksan yıllık 

yüzüne dağılmış kırışıklıklar arasına gizlenip ağlamak isterdim.

Dedem heybetli vücudunun altında yorgun düşmüş kanepeyi rahata kavuşturarak yerinden 

doğruldu. Mutfağın balkonuna ilerledi eşeğiyle. Salonda etrafa dağılan yüksek dozda kadın 

muhabbetinden çoktan sıyrılıp balkona çekilmiş olan eniştelerim yer verdiler dedeme, dönen 

sandalyesine yerleşti zar zor. Mutfağın ardına kadar açık kapısından takip ettiğim bu sahne çok 

hoşuma gider, özellikle yeni damatlarımızın dedemin karşısındaki utangaçlıkla gerilme arasın-

daki yüz ifadelerine istemsizce gülümserdim. Anneannemin de dedemin ardından gidip sürekli 

ağrıyan başını salondaki kısır kokan konuşmalardan kurtarması uzun sürmedi.

Küçük kuzenlerimin beni oyunlarına dâhil etme çabalarından sıyrılıp asıl ilgilendiğim muhab-

betlere doğru ilerledim. Balkonun açık kapısına yaslandım, dedem günün ilk misafirleriyle dal-

mış olduğu gençlik yıllarından sıyrılamamış olacak, epey eskilerde gezdiriyordu damatlarını. 

Yine ortasından tutunuverdim anlattıklarına:

– Benim dedem nahiye müdürüydü, babam jandarma başçavuştu. Yunanlılar geldi köye. İlk 

Yunan’ı benim babam vurdu, üç ay evden eve sakladılar Yunan bulmasın diye. Sonra gitti Yu-

nanlar, geldi babam bizim eve. Yunanlar “Yeşil sarıklılar vurdu bizi.” deyip gitmişler. Yaaa, işte. 

Herkes daha çok dinlediğini belirtme amacı taşıdığını düşündüğüm şaşkınlık ifadelerine bürü-

nüverdi. Kimi çayından yudumluyor, kimi sürekli konuşan dedeme ayıp olur mu olmaz mı diye 

çekindiğini anlayacağınız bir şekilde yaprak sarmadan kemiriyordu. Dedem sandalyesini bir 

oraya bir buraya çevirip üçüncü kattaki balkondan köyü iyice süzdükten sonra devam etti:

– Dedem okuma yazma bilmiyodu ehehe, ama nahiye müdürüydü. Ama var ya görseniz ne ka-

falıydı; üç kız, üç erkek Kafkasya’dan gelmişler kardeşleriyle. Bir kız kardeşleri Samsun’da kay-
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bolmuş. Dedemle öbürleri buraya gelmişler işte. Tepeye ev yapmışlar da bi tane ev yok burda. 

Sonra Samsun’da kaybolan nası olduysa saraya karışmış, Valide Sultan’ın cariyesi olmuş. Valide 

Sultan on dane cami yaptırcakmış, bizim köye de yaptır demiş, getirmiş bura. Cami, kave, dük-

kân. Yol da yok o zaman. Neylen getirdiler? Vapurlan mı? Şeylen, gölden getirdiler malzemeleri 

heral. Ondan sonra buraya indi dedemler. Ev yaptılar. Ondan sonra Gürcüler geldi, Macırlar 

geldi Bulgarya’dan. Böyle kuruldu bura. Yaa, dedemler kurmuş benim bura. Burda sakalı şerif 

var… İmzalı hem…Öyle yalandan değil. Derince’den geldiler geçen camiye bakmaya. Akra-

bammış benim. Aceleye geldi, görüşemedim işte onlarla, dedi bir tüh çekti. Anlatırken arada 

bir işaret parmağını yanağına koyarak düşünür sonra devam ederdi.

– Vay be, dede. Sohbetine doyulmuyor valla senin. Bu yeni damat ya söyleyemez daha ama 

ben isteyeyim müsaadeni. Merveler Bozuyük taraflarına da gidecekler. Müsaadenle kalkalım, 

diyerek izin istedi dayımın en büyük damadı. Tam kalkacak oldular ki dedem en küçük dama-

dına döndü, devam etti:

– He kalkın, kalkın. Ne çok konuşuyon dede diyemiyonuz da diye sitemini de sıkıştırdı müsaade-

sine. Birkaç kuvvetli utanma yayıldı bir süre balkona ancak dedemin kahkahasıyla çok geçme-

den dağıldı gerginlik. Karşısında süklüm püklüm oluşları nasıl da hoşuna gidiyor pamuk sakalın. 

Hırkasının düğme aralıkları onun her kahkahasında oynayan göbeğinin etkisiyle gerinip sönü-

yor ve dedem yine sorularını sürdürmeyi ihmal etmiyordu:

– Bozüyük’e ne vakıt gitçeksiniz?

– Buradan çıkınca gideceğiz inşallah. 

– Az gitmedim ben o taraflara, mal almaya geldim bikaç sefer. Tezgâhım vardı benim pazar-

da. Hal hal gezerdim. (Yanındaki sandalyede oturan anneannemi gösterdi başıyla.) Aha bu 

hacı, gelirdi dükkâna. Giyerdi annesinin çarşafını, salına salına geçerdi önümden. Bana göster-

cek ya kendini. Gördük, beğendik şükür. Kaçırdım sonra ben bunu. 

İki tonton birbirlerine bakıp güldüler. Anneannemin çiçekli üstünden, burnuma gençlik rüzgâr-

larına karışık papatya kokusu geliverdi âdeta. Birbirlerinin sevgilerine yalnız onlar akran. De-

dem devam etti:

– İstesem babasından verir mi vermez mi bilmem. Hâlimiz vaktimiz yerinde de ana yok, baba 

yok işte. Kaçırdım haber yolladım. Cemiyet yaptık sonra. Allah’tan kızmadı kimse, affedip gel-

diler hepisi. Görsen ne kalabalıktı. Memleket bunun sülalesi zaten be ehehe. Tirenle geldi her-

kes köye. Bu köyde o günkü kadar çok durduğu hiç olmadı tirenlerin. Yaaa. Nese yağu yolunuz 

var, gidin oğlum siz. Hadi selametle.
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– Hadi iyi bak kendine dede.

– Siz de siz de.

Ben kapının ağzından çekilip kalkmaya yeltenen damatlara yer veriyordum ki anneannemin 
heyecanla dolu sesiyle irkildim. Bütün gözler işaret ettiği tarafa çevrildi:

– Bak hele, bak hele! Alaca gargalar! Dörd daneler gördün mü? Kııız, baksana şunlara gördün 
mü? Yavrular uçuyoo, uçuyoolar!

Evet! Kargalar hayran bakışlar eşliğinde evin bahçesinden göğe süzüldü. Arkalarında modern-
leşen dünyanın bunalımlarına bir türkü dinginliğinde, bir dua huzurunda takılı kalarak direnmiş 
bir sıcak yuva bıraktılar. Ve bence bu dünyaya ait olmayan, tılsımlı yüreğinin aşkalarının dertle-
rine derman olacağına inanmış; dünyası hatıralar, dünyası yaşananlar, dünyası güzellikler olan 
bir duru dedeyi... Benim dedemi…

Gönül dediğin, bir merhem… Gönül, zamana direniş. Mümkündür ki bambaşka bir dünyaya 
doğmuş bizler ancak gönlüne çağ hastalıkları bulaştırmamış insanlardan görebiliriz bir kar-
ganın uçurduğu anlamı. Şüphesiz ki anneannem de dedem de bir kargaya, bir çiçeğe, bir çift 
göze baktığında bizden çok farklı şeyler görüyordu. Güzel görmenin güzel bakmakla alakası 
vardı çünkü. 

– Bak bi… Yetişemedi küccük oolan… Kuzuumm… Uçuyo kız… Uçuyo inan ki…
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Sakarya 
Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi

Şeyma Kılıç

Bir sokak dolusu çocuğu ancak akşam ezanının ev-
lerine dağıtabildiği bir yerde büyüdüm. Alabildiğine 
geniş olan ailemiz Sakarya'nın neredeyse her köyü-
ne bir parçasını bırakmış, bu da bir çocuğun hayal 
dünyasını bile fazlasıyla doyurabilecek kadar çok 
ev ve insan tanımasına vesile olmuştu. Masumiyet 
ve suçun, sevgi ve nefretin, zengin ve fakirin, doğru 
ve yanlışın tüm kesinleşmiş yargılarını kendimce 
atfettiğim kişiler arasında yürüdüm. Yaşadığım ne 
varsa "herkes kadar..." deyip tasvir edebileceğim 
şeyler olduğu hâlde hep bir çatışmanın ortasında 
hissettim. Elinde olsa yeryüzünün tüm tazeliklerini 
bana sunacak eller oldu, tuttum, kaçtım kargaşa-
dan.

Çok yönlü olduğumu öne sürmeme engel olacak 
kadar kısa sürelerle birlikte olduğum onlarca uğraş 
oldu. Müzikten tiyatroya sanat dallarına, sosyolo-
jiden biyolojiye bilimsel çalışmalara heveslendim, 

uğraştım, tutundum, başardıklarımdan dahi çektim 
kendimi. Hiçbirine ait kalamadım. İstikbalime bakıp 
önümde test kitaplarından başka bir şey göremedi-
ğim buhranlı dönemlere vardım. Her zorluğun için-
deki kolaylığın da bana zor geldiği sancılar tattım, 
belki de bile bile tadına baktım. Canlarımızdan çok 
algılarımıza kastedilen bir savaşın tam ortasınday-
dım ve yönümü bulmamı sağlayan şeyi hayal etti-
ğimde kitapları ve yardımıma ihtiyacı olan insanları 
görüyordum. Dünyayı güzellik kurtaracak önermesi 
nasıl da doğru! Ancak önemli olan "güzel" sıfatının 
neye iliştirildiği. Güzellediklerime sarılıp yaşamaya 
uğraştığım 18 senem boyunca öğrendiğim bir şey 
varsa o da insanın kendini hem en yakından tanı-
dığı hem de en uzak kaldığı olması. Kâğıdın üze-
rinde gezinen kalem izi gibi eğilip büküleceğimizi 
biliyorum. Zamanın karşısında biraz olsun güçlü 
kalabilsem ve sağlığı karşısında bükülmüş gönüllere 
mukabil merhem ben olabilsem yetecek. 

G
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Denizin masum dalgaları minik kum tanelerinin üstüne kapanıyor, güneşin batmadan önceki bu 
son zamanlarında gökyüzü koyu kızıllığına bürünürken rüzgâr da sakince esmeye başlıyordu. 
Denizdeki dalgaların arttığı sırada birkaç yengeç de topluluk hâlinde kovalamaca oynuyormuş-
çasına yuvalarına dönüyordu. Yengeçler hızlı adımlarla yuvalarına dönerlerken deniz kabukla-
rına basıyorlar ve tıkırtılar çıkarıyorlardı. Bu tıkırtılar yavaş yavaş sertleşen rüzgâra eşlik ederek 
sahilde benzersiz bir melodiye sebep oluyordu. Martılar, çoktan deniz kenarını terk etmiş ve ufka 
doğru çığlıklarla yol alıyorlardı. İnsanların martılar için attıkları küçük simit ve ekmek parçaları 
ıslanmış, dalgalarla sürükleniyordu. İnsanlardan geriye kalan çöpler, sahili çirkinleştirmişti. Sahil 
kumlarının az ötesindeki tepecikte duran elma ağacının üzerindeki bir elma, her gün bu çirkin-
liği izlemek zorunda kalıyordu. Hem de güneşin battığı, manzaranın bu en güzel anında. Sahili 
temizleyen görevliler de olmasa kim bilir bu sahil ne hâle gelir diye düşünüyordu Kızarık. Arka-
daşları -diğer dallardaki elmalar- ona “Kızarık” derlerdi. Çünkü en uçtaki, güneşi en çok tadan 
elma oydu.

Kızarık, arkadaşlarından hep farklı düşünür, onlarla fazla muhatap olmazdı. Arkadaşları dallarda 
rüzgârlarla sallanıp birbirleriyle şakalaşıp gülüşürken o, hep yalnız kalmayı ve sahilin güzelliğini 
seyredip düşüncelere dalmayı severdi. Düşüncelerinin içinde hep deniz, hep sahil vardı. Tabii 
daha çok denize ulaşmak, orada yalnız başına günlerce denizde olmak, eğlenip coşmak istiyor-
du. Bu, en büyük hayaliydi.

 Güneş batarken yerini aya, yıldızlara ve onların denize yansıyan beyaz ışıklarına bırakırdı. Kı-
zarık her gece bu eşsiz güzellikteki manzarayı seyrederken uyuyakalırdı. Göz kapakları yavaşça 
kapanırken sahili temizleyen görevliler işlerinin başına geçer, Kızarık’ın sabah görmek istediği 
sahil manzarasını hazırlarlardı. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanır, sahilin temiz ve denizin boş hâlini 
doyasıya seyrederdi.

Sessiz sakin geçen gecenin karanlığının ardından gökyüzü aydınlanmaya başladı. Güneşten ko-
pup Kızarık’ın gözlerine gelen ışık okları onu erkenden uyandırmaya yetmişti. Kızarık uyanır uyan-
maz güneşe ve tabii ki de denize “Merhaba!” dedi. Denizi seyrederek hayallere daldı. Daldığı bu 

Küçük Elmanın Deniz Özlemi
ÖYKÜ
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hayallerden onu uyandıran şey ise arkadaşlarının sessiz çığlıklarıydı. Kızarık bunu neden yaptık-

larını anlamamıştı. Ama kafasına da pek takmadı.

Zaten Kızarık, deniz tarafındaki en uç dalda bulunan tek elma olduğu için onlarla pek yakınlaşa-

mıyordu. Yüzü denizin masmavi manzarasına dönüktü. Arkadaşlarını göremiyordu bile. Arada 

bir arkasına dönüp onlara bakmaya çalışmıştı ama sapı kopar diye pek de zorlamamıştı. Bazen 

tek dalda tek elma olarak yaratıldığı için sevinirdi. Ama o bundan daha fazlasını isterdi. “Keşke 

bu ağaçtaki tek elma ben olsam!” derdi. Kızarık bu düşüncelerini sesli söylerken arkadaşları da 

onu duyarlardı. Arkadaşları bu söylediklerine ilk başta tepki gösterseler de zamanla alışmışlardı.

Güneş, Kızarık’ın gözünün hizasına kadar yükselmişti. Hava, dün geceden kalan serinliğini üs-

tünden silkeliyordu. Güneşin sıcak ışıkları Kızarık’ın yüzünü daha da kızartırken denizin dalgala-

rı kumları bile itemeyecek kadar çok hafiflemişti. Kızarık, bağlı olduğu dalın özsuyuyla kahvaltı 

yaparken insanlar gelmeden önce bakabildiği deniz manzarasını doyasıya seyretmeye kaldığı 

yerden devam etti. 

Bu an, onun en rahat ve huzurlu anlarından biriydi. Yaklaşık bir saat önce arkasında oluşan fısıldaş-

malar, şimdi yerlerini elmaların ağzından çıkan sözcüklerle oluşan karmaşık uğultuya bırakmıştı. 

Kızarık, her zamanki gibi onları aldırmayıp denizin sakin hâline kendini bırakmak istese de arkadaki 

konuşmalarda birkaç defa isminin geçtiğini fark etti. Kendi hakkında ne konuştuklarını iyice merak 

etmeye başlasa da denizin güzelliğine dalmış olan gözlerini bir an bile denizden ayıramıyordu. 

İnsanlar yavaş yavaş sahili doldurmaya başlamıştı. Martılar kendilerini besleyecek olan insanları 

fark ettiklerinde sahile uçuşmaya başladılar. Kızarık ara sıra keşke martılar gibi özgürce denizin 

uçsuz bucaksız ufuklarında uçsam diye düşünürdü. İnsanlar güneşin ortalığı ısıtmasıyla birlikte 

sahili doldururken Kızarık da gözlerini kapatıp bir martı olduğunu düşündü. Bu sırada arkadaki 

konuşmaların sesleri biraz daha yükselmeye başladı. Kızarık yükselen konuşmalarla gözünü açıp 

kapattı. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra arkadaşlarından biri “Kızarık!..” diye bağırdı. Kızarık 

sanki uyuyakalmış gibi, kapalı gözlerini kırpıştırarak aniden açtı. Arkasına dönmeden “Efendim?” 

diye sordu. Arkasındaki arkadaşı sitemli bir tavırla “Sen tabii orada yalnız başınasın ve bizim-

le konuşmuyorsun! Orada bizleri göremediğin için her şeyden habersizsin. Bazı arkadaşlarımız 

dallarından koparıldılar, bazıları da çoktan olgunlaşıp ağacın dibine düştüler.” dedi. Kızarık hem 

şaşkın hem de üzgün bir şekilde “Ama bu nasıl olur? Ne yani hepimiz bir gün olgunlaşıp düşecek 

miyiz?” dedi. Arkadaşı endişeli ve korkulu bir ses tonuyla “Maalesef öyle Kızarık. Sen de bir gün 

olgunlaşacaksın ve düşeceksin. Ancak…” dedi. Kızarık artık neredeyse çatlayacaktı, “Ne diyor bu 

elma?” diye soruyordu kendine. Kızarık meraklı bir şekilde arkadaşının sözünü keserek “Ne de-

meye çalışıyorsun? Meraktan çatlatma beni!” dedi. Arkadaşı sanki son sözünü söylüyormuş gibi 

“Ancak sen olgunlaşıp düşemeyeceksin. Çünkü senin arkaa…” dedi ve dediği gibi de ağacın dibini 
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boyladı. Bu onun gerçekten de son sözü olmuştu. Kızarık “Ne diyorsun, ne var arkamda? Hey bir 

şey demeyecek misin?” dedi ve arkadaşının ağacın dibine düşerken çıkardığı çığlıkları duydu. 

Kızarık’ın içi üzüntü ve korkuyla kaplanmıştı. Arkadaşı çığlıklarla aşağıya düşerken kendini onun 

yerinde hayal etti. Çığlık atması çok normal bir şey diye düşündü. Arkadaki elmaların tedirgin fı-

sıltıları ortamı daha da geriyordu. Hem aşağı düşecek olmanın verdiği kaygı hem de arkasındaki 

şeyin merakı onu yiyip bitiriyordu. Bir o kadar da aşağı düşen arkadaşı için üzülüyordu.  

Kızarık artık her şeyi anlıyordu. O da arkadaşı gibi bir gün ağacın dibini boylayacaktı. Ancak ar-

kasında olan şey hakkında en küçük bir fikri yoktu. Bu durum onun canını çok sıkmıştı. Güneş artık 

tepedeydi ve batıya ilerliyordu. Kızarık kendini tekrar denizin insan çığlıklarıyla doluşmuş çırpıntı 

dalgalarına verdi. İnsanların çığlıklarla oluşturduğu çırpıntı dalgalar etrafa onlarca su damlası 

sıçratıyordu. Islanan kum taneleri güneşin yakıcı ışığında hemen kuruyordu. 

Kızarık kendini denizin dalgalı sularına verse de aklı hâlâ arkasında olan ve aşağıya düşen arka-

daşının söyleyemediği o şeydeydi. Ne olduğu hakkında en küçük bir fikri bile yoktu. Bir an arkası-

na dönmeyi düşündü ancak bu zaten başlı başına bir intihar olurdu. Bunu yapamazdı. Arkadaki 

başka arkadaşlarına seslendi. Birkaç mırıltı geliyordu ama hiçbirinden Kızarık’a cevap yoktu. Kı-

zarık onların korkmuş olabileceğini düşünüp daha fazla seslenmedi. 

İkindi vakti olmuştu. Güneş tepedeki hâkimiyetini bırakıp veda ediyordu. Zaman böyle akıp gi-

derken Kızarık arkasındaki şeyin merakından neredeyse patlayacaktı. Kendini hiç rahat hisset-

miyordu. Bu durum denize bakarken oluşan konsantrasyonunu bozuyordu. Sanki her an aşağıya 

düşecekmiş gibi hissediyordu. Akşam oluyordu. Güneş batıya daha da çekilmişti. Hava kararıyor, 

serinliyordu. Bulutlar havada toplanmaya başlamıştı. Artık akşam olmuştu ve güneş batıyordu. 

Kızarık sanki bu anları bir daha göremeyecekmiş gibi güneşin batarken oluşturduğu manzarayı 

doyasıya seyrediyordu. 

Güneş nihayet batmış, yerini insanları üşüten serinliğe bırakmıştı. Sahil boşalıyordu. Kızarık her-

kesin gitmesini bekliyordu. Çünkü onlar gittikten sonra uyumak istiyordu. Sonunda herkes gitmişti. 

Her zamanki gibi yengeçler yuvalarına koşuşturuyorlardı. Rüzgârın uğultusu dün bıraktığı yerden 

yine başlamıştı. Gökyüzünde her zamanki gibi göz kırpan ışıl ışıl yıldızların yerine onları kapatan 

ve gökyüzünü kaplayan kara bulutlar vardı. Kızarık bu bulutları görünce ürkmüştü. Çok koyular-

dı ve her an patlayacak gibiydiler. Kızarık uyumak istese de bir türlü uyuyamıyordu. Bir yandan 

gökyüzündeki kara bulutlar bir yandan da arkasındaki gizemli şey onun uyumasını engelliyordu. 

Bir kez denemek istedi. Gözlerini kapattı ve kendini uykunun kucağına bıraktı. 

Tam uykuya dalıyordu ki arkasında bir dürtü hissetti. Sanki biri onu aşağı itmek istiyor gibiydi. Bir 

anda gözlerini açtı ve etrafına bakındı. Sahil temizleyicileri dışında kimsecikler yoktu. Bu dürtüyü 

Tam uyku

anda göz
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arkasındaki o gizemli şeyin yaptığını biliyordu artık. Aradan az bir zaman geçtikten sonra aklın-

daki tüm düşünceleri çöpe attı ve kendini tekrar uykuya bıraktı. Havadaki bulutlar iyice kararıp 

büyüdükten sonra küçük yağmur damlalarını sahilin tenhalığına bıraktılar.

Bu sırada Kızarık’ın arkasından bir dürtü daha oldu. Bu diğerinden çok daha sert ve büyüktü. 

Kızarık artık dayanamayacaktı. Gözlerini bir anda açtı ve hem meraklı hem de kaygılı bir şekilde 

arkasını döndü. Kendini çok zorlamıştı. Arkasını döndüğü anda gözünün önünde kocaman yeşil ve 

uzun bir şey vardı. İşte o gizemli şey buydu. Bu bir ağaç kurduydu ve çok büyüktü. Hemen arka-

sındaki daldan ona ulaşmaya çalışıyordu. Kızarık çığlık atmaya başladı. Gerçekten çok korkmuş-

tu. Bir anda tekrar yüzünü denize döndü. Artık sapı kopmak üzereydi. Bunun farkındaydı. Sapla 

dal arasında küçük bir bağ kalmıştı. Kızarık sonunun geldiğini zannederek gözlerini sıkıca kapattı. 

Sap kopmuştu. Artık dala bağlı değildi. Büyük bir hızla düşüyordu. Kızarık düştüğü sırada sanki 

bir toprağa gömülecekmiş gibi kendini sertleştirdi. Ancak tahmin ettiği gibi olmadı. Tüm arkadaş-

larının düştüğü ağacın dibine düşmek yerine çimlere düştü ve aşağı doğru yuvarlanmaya başla-

dı. Yerleri ıslatan yağmur, Kızarık’ı da sırılsıklam etmişti. Yağan yağmurla oluşan küçük bir derecik 

onu denize doğru yuvarlamaya başladı. Sahilin kumlu yerine geldiğinde üstüne kum tanecikleri 

yapışıyordu. Yuvarlanmaya devam etti ve kumsalı da geçerek denize ulaştı.

Kızarık bir an âdeta boğuluyordu. Sonra denizin yüzeyine çıktı. Bulunduğu karadan ayrılıyor, de-

nizle beraber bilmediği yerlere gidiyordu. Her gün izlediği, her gün hasretle baktığı, kendini ona 

kaptırdığı deniz; şimdi onu boğuyor, sağa sola savuruyordu. Dalgalar Kızarık’ın üstüne geliyordu. 

Her dalgadan sonra denizin dibini boyluyor sonra tekrar yukarı çıkıyordu. Deniz artık bir hayli 

hırçınlaşmıştı. Rüzgâr hızlanmış, yağmur kuvvetlenmişti. Denizde, bir fırtınanın tam ortasındaydı. 

Şimşekler kör edici ışıklarıyla her yeri aydınlatıyor, rahatsız edici gümbürtüleriyle her yeri inleti-

yordu. 

Kızarık artık dayanamıyordu. Deniz onu almış bırakmıyordu sanki. Bu kadar özlemle seyretti-

ği deniz, şimdi onu oradan oraya savuruyor, alaşağı ediyordu. Ona kavuşmayı hiç böyle hayal 

etmemişti. Artık daha fazla dayanamayacaktı ve kendini bıraktı. Artık çabalamıyordu. Denizin 

hırçın dalgaları onu nereye sürüklerse oraya gidiyordu. 

Şimşekler, yıldırımlar hiç hız kesmeden her yeri aydınlatıyor; sesleriyse de her yeri titretiyordu. 

Kızarık’ı sürükleyen dalgalar, onu küçük bir koya götürüyordu. Bu koy şimdiden ileride belirmişti. 

Az sonra sabah olacaktı. Yağmur bitmişti. Hırçın deniz dalgaları, yerlerini küçük masum dalgala-

ra bırakmıştı. Güneş doğuyordu. Kızarık hâlâ baygındı ve dalgalarla birlikte küçük koyun kıyısına 

ilerliyordu. Gökyüzü aydınlanıyor, martılar sevinç çığlıkları atıyorlardı. Kızarık’ı ilerleten minik dal-

galar onu küçük koyun kum sahiline bıraktı. 
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Bir dalga daha geldi ve Kızarık suyun kıyısına sürüklendi. Güneş artık gökyüzüne çıkmış kendini 
gösteriyordu. Kızarık baygın gözlerini kırpıştırarak açtı. Güneş tepesindeydi. Gözlerini tekrar ka-
pattı ve tekrar açtı. Nerede olduğu hakkında en ufak bir fikri bile yoktu. Toparlanmaya çalıştı ve 
sahilin kuru kumlarında doğruldu. Etrafta insanlardan ve onların çöplerinden eser yoktu. 

Önündeki uçsuz bucaksız denize baktı. Kendini büyülenmiş gibi hissediyordu. Artık hayallerine 
kavuşmuştu, denizin mavi güzelliği onun önüne serilmişti. Denizle yüz yüzeydi. Her zaman bu 
anı beklese, istese ve düşlese de sanki isteğine hâlâ ulaşamamış gibiydi. Bir şeyler eksikti sanki. 
Kızarık, kendini cansız hissediyordu. Kendini güçsüz ve hâlsiz hissediyordu. Çünkü öyleydi. Artık 
dalındaki o rahat yerinde değildi, dalındaki özsuyuyla beslenemeyecekti. Bu durum onu fazlasıy-
la üzmüştü. Çünkü o böyle olsun istemiyordu. Artık öleceğini ve bir daha bu manzarayı doya doya 
izleyemeyeceğini biliyordu. Ama yine de hayatının bu son anlarında denizin muhteşem güzelli-
ğinin içindeydi. Denizin sonsuz maviliği onu kendinden almıştı. Kızarık denizi ağlamaklı gözlerle 
seyrederken bir kez daha hafif dalgalarla kuru kumlara sürüklendi. 

Güneş, tepesinde tüm sıcaklığıyla duruyordu ve her geçen zaman Kızarık’ı daha da ısıtıyordu. 
Kızarık üstündeki tüm ıslaklığı kaybetmişti ve geride sadece deniz suyunun tuzları kalmıştı. Sanki 
içi de giderek kuruyordu. Çürüyüp öleceğini biliyordu. Giderek büzüşürken hayatının son anlarını 
yaşıyordu. Deniz sanki az önceki yaşanan şeyler adına özür dilermiş gibi Kızarık’a minik dalgalar 
gönderip onu okşuyordu. Uyumak istemiyordu ancak akşam oluyordu ve çok hâlsizdi. Kendisini 
son kez uykuya bıraktı…

Bahar gelmiş, doğa yeniden canlanmıştı. Badem çiçekleri açmış, bahara merhaba demişlerdi. 
Ağaçlar kuş cıvıltılarıyla doluşmuş, çayırlar rengârenk çiçeklerle süslenmişti. Topraktaki tohumlar 
filizleniyor, her yer yeşeriyordu.

Denizin en güzel koylarından birinde, bir yamaçta küçük bir elma çekirdeği filizlenmişti. Yap-
rakları sanki denizi selamlıyordu. Yalnız bir koyda tek elma ağacı,  denizi hiç rahatsız olmadan 
seyredebiliyordu.  Deniz de sanki onu bekliyormuş gibi rüzgâra bıraktığı dalgalarıyla ona selam 
gönderiyordu.

gibi rüzgâra bıraktığı dalgalarıyla ona selam
gönderiyordu.
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Isparta 
Isparta Şehit Polis Mehmet Karacatilki 
Bilim ve Sanat Merkezi

Fatih Aslan

Güneşin ortalığı kavurduğu, insanların sıcak-
tan korunmak için gölge aradığı 19 Ağustos 
gününün öğle saatlerinde dünyaya gözümü 
açmışım ben. Kısaca özetlemek gerekirse ço-
cukluğum Niğde’de; ilkokul ve ortaokul yıllarım 
Isparta’da geçmiş; şimdi ise lise dönemim Kon-
ya’da geçiyor.

Çekingen, utangaç, sıkılgan, akıllı, uslu tanım-
laması yapılırdı  benim için küçükken oysaki 
içinde deli dolu, gezmeyi, tozmayı seven; bin 
bir hayalleri olan biri var. Demek ki çocukken 
keşfedemedim tüm bunları, şimdi karşıma çıkı-
yor her biri.

Kitap okur, hayallere dalar, tüm doğa güzel-
liklerini telefonumun kamerasına sığdırmaya 
çalışır, ardından tekrar kitap okur, hayal dün-
yama dalarım. Daha çok hayal evrenimde 
yaşıyorum da denebilir aslında… Arada ka-
famdakileri bilgisayar klavyesine döker küçük 
denemeler yaparım. 

aracatilki
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Gecenin karanlığına tezat kar dışarıyı beyaz bir örtüye bürüyor, evimin hemen karşısında yapa-
yalnız duran çıplak ağacın kuru dallarını eğiyor yavaşça. Bir an, sadece bir an kendimi bu man-
zaranın parçası, tıpatıp aynısı olarak görüyorum. Hüzünle kararmış kalbime her saniye durmak-
sızın kar yağıyor. Üşüyorum. Ben yalnızım, ben onsuzum, onsuz bir zavallıyım. Üşüyorum işte. Ve 
canım acıyor, canım çok acıyor.

Odayı ısıtan sobanın çatırtıları eşliğinde aynaya dönüyorum. Gözlerimi; geçen yılların mirası olan 
yüzümün her santimini çepeçevre sarmış derin kırışıklıklarda, kafamın üzerinde tek tük kalan, 
hayatımın tüm melankolisini yabancılara haykırırcasına titrek ve bükük duran pamuk beyaz saç-
larımda, inkisarlarla harmanlanmış yaşamın ağırlığı altında çökmüş omuzlarımda, insanları yıl-
lardır gerçekten güldüğüne inandırmış usta yalancı yanaklarımda, çokça yazıyı kaleme almasına 
karşın onları insanların taktığı deli saçması lakabından kurtaramamış buruşuk ellerimde gez-
dirince onca yılımı bu kirli dünyadaki bütün zalimlere insan olarak doğmakla insan olunama-
yacağını anlatmaya çalışarak ve daha da kötüsü yalnızlığın her zaman daha huzurlu olduğunu 
düşünüp ondan başka tek bir dost bile edinmeyerek geçirdiğim için kendime lanetler okurken bu 
yaşlı bedenimle fazla zamanımın kalmadığının bilincine varıyorum ve kalemimi alıp önümdeki 
sarı sayfaya yazmaya başlıyorum.

“Bir, iki, üç, dört… Saniyeler akıp gidiyor. Yorgun dünyanın zalim bir oyunu işte… İnsanlar yaşıyor-
lar, alışkanlık yapmışlar bunu. Alışkanlıktan yiyorlar, alışkanlıktan yürüyorlar ve korkum odur ki 
alışkanlıktan hissediyorlar tüm o duyguları. En kötüsü de alışkanlıktan nefes alıyorlar. Hissetme-
den, şükretmeden, yaşadığını fark etmeden…

Her gün evimin karşısından okula yetişmek için koşturan sarı saçlı çocuk, ileriki kaldırımda siga-
rasını tüttüren tiryaki, sokağın başında saksafonunu çalıp bahşiş toplayan adam ve daha niceleri 
bilmiyorlar aldıkları nefesin değerini. Çünkü zamanları daralmamış, saatin akrep ve yelkovan 
sesleri düşmanları olmamış henüz.  Benimse zamanım yok denecek kadar az artık. Ve fark ettim 
en sonunda daha fazla nefes alamayacağımı, yaşayamayacağımı bilmek içinde boğulmakta ol-
duğum bir deniz gibi. Denizin ne kadar derin olduğunu bilmiyorum ancak kıyıya çıkamayacağımı 
hissediyorum. Elimden ise dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor.

İnkisar
ÖYKÜ
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Öyle derin bir adam değilim işte. Geçmişim ve geleceğim bir. Hayatım hep aynı tekdüzelikte 
geçiyor. Sabahları kalkıp tek ayağının altına küçük bir kâğıt parçası sıkıştırılmış masada çay içip 
gazete okuyor, belki biraz da yazı karalıyorum. Basit biriyim, bunu kabulleneli çok oldu. Ama en 
kötüsü de basitliğimden kurtulmak için hiçbir şey yapmıyor oluşum. Bu şekilde mutluyum diye-
meyeceğim ama asıl soru şu: Basitliğimden kurtulabilseydim mutlu olacak mıydım? Bilmiyorum 
ve artık bir önemi de kalmadı bunun. Neticede yaşlı, çok yaşlı bir adam olarak daha kaç nefes 
alacağım kalmıştır ki dünyadan?

Hayatımın sonuna geldiğimde ardımda bıraktığım için pişmanlık duyacağım hiçbir şeyim yok, 
“o”ndan başka. Onu nasıl tanımlayabilirim ki? Ne demeliyim? Kim olduğunu ben bile bilmiyorum, 
nasıl anlatabilirim?

Evet, tanımıyorum onu ama seviyorum. Nasıl olur bilmiyorum, bir şekilde seviyorum, tam otuz 
sekiz yıldır. Ve hayatımı biraz olsun yaşanabilir kılan tek şey, sevgi. Farkındayım, dünyada bunun 
kadar yüce bir duygu yok. Evet, acıtabilir bazen; yıkabilir, ezip geçebilir kalbi. Ama şu var ki gü-
nün sonunda ruhu onaracak olan yine sevginin ta kendisidir. İşte bu sevginin benim kalbimdeki 
eş anlamı o. Daha adını bilmiyorum, dedim ya tanımıyorum, ben de ona “sevgi”m diyorum. Ona 
dünyadaki en yüce duygunun adını veriyorum.

Aslında son zamanlarda biraz yaşlandı. Elleri tam tutmaz oldu, yıllarca hayran hayran baktığım 
zümrüt yeşili gözlerinin etrafındaki çizgiler daha bir belirginleşti. Ama hâlâ güzel, çok güzel hem 
de. Benim için o pırıl pırıl bakışları, canlı gülüşüyle ilk gördüğüm zamandaki kadar genç…

Ama bunca yıl hiç konuşmadı benimle. Otuz sekiz sene sustu, sustum, sustuk. Arada ben ona bir 
şeyler anlattım, cevap vermedi. Adını sordum, kim olduğunu sordum, söylemedi. Bir önemi de 
kalmadı çünkü ben onu böyle, bir yabancı kadar belirsiz, bir soluk kadar yakın sevmeyi öğrendim. 
Sanırım ölene dek de böyle seveceğim. Dakikalarımın sayılı olduğu düşünülürse çok da uzak bir 
ihtimal değil hani.

Tüm bunların dışında, bana verdiği büyük bir kalp sızısı, ızdırap var onun; yanımda olmadığı her 
bir dakika özlüyorum onu. Sürekli onu bekliyorum, bekliyorum, özlüyorum. Arada bir ziyaretime 
geliyor. Ziyaret günlerini iple çekiyorum çünkü bu bekleyiş beni daha bir hızlı öldürüyor.   
 

Ne hasta bekler sabahı,

Ne taze ölüyü mezar.

Ne de şeytan, bir günahı,

Seni beklediğim kadar.1

1 Necip Fazıl Kısakürek’in “Beklenen” adlı şiirinden alıntıdır.
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Sanırım ona bir şiir adayacak olsam işte bu şiiri adardım.

Başımı kaldırdığımda onu görüyorum karşımda. Gülümsüyor yine. Ben de gülümsüyorum. “Gel” 
diye fısıldıyorum. “Verandaya çıkalım. Kar çok güzel yağıyor ve hava yumuşak.” Başını “Olur.” 
anlamında sallıyor. Koltuğun köşesindeki battaniyeyi usulca narin omuzlarına bırakıp elini tutuyo-
rum. Dışarı çıkıyoruz.

“Bu an… Ne kadar güzel değil mi?” diyorum. Elini uzatıp bir kar tanesinin avcuna düşmesine izin 
veriyor. “Kar yağışını sevdiğini hissedebiliyorum. Bu doğru, değil mi?” Tekrar başını sallıyor. O 
sırada akşam vaktinin derin sessizliği içinde yan balkondan bize bakan komşuların sesini duyu-
yorum. Biri diğerine “Vah vah, yine kendi kendine konuşmaya başladı zavallı!” diyor. Kırılıyorum. 
Onun varlığına inanmadıkları için kırılıyorum. Hâlbuki ben onun bu dünyanın adaleti kadar ger-
çek olduğunu biliyorum.

Burdur
Burdur Bilim ve Sanat Merkezi

Ezgi Akseki

“Kimsin sen?” diye soruyorsunuz bana. Siz kimseniz 
ben de “o”yum. Çünkü aktörler ve mekânlar değişse 
de oyun aynı oyun…

Deniz kıyısında doğmuşum ve şu an kitapların 
içinde yaşıyorum. Zihnimdeki sarayımdaysa mor 
ejderham Muhittiniye’mle kalıyorum. Hobilerim, 
matematik çalışmamak. Bunun dışında ejderham,  
Japon balıklarım ve oyuncak ayılarımın geçmişlerini 
yazmayı da seviyorum.

Hayatta iki amacım var: Birincisi, alternatifleri seç-
mekten ziyade onları belirleyebilmek. İkincisi ise tek 
bir “keşke” bile sarf etmemek ölürken. İşte buyum 
ben. İnsanların okumak için can atacakları bir hikâ-
yem olmasa da emin olun, ben yaşamak için can 
atıyorum.
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Köy evinde miras kavgası vardı. Herkes pay almak için birbiriyle tartışıyordu. Kimse ağzından 
çıkana dikkat etmiyordu. Bu gerginliklerin nedenini anlayamıyordum. Babam ve amcam halamın 
mirastan pay alamayacağını söylüyordu. Planları arsayı ikiye bölüp babam ve amcam arasında 
paylaştırmaktı. Halam sonunda pes etti. Babam ve amcam ortak bir karara vardı ve bize köy 
meydanına çıkan yolun devamındaki arsa verildi.

Aradan uzunca bir zaman geçti. Her şey sıradanlığını korurken babam ağzı kulaklarında eve gel-
di. Anlattığına göre bizim arsamıza belediye binası yapılacakmış. Babama iyi bir teklif sunulmuş. 
O da hemen kabul etmiş. Ben ilk başta bunun ne olduğunu anlayamamıştım ama zamanla her 
şey anlaşıldı. Ertesi gün babam satış işlemlerini halletmeye gitti. Ben de bundan sonra her şeyin 
değişeceğini düşünüyordum. Öyle de oldu. İlk değişiklik yeni bir evdi. Bu ev eski evimize kıyasla 
oldukça geniş bir evdi. Kendime ait bir odam bile vardı. İleriki zamanlarda eve son moda eşyalar 
almaya başladık. Yazın beni eski okulumdan alıp çok çeşitli olanakları olan bir özel okula yazdır-
dılar. Bu olaylar süregelirken aklıma halamlar geldi. Eğer ona da hakkı olan payı vermiş olsalardı 
şu anki arsamız onların olabilirdi. 

Halamların maddi durumu hiç iyi değildi. Halam oğluyla beraber yaşıyordu. Kocasını traktör ka-
zasında kaybetmişti. Hem evini geçindirmeye hem de oğlunu okutmaya çalışıyordu. Durumlarına 
çok üzülüyordum. Onlara gizlice yardım etmeye karar verdim. İlk önce nasıl yardım edeceğimi 
düşünmeye başladım ve aklıma bir fikir geldi. Azıcık da olsa birikmiş param vardı. Bu parayı ha-
lama verecektim. Öte yandan yüzüne bile bakmadığım onca kitabım vardı. Bunları da kuzenime 
verecektim. Köye gideceğimiz zaman valizimi hazırlarken annem ve babam çok şaşırdı. Aslında 
ben bile inanmamıştım kendime. Her şey yolunda gidiyordu. Köye gelmiştik. Nasıl olduysa olan 
oldu. Babam planımı öğrendi. Zaten babamla halamın arası pek iyi değildi. Artık Ahmet’le gö-
rüşmem yasaklanmıştı. Ben babamın nasıl bu kadar cimri ve acımasız bir insana dönüştüğünü 
anlayamıyordum. Zaten çok paramız vardı. Azıcık yardım etsek ne olurdu ki? Yazın sonunda 
şehirdeki evimize dönmüştük. Bir daha köyü, halamı, Ahmet’i göremeyeceğimi düşünüyordum. 
Ama yanılmışım. Büyük bir sıkıntı vardı, babam annemle bizi köye yolladı. Apar topar köye dön-
mek zorunda kalmıştık…

Köy Evi
ÖYKÜ
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Babam bir dükkân açıp kendi işini kurmuştu. Artık kendi işinin patronuydu. Ancak işler umduğu 
gibi gitmedi. Alacaklılarına olan borçlarını ödeyemez hâle gelmişti. Üstüne üstelik dükkânı da 
soyulmuştu. Hırsızlar tüm paraları çalıp kaçmıştı. Babam çok bunalmış, hiç hesapta olan bir sı-
kıntının içine düşmüştü. En sonunda da iflas etti. Babam borçlarını ödeyebilmek için arabamızı ve 
evimizi sattı. Geriye bir tek köydeki eski ev kaldı.

Adana
Adana Bilim ve Sanat Merkezi

Emirhan Mutlu

19 Nisan 2004, sabah saatleri… Ülkemin başken-
tinde hayata gözlerimi açtığım an, hayatımın baş-
langıcı... Her şey o an başladı.  Beş yaşındayken 
ağabey olmuştum, ailemize yeni bir üye katılmıştı. 
Ve her şey değişti. Maalesef artık ailenin tek çocuğu 
değildim. Küçükken yaşıtlarımın aksine kendimden 
büyüklerle oynamayı, onlarla beraber bir şeyler 
yapmayı isterdim. Bunun yanında bilgisayara ve 
teknolojiye ilgi duyardım. Bu alışkanlıklar hiç değiş-
meyecek sanırım…
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Bu bayram da evde boş boş televizyon izleyerek geçmişti. Babaannemi, dedelerimi, halaları-

mı, dayılarımı ve bütün akrabalarımızı özlemiştim. Kuzenlerimle kavga etmeyi bile özlemiştim. 

Önceden sadece bayramlarda olsa dahi görüşürdük. Olsun, o bile yetiyordu bana. Şimdi bay-

ramda herkes tatilde, otelde. Ev dağılmış gibi. Okulda öğrendiğime göre Türklerin bir aile ge-

leneği varmış. Nerede o birlik içindeki aile? Artık aynı sofrada bile yemek yiyemiyoruz ki. Canım 

sıkılmıştı, yanımızda kalan anneannemin yanına gitmeye karar vermiştim. Ev bomboş gibiydi, 

sesiz koridorda yürüdüm. Anneannemin odasına girdim. Anneannem kafasını yastıktan kaldırdı 

ve meraklı mavi gözleriyle baktı ve bana:

— Hayırdır evladım, bir sıkıntın mı var?

— Anneanneciğim, bu bayram hiç güzel geçmedi. Evde öylece televizyon izledik. Oysa ben 

bana bayramlık kıyafet alınır, akraba akraba gezeriz sanmıştım. Şeker bile yiyemedim.

— Haklısın yavrum, bu bayram hiç bayram gibi değil. Ailemizdekilerle bile bir araya gelemi-

yoruz. Baksana herkes farklı bir odada, aynı sofrada yemek yenmiyor. Daha evimiz bile birlik 

içinde değil ki.

— Haklısın anneanneciğim ama bu bana çok garip gelmiyor açıkçası.

Anneannem kaldığı misafir odasının küçük penceresini işaret ederek:

— Dışarıya bak yavrum, ağaçların yapraklarını döktüğü gibi ailemiz dökülüp ayrılıyor. Sonra 

biz de öylece yapraksız kalıveririz. Birlik içinde olmazsak biz de böyle kötü görünürüz, aynı kuru 

ağaç gibi.

— Önceden de böyle miydi anneanneciğim?

— Hiç olur mu evladım? Ben sen gibiyken bayramlarda ev ev gezilir, büyüklerin elleri öpülür, 

tepsi tepsi baklavalar yapılırdı. Herkes aynı sofrada yemek yer, herkes doymadan bir kişi bile 

sofradan kalkmazdı. Önceden öyle herkesin ayrı ayrı odası olmazdı; televizyon, bilgisayar hiç 

Yapraksız Çiçek Gibi
ÖYKÜ
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yoktu. Bütün aile salonda oturur, sohbet edilirdi. Neredeyse her akşam evde misafir ağırlanırdı.

— Biz niye böyleyiz anneanne? Eski zamanlardaki gibi bir arada neşeli, mutlu olamaz mıyız?

— Oluruz evladım. Ama öncelikle iş birliği içinde olmalıyız. Mesela önceden ben anneme ye-
mek yaparken yardım ederdim, ağabeyim sobayı yakar, ablam da küçük kardeşlerime bakar 
ve ortalığı toplardı, babam da alışverişimizi yapardı.

— Aaa, ne güzelmiş anneanneciğim!

— Evet yavrum, o günler çok güzeldi. Ama biz de şu anki kötü durumumuzun farkındayız ve hiç 
düzeltmeye çalışmıyoruz. Yani aile olamıyoruz. Aile demek birlik içindeki bir güç demektir. Bu 
Türk toplumunda daha kutsaldır. Her zaman birbirimize saygı duyup gerektiğinde de destek 
oluruz. Bizim için aile her şeyden önemlidir ve biz bunu gün geçtikçe kaybediyoruz.

— Hiç bu yönden düşünmemiştim. Yani bu çok önemli bir şeymiş.

— Evet tatlı kızım. Şimdi beni anladın mı? İstersen bunu test edelim.

— Nasıl yapacağız ki bunu?

— Şu camın kenarındaki çiçeği getirir misin yavrum?

— Tamam anneanneciğim.

Camın kenarındaki çiçeğe doğru yürüdüm. Çiçek o kadar güzeldi ki önceden bunu nasıl fark 
etmedim diye düşündüm. Çiçeği camın önünden aldım ve anneanneme uzattım. Anneannem:

— Bana verme yavrum, bu senin çiçeğin.

— Benim mi?

— Evet yavrum, bak şimdi aile yapımızı bozan bir şey gördüğünde çiçekten bir yaprak kopa-
racaksın.

— Aile yapımızı bozan şeyler ne ki?

— Mesela iş bölümü yapmadığımızda, hep beraber geçici sebepler haricinde yemek yemedi-
ğimizde, bayramları bayram gibi yaşamadığımızda, akrabalarımızdan koptuğumuzda, vak-
tinizi ailecek sohbet yerine şu yeni teknolojik zımbırtılarla öldürdünüz zaman gibi şeylerde bir 
yaprak koparacaksın. Yaprakların hepsi bitince yanıma gel ve bu konuyu tekrar tartışalım.

Anneannemin odasından şu çiçek koparma işinin nasıl olacağını düşünerek çıktım. Çiçeği oda-
ma koyarken bu bayramı bayram gibi geçiremediğimiz için bir yaprak kopardım ve çiçeği 
masama koydum. Tam odamdan çıkarken annemin yemek çağrısını duydum. Yemek masasına 



G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
 B

in
bi

r R
en

k
G

ün
eş

in
 B

ah
çe

sin
de

 B
in

bi
r R

e
knk

92

doğru yürüdüm. Masada sadece anneannem ve babam vardı. Anneannem, annemi ve ağa-
beyimin yemeyeceğini söyledi. Babam da anneannem ve ben yemeğimizi bitirmeden sofradan 
kalktı ve bodrumdaki yapbozunu tamamlamaya gitti. Babam büyük yapbozları yapmayı çok 
sever. Annem kitap okumak için yatak odasına çoktan gitmişti bile. Ağabeyim ise bilgisayarın 
başından hiç kalkmamıştı. Ben ve anneannem yemekten sonra yine salonda tek başımıza kal-
mıştık. Aklıma çiçeğim geldi ve odama gittim. Çiçekten iki yaprak kopardım ve salona döndüm. 
Anneannemle hiç televizyonu açmadan benim uyku saatime kadar sohbet ettik. Uyku saatim 
gelince yattım. İki hafta boyunca çiçeğime baktım, gerektiğinde yapraklarını kopardım. 

İki hafta sonunda çiçeğin yaprakları bitmişti. Gözlerime inanamadım, bu kadar kısa sürede o 
gür yapraklı güzel çiçekten eser yoktu. Hayatımızdaki güzellikleri de bu kadar hızlı bitirdiğimize 
inanamadım. Çiçeğimi üzgün bir şekilde kucağıma aldığım gibi anneannemin odasına koştum. 
Anneanneme çiçeğin bütün yapraklarının bittiğini söyledim. Anneannem de yaprakların bu ka-
dar çabuk bitmesine şaşırmış gibiydi. Gel bakalım, otur, dercesine bana baktı. Odaya girdim ve 
yine yatağın yanındaki sandalyeye oturdum. Anneannem:

— Bakıyorum da yapraklar çabucak bitmiş.

— Evet anneanneciğim, ben de gözlerime inanamadım.

— Ama istersek bu çiçeği yeniden yeşertebiliriz.

— Bunu nasıl yapacağız?

— Bu akşam herkesi yemek masasına oturt. Sonra da çiçeği getirip göster ve aramızda geçen 
bütün konuşmaları anlat. Tamam mı güzel kızım?

— Acaba annem, babam ve ağabeyim nasıl bir tepki verecekler?

— Akşam göreceğiz. İnan ben de çok merak ediyorum.

Akşam olmuş ve yemek saati gelmişti. Herkesi sofraya tek tek çağırdım ve yerlerine oturttum. 
Herkes sofraya oturunca çiçeği getirdim ve her şeyi anlattım. Anneannem dışında herkes çok 
şaşkındı. Masada bir sessizlik oldu. Bu sessizliği bozmak için son olarak aileme, bu davranış-
larımızı sürdürmeye devam etmemiz durumunda bize yakışmayan, sonunda hoşnut olmaya-
cağımız sonuçlarla karşılaşacağımızı ve bu çiçek gibi kuru ve yalnız kalacağımızı söyledim. 
Konuşmamı bitirdikten sonra ailemde suçlulukla bakan gözleri gördüm. Anlatmak istediklerimi 
anlamışlardı. Ertesi akşam çok şaşırdım çünkü her şey tam olmasa da anneannemin anlattı-
ğı gibiydi. Ve diğer bütün akşamlar da öyle oldu. Bundan sonra bayramları da bayram gibi 
yaşayacağımıza inanıyordum. Evde artık anneannemin dediği gibi de bir birlik içinde olmaya 
çalışıyorduk.
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Isparta
Isparta Şehit Polis Mehmet Karacatilki 
Bilim ve Sanat Merkezi

Gül Sude Çınar

5 Nisan 2002 annemle babam için çok büyük bir 
gündü –ömür boyunca o takvim yaprağını saklaya-
cak kadar-. Ben gelmiştim çünkü dünyaya. Yepyeni 
bir hayat vardı önümde baharla başlayan. Bir su 
damlası olmuşum aileme hayat veren. 

Sessiz bir çocuktum belki ama bir o kadar da etrafı-
na merakla bakan.

Kendime bebeklerimle yeni bir dünya kurardım hep. 
Bayılırdım onlarla oynamaya çünkü onlar benim ar-
kadaşlarım, bazen de sırdaşlarım olurdu.

Ama en çok annemin yatmadan önce okuduğu ma-
salları severdim. Özellikle “Alaadin’in Sihirli Lambası 
”nı. Benim için erken olsa da beş yaşında tek başıma 
okuduğum kitaptı o. Okumayı bana Alaadin öğ-
retmişti, sihirli cinim ise annemdi sonsuz dileklerimi 

Aile olmak, bir bütün olmak, birbirimizden haberdar olmak bizim için en değerli şeyler de-
ğil miydi? Mutluluğumuzu, mutsuzluğumuzu, sevincimizi, üzüntümüzü her zaman ailemizden 
birileriyle paylaşabilmeliyiz. Hem mutluluklar paylaşıldıkça çoğalıp üzüntüler de paylaştıkça 
azalmıyor muydu? 

yerine getiren. Ve böylece açılmıştı önüme yepyeni 
ufuklar, yepyeni kitaplar, yepyeni hayaller…

Okula başladığım ilk günü hatırlıyorum da korkudan 
ağlamıştım. Ama nereden bilebilirdim ki bilgi denizi-
me açılan en büyük pencere olduğunu? Daha sonra 
beni müzikle tanıştırdı annem, piyanoyla. Ve artık ru-
humu besleyen iki şey vardı: kitaplar ve müzik.

Kişilik inşa etti bana kitaplar, besledi beni yavaş ya-
vaş… Yeni insanlarla, yerlerle tanışırdı beni. Sevgiyi, 
cesareti, kardeşliği, bilimi...  hayatı öğretti bana 
kitaplar. Hikâye yazmaya böyle başladım belki de; 
yeni hayatlar kurmak için.

İleride belki bir yazar, bilim adamı, piyanist veya 
doktor olurum bilemiyorum. Ama bu hayatta bir 
şeyleri değiştirmek, dünyaya yön vermek istiyorum…
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-alzheimer&seizures-

— Karo yedi… Sinek as ve karo papaz…

 Açık kahverengi saçları düzgün bir şekilde arkasına toplanmış yaşlı kadın buruş buruş olmuş el-
lerinde tuttuğu iskambil kâğıtlarını büyük bir özen ve dikkatle masaya yerleştiriyordu. Oturduğu 
kanepe kırmızı kadifedendi ve oda cevizden yapılmış mobilyalarla, 60 veya 70’li yıllarda çekilmiş 
fotoğraflarla doluydu.

— Hanımefendi, şimdi size soracağım soruları cevaplamanız gerekiyor. Tamam mı? Yaşlı kadın 
vahiy gelmiş gibi birden durdu ve kafasını kaldırdı.

— Amaranth. Amaranth kokuyor. 

Genç kadın iç çekerek pencereden dışarı baktı. Çatılardan inen buz saçakları tehlikeli görünüyor-
du ve cam buğulanmaya başlamıştı.

— Bakın, işimi kolaylaştırırsanız çabucak evime dönebilirim şimdi. 

Yaşlı kadının ifadesiz bakışlarını gördüğünde nefes aldı ve devam etti:

— Hangi yılda olduğumuzu söyleyebilir misiniz?

Yaşlı kadın başka bir karo yediyi daha masaya koyarken duraksadı:

— Bin dokuz yüz… Bin dokuz yüz seksenlerdeyiz. Geçen yıl komşum, zavallı hamsterımı sopasıyla 
döverek öldürmüştü. 

Odanın bir köşesinde sessizce onları izleyen adam, annesi ağlamaya başlayınca yanına gitti ve 
ona kibarca sarıldı. Ağlamamak için kendini zor tutuyordu çünkü annesinin bir hamsterı hiç ol-
mamıştı. Annesi hayvanlardan hoşlanmazdı. Ve 21. yüzyıla ayak basalı da bir süre geçmişti. Yaşlı 
kadın sakinleşince tekrar iskambil destesini aldı ve devam etti:

— Pekâlâ, bunu hatırlattığım için üzgünüm. Hangi mevsimde olduğumuzu biliyor musunuz?

Hancı, misafirlerine kapıyı açtı ve arkasında dört sarı kafa göründü. Küçük, her birinin saçları iki 

Amaranth
ÖYKÜ
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yandan örülmüş dört sarışın kız açılan kapının ardından giren rüzgârla beraber havalanan etek-
lerini kıkırdayarak tutmaya çalıştılar. Her birinin başında amaranth çiçeğinden yapılmış taçlar 
vardı.

 Yaşlı kadın Don Kişot'un dizelerini okurken gülümsedi.

— Hanımefendi?

 Kadın ona seslenildiğini anlayınca rüyadan uyanmış gibi baktı:

— Hm? Bir şey mi sormuştunuz?

— Hangi mevsimde olduğumuzu merak ediyordum.

— Sanırım… Sonbahar. 

Genç kadın elindeki küçük deftere notlar alırken kafasını acırmış gibi iki yana salladı.

— Pekâlâ, şu an neredeyiz? Hangi ülke? 

Yaşlı kadın aklına gelen görüntülerle kaşlarını çattı ve elindeki desteyi daha hızlı karıştırdı.

Bir çiçekçi dükkânı. Kasanın arkasındaki şişman kadın telefonundan bir şeylere bakıyor, ilerliyo-
rum ve arka tarafa, çiçeklerin olduğu bölüme geçiyorum. Hanımeli, nergis ve yasemin kokuları 
birbirine karışıyor. Raflarda renk renk kamelyalar, güller, bebek nefesi çiçekleri boy gösteriyor. 
Kenardaki küçük saksıların içindeki kaktüslere ve kenarlarında sanki çirkinliklerini kapatacakmış 
gibi dizilmiş Afrika menekşelerine bakıyorum. Beyaz güllerin önüne konmuş masanın üstündeki 
kafeste beyaz bir hamster uyuyor. Çiçek kokularına karışan kokuyu sezdiğimde duruyorum ve 
dikkatle sarmaşıkların arkasına saklanmış paslı kapıya bakıyorum. Makas sesleri ve boğuk çığlık-
lar geliyor. Biraz daha bekliyorum ve kokuyu fark ediyorum: Kan?!

Geri geri giderken daha önce orada olmadığına yemin edebileceğim büyük bir saksıya çarpıp 
deviriyorum. Bir amaranth saksısı. Yere düşüyorum ve hissettiğim sızıyla yüzümü buruşturarak 
elimi kaldırıyorum. Kanıyor. Her yer kan kokuyor. Kırmızı kan koyulaşırken büyüyor ve amaranth-
ların üstüne akıyor. Çiçek kokuları kayboluyor. Simsiyah kan gözlerimin önünde büyüyor, büyüyor 
ve her yeri kaplıyor.

— Sanırım Kanada. Uh, Fransa. 

Acıyan şakaklarını ovarken elindeki deste kaydı, yere düştü. Karo, kupa ve maça papazlar açık 
bir şekilde düştüğünde oğlu yere eğildi ve hepsini topladı. Yaşlı kadın kafasını kaldırıp not alan 
kadına baktığında bir çığlık attı. Karşısındaki genç, bakımlı kadın gitmiş, yerine kasada bekleyen 
şişman kız gelmişti.

— Hanımefendi, iyi misiniz?

 Yaşlı kadın kanepede geriledi ve yanındaki kırlent ile kendini korumaya çalıştı. Masanın üstündeki ş

 salladı.
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iskambiller büyüyordu, oda küçücük hâle gelmişti ve her yanı maça sekizlerle, papazlarla, sinek 
aslarla doldu. Sonra her yer karardı.

. . .

Kadın hastane odasında uyandı. Bomboştu. Doğrulup odaya göz attı. Bir yemek tepsisinde iki 
kahve bardağı, iki tabak ve iki kaşık vardı. Tepsinin yanında unutulmuş siyah bir tel toka bir ka-
dının burada bulunduğunu doğruluyordu. Ve kahve bardaklarının birindeki ruj lekesi de. Süet 
kaplama koltuklardan birinin üstüne atılmış kendi hırkasını gördü. Az uzağında oğlunun telefonu 
vardı. Duvarlar beyazdı, onu delirtecek kadar. Tabii hâlâ delirmediğine eminse. Kadın, burnuna 
gelen çiçek kokusuyla kaşlarını çattı. İşte yine aynısı oluyordu. Kafasını odaya giren oğluna çevirdi:

— Günaydın anne. 

Kadın sadece gülümseyerek karşılık verdi. Oğlu ilerledi ve pencereyi açtı, koltuğun üstündeki hır-
kasını kadına uzattı. 

— Biraz daha dinlenmek ister misin? 

Kadın yatağa tekrar uzanarak verdi cevabını. Üşümüyordu, bu yüzden elindeki hırkayı yanındaki 
masaya koymak için döndü. Ve o sırada mor renkli amaranth çiçekleri ve su dolu vazoyla göz 
göze geldi.

— Bunlar kimden?

Oğlu annesinin neden bahsettiğini anlayana kadar boş boş baktı: 

— Ah, dün eve gelen bayandan.

 Yaşlı kadın garip garip baktı ve zihnini yoklarken sordu:

— Dün eve bir bayan mı gelmişti?

Adam gülümsedi, acı bir gülüş. Birazdan kendini uçurumdan aşağı bırakacakmış ama onu arka-
dan itecek bir rüzgâra ihtiyacı varmış gibi ya da dipsiz bir kuyudan düşüyormuş gibi. Teleskopun 
arka tarafından bakıyormuş gibi. Yaşadıkları bir paradokstan ibaretmiş gibi.

Sivas
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi

Nisa Çeker
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-depersonalizasyon bozukluğu-

Hep karanlıkta oturduğunu hatırlıyorum. Hep o karanlıkta, deri koltuğunda yalnız başına, yaktığı 
sigarası ve yüzüne indirdiği şapkasıyla oturduğunu hatırlıyorum. Karanlık olmasına rağmen şap-
kasıyla neden gözlerini kapattığını sorduğumda verecek cevabı olmazdı. Bazen şapkasını çıkarıp 
masanın üstüne, kül tablasının hemen yanına bırakıp sessizce bir yere odaklandığında ay ışığının 
izin verdiği kadar görebilirdim yüzünü. Yüzü yaşını hiçbir zaman ele vermezdi. Yüzüne bakınca 
ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlayamazdınız. Hep ifadesiz bir suratla, her zaman bir noktaya 
odaklanırdı. Bazen duvardaki küçük bir çatlağa, bazen karanlıkta ateş böceği gibi görünen siga-
rasına… Sohbet etmeyi de pek sevmezdi gerçi ama birbirine sıkıca bastırdığı dudakları aralandı-
ğında da hep bir şeyler hakkında ipucu verirdi.

"Arkadaş satrancın piyonlarıdır." demişti bir keresinde "Sen şahsındır ve kendini korumak için pi-
yonları öne sürmen gerekir."

Başka bir zaman uzun uzun küçük sincabın ormanda nasıl kaybolduğunu anlatırken gözlerinin 
donuklaştığını görmüştüm. Deli olduğunu düşünmem için çok mu geçti ya da oradan çıkıp git-
mem için? Ama hiçbir zaman yapmadım. O duman altı odada neden oturduğunu, neden hep 
oturduğunu merak ediyordum. Ayrıca anlattığı şeyleri, yazı yazarken elinin aldığı şekli, sonrasın-
da yazdığı kâğıdı küçük parçalara ayırıp pencereden bırakışını ve o parçaların yazın yağan kar 
taneleri gibi yerle buluşmasını seviyordum. Gizem, bende merak uyandırıyordu. Neden böyle biri 
olmayı seçtiğini sorduğumda sanki ona, “Günün birinde kanatlanıp uçabilir miyiz?” diye sormu-
şum gibi bakardı. O ifadesizlikten bunu çıkarırdım belki de. Büyükten küçüğe doğru sıraladığı boş 
şişelerini masasına dizerdi ama hiç sarhoş olduğunu görmedim. Belki de o hep sarhoştu ve böyle 
sarhoş oluyordu.

Bir gün masanın üstünde duran mumu yaktı, yüzünde gölge ve ışık dans ediyordu. Sonsuza kadar 
böyle kalacak gibiydi. Odadaki tütün kokusu burnumu yakarken onun gözlerini kapatıp dua eder 
gibi dudaklarını oynatışını izledim. 

— Merak ediyorum, dedi; nefesi mumun ateşini titretti.

Perspektif
ÖYKÜ



G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
 B

in
bi

r R
en

k
G

ün
eş

in
 B

ah
çe

sin
de

 B
in

bi
r R

e
knk

98

— Her gece eğer bir mutlak varlık varsa “Neden aldın onu?” diye sorduğumda cevap verir san-
mıştım. Ama neden cevabımı alamadım?

 Sonra gözlerini açmadan muma yaklaştı, mesafeyi o kadar iyi ayarlamıştı ki ne yüzü yanacak 
kadar yakındı ne de üflediğinde mum sönmeyecek kadar uzak. Nitekim üfledi, oda karanlığa 
yeniden boğulunca monoton bir tonda konuştu.

— Bu arada bugün doğum günüm. Hep aynaya bakıp “Ne kadar da yaşlandın bunak…” diye ta-
kılırım kendime. Ama bu oldukça eski bir espri ve gülmeyi uzun zaman önce bıraktım.

Cevap vermedim. Zaten cevap beklemiyordu. Bu monoloğun böyle gitmesine izin verdik.

— Sana ormanda kaybolan küçük sincabın hikâyesini anlatmıştım değil mi?

Usulca kafamı salladım. Ses çıkarırsam tüm büyüyü bozarım sanıyordum. Duvardaki portrelerde 
kızgın yüzler bana bakarken de ses çıkarmaya çekinmiştim gerçi.

— Hikâyeyi yazan kişinin sonuna karar veremediği için yarıda kestiğini söylediğim için dünyadaki 
en yalancı insan olmalıyım. Bu doğru değildi. Hangi sincap ormanda kaybolacak kadar aptal 
olabilir ki? Ben, sana kendi hikâyemi anlatmıştım. 

Daha sonra masanın üstündeki eski kitabı alıp sayfalarını karıştırdı ve bulduğu bir paragrafı oku-
maya başladı.

“Vardığı gezegende bir sarhoş oturuyordu. Orada az kaldı ama büyük bir kedere kapıldı.

Dizi dizi boş ve dolu şişeler arasında ses etmeden duran sarhoşa sordu:

— Ne yapıyorsun?

— İçiyorum, diye karşılık verdi sarhoş. Sesi hüzünlüydü.

— Niçin içiyorsun?

— Unutmak için.”

Kitabı kapatıp kapağını inceledi bir süre: 

— Antoine de Saint-Exupéry’den “Küçük Prens” bilir misin? 

Kafamı iki yana salladım. 

— Kitabı 1943’te yazdı ve sonraki yıl bir keşif uçağıyla Korsika’dan havalandı, geri dönmedi. Garip 
olan şu ki kitapta anlattığı karakter bir pilottur ve Sahra Çölü’ne düşen uçağından kurtularak Kü-
çük Prens’le tanışır. Kim bilir belki yazar da gelecek yılını öngörerek yazmıştı.

Mumu tekrar yaktı ve sakince ayağa kalktı. Yine sessiz adımlarla kapıya doğru yürüdü. Sanki bu 
odadaki anılarını uyandırmak istemez gibi.

— Nereye gidiyorsunuz, diye sordum. Belki bu odadan çıkışını ilk görüşüm olacaktı.

— Eğer gidersem onu bulabilirim.

Kafamı pencereye vuran yağmura çevirdim:
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— Ama yağmur yağıyor. 

Eli kapı kolundayken döndü bana:

— Eğer yağmuru mutlak varlık veriyorsa o kadar da kötü bir şey olmamalı.

 Duraksadı:

— Hem belki de cevabı budur.

Kapı aralandı ve dışarı çıktı. Odanın sessizliğine inat ürperti veren bir gıcırtı duyuldu. Geride bir 
masa, masanın üzerinde bir kâğıt, ucu kırık bir kalem ve neredeyse bittim biteceğim diyen mu-
mun titreyen alevi…

Kapının ardından giren hava mumu söndürdü ve soğuğu işte o an hissettim. Yavaşça ayağa 
kalktım ve masaya yaklaşıp kâğıdı okumaya koyuldum. Yazı şöyle başlıyordu:

"…Hep karanlıkta oturduğunu hatırlıyorum. Her zaman o karanlıkta, deri koltuğunda yalnız ba-
şına…"

Sivas
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi

Nisa Çeker

3 Kasım 2002'de bir sonbahar günü doğdu. Gök-
yüzünü bir defter, hayallerini bir kalem olarak 
kullandı.Onun için yazmak tutsak kalmış duyguları 
özgürlüklerine kavuşturmaktı.Hayatı boyunca hep 
meraklı ve çok konuşan biri oldu.

Birçok alanda kendini denedi. Yarışmalara, etkinlik-
lere katıldı. 

Hayatta barışa ve merhamete daima önem verdi. 
Bakış açısı kırmak değil onarmaktan, nefret değil 
sevgiden yana oldu. 

Küçüklüğünden beri birçok kitap okudu. Kitapsız 
kalmak nefessiz kalmaktır onun için. Aynı zamanda 
duygularını boyalarla resmetmeyi seviyor. İleride en 
büyük hayali başarılı bir beyin ve sinir cerrahı olup 
ilk beyin naklini yapmak. 

anda
de en
olup 
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Ayakkabılarının ıslak zeminde çıkardığı kuşku dolu seslerden rahatsız oluyor, iki adımında bir ya-

şadığı bu zor hayatın tüm yüklerini üstlenen omuzlarının üzerinden arkasına bakıyordu. Bulutlar 

tıpkı hayatı gibi kararmıştı ve gökyüzü gri-kırmızı tonundaydı. Acımasızca inen yağmur, ona yakın 

gelse de diğer insanların telaşla dört bir yana kaçışlarından zevk alırcasına şiddetini daha da 

arttırıyordu. Yanından geçen kişilere dikkatlice bakıyor ve bir anlam çıkarmaya çalışıyordu duygu 

dolu yüzlerinden... Yanındaki, güya en yakın arkadaşı, Mert gözlerini bir saniye bile ayırmadığı 

telefonundan başını kaldırdı; mucize eseri kendisine baktı ve umursamaz bir tavır ile:

— Bir sorun mu var, dedi. 

Eğer kalbinin kapılarını tüm duygulara kapatmamış olsaydı Mert’in bu yeni tavrına şaşırabilirdi. 

Ama yıllardır en iyi olduğu şeyi, ifadesizliğini takınarak:

 — Hayır.

 Cevabı her zamanki gibi netti. Mert önüne dönerken o, Mert’e içten içe kin güdüyordu. Arkadaşı 

durduğunda onun bakışlarını takip etti, geldikleri yer çok da büyük değildi. Tabii buraya ne için 

geldiklerini biliyordu. Buraya Mert’in sevgilisi için gelmişlerdi ve kalkmaya karar verene kadar 

onları dinlemek zorunda kalacaktı. Zaten kimse onu düşünmezdi, o da başkalarını. Masaya gel-

diklerinde Ece:

— Aaa! Bora, sen de mi geldin? Hadi otursanıza. Garson, diye seslendi. 

Gelen garson:

— Ne istersiniz efendim? 

İşte buydu en sevmediği şey: Karar vermek. Baştan savma bir şekilde:

— Getir işte bir şeyler, dedi. 

Zaten canı sıkkın olan garson karşısındakine:

Kuşku
ÖYKÜ
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— Uzatmayın! İçeceğin şeyi benim seçecek hâlim yok! Ne istiyorsanız söyleyin işte, diyerek çıkıştı.

 Kadına öfkeyle baktıktan sonra:

— Seni patronuna şikâyet etmemi istemiyorsan çabuk buradan git, diyerek onu kovdu. 

Garson öfkeyle gittikten sonra Ece:

— Senin derdin ne? Niye öyle dedin ki, diyerek payladı onu.

 Umursamazca omuz silkti ve ayağa kalktı. Ece:

— Nereye?

— Tuvalete. Arkasından şaşkınca bakan çifti umursamayarak tuvalete yöneldi. Görevli kapısının 
önünden geçerken tartıştığı garsonun sesini duydu. Sesi yorgun, hayattan bezmiş çıkıyordu:

—Kendini bir şey zanneden o adam daha ne içeceğini bilemezken benim yaşadıklarımı nereden 
bilebilir ki? O bir işe yaramayan kafası azıcık çalışsın da insanlığa yararlı bir iş yapsın…

Kendinden bahsedildiğini anladı ve içindeki kuşkuları bin kat daha arttı. Kapıyı sessizce araladı 
odaya şöyle bir göz gezdirdi. Oda beyaz tonların hâkim olduğu küçük bir yerdi ama onun ilgi-
sini çeken asıl şey duvardaki resimler oldu. Ancak beş yaşlarındaki bir çocuğun yapabileceği 
resimler… Bir kedi gibi sessizce odaya süzüldü, resimlere yakından bir daha baktı. Çocuğun aile 
sorunları olduğu buradan belli oluyordu. El ele tutuşmuş anne baba çocuk üçlüsü, oyun oynayan 
baba kız… 

Bir an geçmişine gitti. Onun da böyle bir ailesi vardı. Sanki birbirlerinden nefret ediyorlardı. On-
ları aynı ortamda tutabilmek için yaptığı şeyleri düşündü… Sonra bir kız çocuğunun ağlaması ile 
anıları cam misali parçalandı. Söylenmeyi bırakan kadın Bora’nın daha önce fark etmediği bir 
yatağa yanaştı, içindeki kıza:

— İki dakika daha uyuyamadın mı ha, diye kızdı. Kız daha çok ağlamaya başladı. 

Kadın:

—Ağlayınca işler keşke düzelseydi ama öyle bir şey yok! Kapa çeneni, diyerek daha da kızdı küçük 
kıza. 

Bora kızın çok tatlı olduğunu fark etti. Simsiyah saçları, minicik pembe elbisesi, mavi tokaları… 
Kız, annesi ona bağırmaya başladığında etrafına bakındı, Bora’yı gördüğünde çok şaşırdı. Çünkü 
bütün gün tek başına tıkıldığı bu odada resim kalemlerinden başka arkadaşı yoktu. Bu ürkütücü 
bakışlı yabancıyı görünce biraz şaşırmıştı. Bora kızın kendisine baktığını fark etti. Hayatında bir 
ilk yaparak kıza gülümsedi. Cidden gülümsemeyeli yıllar olmuştu. Sadece kıvrılan dudaklardan 
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ibaret olsa da gülümsemek insana huzur veriyordu. Bora’nın gülümsediğini gören kız şirince kar-
şılık verdi bu girişime.

Annesi kızının kendisini dinlemediğini fark etti. Kızının neye baktığını anlamak için arkasına dön-
düğünde az önce tartıştığı adamı görmek belki de beklediği en son şeydi. Bora yakalanmanın 
verdiği acizlikle yanaklarının kızardığını fark etti. Kadın da kızarmıştı ama o, ön yargıyla daha 
demin kavga ettiği adamın onu yeniden ezmek için geldiğini düşünmüştü. Bu yüzden kan beynine 
sıçradı. Bir süre gergince birbirlerine baktılar. Kadın tam genci kovacaktı ki küçük kız kollarını Bo-
ra’ya uzattı. Kızın gözleri sanki yıllardır içinde esir olduğu bu zindandan kurulmak için çaresizlikle 
haykırıyordu. Kızın annesi, gerginliğin insanı sıkacağı bir süre sonra çok basit olan bir soru sordu 
ama Bora’nın bu soru için kelimelerini hafızasından bir cımbızla seçmek zorunda kalacağı kadar 
düşünmesi gerekmişti:

— Burada ne işin var?

— Asıl onun burada ne işi var?

Kızı başıyla gösterirken yüzüne duygu maskelerinden birini yerleştirmişti: ZAFER. Kadın çocukça 
soruyla gardını aldı:

— Sana ne? Seni ilgilendiren bir şey değil.

Bora ile annesi arasındaki bu tartışma devam ederken küçük kız başını bir ona, bir buna çeviri-
yordu. Bundan sıkılan Bora büyüklük bende kalsın mantığıyla:

— Benden bahseden sendin! Bana kızmaya hakkın yok!

— Ne bahsetmesi? Yok öyle bir şey! 

“İstenmediğim yerde durmam.” diyen Bora arkasına dönüp gitmeye hazırlanırken… 

Küçük kız yeniden ağlamaya başladı. Annesi birçok açıdan cidden yorulmuştu. Başka insanlara 
hizmet etmek, aynı anda iki işle uğraşmak… Bu yüzden alelacele bir şekilde:

— Dur!

Bora arkasını dönerken ifadesiz yüzü kadını sinirlendirdi ama o sırada dışarıdan birileri:

— Nerede bu garson? Garson, diye seslendi.

Kadın sıkıntılı bir ifade ile kızına ve Bora’ya baktı ve başka şansının olmadığına kanaat getirdi. Ne 
kötü şeydi çaresizlik…

— Senden bir şey isteyeceğim… Bir an duraksadı acaba yanılıyor muydu? Kafasındaki sisler onu 

ora’nın gülümsediğini gören kız şirince kar
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boğarken eğer bunu yapmazsa kızına nasıl bakabileceği geldi aklına. Bu o sislerin dağılmasına 

yetmişti bile. Devam etti zorlanarak:

— Şeyyy… Kızıma bakacak biri lazım ve rica etsem burada onunla kalabilir misin? 

Bora şaşırdı normalde “Ben bebek bakıcısı değilim!” der ve çıkar giderdi fakat bu kızda onu çeken 

bir şeyler vardı. Ağzından iradesi dışında dökülen sözler kadını da şaşırttı:

— Olur…

Kadın kuşkuyla Bora’ya baktı. Gözlerindeki ifadesizlik denizinde kulaç attı bir süre daha. Sonra 

kızını öpüp kapıya yöneldi. Bir kez daha baktı odaya. Çıkarken zar zor duyulan bir sesle:

— Teşekkür ederim.

O kapıdan çıkıp giderken Bora ile küçük kız birbirlerine bakakaldılar.

***

Bora kapının kenarında duran kırık dökük sandalyeyi alıp kızın karşısına oturdu. Bebek bakıcısı 

değildi o ama yine de kızamıyordu kimseye. Öylece oturmaktan başka bir şey gelmedi elinden. 

Uzun zamandan sonra sıkılan küçük kız masanın üstündeki boyaları işaret etti. Bora uzanıp ku-

cakladı kızı. Ne kadar da şirin ve masumdu. Ani bir kararla dudaklarını kızın yanağına değdirdi, 

ışık hızıyla geri çekti. Kızı masaya oturttu, bomboş ama bir o kadar da her şeyi içine çekecekmiş 

gibi görünen beyaz kâğıtlardan birini koydu önüne. Kız hevesle kalemleri tuttu küçücük parmak-

larıyla… O resmini yaparken sıkılan Bora bir türlü susmak bilmeyen telefonunu kapatmaya çalı-

şırken göz ucuyla kıza baktı. Hayranlık ve şaşkınlık karışımı bir duyguyla bıraktı telefonu elinden. 

Bu gerçek olamazdı! Yıllardır beyninin karanlık köşelerinde acımasızca çürümeye ve yok olmaya 

bıraktığı duygular zincirlerini kırmaya çalışıyorlardı. Mutluluk, üzüntü, takdir?.. Hışımla eline aldı 

kâğıdı. Uzunca baktı kızın şaheserine… Tıpkı onun resimlerine benziyordu. Hayır, hayır aynısıydı. 

Camdan, buğu bırakarak süzülen yağmur damlalarında kendi yüzünü görür gibi oldu. Küçük kız, 

kendisinin farkında olmadan tuttuğu kâğıdı çekiştirirken bakışlarını damlalardan ayırdı. Kız çok 

güzel resim yapıyordu ama Bora onu kuru bir aferin ile geçiştirdi. Kızgındı, meraklıydı… Küçük 

kız bu resimleri nereden biliyordu? Kadın ile tartıştıkları hâlde neden kızını ona emanet etmişti? 

Burada neler oluyordu?

***

Artık etrafında neler olup bittiğini çözmek zorundaydı. Büyük bir nefretle odaya baktı. Elini attığı her 

nesneyi fırlatmak, minicik parmakların tuttuğu kalemleri teker teker kırmak istiyordu. Ama durdu. 

Durdu ve sokak lambasının merhametli sarı-turuncu ışıklarının kucakladığı yolu izledi bir süre.

kız, 

ız çok 

dı… Küçük 

anet etmişti? 

tığı her 

du.
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Neden ona da biri merhamet etmiyordu?

Kalemlerin kâğıtla ahenkli dansının seslerini dinledi.

Onlara hiçbir şey yapmamışken neden onu sevmiyorlardı?

Koyu gökyüzünde birbirini kucaklayan tonların uyumuna dalıp gitmişken... Aradığı cevabı buldu. 

Ona merhamet etmiyorlardı çünkü onu kıskanıyorlardı.

Onu sevmiyorlardı çünkü başkalarını seviyorlardı. 

Bulduğu sonuç elbiseleri çamur ve gözleri yaşlı çocuğun ona suçlayıcı gözlerle bakmasına ne-
den oldu.

 ***

Herkes bir kahramanı olduğunu söyler. Onun da vardı bir kahramanı: Babası. Neler yaptığını 
öğreninceye ve görünceye kadar ondan örnek almıştı her şeyi. Küçükken karanlıktan korkardı 
ama babası “Benim cesur oğlum!” desin diye yorganın altına saklanmaktan alıkoyardı kendini; 
maçlardan, silahlardan hoşlanmaz ama babası onunla gurur duysun diye izlerdi, oynardı… Sırf 
babası içindi bütün bunlar. Ama babası asla sevmedi onu. Yaptığı şeyler bir gün yitirdi tüm ga-
yelerini. 

Akşam olmadan önce mutlaka babasının belirlediği saatte evde olmalıydı. Ayakkabılarını çıka-
rırken içinden “Umarım ev dağınık değildir.” diye geçiriyordu. Bazen babası gerçekten çekilmez 
olabiliyordu. Annesi yemek için ne kadar uğraşırsa uğraşsın daima bir kusur bulup kavga çıkarı-
yordu. “Sen, beni zehirlemeye mi çalışıyorsun? Bu tuz ne  böyle?” Ne zaman yeni bir elbise alsa 
onu saklamaya çalışırdı annesi. Bugünün olaysız geçmesini umarak mutfağa geçmişti. Etraftaki 
kötü koku ve şişeler dikkatini çekti önce, sonra da yerde kanlar içinde yatan annesi. Koşarak yanı-
na gitti ve bir zamanlar ışıl ışıl parlayan yüzünü ellerinin arasına aldı. Babasını çağırmıştı ama o 
yoktu orada. Bütün bunların bir yalan olduğunu düşünmüştü o sessizlikle geçen, bir ömür kadar 
uzun gelen an boyunca. Komşuların çağrısı ile polisin gelip telsiz seslerinin odanın her köşesinde 
yankılanması gözyaşlarının da başlangıcı olmuştu. 

O günden sonra hayatı karardı bir “başkası” yüzünden ki sokakta acıyan gözlerle bakılmak onun 
seçimi değildi. Yetimhanedeki ilk gününde kendi durumunda olan çocukları gördüğünde acısının 
tazelendiğini hissetti… 

Sayısız kaçma çabası nihayet sonuçlanınca özgürlüğüne kavuştuğu günden sonra önündeki ha-
yatını düzenlemeye başlaması bile yıllarını alırken yanında, içine düştüğü dipsiz uçurumun ka-
çınılmaz sonundan ne kadar kurtulmaya çalışsa da kendini hep aynı yerde buluyordu. Ayakta 

n
yoktu
uzun gele
yankılanması

O günden sonra
seçimi değild
tazelendiğ
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kalmaya çalışırken bile babasını örnek alıyordu fark etmeden. Çektiği en büyük acıydı açlık. Yiye-
miyordu hiçbir şey. Yemek yemeden ve rahatça uyuyamadan geçen zorlu günler…

***

Kendini zorlayarak düşüncelerinden bir nebze de olsa sıyrıldı, kıza baktı. Annesinin şimdiye kadar 
gelmiş olması gerekiyordu. Kesinlikle bir iş vardı bunda. “Acaba kızını bana bırakıp kaçtı mı?” için-
deki fareler kalbini bu kez öfkeyle kemirirken yumruğunu daha çok sıktı. Tırnakları avucuna bat-
maya, acıtmaya başlamıştı ama hiçbir şey kalbindeki kadar yakamazdı canını. Sinirden elleri tit-
riyor ve öldürücü bir öfkeyle kızın gözlerine bakıyordu. Tam o sırada yüzündeki minnet ifadesiyle 
içeriye giren kadına “Sen ne biçim annesin? Saatlerdir burada bebek bakıcılığı yapıyorum!” dedi. 
Oysa sadece beş dakika geçmişti.  Kadın, gencin bu çıkışına şaşırsa da kızına baktığı için yumu-
şak bir ses tonuyla “Kusura bakma…” Genç, kadının bu tavrına daha da sinirlenerek “Diyeceğin 
tek şey bu mu? Ciddi olamazsın!” Ayağa kalkarken kadın artık dayanamamış “Elimden geldiğince 
acele ettim! Sebepsiz yere kızmana gerek yok!” Öfkesi artık iyice artmış ve fareler beynini de 
kemirmeye başlamıştı. Bora, eline aldığı tabureyi odanın köşesine doğru fırlatırken kadın koşup 
kızını kucakladı. Odadan koşarcasına çıktı ve önüne çıkan ilk kapıdan içeri girdi. Kapıyı kilitledi.

Lavaboya ellerini dayamış öfkeyle hızlı hızlı nefes alırken aynaya bakan bu gözlerde kararlı 
bakışların ardına gizlenmiş bir kuşku tarafından siyah bir örtü ile saklanmış korkuyu gördü. 
Gözlerine yerleştirilmiş korkuyu. Kim yerleştirmişti bu korkuyu oraya? Kendisi mi yoksa şu anda 
ona her zamankinden daha fazla benzemeye başladığı babası mı? Her kim ise korkularını 
birer çizgiye dönüştürüp anlına bırakmıştı sanki. Babasının kazdığı çukurları o birer uçuruma 
dönüştürüyordu o. 

Suyu açıp çizgileri doldurmak istermişçesine ıslattı yüzünü. Aynaya baktığında aklına baba kor-
kusunun verdiği düşünce hücum etti. Musluğu kapatıp küçük kızın resim yaptığı odaya döndü. 
Çekinerek odaya girdi. Masanın bir ucuna ilişti ve bembeyaz kâğıtlardan birini aldı. Kâğıt hava-
da uçuşan kelebekler gibi süzüldü ve onun mavi-mor renklerle boyanmış resmine büründü. Kız 
usulca yanına yaklaşıp resme baktıktan sonra gülümsedi. Ve bu gülüşü görmek, kâğıttaki anne ve 
babasının elinden tutan çocuğun yüzündeki mutluluğu canlandırdı. Kollarını yıllarca babasından 
umduğu sarılma isteğini unutturacak kadar sıkı bir şekilde küçük kıza sardı…

Isparta
Isparta Şehit Polis Mehmet Karacatilki 
Bilim ve Sanat Merkezi

İclal Yüksel Çakır
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Gökten düşen her damla, gözyaşlarına karışarak yanaklarından süzülürken narin bir eda ile 

önünde dalgalanan denize baktı. Telaşla yağmurdan kaçanların hızlıca birbirinin yerini alan ba-

cakları, denizin üzerine örtülmüş rengârenk şeritler misali kayıyordu. Ağaçlar ahenkli danslarının 

sonuna doğru çıplak kalmış dallarıyla sallandılar. Sokakta kimse kalmayınca oturduğu banktan 

kalktı. Sarsılan adımlarıyla kaldırım taşlarını saya saya ilerledi. Bir an durdu, kızıl renkli bir yapra-

ğı eline aldı. Avucunun içinde tuttuğu ıslanmış yaprak, her an kırılacakmış gibi duruyordu. Nefes 

seslerinden başka bir şey duyulmazken sokak lambası sarı-turuncu ışıklarıyla yaprağı aydınlatı-

yordu. Etrafına hızlıca göz gezdirip adımlarını hızlandırdı. Diğerlerinin arasında kasvetli bir hava 

ile dikilen evin önünde durdu.   Kapı, hafif bir gıcırtıyla açılırken bir kedi kadar sessizce ve dikkat-

lice yumuşak halıya bastı. Merdivenleri çıkarken duyduğu sesle irkildi:

— Nerelerdeydin sen?

Dudaklarını kanatırcasına ısırdı. Fısıltıya benzer bir tonla:

— Özür dilerim anne.  

Kadın üzerindeki önlüğü çıkarıp kızgın bakışlarla:

— Soruma cevap vermedin! Zaten bir şeyi doğru anlasan şaşardım. 

Gözlerinin dolmaya başladığını hissettiğinde bir cevap aramaya başladı zihninin raflarında:

— Biraz yürüyüşe çıkmıştım… Geç kalmamalıydım üzgünüm.

 Kadın gözlerini devirerek kızına baktı, burnundan soluyordu:

— Bir daha olmasın!

Neredeyse duyulamayacak bir sesle:

— Peki, anne.

Hızla odasına girdi. Kapıyı kapattıktan sonra gözyaşlarını serbest bıraktı. Deminden beri elinde 

sakladığı yaprağı özenle çıkarttı, pencerenin önündeki kutuya yerleştirdi. Gecenin ışıkları koyu 

Kahkaha
ÖYKÜ
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gökte incelirken merdivendeki adım seslerini duydu. Aceleyle gözyaşlarını silip yatağına uzandı. 
Annesi içeriye girdiğinde yorganı başına doğru çekti. Kadın yatağa bakıp söylendi. Oflayarak 
ışığı kapattı. Karanlık, odasını örterken göz kapakları da gözlerini örtüyordu. Tuttuğundan bile 
habersiz olduğu nefesini bıraktı ve uykunun huzurlu kollarına girdi.

***

Formasını giyerken bir yandan da saate bakıyor ve çantasını hazırlamaya çalışıyordu. Telaşla sa-
çını tarayıp merdivenlere doğru yöneldi. Basamakları üçer beşer inerek mutfağa girdi, aceleyle 
bir şeyler atıştırdıktan sonra tam çıkacaktı ki annesinin sesini duydu:

— Çabuk buraya gel! Masayı toplamadın.

Yavaşça arkasını döndü başını öne eğerek masayı toplamaya başladı. Bitirince annesinin gözle-
rine baktı. Annesinden onay aldıktan sonra çantasını alıp evden çıktı. Dün geri geri giden adım-
ları aynı yolda bu sefer koşuyordu. Okulun önüne geldiğinde duvarın arkasından bahçeye baktı. 
Ne kadar da kalabalıktı. Sıkıntıyla terlemeye başladı. Elinde olsa buradan hiç gitmeyecekti ama 
sonsuza kadar da burada kalamazdı. Derin bir nefes aldı, sıradan biri gibi davranmaya çalı-
şarak içeri girdi. İnsanların arkasına saklanarak ve köşelerden giderek bahçeyi geçti. Binanın 
içine girince rahatladı. Hayalet misali sınıfa girdi, yerine geçti. İçeriye küçük dağları ben yarattım 
havasındaki öğretmen girince hafif bir iç çekti. Kısa süre sonra dolan tahtayı defterine geçirirken 
sırasına atılan buruşturulmuş kâğıt, yüzünün gerilmesine neden oldu. Titreyen elleriyle kâğıdı açtı. 
Yazıyı okurken dişlerini birbirine geçirdi. Artık alışmıştı bunlara yine aynı sözler, aynı aşağılamalar 
“Bugün kaç kere düştün yere? Kaç kere ağladın? Yüz, belki de bin. Her neyse... Bugün daha fazla 
ağlamaya hazır ol EZİK!”

Kâğıdı sırasının altına sokuştururken gözlerini sildi. Ağlamak onu rahatlatıyordu. Her ne kadar onu 
güçsüz gösterse de ağlamak onun bir parçasıydı. Çoğu zaman ağlayanlara ilgi duyulurdu ama 
ona değil. En ufak bir tartışmada ağlayan yaşıtlarını örnek almıştı kimi zaman. Yanlarına gidip 
ne olduğu sorulduğu, ellerine şefkat doldurup başlarının okşadığını görünce almıştı bu kararı. 
Denemişti de. Ama annesi ona kızmıştı. Suçlamıştı onu sürekli ağladığı için. Ellerini sıranın üstüne 
koydu. Arkadan gelen seslerle daha da acıdı kendine:

— Yine ağlıyor…

— İddiayı ben kazandım!

— Ne iddiası? Ben iddiaya falan girmedim!

— Yalan söyleme!

— …

İçinden gülmek geldi. Ama çatlamış dudakları izin vermedi buna. Ne yani onun üzerine iddiaya 
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mı girmişlerdi?  Zilin kulak tırmalayıcı sesiyle birden kendine geldi. Ona dönecek olan bakışları 
görmemek için başını cama çevirdi. Kime ne olursa olsun hayat devam ediyordu; küçük bir çocuk 
elini tuttuğu annesine bir şeyler anlatıyor, yaşlı bir kadın elindeki poşetleri taşımaya çalışıyor-
du. Gri-mavi gökyüzündeki seyrek bulutlar şekilden şekle giriyordu, ağaçlar yine döküyordu sarı 
yapraklarını üçer beşer. Her gün ne kadar dert olsa da başına; sokaktaki yüzlerin çoğu gülüyor, 
bulaştırıyordu diğerlerine. Sorun onda mıydı yoksa çevresinde mi? Yıllarca dışlanmak onun seçi-
mi miydi yoksa? Daha fazla kafa yormamak için bakışlarını defterine çevirdi. Düşünmek beynini 
ağrıtırdı insanın. Çünkü düşününce görürdü kendi eksikliklerini. Kâğıdın bir köşesine karaladığı 
resme yoğunlaştı bir süre. Kuşkusuz resimdi onu rahatlatan şeylerden biri. Resim yapmaya karar 
verdi daha sonra. Tüm seslerden uzaklaşmak, kulaklarını hepsine kapamak için.

Gün sonunda sırtına taktığı çantasıyla okul kapısının önünde bekliyordu. Herkes gitmeli ve görün-
meden çıkmalıydı buradan. Arkasından koşarak gelen birisi çarptı ona. Son anda metal dolap-
lara tutunarak sağlayabildi dengesini. Ona çarpan çocuk bir özür bile dilemeden sanki o yokmuş 
gibi çekip gitti. Kırıldığını, milyonlarca parçaya ayrıldığını hissetti kalbinin. Özür dilemesine bile 
gerek yoktu. Bir duygu dolu bakış yeterdi ona. Yavaş adımlarına eşlik eden rüzgârla birlikte evin 
yolunu tuttu.

***

Yanından geçen taşıtların homurtusuyla yürürken gözleri yerdeydi. Az sonra parlak, mor, beyaz 
renklerin bileşimi olan bir taş gördü. Eğildi ve sanki çok pahalı bir tabloymuş gibi cebine koydu. 
Elini cebine sokup taşı avucuna aldı. Ve onu sardı parmaklarıyla. En büyük hatta tek eğlencesiydi 
koleksiyonlar. Çünkü onları da yalnız hissederdi kendisi gibi. Doğada milyonlarca cinsinin içindeki 
özellerdi onlar. Kimsenin bilmediği bu özeller yollarda çürümeye mahkûm değildi. O yüzden on-
ları toplar ve bakardı bir anne misali.

Eve girdiğinde annesi yoktu. Emin olmak için bir daha baktı odalara. Her geçen gün uzaklaştığını 
hissediyordu annesinden. Sürekli onu suçlaması, bağırması sebep oluyordu buna. Rahatlayarak 
merdivenleri çıktı ve odasının kapısını açtı. Taşı parmaklarının arasına alarak cama doğru tut-
tu. Güneşin ışıkları mor çizgiler üzerinde parlıyordu. Taşı kutunun bir köşesine koydu ve yatağa 
oturdu. Aşağıdan kapının açılma sesi geldi. Yataktan kalkıp masasına geçti, bir kitap alıp soru 
çözmeye başladı. Çatık kaşlarıyla odaya giren annesi test çözdüğünü görünce çattığı kaşlarını 
kaldırdı, birkaç öğüt verdikten sonra çıktı. Bir iç çekerek kalemi fırlattı. Her gün annesinden kaç-
maktan bıkmıştı. Eline bir kitap aldı ve pencerenin köşesine kuruldu. En sevdiği yerdi burası. Ge-
nellikle çok ışık almazdı burası. Kendi ile baş başa, başkalarını düşünmeden otururdu saatlerce, 
sadece o ve düşünceleri olurdu o zamanlar. Başını cama dayadı ve gözlerini kapattı. Titrek bir 
nefes alıp ayağa kalktı. Odasının içine göz gezdirdi. Sıkıldığını, nefes alamadığını hissetti. Arkasını 
döndü ve pencereyi açtı. Ayaz, minnetle sıcak odasına doldu. Titrediğini hissetti ama sevdi bunu. 
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Kısık sesle attığı kahkahalarını sokağa kadar taşıdı ayaz. Bir süre sonra durdu kahkahaları. Yerini 
hafif bir tebessüme bırakırken pencereyi kapattı. Susadığını hissedince aşağı inmeye karar verdi. 
Merdivenin son basamağındayken salonda uyuyakalan annesini gördü, dolaptan bir örtü alarak 
örttü annesinin üstüne. O anda hissetti yalnızca midesinde değil kalbinde de giderilmesi gereken 
bir susuzluğunun olduğunu.

***

Ertesi sabah yolda özel parça ararken bir yandan da etrafı izliyordu. Babasıyla tartışıp birbirine 
bağlanmış ellerini koparan bir çocuk görünce kızgınlıktan, biraz da üzüntüden dudaklarını bem-
beyaz bir çizgi oluncaya kadar birbirine bastırdı. Onun böyle bir babası olsaydı tartışacaklarını 
bile sanmıyordu. Eğer onu ve annesini terk etmemiş bir babası olsaydı her şey daha farklı olurdu 
kesinlikle. Annesinin bütün bu kızgınlığı, bu yüzden değil miydi zaten? Bütün bunların sebebi olan 
babası değil miydi? Küçükken arkadaşlarının babaları onlara çikolata alınca o da gidip annesine 
“neden bir babası olmadığını” sorardı. Aldığı cevap çatık kaşlar ve ona eşlik eden “Bir babaya 
ihtiyacın yok!” sözüydü hep. Ama anlamıştı o çatık kaşların ve bu kırıcı sözlerin ardındaki gözyaş-
larını. Anlamıştı annesinin hayal kırıklığını ve üstüne binen ağır yükün altındaki çırpınışını. Küçük 
yüreği annesinin içinde gizlediği ve sıkı sıkı sardığı sırrı anlayınca ağırlaşmış, masum ve samimi 
bir üzüntüyle dolmuştu. İşlere yetemediğini düşünen ve hayatın üzerine yüklediği sorumlulukların 
acısını kızından çıkaran annesi ise tüm bunları görememişti ne yazık ki. Gösterdiği gayret kar-
şılıksız kalınca o da sinirlenmiş ve annesine “neden bir babası olmadığını” defalarca sormuştu. 
Bundan ötürü aralarındaki git gide büyümeye başlayan uçuruma düşmemek için o bir tarafta 
dururken annesi hep karşı tarafta durmuştu. Annesinden uzaklaştıkça arkadaşlarından da uzak-
laşmış ve hepsi ona sırt çevirince yalnız kalmıştı. Yalnızlığı canını sıkmaya başlayınca yeni bir dost 
edinmişti kendine: Gözyaşları.

Düşünceleri, koridordaki çıkıntılara takılınca parçalanmıştı ve ancak o zaman anlamıştı sınıfa 
kadar geldiğini. Buraya nasıl geldiğini hatırlamıyordu bile. Zor bir günün daha onu beklediğini 
hissetti. Sessizce yerine oturdu. İçeriye giren öğretmen onun adını söyleyene kadar öğretmenin 
yanında duran kızı görmemişti bile:

— Çisil’in yanına otur lütfen.

Kızın simsiyah gözlerinin içine sanki birer yıldız kondurulmuştu. Kendisinin aksine sürekli gülüyor-
du. Yanına oturdu ve hayattan zevk alırcasına:

— Selam!

Çok şaşırmıştı. Kız onunla arkadaş olmaya mı çalışıyordu? 

— Merhaba.

Karşılık olarak ona kocaman gülümseyen kıza baktı. “Kimse beni üzemez!” der gibiydi gülümse-
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mesi. Kızdan ayırdığı bakışlarını tahtaya çevirdi. Zil sesini duyuncaya kadar kız onu izledi, o da 
tahtayı. Biraz sonra kız:

— Ne kadar da güzel gözlerin var. Sanki denize bakıyor gibiyim.

Aldığı iltifat onu utandırırken başını öne eğip inkâr etti:

— Senin gözlerin gecenin karanlığındaki yıldızlar gibi parlarken mi?

Aldığı cevaptan mutlu olan kız karşılığında gülümseyerek:

— Ben Alev.

Çekinerek adını söyledi:

— Ben de Çisil.

Kız şaşkın bir duyguyla ona baktı:

— Daha önce hiç duymadım, ne anlama geliyor?

— Zayıf yağmur demek.

Kız kafasını salladı. Çantasından cüzdanını aldı: 

— Ben acıktım. Hadi kantine inelim.

Kafasında gelemeyeceğini ifade etmek için bir bahane ararken neredeyse ağlayacaktı. Okulda 
konuştuğu tek kişiyi sırf diğerlerinin aşağılamaları yüzünden kaybetmek istemiyordu:

— Şeyy… Yani ben gelmesem daha iyi olur.

Kız şiddetle kafasını salladı:

— Asla! Birlikte ineceğiz hadi!

Elinden tutup onu sürükledi. Kantin kapısının önüne geldiklerinde her ne kadar elini çekmeye ça-
lışsa da kendini kantin masalarında oturmuş bekliyorken buldu. Alev yanına geldi ve elindeki 
çikolatayı ona uzattı:

— Gördün mü bak, çok da zor değilmiş.

Nerede, kimlerin içinde olduğunu unutup kahkaha attı. Ona eşlik eden Alev:

— Neden gülüyorsun?

Onun böyle dediğini duyunca daha da arttırdı kahkahalarının şiddetini:

— Neye güldüğümü bilmeden neden gülüyorsun?

Kantinden hafif bir tebessümle ayrılırken arkalarında bıraktıkları şaşkın kalabalığı fark etmemişlerdi.

***
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Isparta
Isparta Şehit Polis Mehmet Karacatilki 
Bilim ve Sanat Merkezi

İclal Yüksel ÇakırBundan on dört yıl önce nisan ortasında minik gül 
tomurcukları pembe başlarını göstermeye başla-
dığında Isparta’da minik bir nokta gibi gözlerimi 
açtım dünyaya.

 Sıralarda kelimeler ve sayılarla geçirdiğim yıllar 
boyunca da öyle... Geçen her yıldan sonra; yaşa-
nan onca şey, yağmur damlaları gibi birikip bir de-
niz oluşturunca denizi kelimelerle dalgalandırdım.

Oluşturduğum denizde kaptan olmaya bayılırdım. 
Tıpkı oynadığımız oyunlar da lider olduğum gibi. 
Sonra daha sakin ve oyunsuz dalgalarda kitapları 
buldum. Beni koşmaktan ya da zıplamaktan daha 
mutlu eden kitapları. Okuduğum kitaplarda yazarın 
yarattığı hayatları, hiç var olmayan arkadaşlarını 
görünce ben de yeni hikâyeler anlatmak istedim. 
Hava karardığında denize yansıyan yıldızlar gibi 
parlak ve bir o kadarda sönük hikâyeleri…

Okuldan dönerken neşeliydi. Nadiren mutlu olurdu. Alev’i çok sevmişti. Ona diğerleri gibi ön yar-
gıyla değil kendisi olarak yaklaşmış, onu güldürmüştü en önemlisi. Kapıdan her zamanki sessizli-
ğiyle girmek yerine neşesini dışa vurmak ister gibi:

— Ben geldim!

Mutfak kapısından başını uzatıp şaşkın bir ifadeyle ona bakan annesinin yanına gidip yanağın-
dan öptü. Merdivenleri gürültülü adımlarla çıkarken sessizliğe alışık olan duvarlar bile şaşkındı 
bu duruma.  Kapının kapanma sesi geldiğinde annesinin dudakları yavaşça kıvrıldı yukarı doğru, 
sonra gülümsemeye devam ederek işine döndü. Odasına çıkıp çantasını yere koyarken annesinin 
aşağı katta söylediği şarkı kulağına geldi. Gülümsedi ve uzun zamandır açmadığı günlüğüne şu 
satırları yazdı:

“Mutluluk bulaşıcıymış meğer. Yıllardır aradığım mutluluk Alev’den bana, benden anneme geçti 
bugün. Elimizde olmayan şeylere ve eksikliklerimize üzülmek yerine dudaklarımıza bir gülüm-
seme kondurmalıyız daima. Uzun zaman boyunca gülmeyenleri bile sıcacık bir gülümseme ve 
kalplere dokunan içtenlik güldürebilir.”

Kalemini defterin üzerine bırakırken yazdıklarını kanıtlarcasına gülümsedi boşluğa…

hmet Karacatilki 
zi

akır
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Milyonlarca evden bir tanesinin İnternet bağlantısını sağlayan bir modemdi o. Sıradan, noktalar 
hâlinde ışıkları ve arkasında kablo yerleri olan mütevazı bir modem. Kutusundan çıkarılıp işlevini 
yerine getirmek üzere hazırlandığı günden bugüne, daha doğrusu düne kadar işler biraz zor olsa 
da her şey yolundaydı. 

Önceleri sadece dört kişilik bir aileye hizmet veriyordu. Sonradan alt kata taşınan üniversite öğ-
rencileri de yük olmuştu küçücük modemin omuzlarına. Artık sadece gündüz değil gece de iş 
başındaydı. 

Şöyle bir boşluk bulup dinleneceği sırada ise migreni tutuyordu. Çok çalışmaktandı herhâlde. Bir 
de evin erkek çocuğunun bir bilgisayar oyunu vardı ki sormayın! Hem İnternet’i sömürüyor hem 
de çocuk bu oyunu sürekli bağırarak oynuyordu. Üstelik modemin kulaklarının dibinde! Çok yo-
ruluyordu modem…

O gün alışık olmadığı gece uykusundan fırtınanın sesiyle uyandı. Yağmur da yağıyordu sanki. 
Cama ara sıra vuran ışıktan şimşek çaktığını anlamıştı. Zaten hemen ardından da korkutucu gök 
gürültüsünün sesi duyuluyordu. Biraz sonra noktaya benzer ışıkları söndü. İlk önce ne olduğunu 
anlamadı modem. Ardından fırtınadan dolayı hatlarda bir problem olabileceği geldi aklına çün-
kü kendini iyi hissediyordu. Bu fırsatı değerlendirip biraz dinlenmeye karar verdi. Gözlerini kapa-
dığı gibi uykuya daldı. Rüyasında çok güzel şeyler gördü uzun zaman sonra. 

Modem mışıl mışıl uyuyup tatlı rüyalar görürken şehrin santraline yıldırım düştü. O şiddetli elektrik 
akımı vücudu saran damarlar gibi şehri sarmış olan kablolardan geçerek yayıldı ve bizim küçük 
modeme de uğradı. Bu da yetti zaten modemin yanmasına. Modem artık çalışmayacaktı, bo-
zulmuştu. 

Hayatı boyunca dinlenme nedir bilmeden…

Gözlerini kapatmıştı modem…

Modem
ÖYKÜ
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Sinop
Sinop Bilim ve Sanat Merkezi

Başak Deniz Altun

Yeni bin yılın başlarında Sinop’un şirin mi şirin ilçesi 
Gerze’de anlamaya başladım dünyayı, insanları, 
hayatı, sevgiyi… 

Daha çok öğrenebilmek için, öğrendiklerimi yaşa-
tabilmek için, Bilim ve Sanat için her hafta aşındır-
dım Sinop yollarını…

Şimdi Sinop’tayım. Hayatın başındayım.

Sinop Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerimi, 
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmenlerimi, Ger-
ze Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu öğretmenlerimi, 
annemi, babamı, abimi çok seviyorum. 

Bütün hayvanları, çiçekleri, ağaçları, hatta eşyaları 
seviyorum. Onların da insanlar gibi duyguları oldu-
ğunu düşünüyorum.

Teog’da sadece bir yanlışım var; ama ben Si-
nop’tan ayrılacağım için üzülüyorum.

"Kendisine dokunmayan yılanın başkasına zarar 
verebileceği fikrinin, insanlara ürkünç geldiği bir 
gelecekte yaşamak istiyorum."

On dört yaşındayım, işte ben şimdilik buyum.

i
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Sıcak kahve masanın üzerinde, kalın çerçeveli şişe dibi gözlükler Başkan'ın kafasında yerini almıştı. 

Halkın sorunlarını okumayı seviyordu, bazen yardım yolluyordu. İyi bir başkan ne yaparsa onu yapı-

yordu işte. 

''Bay Başkan,

Ben Emma Kelley, ülkenizdeki bir yabancıyım. Bir sıkıntım var, gittiğim devlet dairelerinde kimliğimde-

ki ismi gören her görevli beni sürekli geçiştiriyor ve işimi asla tamamlayamıyorum. Bu da canımı çok 

sıkıyor, yardımcı olursanız çok sevinirim.''

Başkan kısa bir cevap yazdı, halledeceğini söyledi ama kadına inanmamıştı. Yani devlet dairesindeki 

biri neden böyle bir şey yapardı ki? Faresini oynattı.

''Ben Ferhat Kuru, Sayın Başkan. Sosyal hizmet cezalısıydım. Ancak şimdi kimse bana iş vermiyor. 

Yardım edin bana.''

İşsizlik, herkesin sıkıntısı bu değil miydi zaten?

''Sayın Başkan, üzülerek söylüyorum ki ülkenin çivisi çıktı.

Yıldız Çölkek''

Başkan durdu. Çivisi çıkmak mı? Bu kız aklını mı kaçırmıştı? Neyi vardı ülkenin? Tamam, işsizlik veya 

maddi sıkıntılar vardı ama nerede yoktu ki bunlar? Hemen elektronik postayı gönderen kişinin bilgile-

rinden telefon numarasını aldı. 

— Alo, Yıldız Çölkek mi?

Telefondan bir cızırtı duyuldu:

— Evet, buyurun?

— Ben Başkan Hasan Yersoy, mesajınız bana ulaştı ve sadece merak ettim, “Çivisi çıktı.” derken ne 

demek istiyorsunuz?

Başkanın Adaleti
ÖYKÜ



G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
 B

in
bi

r R
en

k
G

ün
eş

in
 B

ah
çe

sin
de

 B
in

bi
r R

e
knk

116

Telefondan bir kahkaha sesi geldi:

— Ya Görkem, iyi deneme ama Başkan’ın sesi daha tiz.

Kahkaha sesleri... Ülkeyi bilmem ama Başkan'ın çivisi çıkmıştı.

— Sen ne dediğini sanıyorsun küçük hanım?

— Diyorum ki bırak bu işleri abicim.

Başkan sustu ve derin bir nefes aldı:

— Bakın Yıldız Hanım, daha fazla gülünç duruma düşmemek için lütfen ciddi olun.

Yıldız öksürdü:

— Eh, pekâlâ Bay Başkan(!) madem çok merak ettin, evet ülkenin çivisi çıktı. Baksana çevrene bir! 
Para vermeden nefes alamıyoruz çünkü onun bile vergisi var! Git bir kamuflaj giy ve dışarı çık, gör 
ülkeni. Ha bu arada yemedim şekerim, tekrar deneme.

Telefon Başkan’ın suratına kapandı.

***

— Bay Başkan, bence bir genç kızın sözünü dinlemeniz biraz saçma. Ya biri sizi tanıyıp o tehdit me-
sajlarını gerçek kılarsa?

Başkan genç yardımcısının omzunu sıvazladı:

— Beni merak etme.

Kafasına şapkasını taktı ve kalabalığa girdi.

''Wol-Taj Cafe''

Başkan durdu. “Wol” ne? Ne ara Türkçe kendisini unutmuştu? İçeride eğlenen gençler gördü. Gülüm-
sedi ve yoluna devam etti. O yere asla adım atmazdı. Kendi öz dili ne günlere kalmıştı?

Biraz yürüdü. Adımını metroya attı ve hayatın kokusunu içine çekti. Birden öksürmeye başladı, hayat 
motor yağı ve ter mi kokuyordu? Vanilya kokusu nereye kaybolmuştu?

— Dayı ne bekliyorsun, ilerle hadi.

Başkan aldığı uyarıyla kendine geldi ve ilerledi. Peronun yavaş yavaş dolmasıyla ise gerilmeye başla-
dı. İçeri giren insanlar dört bir yanını sarıyordu. Her yerinde insanları hissediyordu. Bu işkencesi on beş 
dakika kadar sürdü. On beş dakikanın sonunda ise insanların çıkışını izledi.  Bir sure bekledi ve camın 
yansımasından düşen peruğunu düzeltti. İnsanlar saygıdan nasiplerini almamış gibilerdi. Verdiği ani 
kararla yerinden fırladı ve peronun başında bekleyen güvenlik görevlisinin yanına ilerledi. 

— Bakar mısınız efendim?

Orta yaşlı adam, sıradan biri sandığı Başkan’a döndü:

— Ne vardı?
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— Efendim ben bu metronun yetkilisiyle görüşmek istiyorum.

Güvenlik bu cevaba şaşırdı:

— Kendisi burada değil.

Başkan diretti:

— Ama çalışma saatleri içinde burada bulunmalı.

— Yok işte kardeşim, uzatma!

Başkan aldığı tepkiye şaşırdı. Bir an, sadece bir an gencin haklı olabileceğini düşündü. Ama sonra 
hemen bu düşünceyi aklından attı. Her güvenlik görevlisi aynı değildi ya! Görevlinin yaka kartına baktı 
ve ismini aklına kazıdı. Bununla sonar ilgilenecekti.

Geldiği yere bir göz attı. Kenar mahallenin birindeydi. Biraz yürüdü. Karşısına bir kahvehane çıktı. İçeri 
adım attı. Ufak masalar, kırılmaya meyilli sandalyeler, çürümeye yüz tutmuş gri renkli duvar ve bir tü-
pün üzerinde demlenen çay. Yoğun kehribar kokusu, ağır kasvetli hava… İlerledi ve bir masaya çöktü. 
Yanına en fazla on yaşlarında görünen bir çocuk yanaştı. 

— Siparişin nedir ağabey?

Başkan gülümsedi:

— Bana garson ağabeyini çağırır mısın?

Çocuk gülümsedi ve öndeki eksik dişleri göründü:

— Garson benim ağabey.

Başkan şaşırdı:

— Oğlum kaç yaşındasın sen?

— Sekiz buçuk. Sekiz tane parmağını açtı, son parmağını ise yarıya kadar indirip Başkan'a gösterdi.

— Sen fazla küçük değil misin garson olmak için?

Çocuk ellerini iki yana açtı ve ağabeyini taklit etti.

— Eee, ekmek parası ağabey ne yapalım?

Başkan burada gülmesi gerektiğini düşündü ama mimikleri emre uymakta isyancıydı. 

— Tamam, bana bir çay getir evlat.

Çocuk başını salladı ve iki dakika sonra elinde bir bardak çayla döndü. Başkan iki şekeri de atarken 
aklına karısının suratı geldi ve şekerin tekini geri bıraktı. 

— Başkan da amma kasılıyor.

— Evet, geçen gün bir açıklama yaptı. Bu yörede petrol bulacakmış (!). Ülke kurulduğundan beri arı-
yoruz, şimdiye kadar çıkmadı, bundan sonra çıkar mı sanıyor?

Aklına petrol raporları geldi.
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— Zaten işsizlik diz boyu, beyin göçü desen almış başını gidiyor.

— He ya, yeni Belediye Başkanı da bir halta yaramıyor zaten?

Başkan yumruklarını sıktı ve cüzdanından on lira çıkarıp masaya bıraktı. Sandalyesini itti ve kapıdan 
çıktı. Gecekondulara baktı. Düşük çatılar, kırık camlar, solgun boyalar ve mutsuz suratlar…

Bir anda bir çocuğa çarptı. Minik beden hızla geriye savruldu. Gecekondudan gencecik bir kız çıktı ve 
yere düşen çocuğa doğru koştu. Çocuk kafasını yere vurmuştu, çocuğu hızla kaldırdı ve başını ovdu.

— Üzgünüm, bir anda çıktı. Kardeşinize çarpmak istememiştim.

Kız bir şeyler mırıldandı.

— Efendim?

— Ablası değilim, annesiyim.

Bu gün daha ne kadar şaşırabilirdi? Bir şey demedi, diyemedi ve arkasını döndüğü gibi metroya koştu. 
Galiba uzun bir süre daha halka karışmayacaktı.

— Ülkenin çivisi öyle bir çıkmış ki hakikaten... Ne yapsam boş, herkesi mutlu edemezsin. Adalet bazen 
bazılarının mutsuzluğunu gerektirir.

Adana 
Adana Bilim ve Sanat Merkezi

Duygu GürlerYağmuru hep sevmişimdir. Bilmiyorum neden ama 
bana çok samimi gelir. Yağmur damlaları göğü delip 
aşağı inerken düşer her insanın gardı, insanın o zaman 
insan olduğuna inanırım ben. 2003’ün bir kış gecesi 
yağmur sokakları döverken doğmuşum. Gecenin en 
koyu tonu göklere hükmederken doğan, siyah dünya-
da beyaz bir bebek… Küçükken ben de milyonlarcası 
gibi beyazdım. Her renkten barınıyordu içimde ama 
zamanla renklerin yükünü taşıyamaz oldum. Hepsi bir-
den ağır geliyordu, teker teker omuzlarımdan kayıyor-
lardı, hissediyordum. Ben de hepsini kaybetmemek için 
tek bir renk seçtim kendime. O zamanlar pembe ol-
duğumu düşünmüştüm ama zamanla kendimi keşfet-
meye başladıkça tonumu değiştirmem gerektiğini fark 
ettim. Ben pembe değildim, pembe hissetmiyordum. 
Ben de tonumu değiştirdim. Her renk yeni bir hayat 
demekti bana, yeni sorumluluklar demekti.

Pek çok renk denedim. Hâlâ deniyorum. Denemeye 
de devam edeceğim çünkü hayat ben ona ne olmasını 
söylersem o olacak. Ve ben dünyamı en iyi şekilde süs-
lemek istiyorum

ama
Hepsi bir-

n kayıyor-
memek için

pembe ol-
ndimi keşfet-

gerektiğini ffaarkk 
ssetmmiyiyordum.

k yenini birr hhayat
emmeekti.

yorruum. Denememeeeeyeyeyeyye 
at beben onnaa nee oolmmmlmmasasaasınınını ı ıı ı
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Kızımın ayak sesleriyle uyandım. “Anne” dedi. Önemli bir şey olduğunu düşünüp ayağa kalktım. Ya-

tağına gittim ki bir de ne göreyim! Altı yaşındaki kızım tuvalet eğitimi aldığı hâlde altına kaçırmıştı.

Bu konunun üstünde fazla durmadım. Üşütmüştür diye düşündüm. Zaten akşam da fazla su içmiş 

ve tuvalete gitmeden uyumuştu. 

— O kadar meyve suyu içmeseydin eğer altına kaçırmazdın, dedim.

Ben bunları söylerken esnemekten beni dinleyemediğini fark ettiğim kızımın hâli beni yumuşat-

tı. Onu kucağıma aldım. Boş bir koltuğa yatırdım. Bir çarşafı sermek ne kadar sürerse o kadar 

zamanda derin uykulara daldı küçük kızım. Gülümseyerek baktım ona. Yavaşça alıp yatağına 

koyarken hâlsiz kaldığımı fark ettim. Sonra odama yöneldim. Yatağa uzanıp uykunun sıcacık kol-

larına bıraktım kendimi.

Aradan kısa bir süre geçmişti ki kırılan cam sesleri uykumun uzun sürmesini engelledi. Küçük kızım 

su içmeye çalışırken bardağı düşürmüş olmalıydı. 

— Ama kızım daha yeni yatırdım ben seni. Ne çabuk uyandın sen?

Kızım hâlâ dolaptan yeni bir şeyler çıkarma derdindeydi. Ona yardım ettim. Dolaptan çıkardı-

ğımız su şişesini kafasına diktikten sonra koşup giden kızımın ardından bakakaldım. Eşimin bu 

sesleri duymayarak uyumaya devam etmesi beni şaşırttı doğrusu. Demek ki çok derin uyuyordu. 

Yerdeki cam kırıklarını topladıktan sonra yarım kalan uykumu tamamlamak için yatağa yönelir-

ken uykumun bir daha bozulmamasını diledim.

Gün ağarınca ellerim yorganı iterken yorganın altından sarkan ayaklarım terliklerimi buldu. Eşimi 

uyanmış, kapının önünde ayakkabısını giyerken yakaladım. Ona iyi çalışmalar diledikten sonra 

kahvaltıyı hazırlamak üzere adımlarımı mutfağa yönelttim. Çarpan kapı sesinin ardından kızımın 

ayak seslerini duydum. Kahvaltılıkları masadaki tepsiye yerleştirdim ve kızıma seslendim:

— Beyza, meyve suyu mu içersin, süt mü?

Nikah Şekeri
ÖYKÜ
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Sorunun cevabını bildiğim hâlde kızımın “meyve suyu” diye bağıran sesini duymak hoşuma gidi-
yordu. Tahmin ettiğim gibi kızım seçimini yaptı ve buzdolabının kapağını açıp meyve suyu kutu-
sunu çıkardı. Üzerinde ayıcıkların bulunduğu bardağı alıp bağırdı: 

— Anne doldur hadi.

Bardağı doldurduktan sonra ben koyacağım, diye bardağı elimden alıp tepsiye koymaya ça-
lışırken gösterdiği çaba bana biraz komik geldi. Bardağı elinden alıp masaya koydum. Beyza 
durumdan hoşnut bir şekilde koşarak oturma odasına gitti.

Az sonra elimde tepsiyle odaya girince kızımı bir koltuğa uzanmış, eliyle karnını tutarken buldum. 
Kızım ne oldu sana böyle, dedim. Ağzından çıkan kelimeleri bana duyurmak için çaba harcayan 
kızımın başına çömeldim. “Karnım ağrıyor anne.” diye seslendi.

Düşündüm bir an. Bütün bunlar tesadüf olabilir miydi? Altına kaçırma, gecenin bir yarısı su içme, 
meyve suyuna olan düşkünlük ve şimdi de karın ağrısı… Acaba bunlar bir hastalığın belirtileri 
miydi? “Mevsim değişikliğidir.” dedim. Sonra üzerine kalın bir örtü serdim.

Çalan telefonun sesi tüm evde yankılandı. Arayan kız kardeşim Rana’ydı. Efendim, diye seslenince 
kızgın bir sesle:

— Düğün hazırlıklarına yardım etmeyecek misin abla, dedi; sesi de heyecanlıydı.

— Bu akşam geliyoruz, deyiverdim. Kardeşimin yanında olmam gerekiyordu. Ama yolculuğu he-
nüz planlamadığım için de kendimi kötü hissettim.

Bu yalanı düzeltmek için eşimi arayıp olanı biteni anlattım. İzin alması gerektiğini söyledim. Her 
şeyin düzelmesi beni rahatlattı. İçeri girince Beyza’yı kahvaltı yaparken buldum. Beyza bu ne iştah 
böyle çok yiyorsun ama hiç kilo almıyorsun, deyince bana inat meyve suyunu kafsıına dikti. 

Kız kardeşimin evleneceği aklıma geldikçe gözlerimden dökülen birkaç damla gözyaşına engel 
olamadım. Hatırladım da ben evlenirken o da çok ağlamıştı ablam evden gidecek diye. Küçüktü 
daha. O sırada odaya giren Beyza dinlenmek istediğini söyleyerek odasına geçti. Tatlı kızım göz-
lerini açtığında kendini arabada buldu. Ona düğün için Ranalara gideceğimizi söyledim. Sonun-
da açık pembe renkli iki katlı müstakil bir evin önünde durduk. Kız kardeşim Rana, annem, erkek 
kardeşim Bora, Bora’nın karısı Sena ve çocukları hepsi bizi karşılamak için bahçeye inmişlerdi. 
Tüm çeyizler hazırdı, hepsi sandıklara konulmayı bekliyordu. Günün sonunda tüm hazırlıklar bit-
mişti. Herkes yorgunluktan uyuyakalmıştı. Aradan hızla geçen iki üç günün ardından düğün günü 
gelmişti. Evde bir telaş, bir telaş…

— Beyza ayağımızın altında dolaşma! Gel yanıma otur. 
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— Bora çocuklarına sahip ol! 

— Sena, Rana’ya bak. Düzgün hazırlanmış mı?

— Seda kızım sen de eşine söyleyiver, arabayı hazırlasın.

Bütün herkese böyle görev vermek annemin işidir. Oturur başköşeye elinde bastonunu sallaya-
rak emir verir. Hazırlıklar tamamlanınca arabaya binip düğün salonunun yolunu tuttuk. Düğün 
başlayınca ilk olarak gelin ve damat romantik bir müzik eşliğinde dans ettiler. Ardından çalınan 
iki hareketli şarkıyla oynadık. Bir süre sonra pasta ve meyve suları dağıtılmaya başlandı. Beyza 
iki dilim pasta ve bir kutu meyve suyunu bitirince hızlı nefes almaya başladı. Kızım sonunda da-
yanamayarak bütün yediğini çıkarttı. Heyecanla çalan romantik müzik sustu, yerini bağıran çağı-
ran insanların sesine bıraktı. Ambulansın sirenleri duyulduğu zaman doktor ve hemşire ellerinde 
sedyeyle başımıza dikildiler. Beyza’yı sedyeye koyarak ambulansa yerleştirdiler. Ben de kızımın 
peşini bırakmadım tabii.

Beyza, ambulansla hemen hastaneye götürüldü. Hastaneye gelince kızımı bir odaya aldılar. Ve 
doktor girdikten sonra kapı kapandı. Aradan geçen uzun bir süreden sonra odanın kapısı açıldı; 
başı önde, elleri arkasında birleşmiş doktor birkaç tetkik yapılacağını söyledi. Ardından kan testi 
ve yapılan birkaç tetkikten sonra “Kızınız şeker hastası.” dedi doktor. Sonra bu konu hakkında bize 
şunları söyledi:

— Şeker hastalığı yaşam boyu sürer. Beslenme ve düzenli egzersiz önemlidir. Günde en az ya-
rım saat egzersiz yapılmalıdır. Günde en az dört kez kan şekerine bakılıp insülin dozuna karar 
verilmelidir. Beyza eskisi gibi şekerli ürünleri gelişigüzel tüketemez. Suistimal etmemek koşuluyla 
dondurma, çikolata yiyebilir. Eğer egzersiz yapılmaz ve beslenme saatleri kaçırılırsa kan şekeri 
düşer. Ateşli hastalıklarda daha fazla insülin alınmalıdır. Bulantı veya kusma olursa hemen acil 
servise başvurulmalıdır.

Doktorun yanından ayrıldığımızda Beyza’nın yattığı odaya girdik. Her şeyden habersiz öylece 
bakıyordu. Yanına oturup ona hastalığından bahsettim. Onun ağlamasına dayanamayarak ben 
de birkaç damla gözyaşı döktüm. Yarın sabah evimize döneceğimizi söyledim ona. 

Zor bir gecenin ardından sabah yola koyulduk. Eczaneye uğrayıp insülini aldık ve eve geçtik. Evde 
heyecanla bizi bekleyen Rana, Bora, Sena ve annem hemen soru sormaya başladılar. Onlara 
doktorun söylediklerini olduğu gibi anlattım.

Kızım bundan sonra çikolata ve çok sevdiği meyve suyunu sık tüketemeyecekti. Yaşıtlarından farklı 
olarak hayatı boyunca insüline bağımlı olacak ve tüm yaşamını bu hastalığa göre planlamak zo-
runda kalacaktı. Güzel kızımın narin teni kuruyup zaman zaman yara olacaktı. Sanki çok yaşlan-

an farklı 
k zo-

-
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mış gibi yorulan karaciğeri de cabasıydı. Bunu herkes biliyor ve herkesin içi yanıyordu. Bense tüm 
üzüntümü bir kenara bırakıp kızıma moral vermek ve destek olmak zorundaydım.

“Şekerin yükselir ilaç insülin alırsın

Kan şekerin düşer çay şekeri alırsın

Tedbirli değilsen hâlsiz yolda kalırsın

Çok yamandır şeker hastalığı”1

1 Tahsin Koç’un “Şeker Hastalığı” adlı şiirinden alıntıdır.

Adana 
Adana Bilim ve Sanat Merkezi

Zeynep Nazlı Çabuk

Ben Zeynep Nazlı Çabuk. 2. sınıftan bu yana Adana 
Bilim ve Sanat Merkezine gidiyorum. Öğretmen-
lerim sayesinde yazmaya karşı yeteneğimin oldu-
ğunu fark ettim. Bunun temelinde küçüklüğümden 
beri kitapları elimden bırakmamamın etkili oldu-
ğunu düşünüyorum. Kitaplar benim en eski ve en 
iyi arkadaşımdır. İlgi duyduğum başka bir alan da 
müzik. "Müzik ruhun gıdasıdır." derler. Keman çal-
mak ve müzik dinlemek de benim için gerçekten 
öyle. Yeteneklerimizi geliştirmek konusunda, müziğe 
yatkınsak çaldığımız  enstrümandan en güzel sesi 
çıkarabilmek veya söylediğimiz şarkının dizelerini 
en güzel şekilde okuyabilmek;  resimde başarılıysak 
renkler arasında en güzel uyumu yakalayabilmek 
için çabalamamız gerektiğini düşünüyorum. En bü-
yük hayalim ileride başarılı bir doktor olmak aynı 
zamanda sevdiğim şeylere zaman ayırabilmek.

ekabilmek
um. En bü-
mak aynı 
abilmek.

Ad
Adana
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Bir bahar sabahıydı, yine bir Türkçe dersindeydik. Sanki bütün arkadaşlarımın uykusu vardı. Ho-
camızı sessiz sessiz dinliyorduk. Ahmet öğretmen, Türkçemizin bugünkü durumu hakkında konu-
şuyordu. Bu konu hepimizin dikkatini çekmişti. Âdeta uykudan uyanmış gibiydik. Herkes bir şeyler 
söylemeye başlamıştı hatta kendi aramızda tartışmaya bile başlamıştık. 

Ahmet öğretmen:

— Sevgili öğrenciler, görüyorum ki konuya oldukça ilgilisiniz. Bu durum beni memnun etti. Çünkü 
dil olmazsa millet de vatan da olmaz biliyorsunuz. 

Efe:

— Evet öğretmenim. Ben de duymuştum. Dil olmayınca vatan da millet de olamazmış.

Ahmet öğretmen:

— Evet arkadaşlar, dilini kaybeden topluluklar tarih sayfasından silinip gitmiştir. Dil, var olmak 
kadar önemlidir. Aklıma bir fikir geldi. İsterseniz haftaya çarşamba günü dersimizde bu konuyu 
tartışalım.

Hep beraber:

— Çok iyi olur hocam, dedik.

Ahmet öğretmen:

— İsterseniz konumuza bir de başlık bulalım. Tartışma konumuzun başlığı, “Türkçeye yeni kelime-
lerin girmesi iyi mi olur, kötü mü?” olsun. Şimdi “İyi olur ya da kötü olur.” diyenlere göre iki grup 
oluşturalım. 

Sınıf iki gruba ayrıldı. 

Ahmet öğretmen:

— Herkes konu hakkında araştırma yapsın, çarşamba günü tartışacağız, diyerek sınıftan ayrıldı.

Çarşamba gününü herkes iple çekiyordu. Aramızda ufak tartışmalar bile oluyordu. Araştırmalar yaptık. 

Türkçemiz
ÖYKÜ
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Ve işte sonunda herkesin merakla beklediği o gün gelmişti.

Ahmet öğretmen, masaları karşılıklı hâle getirerek tartışmayı başlattı.

İlk sözü Betül aldı:

—Dilimize yeni kelimelerin girmesi iyi bir şey, böylece dilimiz zenginleşiyor, dedi. 

— Çok yanılıyorsun, diye lafa atıldı Nuri. Çünkü dil yeni kelimelerle zenginleşmez. 

İsmail:

— Saçma, bu konuyu tartışmak bile çok saçma, tabii ki yeni kelimeler her zaman daha cool, dedi.

— Kendi dilini konuşmasını bilmeyen bir insansın sen, dedi Ayça.

Gökalp:

— Kesinlikle İsmail haklı, dedi.

— Sen de çok yanılıyorsun, dedi sınıfımızın dâhi çocuğu Efe.

Hümeyra söz alarak:

—Arkadaşlar olaya biraz kültürel açıdan bakalım. Türkçede karşılığı varken yabancı bir kelimeyi 
kullanmak Türkçe kelimeyi yok etmek değil midir? 

Öğretmenimiz araya girdi:

— Elbette, böyle yaparsak kendi ellerimizle kendi öz Türkçemizi yok ederiz, dedi. 

— Çok haklısın öğretmenim, dedi Nuri.

Gökalp:

— Ama öğretmenim, siz tarafsız olmalısınız.

— Benim taraf tutmuyorum, dedi Ahmet öğretmen.

Nuri: 

— Ahmet öğretmenin bir Türkçe öğretmeni olarak bizi savunması gayet normal.

Ahmet öğretmen:

— Kendi evlatlarımıza aktaracak bir şeylerimiz olmalı. Bana kalırsa bunların başında da Türkçe 
sevgisi gelir. Türkçenin benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Elbette ki Türkçemizi sevece-
ğiz ve koruyacağız. Bunun aksini söyleyen insanların bir Türk evladı olduğuna inanmıyorum yani 
inanmak istemiyorum.

Gökalp, Hümeyra’ya:

— Az önce söylemek istediğini biraz daha açar mısın?

— 

Gö

— 

— 
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Hümeyra:

— Mesela “Bilgisayar” kelimesi varken “Computer” kelimesini kullanmak ne kadar yanlış veya 
“Teşekkür ederim.” gibi güzel bir kelimemiz varken “mersi” kelimesini kullanmak ya da “Güle güle” 
kelimeleri varken “Bye” demek ne kadar da yanlış değil mi arkadaşlar?

Tartışma gittikçe alevleniyordu. Böylesine önemli bir konu için elbette gerekliydi.

İsmail:

— Her iki kelimeyi de kullansak daha iyi değil midir?

Öğretmenimiz dayanamayıp tekrar söze karıştı:

— Sevgili öğrenciler, İsmail’in teklifi çok masum ve akla uygun gibi gelebilir. Fakat bu, uygulama-
da öyle olmuyor. Yabancı bir kelime öne çıktıkça karşılığı olan Türkçe kelime yzamanla kaybolu-
yor. Hem kelimelerin dayandığı bir kültür, bir tarih var. Atasözü var, deyim var, bilmece var. Kelime 
kullanılmaz hâle geldikçe arkasındaki bu zengin kültür de yok oluyor.

Sınıfımızın dâhisi Efe:

— Yani öğretmenim, yabancı kelime sadece bir Türkçe kelimeyi değil bir kültürü de yok ediyor.

— Aynen öyle Efeciğim.

Hümeyra:

— Öyleyse kuralı koyalım arkadaşlar. Türkçemizde karşılığı varsa yabancı kelimeler dilimize gir-
memeli.

Sınıf ortak bir karara varmış gibiydi. Herkes Hümeyra’yı onaylıyordu. Ahmet öğretmen de çok 
mutlu olmuştu.

Gökalp tekrar söze karıştı:

—Arkadaşlar, tamam anlaşıldı. Türkçe karşılığı varken yabancı kelimeleri kullanmamalıyız. Fakat 
bir de şu problem var:

Nuri dayanamadı:

— Her şey açık ortada, daha ne problem kaldı?

Ahmet öğretmen:

— Arkadaşlarımızın sözünü kesmeyelim. Kimsenin kafasında bir şüphe kalmamalı. Gökalp sözünü 
tamamlar mısın?

— Öğretmenim, yabancı kelimenin Türkçemizde karşılığı yoksa ne yapacağız?

Hümeyra söz aldı.
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— Ona da Türkçe karşılık bulacağız.

Hümeyra’nın iyi araştırdığı her konuşmasından anlaşılıyordu.

— Peki nasıl?

Hümeyra:

— Buzdolabı, bilgisayar, özçekim kelimelerinde olduğu gibi. 

Nuri ilk defa duymuş gibi:

—Özçekim de nedir, dedi.

Efe:

— Hani şu selfie dedikleri var ya, işte onun Türkçe karşılığı özçekim.

İsmail:

—Bak bu çok güzel olmuş. Ben de bundan sonra selfie değil özçekim yapacağım.

Sınıf artık bir karara varmış görünüyordu. Türkçede karşılığı olan yabancı kelimeler kullanılmaya-
cak, karşılığı olmayan yabancı kelimelerin yerine de Türkçe karşılıklar bulunacaktı.

Ahmet öğretmen:

—Sevgili öğrenciler, bu yararlı tartışma için hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle de konuyu araş-
tırarak gelen arkadaşlarınıza. Özçekim kelimesini de öğrendiğimize göre bugünün anısına bir 
özçekim yapmaya ne dersiniz?

Bütün öğrenciler:

— Eveeet, diye ayağa fırladı.

Hep beraber özçekim yaptılar. Bütün öğrenciler sevinçliydi. Ahmet Öğretmen’in mutluluğu ise 
gözlerinden okunuyordu.
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Afyon
Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi

Aleyna Çelebi

Bir bahar sabahı tan yeri ağarırken açmışım mavi 
gözlerimi dünyaya. Bebekliğim güzel bir ilçede İs-
cehisar’da geçti. İlk adımlarımı orada attım, hayata 
dair ilk kelimelerimi yine orada söyledim. Sonra 
taşınmışız bu güzel ilçeden Afyonkarahisar’a. Başta 
biraz zor olmuş benim için alışmak. Ama sevdim 
sonra burayı da. İnsan sevmek isterse güzel gelir 
işte. Sonra okula başladım. Etrafımda ne kadar da 
çok arkadaşım vardı. Çok severim arkadaş edin-
meyi, yeni hayatlar tanımayı. Ailem kadar sevdiğim 
arkadaşlarım oldu. Kitap okumayı sevdim ben 
okulda, hayatın gürültüsünden biraz uzaklaşmak 
yeni ufuklara yelken açmak için. Sonra yazmaya da 
başladım Bilim ve Sanat Merkezinde. Duygularımı 
güzel ifade edebilmek için. Yaşamıma renk katıyor 
yazmak, okumak. Sorumluluklarımı yerine getire-
bilmek, hayallerimi gerçekleştirmek için yazmaya 
devam ediyorum. Ve her geçen gün hayallerime bir 
adım daha yaklaştığıma inanıyorum.
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Buket, yine en yakın arkadaşı ile tartışmış, ortamdan uzaklaşmaya ihtiyacı olduğunu fark edip her 
tartışma sonrası kaçtığı ağaçların arasındaki banka gitmişti. Dizlerini karnına doğru çekmiş, dü-
şünüyordu. Neden herkes ona bu kadar ters davranıyordu? O, arkadaşları onu biraz olsun anla-
sın istiyordu sadece. Ama sürekli tartışıyorlar, Buket de işlerin daha kötü olmaması için ortamdan 
hemen kaçıyordu. Yine kaçmış, o banka gelmişti. 

Bir sürü düşünce arasında sıkışıp kalmıştı. Dünyadan kopmuş, yanına birisinin geldiğini bile fark 
etmemişti, bu yüzden yanı başında tanımadığı bir genç görünce irkildi. Gözlerini, onu orada is-
temediğini açıkça belirtecek şekilde karşısındaki gencin gözlerine dikti. Fakat genç, kızın rahatsız 
edici bakışlarını pek de umursamıyor gibiydi. Birini hatırlamaya çalışır gibi dikkatlice kızı inceli-
yordu. Gencin kızın kim olduğunu bulmaya dair verdiği savaştan sonunda yenik çıkması omuz-
larının yenilgiyle düşmesine sebep oldu. Oturmak istiyordu ama kızın rahatsız olabileceğini dü-
şünerek oturmaya da çekiniyordu. Birkaç saniyenin ardından en azından kendisini tanıtmasının 
aralarındaki rahatsız edici sessizliği bozacağını umarak elini uzattı:

– Ben Barış.

Buket, temkinli bir şekilde uzatılan ele baktı. İnce ve uzun parmakları, bir yumak ipe takılmış 
kalemler gibi duruyordu. Buket, hâlâ kendisine uzatılan ele garip bir nesneymiş gibi bakıyor, to-
kalaşmaktan kaçınıyordu. Barış da havada kalan elini sallayarak cebine soktu. Kendisini tanıtma-
ya çabasına eğer Buket cevap verseydi kim olduğunu hatırlamaya dair verdiği mücadelede bir 
sonuca ulaşabileceğini umuyordu. Bu düşüncesi umduğu gibi sonuçlanmamıştı. Yavaşça bankın 
diğer ucuna ilişti. Soğuk havanın teniyle temasını azaltmak için paltosunun yakalarını kaldırdı. 
Yandan bakıldığında çizgi filmlerdeki karakterlere benziyordu. Buket, bu görüntü karşısında ken-
disini tebessüm etmekten alıkoyamadı. Bunu fark eden genç konuşmayı devam ettirebilmek için 
bir fırsat yakaladığı için sevinerek sordu:

– Neden gülümsedin?

Buket, yüzündeki gülümsemeyi silip tekrar mesafeli bir tavır takındı: 

Bir Buket Hayat
ÖYKÜ

arşısında ken-
irebilmek için
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– Boşuna sohbet etmeye çalışma, akşamın bu saatinde yanıma gelen biriyle konuşmayacağım. 

Üstelik pek de güven vermiyorsun. 

Barış, ister istemez ceplerindeki ellerini ve paltosunun içinde kaybolmuş boynunu düşündü. 

Omuzlarını silkti: 

– Evet, sanırım gerçekten haklısın.

Buket, gözlerini devirip sıkıntılı görünmesine sebep olan dizlerini aşağı indirdi ve bir süre öylece 

yere baktı. 

Barış, bir umutla tekrar elini uzattı: 

–Ben Barış, makine mühendisliğinde okuyorum. 

Uzatılan el bu defa havada kalmamıştı: 

– Buket ben, radyo-televizyon-sinema okuyorum.

Barış, tokalaşmadan sonra elini yavaşça geri çekti. Alnı kırıştı, düşünceliydi. “Buket” ismi onu, kızı 

gördüğünde yaşadığı hatırlama karmaşasında bir adım öne geçirmiş gibiydi.  “Buket… Buket…” 

diye kendi kendine mırıldandı. Sonunda cevabı bulduğunda, uzun uğraşlar sonucu cevabı bulmuş 

olmanın heyecanıyla ona döndü: 

– Buket… Başka bir adın daha olmalı. Mesela gece gibi. 

Buket, mütevazı bir gülümsemeyle başını evet anlamında salladı: 

– Doğru, var ve muhtemelen de tahmin ettiğin kişiyim.

– Demek sen gerçekten osun…

– Hayır, sadece ona o kadar hayranım ki onun bir taklidiyim aslında. Tabii ki de oyum! 

Barış, hâlâ fazlasıyla şaşkındı. Gece, tanışmayı gerçekten istediği biriydi ve birçok kez onunla 

tanışmalarının nasıl olabileceğini düşünmüştü ama hiçbiri böyle değildi. 

– Yerleşke içinde –ve sonrasında daha birçok yerde- adını duyup senaryosunu senin yazdığın o film-

leri izlediğimden beri seninle tanışmayı istiyordum. Bu arada… İkisi de birbirinden muhteşem filmler. 

Buket, tebessüm etmekle yetindi. Senaristliğini üstlendiği filmler büyük bir başarı yakaladığından 

ve o da belli bir ün kazandığından beri böyle insanlarla karşılaşıyordu. Son birkaç aydır böyle 

tepkilere alıştığı bile söylenebilirdi ama yine de kendini az da olsa utanmaktan alıkoyamıyordu.

İndirdiği dizlerini tekrar kendine doğru çekti. Üşüyordu ve üzerinde de yalnızca ince bir ceket var-
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dı. Soğuk havada üzerine kalın bir şey almadan öylece çıkmıştı. “Bazen düşündüğüm kadar sert 
olmadığımı unutuyorum.” diye düşündü. Kollarını sıvazlayarak biraz olsun kendini ısıtmaya çalıştı. 
Soğukla savaşmaya devam ettiği birkaç dakikadan sonra daha fazla orada kalamayacağına 
karar verdi. Zaten morali de oldukça bozuktu. Üstüne bir de kendine özel zannettiği bir yerin o 
kadar da kendine özel olmadığını ve her an başkalarıyla paylaşması gerekeceğini düşünerek 
kızmıştı. Ayağa kalktı. Yüzüne seviyeli bir gülümseme yerleştirdi: 

– İyi akşamlar.

Barış da ayağa kalktı: 

–İstersen seni kaldığın yere kadar bırakabilirim. Sonuçta saat geç ve… 

Buket’in bakışları konuşmaya devam etmemesi gerektiğini açıkça belirtiyordu. Ağaçlara yöneldi. 
Barış ise arkasından öylece bakakaldı, hayal gücüne ve bunun ürünü olarak yazılan senaryoları-
na hayran olduğu kızın ardından. 

Buket, hızla yurttaki odasına gidip battaniyeye sarıldı ve o gün neler yaptığını düşünmeye baş-
ladı. Bu yaptığı, durum değerlendirmesi olarak da adlandırılabilirdi. Arkadaşlarının, en kötüsü 
de Deniz’in kalbini kırması ve bunu bir daha hatırlaması kendisini fazlasıyla kötü hissetmesine 
sebep olmuştu. Aslında kendisini haksız görmüyordu, üzerine fazla gelindiğini düşünüyordu ama 
bir yandan bu konuya hiçbir şekilde tarafsız bakmayı başaramayacağının da farkındaydı. Diğer 
yandan, elbette ki kesinlikle kimsenin kalbini kırmak istemiyordu ama arkadaşları tarafından hep 
yanlış anlaşıldığını, kendisine ön yargılı davranıldığını hissediyordu. Sadece Deniz vardı ona böyle 
davranmayan ama son zamanlarda o da değişmişti. 

En fazla yarım saat önce gördüğü genci düşündü sonra. Ona karşı biraz tutarsız davranmıştı. 
Ama sanki biraz daha ılımlı davranmayı başarabilse anlatmaya başladığında bütün anlattıklarını 
dinleyecek, ona hak verecek, ona destek olacakmış gibi bir izlenim oluşturmuştu Buket’te. Artık 
iş işten geçmişti, kim bilir onu bir daha ne zaman görecekti. O yüzden gözlerini kapatıp zihnini 
temizlemeye çalıştı ve çok geçmeden de uyuyakaldı. 

Gördüğü rüyalar ise kâbustan beterdi. Rüyasında, bir uçurumdan düşmek üzereydi. Onu düş-
mekten alıkoyan tek şey ise tek eliyle tutunabildiği küçük bir çıkıntıydı. O orada hayatta kalmaya 
çabalarken uçurumun tepesinden ona bakan birçok tanıdık sima vardı. Bunlar tanıdıkları, arka-
daşları, dostlarıydı. Ama aynı zamanda hepsi de bir şekilde incittiği insanlardı ve hiçbiri öne çıkıp 
ona yardım etmiyordu. En önde ise Deniz vardı. Ona bakıp acımayla başını iki yana sallıyordu. 
Buket’in eli ise giderek kayıyor, âdeta dipsiz uçurum onu içine çekiyordu. Elinin kaydığı her sani-
yede kalbi daha da hızlanıyor ve korku bedenini sarıyordu. Sonunda daha fazla dayanamayarak 
gözlerini sıkıca kapattı ve elini bıraktı.
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Kan ter içinde yataktan fırladı. Etrafına bakındı. Odasında ve yatağındaydı. Yatağının başındaki 
saate baktı. Saat hayli geçti. Derin derin nefes alarak kendine gelmeye çalıştı. Sakin olduğuna 
kanaat getirince başını tekrar yastığa koydu. Yine bir kâbus görmekten fazlasıyla korkuyor olması 
tekrar uykuya dalmasını zorlaştırmıştı.

Başka bir kâbus daha görmeden ve biraz huzursuz olsa da en azından uykusunu almış olarak 
uyandı. Kalktığında gece üzerinde olan kıyafetleriyle uyumuş olduğunu fark etti. Giysi dolabının 
başına geçip ne giyebileceğine baktı. Kıyafetlerini değiştirdikten sonra ders kitaplarını ve bilgisa-
yarını alarak odasından çıktı.

Dersliklere giderken yolda Deniz ile karşılaştı. Deniz ona bir selam vermeye bile tenezzül etme-
mişti ama Buket aralarındaki sorunu düzeltmek için ilk adımı atması gerektiğini biliyordu çün-
kü bu tatsızlık uzadıkça daha da rahatsız edici olacaktı. “Deniz!” diye seslendi. Deniz, oturduğu 
bankta okuduğu kitaptan başını kaldırmadı:

– Evet?

Buket, kucağındaki eşyalarıyla yanına oturdu:

– Hadi, bana böyle yapma. Özür dilemeye geldim. Çok üzgünüm. Biraz fevri davrandım ama çok 
üzerime gelmişlerdi.

Deniz, hâlâ kafasını kaldırmamıştı:

–Anladım. Tamam. 

Buket, hayal kırıklığına uğramıştı:

– Bu kadar mı? Başka bir şey demeyecek misin? 

Deniz, sonunda başını kaldırdı:

–Bu ilk tartışmamız değildi Buket. Üstelik yine senin yüzünden çıkan bir tartışmaydı. Belki de bu 
artık biraz birbirimizden uzaklaşmamız gerektiği anlamına geliyordur. 

Bu sözler karşısında Buket fazlasıyla afallamıştı. Bu sorun bir özür ile halledilir sanmıştı çünkü orta-
da yalnızca bir yanlış anlaşılma vardı. Anlaşılan hemen barışacaklarını sanması büyük bir hataydı.

Yutkunmak bile zor geliyordu ona o anda. Ama yine de gülümsemeye çalıştı: 

–Peki. Umarım yine eskisi gibi arkadaş olabiliriz. Umarım, hata yaptığını fark edersin.

Banktan kalkıp bölüm binasına yöneldi. Düşüncelerinin yoğunluğunun verdiği dalgınlıkla yürürken 
birine çarptı. Çarptığı kişiye bağırmak için kafasını kaldırmıştı ki karşısındakinin akşam karşılaştığı 
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genç yani Barış olduğunu fark etti. Sıkıntıyla yere düşen eşyalarını toplamaya çalışınca Barış da 
eğilip ona yardım etti. Buket’in sinirli ifadesi yumuşadı. Topladıklarıyla tekrar doğrulurken Barış 
da gülümseyerek ona eşyalarını verdi. 

“Teşekkür ederim.” dedi sessizce. 

“Sana çarpan bendim, en azından bu şekilde telafi ettim.” diye cevap verdi Barış da. Hâlbuki ikisi 
de çarpanın Buket olduğunun farkındaydı. 

– Aslında ben sana çarptım.

Barış, başını iki yana salladı:

– Hayır, ben çarptım. 

O anda yapmaya çalıştığı şey her ne kadar Buket’in keyfini yerine getirmeye çalışmak olsa da 
Buket keyfi bu şekilde yerine getirilebilecek biri değildi. 

“Sana, ben çarptım, dedim!” diyen Buket’in sesi epey yüksek çıkmış, etraftakilerin onlara bakma-
larına sebep olmuştu. Onlara da çıkışmak üzere olan Buket, buna gerek kalmadan herkes kendi 
işine dönünce biraz mahcup olarak Barış’a baktı: 

–Üzgünüm… Sadece kafam fazla karışık. 

Barış anlayışla gülümsedi ve Buket’teki huzursuzluğunu fark edip her ne kadar zayıf bir ihtimal 
olsa da konuşmak isteyebileceğini düşünerek ona bir teklif sundu: 

– Eğer dersinin başlamasına vakit varsa çay içmek ister misin? 

Buket bir süre düşünüp sonunda:

– Fark etmez, dedi. Hatta iyi olur.

Birlikte yerleşkedeki kafeteryalardan birine doğru yürüyorlardı. Barış’ın elleri ceplerinde dahi sürekli 
hareket hâlindeydi. Sonunda sormasının doğru olacağından pek emin olmasa da bir soru sordu: 

– Sana ne olduğunu sorsam bana kızar mısın? 

Buket, kaşlarını çatarak ona döndü:

– Neden kızayım? 

Barış, derin bir nefes aldı:

– Aslında tam da bu yüzden. Bana kızar mısın diye sorduğumda bile kaşların çatık, kızmaya 
hazırsın. 
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Buket, Barış’ın dediklerinin doğruluğunu bildiği için kendisini biraz kötü hissetti. Haklıydı:

– Aslında her zaman böyle değilimdir ama… Çok yakın olmadığım kişilerin yanında kendimi tam 
anlamıyla ifade etmekte biraz zorlanıyorum sadece. 

Ardından ne olduğunu anlatması gerektiğini de hatırladı.:

– Ve en yakın arkadaşım olarak gördüğüm biriyle birkaç anlaşmazlık yaşıyoruz. 

Barış, kafasıyla onu onayladı: 

– Zor bir durum, evet… 

Laflayarak yürürken kafeteryaya gelmişlerdi bile. İçeride bir masaya oturdular. Barış, iki çay söy-
ledi. Çayı beklerken koyu bir sohbete başlamışlardı. Buket ona biraz ailesinden, biraz yaşamın-
dan bahsetti. Arkadaşları ile biraz sık yaşadığı anlaşmazlıklar ve Deniz ile aralarının bozulmasına 
sebep olan yanlış anlaşılmayı anlattı. Barış dikkatle dinliyor, arada dinlediğinin bir göstergesi 
olarak başını sallıyordu. Anlatacakları bittiğinde derin bir nefes aldı. Her şeyi soluksuz anlatması 
Buket’i yormuştu. Sonrasında da Barış kendinden bahsetti. Neden makine mühendisi olmak iste-
diğini, ailesini, kardeşini... Buket de onu dikkatle dinledi. Barış ile iyi anlaşmışlardı çünkü Barış iyi 
bir dinleyiciydi ve Buket’in bir arkadaşta en çok aradığı özellik de buydu.

İki ya da üçüncü çaylarını da keyifle içerlerken Buket saatine baktı, “Eyvah! Ders başlayalı on 
dakika olmuş! Bir de bölümdeki en sert mizaçlı hocanın dersiydi. Şimdi derse de almaz artık.” 
cümlesini söylerken sesine de bulaşan çaresizlikle sandalyesine gömüldü. Kara kara derse nasıl 
girebileceğini düşünüyordu ama bir türlü bir çıkar yol bulamıyordu.

Bunun yanında Barış da Buket’in bu durumdan ne kadar rahatsız olduğunun farkındaydı. Ama o 
anda uygulanabilecek alternatif bir çözüm olmadığı için işi şakaya vurmayı seçti:

– Sıkma canını, ne olacak? Bir ders de yok yazılırsın. Hem fena mı oldu bir dersten yırttın? 

Buket, ellerinin arasına aldığı yüzünü sırıtan Barış’a çevirdi. Belli belirsiz evet anlamında kafasını 
salladı. Bunu gören Barış da ona yeni bir teklif sundu: 

–Madem şimdi boşsun, biz de biraz daha sohbet edelim mi?

Buket gülümsedi: 

– Olur.

Buket’in içinden bir çocuk parkına gitmek geçiyordu ve Barış’a bu teklifini sundu, o da kabul etti, 
parka gidip bir banka oturdular. Bir süre sonra Buket salıncağa binmek istediğini söyleyerek sa-
lıncağın yanındaki çocukların oluşturduğu sıraya girdi. Gülerek etrafa bakınırken parkın etrafın-

nda kendimi tam 

.
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daki banklardan birinde tek başına oturmuş bir çocuk gördü. Ellerini banktan sallanan bacakla-
rının üzerinde kavuşturmuştu. Tek başınaydı ve üzerindeki pek kalın durmayan paltosu da birçok 
yerinden yırtılmış ya da sökülmüştü. Buket, çocuğa doğru yürüyünce Barış da arkasından gitti. 

Buket,  küçük çocuğa “Yanına oturabilir miyim?” diye sordu yanına geldiklerinde. Çocuk tanıma-
dığı bu iki kişinin önünde konuşsa mı yoksa gitse mi bilemeden öylece onlara baktı. Küçüklükten 
itibaren her çocuğa tanımadığı biriyle konuşmaması öğretilirdi, o yüzden Buket de normal karşı-
ladı bu durumu. “Eğer sen istemezsen oturmam, önemli değil.” dedi yedi sekiz yaşlarında gözü-
ken çocuğun ondan korkmamasını umarak. 

“Oturabilirsin.” dedi çocuk sonunda. Sesi pek emin çıkmıyordu ama yine de onun tehlikeli olma-
dığına karar vermiş olmalıydı. 

“Benim adım Buket.” dedi elini çocuğa uzatırken. Çocuk bir kızın eline, bir de kıza baktı. Hızlıca 
kızın elini tutup bıraktı. Alışıldık bir şekilde olmasa da tokalaşmıştı. 

“Bu da Barış.” diyerek arkadaşını tanıttı Buket. Barış da gülümseyerek çocuğa el salladı Buket’in 
yanı başında: 

– Senin adın ne peki? 

Çocuk yine kararsızlıkla ikisine baktı

– Süleyman, dedi birkaç saniyenin sonunda. 

Buket gülümseyerek:

– Tanıştığımıza memnun oldum, Süleyman, derken çocuğun yüzünde de belli belirsiz bir gülüm-
seme oluştu.

Bir süre sonra Süleyman, Buket ve Barış’a alışmıştı artık. Üçü bankta oturmuş, Barış’ın aldığı simit-
leri yiyorlardı. “Süleyman” dedi Buket simidinden bir parça koparırken. “Neden yalnızsın burada?” 
Çocuk duyduğu soru karşısında bir anda durmuştu. Gözleri büyümüş, şüpheyle onlara bakmaya 
başlamıştı. “Annemin bir işi vardı, bir yere kadar gitti. Yalnız değilim.” dedi.

Buket, her ne kadar çocuğu zorlamak istemese de çocuğun doğruyu söylemediği ortadaydı. 
Epeydir oradaydılar ve Süleyman’ın yanına onların dışında ne gelen olmuştu ne de giden.

“Süleyman…” dedi Buket, çocuğun küçük ve üşümüş bir elini avuçlarının içine alırken. “Bana doğ-
ruyu söyle.” 

Çocuk sıkıntıyla elindeki simide ve yere baktı. Herhâlde artık yalan söylemenin anlamı yoktu:

– Anneme arkadaşımla oynadığımı söylüyorum ama diğerleri beni aralarına pek almıyorlar. On-

. 

-

-
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lar benimle oynamayınca ben de parka geliyorum. 

Buket Süleyman’a baktı: 

– Neden aralarına almıyorlar seni? 

Süleyman’ın yüzü biraz daha düştü: 

– Tek ayakkabım bunlar. Onlarla da pek oynayamıyorum. Bir de…

Çocuğun söyleyip söylememek konusundaki tereddüdü fazlasıyla belirgindi. “Bize söyleyebilirsin 

Süleyman.” dedi Barış, çocuğu elinden geldiğince rahatlatmak amacıyla.

Çocuk biraz daha düşündükten sonra söylemeye karar vermiş olacak ki: 

– Maçın sonunda kazanan takıma gazoz alınsın diye aralarında para topluyorlar en başında. 

Ben para vermezsem bedavaya içtiğimi söyleyip almıyorlar oyuna. Bende de para olmuyor işte 

pek… Hem nereden olsun ki? Annemle babamda da yokmuş, geçen gün babam anneme öyle 

söyledi.

Buket de Barış da bu cümleleri bir çocuktan duydukları için yüreklerine çöken hüzünle sessiz kal-

mışlardı.  O çocuklara da sinirliydi Buket.  En nihayetinde adı üstünde çocuktu hepsi ama yine de 

daha o yaşta paranın aralarına girmesine izin vermeleri adil değildi.

Çabucak kaynaşan üçlü, parkta zamanın nasıl geçtiğinin farkında değildi. Hava kararmaya, 

parktaki çocuklar ve aileleri de ayrılmaya başlamıştı. “Seni de eve götürelim mi artık?” diye sordu 

Barış Süleyman’a. 

Pek gönüllü olmasa da olur anlamında kafasını salladı çocuk. Birlikte yürümeye başladılar. Sü-

leyman’ın ailesinin evi parka pek de uzak değildi. Gecekondularla dolu bir sokağın sonundaki 

her an yıkılabilirmiş gibi görünen evin önüne geldiklerinde çocuk; Buket ve Barış’a, onlar ise eve 

bakıyordu. “Haydi, gir bakalım evine.” diyerek hafifçe çocuğun omzuna dokundular. Çocuk batan 

güneşin zayıf ışıkları altında onlara gülümsedi ve evin kapısına koştu, ayağına büyük gelen ve her 

adımında tok sesler çıkartan yırtık ayakkabılarıyla.

Süleyman evine girdikten sonra Buket ile Barış da yavaş yavaş yürüyerek yerleşkeye dönmüşler-

di. Buket evi gördüğünden beri durgundu ve yolda Barış onunla ne kadar sohbet etmeye çalışsa 

da Buket’in en uzun cümlesi üç kelimeyi geçmiyordu.

Buket’in kaldığı yurt binasının önüne geldiler, biraz daha yürüdükten sonra. Buket, tam yurdun 

kapısından girecekken bir anda aklına gelen bir fikirle Barış’a seslendi. Kendi yurduna doğru git-

meye yeltenen Barış da merakla ona döndü: 

şler-

ışsa 

dun 

git-
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– Yarın sabah dersin var mı?

Biraz düşündükten sonra:

– Hayır, yok, diye cevap verdi Barış.

– O zaman sabah sekizde birlikte gittiğimiz kafeteryaya gelir misin?

Cevap vermek için birkaç saniyeden fazlasına ihtiyaç duymayan Barış:

– Olur, gelirim, dedi. 

Birbirlerine gülümsediler ve biri odasına gitmek üzere yurt binasına girerken diğeri de binanın 
yanında gözden kaybolmuştu.

Sabah, Buket anlaştıkları saatten birkaç dakika daha önce gitmişti buluşacakları yere. Akşam 
odasına çıktığında yardım edebileceğini düşündüğü birkaç arkadaşını da aramıştı ve şimdi Ba-
rış’la beraber onların da gelmesini bekliyordu. 

Kısa bir süre sonra Buket’in beklediği herkes bir masanın etrafında oturmuş, çaylarını ve kah-
velerini içerken Buket’in onları çağırma sebebini anlatmalarını bekliyorlardı. Sonunda Buket, 
arkadaşlarını Süleyman ile tanıştırdıktan sonra düşündüklerini anlatmaya başladı. Planı, başta 
Süleyman’ın ailesi olmak üzere yardım gereken ailelere yardımseverlerin yardımlarını ulaştıra-
cak bir kampanya başlatmaktı. Anlatmayı bitirdiğinde masanın etrafındaki yüzlere baktı. “Kimler 
katılmak istiyor?” diye sordu merakla. 

Herkes önce birbirine, ardından Buket’e baktı. Barış gülümseyerek elini kaldırdı:

– Ben katılmak isterim. 

Ardından diğerleri de gülümseyerek kendilerinin de katılmaktan mutlu olacaklarını belirtti. 

Zaman kaybetmeden herkesin dile getirmeye gerek dahi duymadan lider olarak seçtiği Buket 
görev dağılımına başladı. Kafeteryanın sahibinden izin alarak bir stant kurmaları için birkaç kişiyi, 
el ilanı bastırmaları için de birkaç kişiyi yönlendirmişti.

Birkaç saat geçmesine rağmen pek yol alamamışlardı. Konuştukları insanların büyük bir çoğun-
luğu buna zamanları olmadığını söyleyerek nazikçe onları geri çeviriyordu. Hâlbuki yapabile-
cekleri yardım ne olsa kabul edilebilirdi; maddi destek, kullanmadıkları giysilerden birkaç parça 
ya da işe yarayabilecek herhangi bir şey… Hatta bir şey vermeleri de şart değildi, kampanyayı 
duyursalar bile yeterdi.

Akşam saatlerine kadar soğuk havaya rağmen insanlarla konuşmaya devam ettiler. Buket, ke-
yifsizce kafeterya sahibinin yardımcı olmak amacıyla onlara getirdiği çayını yudumluyordu. Çok 
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mutsuz ve yorgundu. Tüm umudu tükenmek üzereyken arkadaşlarının neşeli gülüşleri dikkatini 
çekti. Biraz ileride duran gruba baktı. Herkesin elinde poşetler vardı ve gruptan biri ona bakıyor-
du. Deniz, kalabalığın arasından sıyrılıp Buket’in yanına geldi:

–Özür dilerim, dedi sessizce. Tamamen yanlış anladığımı fark ettiğim bir durum yüzünden seni 
suçladım. Beni affedebilecek misin? 

Buket, bakışlarını yere indirdi. Oturduğu sandalyeden kalkıp ellerini kabanının ceplerine soktu. 
Birkaç dakikanın sonunda Deniz’e sarıldı. Bir şey söylemesine gerek kalmamıştı. Konuşmak o 
anda pek de gerekli değildi.

Sohbetler eşliğinde adlarını kampanyaya yazdıranların arasında kalan Barış da yaşadıkları bir 
sorunu çözüp eski hâllerine dönen iki dostu izlerken elinde olmadan gülümsedi. Birinin hayatında 
önemli ve köklü bir yere sahip olmak zor olduğu kadar değerliydi de. 

Gün yerini geceye bırakarak veda ettiğinde onlara gün boyunca elinden geldiğince yardımcı 
olan ve sonrasında deposunu kullanmalarına da izin veren kafeterya sahibinin deposuna gelen 
yardım malzemelerini yerleştirdiler. 

Buket, yardımlarından dolayı teşekkür etmek üzere kafeteryanın sahibi Ahmet amcanın yanına 
gitti. “Teşekkürler.” dedi tüm içtenliğiyle. Yaşlı adamın yüzü büyük bir gülümsemeyle aydınlandı:

– Ne demek kızım! Size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana.

 Buket, nazikçe adamın elini tutup tekrar teşekkür ettikten sonra arkadaşlarının peşinden gitti.

Hafızası pek kuvvetli olmasa da Buket, önceki gün olan her şeyi harfi harfine hatırlıyordu. Yor-
gundu, derslerini aksatmıştı ama mutluydu uzun bir süredir hiç olmadığı kadar. Çünkü artık her 
hatırladığında onu mutlu eden bir şeyin farkındaydı. Başka birini mutlu edebilecek bir şey yapı-
yordu. Bir başkasına yardım ediyordu. Bu da her hatırlandığında mutlu olmaya yetecek bir şeydi.

Ertesi gün ilk işi kafeteryaya gitmek oldu. Arkadaşları yanlarında birçok kutu ile onu bekliyordu. 

“Günaydın” dedi herkese. “Bu poşetler…” 

Deniz, sözünü tamamlamasını beklemeden konuşmaya başladı:

– Toplanan giyecekler, erzaklar… Gerekli olan şeyler. 

Buket’in içine tarif edilemez bir enerji dolmuştu: 

Ne duruyoruz o zaman? Hadi, herkes buradaysa gidelim! 

Barış yanına geldi:

adı:
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–Sakin ol, Ahmet amca da çocuklar için şeker verecekmiş.  

Buket bir sandalye çekerek diğerlerinin yanına oturdu. Yalnızca birkaç dakika olmuştu ama sanki 
saatler geçmiş gibi geliyordu ona. “Nerede kaldı bu şekerler…” diye mırıldanırken arkadaşların-
dan biri bir poşet şekerle geldi yanlarına. 

“Her şey tamam, hadi gidelim!” diyerek heyecanla ayağa fırladı Buket. Götürülecek malzemeler-
den herkes alabildiğini aldı ve yola çıktılar.

Yerleşkeye yürüme mesafesinde olan çocuk parkına ve oradan da Buket’in yolunu o günden beri 
unutamadığı eve geldiklerinde sokakta çocuklar oynuyordu. Süleyman’ı yine aralarına almamış-
lardı ama bu defa o da parka gitmek yerine köşede oturmuş, onları izliyordu. Herkes elindekilerle 
bir eve giderken Buket ve Barış Süleyman’ın yanına gitti. Başında durduklarında Süleyman üzeri-
ne düşen gölgelerin sahiplerine bakmak için üzgün bakışlarını yerden kaldırdı. Parkta tanıştığı ve 
sevdiği ikiliyi gördüğünde ise yüzü aydınlandı, ayağa fırlayarak onlara sarıldı. 

Kapıyı çaldıklarında kapıya Süleyman’ın annesi çıktı kucağındaki bebekle. Önce kapısındaki 
gençlere, daha sonra ellerindeki kutulara baktı. Şüpheyle sorulan “Kime bakmıştınız?” sorusuna 
Süleyman cevap verdi:

– Onlar benim arkadaşlarım anne!

Hâlâ tam olarak gençlerin kim olduğunu ve orada ne yaptığını çözemeyen anne de nezaket ge-
reği içeri buyur etti misafirlerini. Evin içinin de dışından pek farkı yoktu. Rutubetli duvarlarındaki 
sıvalar yer yer dökülmüştü, yerdeki zayıf döşemenin de bazı yerlerinde açıklıklar vardı. 

Çocuğuyla gelen bu yabancıları tanımayan kadını daha fazla merakta bırakmamak için Buket 
kim olduklarını, Süleyman’la nasıl tanıştıklarını, ne yaptıklarını anlattı. Bu sırada Süleyman’ın kü-
çük sırrı, bazen annesinden habersiz parka gittiği de ortaya çıkmıştı. Ama iyi bir olaya vesile ol-
duğu için annesi bunu daha sonra konuşacaklarını belirterek olayın üzerinde pek durmadı. Kutu-
lardan çıkanları anne oğlun yaşlı gözlerle incelediklerini gören Buket de gözyaşlarını daha fazla 
tutamadı. Süleyman’ın uzun bir süredir işsiz olan babasıyla tanışabilmek için bir süre oyalandılar 
ama saat geç olmaya başladığı için vedalaşıp ayrıldılar. 

Yerleşkeye ulaştıklarında:

– Teşekkürler, dedi Buket.

– Ne için, diye sordu Barış. 

– O gün gelip beni inatla rahatsız ettiğin için. Olanların en olumlu tarafından bakacak olursak bu 
sayede seninle tanışma şansım oldu. Belki bir şekilde yine de tanışırdık… Ama ben olayların bu 
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şekilde gelişmesinden de rahatsız değilim…

Yurda döndüğünde gönül rahatlığıyla uzun bir uyku çekti Buket ve sabah olabildiğince geç 
uyandı. Kahvaltısını yapmak için kafeteryaya gittiğinde orada oturup sohbet eden Deniz ve Ba-
rış’ı buldu. Neşeli bir edayla yanlarındaki sandalyelerden birine oturdu. Sohbetlerine dâhil olup 
kahvaltısını da yaptıktan sonra bir süre sessiz kalarak düşündü:

– Biz çok güzel bir şey yaptık, buna devam etmeliyiz değil mi, diye sordu ikisine. Bir anda gelen 
soruyla ne cevap vereceklerini şaşırsalar da Deniz ve Barış kafalarını salladı ve Deniz gülüm-
seyerek yanıtladı sorusunu: 

– Evet, kendimi hiç bu kadar huzurlu hissetmemiştim.

Buket, Deniz’e Barış’la tanışmalarını, Barış’a da Deniz’le olan eski dostluklarını anlattı. 

“Seninle sohbet etmeyi özlemişim!” dedi Deniz koyu sohbetlerinin ortasında. Birbirlerine anla-
tacakları bitmiyor, zaman su gibi akıp gidiyordu. 

Buket, “Ben gideyim. Yarın sınavım var. Notlarıma bir daha göz atayım”  diyerek ayağa kalkıp 
arkadaşlarıyla vedalaştı. 

Odasına döndükten sonra daha önce çalıştığı konuları bir kez daha tekrar etti. Yorulduğunda 
ise kendini zorlamamaya karar vererek yatağına uzandı. Gözlerini kapatalı birkaç dakika ol-
muştu ki uyuyakaldı.

Rüyasında yine düşmek üzere olduğu o uçurumdaydı. Yine küçücük bir çıkıntıya tutunuyordu 
ve eli giderek kayıyordu. Bu sırada insanların yüzleri tek tek beliriyordu. En başta da Deniz ve 
Barış’ın yüzü…

Buket yine kendisini çeken uçurumdaki düşüşü için hazırlanırken beklemediği bir şey oldu. İki 
el onu bileklerinden yakalayarak çekmeye başladı. Şaşkınlıkla tepeye ulaştığında ve ayakları 
üzerinde durduğunda onu yukarı çeken ellere baktı. Deniz ve Barış ellerinden tutmaya devam 
ederek ona gülümsüyorlardı. Dolan gözleriyle ikisine birden sımsıkı sarıldı. Bir şeylerin değişti-
ğini bilmek güzeldi.

Saatin alarmının sesiyle uyandı. Tam zamanında sınıfa girdi. Sırasına yerleşti ve sınav başladı. 
Düzenli çalışmasının mükâfatı olarak soruları kolayca yapmış ve cevaplarından emin bir şekilde 
gözetmene teslim etmişti. 

Biraz hava almak için dışarı çıktı. Hava önceki güne nazaran daha iyiydi. Küçük adımlarla en 
yakındaki boş banka oturdu. Etrafına; sohbet eden, yürüyen, arkadaşlarıyla ya da tek başına 
duran insanlara baktı. Aklına en yakın ve en eski arkadaşı geldi. Deniz. Az oyun oynamamış, 
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bahçelerden az meyve aşırmamışlardı küçüklüklerinde. Küçükken de ara ara ufak tartışmalar 
yaşarlardı, küserlerdi birbirlerine. Ama olumsuz bir şey olduğunda birbirlerinin yardımına ko-
şarlardı hep.

Ardından Barış geldi aklına. Beklenmedik bir anda, beklenmedik bir şekilde başlamıştı arka-
daşlıkları. O eğlenceli, anlayışlı ve iyi bir arkadaştı. Dost olabilecek, olmaya değecek birisiydi o.

Biraz daha bankta oturduktan sonra dersinin olmadığını bildiği Deniz ve Barış’ı aradı sırayla. 
Fazla söze gerek duymadan “Yarım saat sonra, Ahmet amcanın kafeteryasında buluşalım.” 
dedi ve kapattı telefonu. Dışarıda üşümemek için onlardan biraz daha erkenden kafeteryaya 
gidip oturdu. Biraz Ahmet amcayla sohbet etti, biraz kitap okudu, biraz müzik dinledi. Deniz ve 
Barış aynı anda girdi içeriye, ikisi de meraklı ve telaşlı görünüyordu. 

– Ne oldu? Hiçbir şey söylemeden öyle bir telefon edince… Kötü bir şey olduğunu düşündüm. 
Sesin telaşlı da değildi ama ne bileyim…

Buket, sakince gülümseyerek Deniz’in sözünü kesti: 

– Sizinle konuşmak istedim sadece. 

İkili daha da meraklanarak Buket’in oturduğu masanın yanındaki sandalyelere oturup masaya 
yaklaştılar. “Kötü bir şey yok, değil mi?” diye iyice emin olmak için yine sordu Deniz. 

– Hayır, hayır. Sadece… Sizi çok seviyorum, diyen Buket ikisini birden kucakladı. Onlar da sebebi 
pek kavrayamasalar da Buket’e sarıldılar. 

– Gerçekten kötü bir şey yok, değil mi, dedi Barış. İkisi de hâlâ bir şey olmuş ve Buket söylemi-
yormuş gibi hissediyorlardı. 

Gözlerini kısıp ellerini beline koyan Buket:

–Size biraz daha fazla sevgi göstermem için kötü bir şey olması şart mı? İkiniz de bir türlü ina-
namadınız, diyerek gülümsedi. 

Buket, kafeteryanın bir duvarını kaplayan camlardan dışarıya baktı. Bir gün daha bitiyordu. 
Zaman çok hızlıydı. Hiç durmuyor, soluklanmıyordu. Sadece akıyor ve akıyordu…

Ayağa kalktı. Boş bardağı masaya bıraktı:

– Beni kırmayıp geldiğiniz için ikinize de çok teşekkür ederim. 

Gülümsediler:

– Tabii geleceğiz. Senden daha önemli bir işimiz mi var sanki?
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 Buket’in yüzünde daha da büyük bir gülümseme belirdi:

– Sizi gerçekten çok seviyorum!

Gülüşmeleriyle birkaç kişinin dikkatlerini üzerlerine çekince Buket de sakince yerine oturdu. İç-
tenlikle gülüyorlardı. Hep beraber, üç dost olarak…

Balıkesir
Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve  
Sanat Merkezi

Ayşe Buket Mert

2002 yılının şubat ayında dünyaya gelmiş, on beş 
yıldır sürdürdüğü yaşamın başlarından beri yoğun 
olan bir eğitim hayatının altında ezilmeyerek öldür-
meyen acının güçlendirdiği bir öğrenciyim. Eğitim 
gördüğüm okulla beraber gerçek potansiyelimi fark 
etmemi ve onu doğru şekilde kullanmamı sağlayan 
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merke-
zinde Türkçe derslerine devam ediyorum. Günün bir 
diliminde tam zamanlı gerçeklikten sıyrılmanın bir 
zararı olmadığını keşfettiğimde ise kitaplara yönel-
dim ve o gün bugündür bir kitap ve sinemaseverim. 
İlk kitap okuduğum günden beri kendi kitabımı yaz-
mak gibi bir hedefim var. Bir potansiyelimin oldu-
ğuna inanıyorum ve onu azami ölçüde kullanmak 
için çalışıyorum.
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Yıl 1980… Sisli bir sonbahar sabahı… Kahvaltımı yapmak için merdivenlerden indim. Her sabah 
yaptığım gibi masaya oturup gazetemi okumaya başladım. Gazetenin manşeti karşısında gözle-
rim fal taşı gibi açılmıştı: ÖLÜM ADASININ SIRRI... Haberi hızlıca okudum. Adaya gidip de dönme-
yenlerin sayısının on üçe ulaştığı yazıyordu. Haberi okumayı bitirmeden telefon ısrarla çalmaya 
başladı. Karşımdaki ses kendini İngiliz Hükûmeti‘nden bir yetkili olarak tanıttı. Yetkili benden yeni 
kurulan araştırma ekibiyle birlikte Ölüm Adası'na gidip adanın sırrını çözmemi istiyordu. Yolculuğa 
çıkacağımız geminin ertesi gün yola çıkacağını, bu yüzden acele etmem gerektiğini söylüyordu.

Sabah aceleyle bavuluma birkaç parça eşya koyarak yola çıktım. Limana ulaşmak için önce tre-
ne binmem gerekiyordu. Limana geldiğimde gemi limandan ayrılmak üzereydi. Koşarak gemiye 
bindiğimde tüm ekibin güvertede beni beklediğini fark ettim. Ekipte benden başka dört avcı, üç 
kâşif,  bir de genetik profesörü vardı. Yolculukla ilgili korkularım vardı. Adanın etrafının girdaplar-
la ve hortumlarla dolu olduğunu biliyordum. 

Uzun bir yolculuktan sonra adaya varmamıza az bir zaman kalmıştı. Denizdeki dev dalgalar ge-
miyi parçalayacak güçteydi. Asıl tehlikenin bizi adada beklediğini biliyordum. Kafamı bu yoğun 
düşüncelerden kaldırıp akşam yemeği için diğerlerinin yanına gittim. Profesör John'un oldukça 
rahat tavırları beni şaşırtmıştı. Birden şiddetli bir fırtına çıkmış ve gemi bir kibrit çöpü gibi savrul-
maya başlamıştı. Kâşif Jack'in de benimle aynı endişeleri paylaştığını fark etmem uzun sürmedi. 
Fırtınanın etkisi gittikçe artıyordu. 

Kendimi buz gibi suyun içinde bulduğumda bayılmışım. Gözlerimi açtığımda bir kumsalda boylu 
boyunca yatıyordum. Akşam olmuş, karanlık basmıştı. Güvende olmak için sık dallı, yüksek bir 
ağaca çıktım.

 Sabah uyandığımda Profesör Jhon'un her zamanki rahatlığıyla sahilde dolaştığını gördüm. Ölüm 
Adası'ndaymışız...

 Bindiğimiz gemi batmış ve çoğu arkadaşımız ölmüştü. Kısa bir süre sonra Avcı Ned ve Kâşif Ja-
ck'in de kurtulanlar arasında olduğunu gördüm. Koşarak yanlarına gittim ve başka kurtulan olup 

Ölüm Adasının Sırrı
ÖYKÜ
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olmadığını sordum. Bizim dışımızda herkes ölmüştü. Ned birkaç silahını batan gemiden kurtara-
bilmişti. Adayı keşfetmek için hep beraber yola koyulduk. Birkaç saat yürüdükten sonra adadaki 
tüm kuşların büyük bir gürültüyle kaçıştığını gördüm. O yöne baktığımda devasa bir yılanın bize 
doğru geldiğini fark ettim. Böylesine büyük bir yılanı ilk defa görüyordum. Tam o sırada ağaçların 
arasından başka bir sürüngen çıktı ve yılana saldırdı. Hepimiz çok korkmuştuk. Arkamıza bakma-
dan oradan kaçmaya başladık. Gördüklerim karşısında şok olmuştum. Nefesimiz tükenene kadar 
koştuk. Burada neler olmuştu?  Bu hayvanlar, nasıl bu kadar büyüyebilmişti? Gücümüz kalmayıp 
dinlenmek zorunda kaldığımızda hava kararmaya başlamıştı. John'un o sakin hâli gitmiş, yeri-
ne tedirgin bir adam gelmişti. Güvende olmak için devasa bir ağaca tırmandık. Geceyi ağacın 
üzerinde geçirdik. Sabah olunca başımıza gelebileceklerden korkar bir şekilde ağaçtan indik. 
Birbirimizden uzaklaşmamaya özen göstererek uzun bir süre yürüdük. Karşımıza yüksek duvar-
ları olan eski bir kale çıkmıştı. Demek ki bu adada daha önce yaşayan birileri olmuştu. Kalenin 
ön tarafında kocaman bir kapı vardı. İçeri girebilmek için kapıyı zorladığımızda birden bir çukur 
açıldı ve içine düştük. Çıkmaya teşebbüs edemeden çukurun üzeri kapanıverdi. Etrafı incelerken 
bir tünelin içinde olduğumuzu anladık. İçerisi o kadar karanlıktı ki önümüzü zor görebiliyorduk. 
Tünelin sonunda demir bir kapı vardı. Kapı o kadar eskiydi ki açmak hiç zor olmadı. Kapının ar-
dında yukarı çıkan bir merdiven vardı. Hep beraber yukarı çıktık. 

Merdivenler bizi koca bir laboratuvara çıkarmıştı. Odanın ortasındaki büyük masanın üzerinde 
tozlanmış bir defter duruyordu. Uzun zamandır buraya giren olmadığı belliydi. Defteri elime al-
dım, tozlarını elimle silip sayfaları çevirmeye başladım. İçe katlanmış en son sayfa dikkatimi çekti. 
Dikkatlice katını açıp okumaya başladım, defterde şunlar yazılıydı: 

''16 Şubat 1897

Yaptığımız deneyler sonucunda adadaki tüm sürüngenler mutasyon geçirdi. Hepsi önlenemez bir 
şekilde büyüyorlar ve buldukları tüm canlıları yiyorlar. Nerede hata yaptığımızı bilmiyoruz.''      

 Defterin tüm sayfalarını dikkatlice inceledim. Mutasyona neden olan deneyin olduğu sayfayı 
buldum. Profesöre bu deneyin sonuçlarının düzeltilip düzeltilemeyeceğini sordum. O da defteri 
uzun bir süre inceledikten sonra elinden geleni yapacağını söyledi. Laboratuvardaki malzemeleri 
kullanarak bir gaz hazırladı. Başaracağımızdan emin değildik. Tüpü açınca gaz hızlı bir şekilde 
havaya karıştı. Gaz sadece sürüngenler üzerinde etkili olduğundan bize hiçbir şey olmamıştı. Bir 
hafta sonra gaz etkisini tamamen gösterdi. Sürüngenler eski boyutlarına geri dönüyorlardı. 

Bu süreçte çekmecelerden birinde eski bir harita bulmuştuk. Harita bir mağarayı gösteriyordu. 
Haritadaki işaretleri takip ettiğimizde mağaraya ulaşmıştık. Orada bizi bir sürpriz bekliyordu. 
Eski de olsa bir küçük yolcu uçağı… Tam karşımızda bir uçak duruyordu. Ben daha önce de bu 
küçük uçaklardan kullandığımdan hemen pilot koltuğuna oturdum. İnanılacak gibi değildi, uçağın 
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motoru çalışıyordu. Uçağı mağaradan dışarıya iterek çıkardık. Artık eve dönebilirdik. Havalandık.

Yine uzun ve zorlu ama bu kez endişesiz, umut dolu bir yolculuktu bu. Uzun bir yolculuktan sonra 
İngiltere'ye dönmüştük. Ölüm Adası'nın  sırrı çözülmüştü. Adaya Kâşifler Adası adını verdiler. Tüm 
ekip İngiltere Hükûmeti tarafından ödüllendirildi. Yaşadıklarımızdan sonra uzun bir süre yeni bir 
maceraya atılmamaya karar verdik. 

Kısa yollarda küçük yolculuklarla yetineceğiz şimdilik…

İstanbul
Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

Mehmet Erdem Işık

Meerkrkeze i

01.07.2003 tarihinde yanımda bir de kız kardeşle 
İzmir'de bu dünyaya indim. İki yaşına kadar Muğla 
ili Köyceğiz ilçesinde yaşadım. O tarihte cumhuriyet 
savcısı olarak görev yapan babamın tayininin İs-
tanbul'a çıkması nedeniyle ailemle İstanbul'a doğru 
yollara düştüm. İkiz kız kardeşimle beraber ilkokul 
yollarında iken öğretmenim Serhat Taşpınar'ın yön-
lendirmesi ile Bilim ve Sanat Merkezi sınavlarına 
katıldım. Girmiş olduğum sınav beni Beşiktaş Bilim 
Sanat Merkezinin uğurlu yollarına düşürdü. Okuyo-
rum, yazıyorum bir de matematiği çok seviyorum. 
Hâlen İstanbul’da orta okul öğrencisi olarak eğitim 
hayatıma devam etmekteyim.
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Yağmurlu bir günü misafir edelim Mustafa Kutlu’nun odasına. Mavi Kuş’u kaleme aldığı odaya. 
Konuşamadığı için keman çalan ve yaşadığı mahalleye göre muazzam sayılabilecek bu hareketi 
gerçekleştiren bir kasap vardı. Dünya üzerinde keman çalan tek kasap olsa gerek. Birtakım can-
ların ve etlerin satışını yapan bir esnafa göre ne kadar etkileyici bir davranış. Şimdi de ağabeyin-
den bahsedeceğim sizlere. Ondan hafif uzun, daha kilolu, bıyıklı ve yanakları kırmızı bir adamdır 
kasabın ağabeyi. Şoförlük yapmaktadır, uzun yol şoförlüğü. Güzel bir kamyonu vardır, büyükçe. 
Adı varsa bilmeyiz, sesini asla duymayız. 

Yağmurlu bir günün en kuytusunda köpek havlamaları. Gök yarılmış, lacivert kendine en koyu 
tonu seçmiş, birden çakan şimşek, mağrur tonunda beyazın. Bu gürültü asaletinden belli ki. Çalan 
şarkılarda yağmur kokusu, soba yanında kedi mırlamaları. Yok, daha yanmıyor sobalar, aylar-
dan eylül.

Yaşar Bey, umursamaz edasıyla yağmura alışkın bir bakış atarak sarı yağmurluğunu ve termosu-
nu alıp kamyonuna kurulur. Oturduğu yeri çamur etmekten rahatsız, silecekleri çalıştırır. Bıyıklarını 
düzeltir, tespihini ustaca çevirir. Belki zikir çeker lakin bilmesek de olur. Tam çalıştıracakken kam-
yonun üstündeki mavi muşambayı kontrol etme ihtiyacı hisseder. Bıkkın bir tavırla inerek ilkokul 
kitabı gibi sarılmış kamyonun önünü arkasını iyice kontrol eder. İçindekinin kıymeti yolculuğa olan 
istekliliğini arttırır. Kutsal bir emaneti taşıyor olma güdüsü, içinde bir yerlere yerleşir yine. Hızla 
oturur koltuğuna. Arabayı çalıştırır ve yağmur damlacıklarının sakin bedenlerinin üzerine sürer. 

Bir heyecan taşıyordur işinin sıradanlığına karşı. Yaşar Bey taşıdığı şeylere zarar verirse yaptığı 
saygısızlıktan utanır. Yaşar Bey büyük adamdır lakin unutulacaktır. Yağmurun altında boş yolları 
her sabah yaptığı için alışkanlık edindiği bir şeymiş gibi geçer. Lacivert gök, koyusuna baygın 
ağaçlara ikramda bulunmaktadır. 

Kim bilir bu kamyon belki Nazan Hanım’a gitmektedir? Bu koca kamyon layık değildir asaleti-
ne, konağının kapısına layık değildir. Lakin mavi muşambanın altındaki en çok ona yakışacaktır. 
Nazan Hanım, en çok kırık beyaz gömlek giymeyi sever, uzun ince parmakları, bakımlı tırnakları 
vardır. Yürürken hep eteğini toplarmış gibi konuşurken hep şiir okuyormuş gibidir. Kelimeleri-

Işıltılı Mavi
ÖYKÜ
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nin arasında sabırsızlığı sevdirir konuşsun diye beklerken. Yüzü de gömlekleri gibi kırık beyazdır, 

gözleri sürmelidir. Gözlerinde dolunay göle düşmüş gibidir. Nezaket ona kendisini aldatıp kaçan 

eşinin bıraktığı keder kadar yakışır. Nazan Hanım erkekleri sevmediğini söylemez, bazen yeşil şa-

lıyla namaz kılar. Yağmur yağarken dua eder ve bazen türbe ziyaretine gider. Çocuğu yoktur ve 

bunun acısı göz kenarlarında sıkışıp kalmış çizgilerde saklıdır. Yalnızlık, siyah taşlı bir elbise misali 

üzerine geçirdiğinde şekil alır. Nazan Hanım güzeldir vesselam. Yaşar Bey emaneti kim bilir kim-

den devralıp Nazan Hanım’a götürecektir? Bilemeyiz, pek de ilgilendirmez bizi. 

Nazan Hanım pek konuşmaz, gereksiz sorulardan hoşlanmaz, yağmurdan, soğuktan, ıslanmak-

tan. Ona göre yağmur, güneş kadar olağan değildir. Ve Yaşar Bey gelse muhtemelen onunla 

muhatap olmaz. Yalnızca meleklerle konuşur, sadece yıldızlarla göz göze gelir. Sadece siyah ya-

zan kalem kullanır ve piyano çalmayı bir usta kadar iyi bilir. “Kar Beyazdır Ölüm” dinlemeyi sever 

çünkü acı hep kırık beyazdır ve Menderes Bey onu soğuk bir günde terk etmiştir. Nazan Hanım, 

yeşil şalını omzuna alıp kitabına sarıladursun, biz de emanetin ona gitmeyeceğini kabullenelim. 

Asalet belki de bu hediye için yeterli değildir. Ve Menderes Bey dönmeyi düşünmemektedir. 

Yaşar Bey soğumaya başlayan çayını yudumlarken teybin tuşuna basar. Araç kullanırken dikkati 

kolay dağılmaz. Teypte “Kar Beyazdır Ölüm” çalıyordur, kamyon yağmur damlacıklarının canını 

almaya devam ediyordur. Bazı dağlar aşılmış, kimi tüneller geçilmiş, hangi anılar canlanmıştır. 

Geçen yaz ölen akrabalar akla gelmiştir, kim bilir? Yaşar Bey, kutsal emaneti unuttuğu sıralarda 

akrabalarını hatırlamaktadır. 

Belki de bu kamyon bunca yolu Cahit Bey’e ulaşmak için gitmektedir. Gözlüklü, uzunca boylu 

biridir Cahit Bey. Ona en çok da kitap elindeyken bakmaya doyamazsınız. Gözlerine kelimeler, 

kimsenin ellerine yakışmaz hiç bu kadar bu talihli kâğıtlar. Cahit Bey gömlek üzerine kazak giyer. 

Menekşeleri sever, kolay gözyaşı döker ama herkesin içinde bunu belli etmez. Dışarıdan bakın-

ca konuşsanız duyacağı kelimeleri cevaplamaya değmezmiş gibi karşılar sanırsınız. Cahit Bey, 

kutsal bir hediyeyi sırtlanmaya hazırdır. Elleri çizgi çizgi ve esmerdir. Küçük kızı küçük işaret par-

mağıyla bu çizgileri takip ederek yeni şehirler keşfetmeyi sever. Cahit Bey bilmediğimiz kelimeleri 

anlamlı bir şekilde cümlede kullanır, kitaplardan alıntılar yapar. Onu dinlerken kulağınız olduğuna 

şükredersiniz. Bunca kelimenin onun ağzında anlamlanması şeref verir. Kıvrımlı bir yolda suyun 

akışı gibidir sesi ve daima “siz” der. Siz olmakla gurur duyarsınız o hitap ederken. Uzaklara sık da-

lar, Türk kahvesini çok sever ve Emel Sayın dinler. Keman sesinin büyüsüne inanır. Müziğin, konuk 

olduğu ruha can bahşettiğini düşünür. Cahit Bey bu hediye için biçilmiş kaftandır lakin gidilecek 

adres onun evi de değildir. 

Yaşar Bey havanın kasvetinde sıkıntıyla iç geçirir. Hevesle başladığı işin şimdi sıktığını hissetmek, 

yolun uzunluğuna sıkılmaktan daha çok üzer onu. Yaşar Bey bu zahmeti neden çekiyordur? Belki 
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de gidilen adres Hanife Hanım’dır. Hanife Hanım, kestane rengi saçlara ve yeşil gözlere sahiptir. 
Orta boylu, orta kilolu ve sık gülen bir kadındır. Yuvarlak çerçeveli yakın gözlüğü muhteşem göz-
lerini gururla çevreler. Görünüşüne bu kadar yakından tanıklık etmek kolay hazmedilecek bir şey 
değildir. Hanife Hanım otuz yıllık öğretmendir. Sınıf öğretmeni. Kırk belki elli kişilik sınıflara ses-
lenmiştir bunca zaman. Hem konuşmayı hem dinlemeyi aynı anda öğretmiştir masum kitlelere. 
Onların inanmak için bekleyen gözlerine şefkatle bakmış, anlamak için kabaran kulaklarına harf-
leri fısıldamıştır. Belki de insanlığa en büyük büyüyü Hanife Hanım yapmıştır. Ertesi günkü hava 
olayının ismini, melodikayla Caddelerde Rüzgâr çalmayı, trafik kurallarını öğretmiştir. Belki ken-
dini etkileyen efsaneleri anlatmış sonra pişman olmuştur. Bilemeyiz lakin samimiyetinden şüphe 
etmeyiz. Hanife Hanım muhterika fotoğraflar çeker, kısa öykü okumaya bayılır, rüyalarında hayat 
bilgisi dersleri anlatır. Tam bir çay tiryakisidir, eski şeylerde bir iz aramayı sever. Anlayacağınız 
üzere ayrıntılar zihnini en çok meşgul eden şeydir. Kalbi tüm insanlığa karşı merhamet yuvası gibi 
kapısı açık beklemektedir. Hanife Hanım çocuklarını başarılı yetiştirmiştir lakin şu an yalnız yaşa-
maktadır. Bazen yaşına rağmen fotoğraf tab eder, radyo dinlemeyi sever. 

Canı isterse üşenmeden elmalı turta yapar ve mahalledeki tüm çocuklara dağıtır. Bunu yaparken 
annesinin günahlarına kefaret olacağına dair gizli bir inanç duyar. O şimdi en beğendiği fotoğrafı 
düzenleyedursun, biz Yaşar Bey’in yolculuğuna eşlik etmeye devam edelim. Belki kamyon Hanife 
Hanım’ın evinin bahçesine girmek için birtakım manevralar yapmıştır lakin Yaşar Bey aracına söz 
geçirmeyi iyi bilir. 

Yaşar Bey, şiddetini artıran yağmura ruhunu bunca sıktığı için korkunç bir bakış atarken çalan tele-
fonunun sesiyle irkilir. Başta cevap vermeyi düşünmüyordur ancak ameliyattan çıkan doktora yal-
varan hasta yakını gibi ısrar edince kamyonu sağa yanaştırır. Aslında hareket halinde konuşsa da 
dikkati dağılmayacaktır ama kamyonun içindeki riske atılmayacak kadar önemlidir. Ona gelecek 
zararın kendinde duyacağı saygıyı azaltmasından korkar. Kamyonundan inip inmemek arasında 
kalmıştır. Bu sırada karşıdakinin kalp krizi geçirmesine fırsat vermeden çağrıyı cevaplandırır. Yağ-
mur korkunç öfkesini taşların yüzüne vururken Yaşar Bey’in gerginliği kızgınlığa dönüşür. Ses tonu 
gittikçe sert bir hâl alır, sonunda bağırmaya başlar. Kamyonun sağ ön tekerleğine sanki her şey 
onun suçuymuş gibi bir tekme savurur. Ama acıyan ayağı öfkesini artırır, yağmura lanet okur, tele-
fonu sinirle kapatır ama uzaklara fırlatamaz. Karşı taraf teslimatı kabul edemeyeceğini, daha ucuza 
başka bir yerle anlaştığını, dahası bu havada oradan daha hızlı ulaştırmasının mümkün olmadığını 
söylemiştir. Yaşar Bey’in başına ilk defa gelmeyen bu hadise fena hâlde canını sıkmıştır. Moralini 
hangi aksiliğe bozacağını düşünürken kamyona tekrar oturur. Sanki az önce bu kadar yolu gelen, 
telefon görüşmesi yapan ve sinirden kuduran kendi değilmiş gibi sakin bir hâl alır davranışları. 

Susuyordur lakin içinden kime söver bilemeyiz. Kamyonunu emin bir şekilde genelde kamyoncu-
ların yol üzerinde diye tercih ettiği restoran ve kahvehanelere kadar sürer. Yağmur hızını azaltmış, 

cu-
mış, 
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bulutlar az da olsa birbirlerinden ayrılmışlardır. Yaşar Bey büyük bir felaket hâlinde gelen anlam-

sız durgunluğu hissetmektedir. Ama sanki kamyonun içinde herhangi bir yaşam belirtisi hissetse 

tüfeğini bu belirtiyi yok etmek için kullanmaktan çekinmeyecektir. Kırk yıldır kamyoncuların bir 

nevi misafirhanesi görevini üstlenen kahveye yaklaşınca kamyonunu diğer hareketsiz araçların 

arasına park eder. Hışımla dışarı çıkar, kamyonun içindeki umurunda değildir artık. Kahvehane-

den içeri girer, üzerinde gezinen bakışları felç ederek köşedeki masaya oturur. İnce belli bardakta 

demli bir çay ister belki sigara bile yakar ancak bu bizi pek ilgilendirmez. 

Yaşar Bey’i maddi ve manevi yönden böyle zora sokan, ondan bir asker ciddiyetiyle iş yapmasını 

bekleyen bu mavi muşamba efsanesi belki de Beyza Bebek içindir. O, dünyadaki diğer tüm be-

bekler gibi ailesine umut olmuştur. Ama bu başka. Beyza Bebek annesiyle babasının boşanmak 

için mahkemede görüşecekleri günün haftasında geleceği müjdesini ve umut kelimesinin tam 

manasını vermiştir. Her ne kadar severek evlenseler de çocuk sahibi olamayışlarının acısı onları 

bu kaçınılmaz sona hazırlamıştır. Her türlü çözüm yolunun büyük bir heyecanla denendiği fakat 

hepsinin hezeyanla sonuçlandığı bir dönemde dünyaya teşrifiyle her şeyi değiştiren bir bebektir 

Beyza Bebek. Belki yaşarken başaramayacağı bir birliktelik ödevidir bu. Yeşil veya kahverengi 

gözlü, bembeyaz tenli veya esmer, büyüyünce hırslı veya hayalperest, kinci veya yardımsever, 

genelde imrenilen veya sıradan, çok güzel veya bir peri kadar güzeldir…

Nasıl olacağı, ne yaşanacağı bilinmeden karşıdakine duyulan sevgi ve yapılan fedakârlık aile 

kurumunun mukaddesliğindendir şüphesiz ki. Beyza Bebek gülümseyince gülümseyen, sarı saçlı, 

masum bir mucize gibi canlı, bir pamdomim sanatçısı kadar hareketli bir bebektir. Yanaklarının 

olağanüstü tatlılığı insan türünün mükemmel olduğuna olan inanç için elimizdeki tek kanıttır. Mavi 

muşambanın altındaki, onun büyük bir heyecanla hazırlanan, girince büyük bir konağın yatak 

odasına layıkmış asaletini tattıran odasına layıktır. Uyanınca ağlamaya başlayacaktır ama mu-

cizeyi görünce susacaktır. Ama görülen o ki emanet bütün bebeklerin tattığı ağlama nimetinden 

onu mahrum etmek istememektedir.

Yaşar Bey bu ihtimallerle hiç ilgilenmemektedir ama bilse eminim bir bebeğe götürmeyi çok 

isteyecektir. Belki de şoförler gideceği adresin kaderini iyi ki muşambalar altında gizlemektedir. 

Yaşar Bey’in eşi de belki dünyaya bir can getirirken vefat etmiştir de bu konudaki zaafı ondandır. 

Yaşar Bey, derin keder iliklerine sinerken hep neden eşinin aklına geldiğini bilmemektedir. Ama 

bunun bir çeşit lanet olduğundan emindir. Denizin laneti. Aslında mucizeyle ilgili yapılacak şey 

bellidir, eşine ömürlük nezaket borcunu ödemeli, hiç söylemediği güzel sözleri bir çırpıda söyle-

meli, en güzel şarkıları kulağına fısıldamalıdır. “İntihar kalabalıklarıdır denizler” lakin Yaşar Bey, 

eşinin ölümünün intihar değil kaza olduğundan emindir. Onu -yaşarken hissettirmese de- hep 

hayatındaki en güzel şeymiş hislerini besleyerek sevmiştir.

meli, e

eşinin

hah yat
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 Kararını vermiştir, kamyonunu büyük bir eminlik ve iç huzuruyla Ege Denizi kıyısına sürer. Allah’tan 
yolu çok uzun değildir, gerçi uzun da olsa da ilk defa yapacağı bir iş vicdanına zevk verir. Vicdanı 
Yaşar Bey’e minnettardır âdeta. Denize kadar son sürat gelir, hızla kamyonu suya yanaştırır, eli-
nin altındaki tuşlara ibadet ediyormuşçasına saygıyla ve huşu içinde basar. Kamyonun arkası da 
ibadetten gereken sevabı almak istercesine sakin bir edayla kalkar. Yavaşça içindekileri denize 
sunar. Sesler gibi dağılır güller suya. Bir şiirin en güzel dizesinin en güzel harfleri gibi yankılanır. 
Suda yankılanır, karşıdaki dağda. Bazıları havada asılı kalır. 

Denizin Yaşar Bey’in zarafeti karşısında nutku tutulur, âdeta duygu seli yaşamaktadır. Nazan Ha-
nım’ın piyanosundan çıkan notaların asaletinde denize dökülen beyaz güller mavi muşambayı 
asla utandırmayacaktır. Belki Menderes Bey gelsin diye, belki Yaşar Bey’in eşi cennete girsin diye 
ellerini açmış dua eden bir melek gibidir deniz. Beyaz, ışıltılı mavide dans eden bir kuğu gibidir. 
Bir şairin yırtık şiir defteri gibi güzel ama acımasız suya batıp çıkan güllerin kokusu tüm denizi 
kaplamıştır. Büyülü bir âlemin kapısı gibi içindekilerin hoşluğunun teminatını veriyordur su. 

Yağan yağmur da bu güzelliğe dalmıştır. Damlalarını ve bakışlarını alamamaktadır. Suyun her 
yeri bembeyaz mucizelerle kaplıdır. 

Kayseri 
Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi

Hatice Ceritoğlu

İstanbul’da doğduğunu söylemekten, entelektüel 
sohbetlerde aralara cümleler sıkıştırmaktan ve bir 
şehrin kendinde bıraktığı izlerden söz etmekten 
bıkmıyor. Çiçeğe, güneşe takılıyor, kapı gıcırtısı-
na ağlıyor ve kitap sayfasını incitmekten korkarak 
çeviriyor. Alışmaktan, şarkılardan bıkmıyor. “Daha 
büyüğü yok!” sandığı çocukça dertlerine günlerce 
üzülüyor, bazen bir kelimeyi düşünmekten yaşama 
odaklanamıyor. Yaşarken zorlanmamayı ve yazdığı 
şeylerle kısacık hayatında bir iz bırakmayı umuyor. 
İnanıyor ki Allah onu affetsin.

ı 
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– Hadi Lemi, geç kalıyoruz!

– Üff… Tamam, tamam, geliyorum. Sen de biraz yavaş ol ama. Elimdekiler çok ağır.

– O kadar mızmızlanacağına poşetlerin birazını bana ver. Öğretmenim senin yüzünden “Neden 
geç kaldın?” diye beni azarlayacak. Ben de “5. sınıflarda Lemi diye bir çocuk var, ödevlerini çanta 
yerine poşete koyduğu ve sonra da taşıyamadığı için onu beklemek zorundaydım. O yüzden geç 
kaldım.” mı diyeceğim?

– Evet, canım öyle dersin. Hem ben ödevler çantama sığmayacağı için poşete koydum tamam 
mı? Üstelik bunları ben bile zor taşıyorum. Sen nasıl taşıyacaksın?

– Çok konuşuyorsun Lemi, çok… Ya şu poşetleri verirsin ya da seni beklemez tam gaz okula gide-
rim. Hiç de yetişemezsin bana.

– Uuuuf uf. Al şunların ikisini. Taşıyamazsan benden değil ama.

– Ver bakayım. Ha şöyle. Sakinleştin mi bari? Hem hiç de ağır değilmiş. Bunları mı taşımakta 
zorlandın sen?

– Hadi iki dakika sonra zil çalacak.

– Peki, peki. Hadi, şuracıktan da sola döndük mü tamamdır… Geldiiik… Hadi Lemi git sınıfına. Al 
şu poşetleri de. Sakın düşürme.

– Sen de bir yaş büyüksün diye abla kesildin başıma.

– Kızdırma beni şimdi… Aaaaa, öğretmenim okul kapısından içeri giriyor. Koştum ben…

Hızla sınıfa girdim, öğretmenimiz henüz gelmemişti. “Neden” diye düşünürken hatırlayıverdim 
aniden. Tabii ya, öğretmenimiz bugün bizim katta nöbetçiydi. Derin bir nefes alıp rahatladım, 
koştum ya yorulmuşum. Sıra arkadaşım Milena gelmeyecekti bugün. Bir güzel yayıldım çift kişilik 
alana.

Aslında Biz
ÖYKÜ

rdim
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– Oooo, Dafne Hanım bakıyorum da yayılmışsın sıraya.

Olamaz. O kadar Lemi’yle uğraştım zaten. Şimdi de Kafka mı? Üfff… Bugün de herkes beni bu-
luyor.

Tam o sırada Türkçe öğretmenimiz de geldi. Pek mutlu görünüyordu. “Çocuklar size bir sürprizim 
var.”  Ben dâhil, herkes meraklı gözlerle ona baktı. Ağzından çıkacak tek kelimeye odaklanmıştık 
hepimiz. Ve merakla beklediğimiz o söz çıktı hocamızın ağzından. “Yeni konuya geçiyoruz.” O 
anda herkesin hayal kırıklığına uğradığını anladım. Çünkü biz gezi için onayın çıktığını sandık, 
müjdeli bir haber bekliyorduk öğretmenimizden.

Şansımıza okulda bugün üç ders yapılacak; yarın, ertesi gün, perşembe ve cuma günleri ise tatil. 
Keyifli üç saatin sonunda çıkış zili çaldı. Ben de çantamı kaptığım gibi 5/E sınıfına gittim. Lemi hâlâ 
eşyalarını topluyordu. 

– Hey, pişt, Lemii… Hadi gel.

– Yine ne oldu Dafne? 

– Hatırlamıyor musun? Hani bugün Göztepe’ye çıkacaktık. Kaleye de gireriz.

Lemi’nin mavi gözlerine saf bir şaşkınlık çökmüştü. O kadar komik görünüyordu ki kendimi gül-
mekten alıkoyamadım. 

– Unuttun mu yoksa? Unutkan hamsi. 

Lemi’nin ardından ben de fırladım. Göztepe’ye farklı bir yoldan gitmek istiyordum. Bu isteğim 
üzerine babamın şantiyesinin bulunduğu semtten geçtik. Aslında yolun uzamasını istemiyor da 
değildim, buraya yönelmiş olmam bundandı. Sonunda istediğim noktaya gelmiştik. Tırmanmaya 
başladık. Lemi ödevlerini öğretmenine teslim etmişti, çantalarımız da hafif olduğu için çok rahat 
hareket ediyorduk. 

Derken bir düzlüğe geldik. Çevremize bakındığımızda çok büyük bir mağara gördük. Lemi tam 
içeri girecekken onu engellemeye çalıştım ama o beni ciddiye almayıp içeri girdi. Ne yapayım, 
ben de onun peşinden… 

İçerisi kapkaranlıktı, mağaranın üstündeki irili ufaklı birkaç delikten sızan gün ışığı içeriyi tam ola-
rak aydınlatmasa bile önümüzü görmemize yardım ediyordu. Açıkçası karşımıza ne çıkacağını 
bilemediğimiz bu mağarada ikimiz de korkuyla ilerliyorduk. Arkamıza dönüp bakınca mağaranın 
girişinin görünmediğini fark ettik. Bir hayli uzaklaşmış olmalıydık, mecburen artık tavandaki de-
liklerle idare edecektik. Derken Lemi’nin haykırmasıyla kendimden geçtim:

– Hey, Dafne bak, ileride bir ışık var. Işığa doğru yürürsek belki de çıkışa ulaşırız.

emi hâlâ 

imi gül-
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Tam umudumu kesecekken Lemi’nin bir çıkış yolu bulmasına çok sevinmiştim. Fakat kulağımın 
dibinde kendini perişan edercesine bağırmasına da bir o kadar sinirlendim.

– Aferin sana çığırtkan hamsi. 

– Gene başladık.

– Neye başladık, sorabilir miyim acaba?

– Hayır, soramazsın Dafne, buldum işte çıkışı ne diye hâlâ söyleniyorsun anlamadım ki.

– Bana laf yetiştireceğine önüne bak. Şimdi takılıp düşeceksin.

En sonunda mağaranın çıkışına ulaştık. Meğer bu karanlık ve uzun mağara kalenin içine doğru 
açılıyormuş. Açıkçası bu ikimizin de işine geliyordu. Çünkü zaten kaleye girecektik. Şimdi ise be-
dava yapacaktık bunu, bilet paralarımız cebimizde kalacaktı. Yalnız küçük bir sorun vardı, aslın-
da sorun da sayılmazdı ya… Mağaranın çıkışı küçüktü ve üstteydi, yani ayakucunda bile dursak 
zar zor bakabiliyorduk kalenin içine. Ama irili ufaklı çıkıntılara basıp da çıkabilirdik. Ve yaptık da. 
Kalede bu saatlerde çok kişi olmazdı. Bu da kaçak girişimizi kimsenin görmeyeceği anlamına 
geliyordu. 

Şu anki en büyük korkumuz gözünden hiçbir şey kaçmayan kalenin bekçisi Mutlay amca idi. Vee… 
Korktuğumuz başımıza geldi ve Mutlay amca karşımızdaydı:

– Size ne zaman bilet verdim ben?

– Hımmm, biraz önce, evet, biraz önce.

Lemi yalan konusunda hiç iyi değildi. Kem küm ederek yalan söylediğini belli ediyordu. Devreye 
ben girdim:

– Mutlay amca, biz biraz önce girdik. Hatta yanımda 100 lira vardı, bak 50 lira kaldı şimdi, de-
yip 50 lirayı gösterdim. Oooofff of. Yalan söylemekten nefret ediyorum ama ne yapayım şimdi, 
elimdeki son paramı da kaybedeyim mi? Kesin yüzüm kıpkırmızı olmuştur. Kulaklarım alev alev…

Mutlay Amca yüzünde ince bir gülümsemeyle devam etti:

– Madem biletimiz var diyorsunuz, o hâlde vardır. Siz işlerini yalan söyleyerek halleden çocuklar 
değilsiniz. Güveniyorum size, hadi girin bakalım… Adamızın tarihî kalesini, müzesini gezin… Siz 
kahraman atalarınıza layık dürüst çocuklarsınız.

 İşte şimdi ayvalı hapı yalayıp yutmuştuk. Hiç beklemediğimiz bir tepkiydi bu… Mutlay amca bize 
bağırsa, söylense hatta dövse daha iyiydi… Size güveniyorum, yalan söylemezsiniz demişti. Bizler 
mert ve cesur atalarımızın dürüst çocuklarıydık öyle mi? 
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Evet, Mutlay amca, daha başka cümleye gerek yoktu. Biz anlamamız gerekeni anlamıştık. O an, 
utançtan kıpkırmızı olmuş Lemi’yle göz göze geldik. Sanırım bugün ilk kez Lemi’yle aynı fikirdey-
dik. Kulaklarım alev alev yanarken titrek sesimle başladım konuşmaya:

– Mutlay Amca, aslında biz…   

Sakarya 
Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi

Ceren İlayda Ekici

İsmim Ceren İlayda Ekici. 2002 yılında başkentte 
dünyaya geldim. Ailemin tek çocuğuyum. Annem 
ev hanımı, babamsa astsubay. Birinci sınıfı Anka-
ra’da bitirdikten sonra babamın mesleğinden ötürü 
Elazığ’a gittik. Orada geçirdiğim dört yılın ardından 
Sakarya’ya taşındık. Şu an Cevat Ayhan Fen Lise-
sinde eğitim görüyorum. Kitap okumak en sevdiğim 
aktivite. En sevdiğim kitap Reşat Nuri Güntekin’in 
“Çalıkuşu” adlı eseri. Feride’nin genç yaşta ve yalnız 
olmasına rağmen hayata karşı dik duruşundan çok 
etkilendim. Çok severek okuduğum diğer eserler 
Nutuk, Sefiller ve Şu Çılgın Türkler.Hedefim Hava 
Harp Okuluna gidip savaş pilotu olmak.
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Yine bir pazar sabahı. Vakitlerden uyanma zamanı. Pazar sabahları annem yanıma gelir, defa-

larca “Hadi Yasemin, kalk artık!” der ve beni uyandırır. Daha doğrusu uyandırmaya çalışır. Ben ise 

o kadar çabuk uyanmam. Bütün haftanın yorgunluğu üzerime çökmüş olur sanki. Sizi “Yasemin’in 

Uyanma Çabaları” hikâyesine götürmeden kendi hikâyeme devam edeyim. Yoksa bununla ilgili 

anlatacak çok şeyim var. Nihayet, annemin uğraşları ile uyandım. 

Bugün yolculuk günüydü. Hem de uzun bir yolculuk. Türkiye’den ta Avustralya’ya, teyzemin yanı-

na gidecektik. Mutfağa indiğimde herkes kahvaltı sofrasında beni bekliyordu. Belli ki erken kalkıp 

çoktan hazırlanmışlardı. “Günaydın!” dedim herkese. Babam, “Günaydın Yasemin, bugün yol-

culuk günü. Hazır mısın bakalım?” dedi. Kahvaltı tabağımdan ağzıma bir zeytin attım ve “Evet 

babacığım. Teyzemi ve kuzenim İrem’i görmek için sabırsızlanıyorum.” dedim. Ardından koşa-

rak odama çıktım. Pijamalarımı çıkarıp elbiselerimi giydim ve yanıma fotoğraf makinemi aldım. 

Avustralya’ya gidip fotoğraf çekmemek çok saçma olurdu değil mi? Tekrar aşağı indim. Herkes 

taksiye binmiş, beni bekliyordu. Dışarı çıktım ve yolculuğumuzun ilk fotoğraf çekimini evimizin 

görüntüsünü alarak gerçekleştirdim. Teyzem bizim eve hiç gelmediği için burayı merak ediyor 

olmalıydı. Sonra taksiye bindik ve havalimanına doğru gitmeye başladık.

Havalimanına vardığımızda babam taksi ücretini ödedi, indik ve yürümeye başladık. Bekleme 

salonunda oturduk. Bineceğimiz uçağın anonsu yapılınca valizlerin kontrol edildiği x-ray cihazı-

nın yanına geldik ve bir görevli çantalarımızı alıp teker teker kontrol etti. Bu kontroller heyecanımı 

alıp götürmüştü, derken “Buyurun, iyi uçuşlar efendim.” sözü ile neşem yerine geldi. Artık, uçağa 

binmek için hazırdık.

Uçaktaydık, kemerlerimizi taktık ve yavaş yavaş havalanmaya başladık. Ne olduğunu anlaya-

madığım belli belirsiz mor ışıklar gözümün önünde dans ediyordu. Büyük ihtimalle yükseklikten 

dolayı başım dönmüştü. Pamuk şeker benzeri bulutlar, tatlı bir uykunun kucağına bırakıvermiş 

beni. Merak etmeyin, bu uykudan uyanışım pazar sabahlarına benzemeyecekti.

Uyandığımda aktarma yapma zamanı gelmişti. Bir uçak bu kadar uzun yolculuğa dayanamadığı 

Zaman Otobüsü
ÖYKÜ
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için yeni bir uçağa binecektik. Uçaktan indik. Bekleme koltuklarında biraz bekledikten sonra yeni 
uçağımıza bindik. Oturduğum yerin ön koltuğunda Avustralya’daki şehirlerin kültürel yapısı hak-
kında bilgi veren birkaç broşür bulunuyordu. Broşürleri alıp karıştırmaya başladım. Bol bol fotoğ-
raflara baktım. Avustralya çok güzel bir yere benziyordu. Ardından elime not defterimi aldım ve 
öğrendiğim yeni bilgileri yazmaya başladım. Bu defterde öğrendiğim farklı bilgiler bulunuyordu. 
Ayrıca gezdiğim yerlerde gördüğüm şeyleri de bu deftere not ediyordum. Broşürden öğrendiğim 
bilgileri de yazdıktan sonra gökyüzündeki yıldızlarla beraber tekrar güzel bir uykuya daldım.

 İniş anonsuyla uyandım. Annem “Kemerini bağla Yasemin, iniş yapıyoruz!” dedi. Hemen kemeri-
mi bağladım ve dışarıya baktım. Birazdan sokaklarına dalacağımız şehri şimdi kuşbakışı izlemek 
güzeldi. Heyecanlı bir lunapark inişinin ardından bambaşka bir ülkenin topraklarına ayak bastık. 
Bundan sonraki yolculuğumuz otobüsle olacaktı. Teyzemin evi havalimanından çok uzaktı. Valiz-
leri yükleyip otobüse bindik. Hareket etmeye başladığımızda koltuğun arkasında bulduğum şehir 
rehberini incelemeye başladım. Avustralya’da birçok hayvan vardı. Ayrıca Sydney Opera Binası 
dâhil merak ettiğim onlarca yer vardı. Fotoğraf makinemle onları ölümsüzleştirip evime götüre-
bilmek harika olacaktı. Pencereden baktığımda uçakta gördüğüm o mor ışıklardan yine gördüm. 
Bunlar da neydi? Annemin kolunu dürttüm ve “Anne, şu yukarıdaki mor ışıklar da ne?” dedim. 
Annem kafasını uzatıp yukarı baktı “Büyük ihtimalle ışık gösterisi vardır, bu zamanlarda Avustral-
ya’da festivaller olur.” dedi. Ama bu öyle ışıklardan değildi. Başka bir sebebi olmalıydı. Birdenbire 
ışıklar daha da çoğaldı. Otobüs şoförü “What is that?” diye bağırınca tuhaf bir şeyler döndüğünü 
anladım. Babam “Dikkat edin!” derken yoğun bir mor ışık dalgası içine dalıverdik.

Kendime geldiğimde başımda küçük bir ağrı vardı. Hemen anneme, babama ve kardeşime bak-
tım. Annem yeni yeni kendine geliyordu. Babam ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Kardeşim 
başını pencereye yaslamış duruyordu. Ayağa kalkıp arkamı döndüm, otobüstekiler olayın şokunu 
atlatamamıştı; şaşkın, endişeli bir şekilde etraflarına bakıyorlardı. Anneme dönerek “Anne, ne 
oldu? Biz neredeyiz?” dedim. Annem şaşkın bakışlarla “Bilmiyorum!” dedi.

Biz nereye gelmiştik? Bu kurak bölge de neyin nesiydi? Az önceki binalar nereye gitmişti? Aklım-
da bunun gibi onlarca soru varken etrafıma bakmakla yetindim. Kardeşim hâlâ uyanamamıştı. 
Babam onu da uyandırdı. “Biz neredeyiz baba?” dedi. Babam “Şimdi öğreniriz, dur bakalım.” 
dedi ve şoförün yanına gitti, şoföre kapıyı açmasını söyledi. Kapı açıldıktan sonra dışarıya çıktık. 
Çıkmamızla girmemiz bir oldu. Dışarıda çok büyük hatta dev gibi yaratıklar vardı. Babam ön ta-
rafa koşarak kapıyı kapattı. Camdan yukarıya baktım ve “Bu-bunlar dinozor. E-evet, evet, bunlar 
dinozorlar!” dedim. Şimdi nereye geldiğimiz anlaşılmıştı. Geçmişteydik! Hem de yüz binlerce yıl 
öncesinde! Ama bu nasıl olmuştu? Böyle bir şey olması mümkün müydü? O dinozorların oyuncak 
olma ihtimali var mıydı? Hayır, hayır, yoktu. Bunların sebebi o mor ışıklar olmalıydı. Otobüstekiler 
olanlara inanamıyordu. Bu dinozorlar bizi öldürebilirdi. Hemen kaçmalıydık. Şoförün ani bir ka-

mıştı. 
ım.”
ktık. 
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rarıyla tam gaz ilerlemeye başladık. Az ileride bir mağaranın yanında durduk ve aşağıya indik. 
Annem “Bence biraz beklemeliyiz. Arkadaki biri hâlâ kendine gelememiş. Ciddi bir sorunu olabilir. 
Arkaya gidip müdahale etmem gerekiyor.” dedi. Annem bir hemşireydi. Adama müdahale etti. 
Biz de kardeşimle uzakta görünen dev gibi dinozorları izliyorduk. “Bak Ahmet sanki dinozorlar 
senin oyuncak sepetinden çıkıp birer deve dönüşmüşler gibi görünüyor, değil mi?” dedim. Ahmet 
gülerek “Evet abla. Belki onlar da benim oyuncaklarım gibi dost canlısıdır. Gidip tanışmaya ne 
dersin?” dedi. Aslında bu fena fikir değildi ama çok tehlikeliydi. Annemler zaten izin vermezdi. 
Düşünüp taşınıp gitmeye karar verdim. Ahmet’in elinden tuttum ve gizlice mağaradan çıktık. 

Dinozorlara yaklaştığımızda kardeşime: “Şimdi beni iyi dinle Ahmet. Onlar tehlikeli olabilirler. 
Sana ‘Kaç!’ diye bağırdığımda hemen benimle birlikte koşmaya başlayacaksın, anlaştık mı?” de-
dim. Yüzüme baktı ve kafa salladı. Metrelerce uzunlukta bir dinozorun yanına geldik. Biz çok kü-
çük olduğumuzdan bizi görmesi biraz zordu. “Hey! Dinozor!” diye bağırdım. Kocaman cüssesiyle 
bize doğru döndü ve “Evet.” dedi. Nasıl yani? Bu dinozor konuşuyordu! Korkmuştum.

“Evet, ne oldu? Siz kimsiniz ve nereden geldiniz?” dedi. “Biz Avustralya’ya teyzemi ziyarete gel-
miştik. Ama birdenbire kendimizi burada bulduk.” deyiverdim. Hâlâ şaşkındım. Ahmet arkama 
geçmiş, saklanıyordu. Dinozor başını eğdi, “Küçük bir gezintiye ne dersiniz?” dedi. Önce tereddüt 
ettik ama sonra bu olağanüstü teklifi geri çeviremedik. Ahmet ve ben “Olur!” diye bağırdık. Dino-
zor boynunu aşağıya doğru eğdi. Bu kadar uzun bir boynu aşağıya eğmek bir hayli zor olmalıydı. 
Önce ben bindim sonra Ahmet’e binmesinde yardım ettim. Çok heyecanlıydım. Uçaktaki kadar 
olmasa da bulutlara çok yakın hissediyordum kendimi. Bir an kendimi kaptırdım onlara. Ahmet’in 
kolumu dürtüklemesi ile kendime geldim. “Abla bak! Bir T-rex!” dedi. Gerçekten bu bir T-rex’ti. 
Bu dinozorların ön ayakları kısa, arka ayakları uzun ve güçlüydü. “Bakın, bu benim arkadaşım 
Timo. Onunla tanışmaya ne dersiniz?” dedi dinozor. “Aslında onunla tanışmayı çok isterdim ama 
ailemizin yanına gitmemiz gerek artık. Haydi, gidelim!” dedim. Dinozor “Merak etmeyin, sizi di-
ğer dünyanıza götürecek geçit sadece havadan gelen ışıklarla açılıyor. Daha gezecek çok yer 
var.” dedi ve yürümeye devam etti. İleride büyük bir orman vardı. Her taraf ağaç doluydu. Biraz 
daha yürüdüğümüzde dinozorun yavrularını gördük. Ondan daha küçüklerdi ama bizden bü-
yük oldukları kesindi. Onlar da bizim peşimize takıldı ve ilerlemeye devam ettik. Yolculuğumuz 
çok güzel geçiyordu. Geçmişe gideceğime inanabilirdim fakat dinozorlarla gezintiye çıkacağıma 
inanacağımı pek sanmıyorum. Havada ışıkları görünce gitme vaktinin geldiğini anladık. Dinozor 
bizi otobüsün yanına götürdü. Annem, babam ve diğerleri buna inanamadılar. Tabii önce biraz 
korktular. “Anne, baba! Merak etmeyin, onlar dost canlısı.” dedim. Dinozor bizi indirdikten son-
ra ona veda ettim, “Hoşça kal dostum, kendine iyi bak.” deyip fotoğrafını çektim. Teyzem bunu 
görünce çok şaşıracaktı. Mor ışıklar daha da yaklaştı. Babam dışarıdaki herkese “Come in! (İçeri 
girin!)” diye bağırdı. Şoför kapıları kapattı ve dönüş için hazırdık. Oraya vardığımızda tüm otobüs 
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yük oldukları kesindi. Onlar
çok güzel geçiyordu. Geçmi
inanacağımı pek sanmıyoru
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yeniden küçük bir baygınlık geçirmişti. Neyse ki herkes iyiydi. Bu sefer neredeydik? Kafamı cama 
doğru çevirdiğimde Sydney Opera Binası’nı gördüm. Evet, burası Avustralya’ydı fakat çok farklıy-
dı. Ayrıca binanın önünde müze yazıyordu ve diğer binalara göre çok eskiydi. Bu binalar neden 
bu kadar yüksekti böyle? Babam: “Evet, sanırım şimdi de geleceğe gitmiş bulunuyoruz.” dedi ve 
dışarı çıktı. 

Her tarafta insanlar vardı. Bu normaldi. Ama robotlar? Onlar da her taraftaydı ve geziyorlardı. 
Aynı insanlar gibi… Bu mor ışıkların sırrı neydi? Bir çeşit geçiş kapısı, geçit gibi bir şey mi? Bizi önce 
geçmişe sonra geleceğe nasıl götürmüşlerdi? Ve neden sadece bizi? Aklımda bunun gibi bir sürü 
soru dolaşırken birdenbire başım döndü. Bu baş dönmesinin sorulardan mı yoksa zamanlar arası 
yolculuklardan mı olduğunu anlayamadım. Derken olduğum yerde kendimden geçmişim.

Gözlerimi açtığımda yanımda annem vardı. Ama dışarıda değildik. Kimin olduğunu bilmediğim 
birinin evindeydik. Beni bir yatağa yatırmışlardı. Otobüsteki herkes evin içine doluşmuştu. Bu-
rası, burası bana çok da yabancı gelmemişti. Yanılmıyorsam teyzemin eviydi. Yataktan kalktım 
ve “Anne, biz neredeyiz?” diye sordum. Annem kenara çekildi ve arkasına döndü. Bana birini 
göstermeye çalışıyordu. Kafamı o yöne doğru çevirdim. Bu çok yaşlı biriydi. Kim olduğunu anla-
yamadım. “Anne, bu da kim?” diye sordum. Annem “Bu kuzenin, İrem.” dedi. Önce inanamadım. 
Bizi nasıl bulmuştu? Ve neden böyle yaşlıydı? Tabii ya, gelecekteydik. Ortamıza geldi ve konuş-
maya başladı, “Sana da durumu anlatmam gerekiyor.” dedi ve devam etti “Bundan yıllar önce, 
dünya güzel bir yerdi. En azından şimdikinden daha güzeldi. Teknolojinin getirdiği radyasyonla 
birlikte dünyanın manyetik alanlarında sorunlar oluşmaya başladı. Bu sorunlar gittikçe büyü-
dü ve sonunda sizin gördüğünüz gibi manyetik dalgalara sebep olmaya başladı. Gördüğünüz 
mor ışıkların sebebi de buydu. Dünya buna daha fazla dayanamaz. Sizin acilen kendi dünyanıza 
dönmeniz gerekiyor. Yoksa buradan geri dönemeyebilirsiniz. Daha fazla zaman kaybetmeyelim 
ve gidelim.” dedi. İrem’in bu konuşmalarından sonra söyleyecek bir şey bulamadım. Dünya çok 
büyük bir tehlike içindeydi ve hızlı olmazsak burada hapsolabilirdik. Apar topar hep birlikte evden 
çıkıp kapının önünde bekleyen otobüse bindik. Peki, gelecekte biz neredeydik? Teyzem neredey-
di? Mor ışıklar tekrar görünmeye başladığında kemerlerimizi bağladık ve sıkıca tutunduk. Son 
olarak İrem’e  “İrem, teyzem nerede?” diye sordum. “Siz de bizimle gelmiyor musunuz?” Manyetik 
dalgalar bizi içine çekmeye başlamıştı. Tam o sırada “Hayır, benim bu dünyada kalmam lazım. 
Annem… O… O, artık burada değil...” dedi ve başka bir şey söylemeye fırsat bile kalmadan ge-
çidin içine girdik. Teyzeme ne olmuştu, artık yok muydu yani? Kendi dünyamıza döndüğümüzde 
bunu teyzeme nasıl söylerdik? Daha doğrusu bunu bilerek yaşayabilir miydik? Tabii gelecekte 
bizim yaşadığımız ne malum? Artık, başımız dönmüyordu. Sanırım alışmıştık. Havalimanından 
teyzemin evine giden bir otobüs, zaman otobüsüne dönüşmüştü. Eve döndüğümüzde teyzeme ve 
İrem’e olanları anlattığımda ne düşüneceklerini tahmin bile edemiyordum.

de teyzeme ve 
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İçine girdiğimiz geçit bir süre sonra kapanmaya başladı. Camdan dışarıya baktım. Evet, burası 
gerçek yani günümüzdü. Arabalar, insanlar… Bir süre sonra teyzemin evinin önündeydik. Eşyala-
rımızı da alıp aşağı indik ve evin kapısının önüne geldik. Zile bastım. Bu eve hayatımda sadece bir 
kere gelmiştim. Kapı açıldığında teyzem “Hoş geldiniz! İçeri girin bakalım.” dedi. Hepimizi teker 
teker öptü. Annem, babam ve kardeşim içeriye geçtiler. Ben İrem’le birlikte onun odasına çıktım. 
Çıkar çıkmaz ona olanları anlatmaya başladım. Son olarak “Sen bizi otobüse bindirdin ve biz geri 
geldik.” dedim. Konuşmamın sonunda bana baktı ve gülmeye başladı. Anlattıklarıma inanmadığı 
besbelliydi. Onu elinden tutup aşağı indirdim. Anneme “Hadi anlat anne, ona olanları anlat!” de-
dim. Annem “Ne oldu ki kızım?” dedi. Sanki son birkaç saat içinde yaşananları unutmuş gibi söy-
ledi bunu. “Hani biz havalimanından gelirken otobüs önce geçmişe gitmişti sonra da geleceğe...” 
Annem İrem’in attığı bakış gibi bir bakış attı bana. Sonra salondaki herkes kahkahalarla gülmeye 
başladılar. Ama ama onlara bunu ispatlayabilirdim. Dinozorların fotoğrafını çekmiştim. Hemen 
çantamdan fotoğraf makinemi aldım. Açılmıyordu. Manyetik dalgalar yüzünden bozulmuş ol-
malıydı. Anneme “Bak anne, fotoğraf makinem bozulmuş. Hepsi manyetik dalgaların yüzünden.” 
dedim. Annem “Büyük ihtimalle uçakta sarsıntıdan bozulmuştur.” dedi. Olanlara inanamıyordum. 
Nasıl hatırlamıyorlardı? Anlıyordum ki bunu hatırlayan tek kişi bendim. 

Bir süre sonra bu olayı hafıza kitaplığımdaki en yüksek rafa kaldırmaya karar verdim. Günü ge-
lince her şey ortaya çıkacak, gelecekte herkes bunu öğrenecekti. Sanırım…

2002 yılının soğuk baharı tarihî kent İstanbul'da, 
sevinçli ve sabırsız bekleyişler içinde belki de insan 
doğasında var olan en masum şeyi yaptı: Ağlaya-
rak dünyaya gözlerini açtı. Anne şefkati ve sevgisi 
içinde büyüdü. En mutlu, en kötü, en heyecanlı 
günlerini ilkokul yıllarında geçirdi. Yeni öğretmenler, 
yeni arkadaşlarla tanıştı. BİLSEM’de yazmaya olan 
ilgisi arttı. Beş koca, belki de küçücük yıldan sonra 
ortaokul eğitimini tamamladı. Fakat en çok sevece-
ği günler -ya da bir çuval ders- Pertevniyal Lisesin-
de onu bekliyordu. Hâlen Pertevniyal Lisesinde eği-
tim görüyor ve sözcüklerin engin denizinde keşfe 
çıkmayı çok seviyor. Belki güzel resim de çiziyordur.

İstanbul
Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

İbrahim Genç

şefkakati ve sevgisi
enen hheeyecanlı 
Yeeni öğretmenler, 

de yazmaya olan 
cük yıldan sonra

kat en çok sevece-
ertevniyal Lisesin-
iyal Lisesinde eği-
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esim de çiziyordur.
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Kapı çalmıştı. Uzandığı kanepeden usulca kalktı ve parmak uçlarında yürüyerek kapıya gitti. De-
likten baktı, gelen polislerdi. Hemen kanepenin arkasındaki pencereye doğru koştu. Evi giriş kat-
taydı. Camdan atlayıp koşmaya başladı. Kapıyı kırıp içeri giren polisler, onun pencereden kaçtı-
ğını fark edince takip etmeye başlamışlardı bile. Arkasına dönüp bakmadan ölümüne koşuyordu, 
zaten yakalanırsa ömrü demir parmaklıklar arkasında geçecekti. Onun yerinde kim olsa aynısını 
yapardı. Hava kararmaya başlamıştı. Bir an duraksadı ve arkasına baktı fakat kimsecikler yoktu. 
Nedensizce dehşete kapıldı. Belki de o kadar süre boşuna koşmuştu. Etrafına tekrar baktı  belki 
de daha önce hiç gitmediği başka bir semte gitmişti. Yanından geçen yaşlı çifte nerede olduğunu 
sordu poşetlerini taşıma karşılığında. Hâlâ Los Angeles’ta olduğunu öğrenince duyguları âdeta 
sallanan bir salıncak gibi yön değiştiriyor, üzülsün mü sevinsin mi bilemiyordu. Çiftin poşetlerini 
taşıdıktan sonra tekrar sokağın yolunu tuttu. O sırada küçük bir kız çocuğunun asfalt yolda koş-
tuğunu gördü. Yüzüne kocaman bir gülümseme yerleşti, her nedense o küçük kız ona mutluluk 
vermişti. Ne yazık ki mutluluğu uzun sürmedi. Oldukça eski bir kamyonet, karanlık sokağın başın-
da beliriverdi. Adam dehşetle yola atladı, koşarak çocuğu kaptığı gibi kaldırıma çıktı. Onlar daha 
şokunu atlatamadan kamyonun terk ettiği yolda, genç ve oldukça güzel bir kadın göründü. Ağla-
yarak "Helen" diye bağırdı. Küçük kız, “abla” diyerek koştu. Adam da olduğu yerde donakalmıştı. 
Kadın, Helen’i kucağına alıp adama doğru yürüdü:

— Ben Lucy, sana binlerce kez teşekkür ediyorum, dedi kocaman bir gülümsemeyle. Adam şaş-
kındı. Birkaç saniye duraksadı ve:

— Ben de Bill. Ayrıca teşekküre gerek yok. Kim olsa aynısını yapardı.

Lucy:

—Yağmur da bastırdı, artık gitsek iyi olacak, tekrar teşekkürler. 

Bill, Lucy’nin büyüsüne öyle kapılmıştı ki yağmurun bastırdığını bile fark etmemişti. Daha sonra 
arkadaki banka oturup bankı yatabileceği bir pozisyona getirmeye çalışıyordu ki omzunda bir el 
hissetti. Usulca dönüp arkasına baktı. Arkasında Lucy ve Helen vardı. "Kalacak bir yerin var mı?" 

Geçmişin Bedeli
ÖYKÜ

onra 
el 
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diye sordu Lucy. Bill, "İşte bak, görmüyor musun?" dedi hafifçe gülümseyerek. "Ama beni misafir 
edersen çok memnun olurum." dedi. Lucy, "Elbette. Hadi gel." dedi. Lucy’nin evi birkaç sokak öte-
de, eski bir apartmanın ikinci katındaydı. Kapıdan içeri girer girmez Helen, Bill’i kolundan çekiş-
tirerek odasını ve oyuncaklarını gösterdi. Bill de üzerine bir battaniye eline de sıcacık bir çay alıp 
yorgun olmasına karşın saatlerce Helen’le oyun oynadı. Daha sonra salondaki kanepeye kıvrılıp 
uyudu.

Ertesi sabah Bill, büyük bir şokla uyandı. Helen onu uyandırmak için üzerine atlamış, "Hadi kalk, 
uykucu!" diye bağırıyordu. Bill gülümseyerek kalktı ve Lucy’nin hazırladığı müthiş kahvaltıyla kar-
nını doyurdu. Aradan iki hafta geçmiş, Helen ve Lucy, Bill’i çok sevmişti. Bill de onlara alışmıştı. 
Ancak artık orada kalamazdı, polisler her yerde onu arıyorlardı. Eğer kalırsa onları da tehlikeye 
atmış olurdu. Öğlen bir bahaneyle evden çıktı ve kiralık ev aradı. Sonunda uzak bir mahallede 
oldukça ucuz bir ev bulmuştu. Ertesi gün evden ayrılacaktı. Akşam yemeğinde Lucy ve Helen’e 
durumu anlattı. İkisi de duruma çok üzülmüştü ama en çok üzülen Helen oldu. Hemen sofradan 
kalktı, ağlayarak odasına koştu ve kapısını da sertçe kapattı. Bill yanına gidecekti ki Lucy onu 
durdurdu. "Ona sakinleşmesi için zaman tanımalısın." dedi. Bill de başını sallayıp on dakika bo-
yunca salonda ileri geri yürüyüp durdu. Sonunda Helen odasından çıktı ve koşarak Bill’e sarıldı. O 
akşam Bill, eşyalarını topladı. Sabah Lucy ve Helen’le vedalaşıp oradan ayrıldı. 

Aradan yaklaşık iki hafta geçmişti. Bill'in hayatı çok da kötü değildi ama bu kısa zaman bile He-
len ve Lucy’yi özlemesine yetmişti. Evden çok nadir çıkıyordu. Bir sabah kalktığında “Ömrümü 
polislerden kaçarak geçiremem.” diye kendi kendine yakındı. Sahte pasaport ayarlayabilmesi 
tam bir hafta sürmüştü. İki gün sonra İngiltere'ye uçacak ve yeni bir hayata başlayacaktı. Eşya-
larını topladı, uçağın kalkmasına tam dört saat vardı. Bavullarını havalimanındaki gideceği yerin 
kargosuna bıraktı. Üç saati vardı. Gitmeden önce son bir kez Helen ve Lucy'i görmek istedi. Ha-
valimanından çıkıp hemen bir taksiye atladı. Evlerinin önüne geldiğinde çok heyecanlanmıştı. Ka-
pıyı çaldı, açan polislerdi. Büyük ihtimalle önceden orada kaldığını öğrenmiş olmalıydılar. Ah! Ne 
aptallık, telefonunu kapatmayı unutmuştu. Bütün bunları düşünürken "Bill" diyen bir sesle kendine 
geldi, bu Helen'di. Ne olduğunu anlamamış gibi bakması uzun sürmedi. Helen çok zeki bir kızdı 
ve polislerin Bill'i almak için geldiklerini anladı. Dönüp ablasına baktı. Ablası, kızgın bir ses tonuyla 
“Helen, çabuk odana git!" dedi. Helen, ama “abla” diyemeden, Lucy "Helen!" diye bir kez daha 
bağırdı. Helen de hemen odasına gitti. Bill, aslında tüm bunlar yaşanırken kaçabilirdi ancak Lucy 
ve Helen'in gözü önünde küçük düşmek en son isteyeceği şeydi. Lucy'nin üzgün bakışları altında 
polis arabasına bindi. Sonraki durak yani hayatındaki en son durak demir parmaklıkların ardıydı. 
Karakola girer girmez derhâl sorgu odasına alındı. Sorguda orta yaşlı şişman bir polis memuru 
vardı. Diğer bir polis de odanın diğer köşesinde sessizce bekliyordu. Sorgu memuru kalın sesiyle :

— Neden Bay Tom'u ve oğlu Brad'i hunharca öldürdün, diye bağırdı yumruğunu masaya vurarak.

polis
Ka
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— O, bunu hak etti, diye fısıldadı Bill.

— Neden, diye bağırdı tekrar polis memuru. 

Bill ayaklandı ve polisin üzerine yürüyerek: 

— O adam pisliğin tekiydi, oğluyla beraber babamın şirketini zorla almak istediler. Babam dire-
nince hem onu hem de annemi tam da benim on ikinci yaş günümde öldürdüler.

Bir süre sustu ve ağlamaklı bir ses tonuyla:

— Bu sizin için yeterli bir sebep mi, diye sordu yerine otururken. Sorguyu yapan polis memuru hiç 
etkilenmişe benzemiyordu:

— Değil, diye haykırdı. 

Bill tekrar ayağa fırladı ve:

— Bunu, şimdi olsa yine yaparım ve emin ol ki hiç tereddüt etmem bile!

Hâlâ çok kızgındı. Bill’in bu ani çıkışları sorgu memurunu da bir hayli kızdırmıştı:

—Nerede olduğunu unutma. Sakin olmaya çalış, tamam mı?

Bill'in gözü dönmüştü.  Şimdiye kadar hiç bu kadar sinirlenmemişti. Hatta işlediği cinayetler de 
bile soğukkanlılığını muhafaza etmişti. Bill, birden masadaki cam bardağı aldı, ucunu masaya 
vurarak kırdı ve polise doğru bir hamle yaptı. Ardından sadece bir el silah sesi duyuldu.  O silahı 
sorgu odasında, bir köşede sessizce ayakta bekleyen diğer polis memuru ateşlemişti.

İşlediği cinayetler sonrasında, ömrünü demir parmaklıklar ardında geçireceğini düşünen Bill'in 
ömrü  bir sorgu odasında son bulmuştu. da son bulmuştu.
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23 Mart 2002 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmi-
şim.  Serin cumartesi akşamında ısınmış birden Yiğit 
hanesi. Ailemin ilk ve son çocuğuyum. Tek çocuk 
olmanın bütün avantajlarından yararlandım bugüne 
kadar. Özellikle de bütün ilginin bende toplanma-
sından oldukça memnunum. Öğrenim hayatımda, 
öğretmenlerim çok konuşmamdan şikâyetçi olsalar 
da saygılı ve derslerinde başarılı bir öğrenci olarak 
hatırlandığımı biliyorum. 

Her genç gibi benimde geleceğe dair planlarım, 
gerçekleştirmek istediğim amaçlarım var. Bunlar için 
çalışıyorum. Senelerdir devam ettiğim Mamak Bilim 
ve Sanat Merkezinde öğretmenlerimle ve arkadaş-
larımla güzel çalışmalar yapıyorum. Kendimi rahat 
ve özgür hissettiğim bu ortamda düşünüyor, üretiyor 
ve uyguluyorum. Çeşitli kongrelerde sunumlar ya-
parak kendimi keşfetme fırsatı buluyorum. Amaçla-
rıma ulaşmak için yürüdüğüm yol ne kadar uzun ve 
zorlu olursa olsun kendime, aileme, öğretmenlerime 
güveniyorum. 

Ankara
Mamak Bilim ve Sanat Merkezi

Denizay Yiğit
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“Artık dayanamıyorum, anladın mı? Gidiyorum buradan!”

Boğazını yırtarcasına bağırdıktan sonra kapıyı çarpıp çıktı. Dönüp eve baktı bir kez.

“O eve geri dönmeyeceğim!” diye fısıldadı. Hafif çiseleyen yağmur nedeniyle kapüşonunu başına 

geçirdi. Kıvırcık kısa saçları, yemyeşil gözleri, yanaklarında ve burnunda çilleri vardı. Yürürken 

botlarını izliyordu. Kızgınlığın vermiş olduğu sersemlikle kendi kendine konuşmaya başladı.

“O, bunların hepsini hak ediyor. Hiçbir isteğimi yapmadı. Hep arkadaşlarımın yanında rezil ol-

dum. Onlar beraber gezdiler, dolaştılar; ben ise anneme yardıma gittim. Hayat mı bu be? Neyim 

varsa hepsi eski püskü. Hayatım daha ne kadar kötü olabilir ki? Başımın çaresine bakacağım.”

Elini cebine soktu. O kadar parayla ancak birkaç gün idare edebilirdi. Saat gece yarısına gelmek 

üzereydi. Daha önce zengin arkadaşlarıyla gittiği bir “mekân”a gitmeyi düşündü. Üzerindekile-

re baktı. Normalde arkadaşlarından kıyafet ödünç alır, sahte gülümsemelerle giderdi o yerlere. 

Gecenin yarısında uygun giysi bulabileceğini düşünmüyordu ki zaten pek de önemi yoktu. Şehrin 

göbeğinde bir yerdeydi bu mekân. 

Kapıdan içeriye girdi. Dar ve karanlık bir koridordan geçtikten sonra müzik sesleri gelmeye baş-

ladı. Kapıyı araladı, içeriye girdi. Arkadaşını gördü. Bir anlık göz göze geldiler. Sevindi çünkü 

arkadaşı ona sahip çıkacaktı, en azından böyle düşünüyordu. Arkadaşıyla göz göze gelince elini 

salladı, hafiften gülümsedi. Arkadaşı gözlerini kaçırıp ciddileşti: 

– Ne işin var kızım burada? Bu paspal hâlin ne?

– Aslı ben evden kaçtım. Yardımına ihtiyacım var.

– İyi halt etmişsin. Ne yapacağım ben seni ya? Git evine kızım, belanı bulma, diyerek onu itti. 

Kendini dışarıya attı. “Vay be. Meğerse kardeşlik dediğimiz şey bu kadarmış.” diye iç geçirdi. So-

Benim Dünyam Sensin
ÖYKÜ

“Şükretmeyi bilmeyen her nanköre ders, anneme hafif bir 
tebessüm, yüreğime merhamet vermesi dileği ile...”
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kaklarda boş boş dolandı. En son umudu olan o evin kapısını çaldı. Kapı beş dakika kadar sonra 
açıldı.

– Ne istiyorsun?

– Emre yardım etmen lazım. Kalacak yerim yok.

– Ben ne yapayım? Git annenin yanına. İşim gücüm yok da seni mi besleyeceğim?

– Oraya dönemem Emre. Hadi kardeşim, sen yardım edersin.

– Kardeşimmiş! Güldürme beni. Sen benim hiçbir şeyim değilsin.

– Hayır Emre! Sonsuza dek kardeş kalacağımızı söylemiştin. Hani sana borç verdiğim gün. Çok 
zor durumdaydın, ben de sana yardım etmiştim. Şimdi de sen bana yardım edeceksin değil mi?

– Yalandı, anladın mı? Paran için kullandım seni ve benim için sen artık bittin. Sen kendini bizimle 
bir mi tutuyorsun? Hadi yoluna.

Kapı büyük bir şiddetle yüzüne kapandı. Ağlamaya başladı. Çünkü aklına gelen gerçekleri ka-
bullenmek istemiyordu. Güvendiği dağlara kar yağdığını görmeyi reddediyordu belki de. Başını 
çevirip gitmeyi tercih etti, ses çıkarmadan. Dar yollardan yürüdü... Bir parka geldi, banka kıvrılıp 
gözlerini yumdu.

– Kalk! Kalk! Hadi!

Gözlerini aralamasıyla kolundan tutan polis onu ayağa kaldırdı. 

– Burada öylece yatamazsın!

– Şey, ben… Kötü bir şey yapmadım ki!

– Tabii ya. Bu gün parklarda yatan yarın dolandırıcılık, öbür gün yankesicilik yapar, diyerek onu 
polis arabasına bindirdi.

* * *

– Seher İlhan. 17 yaşındasın. Baban Refik, sekiz yıl önce vefat etmiş. Annen Ulviye lisede temizlik 
görevlisi değil mi?

– Evet komiserim, doğrudur.

– Neden evden kaçtın yavrum?

– Anlayamazsınız. Arkadaşlarınızın bir günde harcadığı parayı bir ay yetirmek nedir, giyecek 
adam akıllı kıyafetiniz olmadığından başkalarının giysilerini ödünç almak nedir, onlarla aşık ata-
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cak kadar zengin olmadığınız için yalanlar söylemek nedir bilemezsiniz.

– Ah be evladım! Bırak başkalarını. İnsanın dünyası parasının satın alabileceği kadar değildir. Git 
ve hâlâ ona sahipken annene sarıl. Varlığı yoklukta anlarsın kızım. Hadi git...

Karakoldan ağır adımlarla çıktı. Zaten biliyordu bunları. Bir saçma sevdaya kaptırmıştı gönlünü, 
gençlik heyecanına. Güvenmesi gereken yeri biliyordu artık. Evine, ait olduğu yere gitti. Zile bastı. 
Çok geçmeden kapı açıldı. İlk kez annesinin o solgun yüzünü böylesine özlemişti. Gece boyunca 
uyumadığı her hâlinden belliydi. Annesi onu görünce büyük bir şaşkınlıkla gülümsedi. Annesinin 
boynuna sımsıkı sarıldı. Ve kulağına şöyle fısıldadı.

– Bir gün gidersen ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü benim gerçek dünyam sensin!

11 Haziran 1999’da Afyonkarahisar’da doğdum. Aile-
min ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştim. Âdettendir 
yeni doğan kız çocuklarına babaannenin adı verilir. 
Nitekim öyle de oldu. Annem ise “Bilgili olsun, lafı 
sözü dinlenir olsun.” diye diğer ismimi Bilge koymuş. 
Annem ve babam çalıştığı için beni babaannem 
büyüttü. Annemle fazla vakit geçirememem duygu 
dünyamı fazlasıyla etkiliyordu. Etrafımda pek çocuk 
olmadığı için zamanla yetişkinler gibi davranmaya 
başladım. Bu da beni erken olgunlaştırdı. Uzunca bir 
süre tek çocuk olmanın verdiği yalnızlık beni daha da 
duygusal hâle getirmişti. Bir zaman sonra kardeşim 
olmuş ve ben okula başlamıştım. Yalnızlığım ve duy-
gusallığım azalıyordu hâliyle.

Afyon
Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi

Nesibe Bilge Gündoğar

BİLSEM’de dramayı seçtim. Gittim lakin ne yazının 
nasıl yazıldığı ne de tiyatronun nasıl sergilendiği 
konusunda bir fikrim vardı. Edebiyat öğretmenimiz 
bizi mermer ustası gibi ince ince işledi. Günler aylar 
geçtikçe kendimdeki değişimi fark edebiliyordum. 
BİLSEM benim için hayal dünyamı genişleten, beni 
yeni ufuklara sürükleyen bir limandı. Ortaokulda iki 
kitabım basıldı: “Kiracılar” ve “Bir Gün Seni Bulaca-
ğım!” Yazmanın insana verdiği özgürlüğü tatmıştım. 
Dedim, ben bu dünyaya aitim. Şu an üniversite sına-
vına hazırlanıyorum. Hâlâ elimden geldiğince yaz-
maya çalışıyorum. Ve ileride nerede olursam olayım 
kalemim, kâğıdım elimden düşmeyecek.

zi
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Umut sabah diz ağrısıyla aniden uyandı. Nedenini bilmediği bu ağrı canını çok acıtmıştı. Belki 

geçer diye bir süre bekledi. Ama zaman geçtikçe ağrısı daha da artmaya başladı. Aklına 

doktora gitmek gelmişti ama doktor korkusu olduğu için bu fikri hemen aklından sildi. 

Bacağı fena derecede ağrıyordu. Ne yapacağını ve nereye gideceğini bilemedi. Aradan beş 

dakika geçmişti ve ağrısı iyice artmıştı. Ağrısının bu kadar arttığını fark eden Umut, her ne 

kadar doktordan korkuyor olsa da en iyi çözümün doktora gitmek olduğunu düşündü. 

Hızlı bir şekilde hastaneye doğru yürümeye başladı. Dizi ağrırken yürümek ona işkence gibi 

geliyordu. Ama yürümek zorundaydı. Ağrısını unutmaya çalışıp yürümeye devam etti. En so-

nunda hastane göründü. Umut artık adım atmakta güçlük çekmeye başlamıştı. Son adımları-

nı attı ve hastaneye girdi. Hemen bir doktor randevusu aldı ve beklemeye başladı.

Sıra kendisine gelince korkuyla da olsa kapıdan içeri girdi. Doktor kendisini bekliyordu. Sed-

yeye oturdu. Doktor neyinin olduğunu sorunca rahatsızlığını anlattı. Doktor rahatsızlığını an-

lamak için dizine baktı. Masanın üzerinde duran çekici aldı ve Umut’un dizine hafifçe dokun-

durdu. 

Umut biraz rahatsız olmuştu ama belli etmedi. Zaten doktor korkusunu hâlâ yenmeyi başa-

ramamıştı. Doktor saatine baktı. Tedaviyi uzun tutmak istemiyordu. Sırada bekleyen birçok 

insan vardı. Sonra Umut’un dizine yeniden baktı. Cebinden kalemini çıkardı, kâğıdına not aldı 

ve masasına geri koydu. 

Çekici cebinden çıkardı, Umut’un dizine yaklaştırdı ve sert bir şekilde vurdu.  Umut o sırada 

korkudan gözleri kapalı bir şekilde duruyordu. Doktorun dizine vurmasıyla dizini doktorun 

yüzüne vurdu. Doktor bu hareketi beklemiyordu. O da şaşırdı ve bu darbe üzerine gözlüğü, 

elindeki çekici yere düştü. Umut korkusundan kurtulamadığı gibi bir de üstüne bu olayı yaşa-

yınca koşarak dışarı çıktı.

Diz Ağrısı
ÖYKÜ
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Yaprakların birbirine küsüp öfkeli rüzgârlarla her 
tarafa savrulduğu bir sonbahar gününün karan-
lığında geldim dünyaya… Hep mutlu olmayı ve 
bu yolda yürümeyi seçtim. Şimdi ise gerçek olsun 
istediğim hedeflerimin peşinde koşuyorum.

Samsun
Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezi

Emine Ümran Bektaş

Bu olay üzerine Umut bir daha doktora gitmek istemedi. Koşarken aklına diz ağrısı geldi. 
Geçmişti. Artık ağrıyı hissetmiyordu. Korkmuştu ama farkında olmadan ağrısı da geçmişti. 
Yani her ne kadar böyle bir olay olduysa da diz ağrısında kurtulmuştu.
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Hilal, başarılı ama dersleri kötü bir çocuktu. Babası ise onun derslerine ilgi göstermemesine çok 

kızıyordu. Hilal’in babası Kerem Bey’in birçok mesleği vardı.

Göz önünde olan ve herkese söylediği ise olay yeri inceleme uzmanı olduğuydu ve mesleğiyle 

gurur duyuyordu. Olay yeri inceleme uzmanı olduğundan yani mesleğin günlük hayata etkisin-

den mi bilinmez, Kerem Bey çok dikkatli ve şüpheci biriydi. Hilal’in annesinin ise uzaklara gittiğini 

söylüyordu Kerem Bey. Hilal, babasına pek inanmıyordu. Annesi onu öylece bırakıp gidemezdi.

Hilal elinde karne ile geldiğinde babası şaşırdı. Notları hep beşti. Gözlerine inanamadı. “Hilal not-

larıyla oynamış olmalı.”  diye düşündü. Hilal’i yanına çağırmak için seslendi. Hilal gelmedi. Daha 

yüksek sesle kızının adını söyledi. Bir, iki, üç defa daha… En sonunda Kerem Bey kalktı ve kızının 

odasına gitti. Kapıyı açtığında Hilal’i odasını toplarken gördü:

– Hilal daha geçen gün odanı toplamamış mıydın? Şimdi ne gerek vardı buna? Zamanını daha 

iyi değerlendirebilirsin.

– Baba, bunu sen de biliyorsun ki ders çalışmam için odamı toparlamam gerekir. Yoksa dikkatimi 

toplayamıyorum. Ayrıca bugün çalışmam gereken kadar ders çalıştım zaten.

Kerem Bey karneyi sordu: 

– Evet, söyle bakalım. Bu karne nasıl oldu da beş oldu? 

– Olamaz mı? Belki hayat yalanlarla doludur ya da hayatın içindeki insanlar hayatı yalanlarla 

doldurmuştur.

Kerem Bey öylece kalakaldı. Bu söz şimdi neyin nesiydi? Hilal’in odasının kapısını kapattı ve kori-

dorda yürürken “Bu kız çok kitap okuyor, onlarla yaşıyor. O yüzden böyle herhâlde…” diye geçirdi 

içinden bir anlığına.

Yatma vakti çoktan gelmişti bile. Kerem Bey her zamanki gibi televizyon karşısında uyuyakalmış-

tı. Onu sabahları cep telefonu uyandırabiliyordu sadece. O sabah yine cep telefonundan gelen 

alarm sesiyle yerinden kalktı ve ilk işi Hilal’i uyandırmak oldu. Kızının odasına doğru adımlarını 

Büyük Buluş
ÖYKÜ
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attı. Kapıyı açtığında şaşkınlıktan donup kaldı. Her sabah yatağından zar zor kaldırdığı kızı odada 

yoktu. Yatağın üstünde bir not vardı. Notta şunlar yazıyordu:

“Babacığım,

Bu notu okuduğunda ben olmayacağım. Ama beni merak etme. Aslında senin çok yakınındayım. 

Bütün tedbirlerimi aldım. Odamı da dün akşam topladım zaten. Bu notu okuduğun zaman içim 

rahatlayacak. Unutma sık sık not yazacağım.”  

Nottaki en son cümlenin altının çizili olması Kerem Bey’in dikkatini çekti. Kızını anlayamıyordu. 

Hep böyle garip garip cümleler söyler ve yazardı. Kızı şimdi nereye gidebilirdi ki? Merak etme-

mek mümkün değildi. Notta yakınında olduğu yazıyordu.

“Sana güveniyorum Hilal. Umarım başına bir şey gelmez. Fakat yalnızca ummakla kalmayaca-

ğım. Mesleğimin bir gereği olarak bu olayı çözerim.” dedi içinden.

İlk işi polise olayı bildirmek oldu. En kısa zamanda Kerem Bey’in ekibi de oraya geldi. Çok dikkatli 

bir şekilde arama yaptılar. Parmak izlerinin ve ayak izlerinin onlara işaret ettiği yön yatağın altını 

gösteriyordu. Oraya daha dikkatli baktılar ve yatağın altında gizli bir çekmece buldular. Çekme-

ceyi açtıklarında ise bir günlük buldular. Kerem Bey günlüğü açıp okumak hususunda kararsızdı. 

Arkadaşlarına “Ben bunu yapamam, bu Hilal’in günlüğü, özel eşyası. Okursam çok üzülür.” deyin-

ce arkadaşları itiraz ettiler ama Kerem Bey kararından vazgeçmedi: “Hayır, ben okumayacağım.” 

dedi kesin bir şekilde.

Arkadaşları bu karar üzerine günlüğü kendileri okumaya karar verdiler. Günlükteki sayfalar yır-

tıktı. Bir tek son sayfa doluydu. Sayfada şunlar yazıyordu:

“Sevgili Günlük,

Yarın büyük buluşumu deneyeceğim. Umarım başarılı olurum. Babama da bir not bıraktım. En-

dişeleneceğini sanmıyorum. Deneyimde Meraklı’yı kullanacağım. Bu deneyde bir köpeğin kulla-

nılması çok ilginç değil mi?” 

Büyük bir ipucu bulmuşlardı. Demek ki Hilal deney yapıyordu. Ama neredeydi?

Kerem Bey bağırdı bir anda. Arkadaşları “Ne oldu?“ dediklerinde “Biraz önce birinizin altında 

Meraklı’yı gördüm. Bir anda geldi gitti, gördüm.”

Arkadaşları, “Kerem, bizim ayağımız yere basıyor zaten. Köpek nasıl ayağımızın altında olsun 

ki?” dediler Kerem Bey’e. Fakat ekip kendi arasında: “Olayın etkisinde kalmış olmalı. Halüsinasyon 

görüyor herhâlde. Söylediklerinin saçma olduğundan belli değil miydi?“ diye konuştular. Oysa 

Kerem Bey gerçekten gördüğünü iddia ediyordu. Ama bu nasıl olurdu ki?

Acaba Hilal’in deneyi neydi? Neredeydi? Hilal gerçekten deney mi yapıyordu?
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Kerem Bey’in arkadaşları “Hilal, notunda sürekli not yazacağını söylemiş. Eğer sürekli not bıra-
kacaksa yakında bir yerlerde olması gerek.” dediler. Kerem Bey bu düşünceyi mantıklı buldu. 
Arkadaşları ise sormaya devam ediyorlardı:

– Evinde neredeyse hiç girmediğin bir oda var mı?

Kerem Bey tereddütle “Yok.” dedikten sonra hemen fikrini değiştirdi. “Var! Bodrumda küçük bir 
oda var. Kızım orada mı? Ne olur çabuk gidelim. Umarım oradadır.” dedi.

Birkaç kişi bodrumdaki o küçük odaya gittiler. Oda kilitliydi. Hilal orada olabilirdi. Sonra köpek 
sesi geldi Hilal’in odasından. Ardından Hilal’in sesi… Odaya gittiler. Hilal oradaydı. 

Kerem Bey:

– Kızım, neredeydin? Çok endişelendim, dedi haykırarak.

Arkadaşları:

– Kerem, böyle basit olaylar için bizi çağırmana gerek yoktu, diyerek evden çıktılar.

Kerem Bey:

– Ne deneyi yapıyordun sen şimdi? Anlat bakalım.

– Senin çok gereksiz dediğin fakat dünya için çok önemli bir deney. Hem sen nereden biliyordun 
deney yaptığımı? İnanmıyorum baba.  Nasıl olur da sen benim günlüğümü okursun?

Kerem Bey bir şey söyleyemeden Hilal, “Ben değil arkadaşlarım buldu.” dedi ve hızlıca montunu 
giyip çantasını aldı, babasının şaşkın bakışlarına aldırmadan dışarı çıktı. 

Okula gidecekti. Ama öğretmenin “Niye geç kaldın?” sorusuna bir cevap bulması gerekiyordu. 
İçinden “Hastayım öğretmenim, desem olur sanırım.” dedi. Dediğini de yaptı. Öğretmeni de bir 
şey demedi zaten. Hilal sırasına geçip Ebru’nun yanına oturdu.  Hilal’in sıra arkadaşı Ebru, çok 
geçimsiz bir insandı. Hilal’i çok rahatsız ediyor, ona bazı oyunlar oynuyordu. Mesela ne zaman 
Hilal, Ebru’yu şikâyet etse Ebru yalanlar söyleyerek öğretmenini kandırıyor ve Hilal’i küçük duruma 
düşürüyordu. Kerem Bey de ne zaman öğretmeni ile konuşsa kızının yalan söylediğini düşünürdü. 
Hilal bu yüzden “Belki hayat yalanlarla doludur ya da insanlar hayatı yalanlarla doldurmuşlar-
dır.” demişti. O, bu işe daha fazla katlanamayacağını düşünüyordu. Bunları nasıl gösterebilirdi 
ki? Ebru bazen de sınav kâğıtlarını değiştiriyordu. Kâğıdını Hilal’den hemen sonra veriyor, sonra 
da “Ay! Bir soruyu yapmayı unutmuşum.” diye iki kâğıdı da öğretmene fark ettirmeden alıyor ve 
kâğıdın üzerindeki isimleri değiştiriyordu. Ebru’nun kandıramayacağı kimse yoktu çünkü. Notları 
yükselmişti çünkü Ebru ayağı kırıldığı için okula bir aydır gelmiyordu. 

Ders fen ve teknolojiydi. Öğretmen bir cümlesinde “Işınlanma henüz gerçekleşmemiş bir teknoloji. 
Bilim adamları hâlâ çalışıyor. Belki gelecekte bulurlar. “ deyince çok sinirlendi. “O benim deneyim 
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ve ben bunu yaptım.“ dedi fısıldarcasına. Evet, Hilal’in deneyi ışınlanmaydı ve o bulmuştu. Kerem 

Bey’in Meraklı’yı arkadaşlarının ayaklarının altında görmesi gerçekti. O anda Meraklı ışınlanmış-

tı. Okuldan çıkışta da buluşunu kullandı. Okuldan eve ışınlandı. Kerem Bey:

– Hilal ne çabuk geldin? Erken mi çıktınız? 

– Hayır ışınlandım.

Kerem Bey bunu espri sanıp güldü. 

Hilal:

– Gerçekten!

– Saçmalama Hilal. Koskoca bilim adamları bulamadı, sen nasıl ışınlanacaksın?

Hilal dayanamadı ve sesini biraz yükselterek:

– Olamaz mı? Yaptım işte, yaptım! Onların yapamadığı deneyi yaptım ve buldum! Sen Meraklı’yı 

görmüştün ya,  Meraklı ışınlanmıştı. Ama sen inanmadın, inanmıyorsun!

Kerem Bey “Doğru, o anda Meraklı nasıl gelmişti?” dedi Hilal gittikten sonra.

Hilal geçmişe ışınlanmak isterdi doğrusu. Babasına, kendine yapılan haksızlıkları ve Ebru’nun ona 

oyun oynadığını göstermek isterdi. Çünkü yalnızca mekânda değil zamanda da ışınlanma müm-

kündü.  Ama Kerem Bey ona inanır mıydı acaba?

Kerem Bey biraz düşündükten sonra hızlı adımlarla Hilal’in yanına geldi ve:

– Ama nasıl olur? Nasıl başardın bunu?

– Baba, geçmişe ışınlanalım. Sana göstereceğim şeyler var.

Kerem Bey biraz tereddütle:

– Hadi bakalım! Neymiş göstereceklerin?

– Hilal babasıyla birlikte okula ışınlandı. Kerem Bey oldukça şaşkındı:

– Ne işimiz var burada? Aa! Bak sen oradasın. Yanındaki de Ebru değil mi? Bak ne güzel anlaşı-

yorsunuz.

– Baba dur bir dakika. Bak, neler oluyor? Kâğıdımı veriyorum. Sonrada Ebru kâğıdını veriyor.

– Ee ne olmuş? İkiniz de sınav kâğıdınızı veriyorsunuz.

– Asıl olanlar bundan sonra. Bak Ebru benim kâğıdımı da alıyor ve isimleri değiştiriyor.

– İnanmıyorum! Yani sen bu yüzden düşük not alıyorsun.

– Ebru bir aydır okula gelmediği için de notlarım yüksek. 



177

– Senden özür diliyorum. Böyle olduğu aklımın ucundan dahi geçmezdi. Ben öğretmeninle konu-
şacağım. Sen merak etme. Şimdi kutlama zamanı!

Kerem Bey, kızının yaptıklarını bütün dünyaya yaymak istiyordu. Zaten ağızdan ağıza yayılmıştı 
bile. Bütün gazetelerde ve televizyon kanallarında Hilal’in ismi geçiyordu. Bunu duyan bilim in-
sanları Hilal’i kıskanırcasına: “Böyle bir şey olamaz. Biz bulamadık, o çocuk mu bulacak?” diyor 
ve Hilal’i aşağılamaya çalışıyorlardı.

Bazıları da “Einstein’a karşı çıkıyor o zaman” diyordu. Hilal duygularını yine konuşarak ifade ede-
mediği için günlüğüne yazdı:

“Sevgili Günlük, 

İnsan yaşadıklarını başkalarına sürekli kanıtlamak zorunda mıdır? İnsanlar birbirlerine güvene-
mezler mi? Doğrusu ben de herkese güvenmiyorum ama… Babam, bilim insanları, öğretmenim 
niçin bana inanmadılar? Yoksa ben güvenilir değil miyim?

Başarı elbette çalışarak elde ediliyor. Çalışmak için de kendine inanmak gerekir. Değilse nasıl ça-
lışacaksın? Başarısız bir dünya olur mu? Bazı insanlar çalışmıyorlar, işte o zaman sinirleniyorum. 
Hayal kırıklığına uğradığım zamanlar: “Niye üzülüyorsun ki?” derler ya, o zaman öfkelenip “Sen 
nereden anlayacaksın ki?“ diyorum. Çalışmayı sevmeyen beni anlayamaz ki. İnsanların neden 
inanmadıklarını, güvenmediklerini, çalışmadıklarını, başarmadıklarını tam olarak bilmiyorum 
ama şunu biliyorum:

Bu hayatta sorunlar hiç ama hiçbir zaman bitmeyecek, çözümler de öyle.”

7 Haziran 2002’de İstanbul’da yaşam serüvenime 
başladım. Babamın işi sebebiyle Konya’ya taşındık ve 
burada eğitimime başladım. Küçüklüğümden bu yana 
sanata ve kitaplara olan ilgim 3. sınıfta BİLSEM’e baş-
lamamla birlikte kat kat arttı. Müzik ve kitaplar hayatı-
mın vazgeçilmesi oldu. BİLSEM yeteneklerimin farkına 
varmamı sağlamaya başladığı günden beri hep hayal 
kurdum ve yazdım. Şu an 15 yaşındayım ve biliyorum 
ki ileride mesleğim ne olursa olsun sanat ve yazma ile 
iç içe bir hayatım olacak.

Konya
Konya Bilim ve Sanat Merkezi

Elif Nisa Akay
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Çığlık atmamak için direnirken gözlerimin önünde karışan harfleri birleştirip okumaya çalıştım:

– Badaninülo dize bonduram ev kemekalbı.

Öğretmenim kızgın bakışları altında buharlaştığımı hissederken başımı önüme eğip azarlarını 

dinledim:

– Yağmur! Yemek hazır!

Kulaklıklarımı çıkartıp müzik çalarımı yatağımın üzerine attım. Merdivenden inerken Mozart’ın 

dünyaya armağanı olan nadide notalar beynimde dönüyor ve uyum içinde salınıyordu.

Masadaki yerime otururken “Hoş geldin baba.” diye mırıldandım. Babam kucağındaki erkek kar-

deşime gününün nasıl geçtiğini soruyordu. Cem kıvırcık saçlarını sallayıp uzun kirpiklerini kırpıştı-

rarak hevesle cevap veriyordu.

Annem Cem’i sandalyesine oturtup tabağını önüne koyarken şefkatle gülümsüyordu. Başını ok-

şarken “aferin oğluma” diye mırıldandı.

Benim küçük, tatlı, dahi erkek kardeşim.

Bir karşılaştırma yapmak gerekirse erkek kardeşim okula gitmemesine rağmen okuma-yazma 

biliyor, matematik işlemlerini yapabiliyor ve harika resim çiziyordu. Bense okuma yazmayı bile 

öğrenememiş, beceriksiz statüsündeydim. Annemin tabağımı önüme koyarken acıyan bakışla-

rında bile bunu görebiliyordum.

Gizlice müzik sınıfına girerken kalp atışlarım şakaklarımda gümbürdüyordu. Kapıyı sessizce ka-

patıp küçük adımlarla piyanonun başına geçtim. Parmaklarımı ürkekçe tuşların üzerinden geçi-

rirken bu piyanonun başında yakalanırsam alacağım cezalar aklımdan uçup gitmişti. Parmak-

larımı tuşlara rasgele bastırarak sesleri tanımaya çalıştım. Öğretmenin sesini duyduğumda en 

sevdiğim parçalardan birini çalıyordum.  

Nisan Yağmuru
ÖYKÜ
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– Sen kimsin?

Ani şaşkınlıkla zıplarken alacağım cezalar teker teker gözlerimin önünden geçmeye başladı. Ka-

pının açıldığını bile duyamayacak kadar dalmış olabileceğime inanmak istemiyordum.

– Adın ne?

Kafamı kaldırma cesaretini gösterip öğretmenin yüzüne baktım. Titreyen sesimle “Yağmur” de-

dim.

– Sana piyano çalmayı kim öğretti?

Kekeleyerek “Kimse …” diye fısıldayıp yutkundum. 

– Daha önce hiç piyano çalmış mıydın?

Kafamı iki yana salladım.

– Tekrar çalabilir misin peki?

Çekingen bir tavırla piyanonun başına oturup çalmaya başladım. Bitirdiğimde öğretmen gülüm-

süyordu.

– Benim adım da Nisan.

Çalışmalara yetişmek için koridorlarda koşarken ve çantamı kimseye çarptırmamaya çalışırken 

nefes nefese kalmıştım.

– Öğretmenim?

Gergin bir yüzle telefonla konuşuyordu. Beni gördüğü gibi konuşmayı kesti:

– Sonra görüşürüz.

Arkasını dönüp bir saniye soluklandıktan sonra gülümseyerek yanıma geldi.

– Görüşmeyeli nasılsın?

Omuz silktim.

– Peki, yarım saat keman, yarım saat ders.

Ben “Nisan’ımı” kılıfından çıkartırken keman derslerindeki diktatör havasına bürünmüştü bile.

Haberi verirken öğretmenimin gözleri ışıldıyordu.

– Kampusun yıl sonu konserinde resital vereceksin!
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Şaşkınlıkla çığlık atıp öğretmenimin boynuna atladım. Bana sarılıp saçlarımı okşarken fısıldadı:

– Başardın…

Kuliste volta atarken neden hâlâ Nisan öğretmenimin gelmediğini anlamaya çalıştım. Bir tabu-
renin üzerine oturup kemanımın tellerine nazikçe dokunurken “Gelecek” diye düşünerek kendimi 
rahatlatmaya çalıştım. Kenara çekilmiş konuşan yetişkinlere istemeden kulak misafiri oldum:

– Nisan öğretmen mi? Emin misiniz?

– Evet… Kimsesi yokmuş, direkt bizi aramışlar.

– Tüh… Yazık olmuş kadıncağıza… Ani mi?

– Hayır, kanser teşhisi konmuş önceden ama tedaviyi reddetmiş… Bir de şu küçük kız var…

– Yağmur mu?

– Evet, onu çalıştırmak için reddetmiş sanırım. Bir de son bir aydır sürekli çalışıyordu, bünye kal-
dırmayınca bugün apar topar hastaneye götürmüşler, komadaymış zaten.

– Yaa…

– Doktor “Sabaha çıkmaz.” dedi.

Duyduklarımı kavradığım anda gözyaşlarım akmaya başladı.

Nisan öğretmenim… Gülmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan, koyu saçlı, kahverengi gözlü öğretme-
nim. Hayatımın nisanı… Kışı bitirip baharın sıcaklığını getiren kişi…

O benim için kendini tüketirken hayatım düzene girmişti. Benim üzerime o kadar titremişti ki… 
Kısa zamanda okuma yazmayı öğrenmiş, matematik işlemlerini yapabilir hâle gelmiştim. Nisan 
öğretmenimin hayatı için değer miydi?

Sahneye çıkan koridorun sonuna doğru yavaş adımlarla yürüyüp ismimin okunmasını bekledim. 
Birazdan ilk resitalimi verecektim. Ve seyircilerin arasında “o” yoktu. Sakin adımlarla sahneye 
çıkarken şaşkın fısıldanmaları duyuyordum. Pozisyonumu alıp çenemi kemanın çeneliğine yasla-
dım. Belki şu an buradan kaçsam öğretmenimin yanına ulaşamadan…

Gözyaşlarımın kemana damladığını hissettim. Bir sonat çalmam gerekiyordu ama umurumda 
değildi. Kemanımla da öğretmenimin yanında olabilirdim. Bir keresinde “improvisation” konu-
sunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğumu söylemişti.

Doğaçlama yapacaktım. Yayı tellerin üzerinde gezdirirken ağlamaya devam ediyordum. Göz-
yaşlarım bir nisan yağmurunun damlaları gibi birer birer kemanın üzerine düşüyordu.du.
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Nisan yağmuru, benim incim; asıl hak eden kişininse zehri olmuştu. Glissandro’yla parçayı bitirir-
ken dizlerimin üzerine yığıldım. Daha fazla dayanamayıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Bir 
süre sonra parçanın etkisiyle salondaki herkesin ağladığını öğrendim. Herkes bu dolendosonati-
nin ismin öğrenmek istiyordu. Cevap çok basitti:

Nisan Yağmuru

2000 yılında öğretmen bir ailenin ilk çocuğu ola-
rak Bursa’da doğdum. İlkokul öğretmenim ve 
BİLSEM’deki edebiyat öğretmenim yazmadaki keş-
fimin mimarları oldular. Yazmaya böyle başladım 
ve bu, içime sığmayan düşüncelerimi aktarmada 
en iyi yolum. Çocuk yüreğimle kaleme aldığım ma-
sallardan sonra kendi öykü kitabımı yayımlayarak 
serüvenimi sürdürdüm… Tarihi konu alan öyküler ve 
romanlar yazmak istiyorum. 

Bursa
BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi

İkbal Sena Nur Demir
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O gün okula yeni bir öğretmen gelmişti. Öğretmenliğinin ilk gününe Atatürk İlkokulunda başla-
yacaktı. Yeni mezun olmuş, okulunu başarıyla bitirmişti. Adı Yağmur’du. Yağmur öğretmen çok 
heyecanlıydı. Siyah eteği, siyah ceketi ve kumral uzun saçları ile gerçekten de dikkat çekiyordu. 
Müdür, Yağmur öğretmeni hangi sınıfın öğretmeni yapacağına karar vermişti. Yağmur öğret-
men, iki müdür yardımcısı ve müdür toplantı salonuna girdi.

 Müdür:

— Öğretmenim, öncelikle okulumuza hoş geldin. Müdür yardımcımız size okulu gezdirmişti. He-
nüz sınıfınla ve diğer öğretmenlerle tanışmadın. 3-A’nın öğretmeni emekli oldu, okulumuzdan 
ayrıldı. Bu yüzden de o sınıf senin sınıfın oldu. Bir sorun olursa bize söyleyebilirsin, dedi. 

Yağmur Öğretmen:

— Peki, Müdür Bey, dedi. Yağmur öğretmen ve Müdür salondan çıktılar. Öğretmenler odasına 
girdiler. Müdür’ü ve Yağmur öğretmeni gören öğretmenler bir an için sustular.

 Müdür konuşmaya başladı:

 — Arkadaşlar, sizlere söylemiştim okulumuza yeni bir öğretmen geleceğini. Öğretmenimiz bu-
gün geldi. Öğretmenim diğer öğretmenlerle tanışabilirsin. Ben odama geçiyorum, dedi. Müdür 
gider gitmez bir uğultu başladı. Yağmur’u, Derya ve Melek yanlarına davet etti. Yağmur da 
onların yanına oturdu. 

Derya başladı söze:

 — Yağmur hoş geldin.  Hangi sınıfın öğretmeni olacaksın?

 Yağmur:

— Müdür Bey 3-A sınıfını verdi.

  Melek:

Sevgi Bir Anahtar
ÖYKÜ
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— Hocam, kolay gelsin. O sınıfla işin biraz zor.

Yağmur:

— Neden, sınıfım çok mu tembel? Yoksa yaramaz mı?

Derya:

— Hayır, sınıfın uslu ve çalışkan. Ama sınıfta bir öğrenci var ki… Bütün sınıfın düzenini bozuyor, 

dedi. Demesiyle de zilin çalması bir oldu. 

Yağmur öğretmen çok heyecanlıydı. 3-A sınıfını bulmaya çalıştı. Koridorun sonuna doğru yü-

rüdü. 3-A sınıfını bulmuştu. Kapının boyası döküktü. İçeriden bir erkek çocuğu sesi geliyordu. 

Kapıyı açtı ve içeri girdi. Sınıf ince, uzun ve mor renkliydi. Bir kız sınıftakileri susturmak için tah-

tanın önüne gelmiş, konuşanların isimlerini tahtaya yazıyordu. Sınıfta zaten pek konuşan yoktu. 

Ama Semih’in ismi tahtaya yazılmıştı. Yağmur öğretmen, içinden “Demek ki Derya öğretmenin 

anlattığı öğrenci buymuş.” dedi.

Yağmur öğretmenin, başkan olduğunu düşündüğü kız:

— Kime bakmıştınız, diye sordu. 

Yağmur öğretmen:

— Ben sizin yeni sınıf öğretmeninizim. Bundan sonra dersinize ben gireceğim. Adım Yağmur 

İnce.

 Ayaktaki kız bu sözden sonra yerine geçti. Şöyle bir sınıfı süzdü. Sınıfta sarı saçlısı da vardı, 

siyah saçlısı da. Ama aralarında en çok dikkat çeken bir öğrenci vardı. Çünkü o hâlâ ayaktay-

dı. Demek ki benim geldiğimi görmedi neyse diyerek geçiştirdi. Öğretmen masasına çantasını 

bıraktı:

— Çocuklar, şimdi sizinle tanışmak istiyorum. Kendinizi tanıtır mısınız lütfen, dedi.  

Herkes kendini tanıtmaya başladı. Sıra geldi Semih’e. Ama onun hiç umurunda olmadı. Kitabını 

karalamakla meşguldü. Yağmur öğretmen, Semih’in yanına gitti:

— Merhaba, ben Yağmur. Yeni öğretmeninizim.  Şimdi kendini bana tanıtır mısın? Bu arada çok 

da güzel resim yapıyorsun. Tebrik ederim. Ama bence bunu kitaplarına değil de resim defteri-

ne çizmelisin, dedi.  

Semih şaşırdı. Kitabına resim çizdiğini gören öğretmenler genelde kızardı. Ama bu öğretmen 

tam tersine onu tebrik etmişti. Umursamaz bir tavırla ayağa kalkmadan:
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— Adım Semih, soyadım Kara, dedi ve kitabı karalamaya devam etti. 

— Peki, teşekkür ederim Semih. Bir de resim yeteneğini geliştirmeye çalış, diyerek diğer öğren-
cileri tanımaya çalıştı. 

Teneffüs zili çalmıştı. Öğrenciler gruplar hâlinde sıralara oturmuş, hararetli hararetli konuşu-
yorlardı. Yeni öğretmenleri hakkında konuştukları çok belliydi. Yağmur öğretmen, öğrenciler-
den sonra bahçeye çıktı. Okul bahçesi cıvıl cıvıldı. Sınıfını çok sevimli bulmuş, hemen içi ısınmıştı. 
Zil çaldı. Öğrenciler koşa koşa sınıflarına çıktılar. Öğretmenler zili de çalınca Yağmur öğretmen 
öğrencilerini bekletmek istemedi. Hızlıca içeri girdi. Dersleri Türkçe idi. Okuma yapmayı planlı-
yordu. Hem böylece nasıl okuduklarını da görecekti:

— Sıla, sen okumak ister misin?

— Tabii ki öğretmenim. Başladı okumaya. Arada bir başkasının okumasını istedi. Semih ise 
okuyanları dinlemiyor, çöp atmak için ayağa kalkıyordu. Son çöp atmaya kalktığında Yağmur 
öğretmen onu durdurdu:

— Semih yanıma gelir misin elindeki kâğıtla beraber? 

Semih geldi. Yağmur öğretmen Semih’in elindeki kâğıdı aldı. Ve içini açtı. İçinde bir araba resmi 
vardı.

— Ne güzel bir araba. Bunu büyüyünce geliştirip  gerçeğini yapmak istemez miydin? 

— Bilmem, gerek yok bence.

— Olur mu? Bu yeteneğini geliştirmelisin. Bunu daha sonra konuşuruz. Şimdi sen okumak ister 
misin?

— Kitabım yok okuyamam, dedi kahkaha atarak. 

— Tamam, bir daha kitabını unutmamak şartıyla sana bir şey teklif edeceğim. Bugünlük öğret-
men olmaya ne dersin?

Semih düşündü ve karar verdi. Aslında şaşırmıştı bu teklife. Hangi öğretmen olursa olsun ona 
kitabını getirmediğinde kızardı.

— Bir daha kitabımı unutmayacağım. Ama şimdi de öğretmen masasına oturmak istiyorum, 
dedi.

— Peki, ama söz verdin, bir daha kitap unutulmayacak.

Yağmur boş bir sıraya geçti. Semih ise sandalyeye. Semih başladı Sıla’nın kaldığı yerden oku-
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maya.  Diğer öğrenciler de şaşırdı. Hangi öğretmen gelse hep Semih’e kızar, bu yönteme baş-
vurmazdı. Ama bazıları da vardı ki Semih’i kıskandı. Böyle bir olay olacağını tahmin eden Yağ-
mur öğretmen teneffüste diğer öğrencilere bunu açıklayacaktı. Hikâyeyi bitiren Semih durdu 
ve dedi ki:

— Benim canım dışarıya çıkmak istiyor. Haydi çıkalım.

Yağmur öğretmen:

—Peki, sen bir dışarı çık bakalım. Dışarısı boş mu? Kalabalıksa diğer ders çıkarız, dedi.

Semih dar kapıdan uzun koridora çıktı. Yağmur ise bunu fırsat bilip öğrencilerine anlatamaya 
başladı.

— Çocuklar, arkadaşınız Semih biraz yaramaz bir çocuk ancak biz bunu düzeltmeye çalışaca-
ğız. Onun için ona karşı bazen farklı şeyler deneyebilirim. Lütfen bana anlayış gösterin, deme-
siyle Semih’in içeri girmesi bir oldu. 

Semih:

— Oyun alanları boş yani dışarı çıkabiliriz, dedi ve bütün sınıf aşağıya indi. 

Bazı öğrenciler öğretmenlerinin söylediklerini düşünüyor, bazıları ise yaptıkları kıskançlıkları 
bırakmaya karar veriyorlardı.  

Günler sonra Yağmur öğretmen, öğrencisi Semih’in düzenli olarak kitabını getirdiğini görü-
yordu. Bu onu mutlu etti. Ama hâlâ yaramazlık peşini bırakmadığını da görüyordu. Bu durum 
da onu üzüyordu. Arada bazılarının kafasını ıslatıyor, bazılarının da saçını çekiyordu. Yağmur 
öğretmenin aklına duygudaşlık (empati) kurmayı öğretmek geldi. Çoğu zaman işe yarayan bu 
yöntemi Semih’e uygulayacaktı.

Çarşamba günü hayat bilgisi dersinde öğretmen bir şeyler anlatırken arka sıralardan sesler 
gelmeye başladı. Yağmur öğretmen bu sesleri merak edince yanlarına gitti ve ne olduğunu 
sordu. Aslı:

— Öğretmenim, Semih her zaman olduğu gibi yine saçımı çekti. Yeter ama canım acıyor benim, 
dedi. 

Yağmur öğretmen de hayat bilgisi dersini fırsat bilerek duygudaşlığı anlatmaya başladı. Sınıf-
tan örnek verdi. Ama Semih’ten hiç örnek vermemişti. Semih’i ele alarak anlatmaya başladı:

— Mesela Semih. Diyelim ki annen ve baban sana çok kızıyor, bağırıyor. Bu durumda sen üzü-
lürsün. Anne, babanın da kendilerini senin yerine koysalar senin çektiğin sıkıntıları anlamaya 

dedi
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Hayatımdaki düzenin başlangıcının bir belirtisiydi as-
lında onuncu ayın onuncu gününde ailemin hayatına 
girmem.

Meraklı gözlerle aileme pek çok soru sorarken tanış-
tım harflerle. Beni hayal âleminde kuşlar gibi uçura-
cak olan kitaplarla besledim ruhumu. Sadece yazar-
ların bulutların üstündeki hayal âlemleriyle yetinmekle 
kalmadım. Kendi, muhteşem dünyamı oluşturdum. 
Yazıya döktüm düşüncelerimle oluşturduğum bilinme-
yen hikâyeleri. Daha sonra müziğin doyumsuz tadıyla 
karşılaştım. Her müziğin duygu yüklü evreninde kay-
bolmaya başladım. Kaybolmaya başladığım evrende 
de kendimi buldum.

 Bir melek kadar kusursuz olmayı istedim. Mükemme-
liyetçi kimliğimin ardına saklandım. Dünyamı noksan-
sız kurmaya çalıştım. Sessizliğimle ön planda olmayı 
düşledim. Bazen başardım bazen de başarısız oldum 
fakat hiçbir zaman yelkenleri suya indirmedim. Ya bu 
dünyada yokmuş gibi yaşayıp pes edenlerden ola-
caktım, ya da canını dişine takıp savaşanlardan...

Isparta
Isparta Şehit Polis Mehmet Karacatilki 
Bilim ve Sanat Merkezi

Rümeysa Güven

ayı
zen de başarısız oldum 
uya indirmedim. Ya a bbu 
pes edenlerdenen ola-
p savaşanlarrddan.n...

araacatilki

çalışırlar. Sizler de böyle duygudaşlık kurarak başkalarına verdiğiniz sıkıntıları çözebilirsiniz.

Bu konu Semih’in dikkatini çekmişti kendinden örnek verince. Biraz önce Aslı’ya sıkıntı verdiğini 
hatırladı. Duygudaşlık yaparak yaptığı hatayı anladı. Gidip Aslı’dan özür diledi. Aslı bu olaya 
şaşırınca Yağmur öğretmene olanları anlattı. Öğretmen mutluluktan havalara uçtu. İlk öğren-
cisinde bu yöntem işe yaramıştı.

Birkaç ay geçmesine rağmen Semih hiç yaramazlık yapmamıştı. Müdür de rahattı. Semih’ten 
şikâyet gelmediği için Yağmur’a teşekkür etti. Artık 3-A sınıfı okulun en başarılı ve en uslu sını-
fıydı. Herkes mutlu ve huzurlu bir biçimde hayatını sürdürdü. 
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22.07.1911

Üşüyordum. Evet, evet, üşüyordum. Kuzeyden esen soğuk rüzgâr derime temas ediyordu. Sonun-
da bir şeyden emin olabiliyordum. Fakat hâlâ korkuyordum. 

Neredeydim ben? Burnuma gelen tuzlu su kokusu bana İstanbul’da olduğumu söylüyordu. Şu 
an güdülerime güvenemiyordum. Kafamı uzattığım yerden kaldırdım ve elimden geldiği kadar 
doğrulmaya çalıştım. İleride loş bir ışık vardı. Daha yakından bakabilmek için o yöne yürüdüm. 
Attığım her adım bir gıcırtı olarak bana geri dönüyordu. Zemin taş olamazdı. Büyük ihtimalle 
tahtaydı. Arada bir gelen su sesi ve zeminde oluşan sallantı bir teknede olma ihtimalimi artırıyor-
du. Zorlukla uç kısma ulaştım. Önceden gördüğüm loş ışık artık ışık demetine dönmüştü. Suyun 
üzerinde dağınık bir yansıma bırakıyordu, bütün görkemiyle önümde duruyordu İstanbul. Kendi 
evim gözlerimin önünde benden uzaklaşıyordu. Umutsuzca arkamı döndüm, bakakaldım. En az 
yüz köpek yerde uzanmış yatıyordu. Birbirlerine sokulmuş, ısınmaya çalışıyorlardı. Giderken onla-
rı nasıl fark etmemiştim? Soğuk, duyularıma engel olmuş olabilirdi. Yarın bizi daha sıcak ve kolay 
bir gün bekliyordu. En azından ben öyle umuyordum…

24.07.1911

Neden? 

İlk sorulan sorulardan biri de buydu, neden? Asırlardır birlikte yaşadığımız insanlar neden bizi 
kentimizden koparıp denizin ortasında ıpıssız bir kara parçasına bırakmışlardı? Yemek ve su yok-
tu, burada mahsur kalmıştık. Ne bir ağaç ne de bir hayvan vardı görünürde. Yattığım yerden 
daha dikkatli baktım. Buna rağmen bana yaklaşan köpeği son anda fark ettim. Çoban köpeği 
olmalıydı. Kısa kahverengi kürkü, vücudundaki kemikleri ön plana çıkarıyordu. Çok zayıftı, bu ko-
şullara dört gün ancak dayanırdı. Yaklaştı, yanıma uzandı:

— Anlayamıyorum... En son hatırladığım şey bir grup adamın beni yakalayıp kafese tıkmaları. 
Kimseye bir yanlış yapmamıştım. Kimseyi ısırmamıştım…

Onun hayatı da aynı benimkine benziyordu. İkimiz de gerçekleşen olayları sadece seyretmekle 
yetiniyorduk. Elimizden başka bir şey gelmiyordu.

Bir Köpeğin Seyir Defteri
ÖYKÜ
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— Adın ne senin?

— Paşa.

Sokaklarda en çok karşılaştığım isimlerden biriydi.

— Ben Çakır. Fatih’te yaşıyorum. Yaşıyordum…

Evimi ne kadar özlediğimi düşündüm. İçgüdüsel olarak başımızı aynı yöne çevirdik. Bir ses gel-
mişti. Etraftaki köpekler sesin geldiği tarafa koşuyordu. Biz de yattığımız yerden kalkıp kalabalı-
ğın arasına girdik. İleride bir grup köpek denizin şiddetli dalgaları ile boğuşuyordu.

— Hey! Yaklaşık otuz köpek var orada!

— Boş ver! Birazdan hiç kalmayacak.

Bunu diyen duygusuz kim, diye arkama baktım. İri yarı bir buldok vardı karşımda.

— Onun adı Ares. Söylediklerine göre üç farklı savaşta sahibinin yanında yer almış.

  Bu köpekten hoşlanmamıştım. Onda bir tuhaflık vardı.

26.07.1911

Açlık hepimizi etkisi altına almıştı. Beşinci güne girmiştik. Denizin maviliğine dalmış, bakakalmış-
tım. İleriden geçen gemiler gözüme takılmıştı. Sesimizi duyurmaya çalışıyorduk. Saatlerce hav-
lıyor, uluyorduk. Bizi duyabildiklerini biliyordum. Nedense hiçbirinin umurunda değildik. Sonuçta 
biz köpektik. Ne yapabilirdik ki?

Az ileride bir mağara vardı. Ölenlerimizi oraya götürüyorduk. Sanırım bize daha büyük bir ma-
ğara lazım olacaktı. Şu ana kadar seksen köpek hayatını kaybetmişti ve bunların ellisi köpek kav-
gaları yüzündendi. Eğer açlık getirmezse kendimiz getirecektik sonumuzu.

28.07.1911

— Kavga var!

Çok da umursamıyordum. Bu tür olaylar olabiliyordu. Biri mutlaka onları ayırıyordu. Bu sefer 
öyle olmadı. Kavga normalden de uzun sürmüştü.  Bu da beni meraklandırmıştı. Bakmak için 
yanlarına gittim. İki köpeğin etrafı çevrilmişti. Diğerlerinden fazla bir şey gözükmüyordu. Kavga-
cılardan birinin Paşa olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Âdeta kapana kısılmıştı. Karşısındaki 
sürüye havlıyor, onları kendinden uzak tutmaya çalışıyordu. Fakat savaşın sonucu çoktan belliydi. 
Ben oraya ulaşamadan kavga bitiverdi. Bütün sürü onun üstüne çullanmıştı. Yaklaşmak için daha 
uygun bir zamanı bekledim. Son köpek de oradan uzaklaşınca Paşa’nın yanına gittim. Umutsuzca 
yerde yatıyordu. Vücudunda çok sayıda yara vardı. Kürkü kırmızıya boyanmıştı. Ölmemişti henüz. 
Bunu hissedebiliyordum. İçim kan ağlıyordu. Eminim o da bunu biliyordu. Kafamı ona yasladım 
ve yüzüne odaklandım. Dudaklarındaki hareket bir şey söylediğinin kanıtıydı. Eğildim ve kulağımı 
ona yaklaştırdım. Ne dediğini duyabilmek için daha da çok yaklaştım:

ındaki
elliydi. 
daha 

tsuzca
henüz. 
ladım
ağımı
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— Kaç buradan…

30.07.1911

Düşünmek istemiyordum. Yaşamayı reddediyordum. Yaşamak için bir sebebim yoktu artık. Ener-
jim de tükenmek üzereydi. Susuzluk açlıkla birleşince dayanılmaz bir acı veriyordu bedenime. 
Fazla zamanım kalmamıştı. Bunu hissedebiliyordum.

1.08.1911

Hissediyordum. Hareketsizce yatarken vücudumun her bir kemiğini hissedebiliyordum. Bekliyor-
dum. En kötüsü de buydu. Bekliyordum ama bilmiyordum ne için bu acıya katlandığımı. Çoğumuz 
yerde çaresizce gözlüyorduk bir yardımın gelmesini. Ama yardım gelmeyecekti. Yardım, bizi bul-
ması en imkânsız şeydi…

2.08.1911

Dünya adil bir yer değildi. Er ya da geç bunu öğrenecektim. Sabah ayazı hâlâ hayatta olduğu-
mu fark ettiriyordu. Kafamı devirdim. Karşımda duran ölü köpeklere baktım. Sonra gözüm Pa-
şa’ya kaydı. Ona neler olduğunu hatırladım. Umutsuzca bakmaya devam ettim. Kömür gözleri 
artık sönmüştü. İçindeki o cevher de yitip gitmişti. Şu an sadece bir et parçasıydı. Buna rağmen 
üzerinden doğan güneş yeni bir güne uyanmışa benziyordu. Dudaklarımdan dökülen sözler bir 
süreliğine durumumu unutturmuştu:

Özür dilerim dostum, başaramadım…

2003 Şubat ayında beyaz bir örtü kaplamıştı hastanenin dört 
yanını. Üç çığlığa dayanamıyordu yoğun bakım kapısı. Anne-
min kucağında son bulmuştu hastane çilesi. Oradan taşınmıştık 
ilk evimize. Sarıyer neşeyle dolmuştu yedi seneliğine. Herkes 
tanırdı bizi Bora, Elif, Zeynep deyince. Küçüktü kreş, anaokulu 
biz üçüzlere göre. Yaş da dayanmıştı yediye, artık ilkokul vakti 
gelmişti herhâlde. Servisler kalkıyordu anaokulundan Beşiktaş’a. 
Orada merak saldı Türkçeye, matematiğe. Dört sene orada 
koştu topun peşinde. Ortaokul zamanında ise başka bir yerde. 

Bilmiyordu hikâyelerde bu kadar mutlu olacağını. Gençliğin ver-
diği özgürlük ile yazacağını...

İstanbul
Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

Bora Kaymakçıoğlu

Beşiktaş a. 
temamatiğeğ . Dört sene orada
mamanınındn a ise başka bir yerde.

mutlu olacağını. Gençliğin ver-

koştu topun p
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İstanbul
Beşiktaş Bil

Bora Ka
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Tatil İçin Hazırlık

Günlerden salıydı. Yaz tatili başlayalı bir hafta olmuş ve tatil için yolculuk zamanı gelmişti. Uçakla 
seyahat etmek için hazırlık yapıyorduk. Dört saatimiz kalmıştı. Bu yüzden evdeki telaş oldukça 
artmıştı. Hazırlıklarımızı artık bitirmemiz gerekiyordu. Telaştan kahvaltı yapmayı bile unutmuştuk. 
Birden aç olduğumuzu hissettik. Vaktimiz az olduğu için uçakta yemeyi tercih ettik. Son hazırlıkla-
rımızı yaptık. Hemen bir taksi çağırıp hava limanına doğru yola çıktık. Hava limanına yaklaştıkça 
heyecanım artıyordu. Nihayet gelmiştik. Telaş içinde tüm işlemlerimizi tamamlayıp uçağa bindik. 
Dedem de ben de çok terlemiştik. Dedem hemen su istedi. Sırtımızı koltuğa dayayıp kana kana 
suyumuzu içtik. Yolculuk Kars’a idi. Dedemin Kars’ı seçmesinin en önemli sebebi daha önce bu 
şehirde yaşamış olması ve Kars'ı hiç unutmamasıydı.

Uçakta yanıma güler yüzlü, zayıf, uzun boylu, kır saçlı bir amca oturdu. Dedem amcanın sesini 
duyunca selamını aldı ve ona uzun uzun baktı. Sonra şaşırmış bir şekilde:

– Hüseyin gözlerime inanamıyorum. Sen misin, diye sordu. 

Yanımıza oturan amca da şaşırmış bir şekilde dedeme baktı:

– Eski dostum Rıza! Bu ne güzel bir rastlantı, dedi. 

Çok mutlu olmuşlardı. Hüseyin dede, dedemin Kars’tan eski bir arkadaşıydı. Yolculuk boyunca soh-
bet ettiler. Uçakta yapılan ikramlardan yedik. Uyuyakalmışım. Gözlerimi açtığımda Kars’a iniyorduk.

Uçaktan indiğimizde Hüseyin dede bizi kalmamız için evine davet etti. Dedem teklifi nazikçe geri 
çevirdi. Hüseyin dede kalmamız için bize Cheltikov adlı bir oteli önerdi. Söylediğine göre 19. yy. 
Baltık mimarisi yapısındaymış. 

Şehir merkezine gitmek için bir taksi tuttuk. Şoför iyi niyetli birine benziyordu. Valizleri arabaya 
yerleştirmemize yardımcı oldu. Dedem şoföre Kars’ın gezilebilecek yerlerini sordu.

Şoförün anlattıklarını büyük bir ilgiyle dinledik. Kars’a dair merakım daha da artmıştı. Yolculuk 

Kars Gezisi
ÖYKÜ
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boyunca acıkmıştık. Şoförden bizi bir lokantaya götürmesini istedik. Yöresel yemeklerin yapıldığı 

güzel bir lokantaya geldik. Bütün yemekleri severek yerim. Dedem, yemekte özel bir tercihim ol-

madığını bildiği için et ve nohutla yapılan piti adlı yemeği seçti. 

Yemekten sonra otele gitmek için yola çıktık. Dedem bir taksiye binmektense yürümeyi tercih etti. 

Yürürken şehre ait fotoğraflar çekebilecektim. Bir müddet sonra Cheltikov oteline geldik. Odamız 

en üst kattaydı, camından harika bir manzara görünüyordu. Kale ve birçok eski yapı gözlerimizin 

önündeydi. Uzun bir yolculuk yapmamıza rağmen güzel bir gün geçirmiştik. Yorgunduk, yatağı-

mıza uzandık. O kadar çok yorulmuştuk ki hemen uykuya daldık.

Kars’ta İlk Gün

Sabah uyandığımda çok aç olduğumu fark ettim. Giyinip kahvaltı yapmak için otelin giriş katı-

na indik. Otelde yöresel kahvaltılar ağırlıktaydı. Açık büfe olduğu için istediğimizi seçebiliyorduk. 

Kahvaltı tabağımıza çeçil peynir, bal, kaymak, köy yumurtası, tereyağı, kaşar ve tandırda yapılmış 

yufka ekmeği ile yağda kızartılmış hamur olan mafiş aldık. Seçtiklerimizin hepsini afiyetle yedik. 

Karnımızı iyice doyurmuştuk. Dedem çayını yudumlarken ben odaya çıktım. Çok merak ettiğim 

bu şehri, odanın balkonundan seyrettim. Fotoğraf makinemi alıp aşağı indim. Dedem kahvaltısını 

bitirmiş, gazetesini eline almış okuyordu. Emekli olduktan sonra bir profesör olarak yaptığı iyi 

şeylerden biri de okumaktı.

Dışarı çıktığımızda havanın son derece güzel olduğunu gördük. Yürüyüşe başladık. Çok uzaklaş-

mamıştık ki telefon çaldı. Arayan Hüseyin dedeydi. Bir misafirini gezdireceğini, dilersek bizim de 

katılmamızdan memnuniyet duyacaklarını söyledi.  Dedem teklifi kabul etmeden önce gezilecek 

yerleri sordu. Hüseyin dedeyle konuştuktan sonra yüzüme gülerek baktı. Üç saat sonra birlikte 

buluşup şehri gezeceğimizi söyledi. 

Şehrin gezilebilecek yerlerini daha iyi tanımak için Turizm Müdürlüğüne gitmeye karar verdik. 

Yolda yürürken dedem ansızın bir marketin önünde durdu. Bana dönerek:

– Burada bekle. Yürürken susayabiliriz. İçecek bir şeyler alacağım, dedi.

Dışarıda beklerken bir taraftan da etrafı inceliyordum. Tarihî bir ev dikkatimi çekti. Fotoğrafını 

çekmek için yanına gittim. Fotoğraf çekimine kendimi o kadar kaptırmıştım ki bir anda dedem 

aklıma geldi. Markete doğru koştum. Dedem markette yoktu. Annem ve babamdan sonra bir de 

dedemi kaybetmiştim. Tam kaybolduğumu düşündüğüm bir anda biri elini omzuma koydu.

Arkamı döndüğümde karşımda dedemi gördüm. Sıkıca sarıldım. Bir daha uzaklaşmamamı is-

tedi. Ben de ona söz verdim. Yolumuza devam ettik. Turizm Müdürlüğüne gidip broşürler aldık. 

Biraz inceledik. Gezilebilecek yerler ile ilgili fikir edindik.
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Hüseyin dedelerle buluşmamıza az bir zaman kalmıştı. Hemen bir taksi çağırdık. Otele gelip 
yapılacak gezi için hazırlıklarda bulunduk. Üç saat çok çabuk geçmişti. Resepsiyona indiğimizde 
Hüseyin dede ve arkadaşı bekliyorlardı. Gezimize ilk olarak Rus evlerinin olduğu yerlerle başla-
dık. Osmanlı’dan kalan ve öncesinde kilise olup sonra cami olarak kullanılan yerleri gezdik. 

Kaleye çıkıp biraz gezindik. Surlardan aşağı bakınca bir yapı daha gördüm. Elimdeki broşür-
den buranın Beylerbeyi Sarayı olduğunu öğrendim. Saraya inip gezdik. Biraz aşağısında On 
İki Havariler adı verilen bir kilise vardı. Fotoğraf makineme dört elle sarılıp çokça resim çektim. 
Dedem buraları görünce çok duygulandı. O tombik, kırış kırış yüzünde bir hüzün vardı. Sebebini 
anlayamadım. Hüseyin dede fazla oyalanmadan çevremizdeki diğer tarihî yerleri de görmemizi 
istiyordu. Hamamlar, köprüler, değirmenler ve Namık Kemal Evi. Namık Kemal Evi’nde şehrin 
tarihî yerlerine ait biblolar ve magnetler vardı. Dedemle birlikte küçük bir biblo aldık, yanımızda 
geziye dair bir hatıra kalacaktı.

Hepimiz geziden hoşnuttuk. Hava kararmıştı. Yanımızdakilerle vedalaştık. Odamıza çekilmiştik. 
Çektiğim fotoğrafları bilgisayara kaydettim. Fotoğraflara biraz baktık. Dedem yorgunluğunu 
üzerinden atmak için banyo yapmaya gitti. Bir müddet sonra telefon çaldı. Arayan anneannemdi. 
Çok özlemiştim onu. Uzunca bir süre konuştuk ama telefonu kapatmak bana zor geldi. Gözüme 
“Sol Ayağım” adlı bir kitap ilişti. Okumak için yatağa uzandım. Yorgundum ve dedemin banyodan 
çıkışını göremeden uykuya daldım.

Sarıkamış’a Yolculuk

Sabah gözlerimi açtığımda dedem uyanmış ve giyinmişti. Beni neden erken uyandırdığını sor-
dum. Saat yedide trene binip Sarıkamış’a gideceğimizi, banyodan çıkınca benim yatmış olduğu-
mu ve planını söyleyemediğini açıkladı. Daha önce bir dergide Sarıkamış ile ilgili bir yazı okumuş-
tum. Gezilecek güzel yerleri vardı. 

Sabahın erken bir saatinde yola çıktık. Gara vardığımızda trenin kalkmasına az bir zaman kal-
mıştı. Hızlı bir şeklide kondüktöre göstermek için biletimizi aldık. Bizim binmemizle tren uzunca 
bir ıslık çalarak hareket etti. Ben hemen cam kenarına geçtim. Trenin içi sanki sarı kuru boya ile 
boyanmıştı. Koltuklar arka arkaya dizilmişti.  

Yanımıza genç bir abi oturdu. Başını sallayıp selam verdi. Bir müddet sonra yanımıza oturan gen-
cin isminin Volkan olduğunu öğrendik. Volkan ağabey, uzun zamandır görmediği ve çok özlediği 
dedesinin yanına gidiyordu. Yanında mavi renkli güzel bir sepet vardı. Sepetin yanında büyükçe 
bir çanta duruyordu. Gözüm bir anda çantaya takıldı.

Yan yatan çantanın ağız kısmı aralanmıştı. İçinde köpek maması vardı. Tedirgin oldum. Mavi 
sepetin kapağının açılmasıyla üzerime doğru bir köpek fırladı. Benekli ve siyah bir köpekti. Korku-
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dan gözlerimi kapatmıştım. Dedem ve Volkan ağabey kahkahalarla gülüyorlardı. Gözlerimi ara-

ladığımda köpeğin beni sevdiğini gördüm. Ağlıyordum. Köpek havladıkça korkum daha da ar-

tıyordu. Volkan ağabey köpeği sakinleştirdi. Ama korkum geçmemişti. Volkan ağabey Benek’ten 

neden korktuğumu sordu.

– Benek mi?

– Evet. Adı Benek.

Korkumun nedeni en yakın arkadaşım Deniz’in başına gelen bir olaydı. Deniz, bahçede tost yiyip 

süt içerken mahallemizin köpeği Tüylü, arkadaşımızın yemeğini yemişti. Arkadaşım sinirlenme-

mişti. Tostunu vermeye devam ediyordu. Birden Tüylü sinirlenmiş ve Deniz’i ısırmıştı. Bu olay beni 

çok etkilemişti ve bundan sonra köpeklerden korkar olmuştum.

Ben bunları anlatırken Benek, Volkan ağabeyin elinden kaçıp vagonda koşmaya başladı. Tam 

Benek’in peşinden gidecekken kondüktör elinde Benek’le yanımıza geldi.

– Trene hayvan getirmek yasaktır, dedi.

Volkan ağabey kondüktörden özür diledi. Sarıkamış’taki dedesine hediye olarak götürdüğünü 

söyledi. Benek’i sepetin içine koydu. Vagonun içi sakinleşmişti. Yerime oturup camdan dışarıyı 

seyrettim. Benek’in varlığına biraz alışmıştım ama hâlâ tedirgindim. 

Köylerin ve durakların önünden geçiyorduk. Çobanlar, top oynayan çocuklar ve dere kenarında 

çamaşır yıkayan teyzeler… Treni gören çocuklar el sallayıp koşuyorlardı. Bir çocuk, anne ve ba-

basıyla oyun oynuyordu. Duygulanmıştım. Kondüktörün “Sarıkamııış” diyen sesi trenin ıslık sesi ile 

birleşti. Sarıkamış tren garına gelmiştik.

Trenden indiğimizde Volkan ağabey Benek’i sepetten çıkardı ve bir taksiye binip uzaklaştı. Gara 

yakın olmasından dolayı ilk olarak Ruslar döneminde trenlerin bakım ve onarım işinin yapıldığı 

cer atölyelerinin bulunduğu yere uğradık. Burada fazla fotoğraf çekemedim. Dedem çok acele-

ciydi ve bir an önce Katherina Av Köşkü’nü görmek istiyordu. Uzun bir yürüyüş sonunda Katherina 

Köşkü’ne varmıştık. Girişinde Kars’a ve köşke ait kartpostallar ve broşürler satılmaktaydı. İçerisi 

son derece güzeldi. Yorulmuştuk. Sarıkamış’ı ve çam ağaçlarını karşımıza alacak şekilde oturup 

dinlendik.

Fazla zaman kaybetmeden Soğuksu denen bölgeye geldik. Soğuksu, ormanın eteğinde çardak-

ların yer aldığı güzel bir piknik alanıydı. Ormanlık alanda gezindik. Kocaman oluğu olan musluk-

tan buz gibi su akıyordu. Dedem bir anda piknik alanında şapkasını unuttuğunu fark etti. Bana:

– Buradan bir yere ayrılma. Şapkamı alıp hemen geliyorum, dedi.
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Yanıma örgülü, sarı saçlı bir abla yaklaştı. Su içmek için eğilmişken bir anda ayağı kaydı. Ayakları 
tamamen ıslanmıştı. Oradan çıkması için elimi uzatıp yardım ettim. Dedem yanımıza geldiğinde 
olanları bir bir anlattım. Gördüğümüz abla cana yakındı. Bir anda kaynaşmıştık. Adının Bilge 
olduğunu öğrendik. Sarıkamış’ta bulunma amacımızı öğrenince gezmemiz için bize eşlik edebi-
leceğini söyledi. Bilge abla:

– Buradayken kayak alanına doğru gidebiliriz, dedi. 

Bu yaz sıcağında kar olmadığı hâlde kayak merkezine gidecek olmamıza anlam veremedim. Et-
rafında çok sayıda otel bulunan kayak merkezine geldik. Teleferiğe bindik. Bir kuş gibi uçuyorduk 
sanki. Çam ağaçları altımızdaydı. Zirveye vardığımızda Allahuekber Dağlarını gördük. Bilge abla 
buraların aynı zamanda kutsal yerler olduğundan bahsetti. Tarihte “Sarıkamış Harekâtı” olarak 
bilinen ve doksan bin askerimizin şehit olduğu Osmanlı-Rus Savaşı’ndan bahsetti.

Teleferikten aşağı inmek de bir o kadar eğlenceliydi. Bizi şehir merkezinde obsidyen işlemeciliği-
nin yapıldığı atölyeye götürdü. Burası çok ilginç süs eşyalarının ve birbirinden güzel takıların bu-
lunduğu bir atölyeydi. Bana “Kars Kalesi” işlemeli bir anahtarlık hediye etti. Elimde onun tabiriyle 
siyah bir inci vardı.

Gün batmak üzereydi. Hızlıca tren garına doğru geldik. Trenden Bilge ablaya el sallayarak yola 
çıktık.

Piyano Çalmak

Uyanamam düşüncesi ile akşamdan saatimi kurmuştum. Saatin çalma sesiyle uykudan uyandım. 
Çekmiş olduğum fotoğrafları inceliyordum. Sarıkamış güzel bir yerdi. Dedem uykudan uyanıp:

– Günaydın, dedi.

– Günaydın. Bugün gezeceğiz değil mi, dedim. 

Gülerek bana baktı:

–Tabii ki, dedi.

Hazırlanıp dışarı çıktık. Otelin önünde bekliyorduk. Büyük, gri bir otomobil yanımızda durdu. Ara-
banın aralanmış camından:

– Çok zaman kaybettik hadi arabaya, diyen bir ses geldi.

Arabanın arka koltuğuna oturduk. Yeşil ve beyaz renkte Karsspor formasının geçirildiği ön koltuk-
ta bir kişi oturuyordu. Dedem ile şoför samimi bir şekilde konuşuyorlardı. Arabayı kullanan kişinin 
Murat, yanındakinin ise Selim olduğunu öğrendim. Murat amca ile Selim ağabey kardeşlermiş. 
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Gideceğimiz yer “Çıldır Gölü” idi. Murat amca, Selim ağabey ve dedem konuşurlarken camdan 
dışarıyı seyrediyordum. Bir ara uykuya dalmışım. 

Rüyamda, göl kenarında ağaçlar ve insanlar vardı. İnsanlar gölde yüzüyor, balık tutuyor ve piknik 
yapıyorlardı. Gölün kenarında bu güzel manzarayı seyrediyorduk. Dedemin:

– İşte göle geldik, sözüyle uykudan uyandım. 

Arabadan indik. Göl, rüyamdaki gibi değildi ama son derece güzel ve büyüktü. Eski bir kayıkçı 
teknesinin yanında bulunan balıkçı lokantasına girerek sarıbalık yedik. Dedem balığını bitiren ilk 
kişi olmuştu. Dışarı çıkıp göl kenarında yürümeye başladı. Balığımızı yerken kıyıya vuran dalganın 
sesi çok hoş geliyordu. Dedem ilerde duran bir kayanın üzerine oturmuş gölü seyrediyordu. Balı-
ğımızı bitirdikten sonra dedemin yanına geçerek ne düşündüğünü sorduk. Dedem önce hiç tepki 
vermedi. Bu durum bizi meraklandırmıştı. Murat amca:

–Rıza ne oldu? Ne düşünüyorsun?

–Kızım küçükken eşimle beraber buraya geldik ve karşımızda duran o eski kayıkla da gezmiştik, 
dedi. 

Bir an annem ve babam da yanımızda olsalardı diye düşündüm.

Arabamıza tekrar bindik. Murat amca kuşlar üzerine çalışmış iyi bir profesördü. Dedemin Kars’ta 
bulunduğu yıllarda Kafkas Üniversitesinde birlikte çalışmışlar. Selim ağabey ise piyano çalan bir 
müzik öğretmeniydi. Yolculuğumuz Kuyucuk Kuş Gölü’neydi. Güzel bir yolculuk yapmıştık. 

Kuyucuk Kuş Gölü’ne vardığımızda Murat amca bagajdan dört tane dürbün çıkardı. Çok sayı-
da değişik türden kuşları gözlemlemek için çayırların içinde pusuya yattık. Bulunduğumuz yerde 
çayırların hışırtı sesi içinde uzunca bir süre kuşları gözlemledik. Havanın biraz serin olmasından 
etkilenmiştim. Derin bir sessizlikle onları gözlemlerken bir anda hapşırmamla sessizlik bozuldu. 
Kuşların kaçışmaları ile gözlemimiz sona ermişti. 

Yola çıkıp tarihte önemli bir yere sahip olan Ani ören yerine geldik. Dedem yıllarca sanat tarihi 
üzerinde çalışmıştı. Ani’yi çok iyi biliyordu. Dedem:

– Ani bir dünya ama dünya bir Ani olamaz, dedi.

Günü doyasıya gezerek, konuşup birbirimizi tanıyarak geçirmiştik. Akşam olmuştu. Arabanın ben-
zin göstergesi ikaz veriyordu. Benzinin bitecek olması kimseyi rahatsız etmiyordu. Murat amca 
bizi Selim ağabeyin evine götürdü. Selim ağabey bekârdı. Evi çok dağınıktı. Bordo örtünün al-
tında piyanosu vardı. Piyanonun etrafında değişik müzik aletleri ve etrafa saçılmış nota kâğıtları 
vardı. Karnımız acıkmıştı. Selim ağabey bana dönerek:



G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
 B

in
bi

r R
en

k
G

ün
eş

in
 B

ah
çe

sin
de

 B
in

bi
r R

e
knk

200

– Ne yemek istersin, diye sordu.

– Fark etmez, dedim.

Bana karşı ısrarcı olup pek çok yemek adı saydı. Seçmiş olduğumuz yemekleri telefonla sipariş 
etti. Çok güzel tabloların olduğu bu dağınık evde yemeğimizi yedik. 

Piyanoya dokunmak için sabırsızlanıyordum. Selim ağabeyden, birbirinden güzel eserleri din-
ledik. Dedem de dayanamayıp Selim ağabey ile birlikte piyano çalmaya başladı. Onlar piyano 
çalarken o büyüleyici güzel sesle birlikte Murat amca ve ben uykuya dalmıştık. 

Eve Dönüş

Gezimizin sonuna gelmiştik. Valizlerimizi toplarken almış olduğum süs eşyaları burada geçirmiş 
olduğum güzel günleri hatırlattı. Kars’a alışmıştım.  

Servise binip havalimanına geldik. Kafeteryaya geçip uçağın kalkış saatini beklerken dedeme 
çok da konuşmak istemediği bir konuda şöyle dedim: 

– Annemi ve babamı çok özledim. 

Dedem önce sessiz kaldı: 

– Biliyorum. Ama onların gitmesi gerekiyordu. 

– Keşke gitmeselerdi. Ya da beni yanlarında götürselerdi.

– Bu konuyu seninle defalarca konuştuk. Annen ve baban senin ilerde daha iyi bir gelecek sahibi 
olman için gittiler. Çalışıp para kazanmak, bir ev tutmak...

 Derin bir nefes aldıktan sonra dedem devam etti:

- Böyle bir düzeni kurmak hiç de kolay değil. Senin eğitiminin aksamamasını da düşündüler, dedi.

Uçağın kalkacağı anonsu gelmişti. Motor sesiyle havalandık. Dışarıyı izlerken küçük bulut parça-
cıkları sanki bana el sallıyordu. 

Uçaktan inip valizlerimizi aldık. Bir taksiye binip oradan ayrılacakken arkamızdan bir ses geldi.

– Kasımmm! Rızaaa!

Seslenen anneannemdi. Yanında annem ve babam vardı. Çok şaşırmıştım. Gözlüğümü yerine iyi-
ce oturttum. Karşımda durduklarından iyice emin oldum. Bir anda kime sarılacağımı bilemedim. 
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Kars Bilim ve Sanat Merkezi

Kars 
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Kars 
Kars Bilim ve Sanat Merkezi

2007 yılının bir yaz tatili günü dünyaya geldi. Erken 
bir dönemde dilinin döndüğü kadar konuşmaya 
başladı. Bir ay kadar geriye doğru emekledikten 
sonra durumdan sıkılmış olmalı ki ayaklarının üze-
rinde yürümeye başladı. Anasınıfına ilk başladığın-
da bulunduğu ortama çok çabuk uyum sağladı. 
Sınıf arkadaşları sanki beş yıldır hep yanındalarmış 
gibi hissetti. Altı yaşındayken ilkokula başladı. Sınıf 
öğretmeninin gözdesiydi. Arkadaşları tarafından 
çok sevilirdi. Öğretmeni ona okuma öğretme gere-
ği duymadan eline verdiği masal kitaplarını okurdu. 
Çeşitli mesleklere merakı oldu. Öyle ki inşaat işçisi 
olmayı bile düşündü. Bu aralar iyi bir yazar olmayla 
doktor olma arasında gidip geliyor.

Ayşe Yaren Şuekinci
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Yıl 2006, 22 Ekim. Bir delikanlı dünyaya ağlayarak mer-
haba dedi. Daha yaşını doldurmadan konuşmayı tıpkı bir 
diş doktorunun dişleri söktüğü gibi söktü. Tesadüfe bakın ki 
yürümeye de o sıralarda başladı. Babasıyla birlikte Çıldır 
Gölü’nde balık tutmak isterken vaşak görmesiyle yaban 
hayata merak duydu. Ancak hayalinde bir doğa bilimci ol-
mak yatmayan Kerim Arda her defasında “İlerdeki en bü-
yük hayalim ülkeme bir gün Cumhurbaşkanı olmak” diyor. 

Kerim Arda Özkaya

Kars 
Kars B

YıY l 20
hahab
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yüyür
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Berfinsu Yilmaz

Karlı ve soğuk bir 29 Şubat günü plasenta zarını zorla-
yarak merak içinde olduğu dünyaya geldi. Çok sakin 
bir çocukluk döneminin ardından doğup büyüdüğü 
şehir olan Kars’ta okul hayatına başladı. Okula başla-
madan öğretmenini, arkadaşlarını ve derslerini sev-
meye hazırdı. Bir gün öğretmeni onun farklı yanlarını 
gördüğünde BİLSEM sınavlarına girmesini istedi. 2015 
yılında, dokuz yaşındayken girdiği sınavlarda her BİL-
SEM’li gibi o da başarılı bir sonuç aldı. 

-

a-
-
ını

2015
BİL-
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Onur Altay

2006 yılının Şubat ayında Kars’ın Kağızman ilçesinde 
dünyaya geldi. Hasta olmuş bebek ve çocukları aileleri-
ne kavuşturabilmek için; bebekken hastalandığı bir vakit 
doktor olmaya karar verdi. İlkokula başladığında okuma 
biliyor olması öğretmenini şaşırtmıştı.Okul yıllarında mes-
lek arayışı içerisine girdi. Çok kararsızdı. Eve geç saatlerde 
gelmesinden ötürü babasının yaptığı meslekle uğraşmak 
istemiyordu. Evde elektrikli aletlere merak sardı. Neredeyse 
sökülmedik cihaz bırakmadı. Belki ilerde elektrik elektronik 
mühendisliği okuyabilirdi. Öğretmeninin yönlendirmesiyle 
BİLSEM sınavlarına girdi. Kazandı. 

2006’nın soğuk bir Şubat günü Kars’ta dünyaya 
merhaba dedi. Beyaz tenli, siyah gözlü ve sarı saçlı 
yakışıklı bir bebekti. Uyumayı ve sessizliği seven bir 
çocuk olmasına rağmen çok kısa sürede yürümeyi ve 
konuşmayı öğrendi. Üçüncü sınıftayken BİLSEM sınav-
larına katıldı. Ondan beklenildiği gibi kısa zamanda 
BİLSEM’li oldu. Şimdi Kars’ta bir ortaokulda eğitimine 
devam ediyor. İlerde kararında bir değişiklik olmazsa 
bir bilim adamı olmak istiyor. Yeni icatlar yapıp ülkesi-
ne, milletine ve dünyaya katkı sağlamayı düşünüyor. 

Emirhan Samet Karadağ

Kars 
Kars Bilim ve Sanat Merkezi

Kars 
Kars Bilim ve Sanat Merkezi
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Atabek Timur Turanli

9 Ekim 2007 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. Altı 
aylıkken konuştuğuna dair rivayetler bulunmaktadır. 
Kafası biraz büyük olduğu için yürümeye ancak on altı 
aylıkken başlayabildi. Aklında pek çok meslek vardı. 
Kararsızlıklar yaşadığı bir dönemde, kendisini BİLSEM sı-
navlarında buldu. Küçük yaşta girdiği bu sınavı kazandı. 
Bugün on yaşında ve arkadaşları ile birlikte azdan çok-
tan katkı sunarak bir kitap yazdığını belirten arkadaşımız 
“Bu yaşta bu işleri başardığım için çok mutluyum.” diyor. 
Başarısında katkısı bulunan başta anne ve bası olmak 
üzere tüm öğretmenlerine teşekkür ediyor gelecekte gü-
zel işlere imza atmasını bekliyoruz.

geldi. Altı 
aktadır.

k on altı 
rdı.
SEMM sıs -

nddı. 
k-

z

Mehmet Mert Eren

2008 yılının Haziran ayında, saatler 21.25’i gösterirken 
Denizli’de tek gözü kapalı bir şekilde dünyaya geldi. Bir 
yaşındayken çok düzgün bir Türkçe ile konuşmaya baş-
ladı. Her yaşta ailesini şaşırtan Mehmet Mert,  iki yaşında 
araba markalarını ve amblemlerini biliyordu. Dört yaşın-
da sürekli resimler çizip araba tasarladığını gören ailesi 
kreşe gitmesini uygun buldu. Merakı bir gün alfabemize 
sarınca, soluğu kreşteki öğretmeninin tavsiyesiyle de 
rehberlik servisinde almış. Çok kısa bir sürede kendisini 
Malatya’da Fırat İlköğretim Okulu’nun üstün zekâlılar sını-
fında buldu. İlkokul İkinci sınıfta iken Kars’a geldi. Üçüncü 
sınıfta BİLSEM sınavlarına girerek başarılı oldu. 

2008 y
Deniz
yaşınd
ladı. H
araba
da sü
kreşe
sarın
rehb
Mala
fında
sınıft

Kars 
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Soğuk bir kış günü bardağındaki kahveyi yudumlarken bir yandan karın yağışını izleyen Nil, ba-

bası ve annesi ile karla oynadıkları zamana geri dönmüştü. Hüzünlüydü çünkü ikisi de artık yanın-

da yoktu. Yeni bir kente taşınmasının tek sebebi onları ömrü boyunca affetmeyecek, dinlemeye-

cek ve sadece olayları düşünecek vakti burada bulması idi. Biten kahvesini aldı ve oturma odası 

ile bitişik olan mutfağa bıraktı. Artık yarınki sınav için çalışacak morali bulmuştu kendinde. Hemen 

kendi odasına gitti, kulaklıklarını taktı ve çalışmaya başladı. Eğer canı istediğinde ders çalışmazsa 

bir daha hiç çalışmazdı. Tam test kitabını açmış soruyu okuyordu ki telefonu çalmaya başladı. 

Umursamadan soruyu okudu ve çözdü. Saniyeler geçtikçe telefon daha şiddetli çalıyordu sanki. 

En sonunda dayanamadı ve kimin aradığına baktı. Ekranda “annem” yazısını görünce telefonu 

tamamen kapattı. Onunla görüşmek en son yapacağı işlerden biriydi artık. Sonunda her şeyi 

unutup kendini derslerine verdi. Sıkıldığında kitapları kapattı ve her lise öğrencisinin yaptığı gibi 

dizi izlemeye başladı. Bugün tatildi, havalar kötüydü ve arkadaşları deneme sınavına hazırlanı-

yordu. Pazar gününü ne kadar deneme sınavına harcamak istemese de mecburdu. Tam kitabını 

okuyacakken kapı çaldı. Karşısındaki adam postacı olmalıydı. En azından tahmini buydu.

– Buyurun beyefendi, neye bakmıştınız?

Postacı sandığı adamı bir yerlerden tanıyor gibiydi.

– Nil Hanım siz misiniz? Ben babanızın şirketinde çalışıyorum ve buraya size yazdığı mektubu 

vermeye geldim.

Demek babasıydı…

– Teşekkürler. Kendisi neden gelmedi acaba?

Verdiği cevap adamı şaşırtmıştı. Elindeki zarfı hızla aldı ve kapıyı bir şey demeden kapattı. Mek-

tubu hiç okumadan yırttı. Onun için bir anlamı yoktu çünkü annesi ve babası boşanmış, dokuz ay 

boyunca onu yalnız başına tanımadığı bir kadınla bırakmışlardı. O fotoğraf her şeyi anlatıyordu. 

Tanımadığı o kadın, yanında da kendisi. Ağlarken çekilmiş bu fotoğrafa ağlayarak bakmaya-

Yalnız Başına
ÖYKÜ

hazırlanı-

m kitabını 

u.

mektubu 
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caktı. “Güçlü ol.” diye fısıldadı kendine. “Artık bebek değilsin, gerçeklerin farkındasın.” diyerek o 
fotoğrafı çerçeveden çıkardı ve son bir kez bakıp yırttı. Yeni başladığı hayatında geçmişten kalan 
kötü anılar buna izin vermeyecekti. Tekrar bir kahve yapıp kitabını okumaya koyuldu. Telefonu 
aklına geldi ve açtı. Dostu olan Irmak üç kere aramıştı. Aradı:

– Üzgünüm Irmak. Sınava çalışıyordum, telefonumu kapamıştım.

Bu, söylenecek en kötü yalandı.

– Önemli değil, ben de çalışıyordum. Biraz ara vermeye ne dersin? Kız günü yaparız.

Onların kız günü alışverişten ibaret değil kitapçılar çarşısını gezip bir içilen bir fincan kahve de-
mekti. 

– Bugün olabilir. Zaten sürekli sınava çalıştık. İyi olur. İki saat sonra kitapçılar çarşısında buluşalım.

Bu fikir ikisine de iyi geldi.

– Tamam görüşürüz iki saat sonra

– Görüşürüz.

Geriye soğuk kış günü için sıkıca hazırlanmak ve yola koyulmak kalıyordu.

İki dost sıkı sıkı giyinip kitapçılar çarşısında buluştular. Kar yağmıyordu, yollar açılmıştı ve bu iki 
dost için de avantajlı idi. İkisi de birbirine haber vermeden yürümeye başladılar. “Dost içgüdüsü” 
dedikleri şeyin gerçekleştiğini kanıtlıyorlardı böylece. Kitapçılar çarşısına geldiklerinde ikisinin de 
yüzünde anlamlı bir gülümseme vardı.

Üç saat boyunca birçok kitaba bakıp aldılar. En sonunda ayaklarına kara sular indiğinde bir kafe 
bulup pasta ve kahve sipariş ettiler. Bütün aldıkları kitaplara teker teker bakıp yorumladılar. Oku-
ma sırası yaptılar ve birbirlerine verecekleri kitapları not ettiler. Bugün ikisi için de harikaydı. Eve 
dönmek için zıt yönlerden yürüyeceklerdi. 

– Hoşça kal. Harika bir gündü Nil. Yarın sınavda görüşürüz.

Aynı sınıfta olmaları bir avantajdı.

– Hoşça kal. En azından beraber gider geliriz.

Vedalaşıp ayrıldılar. Artık çalışma vakti bitmiş, emeklerinin karşılığını alma sıraları gelmişti. Nil eve 
geldiğinde saatin erken olduğunu gördü ve karşı caddedeki arkadaşı olan Su ile evlerinin önüne bir 
kardan adam dikmeye karar verdi. Kitapları kapıdan bırakıp kapıyı kilitleyip karşıdan karşıya geçti. 
Soğuk iyice bastırmıştı. Hasta olmamak için bütün dolabı giydiğinden çok tombul duruyordu. 
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Su’nun annesi Esma Hanım kapıyı büyük bir gülümsemeyle açtı. Çok tatlı bir bayandı, sürekli gü-
lümsüyor, pozitif enerji veriyordu.  En sonunda konuşabildi:

– Merhaba Esma teyzeciğim. Nasılsınız? 

– İyiyim Nilciğim, Su’ya bakmıştın herhâlde. Kendisi yarım saat önce yüzme kursuna gitti.

“Bu havada mı?” diye içinden geçiren Nil, dışından yapmacık gülümsemesini takındı.

– Peki, Esma Teyze iyi akşamlar.

Başka yapacak bir şey kalmamıştı, en iyisi eve gidip kitap okumaktı. Karşıdan karşıya dikkatli-
ce geçti. Sonuçta etraf soğuktan buz tutmuştu, bu da arabaların kaymasına sebep oluyordu. 
Sonunda eve girebildi. Aldığı ve kapıya yığdığı kitaplara baktı. Aklına heyecanla fırlayıp Su’nun 
evine gidişi geldi ve gülümsedi. Kitapları aldı ve koşarak odasına götürdü. O kadar ağırlardı ki… 
Odası genişti ve dört tane kütüphanesi vardı. Çok kitap okuyordu, kitaplıklarından üçü tıklım tıklım 
doluydu. Dördüncü kitaplık yavaş yavaş doluyordu. Aldığı kitapları büyük bir zevkle yerleştirdi. 
Kitaplık doluyordu. Yerleştirdiği kitaplara geri çekilip baktı, vücudunu bir mutluluk, bir heyecan 
kapladı. Kitaplar onun en yakın dostlarıydı. Hiçbir zaman onu yarı yolda bırakmamış, ne zaman 
istese yanında olmuşlardı. Eline bir kitap aldı ve tam okuyacakken aklına geldi ve hemen çay 
demledi. Soğuk kış akşamları kitap ve çay vazgeçilmez ikiliydi. 

Ne kadar okuduğunu bilmiyordu. Göz kapakları daha fazla dayanamayacaktı. Kendini o güzel 
uykunun kollarına bırakmak istiyordu. Ama kitabın sonuna gelmişti ve çok heyecanlıydı. Okumaz-
sa uyuyamayacaktı. Bu yüzden yüzünü yıkayıp geldi. Böylece uykusu biraz da olsa açılmıştı. Kita-
ba bıraktığı yerden devam etti. Okudu, okudu, okudu… Sayfalarla dans ediyor gibiydi. Hızlı hızlı 
geçiyor, merak içini yiyordu. Son sayfayı da okudu ve kitabı kitaplığa bıraktı. Yattığı an telefonun 
sesi tüm odayı kapladı. Biri arıyordu. Numara kayıtlı değildi. Merakı ağır bastı ve telefonu açtı:

– Efendim? 

Acaba kimdi bu saatte arayan?

– Nil?

Bu kalın bir erkek sesiydi. Biraz düşündü. Bu ses… Babasının sesiydi! Anlamamış gibi yaptı.

– Evet benim. 

Babası neden onu başka bir numaradan aramıştı?

– Kızım, benim. Baban. Sadece nasılsın diye sormak için aramıştım.

– Siz beni terk ettiğinizden beri kötüyüm.

gibi yaptı.

andı, sürekli gü-
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Bu sözler, harfi harfine doğruydu. Daha çok konuşmak istemediğinden telefonu kapattı. Artık 
kendini uykunun derin kollarına bırakma vakti gelmişti…

Sabah kalktığında aynadaki görüntüsüne baktı. Gece yine kâbus görmüştü. Ağlamıştı, gözleri kan 
çanağına dönmüştü. Telefonuna baktı. Belki bir kere daha babası aramıştır diyerek. Bu sadece 
minik bir umuttu. Ama sonuç hayal kırıklığı oldu yine. Sürekli annesinin ve babasının ondan özür 
dilemesini umarak geçiyordu hayatı. Ondan hiç özür dilememişlerdi. “Belki özür dileselerdi her 
şey farklı olurdu.” diye geçirdi içinden

Bir can arkadaşı olmalıydı yanında. Ne olabilirdi? En fazla kedi köpek? Irmakların kedileri vardı 
belki ondan istese o yavru bir kedi verirdi. Okul vakti geldiğinden formalarını giydi ve çantasını 
alıp evden çıktı. Bugün deneme sınavı olduğundan ders yoktu. Ardından okul tatil olacaktı. Zaten 
tatile sadece dört gün kalmıştı. Okula zamanında gelmişti. Hemen sınava başlandı. Sorular onun 
için çok kolaydı. Sırayla hepsini çözdü. Takıldığı birkaç soruya dönüp baktı. Ve sınavı bitmişti! Son 
kez tekrar etti ve kâğıdını verdi. Sınıf kapısında beş dakika bekledi ve Irmak çıktı. Kısaca kedi ola-
yını anlattı. Ellerinde iki sahiplenilmemiş yavru kedi olduğunu öğrenmesi onu çok mutlu etmişti.

– Haydi, alalım ev arkadaşlarımı!

Büyük heyecanla söylüyordu bunu.

– İkisi de erkek ve İran kedisi.

İran kedileri tombul ve pofuduk oluyordu. Kısacası çok sevimliydiler. Kedileri almadan önce yol-
daki petshopa uğrayıp dört paket kuru mama, dört paket kedi kumu ve iki kap aldılar. Kedileri eve 
kadar karton kutu ile getirmesine yardımcı olan Irmak, kedileri eve koyduktan sonra vedalaşıp 
ayrıldı. Sıra bu kedilere bir ortam hazırlamaya gelmişti. Kedi kumlarını kuytu bir köşeye, yemek 
kaplarını mutfak girişine koydu. Kedileri çıkardı ve onlara isim koymak için uzun süre düşündü. Biri 
gri, diğeri beyazdı. Beyaz olan kediye “Savaşçı” ismini verdi. Çok cesur ve atılgan olduğunu onu 
serbest bıraktığında her yere korkusuzca gidebilmesinden anladı. Aynı bir savaşçı gibiydi. Diğer 
kedi yani gri olan ise daha ağırbaşlı, bilinçliydi. Onun adını “Tutum” koydu. Geri kalan saatleri 
yatmakla geçirmek istiyordu. Ama kapının çalınması buna engel oldu. Kapıyı açtığında karşısında 
anne ve babasını görmeyi beklemiyordu. 

– Kızım biz çok üzgünüz. İki yıl boyunca görüşemedik. Sadece hatamızı anladık ve tekrar aile 
olmak istiyoruz.

“Şaka mı bu?” diye aklından geçirdi Nil.

Ancak onlarsız bir hayata çoktan alışmıştı; yeni dostları, arkadaşları ve yepyeni bir çevresi vardı 
ve bunun bir geri dönüşü de yoktu. Artık hayatta yalnız başına mücadele edecek ve zorluklara 
tek başına göğüs gerecekti.
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Mart ayının 5. gününde akşam gökyüzü kızıl renk-
lere bürünmüşken her şeyden habersiz, su kadar 
temiz ve arınık bir biçimde dünyaya geldim. Göz 
bebeği olarak büyütüldüm, sevildim, huzurla ye-
tiştim. Çocukluk çağımda mutlulukla parklarda 
oynadım, arkadaşlar edindim, bisikleti iki tekerle 
sürmeyi denedim, defalarca düştüm, dizim kanadı 
kolum sıyrıldı, oluşan izlerimin üstüne tekrar düşüp 
derin yaralar açtım fakat her defasında toparlanıp 
tekrar öğrenmeye çalıştım. Salıncakta sallanmanın, 
ılık esintinin huzurunu iliklerime kadar tattım, öz-
gürlüğün kırıntılarını salıncakta hızlandığım zaman 
hissettim, ciğerlerim parçalanana dek saklambaç 
oynadım, gerek insanların pis düşüncelerinden 
gerek arkadaşımın beni ebelemesinden kaçtım,  
neşeli ve olması gerektiği gibi bir çocukluk geçir-
dim. Olgunlaştım, bir ağaç tohumuyken büyüdüm 
ve yaprak açtım.  İnsanları tanımaya, kötülüğün 
kollarında olduğumu fark etmeye başladım. Saf 
ve beyaz dünyama siyahların girmeye çalıştığını 
fark ettim, gerek kalp kırdım gerekse kırıldım ve bir 

Sakarya
Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi

Neslinur Erkal

kez daha anladım dünyanın iyiliklerden meydana 
gelmediğini. İnsanların davranışlarını anlamlan-
dırmaya çalıştım, hâlâ da çalışıyorum fakat he-
nüz başarılı olamadım. Bencillikleriyle örtülü kara 
bulutlarına girmeyi başaramadım. Gördüğüm ve 
hissettiğim şeylerle bazen bir bardak gibi param-
parça oldum bazen de bir Anka Kuşu gibi yeniden 
doğdum. Kimi zaman dış baskılar yüzünden sadece 
benden istenileni yaptım, kalp atışlarımı ya da ya-
şadığımı hissedemedim, kimi zamanda her şeyi boş 
verip kendim olmayı denedim, yaşamaya çalışmayı 
seçtim.  Tercihler yaptım ve beni mutlu edecek şey-
lerden çok yapmamı istenilen şeyleri seçtim. At gibi 
yarıştırıldığımız bir sisteme sokuldum ve yaşamayı 
unuttum. Sonunda zaferle ayrıldım ve istediğim 
liseye yerleştim. Şu an on beş yaşındayım, hayatta 
kazandığımız en güzel zaferin en çok acı çektiğimiz 
olaylar sayesinde olduğunu öğrendim. Bir şeyi ne 
kadar çok istiyorsam o kadar çok çabalamam ge-
rektiğini fark ettim. 
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Yaren'in öyküsü savaşta başlamıştı. Suriye'de iç savaşın ortasında kalmıştı. Oysa onun kalbi kar 

tanesi gibi saf, temizdi. Yaren'in güzelliği de kalbi gibi saftı. Annesini çok seviyordu Yaren. Savaş-

ta iken annesinin endişesini gözlerinden okuyabiliyordu. Annesi küçük Yaren için çok üzülüyordu 

anlaşılan. Yaren de o cehennemden kurtulmak istemiyor değildi. O da tüm çocuklar gibi oynayıp 

coşmak, okula gitmek istiyordu. Yaren'in babası da çok mert ve cesur bir adamdı. Tüm ailesini o 

koruyordu. Yaren ve ailesi bir çadırkentte yaşıyorlardı. Burası onların sığınabilecekleri tek yerdi.

Babası, hem hayatla hem savaşla mücadele etmekten yorgun düşmüştü artık. Eşine söyleyip göç 

edeceklerdi Türkiye'ye. Eşi, bunu Yaren'e söylemekten çok korkuyordu. Fakat Yaren de hayatın 

gerçekleriyle yüzleşmek zorundaydı. Çadırlarındaki giysilerini, yorganlarını alıp sokakta yürüme-

ye başladılar. Şubat soğuğu onları etkilemiyordu. Yağan lapa lapa kar, ayakkabılarından sızıp 

ayaklarını morartsa bile umursamıyorlardı. Yeni hayatlarına yürüyorlardı. Yeni hayatlarına...

Yaren, o soğukta karnını bir çikolata ile doyuruyordu. Ve hep sorular soruyordu. Annesi Yaren'e 

beyaz yalanlar uydurup merakını gidermeye çalışıyordu. Yaren hâlâ ne olduğunu anlamaya ça-

lışıyordu. Yedi yaşında olmasına rağmen olanları az çok anlamıştı. Kaçıyorlardı! Sağ salim Türki-

ye'ye geldiler. Fakat zorluklar bitmemişti. Urfa'da kalacak hiçbir yerleri yoktu. Babaları bütçeleri-

ne uygun küçük bir ev bulmuştu. Bir apartmanın zemin katında iki odalı bir evde yaşayacaklardı. 

Üstelik Yaren güzel bir dost ile de tanışmıştı. Nazlı...

Nazlı da Yaren gibi yedi yaşında birinci sınıfa giden bir kızdı. Nazlı, Yaren ile çok iyi arkadaş ol-

muş, oyuncaklarının yarısını ona vermişti. Nazlı annesi ile konuştu ve Yaren'i okula yazdırdılar. 

Hem de Nazlı ile aynı sınıfa! Eskiden içine kapanık bir kız olan Yaren, Nazlı ile hayata gülümse-

meye başlamıştı. Nazlı'nın ailesi Yaren'in ailesine maddi anlamda da destek oluyordu. Nazlı, Ya-

ren'i o kadar çok seviyordu ki her akşam yemeğinde onlara üç tabak yemek götürüyordu. Bunu 

alışkanlığa dönüştürmüştü.

Bir gün Yarenlerin evinin önünde bir makam aracı belirdi. Yaren'in anne ve babası vergi ve borç 

sebebiyle evlerine haciz geleceğini düşündüler, korktular.

Bir Parça Ekmek
ÖYKÜ
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Fakat gelen adam İngiltere'den geldiğini ve aslında çok asil ve soylu bir aileden olduklarını söyler 
Yaren'in ailesine. Yaren'in dedesi Sör Herbert III. Mongolas bir İngiliz lordu imiş. Ve Lord Mon-
golas ölünce İngiliz Lordluğu Yaren'in babasına geçmişti. Artık o Sör Herbert IV. Murat olmuştu. 
Yaren artık Nazlı ile vedalaşmalı idi. Çünkü İngiltere'ye gidip bir prenses olmalıydı. Onu bir daha 
görmesi çok zordu. Hemen üst kat komşuları Nazlı'nın yanına gidip vedalaştı.  Nazlı, Yaren'in ce-
binde bir şey olduğunu fark edip sordu:

– Cebinde bir şey mi var?

– Eee... Şey... Yani, dedi Yaren. 

Nazlı ısrarla tekrar sordu:

– Yaren ne var cebinde? 

Yaren:

– Senin bana verdiğin bir parça ekmek var.

– Peki neden?

– Bu bana Türklerin dostluğunu gösteriyor. Ve o ekmek asla bayatlamayacak.

İki arkadaş sarılıp vedalaştılar. Ama hep mektuplaşarak görüştüler. O ekmek parçasını da dost-
luklarının ve Türk dostluğunun simgesi olarak olarak sakladı hep Yaren.

2005'in Kasım ayında, aslında sonbahar olmasına 
rağmen baharı kıskandıracak bir günde doğmuşum. 
Devamlı yeni bir şeyler öğrenmek isteyen..dünyaya 
açılmaya can atan..hatta bu yüzden dünya yemek 
kültürlerini bile araştıran bir çocuğum ben...büyük 
hayallerim var benim...  Bu hayallerime ulaşmak 
için gayret edeceğim ve hayallerime ulaşacağıma 
inanıyorum.

Tokat
Tokat Bilim ve Sanat Merkezi

Emir Esat Akyıldız

mek
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m... Bu hayallerime ulaşmak 
ceğeğimim ve hayallerime ulaşacağıma

at Merkezi

Akyıldız
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Kaç saattir sokakta olduğunu bilmiyordu. Ancak saatlerdir anlamsızca yürüyordu. Uzun bacakla-

rıyla sokakları adımlıyor, bir yandan da kısa sayılmayacak sakallarını çekiştiriyordu. Sanki içinde 

bir sıkıntı vardı. Beş dakika kadar daha yürüdü, yorulduğunu fark edince düz beyaz gömleğinin 

üstüne giydiği siyah kapüşonlusunun cebinden telefonunu alıp bir kaldırıma oturmuştu ki telefo-

nu acı acı çaldı. Arayan yakın arkadaşıydı, buna rağmen telefonu açmak istemedi. Bir daha, bir 

daha ve bir daha... En sonunda dayanamadı ve telefonu açtı. Arkadaşının sesi biraz değil, çok 

kötü geliyordu. Hâl hatır sormanın ardından arkadaşı önce sakin olmasını söyledi ve “Az önce 

kaybettik!” deyiverdi. Bunu duymak onun için çok zordu. Önce telefonu elinden düştü, kendinden 

geçmiş bir vaziyette “İstanbul! Hep senin yüzünden, onu benden sen çaldın! İstanbul!” diye bağı-

rıyordu.

Gözünü açtığında bilmediği bir yerdeydi ancak bakar bakmaz duvarların soğuk beyazlığından 

hastanede olduğunu anladı.  Ne olduğunu bilmiyordu, hatırlayamıyordu. 

Birkaç dakika geçti ve telefonda konuşmuş olduğu arkadaşı içeri geldi ve o an her şeyi anımsadı. 

Hızlıca kalkmaya çalıştı ama koluna bağlı olan kablolar bir ahtapot gibi buna bir türlü izin ver-

miyordu.

Peki, bu olayların ve onu kaybetmesinin nedeni niçin İstanbul'du? 

Bundan on beş sene önce bir çocukluk aşkı vardı. Ve ansızın bir gece yarısı çıkıp gitmişlerdi. Ne-

dendi? Niçindi? Bilinmez... 

Daha sonra kader onları lisede buluşturdu. Babasının tayini Ankara'ya çıkınca İstanbul'dan An-

kara'ya gitmek zorunda kalmıştı. Ve okula başladığı ilk gün karşısında onu görünce çok şaşırmıştı. 

Sanki zaman araya tel örgüler çekmemiş gibi lisede de aşkları devam etti. Ta ki kız İstanbul’da 

üniversiteye başlayana kadar.

Kız gideli üç ay olmuştu. Bir gece yarısı ateşler içinde uyandı. Soğuk aldığını sanıyordu ama 

başına gelecekleri kim bilebilirdi ki? Bir haftadan fazla okula gidemedi. Ve sonraki haftalarda 

Çaresizlik
ÖYKÜ
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da... Sürekli başı ya da başka yerleri ağrıyor, gün geçtikçe de şikâyetleri artıyordu ama zamanla 
bunlar da yerini burun ve diş eti kanamalarına, cilt çürüklerine bıraktı. Günler böylece geçerken 
üniversitesinden iki arkadaşı onu ziyarete geldi. Çorba yapmıştı. Onlara da birer tabak verdi, 
ekmek dilimliyordu ki başparmağını kesiverdi. Hemen sardı ama ne mümkün? Kanaması bir türlü 
durmuyordu. Arkadaşları durumu fark ettiler ve vakit kaybetmeden onu hastaneye götürdüler. 
Hastaneye vardıktan bir saat sonra kızın tahlil işlerinin bir kısmı bitmiş, bir kısmı da ilerleyen gün-
lere kalmıştı. Sonucu çıkan tahliller yerini yenilerine bırakıyordu. Kız birkaç haftayı aynı monoton-
lukta geçirip kendini her defasında o soğuk hastane koridorlarında buldu. Uzun bir bekleyişten 
sonra sıra zar zor ona gelmiş ve nihayet doktorun odasına girmişti. Kendini hatırlattı ve doktor 
bir saniye beklemesini anlatan bir bakışla dışarı çıktı. Geldiğinde elinde birkaç kâğıt vardı. Doktor 
biraz bakındı ama yüzünde pek de güzel bir ifade yoktu. En sonunda konuşmaya başladı:

– Ailenden herhangi birinin rahatsızlığınızdan haberi var mı?

Kız anlamsızca bakınca doktor:

– Anlaşılan sadece ailenin değil senin de bu kadar ilerlediğinden haberin yok.

– Benim neyim var?

 – Şimdi söyleyeceklerim senin için biraz ağır olsa gerek ama sende bu durumu kaldırabilecek 
olgunluğu görüyorum. Bir an önce tedavi olman gerek, aksi takdirde çok az daha ilerlerse geri 
dönüşü olmayan bir yola girilebilir.                                         

Kız kendini soğukkanlı göstermeye çalışıyordu ama dokunsalar ağlayacaktı. Gerildiğini hissederek:

– Peki, benim neyim var?

– Bendeki tahlillere göre sen lösemisin.

Doktor bunu der demez kız resmen buz kesildi. Sanki bir anlığına biri gelip onu değiştiriverip git-
mişti. Çünkü az önceki dokunsan ağlayacak kız gitmiş, yerini bir buz kütlesine bırakmıştı.

– Önce ailene uygun bir dille bunu söylemelisin ve bir an önce tedaviye başlamalıyız, dedi.

Kız, tamam anlamında başını salladı ve dışarı çıktı ancak yürüyerek mi çıkmıştı, sürünerek mi onu 
pek kestiremiyordu…

Tedavi başlayalı iki hafta olmuştu; kız günden güne dirençsiz düşüp zayıflıyor, saçları azalıyor ve 
ailesiyle son anlarını yaşıyordu. Ayrıca sevgilisine de vakit ayırmak istiyordu ancak hastalığından 
ve saçının dökülmesinden rahatsız olduğu için her seferinde farklı bahanelerle onu geçiştiriyordu.

Tedavinin ilk ayı bitmişti ama kız daha da kötü bir hâle gelmişti. Çünkü hastalığı 4. evreye ulaş-
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mıştı. Zaten 4. evrede tümörlü hücrelerin çevre doku ve organlara yayılması yani metastaz söz 
konusuydu. İyileşme şansı çok düşüktü.

Kız 4. evrede olduğunu öğrendiğinin 6. günü sabahında artık lösemiye karşı savaşını kaybetmişti. 
Acılı haber o gün içerisinde tüm sevdiklerine ulaştı ama sevdiğini arama görevi kızın en yakın 
arkadaşına düşmüştü.

Benim hayatım toplu iğne ucunda kurulu. Benim 
hayatım… İnsanın kendine ait bir hayatının olması 
dahi inanılmaz bir mucize. Sanki içime bir köprü 
kurmuşum uçları iki uçurumu bağlayan, ortasına 
oturup kitap yazıyormuşum gibi her anım, her dü-
nüm, her yarınım. Sonra serzenişlerim de var hayatı 
uç noktalarında yaşamaktan. Size bir şeyler itiraf 
edeceğim ama aramızda kalacak: Benim adım 
Rana. Hayata dair tek umurumda olan şeyse gök-
yüzünün ölümüne yeryüzünün yol açtığı gerçeği.

Ama bu gerçek hayatın havasını sonuna kadar 
akciğerlerime çekmeyeceğim anlamına gelmiyor. 
Hele ki tüm ciğerimi dolduracak havayı kâğıda 
dökmemem anlamına hiç gelmiyor. Sanırım asıl 
gerçeğin farkına vardığımdan Mayıs 2016'da ka-
pağında adım yazan bir şiir kitabı “Armoni” elime 
geçti. Tam ben olmayacak şeyi başardım, dahası 
olmaz derken yaptıklarımın üstüne bir şeyler koyup 
daha iyisini elde edeceğim bilinciyle bir baktım ki 
hayat sek sek oyunu ve ben seke seke 2003'ün 10 
Mayıs’ından bugünlere geldim.

Adana
Adana Bilim ve Sanat Merkezi

Rana Akyıldız
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Her şey sabahın ilk ışıklarıyla birlikte canımın kurabiye çekmesi ve anneme kurabiye yapması 
için ısrar etmemle başladı.  Kısa bir zaman sonra pişman olacağımı anneme tatlı tatlı yalvarırken 
bilmiyordum.

Annem o gün evdeki yardımcıya ve şoföre izin vermişti. Tam da kurabiye isteyecek günü buldum 
ben de. “Evde hiç pudra şekeri yok.” Annemin beni kurabiyeden vazgeçirmek için söylediği söz 
tam olarak buydu. Ama annemi marketten bir koşu pudra şekeri alıp gelebileceğim konusunda 
ikna ettim. Evden hızlıca çıkıp markete doğru yol aldım. Kaldırımda yürürken yanıma siyah bir 
araba yaklaştı. Arabada ayıldığımda anladım durumu. Beni bayıltmışlar. Etrafımdaki kötü bakışlı 
adamlara bağırmaya başladım. Beni nereye götürdüklerini ve kim olduklarını soruyordum bağı-
ra çağıra. Kimse cevap vermiyordu. Sanki kimse duymuyordu beni, kimse görmüyordu. Görün-
mez olmuşum gibi hissettim bir an. Annem geldi aklıma. Kim bilir ne kadar endişelenmiştir! Keşke 
kurabiye diye tutturmasaydım. Bir kurabiye yüzünden başıma neler gelmişti! 

Ben bunları düşünürken adamlardan biri ellerimi, diğeri gözlerimi bağladı. Bağırıp çağırmadım 
çünkü filmlerden gördüğüm kadarıyla bağırırsam bir de ağzımı bağlayacaklardı ki bu kadarına 
hiç gelemem. Bir süre daha yol aldıktan sonra araba durdu. İte kaka dışarı çıkardılar beni. Birkaç 
adım sonra gıcırdayan bir kapıdan geçtim. Sıcak ve talaş kokulu bir yerde açtılar gözümü. Bir de 
ne göreyim? Karşımda Kadir amca! Eskiden en iyi arkadaşlarındandı babamın, son iki yıldır ise 
düşman oldular bilmediğim bir sebepten. Meğer tüm insanların arasını bozan şeymiş onların da 
arasını bozan. Para… Babamın Kadir amcaya bir miktar borcu varmış. Beni de fidye için kaçır-
mış. Bunları Kadir amcadan dinlerken kafamın içinde bir ses “Gördün mü şimdi kurabiyeyi, pudra 
şekerini?” diye beni paylayıp duruyordu. Kadir amca babamı arayıp fidye isterken kafamdaki ses 
sustu neyse ki. Babam parayı hemen getireceğini söyledi. Kadir amca ellerimi böylelikle çözdü. 
Adamlardan birine bana bir fincan sıcak çikolata getirmesini söyledi. O arada babam tekrar 
aradı, parayı hazırlamış, yalnızca beş dakika sonra beni almak için bulunduğumuz yerde olabi-
lecekmiş. Telefon kapanır kapanmaz karanlık yüzlü, elinde tepsi olan adam kapıda belirdi. Sıcak 
çikolata fincanın görebiliyordum. Yanımdaki sehpaya olduğu gibi bıraktı. Tam fincanı elime ala-
cakken bir de ne göreyim. Tepside sıcak çikolatadan başka bir şey daha vardı! Küçük bir tabakta 
üzerine bolca pudra şekeri serpilmiş kurabiyeler…

Pudra Şekeri
ÖYKÜ
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2002 yılı Ekim’in son perşembesi sabahında dünyaya gözlerimi 
açıp hayat adlı serüvene başladım. Kreş, anasınıfı derken benim 
BİLSEM sınavına girmemi sağlayan ilkokul öğretmenimle tanıştık. 
İkinci sınıfta girdiğim BİLSEM sınavı hayatımda girdiğim ilk sınav-
dı. Laf aramızda, keşke son sınav olsaydı. BİLSEM sınavını kazan-
dığım gün benim için hayatımda bir dönüm noktası oldu. Yedi 
yıldır okulumdan çok daha sevdiğim BİLSEM’e geliyorum. Birçok 
deney, gözlem, etkinlik imkânlarının yanı sıra yazma becerime de 
epey katkı sağlayan BİLSEM’de aradığım tüm soruların cevabını 
bulabiliyorum. Bu da geleceğim için umut verici. Çünkü bilmez-
sem hedeflerime ulaşamam. İnsanlığın daha iyi şartlarda yaşa-
dığı ve tek kaygılarının daha iyi sanat yapmak olduğu bir dünya 
sizce de güzel olmaz mı?

7 Haziran 2002’de İstanbul’da yaşam serüvenime başladım. Ba-
bamın işi sebebiyle Konya’ya taşındık ve burada eğitimime baş-
ladım. Küçüklüğümden bu yana sanata ve kitaplara olan ilgim 3. 
sınıfta BİLSEM’e başlamamla birlikte kat kat arttı. Müzik ve kitap-
lar hayatımın vazgeçilmesi oldu. BİLSEM yeteneklerimin farkına 
varmamı sağlamaya başladığı günden beri hep hayal kurdum ve 
yazdım. Şu an 15 yaşındayım ve biliyorum ki ileride mesleğim ne 
olursa olsun sanat ve yazma ile iç içe bir hayatım olacak.

Kasım ayına 3 gün kala 2002 yılında, bir sonbahar sabahında 
dünyaya geldim. Bu yüzden midir bilmem, sonbahar bana 
diğer mevsimlerden daha güzel gelir. 6 yaşıma kadar Malat-
ya’da yaşadım. Daha sonra Konya’ya taşındık. 3. sınıfta BİL-
SEM’e başladım. BİLSEM; benim müzik, matematik ve yazma 
becerileri gibi birçok alanda gelişmemi sağladı. Gelecekte 
hedeflediğim gibi iyi bir doktor olduğumda da BİLSEM’in ve 
bana kattığı değerlerin yeri hep ayrı bir yerde kalacak, aklı-
mın minnet köşesinde…

Konya
Konya Bilim ve Sanat Merkezi

Konya
Konya Bilim ve Sanat Merkezi

Konya
Konya Bilim ve Sanat Merkezi

Ecem Dilara Karakuş

Elif Nisa Akay

Zeynep Aslantaş
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“Genç şair, önünde yürüyeceği bir yol bulunduğunu, 

eserin o yolda bütünlenmeyi beklediğini görmeli, ifade 

etme şevkini heba etmeksizin şiiri, insan olgunluğu ile 

bir arada düşünmeyi başarabilmelidir.”

Ebubekir Eroğlu
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kanatları kızıl bir kuş
 gördüm,
cânı görmeye giden.
aşk derdini anlatmaya
geldim.
Bişnev! gözünün yaşı gibi
 düştü gözünden
bizle fazla dünyâ.
birdi kir de süs de
bu kez Züleyhâ’ydı kuyunun dibinde
 y  a  l  (ı)  n  ı  z
uzunçarşı’da kırk okka hâlvet
karşıda sâde Züleyhâ
 senâ  ve tenhâ
senede bir eder altmış
o, nefesi rûzigâr kamış
elif     lâm      mîm     Râ
sen kalbi sâfî âşık
sevgilin değil Züleyhâ
 gördüğün
bir bulutlu rüyâ
değilse kara kuyu
 geldiğin
  gittiğin
   işittiğin;
“tilkeâyâtu’ l Kitâb”
Şifâ

Râ’d
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Büyük Marmara depremine tam bir ay kala, 17 
Temmuz 1999 tarihinde, Sakarya’da, doğdum. 
Beşiğimden ‘Öldü.’ diye çıkarıldım. Çadırlarda bü-
yüdüm, yaşamak lütufken.“Çadır alegorisi”nde bir 
bebeklik…Depremden sonra taşındığımız Yukarı 
Kirazca Köyünde okulum tadilata girince bir süre 
komşu köydeki okula yürüdük. BİLSEM’e başladığım 
sene söyleşiler sayesinde birçok sanatkârla tanıştım 
ki hâlâ o insanlardan büyük öykücü Necati Mert’le, 
karikatürist Osman Suroğlu’yla görüşürüm. Görsel 
Sanatlar’dan Rasim Soylu hocamla da fotoğraf 
alanında ulusal-yerel yarışmalarda birçok derece 
aldık. Tüm bu birikimle Sakarya Üniversitesi adınaiki 
yıl Mühendislik Fakültesi’nin mezuniyet fotoğrafları-
nı çektim.

Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nindeki hazırlık 
yılımda ilk defa bir öyküm Ada dergisinde yayım-
landı. Yine o yıl Oğuz Atay’ın “Oyunlarla Yaşayan-
lar” adlı tiyatrosunda Emel’le; ertesi sene ise okul 
tiyatrosunda Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam 
Yaratmak” eserindeki Zeynep’le sahnedeydim. “Bir 
Adam Yaratmak”ı Antalya Tiyatro Festivali’nde de 
sergiledik.Sakarya’da engelli farkındalığı için “En-

Zeynep Özbudak
Sakarya
Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi

gelsiz Engelliler” adlı bir fotoğraf sergisi projesini 
yürüttüm.Ümit Meriç’in portrelerini çekmiş ve kendi-
sine göndermiştim. Aynı zamanda o seneki TÜYAP 
Kitap Fuarı’nda öykücü Füruzan’ın da fotoğraflarını 
çekmek bana bir fikir vermişti: Ben sanatçıların 
yüzlerini kaydetmeliydim! Usta fotoğrafçı Ara Gü-
ler’le görüşmeliydim. 13 Aralık 2014 tarihinde Sa-
karya’dan yola çıktım ve Ara Güler’i bulma ümidiyle 
İstanbul’a geldim. Saatlerce bekledim ve o… Geldi. 
Büyük ustanın fotoğraflarını çekmiş, hep merak et-
tiklerimi sormuştum. Bir hayal daha gerçekleşmişti. 
Ben Ara Güler’le tanışmıştım.

O sene lisemde narsisizm konulu bir oturumun 
moderatörlüğünü yaptım. Dolayısıyla Psikanaliz’e 
yönelmiştim. TÜBİTAK Proje Tasarım Olimpiyatı’na 
ebeveyn-çocuk ilişkisini inceleyen “Çocuğumun 
Üzerindeki Kimliğim” adlı bir proje gönderdim. Son-
raki senelerdeyse sayısal yönümü köreltmemem 
gerektiğini düşünüp mimar olmaya karar verdim. 
Özel Mefkûre Temel Lisesine geçiş yaptım. Bu okul-
daki ilk yılımı da başarıyla sürdürüyorum.

Allah’ın boyasına boyanmışlardan olmak için… Sa-
dece bunun için çabalıyorum… 
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Helikopter savaşları olsa,
Bir helikopter mısır tarlasına girse,
Tarlaya bombalar bıraksa,
Tüm mısırlar patlamış mısır olsa.

Helikopter savaşları olsa,
Füzeler havada çarpışsa,
İnsanlar ellerinde patlamış mısırla,
Gösterileri izleyip kucaklaşsa.

Helikopter savaşları olsa,
Tek malzeme havai fişek olsa,
Hepsi gökyüzüne atılsa,
Dünya rengarenk olsa.

Helikopter savaşları olsa,
Bombalar düşman tarafına bırakılsa,
Orada çiçekler açsa,
Annem bilgisayarı kapatmasa,
Bütün savaşlar bilgisayarda olsa.

Helikopter Savaşları

2003 yılının Ağustos ayında sıcaktan bunalıp dünyaya gelmişim. Dün-
yayı renkleriyle beraber algılamam çok uzun sürmedi. İlk kelimeler ilk 
adımlar derken renklerin arasında bir renk oldum.Hayatımın ilk yılları 
çok güzel geçti.Gayet tatlı ve güzel bir çocukluk yaşadım. 7 yaşına gel-
diğimde oyun zamanlarım azaldı. Çünkü eğitim hayatım başladı. Yıllar 
farklı hayatlarla geldi. Bu süreçte dünya beni ben de dünyayı anlama-
ya çalıştım. Hâlâ anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyorum.Hayata 
kalın kenarlı merceklerle bakıyorum ve eğleniyorum.

Ege Nalbantoğlu

Mersin
Mersin Bilim ve Sanat Merkezi
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Koca şehirde tek bir ışık yoktu aralık akşamında
Mağaranın tepesine kurulmuş bekleyen ay dışında

Tüm endamıyla aydınlatıyordu o merak sofrasını
Karanfiller izlemeye geldi iki ayrının kavuşmasını

Ne bilge ne ozan biliyordu, olacaktı o gece beklenen
Kader krallığını yapmış söylememişti hakikaten

Ve üç ömrün bilgesi göründü taşlı yolda
Sadık can yoldaşı, cübbesi vardı sırtında

Gözlerinden okunuyordu bilgenin zekiliği
Nasıl dururdu karşısında cevabın asiliği

Fakat bir derdi vardı sanki gözleri uzaklarda
Şaşırdı gökteki ay bile bilgenin bu durumuna

Mağaranın önünde durdu bilge bakındı etrafına
Ozanı göremeyince beklemeye başladı ayakta

Mağaradan çıktı ozan beyaz elleri, siyah peleriniyle
Kafasında başlığı vardı, arkadan yaklaştı bilgeye

Bilgeye yaklaşınca durup fısıltıyla bir şarkı tutturdu.
Bilge döndü: “Bu şarkıyı duymayalı yıllar olmuştu.”

Döndü ama varlığından, göremedi ozanın yüzünü
Derdi daha ağır bastı, demeye başladı sözünü:

Beklenen
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Sana ölü ozan derlermiş civar köylerde
Bir derdinden ölmüşsün sen yıllar önce
Öldüğün gün susmuşsun küsüp Kader’e
Sesini bir daha duymuşlar yalnız dizelerde

Sen ölmüşsün ama elem derdinden
Kaç insan yaşamış senin elinden?
Kaç insan tam küsecekken hayata?
Yeniden hayat bulmuş sözlerinden.

Öyleyse Ölü Ozan konuş benimle
Ne olur sözlerinden ilaç derdime
Bir dizene sun beni, getir kendime!
Ölene kadar kölenim eteğinde

Biri vardı yola başladığım yerde,
Gözlerinin ışıltısı hâlâ gözlerimde.
Aslanlar kıskanırdı kısa saçlarını,
Güldüğünde bayramdı her yerde.

Altı zaman sonunda ikna ettim sevmeye,
Yaran olup yoklukla eğlenmeye.
İki sene sonra kral kıskandı bizi,
Lanetledi üç ömür devamlı üzülmeye

O günden sonra bir merak sardı beni
İçime almak istiyordum dünyadaki ilmi
Derken bir hoca buldum bilge mi bilge
Sonra “Buradan gitmek vaktim geldi.” dedi

Ya peşinden gidecektim ya kalacaktım Güzel’le
Kralın laneti gelirken zorlandım bir seçime
İçimi saran meraka karşı koyamadım
Bilgeyi seçip tonla diyar gezdim peşinde
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Şimdi karşında üç ömrün bilgesiyim
Üç ömürdür gülmedim ben, lanetliyim
Kralın laneti gelip buldu beni
Güzelim olmadan hüznün efendisiyim

Konuş lütfen Ölü Ozan susma karşımda
Perişanım gel de bir bak yarama
Ya o Güzel’i unuttur yaşat beni de
Ya Güzel’imden haber ver bana.

Sonra ozan yıllardır açmadığı başlığı açtı.
Ve onu ozan yapan Dert’in sebebine baktı.

Ozan, Bilge’nin Güzel’iydi; Bilge, Ozan’ın Dert’i
Yılların verdiği hasretle sardılar birbirlerini
Ömürleri yetene kadar kaldılar orada
Kader Kral ilk defa yenilmişti bu oyunda

Mücevher Demirhan
Konya
Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı 
Bilim ve Sanat Merkezi

13 Haziran 1999'da adına yaşamak dedikleri 
hayata gözlerimi açtım. Ailemin ve komşula-
rımızın eşliğinde çok güzel bir çocukluk geçir-
dim. Doğumgünümdeki heyecanların ve ça-
baların bu hayat için olduğunu bilseydim belki 
doğmak için tekrar düşünürdüm. İlkokul ve lise 
hayatım boyunca binbir zorlukla karşılaştım, 
bunca tecrübenin arasında aşka tutundum. 
Aşk öyle tutkulu, öyle hesapsız bir duyguydu ki 
ona koşmaktan kendimi alamadım. Bundan-
dır ki şiirlerimde hep aşkı anlattım, hep aşkı 
andım. Bu dünyada 18. yılımı doldurmama 1 
ay var. Öğrendiğim şeylere rağmen ben hala 
her sabah mutlu uyanıyorum. Hâlâ aşka ina-
nıyorum. Ve benim hâlâ umudum var...

Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı
Bilim ve Sanat Merkezi

ecanların ve ça-
nu bilseydim belki 

düm. İlkokul ve lise 
ukla karşılaştım, 
aşka tutundum.
ız bir duyguydu ki

madım. Bundann--
attım, hep aşkık  
ı doldurmammmaaa 1 1 
rağmen bennn hhahahaalalaaa

m. Hâlâ aşkaaa innnina-a-a-aa
udum var...

Bilim ve Sanat Merkezi
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“Git, gör.” dedim.

“Neyi bekliyorsun?”

Atladım, vardım o topraklara

Sandım ki selam verebileceğim buğdaylara, arpalara

Trenden inerken yıkıldı hayallerim

Giderken bir demet alıp her gece kokladığım çiçeklerim yoktu.

O güzel kokular yerini egzoz gazlarına bırakmış

Gökdelen olmuş inci misali minik bahçeli evler

Kan ağlıyor asfaltların ezdiği o ince uzun dereler

Eskiden yağmur yağardı, şimdi o da buraları terk etmiş

Eski gül bahçelerinin yerini kuru otlar çevrelemiş.

Kapattım gözlerimi, kimse duymasa da bağırdım içimden

“Ne yapmışlar benim memleketime? Yanlış gelmiş olmalıyım.”

İki damla yaş süzüldü kirli havanın yaktığı gözlerimden

Bir an umutlandım belki hâlâ bir damla kalmıştır diye geriye memleketimden

Koyunumun, kuzumun leziz etinden

Anacığımın yorgun ellerinden

Irgatların, çiftçilerin alın terinden

Bir nefes çektim derinden

Ama bir kez daha hüsrana uğradım

Bu yüksek binalar, bu kent

Memleketimi çekmiş içine

Sonra azar azar tüketmiş

Memleketim



G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
 B

in
bi

r R
en

k
G

ü
G

ü
G

nen
şişin

 n
BaBaBa

hçhç
eses

ininn
dedede

BBi
nnb

ibi
r r R

een
knk

226

Mavi gökyüzünü bile siyaha boyamış

Huzurlu sokaklarını kargaşayla doldurmuş

Memleketimin tatlı rüzgârı yerine

Bir garip kent havası esmeye durmuş

Şimdi tanımadığım bir adam olarak dönüyorum sılaya

Bana çocukluğumu hatırlatmaktan aciz sokaklarda

Gidiyorum bir elimde kırık kalbim bir elimde ceketim,

Son bir kez mırıldanarak

Neredesin memleketim?

Aleyna Ekiz
Adana
Adana Bilim ve Sanat Merkezi

Kendimi bildim hep çok yönlü bir çocuk oldum. 
Boş bir gün geçiremezdim neredeyse. Her gün 
yeni bir şeyler denemek isterdim. Aynı anda 
birden çok şeye ilgi duyar, hepsini yapmak 
isterdim. Oyuncak bebeklerle de oynadım, 
minyatür yarış arabası koleksiyonu da yaptım. 
Üçüncü sınıfa geldiğimde ise bilim ve sanat 
merkezi sınavını kazandım. O gün hayatımın 
bu kadar değişeceğini hiç düşünmemiştim. 

 İlk öykümü yazdığım andan itibaren farklı bir 
dünyaya adım attığımı biliyordum. Beni ömür 
boyunca bırakmayacak bir arkadaş edin-
miştim sanki. O günden sonra duygularımı 
yazarak ifade etmeye başladım. Üzgünken de 
sevinçliyken de konuşmak yerine kendimi hep 
elimde kalem kâğıtla buldum. 

n farklı bir 
Beni ömür 
ş edin-
ularımı 
günken de
ndimi hep 
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Hayal farklı mıdır hayattan çok fazla?

Ya bizim hayalimiz kendi yaşantımızsa

Bir şey hayale gelir mi, eğer imkânsız olsa

Hayal sabırsızdır, hayat olma konusunda

Hayal ile umut benzer, hayat ile acı

Olmazsa yaşanmaz ama umut ruhun ilacı

Hayal kırıklığında yaşar insan, bin bir sıkıntı

Yine de hayal iyidir, hepimizin baş tacı

Beklemeyi kim sever, hiç kimse değil mi?

Öyleyse beklemeyip gerçekleştirin hayallerinizi

Eğer para mutluluğu satın alamıyorsa

Mutluluk yardım eder, gerçek dileğiniz oysa

Aslında hayal, hayatın müsveddesi

Siz karalayın, gerçek olur bir gün belki

Hiçbir şey karamsarlığa sürükleyemesin sizi

Yitirmeyin umudu, varsa bir hayal izi…

Hayal İzi

227
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Betül Yılgın
Sakarya
Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi
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Betül Yılgın
Sakarya
Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi

2002 Sonbaharı'nın tam da kendini hissettirmeye 
başladığı, serin ama neşeli bir günde; diğer insanlar 
için güneşin battığı ama mutlu ve heyecanlı bir çift 
için yeni doğduğu bir saatte; havasıyla, insanıyla, 
hatta gürültüsüyle bile insana huzur veren Sakar-
ya'da açtı gözlerini. Belki de hayatı boyunca ona 
en çok şeyi katan Ergin öğretmeni sayesinde, şu an 
bildiği birçok şeyin temeli atılmış oldu. Hâlen ilgileni-
yor olduğu resim ve özellikle de şiir konularında ona 
her zaman en büyük desteği verdi öğretmeni. Biraz 
daha büyüdüğünde, daha iyi bir dinî eğitim alabil-
mek için Yenikent İmam-Hatip Ortaokuluna yazıldı. 
Hayatının en güzel zamanlarını, en eğlenceli günle-
rini orada geçirdi, en samimi dostlarını burada ka-
zandı. Yazmaya devam etti. Adapazarı Matematik 
Olimpiyatları'nda kazandığı mansiyon ödülüyle ma-
tematiğe duyduğu ilgiyi belgelemiş oldu. Betül, hâlen 
BİLSEM'in edebiyat bölümünde eğitim görmektedir. 
İlkokuldan beri evlerinin balkonundan hayranlıkla 
seyrettiği Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi de onun 
bugün 9. sınıfına devam ettiği biricik okuludur.

Şu an, onu çok seven ve onun da çok sevdiği ailesiyle 
Sakarya' da mutlu mesut yaşamaktadır.

İleride, insan doğasını bozmayan tedavi yöntemleri 
uygulayan, doktorluğun temel ilkelerinin başında 

gelen "Zarar verme!" kuralını sonuna dek korumaya 
çalışacak bir doktor olmak, en büyük kariyer hedefidir. 
Yazmak ise onu en iyi dostlarına, kalemine ve kitapla-
rına bağlayan, asla vazgeçmek istemediği uğraşısıdır 
ancak en büyük gayesi, elinden ve dilinden hiçbir can-
lıya zarar gelmeyen bir insan olmak ve son nefesini 
Allah'ın razı olduğu bir kul olarak verebilmektir.

Sahip olma isteği, hep kurcalar bu nefsi

Ne yapmalı insan, nasıl yenebilir ki?

İşte bu zamanlarda, yardıma koşar dua

İnsanların yanında, her zaman, her anda

Dua edilir hep, içten nasıl geldiyse

Açar insan elini, kabul olması dileğiyle

Allah geri çevirmez, kendine açılan avucu

Kabul eder hayırlıysa, değilse bekletir kulu

Duan kabul olmazsa hiç üzülme, ağlama

Elbet cevabı gelir, bir gün sana mutlaka

En çok Allah layıktır, kendisine sığınılmaya

Müminin servetidir, Rabb’ine ettiği dua

Dua

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezienceli günle-
ı burada ka-
rı Matematik 
ödülüyle ma-

du. Betül, hâlen 
görmektedir. 
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Yerin yurdun bilinmez,

Mendil satan çocuk,

Senin gibi nicelerini,

Sarmıştır yokluk.

Okuyabildin mi?

Bir okulun

Yuva gibi sıcaklığını 

Hissedebildin mi hiç?

Görebildin mi

Bir anne şefkatini

O ıssız sokaklarda,

Bulabildin mi hiç?

Yerin Yurdun Bilinmez
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Görebildin mi

Sana uzatılan bir yardım elini

O kalabalık caddelerde,

Bulabildin mi hiç?

Yerin yurdun bilinmez

Mendil satan çocuk,

Senin gibi nicelerini

Sarmıştır yokluk.

Emirhan Mutlu
Adana
Adana Bilim ve Sanat Merkezi

19 Nisan 2004, sabah saatleri… Ülkemin 
başkentinde hayata gözlerimi açtığım an, 
hayatımın başlangıcı... Her şey o an başladı.  
Beş yaşındayken ağabey olmuştum, ailemi-
ze yeni bir üye katılmıştı. Ve her şey değişti. 
Maalesef artık ailenin tek çocuğu değildim. 
Küçükken yaşıtlarımın aksine kendimden 
büyüklerle oynamayı, onlarla beraber bir 
şeyler yapmayı isterdim. Bunun yanında 
bilgisayara ve teknolojiye ilgi duyardım. Bu 
alışkanlıklar hiç değişmeyecek sanırım…

a

m

an Mut

m ve Sanat

lu

t Merkezi
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Bir çığlık yankılanıyor zihnimde,

Bu çığlık, yalnız ruhların isyanı.

Ete kemiğe bürünmüş ellerimde

Güneşini arayanların figânı.

Güneşini Arayanlar

Betül Zehra Ertaş
Sinop
Sinop Bilim ve Sanat Merkezi
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Karanlıkla birlikte sarınca her yanımı kasvet,

Ben, kışın ardındaki bahara daha da hasret…

Gökyüzünü elem rengi bulutlar kaplasa da

Ben yine göğü ışıtan güneşin rüyasında...

O bahar ki kara kışın,

O güneş ki karanlığın

                                              hemen arkasında…

Betül Zehra Ertaş
Sinop
Sinop Bilim ve Sanat Merkezi

Henüz on beşindeyim ve kendim hakkında 
çok şeyler yazacak kadar uzun yaşamadım, 
ama birkaç şey söyleyebilirim. 

Okumak ilaç gibidir benim için ve bir de 
yazmak. Bazı geceler karanlıkta düşünmeyi 
sever; ama aydınlığı hep özlerim. 

Yapacağım faydalı işlerle, insanların beni 
hayırla hatırlamalarını ve örnek almalarını 
istiyorum.

Hasret
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Bengüsu Şire
Adana 
Adana Bilim ve Sanat Merkezi

Rutinleri, keskin çizgileri hiçbir zaman sevmedim. Sa-
atler ve zaman dilimleriyle hiç barışmadık, dakikalar 
bana hep yabancı. Bir 15 Temmuz sabahı doğdum. 
Çocukluğumsa biraz toprak, bolca boya ve yaramaz-
lık… Onca şeyin arasında her zaman kitap okumak için 
birkaç saat bulurdum. Kelimelerin beni hapsettiği sihirli 
dünyanın büyüleyici güzelliğini fark ettiğimde oradan 
hiç çıkmak istemedim. Tam bu yıllara denk düşen dö-
nemde Adana Bilim Sanat Merkezini kazandım. Bu 
benim hayatımda bir dönüm noktasıydı âdeta. Daha 
iyisini yapabilmek ve hiçbir kısıtlama altında kalma-
dan kendimizi her yolla ifade edebilmek mükemmeldi. 
Resimleri ve renkleri ne kadar sevdiğimi anlamamda 
büyük rol oynadı buradaki eğitimim. 

Gelecekte sabah dokuz, akşam beş çalışacağım bir iş 
istemiyorum. Dünyayı gezmek, her hafta yeni bir yer 
görmek… Fantastik edebiyata ve bilimkurguya bayılı-
yorum, bazen o ütopyaların içine girmek istiyorum.

Sokakta portakal çiçeği kokusu aldığı an;

Çocukluğunu anımsadı, onca zaman

Başında tacı, süt beyaz elbisesi

Bir yanında Tepebağ evleri,

Elini tutan pamuk işçisinin emeği,

Taşköprü onu hep büyüledi.

Simit şalgam eşliğinde giderken şenliğe;

Yüreği coştu safdilane.

Güneş yakarken ensesini,

Damağında tadını bıraktı çocukluk hayalleri,

Baharda Adana ruhu alevlendi.

Adana ve Çocukluk

Merkezi

n dö-
andddım. Bu 

ktasıydı âdeeeta. Daha 
bir kısıtlama altında kalma-
ade edebilmek mükkkemmeldi. 

ar sevdiğimi anlaaamamda 
ğitimim. 
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bilimkurguyaaa bayılı-
irmek istiyooorum.
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Sıcaklar başlayınca
Kuşlar öter, çiçekler açar,
Sıcacık olur her yer.
Mutludur insan, bunları görünce. 

Çocuklar sevinir bahar gelince
Meyveler çıkar, yeriz doya doya,
Sıcaklar bizi dışarı davet eder,
Herkes koşa koşa tatile gider.

Bahar gelince neşelenir hayvanlar,
Her yerde uçar çeşit çeşit kuşlar,
Arılar hep beraber çiçeklere konar,
Rengârenk, cıvıl cıvıldır her yer.

Muhammed Talha Çubukçu
Konya
Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı 
Bilim ve Sanat Merkezi

Hayat merdiveninde yılmadan basamakları tek 
tek çıkarak ülkeme, milletime faydalı yenilikçi 
bir mimar olmak istiyorum. 

Bahar ve Mutluluk
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Melih Kerem Borçaktepe
Mersin Tarsus
Hadiye Kuradacı Bilim ve 
Sanat Merkezi

Gökyüzünü keşfetme merakı , şimdilik gönüllerdeki uzayı 
fethetmeye talip .

 Yüreciğimin bir köşesinde hayal meyal hatırlayacağım, 
tebessümle bakacağım güzel günler yaşadım.

‘’İyi bir ağaca sarılan gölgesiz kalmaz.’’ sözünden de 
anlaşıldığı gibi aileme bağlı biriyim . Herkes aynı anda 
yaşar ama herkesin yaşantısı farklıdır . Ben de farklılıkları 
fark eder , farklı olmayı severim .

Bu yaşımda bile hayatta en kıymetli hediyenin zaman 
olduğunu bilirim. Kullanırken de kime verdiğime ve neye 
harcadığıma dikkat etmeye çalışırım. ‘’Güven ayna gibi-
dir.’’ Bu minik adam bunu  başarmıştır.

 İşte bu ben, daha neler neler…

Sarayın bahçesinde
Birçok çiçek varmış.
Her biri farklı renkte,
Ayrı ayrı güzelmiş.
Ama içlerinden kırmızı lale,
Diğerlerini beğenmezmiş.
“En güzeli benim.” dermiş.
Kendini sümbülden, papatyadan, kır çiçeğinden
Daha çok beğenirmiş.
Bir gün bahçedeki çiçekler 
Arkadaşlıklarını bitirip
Laleyi yalnız bırakmış.
Lale o zaman anlamış.
Herkes güzel ve farklıymış.
Diğerleriyle dalga geçmek
Yanlış ve anlamsızmış.

Kendini Beğenmiş Lale

tli hediyenin zaman
me verdiğime ve neye
ım. ‘’Güven ayna gibi-

mıştır.
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Bir çocuk var içimde,
Yaramazlığı dur durak bilmeyen;
Masumiyeti ise gün gibi aşikâr
Hayalleri hiç bitmeyen.

Bir çocuk var içimde
Kötülüğü canavarlarla eşleşmiş,
Uçan halısı ile dünyayı gezmiş,
Her yere sevgi tohumları ekmiş.

Bir çocuk var içimde
Gözlerinin ışıltısı hiç dinmeyen;
Kavgayı, savaşı hiç sevmeyen
Öfkesi bir anlık, hesabı hilesiz…

Bir çocuk var içimde
Küsmeyi hiç bilmeyen,
Gülünce yüzünde güller açan,
Umudu hiç tükenmeyen.

Bir çocuk var içimde
Hiçbir şeyden, hiç kimseden korkmayan;
Herkese ve her şeye güvenen
Bir çocuk var içimde.

Rana Durak
Gaziantep
Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi

İçimdeki Çocuk

Gaziantep 'te  11 Haziran 'da doğdum. Bundan 16 yıl 
önce. Yaz çocuğuyumdur aslında ama beni çeken 
hep sonbahar oldu. Ağaçların solmuş yaprakları 
döküşünü, yağan yağmurun kirleri süpürüşünü iz-
ledim.

Fakat kışı da bir türlü sevemedim. Soğuktan değil 
de yalınayakların üşüyüşünden. Ben sıcak evimde 
oturdum, kar yağıyordu, müziğim vardı, hava so-
ğuktu, kalemim vardı. Bulunduğum her yer, nefes 
aldığım her an şiire yeni bir kapı araladı derken 
söylenecek sözler arka arkaya döküldü .Çocuksa 
dışarıda çaresiz... Yazdım hepsini kâğıtlara. Çare-
sizliği anlattım. Hüznü, üzüntüyü anlattım. Bazen 
kasvetimle boğdum samandan sayfaları. Kimi 
zaman kızgınlığımı kâğıtlarımdan, kalemimden 
çıkardım da öfkemi onlara kustum. İçimdeki çocuk 
iyiliklere şiir yazıyordu, derinlerde bir yerde. Güzeli 
anlatıyordu ya ben de ona kulak verdim ara sıra.

m. Bazen 
rı. Kimi mi mi 
mimdededen
deki çocococuk
rde. Güzezezeli

m ara sıra.
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Dün akşam babamın elinde bir albüm gördüm ansızın,

Sayfalarını nazikçe çeviriyordu, dalgın dalgın…

Meraklandım kime bakıyordu gözleri babamın, 

Geçmişe açılan kapıda duraksadı hazin hazin.

Ben de girdim o kapıdan, dedemi gördüm birden

İşte o an bir duygu beni de yakalamıştı aniden,

Bu bana ödül mü, ceza mı bilemeden.

Bir yandan seviniyorum, dedemi gördüm diye,

Bir yandan üzülüyor babam, özledim diye.

Birlikte çevirmeye başladık sayfalarını babamla uzun uzun.

Dedemin bıyıklarına, kır saçlarına dokundum ansızın;

Sesi yumuşak olsa gerek, güçlü ve narin.

Tertemiz ellerinde binbir çeşit hüner gördüm dedemin.

Acaba hayatta olsaydı neler yapardı benim için?

Belki bir at alırdı belki de bir araba yapardı,

Eminim ki benim için her şeyi göze alırdı.

O resimlerdeki asil duruşu alıyor beni benden,

Canım Dedem

un.
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İnsanları topluyordur bir kilometre öteden.

Dedem tarih olsa da insanların gözünde,

Yaşayacaktır her an gizli gizli yüreğimizde.

Gözlerimden yaşlar dökülüyor zaman zaman,

Dedem ki yürekten bir kahraman.

Keşke göçüp gitmeseydin dedem hemen,

O nur yüzünü göremeyip elini öpemeden,

Sana bir “Canım!” deyip teşekkür edemeden…

2003 yılının bir sonbahar günü yaprakların toprak-
la buluştuğu bir günmüş. Bebek olmanın güzelliği 
bir yana, her tarafı çınlatan sesimle hayatımın ilk 
dakikalarını yaşamaya başladım. Günlerim akıp 
giderken annem ve babam zor ama bir o kadar da 
güzel anılar biriktiriyor, ben ise yürüyüp koştuğum 
lojman bahçesinde arkadaşlarımla dolu dolu ve 
sırt sırta bir ömür boyu yanımda olacak dostluklar 
biriktiriyordum.

Zaman öyle çabuk geçmişti ki minik bedenimi bir 
anda okul sıralarında buldum. Hayatıma çocuklu-
ğumda öğrendiklerimden başka bilimsel öğretilere 
de yer veriyordum artık. Böyle böyle her duyduğum 

Hüseyin Mert Yıldız
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Bilim ve 
Sanat Merkezi

bilgiyi hafızamın en derin yerlerine kazıdım ve şim-
diki zamana kendimi ulaştırdım. Ayrıca kendime 
zaman bulduğum ilk fırsatta sporun kollarına atılı-
veririm.  Rahatlarım ve mutlu olurum.

Hayat su gibi akarken bu yol beni 8.sınıfa kadar 
getirdi. Geldiğim yer öyle güzel, öyle muhteşemdi ki 
beni diğer çocuklardan farklı yapan bir yerdeydim 
şimdi. Herkesin ulaşmak istediği bir yerde… Kitap, 
kâğıt ve kalemle hislere tercüman olabilmek çok 
güzel. Bunun için diyorum ki:

 "Sevdiğini anlatmak için onu tanıman gerekmez,  
hisset yeter. O hisler de kalemle buluştuğu an her 
şey çok daha güzel olur."



Güneşiin Bahçesinde Binnbib r ReR nk

“Kerem’in tacını tahtını bırakıp da yâr peşine düşmesi bir 

delilik diyeceksiniz ya, bu dünyada aklıbütün olan kim var? 

Herkes aşağı yukarı bir şeyin delisi! Kimi gül, kimi bülbül 

delisi; kimi lale, kimi sümbül delisi; kimi çul, kimi pul delisi; 

ne bileyim ben, kimi benim gibi masal delisi, kimi senin 

gibi maval delisi, kimi Kerem gibi bir Aslı’nın, asılsızın 

delisi... Eh işte bu dünya, biraz da bu delilerin yüzü suyu 

hürmetine dönüyor ya!”

Eflatun Cem Güney
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Bir varmış bir yokmuş, diye başlar masallar. Var olurlar ve yok olurlar. Biz de geleneğimizi devam 
ettirelim. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde; pireler berber, develer tellal iken ben anamın 
beşiğini mışıl tıngır mıngır sallar iken çok uzak diyarlarda birbirinden iyi insanların yaşadığı çok 
güzel bir ülke varmış. Güzeller güzeli kraliçe, uzun yıllar önce prenses doğduğunda gelecekteki 
prenses o olsun diyerek yaşama gözlerini kapamış. Büyük prenses olan Maria bu karara saygılı 
olduğu için hiç karşı çıkmamış. Kraliçe ölünce tüm halk çok üzülmüş. Kraliçenin varisi olan güzeller 
güzeli küçük prenses Alice’e hediyeler alınıyormuş. Hediyeler alınmasının bir sebebi de kraliçenin 
ölüm yıl dönümü olmasıymış. Dün geçmiş, giden gitmiş… Prensesler büyümüşler ve Maria’nın 
artık evlenme yaşı gelmiş. Bir prens gelmiş güzel prensesle evlenmek için. Birbirlerini sevmişler ve 
evlenmişler, Maria uzak diyarların kraliçesi olmuş.

Alice de büyümüş. Alice büyüdükçe güzelleşiyor ve herkesin dikkatini çekiyormuş. Prenses güzel-
miş güzel olmasına ama kötü bir huyu varmış. İnsanlar arasında ayrım yapar, yardıma muhtaç 
olanları hiç sevmez, yardımcılarına kötü davranır, onları kendilerinden küçük görür, kalplerini kı-
rarmış. Günler geçmiş prensesin doğum günü gelmiş çatmış. Prensese bir oda dolusu hediye 
gelmiş. Alice hediyeleri ambalajlarına bakarak ayırıyormuş. Ambalajını beğenmediği ve değersiz 
olduğunu düşündüğü hediyeleri saraydaki hizmetçilerine dağıtıyormuş.

Akşam olmuş ve Alice hediyelerle uğraşmaktan yorgun düşmüş. Canı da çok sıkılıyormuş. Pembe 
kadife örtüyle süslenmiş yatağında otururken karşısındaki koltuğun altında bir parıltı görmüş. Çok 
merak edip eğilmiş, bir de bakmış ki bir hediye paketi. Aslında ambalajını çok beğenmemiş ama 
içinde sert bir cisim olduğunu hissetmiş ve merak edip açmış. İçinde rulo şeklinde sarılmış notta 
“Çobandan Prensese” yazıyormuş. Notu çok önemsememiş, buruşturarak yere atmış; hediyesi 
ahşap üzerine işleme kaplı bir kitapmış. Kitabın adı “Kısa Bir Yolculuk”muş. Kitabın ilk sayfasında 
“Değerli okuyucu, bu kitabın değerini bil çünkü bu kitap çok özel ve seninle bir yolculuğa çıkaca-

Kısa Bir Yolculuk
MASAL
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ğız. Seni sıkmayacağım, hemen başlamaya ne dersin? Yolculuklar güzeldir. Benimle yolculuğa 
gel, hadi!” yazıyormuş.

Prenses bu satırları okuyunca çok heyecanlanmış. Kalbi daha önce hiç bu kadar hızlı attığını ha-
tırlamıyormuş. Korku, mutluluk ve heyecan duyguları bütün bedenini sarmış. Cesaretini toplayıp 
sayfayı çevirir çevirmez prenses uykuya dalmış.

Prenses gözlerini açtığında saraydaki o süslü pembe odasında değil çok güzel kocaman ağaç-
ların bulunduğu bir alanda bulmuş kendini. Ağaçların üzerinde her türlü meyve varmış. Meyveler 
dallarından yere kadar sarkıyormuş. Etrafında daha önce hiç görmediği hayvanlar olduğunu 
fark etmiş. Kafasını gökyüzüne doğru kaldırdığında gökyüzünün morun en güzel tonuna sahip ol-
duğunu görmüş. Karşısında en berrak suya sahip bir göl, gölün üzerinde çiçeklerin ve kelebekle-
rin süslediği hiç görmediği kadar güzel bir köprü varmış. Oturduğu yerden kalkıp köprüye doğru 
ilerleyecekken karşısına bir baykuş çıkmış.

Baykuş:

–Sen kimsin, demiş.

Alice:

–Ben uzak diyarlardaki ülkenin prensesiyim. Asıl sen kimsin, demiş.

–Ben Zeki Baykuş. Seni buralarda hiç görmedim, nerede yaşarsın? Bize de hiç benzemiyorsun, 
oldukça ilginçsin, demiş.

–Memnum oldum baykuş, ben burayı ilk defa görüyorum. Akşam bir kitap okuyordum ve…

–Ne, bir kitap mı okuyordun?

–Evet, ahşap kaplı bir kitaptı ve bir anda kendimi burada buldum.

–Sen o şanslı kişisin!

–Şanslı kişi mi? Ne demek istiyorsun? Ben anlamıyorum.

–Tamam, seni bilge kişiye götüreceğim.

Prenses aklında birçok soru işaretiyle beraber baykuşu takip etmiş ve bir mağaraya gelmişler. Bir 
anda korkunç bir kükreme sesi gelmiş ve prenses çok korkmuş. Öyle bir kükremeymiş ki sanki yer 
gök delinmiş. Baykuş, aslanın kulağına bir şeyler söylemiş. Aslan prensese bakmış, kalın ve tok bir 
ses tonuyla:

–Hoş geldin, ben Bilge Aslan.
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Alice:

–Hoş bulduk, ben de uzak diyarlardaki krallığın prensesiyim. Benim doğum günümde bir hediye 

olarak bir kitap geldi ve…

–Sözünü kesiyorum ancak  bize haber verdiler. Biz de seni bekliyorduk.

–Ya! Siz beni nereden tanıyorsunuz?

–Bak prenses, okuduğun kitaptan dünyada sadece bir tane var. O kitabı okuyan şanslı kişidir. Sen 

o şanslı kişisin. Hem de şu anda gerçek bir yolculuktasın.

–Peki, ben ne yapacağım şimdi?

–Seninle bir yolculuğa çıkacağız.

Prenses bunları duyunca çok heyecanlanmış, hemen yolculuğa başlamak istiyormuş. Aslanla bir-

likte önce o güzel göle gitmişler ve bir anda gölün içine dalmışlar. O gölün altında da bir ülke 

varmış. Bu ülkede balıklar ve denizkızları yaşarmış. Prenses, denizkızlarıyla tanışmış ve göl ül-

kesinde rengârenk mercanların arasından geçerek güle oynaya bir tura çıkmışlar. Sonra aslan, 

prensesi çağırmış ve vedalaşıp ayrılmışlar. Aslan ve prenses karaya çıkmışlar, biraz yürüdükten 

sonra karşıda bir demir yığını görmüşler. Prenses çok merak etmiş ve aslandan izin alıp o demir 

yığınına varmış. Aslında gördükleri o demir, bir kapıymış ve açılıvermiş. Kapının ardında çikolata 

akan dereler, limonata kuyuları, dondurmadan ağaçlar, pastadan dağlar, kurabiyeden park ve 

jelibon çimenlerin olduğu bir ülke varmış.

Prenses ülkeyi dolaşırken her şeyden biraz yemiş ve çok doymuş. O ülkeden ayrılıp bir dağa 

çıkmışlar. Bir anda iki kuş gelip üzerlerine sihir tozu dökmüş ve aslanla prenses havalanıp uç-

maya başlamışlar. Mor gökyüzünde de bir kuşlar ülkesi varmış. Prenses, Zümrüdüanka kuşuyla 

arkadaşlık ederek ülkeyi dolaşmış. Aslanla birlikte havalandıkları dağa dönmüşler. Arkadan bir 

ışık gelmiş, bir de ne görsünler, gökkuşağı köprüsü varmış. Gökkuşağı köprüsünden çıkarak bu-

lutlarda zıplamışlar. Güneşten uzak durmaya çalışmışlar ve akşam olunca yıldızlarla da oyun 

oynamışlar. Yorulunca aydedede biraz şekerleme yapmışlar. Sonunda gökkuşağı köprüsünden 

inerek bilge aslanın evine gitmişler. Bilge aslan sormuş:

–Prenses, beğendin mi buraları?

–Bayıldım! Çok güzel!

–Seni son bir yere götüreceğim.

–Neresi?

sünden 
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–Güvenilir aynaya.

–Nasıl bir yer orası?

–Orada sadece bir ayna var ve yaptığın yanlışları sana gösterir.

–Tamam, gidelim.

Prenses, giderken aynada kötü bir davranışını görmeyeceğini düşünmüş. Çünkü o, uzaklardaki 
ülkenin güzel ve iyi kalpli prensesiymiş. Sonunda boş ve zifirî karanlık bir adaya gelmişler. Oda-
daki ayna birden parlamış.  Aslan müsaade isteyerek nezaketen dışarı çıkmış ve prenses biraz 
korkarak aynayla baş başa kalmış.

 Prenses aynada kendisinin yardımcılarına ne kadar kötü davrandığını görmüş. Sonra yardımcıla-
rının diğer odalarda nasıl ağladığını, ülkedeki herkesin kendisini ne kadar çok sevdiğini, prensesin 
doğum gününde ne zorluklarla para biriktirip hediye aldıklarını, alınan hediyeleri önemsemeyip 
saraydakilere verdiğini ve çöpe attığını, kendisine sevgiyle bakan insanları ne kadar aşağıladığını 
görmüş. Ayna ona seslenmiş:

–Bak güzel prenses, sen annenin varisisin. Annenin iki kızı varken seni kraliçe olarak seçti; senin 
değer bilen, iyi bir kraliçe olman lazım. Şanslısın ki şu anda yolculuktasın, yolculuğun bittiğinde 
hatalarını düzeltebilirsin.

Prenses:

–Teşekkürler ayna, demiş ve gözyaşlarına hâkim olamamış. Ayna prensese yine seslenmiş:

–Sana bu hediyeyi kim verdi?

–Bir çoban. Yolculuk bittiğinde hemen onu bulup kendisine teşekkür edeceğim. Eskiden olsa hiç 
umursamazdım.

–Üzülme, bu senin için güzel bir adım. O çobana da iyi bak, bu yolculuğun hediyesini o zaman 
göndereceğiz sana. Güle güle, demiş.

Prenses kafasında soru işaretleriyle hemen odadan çıkmış. Aslan, prensesi geldiği yere bırakmış. 
Vedalaşarak ayrılmışlar. Prenses kendini tekrar uykunun kollarına bırakmış. Uyandığında kendi 
odasındaymış. Elinde o kitap varmış ve uyanınca son sayfası da kapanmış. Prenses bunların bir 
rüya olmadığını anlayıp hemen yerinden kalkmış ve doğruca yardımcılarının yanına gitmiş. Tüm 
yardımcılarından daha önce yapmış olduğu bütün kabalıklardan dolayı özür dilemiş, onlara bir 
daha kötülük yapmayacağına söz vermiş. Tüm yardımcıları çok sevinmiş ve işlerini daha güzel 
yapmaya başlamışlar. Prenses tüm ülkeye en güzel hediyeleri almış ve ülkedeki herkese hediye-
lerini dağıtmış. Halk da çok sevinmiş ve prensesi daha çok sevmişler. Hediyeler bitmiş ancak he-

Prense
Vedala
odasın
rüya o
yardım
daha k
yapma
lerini d
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diye almayan biri kalmış. O kişinin evine giderek kapıyı çalmış. Bir adam açmış kapıyı. Göz göze 
gelmişler. O anda prenses bir ses işitmiş:

–Bu, bizim sana yolculuk hediyemiz. Kitabı sana veren kişi buydu. Bu adam, aslında çoban değil, 
senin hep gitmek istediğin uzak diyarların prensidir. Doğum günün kutlu olsun. Prenses bunları 
duyunca çok şaşırmış çünkü çok uzaktaki diyarlara gitmeyi gerçekten çok istiyormuş. Oradaki 
kraliyetle tanışmak için can atıyormuş. Prenses:

–Sen, sen…

–Evet, ben... Çok uzaklardaki krallığın prensi, seninle evlenmek istiyorum.

Prensle prenses birbirlerini çok sevmişler ve evlenmek istediklerini babalarına söylemişler. Kral 
bunu duyunca çok sevinmiş ve kızı Alice ile prensi evlendirmiş. Alice çok iyi kalpli bir kraliçe olmuş. 
Artık insanları hiç ayırmıyormuş ve her zaman yardımsever bir kraliçe olmuş. Onlar ermiş mura-
dına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş; biri prense, diğeri Alice’e, sonuncusu da siz 
okuyucuya…

Merhaba, benim adım Neslihan Dönmez. Fakat 
bana küçük yazar denilmesini tercih ederim çünkü 
yazmak benim için bir hayat felsefesi hâline geldi. 
Ben 3 Nisan 2004’te dünyaya gözlerimi açtım. As-
lında gözlerimi, yazmaya başladığımda açmışım. 
Okuyorum... Yalnız okumak için okumuyorum, ya-
şamak için okuyorum, okuyarak büyüyorum. Olay-
lara daha farklı bir gözle bakabiliyorum. Sadece 
bakmakla kalmıyorum gördüklerimi kâğıda dökü-
yorum. Yazarken farklı kişiliklere bürünebiliyorum. 
Farklıyım galiba biraz. Farklı olmayı seviyorum, 
sınırları aşmayı özgün eserler ortaya çıkarmayı… 
Özgün eserler ortaya çıkarmak için bana sessiz bir 

Neslihan Dönmez
Adana
Adana Bilim ve Sanat Merkezi

rmayı… 
 sessiz bir 

ortam gerekir. Yazarken kendimle konuşmam, 
karakterlerime bürünüp onları yaşamam gerekir. 
Veya hareketli bir ortamda yazmalıyım fikir alış-
verişi yaparak, insanları gözlemleyerek. Benim 
orta renklerim yoktur, açıkçası ya beyazımdır ya 
siyah, asla gri olamam.

mura-
 da siz 

mam,
gerekir. 
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Bir yokmuş, ikinin işi çıkmış. Üç saklanmış, dördün canı sıkkınmış. Pamuk Prenses uykuya dalmış… 
Cüceler eve geldiklerinde çok korkmuşlar. Pamuk Prenses’i ayıltmak için çok uğraşmışlar. Doktor 
cüce ise bildiği tüm yolları denemiş. Zeki, yardım çağırmaya gitmiş. Uzaklardan beyaz atlı, yakı-
şıklı mı yakışıklı bir prens çıkagelmiş. Su isteyecekken birden Prenses’i görmüş. Prenses’in güzelliği 
karşılığında etkilendiğini, gitmeden önce onu bir kez öpmek istediğini söylemiş. Cüceler önce bu-
nun çok saçma olduğunu düşünmüşler ve prense kızmışlar. Fakat sonra prensten zarar gelme-
yeceğine karar verip izin vermişler. Prens, Pamuk Prenses’in yanağına sihirli olduğunu iddia ettiği 
bir öpücük kondurmuş. Prenses, herkesin şaşkın bakışları arasında bir prensese yakışır şekilde 
zarifçe silkinerek uyanmış. Ama bir sorun varmış, Pamuk Prenses her ne kadar konuşmaya çalış-
sa da konuşamıyormuş. Prens buna çok üzülmüş gibi görünüyormuş. Cücelerden izin alıp Pamuk 
Prenses’i tedavi ettirip evlenmek üzere krallığına götürmüş, en azından cücelere öyle söylemiş. 
Fakat cücelerin bilmediği bir şey varmış. Aslında Pamuk Prenses’in uyanmasından korkan kraliçe, 
şövalyelerinden birinin dudağına panzehir sürerek onu yedi cücelerin evine yollamış. Bu panzehi-
rin yan etkisi konuşamamakmış. Prenses eğer bir şey sezerse kimseye anlatamayacakmış. Prens, 
Prenses’i üvey annesinin yanına götürmek üzere yola çıkmış.

***

Rapunzel, çok sıkılıyormuş. Penceresinden bakarken isyan etmiş. Annesi dışarının tehlikeli oldu-
ğunu söylemesine rağmen gök gümüşi bir ışıltıyla parıldarken, güneş neşeyle gülümserken, minik 
renkli kuşlar cıvıldayarak onu çağırırken buna inanması o kadar zormuş ki… İzlemekten kendini 
alamıyormuş, dışarı baktığı her saniye onun toprağa özlemini artırıyormuş. Dışarı çıkmanın, top-
rağa ayak basmanın, çiçekleri koklamanın ne kadar harika olabileceğini düşünmüş ve uzun bir 
süre düşündükten sonra bunun doğru bir seçim olduğunu düşünerek kaçmaya karar vermiş. O, bu 
kararı verirken onu ailesinden henüz bebekken alan cadı, Pamuk Prenses’i uyandıracak panzehiri 
hazırlamış ve kraliçenin güvenini kazanmış. Rapunzel ise her şeyden habersiz plan yapıyormuş. 
Ayakkabısı olmadığı için birbirine diktiği deri parçalarını ayağına geçirmiş. Uzun, omuzlarına ipek 
gibi dökülen altın sarısı saçlarını, ona zorluk çıkarmaktan başka bir işe yaramayacaklarını düşün-
düğü için kısacık kesmiş. Elbisesinin eteğini kısaltıp kök yeşili örgü ceketini giymiş. Planı, dolaplar-
dan birinde bulduğu halatı, yatağın başlığına bağlayıp aşağı sarkıtarak inmekmiş. Planını uygu-

Tanıdık Masallar
MASAL
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larken ayakları yere değdiği anda bir ses duymuş. Sesin geldiği tarafa baktığında savaş tanrısı 
Ares’in ikinci bir kopyası olan, siyah atlı ve baştan aşağı siyah giyinmiş olan bir adam görmüş. 
Daha önce annesinden başka insan görmemiş olduğundan çok şaşırmış, kendilerinden başka 
insanların olması fikri ona tuhaf ve korkunç geliyormuş. Adam, ona kim olduğunu ve ormanda 
tek başına ne aradığını sormuş. Rapunzel, onu da kendisi gibi saf zannederek annesini, kuleyi ve 
kaçma planını anlatmış. Fakat Rapunzel çok safmış. İyiyi, kötüyü ayrıt edemiyormuş. Dünyada 
olup bitenler hakkında en ufak bir fikri bile olmadığından herkesi kendi gibi sanıyormuş. Her ne 
kadar kötü olsa da cadı, Rapunzel’i seviyormuş ve ona zarar gelmesini istemiyormuş. Dünya, her 
ne kadar güzel bir yer olsa da kötü insanlarla doluymuş ve insanın herkese güvenmemesi gereki-
yormuş. Rapunzel, her şeyden habersiz siyah giyimli adamın yardım teklifini kabul etmiş.

***

Kırmızı Başlıklı Kız, annesi onu evden yolladığında geri gelemeyeceğini biliyormuş, bunu hissedi-
yormuş. Ormanlık alanda, derin düşünceler eşliğinde yürümeye başlamış. Birden soğuk bir rüz-
gâr esmiş. Soğuk iliklerine kadar işlerken pelerininin önünü kapatarak çevresine bakınmış. Kırmızı 
Başlıklı Kız üzerindeki ince başlığıyla üşüyerek sığınacak bir yer aramış. Kafasını kaldırdığında 
gördüğü kuleye doğru ilerlemiş. Orada bir dost bulabileceğini umuyormuş sadece. Vardığında 
kendi kasabasında oldukça kötü bir üne sahip olan siyah giyimli adamların kısa saçlı bir genç kız-
la konuştuğunu görmüş. Altıncı hislerine güvenerek kızın tehlikede olduğunu anlamış. Onu kurtar-
ması gerektiğini düşünmeye başlamış. İnsanları kandırmasıyla ünlü olan kurttan yardım istemeye 
karar vermiş. Her ne kadar kurt güvenilir bir hayvan olmasa da başka yardım isteyebileceği 
kimse yokmuş. Herkese ikinci bir şans vermek gerekiyormuş zaten. Kız, kurdun artık daha iyi  bir 
hayvan olacağına inanıyormuş, bunu tüm kalbiyle diliyormuş.

***

Zeki Cüce, yaşananlar sırasına orada olmadığı için Meraklı Cüce’den olanları dinleyip biraz dü-
şünmüş. Herkese bağırmaya, onların aptal olduğunu söylemeye başlamış. Onlara nasıl bu kadar 
sorumsuz olabildiklerini, olanları neden hiç düşünmeden kabullendiklerini sormuş. Cüceler şaş-
kınca ne olduğunu sormuşlar. Zeki Cüce, onlara kendi tahminini anlatmış. Herkes, kendini suçla-
maya ve bir çözüm yolu aramaya başlamış. Birden bir çözüm bulmuşlar. Hepsi, krallığa kendi 
alanlarında işçi olarak girecek ve bilgi almaya çalışacakmış. Temiz kıyafetler giyip büyük umut-
larla krallığa doğru yola çıkmışlar.

Krallığa vardıklarında herkes Doktor Cüce’nin şifa yeteneklerine, Zeki Cüce’nin zekâsına, Mutlu 
Cüce’nin saçtığı enerjiye ve diğer cücelerin yeteneklerine hayran kalmış. Hepsi, kendini sevdirerek 
ve zamanla halktan bilgi toplayarak mahzenlerin yeri hakkında bilgi edinmiş. Tüm bunlar yaşa-
nırken cücelerin şöhreti kraliçenin kulağına gitmiş ve onlarla tanışmak istemiş.
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***

Cadı, Rapunzel’in kaçtığını biliyormuş. Fakat çok büyük çıkmazdaymış çünkü kraliçenin ne kadar 
acımasız olduğunu biliyor, küreden kaçarken gördüğü kızının yanına asla gidemeyeceğini biliyor-
muş. İçi içini yiyor, Rapunzel için çok korkuyormuş. Yine kraliçenin sol tarafında oturup misafirlerin 
gelmesini beklerken her zaman içini döktüğü dostu Lala kulağına, gelecek konukların Pamuk 
Prenses’in dostu olmasından şüphelendiğini, sürekli Prenses’le ilgili bilgi almaya çalıştıklarını söy-
lemiş. Aralarına çok zeki olanların da olduğunu, eğer kendisi onlara yardım ederse onların da 
Prenses’e yardım edeceğini söylemiş. Cadı; konuşmalarını, davranışlarını, hareketlerini incelemiş 
cücelerin. Lala haklıymış. Yemek bittikten sonra cücelerden birini kenara çekip durumu anlatmış. 
Cüce biraz düşünüp olumlu cevap vermiş. Plan, cadının Prenses’i serbest bırakması, sonrasında 
ise Pamuk Prenses ve yedi cücelerin birlikte Rapunzel’i kurtarmasıymış. Cadı, Prenses’i hemen 
serbest bırakmış.

Cüceler hemen toplanıp kılık değiştirmiş, Prenses’i beklemişler. Prenses gelmiş, özlemlerini sarıla-
rak giderdikten sonra yola koyulmuşlar. Prenses’le iletişim kurabilmek adına kendi aralarında bir 
işaret dili geliştirmişler. Cadı’dan aldıkları küreye bakarak batıya doğru yola çıkmışlar.

***

Rapunzel, yardımı kabul ettiğine çok pişmanmış. Burada hizmetçi olarak kullanılıyor, annesinin 
ona asla yaptırmayacağı işleri yapıyormuş. Annesinin haklı olduğuna eminmiş artık. Bulaşıkları 
yıkarken aslında bu işlerin ona hayatı boyunca kazanamayacağı tecrübeleri kazandırdığını dü-
şünmüş. Hâlinden memnun değilmiş, evet. Fakat yinede her şeye iyi tarafından bakmak gereki-
yormuş. Birden bağırış sesleri durmuş. Barakadan dışarı çıkarak etrafına bakınmış.

***

Kurt, bu küçük ve şirin kızın yardıma ihtiyacı olduğunu biliyormuş. Zaten yıllardır üzerine yapışan 
kötü damgalardan kurtulmak istiyormuş. İnsanlar sürekli genelleme yapıyormuş ve bu çok yanlış 
bir şeymiş. Ön yargıdan nefret ediyormuş. Kızla birlikte Rapunzel’in tutsak tutulduğu yere gitmiş-
ler. Birden, karşılarına yedi cüce ve Prenses çıkmış. Cüceler,  ilkin onların kötü niyetli olduklarını 
sandıkları için kaçmaya çalışmış. Fakat daha sonra amaçlarının aynı olduğunu anlamışlar. Arala-
rında bir plan yaparak Rapunzel’i kötü adamların elin kurtarmak üzere anlaşmışlar.

***

Rapunzel’e kötü davranan adamlar baygın bir hâlde yerde yatıyormuş. Arkalarında ise bir genç 
kız, yedi tane cüce, kırmızı başlıklı bir kız ve kurt varmış. Rapunzel korkarak onlar kendisini gör-
meden barakanın içine kaçmış. İçeri girdiklerini görünce kendisine zarar vermemelerini söylemiş. 
Cüceler durumu ona açıklamış ve annesinin yolladığı şans kolyesini vermiş. Rapunzel sonunda 
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kurtulduğuna inanamıyormuş. Rapunzel, Prenses’in konuşamadığını görünce bu işin annesinin 
eseri olduğunu anlamış. Hemen elindeki malzemelerle bir karışım hazırlayıp Prenses’e içirmiş. 
Prenses artık konuşabiliyormuş. Pamuk Prenses’in çocukluk arkadaşının yönettiği krallığa gidip 
yardım istemişler.

***

Genç kral, çocukluğundan beri sevdiği Prenses’i görünce çok şaşırmış. Onun yaşadıklarını du-
yunca çok üzülmüş. Hemen askerlerine haber salarak kraliçeyle anlaşma sağlamış. Rapunzel’in 
annesini de yanlarına alarak saraya yerleştirmişler, kurdu da doğal yaşam ortamına bırakmışlar. 
Genç kralla Pamuk Prenses’in iki çocukları olmuş; cüceler, Rapunzel, annesi ve Kırmızı Başlıklı Kız 
ara sıra anıları yâd ederek mutlu ve güzel bir hayat yaşamışlar.

Rutinleri, keskin çizgileri hiçbir zaman sevmedim. 
Saatler ve zaman dilimleriyle hiç barışmadık, da-
kikalar bana hep yabancı. Bir 15 Temmuz sabahı 
doğdum. Çocukluğumsa biraz toprak, bolca boya 
ve yaramazlık… Onca şeyin arasında her zaman 
kitap okumak için birkaç saat bulurdum. Kelimele-
rin beni hapsettiği sihirli dünyanın büyüleyici güzel-
liğini fark ettiğimde oradan hiç çıkmak istemedim. 
Tam bu yıllara denk düşen dönemde Adana Bilim 
Sanat Merkezini kazandım. Bu benim hayatımda 
bir dönüm noktasıydı âdeta. Daha iyisini yapabil-
mek ve hiçbir kısıtlama altında kalmadan kendimizi 
her yolla ifade edebilmek mükemmeldi. Resimleri 
ve renkleri ne kadar sevdiğimi anlamamda büyük 
rol oynadı buradaki eğitimim. 

Gelecekte sabah dokuz, akşam beş çalışacağım bir 
iş istemiyorum. Dünyayı gezmek, her hafta yeni bir 
yer görmek… Fantastik edebiyata ve bilimkurguya 
bayılıyorum, bazen o ütopyaların içine girmek isti-
yorum.

Bengisu Şire
Adana
Adana Bilim ve Sanat Merkezi
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Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman mı, kalbur saman mı bilinmez sular şırıl şırıl akarken, in-
sanlar hayran hayran bakarken, ben açık çeşmeleri tek tek kapatırken Kafdağı’nın ardında bir 
ülke varmış. Bu ülke çok zengin bir ülkeymiş. Fakat burada yaşayan insanlar çok müsriflermiş. 
Özellikle de suyu çok fazla israf ederlermiş. Kullanmadıkları hâlde çeşmeleri açık bırakır, her 
zaman suyu gereğinden fazla kullanırlarmış. 

Bu ülkenin bir de prensi varmış. Prens, kral ve kraliçenin tek çocuğuymuş. Bu yüzden hep el 
üstünde tutulur, ona hiçbir iş yaptırılmazmış. Bir dediği iki edilmezmiş. Bu prens avlanmayı çok 
severmiş. Her hafta ormana avlanmaya gidermiş. Anne ve babası başına bir şey gelmesinden 
korktukları için oğullarını her ne kadar ava göndermek istemeseler de oğullarının bu isteğine 
karşı gelemiyorlarmış.

Bir gün prens avlanmak için yine ormana gitmiş. Ama bu sefer yanında hiç kimse yokmuş. Prens 
birkaç saat boyunca hiç durmadan avlanmış. Hava kararmaya başlayınca saraya dönmeye 
karar vermiş ve yürümeye başlamış. Fakat birkaç saatlik yürüyüşün ardından yine aynı yere 
döndüğünü fark edince yolunu kaybettiğini anlamış. Havanın kararmaya başlaması yüzünden 
yolu bulamayacağını anlayınca ormanda kalacak güvenli bir yer aramaya başlamış. Zira vahşi 
hayvanlara yem olmak istemiyormuş. Ormanda dolaşıp geceyi geçirecek bir yer aramış. En 
sonunda girişinin önünde büyük bir taş olan bir mağara bulmuş. Kendisi, bu taşla mağaranın 
ağzındaki aralıktan geçebilir ve azıcık uğraşırsa taşı tam olarak mağaranın ağzına kapatabilir-
miş. Havanın iyice soğumaya başladığını hisseden prens, donmamak için etraftan birkaç parça 
odun toplamış ve ateş yakmak için mağaraya taşımış. Odunları bir araya getirmiş ve cebinden 
çıkardığı kibritle odunları tutuşturmuş. Sonrasında ise mağaranın ağzını taşla kapatmış. Yaktığı 
ateş prens için hem ısı hem de ışık kaynağı olmuş. Av için hazırladığı azığından bir parça bir 
şeyler alıp yemiş. Karnını da doyuran prens, mağarayı keşfe çıkmaya karar vermiş, topladığı 
odunlardan birini meşale olarak kullanıp ucundaki ışıkla mağarayı gezmeye başlamış. Mağara 
aslında göründüğünden çok daha büyükmüş. Neredeyse bir köy kadar varmış. Prens mağa-
rayı gezerken az ötede parlayan bir şey görmüş. Önce korksa da cesaretini toplayıp o şeyin 

Güç Taşı
MASAL
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ne olduğuna bakmaya gitmiş. Yanına gelince bu parlayan şeyin aslında bir ayna olduğunu 
görmüş. Aynayı eline almış ve baktığında kendini görmüş fakat aynada arkasında görünen yer 
mağara değil kurak toprakların olduğu bir yermiş. Prens bu aynanın hikmetini anlamak için et-
rafı dikkatlice araştırmaya başlamış. Sağ tarafındaki duvarda bir resim görmüş. Prens, aynayı 
resimdeki gibi çevirince aynanın yüzeyinden çokgüçlü bir ışık yayılmış. Prens, ışıktan gözleri 
kamaştığı için ellerini gözlerine siper ederek bakmaya çalışmış fakat bunu başaramadığı için 
gözlerini tamamen kapatmış. Gözleri tamamen kapalı olmasına rağmen ışığın etkisini hisse-
debiliyormuş. Işığın etkisi ortadan kalkınca prens, yavaşça gözlerini açmış. Etrafına bakınmış 
ve mağarada olmadığını fark etmiş. Burası bir köymüş. Her şeyden önce ilk göze çarpan, göz 
alabildiğine uzanan çatlak topraklarmış. Prensin burnuna garip ve çok kötü kokular gelmeye 
başlamış. Bu koku, köyün kokusuymuş. Prens bu kokuyla ister istemez yüzünü buruşturmuş. Ol-
duğu yerde durmanın kendisine faydası olmayacağını anlamış ve etrafa bakınmaya başlamış. 
Amacı ise kendine yardım edecek birini bulmakmış. Etrafına bakınırken evine doğru yürüyen 
yaşlı bir kadın görmüş. Etrafında başka yardım isteyecek insan olmadığını gören prens, kadını 
takip etmeye başlamış. Birkaç mahalle ilerledikten sonra kadın evine girmiş. Prens ise hemen 
ardından kadının kapısını üç defa çalmış. Birkaç dakika sonra içeriden “Kim o?” sesi gelmiş. 

Prens bu sese karşılık “Ben bir tanrı misafiriyim ana, izin verirsen bugünlük sende kalabilir mi-
yim? Kalacak yerim yok. Hem fazla bir şey istemem, bir köşeye kıvrılır yatarım.” cevabını vermiş. 
Bu cevap üzerine yaşlı kadın güler yüzle kapıyı açmış. Bu kadın misafirleri çok severmiş. Öyle 
ki köyde herkes onu misafirperverliğiyle tanırmış. Bu yüzden prensi ağırlayacak olmaktan çok 
mutlu olarak onu içeri almış. Prens eve girdiğinde yaşlı kadın, mutfağa gidip yiyecek bir şeyler 
hazırlamış ve bunları prense ikram etmiş. Sonrasında ise beraber koyu bir sohbete dalmışlar. 
Prens sohbetin sonlarına doğru kadına, köyde neden bütün toprakların çatlak olduğunu sor-
muş. Bunun üzerine kadın anlatmaya başlamış:

Bak oğlum. Bizim köyümüzün bulunduğu ülke önceden çok zengindi. Hatta o kadar zengindi ki 
herkesin kapı eşiği altındandı. Kaynaklarımız o kadar zengindi ki neredeyse her yerden bir ma-
den fışkırıyordu. Bir gün devler bize savaş açtılar. Sonra da bizim ülkemizin güç kaynağı olan 
taşı çaldılar. O günden beri ülke yavaş yavaş zenginliğini yitirmeye başladı. Öyle ki bir zaman 
sonra suyumuz bile tükenmeye yüz tuttu. Devlerle tekrar savaştık ama taşı geri alamadık. Ala-
madığımız sürece ülke bu hâlde olmaya devam edecek. Biz suyun değerini, onu  kaybettikten 
sonra anladık oğlum. Bundan önce kimse suyun israf edilmesini sorun etmezdi. Herkes ihtiya-
cından fazla su kullanırdı. Şimdiki aklımız olsa böyle şeyler yapmazdık ama olanla ölene çare 
yok. Biz kıymetini bilemedik ama senin geldiğin yerdekiler bilsin. Bilsin ki ona göre davransın. 
Suyu israf etmesinler. Gereksiz durumlarda su kullanmasınlar. Bizim suyumuz bitmek üzere ve 
bittikten sonra en fazla bir ay daha hayatta kalabiliriz. Bu yüzden oğlum, sen sen ol suyu boşu 
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boşuna kullanma ve öyle kullananları uyar. Yoksa sonun bizimki gibi olur. Bunu sakın aklından 
çıkartma tamam mı?

Kadın sözlerini tamamladığında prens, köydeki insanlara acımış. Bu yüzden bir şeyler yapmaya 
karar vermiş. Yaşlı kadınla vedalaşıp sarayın yolunu tutmuş. Saraya geldiğinde kapıdaki mu-
hafızlara kral ve kraliçeyi görmek istediğini söylemiş. Bunun üzerine muhafızlardan biri içeriye 
girip birileriyle konuştuktan sonra prensi kolundan tutup büyük bir kapının önünde bırakmış. 
Sonrasında ise kral ve kraliçenin içeride olduğunu söylemiş. Prens de bu seslenişten sonra ön-
celikle kapıyı çalmış ve sonrasında içeri yavaş adımlarla girmiş. 

Kral ve kraliçenin önünde saygıyla eğilmiş ve hemen ardından söze başlamış: 

Ey yüce kralım, eğer izin verirseniz devlerden güç taşını alıp size geri getirebilirim. Bunun için 
ise sizden sadece yağız bir at, altından bir ok ve gümüşten bir yay isterim. 

 Kral önce uzunca bir süre düşünmüş. Çünkü bu hiç tanımadığı delikanlıya güvenip güveneme-
yeceği konusunda kararsızmış. Kral prense cevabını vermeden önce bu konuyu bir de vezirine 
danışmış. Veziri de krala, prense bir şans verebileceğini söylemiş. Bunun üzerine kral prense:

Bak delikanlı, sana bu iş için izin veriyorum. İhtiyacın olan at, yay ve oku sana vereceğim. Ancak 
kırk gün müddetin var. Eğer bu kırk gün içinde devlerden güç taşını alamazsan bu ülkeye bir 
daha geri gelme. Son sözüm budur, demiş. 

Bu sözler üzerine prens saygıyla eğilerek kralın huzurundan ayrılmış. 

Çıktığında ise ilk işi sarayın ahırındaki seyislerin yanına gitmek olmuş. Onlara kendisini kralın 
gönderdiğini ve yağız bir at istediğini söylemiş. Bunun üzerine seyislerin gülen yüzü birden düş-
müş. En yaşlı olan seyis, prense:

Bak oğlum, senin dediğin gibi yağız bir at bu ahırda bir tane vardır. O at ise buradaki atların 
en hırçın ve huysuzudur. Bunun yerine sana buradaki en güzel atı vereyim. Ama o atı isteme 
bizden, demiş. 

Prens inat etmiş ve illaki yağız bir at istediğini söylemiş. Seyisler, prense o atın çok hırçın ol-
duğunu ne kadar açıklasalar da prens diretmiş. Seyisler ısrar etmenin bir faydası olmadığını 
anlayınca prensin istediği atı vermişler. Prens hemen yola çıkmış. At, seyislerin dediğinin aksine 
çok uysal ve sakinmiş. Prens bunun nedenini düşünürken at bir anda dile gelmiş: 

Ey prens! Bunun nedeni seyislerin çok acımasız olmalarıdır. Benim en ufak kusurumda beni 
kırbaçlar, aç susuz bırakırlar. Ben de onlara hırçın davranırım ki bana yaklaşmasınlar. Ama 
sen çok iyi bir insansın. Bize yardım etmeye karar verdin. Hem de bununla hiçbir alakan ol-
mamasına rağmen. Bu yüzden sana yardım edeceğim. Şimdi yelelerimden iki tane kıl kopar. 
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Bana ihtiyacın olduğunda bu kılları birbirine sürt. Sonra da gözünü kapatıp aç. Hemen yanına 

geleceğim. Ayrıca taşı geri almaya gittiğin devler çok yüksek bir dağda yaşarlar. Taşı, dağın te-

pesindeki mağarada saklarlar. Devler gözleri açıksa uyuyorlardır. Ama gözleri kapalıysa uya-

nıklardır. Sakın devler uyanıkken taşı almaya kalkma. Taşı aldığında koşarak dağdan aşağıya 

koş. Eğer devler arkandan bağırarak beddua ederlerse sakın onları dinleme, kulaklarını tıka. 

Eğer bu bedduaları duyarsan gerçek olurlar. Bir de bir insan çığlığı duyarsan sakın yardım için 

gitme. Bu da devlerin bir oyunudur. Şimdi çok hızlı bir şekilde gideceğim, yoksa bu yolu ancak 

dokuz yılda bitiririz. Şimdi bana sıkıca tutun ve gözlerini kapayıp üçe kadar say. Saymayı bitir-

diğinde gözlerini aç. İşte o zaman devlerin yaşadığı dağın önüne gelmiş olacağız.

Prens bu sözlerin ardından atın yelelerine sıkıca yapışmış ve gözünü kapatıp üçe kadar saymış. 

Gözünü açtığında ise gerçekten bir dağın eteğinde olduğunu görmüş ve hemen atından inmiş. 

At ise prense son uyarılarını yapmış ve bir anda gözden kaybolmuş. Prens dağa tırmanmaya 

başlamış. En tepeye ulaştığında hızlı ama bir o kadar da sessiz adımlarla mağaranın ağzına 

gelmiş. İçeriye baktığında devlerin gözlerinin kapalı olduğunu fark etmiş. Bu yüzden devlerin 

gözlerinin açılmasını beklemiş. En sonunda devler gözlerini açıp uykuya daldıklarında prens, 

sessizce içeri girip taşı almış ve dağdan aşağıya koşmaya başlamış. Devler ise prensin taşı al-

masıyla uyanmış ve onun arkasından koşmaya başlamışlar. Ayak seslerini işiten prens hemen 

kulaklarını tıkamış ve koşmaya devam etmiş. 

Dağdan indiğinde devlerin artık peşinde olmadıklarını görmüş. Buna sevinen prens dinlenmek 

için kuytu bir yer aramaya başlamış. Etrafı araştırırken bir insan çığlığı duymuş. Tam bakmak 

için sesin geldiği tarafa gidecekken yağız atın sözlerini hatırlayıp sesin geldiği yerden uzaklaş-

maya başlamış. 

Yeterince güvenli bir köşe bulunca attan aldığı kılları birbirine sürtmüş ve sonra gözlerini kapa-

yıp açmış. Baktığında atın tam karşısında olduğunu görmüş. Ata binmiş. 

Saraya ulaştıklarında prens, taşı krala teslim etmiş. Taşın geri gelmesiyle ülke eski hâline ka-

vuşmuş. Bu yardımından dolayı prense çok minnettar olan halk, prensin üç isteğini gerçekleştir-

meye karar vermiş. Prense isteklerini sormuşlar. Prens, sadece eve dönmek istediğini söylemiş; 

aynayı, mağarayı, ülkesini ve hikâyesini anlatmış. Bunun üzerine halk prense yardım etmiş ve 

onun ülkesine dönmesini sağlamışlar. 

Prens gözünü kapatıp açınca kendisini tekrar mağarada bulmuş, mağaranın ağzındaki taşı 

iterek açmış ve o anda karşısında muhafızları görmüş. Muhafızlar prensi görünce önce önünde 

saygıyla eğilmişler, sonra kralın her yerde kendisini aradığını ve bulana çok büyük ödül vaat 

ettiğini söylemişler. Bunun üzerine prens muhafızlarla beraber saraya dönmüş. 
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Oğlunun bulunduğunu gören kral çok sevinmiş ve kutlamak için bir ziyafet vermiş. Bu ziyafete 
tüm halk davet edilmiş. Kazanlar dolmuş, taşmış; hoşaflar, şerbetler şelale gibi akmış. Halk yedi 
gün yedi gece eğlenmiş, karnını doyurmuş. 

Yedinci günün akşamı prens bütün halka yaşadıklarını ve susuzluğun çok kötü bir şey olduğu-
nu anlatmış. Diğer ülkenin sahip olduğu gibi bir güç taşları olmadığını, suyu kaybederlerse bir 
daha bulma şanslarının olmadığını hatırlatarak suyun ne kadar değerli olduğunu unutmama-
larını söylemiş. Halk bu yaşananları duyduktan sonra suyun kıymetini daha iyi anlamış ve artık 
suyu tasarruflu kullanmaya ve israf etmemeye başlamış. 

Gökten üç elma düşmüş. Biri prensin, biri suyun kıymetini bilenlerin, biri de görüp duyduklarını 
anlatanların başına…

Merhaba, ben Betül. Benim hikâyem bundan 
on dört yıl önce başladı. Kendimi bildim bileli 
kitapları sevmişimdir. Kitap okumak ve hikâye 
yazmak benim için bir tutku. Hatta ilk hikâyemi 
ana sınıfında yazdım. Elma kurdunun hikâyesi! 
Tabii ki bu resimli bir hikâyeydi. 

Bana göre her kitap yeni bir dünyanın kapısı. 
Kendimi daha da geliştirip ben de başkalarına 
yeni dünyaların kapılarını aralamak istiyorum…    

Nazife Betül Keloğlu
Balıkesir
Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi
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Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber 
iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken…

Yemyeşil bir bayırda, kocaman bir çınar ağacının büyülü gölgesinde, serin rüzgârların dokunuşu 
ile sallanan, doğanın ona hediye ettiği yeşilin en güzelini elbise yapıp giymiş, küçük bir ot varmış. 
Bu otun adı Bayır Yeşili imiş. Bayır Yeşili çok tatlı, şakacı, meraklı, arkadaşları tarafından çok sevi-
len, biraz da bilmiş bir otmuş; uzun boylu, ince sürgünleri olan Bayır Yeşili yeşilin en güzel tonunu 
taşırmış. Çevresindeki diğer otlar onu kıskanırlarmış.

Ot yerken gördüğü bütün hayvanlardan çok korkarmış ama en çok da eşeklerden çekinirmiş. Ba-
yır Yeşili günlerden bir gün güneşin ilk ışıklarıyla uyanmış, çevresini merakla izlemeye başlamış. 
Etraf çok sakinmiş, arkadaşı Alaca Kelebek kardeşi ile oynuyormuş. Minik Pembiş Solucan toprağı 
eşeliyormuş. Birden Bayır Yeşili’nin üzerine bir karartı gelmiş. Bayır Yeşili çok korkmuş. İçinden bir 
ses, şu an bir eşek gelse ne yaparım diye sormuş kendine. Korku ile karışık cevap bulamamış bu 
sorusuna. Şu ana kadar hiç hissetmediği korku ve ürperti ile karışık bir duygu kaplamış yüreğini. 
İlk başta bu duyguyu fazla ciddiye almamış ama zaman geçtikçe nedensiz bir şekilde bu korku-
sunu ciddiye almaya başlamış. Bir süre bunu düşündükten sonra en korktuğu şeyin bir gün başına 
geleceğini hissetmiş.

Birden koşarak gelen kahverengi, gür tüylü, sarı renkli semeri ve kulağının yanında duran pem-
be bir çiçeği olan küçük bir sıpayı görmüş. Bayır Yeşili’ni birden korku sarmış, çığlık atıp yardım 
istemeye başlamış ama nafile. Bayır Yeşili’nin sesini sıcak günlerde gölgesine sığındığı ulu çınar 
duymuş. Rüzgârlı bir uğultu ile Bayır Yeşili’ne neden korktuğunu sormuş.

–Ya, şu sıpa benim dallarımı yerse diye korkuyorum, demiş Bayır Yeşili. Ulu çınar:

–Ne oldu sana minik çimen, demiş.

–Sıpadan korkuyorum kurtarın beni, demiş Bayır Yeşili.

Ulu çınar dalını hafifçe eğmiş ve Bayır Yeşili’nin üzerini örtmüş. Meraklı sıpa neler olduğunu an-
lamaya çalışmış. Çınara sormuş dalını neden eğdiğini. Arkadaşımı koruyorum, demiş ulu çınar.

Eşekten Korkan Çimen
MASAL
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Sıpa gitmek istememiş çünkü kendini yalnız hissetmekteymiş. Ne olur ulu çınar ben de seninle ve 
arkadaşınla oynayayım, demiş.

Ulu çınar anlamış ki arkadaşı olmayan sıpa oyun peşindeymiş. Bayır Yeşili tir tir titrerken ulu çınar; 
korkma küçük ot, sıpa sana arkadaş olacak, demiş.

O günden sonra küçük sıpa ve çimen çok iyi arkadaş olmuşlar. Ulu çınarın dallarında uğuldayan 
serin rüzgârların sesiyle dans eden sıpa gür sesiyle bıkmadan, usanmadan şarkılar söylermiş. 
Bayır Yeşili’nin etrafında döner, şarkılarıyla doğadaki bitkileri mutlu edermiş sıpacık.

2002 yılında belki de Adana’nın en sıcak günle-
rinden birinde, 10 Temmuz’da doğdum. Adımın 
anlamı, Ay’ın altında akan gür şelaledir. Ozan-
lar diyarı, şirin Kırşehir memleketimdir. Çevrem-
deki sosyal etkinliklere katılırım. Bu etkinliklerin 
beni fiziksel, zihinsel açıdan geliştirdiğini ve 
yeni arkadaşlar edindirerek sosyal çevremi ge-
nişlettiğini düşünüyorum. Voleybol oynayarak 
ve yüzerek hem eğleniyorum hem de fiziksel 
gelişimime katkı sağlıyorum. Piyano çalarken 
ve ebru yaparken huzur buluyorum. Tüm insan-
ların da bu tür sosyal aktivitelerde bulunmaları 
gerektiğini düşünüyorum. İnsan şelale gibi ol-
malı, hayatı önüne katmalı. Hayat bizi istediği 
yere sürükleyememeli. Kendimi ve çevremi 
sorgulayan biriyim. Çevreme bakarken görmek 
istiyorum. Görerek yaşayan, farkındalığı olan 
biri olmak istiyorum.

Selinay Şahin
Adana
Adana Bilim ve Sanat Merkezi

a
Bilim ve Sanat Merkezi
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Doğa şifayla dolunca kuşlar daldan dala uçmuş. Her canlı değer bulunca herkese saygı duyul-
muş. İşte böyle bir ülkede Esen adlı bir çocuk yaşıyormuş. Annesiyle beraber kalıyormuş. Çünkü 
bir tek annesi varmış.

Yıllar geçmiş, Esen büyümüş ama annesi de yaşlanmış. Yaşlılığından dolayı dizleri tutmaz, gözleri 
görmez, kulakları pekiyi duymaz olmuş. Meğer annesinin üç aylık ömrü kalmış. Esen bunu du-
yunca hemen şehrin en bilgili büyücüsü olan Tonda’ya başvurmuş. Tonda ona, Kaf Dağı’nın da 
ötesinde, deniz gibi masmavi ve insanları gençleştirip hastalıklarını yok eden bir çiçeği önermiş. 
Yüzyıllardır bulunamayan çiçek, birkaç çalılığın arasındaymış.

Esen, bunu duyar duymaz hazırlıklara başlamış. Yola çıkarken yanına birtakım eşyalar almış. 
Artık hazırmış. Esen yollara düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Annesine olan 
özlemiyle yürümüş, yürümüş.

Bir gün bir ağacın dibinde zehirli bir yılan görmüş, ağacın dalında da yavru kuşlar… Yılanın onları 
yemek istediğini anlamış. Bir dal parçası almış ve yılanın başına vurmuş. Yılan ölmüş ama Esen’in 
içi rahat etmemiş. Ağacın başında nöbet tutmaya başlamış. Meğer bu kuşlar, Zümrüdüanka ku-
şunun yavrularıymış. Zümrüdüanka yuvasına gelmiş, Esen’i de düşman sanmış. Neyse ki yavruları 
onu uyarmış ve Zümrüdüanka da Esen‘e saldırmaktan vazgeçmiş. Yavruları ona Esen‘in onları 
nasıl kurtardığını anlatınca çok sevinmiş ve Esen’e teşekkür etmiş.

Esen yoluna devam ederken bir de ne görsün! Kaf Dağı’nın tepesinde bulunan ve kimseyi diğer 
tarafa geçirmeyen bir ejderha var tam karşısında. Birden geri dönmeyi düşünmüş ama annesi 
aklına gelmiş ve cesaretini toplayıp kendine daha çok güvenmeye başlamış. Ejderhadan kurtulup 
o çiçeği annesine götürecekmiş.

Gençlik İksiri
MASAL
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Esen, ejderhanın uyuduğunu fark etmiş. Tam zamanıymış işte. Ejderha fark etmeden diğer tarafa 
geçmeliymiş. Ama her şey planladığı gibi gitmemiş. 

Tam geçerken ejderha onun ayak seslerine uyanmış. Esen’i kovalamaya başlamış. Esen kaçmış, 
ejderha kovalamış. Ejderha o kadar ağırmış ki o koştukça toprakta bir çatlak oluşmuş. Ejderhanın 
ikinci adımında ise yer ortadan ikiye ayrılmış.

O sırada kovalamaca devam ediyormuş. Yerdeki yarığın üstünden geçerken Esen kendini iki sıcak 
kanat arasında buluvermiş. Bu, Zümrüdüanka’ymış. Esen, Zümrüdüanka ile ilerlerken ejderha da 
o çatlaktan içeri düşmüş.

Zümrüdüanka, Esen’i çiçeğin yanına bırakmış ve mutlu bakışlarla oradan ayrılmış. Esen, çiçeği de 
yanına alarak evinin yolunu tutmuş. Artık keyfine diyecek yokmuş.

Eve döndüğünde annesiyle özlem gidermişler. Sonra Esen, o çiçeği alarak farklı malzemelerle 
birleştirmiş. Bu sayede annesinin “gençlik iksiri” tamamlanmış.

Annesine bu iksiri içiren Esen, anında gözünü alan bir parıltıyla annesini genç bir kadın olarak 
buluvermiş karşısında. Artık Esen ve annesi için hiçbir dert kalmamış.

Gökten üç elma düşmüş. Biri Esen ve annesinin başına, biri büyücü Tonda’nın başına, diğeri ise 
siz okuyucumuzun başına…

22 Kasım 2004 Pazartesi… Hastanenin ilaç ko-
kulu, soğuk havasıyla tanıştığım hayatıma o 
gün başlamıştım. Daha 16 aylık bir hayata sa-
hipken abla olmuştum. Evde bir erkek kardeşim 
de yaşamaya başlamıştı.Yaşıtlarımın bebekle-
riyle evcilik oynadığı zamanlarda oyuncaklar 
fazla ilgimi çekmezdi. Ayrıca fazla oyun oyna-
mazdım ve yaşamımda hareketlilik olmazdı. Bu 
alışkanlığım hâlâ devam etmekte…

Azra Kargı
Adana
Adana Bilim ve Sanat Merkezi
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Buğday Tanesi
MASAL

Gözlerimi açtığımda yepyeni bir dünyanın içindeydim. Başağımın içinde sakince oturmuş yağ-
murun sesini dinliyordum. Ta ki büyük bir gürültü yağmurun sesini duyulmaz hâle getirene kadar. 
Anlaşılan Kibirli yine birilerine kötü sözler söylemiş, onlarla dalga geçmişti. O bir tarafta, diğer 
buğday taneleri ve başakları bir taraftaydı. Bu sefer söylediği lafın çok ağır olduğu her hâlinden 
belliydi. Arkadaşlarım benim sakin bir kişiliğe sahip olduğumu söylerlerdi, bu tür olaylar dışında 
genellikle ağzımı bile açmazdım.

Biz buğday taneleri olarak suyumuzu içeriz. İçtiğimiz suyun nereden, nasıl geldiğini bilmeyiz. Bunu 
bilenler ise başaklarımızdır. Onun bize söylediğine göre başak suyu topraktan alır, yavaş yavaş 
incecik telleriyle bize ulaştırırmış. Dedim ya orası bizi pek ilgilendirmez. “Tamam ya anladık, artık 
çok sıkıldık…” desek de başağımız devam eder:

 Siz o su ile büyürsünüz. Ben de yavaş yavaş boynumu bükerim. Çünkü siz o suları içtikçe ağır-
laşırsınız… 

Gelelim Kibirli’ye. Aslında o da bir başak. Ama neden bizle dalga geçtiğini bir türlü bulamadık. 
Sanırım bizi küçük gördüğü için. Tabii bizde de insanların “onur” dedikleri bir duygu var ve biz de 
bu yüzden yine insanların dilinde  “kavga” mıymış neymiş ondan çıkarıyoruz. Neyse… Uzun za-
mandır kavga çıkmıyordu. Yani yaklaşık bir saattir!

Günler böyle kavgalar eşliğinde geçti. Sorunu çözen hep bizim bilgili başağımız oldu. Zamanla 
insan dilinde kullanılan kelimelerin çoğunu öğrendim. Bu arada yavaş yavaş da yere yaklaştığımı 
hissediyordum. İşte bu günlerden birinde başağımız bana ve arkadaşlarıma bir özlü söz söyledi 
ve bizden bunun anlamını bulmamızı istedi. Söz şu idi “Bir başak içindeki buğdaylar olgunlaştıkça 
eğilir.” Birkaç gün boyunca bu söz hakkında düşündük. Başağımız bize bunu neden söylemişti ve 
anlamı neydi. Başağımıza bunu ne kadar sorsak da ser verip sır vermiyordu. Günler geçti ve bir 
gün başağımız:

 Hepiniz beni dikkatle dinleyin, dedi. 

Devam etmekte olduğumuz kavga birkaç dakikalığına ertelenmişti. Daha sonra başak devam 
etti:
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 Size o gün söylediğim sözü açıklayacağım. 

Suspus olmuştuk. Gözlerimiz fal taşı gibi açılmış, kulaklarımız ise bir harfi bile kaçırmak istemez-

cesine kabarmıştı. 

Başak:

 Bu, Mevlana’nın bir sözüdür. Ben size bunu boynunuzu bükmenin kötü bir şey olmadığını gös-

termek için söyledim. İnsanlar bunu Kibirli gibi olan insanlara söylerler. Çünkü onlar kendilerini 

başkalarından üstün görürler. Fakat mutlaka sizin gibiler hakkını alır. Bir örnek vereyimisterseniz. 

Kibirli’ye bir bakın, onun başı dimdik fakat eleme zamanı geldiğinde çöpe atılacak, sizin gibi gü-

zel yemeklere katılamayacak. Bu benim sizin ile son konuşmam. Ama yine de size az da olsa su 

göndereceğim. Lütfen benim dediklerimi unutmayın, dedi ve bizden ayrıldı. 

Daha önce başağımız bize birkaç ay sonra elenebileceğimizi ve bundan önce başka bir makine 

ile koparılacağımızı anlatmıştı. Makinenin ismini çoktan unuttum. Tekrar Kibirli‘ye dönelim. Ba-

şağımızın dediği gibi Kibirli uzun zamandır buğday tanelerini beslemiyor, dimdik durmaya çalışı-

yordu. Dimdik durduğunda ise bizimle daha fazla dalga geçme hakkı olduğuna inanıyordu. Ama 

unuttuğu bir şey vardı: Adalet…

Günler böyle geçti. Sonunda havalar ısındı ve tarlaya hiç tanımadığımız bir ses girdi. Sanırım bir 

insan sesi idi. Tahminimizce bu insan bizim çiftçimiz olmalıydı. Böyle tahminler sürüp gitti. Çift-

çimizin eline Kibirli’yi alıp yere atması bir oldu. Ardından “Bu olgunlaşamamış.” dedi. Biz daha 

sonra olacak olayları merak ederken çiftçinin ayak sesleri duyulmaz oldu. Anladık ki yine koca-

man tarlamızın içinde tek başımıza kalmıştık. Sabah horoz seslerini duymamıza engel olan bir 

ses vardı ki ömrüm boyunca unutamam. Arkadaşlarım ve ben bu sesin nereden geldiğini korku 

ve heyecanla anlamaya çalışırken aramızdaki en bilgili buğday tanesi “Biçerdöver!” diye bağırdı. 

Başağın bize anlattığı makine! “Ne işe yarıyordu?” diye soramadan koptuğumu hissettim. Anladı-

ğım kadarı ile yeni bir maceraya başlamıştım. Büyükçe bir kutunun içindeydik. Biçimsiz bir kutu… 

Artık dünyayı küçük bir kafesten değil kendi gözlerimle görüyordum. O anda aklıma başağım 

geldi. Ağlamaklı oldum. Daha sonra ağlamaktan vazgeçtim ve etrafı incelemeye başladım. Ar-

kadaşlarım da yanımdaydı ve hepimiz çok korkuyorduk. Şu anda yapılacak en iyi şeyin uyumak 

olduğuna inanan arkadaşlarıma baktım. Sanırım ben de öyle düşünüyordum. Bu düşünce büyü-

dü, büyüdü. Sonunda kendimi uykunun yumuşacık kucağında buldum. 

Uyandığımda bir kadın bizi teker teker ayırıyordu. Sıra bana geldiğinde hiç düşünmeden daha 

önce ayrılmış arkadaşlarımın yanına ittirdi. O sırada esnedim. Çok uykum vardı. Bu kadar uy-

kudan sonra hâlâ uykum olduğuna şaşırdım. Sanırım bu dış dünya beni çok yoruyordu. Derin 

bir uykuya daldım. Uyandığımda gerçekten büyük bir odanın içindeydim. Parlak ışıklar gözümü 

ez-

yumak

büyü-

n daha 

ar uy-

. Derin

özümü
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alıyordu. Paketli birçok madde sıralanmış, bekliyordu. Ben de aynısını yaptım ve saydam bir po-
şet gibi bir şeyin içinde olduğumu fark ettim. Yüzlerce benim gibi buğdayın içinde bulunduğu bir 
paket,  bazıları benim arkadaşlarımdı. Aklıma ilk olarak “Diğerlerinin başakları da bizim başa-
ğımız kadar bilgili midir?” sorusu geldi. Cevaplamama fırsat vermeyen zaman beni bir çocuğun 
kollarına bıraktı. Çocuk benim bulunduğum paketi hemen “kasa” denen yere götürdü. İnce bir 
“dıt” sesi duydum. Çocuk benim paketimi başka bir poşete koydu ve sallaya sallaya bir binaya 
getirdi. Kapıdan girdi. Başka bir kapının önünde durdu ve zile bastı. Kapı açılınca beni başka bir 
kapıdan içeri soktu ve masanın üstüne koydu. 

Birkaç saat sonra içeri başka bir adam geldi ve “Ben geldim.” dedi. O anda bir kız bir erkek çocuk 
adamın boynuna atladı. Birkaç saat sonra kadın “Yemek hazır!” diye bağırdı. Çocuklar ve adam 
içeri girdiler ve yerlerine oturdular. Ben de o zamana kadar ısınmış ve içimin yumuşadığını hisset-
miştim. Tüm aile üyeleri yemeğe başladı. Sarı saçları iki yandan bağlanmış olan kızın tabağına 
düşmüştüm. Önce tabağın üstüne soğuk ve beyaz bir madde döktü. Tahminimce bu yoğurttu. 
Küçük kız benim de içinde bulunduğum kaşığı tam ağzına alırken uyandım. Karşımda okula geç 
kaldığımı anlatan ve içinde şimşekler çakan kara gözlü annem duruyordu. Hemen giyindim. Oku-
la giderken rüyamdaki karakterler gerçektekilerle eşleşiyordu. Ben, bendim. Arkadaşlarım ise 
aynı şekilde buğday taneleriydiler. Başak bilgili ama yaşamını yitirmiş ablamdı. Babam hem çiftçi 
hem de eve sonradan gelen adamdı. Kız kardeşim ve erkek kardeşim aynı karakterdeydiler. San-
ki özenle seçilen bir tiyatronun içindeydim. Ama o tiyatro bitmiş sıkıcı rutinlere geri dönmüştüm.

Hep az arkadaşım oldu benim, hep farklı his-
setim kendimi. Kim demiş kışı seven soğuğu da 
sever diye, hem kışı hem sıcağı severim ben. 
Penceremin önünde karın yağışını izlerken 
elimde bir bardak sıcak çikolata içimi öyle ısıtır 
ki… Tek bir şeye odaklanamam. “Şuralarda ya-
rım bıraktığım bir kitap vardı. Nerede o?’’ diye 
sorarken bile aklımda masamın üstünde kalan 
bardak, okulda unuttuğum defterim, nergis çi-
çeğim ve daha nice şeyler vardır. Gizemli oldu-
ğundan moru severim. Derdimi içime atmam; 
doğrusu kendinle konuşmak derdi içine atmak 
sayılmazsa. Bir bakarım kendime tonlarca soru 
sormuş, cevaplamışım. Hep kendimi büyük his-
sederim. Kim bilir belki de hep büyümek istedi-
ğim içindir… 

Dilasu Pala
Denizli
Nezihe Derya Baltalı Bilim 
ve Sanat Merkezi
Nezihe Derya Baltalı Bilim 
ve Sanat Merkezi
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Bir varmış, bir yokmuş. Develerin tellal, pirelerin berber olduğu zamanlarda çok uzak ülkelerin 
birinde küçük şirin bir balıkçı köyü varmış. Bu köyde annesi ile birlikte kalan genç bir delikanlı 
yaşarmış. Zengin değilmiş ama fakir de sayılmazmış. Karnını tok tutacak bir lokma ekmeği her 
zaman bulurmuş.                                                                                                                                              

O gün de diğer günlerde olduğu gibi sabah erkenden kalkmış ve balığa gitmiş. Bütün gün uğ-
raşmasına rağmen yalnızca bir balık tutabilmiş ama tuttuğu balık da öyle büyük, parlak ve gü-
zelmiş ki denizde bulunan tüm balıklara değermiş. Böyle bir balığın annesine çok yakışacağını 
düşünmüş ve balığı satmaktan vazgeçmiş. Eve gelmiş, bir tabureye oturmuş, tam balığın pullarını 
temizleyecek, o da ne? Balık dile gelmez mi?  Delikanlı çok şaşırmış.  Balık ona “Bak delikanlı sen 
akıllı ve terbiyeli birine benziyorsun. Eğer şartımı kabul edersen üzerimde bulunan tüm pullar 
birer pırlantaya dönüşecek. Ancak bu pırlantaları yalnızca iyilik ve doğruluk için kullanacaksın. 
Kendi hırslarını ve kötülüğü bu işin içine katarsan pırlantalar anında eski hâllerine dönerler ve tüm 
varlığını kaybedersin.” demiş. Delikanlı balığın şartını kabul etmiş ve pırlantaları yalnızca iyilik için 
kullanacağına söz vermiş. 

Delikanlı, pırlantaları başlangıçta iyilik ve doğruluk için kullanmış. Yoksullara yardım etmiş. Okul-
lar, hastaneler yaptırmış. İşsizlerin çalışabilmesi için iş yerleri kurmuş ve toplumda sevilen, sayılan 
biri hâline gelmiş. Fakat delikanlı bütün bu olanlardan dolayı şımarmış. İnsanları hor görmeye, 
onlara tepeden bakmaya başlamış yani zamanla kötülüğün adım adım içine girmiş. 

Delikanlı bir gün birkaç pırlanta almak için evindeki gizli kutusunu açmış, bir de ne görsün?  Anın-
da pul oluvermiş tüm pırlantalar. Yaptırdığı binalar, kurduğu işlerin hepsi birer birer yok olmuş. 
Delikanlı bütün bunların neden başına geldiğini düşünürken balığın şartı aklına gelmiş. İşte o 
zaman delikanlı aklını başına toplamış ve yaptıklarının farkına varmış ve zenginliğin kendisini ne 
hâle getirdiğini anlamış.

Delikanlı çok pişman ve üzgünmüş. “Tanrım beni affet,  çok pişmanım.” diye dualar edip dururken 
kavanozdaki yalnızca bir tanecik pulun yeniden pırlantaya dönüştüğünü görmüş. Delikanlı buna 
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çok sevinmiş ve elinde kalan son pırlantayı iyilik için kullanacağına kendi kendine söz vermiş. 

Yaşadığı köyde güzel, iyi huylu bir kızla evlenmiş. Tatlı, şirin çocukları olmuş. Delikanlı, önceki ha-
yatından çok daha mutlu bir hayat sürmüş.

Gökten üç elma düşmüş. Biri delikanlının başına, biri benim başıma, biri de siz okurların başına.

İnsanın dünyaya gelip gelmeme hakkının bile 
elinde olmadığı şu evrende kalıcı bir iz bırakmak 
belki bir yüzü güldürmek belki de biraz düşündür-
mek isteyen, şimdilik güzel bir müzik, bir kahka-
ha, narin çizgiler ya da anlamlı suretler üzerinde 
onlardan bir şeyler kapmayı umarak gezinen,  
pencereden dışarı bakarken bir gün başkaları 
pencereden bana baktığında kendi için bir şey 
bulmaya çalışan bir kızım ben. Ara ara terslikler 
yapmaktan vazgeçmesem de bu tersliklere gülüp 
geçebilmeyi öğrenmişim en azından.

Anaokulundan bu yana çok şeyde kendimi bul-
mayı denedim. Düşe kalka yollardan geçtim, 
hâlâ da geçiyorum. Bu deneme yanılma süreci-
nin devamlılığı hâlâ aradığımı bulamamamdan 
kaynaklanıyordur belki bilemem ama her yıl kar-
deşimle odamızın duvarına el izimizi çıkarırken o 
izlerde öncekinin üstüne ne var diye düşünürüm. 
Sadece uğraşlarımı değil yanı başımda bulunan-
ları, pencerenin önünden geçip gidenleri, gökte 
kayan bir yıldızı, her şeyi…  

Aygen Betül Kaya
Adana
Adana Bilim ve Sanat Merkezi
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Bu sayede tüyü yoluk bir kuş son kez ba-
karken gün ışığına hasretle, onla beraber 
hoşça kal diyebilmeyi öğrendim mesela. 
Hoşça kal diyerek de güzel günlere başla-
nabileceğini gördüm başka zaman… Biraz 
geç de olsa karşılaştığım güzel şeylerden biri 
de iki dizedir. En umutsuz, yorgun olduğum 
anlarda “Devam et.” diye fısıldayan, dalgın 
gözlerimin mutlaka ışıltılı bir başkasıyla kesi-
şeceğine beni inandıran iki dize: Bir mektup 
beklerim müjdeli/ Belki öldüğüm gün gelir 
ama gelir mutlaka… 
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Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular 
içerek altı ayla bir güz gittim. Bir de dönüp ardıma baktım ki ne göreyim? Gide gide bir arpa boyu 
yol gitmişim!

Siz bırakın bu lafları. Bir gün çıkmış Mehmet dışarı. Çiftçiden iki yumurta alacakmış. Düşmüş yol-
lara. Tam yolu yarılamışken bir de ne görsün? Yerde altın saçlı bir çocuk! İnim inim inliyor! Yardım 
istiyor. Ama Mehmet üşenmiş, yardım etmemiş.

Yıllar geçmiş. Mehmet daha da üşengeç olmuş. Hiçbir şey yapmak istemiyor, her işin kısa bir yo-
lunu buluyormuş. Hiç kimseye de yardım etmiyormuş. Kimse tarafından da sevilmiyormuş.

Bir gün Mehmet’in aklına bir fikir gelmiş; neden pazardan kendi bir şeyler alsın ki? Onun yerine 
bir dev bulmaya karar vermiş. Ormandaki büyücüye gitmiş. Ondan kendisine kölelik edecek, her 
istediğini yapacak bir dev istemiş. Büyücü de  “Böyle bir devim var amaa…” diyecekmiş fakat 
Mehmet çoktan devi alıp eve gelmiş, o büyücünün laflarını dinlemeye üşenmiş.

Birkaç gün sonra devi pazara yollamış. Elma, armut, kel Mahmut derken dev her şeyi almış gel-
miş. Mehmet sevinmiş. Böyle pazar işi çok kolay oluyormuş.

Mehmet devi her işte kullanmayı aklına koymuş. Artık dev; evin temizlik, bulaşık, çamaşır işlerini 
de yapar olmuş. Yemekleri de dev pişiriyormuş.

Üç ay geçmiş, Mehmet üç ay boyunca ense yapmış. Dev de çalışıp durmuş. Bir gün Mehmet devi 
yine pazara göndermiş. Ama dev gitmek istememiş. Mehmet ona “Yap, dediysem yap!” diye ba-
ğırınca dev Mehmet’i kovalamaya başlamış.

Mehmet de ne mi yapmış? Az gitmiş uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Çayır çimen geçerek, lale 
sümbül biçerek, soğuk sular içerek altı ayla bir güz gitmiş. Bir de bakmış arkasına az değil çok 
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gitmiş. Girmiş mağaraya ama büyük değil. Dev girememiş ancak sorun değil. Çünkü gelmiş bir 
çocuk ama sıradan değil! Altın saçlı, tanıdık yüzlü. Bir şey diyor ama inim inim değil. Gürce, ba-
ğıra bağıra demiş ki: İntikam! 

Mağaranın kapıları açılmış, dev içeri girmiş ve tam Mehmet için her şey sona erecekken altın saçlı 
çocuk merhamete gelip onu kurtarmış. 

12.05.2003 tarihinde Bursa’da doğdum. Şimdi 
8. sınıftayım. Aynı zamanda BİLSEM’de ede-
biyat alanına da devam ediyorum. Uzun bir 
yazarlık özgeçmişim olması en büyük arzum… 
Hoşgörünün hâkim olduğu bir dünyada bunları 
kaleme almak istiyorum. Hoşgörünün insana 
kattığı onca şey olmasına rağmen yeryüzünde 
hoşgörüsüz ve kibirli insanların olması mani-
dardır. En iyisi biz onlardan olmamak için güzel 
yazılar kaleme alalım

Bartu Gencer
Bursa
BTSO Kamil Tolon Bilim ve 
Sanat Merkezi
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Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde…

Bu sözün önü var, arkası yok; gömleğimin yeni var, yakası yok… Sabır da bir huydur, suyu var, taşı 
yok. De gel, sabreyle, sabreyle… İyi ama susuzla sabırsız ne yapar? Ya bir kuyu kazar ya dolaşır 
çarşı pazar; ben de aç karın, yüksek nalın çıktım pazara, Mevla’m uğratmasın nazara…

Bir kaz aldım karıdan, boynu uzun borudan! Kendisi akça pakça, eti kemiğinden pekçe, ne kazan 
kaldı ne kepçe! Kırk gündür kaynatırım kaynamaz. 

Hay dedim, huy dedim bu ne kaynamaz pişmez şey dedim. Bir iken iki olduk, üç iken dört olduk; 
anan soylu, baban boylu derken kırk olduk; kırkımız kırk ateş yaktık! Kırk gündür kaynatırım kay-
namaz. Baktım ki olacak gibi, sofraya konacak gibi değil, eğil dağlar eğil dedik; onumuz hu çekti, 
onumuz su çekti, onumuz un çekti, odun çekti; haydan geleni huya sattık, unu bulguru suya kattık. 
Suyu kazana, kazanı yeniden ocağa attık; vay ne kaynattık, ne kaynattık… De şimdi kaynar mı, 
kaynamaz mı? Derken efendim bu kez başını kaldırıp bize bakmaz mı?

Gayrı pabucunu bırakıp kaçan kaçana! Kanadını kaldırıp uçan uçana! Eh, bir ben miyim kırk 
kişinin gevşeği? Çıkardım ahırdan boz eşeği, vurdum sırtına palanı, çektim yedi yerden kalanı, 
bindirdim üstüne doksanlık anamı. Boynuna mavi bir boncuk takmadım ama koynuna koydum 
bir sabır taşı. Sabır taşı, sabırcık taşı deyip geçmeyin öyle! Ne anamın aşı ne gözümün yaşı, itler 
işin başı, tandırın başı, masalın başı, bu sabır taşı!

Verilecek kuluna vermiş bize de versin yaradan; haydi dedikoduyu kaldırıp aradan dinleyin şimdi 
sabırlı kim, sabırsız kimdi…

Yine bir hilalli gece iken, soğuk kapıya dayanmış iken bağrış ve çığlık sesleri yine artmış. Ceren üst 
kattaki odasından bu bağrış çağrışları son zamanlarda çok duyuyormuş. Bunlar annesi ve baba-
sının tartışma sesleriymiş. Ceren bu bağrış çağrışlara alışmış artık. Konu ne olursa olsun anne ve 
babaları birbirlerini yer dururlarmış. Çok korkuyormuş. Yılbaşına iki gün kalmış. Duyduğuna göre 
insan yılbaşında hangi duyguları yaşıyorsa bir sonraki yıla kadar da onu yaşarmış. Eğer anne ve 
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babaları da böyle kavga ederlerse yılbaşında, bir yıl boyunca kin, nefret, öfke ve kibir kaplaya-
cakmış içlerini.

Her zamanki gibi kardeşleriyle kapıdan kulaklarını ayırmıyorlarmış. En küçük kardeşleri olan 
Gökçin ellerini yüzüne dayamış, gıcırdayan yatağında hıçkıra hıçkıra ağlıyormuş. Ceren gidip onu 
teselli etmiş. Sonra ortanca kardeşleri olan Duru da “Yeter artık, her gün bu bağırışları duymak 
istemiyorum!” deyip çok tiz ve kötü ses çıkaran çekmecesini çekmiş ve çıkan iğrenç sese diğer 
kardeşleri irkilmişse de Duru kızgınlığından bunu duymamış. Hepsi bu seslerden bu bağrışlar-
dan bıkmış. Artık bir çözüm yolu bulmaları gerekiyormuş. Ama ondan önce yatmaları lazımmış. 
Kızları, Ceren yatırırmış. Onları anneleri ve babaları yerine o öpermiş, onu ise kimse öpmez-
miş. Çünkü onlar kavga etmekle meşgulmüş. Dolaptan büyük eski bir kitap çıkarmış ve bir sayfa 
açıp okumaya başlamış. Bu yaprakları samandan, büyük bir kitapmış; içindeki siyah mürekkepli 
resimler çok ilgi çekiciymiş. Bir deniz ve kocaman bir gemi… Kitabı okumaya başlamış. Ve kita-
bın kapağını kapattıktan sonra kızların uyumuş olduğunu görmüş. Hemen tek ışık yayan pembe 
abajurun lambasını kapatıp pencere kenarındaki yatağına girmiş. Duru ve Gökçin altlı üstü ran-
zada, Ceren ise burada yatarmış. Odaları da çok eskiymiş, duvar kâğıtları belli ki aşınmış. Hepsi 
yerinden kalkıyormuş. Küçük tabloları ve yaptıkları resimlerin çoğu yere düşmüş. Yerdeki tahtalar 
gıcırdıyormuş. Bir de kitap okumaları için mavi bir koltuk varmış. Ama anneleri görür diye büyük 
gizemli kitabı oraya koymazlarmış. Ayrıca bu kitap çok özelmiş. Bu kitabı Ceren beş yaşındayken 
bulmuş. Aradan sekiz yıl geçince bu kitabı okumayı bırakmış. Bu masal kitabı çok gizemli ve çe-
kici olmasına rağmen annesi hâlâ bilmiyormuş. Sadece kardeşleriyle paylaşmış bu kitabı. Kitabı 
yerdeki tahta menteşelerin kolayca çıkarıldığı bir boşlukta saklamışlar. Üzerini son derece özen 
göstererek halılarıyla kapatıyorlarmış. Bu gizemli kitabı kaybetmek istemiyorlarmış. 

Ceren birden seslerin kesildiğini fark etmiş. Kavga durmuş babasının kapıyı çarparak çıktığını his-
setmiş. Annesi topuklu ayakkabılarıyla evde yankı yaparak yürüyormuş. Şömineye doğru yönel-
miş ve ateşi söndürmeye uğraşırken çıkardığı sesler duyulmayacak gibi değilmiş. Sonra hıçkıran 
annesinin ağlama seslerini duymuş. Onun da gözlerinden bir yaş süzülüp yastığına düşüvermiş. 
Annesi de bu bağrış çağrışlardan bıkmış, yorulmuş artık. Ceren bu duruma bir an önce son ver-
mek istiyormuş. Bu kavgalar yüzünden birtakım borçlara girmişler ve evin kirasını iki aydır öde-
yememişler. Eğer yılbaşından önce ödemezlerse evden atılacaklarmış. Biraz düşündükten sonra 
“Ben de çalışacağım.” demiş kısık bir sesle. “Okuldan sonra gider bir iş bulur, en azından üç beş 
kuruş kazanır, annemlere yardım ederim.” demiş. Bunu söylerken gözleri yavaş yavaş kapanıyor-
muş. Ve birden…

Pencereye vurulan ses ile Ceren yatağından fırlamış. Korkmuş. Geceymiş ve hava karanlıkmış. Bir 
kez daha duymuş o “tık tık” sesini. Birden çocukların da uyandığını fark etmiş. Pencereden aynı ses 
üst üste gelmiş. Neydi o bir kuş mu? Kedi mi? Ya da başka bir şey mi? Korkuyla cama yaklaşmış ve 
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kardeşlerine yatağın altında kalmalarını söylemiş. Yaklaşmış, yaklaşmış ve camı hızlıca açmış! Bir 
de ne görsün? Vay canına! Bunlar kitaptaki uçan Kaptan Kurabiye Adam ve pamuk şeker geminin 
üstündeki Mavi Balina! Gördüğüne inanamamış. Kaptan Kurabiye Adam ona “Merhaba.” demiş. 
Hemen camı kapatmış ve arkasını dönüp hızlı bir manevrayla yatağın altına girmiş. Çocuklara 
“Çocuklar, sakın çıkmayın.” demiş. Nefes nefese kalmış. Sonra yeniden cama tıklandığını görmüş. 
Sakin olmaya çalışarak ayağa kalkmış ve gözlerini ovalayıp pencereye yeniden yaklaştığında 
aynı manzarayla karşılaşmış. Bunlar az önceki masal kitabı karakterleriymiş.

Ceren pencereyi yeniden açmış ve “Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz?” demiş. Eline aldığı kitapta 
saçmaladığını fark etmiş. Ve kitabı bırakıp abajurun sopasını çıkartmış. Onlara karşı doğrultunca 
Mavi Balina “Sakin ol! Sakin ol! Sana zarar vermeyeceğiz, sadece sana teşekkür etmek istemiştik. 
Bizi hapsolduğumuz kitaptan çıkarttığın için. Aslında bu teşekkürü daha önce yapacaktık ama 
senin büyük bir sorunun yoktu.” diyerek gülümsemişler. Ceren şaşırmış ve dinlemeye devam et-
miş. “Ta ki şu ana kadar, şimdi birçok sorunun var, yılbaşı yaklaşıyor ve ailen birbirine düşman 
vaziyette. Eğer kira borcunuzu ödeyemezseniz evden atılacaksınız ve kardeşlerine kimse yılba-
şında hediye veremeyecek, sana da.” demişler. Ceren çok şaşırmış. Söylediklerinden hiçbir şey 
anlamıyormuş. “Ne? Ne hediyesi? Ne teşekkürü? Ne diyorsunuz siz?” demiş ve onları iyi bir soru 
yağmuruna tutmuş. “Sana her şeyi anlatacağız ancak bizimle gelmelisin.” demiş ikisi de bir ağız-
dan. “Kardeşlerin de gelmeliler.” diye eklemişler sonra. Ceren önce “Hayır!” diye bağırmış. “Sizinle 
gelmeyeceğiz! Hem sizi tanımıyoruz bile!” diye onlara sinirli bir bakış atmış. “Tanıyacaksınız, hem 
siz ailenizin tartışmalarından bıkmadınız mı?” demiş Kaptan Kurabiye. Bir yandan onları dinleyen 
çocuklar yataklarından sıyrılıp “Evet!” diye bağırmışlar ve şaşırarak gördükleri görüntüye yaklaş-
mışlar. Bunlar masallardaki o Kaptan Kurabiye Adam ve Gemili Mavi Balinaymış. “Gelmek isti-
yoruz, gelmek istiyoruz!” demişler sevinçle. Hemen atılmış ablaları “Hayır, saçmalamayın, onları 
tanımıyoruz ki!” Çocuklar ablalarına yalvaran bir bakış atarak “Abla, onlar bize yardım edebilir, 
hem masal kitabında yazdığına göre onlar iyi kişiler, lütfen abla, lütfen, lütfen.” Ablaları kızgın 
bakışını yumuşatmış ve dayanamayarak ”Tamam, tamam.” demiş. “Ama yolun yarısında geri 
dönmek istersek bizi evimize geri getireceksiniz.” diye ilave etmiş. Balina güven veren bir bakışla 
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“Tabii ki.” demiş. Kızlar hemen çantalarını çıkarmış ve en sevdikleri kıyafetleri, oyuncakları (Ce-
ren tabii ki de almamış.), kurabiye paketlerini ve bir şişe suyu çantalarına doldurmuşlar. Ceren 
giderken masal kitabını da unutmadan çantasına koymuş. Üç kardeş pamuk şekerden gemiye 
atlayıvermiş. Pencerelerini açık unuttuklarına üzülmeden, sevinçle, biraz da heyecanla yola ko-
yulmuşlar. Kızlar bu lezzetli geminin hiç bitmeyen şekerlerinden aşırırken ilk defa karınlarına ağrı 
girmemiş.

Kurabiye adam kızların merakını gidermek için anlatmaya koyulmuş. “Biz masallar ülkesinden 
geliyoruz. Aslen orada üretilen sihirli masal kitaplarının içindeydik. İstediğimizde oradan çıkıyor-
duk. Ama bir kara lanet, masallar ülkesini esir tutuyor, bizi de kitapların içine hapsedip sonsuza 
kadar orada tutacaktı. Biz aslında bu masal kitaplarını dünyaya getirdikten sonra sizi takip etmek 
için görevlendiriliyoruz. Sizi takip edip sorunlarınızı çözmeye çalışıyoruz. Bunu büyüyle sağlıyoruz. 
Kitapların büyüsü bu. Bu kara lanet, kitapların özel gücünün peşinde; masallar ülkesinin kitapla-
rını toplayıp karanlığa çekti. Bir tek biz kurtulup kendimizi geçitten dünyaya getirdik. Bu dünya 
takvimiyle sekiz yıl önceydi. Biz de bu zaman dilimi içinde masallar ülkesinin elçisi ve kraliçenin 
yardımlarıyla bir krallık kurduk. Adını çözüm ülkesi koyduk. Yeni kitaplar yaratmaya başladık. 
Ortalığa çıkıp biz tüm sorunları çözmeye çalışıyoruz. Masal kitabında bir de yılbaşı hikâyesi var. 
Elçinin yazdığına göre yılın son gününde nasıl davranır, nasıl hisseder, nasıl düşünürseniz sonraki 
yıl da öyle olacak. Bu hep böyle ve yarından sonra yılbaşı geliyor. Yarın da hazırlık günü var. Bi-
zim amacımız sizin ailenizdeki bu sorunu çözmekti. Ancak lanetlenmiş gibiydiler. Gücü kıramadık. 
Maalesef de kitapları alana kadar bu böyle sürecek. Bu yüzden sizin yardımınıza ve kitaplarda 
bile olmayan hayal gücünüze ihtiyacımız var. Ne dersiniz, var mısınız?”

Kızlar düşünmüşler ve kabul etmişler. O anda Çözüm Ülkesi’ne varmışlar. Dev bir kaydırak gök-
kuşağından atlamışlar ve limonata gölüne dalmışlar. Her yer buzdanmış ve limonluymuş. Her 
yerde çeşme varmış ve bolca buz. Pamuk şeker ağına girmişler. Sonra pofuduk örümcekler on-
ları gülmekten çatlayana kadar gıdıklamış. Gökçin her zamanki gibi ağzına tüm pamuk şekeri 
doldurmuş ve yutmuş. Ama eskisi gibi karnı ağrımamış. Sonra jöle evine varmışlar, orada her 
şey jöledenmiş. Havuz ve merdivenler hatta pencereler bile. Tabii onlar gittiğinde her yerde ısırık 
izleri kalmış. Kaptanları balina onları takip ediyormuş. Kızlar şimdi de unicorn cennetine gelmişler. 
Burada üçünün de çok sevdiği unicornlar varmış. Üçü de birden tayların üstüne atlamış.  Zaten 
sonra hepsi uçan unicornların üstündeymiş, her yeri gezdikten sonra Balina onlara “Nasıl, ülkeyi 
beğendiniz mi? Bu arada vaktimiz kalmadı. Artık sihirli iksirden içmelisiniz; bu hayal gücünüzü 
genişletmeye yarayacak.” demiş. Bu iksir simli suya benziyormuş. Kızlar “Tamam.” demişler ve 
iksiri içtikten sonra üstlerinde yepyeni kıyafetler olduğunun görmüşler ve kanatları çıkmış. Artık 
üçü de hayal gücü perisiymiş. Hepsi önlerine konulan kitaplara birer hikâye yani okudukları ki-
taplardan ve dinledikleri masallardan parçalar yazmışlar ve gerçeküstü şeyler eklemişler. Artık 
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kitaplar hazırmış. Ama tüm sihir sadece bir damla iksir yaratıyormuş. Daha çok denemişler ama 
denedikçe kafaları karışıyormuş. Kurabiye Adam onlara “Hepiniz kendi geçmişinizi yazın.” demiş. 
Ceren evlatlık alınmadan önce hayatlarının kötü olduğunu Kaptan’a anlatmış. Kaptan ona “Peki, 
ama unutmayın ki hikâyelerinize mutlu sonu katan sizsiniz.” demiş ve onlara gülümsemiş. Kızların 
hepsi Kaptan’ın ne demek istediğini anlamışlar. Ve yazmaya başlamışlar. Ceren eskiden kibrit 
satan bir çocuk olduğunu ve soğuktan donmak üzereyken bir ailenin onu kendi evlerine aldığını 
anlatmış; Kibritçi Kız koymuş adını. Bunların her kelimesi doğruymuş. Duru yazı elçilerine; küçük, 
ailesiz, kırmızı başlıklı bir kızın anneannesini görmek için çıktığı yolda bir kurtla karşılaşmasını ve 
kurdun onun bacağını ısırıp kaçmasını, sonra bir ailenin onu da yanlarına alarak yarası için elin-
den gelenleri yaptıklarını yazdırmış. Bunlarda da yanlış bir şey yokmuş. Gökçin ise bebekliğinden 
beri ona cadı gibi bir kadının işkence ettiğini ve iyi bir ailenin değerli bir servet karşılığında onu 
sahiplendiğini yazmış. Bu çocukların gerçek hikâyeleri buymuş. Ama onlar ailelerini her zaman 
gerçek bir baba ve anne olarak görmüşler. Kızların üçünün sonu da mutlu bitmiş. Kitapların gü-
cünü sihirli şişeye dolduralım derken bir de ne görsünler? Şişe taşmış hatta beş şişe birden… O 
da taşmış, o da taşmış ve biri daha derken tam on şişe olmuş kitaplardaki sihir. Hepsi o kadar 
sevinmiş ki kanatlarının olduğunu unutup havalara doğru uçmuşlar. Tabii orası bir oda olduğu 
için tavana çarpmışlar. Allah’tan tavan yumuşak bir yastık yığını gibi yumuşacıkmış. 

 Balina sevinerek “Yaşasın! Bu harika şimdi hemen yola koyulabiliriz, kızlar siz harikasınız teşekkür 
ederiz.” demiş. Böylece yola koyulmuşlar. Ülkeye geldiklerinde her yer sis ve karanlıkla kaplıymış. 
İşte o an gelmiş. Sonunda Kaptan Kurabiye Adam’ın ve Mavi Balina’nın hayalleri gerçekleşiyor-
muş. Kaptan cebinden çıkardığı üç şişeyi sırasıyla ilk önce nehre, sonra çimenlere, diğerini de 
kızlara vererek bulutlara dökmelerini istemiş. Birdeeenn… 

Ceren de kardeşleri gibi gözlerini açmış ve açık bıraktıkları pencereye. Aman Allah’ım! Bu bir 
rüya imiş. Ve üçü de bir ağızdan “Çok güzel bir rüya gördüm.” demiş. Hepsi anlatmaya başla-
yınca gördükleri rüyanın aynı olduğunu anlamışlar. Ama hikâyenin sonunu çok merak edince 
birden Ceren’in gözüne bir şey ilişmiş, bu o hikâye kitabıymış. Ve hikâyenin sonu da yazıyormuş. 
Ama tam son sayfayı açtıklarında ne görsünler? Bu, düşlerindeki iksire benziyormuş, nedenini 
anlayamamışlar ama birkaç da tırmık izi varmış. Ama üçü de bu hikâyenin sonunu kendilerinin 
getirmeleri gerektiğini iyi biliyormuş. 

Kızlar merdivenden aşağı indikleri anda sessiz ama çok sevinçli bir şekilde sarılmışlar. Çünkü 
anne ve babaları koltukta yan yana sarılarak uyuyakalmışlar. Böylece her şey düzene girmiş. Ai-
leleri barışmış. Herkes onlara hediye almış,  bütün borçların kapatmış hatta bu gıcırdayan evden 
başka bir eve taşınmışlar. Yılbaşı da özellikle onlar için harika geçmiş. Tüm aileyle birlikte kitabı 
bitirmişler ve son sayfada ne olduğu konusunda tahminde bulunmaya çalışmışlar. Kızlar rüyala-
rında neler olduğunu da anlatmış ailelerine. 
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Son sayfaya ne olduğu konusuna gelince kedinin biri yılbaşı süsleriyle oynarken tüm simi yan-
lışlıkla yutmuş. Ve bizim açık pencereden girip kitabı yalayıp tırmıklamış. Büyük ihtimalle bir de 
kızların geçmişinin gerçek olup olmadığı kaldı aklınızda… Ee artık orası da size kalsın, siz yazın 
bunun sonunu da.

Gökten üç elma düşmüş, hepsi bana! Hepsi bana! Hepsi bana!

25 Mayıs 2001’de Ankara Şereflikoçhisar’da dün-
yaya geldim. Şimdi Anadolu lisesi öğrencisiyim. 
BİLSEM’e Kastamonu’da başladım şimdi Bursa 
Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezinde devam 
ediyorum. Elime ilk kalem aldığımda yazmak-
tan çok çizmeye başladım; ağaç çizdim, bulut 
çizdim. Sonra B harfini çizmeye çalıştım adımı 
yazabilmek, kendimi tanıyabilmek için. Her harf-
te bambaşka dünyalar keşfettim. Sonra yazma-
ya başladım. Yazdıkça küçüldüğümü hissettim 
çünkü dünya her şeyin mümkün olduğu sonsuz 
bir yerdi. İnsan yazdıkça sınırlarının saydam bir 
perde olduğunu fark ediyor. O perdeyi aşabil-
mek için okumak gerektiğini fark ettim. Okuyup 
ağırlıklarını atacaktın ve yeterince hafiflediğinde 
bir balon misali o perdenin kıvrılan kısımlarından 
uçacaktım… Hayatımın her döneminde kalemim 
elimde olsun istiyorum…

Bensu Ceren Kayabaşı
Bursa
BTSO Kamil Tolon Bilim ve 
Sanat Merkezi
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278 Bir varmış, bir yokmuş. Çok güzel bir ülkenin çok iyi kalpli bir padişahı varmış. Bir gün bu pa-

dişahın aydan daha güzel, şeytana pabucunu ters giydirecek kadar akıllı, karıncalar kadar 

çalışkan bir kızı olmuş. Bu kız saray halkı, sultan ve özellikle de padişah tarafından el bebek gül 

bebek büyütülmüş. Eğitimini keskin zekâsı sayesinde kısa sürede tamamlamış. Ama prense-

sin hiç arkadaşı yokmuş. Çünkü kız, el bebek gül bebek büyütüldüğü için şımarmış ve kendine 

halkın çocuklarını layık görmüyormuş. Onlara tepeden bakıyor, onlarla dalga geçiyormuş. Halk 

padişahtan korktuğu için kızını ona şikâyet edemiyormuş. Halk aslında padişahın hoşgörülü ol-

duğunu biliyormuş ama kızı söz konusu olduğunda kendini kaybedermiş. Prenses, hiç arkadaşı 

olmadığı için zamanının çoğunu sarayın verimli toprağına meyve, sebze ekip ağaç ve çiçek 

dikmekle geçirirmiş. Sonra ektiği mahsullerden verim alınca onları toplar ve piknik yaparmış. 

Eğer ürün lezzetli değilse ve kurtlanmış, çürümüş ise onları toplar, koca bir varile koyar ve 

gübreye çevirirmiş. Sonra gübre ile ağaçları beslermiş.

Bir gün bir peri çıkagelmiş. Kıza “Ben seninle arkadaş olurum.” demiş. Prenses ona “Benim gibi 

soylu biri, senin gibi asil kelimesinden haberi olmayan biri ile arkadaş olabilir mi?” deyince 

peri “İyi o zaman sen arkadaşsız kal!” demiş ve arkasını dönerek yavaşça geldiği yöne doğru 

ilerlemiş. Prenses arkasından seslenip onunla arkadaş olmak istediğini söylemiş. Peri kabul 

edince birlikte akşama kadar oyun oynamışlar ve sohbet etmişler. Hava karardığı için etrafı iyi 

göremeyen prenses, periyi bulamamış. Peri onu saraya götüreceğini söyleyip onu uçan san-

Neşe'nin Masalı
MASAL
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Çok güzel bir ülkenin çok iyi kalpli bir padişahı varmış. Bir gün bu pa-

zel, şeytana pabucunu ters giydirecek kadar akıllı, karıncalar kadar

u kız saray halkı, sultan ve özellikle de padişah tarafından el bebek gül 

mini keskin zekâsı sayesinde kısa sürede tamamlamış. Ama prense-



279

dığına sokmuş. Prenses önce korkmuş. Ama peri ona bir şey göstereceğini söylemiş. Prenses 
sakinleşmiş. Peri sandığa uzaya çıkmasını söylemiş. Sandık yukarı çıkarken bir ejderha sandığa 
alevlerini salmış. Prenses hemen sandığı kapatmış. Kapaktan sıçrayan alev bir ağaca isabet 
etmiş. Ama ağaç yanmamış. Peri olanları açıklamış “Prensesim, işte bu sandık sizsiniz. Sandığın 
kapağı ise arkadaşlarınız. İşte arkadaşlarınız ister tahta ister demir olsun yani ister fakir ister 
zengin olsun sizi korumak için elinden ne gelirse yapacaktır.” demiş ve onu odasına indirmiş. 
Prenses gece boyu bunları düşünüp sabah olunca bütün halktan özür dilemiş. Bu sayede Pren-
ses Neşe’nin bir sürü arkadaşı olmuş ama en yakın arkadaşı peri olmuş. 

2003 yılında Bursa’da doğdum. Beş yıldır Bursa 
Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezine devam 
ediyorum. Sadece edebiyat alanında çalışma-
larıma devam ediyorum. Bu yıl öykü yazma 
projemi tamamlamanın heyecanı içerisindeyim.  
Yazmak olumlu birçok kavramın ana kaynağı 
ve ben bu amaçla yazıyorum. Güzel şeyler söy-
lemek adına kalemim elimde insanlara mesaj 
vermeye çalışıyorum. İnsanları doğruya yönel-
tecek duyguları yazmak en büyük gayem…

Melek Zühre Baş
Bursa
BTSO Kamil Tolon Bilim ve 
Sanat Merkezi

Melek Zühre Baş
Bursa
BTSO Kamil Tolon Bil
Sanat Merkezi
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Kurbağa kanatlandı, gitti gelin getirmeye

Gelin çıktı çardağa, çat yerleşti bardağa

Masaldır bunun adı dinlemekle çıkar tadı

Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde bir padişah 
varmış. Bu padişahın üç kızı varmış. Bir kızının adı Ezgi, bir kızının adı Melodi, diğer kızının adı 
ise Müzikal imiş. Ezgi çok iyi kalpli bir kızmış, Melodi ve Müzikal ise kötü kalpliymiş. Melodi ve 
Müzikal, Ezgi’ye sürekli kötü sözler söylermiş. Padişah ve karısı Enstrüman Hanım da iyi kalpli 
sayılmazmış. Padişah halkına kötü davranırmış. 

Sarayın bir hizmetçisi varmış. Padişah genelde tavuklu börek ve yanında da elma suyu istermiş. 
Hizmetçi hemen hazırlar getirirmiş. Ama padişah “Beğenmedim.” dermiş. Böylece aynı yemeği 
üç kere hazırlatır iki kere de yanına yemek istermiş. Ezgi ise sürekli hizmetçiyi teselli etmeye çalı-
şırmış.                                                 

Gün gelmiş. Hizmetçi bir gece ansızın evi terk etmiş. Bir not bırakmış. Notta “İstifa ediyorum efen-
dim!” yazıyormuş. Padişah emirler vermiş. Çığırtkanlar bağırmaya başlamış “Duyduk duymadık 
demeyin, aklınızı peynir ekmekle yemeyin. Padişah yeni hizmetçi arıyor.  Seçimler başlamıştır.” 
Sarayın kapısında kuyruklar olmuş. Herkes sıraya girmiş. Ama Enstrüman Hanım kimseyi be-
ğenmemiş. En sona dört kişi kalmış. Yeni hizmetçi işe alınmış. Yarım saat sonra istifa etmiş. Diğer 
hizmetçilerin ise istifa etmesi 15 dakikayı bulmamış. O günden sonrada padişahın hizmetçisi ol-
mamış. Kimse onun hizmetinde olmak istememiş.  

Halk fakirlik içindeymiş. Padişah halkına yemek vermiyor, onların parasını alıyormuş. Halkın pa-
rasıyla kendine ziyafet sofrası kurduruyormuş. Artık halk padişahın kölesi olmak istemiyormuş.  
Bir karar alınmış. Padişah, Enstrüman Hanım, Melodi ve Müzikal tahttan indirilecek; tahta Ezgi 
geçecekmiş. 

Kötü Kalpli Padişah
MASAL

e, cinler cirit oynarken eski hamam içinde bir padişah 
ızının adı Ezgi, bir kızının adı Melodi, diğer kızının adı 
mış, Melodi ve Müzikal ise kötü kalpliymiş. Melodi ve 

rmiş. Padişah ve karısı Enstrüman Hanım da iyi kalpli 
ırmış. 
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Beklenen gün gelmiş. Akşam saraya girilmiş. Padişahın odasına geçilmiş. Padişah uyandırmadan 
küçücük bir eve taşımışlar. Tabii Enstrüman Hanım, Melodi ve Müzikal de…

Padişah sabah uyandığında kıyafetlerinin değiştirildiğini fark etmiş. Artık padişah olmadığını an-
lamış. 

Sarayda artık prenses olan Ezgi babasının yaptığı kötülükleri düzeltmeye başlamış. Halkın pa-
rasını, arsalarını ve evlerini geri vermiş. Ama bir taraftan da üzülüyormuş. Çünkü ailesi yanında 
değilmiş. Halkın da izniyle ailesini yanına aldırmış. Ailesi söz vermiş, artık kimseye kötülük yapma-
yacaklarmış. Padişah da halkına iyi davranacağına söz vermiş. 

O günden sonra padişah halkına adil davranmış, çok sevilen bir padişah olmuş.

2004 yılında Bursa’da dünyaya geldim. Çok 
mutlu bir çocukluktan sonra eğitim hayatım 
başladı. Şu anda 7. sınıf öğrencisiyim. BİLSEM’le 
tanışmam 3. sınıfta oldu ve bu şimdi benim 
vazgeçilmezim. Burada edebiyat ve matematik 
alanlarına devam ediyorum. Deneme türünde 
yazmayı çok seviyorum Çünkü bu tür, insa-
na yazma özgürlüğü sunuyor. Şimdi bu türde 
çalışmalarım devam ediyor. Hayat felsefem 
‘’disiplin’’. Disiplinli çalışıldığı sürece başarılı olu-
nacağına inanıyorum. Bu inançla çalışmalarımı 
sürdürüyorum.

Eda Toksöz
Bursa
BTSO Kamil Tolon Bilim 
ve Sanat Merkezi
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Bir kedi varmış, ağaca çıkmış, hoplamış, zıplamış aşağı atlamış. 9 canı varmış 8’i kaçmış; biri 
dağa, biri bağa, biri yaylaya, biri kasabaya, biri ormana, biri şehre, biri çöpe, sonuncusuysa 
Erdem’in ormandaki küçük ve eski ama masallar, şiirler ve eskimiş günlüklerle dolu evine gitmiş. 
Kedi; birkaç kalem, bir de defter alacakmış lakin unutmuş. Erdem buna rağmen onu affetmiş ve 
yanına almış. İsminiyse “Kemküm” koymuş. Böylece bu zamana kadar yalnız yaşayan Erdem’in 
bir arkadaşı olmuş.

Bir gece Erdem uyurken bir tıkırtıyla uyanmış, bu tıkırtının sebebi bir hırsızmış. Ne kadar peşinden 
koşsa da yakalayamamış. Hırsızın çaldığı şeylerden biri de Erdem’in annesinden kalma parlak ve 
değerli bir taşa benzeyen kalemiymiş. Erdem kalemsiz kaldığı için yazı yazamamış. Bir gün evinin 
önünden bir seyyar satıcı geçiyormuş. Satıcının kalemleri de varmış. Erdem bir kalem karşılığında 
satıcıya bir masal kitabı vermiş. Uyumadan önce bu kalemle günlüğüne hırsızlık olayını anlatan 
bir yazı yazmış. Son olarak da “Keşke eşyalarımı geri alabilsem.” demiş ve uyumuş. Sonraki gece 
de bir tıkırtıyla uyanmış, dışarı çıkınca yerde dolu bir torba görmüş, içine bakmış ve eşyalarını 
fark etmesiyle sevinçten havalara uçmuş; hepsini yerine yerleştirmiş. Aklına gelince günlüğüne 
her gün yaptığı gibi “Keşke ailem olsaydı.” yazmış seyyar satıcıdan aldığı kalemle. Yatağıma uza-
nayım derken yatağı bir anda çökmüş, evinin tabanına değil yemyeşil çimlerin üstüne düşmüş, 
ayrıca hava aydınlıkmış, uykusu kaçmış ve açlığı gitmiş sonra da çooooook uzaklarda bir parıltı 
görmüş. O parıltıya doğru yürümüş, yürümüş, yürümüş. Kelebeklerle arkadaş olmuş, kuşlarla 

Erdem’in Masalı
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konuşmuş. Hava kararmamış, açlık hissetmemiş, susamamış, yorulmamış ve terlememiş. Üstelik 
yol üzerinde birçok ağaç varmış ve meyveleri çok güzelmiş. Hatta bazı ağaçların meyveleri altın, 
elmas, kalem, defter, günlük ve kitapmış. 

Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda parıltının kaynağı olan yere varmış. Bu bir 
saraymış. Sarayın etrafı değerli taşlarla, çinilerle ve mozaiklerle doluymuş. Kapısı da kilitli de-
ğilmiş. İçeri girmiş ve önüne çıkan ilk şey aşağı doğru inen bir merdivenmiş ve bu merdiven  bir 
zindana gidiyormuş. Bu zindanda masallarında yazdığı kötü karakterler varmış. İlk önce korksa 
da sonradan şaşırmış. Oradan çıkınca üst kata çıkan bir merdiven görmüş. Üst kata çıkınca da 
masallarındaki iyi kişileri ve kahramanları görmüş, bu sefer sevinmiş ve şaşırmış. Onlar Erdem’i 
bir yere götürmüşler. Orada karşısında yıllardır hasretini çektiği annesi ve babası varmış; ikisinin 
de başında taç varmış. Erdem bir an bayılacak gibi olmuş. Annesi ve babası Erdem’e biraz uzan-
ması gerektiğini söylemişler. Erdem uzanayım derken uyumuş gitmiş. Uyanınca iyice sarılıp hasret 
gidermişler. Daha sonra ailesiyle mutlu ve mesut bir şekilde yaşamışlar. 

20 Aralık 2003’te annemin karnında yüzmeyi 
bıraktım. 2009’da 1. sınıfa başladım, o kadar 
yaşıtımın bir arada olması değişikti. 5. sınıfta su 
topuna başladım. İlk turnuvamızdaki maçlar 
çok iyi geçmemişti ama eğlenmiş ve deneyim 
kazanmış, elbette devamında kendimizi geliştir-
miştik. Bir BİSEM öğrencisi olarak artık avucu-
muzun içine sığan şu koca dünyanın daha yaşa-
nılır bir hâle gelmesi için elimden geleni ardıma 
koymadan çalışmaya devam edeceğim.

Mehmet Kala
Adana
Adana Bilim ve Sanat Merkezi
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Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler top oynarken eski hamam içinde... Ben deyim şu 
ağaçtan, siz deyin şu yamaçtan; uçtu, uçtu, bir kuş uçtu; kuş uçmadı, gümüş uçtu; gümüş uçmadı, 
Memiş uçtu. Uçar mı, uçmaz mı demeye kalmadı; anam düştü eşikten, babam düştü beşikten... 
Biri kaptı maşayı, biri aldı meşeyi, dolandım durdum dört köşeyi... Helin, Pelin, Selin ve Ceylin 
isimli dört kardeş bahçelerinde ortada sıçan oynuyorlarmış. Pelin ikizi Selin’i vurmak için büyük 
bir hışımla topu atmış ve top da bahçelerindeki deliğin yanına gitmiş. Küçük kardeş Ceylin koşa-
rak topu almaya gittiği sırada tam eğilip topu tutacakmış ki ayağı takılıp deliğin içine düşmüş. 
Bunu görünce Helin, Pelin ve Selin koşarak deliğin içine girmişler. Sarsıldıkları bir yolculuktan 
sonra çok ilginç bir yere varmışlar. Etraf çok olağandışıymış. İlginç yaratıklar, uçuşan küçük in-
sanlar, konuşan çiçekler, gökkuşağından yollar, renkli bulutlardan arabalar, çikolatadan evler ve 
daha birçok şey...  Neredelermiş? Yoksa bu olanlar rüya mıymış? Buradan hiç çıkamazlarsa diye 
korkmuş küçük kardeş Ceylin.  Helin ablalığını yapıp onları sakinleştirmiş. Onlar böyle düşünürken 
yanlarına bir peri gelmiş ve şöyle demiş:

— Siz seçilmişlersiniz! Burada bir cadı var ve dünyanın en acımasızı.  Hepinizin özel yetenekleri 
var. Mesela Helin, senin hislerin kuvvetli, gelecekte olacakları tahmin edebiliyorsun. Pelin ve Selin 
siz çok kuvvetlisiniz. Birlikte olunca birçok insanı yenebiliyorsunuz ve Ceylin sen ise güzelliğinle 
insanları etki altına alabiliyorsun.  Ayrıca hepinizde olan bir özellik var. Kimsenin duymadığı ses-
leri duyabiliyorsunuz. İşte siz bu yeteneklerinizi kullanarak bu cadıyı yenmek zorundasınız. Yoksa 
sadece bizim dünyamızı değil sizin dünyanızı da yok edecek ve unutmayın o çok acımasızdır. Sizi 
yakaladığı an canınıza okuyabilir, gözünüzün yaşına bakmadan... 

Bunları söyledikten sonra peri birden kaybolmuş. Olanlar gerçekten şaşırtıcıymış. Kardeşler neye 
uğradıklarını şaşırmışlar. Kendi dünyaları, milyarlarca insan, anneleri, babaları... Her şey için 
tehlike oluşturuyormuş bu cadı. İşleri çok zormuş. Cadıyı tanımıyorlarmış bile. Kardeşler bunları 
düşünürken “hahahahaha” diye bir ses duymuşlar. Gülen kişi cadıymış ve birden yanlarında be-
lirmiş. Cadı tam bir şey söyleyecekmiş ki Ceylin’i görmüş ve güzelliği karşısında bayılmış. Helin:

Üç Ekmek
MASAL

man içinde, cinler top oynarken eski hamam içinde... Ben deyim şu 
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— Kızlar cadının güçlerini bir an önce almalıyız. Çünkü hislerime göre cadının muhafızlarından on 
kişilik bir grup bize doğru yaklaşıyor. 

Helin bunu söyledikten sonra on kişilik bir grup gelmiş fakat Pelin ve Selin birlikte onları yenmiş. 
Olanlardan sonra sabah karşılarına çıkan peri tekrar yanlarında belirmiş ve şöyle demiş:

— Ormandaki Bilge’ye gidin. O, cadının güçlerini alır. 

Ardından peri kaybolmuş ve kızlar Bilge’ye gitmek için yola koyulmuşlar. Acele etmeleri gere-
kiyormuş yoksa cadı uyanacakmış. Bilge’nin evine varmışlar ve durumu anlatmışlar. Cadı tam 
uyanacakken onu GEM’e (Güç Emme Makinesi) bağlamışlar. Bağladıktan sonra cadı uyanmış 
ve hep birlikte düğmeye basmışlar. İşte tam o sırada cadının “Hayır!” sesiyle karışık annelerinin 
“Neredeydiniz siz? Çabuk ekmek almaya gidin!” sesi gelmiş. İşte bu sesten sonra başardıkları-
nı anlamışlar. Birbirlerine bakmışlar ve gülmüşler. Zafer gülümsemesi... Sonra da annelerinden 
para alıp ekmek almaya gitmişler.

Bakkaldan üç ekmek almışlar. Biri onlara, biri bu masalı yazana, biri de okuyanlara...

25.12.2001’de Bursa’da doğdum. Şimdi lise öğ-
renimime devam ediyorum. Yedi yıldır Bursa 
Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezinde biyoloji 
ve Türk dili edebiyatı alanlarına devam ediyo-
rum. Üçüncü sınıftayken başladım BİLSEM’e. 
Sanatın sadece resim ve müzikten ibaret ol-
madığının bilincindeydim. Edebiyat duygu ve 
düşüncelerimi en rahat yansıtabildiğim alan.  
Teknolojinin içinde doğan bir neslin üyesi olup 
kendimizi ne kadar soyutlayabiliriz bilmiyorum 
ama deniyorum. Kendimce kocaman ömrümde 
daima eğlenebileceğim ilgiler bulmuşumdur 
kendime. Tarihî bir roman da okuyabilir, fan-
tastik dünyalara da yelken açabilirim… Hayata 
sadece kendi yaşımdan değil 7’den 70’e her 
açıdan bakabilirim…

Saadet Betül Sarıhan
Bursa
BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi
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Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, ezelden beri bir orman içinde, Tonton adında bir tav-
şan varmış. Bu Tontoncuk çok tombulmuş. Adı da ona bu sebeple verilmiş. Yemyeşil bir ormanda 
yaşayan Tonton, nedense çok çabuk öfkelenirmiş. Bazen bu sebeple arkadaşlarının kalbini kırar-
mış.

Bir gün Tonton, arkadaşları ile pikniğe gitmiş. Konu dönmüş dolaşmış “öfke”ye gelmiş. 

Ayıcık Bipbip: 

 Arkadaşlar, bence “Öfkeyle kalkan, zararla oturur.” atasözünü çok iyi anlamalıyız, demiş. 

Ördek Pufpuf:

 Ayrıca öfkemizi kontrol etmeliyiz. Arkadaşım Tonton, bence sen bu konuda biraz çalış, demiş.

Tonton öfkelenmiş:

 Sen ne diyorsun? Kim oluyorsun da bana öğüt vermeye kalkıyorsun? 

Pufpuf kırılmış ve:

 Ben… Ben… diyebilmiş kekeleyerek. 

Sonra ağlayarak oradan uzaklaşmış. Ardından herkes oradan ayrılmış. Tonton’un “Ne oldu? Ne-
reye gidiyorsunuz?” gibi sözlerine hiç aldırış etmemişler. 

Tonton’un hayatı gittikçe zorlaşmış, artık hiç arkadaşı kalmamış. Hiç kimse onunla konuşmuyor, 
onu görmüyor gibi davranıyormuş.

Tonton çok acı çekmiş. Bazen hasta olmuş, kimse bakmamış; bazen soğuktan üşümüş, kimse 
umursamamış. Bazen ormanda yapayalnız kaldığını düşünmüş. En sonunda öfkelenmemeyi öğ-
renmiş. Ormandaki bir meşenin yakınlarında, bir çayın kıyısında Pufpuf’u bulmuş. Ona:

Öfkeli Tonton
MASAL
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 Pufpuf beni affet. Hatamı anladım ve telafi etmek istiyorum, demiş.

Pufpuf:

 Affettim gitti, demiş.

Bu durum tüm orman halkına duyurulmuş. Tonton bir daha hiç öfkelenmemiş. 

Gökten üç elma düşmüş; biri bana,  biri sana, biri de masal kahramanlarına…

2000 yılında öğretmen bir ailenin ilk çocuğu 
olarak Bursa’da doğdum. İlkokul öğretmenim 
ve BİLSEM’deki edebiyat öğretmenim yazma-
daki keşfimin mimarları oldular. Yazmaya böyle 
başladım ve bu, içime sığmayan düşüncelerimi 
aktarmada en iyi yolum. Çocuk yüreğimle ka-
leme aldığım masallardan sonra kendi öykü 
kitabımı yayımlayarak serüvenimi sürdürdüm… 
Tarihi konu alan öyküler ve romanlar yazmak 
istiyorum. 

İkbal Sena Nur Demir
Bursa
BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi
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Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Cinler top oynarken eski hamam içinde… Ben deyim şu 
ağaçtan, siz deyin şu yamaçtan; uçtu, uçtu, bir kuş uçtu; kuş uçmadı, gümüş uçtu. Gümüş uçmadı, 
Memiş uçtu. Uçar mı, uçmaz mı demeye kalmadı; anam düştü eşikten, babam düştü beşikten… 
Biri kaptı maşayı, biri aldı meşeyi; dolandım durdum dört köşeyi.

Bir zamanlar ormanda yaşayan, hayvanlarla konuşabilen bir tarzan kız varmış. Bu kızın adı Kıvır 
Kız’mış. Bir gün bir sincap gelip Kıvır Kız’a “Kıvır Kız, Peri Bıyıklı seni çağırıyor!” demiş. Kıvır Kız he-
men koşarak Periler Ülkesi’ne gitmiş. Periler Ülkesi kargaşa içindeymiş. Yapraklarla yaralı periler 
taşınıyor, peri doktorlar yaralıları iyileştirmeye çalışıyormuş. Kıvır Kız, hemen Peri Bıyıklı’yı bulma-
ya koyulmuş. Bir de ne görsün? Peri Bıyıklı büzülmüş de büzülmüş, kıyafetleri yırtılmış. Ne kadar 
kötü gözüküyormuş. Kıvır Kız:

 Ne oldu sana Bıyıklı? Seni daha önce hiç böyle görmemiştim, demiş. 

Peri Bıyıklı:

 Ahhahh! Olanları bir bilsen Kıvır Kız. Periler Ülkesi’nde küçük cadılara karşı bir savaş başladı. O 
yüzden etraf böyle kargaşa içinde, demiş. 

Kıvır Kız:

 Bu savaşın sona ermesinin bir çözümü yok mu?

 Var aslında Kıvır Kız. Küçük Cadılar Ülkesi’ne gidip barış teklif etmek. 

 Yapalım işte Bıyıklı. Küçük Cadılar Ülkesi’ne gidip barış teklif edelim. Çok kolay bir iş bu. Hem 
onlar sizden hasta cadıları iyileştirmek için peri tozu alıyorlar, siz de onlardan metal alıyorsunuz.

 Kıvır Kız, dediğin gibi kolay bir iş değil bu. İlk olarak Dr. Umulmaz Köprüsü’nden geçerek Mavili 
Ova’yı geçmemiz gerek ve Küçük Cadılar Ülkesi’nin kraliçesinin şatosuna giderek ona barış teklif 
etmeliyiz. Bu işi başarabilir miyiz bilmiyorum ama satir dostlarımdan ve orman hayvanlarından 
da yardım almamız gerekebilir.

Kıvır Kız ve Peri Bıyıklı
MASAL
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 Haydi, o zaman Bıyıklı derhâl yola koyulalım. 

Peri Bıyıklı ile Kıvır Kız, Peri Meclisinin iznini alarak yola çıkmışlar. Yürümüşler, yürümüşler, satirler 
ile karşılaşmışlar, konuşan bir fil ile tanışmışlar. Fil onlara:

 Kıvır Kız, Bıyıklı size Dr. Umulmaz Köprüsü’nden nasıl geçeceğinizi anlatayım mı? Biliyorsunuz ki 
peri tozunun uçurma özelliği var. Bu özellikten yararlanarak uçun ve köprüyü geçin, demiş.

Bu fikir Kıvır Kız ve Bıyıklı’nın aklına yatmış. Köprüye geldiklerinde üzerlerine peri tozu dökmüşler 
ve köprüyü kolayca geçmişler. Mavili Ova’ya geldiklerinde ovanın her yerinin mavi olduğunu 
görmüşler. Ve ovanın sonunda bir şato görünüyormuş. Uçuş yolu her zaman kısa sürüyormuş 
ve Mavili Ova’yı uçuş yolu ile geçmişler. Şatonun önüne geldiklerinde şatonun muhafızlarından 
kaçarak bir pencereden içeri girmişler. Bu pencere kraliçenin odasının penceresiymiş. Bıyıklı ve 
Kıvır Kız pencereden atlayınca karşılarında cadı kraliçenin durduğunu görmüşler. Peri Bıyıklı ko-
nuşmaya başlamış:

 Sevgili kraliçe, lütfen bu savaşa bir son verelim. Barış imzalayalım. Nasıl olsa birbirimizden 
alışveriş yapıyoruz. 

Kraliçe:

 Peri, bu fikrin iyi bir fikir. Aslında savaşa girmeyi biz de istemezdik ama savaş bir kere oldu işte. 
Bu fikrini onaylıyorum. Barış antlaşmasını ben de istiyorum demiş. Periler ve Küçük Cadılar Ülkesi 
bu antlaşmadan sonra sonsuza kadar savaşsız ve mutlu yaşamışlar.  

2003 senesinde, baharın gelişiyle gözlerimi 
açmışım.Beş yıldır Bursa Kamil Tolon Bilim ve 
Sanat Merkezine devam ediyorum. Bu yıl 7. 
Sınıftayım. Edebiyat alanında masallardan olu-
şan bir projeyi tamamlamaya çalışıyorum. Kü-
çükken benimsediğim, Duru’yu oluşturan iki şey 
bilirim: Kitaplar ve dans. Tabiat huzur ve sevgi-
nin kaynağıdır benim için. Ne yazık ki lügatimde 
hedeflemek hiç olmadı; akıllıca düşünmeye 
başladığımdan beri şiir sever ve gayesizim.  

Duru Barışık
Bursa
BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi

dans. Tabiat huzur ve sevgi-
nim için. Ne yazık ki lügatimde 
madı; akıllıca düşünmeye
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Ülkelerin bulutlar üzerinde bulunduğu bir gezegen varmış. Bir gün adı Kedi Bulutu olan bu geze-
gende bir ateş kedisi doğmuş. Bu kedinin adı Sıcak’mış. Bu ateş kedisini kimse sevmemiş.  Sıcak, 
bunun nedenini anlayamamış. Bir gün Kedi Bulutu’nun kraliçesi Kanarya, Sıcak’a bunun nedenini 
anlatmış: 

Bak Sıcak. Hiç kimse seni sevmiyor. Çünkü bize verdiğin her şey alev alıyor. Örneğin dün gece te-
lefon aldığın telefoncu yandı. Çünkü verdiğin 200 BP (bulut parası) birkaç saniye sonra alev aldı. 

Sıcak artık buna dayanamıyordu. Diğer bulutları araştırıp alev bulutu olan bir bulut buldu. Buraya 
gitti. Burada da hoş karşılanmadı. Çünkü buradaki herkes ejderha idi. Sıcak biraz daha araştırıp 
adı Kanatlı Kediler Bulutu olan bir bulut buldu. Buraya gitti. Kanatlı olduğu için mutluydu. Sıcak’ın 
aklına bir fikir geldi. Artık eline eldiven giyecekti. Bu bir süre işe yaradı. Fakat sonra eldivenler de 
yanıp kül oldu. Sıcak, bulutun kraliçesi Hava ile konuştu. Hava ona başka bulutlarda başka ateş 
kedileri olduğunu ve adı Ateş Kedileri olan bir bulut kurabileceğini söyledi. 

Sıcak araştırıp boş bir bulut bulmuş ama bu bulut sadece 1.500 BP imiş. Fakat onun sadece 800 
BP’si varmış. Hava’dan yardım istemiş.  Hava ona 200 BP vermiş. Hâlâ 500 BP gerekiyormuş. Ateş 
bulutuna gitmiş, Kraliçe Alevli’den yardım istemiş. Alevli ona 100 BP vermiş. Sonra Kedi Bulutu’na 
gitmiş; kanarya 200 BP, annesi ise 100 BP vermiş. Sıcak’a 100 BP daha gerekliymiş.  Evini satmaya 
karar vermiş. Evini satınca 10.000 BP kazanmış. Ateş kedisi bunun 9.900 BP’si ile Bulutu’na evler, 
marketler, bankalar, iş yerleri, okullar ve saraylar yaptırmış. İlanlar asmış. Birkaç ay sonra Ateş 
Kedileri Bulutu, ateş kedileri ile dolmuş. Bol bol da dost bulutları olmuş. Fakat bir düşman bulutları 
da varmış. Adı Su Kedileri Bulutu’ymuş. Sıcak çareyi araya bir volkan koymakta bulmuş. Su Kedi-
leri Bulutu kralı Sucuk ise araya bir şelale koymuş, şelale volkanı söndürünce ateş kedileri tedirgin 
olmaya başlamışlar. Sıcak yeniden çare aramaya başlamış. O da şelaleyi yok etmeye çalışmış. 
Şelale yok olunca Sucuk ona saldırmış. Böylece bir savaş başlamış. Hatta savaş o kadar büyümüş 
ki tüm gezegen ikiye ayrılmış. Bir tarafta ateşe yakın olanlar, diğer tarafta suyu tutanlar varmış. 
Artık o güzelim gezegende dostluk diye bir şey kalmamış. Sıcak buna bir çare bulmak istiyormuş 
fakat savaşın başı olduğu için bir şey yapamıyormuş.  Sucuk da aynı düşüncedeymiş. 

Sonunda bir ateşkes imzalamaya karar vermişler. Bunun sonucunda savaş bir yıl boyunca dur-
durulmuş. Sıcak ve Sucuk çare düşünmeye başlamışlar. Hâlbuki sadece birbirlerinin düşüncelerini 
bilmeleri yetiyormuş. Sonunda Hava, iki tarafta da olamadığından gidip iki kedi ile görüşmeye 

Ateş Kedisi Sıcak Kedi
MASAL

Şelale yo
ki tüm ge
Artık o gü
fakat sav

Sonunda 
durulmuş
bilmeleri 
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karar vermiş. Öncelikle Sıcak’ı alıp Kanatlı Kediler Bulutu’na gitmiş. Sonra Sucuk’u alıp getirmiş. 
Konuşmaya başlamış:

Bakın artık savaşı durdurun. Yoksa bu güzelim gezegen sonsuza dek düşman kalacak.  Sıcak söz 
almış:

Ben savaşmak istemiyorum ki.  

Sucuk:

Ben de aynı düşüncedeyim.    

Hava:

O zaman bir barış antlaşması imzalayın. Hatta adı da Sıcak Sucuk Barış Antlaşması olsun.

Bir hafta sonra antlaşma imzalanmış. Hatta Sıcak ile Sucuk evlenmişler. Ve adı Buhar olan bir bu-
har kedisi çocukları olmuş. Fakat iki bulutunda şartları Buhar için çok kötüymüş. Sonunda bir ka-
rar almışlar. Buhar, Hava ile yaşayacakmış. Bu sayede Buhar dört bulutun da önderi olmuş. Ateş 
Kedileri Bulutu’nun prensesi, Su Kedileri Bulutu’nun prensesi, kuracağı Buhar Kedileri Bulutu’nun 
kraliçesi ve Kanatlı Kediler Bulutu’nun prensesi. Sıcak ve Sucuk ailece yaşamak için emekliye ay-
rılmışlar ve hep birlikte Hava’nın yanında yaşamışlar.

MERAKLIYA NOT: Sıcak ve Sucuk’un yaptığı antlaşma gezegendeki en önemli antlaşma sayıldı, 
tüm okullarda öğretildi, müzeye kaldırıldı,  Ateş ve Su Kedileri Bulutu’nun giriş kapısındaki altın 
yerde şöyle yazar:

SICAK SUCUK BARIŞ ANTLAŞMASI

2004 yılında Bursa’da doğdum. Dört yıldır Bursa Kamil 
Tolon Bilim ve Sanat Merkezine devam ediyorum. Ede-
biyat ve biyoloji alanlarında çeşitli projeler yürütüyorum. 
Bana göre yazmak bir ihtiyaç ve ben bunu çok seviyorum. 
İnsan yazarak gelişiyor ve kendini ifade edebiliyor. Duyarlı 
olmaya gayret eden bir kişi olarak bunu yansıtmanın en 
iyi yolunun yazmak olduğuna inanıyorum. Yazdıklarımda 
mesajım sevgi. Dünyayı sevgi kurtaracak…

Ece Azra Aktürk
Bursa
BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi
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Evvel zaman içinde,  kalbur saman içinde; pireler berber, develer tellal iken, ben anamın beşiğini 
tıngır mıngır sallar iken ip koptu beşik devrildi. Anam kaptı maşayı, babam kaptı meşeyi, döndür-
düler dört köşeyi. Dar attım kendimi dışarı… Kaç, kaçmaz mısın? Vardım bir pazara. Bir at aldım 
dorudur diye. Bineyim dedim, at bir tekme salladı bana geri dur diye. Padişahın topları ateşe 
başladı. Topladım gülleleri cebime koydum darıdır, diye. Edirne’ye yettim. Selimiye minarelerini 
belime soktum borudur diye. Yakaladılar beni tımarhaneye attılar delidir diye. Babamdan haber 
geldi, onun eski huyudur diye. Bereket inandılar, tutup beni saldılar. Neyse uzatmayalım masala 
başlayalım.

Bir zamanlar Beril diye bir prenses yaşarmış. Ama bu prenses bildiğiniz prenseslerden değilmiş. 
Beril maceracı ve meraklı bir prensesmiş. Aynı zamanda cesurmuş ve tam ona göre bir diyarda 
yaşıyormuş. Bu diyar Uçuç diyarıymış. Bu diyar uçan adalardan oluşan ve her adasında farklı bir 
biyom olan devasa bir diyarmış. Beril de bütün bu diyarı gezmek istermiş. Ama babası izin ver-
mezmiş çünkü orada karşısına rakip diyardan cadıların çıkabileceğini düşünüyormuş.

Bir gün Beril kaçmış ve diyarı gezmeye başlamış. Birden karşısına tam da babasının düşündüğü 
gibi bir cadı çıkmış. Beril önce irkilmiş sonra cadının ona bir şey yapmadığını görüp ona yakla-
şarak:

Merhaba, ben Beril. Uçuç diyarının prensesiyim, demiş.

Cadı ondan zarar gelmeyeceğini anlayarak Beril’e:

Beril ve Poki
MASAL
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– Merhaba ben de Poki. Ben de Volkan diyarının prensesiyim. Sana bir şey sorabilir miyim?

– Elbette.

– Buraya neden geldin?

– Buraya merakımdan geldim. Babam bir cadıyla karşılaşırım diye izin vermiyordu, ben de kaç-
tım. Peki, sen neden geldin?

– Benimki de aynı. Benim babam da bir periyle karşılaşırım diye istemedi. Sana bir soru daha 
soracağım. Peki, sana bu iki diyar arasındaki savaş mantıklı geliyor mu?

– Hayır. Zaten öyle gelseydi şu an seninle konuşuyor olmazdım. Sana bir şey söyleyeyim mi?

– Söyle.

– Hadi bu düşüncelerimizi babalarımızla paylaşalım.

– Tamam.

Yarın da buraya gelip aldığımız tepkileri birbirimize anlatalım. Ama şimdilik eve gidelim, demiş 
Beril ve ikisi de evlerine gitmişler.

Beril’in babası ona bir sürü soru sormuş. Beril de bir yalan uydurmuş. Sonra babasına Poki ile 
anlaştıkları düşünceyi söylemiş. Babası:

Olabilir ama bunun için cadıların da bu olayı onaylaması gerekir. Hem madem barışı bu kadar 
çok istiyorsun, bunu onlara sen soracaksın, demiş.

Ertesi gün Poki ile Beril buluşmuşlar. Beril babasının dediğini söylemiş. Poki de söylemiş. Ama 
söyler söylemez Beril’in yüzü bembeyaz olmuş. Çünkü Poki’nin babası bunu reddetmiş. Üstelik 
bir de şart koymuş. “Savaşırız, kazananın istediği olur.” demiş. Beril, Poki’ye babasına biraz daha 
yalvarması gerektiğini söylemiş. Beril düşünmeye başlamış. Bu durum karşısında babasına doğ-
ruyu söylemesi gerektiğini anlamış. Poki de umutsuzmuş ama yapabileceği bir şey de yokmuş. 
Biraz daha konuşup evlerine dönmüşler. Beril eve geldiğinde babasının yanına gitmiş. Cesaretini 
toplayıp her şeyi anlatmış. Babası biraz düşünüp:

Doğru söylemen beni mutlu etti. İkiniz de barışı tercih etmekle doğru olanı yapmışsınız. Daha on 
altı yaşında olmana rağmen çok iyi bir lord olacağını gösterdin. Soruna gelince ben Volkan diya-
rının lordu Sabri ile konuşurum, sen şimdi yemeğini ye tamam mı kelebeğim.

Beril:

Tamam babacığım.

. Daha on 
lkan diya-alt

rın

Be

Ta
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Uçuç diyarının lordu Kaan gidip Volkan diyarının lordu Sabri ile konuşmuş. Sabri biraz düşündük-
ten sonra “Evet”, demiş. 

Sonunda barış sağlanmış. Bu haber kısa sürede yayılmış, kutlamalar yapılmaya başlanmış. Beril 
ve Poki de olgun davranışlar sergiledikleri için diyarlarının lordları olmuşlar. Babaları da birlikte 
emekli hayatı yaşamaya başlamışlar ve günde 50 DL (diyar lirası) almaya başlamışlar.

Gökten beş nar tanesi düşmüş; biri bana, biri sana, biri aileme, biri Hasan öğretmenime, biri de 
köpeğim Gofret’e.

3 Mayıs 2003’te Bursa’da doğdum. Bu yıl 8. 
sınıfa gidiyorum. Yoğun yaşamımda yazmak 
beni çok ama çok rahatlatıyor. Her zaman 
araştırmayı ve öğrenmeyi seven bir insanım. 
Piyano çalmak, resim çizmek ve yazmak benim 
vazgeçilmezlerim.

Ayşe Aysu Cengiz
Bursa
BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi



“Düşünce şüpheyle başlar. Düşünce, tezatlarıyla bütündür. 

Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hataya 

mahkûm etmek değil midir?”

Cemil Meriç

Güneşin Bahçesinde Binbir Renk
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– Eskici, eskici, haydi eskiler alırım, eskiciiii…

– Eskici! Bakar mısın biraz? Şu ceket ne kadar eder? Kaça alırsın bu ceketi? Biraz eski ama kumaşı 
iyidir. 

Belli bugün çok yer gezmişsin yine tezgâhın epey dolmuş. Bu pantolonu kimden aldın? Dur tah-
min edeyim. Ütüsünün keskinliğine bakılırsa önceki sahibi bir memurdu galiba. Bak şurasında bir 
mürekkep lekesi var. Sakın bu leke açmış olmasın aralarını sahibiyle?

Sen hep elbise, ayakkabı mı alır satarsın be eskici? Saat yok mu sende, saat? Hani şöyle kelebek 
zemberekli, eski günlerden dem vuran, tik tak, tik tak, tik tak…

Gel seninle bir takas yapalım. Ben sana yeni olan neyim varsa vereyim. Sen bana eskiler ver. 
Ama senden para pul istemem. Bana biraz mazi, biraz geçmiş ver yeter. Al, şu yeni aldığım ta-
kım elbisem senin olsun; şu bugünümün en mutlu anı... Hatta al, bütün günüm senin olsun. Neyim 
varsa senin. Yeter ki bana dünümü ver. En hüzünlü dünüm olsun, razıyım. O günlere döneyim ve 
hiç büyümeyim. Zaman buz kessin o anda.

Gençliğimi istiyorum senden, başımda kavak yelleri esen günleri. Gençliğimi istiyorum, dumura 
uğramış hayallerimi, en baştan başlamak için. Yeniden renkli hayaller kurmak; gökkuşağı gibi 
renkli, deniz kadar mavi, su gibi saf, temiz hayaller... Al bugünümün mumu sönmüş umutlarını, bir 
daha sönmemecesine bana yeni kandiller yak.

 Aynadaki yüzüme artık yabancıyım. Bu sima benim değil, ben bu değildim, ben bu değilim. 
Aşinası olduğum asıl suretimi gönder bana. Saçlarım gür olsun yine, dalgalı olsun. Günah kadar, 
bahtım kadar, zifiri karanlık kadar kara olsun. Şu ölüme müptela çizgileri sil. Kopar salkımlarını 
yüzümün. Kaybet matlaşmış rengini.

Eskiler Alırım
DENEME
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Ve yüreğim… Al bu ritmi bozuk paslanmış yüreğimi, sevda sularında tekrar tekrar yıka. Köpürsün 
yaşama sevinciyle. Hiçbir leke kalmasın bu demden. Bezirgân yüreği gibi çarpsın, umarsız. Tı-
kanan sevgi damarlarımın önü açılsın. Coşsun hoyrat ırmaklar misali kanım, taşsın yatağından. 
İçimdeki kızıl buzlar erisin, kırılsın yalnızlığımın kristal aynaları. Ve sökülsün gönlümdeki prangalar.

Ah eskici! Bir bilsen neler arzuluyor deli gönlüm. Yükselmek, yükselmek istiyorum. Öyle ki göğe 
ersin başım. Öyle ki gökyüzünün dudaklarına kondurayım busemi, gözyaşlarının pınarlarından 
içeyim kana kana. Kararan bulutları yine ben boyayayım maviye…

Öyle ki güneşi her seher ben uyandırıp gurup vakti ben yatırayım yatağına. Ceplerimi onun ziya-
sıyla doldurayım, kışın yeryüzüne serpmek için.

Öyle ki yıldızlarla sevdamı paylaşıp içimi onlara dökeyim. Sevdamı, yalnızlığımı, çaresizliğimi on-
lara haykırayım. 

Öyle ki mehtabın üstünü üşümesin diye ben örteyim.  

Lodoslar, poyrazlar öpmesin yanaklarımı artık eskici. Kalbime ilk korları düşüren ıslatsın dudak-
larımı.  Bu günümde kayboldum ben. Ellerimi kara gecelerin yerine hasret kokulu yarim tutsun.

Çiçekler sevgi için gülümseyerek yarsın toprağın karnını eskisi gibi. Renk renk açsınlar allı morlu; 
kardelenler, yaseminler, nilüferler, menekşeler… Yarınlara açsınlar kanatlarını pervasızca. Karde-
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len, özgürlüğün; yasemin, mutluluğun; nilüfer, umudun; menekşe, aşkın timsali olsun. Hiç solma-
sınlar, her daim taze kalsınlar ama. 

– Eskici! Sen hiç eskinin özlemini duymaz mısın ara sıra? Efkâr basmaz mı, kederlenmez misin? 
“Ah neydi o günler!“ diyerek yad etmez misin dününü? Kim bilir senin de ne umutlara gebe gon-
caların vardı açmadan solan. Öyle ya, sen de bir zamanlar ömrünün baharında hayat dolu bir 
delikanlıydın. Senin de cilalı günlerin vardı. Dünyaya eskici olarak gelmedin ya. Yüzündeki çizgiler 
kim bilir hangi acıların remzini taşıyordur.

– Ne o, ağlıyor musun? Yapma be eskici, sil gözlerinden süzülen kederini, bak ben ağlıyor mu-
yum? Koy tezgâhına şu yüreğimi, al, götür. Senden bir şey istiyorum; ya al dünüme götür beni ya 
da geçmişimi bana getir. Dur, gitme! Gitme eskici!

Eskiciii , eskiciii, eskiler alırım, eskiciii!...
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21. yüzyılın ilk yazında açtım gözlerimi bu dün-
yaya. Sıcağa hasret bir memlekette yazın doğ-
mam en büyük şansım olsa gerek. Babamın ilk 
göz ağrısı olmam yanında doğduğum günün 
babalar günü olması hele ki üç kardeşten tek 
kız olmam hep el üstünde tutulmamı sağladı. 
Beni en mutlu edense müstakil evimizin bah-
çesinde kardeşimle oyunlar oynamaktı. Sabah 
kardeşimle evden çıkıp acıkıp susmadan eve 
girmemek, aklımıza gelen her oyunu oynamak. 
Ne yazık ki geçirdiğim bir ameliyat bahçede 
akşamladığımız günlere ara vermemize sebep 
olmuştu. Hareketlerim kısıtlı olduğundan en 
büyük eğlencem şüphesiz annemin okuduğu 
kitaplardı. Her gece farklı bir prenses olmak, 
her masalda farklı bir maceraya atılmak, kor-
kunç ormanlarda kaybolup fırtınalı denizlerde 
dalgalarla boğuşmak, denizin derinliklerinde 
balıklarla yüzüp bulutların üstünde devlerle 
savaşmak. Kitaplara olan aşkım o zamanlar 
başlamıştı. Ben de kimsenin yardımı olmadan 
bir gezgin olup her bir şehrini gezmek, bir kaşif 
olup her bir karışını yeniden keşfetmek iste-
dim uçsuz bucaksız kitap diyarının. Bu yüzden 
okula başladığımda kitap okuyabilmek için 
harfleri annemin yardımıyla evde öğrenmiştim. 
Zamanla masallar az gelmiş bu yüzden önce 
Türk klasiklerine yelken açmış ardından rotayı 

Funda Sagıt

Kırşehir
Kaman Bilim ve Sanat Merkezi

dünya klasiklerine çevirmiştim. Zamanla 
tarih, siyaset, bilim kurgu, fantastik, ma-
cera, romantik, dram derken okudukla-
rımla yetinemez olmuştum. Bulmalıydım 
bir kalem bulup yazmalıydım içimdekileri 
haykırmalıydım dünyaya bir yazar misali. 
O zaman almıştım elime kalemi sayfa-
lara dökmek için içimi. Çünkü biliyordum 
ki keşfedilecek daha çok diyar daha çok 
hayat vardı. 

kezi
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“Bir dünya bırakın biz çocuklara/Islanmış olmasın gözyaşlarıyla…” diye başlıyor çocukluğumun 
şarkısı… Çocukların gönüllerindeki dünya bu işte. Tek istekleri gözyaşının olmadığı, sevginin 
hüküm sürdüğü bir dünya...

Bir dünya isterdim şarkıdakine benzeyen, sadece biz çocukların dünyası. Savaşlar yerine oyun-
lar olan bir dünya. Bomba atan uçaklar yerine uçurtmalarımız dolaşmalı gökyüzünde. Kuru-
mak üzere olan göller yerine şarkılar söyleyen şelalelerimiz olmalı. Ağaçlarımız bin bir türlü 
meyveler vermeli bizlere.

Bomba sesleriyle uyandığımız şu günlerde neden bebek ölüleri vuruyor kıyılarımıza? Çocukla-
rın gözleri neden yaşlı? Neden ıslatıyorlar hayalimdeki dünyayı? Ey büyükler, bir gün çocukların 
gözlerinden akan yaş sel olup yok edecek dünyanızı, farkında bile değilsiniz.  Susturun bom-
baları artık! 

Suçu günahı olmayan bir çocuğun, kıyıya vurmuş, ayakkabılı ölü bedenini izledi tüm dünya 
utanç içinde.  Bodrum sahilinde, yalnız başına, kaskatı kesilmiş hâlde yatan dört yaşındaki o ço-
cuğun bedeni insanlığın bitişinin resmidir. Ne işi vardı Ortadoğu’da dünyaya gelmiş bir bebeğin 
Ege sularında? Neden kaçıyordu bu çocuk? 

Bir lastik bot ve içi insan dolu... Bir gece vakti sulara gömülürken kulaklarda kalan sadece acı 
çığlıklar ve sonrası derin bir sükûnet.

 Ortadoğu’nun ateş çemberi çöllerinde başlamış yolculuk. Çoluk çocuk özgürlüğe kaçış yolun-
da, hedef bir Avrupa ülkesi. Orada kuracaklardı dünyalarını yeniden. Bombalardan, ölümler-
den uzak bir dünya... Orası onlar için bir “uçurtmalar ülkesiydi”... Ama olmadı. 

Haber bültenleri dünyaya bu utanç görüntülerini sunduğu gece sabaha kadar uyuyamadım. 
Gözümün önünde hep o kıyıya vurmuş bebeğin cansız bedeni... Aklımda ülkesinden kaçıp bize 

Uçurtmalar Ülkesi
DENEME

nnn gözyaşlarıyla…” diye başlıyor çocukluğumun
e. TeT k istekleri gözyaşınınnnnnn olmadığı, sevginin n 
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sığınmış, yanı başımızdaki insanlar. Evimin karşısındaki parkta oynayan dilini bilmediğim ço-
cuklar... Benim ülkem, benim şehrim, benim sokağım onların sığınağı olmuş. Kucak açmışız dev-
letiyle, halkıyla bu insanlara; dramlarına seyirci kalmamışız vicdanların köreldiği şu dönemde.

Ne demişti Yunus:

“Sevelim sevilelim,

Bu dünya kimseye kalmaz.”

Özlenen dünya kardeşliğinin ilk tohumlarının atıldığı topraklardır yaşadığımız coğrafya; Yunus-
ları, Mevlânaları yetiştiren bu topraklar. Zulümden kaçanların tarih boyunca sığınağı olmuştur 
Anadolu’nun vicdanı. İstanbul sokaklarında Kara Kıta’nın çocuklarının kaygısızca ve korkusuzca 
dolaşmalarının altında yatan gerçek burada gizlidir. Aslında küresel barış bu topraklarda çok-
tan gerçekleşmiş ama kör vicdanlar bunun farkında bile değil. 

Onlar tartışadursun çoktan vücut bulmuş benim ülkemde Avrupa Birliği hedefi. Antlaşmalarla, 
görüşmelerle bir araya gelemeyen insanlık, çoktan birliği sağlamıştı bile Mevlana’nın manevi 
huzurunda. 

O zaman neden hâlâ bekletiliyor benim ülkem Avrupa Birliği kapısında? Dostluk, adalet, barış 
için yıllardır çabalayan, haklarımızı sonuna kadar korumaya çalışan Avrupa Konseyinin kapıları 
neden açılmadı ülkeme? Türkiye de altmış yılı geçkin bir süredir dünya barışı için elinden gele-
nin en iyisini yapmaya çalışıyorsa hakkı değil midir o birlikte yerini almayı istemek. 

Savaşlara karşı çıkıp huzurlu ve mutlak bir denge istiyorsak neden geleceğin Avrupa vatan-
daşlığı kapısı bize de aralanmasın? O kapı aralanmış olsaydı haber bültenlerinde kıyılarımda-
ki bebek ölülerini değil, rengârenk uçurtmalarla şenlenen çocukların görüntülerini izleyecektik 
şu an.  

Bir hayal kuruyorum, dünyayı acılara boğan büyüklerime inat. Savaşları, acıları, yoksulluğu, 
her kötülüğü kaldırıyorum dünyamdan. Gökleri boşaltıyorum uçurtmalarınız için. Yapmayın 
böyle, ağlamayın çocuklar artık! Savaş uçaklarını hurdalığa gönderdim. Artık kapatamaya-
caklar maviliklerimizi. Artık erimeyecek buzullar, merak etmeyin! Söz veriyorum, beraber ka-
yak yapacağız buzullarda. Hem kayıp hem uçurtmalarımızı uçuracağız. Sıkıntıları bir jete bin-
dirip göndereceğim uzay boşluğuna. Kimse kesemeyecek ağaçlarımızı. Tırmanıp koparacağız 
o güzel meyveleri. Gövdelerine evler yapacağız tek bir dalını bile kırmadan.

Uçun uçurtmalar gökyüzüne. Gözyaşlarımızı alın, götürün bizden çok uzaklara. Geri döneme-
sinler, ağlıyor demesin kimse bize. Acıları, hüzünleri, yoksulluğu da unutmayın sakın. Onları da 
alın götürün, uzak bir yerde bırakıp geri dönün. 
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Geri dönerken savaşın ülkelerine de uğrayın. Sevgi bırakın bu ülkelere. Savaş sevgiye yenilsin. Çek-
sin gitsin dünyamızdan. Sevgi hâkim olsun tüm dünyaya. Dönerken kuşlarla yarışın. Onlara bir tu-
tam sevgi verin. Gittikleri yerlere bıraksınlar. 

Barış ve sevgi götürdüğünüz ülkelere 23 Nisan’ı da bırakın. Çocuklar koşsun, eğlensin gönüllerince. 

Kaldırın haritalardan sınırları. Artık tek bir ülke var dünyada. Sevginin ve barışın ülkesi. Diğer adıyla 
uçurtmalar ülkesi... 

– Dilhan, kızım ne düşünüyorsun; dalıp gitmişsin yine?

– Yok bir şey anne!

– Şu yemeği, soğumadan bodrum katımızdaki mülteci komşularımıza götürür müsün? 

– Tabii ki anne, seve seve... 

2001 yılının baharında 28 Mart'ta Amasya'da 
hayata gözlerimi açmışım. Ailemin ilk çocuğuy-
dum. Benim gelişim ailemde ikinci bir bahar 
havası estirmiş. Dolayısıyla ailem anlamı "Gö-
nül Sultanı" olan Dilhan ismini vermiş bana.

BİLSEM öğrencisi olduğumda hayatımda yeni 
ve güzel bir sayfa daha açılmıştı. Burada da 
günler keyifli geçiyordu. Bütün dersler arasında 
ilgimi en çok çeken fizik ve Türk dili derslerini 
seçtim. Şu an 10. sınıftayım. BİLSEM'e severek 
devam ediyorum. Yarışmaların bana iyi şeyler 
kattığını ve beni motive ettiğini düşünüyorum. 

Amasya
Amasya Şehit Ferhat Ünelli 
Bilim ve Sanat Merkezi

Dilhan Özarslan

at Ünelli 
rkezi

rslan
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Bugüne kadar doğru düzgün kitap okumamış insanlar şimdi kitap delisi (!) oldular. Çünkü ortalık 
gereksiz kitap kaynıyor. Kitapları seven bir insan olarak bunu söylemem hoş olmayabilir ama 
gerçekten gereksiz. Kurguları basit bile diyemiyorum. Basitten de kötü. Yazarlığa hakaret olarak 
algılanabilecek kitaplar var. Onlara kitap demek istemiyorum aslında. Henüz onlar için yeni bir 
terim geliştirilemediği için bu kelimeyi kullanmak zorunda kalıyorum. Yayınevlerinin bunları nasıl 
“kitap” diye bastığını anlamıyorum. Tabii onlar da bir bakıma haklı, okunmasaydı basmazlardı 
herhâlde.

İnsanlar gerçekten güzel kitapları okumak yerine bunları okuyor. Ama ortada kitap diye bir şey 
yok. “Alarmın sesiyle uyandım.” diye başlıyor ve anlatıyorlar. Kitaptaki ana karakter sevimli ve iyi 
bir kızdır. O gün de yeni okulunda ilk günüdür. Okula gider ve bakar ki tek sıra boştur. Tahmin edin 
kimin yanına oturur? Soğuk tavırlarıyla dikkat çeken erkek karakterin yanına mecburen oturur. Ne 
kadar ilginç değil mi? Daha sonra kız bilmeden okulun en popüler ama kötü kızıyla kavga etmek 
üzereyken tanımadığı biri onu kurtarır. Sonra arkadaş olurlar. Arkadaşlarından yanında oturduğu 
çocuk hakkında hoş şeyler öğrenmez. Çocuk barlarda takılmaktadır, sigara ve alkol kullanmak-
tadır. Ama nasıl oluyorsa bu bahsettiğimiz kişi liseli bir ergen. Ardından kız bu yakışıklı ama içine 
kapanık karaktere âşık olur. Çok şaşırdınız değil mi? Kız; erkek karaktere yakınlaşmaya, onun 
hakkında daha çok şey öğrenmeye çalışır. Fakat yakışıklı erkek karakter ona yüz vermez. Peki, 
bu kızı durdurur mu? Tabii ki hayır. Aslında erkek karakter de kızı seviyordur ama belli etmeme-
ye çalışır. Bir gün kız erkeğin evine gider ve gizlice onun odasına girer. Bir fotoğraf bulur. Tam o 
anda erkek karakter içeri girer ve kıza bağırır. Kız ağlayarak çıkar. Ertesi gün kız, erkeğin ailesiyle 
ilgili trajik bir olay yaşadığını öğrenir. Erkek ona bağırdığı için özür diler. Kız da anlayış gösterir. 
Ama bir kız daha vardır ve erkek karakteri seviyordur. Ana karakterimizin ilk gün neredeyse kav-
ga ettiği kötü kız... Bu kötü kız, ana karaktere kötülük yapar. Devamı? Devamını sanırım hepimiz 
biliyoruz. Erkek kıza açılır. Sonrasında da bunların arasında yaşanan sorunlar, bu sorunlardan 
sonra barışıp tekrar aralarının iyi olması ve başka sorunlar ve başka barışmalar… Ardından da 
mutlu bir son... 

Gereksiz Kitaplar
DENEME
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İnsanlar kitap diye bunları okuyor. Eminim siz de görmüşsünüzdür kurgusu böyle olan kitapları. 
Diğer taraftaysa gerçek yazar yıllarca uğraşarak muhteşem bir eser ortaya çıkarıyor. Ve bu ese-
rin okuyucusu az önce anlattığım kitabın yarısı kadar bile değil. Acaba sorun bunları kitap diye 
yazanlarda mı yoksa bunları kitap diye okuyan bizlerde, sizlerde mi?

Neden doğru düzgün kitaplar değil de bize hiçbir şey kazandırmayan, farklı bakış açısı sunma-
yan, dilimize katkı yapmayan, muhteşem kurgusu ile güzel hayaller sunmayan kitapları okuyo-
ruz? Ben kötü bir kitap okuduğumda harcadığım dakikaları zaman kaybı olarak görüyorum. Evet, 
ben de bir kez böyle bir hata yaptım. Sonra da aralarındaki farkın aslında ne olduğunu gördüm. 
Gerçekten güzel bir kitap okurken zaman duruyor sanki. Dünyadan kopmaya başlıyorum. Yeni 
kelimeler ve onların doğru kullanımlarını öğreniyorum. Okuduğum her güzel kitap bana bir sürü 
şey kazandırıyor. Siz de artık elinizdeki popüler (!) kitapları bir kenara bırakıp gerçek kitaplar 
okumaya başlayın. Böyle kitaplar okumak inanın hepimiz için daha iyi olacak.

23 Haziran 2003 tarihinde dünyaya geldim. 2. sı-
nıfta BİLSEM sınavına girdim. 3. sınıfta BİLSEM'le 
tanıştım. 7. sınıfta ise yazarlık eğitimi alarak yazar-
lık hayatıma başladım. Okumayı öğrendiğim gün-
den beri kitap okumayı seviyorum. Bu yüzden be-
nim için bu ders heyecan verici bir deneyim oldu. 
Kafamdakileri kâğıda dökmek bana huzur veriyor. 
Yazdığım yazılar sayesinde insanlarla düşüncele-
rimi paylaşmak ve belki de onların düşüncelerine 
yön vermek, onlara farklı bakış açıları sunmak ger-
çekten muhteşem bir duygu. Yazarlık haricinde en 
sevdiğim şey robot etkinlikleri. Öz geçmişimde BİL-
SEM’den bu kadar bahsetmiş olmam geçmişimde 
büyük bir yer kaplamasının yanı sıra geleceğimde 
de büyük bir yer kaplayacak olması. Biliyorum ki 
burada daha pek çok şey öğreneceğim, geleceğe 
bu sayede umutla bakacağım.

Konya
Konya Bilim ve Sanat Merkezi

Alanur Funda Haphap

S

nn

Sanat Merkezi

nda Haphap
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“Doğa” denilince aklınıza ne kadar çok şey geliyor değil mi? İçinde ne çok kelime, ne sırlar gizli 
aslında. Doğa bir sanat eseri âdeta… Çiçekler, böcekler, kuşlar, ağaçlar ve daha birçok şaheser.

Peki, insanlar doğanın değerini bilir mi yoksa sadece elinden geldiği kadarıyla onu sömürmeye 
mi çalışır? İçinizde doğaseverler vardır. Ama doğada birkaç gün yaşayabilecek, oradaki hayvan-
larla ve bitkilerle arkadaş olabilecek çok az kişi vardır. Biz doğanın bir parçasıyız ama yerimizde 
durmayıp diğer canların yaşam alanına girerek sadece sorun oluşturuyoruz. 

Doğa bize kendimiz için en iyi yeri vermiş zaten. Onu dinleyelim. Bizim için en iyi kararı o verir. Bizi 
yönetir bir bakıma. Burada da bir başka soru geliyor akıllara. Asıl sorumuz ise şu: Doğa mı bize 
hâkim, biz mi doğaya hâkimiz? 

Önce açıklayayım. Nerede yaşayacağımıza biz mi karar veririz, doğa mı karar verir? Eğer ki biz 
karar verseydik yıllar önce Anadolu’ya göç etmezdik. Hep Orta Asya’da yaşardık. Göç nedenle-
rini hiç inceleme fırsatınız oldu mu? En büyük etken hangisi sizce? Tabii ki doğa.

Yerleşim yeri meselesi biraz karışık geldiyse daha basit bir konuyu inceleyelim. Yaşamsal faaliyet-
lerimizden olan beslenme. Doğu bölgelerinde yaşayıp da et yemeyen çok az insan vardır. Çünkü 
hayvancılıkla uğraşırlar, bu da daha çok hayvansal besinler tüketmelerine neden olur. Akdeniz 
bölgesinde yaşayanlar ise turunçgiller, muz ve çeşit çeşit otlar ile büyümüşlerdir. Çünkü o bölgede 
bu besinler yetişir ve damak tatları bu yönde gelişmiştir.

Yemek kısmında da hemfikir olduğumuzu umarak devam ediyorum. Şimdi de en iyi bildiğimiz 
konuya geçelim. Kıyafet. Kıyafetlerinizi neye göre belirlersiniz. Birbiriyle olan uyumlarına mı yoksa 
sizi nasıl gösterdiğine bakarak mı? Tabii ki bunlara dikkat ediyorsunuzdur ama en belirleyici olan 
nedir? Size biraz kopya vereyim: hava sıcaklığı... Hava sıcak olunca ince kıyafetler giyiniriz, soğuk 
olunca ise kalın. Ekvatora yakın bir yere giderken mont giyer misiniz? Kutuplarda deniz giysileri 
giyip yüzmeyi hiç denediniz mi? Bence de denemeyin. Kıyafetlerinize siz mi karar vermiş oldunuz 
böyle olunca?  Yine doğa bizim üstümüzde etkili ve yine bizi yönetiyor.

Doğanın Hâkimiyeti
DENEME
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Eğlencelerimizde de var mı bu doğa?  İnceleyelim ve sonucu birlikte görelim. Hiç kışın karın altın-
da piknik yaptınız mı ya da yazın bir gölün üstünde buz pateni?  Piknik yapabilmek için öncelikle 
havanın sıcak olması gerekir. Sonra da yerler kuru olmalı. Bunların olması için de doğanın bize 
izin vermesi gerekir. Buz pateni yapmak için önce soğuk olmalı hem de çok soğuk. Su donduktan 
sonra biraz cesarete ihtiyacınız var. Gerisi kolay. 

Doğa bize bu kadar şey hakkında yardımcı oluyorsa biz de ona yardımcı olmalıyız. Bunu an-
nemizin bizim için sofrayı kurmasına benzetebiliriz. Eğer annemiz yemek yapmazsa aç kalırız. 
Sofrayı kurmazsak da yemek gecikir ve soğur. Böylece ağız tadıyla yemek yiyemeyiz.

Doğaya yardımcı olmak için önce bitkilerle ve hayvanlarla iyi anlaşmalıyız. Mesela ağaçları kes-
memeliyiz, orman yangınları için etkili önlemler almalıyız. Ağaçlar hem havayı temizler hem de 
bize eğlence alanı oluşturur. Yazın bir ağacın gölgesinde dinlenmeden, top oynamadan büyüyen 
çocuk yoktur.  Ağaçları kesmeyelim. Pikniğe gittikten sonra çöplerimizi toplayalım ki bir daha 
gittiğimizde temiz bulalım. Ateşlerimizi söndürelim ki altında piknik yaptığımız ağaçlar yanmasın. 

Hayvanlar da doğanın bir parçası. Gereksiz ve zamansız avlanmalar yüzünden ekolojik denge-
nin bozulduğunu hepimiz biliyoruz. Çevreye bıraktığımız atıklar yüzünden her gün kaç hayvan 
ölüyor acaba?  Bunların önlemini almalıyız.

Her ne kadar doğa bize hâkim olsa ve bizim yaşam tarzımızı belirlese de yıkılmamak ve sağlam 
kalmak için bize ihtiyacı var. Onu fazla zorlamadan akışına bırakmalıyız. Neden doğanın bir ko-
luna da siz girmiyorsunuz? Onu ayakta tutmak bizim görevimiz değil mi?

Bahar Burcu Şevik
Konya 
Konya Bilim ve Sanat Merkezi
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Kitap Okumayı 
Sevmeyen Var mı?

DENEME

Hayatımızı renklendiren en güzel nesnelerden biridir kitap... Bir nesne mi sadece? Bence bir ar-
kadaş hatta bir sırdaş... Bir kitaba baktığınızda içiniz rahatlıyor mu? Kitabı okumak için sabırsız-
lanıyor musunuz? Eğer “Evet!” diyorsanız kitap bağımlısısınız.

Hayal gücümüzün gelişmesinde en büyük rolü üstlenen kitaplar, yaşam tarzımızı biz fark etme-
den belirlemesi açısından da çok önemli. İlk olarak okuduğumuz temel kitaplarla yaşam tarzımızı 
oluştururuz. Daha sonra oluşturduğumuz yaşam tarzımıza göre kitap alırız.

Kitap okumak için önce zaman gerekli. Zaman oluşturmak için de istememiz gerekir. Zamanı 
bulduğumuza göre şimdi de güçlü bir tercih duygusuna ihtiyacımız var. Okumaktan zevk aldığı-
mız kitaplardan bahsediyorum yani. Zevkimize uygun kitabı bulmak ise ayrı bir meseledir ve her 
insan bu meseleyi kolayca halledemez. Bu nedenle kitap okumayı sevmediklerini sanırlar. Oysa 
öyle bir duygu imkânsızdır. Kitap okumayı sevmeyen var mı? Bu sorunun doğru cevabını şimdi 
vereceğim. Her insan kitap okumayı sever ancak bunu fark edemez. Bazı insanlarda bu sevgi 
oldukça derine gömülmüştür. Onu bulmak için uzun süre kazması gerekir.

Birçoğunuzun takip ettiği bir televizyon dizisi vardır. O diziye odaklı yaşarsınız. Oysa kitaplar di-
ziden daha heyecan vericidir. Neden mi? O kitabın senaristi, kostüm sorumlusu ve karakterleri işe 
alacak insan kaynakları müdürü siz olursunuz da ondan. Hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duyma-
dan kendi kendinize birkaç sezonluk dizi uyarlayabilirsiniz. Bunun için size yardım edebilecek tek 
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bir şey vardır. Kitap tabii ki! Kendi zevkinize uygun bir kitapla o kadar güzel sanat eserleri ortaya 
çıkarabilirsiniz ki hiç kimse bu eserleri küçümseyemez. Bir yarışa girseniz bile asla kaybeden ol-
maz. Herkes kazanandır.

Yeteneklerimizi geliştirir kitap. Hayal gücümüzle yepyeni dünyalar kurmamıza yardımcı olur. En 
büyük ilham kaynağımızdır. Birkaç kitabı birleştirerek yepyeni eserler ortaya çıkarabiliriz. Kitap-
taki karakterleri istediğimiz biçimde oluşturup kendi zevkimize göre giydirebiliriz. Canımız sıkıldığı 
zaman karakterlerden birinin saçını boyar belki eline taşıması için küçük bir çanta verebiliriz. 
Bazı yazarlar bize hayal edecek hiçbir şey bırakmadan her şeyi kendileri oluşturabilir. İşte bu tür 
kitaplarda bizim hayal gücümüz gelişmez. Bunun da iyi bir tarafı var aslında. Böyle bir durumda 
yazarın hayal gücünden ilham alabiliriz. Bu tür kitapları okurken illa hayal etmek istersek yazarın 
ördüğü duvarı yıkıp kendimize yeni karakterler oluşturabiliriz. Her şey tamamen bizim elimizde.

Bir kitabı elinize alıp kapağını incelemeden okumayı denediniz mi? Büyük ihtimalle böyle saçma 
şeyler yapmadığınızı düşünüyorsunuz. Ancak ben denedim ve kitabı bitirip de kapağına bak-
tığımda büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Bunu hiç denemediyseniz farklı bir açıdan bu duru-
mu anlatmayı deneyebilirim. Kitabı okursunuz sonra da kitaptaki hikâyenin filmi çekilir ve izleyip 
oyuncuları görünce çok şaşırırsınız hep. Bu da işte böyle bir şey. Bunun nedeni hayal gücümüzün 
çok farklı şeylerle beslenmiş olmasıdır. Kitabın kapağına bakmadan okuyup da kapağını görünce 
hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Hayal gücü güçlü olan birinin çizimiyle çizilmiş bir kitabın kapağına 
vurulup da kendisinden hiç hoşlanmayabilirsiniz. Bu olasılıkları bir kenara bırakıp kendi sevdiği-
miz kitaplara geri dönüyoruz.

Hiç hayattan uzaklaşmak istediniz mi? Tek başınıza bir yerde olmak... Belki de hiç kimsenin sizi 
çağıramayacağı en ücra köşelerden birinde olmak... Böyle bir yer var aslında. Hatta bize çok 
yakın. Kitabın sayfaları. Evrenler arası hatta zamanlar arası yolculuğun günümüz teknolojisiyle 
mümkün olduğu tek güç! Hayal gücü! Bunu geliştirmenin en güzel yolu olan kitap da bizim ışın-
lanma makinemiz. Işınlanmak için tek yakıtımız ise sessizlik...  Elinize gitmek istediğiniz yeri ya 
da zamanı anlatan bir kitap alın ve sessiz bir yerde onu okuyun. Şimdi kitaptaki kahramanların 
yanına gidebilir, onların yanında kendimizi unutabiliriz artık.

Hâlâ mı sevmiyorsunuz kitap okumayı? 

                                                                      

mayı? 

Bahar Burcu Şevik
Konya 
Konya Bilim ve Sanat Merkezi
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Hayatımızın bazı vazgeçilmezleri vardır değil mi? Su içmeden ya da yemek yemeden yaşaya-
mazsınız. Peki ya sanat? Sanat olmadan nasıl yaşanır? 

Sanat bizim için temel ihtiyaçtır. Sanat olmazsa bir süre sonra bunalıma gireriz, psikolojimiz bozu-
lur. Peki, hayatımızı bu kadar etkileyen “sanat” nedir? Sanat çok genel bir terimdir. Resim, müzik, 
heykel, hat gibi birçok farklı dalı vardır. Bu alanlardan biri mutlaka bizim içimizi rahatlatmamıza 
yardımcı olur. Yapamazsak bile yapılışını seyretmek bizi rahatlatır. Benim için müzik vazgeçilmez-
dir ama bir başkası resimle ifade eder kendini.

İnsan hiçbir şekilde duygularını ifade etmez ve dışarı aktarmazsa gün gelir o insan patlar. Bu bü-
yük patlamadan sonra ani bir çöküşe geçer ve dönemez. İçinde akıttığı sele kapılır ve duygunun 
derinliklerinde kaybolur. Böyle şeylerin olmaması için duyguları da çevremizle paylaşmalıyız. İn-
sanlar bizim duygularımızdan ilham alarak kendi duygularını keşfedebilirler. Böylece karşı tarafta 
da bir rahatlama ve gevşeme olur. 

Bir resme saatlerce baktınız mı hiç? Her detayında, ressamın ruh hâlini anlattığını düşündünüz 
mü? Bunlar olmadıysa hiçbir resmi bu yönden incelemediyseniz ve sıradan tepkiler verdiyseniz 
dönün ve tüm o resimlere tekrar bakın. Bu gözle baktığınızda bambaşka sanat eserleri görecek-
siniz. Hani bazı tablolar vardır içinde birçok resim gizlidir, işte onun gibi. 

Bu, müzikte de böyledir. Her notanın ayrı bir anlamı vardır. Mesela “do” notasıyla ne çok şey 
anlatılır aslında. Belki o şarkının bestecisi kızgınlığını o notayla belirtmiştir. Belki de mutlu bir anı 

Niçin Sanat
DENEME
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gizlidir o notanın içinde. Abarttığımı düşünebilirsiniz ama bu gerçekten böyledir. İnsanlar sizin 
iki saniyeliğine bakacağınız resimler için yıllarını veriyor ya da zorla dinleyeceğiniz besteler için. 
İnsanlar o eseri bazen rahatlamak bazen de sizi bilinçlendirmek için yapıyor.

Belki yazdığım bu yazıdan bile duygularımı almışsınızdır. Size belki isyan ettim belki de teşekkür. 
Bunu anlamak için bakın ve hissedin. Hislerinize güvenin.

Sanat his gerektirir. Sanatçı taklidi yapan birçok insan vardır. Hiçbir şey hissetmeden yazarlar, çi-
zerler, bestelerler. Bu asla sanat değil sadece bir taklittir. Hiçbir sanatçı duygusuz olamaz. Çünkü 
sanat duyguların dışa vurulmasıdır. Bu yüzden sırf insanlar beğensin diye sanat yapılmaz. Duy-
gularımızı insanlara aktarmak için sanat yapmalıyız. Minik Serçe’nin kendisi için yaptığı albümü 
hiç dinlediniz mi? Ne kadar güzel ve insana gerçek hayatı anlatıyor. Bunların ötesinde samimi. 
Samimi! Sanırım anahtar kelimeyi bulduk. Hepimiz samimi insanları severiz, samimi şarkılardan 
hoşlanırız, samimi sohbetler etmek isteriz ya da diğer şeyleri samimiyetle yapmak isteriz. Bir re-
sim gerçekten ressamın hislerini yansıtıyorsa bu bizi etkiler. Oysa resim yapmış olmak için yapan-
lar hep başarısız olurlar. Çünkü insanlar resimde bir duygu hissetmezler. Resimdeki renkler bile 
bir duygu verirken duygusuzca yapılan resimden ne beklenebilir ki?

Elinize aldığınız bir kitabı okuyorsunuz. Çok iyi bir yazar, anlatımı harika ancak oradaki duygu-
ları anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Biraz desteğe ihtiyacınız var çünkü. Peki, bu kitabı okurken 
duygusuna uygun ritim veya müzik dinlediğinizi düşünün. Ne kadar da rahat hissedersiniz değil 
mi? Sanatın bütün dalları böyle iç içedir. Mesela sinemada bir korku filmine girdiğinizde arkadan 
gerilim müzikleri verilmezse kim korkar? Bu olayı benden başka merak edenler de olmuş ve bir 
deney yapmışlar. Önce bir korku filmini fon müziği vererek izletmişler ve herkes korkmuş. Ancak 
aynı filmi fon müziği vermeden seyrettirmişler ancak bu sefer kimse korkmamış. 

Belki size biraz saçma gelebilir ancak sanatın bütün dalları birbirine bağlıdır. Biri eksik olduğun-
da hepsi çöker. Mesela bir kitap çıkartmak için önce yazarın hayal gücünü kullanıp güzel bir yazı 
yazması gerekir. Sonra bir ressamın kitabın içeriğine uygun resim çizmesi gerekir. Bu kitap basılır. 
Eğer çok beğenilirse filme çevrilme ihtiyacı duyulur. Filmin senaryosu yine bir yazar tarafından 
yazılır. Bir film müziğine ihtiyaç duyulur. Bir besteci film müziğini besteler, sözlerini yazar. Bir ses 
sanatçısı bunu seslendirir. Oyuncular belirlenir. Giydirilir ve hazırlanılır. Tüm hazırlıklar bitince ka-
meraman ve yönetmen işe koyulur. Çekimler bitince montajlanır. İzleyicinin beğenisine sunulur. Ne 
çok sanatçı iş başında, sadece bir film çekmek için! Bu sanatçılardan biri olmasa film bitirilebilir 
mi? 

Hayatımızın her anında bizimle olan sanat, bizim duygularımızı paylaşmamızı sağlar. Bizi rahat-
latır ve bizi anlatır. İşte bu yüzden sanat.
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Ailem bensiz bir bayram geçirmesin diye 2002 
yılı Ramazan Bayramı’nın ilk günü dünyaya gel-
dim. 4 yaşındayken Çorum’da ana sınıfı ile okul 
hayatıma ilk adımı attım. Ben 8 yaşındayken 
Konya’ya taşındık. Ve Konya BİLSEM…Burada 
kendim gibi olan arkadaşlarım kitaplar ile ta-
nıştım. O günden sonra hayatımda okumak 
ve yazmak büyük bir yer kapladı. Atalarımızın 
“Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söy-
leyeyim.” Sözünün ne kadar doğru olduğunu da 
bu sayede anlamış oldum. Kitaplar bir ayna gibi 
beni bana yansıttı, beni bana tanıttı. Kendimi 
tanıdıkça karakterimi ve yeteneklerimi keşfettim. 
Hayatı seviyorum, mutluyum ve hep öyle olma-
sını umut ediyorum.

Bahar Burcu Şevik
Konya 
Konya Bilim ve Sanat Merkezi 317
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Kara kış tüm ağırlığıyla çökmüş üstümüze. Karı beyaz, kendi kara kış. Kimine dert, kimine keyif ve-
ren kış...Mazide acı bir hatırayı canlandıran kış... Her tarafta kar, her tarafta soğuk. Beyaz esaret 
her yeri teslim almış.

Her zamanki gibi erken kalktım, çantamı hazırladım, kahvaltımı yaptım. Ve bir korna sesi... 

Koşar adımlarla servise doğru giderken çok üşüdüm. Tir tir titriyordum. Sokaktaki insanlar da bir 
yırtıcıdan kaçar gibi kaçıyordu soğuktan. Sonunda servise bindim, yola koyulduk. Koltuk çok rahat 
ve sıcaktı. İçeride yüzler gülüyordu. Soğuğu dışarıda bırakıp ben de o sıcak gülümseyişe katıldım. 

Her ne kadar yüzüm gülse de gönlüm şen değil. Bu beyaz esaretin içime bıraktığı hüzün beni hiç 
terk etmez. Her kar yağışında o acı hatırayı hatırlarım. Sarıkamış geçer gözlerimin önünden... O 
bembeyaz, diz boyu kar ve bu karın içinde birbirine sarılan mehmetçikleri hatırlarım. Onlar; va-
tanlarından, evlerinden kilometrelerce uzakta bembeyaz kar örtüsünde can verdiler. Biz, bu so-
ğuğa beş dakika dayanamazken onlar neler hissettiler kim bilir? Neler geçti akıllarından? Hepsi 
donarak öldü. Bizim için öldüler. Vatan için öldüler! Geride analar, babalar, çocuklar, yavuklulular 
bıraktılar. Biz hür yaşayalım diye öldüler!

Yine her kar yağışında Elif Ana geçer aklımdan. Çocuğunun yorganını ıslanmasın diye mermilerin 
üzerine örten Elif Ana…O çocuk nasıl dayanmıştı o soğuğa, ben ayağımda botlarım sırtımda ka-
banım olduğu hâlde şikâyet ederken soğuktan? Bir vefa borcumuz yok mudur onlara?

Ya on beşliler ya çocuk yaşta Çanakkale’de destan yaratan kahramanlar, o Tokatlı çocuklar?.. 
Neler hissetmiştiler cepheye giderken? Eminim gururluydular, korku yoktu yüreklerinde. 

Çanakkale destanını yazarken geride bir ağıt bırakmıştı 1900 doğumlu Tokatlı çocuklar…

Hey!On beşli on beşli…

Tokat yolları taşlı,

On beşliler gidiyor

Hey! On Beşli On Beşli...
DENEME
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Kızların gözü yaşlı!

Biz ne yaptık? Anlayamadık o çocukların arkasından dökülen gözyaşlarını. Anlayamadık bu mıs-
ralara dökülen duyguların bir ağıt olduğunu! Oyun havası yapıp göbek attık. Maalesef anlaya-
madık…

Çanakkale›de yoldan geçebilmek için mehmetçikler hiç düşünmeden dikenli tellerin üstüne yattı-
lar. Ve diğerleri arkadaşlarının üstüne basarak yoldan geçtiler. O dikenlerin canlarını yakmasına 
aldırış bile etmediler.

Neden hiç düşünmeden hayatlarını riske attılar? İşin sonunda bir ganimet, hazine, kupa mı vardı? 
İşin sonunda bir altın, bir zümrüt mü kazanacaklardı?

Hayır, hiç bir karşılık beklemediler; çünkü her şey vatan içindi...

Onlar, bizim hayatımız güzel olsun, rahat yaşayalım diye canlarını hiç düşünmeden verdiler. Biz 
onlara layık evlatlar olabildik mi? Bunu sorgulamalıyız önce. 

On beşlilerin ağıdıyla göbek atarken hiç aklımıza gelir mi bu çocuklar? Hiç düşünür müyüz bu 
çocukları? Biz ne yaptık onlar için, onlar bizim için ölürken?

Onların aziz hatırasına saygı duymak, o hüznü iliklerimize kadar hissedebilmek... Bize bıraktıkları 
bu mirası bizim de alnımızın akıyla gelecek nesillere bırakabilmemiz...  Bunları yapabilirsek daha 
fazlasını yapmamıza zaten gerek kalmaz. 

2003 yılında Samsun’da doğdum. İki karde-
şiz. Anneme göre Malatyalı, babama göre 
Amasyalıyım. Hayattaki amacımın ne olduğu 
hakkında şimdilik kesin bir fikrim yok.  Ama şu 
an önümdeki sınavı kazanıp fen lisesine gitmek 
için gayret sarf ediyorum. Okumayı ve yazmayı 
kendine zevk edinmiş biriyim. Kitabı elime aldı-
ğımda başka âlemlere yelken açmanın keyfini 
anlatamam. İçimden geçenleri kâğıda dökmek 
de ayrı bir keyif verir bana.

Amasya
Amasya Şehit Ferhat Ünelli 
Bilim ve Sanat Merkezi

Mahir Tilkicioğlu

mlere yelken açmanın ke
den geçenleri kâğıda dö
erir bana.

erhat Ünelli
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2004 yılının 9 Ekim’inde Çorum’da dünyaya gelmişim. 
Ailemin ilk çocuğuyum. 2007 yılında annem ve baba-
mın tayini Merzifon’a çıkmış ve Çorum’un Mecitözü 
ilçesinden ayrılıp Merzifon’a yerleşmişiz. O günden beri 
burada yaşıyoruz.

Bir konuyu bütün yönleriyle araştırmak, deneyler yap-
mak ve doğayı gözlemlemek en sevdiğim şeyler. Ayrıca 
bağlama çalmayı, kitap okumayı, okuduğum kitapları 
annemle konuşmayı da çok seviyorum. Kitapları oku-
muyor, yaşıyorum âdeta. Yazmak da benim için çok 
özel. Katıldığım yarışmalarda Amasya BİLSEM’i ve oku-
lumu birçok kez temsil ettim. Gelecekle ilgili en büyük 
hayalim ise doktor olmak.

Amasya
Amasya Şehit Ferhat Ünelli 
Bilim ve Sanat Merkezi

Hüseyin Miraç Sözen

Dünyadaki bütün varlıkların en şereflisi ve en kıymetlisi olarak yaratılanlar biz insanlarız. Bundan 
dolayıdır ki bu dünyaya belirli haklarla ve bu haklara yönelik sorumluluklarla geliriz.

İnsanlar hem kendilerine karşı hem de çevrelerindeki bütün canlılara karşı duyarlı olmak zorun-
dadır. Ancak insanoğlu en büyük zararı yine kendi cinsine veriyor. Yaşama hakkı her insanın en 
doğal hakkıyken insanlar kendi maddi çıkarları uğruna bu hakkı, kendilerinden güçsüz olan in-
sanlardan rahatlıkla alabiliyorlar. Ne kadar da acımasız olabiliyoruz…

 İnsanların acımasızlığının, bencilliğinin en belirgin örneğini bugün Suriye’de görebiliyoruz. O in-
sanlar sadece hayatta kalabilmek, çocuklarını güvenli bir şekilde büyütebilmek için ülkelerini terk 
etmek zorunda kalıyorlar. 

Peki, insan haklarını savunan sözde çağdaş ülkeler bu durum karşısında nasıl davranıyor? Tabii 
ki duyarsız kalmakla yetinmeyip kapılarını o zavallı insanlara kapatmak için âdeta bütün imkân-
larını seferber ediyorlar. Sonucunda ya küçücük Aylan bebeğin cansız bedeni karaya vuruyor, ya 
denizdeki botlar batırılıyor ya da göçmenler tekmeleniyor.

Bütün dünyada buna benzer olaylar yaşanırken insan haklarının üstünlüğünden, insanın en şerefli 
mahlûk olarak yaratıldığından nasıl bahsedebiliriz?

Yine de bize yakışan, geleceğe dair güzel umutlar beslemek olmalıdır. Çünkü umut insani duygu-
ların en güzelidir.

İnsanlığa Dair
DENEME
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Günümüzde hepinizin bildiği üzere zamanımızı en çok işgal eden ve tüketen şeylerden biri olan 
sosyal medyayla hemen hemen herkes hayatının bir noktasında tanışıyor. Peki, bu insanlar sosyal 
medyaya adım attıktan sonra bu ilişkiyi nasıl yönlendiriyorlar. “Önce sen kapat!” derken saatlerini 
harcayanlar da var, sosyal medyayı kullanarak ışık saçanlar, sinekleri etrafına toplayan bir lamba 
misali ilgi çekme aracı olarak kullananlar da var. Sanal caddelerde gezinirken türlü türlü insan-
larla yolunuzun kesişebileceği anlamına geliyor bu. Sanal âlemin parçalayıcı hiddetinden sıyrılıp 
hayatta kalmak için bilmeniz gereken birkaç ufak tüyo da bu metni okudukça karşınıza çıkacak. 
Ne demiş atalarımız: “Görünen köy... Görünen köy de kılavuz istermiş bazen.”

Sosyal medyanın ne amaçla oluşturulduğu ve bunun nasıl bir Frankenstein vakası hâline geldiğini 
anlamak ve bilmek çok önemli. Sosyal medya insanların uzak mesafelerden tanışmasını sağla-
mak ya da zaten tanışanların hasretlerini az buçuk da olsa giderebilmek amacıyla tasarlanmış 
ve harekete geçirilmiştir. Ancak bu masum ve iyi niyetli “eleman” zaman içinde insanlar ve tek-
noloji evrimleştikçe karaktersizleşmiş ve yozlaşmıştır. Nasıl mı? Akıllı telefonların piyasaya sürümü 
ve devri değiştirmesiyle artık insanların masaüstünden parmaklarının ucuna kadar gelen sosyal 
medya, onların elinde özlem gidermekten ziyade bir moda defilesine ya da galeriye dönüş-
müştür. Diğer insanlar artık ne yapıp ne ettiğini göstermekten ziyade “Bakın gençler, hayatım ne 
kadar da mutlu ve güzel!” demek için kullanıyor sosyal medyayı, bunu diyen kişinin hayatının her 
saniyesini herkes öğreniyor zaten. Peki, bu insanlar kahvaltısını ya da gittiği su parkını paylaşınca 
aslında karşıdaki onun “sosyal” birisi olduğunu düşünüyor mu acaba? Bilemeyiz. Ancak bildiğim 
birşey varsa o da “sosyal”den ziyade dünyası dört kenarlı bir ekran arasında kısılıp kalmış “asos-
yal” bir insan gördüğümdür. 

Sosyal medyanın tarihini isim ve sayı belirtmeden geçtiğimize, ayrıca “kullanıcı profili”nin bir ke-
simine de gönderme yaptığımıza göre bu kullanıcıları biraz daha açalım. «Hayat”ı dışında, “ha-
yatsızlığı”nı da paylaşan insanlar olacaktır. Burada aslında suçlanacak bir kitle yoktur çünkü şu 
an bahsedeceğim insanların herhangi bir art niyeti yoktur. Sadece sosyal medyayı gerektiğinden 
fazla kullanırlar ve bu davranışları da size onların “aç inekleri için süt yollamanızı söyleyen bir 

Asosyal Medya
DENEME
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Ben Kaan Aytar. 2002 İstanbul doğumluyum. 
Birçok sanat dalına ilgi duyuyorum. Hayatta 
ufak detaylardan başlayarak “ya hep, ya hiç” 
felsefesini benimsemiş olduğumu farkedeli çok 
olmadı. Hedefim gelecekte sanatla uğraşan ve 
kuru kalabalık olmayan insanlara bir şeyler ka-
tabilen biri olmak.

İstanbul
Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

Şükrü Kaan Aytar

bildirim”i olarak patlayabilir. Hayatını tamamen sanal dünyaya aktaran diğerlerinden ziyade bu 
insanlar sadece İnternet’te “sörf yaparlar”. Öyle aman aman bir görüntü ya da “duvar” kirliliği de 
yaratmıyorlar genellikle. Çevrenizde böyle insanlar varsa bir etkinliğe davet etmenizi öneririm.

Sosyal medyanın nasıl vahim bir durumda olduğundan bahsedip moralinizi bozduğuma göre 
artık umut kırıntılarını ufalamanın vakti geldi sanırım. Şöyle ki sosyal medya algısı toplum içinde 
her ne kadar olması gerektiğinden dışarıya çıkmış bir vaziyetteyse de bu medyanın hâlâ bir tutam 
yaratıcılıkla işe yarar hâle getirilebilen bir araç olduğu da şüphesiz. Özellikle hâlâ başka insanlar-
la tanışma fırsatı da sunduğu için insanlar sosyal medya üzerinden düşüncelerini paylaşabilir, fikir 
alışverişi yapabilirler. Bunun için ayrı, özelleştirilmiş platformlarda var tabii ki (forumlar vd.) ancak 
sosyal medya günlük hayatımızı en çok şekillendirmiş olanı ve bu da demek oluyor ki herhangi bir 
siteye kıyasla popüler bir sosyal medya aygıtında insanlarla iletişime geçme oranınız çok daha 
yüksek. Unutmayın, sosyal medya kişinin bilincine göre, çok yararlı bir dijital araç ya da sadece 
vaktinizi sömüren bir asalak mantar olabilen elastik bir kavramdır. Bunu hem sosyal medyanın 
geleceğini aydınlatmak hem de kendinize yarar sağlamak amacıyla kullanmak da size kalmış. kullanmak da size kalmış.
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Uçmak, özgür bir kuş gibi süzülmek gökyüzünde bütün kaygılardan uzak... Korkuların ötesine 
kanat açıp var olmanın hazzını yaşamak...Zirvelerde kartallara yarenlik etmek, bulutların ötesine 
hayallerin peşi sıra kanat açmak... Budur uçmak sevdasının ardındaki sır. 

Uçmak varken yürümek niye? Kalbimizin derinliklerindeki tutkuya, umuda kanat çırpmanın hazzı-
nı yaşamak için öncelikle yerden kesilmelidir ayaklarımız. 

Hürkuş’tan ilk rekor! 

Bir gazete manşeti beni alıp götürüyor bu sihirli dünyanın kapılarına. Haberi okuyorum; yerli üre-
tim olan uçağımız Hürkuş’un henüz test aşamasında elde ettiği başarı anlatılıyor. Ayrıca Türk 
havacılığı için ne kadar önemli bir gelişme olduğundan da bahsediliyor. Ama beni asıl cezbeden 
ismi oluyor.

Hürkuş... Kâğıttan uçaklar yapıp uçurmaya çalışan, sonrasında da ilk uçurtmasının süzülüşünü 
seyreden bir çocuğun heyecanını hissettim iliklerime kadar. Kâğıt uçaklar ve uçurtmalarla büyü-
yen bir neslin çocuklarının başarısıydı bu.

Kâğıt kanatlardan çelik kanatlara...

Uçurtmalar, bir yönüyle ne kadar da benzer insanoğluna. Gökyüzüne âşıktır her ikisi de. Ama 
koparamazlar yeryüzüyle olan bağlarını.  Mavilikleri özlerler, engel olur ipleri onlara. En acısı 
iplerinin bittiği yerde özgürlükleri de biter. Yalnız bir nokta vardır ki gelişmenin anahtarıdır bu. 
İplerin bittiği yerde umutlar, hayaller devreye girer. 

Biz yine Hürkuş’umuza dönelim. Aslında bu, Türk havacılığıyla ilgili duyduğumuz ilk haber değildi. 
Son on yıldır duyduğumuz haberler, sevindirici gelişmeler küçümsenemeyecek kadar çok. Kimi 
zaman bir deprem felaketinde can kurtarmada, zapt edilemeyen yangınları söndürmede, kimi 
zaman ağır hastalara acil kan yetiştirmede duyduk isimlerini Türk havacılarının. Yani havacılık 
sadece akıllara ilk gelen savaş ve ulaşım alanında değil bizim için her alanda var.

Hürkuş
DENEME
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Mesela çiftçilerimizin ekili alanlarda kendini gösteren çeşitli hastalık ve zararlı böcekler ile zirai 

mücadelelerinde de kendini göstermekte. Ya da her türlü tehlikede, en ulaşılmayacak alanlara 

bile ulaşıp oraya yardım gönderirken de görebiliyoruz onları.

Türk havacılığının geçmişine gidecek olursak uçmaya merakımız çok eskilere dayandığını gö-

rebiliriz. Şairin dediği gibi “Bir bak tarihe, üç kıtada şahlandık, beyaz yeleli atlarla kanatlandık.”

17. yüzyılda Hezarfen Ahmet Çelebi’nin taktığı kanatlarla boğazı aştığından anlayabiliriz merakı-

mızı.  20. yüzyıla geldiğimizde büyük önderimiz Atatürk de havacılığa çok önem vermiştir. Öyle ki 

“İstikbal göklerdedir.” diyerek sadece verdiği değeri değil ulusal hedefimizi de belirtmiştir. Atatürk 

bir konuşmasında da Türk Tayyare Cemiyetine en önemli görevi şu sözleriyle verir: “Havacılığın 

toplum içinde tanıtıp sevdirilmesinde, aynı zamanda gençliği heveslendirip istekli hâle gelmesin-

de Cemiyetin çalışması çok önemlidir.”

Geçmişte yapılan bu önemli çalışmalar, günümüzde de kat kat artarak devam etmektedir. Türk 

havacılığının önümüzdeki yıllarda da ciddi atılımlar yapacağından şüphe duymuyoruz. Özellikle 

görsel ve yazılı medyada, gençlerin konu hakkında daha fazla bilgilendirilmesi ve havacılığın 

gençlere sevdirilmesi sağlanarak çok büyük yol kat edilebilir.

Kat edilecek yollar sayesinde her gün görmeye alıştığımız kötü ve umutsuzluk dolu haberler yeri-

ne bu sabah okuduğum haber gibi umut dolu daha birçok haber okuyacağız. Ölüm döşeğindeki 

hastaya ilaç yetiştirirken, doğal afetten zarar görenleri kurtarırken daha çok göreceğiz havacı-

larımızı. Tüm olanaklarımızla destek verdiğimiz sürece Gazi Paşa’nın dediği gibi eskimiş tekno-

lojileri değil en yeni teknolojiyi ülkemize getirmeliyiz. Dost, düşman ülkelerin geride kalmış tekno-

lojilerine ihtiyacımız yok. Ya en yenisini kurar, gelişmiş olanlarla boy ölçüşürüz ya da biraz daha 

sabreder bunu yapabilecek güce erişmeyi bekleriz.

Yeter ki kendimize inanalım ve güvenelim.

Zamanın birinde bir krala hediye olarak iki muhteşem şahin gönderilir. Bunlar alaca renklidir 

ve kralın o ana dek gördüğü en güzel kuşlardır. Bu değerli kuşlar, eğitilmeleri için baş eğitmene 

teslim edilir.

Aradan aylar geçer ve bir gün şahin eğitmeni krala, şahinlerden birinin görkemli biçimde uç-

masına, gökyüzünde süzülmesine rağmen diğer kuşun geldiği günden beri dalından hiç hareket 

etmediğini söyler.

Kral tüm ülkeden bu şahine yardım etmeleri için şifacıları ve büyücüleri çağırır fakat hiç kimse 

kuşun uçmasını sağlayamaz. Bu kuşun uçması için her yolu deneyen kral kendi kendine şöyle 

düşünür: “Belki de bu sorunun doğasını anlamak için köyü daha iyi tanıyan birine ihtiyacım var.” 
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14 Mart'ta doğan bir milenyum çocuğuyum 
ben. Amasya'da doğdum ve doğduğumdan 
beri de bu küçük, şirin kentteyim. Çeşitli de-
neyler yapıp, okumanın ve yazmanın hazzına 
varıyorum. Yarışmalara katılıp birçok şey öğre-
niyorum. Bu yarışmalar bana güzel tecrübeler 
edindiriyor. 

İlkokul ve ortaokul dönemimde müzikle uğra-
şıyordum. Profesyonel olmasam da yan flüt ve 
klarnet çalabiliyorum. Fakat liseye geçtikten 
sonra spor daha çok ilgimi çektiği için voley-
bola başladım. Voleybol hayatımın bir parçası 
oldu. Hâlâ devam ediyorum ve çok seviyorum. 

Amasya
Amasya Şehit Ferhat Ünelli 
Bilim ve Sanat Merkezi

Gökçen İleri

Böylece maiyetine “Gidin ve bir çiftçi bulup getirin!” diye emir verir.

Sabah kral, şahinin saray bahçelerinin üzerinde yükseklerde süzüldüğünü görerek heyecanlanır. 
Maiyetine seslenir: “Bana bu mucizeyi yapan kişiyi getirin.”

Saray maiyetinin hemen arayıp bulduğu çiftçi, kralın huzuruna çıkarılır. Kral kendisine sorar: «Şa-
hinin uçmasını nasıl sağladın?»

Çiftçi, krala: “Kolaydı, majesteleri. Sadece dalı kestim.” der.

Evet; ilerlemek, gelişmek, dünya ile boy ölçüşmek için başkalarının inayetine hiç mi hiç ihtiyacımız 
yok. Yapılacak tek şey, tünediğimiz dalı kesmek...

Hep birlikte nice Hürkuşlara...
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Pencere dendiğinde aklınıza ne geliyor? Genelde dikdörtgen, kenarı kahverengi veya beyaz, or-
tasında alanıyla orantılı kesilmiş bir cam bulunan basit yapı geliyor değil mi? Doğruyu söylemek 
gerekirse benim aklıma sadece kitap geliyor. 

Kitaplar… Gerçek dilsiz dostlar, en iyi sırdaşlar ve aklınıza gelebilecek tüm güzel sıfatlara layık 
olan yegâne pencerelerimiz. Neden mi penceredir kitaplar? Çünkü size tahmin edebileceğiniz-
den daha büyük birer dünya sunar, başka insanların gözünden o dünyayı yaşamanızı sağlar. 
Aslında bunu söylemek ne denli kolaysa başarmak da okuyucu ve yazar açısından o denli zordur. 
Ancak bu başarıldığı takdirde dünyayı başkasının gözünden yaşarsınız ve bu gerçekten keyiflidir. 
Her yeni kitapla açtığımız her bir pencere zihnimizdeki eşsiz dünyayı daha da büyütür. İşte yara-
tıcılık dediğimiz olgu da burada hortlar. Tabii hayal gücü de böyle var olur. Hayal gücü sadece 
çocuklara özgü bir şey değildir. Kendinizi geliştirdiğiniz her bir saniye, beyninizin sınırları daha 
da genişler. Ayrıca kitap okumak beyninizi geliştirdiği gibi anlamayı da güçlendirir. Zihniniz ve 
düşünce gücünüz ne kadar geniş ise yeni ufuklara açılmanız da o denli kolay olur. Üstelik okudu-
ğunuz her bir kitap sizi topluma yakınlaştırır. Okudukça insanları daha iyi tanır, daha kolay anlar-
sınız. Bu sayede yeni ortamlarda daha rahat olur, daha kolay arkadaş edinirsiniz. 

Camsız Pencereler
DENEME
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2003 yılında olması gerekenden iki ay önce doğ-
dum. Ağustos sıcağında gece yarısı ailemi apar to-
par hastaneye gitmek zorunda bıraktım. Altı yaşın-
dayken sevmediğim bir okula başlamak zorunda 
kaldım. Neyse ki bu zulüm iki yıldan fazla sürmedi. 
Sonra birden şansım döndü ve karşıma çıkan bü-
yük fırsatı değerlendirip BİLSEM’i kazandım. BİL-
SEM’e şans olarak bakıyorum çünkü yeteneğimi 
keşfetmemi sağladı. Anlayacağınız üzere benim 
yeteneğim yazma… Umarım hayatımın sonuna 
kadar yazmaya devam edebilirim çünkü yazaca-
ğım çok şey var. Siz okumaktan bıkmayın, ben hep 
yazarım.

Ayşesu Öztürk

Okumak sizi her yönden geliştirir ve daha başarılı bir insan yapar. Okuduğunuz türe göre de 
gelişme yönünüz değişir. Örneğin bir psikoloji kitabı okuyorsanız insan davranışlarını daha iyi 
analiz edeceğiniz için çoklu ilişkilerde daha başarılı olursunuz. Yahut bir biyografi veya otobiyog-
rafi okuyorsanız bahsi geçen kişinin yaptığı hataları kendi hayatınızda yapmamaya çalışırsınız. 
Bu sayede daha başarılı biri olursunuz. Okumak size empati kurabilme becerisi de kazandırır. 
Kitap okurken kendinizi bir karakterin yerine koyuyor ve onun hislerini paylaşıyorsanız bu durum 
doğrudan günlük yaşantınıza da yansır ve sizi daha anlayışlı bir insan hâline getirir. Bu sayede 
başkaları tarafından sevilen bir insan olursunuz. Okumak sizi daha mantıklı bir insana dönüştürür. 
Kitaplardaki zaman ve olay örgüsüne şahit oldukça sizin de düşünceleriniz bu yönde şekillenir. 

Kitaplar sizi yontar ve size eklemeler yapar kısacası. Sizi sessiz, uysal, yönlendirilebilir bir insan 
formundan çıkarıp geveze, mücadeleci, liderlik duygusu gelişmiş bir insan hâline getirebilir. Ya 
da tam tersi… Aslında o kadar çok yönlüdür ki… Kitaplar sizi daha başarılı bir insan yapmaktan 
tutun da kişiliğinizi değiştirmeye kadar birçok yönden özelleştirir. Okuyarak kendinizi bulup sizi siz 
yapabilirsiniz.

Konya
Konya Bilim ve Sanat Merkezi
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Hiçlik ve boşluk kavramları dışarıdan bakınca yakın anlamlı sözcükler gibi görünürler ama öyleler 
mi acaba? Bu iki kavramı bir bakışta çözemeyiz. Öyle karmaşıklardır ki kendileri gibi tanımları da 
sonsuzluğa gider. Tanımlarını yapmadan önce sorgulamalı insan.

Boşluk, “İçinde ve etrafında yani kendisinde yaklaşık olarak hiçbir şeyin bulunmadığı yerdir.” tanımı-
nı yaparsak şu da sorulmalı: Kime göre ve neye göre boşluk? Yani boşluk kimi insana göre uzayın 
derinlikleriyken kimi insana göre yağmur yağdığında, güneş battığında ya da rüzgar estiğinde ki-
şinin duygu dünyasında hissettiği durumdur. Bu durumu ancak acısıyla tatlısıyla hayatı yaşayan ve 
asıl mutluluğun durum ne olursa olsun tadını çıkaran insanlar bilebilir. Bu insanlar şanslıdırlar çünkü 
gerçekten yaşamayı bilen insanlardır bence. 

“Hiçlik” herhangi bir durum, zaman ve yerde ortaya çıkmasa da tanımı boşluktan daha geniş ve 
karmaşıktır. Çünkü hiçlik, var olmama durumudur; sonsuzluğun ilk adımı, ilk kapısıdır. Ve aslında 
sonsuz olan her şey bir hiçtir. Sonsuz şeyler ebedîdir ancak insan bedeni ebedî değildir, bu yüzden 
hiçliği kovalayamaz ve sonunu bulamaz. Demek istediğim insanların fikir dünyasında bir yolculuk 
yapmanız istendi ve fikirlerin sonunu bulmanız gerekiyor. Fani bir varlık olan insan için bu olanak-
sızdır. Çünkü her insanın düşüncesi yeni bir düşünceye neden olur ve tüm bu düşünceler sonsuzluğu 
oluşturur. Yani hiçin sonunu bulmaya çalışmak, ebediyetin sonunu bulmaya çalışmaktır ki bu an-
lamsız bir arayıştır. Oysa sıfır ne güzel de anlatır bize “Sonsuzluğun ortasındaki geçidim ben.” diye.

Siz hangisisiniz? Boşluğu hissetmeyi bilen ve hiçliği aramayan hayat yolcusu mu yoksa anlamsız bir 
arayışa girip boşluğa düşmeyi yeğlemeyen sıradan insanlardan mı? Karar sizin...

Boşluk ve Hiçlik
DENEME

şmak, ebediyetin sonunu bulmaya çalışmaktır ki bu an-
anlatır bize “Sonsuzluğun ortasındaki geçidim ben.” diye.

ve hiçliği aramayan hayat yolcusu mu yoksa anlamsız bir 
en sıradan insanlardan mı? Karar sizin...

25 Mayıs 2004 yılında Ankara’da doğdum. 7- 8 ay-
lıkken geri geri emeklemem ve ilk söylediğim kelime 
“çiçek” olunca babam farklı bir çocuk olduğumu anla-
mış. 5. sınıftan beri eğitimime Zonguldak İbrahim Fikri 
Anıl Ortaokulun’da devam etmekteyim. Aynı zamanda 
Zonguldak BİLSEM öğrencisiyim. Yazma yeteneğimi ise 
5.sınıfta keşfettim ve o zamandan beri hayatımın ayrıl-
maz bir parçası. En büyük hayalim çocukların özgür bir 
eğitim sistemi içerisinde oldukları bir dünyada yaşama-
ları. Bunun için elimden ne gelir belki şimdi bilemiyorum 
ama yolculuğum tüm farklılığı ve canlılığı ile devam 
ediyor ve ne olacağını inanın ben de bilmiyorum…

Rana Elif  Taze

Zonguldak 
Zonguldak Bilim ve 
Sanat Merkezi
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330 Dil, insanlar arasında iletişim sağlamak için kullanılan bir araçtır. Aynı zamanda dil, düşünce dün-
yasının da göstergesidir. Bu dünyayı karşımızdaki insana yansıtan, kendi iç dünyamız hakkında 
karşımızdaki alıcıya mesajlar gönderen ileti kaynağı dildir. Bu nedenle dilin doğru ve istenildiği 
gibi kullanımı insanlar arası ilişkilerin de temel belirleyicisidir.

Bir insan topluluğunu millet hâline getiren unsurların başında dil gelir. Dilin olmadığı bir topluluk-
ta iletişimin sağlanması mümkün değildir. Hiç şüphesiz ki günlük hayatımızda huzuru sağlayan, 
insanı mutlu eden, sosyal hayatımızı belli bir düzen içinde sürdürmemizi sağlayan etkenlerin ba-
şında diğer insanlarla kurduğumuz iletişim gelir. Bu karşılıklı iletişim istenilen yönde olduğunda, 
karşımızdaki insana olumlu mesajlar verildiğinde hem bireyin iç huzuru sağlanacak hem de daha 
sağlıklı bir toplum meydana gelecektir.

Dünyadaki diller ortaya çıktıkları ilk andan itibaren değişikliklere uğrayarak günümüze kadar 
ulaşmıştır. Yani her dil canlı bir varlıktır ve bu dili oluşturan sözcükler çoğu zaman birden fazla 
anlam taşımaktadır. Bu nedenledir ki bu sözcükleri günlük hayatımızda kullanırken bu çok anlam-
lılığa ve vermek istediğimiz mesaja dikkat etmeliyiz. Aksi hâlde sözcüklerin yanlış kullanımı geri 
dönüşü olmayan bir yola girmemize sebep olabilir. Dil öyle güçlü bir etkiye sahiptir ve tarihte bu-
nun örnekleri oldukça fazladır. Nice hükümdar, tek bir sözü ile savaşları başlatmış ve niceleri tek 
bir söz ile mahşer yerini bayram yerine çevirmiştir. Bu durum, dilin gücünü açıkça ortaya koymak-
tadır. Önemli olan sağlıklı bir sosyal yaşam için bin kere düşünüp bir kere konuşmak gerektiğidir.

Tatlı Dil  
DENEME
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Zihnimden süzülen düşünceler, kalbimde hissettiğim 
duygular ağaran günle ışıldar.

2004 yılında Çorum’da doğdu.İlk kayıt olduğu okul-
da öğrenimine devam etmekte. Okuluna ve arka-
daşlarına olabildiğince tutkun. Bir de kitaplar var 
tabii hayatında. Saatlerini ayırdığı, özenle raflara 
yerleştirdiği, başucunda uyuyakaldığı dost kitap-
lar… Bu sebepten yalnızlığa yer yok dünyasında. İlk 
çocukluk yıllarından bu zamana hayatını her daim 
keyiflendirecek aktivitelere sımsıkı bağlı kalarak ya-
şamına devam etmekte.

Elif Sude Yıldız

 
İnsan kendisine verilen dikene gül ile karşılık verdiğinde nasıl bütün buzlar çözülecekse tatlı dil de 
kötü söz karşısında aynı etkiyi gösterir. Savaşların olduğu, insanların öldüğü, aynı vatanda ya-
şayan insanların hatta aynı bahçeyi paylaşan komşuların birbirine düşman olduğu bir dönemde 
bulunuyoruz dolayısıyla sağlıklı iletişimin önemi daha da artmaktadır. Bu durumda içinde bulun-
duğumuz cehennemi cennete çevirmek için kullandığımız sözleri karşımızdakine bir gül verir gibi 
söylemek gerekir. 

Çorum 
Çorum Bilim ve Sanat Merkezi
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“...

Ölmeden mezara koydular beni...

Of, gençliğim eyvah!”

Kiminiz nişanlı, kiminiz evliydiniz.  Geride baba kokusu bilmeyen evlatlar, taze gelinler; gözü yaşlı, 
gururlu anneler ve ağıtlar bıraktınız. Bir “hilall” uğruna güneş gibi battınız. Vatanın bağrına, daha 
çok da milletin kalbine gömüldünüz. Hiçbir karşılık beklemeden…

Tam bir insan öğütme makinesiydi Çanakkale. Gök ekinler gibi biçiliyordu genç bedenler. Giden 
gelmiyordu:

“İki yüz elli bin Mehmet şehit oldu,

İki yüz elli bin Mehmet toprak oldu,

Toprak bize vatan oldu.”

Şairin deyimiyle size sadece makberler değil tarih bile dar gelmeliydi. Çünkü bir inancı kanla 
yazdınız tarihe. Çünkü asırlardır milletinize karşı biriken bir kini Çanakkale Boğazı›nın derin sula-
rına gömdünüz. Geçmişin hesabını görüp defteri kapattınız. Kinlerinde boğdunuz o azgın sürüyü. 
Sizin yani destansı kahramanların ebedî istirahatgâhı milletinizin kalbi olmalıydı ve orada da 
yerinizi aldınız, emin olun. 

İçlerindeki her türlü hevesi bir yana bırakıp bu topraklar uğruna kendini feda etmiş bu gencecik 
bedenlerde çatladı zafer tohumları. Düşmana karşı etten duvar örüldü. Bir “hilal” sevdasına dö-
küldü kanlar. Mehmetçik, toprak onu almadan denizlere fısıldadı ruhunu. Kanın vücutta dağıldığı 
gibi vatanın dört bir yanına dağıldı bu kutsal ruh...

Çanakkale ruhu...

Türk’ün yedi düvele karşı duruşundaki sırdır Çanakkale... Vatan toprağından ziyade, milletin kal-
bine gömülen destansı yaşamların can bulduğu yerdir Çanakkale.  Aslında bizi biz yapan ruhtur 
Çanakkale.

Bedel Ödendi
DENEME
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Vatanı parçalamak isteyen işgalcilere Türk milletinin sesi olup “Bu vatan bölünmez!” diye haykıran 
gencecik, cesur yüreklerin zaferi. Dört kişinin zor taşıdığı mermiyi tek başına sırtlayıp düşman 
gemisini suların derinliklerine gömen Seyit Onbaşı’nın gücünü aldığı ruhtur bu ruh...

Bu ruhtur ki sömürgecileri dize getirmiştir. Bu ruhtur ki Akif’in deyimiyle, seni tarihe gömmeye 
gelen cihanın yedi iklimini boğazın serin sularına gömmüştür. Dağlar yırtılmıştır burada, zincirler 
kırılmıştır! Türk’ün hür yaşama kararlılığı bir kez daha tarihe yazılmıştır. Bir kere daha görmüştür 
dünya, bu toprakların topla tüfekle alınamayacağını. 

Düşmanın İzmir’de denize dökülüşünün kaynağı yine bu ruhtur.

Sadece erkeklerimiz mi, ya kadınlarımız, ya analarımız... Erkekler cephede, kadınlarımız da cep-
he gerisinde mücadele verdi. Cephaneleri kağnıların üstünde cepheye taşıdılar. Bazı kadınlar 
erkeklerle birlikte cephede savaşıp şehit oldu. Fatma Ana canından çok sevdiği evladının batta-
niyesini mermilerin üstüne örttü ıslanmasın diye. O bir anaydı. Ananın kalbi sadece yavrusu için 
atardı ama orada vatan sevgisi daha ağır bastı. 

Ağır bedeller ödedi Türk milleti. 1915 yılında tek bir mezun veremeyen Sivas Lisesinin taş duvarla-
rına kazındı savaşın bedeli. İlmek ilmek işlendi türkülere acılar. 

Soframıza her üzüm hoşafı konuluşunda nedense içime bir burukluk çöker, lokmalar boğazıma 
düğümlenir. İşte o zaman sorgularım kendimi, arkadaşlarımı, annemi, babamı hatta öğretmen-
lerimi! Biz size ne kadar layık olduk! Hak edebiliyor muyuz bu bolluğu, bereketi? Dünya bir kar-
maşada boğulurken bırakabilecek miyiz gelecek kuşaklara hür bir vatan? En önemlisi kaçımız 
gerektiğinde sizin gibi gözü kapalı gidecek bombaların, kurşunların üstüne? 

Daha on beşine girmeden Çanakkale’ye koşan genç fidanlar, sizler hepiniz birer gurur abidesi-
siniz bizim gönlümüzde. Bu cennet vatanı düşmanların eline bırakmadınız. Sarıkamış’ta, Çanak-
kale’de, Dumlupınar’da kahramanlık destanları yarattınız. Çiğnetmediniz bu milletin namusunu.

Biz de diyoruz ki:

Candan geçilir,

Anadan geçilir,

Yardan geçilir de

Vatandan geçilmez...

İşte bu yüzden Çanakkale geçilememiştir, geçilmezdir, geçilmeyecektir!cektir!
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2001 yılında tüm ülke tarafından coşkuyla kut-
lanan 23 Nisan'da Samsun'da hayata gözlerimi 
açmışım. Ailem, anlamı "kraliçe" olan Melike 
ismini vermiş bana.

BİLSEM’de; deneylerin arasında kendimi kay-
bettiğim için fiziği, satırların arasında kendimi 
bulduğum için edebiyatı seçtim. Sonradan mü-
ziğin büyüsüne kapıldığım için de müzik birimi-
ne devam ettim. Hepsinde derece alamasam 
da her yarışmanın bana yeni bir şeyler kattığını 
düşünüyorum. Bunun yanında piyano çalıyor ve 
resim yapıyorum.

Melike Bilgin

Amasya
Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi
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İnovasyon; günümüzde var olan bir ürünü, hizmeti, metodu alıp etkin özellikler katıp yeniden -daha 
kullanışlı bir biçimde- insanlığın hizmetine sunmaktır, diyor kaynaklar.

Geliştirme süreci; bir sorunu çözmeye, bir ürünü daha kullanışlı hâle getirmeye yönelik olmalıdır ki 
süreç“inovasyon süreci” olabilsin. 

İnovasyon süreci genellikle iki aşamalı bir süreçtir:

 İlk aşama çözülecek problemi bulmaya yöneliktir. Bu aşamada problemler belirlenir, en verimli ve 
yararlı çözümler belirlenir. İkinci aşama,  inovasyonu gerçekleştirmeye yönelik olmalıdır. Maksimum 
çalışma düzeyi sağlanmalı; sorun, en faydalı olacak şekilde çözüme ulaştırılmalıdır.

Son zamanlarda öyle çok duydum, büyük harflerle yazılışını öyle çok gördüm ki bu kelimenin  “Nedir 
bu inovasyon?” dedim. Bir sürü tanım okudum, kafamda ne olduğunu oturttum ama inovasyonu 
anlatırken bu kelimenin, dilimizde tam karşılığı olmadığını fark ettim. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe 
Sözlük’te, inovasyon kelimesine karşılık olarak “yenileşim” kelimesini veriliyor. Ancak ben bu “yenile-
şim” sözcüğünün kavramı karşılamada eksik kaldığını düşünüyorum. Dilimize “inovasyon” kelime-
si iyice yerleşmeden herkesin rahatça anlayıp benimseyebileceği, Türkçe bir kelimenin kullanılması 
büyük gereklilik bence. Her konuda olduğu gibi dil konusunda da bir inovasyon süreci yaşanmalı ki 
“başkası”nda olanı olduğu gibi almadan “bize uygun hâle getirip geliştirerek” bu kavramı dilimize ve 
zihnimize kazandıralım.

İnovasyon kavramından hareketle değinmek istediğim önemli bir husus daha var, ülkemizde ve dün-
yada yapılan birtakım önemli yenileşimler yani “inovasyon”lar:

Bunlardan ilki dünyadaki susuzluğa ilaç olabilecek bir proje.  Bu proje sayesinde lağımlardan içme 
suyu üretilebiliyor. Toplanan lağım yüksek ısıda kaynatılıyor sonra elde edilen buhar, içme suyuna 
dönüştürülüyor. İşlem sırasında ortaya çıkan ısı, arıtma makinesi için gerekli olan enerjiyi sağlıyor. 
Bu arıtma sisteminin 100 bin kişilik bir şehrin lağımından 43 bin kişiye yetecek temiz su üretilebileceği 
bildiriliyor. Söz konusu bu projenin öncelikle Senegal’de kullanılması öneriliyor. Susuzlukla mücadele 
eden bu ülkede bu proje oldukça kullanışlı ve insanların işine yarayacak bir inovasyon. Aynı zaman-
da enerjisini, çıkardığı ısıdan sağlayan bu proje uzun ömürlü ve oldukça tasarruflu.

Başka bir inovasyon örneği ise “giyilebilir teknoloji”. Çeşitli büyük teknoloji firmalarının artık birçok 
ürününü satışa sunduğu yeni bir alan bu. Gelen bir mesajı, aramayı, elektronik postayı, telefonunuzu, 
bilgisayarınızı sadece bir saat vasıtasıyla görebiliyorsunuz. Ya da spor yaparken nabız atışınızdan 

Günümüzün Popüler 
Söylemi İnovasyon

DENEME

-

e
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vücut sıcaklığınıza kadar birçok veriyi telefonunuza kaydedebiliyor ve uzun vadede kendinizi takip 
edebiliyorsunuz. 

Bizim için engerekli inovasyonlar nelerdir peki? 

Daha basit düşünecek olursak günlük hayatımızda birçoğumuz toplu taşıma aracı kullanıyoruz. Ka-
labalık araçlar çoğumuzun korkulu rüyası. Okuldan, işten çıkıp yorgun hâlde bindiğimiz araçlarda 
balık istifi seyahat etmek hiçbirimiz için hoş değil pek tabii.  Gerekli makamlar toplu taşıma konusun-
da birkaç yenilenmeye gitse hiç fena olmazdı.

Özellikle Afrika kıtasında ve neredeyse dünyanın her yerine yayılmış mülteci kamplarında baş gös-
teren sağlık sorunları var. İnsanlar ölümle burun buruna yaşıyor. Çeşitli sağlık kuruluşları yeni aşılar 
üretiyor ama bu aşıların ulaştırılmasından tutun da uygulamasına kadar birçok problem ortaya çı-
kıyor. Bu problemler özellikle maddi yetersizliklerle ilgili. Dünya çapında hizmet veren sağlık kuru-
luşları bu konuda birçok çalışma yapıyor. Kayda değer başarılar elde edildi elbette ama ölümler 
ve hastalıklar durdurulabilmiş değil. Afişler, çeşitli yayınlar vb. şeyler sayesinde dünya çapında bir 
bilinçlendirmeye gidilerek en azından maddi açıdan bilinçlendirme sağlanırsa bu konuda işler daha 
kolay yürüyebilir ve dünya tüm canlılar ve doğa için daha yaşanır bir hâle gelebilir.

Toplumsal olarak çözüme kavuşturulması gerektiğini düşündüğüm bir diğer büyük sorunumuz ise 
“öfke kontrolsüzlüğü”. Sizce de öyle değil mi?

Son yıllarda toplum olarak üzerimizde büyük bir gerginlik var. Sokağa adımınızı attınız, bir bakıyor-
sunuz sokağınızdaki esnafla karşı komşunuz bağrışıyor. Sonra otobüse bindiniz, şoför ve bir adam 
akbil kavgasına tutuşmuş. Trafiğe takıldınız, trafikteki iki araba birbirine korna çalıyor, hakaretler 
ediyor. Biri bir fikrini söylüyor, hoşumuza gitmiyorsa etmediğimiz kalmıyor… Verdiğim bu örnekler ya-
şamadığımız şeyler değil. Dört yanımızda yükselen bu gerilim hâli çözüme kavuşturulsa çok iyi olur. 
Yöneticiler; sosyal medyada, televizyonda, reklam panolarında çeşitli projelerle insanlara ulaşmalı-
lar. Tabii en etkili mesaj rol-model olabilmektir. Sosyal yaşama yönelik yapılacak çeşitli inovasyonlar 
sayesinde toplumsal gerginlik asgari düzeye indirilebilir.

Birkaç sorundan bahsettim. Gerek günlük hayatımızda gerek toplumsal boyutlarda birçok sorunla 
karşılaşıyoruz. Aslında bu sorunların çözümünün temelinde eğitim yatıyor.  Bir toplumun eğitim dü-
zeyi yaşam tarzını belirliyor. Ama bizler toplum olarak eğitim konusunda da bir sürü problem yaşıyo-
ruz. Örneğin maddi durumu iyi olmayan bir öğrenci özel ders alan, dershaneye giden yaşıtıyla aynı 
eğitimi görmüyor. Ya da eğitim sistemimiz bizlere akademik bilgiler dışında pek de bir şey vermeye 
müsait değil. Toplumsal problemlere duyarsız, “hoşgörü, eşitlik, adalet” gibi insani değerlere uzak 
bir nesil yetişmesini ister misiniz? Elbette istemezsiniz, istemeyiz. Bu yüzden sanırım bu durumda bize 
en gerekli olan inovasyon, eğitim metodunda yapılacak yenilikçi, insani değerleri esas alan ve çağın 
gereklerine uygun bir inovasyon olacaktır.

Unutmamalı ki inovasyon birtakım sorunlara çözüm bulmaktır. İnovasyon zamanın gereği olan bir 
olgudur. Zaman değiştikçe gerekleri de değişir. Bu durumda herhangi bir ürün, fikir veya olgunun 
kullanımda kalabilmesi için inovasyon geçirmesi gerekir. 
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Sadece bizim milletimizin değil dünyanın da lider olarak görüp feyz aldığı, daima yenilikçi kişiliğiyle 
ön plana çıkan önderimiz M. Kemal Atatürk’ün de dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine ulaş-
mak, toplumumuzdaki her bireyin önceliği olmalıdır. Bu yolda ilerlerken yapılacak her inovasyon 
bizlere yardımcı olacak, önümüzü açacaktır. Ben henüz on dört yaşında bir bireyim. Şu an yalnızca 
okul ve BİLSEM’den (bilim ve sanat merkezi) ibaret küçük bir sosyal yaşantım var ama gelecekte 
bir meslek sahibi olduğumda çalıştığım alanda inovasyonlar yaparak yenilenmek ve sürece uyum 
sağlamak önceliklerimden biri olacak.

Usta yazar Sait Faik Abasıyanık da “Ay Işığı” öyküsünde insanlık sürecinde bence çok gerekli bir “ino-
vasyon”dan bahseder:

“...Nasıl bir dünya mı?.. 

Haksızlıkların olmadığı bir dünya... İnsanların hepsinin mesut olduğu, hiç olmazsa iş bulduğu, doy-
duğu bir dünya... Hırsızlıkların, başkalarının hakkına tecavüz etmelerin bol bol bulunmadığı... Pardon 
efendim! Bol bol bulunmadığı ne demek? Hiç bulunmadığı bir dünya... İçinde iyi şeyler söylemeye 
salâhiyetler kıvranan adamın, korkmadan ve yanlış tefsir edilmeden bu iyi şeyleri söyleyebildiği bir 
dünya...” 

Bu yeni güzel dünyanın mimarı neden biz olmayalım ki?

 Sözlerimi Şakir Eczacıbaşı’dan bir alıntıyla noktalamak istiyorum:

“…Dünyanın en zengin ilk üç insanının geliri, en yoksul 49 ülkenin millî geliri kadar. Her dört çocuktan 
birinin aldığı günlük besin miktarı, açlık sınırının altında. Her gün 35.000 çocuk önlenebilir hastalık-
lardan ölüyor. Oysa açlık sınırında olan bütün çocukların iyi beslenmeleri, önlenebilir hastalıklar-
dan ölenlerin kurtarılabilmeleri, okuma yazma bilmeyenlerin eğitimlerini yapabilmeleri, dünyada 
gerçekleştirilen bir yıllık silah satışının yalnızca %5’i ile sağlanabilir. Böyle bir dünyada adaletten söz 
edilebilir mi?” 1

1 

Şakir Eczacıbaşı, “Şiirsel Adalet” temalı 8. Uluslararası 

İstanbul Bienali tanıtım kitabı ön sözü. 2003

8. Uluslararası

03

Deniz Doğan

İstanbul
Beşiktaş Bilim ve 
Sanat Merkezi

İlk kez 15 yıl önce gördüm dünyayı. O gün bugündür 
anneme hayranım. O gün bugündür insanlara, doğa-
ya ve rüyalara hayranım. 

Ses çıkarmaya, farkında olmaya, hayallere ve insanla-
ra hayranım.

Kabiliyetimi, yaşama isteğimi ve olmak istediğim kişiyi 
hayranlıklarımla büyüttüm. 15 yıldır hergün farklı bir 
şeye hayran olarak, heybemi doldurmaya çalıştım.
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Cem Adrian “Umut, hiç görmeyen birine gökkuşağını anlatmak kadar anlamsızdır.” diyor. Neden? 
Umutlarımız hep yalnızca umut olarak kaldığı için mi?

Aslında insanlar umut edene “Unut!” demek yerine destek olsalardı hiçbir şey böyle olmazdı. Çev-
remizdeki insanlar umutlarımıza ve hayallerimize güler, umut ve hayalleri saçma bulurlar. Biz de 
onlara gülmeliyiz. Çünkü umut hep var. Hep yanımızda ve asla bitmez!

Umut belki de en çok sokak kedilerinin işi. Sokak kedilerinin umutları asla tükenmez. Onlar en çok 
umut eden varlıklardır. Onları seven her insana güvenir, evlerine götürmelerini beklerler. Bu yüz-
den de “Biz umudu sokak kedilerinden çaldık.” deriz. Klişe mi? Evet, öyle olsa n’olur?

Yazmak için de umut gerekir. Ben daha önce umudu olmayan bir yazar görmedim. Yazarlar 
umutlarını kitap karakterleriyle yansıtır. Umut ile yoğurulmuş kitap karakterleri bizi daha da umut-
landırır. Belki de hiç görmeyeceğimiz şeylere bağlılığımızı artırır. 

“İçinde bir gram umut, azıcık hayal olmayan insan var mıdır?” diye düşünüyor insan. Bir insan 
umut olmadan nasıl yaşayabilir ki? Gelecek için hiçbir temennisi olmadan, ne yapacağını bilme-
den? Umut sözcüğünü kullanmadan insanın tanımını asla yapamazsınız.

Umut edin. Umut etmek güzel bir şeydir. Her ne kadar hepsi gerçekleşmese de onun bir gün bizi 
bulacağını bilmek güzel. 

Umut  
DENEME

Sevde Batı
Konya 
Konya Bilim ve Sanat Merkezi



G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
 B

in
bi

r R
en

k
G

ün
eş

in
 B

ah
çe

ses
inin

dede
BB

nin
bib

r R
eRe

nknk

340

Bir ağaç gelip bileklerinizi kesiyor, böbreklerinizle ateş yakıyor. Bir taş, sizi tekmeleyerek eve ka-
dar sürükleyip yolun kenarında bırakıyor. Toprak, üstünüze asfalt döküp sizi yol yapıyor. Gökyüzü, 
üstünüze parfüm sıkıp içindeki fazla gazları size yönlendiriyor, nefes alamıyorsunuz. Bir diğer taş 
ise sırf eğlenmek için sizi suya fırlatıyor. Üstünüze çöpler döküyorlar. Bitkiler ve cansızlar, yemek 
yiyip ambalajlarını sizin üstünüze atıyor. Sizi gören bir karınca sizi ezip geçiyor. Bir köpek size 
“Hadi oğlum! Gel ısır!” diye başka bir insan gösteriyor. Hayvanlar “İnsanat Bahçesi” adlı yerde 
sizin fotoğraflarınızı çekip sosyal medyada paylaşıyor. Tuhaf değil mi? Bizim doğaya yaptığımız 
şeyleri doğanın bize yaptığını hayal edince gayet tuhaf oluyor. Düşününce doğaya yaptıklarımız 
çok saçma geliyor. Peki, neden böyle?

Bir taşı eve kadar sürüklemesek ya da suya fırlatıp sektirmesek eksik mi kalacağız? Bizi evimizden 
alıp başka yere kadar götürüp orada bıraksalar iyi olur mu? Hayır. Taşlar cansız olabilir ama bu 
bizim onlara kötü davranacağımız anlamına gelmiyor. Tıpkı eşyaları kullanırken zarar gelmeme-
sini istediğimiz gibi. 

Bir düşündüm de hayvanların neslini tüketen de nesli tükendiği için onları korumaya çalışan da 
biziz. İnsanlar gerçekten çok anlaşılmaz. Mesela kuşları çok sevmemize rağmen yerlere sakız 
atan da biziz. Bu bilinçsiz davranış nedeniyle hesap vermesi gereken de biziz.  

Bahçede devamlı çıkan zararlı otlar, çatıları uçuran rüzgârlar, insanları evinden alıkoyan dep-
remler, hortumlar, tsunami… Her ne kadar doğa bu konuda insana hâkim olsa da insanın doğaya 
hâkim olduğu konu çok daha fazla. Çok, çok fazla…. Çünkü ben hiç doğa tarafından bilinçli olarak 
zarar verilen bir insan ya da insan kesen kötü kalpli bir ağaç görmedim.    

Kötü Kalpli Doğa
DENEME

Sevde Batı
Konya 
Konya Bilim ve Sanat Merkezi
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Sanat Hakkında
DENEME

Sanat mı sanatçıları yaratır, sanatçılar mı sanatı? Galiba her ikisi de. Sanat var ki sanatçılar 
yetiştiriyor. Güzel bir resmi gören yetenekli bir insana bu sanat eseri ilham veriyor ve belki de 
ortaya çıkaracağı eserini yine bir sanat eseri olan müziği dinleyerek oluşturuyor. Sanatçılar ise 
sanatı yeniden var ediyor. 

Sanat, balığın suya bağlı olması gibidir. Bir insanın sanat yapması, balığın suda yaşaması ile 
aynı anlama gelir. Ve bir balığa “Sen neden suda yaşıyorsun?” denemediği gibi insana da “Ne-
den sanat yapıyorsun?” denemez. Sanat asla zorla yapılacak ya da yaptırılacak bir şey değildir.  
Sanat yapma arzusu insanın içinden gelir. Sanat yapmak aynı zamanda nefes almak gibidir. 

Sanat olmasa sığındığımız ev, giydiğimiz kıyafet, yediğimiz yemek bile güzel olmazdı belki de.  
Evimiz, giysilerimiz, yemeklerimiz, kullandığımız tüm eşyalar şu ankinden daha sıradan ve es-
tetikten yoksun olurdu. Oturduğumuz binaları, bastığımız kaldırımları ya da herhangi bir am-
balajı düşünün. Tüm binalar gri, kare pencereli  olsaydı; tüm giysileriniz desensiz, aynı model 
ya da tek renkli olsaydı ne kadar sıkıcı olurdu değil mi? 

Farkında değiliz ama sanat her yerde, her şeyde. Allah sanat ile yaratmasa ne olurdu? Nasıl 
yaşardık? Her şey bu kadar güzel ve olağanüstü olur muydu? Doğaya bakın, etrafınıza bakın. 
Her şey öyle estetik ki… Belki biz bu sanatın güzelliğini gördükçe sanat ile uğraşıyoruz. Sanat 
içimizden geliyor.

Sanat var ki sanatçılar 
am veriyor ve belki de 
şturuyor. Sanatçılar ise 

Sevde Batı
Konya 
Konya Bilim ve Sanat Merkezi
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Kitap karakterlerini kitapların içinden çıkarabilseydik şimdi birçok arkadaşım ve kardeşim ol-

muştu. Kitap karakterleri bana insanlardan daha güzel geliyorlar. Bunun sebebi kitap karak-

terlerinin gülüşünü, bakışını, görünüşünü, her şeyini bizim belirlememiz. Bu yüzden o karakter 

sadece bize özeldir. Sizin hayal etiğiniz bir karakteri başkası hayal edemez. Kitapların en çok 

bu özelliğini seviyorum belki de. 

Siz hiç anlatılan ortamı olağanüstü bir şekilde hayal ettikten ya da bir karakterin tipini kendi-

nize özel bir şekilde tasarladıktan sonra o kitap filme uyarlandığında yaşanan hayal kırıklığını 

bilir misiniz? Muhtemelen çoğunuz bunu bilirsiniz. Siz o karakteri esmer, kıvırcık saçlı, uzun 

boylu hayal edersiniz belki de. Ama filmde o karakteri sarışın, düz saçlı, kısa boylu biri olarak 

gördüğünüzde tek kelime ile yıkılırsınız. Bu yüzden kitapları değil de filmleri daha çok seven 

insanları anlamıyorum. 

İyi bir okuyucu olmak, o paragrafı okurken kitap karakterinin mimiğini tahmin edebilmektir. 

İyi bir yazar olmak ise o mimiği sezdirebilmektir. İnsanlar gibi kitap karakterleri de tabii ki de-

ğişiktir. Egoist olanlar, kibirli olanlar, alçakgönüllü ve samimi olanlar... Her insan iyi olmadığı 

gibi her kitap karakteri de iyi olmak zorunda değildir. Sadist bir katil de olabilir bu karakter, 

melek gibi biri de.

Bazen iyi yazılmış bir kitabın karakterlerine o kadar bağlanıyorum ki kitap bitince “Acaba 

şimdi ne yapıyordur?” diye düşünüyorum. Karakter acı çekiyorsa ya da zor bir durumdaysa 

uyuyamıyorum meraktan. Bazen sırf bu yüzden ara vermeden okuyorum. Sanırım bazen 

kendimi fazla kaptırıyorum. 

Ya ben fazla abartıyorum ya da insanlar fazla duygusuz. Tek bildiğim şey, çok yalnız ol-

duğumuzu düşündüğümüz zaman yanımızda olan varlıklar kitaplardır, kitap karakterleridir, 

karakterlerin akılda kalan sözleridir. Kitaplar, aslında hiç yanımızda olmayan ama aynı za-

manda hep yanımızda olan kitap karakterlerini içinde barındıran bir cennettir. 

Onu Oradan Nasıl 
Çıkartabilirim

DENEME
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2003’te, Nisan’ın bitip takvim yapraklarının ka-
pılarını Mayıs’a açacağı gün dünyaya gözlerimi 
açtım. Gittiğim okulları sıralamasına sıralarım 
ama bence bir önemi yok. 3. sınıftan beri Bilim 
ve Sanat Merkezinin sunduğu imkânlardan ya-
rarlanıp nasibimi aldım. Şimdi 14 yaşındayım ve 
yaşıtlarımın hiç merak etmediği şeyleri merak 
edip araştırmayı seviyorum. İyi ki varsın BİL-
SEM. Birbiriyle alakasız birçok şeye ilgi duyma-
mın sebebi olan BİLSEM, aynı zamanda beni 
yazmaya iten şey. Geleceğe yazılarımla olsa 
bile umut ve sanat dolu güzel bir dünya bırak-
mak istiyorum.

Sevde Batı
Konya 
Konya Bilim ve Sanat Merkezi

Kendi hayatınızdan sıkıldığınız zaman açın bir kitabı ve başka bir hayat yaşayın. Kitap karak-

terleri ile ağlayın, kitap karakterleri ile kahkaha atın. Bu sizi rahatlatacak ve yalnızlıktan ko-

ruyacaktır. Çünkü kitap; istediğiniz zaman başvurabileceğiniz, sizi yargılamadan dinleyecek 

gerçek bir dosttur.   
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Zeynep Zülal Yıldırım

Zonguldak 
Zonguldak Bilim ve 
Sanat Merkezi

Sözlükte herhangi bir kısıtlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma anlamına gelen öz-
gürlük; birçok kişinin sahip olduğu, birçoğunun da sahip olmayı istediği bir özelliktir. Özgürlük, kişinin 
kendi hareketlerini kontrol edebilme niteliğidir hatta bir değerdir belki de...

Özgürlük hakkında birçok tanım ve çalışma yapılmıştır. Fakat bu tanım kişiden kişiye, zamana ve 
mekâna göre değişiklik gösterebilir. Bazılarına göre özgürlük istediğini yapmak, bazılarına göre ise 
kendi gemisinin kaptanı olmak, kimine göre ise rahatça düşünüp düşündüklerini ifade edebilmektir...

Kimse kimsenin özgürlüğünü kısıtlama, engelleme hakkına sahip değildir. Eğer herhangi bir konuda 
yapacağımız bir eylem veya davranış, başka birinin özgürlüğünü kısıtlıyor ya da engelliyorsa işte 
orada durmak gerekir. Yani başka birinin özgürlüğünün kısıtlandığı yerde, bir diğer kişinin özgürlüğü 
biter. Özgür bireyler de olsak sorumluluklarımızı iyi bilmeliyiz. Özgür olmak demek her istediğimizi 
yapabileceğimiz anlamına gelmez. Aslında “İnsanın özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil 
istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır.” (Rousseau) sözü bu söylediklerimizi daha 
net açıklamaktadır.

Aslında birçok özgürlük çeşidi vardır. Düşünce özgürlüğü, yerleşme, seyahat etme özgürlüğü gibi. 
Ama maalesef günümüzde bazı ülkelerde insanların özgürlükleri kısıtlanabilmekte hatta ihlal edil-
mektedir. Şu an pek görülmese de insanlar köle olarak parayla satın alınmakta ve çalıştırılmakta; 
bazı kız çocukları özgürlüğü hiçe sayılarak  küçük yaşta kendisine sorulmadan evlendirilmektedir. Biz 
sorumlu bireyler olarak böyle olaylarla karşılaştığımızda karşı çıkmalı ve sorumlu kişi veya kurumlar-
dan yardım istemeliyiz.

Unutmayın ki “özgürlük” doğuştan kazanılmış bir haktır, kontrollü olarak kullanmak ise en doğal 
hakkımızdır.

Özgürlük
DENEME

2003 yılı Haziran ayında Zonguldak’ta doğdum. Anaokulu 
ve ilkokul eğitimimi TOKİ İlkokulu’nda tamamladım. Halen 
Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisiyim. Aynı zaman-
da Zonguldak BİLSEM’ de eğitimime devam etmekteyim.

Resim yapmayı, kitap okumayı ve film izlemeyi severim. 
Uyumak ve yemek yemeyi de hobi sayarsak en çok sevdik-
lerim arasında diyebilirim. Biraz enteresan gelebilir ama 
tek fobim nedenini bilmemekle beraber palyaçolar.  Yaz-
maya gelince; bence yazmak bir ihtiyaç ve iyi düşünmenin 
sanatı… 

nep Zülal Yıldırım

guldak 
uldak Bilim ve 

Merkezi
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“Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, teva-
zuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün ya göründüğün 
gibi ol...” Mevlana

İnsan, başkalarının sevinç ve acılarına ortak olduğu ölçüde insandır. Yaşanan olumsuzluklara 
boş gözlerle bakanlar ve onları bir filmmiş gibi seyredenler insanlıklarını sorgulamalıdırlar. Ha-
yatı fark etmek, hayatı ve yaratılış amacını sorgulamak ve ona göre yaşamak insan olmanın 
gereğidir. Şairin dediği gibi:

“Farkında Olmalı İnsan…

 Kendisinin, hayatın, olayların, gidişatın farkında olmalı.

 Farkı fark etmeli, fark ettiğini de fark ettirmemeli bazen…

 Bir damlacık sudan nasıl yaratıldığını

Fark etmeli.

Anne karnına sığarken dünyaya neden sığmadığını

Ve en sonunda bir metre karelik yere nasıl sığmak zorunda kalacağını

Fark etmeli.” 

Dünyada bizden farklı renkte, ırkta, dinde, dilde insanlar da bulunmaktadır. Bilindiği üzere bi-
zim dinimiz de hoşgörü dinidir. Peygamber Efendimiz insanlar arasındaki farklılıklara saygı 
duymamız ve hoşgörü kapılarını ardına kadar açık tutmamız gerektiği konusunda en büyük 
örneğimiz ve yol göstericimiz olmuştur.  Ayrıca Kur’an-ı Kerim de bu farklılıkların doğallığını 
kabul eder ve dillerin, renklerin farklı olmasının Allah’ın varlığının delillerinden olduğunu ifade 
eder: “O’nun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı 
olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için ibretler vardır.” (Rum 30/22)

Gelin Tanış Olalım
DENEME
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İnsanların farklılıkları hakkında Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen bu hususlardan sonra ifade edil-
melidir ki insanların birlikte yaşama ihtiyacı yaradılıştan gelen bir özelliktir. Çünkü insanoğlu ya-
şamı tek başına geçirebilecek bir şekilde yaratılmamıştır. Bunun aksine insan sosyal bir varlıktır 
ve kendisinden başka bir varlığa, başka bir insana muhtaçtır. Ancak toplumda birlikte yaşama 
bilincinin oluşabilmesi için öncelikle fertlerin birbirlerine karşı iyi niyet ve samimiyet taşıması, 
insan olarak birbirine saygı duyması, bencillik ve bireysel çıkarcılıktan kurtulması gerekir. Yine 
bu noktada bize en iyi örnek olan Peygamber Efendimiz (sav) birlikteliği şu benzetmesiyle açık-
lamıştır:

“Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda 
benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve 
ateşli hastalığa tutulurlar.”

Peygamber Efendimiz hadisleriyle olduğu gibi kendi yaşamıyla da bizi yönlendirmiş, birlikte 
yaşamanın vazgeçilmez unsurları olan barışı, affı, rahmeti ve merhameti, söz olmaktan çıkarıp 
yaşanılan bir gerçekliğe dönüştürmüştür. 

Peygamber Efendimizin affına ve rahmetine en iyi örneklerden biri de Taif Olayı’dır. Taif Ola-
yı’nda Peygamber Efendimiz ve Zeyd’e büyük zorluklar yaşatılmıştır. Ancak Peygamberimiz is-
tese Taif’in hemen yok olacağını bilerek:

“Aman ya Rabbi lütfen sevdiklerin yüzü hürmetine Taif‘e belâ verme! Çünkü onlar bilmiyorlar, 
onların bir kabahati yok. Aman ya Rabbi çare denizi sensin, burada gelip yerleşemediysek çare 
bitmez, sen çarelerin âlâsısın!” diye dua etti.

Bu olayla da Peygamber Efendimizin ne kadar yüce bir merhamete sahip olduğunu anlıyoruz. 
O hiç kimseyi ayıplamamış, kötülüğe kötülükle karşılık vermemiş ve nefsi için intikam almamıştır. 
Etrafındakileri hiç incitmemiş, kendisinden talepte bulunanı geri çevirmemiştir. Her zaman ada-
letten yana olmuş; kendisini, ailesini diğer insanlarla her zaman eşit tutmuştur. Bir hadisinde de 
bunu açıklamıştır:

“Sizden biriniz kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe (kâmil manada) 
iman etmiş olamaz.” (Buhari, İman 7; Müslim, İman 71, 72; Tirmizi, Kıyame 59; Nesai, İman, 19, 
33).

Peygamber Efendimizin söz ve uyarıları, örnek ahlakı, davranışları, sabırla sürdürdüğü eğitimi 
ve rehberliği sayesinde cahiliye toplumu medeni bir topluma dönüşmüş, şirkin yerini tevhit 
inancı, haksızlığın yerini adalet, kibir ve nefretin yerini tevazu ve sevgi, sonu gelmez çekişmenin 
ve bencilliğin yerini barış, huzur ve iyilikte yarışma almıştır.

Unutmamalıyız ki bu dünya, bizden olmayanlarla hoştur. Onların bize verdiği ilimlerle, kıymet-

nin 

et-
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Feyzanur Koçak
Amasya
Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim 
ve Sanat Merkezi

lerle, gönüllerle hoştur. Sadece bizim gibiler değil bizden olmayanlar da çok yaşasın ki biz de 
yaşayalım. Herkes beyaz olsa o zaman beyazı fark edemeyiz ya da siyah olsa...

Son sözü Yunus’a verelim:

Gelin tanış olalım,

İşi kolay kılalım, 

Sevelim sevilelim, 

Bu dünya kimseye kalmaz.

2000 yılında kışın çok sert geçtiği Ocakayının yir-
mi sekizinci günü Samsun'un küçük bir ilçesi olan 
Havza’da doğmuşum. Annem ve babam "Bilgili 
Kadın"anlamına gelen Feyza adını vermişler bana. 
Ben daha altı aylıkken Merzifon’a taşınmışız.

2008 yılında BİLSEM sınavına girdim. Yazmayı ve 
düşüncelerimi insanlarla paylaşmayı çok sevdiğim 
için Türk Dili Birimine; laboratuvarda olma, deney 
yapma, gözlemleme ve bilimin içinde olma arzum-
dan dolayı da kimya birimine devam ediyorum. 
Sadece okul hayatımda değil dışarıdaki hayatımda 
da kendime bir şeyler katmak gayesiyle müziğe 
olan sevgimden ve bağlama çalma, türkü söyleme 
isteğimden dolayı müzik alanında kendimi geliştir-
meye çalışmaktayım.
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Çanakkale ruhu… Birlik, beraberlik… Bütünlük, millî benlik…

Çanakkale Cephesi ayrı bir savaş olmayıp Kurtuluş Savaşı’ndan bir bölüm de değildir. Çanakkale 
Cephesi 1. Dünya Savaşı’nda kazandığımız tek cephedir. Zamanın durduğu yerdir Çanakkale, 
gelmişle geleceğin birleştiği yer...

Şehitlerin kanlarıyla hayat verdiği bu zafer hak ettiği yeri günümüzde ne kadar bulmaktadır? Bu 
kutlu birleşme yeri günümüzde ne kadar anlam buluyor?

Birlik, beraberlik toplumu ayakta tutan güç ve toplumun harcıdır. Var mı şu an bizde birlik olma 
duygusu? Maalesef yok! Bir futbol maçına gösterdiğimiz hassasiyetin zerresini gösteremiyoruz 
ülkemiz için. 

Çanakkale neden geçilemedi biliyor muyuz? Bu sorunun cevabını verebilir mi kardeşine kurşun 
sıkan zihniyet? Vatan toprağının bölünmesi yönünde yapılanlar karşısında hassasiyetimiz nedir? 
Şehit cenazeleri hâlâ sıra sıra diziliyorsa Çanakkale ruhundan söz edebilir miyiz günümüzde? 
Magazin programlarının zirve yaptığı bu ülkede güneşin battığının farkında bile olmadığımız bir 
gerçektir.

Her gün sıra sıra dizilen şehit cenazelerinin, o tabutlara sarılan çocukların bir mankenin giydiği 
elbise kadar önemi yok maalesef. O yüzden kaybediyoruz, o yüzden tükeniyoruz yavaş yavaş. 
Küçülüyoruz gün geçtikçe. Gücümüzü, insanlığımızı kaybediyoruz. Çanakkale’de dedelerinin bi-
leklerini bükemeyenler, torunlarını sığ sularda avlıyorlar. Kardeş kardeşe kurşun sıkıyor, sıktırılıyor. 
Toplum parçalanıyor, bölünüyor ve en acısı ruhsuzlaştırılıyor. Yavaş yavaş benliğini kaybediyor 
insanımız, yozlaşıyor. Tarih tekerrür ediyor ve tekrar “hasta adam” konumuna sokuluyor milleti-
miz. Ruhsuzlaştırılıyoruz açıkçası günden güne.

Peki, nedir kurtuluş reçetesi?

Bize günümüzde öze dönüş için lazım olan en önemli şey kuşkusuz Çanakkale ruhudur. Çünkü her 
şeyden önce Çanakkale, inancın ve azmin zaferidir. Çanakkale ruhu vatandır. Çanakkale ruhu 

Kutlu Zafer
DENEME
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bayraktır. Çanakkale ruhu imandır. Çanakkale ruhu Türk-İslam medeniyetinin ta kendisidir, diye-
biliriz.

Çanakkale geçilemezdi! Çünkü orada tarihleşen bir ulus, milletleşen bir ordu, ordulaşan bir millet 
vardı.

Bu gün Çanakkale Boğazı’nın sahillerinde adım atılacak her karış toprak, mehmetçiğin kanıyla 
sulanmış ve onun etinden, kemiğinden, bir parçaya mezar olmuştur. Orada bir vatanın, nefes 
alışverişini duyduğumuzu asla unutmamalıyız. Şu mısraları da:

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın  
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. 
Eğil de kulak ver bu sessiz yığın 
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Mustafa Mert Türkmen

Amasya
Amasya Şehit Ferhat Ünelli 
Bilim ve Sanat Merkezi

3 Mayıs 2001 yılında Amasya'da doğmuşum. İki abla-
dan sonra evin en küçük çocuğu olmanın keyfini yaşa-
dım hep. Güzel bir çocukluk geçirdim. Şiire karşı olan 
meylim sayesinde yazdığım şiirlerle ödüller aldım. Bu 
da beni daha çok yazmaya sevk etti. 

İdealimdeki okulda okuyorum. Bu okulu kazanmakla 
geleceğimle ilgili planlarımı gerçekleştirebilme adına 
önemli ilk adımı attığıma inanıyorum. BİLSEM de ha-
yatımda önemli bir yer tutuyor. Burada tecrübelerime 
yenilerini katarken oranın öğrencisi olmanın da keyfini 
sürüyorum. Yazmak, yazdıklarımla yarışmalarda ka-
zanmak güzel bir duygu benim için. Müziği de sevi-
yorum. İyi bir dinleyici olduğumu söyleyebilirim. Ayrıca 
bilgisayar oyunlarına da özel bir düşkünlüğüm var. 

Ünelli 
Merkezi

-
-
ıca 
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Bir ses ilişir kulaklara senfonileri aratmayan. Narin ve bir o kadar pürüzsüz. Her tınısında binbir gizin 
saklı bulunduğu… Güzellikler üstüne söylenen türkünün ta kendisi. Sanki masal tadındaki bir filmin baş 
aktörü. İnsanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz sanatçısı. Uygarlıkların temel taşı.  Adı öğretmen.

Bir milletin ruh ve karakter hamuruna şekil veren sanatkâr. Erdemli toplum gayretine katkı sağlayan 
insan. Geçmişin öğreticisi, geleceğin kurtarıcısı. İçinden çıktığı topluma yön veren, onları düzene ko-
yan ve yeryüzünü aydınlatan bir yıldız. Ulusları kurtarabilen peygamber varisleri. Her eğriliğin arkasını 
düzelten,  kapılarını hiçbir an farklı düşüncelere kapatmayan bir el. Barış ve kardeşliğin bir diğer adı-
dır öğretmen. Beşinci bir mevsim olarak yaşatır tüm güzelliklerini bu insanlığa.

Rüya misali, berrak berrak akan bir şelale. Nazlıca akar gider yüreklere, geçerken paslı, küflenmiş 
dimağları cilalayarak. Eşi bulunmaz bir mehtap, rengârenk ışık hüzmeleriyle aydınlatır gönülleri.  Ay-
dınlatır da hiçbir insanın gücü yetmez bu aydınlığı karartmaya. Gecenin siyah zülüfleri arasından 
gelen hoş bir seda olarak kalır dimağlarda.

Öğretmen saba yeliyle serinleyip yağmurunda rahmetle yoğrulduğumuz; müphem düşüncelerimize 
şekil verirken kısıtlamayıp özgürleştirenimiz. Bizi bize anlatırken dahi tekrar hayran kaldığımız. İstas-
yonu değil yolculuğu öğretenimizdir.

Öğretmen… Öğretmen deyince kocaman bir tebessüm belirir yüzlerimizde. Çünkü öğretmen; tatlı bir 
gülücük, hoş bir bilmecedir. Bu bilmece ki çözene bin bir zevkleri tattırır.

Öğretmenimiz yanı başımızdayken umutla coşar ruhumuz. O ki kalemden silah, kitaptan erzak tutuş-
turur ellerimize. “Yüreğini hedefinin odağına koy.” diyerek öğretir nişan almayı bize. Öğretir de uzanır 
kollarımız onun yardımıyla ırağa. Adı ebedîleşir tüm gönüllerde.

Her kiremiti özenle yerleştirirken sabrın gücüne bir kez daha şahit oluruz. Ellerine dikenler batırsak 
da kimi vakit farkında olmadan, karşılıksız veren bir eldir öğretmen.  Güven olur akar yüreğimize usul 
usul, anne baba misali. Sımsıkı tutar ellerimizi ve umutla okşarken saçlarımızı “Yarınlar size emanet!” 
diye fısıldar yüreğimizin dehlizlerine. 

Öğretmendir o… Bir başka heyecan kaplar içini. Hakkın yerine gelmesi için başını verebilecek insanları 
görür karşısında. Ancak onların süslediği bir dünya bulutlara çıkarabilir onu. Meslekler, makamlar, 
rütbeler, sanatlar… Hepsi de eğilirler önünde.

Bir ses ilişir kulaklara notalardan müteşekkil. Kiminin elinde cetveli, kiminin okyanusta dümeni. Hepsi 
de aynı bestecinin eseri.

Yüreğini Koyan Besteciye
DENEME

Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi

Eylül Ecem Yıldız
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Bir filmde görmüştüm. Kendince soylu ve zengin bir adam, kölelerden birisi kendisine itaat etme-
diği için onu atının arkasına zincirlemişti. Atın dörtnala koşması için kırbaçları şaklatırken zavallı 
kölenin yerlerde sürüklendiğini hiç düşünmüyordu. Kölenin bileklerinden kanlar akıyor, akan kan-
lar da yerleri ıslatıyordu âdeta. Yalvarıyordu köle, efendisine  “Efendim, acı bana, merhamet et! 
Efendim! Acı bana, canımı bağışla.” Adam kördü, sağırdı sanki duymuyordu çığlığı, görmüyordu 
bu acı tabloyu. Yüreğinde sevgi kırıntısı olmayan bir efendi, azaptan ne anlardı? Bu sahneden o 
kadar etkilenmiştim ki sanki filmin bir figüranıydım. Tüylerim diken diken oldu, düşünmekten ken-
dimi alamadım.  Sonra sınıfta öğretmenimin okuduğu şu ayetler geldi aklıma: 

“Şüphesiz, senin Rabb’in, gerçekten o üstün ve güçlüdür, merhamet sahibidir.” 

“Ve de ki: Rabbim, bağışla ve merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”

İslam dininin insana yaklaşımında yumuşaklığın, şefkat ve merhametin ağır bastığı görülür. Ka-
tılığın, sertliğin, zalimliğin İslam’da yeri olmadığını, siyaset olarak benimsenmediğini hem kay-
naklardan hem de uygulamalardan kolayca anlamak mümkündür. Yani dinimiz katılığın değil 
yumuşaklığın; şiddetin, zulmün değil merhametin; intikamın değil affediciliğin geçerli olduğunu 
ortaya koymaktadır.

Merhamet… Güneşte gölge, soğukta hırka; açlıkta ekmek olmak demek. İnsan olmanın gereklili-
ğini ortaya koyan bir değer. Bu erdeme ulaşabilmek çok da zor değil. Mevsimi de yok, tarihi de. 
Bize bir nefes kadar yakın aslında. Nerede mi? İşte tam elimizi göğsümüze koyduğumuz yerde. 
Hoşgörü bayrağını kaldırdığımız noktada hazır, bekler bizi.

Sokakta karşına çıkan aciz bir insanın sessiz çırpınışlarına duyarsız kalmamak insanlığın gereği 
olsa gerek. Merhameti olmayan insana merhamet etmez yüce Allah. Soğuktan donan bir hayva-
nı gördüğünde içinden bir parça kopup gidiyorsa ancak o zaman ben insanım, diyebilirsin. Yüre-
ğine saplanan sızı, gözünden akan bir damla yaştır o an senin için merhamet. Kimsesiz bir çocu-
ğun incinmiş ruhuna dokunan bir sevgi eli olmayı kim istemez? Öyleyse merhamet, biz insanlara 
bütün kutsal kitaplardan önemli bir mesajdır. Alabilen kuluna Yaradan Rabb’imizin bir lütfudur.

Merhamet
DENEME
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Bugünkü eğitim sistemi bilgi ile bilgeliği ayırt etmemizi engelliyor. Kafalarımız eğitiliyor fakat yü-
reklerimiz başıboş avare. Kültür ve karakter kilometrelerce uzaklara savruluyor. Beyinlerimiz sis-
tematik bilgilerle doldurulurken millî ve manevi değerler unutuluyor. Şefkat, acıma ve yardım da 
tıpkı hak, adalet, doğruluk ve hoşgörü gibi alıp başını çoktan dağlara çıkacak gibi görünüyor. 
Sizin anlayacağınız sevgi yine öksüz, yine boynu bükük bir taraflarda.

Kimi anlarda atalarımız “Merhametten maraz doğar.” demişlerse de bizler acıma, şefkat ve sev-
gi duygularıyla yetişelim. Çünkü “Ağaç yaş iken eğilir.”miş.  Merhamet; bütün dünyada ortak bir 
lisandır, insan olan herkesin anlaması gereken.

Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi

Eylül Ecem Yıldız
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Dört mevsimin hırçın kızı…

Hoyrat rüzgârlarla uçuşur uzun, gür saçları. Kızarır yanakları ve salınarak iner dalından aşa-
ğı. Büyük mavi gözleri bürünüp griye rahmet damlarken gözlerinden bir feryat kopar ağaçtan. 
Onun adı sonbahar…

En güzel kokusunu sürünen, en belirgin rengini kuşanan, bekleyen bir kucaktır toprak. Dört mevsi-
min hırçın kızını usul usul karşılar. Haykırır, hasreti tüm doğayı çalkalar. Bizlere göre kavuşmak de-
ğil terk ediliştir o, uzun bir bekleyiştir. Bazen umutlar ışığında bereket bekleyiş, bazen renksiz bir 
vazgeçiş. Kanat çırpıp göklerde kurşunî gökyüzüne kaçıştır bazen de altında süzülen sert havanın 
yakarışlarına aldırmadan. Ne kocaman bir hasrettir ne de acı dolu bir ayrılık. Aslında o sadece 
toprağın, yağmur adlı o güzele olan aşkıdır…

Bizim gözümüzde ise bu hırçın kız; tenin üşümesi, parmakların üşümesidir. Çırılçıplak kalan ulu 
çınarın kötü görüntüsü, yağmurun sağnak sağnak boşalmasıdır göklerden. Nereden bileceğiz 
oysaki hasretin bitimi olduğunu. Rüzgârların özlemi taşıdığını, hazan mevsimi sandığımız son-
baharın koşulsuz sevgiden oluştuğunu. Uzaklardan bir türkü eser yumuşacık, tertemiz. Sesiyle 
yeri göğü inleten. Rüzgârların gürültülü sesinin, senfoni olarak dinlendiği koskoca bir ülkeye nice 
sonbaharları yaşatan. Yağmurun ıslattığı her yerin yeniden canlanmaya hazırlandığı. Yaprakların 
dökülüp çıplak güzelliklerin fark edildiği. Bembeyaz bir kışın karşılandığı telaşlı bir düğün hazırlığı. 
Hırçın kızın sevgilisi kışa kavuşmasıdır sonbahar.

İnsan, çok sevdiğini bağrına basarken onun canını yakar ya bazen işte hırçın âşık da içindeki 
coşkuya hâkim olamaz zaman zaman. Sel olup gider kapalı gişe yalnızlıkları. Ve sıcak ayazları 
başbaşa bırakır soluduğu her nefeste, tutkulu insanları.

Umutlar dalga dalga filizlenir de bulur kalpteki bam telini. Her damlada güzelliği fısıldar kulak-
larımıza. Açık siyahların arasında koyu beyazlar dans eder aylar boyunca. Dar sokaklara ilmek 
ilmek işlenir saf temizlik, sonbahar geldiği anda.

Hırçın Kız
DENEME

Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi

Eylül Ecem Yıldız
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İnsanlık Türküsü
DENEME

“Işığım gül aydınlığı ya da çiğdem,

Ben toprağı yeni yaran bir kardelenim.

Diyelim bir yerde zaman aksadı,

Araya sen girersin öğretmenim.”

Eylül rüzgârlarının getirdiği en anlamlı bulutsun yüreklere yağan sağanak sağanak… Sonra bir 
tutam umudu dağarcıklara ekip de yeşermesini sabırla bekleyen bir çift göz… Gün olur karakış-
ların fırtınasından, soğuğundan koruyan; gün olur kızıl temmuzların kavurucu sıcaklarından. Sen, 
hep nisan yağmurlarının inci getiren bereketiyle yağansın. Güneşin nârı, ayın nurusun.  Sen ki 
öğretmensin.

“Toprağınız toprağım, eviniz evim; burası için, bu diyarın çocukları için bir ana, bir ışık olacağım 
ve hiçbir şeyden korkmayacağım; vallahi ve billahi!”

Bu satırlarla örnek almışsın öğretmenini. Bu satırlar sana öğretmiştir taşa gülle karşılık verme-
nin gerekliliğini. Senin gözündeki öğretmenlik; bedellere gururla gülümsemek, engellere onurla 
omuz vurmakmış meğer. İşte bu yüzden yüreğin bu kadar geniş ve bu nedenle bu kadar sevgiyi 
yüreğine sığdırabilmen. Şunu çok iyi bilirsin ki sınıfa her girişinde evinin bir odasındasın ve neye 
dokunsan senden bir parça! Odan seni yansıtır, sen odanı…

Kâh dereler çağlar, kâh çölleşen yürekler suya kavuşur. Koskocaman bir dünya döner adının geç-
tiği her cümlenin içinde; sudan duru, gül kokulu. Dağ gibi dalgalarıyla masmavi bir şefkat çalka-
lanır da gider kalplere değin. Sert tufanlara, titreyen yapraklara rağmen ümidin ve inancın çırası 
her daim yanar gözlerinde. Bazen anam, bazen babam denilse de her zaman sen bir yıldızsındır 
karanlık gecelerde.

Bilinmezler dehlizinde kaybolmaya yüz tutmuşken sorular, senin irfan girdabında eriyip kalıba 
dökülür. Karanlığın azgın sularında kayboluyorken bu insanlık, hatırlatan yine sen olursun, sen 
olursun Eyüpce, insan olmaklığın nadide yüzünü. Ağır ağır çıkarken merdivenlerden insanoğlu, 
eteklerinde –az da olsa- güzelliğe dair bir yığın yaprak vardır öğretirken yaşatan, yaşatırken 
de ölümsüzleştiren öğretmenleri sayesinde. Bulanık suları durultup eğrileri doğrultan eşsiz bir 
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düşünce olarak tarihlere geçtiğin içindir şairimin mısralarında destanlaşman öğretmenim. İşte 
bundandır toplumların sana olan sevda tutsaklığı.

Bir harfin hakkının asırlar geçse de ödenmeyeceğini, tek bir bakışın ipekten de yumuşak olabi-
leceğini, kendi iliklerinde oluşan kanın bir başkasının damarlarında akabileceğini ispatlayansın. 
Açarsın kollarını tüm kâinata sen ben ayrımı yapmaksızın. Şunu çok iyi bilirsin ki senin nazarında 
farklılıklar güzelleştirir tüm âlemi.

Avcumun içine girdin öğretmenim, hafızanın ihmaline karşı yazının vefakârlığını kanıtladın. Par-
maklarımın arasına saklandın, her birine birer mum yaktın. Kayarak kalemimin ucundan kitabıma 
hayatı fısıldadın.

“Gün ışır, ben ışırım doruk doruk;

Sarmaşıklar gibi çoğalıp giden benim.

Senin sesin ufuklarda yankılanır durur,

Ben, senin insanlık türkünüm öğretmenim.

İnsanlık türkün.”
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Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi

Eylül’ün başları, tam da güz ayları, kırpıştırdım 
gözlerimi ilk defa. Yetiştim an an, geliştim. Ka-
leme dokundu parmaklarım, kitap kokularında 
döndü durdu hatıralarım. Kendimi mürekkepten 
sıyırmadan yasladım başımı ölü bir ağaç kavu-
ğuna. Kavgalar verdim telleriyle, tutunduğum ke-
manımın yanı başında. En çok ölenlerden kork-
tum yaşantımın keskin zamanlarında. Ne kadar 
iç içe olsam da ölmüş bir ağaçla. Kendimi anlat-
tım baş döndüren notalara, karalayacak kâğıtla 
dökülecek tını hep aynı oldu dimağımda. Akreple 
yelkovanın duraksadığı üç an var hayatımda: 
İnce yazılı bir sayfanın dönüşü, koyu bir parçada 
"la" notası ve topun parmaklarımla sessiz dan-
sı. Sorularla sohbet eder olduğumda ne başımı 
yaslayacak bir enstrümanım vardı, ne seken bir 
top yüreğimde. Lakin her daim titredi kısık sesim 
kâğıdın dizlerinde. Annemi döktüm eteklerine, 
babamı, nice hüznü, mutlulukları. Bazen savun-
masız kaldığım güçlü korkuları... Karanlıktı, kitap 
okudum, hava soğuktu, bir top ellerimde; kendi 
güzümde döküldü cümlelerim kareli yapraklara. 
Eylül oldum on altı yıl gördüklerimle, ben "bu-
gün"oldum nice yetiştiklerimle.

"İleride belki yirmi beş yaşımd, belki altmış beş 
yaşımda, kendimi anlatacak kimsem olmazsa 
yanımda; bir yazan kalemle beyaz kâğıt yetsin 
istiyorum bana."

Eylül Ecem Yıldız

Merkezi
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Güç savaşları, tarihin hakkında bilgi sahibi olduğu en eski zamanlardan beri var. İnsanlık sayıca 
arttığında ve topluluklar olarak medeniyetin temellerini attığında, su kaynaklarına yakın verimli 
topraklar için savaşlar yapıldı. Hayvanların iyi beslenebileceği, ekinlerin çabuk yetişeceği toprak-
lar… İnsanlar refahı ve iyi bir yaşam biçimini arzuladılar fakat arzuları da temel ihtiyaçlarının yan 
ürünüydü. Daha iyi mızrak kullanabilen, dövüşebilen halk istediğini elde ediyordu. Güç, yaşama 
içgüdüsünün etrafında şekillenmiş bir refaha ulaşmak için savaşmaktan ibaretti. Ne var ki akla 
gelen bu “güç” kavramı aynı kalmayacaktı.

Zaman ilerlemişti. Evrim anlayışının giderek yakınlaşan niteliğine tanık olmuştuk. Artık halkın re-
fahı, sadece coğrafi koşullara bağlı değildi. Rönesans ve reform ile birlikte özgür düşünce ve yeni 
bir sanat anlayışı doğmuştu. Savaşlar bilek gücüyle değil strateji ve donanım ile kazanılıyordu. 
Güç ve ekonominin ilişkisi sarsılmaz bir bağa dönüşmüştü. Düşünceler, kılıçtan çok daha keskindi. 

18. yüzyılda, Batı’daki  Afrikalı köleler ayaklanarak tarihteki ilk siyahi cumhuriyeti kurdular. Fransız 
Devrimi, Türkiye’de cumhuriyet, hümanizm akımları... İnsan, fikirlerin gücünün farkına varma-
ya başlamıştı. Zaman insanların sadece bir topluluk olmaktan öte bireyselleşme sürecini ortaya 
koyuyordu. Buradaki önemli nokta; gelişimin, gücün kişiye odaklı bir süreç hâline gelmesiydi. Bir 
fikir her şeyi değiştirebiliyordu. Ve fikirler, paradigmalar bireyin arzu ve ihtiyaçlarından kaynak-
lanıyordu. İnsan, kendisinin farkına varıyordu. 

Güç
DENEME
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“Dünyayı değiştiren fikirler”den söz ediyoruz. Gerçek güç bunun derinliklerinde gizliydi. Güç, za-
manın evrilişinde kendini bulmuştu. Gücün evrimine, evrimin gücüne tanık olmuştuk. Ve her evrim 
bir öncekinden daha da yakın oluyordu. Milyonlarca yıl insanların evrimi sürdü. Fakat sonra tarı-
mın, endüstriyel devrimin gerçekleşmesini izlediğimizde sadece 200 yıl, 100 yıl geçmiş olduğunu 
gözlemliyoruz. 

Bu, bizi kendi elimizde olan yeni bir evrimin beklediği anlamına geliyor. Bu varlıktaki ve bilinç-
teki  nitel ve nicel sıçrama apayrı bir değişimi temsil edecek. Hırs, savaş, para bunlar önemini 
yitirecek. Bu evrim özgürlüğün, adaletin, dürüstlüğün evrimi olacak. İşte bunu bekliyoruz, bu ola-
ğanüstü olacak. 

Denizli
Nezihe Derya Baltalı Bilim 
ve Sanat Merkezi

 Adım Zeynep, adımı ben seçmiş olsaydım kendime Işık 
ya da Ağaç derdim, ağaç yapraklarının arasından süzü-
len ışığı ve iki kelimenin de bana çağrıştırdıklarını seviyo-
rum; bence ismimizi kendimiz koyabilmeliydik. Böylece 
bize seslenilen ad da seçimlerimizden özel bir parça 
taşırdı.

Kitapları çok seviyorum, hatta seviyorum demek de az 
kalır. Hangi şekle sokulmaya çalışırsa çalışılsın bence 
kitaplar, olağan görünümünün altında yatan gizli üstün-
lüğüyle en zarif yüceliklerden. Mourois'in İklimler'inde 
Odile, bizimle Swinburne'un şiirinden şu kısmı paylaşır:

"Hangi hayat sonsuzdur ki ve en çelimsiz nehir bile kavu-
şur eninde sonunda denizine"

Hepimizin denizine kavuşması dileklerimle...

Zeynep Nazlı Kadıoğlu

n-
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Çilekli Aşure
DENEME

Aşure, toplumsal bütünlüğü sağlayan en güzel semboldür aslında. Daha önce hiç düşündünüz 
mü bilmem? Ama kapı çaldığında size aşure getiren komşunuz kalbinizi okşar. İletişiminiz artar. 
Hatta belki de bir aşureyle kurulan dostluklar bile vardır.

Aşure yapacağım, diyen bir insan marketten narı, kayısıyı, portakalı, fasulyeyi alır. Yaptığı tatlıyı 
da komşularına dağıtır değil mi? Hatta arada küçük rekabetler bile olur. Benimki daha güzel 
diye… Peki, siz hiç çilekli aşure yediniz mi? Hayır, cevabınızı duyar gibiyim. Neden yemediğinizi 
düşündünüz mü? Usulünce yapılan bu tatlı belki de bunu anlatmaya çalışıyor bize. Aşure sade-
ce narla yapılmaz hanımefendiler ve beyler. Onu asıl süsleyen kalbinizden kopan parçalardır.

Anlamamış olabilirsiniz ne demek istediğimi… Aşureyi sırf yapmak için mi yapıyoruz yoksa lez-
zet almak ve tattırmak için mi? Fasulyeyle şeker nasıl güzel bir tat veriyor bize? Hatalar tam da 
burada başlıyor işte. Yaptığımız aşure damakları değil yürekleri tatlandırmalı. Aşure zamanı, 
kapınızın çalındığını düşünün. Mutlaka karşı komşunuzun size aşure getirdiğini düşüneceksiniz. 
Kapıyı açtığınızda karşınıza mahallenin yoksul gecekondularında oturan -öyle ki bir ekmeği zor 
alan- bir teyzeyle karşı karşıyasınızdır. Sıcak bir tebessümden ve selamlaşmadan sonra size 
getirilen aşureyi alıverirsiniz ve bu arada aşurenin kokusu sizi kendine doğru çeker. Tabii önce 
düşünürsünüz “Nasıl yapılmış bu aşure?” diye. Sonra da alırsınız aşureyi kapatırsınız kapıyı. 
Alırsınız bir kaşık aşureden, şimdi şaşırma vakti. Hiç çilekli aşure olur muymuş? 

Teyze; fasulye, kayısı, portakal ve nohut yerine aşureye doldurmuş çileği. Sonra aklınıza geli-
verir teyzenin geçimini miras kalan çilek bahçesinden sağlıyor olması. Yürekleriniz tatlandı mı?

Anlatmak istediğim şey aslında tam da işte bu. Aşure evimizde var olan malzemelerle yapılmaz 
mı zaten? Armut varsa komşumuza armutlu aşure veririz… İşte o zaman göreceksiniz onların da 
yürekleri tatlanacaktır. Önemli olan yapmak, düşünebilmek… Elinizde ne olduğu önemli değil-
dir ki… Maddi durumunuz sadece sizi ilgilendirir, insani ilişkilerinizi değil… İnsanlar, sizin insani 
değerlerinizle ilgilenir daha doğrusu ilgilenmelidir.

Şu ana kadar hiç çilekli aşure yediniz mi? diye size yeniden sorsam yine hayır cevabını alırım 
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mutlaka. Çünkü yememişsinizdir muhakkak. Sizin kalplerinize dokunan şey fasulye ve nardan 
başkası değil mi yoksa? Asıl toplumsal bütünlüğün, paslanmaz bir kilit olduğu, önemli olanın 
manevi olduğunu, kısaca her şeyin elinizde olanlardan ibaret olduğunu. Belki de hiç çilekli aşu-
re yemediğimizden bilmiyoruzdur. Ne dersiniz?

İstanbul
İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi

Ben tarlada serpilen bir yaşam kaynağıyım. 
Hatta öyle ki zor bulunan değerli bir madenim. 
Tarihlere sığmayan bir imparatoru da barındırı-
yorum aynı zamanda. 

Her şeyden biraz biraz aldığım ismimin yanın-
da bir pencereciyim. Pencereci derken pencere 
satmıyorum aslında. Pencereden kastım bakış 
açıları… Aslında doğru anladınız. Bakış açıları 
satıyorum. Bunun için herhangi bir okul bitirme-
dim. Herhangi bir sınava girmedim. Kendim ka-
rar verdim. Belki de dünyadaki ilk kişilerdenimdir 
kendini bir pencereci olarak tanımlayan. Ama bu 
önemli değil. İlk kişi olsam da olmasam da bir 
pencereci için önemli olan bunun son olmaması. 
Kısacası ben farklı bakış açılarını gözlemler ve in-
sanların yaşamlarını biraz olsun değiştirmek için 
uğraşırım. Doğrusunu isterseniz yaşamımdaki en 
iyi iş bir pencereci olmak olacaktır! Umarım bir 
gün siz de pencereci olmak istersiniz. Çünkü tüm 
pencerelerin kırıldığı yerde kan vardır! Pencere-
ciler ise yeni pencereler yaratmak için vardır.

Ekin Lal Akat

rkezi
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Çok Geç Kaldım
DENEME

Düşünüyordum da çok geç kalmışım. Her şeye…  Öğrenmeye, konuşmaya, korumaya, anlama-
ya…  Telafisi olmayan birçok konuya geç kalmışım. Arkadaşına hakkını helal ettiremeden, ondan 
bir özür dileyemeden onun ölümünü izlemenin ne denli kötü bir şey olduğunu sizler bilir misiniz? 
Ben çok iyi bilirim. Defalarca yaşadım ve o kötü duyguyu tattım. Yaşamak durumunda kalsaydı-
nız eminim ki beğenmezdiniz siz de.

Bir bana bir de o küçük çocuklara bakıyorum. Ben bile bu yaşımda okuma yazma bilmezken 
onların heceleye heceleye, tatlı tatlı kitap okumaları içimde bir yerlerde beni yiyip bitiriyor. Belki 
ben de küçükken okula gidip okuma yazma öğrenebilirdim değil mi? Ama artık öğrensem de işe 
yaramaz. Çok geç kaldım.

Keşke eşimle ayrılmadan önce ondan özür dileseydim. Belki özrümü kabul edecek, aradığı sözleri 
bulmuşçasına gülümseyecek ve beni affedecekti. Şimdi yalnızım ve değerini yeni yeni anlıyorum. 
Ah be karıcığım!

Oğlumu özlüyorum. Onu kendi ellerimle ölüme sürüklediğimden vicdan azabı çekiyorum. Onu 
koruyabilirdim ama korktum. Sonuç olarak trafik kazasında oğlumu kaybettim. Çok üzgünüm 
babacığım…
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Düşündükçe yeni yeni anlıyorum, ailemden şeker isteyince neden almadıklarını. Almadıklarında o 
kadar çok ağlardım ki sesim Kaf Dağı’na kadar duyulurdu. Meğer ailemin şeker alabilecek parası 
yokmuş. Ne kadar da ahmağım!

Gençliğimde minibüse geç kalınca diğerini beklerdim. Annemi sinirlendirdiğimde gidip yanağına 
minik bir buse kondururdum. Bu ikisini telafi edebiliyordum fakat ya en başta yazdıklarım… Te-
lafisi olmayan uçsuz bucaksız hatalar, geç kalınmış hatalar. Bunları size anlatıyorum ki sizler de 
geç kalmayın yavrularım. Bu yazıyı okuduktan sonra işleri telafi etmeye çalışın. Ben geç kaldım, 
sizler geç kalmayın…

Kayseri
Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi

29.06.2004 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. 
Şu anda Kayseri’de yaşamakta. İlk yazma de-
neyimlerini dokuz yaşındayken çok sevip saydığı 
Türkçe öğretmeni Lokman Bey’le gerçekleştirdi. 
BİLSEM öğrencisi olmaktan gurur duyuyor. Yüz-
mekten, resim yapmaktan ve kitap okumaktan 
da hoşlanıyor fakat hiçbirinden yazmaktan aldığı 
zevki alamıyor. Gelecekte hangi mesleği seçerse 
seçsin yazmayı bırakmamakta kararlı. Hayatı bir 
deftere, düşünceleri ise bir kaleme benzetiyor. 
Her yeni düşünceyle yeni bir sayfa açıp geleceğe 
daha mutlu ve umutla bakıyor. Kendini ifade et-
menin yazmaktan geçtiğine inanıyor ve ekliyor: 
“Çünkü yazmak bir mutluluktur.”

Elif Zeynep Soysal
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Sağlık
DENEME

Sağlık, insanoğlunun yaşam kalitesini belirleyen ve toplumdaki her bir birey için dikkatle korunması 
gereken önemli bir husustur. Yaşamak, öğrenmek, iş yapabilmek için sağlıklı olmak gerekir. Sağlığı 
bozuk olan yani hasta olan kişi görevlerini tam olarak yerine getiremez. Bunun sonucu olarak da ken-
disine, ailesine, çevresine ve topluma karşı yararlı olamaz. Sağlıklı kişi ise mutlu, canlı ve hareketli olur.            

İnsanların sağlık kurallarını öğrenmesi ve sağlıklı yaşama bilincine kavuşması için Birleşmiş Milletler 
Örgütü 7-13 Nisan tarihleri arasını Sağlık Haftası olarak kabul etti. Her yıl Sağlık Haftası Birleşmiş Mil-
letlere üye ülkelerde aynı zaman aralığında kutlanır. Sağlık Haftası’nın amacı, sağlık bilgisinin ve yar-
dımının geniş halk kitlelerine ulaşmasıdır. Hafta boyunca insan sağlığı konusunda radyolarda konuş-
malar yapılır. Televizyonda sağlıkla ilgili programlar sunulur. Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı kısa 
filmler yayımlanır. Gazete ve dergilerde insan sağlığı ile ilgili yazılar kaleme alınır. Bu hafta içerisinde 
okullarımızda beden sağlığı ve beslenme konusunda bilgiler verilir; insanlara sağlığın önemi anlatılıp 
sağlıklı olmanın kuralları öğretilir. Birleşmiş Milletler Örgütü, her yıl sağlık temalı bir konu seçer. O yıl 
üye ülkelerde seçilen tema üzerinde durulur. Seçilen konu bir hastalık ise bu hastalığın tanımı, belirti-
leri, iyileştirme yöntemleri insanlara anlatılır. 

İnsanlar çok eski çağlardan beri sağlığın önemini kavrayagelmişlerdir. İlkçağlarda insan sağlığının 
bozulması, doğa dışı güçlerin etkisine bağlanıyordu. Hastalığın iyileştirilmesi için büyücülere başvu-
ruluyordu. Uygarlığın gelişmesi ile tıp bilimi ilerledi. Hastalıklara yol açan etkenler bulundu, iyileştirme 
yöntemleri geliştirildi. Bugüne geldiğimizde büyücülük yöntemi ile sağlıklı olma eğilimi sadece ilkel 
toplumlarda kalmıştır. 

Tıp bilimi her gün yeni buluşlarla insanlığa büyük yarar sağlamaktadır. Tıp, yalnız hastalıklarla ya da 
hasta olan insanlarla ilgilenmez; insan sağlığının sürekliliği, insanların hasta olmadan yaşamlarını 
sürdürmeleri için araştırmalar da yapmaktadır. Bu sayede sağlıklı nesiller yetişmekte ve insanoğlu 
sağlığın değerini daha iyi anlamaktadır. 

Sağlıklı ol, iyi yaşa!

2005 yılında Çorum’da doğdu. Emekleme, yürü-
me, koşma derken kendini okula giderken buldu. 
Hayata dair söyleyecekleri vardı. Sustu, kimseye 
bir şey söyleyemedi. Haykıracak durumlar vardı; 
haykırdı bir avaz, etrafına bakındı sonra  kimse 
oralı bile değildi. Sesinin hiç duyulmadığını idrak 
etti. Madem öyle yazmalıydı, yazdı da… Geçmi-
şim ve geleceğim artık yazıdan ibaret.

yürü-
buldu. 

kimseye 
mlar vardı; 

nra  kimse 
adığını idrak

ı da… Geçmii--
baret.

Çorum
Çorum Bilim ve 
Sanat Merkezi

Asya Gösterir
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Zamanla Pişmanlık
DENEME

Ah insanoğlu, ah bizler... Aylardır, yıllardır, yüzyıllardır yaşıyor olmamıza rağmen kullanmayı bir 
türlü beceremediğimiz ve geri döndürme  imkânımızın olmadığı bir şey var. İşte o şey “zaman”. 

Şimdi en başa dönelim. Ama en, en başa. Buradaki hayata merhaba dediğimiz, gözlerimizi aç-
tığımız anda öleceğimizin kesinleştiği o ana.

Burada çok fazla durmaya gerek yok, hiçbirimiz bu zamanı hatırlamıyoruz zaten. İlerleyelim. Ge-
lelim okula başlamamıza az kalan günlere. Doğal olarak heyecanlıyız. Zamanın hızlıca geçmesini 
ve okulun açılmasını, yeni bilgiler öğrenip yeni kişilerle tanışmayı istiyoruz. Sonra zaman yerinde 
durmuyor zaten. Akıp gidiyor, okul açılıyor.

Birkaç yıl geçtikten sonra bundan da sıkılıyoruz. Ayran gönüllü insanoğlu. Hemen ilkokulun bitme-
sini, ortaokula geçmeyi istiyoruz. Hiç olmadı yeni şeyler öğrenirim düşüncesiyle. Takvim yaprak-
ları birer birer dökülürken ilkokulda sıkılan bizler ortaokuldan sıkılmaz mıyız? Tabii ki sıkılıyoruz. 
Bunun da hemen bitmesini ve liseye geçmeyi istiyoruz. Yeni şeyler göreceğiz, yeni ortam, yeni 
dersler falan filan sıkılmayız sanıyoruz. Yahu yakın zamanda zaten ortaokuldan hemencecik sı-
kıldık, liseden mi sıkılmayacağız?
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Tokat
Tokat Bilim ve Sanat Merkezi

Ocak ayının soğuk bir gününde doğmuş olsam 
da bu soğukluk insanlarla arama girmeyip sa-
dece hava durumu olarak kalıvermiş. Günün ilk 
Işıklarında mısralar yazarken güneş kaçarken 
dört teker üstünde patenlerimle şehri dolaştım. 
Raketimi alıp tüy toplarla uğraştım sonra eve ge-
lip kitaplarıma sarıldım, kucaklaştım. Her zaman 
gülümsemeye çalıştım ve vatanıma hayırlı olmak 
için çabaladım.

Fatma Dilvin Kipeci

Gel zaman git zaman bundan da bıkıyoruz. Hayallere dalıyoruz.

Üniversite hayaline... Herkesten duymuş oluyoruz çünkü.

Üniversite şöyle güzel, böyle güzel. İnsan meraklı bir yapıya sahip, merak ediyor doğal olarak. 
Yatıyor kalkıyor ve en sonunda istediğine ulaşıyor. Şu meşhur üniversiteye gidiyor. Bakıyor ki çok 
da farklı bir şey değil, burası da okulmuş! Okuldan iyice sıkılmış ve bıkmış olan bizler şu üniversite 
bitse de mesleğe alınsam her şey çok güzel olacak diye düşüne düşüne buradan da mezun olu-
yoruz. Mesleğimizi elimize alıyoruz. Tabii mesleğimizi bırakmanın imkânı yok. Severek yapanlar 
mutlu, istemeyerek geçenler ise bıkmış vaziyette oluyor. Ama en sonunda herkes aynı düşünce-
lerde buluyor kendini:

“Eskiden her şey ne kadar güzeldi... Keşke hep o zamanlarda kalsaydım.”    
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