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Meçhule açılan bir kapıdır kitap. Meçhule yani masala,  
esrara, sonsuza...

Cemil Meriç



Sevgili Öğrenciler,

Yazdığınız bu şiir, hikâye, masal ve denemelerle ne kadar gurur duysak az. Bir defter ya da 
kâğıt parçasına sığdırılan bir “an”ın, bir ömrün sesi olan bu çalışmalar; ülkemizin yarınlarına 
nice güzellikler, nice birikimler sunacak. Uçsuz bucaksız gökyüzü sizin bakışlarınızla aydınla-
nacak. Dereler, ırmaklar sizin hikâyelerinizle, şiirlerinizle çağlayacak. Kırlar sizin yüreğinizle 
yeşile boyanacak.

Ders içi etkinliklerinizin ürünleri olan bu kıymetli çalışmalarınızı bir kitap hacminde derledik. 
Başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi en içten duygularımla kutluyorum. 
Dünyayı, yazının penceresinden görebilmenin farklı bir değer olduğuna inanarak hazırlanan 
“Güneşin Bahçesinde Binbir Renk”  ismini verdiğimiz bu seçkinin, kütüphanelerinizin başkö-
şesinde yer alacağını temenni ediyorum. 

Sevgili Gençler,

 “Bir nokta yap bakalım, o seni nereye götürecek?” cümlesi, yazar Peter H. Reynolds’un 
Nokta isimli kitabında yer alır. Bir öğretmenin, resim yapamadığını düşünerek üzülen öğrencisini 
yüreklendirmek için sarf ettiği bu söz bize çok şey ifade etmekte. Yeteneklerin açığa çıkması 
için atılan ilk adımların ne kadar değerli olduğunu hatırlatmakta. Çünkü  “nokta” ile başlarız 
hayata, yazıya, söze, sese… Bizi cesaretlendirir küçücük bir nokta. Bir başlangıcın ifadesidir 
noktalar, kelimeler, yazılar, fırça darbeleri, renkler… Bu şekilde tüm güzellikleri seyreyleyip 
dünyayı okuruz.

İşte bu seçkinin de sizlerin bir “nokta”sı olduğunu görüyorum. Duygularınızı ifade etmeye 
yönelik bu çabaların, nice güzel çalışmalara ulaşmak için atılmış ilk adım olacağını ümit ediyor, 
hepinizi teker teker selamlıyorum.

 Celil GÜNGÖR
Genel Müdür
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Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben 
bağda üzüm bekler, derede odun yükler iken bir varmış bir yokmuş, masalın yalanı 
mı olurmuş? O yalan, bu yalan, fili yuttu bir yılan. Bu da mı yalan derken, keçiler 

koyunları tıraş ederken, tahtakurusu saz çalar, sıçan cirit atar iken çıkmış bir kocakarı ortaya. 
Açmış ağzını, yummuş gözünü, bir laf etmiş, bir laf etmiş duyanların da ağzı açık kalmış. Biz 
de bir bakalım ne laflar etmiş?

Kafdağı’nın ardında, güzel mi güzel bir ülke varmış. Bu cennet ülkenin halkı, uzun yıllar  
deneyimli ve güçlü kralları sayesinde nice zaferler kazanmış, bolluk ve bereket içinde yaşamış 
boyunca. Halkı zengin, tok ve bakımlıymış bu ülkenin çünkü kralları halkına göz bebeğinden 
daha iyi bakarmış. Hâl böyle olunca bu toprakların şanı dünyanın dört bir yanına yayılmış. 
Diğer ülkelerin halkları bu insanlara iyice imrenir olmuş, onların kralları bir tek kendine ba-
karmış çünkü.

Ne var ki her güzelliğin bir sonu olurmuş ya, bu ülkenin huzuru da bozuluvermiş bir gün. 
Yaşlı kral birdenbire hastalanmış, ağzı dili düğümlenmiş, yataktan kalkamaz hâle gelmiş. Şi-
facılar, bilginler toplanmış bu beklenmedik hastalığa çare bulmak için. Hepsi krala bakıyor, 
anlamaya çalışıyormuş derdini oysa ne mümkün! Kralın derdini anlatacak dili düğümlüymüş 
bir kere, bakışlarıyla anlatacak olsa gözleri de mühürlüymüş. Kral yattığı yerde kıvranıyor, 

Aydınlıktaki Tarak
Işıl Berat Akçay
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inim inim inliyormuş sadece. Bilginler ve şifacılar bu inlemelerin anlamını çözemiyorlarmış. 
En sonunda durumun vahim hem de çok vahim olduğu anlaşılmış. Kral gün geçtikçe eriyor, 
çıkardığı iniltiler bile gittikçe azalıyor, sesi iyice kısılıyormuş. Ayrıca her geçen gün saçları 
daha çok dökülüyor, seyreliyormuş. Halk da krallarının bu hâlini duydukça tedirgin oluyor, 
huzursuz bir hava bürüyormuş ülkenin semalarını.

Kralı kaybedeceklerini anlayınca toprakların asırlık bilge dedesini çağırmış durumu çözeme-
yen genç bilgeler. O da çarpık bastonunu alıp yola koyulmuş. Ağır aksak varmış kralın yatağının 
başına. Mühürlü gözlerini, terli alnını yoklamış kralın. Krala olanları yakınındaki insanlardan 
bir bir dinlemiş. Onca şey içinde kralın saçlarının gün geçtikçe döküldüğünü duyunca kaşları 
çatılmış. Yüzü tedirgin bir ifade almış. Titreyen ellerini kralın ipek gibi ak saçları içinde gezdir-
miş ve avcunun içine bakmış. Kralın saçlarından birkaç ince tel kalmış içinde, sonra nedendir 
bilinmez saçlar avcunun içinde yok oluvermiş. Bilge daha tedirgin bir hâlde genç bilgelere 
dönmüş. Eliyle birlikte sesi de titriyormuş artık. “Kralımızın şanı, kıskançlığa yol açmış bilge-
ler. İnsanlar halkımızın refahını, bize gözü gibi bakan kralımızı kıskanmış, kin ve kıskançlıkla 
dolmuşlar bize karşı. Ötemizdeki üç fakir diyarın halkı öylece sürünür, hastalıklardan kırılır; 
giyecek kumaş, yiyecek aş bulamazken bu durum olağandır.” demiş yaşlı bilge. Genç bilgeler de 
tedirgin olmuş ve kralın nasıl iyileşeceğini sormuşlar. Bilge çözümün basit olduğunu, kralın ancak 
altınlı zümrütlü tarakla saçını tararsa bu illet hastalıktan kurtulacağını ancak tarağın da üç diyar 
ötedeki Karanlıklar Diyarı’nda yerin dibinde bulunan Aydınlıklar 
Mağarası’nda saklı olduğunu söylemiş. Olur da tarak 
kralın kafasındaki saç telleri bitmeden bu-
lunamaz ve kral saçsız kalırsa bu 
yoldan da geri dönülemeyece-
ğini sözlerine eklemiş. Bilgeler 
ve kralın ailesi halka tez elden 
duyurmuşlar bu çözüm yolunu. 
Tellalları çağırıp altın tarağı bul-
mak için seferber etmişler halkı. 
Davullarla, zurnalarla inliyormuş 
sokaklar. 



İşte bu ülkenin bir köşesinde minicik bir evde oturan, biraz yoksulca bir çocuk da işitmiş 
tellalların dediğini. Koşa koşa eve gidip evdeki kötürüm anasına anlatmış olanları, tarağı bu-
lana bin altın ödül verileceğini söylemiş. Yaşlı kadın bin altını duyunca fırlayıvermiş oturduğu 
yerden. Bin altın ömürlerinin sonuna kadar yetermiş onlara. “Oğuul, oğul! Sen hiç işittin mi 
benim senden bir şey istediğimi şu güne kadar? Elim ayağım tutmayasıya kadar hep işimi ken-
dim gördüm, sana baktım, çalıştım hep. E bak şimdi anan kötürüm, iş yapamıyor. Sen de ancak 
aşımızı kaynatacak parayı bulabiliyorsun şu kıtlıkta. E oğlum, anacağızım! Ananı üzme, git 
de bul şu tarağı kuzum.” demiş yaşlı kadın. Oğlu annesini kıramamış. Hem o da farkındaymış 
gitmesi gerektiğinin, bu yüzden hemencecik bohçasını hazırlayıp düşmüş Karanlıklar Diyarı’nın 
yoluna. Az gitmiş uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. On güneş yatmış, on ay uyanmış, ardında 
sıradağlar sıralanmış. Üç diyarı aşmış da varmış Karanlıklar Diyarı’na. Oğlan bilmiyormuş 
Aydınlıklar Mağarası’nın yerini, hem bilmesine de gerek yokmuş zaten. Engin karanlıkların 
içinde fışkıran aydınlığı görmemek mümkün değilmiş. Çocuk zifiri karanlıkta, el yordamıyla 
gitmiş ışığın fışkırdığı yere. Tam kaynağa bakayım derken ne olmuş dersiniz? Yerin dibindeki 
aydınlık mağaraya düşüvermemiş mi? Düşmüş, 
düşmüş, düşmüş de düşmüş. En sonunda “cop” 
diye suya çakılıvermiş. 
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Ardından da “Meeee!” diye bir ses duymuş. Sağa bakmış bir şey yok, bir de sola bakayım 
demiş. Suda sırılsıklam olmuş dünyalar güzeli bir kuzucuğun kendisine baktığını görmüş. Kuzu 
meledikçe meliyor, sanki gel de beni kurtar diyormuş. Soğuktan titriyor, dişleri takırdıyormuş. 
Çocuksa işine bakıyor, tarağı arıyormuş oysa ne mümkün bunca suyun içinde tarağı bulması? 
Mağara yerin altındaymış, yüksekçe ve girintili çıkıntılı duvarları varmış. Kimi yerlerde dikitler 
varmış. Diz boyuna kadar da suyla doluymuş bu mağara. Aydınlık suyun altından bir yerlerden 
geliyor, mağaranın tepesindeki delikten havaya süzülüyormuş. Saatlerce aramış, aramış. Elinde 
kalan tek şey bir avuç su olmuş. Karanlık gibi bir problemi yokmuş elbet ancak ortalıkta bir tarak 
da yokmuş. Çocuk tarağı aramış da aramış, serin su dizlerindeyken ter içinde kalmış. Kuzuysa 
hâlâ meliyor, durmadan tepiniyormuş. Çocuk tarağı bulmak için teptiği onca yolu ve şimdi eli 
boş döneceğini düşününce içi acımış. Aydınlıklar Mağarası’nda kesinlikle bir tarak yokmuş. Her 
köşeye, bucağa bakmış ama yokmuş. Kuzucuk durmadan melemeyi sürdürüyormuş. Bakmış ki 
kuzucuk çok üşüyor, “Madem benim masalım kötü bitiyor, seninki de kötü bitmesin…” diyerek 
sırtlamış minik kuzuyu. Duvardaki sarmaşığı kullanarak Aydınlıklar Mağarası’ndan çıkmışlar. 
Kuzucuğu taşımak çok da kolay olmamış onun için ama onu oracıkta bırakmaya gönlü el 
vermiyormuş, minnacık kuzu ne yaparmış tek başına, ne kadar yaşayabilirmiş oracıkta?

Karanlıklar diyarını aşınca evlerine varmak için arada üç fakir diyar kalmış. 
Yürümüşler, yürümüşler… Karşılarına ilk fakir diyar çıkmış. İnsanlar sokakta 
geziyor, çıplak ayaklarını utançtan gizleyerek başları önde yere bakarak 
yürüyorlarmış. Yırtık pırtık kıyafetleriyse onları ısıtmaya hiç mi 
hiç yetmiyormuş. Çocuk kuzucuğu ve gür yünlerini düşünmüş. 
Yününden biraz kesip bir terziye vererek fakirlere elbise 
dikmesini isteyebilirmiş. Bu fikirle hemen meydandaki 
terziye gitmiş. Tam makası almış yününü kırpmış ki 



bir mucize gerçekleşmiş. Çocuğun elindeki yünler kıyafete dönüşüvermesin mi? Terzi de çocuk 
da olanları ağızları beş karış açık izlemişler. Bu sihirli yünleri görenler kuyruğa dizilmiş, çocuk 
da başlamış yünleri kırpmaya. Kırpmış da kırpmış, elbiseleri dağıtmış da dağıtmış; kuzunun 
tüyleriyse azıcık kısalmış. Hem önemli olan kısa veya uzun tüy de değilmiş; elbiseleri alan, 
ısınan insanların yüzündeki gülümsemeler ve şükranlarıymış. Çocuk yaptığı işten gayet mem-
nun şekilde yoluna devam etmiş. Yoluna fakirler, üşüyenler çıktıkça kırpmış kuzunun tüyünü. 
Ne var ki fakirler ve üşüyenler hiç bitmiyormuş. Daha önünde iki fakir diyar varmış. Kuzunun 
tüyleri her ne kadar bereketli olsa da sonsuz değilmiş, kesildikçe bir şekilde tükenecekmiş. 
Çocuk da evine eli boş dönmek istemiyormuş, anneciğine götürebilecek bir kısım yünün kendi-
sine kalmasını çok istiyormuş ancak burada bu yünlere daha çok ihtiyacı olan, kendinden daha 
fakir insanları gördükçe içi acıyor, makas yünlere gidiveriyormuş. Her ne kadar yünler azalsa da 
içindeki sevinç katlanarak artıyormuş. Bu şekilde önlerindeki iki fakir diyarı aşmış, üçüncünün de 
sonuna gelmişler. Tam da kuzunun üstünde bir kesimlik yün kalmış ama çocuk buna da sevinmiş. 
Altınlı zümrütlü tarağı bulamamış olsa da elinde bu güzel kuzu varmış. Bir kesimlik tüyüyle de 
olsa annesine bir elbise yapabilir, biraz büyüyünce de sütünü sağabilirlermiş. Çocuk sırtında 
kuzuyla Kafdağı’nın ardındaki ülkesine iyice yaklaştığında karşısına üstü başı yırtık 
pırtık, gözünün feri sönmüş, saçları matlaşmış, dudakları üşümekten mosmor 
olmuş fakir bir oğlan çıkmış. Ağacın kovuğuna yaslanmış, derisine ya-
pışmış kaburgalarıyla ölümü bekliyormuş âdeta. Bu gördüğü zavallı 
diğerlerinden daha fazla yardıma muhtaç ve sefilmiş. Bir çocuğa 
bakmış, bir son kesimlik yüne, bir çocuğa, bir yüne… Fark etmiş 
ki bu yüne çocuğun daha çok ihtiyacı var, böylece son tüyü 
de kesmiş, olan da orada olmuş zaten. O son kesimlik tüyün 
altından altınlı zümrütlü tarak çıkmasın mı? Elbiseyi fakir 
oğlana verip başlamış dans etmeye. Öyle mutlu olmuş ki 
dünya umurunda değilmiş. Bir elinde makas, bir elinde 
tarak öylece dans ediyormuş. Demek ki kuzucuk 
“Burada işte!” demeye çalışıyordu hep 
diye düşünmüş çocuk. Fakir oğlanı 
da yanına alarak kuzuyla birlikte 
varmış kendi köyüne. 
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Artık kaybedecek vakti yokmuş çünkü kralın tüm saçları 
dökülmeden bu tarak saçlarında gezinmeliymiş. Âdeta 
kum saati gibiymiş saçları kralın, son tanesi de 
düşerse… Çocuk bunları düşünerek hızına 
hız katmış ve varmış sarayın kapısına. 
Giriş kapısını yumruklaya yumruklaya 
çalmış. Kapılar yüzü asık gardiyanlar 
tarafından açılınca çocuk elindeki 
tarağı göstererek “Buldum!” diye 
bağırmış. Tarağı gören gardi-
yanlar ağızları kulaklarında 
sevinç naraları ata ata çocuğu 
kralın odasına götürmüşler. Tarakla ge-
len bu çocuğu odadaki herkes sevinçle alkışlıyor, ona 
övgüler ve teşekkürler yağdırıyorlarmış. Çocuk heyecan-
dan elleri titreye titreye tarağı kralın saçlarında gezindirmiş. İlk 
olarak kralda ses seda kesilmiş, iniltiler dinmiş. Böyle olunca odadaki 
diğerleri de sessizleşmiş. Daha sonra kralın göz kapakları titremeye başlamış. Göz 
yuvarları hızla dönmüş ve gözleri açılıvermiş. Şöyle bir yutkununca da dili çözülmüş ve “Hay 
yaşa be oğlum!” diyerek gözlerinden yaşlar gele gele kucaklamış çocuğu. Bu olanlardan hemen 
sonra çocuk anneciğinin yanına gitmiş. Oturmuş dizinin dibine, başlamış anlatmaya başından 
geçenleri. Tam tarağı bulduğu yeri anlatacağı sırada çocuk durmuş.

– E hadisene oğul, nereden buldun tarağı, deyince çocuk gülümsemiş ve:

– Anacığım, meğerse tarak Aydınlıklar Mağarası’nda falan saklı değilmiş. Kal-
bimizin aydınlığında, fedakârlığın altında gizliymiş. Ben kuzunun tüylerini fa-
kir halklara dağıtıp o son tüye, bizim de ihtiyacımız olduğu hâlde cılız oğlana verin-
ce hatta kuzucuğu yorgun olduğum hâlde mağaradan çıkarınca artık fedakârlığımı 
kanıtlamış oldum. Bir de kralımız diğer üç diyardaki fakir halkların kıskançlığından yatak-
lara düşmedi mi? Bak işte, ben de onları mutlu ettim, böylece sıcacık kıyafetleri içinde bana  
şükranlarını sundular. Kıskançlıklarını dindirdim o dağıttığım elbiselerle. Bunun sayesinde 
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altın tarağı bulabildim zaten. Son fedakârlığı da yapınca şifayı kralımızın ayaklarına getirdim. 

Oğlundan bu cümleleri duyan annesinin kör gözleri dolmuş. 

–Ben bu dünyada zaten yapabileceğim en güzel şeyi yapmış, oğlumu böylece yetiştirmişim. 
Görüyor musun, kör anadan doğan bir hayırlı evlat dört diyarı kurtardı, demiş. Bir yandan 
da gözlerinden sevinç gözyaşları süzülmeye devam ediyormuş. İşte o anda bir mucize daha 
gerçekleşmiş ve sevinç gözyaşlarıyla ıslanan ananın gözleri görmeye başlamış. Ana oğul ve 
kuzucuk bu güzel günü kutlamışlar.

Böylece ülkenin kralı iyileşmiş, halk eski düzenine dönmüş, mutluluk ve refah içinde ya-
şamaya devam etmiş. Çocuğun yanında getirdiği zavallı çocuk yardımsever bir aile tarafından 
evlat edinilmiş. Kuzucuk, çocuk ve yaşlı annesiyse sarayda yaşamaya başlamış çünkü kral 
çocuğu vezir yardımcısı yapmış. 

Yardımseverlik ve fedakârlıkla tüm problemler çözülmüş, herkes mutlu hayatına geri dön-
müş. Böylece onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç tarak düşmüş, her biri 
ihtiyacı olanların başına…



19

Bi
nb

ir 
Re

nk

Işıl Berat Akçay
Balıkesir
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank
Bilim ve Sanat Merkezi

Handan Burak Aksoy
Danışman Öğretmen

Bundan on dört yıl önce ailemdeki üç kız kardeşin arasına dördüncü ve son kız olarak katıldım. 

Yazarlıkla tanışıklığım yıldırım aşkı gibi başladı. Bilim ve Sanat Merkezine başlamadan önce okuma 

ve yazmaya pek de düşkün biri değilken üçüncü sınıfta BİLSEM’e başlamak benim için tam bir 

dönüm noktası oldu. Aldığım Türkçe derslerinde öğretmenimin beni kitaplarla tanıştırıp kelimelerin 

gücünü göstermesi sayesinde sanki hep içindeymişim gibi yazarlık dünyasının bir parçası oluverdim 

ve yazmaya başlamamla hayata bambaşka gözlerle bakar oldum. Etrafıma bakarken her şeye kitap 

satırları yansımış hissine kapılıyorum bazen. Okuduğum satırları daha fazla irdeliyor, söylenen bir 

kelimeyi duyup geçmiyorum, düşünüyorum etraflıca. Hayatın tekdüzeliğinden sıkılıp kitapların yanına 

gidince bambaşka bir dünyanın gerçekliğinde buluyorum kendimi. İyi ki çarpmış beni bu yıldırım! 

Diliyorum amaçsız dolaşan diğer “edebiyatsız”ları da vurur bir gün çünkü herkesin hayatına lazım 

bir miktar. Dozajı da önemli tabii ki fazlasının yan etkileri de var: Uykusuzluk, kelimelerde seçici 

davranma, hayal gücünün sınırlarını zorlama gibi. Ama çok masum yan etkiler bunlar, dünyamız 

kitaplarla dolsun ve en büyük kusurlarımız (!) bu yan etkiler olsun. 
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Hay dedim huy dedim “Bu ne 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 kaynamaz. Baktım ki olacak gibi, sofraya konacak gibi değil, 

“Eğil dağlar eğil!” dedik. Onumuz “Hu!” çekti. Onumuz su çekti. Onumuz un, onumuz odun çek-
ti. 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 kolanı. 
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! Tandırın 
başı, masalın başı, bu sabır taşı! Verilecek kuluna vermiş, bize de versin Yaradan! Haydi dedikoduyu 
kaldırıp aradan, dinleyin şimdi sabırlı kim, sabırsız kim?

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, pireler berber develer tellal iken, ben anamın beşiğini 
tıngır mıngır sallar iken bir köy varmış. Bu köyde hep mutlu insanlar yaşarmış. Gam ve keder 
buraya uğramazmış.

Günlerden bir gün köye ak sakallı bir dede gelmiş. Hâlinden tavrından yoksul olduğu belliy-
miş. Köylüler, bu garip adamın etrafına toplanmışlar. Sorup sual etmişler. Evsiz yurtsuz olduğunu 

Sihirli Tohum
Selin Öykü Toprak
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anlayınca da kendini sofraya, aşa buyur etmişler.

Derken günler ayları kovalamış. Köyde bir kıtlık baş göstermiş. Oturup kara kara düşünmeye 
başlamışlar. Buna bir çare aramışlar. Köylülerden biri,

– Hey efendiler! Yıllardan beri mutlu mutlu yaşardık. Aşımızda bir noksan olmazdı! Sofra-
larımızda misafir eksik olmazdı. Hastalıklar ve kederler bizlere uğramazdı. Ekinlerimiz bire bin 
verirdi. Topraktan bereket fışkırırdı. Şimdi ne oldu da böyle bir musibete düştük? Ne zaman ki o 
yoksul yaşlıyı köyde ağırladık, başımızdan bela eksik olmadı! demiş.

Bu söz diğer köylülere de hoş geldi. Hep beraber yaşlı adamın yanına vardılar. Durumu kendine 
anlattılar. Yaşlı adam, ak sakallarını ellerinin arasına aldı. Sakalını sıvazlayarak düşündü. Köylülere 
dönüp şöyle dedi:

– Çöllerde kuruyan bir çiçeğin kaderi ben değilim. Bilirim her kapıdan nasıl kovulduğumu. 
Gittiğim yerlerde dönüşümün izi kalır. Bir acıya, yalnızca iyiler yanar. Kardeşlik kolay mı? Daha 
doğarken şafakta yeni bir gün siyah beyaz kaderler de doğar. Kimi ölür, kimi gelir, kimi hasta 
olur, kimi ağlar, kimi sevinir. Ölümlü kalımlı dünya... Devran böyle çark eder. Lakin sabır gerekir. 
Benim kimsesiz bir adım var. Kendimle konuşmuşluğum var. Başıma gelen söylenmedik işler 
var. Söylediğim kadar duymadıysanız da bu kuraklık toprağın suçu değil. Bu, benim suçum değil. 
Kader kapısını aralayın. Oradan bakın bir de olup bitenlere. Kader kendi diliyle acaba ne söyler? 

Köylüler baş başa verip konuştular. Sordular, sual ettiler. Yaşlı adamın söylediklerini hoş karşı-
lamadılar. Sonunda kıtlığın nedeni olarak misafiri gördüler. Onu köyden kovmaya karar verdiler. 
Öyle de yaptılar.

Yaşlı adam, ne yapsın. Kader onu acılara salmış. Yurtsuz koymuş. İstenmedik bir yerde konak-
lamak olmaz, diyerek pılını pırtısını sırtına vurup köyden ayrılmış.

Ayrılmış ayrılmasına da köydeki işler her geçen gün daha kötüye gitmiş. Kıtlık, her yeri daha 
da kasıp kavurmuş. İnsanlar hasta olmuş. Hayvanlar açlıktan bir deri bir kemik kalmış.

Günlerden bir gün gökyüzünden bir ışık inmiş, köyün ortasındaki koca ağacın gövdesine. 
Köylüler donakalmışlar. Çok şaşırmışlar. Derken ışığın içinden bir peri kızı çıkmış. Gözleri deniz 
mavisi... Saçları buğday sarısı, yüzü pembe gül, dudakları kiraz gibi... Köylülerin şaşkın bakışları 
arasında konuşmaya başlamış. Görelim ne söylemiş:

– Suçlamayın yoksulları. Boynu bükük gidiyorlar diye, onlar suçlu değil. Bağırları yakan bir 
ayrılıktır şimdi. Bil ki yüreklerdedir iyiliklerin yakıcı sevinci. Gecenin bağrında neler saklıdır, 
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bilemezsiniz. Yaşanan günler hayatın sonu değil. Atılan ok havada durmaz. Zor günleri görmeden 
safa olmaz. Bu köyde mutsuzluk yoktu. Sınandınız. Suçu yoksul misafire verdiniz. Kalbiniz böyle 
fısıldar suçlunun kim olduğunu, deyip gözden kayboldu.

Köylüler bunun bir ikaz olduğunu düşündüler. Yapıp ettiklerine pişman oldular. Dört bir yana 
at koşturdular. Lakin yoksul yaşlıyı bulamadılar. Günler, zorluk içinde böylece gelip geçti.

Yoksul dede kendini misafir eden ailenin küçük kızına bir tohum vermişti. Onu, darda kalınca 
toprağa ekmesini söylemişti. Küçük kız, kimseye haber vermeden bahçeye vardı. Bu tohumu ek-
menin tam sırası diye düşündü. Tohumu toprağa ekti. Can suyu verdi. Sabahı bekledi. Güneşin ilk 
ışıklarıyla bahçeye koştu. Bir de ne görsün? Tohum, kocaman bir sarmaşık olmuş. Görülmedik, 
işitilmedik güzellikte kocaman bir kabak. Buna çok şaşırdı. Kabağı eliyle itti lakin yerinden oy-
natamadı. Koşup bunu anacağızına anlattı. O da köylülere söyledi. Köylüler hep birlikte bahçeye 
vardılar. Şaşkınlıktan küçük dillerini yuttular. Böyle bir kabak ne görülmüş ne de işitilmişti. Bir 
baltayla kabağı parçalamaya karar verdiler. 

Balta güçlükle kesiyordu kabağı. Derken kabak ikiye bölündü. Kabağın içinden çil çil altınlar 
saçıldı. Köylüler sevinç çığlıkları atarak saçılan altınları toplamaya koyuldular. Siz deyin elli akçe, 
ben diyeyim yüz akçe. Köyün bilgelerinden biri ileri atılıp:

– Hey, ağalar beyler. Bu işte bir iş var. Burada bir derin mana var. Bu yoksul yaşlı, erenlerden 
olmasın? Tuttuğu altın, yürüdüğü yer yeşil olanlardan olmasın. Bu altınları nefsimiz için harcama-
yalım. Gelin bu altınlara hiç dokunmayalım. O tohum belki kutsal sabır çiçeğiydi. Sonunda külçe 
külçe altın oldu. Biz de sabra, duaya koyulalım. Seyredip görelim ki neler olacak?

Bu söz köylülere hoş geldi. Altınları heybelere koyup doğruca sarayın yolunu tuttular. Onları 
padişaha vermeyi münasip gördüler. Az gittiler uz gittiler, dere tepe düz gittiler. Yollarda bitap 
düştüler lakin sabrettiler. Nihayet saraya vardılar. Ömründe hayallerinde görüp işitmedikleri ulu 
bir saray. Aşılması imkânsız yüce taşlarla örülü duvarlar. Altlarından ırmaklar akan saray yolları. 
İhtişamlı askerler. Her şey çok göz alıcı... Askerlere olup bitenleri anlattılar.

Derken padişah huzura kendilerini buyur etti. Köylüleri dinledi. Hiçbir şey söylemeden öylece 
kaldı. Bir zaman sonra vezirlere seslendi:

– Saray bilgesini bana çağırın!

Emir hemen yerine getirildi. İçeri ak sakallı saray bilgesi girdi. Köylüler bir de ne görsünler? 
Saray bilgesi kendilerinin misafir ettiği yoksul dede değil mi? Hayretten gözleri fal taşı gibi açıldı. 
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Küçük dillerini yutup âdeta donakaldılar.

Padişah, köylülere,

- Bir de bilgeye anlatın olup bitenleri, dedi.

Köylüler olup bitenleri saray bilgesine anlattılar. Bilge onları sessizce dinledi. Sonra da ak sa-
kalını avuçlarının arasına alıp sıvazlayarak konuşmaya başladı. Görelim bakalım bilge ne söyledi:

– Kudretli padişahım! Bu köylüler yıllarca mutlu yaşamışlar. Ancak Allah kendilerini mutlu-
lukla sınamış. Onlar bunun farkına varmamışlar. Hep mutlu olmalarının bir sınav olacağı, asla 
akıllarına gelmemiş. Bir gün onlara kutlu bir misafir yollanmış. Derken kıtlık baş göstermiş. Daha 
önce böylesi bir durumla karşılaşmayan köylüler bu durumun nedenini araştırmışlar. Kabahati 
yaşlı misafirde bulmuşlar. Onu uğursuz biri gibi düşünmüş ve köylerinden kovmuşlar. Oysa yaşlı 
misafir kutlu bir elçiymiş.

Padişah, 

– İyi günde de kötü günde de şükür gerekir. Sabırlı olmak gerekir. Siz, iyi günde şükreden kötü 
günde isyan eden bir topluluksunuz ama içinizdeki şu temiz kalpli küçük kız hariç. O kızı saraya 
alın. Diğerlerini de köylerine gönderin. Kendilerine kıtlık günlerini atlatmaları için yiyecekler verin. 
Altınları da hazineye gelir olarak yazın, demiş. Demiş demesine de köylüleri almış bir düşünce.

Padişahın yanındaki yaşlı bilge nasıl olup da kendilerine misafir olmuştu? Bunun sırrı neydi? 
Neden küçük kız saraya alınıp kendileri köye yollanmıştı? Buna akıl sır erdirememişlerdi. Akıllarını 
kurcalayan soruların cevabını alamadan çaresiz bir şekilde köylerine dönmüşlerdi.

Aradan yıllar geçmişti. Küçük kız yirmisine basınca padişah bu köylü kızını oğluna almış. Kırk 
gün kırk gece düğün yapmışlar. Ve bir gün ecel erişince padişah, can kuşunu Azrail’e teslim etmiş. 
Tahta padişahın oğlu geçmiş. Görkemli bir törenle padişah olmuştu.

Fakat padişahın oğluyla evlenen köylü kızı mutlu değildi. Köyünde yaşamak, bir köylü kızı 
gibi ölmek istiyordu. Bu durumu sarayın yaşlı bilgesine anlatmaya karar verdi. Bilgeyi huzuruna 
çağırtıp düşüncelerini ona anlattı. Bilge derin derin düşündü.

– Gönül ak akçeyi sevmeyince neylesin padişahı? Akşam olunca tohumun içinden çıkan altınlar-
dan birini avuçlarına al. Öylece uyu. Rüyanda müşkülünün nasıl çözüleceğini sana bildirirler, dedi.

Kız saray bilgesinin dediklerini yaptı. Altını avuçlarının içine alıp uyudu. Rüya âleminde Züm-
rüdüanka kuşunu gördü. Durumunu ona anlattı. Anka kuşu, 
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– Sabah olunca saray bilgesine git. Sana sır versin, dedi. 

Kız, ertesi gün heyecanla uyandı. Doğruca saray bilgesine gitti. Gördüğü rüyayı anlattı. Saray 
bilgesi saatlerce düşündü. Sonra kıza sırları açıklamaya karar verdi. 

– Yıllar önce bu ülkede çok adil bir padişah yaşarmış. Özü sözü doğrulardan ve sabırlılardan-
mış. Derken saraya bir fitne düşmüş. Padişahın erkek çocuğu olmuyormuş. Çok sevdiği eşini terk 
ederek başkalarıyla evlenmiş. Lakin onlardan da çocuğu olmamış. Sonunda padişahı bir köylü 
kızıyla evlendirmişler. Ondan da bu padişah dünyaya gelmiş. Annesini de öldürmüşler. Sen te-
miz kalplilerdensin. Şanı, parayı, sarayı elinin tersiyle itebilecek bir kalbe sahipsin. Sana bir sır 
söylemem gerek, diyerek başladı duaya. Bir müddet sonra üzerlerine yemyeşil bir ışık indi. Yaşlı 
insan yirmi beşinde bir delikanlıya dönüştü. Kız, bu durum karşısında hayretler içinde kalarak 
konuşmaya başladı.

– Hey Akça Koca. Bir tohum verdin. Saçtı akçe altınları. Düştüm saraya. Buldum padişahı. 
Oğlu bana gönül verdi. Aldı beni saraya. Sen nasıl akça kocasın? İn misin cin misin? Bu ne hâldir, 
bu ne güzelliktir? Hey Akça Koca, Allah aşkına de bana. Bu ne hâldir?

Meğer yıllar önce kötü kalpli bir büyücü, padişahın oğluna sihir yapıp onu Akça Koca’ya çevir-
miş. Padişahın oğlu olmayan birini de onun oğlu gibi göstermiş. Bu büyünün bozulması için, dünya 
malına düşkün olmayan bir genç kızın dualı kabak tohumunu ekmesi gerekiyormuş. Kabağın içinden 
çıkan çil çil altınları avucunun içine alıp uyuduğunda Zümrüdüanka kuşu ona gerçeği bildirecekmiş.

Sihirle, padişahın oğlu gibi gösterilen ve tahta geçen delikanlı ansızın ak sakallı bir ihtiyar olur. 
Saray üç kez sarsılır. Soğuk bir rüzgâr eser. İçinden acuze bir kadın çıkar. Yeşil ışık tarafından 
kuşatılan acuze, bağıra bağıra yanıp kül olur. Delikanlı; padişah olur, tahta geçer. Kızla evlenirler. 
Kırk gün kırk gece düğün yaparlar.

Derler ki dünya malı dünyada kalır. Kötülük eden bir gün bulur. Dünya, kendine önem verme-
yenlerin ardı sıra koşar. Kendine koşanlardan hızla kaçar. Dünyayı elde etmeye çalışanların ömürleri 
ah vahla geçer. Temiz kalpler, temiz kalpleri bulur. Dünyada hiçbir kötülük cezasız kalmaz. Eden 
bir gün mutlaka bulur. Dünya bir sınav yeridir, bolluk da darlık da bir sınavdır. Her koşulda şükür 
ve sabır gerekir. Bir var, bir yok dünya. 

Gökten üç elma düştü. Biri yazanın, biri okuyanın, biri de bu masaldan ders alanın başına... 
Onlar ermişler muradına, biz çıkalım kerevetine...
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2001’in karlı, soğuk bir kış gününde dünyaya gelmişim. Malatyalıyım. Bilimsel araştırmalar yap-

mak benim için vazgeçilemez bir tutkudur. 2013 TÜBİTAK Bu Benim Eserim yarışmasında Kimya 

dalında Bölge Sergisine katıldım. 2014’te bilim, kültür, sosyal alanlarında elde ettiğim başarılardan 

dolayı Türk Eğitim Derneği Başarı Ödülü’nü aldım. 2017 TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma 

Projelerinde Matematik dalında bölge birincisi oldum. Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve 

şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı MUN çalışmalarına- Model United Nations- aktif 

olarak katıldım. Müziğe ilgi duyuyorum. Keman çalıyorum. Kolejin Oda Orkestrasında altı yıl görev 

yaptım. Yüzmeyi, tenis oynamayı çok seviyorum. Yabancı dile özel bir ilgim var. Edebiyat sevgisi 

Yeşilyurt BİLSEM’de başladı, diyebilirim. Türk Dili ve Edebiyatı Biriminde aktif olarak edebiyat 

etkinliklerine katıldım. Yazma becerimi de burada geliştirdiğimi söyleyebilirim. 

Selin Öykü Toprak
Malatya
Malatya Bilim ve Sanat Merkezi

Hikmet Günbattı
Danışman Öğretmen
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Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal pireler berber iken, ben 
anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, az gittim uz gittim dere tepe düz gittim. 
Çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek altı ay bir güz gittim. 

Bir de dönüp arkama baktım ki ne göreyim? Gide gide bir arpa boyu gitmemiş miyim? Çok 
uzak diyarlarda, görülmemiş yerler ardında gizli bir ülke kadar gelmişim. Dağları, taşları, 
ovaları rengârenk şekerlerden; denizleri, ırmakları çikolata sularından can bulan bitkileri 
birbirinden leziz tatlılardan oluşuyormuş. Bu görülmemiş, duyulmamış ülkede yaşayanlar 
bile çok tatlıymış, şekerden canlılarmış. Anlatması iç çektiren, dinlemesi can çektiren bu 
masal ülkesinin en meşhur kahramanı Bonbon Jelibon’muş. Bu ülkenin meyveleri de dev 
boyutlarda olduğu için canlılar istedikleri meyvelerin içinde yaşarlarmış. Bonbon Jelibon 
da bizim bildiğimiz elma kurdu gibi bir elmanın içinde yaşıyormuş. Ama Bonbon, elma 
kurdundan ziyade tam bir kitap kurduymuş. Her gün Kitap Ağaçları Ormanı’na gidermiş. 
Öykü, masal, şiir ve daha nice kitap ağaçlarının arasında dolaşır, dallardan sarkan mis kokulu 
kitaplara şöyle bir göz attıktan sonra istediğini koparıp alırmış. İçinde ilginç bilgilerin olduğu 
bu büyüleyici kitaplarla beslenir, öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşırmış. Bonbon, en çok 
da okuduğu kitaplardaki karakterlerin yerine geçip rüyalara dalmaya bayılırmış. En sevdiği 
kitap karakterleri pır pır kelebekler olan, kişilerin dış görünüşlerine göre yargılanmaması 
gerektiğini anlatan “Kelebekler Vadisi” adlı kitapmış.

Tatlı Masal Diyarı
Gürkan Tuna Tutuş
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Ülkesinde hiç kelebek olmayan Bonbon, büyüyünce bir kâşif olup önce kelebeklerin yaşadığı ülke-
leri, sonra da tüm dünyayı dolaşmak istiyormuş. Bunun için de çok çalışması gerektiğini biliyormuş.

Jelibon Bonbon’un en yakın arkadaşı bir karpuzda yaşayan Ciklet Sakıztopu’ymuş. Be-
bekliklerinden bu yana hiç ayrılmayan, aralarının hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyen bu iki 
arkadaş sık sık bir araya gelir, oyunlar oynarlarmış.

Ciklet de Bonbon gibi çok akıllı ve uslu biriymiş. O da kendi hayal dünyasını kurar, her 
gece birbirinden güzel düşlere dalarmış. İnsanlara yardım etmeyi çok seven Ciklet, büyüyünce 
doktor olmak istiyormuş. Bir kişiyi dahi üzmekten sakınan Ciklet için insanlara yardım etmek, 
hayati önem taşıyormuş.

Bir gün Bonbon ile Ciklet, kitap okumak için Kitap Ağaçları Ormanı’na gitmişler. Ormanda 
dolaşırken bir fısıltı duymaya başlamışlar. Bu ürkütücü ses “Bana gelin, yanıma gelin, sesime 
gelin...” diye inliyormuş. İki arkadaş ne kadar korksalar da ayakları istemsiz şekilde fısıltının 
çağırdığı noktaya doğru ilerlemeye başlamışlar. Hâlbuki fısıltılar; kuru bir daldan sarkan, etrafını 
örümcek ağlarının sardığı, tozlarla kaplanmış çok çok eski bir kitaptan geliyormuş. Bonbon, 
kalbi duracakmış gibi heyecanla çarpsa da titreyen ellerini o kuru dal parçasına uzatıp kitabı 
almış. Bonbon ve Ciklet heyecanla kitabı açmışlar ve içinden dörde katlanmış bir kâğıt yere 
düşüvermiş. Üzerinde ışıltılar gezinen bu esrarengiz kâğıdı yerden usulca alıp açıp baktıklarında 
bir haritayla karşılaşmışlar. Bir ağaç gölgesine oturup bu haritanın neyin nesi olduğunu ince-
lemeye başlamışlar. Oldukça bilgili olan iki iyi arkadaş bu eski kâğıt parçasının görüntüsünün 
aksine çok değerli bir hazine haritası olduğunu anlamışlar. İçlerindeki merak duygusunu ancak 
ve ancak haritadaki yolları takip edip, hazineyi bularak giderebileceklerine inanmışlar.

Uzunca bir inceleme yapmış iki arkadaş. Haritada gösterilen ilk yer yaşadıkları şehrin hemen 
dışındaki Karamel Ormanı’ymış. Ormana bu ismin verilme sebebi, uçları gökyüzüne doğru 
uzanan geniş yapraklı ağaçlardan sarkan meyvelerin karamel tadında olmasıymış. Ormandan 
geçerken çok acıkan Bonbon ve Ciklet, biraz dinlenip meyve yemeye karar vermişler. Ağacın 
birinde güzel bir karamel meyvesi görmüşler. Bonbon, oldukça yüksekte olan bu meyveyi al-
mak için ağaca çıkmaya karar vermiş. Ağaca bir çırpıda çıkıp meyveyi almış ve Ciklet’e doğru 
fırlatmış. Tam da ağaçtan inerken birden ayağının altında beliren yılanı görmüş ve korkudan 
çığlık çığlığa Ciklet’ in üzerine düşmüş. Koşarak oradan uzaklaşmışlar.
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Epey yürüdükten sonra haritada oklarla gösterilen ikinci yere gelmişler. Burası yatağından 
su yerine soda akan Soda Nehri’ymiş. Nehirden karşı tarafa geçmek için nehrin tam ortasın-
daki köprüyü kullanmak zorundalarmış. Köprü, uzaktan her ne kadar sağlam gibi görünse de 
aslında çürük tahta parçalarından ibaretmiş. Adım attıkça gıcırdayan bu tahta parçaları Ciklet’in 
kolayca geçmesine izin verse de Bonbon, köprünün ortasında kalakalmış. İki adım sonra da 
ayağının altındaki tahtaların kırılmasıyla köprüde asılı kalmış. Hemen arkadaşının yardımına 
koşan Ciklet, onu ellerinden tutup var gücüyle yanına çekmiş.

Yollarına kol kola devam eden bu iki arkadaşın son durakları Gülücük Dağı’ymış. Bu engin 
dağ, adını üzerinde şarkı söyleyen çiçeklerden almış. Her gün batımında şarkılar söyleyen bu 
çiçeklerin sesi o kadar güzelmiş ki insanı mutluluk ve huzur duyguları sarıyormuş. Hele ki 
çiçeklerin şahı beyaz nergis çiçeği hem sesiyle hem de müthiş kokusuyla tüm bakışları üzerine 
çekiyormuş.

 Bonbon ile Ciklet, dağın eteğine gelince dağın zirvesine doğru şöyle bir bakmışlar. Yolları 
çok uzun görünse de pes etmeyip dağa tırmanmaya karar vermişler. Tırmanmak için uygun bir 
yamaç ararken bir de ne görsünler! Karşılarında dağa yaslanmış bir merdiven! Sanki gizli bir 
el kolaylık olsun diye merdiveni onlar için getirip koymuş. Merdiven sayesinde bir hevesle 
dağın zirvesine tırmanmışlar. Zar zor çıktıkları zirvede, şarkı söyleyen çiçeklerin tam ortasında 
kocaman bir tabela görmüşler. El ele verip tabelanın önüne kadar varmışlar. Tabelada yazılı 
olan “En değerli hazine arkadaşlıktır.” sözüne öylece bakakalmışlar. Tam da o sırada çiçekler 
şarkı söylemeye başlamış. Gün batımının eşsiz güzelliği içinde enfes şarkılar dinleyerek en 
değerli hazineye zaten sahip olduklarını anlayıp kucaklaşmışlar. Oturup anın tadını çıkarmaya 
çalışırken hiç unutamayacakları bu maceranın kendilerine neler kazandırdığını düşünüyorlarmış.
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Gürkan Tuna Tutuş
Burdur
Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi

Ayşegül Kurumlu
Danışman Öğretmen

2003 yılının 17 Şubat’ında açmışım o mavi gözlerimi hayata. Koşturmaya başlamışım erken bir 

yaşta. Meraklıymışım da tabii ki. Bundan dolayı neler çekmiş, neler çektirmişim. Tonton, meraklı, 

koşuşturan bir bebekmişim. ‘’Koşuşturma çağı’’nda anaokuluna yazdırıldım, çok da bir sorunum 

olmamış bu mekânda.  İlkokul dönemim normal geçti. En büyük olay, bu dönemde BİLSEM’in 

dünyasına adım atmak oldu diyebilirim. Öğretmenimiz bizi TEMA Vakfına kayıt ettirdi, bu vakfın 

çalışmalarıyla filizlendi doğaya olan aşkım. Bitkilere, böceklere ve hayvanlara olan ilgim daha da bir 

büyüdü zaman geçtikçe.  Anne ve babamın da hastanede çalışıyor olmaları tıbba karşı duyduğum 

merakın bir başlangıcı olmalı. Küçükken de sorardım insan vücudunu ve bunun sırlarını. Bu ilgi 

alanlarım da meslek seçimini etkileyecek gibi. BİLSEM de düşünce dünyamı etkiledi tabii, yıllar boyu 

aldığım çeşitli dersler beni açık zihinli biri yaptı. Müzik dersleri hayatımdaki ezgiyi daha duyulur 

yaptı. Hayatımda müzik ayrı bir yere sahiptir, düşüncelerimi berraklaştırır ve yoğunlaştırır. Ben de 

aldığım edebî dersler sayesinde bu hayattaki duygu ve düşüncelerimi kâğıda dökmeyi öğrendim. Şu 

anda da hayata ve kendime karşı alaycı bir tutum içinde sınavlara hazırlanmaktayım.
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Evvel zamanın birinde, pireler henüz tellal, develer berber değilken küçük bir filiz 

otların arasında belirmiş. Büyüyüp güzel bir ağaç olduğunda sincaplar, kuşlar, 

böcekler yuva yapmış üstüne. Zamanla insanlar etrafına yerleşmiş. Yüzyıllar 

geçmiş, ağaç büyüdükçe büyümüş. Bu ağacın kökleri yerin yedi kat dibine iniyor, üstüne 

çıkıldığında ise Kafdağı görülüyor, gölgesine koca denizler sığabiliyormuş. Bir de bakmışlar 

ki altında kocaman bir krallık kurulmuş. 

Bu krallığın en yetenekli komutanı bir gün ülkenin sınırlarında gezerken bir kız görmüş. 

Bu kızın çimen yeşili gözleri, kızıl saçları varmış. Komutanın onu izlediğinden habersiz her 

gün erkenden kalkar, dolaşırmış. Komutan gitgide kıza âşık oluyormuş. O daha uyanmadan 

güzel bir çiçek getirip eşiğe bırakıyor, kız da komutanın bıraktığı bu çiçeği her sabah eşikten 

alıp saçlarının arasına takıyormuş. Her çiçekle kızın merakı ve heyecanı daha da artıyormuş. 

 Bir gün kız, komutanı kapıya çiçek bırakırken görmüş. Bir anda ne yapacağını şaşıran 

komutan ise onunla evlenmek istediğini söylemiş. Kız da güzel gözleriyle gülerek komutanın 

teklifini kabul etmiş ve böylece beraber şehrin yolunu tutmuşlar.

Göz açıp kapayıncaya kadar kocaman bir konak karşılarında belirivermiş. Binbir çeşit 

çiçekle bezeli muhteşem bir bahçenin ortasındaki sedef işlemeli konak, kızın gözlerini ka-

Yıldız Çiçeği
Ahsen Küçükbasmacı
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maştırmış. Bu güzel konağa yerleşecek olmanın heyecanıyla düğün hazırlıklarına başlamışlar.  

Bu güzel telaşın ardından düğün günü gelip çatmış. 

Güneşin ilk ışıklarıyla başlayan düğüne tüm halk davetliymiş. Daha önce hiç kimsenin 

görmediği güzellikte bir elbiseyle beliren gelin, herkesi hayretler içinde bırakmış. Bembeyaz 

tüllerin ucunda rengârenk kuşlar uçuşuyor, gelinin kızıl saçları arasındaki çiçekler etrafa gü-

zel kokular yayıyormuş. Davetliler hayranlıkla masalara oturmuş. Güzel müzikler eşliğinde 

özenle hazırlanmış yemekleri yemiş, dans etmişler. Yıllarca konuşulacak bu düğün kırk gün, 

kırk gece sürmüş. 

Düğünden bir kaç gün sonra komutan sefere çıkmış. Gelen hediyeleri, komutan seferdeyken 

gelinin canı sıkılmasın diye konağın kırk farklı odasına yerleştirmişler. Bir gün odalardan 

birinde kızın dikkatini küçük bir paket çekmiş. Paketi açmasıyla odayı güzel kokulu pembe 

bir duman kaplamış. Bir anda güzel bir peri kızı belirmiş. Dönerek birkaç tur atmış etrafta. 

Sonra da yerlere kadar eğilerek selamlamış onu. Peri gülümseyerek:

— Ben dilek perisiyim, yıllarca benden dilek dilemeni bekledim. İşim bittikten sonra 

hemen uçup gideceğim.

 Fazla düşünmeden periye yanıt vermiş:

 —Bir kızım olsun, ünü ondan önde gitsin. Ömrü boyunca kimseyi kırmasın. Kendine 

bakanı gülümsetsin. Her isteyene yardım etsin. İyilerin üstüne bir güneş gibi doğarken kö-

tülere en karanlık geceleri getirsin.

Bunun üzerine peri bir şeyler mırıldanmış. Sonra ona yönelerek, 

— Bahçende yaprakları geceden daha mavi, yıldızlardan daha parlak bir çiçek açacak. 

Açan bu yıldız çiçeğine karnın büyüyene kadar iyi bak. Doğum yaklaşınca kurutup hepsini 

öğüt. Ardından bebeğinin üstüne serp. Sakın bir parçasını bile yere düşürme, demiş.

Bunları söyledikten sonra peri arkasından tozlar saçarak pencereden uçup gitmiş. 

Kısa bir zaman sonra pencerenin altında bir filiz belirmiş. Etrafına pırıltılar saçan bu 
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filiz çabucak serpilmiş. Kadife yaprakları perinin de dediği gibi geceden daha karanlık, taç 

yaprakları yıldızlardan bile parlakmış.

Günler sonra komutan seferden dönmüş, eşinin hamile olduğunu görünce çok sevinmiş. O 

mutlulukla kasabanın ortasında bir yemek düzenlemiş. Lakin yemek boyunca herkes çiçekten 

ve bir anda nasıl ortadan kaybolduğundan bahsediyormuş. Bütün bunlara anlam veremeyen 

komutan eşinin yanına gidip sormuş: 

—Herkesin bahsettiği şu yıldız çiçeği de ne?

Bunun üzerine kız, başına gelen her şeyi anlatmış. Birlikte çiçeği koparıp parıltılı bir toza 

dönüşene kadar öğütmüşler.  

Günler böylece geçmiş. Ağaçların çiçek dökmeye başladığı zamanda, her yer pembe yap-

raklarla kaplıyken konaktan tiz bir ağlama sesi gelmiş. Ardından küçücük burnu, kıpkırmızı 

dudakları ve bembeyaz teniyle şimdiye kadar gördükleri en sevimli bebek ipek havlulara sarılı 

hâlde kucaklarına verilmiş. Bu dünyalar güzeli bebeği ülkenin en nam salmış marangozlarının 

yaptığı, incilerle bezenmiş bir beşiğe koymuşlar. Çiçek tozunu bebeğin üstüne serpmişler. Bu 

sırada birazcık toz kimse fark etmeden yere dökülüvermiş. Bebeklerine kavuşan çift, kızın 

adını Yıldız koymaya karar vermiş.

 Doğumun ardından anne, yere dökülen tozlar yüzünden, daha küçük kızıyla birkaç saat 

bile geçiremeden derin bir uykuya dalmış. Çok endişelenen ev halkı vakit kaybetmeden ülkede 

nam salmış doktorlara, en başarılı büyücülere haber vermişler. Onlar da çok güçlü bir güçle 

karşı karşıya kaldıklarını, bir şey yapamayacaklarını söylemişler. Onun için tüm güzelliğini 

sergileyecek camdan kırılmaz bir tabut yaptırmışlar ve onu içine yerleştirmişler. 

Eşinin gözünün önünde uzun bir uykuya dalışına şahit olan komutanın tuttuğu yasa eşlik 

eden kasaba halkı kırk gün boyunca her gece komutanın sevgili eşi için yas tutmuş, yatırıldığı 

cam tabutun etrafına çiçekler bırakmış ve siyahlara bürünüp ağıtlarla yürümüşler. 

Zaman böylece su gibi akıp geçmiş, küçük Yıldız büyümüş. Simsiyah saçları uzamış, 

aydan daha beyaz tenine, kiraz kadar kırmızı dudaklarına dökülmüş. 
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 Küçük kızına her şeyden daha bağlı olan babası yakın zamanda sefere gideceği için kı-

zını kime emanet edeceğini düşünüyormuş. Aradan çok zaman geçmeden kasabaya ay kadar 

güzel, zavallı, dul bir kadın gelmiş. Yanında ise kendi güzelliğinin aksine sevimsiz ve çirkin 

bir kız varmış. Kadına acıyan komutan, hem kızıma bakar hem de kızlarımız birbirine arka-

daşlık eder diye düşünerek onları evine almış. Kadın, küçük kıza ve komutana karşı güler 

yüz gösteriyor ve evle ilgileniyormuş. Kadının bu tavırlarından çok hoşlanan komutan, gözü 

arkada kalmadan konaktan ayrılmış. 

Konağa geldiği günden beri Yıldız’ı sevmeyen kadın, komutanın gidişine içten içe sevinmiş. 
Güzeller güzeli kızı gördükçe kendi kızının çirkin olması onu daha da kıskandırıyormuş. Dış 
güzellikleri gibi içleri de birbirlerine tersmiş küçük kızların. Kızının kötü karakterini kabul-
lenmek istemeyen annesi, bir olay olduğunda suçu hep Yıldız’a atar, onu hep aşağılarmış. 
Yıldız, yıllar geçtikçe bu kadının eziyetlerinden bıkmış, konağa uğramaz olmuş. Yardıma 
ihtiyacı olan birini gördüğünde, kim olursa olsun yardım ediyor, insanlara asla tepeden bak-
mıyormuş. Zor günlerinde hep yanlarında olduğu için halk Yıldız’ı kolayca kabullenmiş. 
Yıldız, avlanmaya ve köye gelen yabancılara karşı onları savunmaya başlamış. Bazen kısa 
süreler için orduya katılıyor, ülkenin savunulmasına yardım ediyormuş. 

Yıldız’ın ünü kısa süre içinde saraya ulaşmış. Kral, halk tarafından çoktan kahraman ilan 
edilen bu kızla tanışmak ve ordunun bir bölümüne komutanlık yapmasını teklif etmek için 
onu yanına çağırmış.

Saraydan gelen bu güzel haber kısa sürede yayılmış, konağa kadar gelmiş. Son zaman-
larda artan ünü ve yeteneklerinden dolayı onu daha çok kıskanmaya başlayan kadın şimdi 
de Yıldız’ın prensle evleneceğini düşünmüş, kıskançlığından kudurmuş. Kendini bir odaya 
kapatıp günlerce saçlarını yola yola gözyaşı dökmüş. 

Kendini toparlayınca konağın odalarında bulduğu takıları alıp şehrin arka sokaklarının 
birinde küçük bir evde yaşayan yetenekli bir cadıya gitmiş. Cadıdan Yıldız ile kendi kızını 
değiştirmesini istemiş. Yıllarca karanlıkta kalmaktan iyice kurumuş, bükülmüş cadı, ayaklarını 
sürüye sürüye kristal bir tezgâhın arkasına geçmiş. Saatlerce uğraşmış ve hazırladığı kırmızı 
renkli sıvıyı cam bir şişeye doldurup kadına vermiş:
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—Üç gün boyunca kızının yemeklerine bundan ekle. Yıldız’ın saraya gideceği gün, kızına 

yüzünü kapatacak bir duvak örtüp onu şehrin çıkışında beklet. Ben de orada olacağım ve araba 

geçerken kızları değiştireceğiz. Yıldız’a da bir daha karşına çıkmasın diye büyü yaparım.

Üç gün boyunca, iksir eklenmiş yemekleri kızına yediren kadın, son günün akşamı tüm 

planlarını ona anlatmış.

Anne kızın kurdukları hayaller dallanıp budaklanmış, güneşin doğuşunu bile fark et-

memişler. Gitme vakti geldiğinde kadın, kızına yüzünü göstermeyecek bir duvak vermiş, 

onu Yıldız’a benzer şekilde giydirmiş ve sarayda ona yardım edecek bir komutan olduğunu 

söylemiş. Gözü hayallerle kamaşmış olan kız annesine sarılmış ve saf bir mutluluk içinde 

yeni hayatının yolunu tutmuş.

Yıldız ise muhafızlar eşliğinde saraya gitmekteymiş. Bir anda arabayı çeken atlar hırçın-

laşmaya başlamış. Muhafızlar daha ne olduğunu bile fark edemeden cadı, Yıldız’ı da alarak 

ortadan kaybolmuş. 

Cadı, yerin yedi kat dibindeki bir mahzene kapattığı Yıldız’a hazırladığı iksiri lanetli 

fısıltılar eşliğinde içirmiş. Bir anda Yıldız, kendini aydınlık bir odada bulmuş. Meğer cadı, 

ondan kurtulmak için onu dünyanın öbür ucuna yollamış. 

Kendini bir anda ihtiyar bir adamın karşısında bulan Yıldız şaşkınlığından bayılmış. 

Uyandığında ona yemek getiren ihtiyara başına gelenlerin hepsini anlatmış. Kızın hâline çok 

üzülen ihtiyar, isterse bir süre onun yanında kalabileceğini söylemiş. Yıldız da sevinerek bu 

teklifi kabul etmiş. O günden sonra Yıldız ve ihtiyar beraber yaşamaya başlamışlar.

Günler böyle geçerken onun yerine geçen kız çoktan saraya varmış ve ordunun başına 

atanmış. Kısa süre içinde annesinin söylediği komutanı bulmuş, kendisine yardım etmesini 

istemiş. O komutan da bunun üzerine kızı sarayın bodrumunda bir odaya saklamış. Hiçbir iş 

yapmadan keyif çatacağını düşünen kız da bu teklifi memnuniyetle kabul etmiş. 

Kız bodrumda otururken komutan da onun yerine geçmiş ve orduyu kendisi yönetmiş. 

Bir süre sonra karşı ülkeyle yapılan savaş kazanılmış. Herkes savaşı yeni gelen kız sayesinde 
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kazandıklarını söylüyormuş. Savaşı kazanmalarının kızın getirdiği şanstan dolayı olduğunu 

iddia eden kral da kıza oğluyla evlenmesini teklif etmiş. Kızın yüzünü daha önce görmese 

de dillere destan güzelliğini ve herkesçe sevilen biri olduğunu duyan prens bu evliliğe karşı 

çıkmamış. 

Aylarca yapılan hazırlıklar sonucu düğün günü gelmiş. Sarayın her köşesi süslenmiş; her 
davetliye beyaz güvercinlerin ayağına bağlanan, ipek üstüne altın işlemeli düğün davetiye-
leri yollanmış. Davetliler birer birer yerlerini almış ancak bir sorun varmış. Gelin, sarayın 
odalarından birinde, özenle diktirilmiş elbisesinin içinde ağlıyormuş. Güzeller güzeli Yıldız’ı 
bekleyen halkın onun çirkin yüzünü görüp bir yalancı olduğunu fark etmesini istemiyormuş. 
Bunun üzerine demiş ki:

— Benim yöremde gelinler yüzlerini göstermeyecek yeşil bir duvak takarlar ve yüz gün 
boyunca çıkarmazlar. Duvağımı getirmezseniz evlenmem.

Terziler hemen kızın istediği gibi bir duvak hazırlamışlar. Kız, sevinç içinde duvağını 
takmış ve artık evlenebileceğini söylemiş.

Uzun zamandır sarayın bahçesinde gelini bekleyen halk, sarayın kapısından muhteşem bir 
elbise içinde alımlı adımlarla çıkıp gelen kızı görünce ne kadar süredir beklediklerini unutup 
hayranlıkla onu izlemişler. Ardından en az kızınki kadar güzel bir kıyafetle prens de gelmiş. 
Prens o kadar yakışıklıymış ki oradaki tüm kızları etkisi altına almış. Halk prenslerine de 
ancak böyle güzel bir prensesin yakışacağını söyleyip duruyormuş. 

Evlilik töreninde kral ikisine de birbirinden güzel taçlar takmış. Ardından Yıldız’ın babası 
gelmiş, zavallı komutan kendi kızının başına gelenlerden habersiz, yeni çifti kutlamış. 

Tüm davetliler çifti tebrik edip hediyelerini verdikten sonra kırk gün kırk gece sürecek 
eğlenceler başlamış. Prenses ise günler boyunca duvağını açmamış. Ziyaretçiler sürekli Yıl-
dız’ın ne kadar güzel, ne kadar yardımsever, ne kadar cömert olduğundan bahsediyormuş. 
Prenses de bu konuşmalara kulak misafiri oluyor ama güzel kelimesinden sonrasını duymuyor, 
hayallere dalıyormuş. Sanki Yıldız’ın yerine geçmemiş de güzel olan kendisiymiş gibi davra-
nıyor âdeta kendini kandırıyormuş. Davetliler ise duvağın altındakinin Yıldız olmadığından 
habersiz, kızı övüp duruyorlarmış.
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Kırk birinci gün, prensle odalarına gittiklerinde prenses duvağını çıkarmak istemiş. Kırk 

gün boyunca duyduklarından sonra kendisinin de güzel olduğuna inanan kız pat diye açıvermiş 

duvağı. Prens, bir bakanın durup bir daha baktığı, dudakları kıpkırmızı, saçları simsiyah, adeta 

aydan bir parça olan Yıldız yerine, görenin korkup kaçacağı kadar çirkin bir kız görünce çok 

sinirlenmiş. Nasıl bir yalancıyla evlendiğini düşünerek ay yükselmeden saraydan kaçıp gitmiş. 

Tüm bu olanları sihirli küresinden izleyen cadı, aldığı paraları kaybetme korkusuyla hemen 

bir iksir daha yapmış ve kendi oğlunu prens kılığına sokmuş. Oğlunu devasa bir küpün içine 

koymuş ve göz açıp kapayıncaya kadar saraya varmasını sağlamış. Böylece iki yalancı bir 

süre mutluluk içinde yaşayıp gitmiş.

Biz gelelim Yıldız’a… Yıldız, her sabah güneşle beraber uyanıyor ve ihtiyarın işlerini 

yapıyormuş. Her ne kadar beraber mutlu olsalar da ihtiyar Yıldız’daki aile özlemini seziyor, 

onun için üzülüyormuş. Bir gün elinde demir bir asa ve bir çift demir çarıkla gelmiş. Söyle-

nenlere göre bu çarıklar delinirse ve asa kırılırsa kişi, kaderinin sürüklediği yere ulaşırmış. 

Ak sakallı bunları Yıldız’a hediye etmiş:

 — Gidip hakkın olanı almanın vakti geldi, kalbin bu demir çarıklardan, bu asadan daha 

sağlamken sen, istediğin yere ulaşırsın.

 Güzel dilekler eşliğinde uğurlanan Yıldız, hiç durmadan günler boyu yürümüş. Bir de 

bakmış daha bir arpa boyu yol gitmiş. Bir çeşmenin başında, kocaman bir testiye su doldur-

muş taşımaya çalışan yaşlı bir kadın görmüş. Yüreği kadını böylece bırakmaya el vermemiş 

ve testiyi evine kadar taşımış. Eve geldiklerinde kadın, teşekkür ederek Yıldız’a güzel bir 

kolye vermiş. Kolyede yedi büyük inci sıralıymış. Kadın ne zaman başı sıkışsa, bir şey istese 

incilerden birini kırmasını tembihlemiş Yıldız’a. Yola devam etmesi gerektiğini söyleyen kızı 

en güzel dileklerle uğurlamış.
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Yıldız aylarca yürümüş, ne demir çarıklarda bir çizik ne de demir asada bir çatlak varmış. 

En sonunda, bacakları dayanamayacak hâle geldiğinde yol kenarındaki bir hana girip oda 

ve yemek istemiş. Yıldız odasına çıkarken ayaklarının altında bir soğukluk hissetmiş, bir 

de bakmış ki demir çarıkları delinmiş. O sırada demir asa çat diye orta yerinden kırılmış.  

Anlamış ki onu bu hana sürükleyen kaderidir ve bu handa kaderini beklemeye karar vermiş. 

Belki ülkesinden gelecek bir kervan, belki başına gelenlerden haberi olan birinin mektubu, 

kim bilir… Uzun süre burada kalmaya yetecek parası olmadığından hancı ile konuşup mut-

fakta çalışmaya başlamış.

 Her sabah erkenden mutfağa geçiyor, bir gözü kapıda, kaderiyle karşılaşmayı bekleyerek 

yemek pişiriyormuş. Yaptığı yemekler o kadar lezzetliymiş ki bir anda hanın müşterisi artmış.

 Bir akşam, güzel kıyafetleri ve dolu kesesiyle soylu biri olduğu belli olan yakışıklı bir 

adam hana gelmiş. Meğer bu adam saraydan kaçan prensmiş. Bu uzak diyarlara kadar gelmiş 

ve kalacak bir yer ararken bu hana rastlamış. Hancı da hemen en güzel odayı prens için hazır-

latmış ve ona hizmet etmesi için de Yıldız’ı görevlendirmiş. Çünkü o, handaki en güzel ve en 

yetenekli kişiymiş. Yorgun argın odasının yolunu tutan prens koridordan geçerken köşedeki 

bir oda gözüne çarpmış. Göz ucuyla içine şöyle bir bakınca delinmiş demir çarıkları ve kırık 

asayı görmüş. İçinden, bunları bu hâle getiren kim bilir ne kadar yol yürümüştür diye geçirmiş. 

Odasına gittiğinde acıktığını fark etmiş ve yemek istemiş. Hancı en güzel yemekleri ha-

zırlatıp Yıldız’la odaya göndermiş. Yıldız’ın güzelliğinin farkına varan prens, onun yanından 

ayrılmasını istemediği için aklına ilk gelen şeyi sormuş: 

—Az önce bir çift demir çarık ve bir demir asa gördüm, çarıklar delinmişti, asa kırılmıştı. 

Açıkçası dinlemek isterim hikâyeyi, kimin onlar?

 Yıldız önce utanmış ama prens sorusunu üsteleyince kendisinin olduğunu söylemiş ve 

başına gelenleri uzun uzun anlatmış. Prens gözlerini kızdan alamayarak onu dinlemiş, aslında 

evlenmesi gereken kızın o olduğunu fark etmiş. O yokken ülkede olanları ve kendi başına 

gelenleri anlatmış. Artık taşlar tam olarak yerine oturmuş, prens evlendiği kızın neden anla-

tıldığı gibi güzel olmadığını, Yıldız da neden uzak diyarlara gönderildiğini anlamış. 
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Hemen o gün yola koyulmaya karar vermişler. Gitmeden önce hancı, kendisine kazandır-

dığı müşterilerden dolayı Yıldız’a teşekkür etmiş ve takınca kuşa dönüşmesini sağlayacak 

büyülü bir toka hediye etmiş. Hancıya teşekkür ettikten sonra  prens ve Yıldız düşmüş yollara.

 Az gitmiş uz gitmiş, dere tepe düz gitmişler. Aşılmaz çölleri aşmışlar, geçilmez denizleri 

geçmişler. Bir gün Ulu Ağaç’ın yapraklarını görmüşler, gidilecek çok yol varmış. Başka bir 

gün dallarını görmüşler, kapılacak çok yel varmış. Kâh eserek kâh düşerek onca yol gitmişler 

ve sonunda ülkelerine varmışlar. Saraya ulaştıklarında, ikisi de biz prens ve prensesiz diye 

ne kadar bağırdılarsa da onları dilenci sanan muhafızlar tarafından dışarı atılmışlar. Prens 

ve Yıldız hayal kırıklığı içinde gerisin geri yola düşmüşler. Ormanın içinde buldukları bir 

kulübeye girip oturmuşlar. Ne yapacaklarını konuşmuşlar ama akıllarına hiçbir şey gelmi-

yormuş. Ertesi gün prens yiyecek bir şeyler almak için bir köye gitmiş. Alışveriş yaparken 

kendi yerlerine geçen sahte prenses ve prensin yakında bir çocuğu olacağını ve bu sebeple 

kutlamalar yapılacağını öğrenmiş. Kulübeye döner dönmez duyduklarını Yıldız’a anlatmış. 

Onlar ne yapacaklarını düşüne dursunlar sahte prens ve prensesin birkaç hafta sonra bebek-

leri doğmuş ve hemen şenlikler başlamış, Yıldız ve prens kolyedeki incilerden birini kırarak 

siyah bir zırh ve siyah bir at istemişler.

Sahte prens ve prensesin ilk günkü kutlamalarının sabahında dövüşler yapılacakmış. Bü-

yünün tesiriyle tüm gün hiç yenilmeyen sahte prens, kutlamaları izleyenleri kendisine daha 

da hayran bırakmak için dövüşecek son bir kişi arıyormuş. O esnada sanki gök yarılmış ve 

simsiyah zırhlı bir asker ortaya çıkmış.Bu asıl prensmiş. Siyah atından atlamış ve dövüş-

mek istediğini söylemiş. Kendine son derece güvenen sahte prens göğsünü gere gere önüne 

dikilmiş ancak prensin bir yumruğuyla yere serilmiş. Herkes ağzı açık izlemekteyken asker 

atına atlamış ve geldiği gibi gitmiş. 

Kulübeye varan prens Yıldız’a olanları anlatmış. Hemen bir inci daha kırmışlar ve siyah 

bir elbiseyle elmas bir taç istemişler. Yıldız bunları giymiş ve prensle beraber gece yapılacak 

şenliklere doğru yola çıkmışlar. 

Şenliklerin devamı olan gece eğlenceleri henüz başlamış, yeni anne ve baba daha yeni 
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boy göstermeye başlamışken gök yarılmış; simsiyah bir atın üstünde, siyahlar içinde iki kişi 

gelmiş. Biri sabah aniden beliren eğlencelerini bozan askermiş. Ancak herkes büyülenmiş 

gibiymiş, kimse sesini çıkaramamış. Diğeri ise muhteşem bir elbise içinde bembeyaz teni, 

kıpkırmızı dudakları ve simsiyah saçlarıyla güzel bir kızmış. İkili dans etmeye başlamış. Za-

ten güzellikleriyle herkesi büyülemişken son derece ahenkli danslarıyla da yeni anne babayı 

gölgede bırakmışlar. En sonunda dansları bitmiş ve geldikleri gibi geri gitmişler.

İkinci günün sabahı okçuluk yarışı yapılacakmış. Yıldız ve prens bir inciyi daha kırmışlar 

ve yere düşen inci tanelerinden kırmızı bir zırh ve yakut işlemeli bir yay istemişler. Büyü 

sayesinde karşılaştığı her rakibinden daha isabetli atışlar yapan sahte prens, önceki günkü 

gibi meydana çıkmış ve kendisiyle kapışmak isteyen biri olup olmadığını sormuş. Tam da o 

sırada kafasının üstünden hızlıca bir şey geçmiş ve tacı uçup gitmiş. Herkes şaşkınlıkla hedef 

tahtasına bakıyormuş. Sahte prensin tacı bir okun ucundaymış ve ok da az önce sahte prensin 

attığı oku bin parçaya bölüp tahtanın diğer tarafından çıkmış. Sahte prens büyük bir şaşkınlık 

içinde bayılmış. O sırada uzaktan görülen kırmızı zırhlı asker yel gibi koşarak uzaklaşmış. 

Prens hemen kulübeye gitmiş ve olanları Yıldız’a anlatmış. Bunun üzerine bir inci daha 

kırmışlar. Bu defa da kırmızı bir elbise ve yakut bir taç istemişler. Yıldız bunları giymiş, 

simsiyah saçlarını hancının verdiği tokayla topuz yapmış ve güzel bir kuşa dönüşmüş. Hiç 

vakit kaybetmeden gece eğlencelerine doğru yola çıkmışlar.

Henüz eğlenceler yeni başlamışken gökte kanatları sırma, gözleri kömür, muhteşem bir kuş 

görünmüş. Kuş inanılmaz sesiyle şakımış. Bir anda süzüle süzüle yere inmiş. Kuş suretinden 

iki insan çıkmış. Biri sabah eğlencelerine kasteden kırmızı zırhlı askermiş. Diğeri de kırmızı 

ışıltılı bir elbise içinde dün gece gördükleri dünya güzeli kızmış. İkisi de başlamışlar dans 

etmeye. Herkes ağızları açık onları izlemiş. En sonunda dansları bitmiş ve güzel kız saçlarını 

altın bir tokayla toplamış. Tokayı taktığı an ikisi de kuş suretine bürünmüş ve havalanmışlar. 

Herkes arkalarından öylece bakakalmış.

İki gün ve iki gecedir oğlunun ve gelininin üstüne gölge düşüren bu çifte çok sinirlenen 

kral, üçüncü gün eğlencelerinden önce, tüm ülkede ün salmış bir cadıdan yardım istemiş. Bu 
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cadı Yıldız’ı dünyanın öbür ucuna süren, prensin yerine kendi oğlunu koyan cadıdan başkası 

değilmiş. 

Cadı hemen kazanının başına geçmiş ve bir iksir hazırlamış. Bu iksiri içen bir ejderhayı 

bile tek eliyle öldürebilirmiş. Cadı hemen o gece, güneş doğmadan sarayın bahçesine inanıl-

maz zorlukta bir yarış alanı kurmuş. Bu yarışta bin türlü engeli aşıp Ulu Ağaç’ın en yüksek 

dalından büyülü bir nar koparmaları gerekiyormuş. Cadı oğlunun iksiri içtiği için tüm engelleri 

kolayca aşacağından eminmiş. 

Gün ağarmış, halk yarışların yapılacağı meydana toplanmış. Bu sırada Yıldız ve prens de 

incilerden birini daha kırmış. Bu defa da inci tanelerinden beyaz bir zırh, elmas işlemeli bir 

kılıç ve bembeyaz bir at istemişler. Bu esnada otuz dokuz cesur asker, meydanda yarışmak 

için çoktan yerlerini almışlar. Tam kapılar kapanacağı sırada gökte bir ışıma olmuş. Beyaz 

zırhlı asker, beyaz bir atın üstünde meydana inmiş ve ardından kapılar bir daha açılmamak 

üzere kapanmış. Toplamda kırk kişi sihirli nara ulaşabilmek için birbiriyle yarışacakmış. 

Yarışı devasa bir davula vurarak başlatmışlar. İlk engel, dev timsahlarla dolu bir hendeği 

aşmakmış. Yarışmacıların kimi zıplayarak, kimi topladığı dallarla köprü yaparak, kimi de 

yüzerek bu engeli geçmeye çalışmış. 

Engeli aşmaları tam bir gün sürmüş ve otuz yarışmacı sağ çıkabilmiş. Yarışmacıların her 

biri karşılarına çıkan otuz yoldan sadece birinde ilerlemiş. Bütün bunlar olurken Yıldız kalan 

iki inciyi de kırmış. Bitmeyen yiyecek ile su istemiş. Prens seçtiği yolda ilerlerken Yıldız, 

hancının verdiği toka sayesinde kuş suretine bürünerek ona su ve yiyecek taşımış. 

Ertesi gün yollar geniş bir düzlükte birleşmiş ve sadece on yarışmacı sağ çıkabilmiş. Her 

yarışmacı başına gelenleri anlatıyormuş. Kimi bir ayıyla güreşmiş, kimi bataklıktan geçmiş, 

kimi de kartallar tarafından gagalanmış. Prens ise aç aslanların olduğu ormandan geçmek 

zorunda kalmış ve bir çizik bile almamış. Meğer cadının kendi oğluna hazırladığı iksiri prens 

içmiş. Sahte prense bire bir benzediği için de kimse bunu fark etmemiş. 

On yarışmacı bir süre beraber ilerlemiş. Sonunda karşılarına aşsan aşılmaz, geçsen geçil-

mez bir dağ çıkmış. Sıradaki engelleri buymuş. Hepsi var güçleriyle tırmanmaya başlamış. 
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Doruğa ulaşmaları tam üç gün sürmüş. Her gece Yıldız, kuş suretinde gelip prense yiyecek 

ve su vermiş. Sanki devasa bir kılıçla kesilmiş gibi dümdüz olan dağın tepesinde sadece iki 

kişi varmış: Biri cadının oğlu, biri de prensmiş. İki yarışmacı da sıradaki engeli beklerken 

tırmandıkları dağdan daha büyük, pulları yeşil, kanatları kızıl, gözleri kömür karası bir ej-

derha ateşler saçarak gelmiş. Sahte prens ejderhayı görür görmez bayılmış. Ejderha da bir 

pençe darbesiyle onu öldürmüş. Ejderha ile baş başa kalan prens büyünün ona verdiği güçle 

ejderhayı yere sermiş. 

Bu güce karşı gelemeyen ejderha, prensin sırtına binmesine müsaade etmiş. Ejderhanın 

kanatları arasına yerleşen prens, Ulu Ağaç’a doğru yol almış. O sırada Yıldız, kuş suretinde 

uçup gelmiş ve ejderhanın sırtına, prensin yanına oturmuş. Beraber ağacın en üst dalına 

ulaşmışlar. Karşılarında kabuğu altından, taneleri yakuttan kocaman bir nar duruyormuş. 

Işıl ışıl parlayan narı kopartıp aşağıya bırakmışlar. O kadar yüksekten yere çakılan nar on 

bin parçaya bölünmüş ve ülkenin her köşesine saçılmış. Narın büyülü taneleri, ülkedeki tüm 

büyüleri ve lanetleri bozmuş. Büyüyle inşa edilmiş bu meydan da bir anda yok olmuş. Cadı, 

güçlerini yitirince iki büklüm yere yığılmış. 

Bu sırada gök yarılmış ve devasa bir ejderha süzülerek meydana gelmiş. Ejderhanın 

üzerinden beyaz zırhlı asker ve dünya güzeli bir kız inmiş.  Kralın önüne gelip onu saygıyla 

selamlamışlar. Prens miğferini çıkarmış. Gördükleri karşısında şaşkına dönen kral, prens ve 

Yıldız’dan başlarına gelenleri anlatmalarını istemiş. Yıldız ve prens başlamışlar anlatmaya. 

Onlara yapılan oyunlardan, geçtikleri yollardan bahsetmişler. İkiliyi dinleyen kral, kötüleri 

cezalandırmış, sıra gelmiş düğüne… 

Sonunda birbirlerini bulan prens ve Yıldız görkemli bir törenle evlenecekmiş. Düğün 

hazırlıkları yapılana kadar Yıldız, babasıyla beraber evlerine dönmeye karar vermiş. Konağa 

ulaştıklarında kapıyı evdeki hizmetçi yerine, doğumundan sonra uyuyakalan annesi açmış. 

Yıldız ve komutan gözlerine inanamamışlar, yıllardır cam bir tabutun ardından izledikleri 

kadın, kanlı canlı karşılarında duruyormuş. Meğer nar parçalanıp büyüleri bozduğu zaman 

onu uyutan lanet de bozulmuş.
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Çok zaman geçmeden hazırlıklar tamamlanmış. Yıldız ve ailesi birbirlerine kavuşmanın 

mutluluğu içinde saraya doğru yola koyulmuşlar. Dünyanın her yerinden davetliler gelmiş. 

Ülkenin her köşesi düğün için süslenmiş, davetliler için kimsenin daha önce yemediği ye-

mekler pişirilmiş. Düğün başlamış. Gelin ve damat göz alıcı kıyafetleriyle saraydan çıkmışlar. 

Gelinliğin eteği öylesine uzunmuş ki bir kuş ucundan tutup göğe çıksa yedinci katı aşarmış. 

İkisi de bir ömür boyu birbirlerini seveceklerine söz vermişler ve prens ile prenses olarak 

taçlarını takmışlar. Böylece eğlenceler başlamış. En yetenekli müzisyenler daha önce hiç 

duyulmayan şarkılar çalıyor, herkes muhteşem yemeklerden tadıyor ve çılgınca dans ediyor-

muş. O sırada gökte pembe bir toz bulutu belirmiş. Tozun dağılmasıyla binlerce peri ortaya 

çıkmış. Bunlar bir elma büyüklüğünde, eşsiz güzellikteki dilek perileriymiş. Perilerin her 

biri, bir davetlinin omzuna konmuş ve ne dilediklerini sormuşlar. Davetlilerin kimi güzel bir 

at istemiş, kimi de altın bir kolye; kimi dünyanın en lezzetli etini yemeyi dilemiş, kimi de 

tüm hastalıkları iyileştirebilecek bir ilaç. Periler davetlileri dinliyor, isteklerini anında yerine 

getiriyorlarmış. Yıldız ise ihtiyar, yaşlı kadın ve hancının yanında olmalarını dilemiş. Yıldız 

dileğini söyler söylemez ona yardım eden üç kişi de yanı başında belirivermiş. Onları orada 

görmekten çok mutlu olan Yıldız’a ihtiyar yakut kırmızısı bir elma uzatmış. Bu elma onlara 

ömür boyu huzur vermiş. Yaşlı kadın zümrüt yeşili elmayı hediye etmiş. Bu elma da onlara 

yaşamları boyunca mutluluk ve sağlık getirmiş. Hancı ise altın sarısı elmayı vermiş. Bu elma 

da sarayın hazinesini ağzına kadar doldurmuş. Böylece prens ve prenses hak ettikleri yere 

ulaşmışlar ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar.
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Ahsen Küçükbasmacı
Kastamonu
Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi

Nahide Aynur Bilgin
Danışman Öğretmen

On altı yıl önce bir mayıs sabahı dünyaya geldim. Duvarları boydan boya kitaplarla dolu bir evde 

başladı serüvenim ve ben büyüdükçe kitapların sayısı da arttı. Kendi kitaplarım bu koca kitap yığın-

larının aksine rengârenk ve resimliydi. En sevdiğim kitap, babama veya anneme  her gün okuttuğum 

resimsiz, kalın bir masal kitabıydı. Diğer kitaplarımdan, oyuncaklarımdan daha renkliydi içindeki 

dünyalar. Ben de kendi dünyamı yarattım en az o masallar kadar renkli olan. Zaman geçtikçe 

bunu başkalarıyla da paylaşmak istedim ve elime kalemlerimi alıp çizmeye başladım.  Ancak bir 

süre sonra çizdiklerim yetersiz kalmaya başlamıştı, bu sırada yardımıma boş sayfalar koştu. Önce 

kendimi yazdım, arkadaşlarımı, yaşadıklarımı daha sonra okuduğum kitapların etkisinde kalarak 

maceralar uydurdum kendimce. Sayfalara dökülen kelimelerle hiç görmediğim yerlere gidiyor, 

yaşamadığım maceraları anlatıyordum.

 Ardı arkası kesilmeyen gözlemlerimi, kafamın içinde dönüp duran kurguları kâğıda döktüm 

yavaşça. Hikâyelerim, masallarım, şiirlerim oldu kısa bir süre sonra. Yazmanın ruhumu ne kadar 

hafiflettiğini öğrendim. Yolda yürürken gördüklerimi, dinlediğim, çaldığım müziğin hissettirdiklerini, 

kurgusal karakterlerimin başından geçenleri, düşüncelerimi yazdım durmadan. Okuduklarım yaz-

dıklarımı, yazdıklarım okuduklarımı güzelleştirdi. Hayal kurdukça büyüttüğüm dünyamı yazılarımla 

paylaşmaya devam edeceğim.
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Bir varmış bir yokmuş… Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, ayakları olmayan 
bir balerin önce dans etmenin hayalini kurmayı, daha sonra ise konuşmayı öğren-
miş. Eteği çamurdan, pilileri yağmurda ıslanmış yapraktanmış. Saçları ise sudan. 

Bu kızın düşleri ve hayal kırıklıkları hep kalbinin duvarlarında saklambaç oynarmış. Hayal 
kırıklığı, düşün nerede saklandığını bilir fakat belli etmezmiş. Düş tam onu ebeleyeceği zaman 
yakalarmış onu. Böylesi daha zevkliymiş. İnsanlar, susmak bilmezmiş. Susmak da insanları 
bilmezmiş gerçi. Hayal kırıklığına saklambaç oyununda yardım ederlermiş.

“Düş, yakaladım seni.”

Gecenin uçsuz bucaksız karanlığının güzelliğinde, kız ayaklarının saklandığı yerden çıkıp 
ona dönmesi için dua edermiş. Çamurdan eteğini giyer, yapraklarını düzeltir ve saçlarının dal-
gasını dindirirmiş. Sonra başlarmış kelimeleriyle dans etmeye. 

“Geceleri en güzel pelerinimi giyerim ben.

Güneş battı mı kimseye göstermediğim yüzüm çıkar ortaya.”

Saklambaç oyunu sonlanana kadar devam edermiş. Elleriyle kulaklarını örttüğünde alayların 
da battaniyesinin altına saklandığını düşünmek ne kadar da yanlışmış. 

Sabah olunca yaşlı bir meşe ağacının altında buluşmuş kuşlar. Eski bir piyanonun üstüne 

Yara Bandı
Ayça Zal
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konmuşlar. Piyanoda siyah beyaz yokmuş çünkü tuşları çalışmıyormuş. 
Sadece tahtaymış. İşe yaramayan bir tahta parçası. 

Kuşlar aralarında fısıldaşmışlar: 

“Sessiz piyano olur mu canım? Saçmalığa bak.” 

“Tahta sadece o. Niye hâlâ piyano diyorlar anlamış değilim.” 

“İşe yaramaz.”

Hakaretler, kuşların kanatlarının arasına gizlenmiş. Uçtuklarında tüyleri düşmüş yeryüzüne. 

Bulutlar, yağmurla birlikte hakaretlerini de akıtmışlar:

“Piyano çekilse de ağaçlarla sohbet edebilsek.”

“Ne diyorsun sen, piyano göremiyorum ben.” 

“Şurada, bak.”

“E, o sadece ayaklı bir tahta.”

Piyano dinlemiş. Her bir cıvıltıyı, her bir damlayı teker teker dinlemiş. 

Sessiz piyano kuşlar uçtuktan, bulutlar dağıldıktan sonra ağlamış. Ağlarken ses çıkar mıymış?

Uzaklarda bir kız piyanonun sessiz çığlığını duyabilmiş. Yarasını sarmak istemiş. Yalnızlığını 
gidermek, bir parça da olsa haykırmak istemiş:

“Susmak her zaman en büyük çığlıktır!” 

Sonra yürüyemediğini anlamış. Yukarıya bakmış. 

Kaçmanın, yüzleşmekten; ağlamanın, gülmekten ne farkı varmış?

Balerin, dans edemediği gerçeğinden kaçarken gülümsemiş, yüzleştiğinde ise ağlamış. 
Yaşamanın ne anlamı kalmış?

Balerinin piyanodan ne farkı varmış?

Sessiz piyano ve ayaksız balerin.

Müzik sessizken, dans gölgesizken sanatın amacı var mıymış?
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Balerin çamurdan eteğini atmış, pililerini çıkarmış. Öylece oturmuş. Piyanonun ağlayışını 
izlemiş. Kendi gölgesini, piyanonun yansımasında görmüş. Yansımaya yaklaşmaya çalışmış. 
Ayaklarıyla yapamasa bile kelimeleriyle denemiş. 

“Hey, piyano!” Piyano gözyaşlarıyla ona bakmış. Gözyaşları, kızın gözyaşlarına akmış. 
Cevap gelmemiş. “Arkadaş olalım mı?”

Günler geçmiş… Yere düşmüş, kalkmış. Yere düştüğü anı geçmiş sarmış. Geçmiş, şimdiki 
zamanı kanatan, aynı zamanda yara bandıyla da saranmış. 

Dostluk neymiş? Dinlemek mi? Konuşmak mı? Yoksa beraber susmak mı? Masallardaki 
düşünce havuzundan boğulmadan çıkar mıymış dostluk?

Balerin, kimsenin tanıyamadığı bir şekilde piyanoyu tanımış günler geçtikçe. Çamurdan 
eteğini eline almış ve yapraklarını düzeltmiş. Elini uzatmış, sessizlik hecelere yoldaş olmuş. 
Ayaksız balerin düşlerinde dans etmiş. 

Dostluk neymiş? Dostluk, kelimelerin sessizliğiymiş. Sessizliğin samimiyetiymiş. 

Herkesle konuşulurmuş fakat herkesle susulmazmış. Bunu, çamurların arasındaki tahta 
fısıldamış gökyüzüne. 

Dostluk neymiş?

Ayaksız da dans edebilmek, sessizken bile ses çıkarabilmekmiş. Susarken birbirinin müziği 
olabilmek, hareket edemezken bile dans edebilmekmiş. 

Balerinin olmayan ayaklarının ayakkabısını, piyanonun sessizliği bir yara bandı gibi sarmış. 
O günden sonra balerinler müziğin sessizliğinde, ayaklarını saran piyanoyla dans etmişler. 
Kollarını kaldırmışlar, ayakları olmayan balerinin anısına ve piyano için ağızlarını açmamışlar. 
Gözlerini kapatmışlar bulutlara, kuşlara… Ne onları ebeleyecek hayal kırıklıklarını ne de sus-
mayı tanımayan insanları umursamışlar. Piyanonun sessizliğiymiş baleyi zarif yapan. Arkada 
her ne kadar melodiler çalsa da dansta her zaman fark edilmiş bu. 

Bir varmış, bir yokmuş… Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, ayakları olmayan bir 
balerin önce dostluğun ne demek olduğunu, daha sonra sessizliğin konuşmaktan daha anlamlı 
olabileceğini öğrenmiş. Eteği çamurdanmış, pilisi yapraktan. Ayakkabısı ise sessiz bir tahtadan. 
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Ayça Zal
Ankara
Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi

Mesude Kılıç
Danışman Öğretmen

Kalemi elime bir yaşındayken almışım, o günden beridir de benimle. Ben mi ondan, o mu 

benden ayrılamıyor tam karar veremedik fakat uzun bir süre aynı kalbi paylaşacağız gibi duruyor. 

7 Mart 2004 tarihinde, tahmin edilenden bir gün önce bu dünyaya gelmeye karar vermişim. 

Öyle hareketli bir bebek değilmişim, annem öyle anlatırdı. Dolapların içinde ne olduğunu öğrenmek 

istemezmişim, karıştırmaya yeltenmezmişim. Büyüdüğümde bile değişmeyen o düşünceli hâllerimden 

çıkamamışım demek ki. 

Bana sorarsanız BİLSEM’le büyüdüm diyebilirim. İlkokul üçüncü sınıftan beri oradayım ve sanı-

rım o okulun koridorlarına beni sorsanız anlatacakları şeyler çoktur. Yeri geldiğinde düşüncelerimin 

ve hayallerimin esiri olduğumu, yeri geldiğinde de susmak bilmediğimi söylerler size.  Fakat bana 

kendimi sorsalar birkaç kelimeden öteye geçemem. Sanırım hâlâ Ayça’yı tanımaya çalışıyorum. 

İşte bu tanıma yolunda benimle ağlayan, gülen, konuşan kalemim yine bana eşlik ediyor. O 

kendini tanıyor mu bilmiyorum. Fakat ben her öykümü, masalımı, şiirimi kaleme aldığımda onunla 

ilk defa tanışıyor gibi hissederken aynı zamanda onu içime işliyorum. 

İsmimin anlamını her zaman beğenmişimdir: Hilâl. Karanlığı aydınlatan Ay’ın yeni doğmuş 

hâli. Kalemimle karanlığı aydınlatmak en büyük dileğim. Umarım bunu onunla yapabiliriz. 

Uzun lafın kısası, kalemim sorulduğunda onu tarif ederken kendimden bahsedersem gerçek bir 

yazar olacağımı düşünüyorum, biliyorum. Bu yazdığım masal onunla küçük bir sohbetimdi ve ben 

bu sohbetten bile kendim hakkında çok şey öğrendim.
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Bir geçmiş varmış, bir de gelecek. Bunlardan biri varken diğeri yokmuş. Yüzlerce 
yıl sonra teknoloji sanılanın aksine ilerlememiş, yerinde saymış. Dünya büyük 
savaşlar görmüş; atılan bombalar, kullanılan silahlar dünyayı mahvetmiş. Tüm 

bitkiler, hayvanlar, doğa ile ilgili akla gelebilecek her şey yok olmuş. Dünya üzerinde kalan tek 
canlı insanmış. Ancak insanlar yıllar geçtikçe doğayı ve onun getirdiği güzellikleri unutmuş. 
Toprak artık eskisi gibi canlı değilmiş, solmuş ve insanlardan yorulmuş. Gökyüzü artık mavi 
değil, sular mavi değil, dünya bile mavi dünya değilmiş.

Dünya bu kadar renksizken Cemal adında yaşlı bir dede kendi ürettiği her tarafı yamalı, 
kırmızı yumurtaya benzeyen uçan balonuyla etrafına renk katmaya çalışırmış. Cemal dede beyaz 
sakallı, başında bir tutam saçı kalmış tonton ve iyi kalpli biriymiş. Balonuyla dünyayı gezermiş. 

Balonuyla gezdiği bir gün terk edilmiş, yıkık dökük bir ev bulmuş. Yakından incelemek için 
balonunu indirmiş. Evi gezerken bodrumda çuvalların olduğunu fark etmiş. Çuvallardan birini 
açınca içinde misket büyüklüğünde binlerce top bulmuş. Buna anlam veremeyen Cemal dede, 
ışıkta daha iyi incelemek için toplardan birkaçını dışarı çıkarmış. Topları incelerken onlardan 
biri Cemal dedenin elinden kayıp toprağa düşmüş. Topun düştüğü yerde rengârenk garip bir 
şey çıkmış. Cemal dede bu olaya çok şaşırmış. Elindeki diğer topları yere attığında yine aynı 
şey olmuş, farklı yerlerde farklı renkler oluşmuş. 

Tohum
Berke Kağan Mermer
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Cemal dede hemen evin içine dönmüş ve diğer 
çuvalı açmış. Bunun içinde top yokmuş. Üzerinde 
yazılar bulunan bu toprak rengi dikdörtgen şeyleri 
inceleyip yazıları okumaya başlamış Cemal dede. 
Elinde tuttuğu şeylere kâğıt deniyormuş. Dışarıda 
gördüğü renkli şeylerse çiçekmiş. 

Cemal dede yazıyı okudukça hayrete düşüyor ve hayatında hiç duymadığı şeyler öğreniyormuş. 
Bu kâğıtlarda eskiden dünyanın nasıl bir yer olduğu ile ilgili yazılar da varmış. Cemal dede kâğıtları 
saatlerce okumuş ve çok şey öğrenmiş. Eskiden dünyanın güzel bir yer olduğunu, çiçeğin ne olduğunu, 
yani doğa ile ilgili birçok şey öğrenmiş. Bunları okuduktan sonra dünyanın eskisine göre ne kadar 
kötü bir yer olduğunu anlamış. Cemal dede dünyayı eski hâline getirmek istiyormuş. O anda topların 
neden orada olduğunu da anlamış. Bunlar sayesinde dünyayı daha güzel bir yer hâline getirebilirmiş. 
Bu toplar tohum bombalarıymış. 
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Tohum bombası diğer bombalar gibi değilmiş, gücü insanlara değil doğaya karşı etkili 
oluyormuş. Cemal dede iki çuval tohum bombasını alıp balonunun içine koymuş ve dünyayı 
daha güzel bir yer yapacak yolculuğuna başlamış. Tohum bombalarını yüzyıllardır üzerinde 
çiçekler açmasını bekleyen üzgün toprakla buluşturuyormuş. Bunu bekleyen tohumlar da 
toprağa düşer düşmez yeşeriyor ve çiçek açıyormuş. Cemal dede tohumların ardından bir de 
çiçekler hakkında bir yazı atıyormuş toprağa. Doğanın güzelliklerini yıllar öncesinde bırakan 
hatta unutan insanlar çiçeklere büyük ilgi gösteriyormuş. Atılan kâğıtlar sayesinde çiçeklere 
nasıl bakmaları gerektiğini öğrendikleri için çiçekler çok güzel büyüyormuş. Çiçeklerin taze 
tohumlarını da kurutup yeniden ekmeyi öğrenmişler. Cemal dede bu güzelliği tüm dünyaya 
yaymak için balonuyla her yeri dolaşmış. 

Cemal dede yolculuğunu bitirip evine döndüğünde ilk tohumlarını attığı yerlerin birinde 
hiç çiçek kalmadığını görmüş. Bunun üzerine olayın sebebini araştıran Cemal dede, yakın-
larda kocaman bir fabrikanın olduğunu görmüş. Oradaki insanlardan öğrendiği kadarıyla bu 
fabrikadan çıkan atıklar buradaki çiçekleri öldürmüş. İşçilerden bazıları bu olaya karşı çıksa 
da fabrikanın sahibi Yücel Bey, birkaç çiçek için üretiminden vazgeçemeyeceğini söylemiş. 
Karşı çıkan herkesi de fabrikasından kovuyormuş. 

Bunları öğrenen Cemal dede hemen Yücel Bey ile konuşmaya gitmiş. Yücel Bey seyrek saçlı, 
sivri burunlu, hafif kilolu, kısa boylu bir adammış. O gün ikisi de saatlerce konuşmuş. Bazen 
sesleri yükselmiş bazen fısıltı denecek kadar alçalmış. Herkes ne konuştuklarını çok merak etmiş.

Yücel Bey o gün anlamış. Dünya yalnızca insana ait bir yer değilmiş. Dünya denen yer; 
insanlar, hayvanlar ve bitkiler eşit haklarla yaşasın diye bir önceki nesilden miras kalmış bir 
evmiş. Renkler böyle böyle yayılır. Herkes bir tohumla başlar hayata. Güzellikler de bir tohumla 
başlar. Gökten düşecek elmalar tükenmesin, umut hep var olsun!..
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Her insanın macera ve tecrübe dolu bir kitap olduğunu düşünürüm. Çünkü her birinin hayata 

ve olaylara farklı bakış açıları var. Bu bana çok heyecan verici gelir. Yeni bir bakış açısı bulmak 

mucizeler yaratabilir. Dünyada fark yaratacak bir şeyler yapmak isterdim, insanın tek başına bunu 

yapabilecek gücünün olması ne kadar güzel. Yazdığım denemelerin bakış açımın gelişmesine katkıda 

bulunduğunu söyleyebilirim. Hatırlanmak isterim, bu nedenle insanların beni hatırlayacağı şeyler 

planlıyorum. Birlikte hareket etmeyi seviyorum, takım çalışmalarında kendimi daha iyi hissediyorum. 

Hentbol ve halk oyunları oynamayı sevmem de bundan olsa gerek. Beceremediğim şeyler de var, 

şiir yazmak gibi. Fakaaat, şiir okumayı çok severim. Zaten herkes şiir yazıyor, iyi okuyuculara da 

ihtiyacımız var. Turgut Uyar’ın “Göğe Bakma Durağı” şiirine bayılırım. Bu şiir, bakış açısı farklı 

olunca küçük şeylerin ne kadar sihirli olabileceğinin de bir göstergesi. Meraklı biriyim. İki yıl önce-

sine kadar bilim adamı olmak isterdim. Bu düşüncemden vazgeçmedim ama bilim adamı olmadan 

da dünyaya katkıda bulunabileceğimi öğrendim. Değişim ve keşif! Çok sevdiğim iki kelime. Bazı 

hayvan türleri ve bazı bitki türleri yok oluyor, bu konu uzun süredir kafamı meşgul ediyor. Bir gün 

dünyada sadece insanlar kalırsa dünya çok sıkıcı bir yer olur. Doğal dengenin güzelliğine inanıyorum.

Berke Kağan Mermer
Bursa
BTSO Kamil Tolon Bilim Sanat Merkezi

Halime Yıldız
Danışman Öğretmen
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Vaktin birinde güzel bir orman varmış. Bu ormanda akan sular baldan daha lezzetli, 
açan çiçeklerin hepsi rengârenkmiş. Burada yaşayan hayvanlar da birbirlerini 
sever, mutlu mesut yaşarlarmış.

Derken günün birinde dağların arkasındaki uzak diyarlardan bir eşek çıkagelmiş. Bu 
eşek genç, cılız bir eşekmiş. Eşek, ormanda güzel bulduğu bir ağacın 

altına oturup biraz soluklanmak istemiş. Biraz yürüdükten sonra 
bir selvi ağacının gölgesine oturup dinlenmeye başlamış.

Ormanın en meraklı hayvanı olan maymun, selvi 
ağacından aşağıya sallanmış.

“Merhaba eşek kardeş!”

İnsan Olmak ya da Olmamak
Merve Çakmak
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Eşek korkmuş. “Merhaba, ama korkuttun beni!” demiş ürkerek. 

Maymun sallandığı yerden gülümsemiş. 

“Seni korkutmak istememiştim. Bu ormanda ne işin var?” diye sormuş. Bu sırada ormanın 
diğer hayvanları da eşek ve maymunu görüp onların yanına gelmiş. Tavşan, eşeğin susadığını 
anlayarak ona biraz su getirmiş. Eşek teşekkür ederek suyu içmiş.

Eşek, başından geçenleri uzun uzun anlatmış hayvanlara. Çok güzel bir şehirli hayatı yaşadı-
ğını, iyi kalpli bir sahibinin olduğunu ama sahibi ölünce oğlunun ona kötü davrandığını söylemiş.

 “Sonra da kaçtım işte arkadaşlarım.” demiş kulaklarını bükerek.

Hayvanların hepsi eşeğin başından geçenlere çok üzülmüşler. Birbirlerine aynı ifadeyle bak-
mışlar. Hepsinin aklından aynı şey geçiyormuş. Sonra sincap eşeğin yanına gelmiş.

“İstersen burada, bizimle yaşayabilirsin. Burada çok mutlu olursun!” demiş neşeyle. Eşeğin 
kulakları havaya dikilmiş. “Sahiden mi?” demiş kaşlarını havaya kaldırarak. Bütün hayvanlar 
sincabı onaylamışlar. Artık eşek de onlarla yaşayacakmış.

Gel zaman git zaman eşek kendine ormanda bir ev yapmış.  Renk renk çiçekleri kopararak 
evinin içini süslemiş. Eşyalarını etrafa atmaya, çöplerini ormanın berrak sularına dökmeye başla-
mış. Köşkünün bacasından çıkan dumanlar da ormanın güzel havasını kirletiyormuş. Bu durum, 
bütün hayvanların canını sıkıyormuş. Ama kimse de eşeğe bir şey söyleyemiyormuş. Bir gün hep 

birlikte toplanıp bu işe bir çözüm bulmaya karar vermişler.

Kaplumbağa söze başlamış:

“Kardeşlerim! Bu eşeğin ormanımızı daha fazla kirletmesine izin veremeyiz. 
Bütün ormanı çöpleriyle kirletti, bütün ağaçlarımızı kesti. Hiçbir hayvan doğaya 

bu kadar zarar veremez.” 

Bütün hayvanlar kaplumbağaya katılmış. Sincap söze girmiş:

“Bu işte başka bir iş var!” demiş parmağını havaya kaldırarak. Bütün hay-
vanlar eşeğin neden bu kadar savurgan ve düşüncesiz olduğuna anlam vermeye 

çalışmışlar. Ama hiçbiri bir açıklama getirememiş. Uzun konuşmalar sonunda 
içlerinden iki hayvanı eşeğin geldiği şehre göndermeye karar vermişler. Eşek 

hakkında bir şeyler öğrenebilmeyi umuyorlarmış.

Bu iş için aralarından en çevik olan geyik ve en zeki olan kap-
lumbağayı seçmişler. 
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Aradan günler, haftalar geçmiş, geyik ve kaplumbağa dağların arkasındaki şehirden dönmüşler. 
Bütün hayvanlar merakla etraflarına toplanmış. Hepsi, eşek hakkında bir şey öğrenebilmişler mi, 
diye merak ediyormuş.

Geyik heyecanlı heyecanlı konuşmaya başlamış. “Kardeşlerim, kardeşlerim! Anlatacakları-
mıza asla inanamayacaksınız!” demiş nefes nefese. Kaplumbağa geyiğin sırtından inmiş. “Şehre 
vardık. Orada hiçbir eşek yaşamıyormuş meğer.” demiş. Geyik devam etmiş. “Herkese tek tek 
sorduk, kimse bizim eşeği tanımıyor.” 

Hayvanlar geyik ve kaplumbağanın dediklerinden sonra iyice meraklanmışlar. Hepsi dikkat 
kesilmiş, geyikle kaplumbağayı dinliyorlarmış.

“Sonra öğrendik ki şehirde bir peri yaşıyormuş. Bu peri, kötü insanları birer hayvana çeviri-
yormuş. Bir adamı da insanlara kötülük yaptığı için eşeğe çevirmiş!” 

Bütün hayvanlar şaşkınlıkla birbirlerine bakmışlar. Kimse böyle bir şey beklemiyormuş. O bir 
hayvan değilse onun burada yaşamasına izin veremezlermiş. Böyle giderse orman kalmayacak, 
her yer kuraklaşacak ve kirlenecekmiş.

Hep birlikte bu duruma bir çözüm aramaya başlamışlar. Sonra maymun atılmış.

“Buldum! Bu işi çözse çözse orman perisi çözer!” Herkes maymuna hak vermiş. Birlikte orman 
perisine giderek ona durumu anlatmışlar. 

Orman perisi bu duruma çok üzülmüş. Düşünüp taşınıp en sonunda onlara yardım etmeye 
karar vermiş. 

Hep birlikte eşeğin köşküne giderek ona her şeyi bildiklerini söylemişler. Orman perisi, onu 
eski hâline çevireceğini söylemiş. Eşek bu duruma çok sevinmiş. 

“Ama bir daha çevreyi kirletmeyeceksin.” diye eşekten söz istemiş. Eşek, hayvanların yuvası 
olan ormanı kirlettiği için çok üzülmüş. 

“Söz veriyorum bir daha kirletmeyeceğim.” demiş. Peri de eşeğin gerçekten pişman olduğunu 
anlayınca kanatlarını çırparak onu eski hâline döndürmüş. Eşek, artık ormandan gidecekmiş. 
Gitmeden önce de bütün hayvanlardan tek tek özür dilemiş. 

Hayvanlar da onu affetmişler. Ve ormanlarını eski hâline getirip mutlu mesut yaşamaya devam 
etmişler. 
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Merve Çakmak
Konya
Yüksel Bahadır Alaylı  Bilim ve Sanat Merkezi

Deniz Akalan
Danışman Öğretmen

İki bin senesinin, kasım ayının ilk gününde dünyaya geldim. 17 senelik hayatımın uzun bir bö-

lümünde yazmaya ilgi duymasam da, birçok yazarda olduğu gibi kısacık hayatım, bana yazmaya 

başlamak için birçok sebep verdi.

Sadece kaçmak istemiştim, yazmaya başlarken. İlham perilerinin kol gezdiği bir sonbahar gece-

sinde fark ettim kelimelerin hafifletici gücünü. Elimdeki kömür parçası, bir nebze sakinleştirmişti 

ruhumu. Sonralarıysa, sığınak gibi kullandım edebiyatı. Bazen güzellik kaygısı gütmeden, bazense 

kelimeleri ince ince işleyerek yazdım. Elime bir fincan kahve alıp kayboldum ortalıklardan.

Kendimi bildim bileli olmasa da, ortaokuldan süregeliyor bu alışkanlığım. Bunun dışında; 

resim çizmeyi, müziği, kısacası ruha dokunan her şeyi seven, acının bile sonuna kadar yaşanması 

gerektiğini düşünen kahverengi tonlarında biriyim.

“Adım ölümsüz olmalı.” gibi ütopik gayelerim olmasa da, uzun süredir gerçek bir yazar ola-

bilmeyi arzuluyorum. Sahici bütün duyguların köreldiği bu zamanlarda, yazdıklarımla insanlara 

kaybettikleri değerleri yeniden kazandırmak istiyorum.
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Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların birinde, yerin ta dibinde bir tohum yaşarmış. 
Bu tohum, çok meraklı bir tohummuş. Güneşi, kelebekleri, kuşları, rüzgârın tatlı 
esintisini, kısacası yeryüzündeki her şeyi çok merak eder ve görmek istermiş. 

Küçük tohum oldukça sevgi dolu olmasına rağmen çok yalnızmış. Çünkü toprağın altında ya-
payalnızmış. Çizgili vücutlarıyla kıvrıla kıvrıla ilerleyen solucanlar, beyaz ve siyah karıncalar, 
küçük örümcekler sanki o orada yokmuş gibi yanından geçip gidermiş. 

Günlerden bir gün küçük tohum iki solucanın konuştuğunu işitmiş. 
Kısa olan solucan:

“Yarın baharın ilk günü.” demiş. “Çiçeklerin 
güneşle buluşma zamanı geldi.” 

Uzun olan, arkadaşını onaylamış: 

“Çok haklısın, yaz yağmurlarını 
o kadar özledim ki…” demiş. 

Dünyanın İki Yüzü
Maide Avcu
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İki solucan hasretle iç geçirmiş. Bu konuşmaya kulak misafiri olan küçük tohum, sonunda 
güneşi ve rüzgârı yapraklarında hissedeceği için sevinmiş. O geceyi büyük bir heyecan içinde 
geçirmiş. Sabah olduğunda gün ışığının yüzüne vurmasını bekleyerek gözlerini açmış. Bir de 
ne görsün! Her yer kapkaranlıkmış. İşte o an hâlâ toprağın altında olduğunu anlamış ve çok 
üzülmüş. Küçük tohum üzüntüden ne yapacağını şaşırmış, beklemekten başka çaresi olmadı-
ğına karar vermiş.

Aradan aylar geçmiş, dondurucu soğuğuyla kış gelmiş ve kar, bembeyaz bir çarşaf gibi bü-
tün yeryüzünü kaplamış. Küçük tohum sıcak toprağın içinde sakin bir uykuya dalmış. Birden 
bir sarsıntı hissederek uyanmış, aniden gövdesinden çıkmaya başlayan filizlerle yükselmiş, 
yükselmiş. Sonunda toprağı delip yeryüzüne çıkmış. Etrafında ne ılık bir hava varmış ne de 
rüzgâr. Gözlerini açtığında gördüğü bembeyaz güzelliğe hayran olmuş. Kar taneleri havada 
nazikçe süzülüyor, kış güneşi bulutların arasından kendini gösteriyor, tertemiz bir hava soğuk 
esintisiyle kupkuru ağaçların dallarını bir sağa bir sola sallıyormuş. Artık bir filiz hâline gelen 
küçük tohum, etrafı hayranlıkla seyretmiş. Görünürde ondan başka çiçek yokmuş, kışın güzel-
liğini gören tek çiçek olmanın mutluluğunu yaşıyormuş.  Küçük filiz kış güneşiyle günden güne 
büyüyerek bembeyaz yapraklı narin bir kardelen çiçeği olmuş. Kış çok çetin geçmiş. Küçük 

kardelen, toprağın derinliklerine uzanan güçlü kök-
leriyle birçok böceği beslemiş, soğuk kış günlerinde 

onları aç kalmaktan korumuş. 

Aradan aylar geçmiş. Havanın ısınmaya 
başlamasıyla küçük kardelen serin toprağın 

derinliklerine dönmüş. Toprağın altında, 
yeni yeni oluşan genç ve taze tohum-

larla tanışmış. Genç tohumlar olduk-
ça heyecanlıymış. Küçük kardelenin 
bir zamanlar merak ettiği gibi şimdi 
de onlar yeryüzünü merak ediyor-
muş. Bu nedenle yeryüzünden 
gelen kardeleni soru yağmuruna 
tutmuşlar. Kardelen bu minik  
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tohumların heyecanına ortak olup anlattıkça anlatmış. Havanın ne kadar serin olduğunu, topra-
ğın ve göze çarpan her bitkinin ince bir buz tabakasıyla kaplı olduğunu, uzaklarda birer gölge 
gibi duran evlerin bacalarından ince dumanlar tüttüğünü, gökyüzünün küle benzer griliğini, kar 
tanelerinin yapraklarına dokunuşunu, kısacası gördüğü her şeyi meraklı tohumlarla paylaşmış: 

“Yeryüzü bembeyaz, karların beyazlığı ve gökyüzünün griliği dışında bir renk yok.” demiş. 

Küçük tohumların heyecanı iyiden iyiye artmış, yeryüzüne çıkmak için gün saymaya baş-
lamışlar. Kısa bir süre sonra istedikleri olmuş ve gövdelerinden çıkan filizlerle yükselerek 
yeryüzüne ulaşmışlar. 

Haftalar sonra tohumlar toprağın altına dönmüş. Kardelen onları sevgiyle karşılamış ve 
“Neler gördünüz? Anlattığım güzelliklere şahit oldunuz mu?” diye sormuş. 

Tohumların yüzü oldukça asıkmış, sinirli bir sesle cevap vermişler: 

“Seni yalancı! Bizi kandırdın, yeryüzü anlattığın gibi bembeyaz değil. Orası renklerle dolu; 
yeşil, mavi, kırmızı, mor ve daha birçoğu.” 

 Kardelen çok şaşırmış:

“Kırmızı mı, o da ne?” diye sormadan edememiş. Tohumlardan biri ona küçümseyerek 
bakmış ve “Tıpkı çimenlerin yeşili, gökyüzünün mavisi gibi kırmızı da bir renk. Hem o kadar 
canlı, o kadar güzel ki…” demiş. 

Kardelen, tohumun ne demek istediğini veya kırmızının nasıl bir renk olduğunu anlayama-
mış. Renkler, bir başkasının tarifiyle nasıl anlaşılabilirmiş ki?

 Tohum konuşmaya devam etmiş:

“Sen bizi kandırdın, her yerin bembeyaz ve sessiz olduğunu söyledin fakat beyazı yalnızca 
pamuklara benzeyen bulutlarda gördük, sessizlik nedir bilmedik. Etraf her zaman cıvıl cıvıldı, 
rengârenk ve ballı meyveler yemyeşil ağaçların gür yapraklı dalları arasında sallanıyor, tatlı 
esintiler gövdemizi okşuyor, güneş bizi köklerimize kadar ısıtıyordu.” demiş. 

Kardelen her ne kadar yalan söylemediğini, anlattığı her şeyin doğru olduğunu anlatmaya 
çalıştıysa da sözünü dinletememiş. Tohumlar onu bir başına bırakıp gitmiş. Kardelen bu duruma 
çok üzülmüş. Günden güne zayıflamaya, kurumaya başlamış. 
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Üzüntüden harap olan kardelen son bir kez şansını denemeye, tohumlarla konuşmaya karar 
verip yanlarına gitmiş. Daha ağzını açıp tek kelime edemeden tohumlar ona bağırmaya başlamış: 

“Seni yalancı! Git buradan! Seni istemiyoruz!” 

O sırada oradan geçmekte olan yaşlı ve bilge gümüş böceği, bağrışmaları duyarak tohumların 
ve kardelenin yanına gelmiş, neden kavga ettiklerini sormuş. Tohumlar olan biteni anlatmış-
lar; kardelenin yeryüzü hakkında yalan söylediğini, dünyanın onun anlattığı gibi bembeyaz 
olmadığını, aksine her yerin rengârenk ve cıvıl cıvıl olduğunu söylemişler. Narin olduğu kadar 
güçlü olan kardelen ise kendini savunuyor, yalan söylemediğini gümüş böceğine anlatmaya 
çalışıyormuş. Gümüş böceği her iki tarafı sessizce dinlemiş ve anlayışla gülümsemiş.

“Ah benim evlatlarım!” demiş. “Birbirinizi bunca zaman boşuna üzmüşsünüz çünkü hepiniz 
haklısınız.” Tohumlar çok şaşırmış. Bilge gümüş böceği sözlerine devam etmiş: 

“Dünyanın tıpkı gece ve gündüz gibi iki yüzü vardır; bunlar yaz ve kıştır. Bu iki mevsim 
art arda gelerek birbirini takip eder. Kış soğuktur, sessizdir, renkler soluktur, bembeyaz kar 
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taneleri her yeri kaplamıştır, beyazdan başka renk görülmez. Kardelen bu mevsimde toprağın 
üzerine çıktı ve size aylar boyunca gördüğü kış mevsimini anlattı. Kışın sonuna doğru havalar 
ısınmaya başlar ve kardelen gibi kış çiçekleri toprağa döner, onun yerini yaz çiçekleri alır. Yaz 
mevsimi sıcaktır, güneş her zaman parlar, çimenler yeşillenir, meyveler renklenir, gökyüzü 
maviliğiyle göz kamaştırır. Havaların soğumasıyla çiçekler toprağın altına döner ve onların 
yerini kış çiçekleri alır. Bu böyle devam eder.” demiş. 

Küçük tohumlar ve kardelen duyduklarına çok şaşırmış. Tohumlar söyledikleri kötü sözler-
den dolayı pişman olup kardelenden özür dilemişler. Temiz yürekli kardelen onları affetmiş ve 
bilge gümüş böceğine teşekkür etmiş.

Günler geçtikçe kardelen tekrar canlanmış, yeşillenmiş ve yeryüzüne çıkma vaktinin geldi-
ğini anlamış. Arkadaşlarıyla vedalaşarak kış manzarasına doğru yola çıkmış.  O günden sonra 
kardelen tohumlara kışın güzelliklerini anlatmış, tohumlar da kardelene yazın güzelliğini anlat-
mışlar. Mevsimlerin art arda gelişi gibi bu da çiçekler arasında bir gelenek olarak sürüp gitmiş…
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Dünyayı delicesine merak etmiş olmalıyım ki sıcak soğuk demeden on beş gün erken doğmuşum. 

Canım ağabeylerim, annem ve babam her zaman üstüme titrediler. Ailesinin sevgisini sonuna kadar 

hissederek yaşayan yani sevginin lale devrini görmüş biriyim.  Kolayca ağlar, hemen gülerim. Kim-

seye uzun süre kızgın kalamam. Kin de tutamam, üşenirim. İnsanlar hep gülsün isterim. Elli altmış 

yaşlarında bir amcanın yüzündeki yaşanmışlığa da dört beş yaşlarında bir çocuğun hayata umutla ve 

merakla bakışına da hayranım. Elimden gelse sevgiye aç tüm insanları “Gelin, burada hepimize yer 

var!” diyerek kalbime sığdırırım. Herkesin yarasını sarma hayalleri büyüttüğüm için doktor olmak 

istiyorum. İnsanların yüreklerine dokunabilmenin yollarından biri de hasta olduklarında onlara şefkat 

göstermek. Bunun için doktorluk mesleği biçilmiş kaftan. İnsan, insana yakışır yaşasın istiyorum. 

Korkarım dünyayı insanların bencilliği yok edecek, bencillik bence en kusurlu davranış. Edebiyata 

olan tutkum Rıfat Ilgaz’ın “Şeker Kutusu” kitabıyla başladı. Uzun süre belleğimden silinmeyen bu 

öyküler beni BİLSEM edebiyat sınıfına kadar getirdi. Hayal kurma ehliyetim var, hayallerimde hız 

yapmaya bayılıyorum. İnsanlar artık hayal kurmuyor, kuramıyor hatta hayal kurmaktan korkuyor. 

Yapabilsem, gökyüzüne “Hayal kurmayı unutma!” yazardım. Size bir sır vereyim mi? Ben her gün 

gökyüzünün fotoğrafını çekerim. Niye mi? Hiç!.. Bunu yapmaktan hoşlanıyorum.

Maide Avcu
Bursa 
BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi

Halime Yıldız
Danışman Öğretmen
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Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal 
iken pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken çok uzak 
bilinmez diyarların birinde kuşların neşeyle uçtuğu sincapların o daldan bu dala 

koşturduğu, kurtların da kuzuların da beraberce neşeyle yaşadığı mutlu bir orman varmış: Sihirli 
orman. Adından da anlaşılacağı üzere bu orman o kadar da sıradan bir yer değilmiş. Ormana 
asla kötülük uğramaz kötü niyetli avcılar giremezmiş. Ne öylesine gelip balta sallayan olurmuş 
ne de hayvanlar arasında bir anlaşmazlık çıkarmış. Bir nevi dünyanın en güzel yeriymiş. Ta-
bii bu gücünün, bu farklılığının da bir nedeni varmış: Masalımızın da konusu olan görünmez 
ağaç… Bu ağaç; perilere ev sahipliği yapar, hayvanların ve ormanın güvenliğini sağlar, ormanı 
kötü niyetli insanlardan korurmuş. Ne zaman ormanda bir sorun çıksa orman perileri hemen 
yardıma koşar ve düzeni sağlarmış. Ne zaman ormana bir zarar gelecek olsa ağaç tüm güçlerini 
kullanır ormanı kötülüklerden uzak tutarmış. Her şey yıllarca bu şekilde devam etmiş. Ta ki 
bir gün ağaç gücünü kaybetmeye başlayana kadar. Ne zaman ki ağacın gücü azalmış orman da 
o derece zarar görmeye başlamış. Artık insanlar tarafından kolayca fark edilebiliyormuş. Tüm 
hayvanlar ve orman perileri bütün güçlerini birleştirseler de maalesef bu ormanın korunması için 
yeterli olamıyormuş. Durum böyle olunca insanlar ormana girmiş ve ağaçları bir uçtan öbür uca 
kesmeye başlamış. Orman halkı ise görünmez ağacın önünde bir toplantı yapıp bu kötü gidişe 
“Dur!” demek istemişler. Hızlıca herkes ağaca doğru yönelmiş ve ne yapacaklarını konuşmaya 

Sihirli Saat
Sueda Nur Gül



63

G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
Bi

nb
ir 

Re
nk

başlamışlar. İlk sözü görünmez ağaç almış:

-Dostlarım! Arkadaşlarım, biliyorsunuz ki bugüne 
kadar ormanımızı ve sizleri korumak için elimden geleni 
yaptım. Ancak ne yazık ki kuvvetten düştüğüm şu sıra ormanımıza büyük bir felaket musallat 
oldu. Üzülerek söylüyorum ki benim artık sizleri koruyacak gücüm kalmadı. Biraz toparlanmak 
gerek ancak görüyorsunuz vakit yok, insanlar ormanımızdan gidene kadar herkesin güvenli bir 
yer bulup saklanmasını istiyorum. Bu sırada ben de biraz gücümü toplayıp sizleri korumaya 
çalışacağım.

Orman perileri devam etmişler: 

-Evet arkadaşlar, ağacımız haklı. Kısa bir süreliğine olsa da artık buradan uzaklaşmalıyız. 
İnsan elinin değmediği bir yer bulmalıyız.

Sincaplar devam etmiş:

-Tamamdır, saklanma işi bizde. Kış için yiyecek biriktirdiğimiz gizli evlerimiz var, orada 
bizi kimse bulamaz. Ayrıca uzun bir süre yetecek besinimiz de var.

Gözü yaşlı orman halkı çaresiz bir şekilde evlerini bırakıp gitmek zorunda kalmış. Hepsinin 
tek dileği yeniden, eskisi gibi güzel ormanlarına dönebilmekmiş.

Görünmez ağaç ise orman halkının gitmesiyle iyice kuvvetten düşmüş ve görünmezlik 
özelliğini tümüyle kaybetmiş. Çok üzülüyor ve gözyaşı döküyormuş, buna rağmen yaklaşan 
sonu engelleyemiyormuş. Bir gün korktuğu başına gelmiş. Ormanda sıra sıra ilerleyen insanlar 
pek heybetli kocaman ağacımızı bulmuşlar. Hep birden baltalara sarılmışlar. Ağaç ne kadar 
feryat etse de ormanını bırakıp gitmek zorunda kalmış. Öyle bir gürültüyle yere devrilmiş 
ki… Kendisinden metrelerce uzakta olan orman sakinleri bile bu sesi duymuşlar. Ortalığı derin 
bir hüzün kaplamış çünkü orman perileri evsiz kalmış. Ormandaki en büyük ağacı da kesen 
insanlar görünmez ağacı yüklenerek yola koyulmuşlar. O günden sonra da ormana eski neşesi 
asla hâkim olmamış.

Gel zaman git zaman bizim ağacımız da diğer odunların arasına katılmış. Bazı odunlar ya-
kacak oluyormuş, bazılarını götürüp mobilya yapıyorlarmış, bizim ağacımız da kendisine ne 
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olacağını beklerken yavaş yavaş gücünü toplamış tüm odunlar arasında bir altın gibi ışıldamaya 
başlamış. Uzaktan bakılsa bile hemen fark edilir olmuş. Sıra kendisine geldiğindeyse onu çok 
maharetli bir saat ustasına vermişler. Usta odunu görür görmez onun farklı bir şey olduğunu 
anlamış ve onunla o güne kadar yapabildiği en güzel saati yapmış. Bizim o güçlü, görünmez, 
heybetli ağacımız olmuş bir saat… Ancak aradan ne kadar fazla zaman geçse de hâlâ tek isteği 
ormanına dönebilmekmiş. Bu sırada orman sakinleri zor da olsa toparlanıp hayatlarına devam 
etmeye çalışıyorlarmış. Periler eskisi gibi güvenliği sağlıyor, hayvanlar beraberce yaşıyorlarmış. 
Ancak bu sefer güven değil korku hâkimmiş ormanda. 

Böylece aylar geçmiş, saatimiz artık saat dükkânında değil küçük bir çocuğun baş ucundaymış. 
Masal bu ya, çocuğun evi de ormana fazlaca yakınmış. Günlerden bir gün ormandaki kuşlardan 
birinin yolu bu evin penceresine düşmüş. Kuş biraz soluklanırken saatimiz gelenin kendi orma-
nından olduğunu anlamış ve ormanda kendi konuştukları dilden konuşmaya başlamış. Kuşla 
uzunca bir süre konuşmuşlar, dertleşmişler. Saatimiz kendi başına gelenleri anlatmış. Kuş ise 
ormanın hâlini… Yapılması gereken tek bir şey varmış. Saatin yeniden ormana dönmesi ve eski 
gücüyle yeniden ormanı koruması. Kuş hemen uçup ormana haberi götürmüş. Bunun üzerine 
bitkiler, hayvanlar ve iyi kalpli insanlar saati ormana getirmek için bir plan yapmışlar. Plana 
göre gece periler uçarak çocuğun odasının camından girecek, sonrasında saati yeniden ormana 
uçuracaklarmış. Akşam olmuş periler yola koyulmuş, pencerenin önüne varmışlar. Çocuğun 
uyumasını dört gözle beklemişler. Saatler geçmiş ve sonunda çocuk uyumuş, zaten çok küçük 
olan orman perileri penceredeki küçük bir açıklıktan kolayca içeri girmişler. Saati yüklenmişler 
ancak saat beklediklerinden daha ağırmış büyük bir gürültüyle hep beraber yere düşmüşler, e 
tabii evin pek bir haylaz olan çocuğu da bu gürültü üzerine uyanmış. Orman perileri kaçacak 
yer bulamadan kendilerini bir kavanozun içinde bulmuşlar. Saat de hemen yanlarındaymış. Ço-
cuk o kadar çok sevinmiş ki perileri kavanoza koyduktan sonra onları odasının en güzel yerine 
koymuş. Periler gün boyu oradan çıkmaya çalışmışlar ama nafile, saatin bile gücü yetmemiş 
perileri kurtarmaya. Ve çaresiz beklemeye başlamışlar. Çocuksa ilk şaşkınlığını attıktan sonra 
perilerle konuşmaya çalışmış. Ancak kurallara göre perilerle insanların konuşması yasakmış. 
Bundan dolayı periler ağızlarını bile açamamışlar. Saatler geçmiş ve yine gece olmuş. Endişele-
nen orman halkı ise neler olduğuna bakmak için gece yarısı iki peri daha yollamış. Ancak çocuk 
tetikteymiş, uyuyor taklidi yaparak beklemiş ve gelen perileri de hemen yakalamış. Onları da 
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diğerleriyle aynı kavanoza koyuvermiş. Günler böyle geçmiş, orman halkı her gün yeni periler 
yolluyormuş, çocuk da her gelen periyi yakalayıp kavanoza koyuyormuş. Çocuğun niyeti kötü 
değilmiş aslında. Hiç arkadaşı olmayan bu çocuk perilerle arkadaş olmaya çalışıyormuş. An-
cak ne kadar büyük bir kötülük yaptığını bilmiyormuş. Günler ayları, aylar yılları kovalamış. 
Ormanda hiç peri kalmamış. Bunun üzerine endişelenen hayvanlar gidip ne olduğuna kendileri 
bakmak istemişler. Kuşun önderliğinde bir heyet oluşturmuşlar ve çıkmışlar yola. Pencerenin 
önüne vardıklarında henüz gündüzmüş. Başlamışlar içeriyi izlemeye. Bir süre sonra çocuk 
odaya gelmiş, perileri koyduğu kavanozları açmış, kendince onlarla oynamaya başlamış. Olayı 
dışarıdan izleyen hayvanlar ilk başta ne olduğunu anlamasalar da bir süre sonra fark etmişler 
ki evin çocuğu perileri kanatlarından bağlamış. Güya onları kendine arkadaş yapmış. Saat ise 
kenarda mahzun mahzun olanları izliyormuş. Bunun üzerine heyet ortak bir karar almış, gidip 
çocukla konuşacaklarmış. Bu görevi de kuşa vermişler. Kuş gagasıyla hafif hafif pencereye 
vurmaya başlamış. Sesi duyan çocuk heyecanla pencereye yönelmiş. Başka bir peri bekliyormuş 
aslında ama gelenin bir kuş olduğunu görünce heyecan yerini şaşkınlığa bırakmış. Pencereyi 
açmış kuş hızlıca içeriye süzülmüş ve konuşmaya başlamış,

-Merhaba, sakın korkma, ben perilerin geldiği ormandan geliyorum. Konuşmam seni şa-
şırtmasın, biz sihirli ormanda yaşayanlar için konuşmak fazlasıyla sıradan bir durumdur ancak 
periler seninle konuşamaz şimdi beni çok dikkatli dinle, sana tüm olanları anlatacağım, demiş 
ve başından sonuna kadar ne olduysa anlatmış. Çocuk tüm bunları dinler dinlemez ağlamaya 
başlamış,

-Çok üzgünüm, çok çok üzgünüm. Durumunuzu ve bu saate gerçekten ihtiyacınızın oldu-
ğunu bilmiyordum. Benimse hiç arkadaşım yok, perileri görünce onlarla arkadaş olabileceğimi 
sandım, demiş çocuk.

O sırada en başından beri hiç konuşmayan saat söze girmiş: 

-Üzülme senin suçun değildi, hem burada seninle dururken gücüme güç kattım, hiçbir şey 
için geç değil, hemen ormana gidersek ormanı yeniden kurtarabiliriz, haydi yola çıkalım.

Saatin bu sözleri üzerine hep beraber yola koyulmuşlar, yakında olan ormana hemen ulaş-
mışlar. Saat,
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-Şimdi birinin beni eski yerime koyması gerekiyor, demiş.

Çocuk: 

-Sanırım ben koyabilirim. Bu iş için yeterince büyüğüm. 

Orman halkı el birliğiyle saati ağacın eski yerine koymuşlar. O anda olan olmuş, birden bire 
köklerine ulaşan saat uzamış, büyümüş. Eskisi gibi kuvvetli bir ağaç olmuş ancak bu sefer çok 
daha büyük, çok daha güçlüymüş. Görünmezlik özelliğini kaybetse de artık bu gücünden dolayı 
buna ihtiyacı yokmuş. Periler hemen yuvalarına yerleşmiş, kesilen ağaçlar sihirli bir şekilde 
yeniden büyümüş, ormana aylar sonra yeniden güneş doğmuş, orman halkı aylar sonra ilk defa 
bu kadar mutlu olmuş. Çocuk ise yeni arkadaşlar, yeni bir aile ve yaptığı iyilikten dolayı yeni bir 
dünya kazandığı için mutluluktan göklere uçmuş. O günden sonra ormana bir daha asla kimse 
zarar verememiş. Eskisi gibi barış ortamı hâkim olmuş ormana. Çocuk ise yaptığı iyilikle bir 
orman dolusu arkadaş kazanmış. Bir daha asla yalnız kalmamış.

Ağacımızdan dört elma düşmüş; biri dinleyenin, biri okuyanın, biri yazanın, biri de tüm iyi 
insanların başına.
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Sueda Nur Gül
Kırşehir
Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi

Cemil Şahin
Danışman Öğretmen

Martta yağan ani yağmurlar gibi ben de ansızın “merhaba” demiştim dünyaya. Kendimi bildim 

bileli masallarla süslü hayal dünyam benim için hep bir kaçış noktası olmuştur. Ne zaman ki gerçek 

dünyanın keskin çizgilerinden sıkılsam gözlerimi kapatır ve kendimi renklerin, melodilerin, tüm 

o masal kahramanlarının yaşadığı gökkuşağını andıran hayal dünyama bırakırım. Burada olup 

bitenleri kalemlerle bir kâğıda resmetmek, notalarla müzik aletlerine dökmek kendimi dış dünyaya 

yansıtma şeklim olur her zaman. Bu büyülü dünyanın kapıları ardındakileri ise her zaman büyük 

bir merakla araştırdım. Sayıları, işlemleri, deneyler yapmayı öylesine çok sevdim ki o uçsuz bucaksız 

masallar dünyama bilimin parlak renklerini de ekledim. İleride tıpkı bana yol gösteren kitaplar gibi 

ben de yazdıklarımla yol gösterici olmak istiyorum. Bilimin ışığında yeşeren hayallerimin tarihe iz 

bırakacak icatlarda hayat bulması ise en büyük hayalim.
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ÖYKÜ
Kitaplığın yaz kış
Bırakmaz seni yalnız.
Bilmediğin okunaksız
Kalmaz şu güzel dünya.
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Yağmur seni bekleyen bir taş da ben olsaydım,

Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım.

          Nurullah Genç

Bozkırın kavurucu güneşi yüzünden sararmaya yüz tutmuş tarlanın orta yerindeki 
çınar ağacının yaprakları arasından süzülüp yüzüne düşen yağmur damlasıyla uyandı 
ağacın altında uyuyakalmış adam. Nasırlı, büyük elleriyle yıllarca sıcak güneşin 

altında çalışmaktan esmerleşmiş yüzünü sıvazladı. Yeni uyandığı için daha ışığa alışamamış 
yorgun gözleriyle etrafına baktı sonra. İnce ince, rahmet rahmet yağan yağmuru gördü. Toprağa 
karışan yağmurun o ferah kokusunu içine çekti özlemle. Sessizce rahmet ve bereket ninnisini 
söylüyordu her bir damla yumuşak bir şekilde konarken toprağın bağrına. Aylar boyunca suya 
hasret kalmış kurak toprak ise kucaklıyordu yağmuru şükürle. Heyecanla ayağa kalktı adam, 
avuçlarını açtı göğe doğru. Bereketin habercisi yağmur yıkarken ellerini narince yağmurun ve 
toprağın Rabb’ine şükretti.

Baharda hiç yağmur yağmamıştı uçsuz bucaksız bu bozkıra. Yazın da böyle geçeceğini 
düşünüyordu tüm köylüler. Ekinlerinin daha olgunlaşamadan kuruyacağından korkuyorlardı. 
Yağmur yağmazsa kuruyup gidecek olan ekinleri yüzünden elinde satıp ekmek parası kazana-
bileceği hiçbir şeyi kalmayacaktı. Bir dahaki hasat zamanına kadar zorlukla geçinecekler hatta 

Yağmurun Kudreti
Betül Zehra Ertaş
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belki çocuklarının okul masraflarına bile güç yetiremeyeceklerdi. Ama her şeye can veren, kuru 
toprağı yeşerten, küçük bir fidanı görkemli bir ağaç yapan, kurak nehir yataklarını suyla doldurup 
taşıran yağmur; dünyadaki bütün kötülükleri silip süpüren, Allah’ın rahmetinin yeryüzündeki 
tecellisi olan yağmur ona ve ailesine de can vermişti. Koskoca adam çocuklar gibi mutluydu 
şimdi. Bu kurak bozkırda yağmur işte böyle bir mucizeydi. Koştu, koştu, koştu adam. Sonra 
açtı kollarını ve yüzünü çevirdi göğe yüzünde koca bir gülümsemeyle. Şükretti Rabb’ine adam 
defalarca etrafındaki diğer her şeyle birlikte.

Evine doğru koşuyordu adam, içi içine sığmıyordu. Geçen yıl hasat zamanı da kuraklık vardı 
ve tüm ekinleri kurumuştu. Dişlerinden, tırnaklarından artırdıklarıyla kıt kanaat geçinmişlerdi 
ama bu sene de hasat alamazsa paraları hiçbir şeye yetişemeyecekti belki de. Allah yüzlerine 
gülmüştü. Toprak suya doymuştu bu yağmurla. Bu hasatları verimli geçecekti. Çocuklarına 
alacağı hediyelerin ve onların yüzündeki paha biçilemez gülümsemenin hayalini kuruyordu 
şimdiden. Bundan sonra yeryüzündeki en mutlu adam oydu. Mutluluğun sarhoşluğuyla evine 
kadar onca yolu koşarken hiç yorgunluk hissetmemişti. Eve vardı ve heyecanla kapıya vurdu 
hızlı hızlı. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle aklar düşmüş saçlarından yüzüne yağmur 
damlaları süzülürken kapıyı açtı karısı endişeli bir şekilde. Kocasının gülümseyen yüzünü 
görünce şaşırmıştı. 

–Yağmur yağıyor hanım, baksana. Bu sene hasadımız verimli olacak inşallah, dedi adam. 
Sevinçle kucaklaştılar.

–Şükürler olsun Allah’a! Bu arada bey, dedi kadın. Evin çatısı yağmuru sızdırıyor. Bir 
bakıversen ona.

                                                              *  *  *

Uyu!  Gözlerinde renksiz bir perde.

Bir parça uzaklaş kederlerinden.

Bir ruh gülümsüyor gibi derinden, 

Mehtabın ördüğü saatler nerede?

Varsın bahçelerde rüzgâr gezinsin, 

Yağmur ince ince toprağa sinsin,
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Bir başka âlemden gelmiş gibisin, 

Dalmış gözlerinle pencerelerde.

                 Ahmet Hamdi Tanpınar 

Yağmur geliyor, dedi kendi kendine; yoklukla geçmiş yıllarının yorgunluğu yüzüne yansımış 
kadın iç geçirirken. Kapkara bulutlar kaplamıştı yine gökyüzünü. Küçük, yıkık dökük evin 
tahta pervazlı penceresinin önündeki divana oturmuş dışarıyı izleyen kadın sıkıntıyla alnını 
sıvazladı. Çocuklarım hasta olmasa bari, diye düşündü çaresizce. Derin bir hüzün kaplamıştı 
içini. Göğsüne bir ağırlık çökmüştü. Biraz da suçlu hissediyordu çocuklarına daha iyi bir ha-
yat yaşatamadığı için. Bakışlarını dışarıdan tek odalı evi zar zor ısıtan küçük sobanın yanında 
oturan oğluna çevirdi.  Gelecek olan yağmurdan, dünyadaki diğer bütün dertlerden ve bütün 
kötülüklerden bihaber, tertemiz yüreğiyle kendi rengârenk dünyasında, hayaller âlemindeydi. 
Çocuklarıma iyi bir gelecek; mutlu, dertsiz bir hayat nasip et Rabb’im, diye dua etti sessizce. 
Bir anda bastıran rüzgâr tahta pervazlı pencereleri zorladı, ilikleri dondurabilecek kadar soğuk 
rüzgâr pencerelerden içeri sızıyordu. Evin tamamını aydınlatmaya yetmeyen çıplak ampulün 
ışığı titredi birkaç kere. Rutubet lekesi olmuş beyaz duvarların tek süsü olan ana yadigârı eski 
saate çevirdi hisli bakışlarını. Saat geç olmuş, diye düşündü. Nerede kaldı kızım, diye geçirdi 
içinden. Çok geçmeden evin tahta kapısı tıklatılmıştı. Kapıyı açan kadın, sırtında topladığı çalı 
çırpıyla ve soğuktan kızarmış yüzüyle kızının geldiğini gördü.

–Yağmur geliyor annem, dedi getirdiği çalı çırpıyla sobanın ateşini harlayan kız. 

Başını salladı kadın sıkıntıyla:

–Dışarıdan kovaları getiriver kızım.

Derken yağmur yağmaya başladı. Hırçın rüzgâr ileri savuruyordu iri yağmur damlalarını. Hızlı 
hızlı düşerken damlalar küçük evin çatısına, turuncu kiremitlerde koyu renkli izler bırakıyordu. 
Yağmur daha da şiddetli yağmaya başladıkça eskimiş kiremitler daha fazla engelleyemiyordu 
iri damlaların evin içine sızmasını. İçeride birkaç kova hazırda bekliyordu tavandan akıp gelen 
damlacıkları.

Evin içinde küçük oğlan her şeyden habersiz hâlâ kitabını okuyordu. Hissettiği heyecan 
yüzünden ve parıldayan gözlerinden belli oluyordu. Üniversite çağına gelmiş ama parasız-
lıktan okuyamamış olan kızı divanın bir köşesine oturmuş pazarda satıp birkaç kuruş ekmek 
parası kazanabilmek için el işi yapıyordu. Kadın ise hâlâ camın önünde, yaşlı gözlerle uzaktaki 
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tarlaların üzerinde batarken ufuktaki bulutları turuncuya boyayan güneşi ve toprağı döven 
yağmuru izliyordu. Rahmetli eşi geldi aklına sonra. O yanımızda olsaydı bütün bu zorluklara 
tek başımıza göğüs germek zorunda olmazdık diye düşündü. O varken her şey daha kolaydı. 
Küçük tarlalarını hem ekip hem biçerdi kocası. O olsaydı çatılarını tamir ediverirdi bir de. Her 
şeye rağmen, diye düşündü kadın, şükürler olsun Rabb’ime başımızı sokacak bir yuvamız, 
karnımıza doyuracak sıcak aşımız var. 

Göğün süsü yıldızlar, gökyüzünü kaplamış yağmur bulutlarının arasından kendilerine yer 
bulup parıldayıncaya kadar beraberce oturdular. Sonra kadın ve çocukları küçük divanda, üst-
lerinde ince bir yorganla, cama vuran yağmurun sesini dinleyerek uyuyakaldılar.          

                                                               *  *  *

Biri çıkmış gibi boş bir mezardan 

Ortalıkta ölüm sessizliği var

Bana ne geldiyse geldi yukardan

Bana ne yaptıysa yaptı bulutlar

Biri çıkmış gibi boş bir mezardan

                                Sezai Karakoç

Şiddetli bir gök gürültüsüyle çıktı düşler âleminden genç adam. Yazmak için oturduğu 
masanın başında düşüncelere dalıvermişti. Yağmur yağdığının farkın bile varmamıştı kendi 
dünyasındayken. Gök gürültüsüyle bakışlarını doğrudan buğulu cama çevirmişti. Kalktı ma-
sasından ve pencerenin yanına yürüdü. Kazağının koluyla pencereyi sildi dışarıyı görebilmek 
için. Daha gün ortası olmasına rağmen gri yağmur bulutlarının kararttığı gökyüzüne baktı. İçini 
ezici bir sıkıntı kaplamıştı. Yağmurlu havalarda hep aynı şekilde hissederdi zaten. Çaresiz bir 
yalnızlık, kimsesizlik… Ve delicesine korkuturdu onu bu geçmek bilmeyen duygu. Bazen ise 
kötü bir şeyler olacakmış tedirginliği eşlik ederdi ürpertici yalnızlığına. Çünkü çocukluğunu 
hatırlatırdı ona yağmurlu günler; yıkık dökük, yağmur sızdıran evlerinde annesi ve ablasıyla 
verdikleri yaşam mücadelesini. Yaşlı annesi dayanamamıştı ama bu çetin yaşam şartlarına. 
Zatürre olmuştu, fark ettiklerinde ise tedavi için çok geçti. En sonunda o da babası gibi bırakıp 
gitmişti onları bir başlarına. İşte ta çocukluk günlerinden aşina olduğu yalnızlığı anımsattığı 
için ona yağmurlu günler, engel olamazdı bu kötü ruh hâline.
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Her yağmur yağışında çocukluğundan gelen karabasanlarıyla boğuşmasına rağmen çok 
severdi yağmuru. Hatta sevmekle kalmaz, derin bir hayranlık duyardı. İnsanlara sunduğu 
eşsiz manzaralara ve hissettirebildiklerine hayrandı. Bu yüzden ne zaman yağmur yağsa her 
ne yapıyorsa bırakır ve yağmuru seyrederdi. Şehrin en kalabalık caddelerinden birine bakan 
penceresinin önüne oturur, şehri izlerdi yağmurla yüzleşirken. En çok da insanları izlemeyi se-
verdi yağmurlu günlerde. Bazıları şemsiyelerinin ardına saklanır, kaçmaya çalışırdı yağmurdan. 
Bazıları ise yağmuru eski bir dost gibi kucaklar, tadını çıkarırlardı. Fakat yağmurdan en iyi 
çocuklar ve çocuk kalabilenler anlardı. Yağmur onlar için kasvetli bir ruh hâli demek değildi 
veya onlar ıslanmayı umursamazlardı. Bir oyundu bu onlar için. Su birikintilerinin üzerlerinde 
zıplar, yağmur damlalarını biriktirmeye çalışırlardı ufacık avuçlarında. Büyükler hep bir şey-
lerin telaşında, hayattaki küçük ve güzel ayrıntıları kaçırırken onlar anı yaşamasını bilirlerdi.

Her zaman capcanlı, hayatın koşuşturmacasına eşlik eden bu sokak bugün neredeyse bom-
boştu. Yağmur damlalarının vurduğu kimsesiz kaldırımlar ve içinde hiç kimse yaşamıyormuş 
izlenimi veren ruhsuz, betondan binalar genç adamı sıkıntıya boğuyordu. Titrek bir nefes çıktı 
dudaklarının arasından. Göğsü daralıyordu. Hissettiği bu hüzün bir yandan da iyi geliyordu ona. 
Çünkü en çok böyle zamanlarda yazabildiğini hissediyordu. Yazmak ise bir merhemdi onun 
için. Yani yağmur, kendi deşiyordu ince ruhlu şairin yaralarını hatıralarla. Deşiyordu deşmesine 
ama verdiği yazma güdüsüyle de merhemini sürüyordu yine kendi açtığı yaralara. 

Yağmurun kudretinin farkına vardı böylece genç şair. Her insan için farklı bir duyguyu ifade 
ederdi yağmur. Herkes için farklı hisler ve farklı anlamlar taşırdı. Kimine göre rahmet olan 
yağmur, kimine göre zahmetti. Kimi bereket olarak görürdü yağmuru, kimi ise külfet. Kimine 
hüzün getirirdi, kimine mutluluk. Kimi için ekmek parasıydı, kimi için hayatın getirdiği zor-
lukların bir sembolü. Ama herkese ifade ettiği farklı anlamların dışında, tüm insanlar için ortak 
bir dert veya ortak bir neşeydi. Her türlü gelir sınıfından, her türlü fikir ve inanç grubundan 
insanın aynı anda hissettiği; diğer tüm insanlarla aynı göğün altında insanları sınıflara ayıran, 
birini diğerinden üstün kılan tüm sıfatlardan sıyrıldığımızda eşit olduğumuzu ya da en azından 
olmamız gerektiğini bize hatırlatan ortak bir deneyimdi. Yağmur tüm insanların hayatında ortak 
bir paydaydı. Yağmuru görkemli bir mucize yapan da tam olarak buydu. Genç şair böylesine 
derin düşüncelere dalmışken yağmur çoktan durmuştu. Arkasında ise sırılsıklam bir şehir ve 
acı hatıralarıyla yeniden kanamış yaralarına merhem sürmek üzere pencerenin önünü terk eden 
genç bir adam bırakmıştı.
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Ali Yıldız
Danışman Öğretmen

On beş yıllık kısa ömrümü “Ben kimim?” ve “Hangi amaç uğruna yaşıyorum?” sorularının ce-

vabını arayarak geçirdim. Şimdi bu sorularımın cevabını bulduğuma inanıyorum. Ben yazdıklarıyla 

insanlara örnek olan ve insanlara yalnız olmadıklarını hatırlatan bir yazar olmalıyım. Ardımda 

bırakacaklarım ile güzel hatırlanan iyi bir insan olmak uğruna yaşamalıyım. 

Ömrümün geri kalan kısmını, hedeflediğim kişi olabilmek için çabalayarak ve zor zamanlar 

geçiren insanlara yazdıklarımla yardım ederek harcamak istiyorum.
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Oturabilir miyim?” 

Sesle beraber kafamı kaldırdım. Benim yaşlarımda, gözleri kahvenin en sütlü 
tonu olan bir yüz öylece bana bakıyordu, vereceğim cevabı beklerken. Tek kaşımı 

kaldırdım:

“Bilmem, daha önce oturmayı denemediniz mi?”

Tıslayarak güldü, kaşları iki gözünün üzerinde çatı gibi duruyordu. Gözlerini kapatan 
perçemlerini tek bir kafa hareketiyle sağa attı, o saçlardan yayılan vanilya kokusunu duymak 
küçükken fırın kapağının önünde sabırsızca pişmelerini beklediğim turtaları hatırlattı. Yabancı, 
elini sandalyeye atmasının akabinde “Yani buraya?” dedi. Gözlerimi etrafta gezdirdim, bulun-
duğumuz mekânda pek çok boş masa vardı. Tekrar kafamı yukarı kaldırdım:

 “Neden özellikle burası?” Kahve gözler kısıldı, yüzün tamamı görülmeden de gülümsediği 
anlaşılabilirdi.

“En güzel yerde oturuyorsunuz, güneş sadece bu masa için doğuyor gibi.”

Bu kez masaya baktım. Güneşin vurduğu şişesiz gazoz kapağı parlıyordu. Alıp başını göç 
etmeye girişmiş iki kuru üzüm tanesi, masa sınırlarını aşamadan bana yakalanmış, hareketsiz 
duruyorlardı. Kahve bardağı her nasılsa üstünde durduğu kâğıda kalıbını basmış, ıslak halkalı 
imzasını böylelikle atmış, unutulmuş olmanın verdiği muhtemel hüzünle soğumuştu. Kenarda 

Lo Chan Peng’in Tablosu
Nisa Çeker
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kalın imla kılavuzları duruyordu, alfabetik harflerden mürekkep üç cilt.

Önümde açık duran dördüncü cildi kapattım, sayfaların arasından bir toz bulutu kendini 
dışarı attı. Kuru üzüm paketini kenara çekerken çarptığım kâğıt bardak, içindeki kahveyi titretti. 
Bir kahvenin üşüyor olduğu için titrediğini düşünmek kadar çılgınca bir fikri nereden aklıma 
getirdim bilmiyordum ama işte ben konuşmaya başlayana kadar hayal gücümde gezinen anlık 
bir fikir olarak kaldı.

“Madem öyle diliyorsunuz, güneş bu masa için batana kadar oturabilirsiniz.”

Sırtındaki çantayı çıkarıp masanın bacağına yasladı, çektiği sandalyeye oturdu ve anlaşılmaz 
bir ifadeyle baktı.

“Siz kalkana kadar oturacağım demektir bu.” Göz devirdim.

“Bu duyduğum en gereksiz iltifattı.” Kahkahası kulaklarımı doldurdu.

Beşinci cilde kafamı gömdüğüm süre boyunca kahve makinelerinin tıkırtıları, sayfa hışırtıları, 
fısıldaşmalar ortamda dolandı ve insanlar masaları boşalttıkça hepsi yerini uğultulu, belli belirsiz 
seslere bıraktı. Dışarıda yüksekçe bir köprüden tren, geçtiği yerlerdeki ağaçların yapraklarını 
hareketlendirerek yok oldu. Yabancı, kulaklarında müzik, elinde demode bir kasetçalar, düzgün 
kesilmiş tırnaklı parmaklarını masaya vurarak ritim tutuyordu. Başta görmezden geldiğim düzgün 
ritimler zamanla kafamın içini doldurdu. Öyle bir gürültüye dönüştü ki karşımdaki kelimeler 
Çince karakterlere dönüşüp çekik çekik bakar oldular.

Kalemi elimden bırakıp bardağımdaki kahveyle yıkanmış gözlerine baktım.

“Şu tıkırtıyı keser misiniz?”

Tıkırtıyı kesmediği gibi sorumu da görmezden geldi.

“Yazarlık nasıl gidiyor?” 

Durdum. Gözlerimdeki ciddiyeti anlamış olacak ki kulaklıklarını çıkardı, ötelerden gelen 
bir kadın kahkahası işitti kulaklarımız. Tepki vermedik.

“Yazar olduğumu nereden biliyorsunuz?” 

Kollarını göğsünde kavuşturdu, gözleriyle sağ elimi işaret ederken:

“Çok yazmaktan nasır tutmuş parmaklarınızı buradan görebiliyorum.”

İfadem yumuşamadı:
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“Ayrıca, imla kılavuzları.”

İkna olmadım, kalemi yeniden alıp orta parmağımın kenarındaki nasırın üstüne yerleştirdim. 
Kelimelerin yanına not düşerken ona bir daha ses çıkarmaması hakkında bir şeyler mırıldandım.

Dakikalar boyunca tek kelime etmedi, sadece nefes sesleri orada olduğunu görmeden an-
lamamı sağlıyordu. Zaman, geçtiği yerlerdeki ağaçların yapraklarını hareketlendiren bir tren 
gibi hızla ilerliyordu. Ve karşımdaki yabancıyla ben, bulunduğumuz yerin sınırlarını aşamadan 
zamana yakalanmış iki üzüm tanesiydik. Köşesinden kavradığım sayfayı çevirirken konuştum, 
hâlihazırda kalemin gölgesi artık sayfalara düşmezken ve rahatsız edici güneş ışınları yüzünden 
gözlerimi kısmak zorunda kalmazken.

“Süreniz doldu, güneşin üzerine doğduğu başka bir masa aramak için yola çıkabilirsiniz artık.”

Parmakların sesi gelmedi, cevap gelmedi, nefes sesi dahi gelmedi. Orada yoktu. Boş san-
dalye, kalın ciltler ve gereksiz ayrıntılar haricinde ben, yalnızdım. Kahve makineleri çalışmayı 
bırakalı bayağı olmuş olmalıydı, ortamda sadece benim kaldığımı düşünürsek.

Kalktığım sandalyenin yere sürtünerek çıkardığı kulak tırmalayıcı ses duvarlara çarptı. 
Görevliyle kısa bir an göz göze geldik. Masada bana ait ne varsa çantama doldurdum, kalın 
kitapları yüklendim ve görevliye bırakıp cam kapıyı ittim, dışarı adımımı attım. Geride kalan 
iki üzüm tanesi sınırları aşmak için yola koyulmuş olmalıydılar.

Kararmaya başlayan göğün altında adımlarım yavaştı, yolun sonuna varınca en köşedeki 
bahçe kapısını açtım. Duvarın üstündeki kedi ben bakınca durdu, kulak kesildi. Benim baktığım 
her şey duruyor olmalıydı. Evin demir kapısını cebimdeki tek anahtarla açtım. Hemen oracıkta 
çantamdan, ayakkabılarımdan ve başka neyin ağırlık olduğunu düşündüysem ondan kurtuldum. 
Ne var ki kafamın içindekileri bırakmayı unutmuşum, onlarla beraber odama ilerledik. Tahta 
kapının tokmağını çevirdim, içerisi karanlıktı, neye baktığımı anlayamayacak kadar değil ama 
renkleri ayırt edemeyecek kadar. Duvardaki goblende işlenmiş geyik, yıldızlı geceye bakıyormuş 
gibi yapıyordu, kafamı çevirince bana bakacaktı belli ki. Yanında tablo vardı, pek çok tablo. 
Lo Chan Peng’in tablosuna yaklaştım, kısa saçları yüzünün önüne dökülmüştü, aynı şekilde 
bir çift koç boynuzu kafasının iki yanındaydı. Bakışında az önce cinayet işlemiş bir psikopatın 
izleri. Ben ona bakıyordum, onun gözleri geyikteydi. Masalların gerçek olduğuna inandığım o 
eski günlerden kalan bir çocuk şarkısını mırıldanarak baktım suratına.

Karşı duvar kâğıtlarla doluydu. Yazdığım karakterlerin özellikleri, birbirileriyle ilişkileri, kitap 
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satışlarının tablosu, öncelerden yazmış olduğum tek cümlelik sözler... Hepsi duvarı kaplamış, 
duvar kâğıdı gibi duruyorlardı. Buradan bakınca diğerlerinden daha koyu renkli bir kalemle 
yazılmış cümleyi seçebiliyordum: “Buraya ait değilim.”

Duvar saatinin tiktakları kulaklarımdaydı, gitgide sesi artıyormuş gibi hissettiriyordu. Ça-
lışma masama geçtim, günlüğümü açıp yazmaya başladım. Kulaklarımda biri bitmeden yenisi 
başlayan sesler.

Uzaklardan gelen bir kadın kahkahası. Bardağa oldukça yüksekten boşaltılan kahvenin 
lıkırtısı, masadaki tıkırtılar. Bir zippo çakmağın kapağı açılıyor, çark çevrilerek ateş yakılıyor, 
yeniden bir kapanma sesi ve içeride mahsur kalan ateş boğularak ölüyor. Aşağı sokaktan gelen 
acı bir fren sesi. Hemen ardından çarpma sesi bekliyorum, gelmiyor. Tükenmez kalemin kapağı 
açılıyor bu kez. Ucundaki bilyenin kâğıda sürterken çıkardığı ses usulca duyuluyor. Tren raylar-
dan hareket ediyor. Kısa bir süre sonra uzaklaşıp geride kara, kesif bir duman bırakıyor. Kadın 
kahkahası artıyor. Koç boynuzlu kadın? Geyiğin yıldızlara bakarken çıkardığı memnuniyetin 
sesleri. Masadaki tıkırtı büyüyor, büyüyor, o kadar gürültülü bir hâl alıyor ki kulaklarım acıyor. 
Ellerimi başıma götürüyorum, kalem elden düşüp kâğıda eğri bir çizgi çiziyor.

Birden hepsini bastıran bir “tinn” sesi. Gonga tokmakla vuruyormuş gibi gür değil, bir 
diyapazonunkinden daha ince bir ses.

Aniden arkamı döndüm. Orada, duvarın karşısına geçmiş, iki elini arkada birleştirmiş, 
hafif eğilmiş bir vaziyette duvara asılı notları okuyordu. Tüm sesler kesilmiş, bir tek saatin 
tektonik sesi kalmıştı. İzlendiğini fark ettiğinde arkasına döndü. Kısa bir an yakalanmış 
yaramaz bir çocuğun o suçlu ifadesini takındı, ardından hemen kapıya davrandı. Vakit kay-
betmeden ben de kalktım, peşine düştüm. Masanın üstündeki kalem yuvarlana yuvarlana 
kendini boşluğa attı.

Koridordan geçip oturma odasına girdi. Süet kaplama koltuklardan birine fütursuzca oturdu. 
Kollarını yaslandığı yere attı, şimdi kafasını yıldızlı gökyüzüne çevirmiş geyik gibi bakıyordu.

“Ne işin var burada?”

“Daha ziyade içeri nasıl girdiğimi sorman gerekmez miydi?”

“İçeri nasıl girdin?”

Ayağa kalktı, duvara asılmış çerçevedeki hamamda raks eden cariyelere bir bakış attı ve 
işte yeniden koridora geçti. Tırnaklarını saplayarak çıkmaya çalıştığı cehennem çukurundaki 
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günahkârı aşağı çeken zebani gibi sinirlenmiştim. Arkasından çorapsız ayaklarımı yerde sürü-
yerek yürüdüm. Mutfağa geçecekken kafasıyla işaret ettiği yere baktım.

Kapı açıktı ve anahtar arkasında takılı unutulmuştu...

“Peki, artık çıkabilirsin.” Sesi uzaklaştı, mutfağa giriyordu.

“Güneş doğana kadar burada kalmalıyım. Ve lütfen kapıyı kapat, panjurları çek. Dışarıya 
karanlık taşıyor.”

Cevap vermedim, dediğini yapmak için yeltenmedim bile. Bazen öyle olur işte. Yalnız kalma-
nız gerektiğini en çok hissettiğiniz anda en olmadık insanlar yanı başınızda biterler. Dikkat edin 
yine aynı şekilde, anlatmak istediğiniz şeyler olduğunda koca evreni köprücük kemiklerinizin 
ortasında taşıyormuşsunuz gibi hissettiğiniz zamanlarda daha önce bende olduğu gibi yanınızda 
kimseyi bulamaz, koca evin duvarlarına bakakalırsınız. İşte bu yüzden baktığınız yerin boş, 
soğuk bir duvar olmaması için her yeri tablolarla, yapışkanlı sarı kâğıtlarla doldurmak daha 
makul. Yalnızlık, eğer yalnız kalmayı isteyen sizseniz güzel.

“Bilgin olsun diye söylüyorum, bu eve güneş doğmaz. Bu evi aydınlatmak için mumdan 
başka bir şey kullanılmaz. Bu ev benden başkasına kapısını açmaz.”

“Yalnız ve acınası olduğunu biliyorum...”

“Hepimiz öyleyiz.”

“... ama en azından yazar olduğunu nasıl bildiğimi söylememe izin ver.”

“Bilmeye gerçekten ihtiyacım yok. Suratıma bakan herhangi birinin anlayabileceği bir şey 
bu. Eğer yazarsan sık sık kendini odana kilitleyip sessizliğin sesini dinlemek ister, umutsuzca 
ilhamın geleceği günü beklersin. Dışarıdan bakan kişi yüzündeki mimik çizgilerinden başkasını 
görmez. İçini görmez.”

Sokağın başında geceyi aydınlatan sokak lambası gibi duruyor. Panjurları çekmem gerekir 
dışarıya aydınlık taşıyor.

“Ben dışarıdan bakan o kişi değilim işte. Madem bilmiyorsun bırak da tanıtayım. Ben senin 
kitaplığının içindeyim. Söylediğinde anlatamadığın tümcelerin yazılı olduğu sayfalardayım. 
Ben dışarıdan gelmedim aslında hep buradayım.”

Masanın kenarındaki bardağın düşme ihtimali gibi birazdan yok olma ihtimali. Fakat bir 
yandan da o kadar gerçekçi ki her şey, an olacak yaşadığıma inanacağım. 



81

G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
Bi

nb
ir 

Re
nk

“Ya ben çıldırdım ya sen teknolojinin geldiği son noktasın. 
Ya ben kafayı yiyeceğim ya sen bir hologramsın.”

Önümüzdeki saatler odamda masaya oturmuş sessizliği dinliyorduk. Saat on iki dakika ön-
cesinde saplanmış kalmış, hareketsiz duruyor; her nedense Lo Chan Peng’in tablosu gözümün 
içine bakıyordu, yere düşen kalemin cesedine dokunan olmamıştı.

“Marquez okur musun?”

“Daha ziyade Sartre.” gibi can sıkıcı diyalogların sınırları içinde sıkışmış kalmışlığın on 
iki dakika sonrasıydı. Pencere sıkı sıkı kapalı, panjurlar çekilmiş, mum alevleri titrek ve ben 
dönüp dolaşıp başlangıç noktasına varan pervane.

“...yani hayatta en çok sevdiğin kişiyi kaybettiğin için bu hâlde olduğunu söylüyorsun?”

“Yüzünü hatırlamıyorum, nedense. Fakat kitaplarımda o kadar farklı özellikte, o kadar farklı 
karakterde insan anlattım ki eminim birinde ondan bahsetmeyi başarabilmişimdir.”

“Bunların çoğunu ağlayarak yazıyormuşsun gibi bir izlenim veriyorsun.”

“Hakkımda bu kadar çok şeyi öngörmen sinirime dokunuyor.”

En nihayetinde dudaklarında bir tebessüm peyda oldu. Ben mevta, ben meftun.

“Arkadaşın yok mu senin? Ne bileyim, burada bunca resmin arasında oturmak yerine onunla 
sinemaya gidebileceğin, seni kütüphanede imla kılavuzlarıyla baş başa bırakmayacak birisi.”

“Anıları olmayan biri ne derece sosyal hayata sahip olabilir ki? Kendini ne kadar anlatabilir, 
“Ben buradayım!” diye ne kadar haykırabilir ki? İşin açığı, ben burada bile değilim. Ben buraya 
ait değilim. Uzun süredir böyleyim ve böyle olmadığım zamanlarda kendim gibi hissedemiyorum. 
Başlarda onlara –insanlara- bir geçmişimin olmadığını anlatmaya çalıştım. Fakat öyle gereksiz 
takıntılarım yok, bilirsin (ya da bilmezsin) ya, beni anlamakta muktedir değillerse gitsinler. Bu 
yüzden bir geçmişimin olmadığını kabul ettiğim için geleceği düşünmeyi de bıraktım. Şimdideyim.”

Hava karanlık olsun ya da olmasın, ne önemi var? Ben buradayken onun gözlerinin ber-
raklığını görebiliyorum. Ne var ki onların içine baksam orada bana bakan bir çift ürkmüş göz 
göreceğimi biliyorum. Benimkilerin içinde o, onun gözlerinin yansımasındaki benin içindeki 
onda yine ben ve böyle sürecek sonsuz bir koridor... Bu yüzden ona direkt bakamıyorum.

“Madem insanlara kendini anlatamayacağını biliyorsun, o hâlde bana niye anlatıyorsun, ne 
diye kitap yazıyorsun?”
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“Bu, cevabını bildiğin bir soru.”

Hepimiz, göz çukurlarımızdan dünyaya bakan ruhlarız esasında. Hepimiz dışımızdaki 

etten ve kemikten meydana gelmiş kostümlerimizin, bedenlerimizin içine hapsolmuşuz, gi-

demiyoruz. En kötüsü de empati kuramıyoruz. Bedenlerin içinde sıkışan ruhlarımız o kadar 

dar görüşlü ki bir başka bedende kendimizi düşünemiyoruz. O ise benim müdahil olduğum 

gruptan farklı. O başlı başına bir kurgu.

Şimdiyi yaşayanlar zamanın hızını bilmezler. Saat artık on iki dakika öncesinde değil, 

saatler öncesinde kaldı. O bir kurgu, uykusu gelemez. O bir kurgu, soru sorar ama cevabı 

anlayamaz. Ona o soruları sorduran benim. O dışarıdan biri değil kitaplığımdaki kitapta. 

Onu betimleyen benim. O, yalnızlığın gölgesinde sığındığım sokak lambası. Bu yüzden 

onun gözlerine direkt bakamam.

Şimdiyi yaşayanlar zamanın hızını bilemezler. Zaman dediğimiz, biliyorsunuz ya, bir 

tren. Bunu okuyanlar baksınlar o kütüphanenin kameralarına. Karşımda oturan biri yok. 

Parmakların tıkırtılarını benden başka duyan yok. Benden başka kafayı üşütmüş ve yalnız 

ve acınası (Hepimiz öyleyiz!) yok. 

Koç boynuzlu kadın hâlâ bakıyor. Karşısına oturmuş, “Bu, cevabını bildiğin bir soru.” 

diyorum fakat o bir katil bakışına sahip, her geçen saat öldürüyor beni. Gözlerinin içinde 

ben varım daha fazla bakamam.  “Sana en büyük zararı veren senden başkası değil.” diyor. 

Ona anlatamam, koç boynuzlu kadın dinler ama anlamasını bilmiyor. Kafamı çevirdiğimde 

yok olacak. Her şey ben baktığımda durup ben kafamı çevirdiğimde değişmeye mahkûm. 

Her şey o kadar durağan ve ben o kadar bedbaht bir seyirciyim ki bedenimden çıkamıyorsam 

bedeninden çıkmış bir ruh kurayım diyorum. Onu konuşturayım ki benden başka birinin 

varlığını görmemiş bu oda, bu tuvaller ve bu kitaplar efsunlansın istiyorum. Önünde otur-

duğum, suratını incelediğim kadın konuşmuyor ama ben duyuyorum. O gri benizli kadın 

bir tablo, duvarımda asılı duruyor.

Güneş birazdan doğacak, o gidecek.
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Nisa Çeker
Sivas
Sivas Bililim ve Sanat Merkezi

Mehmet Ali Erdoğan
Danışman Öğretmen

1998, 15 Kasım. Sabahın dördü ya da beşi. Yağmuru sevmeyen birine göre fazla ıslak bir günde, 

Kayseri’nin Develi ilçesinde dünyaya geldim. İki üç yaşlarımdayken babamın mesleği hasebiyle 

taşındığımız Kars, dünya görüşümün şekillenmesinde, farklılıkların oldukça normal olduğunu 

görmemde bana yardımcı oldu. Bulunduğum yedi yıl içerisinde Kars’ta farklı mezheplerden, farklı 

milletlerden insanlar tanıdım. Dünyanın bir insan mozaiği olduğunu ilk kez orada gördüm. İlk iki 

yıl Namık Kemal İlköğretim Okulunda okudum. Nitekim ben okulun nasıl bir yer olduğunu henüz 

anlayamadan Sivas’a taşındık. 

İlk ve ortaokulu bu şehirde Vali Lütfullah Bilgin İlköğretim Okulunda tamamladım. Sanıyorum 

yazmaya üçüncü sınıfta başladım ve bir daha da bırakmadım. Bu esnada sınavlarına girdiğim 

Sivas Bilim ve Sanat Merkezinin öğrencisi olmaya hak kazandım. BİLSEM yıllarında yazdığım 

bazı hikâye ve denemeler dergi ve kitaplarda yayınlandı. 2017 yılında Sivas BİLSEM’in ilk mezunu 

olacak ve yazmaya, okumaya ve otobiyografimi tamamlamaya, hayatın benim önümde açacağı yeni 

sayfalara, yazma defterimdeki beyaz sayfalara kalbimin ve ruhumun haritasını çizmeye kaldığım 

yerden devam edeceğim. 
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“... Ressamın bilinen son eseri olan bu tabloda genç figüre yansıyan ışığı görüyoruz. Bu 

tabloda şiddet ön planda değil. Daha çok acılı bir zafer ifadesi hâkim. Kompozisyona baktığı-

mızda ise…”

“Peki, bu tabloda ne görmüyorsun?”

“Efendim?”

Beklemediğim bu soru üzerine donup kalmıştım. İnce espri anlayışıyla ve lafı gediğine 

oturtmadaki yenilir yutulur cinsten olmayan becerisiyle ünlü sanat tarihi profesörüm, tek kaşını 

kaldırmış, beklenti içerisinde küçük bir tebessüm ile bana bakıyordu:

“Tabloda diyorum, neyi görmüyorsun?”

Hızlıca dönüp açıklamasını yapmaktan sekiz dakikadır bir kere bile bakamadığım tabloya bir 

göz attım. Golyat’ın Başını Tutan Davut, Caravaggio, tuval üzerine yağlı boya, 1610… Tekrar 

etmekten tablonun dokusuna işlenmiş gibi gelen bu nicel detaylar kafamda bir bir yankılandı. 

Ama profesörün sorduğu sorunun yanıt hanesi hâlâ bomboş duruyordu. Odaklanamadığımı 

hissettim. Bu resimde ne yok?

Golyat ve Davut
Dicle Ece Bulut
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Profesörün gülümsemesi genişledi. Bir şeyler kaçırdığıma emindim ama bunun ne olduğunu 

bilememek beni paniğe sürüklüyordu. 

“Bu resimde, sevgili öğrencim, arka plan yok. Bunun Caravaggio’nun genel tekniği oldu-

ğunu düşünebilirsin ama gerçek bundan çok daha derin. Bu tablodaki Davut figürü ressamın 

genç hâli iken Golyat, ressamın yaşlı hâli. Golyat’ın mağlubiyeti bariz. Burada masumiyetin, 

aydınlık tarafın coşkudan uzak zafer yanılsamasını görüyorsun. Görmediğin şey ise sahici bir 

zafer. Davut, bunun böyle olacağını içten içe, aksini umarak bekliyor imiş. Burada hem Davut 

hem Golyat kaybediyor. Bu tablo son perde. Nihai sonuç için kavramların ve bağlamların si-

likleştiği, yüreğin daha yürekli olunabilmek için gömülmesinin bedelinin ödendiği son perde.”

Sözlerini bitirdiğinde ne diyeceğimi bilemiyordum. Bütün bunları görebilecek miyim, diye 

son bir umutla tabloya baktım. Hiçbir şey göremedim.

Profesör, başını “Boşver.” anlamında salladı ve devam etmemi işaret etti. Sunumumun 

devamından ne ben bir şey anladım ne de hitap ettiğim kalabalık. Ders bittiğinde ise herkesin 

amfiyi boşaltması için dosyalarımı kasten yavaş yavaş toparladım. Herkes çıktığında kürsüde 

bir deftere bir şeyler karalamakta olan profesörün yanına yaklaştım ve sabırsız bir şekilde 

ağırlığımı bir ayağımdan diğerine vermeye başladım.

Sessizce öksürdüğümde burnuna kadar indirdiği gözlüğünün üzerinden bana baktı. 

“Az önce ne demek istediniz?”

Sorumu duymamış gibi yapıp defterini kapattı ve dolma kalemini defterin üzerine koydu. 

Başını kaldırıp bana baktığında ise yüzünde yine aynı tebessüm vardı:

“Önemli değilmiş gibi görünen fakat son derece önemli bir şeydi. Bu tatilde iyi dinlen.”

Dostane bir şekilde omzuma dokundu ve çevik adımlarla amfinin kapısına yöneldi. Profesör 

kapıyı kapattıktan sonra projeksiyonun suni ve renklerin doğasını yutan ışığıyla oluşturulmuş 

tabloya son bir kez daha baktım. Sonrasında beceremediğim bir şeyi tekrar tekrar denemeyi 
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anlamsız bulup dizüstü bilgisayarımın projeksiyonla olan bağlantısını kesmek için diğer köşeye 

yöneldim.

Dışarıda yağmur yağıyordu. Son birkaç haftadır çıkarmaya tenezzül etmediğim hâkî renkli, 

kirli yağmurluğumun fermuarını çeneme kadar çekip çantamı omzuma astım. Yerleşkedeki 

insanlar başlarının üzerinde bir şeyler tutarak oraya buraya koşuşturuyorlardı. Grinin koyu bir 

tonuna bürünmüş hava, bu medeni insanların korkması için yeterliydi. Şimdi her biri korunaklı 

bir yere girecek ve gelmekte olan, kendilerini hiç mi hiç incitmeyecek olan fırtınayı görmezden 

geleceklerdi.

Peki, burada ne eksikti?

Mimarlık Fakültesi binasının önünde duruverdim. Cephesi iri yağmur damlalarıyla benek 

benek olmuş eski bina, somurtarak bana bakıyordu. Yüreğin daha yürekli olunabilmek için 

gömülmesinin bedeli…

Yavaş yavaş ıslanmaya başlayan bez spor ayakkabılarıma gözümü çevirdim. Profesörün 

anlaşılması güç açıklaması, ayakkabılarımı aşıp çoraplarımı ıslatmaya başlayan yağmur dam-

laları gibi beynime işlenmişti. Muhtemelen tüm sorumluluklarım, en az iki ay boyunca peşimi 

bırakmasını kutlamayı planladığım bu hafta sonu boyunca da peşimi bırakmayacaktı.

Binanın önünde dikilirken tanıdığım birinin bana el salladığını gördüm. Benim de el sallamama 

fırsat vermeden yanımdan geçip gitti. İyi haber, yanıma gelip benimle hayatımda nelerin olup 

bittiğini konuşmak istemiyordu. Bu bana her daim son derece uyduruk ve sahte gelen, elimden 

geldiğince kaçındığım bir şeydi. Kötü haber, bu kişi varlığıma bir tepki vermekle beraber aynı 

anda varlığımı görmezden gelmişti. İncinmiş değildim ama hiç yoktan böyle bir şey yaşamış 

olmak canımı sıkmıştı.

Rahatsız edici gerçeklik bir anda yüzüme vurdu. Burada eksik olan bendim. Bedenen ve 

ruhen Mimarlık Fakültesi binasının önünde olsam da orada olmamın hiç kimseye bir şey ifade 
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etmediğinin farkına vardım. Koşuşturmacam bir süreliğine bitmişti ve nerede olduğumun kimse 

için bir önemi yoktu. En kötüsü, bütün bunların benim için önemi yoktu.

Belki de profesörün sözlerini yanlış yorumluyordum. Belki de eksik olanı aramayı, bir şeyi 

elde edebilmek için vazgeçilmezden vazgeçmenin sorgulanmasını sadece sanatsal duyarlılık 

dâhilinde tavsiye etmişti. Ancak artık olanın olduğunu hissediyordum. Yerimden kıpırdayamadım. 

Bu, benim kendimi anlama sürecindeki talihsiz son perdem olabilirdi. Hava yağmur bulutları 

yüzünden gereğinden önce kararmış olmasına rağmen yerleşkenin patikalarını aydınlatan tüm 

lambalar aynı anda söndü. Üniversitenin sürekli sorun çıkaran elektrik tesisatından haberim ol-

masa kendimi ucuz bir korku filminin içinde sanabilirdim. İşin kötü tarafı, yine aynı şey olmuştu. 

Işıklar neredeyse boşalmış yerleşke bahçesini terk ettiği andan itibaren ben artık dışarıdan bakan 

bir göz için varlığımı sürdürmüyordum. Değişen tek şey, yokluğumun somutlaşması olmuştu.

İnsanların içinde merhamet eksikti. Başarısızların içinde irade, evimin küflü duvarında 

boya eksikti. İnsanlar daha rahat yaşasın ve güvende olsun diye insanlar ölüyordu. Özgürlük, 

kendi başının çaresine bakmanı gerektiren bir kendi kendine köle olma durumunu beraberinde 

getiriyordu. Etik, “etik korunabilsin diye” etiği çiğniyordu. Ve ben, bu fırtınalı mayıs gününde 

“geleceğimi inşa edebilmek için” kendimden nefret etmeme sebep olacak şeyler yaptığımdan 

geleceğimi mahvettiğimi hatırlıyordum. 

Kendimi çok bitkin hissettim. Olduğum yere çökmek ve başımı ellerimin arasına almak isti-

yordum. Ama gittikçe ıslanan zemin, beni bu arzumdan vazgeçirdi. Bunun yerine yukarı baktım.

Şu an bulunduğum pozisyonda olabilmek için zorlu yollardan geçmiştim. Şimdi elimde olan 

ise akademik olarak parlak bir gelecek ancak tükenmiş bir benlik ve her an kendini yok etme 

sürecine girmeye hazır hastalıklı, karamsar bir zihindi. Ben eskimiş, pörsümüş Golyat’tım ve 

küçüklüğüm, kesik başımı acı bir zafer edasıyla elinde tutuyordu. 

Hiç kimse zafer kazanmamıştı. Ceplerim bitik umutlarla doluydu. İstediğimi almamış mıydım? 

Şüphesiz. Ama tüm bunların sonunda sahne ışıkları kapanmış, duvarlarım üzerime yıkılmış ve 

yaşayan tarafım bundan sağ çıkamamıştı. Tüm bu kaygıların, korkuların ve yıkımların peşime 
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düşeceğini zaten biliyordum. Daha iyi olma uğruna toprağın altına ittiğim zarif, kırılgan ama 

katıksız ve saf yanımın günün birinde intikam alma gayesiyle beni avlayacağını da biliyordum.

İşte bu! Ben yoktum, hayaletim vardı. Zafer yoktu, çifte yenilgi vardı. Bilge bir adamın 

ağzından çıkan bir çift lafın, zihnimin derinliklerine itmek istediğim farkındalıkları çekip çı-

karması nasıl da talihsiz bir durumdu!..

Işıklar yandı. Sahne sona erdi. Tirat bitti. Yağmur artık yağmıyordu. Olması gereken ama 

olmayan şeyleri, doğanın kendi içinde çelişen eylemlerini tekrar sineye çekebilirdim. Derin bir 

nefes aldım ve yürümeye devam ettim.
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Dicle Ece Bulut
İstanbul
Beşiktaş Bilim ve Sanart Merkez

Sibel Selçuk
Danışman Öğretmen

Son kırk senenin en sıcak yazı, 2001’in Temmuz’unda, bütün canlılar güneşin gazabından 

gölgeye sığınır iken o, dünyaya gözlerini açmıştı. Diyarbakır’dan Antalya’ya, Antalya’dan İzmir’e, 

İzmir’den Mersin’e ve en nihayetinde Mersin’den İstanbul’a; o şehir senin, bu şehir benim gezerek 

geçti hayatı. Bu göçebelikten uyum sağlamayı, kendi kendini beslemeyi ve gözlem yapmayı öğrendi. 

Küçüklükten beri insanları eğlendirmek, şaşırtmak ve etkilemek için hikâyeler uydururdu. Kimi 

zaman inanılması güç, kimi zaman gerçekten ayırt edilmesi imkânsız hikâyeleri, onu bugün keyifle 

uğraştığı edebiyat denen “sonsuz olasılıklar dünyası” ile tanıştırdı. Yavan gerçekliği tadına doyul-

maz imgelere çevirme, sıradan insanların eşsiz iç dünyasını kâğıda dökebilme imkânı edebiyatla 

arasında bir gönül bağı kurmasını sağladı. Üçüncü sınıftan beri devam ettiği BİLSEM; hayattaki 

yerini bulmasına, ilgi alanlarını keşfetmesine yardımcı oldu. Galatasaray Lisesini kazanmasıyla 

önüne serilen zengin, özgür düşünce ortamı onu öğrenmeye ve kendini geliştirmeye sevk etti. Bunun 

dışında kendini çizgilerle, renklerle de anlatmayı sevdiğinden resimle, ortak mirasımızın muazzam-

lığını tasavvur edebilmek için sanat tarihiyle, beyaz perdenin sunduğu mucizeler dünyasına tutkun 

olduğundan sinemayla ilgilendi. Şimdi ise hayat denen yolda biraz şans, biraz ilham, biraz sevgi, 

biraz da inanç ile düşe kalka ilerliyor.
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Susuz çığlıklardan çok bir su şırıltısıydı sanki.

Bir sır bile değildi.

Tiz çığlıklardan çok bir kuş fısıltısıydı sanki.

Biri bile sır değildi.

Gönüller yeterince sessizdi ama sır değildi, evet!

Bir kişinin bildiği asla sır değildi!

Hafızamdaki eski yüzlerin donuk bakışlarından kaçmak yerine bakışlarımı donduruyorum. 
Bir süreliğine garip ve yaşanmaz duygulara kapılıyorum. Alışıyorum derunumda yankılanan 
boğuk seslere. Bu sesler tiz çığlıklardan çok bir kuş fısıltısına benziyor. Dipsiz bir kuyunun 
ağzındayım çünkü biliyorum (diğer) insanlarla ortak olan korkularım uzun atlamamı engelliyor. 
Çevremde gördüğüm insanların alışılagelmiş hareketleri bana artık çok acı veriyor. Suskun ro-
botlarla aynı dünyada yaşamak da aynı şekilde yaralıyor beni. Sevmekten ve sevilmekten aciz 
ve yoksun, biçare gönüllerin gıcırtılarına sövüp saymak istiyorum! Nafile bakışları atıyorum 
her zaman yaptığım gibi. Nihayetsiz lakin nafile… “Direklerarası”ndaki bir meddahın gözüyle 
bakıyorum çevreme fakat gördüklerim canı sıkılmış bir suflörünkinden farklı değil…

Siyah Sarımsak
Mehmet Fuat Hünkaroğlu
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Noktaları israf etmemem lazım, biliyorum;

Virgülleri de.

Kefenin cebi yok a! Noktalarken elimi korkak alıştırmayım! Geleyim ve vazgeçeyim ben 
bu cimrilikten. Buyurun susuz cümleler sizin olsun “noktalama”larım…

Bir bardak çay istiyorum, eski bir plak da getirin, koyun şuradaki rengi atmış sehpaya, 
kırık sehpaya! Yahut siz yorulmayın, siz insanlar bir zımba gibisiniz, çabuk yorulursunuz, onu 
da biliyorum. Gözlerimi dindirirken aklıma geçmişteki bir rüyam geliyor, önünü açıyorum…

Kalabalığın ortasında bir garip “hüzün” yatıyor. Çolak olduğumu fark ediyorum, daha sonra 
sol kolumla yarıyorum o kalabalığı, bu arada gözlerim doluyor nedeni belirsiz. 

“Açılın!” diyorum o insanlara

“Maalesef ben doktor değilim.”

“Yine de açılın, hüzne bir müjdem var.”

Hüznün kulağına eğiliyorum, uzun uzun anlatıyorum ona.

Keloğlan’ı anlatıyorum, Hoca Nasrettin’i anlatıyorum, fıkralar okuyorum, zihnimdeki 
sayfaları aceleyle karıştırıyorum, bir süre sonra yoruluyorum, bir virgül arıyorum, soru işareti 
arıyorum.

Neden, inanın hiç bilmiyorum.

Fakat bir bilmece, bir soru işareti arıyorum. Yok, yok, yok!

Rüyam bir zımba resmiyle bölünüyor. Bir süre seyrediyorum, elimde buluyorum sonra 
zımbayı, paslı zımbayı. Birileri kulağıma “kasmıras” diye mi fısıldıyor? 

K-a-s-m-ı-r-a-s

“Ne demeye geliyor bu yahu?” demekten kendimi alamıyorum.

Tekrar kaldığım yerden devam ediyorum arayışıma. Hüzne tekrar geleceğimi söylüyorum. 
Daha sonra etrafımızdaki insanlar yavaş yavaş çekiliyor. Bense yine arayışıma devam ediyorum. 
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Ayakları küçük insanların zihinlerine soruyorum. 

“Bir bilmeceniz, soru işaretiniz var mı” Biraz mahcubum tabii, soru işaretim olmadan sor-
duğum için…

“Olmaz.” diyorlar küçük ayaklı insanların zihinleri. “Öncelikle bu insanların ön yargıların-
dan izin almalısın.”

Peki, kabul! Ön yargılarına müracaat etmeye kalmadan koca bir “ret” alıyorum. Hayır, 
ben reddedilmiyorum, onu da biliyorum. Yine de öfkeme sarılıyorum, rüyamda saldırmasını 
istiyorum hınçla başkalarının ön yargılarına.

Öfkem kabul etmiyor. Öfkemin köreldiğini hatırlatıyor anılarım rüyamda. Hiddetle soruyorum 
“Nerede, ne zaman körelttim öfkemi? Nasıl haberim olmaz?” İşte böyle haykırıyorum sokakta. 
Hüznü “unutayazıyorum”. Neyse ki cevap gecikmiyor: En son “biri”nin kalbini kırdı-
ğında kendine verdiğin sözü hatırla. “Biri”ni çıkaramıyorum, yüzünü hatırlamıyorum, 
adını dahi hatırlamıyorum. Kim bu “biri”, işte onu bilmiyorum.

…

Rüyada iki farklı zaman vardır: Şimdiki zaman ve şimdi olmayan zaman!

Gece olmuş. Hüznün bilmecelerini ararken acıkmışım. Soru işaretini de unutmuşum. 
Çevremde bir lokanta ararken bakımsız kalpler görüyorum. Neredeyim, işte onu bilmiyorum. 
Tek gerçeğin bana gülümseyen yarım aydan ibaret olduğunu düşünüyorum. Ansızın bir ses 
duyuyorum rüyamda; biraz canı tez biraz boğuk, biraz kibar…

Bu ses benim sesim zannediyorum, emin değilim. (Cümlelerim için biraz nokta toplamalıyım. 
Rüyamda, kendimi durdurabiliyorken fikirlerimin nedensiz hızına yetişemiyorum.)

Salaş bir lokantadayım, aile salonu denen yerdeyim.  Ailem yok, hiç şaşırmıyorum. Gerçek-
ten kaçtığım için nefes nefese kalmışım… Cahillikten gözüm kararmış (kızarmış). Gözlerim 
acıyor. Fakat gözlerim bir türlü kırpışmıyor! Garson çocuğu çağırıyorum: “Pardon tabağıma…” 
“Tabağıma iki kitap alabilir miyim?” “Lütfen.”

Garson elindeki kâğıdı karıştırıyor, eserler listesi olmalı, menü defteri değil, bundan eminim. 
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“Klasik olmasın yalnız, soğuk menüden nefret edebilirim.” Garson çocuk gidiyor. Kızıyorum 
kendime, bir şeyi unutmuşum, en önemli şeyi:

“Pardononüçyaşındakipapyonluçocuk” meze olarak da biraz sessizlik alabilir miyim

Soru işaretini koymadığımı fark ediyorum rüyamda, bir daha mahcup oluyorum. Mahrum 
rüyaların arasında kalıyorum. Hepsi yalnız, hepsi sevilmekten mahrum… Neyse ki Uykumu 
almış gibiyim. Eski mahmurluğumdan eser kalmadı. Rüyalar, rüyalar, rüyalar… Bazen rüyaların 
hiç bitmeyeceği hissine kapılıyor insan. Bazen hiç rüya görmediğini zannediyor. Bazen de her 
şey rüya gibi geliyor!

Rüyamı anlatırken unuttuğum yerler olabilir diye yazmaya yelteniyorum. Masamın başına 
geçer geçmez bu arzum bitiveriyor. Tekrar gelmezler diye çekiniyorum. Nihayetinde bir kişinin 
bildiği asla sır olmazdı!

Lakin ansızın içime huzur doluyor, sebebi yine belirsiz. Muzip bir gülümseme 
konduruyorum dudaklarıma. O hâlde bir hikâye yazmalıyım…

Önce bir başlık kondururum, devamı geliverir zaten (umarım).

-Mırın kırın etmeyin kelimeler, buyurun gelin-

“Siyah Sarımsak”

-Olmadı! Sırf başlık için gelinir mi? Eşek derler adama affedersiniz-

“Saatin sinir bozucu sesiyle muhayyel dünyamdan ayrıldım.”

-Aynen böyle, yavaş yavaş

“Bir süre oturduğum yerden etrafıma boş boş baktım. Uyumadan önce üzerime üşümemek 
için üstünkörü attığım seccadeyi özensizce katladım. Şaduman teyzem pazar alışverişinden 
gelmemişti. Ağzımda ekşi bir tat hissettim. Uyumadan önce yediğim yoğurttan olsa gerek. Boş 
ver, dedim kendime.

Canım sıkılmamıştı fakat kalınca bir urgan bu işi pekâlâ hâllederdi. Bugün tarihli gazeteye 
göz attım. Olup biteni öğrenmekte geç kaldığımı düşünüyordum. Televizyon yoktu, gazeteye 
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kalmıştım. Hep bir gün sonra öğreniyordum.

Olsun. 

Güya yaşadığım her günün tarihini aklımda tutarmışım gibi sesli bir şekilde söylendim. 
“Bugün ayın kaçı ola ki?”

“Efendim?” diye bir ses geldi içeriden. Ah gözünün yağını sıyırdığım Şaduman teyze.

“Sen bugün pazara gitmeyecek miydin teyze?” dedim. Şımarmıştım: “Hani bana pösteki 
alacaktın pazardan!”

Pöstekiyi filan umursadığım yoktu.

“Haftanın salısı, ne pazarı guzuum?” diye sitem etti bana Şaduman teyzem.

Haklıydı. Cidden takvime bakma ihtiyacı hissetmiştim. Ayın on üçü…

 Af diliyorum günlerden. Eğer günün birinde bir bebeğe isim kaymak lazım olursa bugünün 
takvim yaprağındaki ismi koyacağım. Söz veriyorum. 

Sözümü bitirince takvim yaprağını kopardım. -Üzerindeki uyarıya binaen- yere düşürmemeye 
dikkat ederek arkasını çevirdim. Aman Allah’ım! “Olamaz!” diye haykırdım. 

Takvim yaprağını yere düşürdüğüm için değil elbette. Gıyaseddin yazıyordu erkek isminde. 
Bugün doğan hanım kızımıza da Mübeccel ismini uygun görmüşler.

“Geçmiş olsun be kızım.” dedim. “Olduğu kadar, eh olmadığı kader.”, “Sana bu isim cefa 
olsun diye konulmadı. İsminin manasına layık biri olacağından hiç şüphem yok. Allah yar-
dımcın olsun.” 

“Talih”in kutlu olsun!

…

İsim mevzusu canımı sıkmıştı. Eksik olmasın, kalınca bir urgan bunu pekâlâ hâlledebilirdi. 
Fakat lüzum yok, elime kalemimi alınca geçer umarım. Nitekim öyle de oldu. Kalemimi sıkıca 
kavradığımda zihnimden boşanırcasına yağan kelimeler beni bana bırakmadı. Ne yazacağımı 
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bilemiyordum. Bezgin canımı sıkmamaya dikkat ederek ne yazacağımı düşünüyordum. Acaba 
siyah sarımsağı mı yazsaydım? 

Doğrusu siyah sarımsağı ilk kez dün duymuştum. “Gastrikpolip”ime iyi gelir umuduyla 
araştırmadığım meyve, sebze, ecza kalmamıştı. Siyah sarımsağı da alt kat komşumuz Güner 
nine, Şaduman teyzeme tembihlemiş. Midemi yakıp kavuran acı beni aç biilaç bırakmıştı.

Ne yapsam, ne etsem, ne yazsam diye dertlenirken aklıma başka bir şey gelmiyordu. “Sanki 
bir şeyler yazmasam, en azından birkaç kelime karalamasam çıldıracağımı (!) zannediyordum.” 
Ya biraz hüsnüzan etmeliyim ya da…

İşte yazıyorum.

S A R I M S A K…

Olmadı. Sanırım yalnızca kelimenin ilk harfini büyük yazmalıyım.

S a r ı m s a k…

Demeye kalmadan olan oldu! 

Elimdeki kalem bir yana ben bir yana savruldum. Alışılmamış bir olaya şahit oluyordum. 
Biricik gözbebeklerim kâğıdın üzerinde duran siyah renkli bir sarımsağa takılmıştı. Gerçekli-
ğinden şüphe etmeye başladım. Hayır, sarımsağın nahoş kokusu gerçeğin ta kendisiydi!

…

Bayılmışım. Ayıldığımda hâlâ odamdaydım (Buna şükür.). Ne oldu, ne bitti bilmiyorum. 
Sarımsak nereden çıktı, onu da bilmiyorum. Aşağı daireden mevlit sesi geliyordu. Kim öldü, 
kim kaldı acaba diye düşünürken:

“Şaduman teyzee!” diye bağırdım.

“Hıh guzum?” dedi şefkatli sesiyle…

“Aşağıdaki mevlit kimin için?” 

“İzzet amca vefat etti ya!”
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Allah rahmet eyleye. Kaldık mı sarımsakla baş başa! Güneşin meyil derecesini düşündüm 
bir an. Acaba bu sene de değişmiş miydi? Değişmiş olmalıydı.

“Gastrikpolip”im mi azmıştı ne? Acaba şifa siyah sarımsakta mıydı? Denemekten başka çarem 
yoktu. Bayılıp kaldığım yerden ayağa dikilip telaşla sarımsağı kaptım. Sersemlemiş olmalıyım. 
Sarımsağı yere düşürmüştüm aceleden. Tekrar iki büklüm yere eğilip sarımsağı aldım…

Üç dört saniye geçmemişti ki midemdeki acının şaşırtıcı bir şekilde dindiğini hissediyordum. 
Şükür dedim hem içimden hem dışımdan. 

“Girebilir miyim guzuum?”

Nihayet bitti. Zihnim yorulmuştu; kelime yağmuru, sağanak filan hepsi bitmişti. Oturduğum 
yerden ağır ağır kalkıp televizyonu açtım. Hayret! Bir hanım siyah sarımsağın faydalarını saya 
saya bitiremiyordu!

Ben rüyadayım sevgili okuyucum, sen ne fısıldamıştın kulağıma?
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2001 yılında Kayseri’de doğdu. Kendini kısaca şu sözlerle tanımlıyor: “Kimliğimdeki neyse ben 

‘o’ yum.”  

Emir Kalkan’ın kanatsız kuşlar şehrinin bir ufaklığı. Damarlarında akan kanı boşuna deveran 

ettirmemeye yeminli. Atalarını unutmayacağından emin! Yaşı gereği zinde. Kuvvet arıyor sabah yediği 

simsiyah zeytinde, sabah okula geçerken selam verdiği dedelerde, cikcik öten sabahlamaz kuşlarda! 

Babası öğretmen, annesi ev hanımı. Bir de kardeşi var. Hayatta en sevdiği egzersizlerin başında 

yazmak ve bisiklete binmek geliyor. “Öyküsüzüm” dememek için elinden geleni yapmaya gayret 

ediyor. Pişmanlıktan ve rahatlıktan kaçar.  “Ben”i tanımıyor, “biz”i duyuyor uzaklarda. 

BİLSEM’lerin sakalının ağarmayacağını düşünür hep. Sonra da BİLSEM’i bembeyaz sakallı bir 

dede olarak hayal edip gevrek gevrek güler. Kumanyasını almadan yola çıkan bir yolcuyu bekleyen 

kaçınılmaz bir şey vardır ona göre: Açlık! 

Köşe yazarlığının yanı sıra katıldığı projeleri ve sanatsal faaliyetleri –özellikle de tiyatro-  bir 

zenginlik olarak görüyor. Ona göre tiyatro, demlemesi aylar süren bir çaydır. 

Bütün cümlelerini de şöyle özetliyor: O öz geçmiş lakin o öz gelecek!

Mehmet Fuat Hünkaroğlu
Kayseri
Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi

Lokman Ateşoğlu
Danışman Öğretmen
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İki katlı ahşap evimizin aynı zamanda benim yatak odam olan oda-
sının penceresi önünde durmuş, karşımda uzanan uçsuz bucaksız 
ormanı izliyordum. Ne zaman yorulsam veya düşünmek istesem 

bunu yapardım zaten. Bu ucu bucağı görünmeyen yeşil örtü âdeta 
içimdeki kötü hisleri çekip alırdı. Gözlerim 

yeşille buluşunca sanki bu güzelliğin 
içinde kaybolur, benliğimi unutur-
dum. Yine o büyülü anlardan birini 
yaşarken annemin beni işe çağıran 

Hikâye Gibi Bir Hayat
Nazife Betül Keloğlu
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sesini duydum. Bu sesleniş bana huzuru katlediyormuş gibi geliyordu artık. Zaten olanın da bundan 
pek bir farkı yoktu. Zaten ailem benim için iyi olan her şeyi ya benden çekip alıyor ya da araya bir 
engel koyuyordu. Elimden çekip aldıkları en önemli şey ise eğitimim. Evet, ailem beni okutmuyor. 
Bunun için onlara ne kadar yalvarsam da Nuh diyor, peygamber demiyorlardı. Bu konuda bana 
karşı âdeta sağırlar. Yani demem o ki ailem beni okutmayı düşünmüyor, üstüne üstlük babam beni 
evden göndermek için uğraşıp duruyor. Oysaki hayallerim var benim. Okuyup veteriner olacağım 
ben, hayvanların yaralarını saracağım, insanlar hayvanlarını iyileştirdiğim için mutlu olacaklar 
ama ailem düşüncesini değiştirmezse sonum köyümüzdeki diğer kızlar gibi olacak. Hayallerimi 
gerçekleştiremememin acısı yüreğime her geçen gün daha fazla saplanacak. Neyse, annem yine 
seslenince hemen üzerime iş kıyafetlerimi giydim ve aşağıya indim. Uzun koyu sarı çizmelerimi 
ayağıma geçirip annemin yanına yani ineklerimizin olduğu yere hızlı adımlarla yürümeye baş-
ladım. Gittiğimde annemin orada olmadığını fark ettim ama diğer hayvanların yanına gitmiştir 
diyerek durumu fazla sorgulamadım ve ineklerimize bakmaya başladım. Maddi durumumuz çok 
iyi olmasına rağmen babam eve yardımcı tutmamıştı. Bunun nedeni ise babamın fazlasıyla cimri 
olmasıydı. Sanki elini cebine atsa akrep sokacakmış gibi davranırdı. İnekleri yemlemeyi bitirdi-
ğimde tavukların olduğu bölüme doğru yürümeye başladım. Vardığımda yemlerinin verildiğini 
gördüm. Bunu da annemin yapmış olduğunu düşünerek follukları kontrol etmeye başladım. Bütün 
follukları kontrol etmeme rağmen hiç yumurta bulamadım ve yumurtaları annemin topladığını 
düşündüm. Tavuklardan sonra sırasıyla keçilerin, koyunların ve atların yanına gittim fakat hepsine 
bakılmıştı. Hayvanlara bakmış olmasına rağmen annemin beni neden çağırdığını düşünerek eve 
doğru yürümeye başladım. Mantıklı bir cevap bulamayınca bizzat kendisine sormak için mutfa-
ğa doğru ilerledim. Annem mutfakta yemek yapıyordu ve bunu eve yayılan kokudan rahatlıkla 



anlamak mümkündü. Annemin yanına gidip önce yanağına sulu bir öpücük kondurdum ve tüm 
işleri yapmasına rağmen neden beni işe çağırdığını sordum. Bu soruyla birlikte terlemeye ve 
parmaklarıyla oynamaya başladı. Annemi biraz olsun tanıyan herkes ciddi bir sorun olduğunu 
hareketlerinden anlayabilirdi. Annem sanki konuşmaya başlayacakmış gibi önce ağzını açıyor, 
sonrasında ise sanki biri engelliyormuş gibi susuyordu. Odadaki sessizlik sağır ediciydi. Birkaç 
saniye sonrasında ise annemin hıçkırıkları odayı doldurdu. Hiç konuşmadan anneme sarıldım 
çünkü biliyordum ki insanı bazen en iyi sessizlik anlatırdı. Annemin bana hiçbir şey söylemeye-
ceğini anlayınca kendimi daha fazla tutamadım ve annemin hıçkırarak ağlamasına karşılık ben 
de sessizce gözyaşı dökmeye başladım. Kısa bir süre sonra kapının açılma sesini işittiğimizde 
birbirimizden ayrıldık. Kapıya arkam dönük olduğu için önce gözlerimi sildim. Çünkü kimsenin 
beni ağlarken görmesini istemiyordum. Gözlerimi sildikten sonra arkama döndüm, bu dönüşle 
babamın kollarının beni sarması bir oldu. Birkaç saniye boyunca olayın şokunu atlatmaya çalıştım. 
Hayatım boyunca değil sarılmak, saçımı bile okşamamıştı babam. En fazla birkaç kez güzel söz 
söylemiştir ama onlar bile karşılıksız değildi. Babam karşılıksız hiçbir şey yapmaz. Hatta işin 
ucunda kazanacak bir şey olmasa nefes bile almaz. Birkaç saniye sonra kendime gelip babamın 
kollarından ayrıldım, yüzüne baktığımda gülümsediğini gördüm. Bu sefer buna kanmayacaktım. 
Babamın gülümsemesinin sahte olduğunu herkes kolaylıkla anlayamazdı fakat ben onun bu çıkarcı 
davranışlarına alışkın olduğum için davranışlarındaki sahteliği kolayca anlayabilirdim. Sanki 
sesimi kaybetmiştim, laflar boğazımda düğümlenmişti. En sonunda cesaretimi toplayıp sesimi 
bulduğumda babama: “Ne var? Ne istiyorsun yine?” diyerek bağırıp çağırdım. Sonra da gözle-

rimi kapatıp gelecek tokadı bekledim. Çünkü benim bu tepkilerimin sonrası kesinlikle 
tokatla biterdi. Birkaç saniye bekledikten sonra hâlâ yanağımda bir acı hissetmeyince 

ürkekçe gözlerimi açtım. Sinirden kıpkırmızı olmuş ama kendini tutan babam kar-
şımda duruyordu. Bana elinden geldiğince sakin bir sesle “Akşam yemeğine çok 

önemli misafirlerimiz geliyor, en güzel şekilde hazırlan.” dedi ve tekrar dışarı 
çıktı. Bu misafirler gerçekten önemli olmalıydı çünkü babam misafirlerden pek 

haz etmezdi ve bize genelde misafir gelmezdi. Hele ki bir misafir için babam 
ciddi ciddi hazırlık yapmamızı istiyorsa gelenlerin önemli oldukları kesindi. 

Anneme hazırlıklarda yardım etmeye başladım. İşimiz bittiğinde misa-
firlerin gelmesine yaklaşık yarım saat vardı. Odaya çıktım, dolabımdaki 
tek elbiseyi aldım, hazırlanmam yaklaşık on beş dakika sürmüştü. Kalan 
on beş dakikada aşağı inmek yerine odamda pencerenin önüne geçtim ve 



ormanı izlemeye başladım. Nedense bu misafirlerin gelişi ile ilgili içimde 
bir sıkıntı vardı. Nedense kötü bir şey olacakmış gibi hissediyordum. 
İçimdeki kötü düşünceleri atmak için son kez derin bir nefes aldım ve 
aşağıya inmek için odadan çıktım. Tam merdivenlerden inerken kapının zili 
çaldı. Babamın geç kalmamdan hoşlanmayacağını bildiğim için adımlarımı 
hızlandırdım ve ailemin yanındaki yerimi aldım. Kapı bir kez daha çalınca 
annem kapıyı açmak için elini uzattı ama babam onu durdurdu ve kapıyı 
açmam için bana işaret etti. Bu garip bir durumdu ama kapı bir kez daha 
çalınca misafirleri daha fazla bekletmemek adına kapıyı açtım. Gelenler üç 
kişiydi. Biri yaklaşık elli yaşlarında, takıları ile oldukça varlıklı görünen, 
saçlarının önleri hafif beyazlaşmış bir kadındı. Kıyafetlerinin kasvetli havasının 
tersine yüzünde hafif bir tebessüm vardı. Adamın yüzünde ise herhangi bir tebessüm 
yoktu fakat babacan bir ifade vardı. Arkada duran üçüncü kişi ise genç bir erkekti. Keskin 
yüz hatları ve ela gözleri vardı. Saçları ise siyah renkliydi. Kıyafetleri de siyah renkliydi. Ben bu 
şekilde misafirleri incelemeye dalınca misafirler de birbirlerine bakmaya başladılar. Babam sahte 
bir öksürükle beni uyardı ve ben de kapının kenarına geçtim. Misafirleri içeri buyur edip bakış-
larımı babama çevirdiğimde babamın gözlerinde “Seninle sonra görüşeceğiz.” bakışı vardı. Ben 
de olacaklardan kaçamayacağımı bildiğim için kafama çok takmamaya çalışarak mutfağa gittim 
ve son hazırlıkları tamamladım. Kısa bir sohbet sonrası herkes sofradaki yerini almıştı. Masanın 
iki ucunda babam ve misafir olarak gelen adam, benim yanımda annem, annemin karşısında ise 
misafir olarak gelen kadın, kadının yanında da genç oturuyordu. Yemek esnasında herkes koyu 
bir sohbete daldı. Arada bir bana sorular yöneltiyorlar, ben de onları cevaplıyordum. Annemlerin 
muhabbeti iyice koyulaştı, konu konuyu açtı ve laf dönüp dolaşıp yemeklere geldi. Misafir kadın, 
“Vallahi yemekler nefis olmuş. Özellikle de fasulyeye bayıldım. Sizin için sorun olmazsa tarifini 
alabilir miyim?” der demez annem iyi bir fırsat yakalamış gibi “Tabii ki sorun olmaz fakat fasulyeyi 
ben değil kızım yaptı.” dedi. Böylece konu bana dönmüş oldu ve kadın aynı soruyu bir kez de 
bana sorunca tarifi verdim. Kadın, anneme “Maşallah eli de pek lezzetliymiş, desenize oğlum hiç 
aç kalmayacak.” derken annem eliyle sus anlamına gelen işaretler yapıyordu ve ben ne olduğunu 
anlamaya çalışıyordum. Sanki beynim durmuş gibiydi. Babam paragöz bir insandı hatta beni 
sevmezdi ama beni sırf zengin oldukları için tanımadığım biriyle evlendirmezdi, değil mi? Tüm 
bu olanları düşününce gözümden bir damla yaş aktı. Sonrasında hışımla başımı kaldırıp anneme 
baktım. Bana neden söylememişti ki? O da mı beni göndermek istiyordu? İçimden neden, diye 
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düşündüm. Ben ne para istiyordum ne de mal. Ben sadece mutluluk ve huzur istiyordum. Neden 
sanki böyle bir ailede dünyaya gelmiştim ki? Artık gözyaşlarımı durduramıyordum. Bağırmak, 
çağırmak, yakıp yıkmak istiyordum ama bütün her şey boğazımda düğümlenmiş gibiydi. Ne 
hareket edebiliyor ne de konuşabiliyordum. Ne yani bu muydu benim değerim? En sonunda daya-
namayıp masadan kalktım ve hızlı adımlarla yukarı çıkmaya başladım. Arkadan babamın “Nereye 
gidiyorsun kızım?” dediğini duydum, hâlâ normal bir aileymişiz gibi davranmaya çalışıyordu. 
Babamın sesiyle olduğum yerde durdum fakat arkama dönmedim. Cevap vermekle vermemek 

arasında kalmışken hızlı adımlarla odama doğru çıkmaya 



devam ettim, bu sırada müstakbel kayınvalidemin ve kayınpederimin (!) sinirli konuşmaları ile 
ailemi baş başa bıraktım. Gencin ise sesini hiç duymadım belki ailesinin planlarından onun da 
bu gece haberi olmuştu. Bilmiyordum ama şimdi bunu düşünemeyecek hâldeydim, odama girer 
girmez kapıyı kilitledim. Pencereden başımı çıkarıp sakinleşmeye çalışırken annem kapıyı açmam 
için yalvarıyordu ama umrumda bile değildi. Çünkü ne olduğunu anladığımda benim hissettiklerim 
onun şu anki endişesi ve korkusunun bin katıydı.

Sabah uyandığımda saatin daha beş buçuk olduğunu gördüm. Aşağıya inip en sevdiğim keçim 
İnatçı ile bol bol vakit geçirebilir, çocukluğumdaki gibi huzur bulabilirdim. Ahırların önünden 
kesik kesik meleme sesleri duyuluyordu. Ne olduğunu merak ederek önce koyunların ahırına 
baktım sonra keçilerin ahırına doğru yürüdüm. Ahıra girdiğimde İnatçı’nın can çekiştiğini ve öl-
mek üzere olduğunu gördüm ve çığlıklarıma engel olamadım. En sevdiğim şey gözümün önünde 
ölüyordu ve ben hiçbir şey yapamıyordum. Benim çığlığıma uyanan babam ve annem koşarak 
yanıma geldi. Bana ne olduğunu sormaya fırsatları kalmadan İnatçı’nın ölü bedenini görünce ne 
olduğunu anlayıp sustular. Annem beni teselli etmeye çalışıyordu çünkü o keçinin benim için ne 
kadar önemli olduğunu biliyordu. Babam ise veterineri aramaya çalışıyordu. Çünkü bunun bir 
hastalık olmasından şüpheleniyordu. Ne olduğunu anlamak için komşularımıza gidip geldiğinde 
babamın yüzü kireç gibi olmuştu. Annem babama ne olduğunu sorduğunda babam köyde hastalık 
olduğunu ve bu hastalığa yakalanan neredeyse tüm hayvanların öldüğünü söyledi. Yakındaki tek 
veteriner olan Erman ağabey herkes onu aradığı için çok yoğundu ve dolayısıyla çok az kişinin 
hayvanlarını tedavi edebiliyordu. Yani bu demek oluyordu ki veteriner bizim eve gelmeyecekti. 
Bunun sonucu ise hayvanlarımızın ölümüydü. Babam için bu durum para kaybetmekti. Dün 
gecenin sinirini daha üzerimden atamamışken bir de üzerine bu veteriner konusu açılınca ken-
dimi tutamadım ve babama “Sanki beni okutsaydın servetin mi eksilirdi? Aksine şu an servetini 
kurtarıyor olurdum.” dedim. Bunları öyle bir cesaretle söylemiştim ki buna ben bile şaşırmıştım. 
Hiç kimse konuşmuyordu, sanırım bu fırtınadan önceki sessizlikti. Bir an önce odaya dönüp ka-
pıyı kilitlemeyi düşünürken babamın “Tamam!” dediğini duydum. Bu kelimeyle olduğum yere 
çivilenmiştim sanki. Tek diyebildiğim şey kekeleyerek de olsa “Gerçekten mi?” olmuştu. Babam 
gayet normal bir ses tonuyla “Bunu en başından beri yapmam gerekirdi belki de… Eğer sen şimdi 
üniversiteyi okuyup veteriner olmuş olsaydın belki şu an bunları yaşıyor olmazdık ama olmuşla 
ölmüşe bir çare yok. Her şey senin istediğin gibi olacak. Bu seneki sınavlara gir, dilediğin bölü-
mü oku. Şu evlilik işini de unut gitsin. Sen yeter ki mutlu ol! Ben senin için hiçbir zaman kötü 
baba olmak istemedim. Sadece size daha iyi bir hayat sunmak istedim fakat sonra kendimi para 
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hırsının içinde buldum. Lütfen beni affet canım kızım.” diyerek bana sarıldığında kendimi hiç 
olmadığım kadar mutlu hissettim ve sevildiğime inandım.  Babam belki de benim için en baştan 
beri en iyisini istiyordu ama yöntemi yanlıştı. O günden sonra babam cimriliği bıraktı. Ben sınava 
hazırlandım ve tam istediğim gibi veterinerlik bölümünü kazandım. Hayatımın en güzel şeyleri 
bu üniversitede başıma geldi. En önemlisi ise dedenizle üniversitede tanıştım. Hikâyenin gerisini 
ise zaten anneniz size anlatmıştı. Hadi bakalım şimdi herkes yatağa.

“Ya anneanne biz daha fazla dinlemek istiyoruz… Ne olur anneanne.”

“Evet anneanneciğim. Lütfen biraz daha anlat. Sonra söz hemen uyumaya gideceğiz.”

“Çocuklar anneanneniz haklı. Hadi yatağa. Hem anneannenizin de uykusu gelmiş, 
değil mi anne?”

“Evet! Hadi bakalım herkes yatağa. İyi geceler.”

“İyi geceler anneanne!”

Dünyanın en mutlu insanı bendim sanırım. Zamanında çok şeyler yaşa-
mıştım ama artık mutluluğa ermiştim. Şimdi o tüm yaşadıklarım çocuklar 
için anlatılacak bir hikâyeye dönüşmüştü sadece. Ve 
hepsinden öte dünyalar güzeli bir kızım ve dünyalar 
tatlısı iki torunum vardı. İşte benim için huzur ve 
mutluluk buydu. Ve bu mutluluğa erişmemin en 
büyük sebebi de sensin, teşekkürler baba…
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Nazife Betül Keloğlu
Balıkesir
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank
Bilim ve Sanat Merkezi

Handan Burak Aksoy
Danışman Öğretmen

Bir bahar sabahı açtım gözlerimi bu dünyaya. O günden beri masallarla uyudum, hikâyelerle 

büyüdüm. Zihnimi rengârenk boyayan bu renkli dünyaya daha farklı tonlar katmak istediğimi fark 

ettiğimdeyse yazmaya başladım. Şimdi öğrencisi olduğum Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve 

Sanat Merkezinde yazmaya, anlatmaya, dilim döndüğünce devam ediyorum. Her ilham geldiğinde 

aynı aşkla başlıyorum yazmaya. Günün karmaşasından kaçmak için kâğıda, kaleme sarılıyorum 

ve bambaşka kapılar açılıyor önüme. Bu dünyadan soyutlanıyorum ve kendimi kâh Kaf Dağı’nda 

kâh peri padişahının sarayında buluyorum. Bazen bir yıldızın kuyruğuna takılıyor, diyar diyar gezi-

yorum kitap dünyasının semalarında. Gözlerim açıkken gördüklerimi yazıyor; gözlerim kapalıyken 

yazdıklarımı görüyorum ve bir gün gerçekten iyi bir yazar olabilmeyi umuyorum…
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Kuvvete dayanmayan adalet aciz,

adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

       Blaise Pascal

Zeliha kadın, ağır ağır tırmandı merdivenleri. Son zamanlarda iyice güçsüz düşmüş, 
eli ayağı neredeyse kendisine hizmet etmez olmuştu. Durdu, son bir gayretle topladı 
kendini. Önünde yalnızca iki basamak kalmıştı. Bir, iki… İşte, sonunda duruşmanın 

yapılacağı mahkeme salonundaydı. Yavaşça kaldırdı başını. Yukarı baktı, taa hâkimin oturaca-
ğı yere. “Adalet, mülkün temelidir.” yazıyordu. Tutamadı kendini. İki damla yaş süzülüverdi 
gözlerinden. 

Mahkeme salonu boştu henüz. Gelmemişti Gülnihal. Davası görülecekler de yoktu ortada. 
Derin bir nefes aldı Zeliha kadın. Nefes almaktan çok, iç çekmek gibiydi. Sonra gözleri yeniden 
kürsünün üzerindeki söze takıldı. “Adalet!” Sahi, gerçekten de mülkün temeli miydi herkesçe? 
Kelimenin her harfi ayrı anlam taşıyormuşçasına ayıramadı gözlerini adaletten. Daldı, gitti 
gözleri, yıllar yıllar öncesine. Henüz on beşindeydi. Evlerinden neden çıkarılıyorlar, tarlaları 
neden ellerinden gidiyor, hayvanlarını neden alıyorlardı ki? Annesi ağlıyor, babası çaresiz 
gözleriyle ağlamaktan çok yok oluyordu sanki. Babası, onun en sevgilisi, eriyordu sanki bahçe 
kapısından çıkan hayvanlara bakarken. Zaten çok eşyaları yoktu. Olanını da kapının önüne 

Adalete Uzanan Yol
Nilsu Püllüm
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koyuvermişlerdi konu komşu dedikleri. “Ağlama.” diyordu içlerinden biri annesine. “Ağlama, 
bak yetişmiş kızın. İlyas Ağa’nın oğluna verirsin Zeliha’yı. O da alır size evi yeniden. Diğer 
malları da çalışır kazanır alırsınız.” 

Boş gözlerle baktı Zeliha’nın annesi. Sanki duymadı söylenen sözleri. Onun gözü kulağı ne 
giden hayvanlarda ne kapı önüne saçılmış öte beride ne de densiz komşularının verdiği akıldaydı. 
Gözü de kulağı da kocasındaydı. Kocasının çaresizlikle eriyen gözlerindeydi. Hâlbuki kendini 
bildi bileli çalışırdı Zeliha’nın babası ve annesi. Sabah ezanını tarlada karşılar, yatsı ezanını 
hayvanların damında işlenirken dinlerdi hep ikisi. Çocuklara Zeliha bakardı. Yemeği o yapar, 
evi o süpürürdü. Çok istedi mektebe gitsin, okusun, öğretmen olsun. Olmadı. Ona evde ihtiyaç 
vardı. Hem para pul da yoktu hani. İlyas Ağa’ya da borç çoktu. Neden nasıl olmuştu onca borç? 
Bugün bile hâlâ anlamazdı ya, çoktu işte. Oysa kuru soğanı bulgura katık eder, ayran içmeyi 
lüks bellerlerdi. Ne giyecek ikinci bir elbiseleri ne ayrı bir göz odaları vardı. Onca çalışmaya 
neden ödenmezdi ki bu borç dedikleri şey?

Geceyi bir akrabalarının evlerinde geçirmişlerdi. Babasının ağzını bıçak açmıyor, başı yer-
den kalkmıyordu. Derin bir utanca boğulmuş gibi bakamıyordu karısının gözlerine. Annesi ise 
durmadan “Adalet yok bu cihanda.” diyordu. Ninesi kaldırdı başını. Baktı gelininin yüzüne. 
Dedi ki:

—Adalet, insanın yüreğinde olmadığı zaman gücü ateş 
olur zalimlerin. Yakar, geçer bizim gibi garibanları. 

Zeliha tuttu ninesinin elini ve sordu sessizce:

—İnsanın yüreğindeki adalet nasıl olur ki 
nine? 

Yaşlı kadın öptü torununun ellerini: 

—Vicdan, en büyük mahkemedir 
kuzum. Vicdanının sesini duyma-
yan adalet kelimesini bilmez, 
bilemez. Adil olamaz eşi-
ne dostuna. Zalimliğe 
dönüşür her tür-
lü gücü.
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O gece uyumadı hiçbiri. O gece, adaletin gariban insanlara uğramadığı o küçük köyde, 
haksız şekilde ellerinden alınan her şey üzerine yemin etti Zeliha. Büyüyünce adalet hâlâ ona 
gelmezse o gidip bulacaktı adaleti.

Köyde durmaya daha fazla dayanamadı babası. Topladı çoluk çocuğunu, göç etti herkesin 
korktuğu şehre. Gece demedi, gündüz bilmedi, durmadı, dinlenmedi ömrünce. Çalıştı, çabaladı, 
baktı ailesine. Bir işten öbürüne koştu. Nefes almak için bile ara vermeye fırsatı olmadı ama 
hiç bakmadı ardına. Adaletin, güçlünün elinde olduğu o köye düşmedi bir daha yolu. 

Yıllar geçti. Zeliha kendi yuvasını kurdu. Kendi çocuklarını büyüttü kardeşlerinden sonra. 
İki oğlu öğretmen olmuştu bile. Çok sonra doğan küçük kızı ise Zeliha’nın rüyalarına giren 
adaletsiz gecenin, gözyaşlarının hesabını sormak için büyüdü âdeta. İlk ve tek tercihi olan 
hukuk fakültesini başarıyla bitirdi. Bugün ilk büyük davasına bakacaktı avukat olarak. Zeliha 
kadın, kızının adalete sahip çıkışını izleyecekti. Belki de bu yolla, binlerce kez İlyas ağaları alt 
edişine şahit olacaktı ömrü yeterse.

Gülnihal, elinde evrak çantası adliyeye doğru yürüyordu. Kaldırımın ucunda oturan çocuğa 
ilişti gözü. Kendi yurdundan rızası dışında sürülmüştü belki de çocuk. Cüzdanını açtı Gülnihal. 
Çocuğun sattığı mendillerden birini aldı. Avucuna bıraktı parayı. Düşündü içinden:

“Adalet, bu küçük çocuk için neydi?” Şüphesiz adalet, kendi yurdunu terk etmek zorunda 
kalan bir çocuk için yurduna dönmekti. Belki de yalnızca bugün için sıcak bir lokma ekmek 
yemekti. Sabah çekinerek bürosuna giren ve kocasının şerrinden ölesiye korkan o ürkek kadın 
için sığınılacak güvenli bir limandı. Adalet, annesi Zeliha gibi akıllı kızların “Kız çocuğu oku-
maz. Ona evde ihtiyaç var. Evlenip kendi çocuklarını okutsun artık.” sözlerinden korunmasıydı. 
Adalet, çocuk yaşta gelin olmak zorunda bırakılan birçok Zeliha’nın, Ayşe’nin, Zeynep’in sesi 
olmaktı. Yeni çocuk gelinler olmasın diye direnmesiydi. Şüphesiz adalet, kanunlar önünde 
paranın, gücün değil hakkın dile gelmesiydi. Tacize uğrayan onlarca çocuğun sessiz çığlığını 
duymak, onlara bu zulmü yapanlara bedel ödetmekti. Adalet, akşam eve döndüğünde kendini 
iyi hissetmek, çocuklarının yüzüne başı dimdik bakabilmekti. Adalet, başını yastığa koyduğu 
zaman huzurla uyuyabilmekti.

Adalet, vicdanını her sabah yanına almaktı. Tüm bu cümleler peş peşe dökülürken sessizce 
içinden, çoktan duruşma salonunun kapısına gelmişti Gülnihal. Aralık kapıdan annesinin o gül 
yüzünü gördü. Minnetle baktı. Bir kez daha söz verdi içinden. Son nefesine kadar adalete ışık 
tutacaktı. 
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Nilsu Püllüm
Isparta 
Şehit Polis Mehmet Karacatilki
Bilim ve Sanat Merkezi

İzlem Çakmak
Danışman Öğretmen

Bundan on beş yıl önce 13 Ocak 2003’te doğan Nilsu Püllüm, anne ve babasının tek çocuğudur. 

Eğitim hayatıma Gaziantep’te başladım. Babamın işi nedeniyle ilkokul ve ortaokulu Isparta’da 

bitirdim. Kitap okumaya olan ilgim annemle başladı. Onun okumaya olan ilgisi beni de çekti o 

sihirli dünyaya ve kopamadım bir daha da bu dünyadan. 

Her bir kitapla keşfettiğim bu yeni dünyalara ben de bir dünya eklemek hayaliyle başladım 

yazmaya. Yazmakta da en büyük kılavuzum annemdi.  Hayalimdeki dünyaları yazıya dökmem ise 

BİLSEM’de gerçeğe dönüştü. 

Yenilerde ise şiir sarmaya başladı duygularımı. Yazmak ve müzik dinlemek en keyif aldığım 

vakit geçirme şekli.
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Tek gözünü açıp annesinin uyuyup uyumadığını kontrol etti küçük kız. Kızıl kıvırcık 
saçları karışmış, yerde uyuduğu için her tarafı tutulmuştu. Yatağı bundan daha rahat 
değildi ve ne zaman hareket etse kulak tırmalayan iğrenç bir ses çıkarıyordu. Kız, ev-

lerindeki tek ısı kaynağı olan mangalın yanında uyuyordu. Annesi, kızı üşümesin diye koymuştu 
onu oraya ve şimdi küçük kızın tam karşısında üstündeki iki battaniye yüzünden tortop olmuş bir 
şekilde uyuyordu. Uzun kirli ve yağlı saçlarının bir tutamı kırışmış ve çökmüş yüzüne düşmüştü. 

Kendi üstündeki kirlenmiş örtüyü kenara attı ve hep elinde tuttuğu ayıcığına sıkıca sarıldı. Her 
tarafı dikişle kaplı ve çöp kokulu o küçük ayıcık ona mucizelerin gerçek olduğunu anlatmıştı. 
Oysa annesi inanmazdı mucizelere. Eğer mucizeler gerçek olsaymış kimseyi ona ihtiyaç duymak 
zorunda bırakmazlarmış. Ama eğer ihtiyaç duyulmasa o zaman neden adı mucize olsun ki? 

Karar vermişti. Dışarı çıkacak ve annesine mucizelerin gerçek olduğunu kanıtlamak için bir 
şey bulacaktı. Çıplak ayaklarıyla tahta kapıya yaklaştı. Kapıyı yavaşça aralarken yüzü buruştu. 
Çıplak ayaklarını yola taşıdığında yoldaki taş ve cam kırıkları onu korkutmuyordu. Hırsla yüzüne 
düşmüş bir tutam saçı geriye itti. “Varlıklarını ispatlayacağım.” 

Ayıcığını yüzünün seviyesine çıkardı ve koşmaya başladı.  Yürümek için vakti kalmamıştı. An-
nesi ona inanmazsa olabilecek şeyler gözünün önünden geçiyordu. Ne o ne de annesi pes etmeliydi. 
Geç olmasına rağmen sokakta oturan birkaç çocuk gördü. Onlar konuşurken yanlarından geçip 
gitti küçük kız, kimse fark etmedi. Sonra bakkalını kapatan ve ağlamakta olan yaşlı adamı gördü. 
Adamın mutluluğa ihtiyacı vardı ama ihtiyaçlarının farkında olmamak kızı görmesini engelledi.  
Oysa küçük kız biliyordu. Sen neyin varlığına inanırsan o evrenin koca bir köşesinde kalbin bir 

Ay Işığı
Nilsu Olğar
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parçası olarak yaşamaya, seni aramaya başlıyordu. Tek gereken onu görmek ve bir kalbin parçası 
olduğunu, gözlerin şeffaf kanıyla birlikte o titreyen vücuttan ayrılışını hatırlatmaktı. Mucizeler 
böyle var olmaz mıydı zaten? Oluşmazdı onlar, oluşturulurdu. Hayallerin depreminde yıkılan 
beyin ve kül olmaya yüz tutmuş o zayıf kalp tarafından oluşturulurdu. Mucizelere kavuşmak için 
çıkılan yolda ayaklar kesilir, eller çizilirdi. Gözler mutlulukla, umutla baktıktan sonra ne önemi 
vardı birkaç küçük fiziksel yaranın? Ruhsal olmadığı sürece her bir acı ay gibiydi. Mutluluk 
güneşinden beslenir sonra çekip giderdi. 

 Küçük kızın ayağı geceliğine takıldı ve yere düştü. Dizleri uzun zamandır bakılmamış ve 
bozulduktan sonra asfalt dökülmemiş yola sürtündü. İnce ve beyaz derisi açılıp yolun kırmızıya 
boyanmasına izin verdi. “Neredesin? Artık çık ortaya!” diye bağırdı küçük kız dolu gözlerle. 
Bakışlarını gökyüzüne kaldırdı. Tepesinde duran yeşil heybetli ağaç yüzünden görünmüyordu 
sonsuzluğun yuvası. Elleriyle yüzünü silip ağacın sarılmak için açılmış gibi duran köklerinin üstüne 
uzandı. Belki de biraz dinlenmeliydi. Aramaya ara verip annesinin nefes alıp verişini dinlemeliydi 
bir süre. Yavaşça inip kalkan göğsüne sığınmalı, dizlerinin ağrısının geçmesini orada beklemeliydi. 
Bir anda doğruldu. Beklemek mi? Zaman ve yaşam da bekliyor muydu ki o beklemeye cesaret 
etmişti. Beklemek cesaret işiydi. Hayatın seni umursamayacağını bile bile durmak yürek isterdi. 
Uzaklaşırdın aydan, güneşten. Onlar sen olmadan döngüsüne devam ederken sadece izlerdin. 
Eğer şansın varsa bir daha yaşamaya çalışmaya başlardın. Farklı olduğunu bile bile döngüyü sey-
retmenin verdiği tecrübelerle yaşamaya başlardın. Eğer 
döngünün büyüsünü keşfedecek kadar onu izlersen 
seni de yörüngesine çekerdi. Sonsuzluğun yanın-
da hiçlik olarak ölürdün. Ama korkuyordu kız. 
Annesini kaybetmekten öylesine korkuyordu ki 
beklemeyi aklına dahi getirmemeliydi. Annesine 
bir şey olursa nasıl yaşardı o? Peki mucizele-
re inanmayan zavallı annesi bu inançsızlıkla 
nasıl yaşardı?

Ayağa kalktı ve daha tedbirli, 
güvenli ve dikkatli bir şekilde 
ilerlemeye başladı. Adımları 
dans ediyordu ilk başta. 
Yavaş ve zarifti. 
Ama dünya de-
ğildi o ve sabır-
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sızlığı sakinliğini alt etti. Yavaş yavaş yarışmaya başladı küçük ayakları. Koştu. Yol sona erene, 
umudu çaresizliğin ateşinde yanana kadar koştu. Karşısına alt edemeyeceği koca bir duvar çıkana 
kadar beyniyle savaşa savaşa koştu. Bu koca duvarı daha önce görmemişti küçük kız. Duvar griydi 
ve yapımı daha tamamlanmamış olmasına rağmen içinde birilerinin yaşadığı belli olan eski bir 
eve bekçilik yapıyordu. Yer yer çatlamış ve küflenmişti. Kız titreyen vücuduna sarıldı, dudaklarını 
ısırdı. Kelimenin tam anlamıyla yolun sonuna gelmişti. Şimdiye kadar annesinin gülen tüm anları 
gözünün önünden geçerken duvara doğru ilerledi. Elini yavaşça gezdirdi. Kızgın değildi o duva-
ra. Belki o olmasaydı koşmaya, annesinden uzaklaşmaya devam edecekti. Kabul mu etmeliydi 
ölümü, yok oluşu? Duvarın dibine çöktü ve başını gökyüzüne kaldırdı. Ay tam yuvarlak şekliyle 
parlıyor, sanki birilerine varlığını kanıtlamaya çalışıyordu. Önceden olsa kendisine seslendiğini 
düşünürdü ayın. Onu kendisinin yanına resmin tamamına bakmaya çağırdığını düşünürdü. “Sen 
benim için değil, zorunda olduğun için oradasın değil mi?” diye sordu masum bir şekilde aya. 
Ayağa kalktı ve son kez duvara baktı. 

Ayın tüm ışığı duvarın üstüne düşmüştü sanki. Duvarın çatlaklarını takip ederken başını yukarı 
kaldırdı. Duvarın başında, en tepesinde bir papatya bembeyaz taç yapraklarını açmış aya sarılmak 
ister gibi ona dönmüştü. Ayağını bir çatlağa yerleştirdi. Sonra bir ötekine. Ayakları hızlıydı ama 
zarafetini kaybetmemişti. Duvarın en tepesindeki o çiçeği kaptığı gibi yere atladı. Vücudunu ve 
başını çarpmamak için ellerini feda etmek zorunda kalmıştı ama umursamadı. En başından beri 
aradığı şeyi bulmuştu. Saatlerce koşarak geldiği yolu ona dakikalar gibi gelen bir sürede rüzgârı 
yüzünde hissederek koştu. Annesi uyuyordu ama aldırmadı ve annesini uyandırdı. 

Telaşla gözlerini açan kadıncağız hızla etrafı taradı ve sonunda gözleri kızının bal rengi 
gözleriyle kenetlendi. Hilal şeklindeki kaşları merak ve endişeyle havaya kalkarken küçük kızı 
gözünün önünde bir papatyayı salladı. “Buldum işte anne. Sana mucizeyi getirdim.” “Güzel kızım 
ama o sadece bir çiçek.” dedi kadın bitmek tükenmek bilmeyen sabrıyla. Kızının boş hayallere 
kapılmasını ve hayatını var olmayan hayal ürünü şeylere bırakmasını istemiyordu. Ama kızının 
sözleri o an hayata bakış açısını değiştirdi.

“Bunu yaşlı bir duvarın en tepesinden aldım. Duvarın tepesinde nasıl bir çiçek açar? Haklısın 
anneciğim. Etrafta bir sürü var bu çiçekten ve çimlere sahip bir park için önemli değil. Ama ya 
hayata sahip olmayan terk edilmiş bir evin duvarı için bu çiçeğin anlamı ne? Sonunda anladım. 
Mucizeler yaratılmıyor. Mucizeler hayatın ta kendisi, sadece senin neye sahip olduğunla alakalı. 
Bu yüzden bize gelmek için kötü zamanı bekliyorlar gibi geliyor sana. İyi bir dönemdeysen onun 
ne denli önemli olduğunu anlayamadığın için.” 
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Nilsu Olğar
Mersin
Yenişehir Belediyesi Bilim ve
Sanat Merkezi

Özlem Göktaş
Danışman Öğretmen

Ailemin gözbebeği olarak 23 Haziran’da Mersin’de doğdum. Annem, okuduğu bir kitaptan 

esinlenerek Nilsu koymuş adımı. Babam iş için şehir dışına çok gittiği için küçüklüğüm annemin 

eczanesinde geçti. İlkokula başlayıncaya kadar babamın seyahat ettiği şehirlerden getirdiği klasik 

müzik CD’leriyle uyudum. Birinci sınıfta piyanonun tuşlarıyla tanışarak müzik ve sanat yoluna 

adım attım. Hissettiklerimi başkalarıyla paylaşmayan bir çocuktum ve hiç durmadan film izliyor, 

izlediğim filmleri kafamda tekrar tekrar yeniden kurguluyordum. Dördüncü sınıfa geldiğimde artık 

piyano kendimi ifade etmeme, beni dinlendirmeye yeterli gelmiyordu. İlkokul dördüncü sınıfta Bilim 

ve Sanat Merkezini kazanmam benim için bir dönüm noktası oldu. Kitapların renkli, gizemli dün-

yasıyla tanıştım. O zamandan beri okuyor, yazıyor ve çalıyorum. Yazdıklarımı paylaşmaktan hep 

korkmuşumdur. “Cesaret korkuların üstüne gitmek değil midir?” yazınca bir kitabın satırlarında, 

yazdıklarımı paylaşmaya başladım. Şimdi 9. sınıf öğrencisiyim. Günlerin bana getirdiği en büyük 

güzellik, her geçen gün artan okuma ve yazma heyecanım…
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YAZ 

Güneş hastane odasının her köşesini ışıkla doldurmuş, her şeyi altın rengine 
boyuyordu. Odada kuru bir sıcaklık vardı. İhtiyar adam sıcağa alışıktı hatta 
eskiden onu sevdiğini dahi söyleyebilirdi. Şu an ise bu sevgisi geçmişin sisleri 

arasında kayboluyordu. 

Pines Ridge Hastanesinde ne sıcağa ne de güneşin altın ışıklarına katlanılıyordu. İhtiya-
rın kızıl derisi çorak çöl kumları gibi kavruluyor, derisinin kırışıklıkları kurak toprak gibi 
belirginleşiyordu.

Hastaneye ilk geldiğinde bunun için güneşe kızmıştı. Neden bu kadar sıcak olduğunu 
sorgulamış, göğe lanetler savurmuştu. Bir süre sonra bunaltıcı hava ve ortam için hastaneyi 
suçlamaya karar vermişti. Leş kokulu ve yakıcı sıvılar güneşte ısınıyor, yapısı değişiyor ve 
baş ağrıtan bir ortam oluşturuyordu.

Bu sabah otururken aklında yeni bir düşünce yeşermişti. Belki de farklı düşünmesine ve 
hissetmesine neden olan çevresindekilerin değişmesi değildi. Değişen kendisiydi. Son bir ay 
içinde seksen beş senelik ömründe hiç hissetmediği kadar üzmüş, yormuştu kendini. Beyaz 
adamların ona yaşattıkları değişmesine, hiçbir şeyden zevk alamamasına neden olmuştu.

Hayalet Dansı
Metin Can Kılıç
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Elinin üstündeki kırışıklıklardan birine konan bir sinek aniden dü-
şüncelerinden sıyrılmasına neden oldu. Bir süre elini kıpırdatmadan sineği 
inceledi. Kendisine bir zararı yoktu ve yarattığı kaşıntıdan rahatsız olmuyordu. Sinek 
bir süre elinde gezindi, uçup koluna kondu, ardından yakıcı havayı içeri davet eden pence-
reden uçup gitti. Dikkatini dağıtacak hiçbir şey kalmayınca zihni hemen yanındaki yatakta 
yatan eşine takıldı. Ona bakmakta zorlandığı için kendinden utandı. Doktor dedikleri adam 
eşinin tüm yaralı parçalarını hemşirelerine sardırtmıştı. Söylediğine göre eşi yaşayacak ve 
hastanede olduğu sürece ölmeyecekti. Onları sapasağlam taburcu edeceklerdi.

İhtiyar adam doktorun yaşamanın bu olduğunu sanmasına şaşıyordu. Eşine yaptıkları bakım, 
verilen yemekler ve davranışları her geçen gün bir öncekini aratır oluyordu. Diğer hastane 
odalarında yatan dostlarına yapılan bakım için de aynı şey söylenebilirdi. Kendilerinden daha 
ağır durumda olanları da vardı, buna rağmen bakımları yetersizdi.

Hemşireler ve doktorlar bir şey söylemiyor olsalar bile tüm yoldaşlarıyla birlikte bir iki 
yıla kalmadan bu berbat hastanede öleceklerini hissediyordu. İhtiyar adam, kafasını ağır 
düşüncelerden sıyırmak istedi. Uyuyan eşinin elini tuttu ve bal rengi gözlerine baktı. Eşi 
uyurken gözleri aralık kalırdı. Ondan geriye güzel kalan tek şey bu ışıl ışıl gözlerdi.

Aniden yanda duran çirkin aletten seri ve rahatsız edici bir zil sesi çalmaya başladığını 
duydu. Beyazlar bu alete “saat” diyordu. İhtiyarın bu garip aleti kullanmayı ve çalışma pren-
sibini öğrenmesi uzun zamanını almıştı. “Saati” eşine yemek alacağı zamanı haber vermesi 
için kuruyordu. Neyse ki eşinin uykusu derindi ve böyle seslere uyanmazdı.

Bu hastanede çalışanlara ne yiyecek ne de başka bir konuda güveni vardı. Eşinin çok zayıf 
bir hafızası vardı. Yıllardır ona her gün kendisinin kocası olduğunu hatırlatır ve bazen saat-
lerce hayatını anlatırdı. Öyle zamanlar gelirdi ki yiyeceğin nasıl çiğnendiğini unuturdu. Bir 
kere bu nedenle onu boğulmaktan zar zor kurtardığını anımsadığında hep acı acı gülümsedi.

Doktor, eşini incelerken ağır yaralarının yanında bir başka hastalığının olduğunu söyle-
mişti. Söylediğine göre tıp biliminde bu hastalığa “alzheimer” deniyordu. Bunu bilmediği 
için ihtiyar adamı aşağılayan bakışlarla süzmüştü. İhtiyar, eşinin hatırlama sıkıntısı olduğunu 
biliyordu fakat bunun nedeninin yaşlılık olduğunu sanıyordu. Yaşlılık gençliğin getirdiği 
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çoğu güzelliği alırdı. Beyaz adamların buna hastalık dediğini hatta isim bile koyduklarını 
duyduğunda şaşırmıştı.

Yelkovan hantalca ilerliyordu. Yemek almak için zamanı uçup gidiyordu. Beyazların 
yemekleri tatsızdı ve mideye dokunuyordu. Eşi bu yemekleri her yeme denemesinde öğürü-
yor, kusuyor, iştahı kapanıyor ve günün kalanında kendini kötü hissediyordu. İhtiyar, eşinin 
sıkıntısına kendince bir çözüm bulmuştu. Yemek zamanlarından önce kendisi yiyecek alıp 
saklıyor, hemşirelerin getirdiği yemekleri camdan dışarı döküyor ve sakladığı yemeği çıkarıp 
eşine yediriyordu. Döktüğü yemeklerin çaresine sokak köpekleri bakıyordu.

Hızlı bir hareketle oturduğu sandalyeden kalktı. Sandalyenin tahtaları gıcırdadı. Ayağa 
kalkmasıyla üzerindeki garip giysilerinin rahatsız edici dokusunu hissetti. Bu giysiler ihtiya-
rın kendini rahatsız ve diken üzerinde hissetmesine neden oluyordu. Eliyle kolunu kaşıyarak 
kapıya yöneldi. 

Odadan çıkmak üzereyken gözü kapının yanında duran sehpaya takıldı. Üzerinde bugünün 
gazetesi vardı. Gazeteyi aldı ve manşete baktı. Beyazlar topraklarına geldiğinden beri dillerini 
ve harflerini öğrenmek zorunda kalmıştı, okuması biraz uzun zaman alıyordu. “Bay-Man” 
isimli yeni çıkmış bir gözlük markasının reklamı vardı manşette. Bir gözlük resminin hemen 
altında “Yılın Olayı” yazıyordu. İhtiyar adam bir maymunun tehditkâr gülümsemesiyle sırıttı. 
“Yılın olayı” diyerek homurdandı. Gazeteyi yere atıp kapıdan çıkarken sürekli yılın olayı dediği 
duyulabiliyordu. Odanın kapısı kapandı. Oda kısa bir süre sonra eski sessizliğine büründü.

GÜZ

Bu çorak topraklarda hiçbir zaman tam anlamıyla bahar yaşanmazdı. Bu yüzden güzün 
son günleri yaklaşırken baharın gidişi fark edilmezdi. Bu baharın sonu da pek farklı değildi. 
İhtiyar ise hayatında ilk defa bu mevsimin son demlerini,  havada uçuşan koyu sarı yaprak-
ların kızıl kahve toprağı süslemesini hiç olmadığı kadar sevmeye başlamıştı. Bu yapraklarda 
kendinden bir şeyler bulur olmuştu. 
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Pines Ridge Hastanesine geldiklerinden beri eşi bazı sabahlar uyandığında ağır yaralarının 
olduğunu unutmuş oluyordu. Uyandığında kendi hâlini görünce krize giriyordu. Doktor bu 
nedenle eşine bir günlük tutmasını ve her sabah okumasını tavsiye etmişti. Bu şekilde her 
sabah hayatını tekrar hatırlayabilecekti.

Bu uygulamanın ilk sabahıydı. Önceki günün akşamı, eşi tüm hayatının özetini bir ajandaya 
yazmıştı. İhtiyar o akşam bunun işe yarayacağını ummuştu fakat sabah yerde eşiyle birlikte 
hüngür hüngür ağlarken bu günlüğün hiçbir işe yaramadığına karar vermişti.

Bir saat önce kahvaltı için aldığı yiyeceklerle hastaneye dönmüş ve kapıdan içeri girdi-
ğinde eşini yatakta bulamayınca paniğe kapılmış, poşetleri düşürmüş ve gözleriyle delicesine 
odayı taramıştı. Sarı lekelerle dolu mermerlerin üzerinde önceden orada olmayan kırmızı 
renkli lekeleri fark etmiş, gözüyle lekenin gittiği yeri takip etmişti. Lekelerin gittiği yerin 
sonunda eşi vardı. 

İhtiyar adam korkuyla titremeye başladı. Zihni boğazını kelimelerle, sorularla ve ağıtlarla 
doldurdu fakat ağzı ona ihanet etti. Ayakları olduğu yere kilitlendi. Yorgun aklı düşünemi-
yor ve bulanık düşüncelerle kaplanıyordu.  Eşi oda kapısının aniden açılmasından irkilmiş 
bir biçimde kanlanmış gözleriyle ihtiyar adama bakıyordu. Hemen yanında günlük vardı. 
Üstündeki sargılar taze kanla dolmuştu. Bazı sargılar açılmıştı ve çürümüş yaralarını, eksik 
parçalarını gözler önüne seriyordu. Kadının tüm vücudu zangırdıyordu. Sağ gözü seğiriyordu. 
İhtiyar adam zihni elverdiğince düşündü ve eşinin sürünerek sobanın yanına geldiğini anladı.

Yaşlı kadın şoka girmişti. Açıklama yapmak istiyordu fakat doğru kelimeleri bulamıyor-
du. Zihni düşünemeyecek kadar yorulmuştu. Günlüğü okumuştu, ölmek istemişti. Aslında 
olanlar bu kadar basitti. Kendisini anlatmaya çalışırken kocasının gözündeki anlayışlı ve bir 
o kadar hüzünlü bakışları gördü. Anlatmaya ihtiyacı olmadığını fark etti. Büyük bir gayret 
sarf ederek kocasının dizlerine doğru süründü, ilk önce içindeki acıyı atmak istediğinden 
eşine güçsüz kollarıyla ardı ardına vurdu fakat ihtiyar adam kadının ellerini nazikçe tutarak 
vurmasını engelledi. Bunun üzerine yaşlı kadın yüzünün parçalanmamış kısmını dizine yas-
ladı ve ağladı, saatlerce ağladı.

İhtiyar adam bunların hepsini tekrar yaşadı eşi ağlarken. Sahne sürekli başa sardı. Her 
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geçen dakika günlüğün büyük bir hata olduğuna dair inancını pekiştirdi. Kendini acı ve hüz-
nün pençesine bıraktı. Artık karşı koymaya gücü yoktu. Yorgun gözlerini kaldırıp pencereden 
dışarıya bakıp ağaçtan dökülen güz yapraklarının ağır süzülüşünü izledi. Doğa ölüyordu. 
Tıpkı kendisi gibi bilinmeze doğru bir sağa bir sola savrularak ölüyordu.

KIŞ

Pines Ridge Hastanesi soğuktu. Sobalar hastaneyi ısıtmaya, odunlar ise soba ateşlerini 
harlamaya yetmiyordu. Karanlık, gökyüzünün bütün renklerini ve yıldızlarını yutmuştu. En 
sıcak ve canlı yürekler bile bu havada karanlığa karışır, donardı. Günlerdir yağan kar, toprağın 
her karışını kaplamış, hantal beyaz adamların ağır ve çirkin botlarının izleriyle kirlenmiş, 
çiğnenmiş ve çamurla kaplanmıştı.

İhtiyar adam artık karanlığı ve soğuğu hissedemiyordu. Yüreği çoktan donmuştu. Düşüncele-
ri, hisleri çoktan donmuştu. Yatağın yanındaki sandalyede oturuyor, önündeki duvara bakıyordu 
fakat ne duvarı görüyor ne de küçük hastanede vızıldayan yaşamın seslerini duyabiliyordu.

Eşine baktı. Yüzünde huzursuz ve gergin bir ifadeyle uyuyordu. Elleri yorganı sıkıca 
kavramıştı. Hırıltılı nefesleri, saatin tıkırtısıyla birleşip odada yankılanıyordu. Eşinin görü-
nüşüne alışmıştı. Kadının güzel gözleri, geçen her günle ışığından biraz daha kaybediyordu 
artık. Biraz uzaktan baktığında gözünün akıyla göz bebeği arasındaki farkı söyleyemiyordu.

İhtiyar adam buraya geldiğinden beri değişmiş olduğunu fark ediyordu. Artık yaşadıkları 
karşısında ilk zamanlar gibi dik duramıyordu. Eşine imreniyordu. “Unutabilseydim.” diyordu. 
“Her sabah geçmişi tekrar unutabilseydim, yeniden doğabilseydim.”

Yapabilseydi eğer unutmak istediği çok şey vardı. Kendini düşüncelere her bıraktığında bu 
anılar zihnini sarıyor ve ihtiyar adamı boğuyordu. Hastaneye beraber yatırıldıkları dostlarının 
ölüşünü, eşinin krizlerini ve o gün yaşanan olayı unutmayı ve tertemiz bir sayfa açabilmeyi 
istiyordu.

Bunca aydır hastanedeydi fakat yaşadığı güzel günler tek elinin parmakları kadar çıkmazdı. 
Önceki akşam eşiyle sohbet etmiş, beyazlar gelmeden önceki güzel ve aydınlık zamanlardan 
bahsetmişlerdi.
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Eşi,  ihtiyar adama “Seninle evlendiğimi hatırlamıyorum fakat bunu iyi ki yapmışım. Gü-
zel bir insansın.” demişti. Bunu dedikten hemen sonra uyumuş, ihtiyar adamı düşünceleriyle 
yalnız başına bırakmıştı. Bu sözler ihtiyar adamın sadece acısını körüklemişti. Kadının solgun 
gözlerine bakmak içini sızlatıyordu.

Kendisinin bir insan mı yoksa etrafta süzülen bir buhran mı olduğuna karar veremez 
olmuştu. İçinde kendini suçlu hissetmesine neden olan duygular uyanmaya başlayalı birkaç 
hafta oluyordu. Başlarda bu duyguları zihninin derinliklerine itebiliyorken artık taşmalarına 
engel olamıyordu.

Zihnini yanlış bulduğu düşüncelerden temizlemeye çalışıp kendini suçlarken bir anda 
kendini bu düşüncelerin doğru olduğuna ikna etmeye çalışır buluyordu.

Uzaklaşması gerekiyordu. Hastaneden ayrılacaktı. Doğaya dönecekti. Hastane görevlileri 
kendi baktığından daha kötü de olsa eşine bakarlardı, eşi ise zaten kendini, ihtiyar adamı unu-
tacaktı. Eşinin günlüğünü önceden çöpe atmış olduğu için mutlu oldu. O günlüğü okumaması 
böyle bir durumda çok daha iyiydi. Geri dönecekti ama ne zaman bilmiyordu.

Sandalyeden kalkmadan önce birkaç kere daha düşünmesi gerekti. Sandalyeden kalk-
masının ardından dönüş yoktu. Ne kadar düşündüğünü unuttuğu bir süre boyunca düşündü.

Karar verdi. Sandalyeden hızlıca kalktı. Önceden hazırladığı çantasını aldı ve eşinin yanına 
gitti. Eğildi ve kadının alnından, uyandırmaya korkar biçimde nazikçe öptü. Duygularının 
kalbini kaplayıp kararını etkilemesine izin vermemek için hızlıca odadan çıktı.

SON KARLAR

İhtiyar adam gecenin en karanlık saatlerinden birinde balık tutuyordu. Hastaneden ayrılalı 
bir ay olmuştu. Zamanını avlanarak ve doğada dolaşarak harcamıştı. Gençliğinde olduğu gibi 
balığı soğuk suya dalıp elleriyle yakalayamıyordu fakat oltayla balık tutmak kendisine ayrı 
bir dinginlik veriyordu.

Hava karanlıktı. Gece daha önce hiç görmediği kadar karalara bürünmüştü. Gözleri ihti-
yarı yanıltmıyorsa aylardır her gün bir öncekinden daha karanlık oluyordu. Kalbinin geceyle 
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dans ettiğini hissedebiliyordu. Sanki son bir dansa kaldırılmışçasına coşkulu ve bir o kadar 
da korku dolu atıyordu.

Balığın oltaya takılmasını beklerken gözlerini kapadı ve düşüncelere daldı. Hastaneden 
ayrıldığından beri yaşlı vücudunun izin verdiğince yaptığı şeyler o kadar fazlaydı ki düşü-
necek zaman olmuyordu. Bu da yaşlı adamın işine geliyordu.

Hayattan zevk aldığını nadir hissedebiliyordu. Anın tadını çıkarıyordu. Düşünceleri aklını 
kuşatıp anın önüne geçtiğinde ise geçmişte yaşamaya başlıyordu.

Şu an gözünü kapattığında hayatının nadide hatıraları bir bir gözleri önünden geçmeye 
başlamıştı. Hatıralar; eşi, çocuğu, köyü ve dostlarıyla doluydu. İlk anımsadığında gülümse-
mesine neden oluyor, hemen ardından aklında acı ve buruk bir tat bırakıyordu.

Tüm anılar tatlı değildi. Yakın zamanda yaşadıkları hiç yakasını bırakmamıştı. 
Kâbuslarında ve düşsel gezilerinde acı hatıraları ve bıraktıkları yaraları hep hatırlıyordu.

Gözlerini açtı.

Bir an için, küçücük bir ana sığan bir zaman için bir değildi. Her şeye karışmış, yağan 
kar tanelerinin arasından süzülerek kendisine bakıyordu. Uzaklaşıyor, geride bıraktığı taneye 
bakıyordu. Uzaklaşıyor, karanlığa karışana kadar uzaklaşıyordu.

Kendine geldiğinde yere yığılmış hâldeydi. İçini büyük bir coşku kaplıyordu. Biraz zorla-
narak ayağa kalktı ve her şeyi kucaklarcasına yaşlı ellerini iki yana açtı. Yüreği alıştığından 
çok daha güçlü ve seri atıyordu. “Kapanış vaktidir.”  diye bağırdı.

Bunu söyleyişinin hemen ardından yaşlı bedeninin izin verdiğince coşku ve mutlulukla 
dans etmeye başladı. Bu dans hayalet dansıydı.  Kemikleri ağrıyana, vücudu ateş gibi yanana 
ve gözleri etrafı seçemez hâle gelene kadar dans etti.

Yorgun düştüğünü anladığında çoktan yere yığılmış, gökyüzünü izliyordu. Vücudundaki 
yoğun ağrı umrunda değildi. Haykırarak gülüyordu. Bağırıyor ve karın üzerinde tepiniyordu. 
Nefes nefese kalana kadar gülmeye devam etti.

Bir süre sonra vücudu kendine gelip ihtiyarı taşıyabilecek gibi olduğunda ihtiyar adam 
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ayağa kalktı. Gözleri biraz bulanık görüyordu ve etraftaki şeyleri seçemiyordu. Bir süre bek-
ledikten sonra görüntü netleşmeye başladığında nehrin karşısında daha önce orada olmayan, 
gelişini dahi duymadığı genç bir kadın gördü. Ürktü fakat kaçabilecek gücü yoktu. Buna 
rağmen kaçmayı denerken yere yuvarlandı ve karların arasından baktı.

Kadının gözleri, saçı ve elbisesi gece kadar karanlıktı. Öyle ki kara göğe karışarak yok 
oldukları söylenebilirdi. Uzun boyluydu ve dizleri üzerine çökmüş, ihtiyar adamın gözlerine 
bakıyordu. Yüzünde alaycı bir gülümseme vardı. Alaycı olduğu kadar davetkâr bir gülüm-
semeydi.

Kadın yüz ifadesini bozmadan ayağa kalktı. Elini göğe kaldırdı ve havadan bir kart çekti. 
Hemen ardından nehrin üzerinde ihtiyar adamın tarafına doğru suyun üzerinde yürümeye 
başladı. Narin ve şık adımlar atıyordu, parmak uçlarında ilerliyordu. Eteğinin uçları suyun 
üzerinde yüzüyor, batmıyordu.

Genç kadın, ihtiyarın yanına geldiğinde kartı ihtiyarın önüne -yere- attı. İhtiyar adamın 
bakması için kafasıyla onay işareti verdi. İhtiyar adam eğilip karta baktı. Gecenin kendisi 
kadar siyah ve yıldızlarla bezenmiş desenlere sahipti. Bu, üstünde bir kadın resmi olan karttı.

İhtiyar adam anlıyordu. Sormak istediği sorular vardı. Başını kaldırdı fakat siyah elbiseli 
kadın çoktan gecenin karanlığına karışmıştı. O ana kadar durmuş sandığı bütün doğanın 
sesleri tekrar canlandı.

KAPANIŞ

İhtiyar adam yapması gerekeni biliyordu. Olayın ardından yola çıkalı bir hafta olmuştu. 
Şimdi, Pines Ridge Hastanesinin önünde yorgun ve aç bir hâlde bekliyordu.

İçeri girdi. Eşinin odasına yöneldi. Geçtiğini gören hemşireler endişeyle peşinden koşmaya 
başladılar. İhtiyar hızını elinden geldiğince artırdı ve eşinin odasını buldu. Kapıyı açıp içeri 
daldı. Hemşireler içeri girmediler, kapının ardında endişeli gözlerle beklediler.

İhtiyar adam odada eşini göremiyordu. İçindeki alev söndü. Şaşırmış ve rahatlamıştı. 
Eşinin yattığı yatağa yaklaştı ve ne olduğunu anlamasını sağlayacak olan küçük bir detayı 
fark etti. Uzun zaman önce çöpe attığı günlük, yatağın bir kenarında duruyordu. Büyük bir 
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ihtimalle eşi merak edip çöpten çıkarmıştı.

Ani bir çatırtıyla yere çöktü. Dizlerinin kanadığını hissetti. Başını yatağa yasladı ve kokuyu 
içine çekti. Mutsuzdu ama en azından rahatlamıştı. Kalbi yavaşça hızlanıyordu. Hastaneye 
gidene kadar hava her saniye kararmaya devam etmişti. Şimdi ışıktan geriye çok az şey kalmıştı.

Fısıldadı, biricik eşinin ismini karanlığa fısıldadı.

Başhemşire adama zaman tanımak için odanın kapısından çekilmiş, diğer hemşirelere 
de öyle yapmalarını söylemişti. Aradan bir saat geçmişti. Adamı rahatsız etmek istememiş-
lerdi. Yaşlı adam büyük bir ihtimalle karısının hastaneden tekerlekli sandalyeyle çıktığını 
ve bulunamadığını bilmek isteyecekti. Yavaşça odaya girdi ve yaşlı adamın yanına oturdu. 
Konuşmak için adama döndüğünde korktu ve çığlık attı. 

Yaşlı adam ölmüştü. Huzurluydu. Yüzünde hemşirenin neden olduğunu anlamadığı gizemli 
bir gülümseme vardı. 
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Metin Can Kılıç
Ankara
Yasemin Karakaya
Bilim ve Sanat Merkezi

Mesude Kılıç
Danışman Öğretmen

Ben Metin Can.Bu kısa yazıyla hem kendimi keşfedeceğim hem de sizinle tanışacağım.

Otobiyografi ilginç bir yazı türüdür. Dışarıdan gelen imajları algımızla yorumlamaktan farklıdır. 

Veri dışarıdan gelmez. Anlaşılmaya çalışılan benliğimiz yani algımızdır, algı kendini yorumlar.

Bu nedenle ben kendimi anlamaya siz okurlarla birlikte çalışacağım. Bunu yaparken kısa ve 

öz olabilmeyi umuyorum.

Bu dünyada bazılarından uzun,bazılarından kısa süredir varım. Var oluşum en mutlak gerçek. 

Fakat onun bir nedeni var mı yoksa ona anlam katacak olan ben miyim bunu bilmiyorum. Bildiğim  

tek şey ise bunu hep merak etmem gerektiği.

Kendimi bu sonsuz evrende anlamlı ve bir nebze değerli hissettiğim zamanlar, yaratıcılılık 

zamanlarım. Gerçeklikten algılayıp süzdüklerimle yeni gerçeklikler oluşturduğum nadide ve özel 

anlar. Yani sanatın dallarını icra ederken, onlara tanık olurken...

Hatırlayabildiğim en eski anılarım, resim yapmaya başladığım sonra da yazdığım zamanlardan. 

Kendimi resimle  yazıyla tanıdığımı ve böylece var olduğumu hissediyorum.

Bu yüzden benim özgeçmişim yaptığım resimlerden ve yazdığım yazılardan ibaret diyebilirim 

çünkü ben sanatımdan ibaretim. Ondan ötesi değilim.
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Güneşli bir sonbahar günüydü. Yaprakların arasından sızan ışık, günümü aydın-

latıyordu. Mor menekşelerim verandada neşeyle güneşin sıcaklığına uzanı-

yordu ya da ben öyle sanıyordum. Hayat bana siyahtı çünkü. Tek yaptığım ne 

renk olduğunu göremediğim sandalyede sokağı dinlemekti. Gerisi karanlıktı. Kocaman bir 

karanlık. Benim yirmi yılımı içine hapseden bir karanlık. Küçükken elektrikler kesildiğinde 

korkuyla bağıran çocuklara kızdığımı anımsıyorum. “Karanlıktan bir şey olur mu hiç?” diye 

bağırırdım. Şimdi hayatımı soğuk ve paslı bir zindana dönüştürdü o “korkmadığım” karanlık 

ve gözlerimi benden alan trafiği dinlemekten başka bir şey yok hayatımda.

Duyuyorum. Bir çocuk oyuncak istiyor annesinden. Arabalar sinirli sinirli korna çalıyor. 

Sürücüler birbirine bağırıyor. Oyun oynayan çocuklar var sağ tarafta. Bağırıyorlar keyifle. 

Sonra bir ses eğlencelerini kesiyor. Anneleri sesleniyor onlara “Yemek zamanı!” diye. Sol 

tarafta ise heyecanlı heyecanlı telefonla konuşuyor biri. Belli ki bir iş görüşmesine gidiyor. 

Hemen arkasından bisikletliler geçiyor. Zillerini çalarak selam veriyorlar insanlara. Sokak 

memnun hâlinden. Hiç olmadığı kadar dolu yine. Canlılığını hiç kaybetmedi kulaklarımda 

yirmi yıl boyunca. Hatta arttı bile. Her gün yeni sesler, yeni insanlar tanıyorum. Konuşma-

dığım hâlde yakından tanıdığım insanlar da var bu caddede. Sonuçta yıllardır bu mahallede, 

bu yollarda, bu insanlarla yaşıyorum. Her insanın ayak sesi farklıymış birbirinden. Hafif hızlı 

Kabullenmek
Alara Kesdi
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atıyor adımlarını minik Barış. Hep parka ye-

tişmeye çalışıyor akşamları. Çünkü akşam 

saat altıdan önce okuldan eve gelebilirlerse 

parka gidip oyun oynuyorlar. Genelde de 

altıdan önce geliyorlar zaten. Sonra onu gören 

Melis koşa koşa iniyor aşağı. Onunla da kalır mı Defne, 

Çağla, Çınar derken oluveriyorlar sekiz kişi. Önce ne oynayacaklarına karar vermeye çalışı-

yorlar. Sonra her zamanki gibi saklambaç oynuyorlar. Onların bu sesli sessizliklerine doyum 

olmuyor doğrusu. Beni bulmasın diye kıkırdamamaya çalışırken asıl sesi çıkarıyorlar. Bu 

sırada Ayşe Hanım yine devriye geziyor sokaklarda. O kadına hayret ediyorum doğrusu. Her 

akşam iniyor sokaklara elinde mama poşetleriyle. Bütün kedilere mama dağıtıyor. Hepsine 

bir isim takmış. Lokum’undan tut Bitter’ine kadar her türlü isim var. Bir de başıma şu Gece 

dediği kediyi sardı. Her akşam tam beşte burada oluyor. Geliyor, kucağımda onunla müzik 

dinliyoruz. Aslında bana arkadaşlık ediyor. O olmasa kim bilir daha ne kadar yalnız kala-

caktım. Kedilerin ses tonlarının farklı olduğunu bilmezdim bu yaşıma kadar. Meğer ne kadar 

farklıymış miyavlamaları. Sonra Ayşe Hanım mama dağıtmayı bitirdiğinde hemen köşedeki 

lokantadan insan sesleri gelmeye başlıyor. Çatal kaşık sesleri derken ben daha fazla daya-

namayıp geçiyorum içeri. Zaten çocuklar da gitmiş oluyorlar evlerine. Benim de görevim 

bitmiş gibi geliyor. Geceleri kendimi daha rahat hissediyorum. O zaman aydınlığı görememiş 

olmuyorum çünkü. O zaman karanlığı en iyi ve en rahat yaşayan oluyorum. Çekiliyorum 

evime ve bir gün daha bitmiş oluyor.

 Bir sesle uyandım bu sabah. Kuşlar yine üşüşmüştü balkona. Demek saat sekizdi. Biraz 

geç kalmışım. Yiyecek istiyorlardı yine. Yiyeceklerini verdikten sonra simitçi geçti caddeden. 

Geçerken seslendi:

- Günaydın Barış!

Barış, okula geç kalmıştı. Çantasını yerde sürükleyerek koşarken “Günaydın simitçi 

amca.” dedi. Telaşlı ama bir o kadar da mutlu. Çantası ağır geliyordu yine. Sürüklemesi bir 

anda kesiliverdi. Ablası ona bağırıyordu:
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- Çok fazla ses çıkarıyorsun, insanları rahatsız edeceksin!

Barış sessiz, ablasına söylendi. Hızlı hızlı okula gittiler. 

Şu anda kaç kişi birbirine günaydın diyor acaba? Her “günaydın” yıldızlardan kısa da 

olsa ayrılık sizin için. Tekrar yıldızlara kavuşmak için saatlerce bekleyeceksiniz. Oysa benim 

karanlık gökyüzümde anılarım her zaman parlayacak. 

Arabaların sayısı arttı. İnsanlar geçmeye başladı caddeden. İnsanların sesi sokağı uyan-

dırdı. Önce biraz esnedi sonra daha da canlı olmalıyım diye düşündü ve anaokulu çocuklarını 

yollarından geçirdi. Bu kadarıyla da yetinmedi. Yeni insanlar arayışına girdi. Arkadaki güzel 

evlerine insanlar taşıdı. Eşya arabalarının sesi bitmek bilmedi. Daha mutluydu. Yine dolup 

taşıyordu. Bu arada Gece sabah turundaydı. Yemlerini yiyen kuşları izliyordu muhtemelen. 

Kulakları bir o yana bir bu yana oynuyordu. Bu tatlı izlemeyi Melis böldü. Bağırarak Gece’yi 

kucağına aldı. Kedileri ne çok seviyordu şu Melis. Sonra sol taraftaki bakkaldan çocuk sesleri 

duyulmaya başladı. Balon alıyorlardı. Bugün Defne’nin doğum günü-

ymüş meğer. Ona bir hediye hazırlıyorlarmış. Melis de Gece’yi 

alıp onların yanına koştu. Çocuklar bir kez daha Gece’nin 

etrafında toplandı. Gece ne ünlü kediydi ama. Beni seçmesi 

de ismi de ne kadar manidar...
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Çiçekleri sulama vaktim gelmişti. Onları suladıkça çiçekler bana teşekkür ediyordu. Tıpkı 

bir çocuk gibi. Gece, çocuklarla işini bitirince müzik dinlemek için yanıma geldi. Sıradan bir 

akşam yani. Söylenmemeye çalışıyorum ama söylenmeden olmuyor. Yalnızca diğer duyula-

rımın daha kuvvetli olması beni ayakta tutuyor. Artık alıştım. Hayat aydınlık olduğu kadar 

karanlıkken de güzel. Aslında değişen pek bir şey olmuyor. Ben küçükken babamla arabaları 

saymak en sevdiğimiz şeydi. Beraber kaldırıma oturup arabaları sayardık. O zamanki hâlim-

den pek bir farkım olduğunu düşünmüyorum. Hâlâ oturuyorum, hâlâ arabalarlayım. Onların 

sesini duydukça anılarım canlanıyor. Çoğu insan trafiğin gürültü olduğunu söyler. Evet, trafik 

bir gürültü. Ama bu gürültü benim rahat hissetmemi sağlıyor. Yaşamın değerini tekrar tekrar 

öğreniyorum. Hani bir şeyi hatırlamanız gerekir de alarm kurar, parmağınıza ip bağlarsınız 

ya, işte trafik de benim serçe parmağıma bağladığım rengârenk bir ip. Onu duydukça yaşamın 

ne kadar yüce bir şey olduğunu hatırlıyorum.

Gülümsüyorum, gülümsemeye çalışıyorum. Küçükken tek yaptığım şey gülmekti. Aslında 

bu yaptığımın ne kadar zor bir şey olduğunu şimdi anlıyorum. Korkuların, kederlerin yüzüne 

gülmek gerçekten de zor. Gülümsemek bu günlerde insanların pek de yaptığı bir şey değil. 

Yalnızca fotoğraflarda gülüyor çoğu. Sahte olmuş insanların kalbi. Belki benim kalbimin 

aynası yok ama kendisi yerinde duruyor.

Günler özensizdi. Yaşamak değildi insanların yaptıkları. Yaşıyormuş gibi görünmek. Dünya, 

bildiğimiz kadarıyla yaşam barındıran tek gezegen. Peki siz neden yaşamıyorsunuz? Hayatın 

rengi önemli değil. Benimki siyah, bir başkasınınki pembe, mavi, mor... Ben o dar yoldan 
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hayatı hissederken diğer insanlar önlerindeki aydınlıktan kaçıyorlar. Ben burada aydınlığı 

karanlıktan görebiliyorum. Her canlının sesini duyabiliyorum. Önemli olan bardaktaki suyu 

ne kadar döksek de kalan kısmını çiçeklere verebilmek. Sonuçta yaşam o çiçekten alıyor 

enerjisini. Gülümseme rengârenktir. Bunu gözlerin görmesine ihtiyaç yok. Bir çocuğun gülme 

sesi bunu anlatabilir. O kahkahayı duymak önemli. Şu “hayatın’’ bize taktığı at gözlüklerin-

den kurtulmak lazım. Bunca yıl birçok şey öğrendim. Ancak anladım ki öğrendiklerimden 

en önemlisi şuydu: Aydınlığı sevmek kadar güzel karanlığı kabullenmek.
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Alara Kesdi
Antalya
Antalya Bilim ve Sanat Merkezi

Aydın Yüksek
Danışman Öğretmen

2004’te, kuşlar ötmeye, çiçekler açmaya başladığında açmışım gözlerimi. Dünya beni görsel 

ve işitsel bir törenle karşılayınca başlamış sanki her şey. Duygularım içimden çıkmak için müziği 

kullanmış. Yazmaya başlamışım. Çiçeği, böceği yazmışım. Okumayı çok sevmişim. Okudukça 

öğrenmişim bulutların üstünde uçmayı, acılardan şekerle bal yapmayı. Özgürmüş kalemim. Merak 

etmişim dünyayı. Renklerle geliştirmişim hayallerimi. Boyalar içimi kâğıtta simgelemişler. Mavi 

hep en sevdiğim renk olmuş. Karanlıkta oturup hayal kurmayı severmişim. Özgür, bir o kadar da 

utangaçmışım. Kediler benim için çok değerliymiş. Yazılarıma fırçamla damlatmışım hayallerimi, 

hayatın bana getirdiklerini. Seviyormuşum yaşamayı, yaşarken yeni maceralara atılmayı…
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Karşımdaydı.

Bir eliyle eteğini usulca tutmuş, diğer eli belinde, dizlerini hafifçe kırarak ve 

dizlerinin her bükülüşünde döndüğü yönü değiştirerek dansa katılıyordu. Göz-

leri merakla odayı tarıyor ve keyfine uygun, içini aydınlatacak bir ışık arıyordu. Bakışlarının 

perdelerin desenleri arasında kaydığını fark ediyor ve onun bu çocuksu tavrında herhangi bir 

tuhaflık ya da bir sakınca görmüyordum. Balo salonunda olmanız oradaki sıkıcı, şişinmiş ve 

bir balonu andıran suratlara bakmanız gerektiği anlamına gelmezdi ne de olsa. Zaten ben de 

onun yüzünü görene kadar o suratların hiçbirini ciddiye almamış, alamamıştım. Ama onun 

yüzünde tanıdık melodiler geziyordu. Gözlerinde çocukluk masallarından kalma bir sıcaklık, 

dudaklarında kaçamak yediğimiz ve şimdi beş dolgumuzun sebebi olan şekerlerin tonu sak-

lıydı. Yanakları, burnu sanki benim zihnimdeki bir lahana bebeğe ait gibiydi. Ama bir lahana 

bebek olmadığını anlamak için dans edişini birkaç saniye olsun izlemek yeterliydi. Etrafında 

birkaç genç vardı. Hiçbirinin niyetinin onun bakışlarını yakalamaktan geçmediği de aşikârdı. 

Sadece birkaç figürünü beğenmiş ve bu iki dakika altı saniyelik şarkı için onun figürlerden 

pay kapmaya gelmişlerdi. İki dakikalık bir şarkıya kaç mısra sığdırmak mümkünse o kadar 

sığdırdılar lakin lahana olmayan ama gözleri sorularla dolu olan bebeğin bu tavırlara bağı-

Kırılma
Esra Akdere
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şıklığı olduğu da belliydi. Mısralar daha 

önce birçok yerde gördükleriyle aynıydı 

ve mısraların çantaları boşaltılmıştı. Dikkatini 

gençlere çevirmedi. Yorumsuz bir şekilde aynı hare-

ketleri tekrar ediyor, benim onda bulduğum bakışın bir eşini de o arıyordu. Şarkının ikinci 

dakikasının üçüncü saniyesinde yani bitmesine tam üç saniye kala bakışları benimkilerle 

kavuştu. Evet, kavuştu diyorum çünkü bu bir tanışma ya da buluşma değildi. Aralarında bir 

gurbet olduğu belliydi ve her gurbetin er geç vuslatı olacaktı.

Üç saniye kavuşmada eridi, şarkı tekrara girmeden yanıma geldi. Elime uzandı ama teni-

me değmedi. Arada bir iki santim kalacak şekilde muhafaza etti. “Sana benziyorum.” dedi. 

Kendini bana benzetmesi benim onu kendime benzetmemden çok daha farklıydı. Demek 

ki asıl olanın ben olduğuma dair bir inancı vardı. Onu balkona davet ettim. Uç kısımdaki 

iskemlelere çöktük. Etekleri kırışacak şekilde oturmuştu. Ses etmedim. O da düzeltmedi. 

“Sana benziyorum.” tekrarladı sözlerini. Bu sözleri kendimi önemli hissetmeme ve içeri-

de aynı şarkının ellinci tekrarında elli birinci defa aynı figürleri yapanlara  -gelmeden önce 

evlerinde de müziksiz prova yapmışlardı- benzememe sebep oluyordu.

“Hayır.” dedim sert bir şekilde, sesim onun sözünü sahneden indirmek istiyordu. “Bana 

benzemekten uzaksın. Senin üzüldüğün şeylere kahkaha atarım ben.” 

-Sana benziyorum.

-Hayır. Senin içini sevinçle dolduracak şeyler benim içimi ferahlatmaktan çok uzak.

-Sana benziyorum. 

O sakin tavrını korudukça ve yüzüne bir tebessüm yerleştirdikçe ben daha da telaşlanı-

yordum:

-Hayır, hayır… Senin ellerine çiçekler yaraşır oysa ben dikenler ve iğnelerle oynamayı 

severim. Senin kıyafetlerin temizdir ama ben üzerimde bir elbisenin kirlenmesine müsaade 



132

G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
Bi

nb
ir 

Re
nk

etmem çünkü konu edep ise kıyafetsiz de gezerim. Sen dans edersin hatta az önce gördüm, 

güzel dans edersin ama ben dans edemem ki edebilecek olsam dahi etmezdim. Birini üzünce 

hak ettiğini söyler, kendi kendime, zafer kazanmış gibi olmayan bir kravatı düzeltirim. Oysa 

sen, oysa sen birini kıracak olsan her sözün yara bandı ve merheme dönüşür, gözyaşların 

yaraların üzerine mikrobunu öldürsün diye ilaç diye sürülür. Sen, bana benzemiyorsun. 

Tekrar ellerime uzandı, kendimi geri çektim. Yüzümü aynalara bile değiremezken onun 

ellerinin adını bana değmiş olarak çıkarmak haddime değildi. Onun gibi temiz değildim, saf 

değildim, güzel değildim. Bende olmayan ne kadar hoş huy varsa onda bir araya gelmişti. 

Bundan sebep derin bir üzüntü duyuyor olmam gerekse de ben elimdeki bardağın yüzünden 

yansıyan yüzüme gülümserken hiç çekinmedim. 

Ben kendimi geri çekince o bakışlarını göğe dikti. O an sanki ay yüzüne bir daha doğ-

muştu. “Orada bir yerlerde çiçeği için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır bir dostum var.” 

dedi. Bahsettiği kitabı bildiğimi hatta sevdiğimi söylemek istediysem de dilimi o an koparıp 

en yakın şatonun etrafındaki sularda yaşayan timsahlara atmış olmalıydım ki sustum. Onun 

sevdiği bir şeyi sevmek cüretini nasıl gösterebilirdim? 

Ellerime bir kez daha uzandı. Dokunmasına izin vermeden çektim “İncinirsin.” dedim. 

İncinirdi. O an Özdemir Asaf’ın mısralarının devamını getirmek istediğini hafifçe aralanan 

dudaklarından anladım. Sebebini bilmediğim bir şekilde ona bu hazzı yaşatmak istemedim 

ve “Kırılırsın.” dedim. Kaçan hevesi gözlerinden bir damla yaş olarak avuçlarına düştü. 

Kırılırdı. Benim gibi gücü kuvveti yerinde değildi. Evet, elleri benimkilere benziyor olabi-

lirdi ama benim gibi kavrayamazdı. Boyu benimle eş olabilirdi ama benim kadar yükseğe 

zıplayamazdı. Kütlece de eştik ama bir rüzgârın karşısında benim kadar sağlam duramazdı. 

Görünen köylerin kılavuz istemediği bir yerdendik ikimiz de ve onun bir yüreğe sahip ol-

duğu görünüyordu. Civardaki yirmi dokuz köyün yirmi sekizi onun ışıltısıyla aydınlanmak 

derdindeydi, köylerin birinde ışık peşinde koşacak kimse kalmamıştı. 



133

G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
Bi

nb
ir 

Re
nk

Biz oturmaya devam ettik. İçerideki şarkıyı kimse değiştirmedi. Ayağa kalktı. Elini uzattı 

ve “Gel.” dedi. Onunla daha fazla görülmek ve adına dair şüphelere yer vermek istemiyordum 

yine de eline uzanmadan onun yöneldiği tarafa yöneldim. Taş merdivenleri tırabzanından 

tutarak hızla iniyordu. Adımlarını bahçedeki çalıların arasına doğru sıklaştırdı. Çalıların 

arasında bir ayna olduğundan haberdardım, bilmesem de haberdardım. Onu takipte kaldım.

Aynada sadece kendi yansımamı gördüğümde tahmin edeceğinizden çok daha az şaşırdım. 

Onun yüzünü benimkinin yanında yansıtmak istemeyen bir aynaya gücenmeye kalkışamazdım. 

Kendi yüzümdeki lekeleri, çatlakları, gün doğumlarını incelerken usulca sordu:

-Aynada niye yoksun?

-Ayna, senin temizliğini benimle beraber yansıtmayacak kadar saygılı çünkü.

-Sana benziyorum. 

-Bir aynanın karşısında beni göremezken bu cümleyi kurmanla en başından beri anlattık-

larımı hiç dinlemediğine bizzat şahitlik edersin, anlıyor musun?

-Şu, uzaktaki arkadaşımın bir günde şahit olduğu kırk dört gün batımını da sana armağan 

etmek istiyorum.

-O kadar üzgün mü görünüyorum?

-Yoo, görünmüyorsun.

Aynada kendini görebilsin diye arkamı dönüp merdivenlere ilerlediğim sırada bana ses-

lendi. Ne dedi, nasıl seslendi, ses var mıydı; bilemiyorum. Ama bana seslendiğini anladım. 

Ayna ile merdiven arasında duruyorduk. Bu sefer ellerime uzanmadı, ellerini uzattı. İtiraz 

edemezdim. Ona doğru bir adım daha attım. Bedenim neredeyse onun bedenine değecekti. 

Uzattığı elinin üzerine elimi usulca koydum. Eli çatlıyordu. Elinin üzerindeki elimin de çat-

lamaya başladığını fark ettim. Demek ki ben de iddia ettiğimce sağlam değildim. Bu vuslata 

karşı ben de sağlam duramıyordum. “Kırılıyorsun.” dedi. Gözyaşları yüzündeki çatlaklardan 

içeri sızıyordu. “Sen de.” diye karşılık verdim. 
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Güneş ışıklarının göz kapaklarıma dolmasıyla uyanmaya mecbur kaldım. Bahçede yerdey-

dim. Kalktım, elbisemdeki tozları silkeledim. Dün gece iskemlede oturduğumuzdan herhâlde 

elbisemin etekleri kırışmıştı. Aynanın karşısına geçtim. Sadece ben vardım. Çocuksu bir 

merakla arkamda kaldığı hâlde aynadan yansıyan balo salonunun perdelerinin desenlerinde 

bakışlarımı gezdirdim. Dün geceki şarkı tekrar ediyordu. Biliyorum, saymayı seviyorsunuz 

ama kaçıncı tekrarıydı emin olamıyorum. Bir elimle eteğimi usulca tuttum. Bir elim de belim-

deydi. Dizlerimi hafifçe kırarak ve dizlerimin her bükülüşünde döndüğüm yönü değiştirerek 

dansa aynanın karşısında devam ettim. 

Gün doğmuştu. Şahit olmam gereken kırk dört gün batımını düşünmeye başladım.
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Esra Akdere
Yalova
Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

Segah Gümüş
Danışman Öğretmen

26 Mart 1999’da Ankara’da doğdum. Okul dönemim başlayana kadar başkentin sokaklarında 

büyüdüm.  Sonrasında Yalova’ya geldim ve eğitim hayatım burada başladı. Yazmaya, ikinci sınıf-

tayken bir sabah zihnimde oluşan bir dörtlükle başladım. O gün çıkıp dörtlüğümü okutmasalardı 

kaleme ulaşmam daha uzun süre alabilirdi. Beni destekleyen öğretmenlerime ve aileme rağmen 

attığım onlarca dolu defteri düşününce şimdilerde üzülmeden edemiyorum.  BİLSEM’le tanışana 

kadar yazmam gerektiğini bu denli hissetmiyordum ancak sonrasında yazmak hayatımın bir par-

çası oldu, yazmayı merkeze alacak cesareti henüz edindiğimi söylemem ancak bağlarımızın gittikçe 

kuvvetlendiğini hissedebiliyorum. Şiir ve öykü arasında seçim yapamadım. Her ikisini birlikte 

götürmeye çalışıyorum. Yazmaya devam edeceğim çünkü başka bir çarem olmadığını öğrendim ve 

öğrenmeye devam ediyorum. 
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Kafam allak bullak. İçinde değişik şeyler dönüyor. Bu benim başımı döndürüyor. 
Ne olduğunu anlayamıyorum. Bu his canımı acıtıyor. Sinirlerim alt üst olmuş 
durumda. Sanki bütün evren benim üstüme yüklenmiş. Canım çok yanıyor. Ama 

bu fiziksel bir acı değil. Fiziksel olsa katlanırım belki ama bu acı içimden geliyor ta derinle-
rimden. Nereden olduğunu bile anlayamıyorum. O kadar derinde ki çıkaramıyorum dışarıya. 
Zaman mekân kavramı yok kafamda. Zaten şu an bulunduğum ortam kendimi unutturuyor ve 
beni oldukça zorluyor.

Günlerdir çalışmayan kollarım ve bacaklarım isyanda. Zar zor kalkıyorum ayağa. Yavaş 
yavaş yürüyorum ışığın geldiği yere doğru. Sendeliyorum arada bir. O kadar çok mesafe var 
ki. Sanki ben yürüdükçe ışık uzaklaşıyor. Kimi zaman bacaklarım bedenimi taşıyamıyor düşü-
yorum. Ama yine kalkıyorum. Burada duramam, durmamam lazım. Burada durdukça içimde 
değişik şeyler oluyor.  Biri gelip boğazımı sıkıyor. Uğraşıyorum. Çok uğraşıyorum kurtulmak 
için. Nefes almak o kadar zor oluyor ki.  Biraz daha sıksa öleceğim ama sıkmıyor, benim bit-
tiğim noktada bırakıyor sıkmayı. 

Bu izbede benden başka kimse yok. İnsanlar burayı, beni terk edeli o kadar çok zaman 
geçmiş ki ben bile hatırlayamıyorum. İşin komiği ben buraya nasıl geldiğimi ve insanların 
beni neden terk ettiğini hatırlamıyorum. Beynim kendi kendini yemiş sanki. Birden bire terk 

Hissiz gece
Sinem Gül Çağlayan
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etti beni, kendisini. Anlayamıyorum neden 
bazı anıları silip bazılarını bırakmış.  Neyse dedim kendi 
kendime böylesi daha iyi belki. Bunu düşünürken bir kere daha sendeli-
yorum. Başım acayip dönüyor. Birden kendimi yerde buluyorum lakin artık 
yerden kalkmaya mecalim yok. Birdenbire ışık yanıp sönüyor. Patladı patlayacak 
ve birden patlıyor. 

Artık zifirî karanlıktayım. Ama bunu sorun etmiyorum bile. Yatmaya devam ediyorum. 
Sonunda göz kapaklarım dayanamıyor ve yavaşça kapanıyor. Kafam biraz daha geri kayıyor. 
Bilincimi yitiriyorum ve bunların hepsini hissediyorum. Kulaklarım çınlıyor. Sonra çınlama-
lar yerini hafif uğultulara, uğultular fısıltılara bırakıyor. Gözlerimi açmaya çalışıyorum ama 
olmuyor. Kalbim pır pır atıyor. Ve bir anda gözlerimi açıyorum. Bu, benim için çok zor oluyor 
ama açıyorum. Her ne ise bunu da çok umursamıyorum. Ama ben ne zamandan beri bilinçsizce 
yatıyorum. Bunu bilmiyorum. Yavaşça kalkmaya çalışıyorum. Ellerimi nereye koyduğumu 
göremediğim için ellerime bir şeyler batıyor. Ellerimin kanadığını, ellerimden sıcak bir sıvının 
aktığını hissediyorum. Hiç canım acımıyor. Hissizleşmeye başladım herhâlde. Bu da önemli 
değil. Lakin bazı sesler duyuyorum. Sesler beynimde bir fareyi andırıyor. Sanki etrafımda fareler 
var ayaklarımı kemiriyor. Hafifçe ayaklarımı silkeliyorum ve kalkıyorum. 

Göğsümün hemen altında bir sızı var. Çok acımıyor ama sıcak bir sıvı akıyor, kan olduğunu 
anlıyorum. Yürümeye çalışıyorum. Kafamı biraz kaldırınca kıpkırmızı bir ışık görüyorum. Ona 
doğru yürümeye başlıyorum. Ayaklarımı sürüye sürüye oraya gidiyorum. Işığa yaklaştıkça ışık 
büyüyor. Bütün harabeyi kaplıyor. İçime bir korku salınıyor lakin ben buna rağmen yürüyorum. 
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Harabenin kapısını görüyorum ileride. Çıkışa 
yaklaşıyorum galiba. Kapıya elimi atar atmaz 

kapı gıcırdayarak açılıyor. Usulca dışarı çıkıyorum.

Gece çökmüş. Ortalık karanlık. Sadece bir sokak lambası var söndü sönecek. Yolun girişini 
aydınlatıyor. Neredeyim ki ben? Nereye gitmeliyim? Yavaş yavaş karşımdaki ormana doğru 
yürüyorum. Ayaklarım çıplak olduğu için altına taşlar batıyor. Biraz yürüyünce çamura batmaya 
başlıyorum. Kafamı yukarı kaldırınca dolunay bana parlıyor. Dolunayın ışığında önümdeki ağaçları 
görüyorum. Ağaçlar çok değişik görünüyor. Beynimi zorluyorum, hiç böyle ağaçlar görmemiştim 
ya da hatırlamıyorum. Neyse, deyip ilerliyorum. Gittikçe çamura batmaya başlıyorum. Yağmur 
yağmış belli. Daha da yağacak. Çünkü gök gümbür gümbür patlıyor. İlerliyorum durmadan. 
Çünkü durursam kaybedeceğimi hissediyorum. Az önceki gibi yığılıp kalacağım ama bu sefer 
kalkamayacağım. Göğsümde bir sıkışma başladı. Kalbim bile yaşamam için çabalıyor. Başarabi-
lecek miyim, bilmiyorum. Ve bileklerimdeki kanlar daha yavaş akmaya başlıyor. Hissediyorum. 
Vücudumdaki kan bitiyor. Hızlı olmazsam öleceğim ama içimde buna dair hiçbir kaygı yok. 
Ölmenin vereceği acı hissi yok. Hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak yok. Ve gök son bir 
kez daha şiddetle gürlüyor. Ardından yağmur başlıyor. Yağmur o kadar hızlı yağıyor ki ortalıkta 
hiçbir canlı yok. Sadece  yağmurun sesi. Az önce duyduğum baykuşun sesi birden kesildi. Artık 
yaşamak için içimde olan birazcık umut yok oluyor. Başaramayacağım, hissediyorum.
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Uzun uzun yürüyorum. Gecenin sessizliğini ağlama sesleri bölüyor. Bir bebeğin ağlama 
sesi. Bir ya da birkaç bebeğin. Çünkü ses çok yüksek geliyor. Bir bebek bu kadar çok bağıra-
maz diye düşünmeden edemiyorum. Bağıramayacağını biliyorum. Sese doğru aksak adımlarla 
ilerliyorum. Ve onları görüyorum, üç bebek. Durmaksızın ağlıyorlar. Yanlarına gidiyorum. Ben 
yaklaştıkça sakinleşiyorlar. Bebekleri bir yerden hatırlıyorum sanki. Onları bir anda kendimmiş 
gibi hissediyorum. Birden kulaklarım çınlamaya başlıyor ve tırnaklarımı ağaçlara sürtüyorum. 
Çınlama o kadar yüksek ki. Dayanamayacağımı ve kulaklarımın patlayacağını hissediyorum. 
Gözlerimi sımsıkı kapatıyorum ve sesin geçmesini bekliyorum. Bu çınlama birkaç dakika sürüyor 
ve sonra geçiyor. Yavaşça gözlerimi açıyorum. Gözlerimden ılık bir sıvı akıyor. Yaş sanıyorum 
ama yüzümden ağır ağır süzülüp dudaklarıma kadar geliyor ve işte şimdi anlıyorum kan oldu-
ğunu. Gözlerim kanıyor. Korkmaya başlıyorum. Ağaç kovuğundan ellerimi yüzüme götürmek 
için çekiyorum ama bu sefer de ellerim kanıyor. Tırnaklarım kopmuş ve her biri kanıyor. Her 
yerim kanıyor. Neden hiçbir şey hissetmiyorum ben. Vücudumdan akan kanlar değil ama bu 
hissizlik korkutuyor beni. Yavaş yavaş bu korku endişeye çevriliyor ve ben olduğum yerden 
koşarak kaçmak istiyorum. Bacaklarımda bu kuvvet yok. Bacaklarımı hissetmezken nasıl ya-
pabilirim ki zaten. Ama olduğum yerden uzaklaşmak en iyisi, yavaş yavaş yürüyorum. İleride 
bir ışık var. Belki benim kurtuluşum belki de ölümüm. Işığın rengini tam seçemiyorum. Beyaz 
olmadığı kesin. Bu da bunu ürkütücü kılıyor. Yürüyorum, yürüyorum. Saatlerce yürüyorum 
ama ışık hiç yaklaşmıyor. İçimden bir yerlerden, kurtulacağıma dair bir ses geliyor. Bu umut 
olabilir… Umut etmem için çok geç. Çünkü ölüyorum. İyi de o zaman niye yürüyorum ki… 
Burada kalıp ölmeyi beklemem benim için daha kolay olmaz mı?

Bilmiyorum. Bazen kendi içimde çelişkiye düşüyor bazen saçma kurtulma hayalleri kuru-
yorum. Sonunda içimden bir ses beni hareket etmeye zorluyor. Saçma, biliyorum çok saçma. 
Benim burada olmam da saçma değil mi? Buraya nasıl geldiğimi hâlâ hatırlamıyorum. Bu 
kadar ıssız bir yere tek başıma gelmiş olamam herhâlde. Bunu düşünecek kadar bile gücüm 
yok. Ağaçlara tutunup dinlene dinlene ilerliyorum.

Dokunduğum her ağaca ellerimin kanının bulaştığına eminim. Bunu göremiyorum çünkü 
ortalıkta aydan başka ışık yok. İlerideki ışık önümü aydınlatmıyor, sadece beni korkutmaya 
yarıyor. Birden birkaç hışırtı duyuyorum ve kalbim çarpmaya başlıyor. Hayret kalbim atıyor 
muymuş? Bunun bile farkına yeni varıyorum. Etrafa bakınıyorum bir şey görebilecekmişim 
gibi. Korkum bir anda uçup gidiyor. Zaten öleceğim, neden korkuyorum ki?
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Yürümeye devam ediyorum. Saatlerce yürüdüğüm hâlde neden geceyi yarıp geçecek olan 
güneş hiç doğmuyor. Yoksa güne hiç doğmuyor mu? Neden ben güneşin doğuşunu hiç hatırla-
mıyorum ki? Belki de gözlerim kanadığı içindir diye düşünüyorum. Ve devam ediyorum yolu-
ma. Kaç ağaca tutunduğumu hatırlamıyorum bile. Öyle bir boşluktayım ki ne zaman ne mekân 
kavramı var kafamda. Biraz yürüdükten sonra tutunacak bir ağaç arıyorum ama bulamıyorum. 
Ve anlıyorum ki bir düzlükteyim. O ışık biraz büyümüş ve yaklaşmış sanki. Ya da ben mi öyle 
hissediyorum bilmiyorum. Güneşi göremiyorsam o ışığı nasıl görüyorum? İçimdeki ses, bu bir 
kurtuluş olabilir diye bağırıyor. O zaman artık umut edebilir miyim? 

Edebilirdim. Ve ettim de. Ben umut etmeye başladıkça vücudumdaki yaralar kapandı. 
Gözlerim daha net görmeye başladı. Ve vücudumdaki hissizlik yerini tarif edemeyeceğim 
acılara bıraktı. Daha önce hissedemediğim kesiklerin acısını öyle bir hissediyordum ki. Bu acı 
katlanılmazdı. Tırnaklarım koptuğu için canım yanıyor, içimden çığlıklar yükseliyordu. Sonra 
içimdeki çığlıklar dışarı vurdu. Artık çığlık çığlığa bağırıyor ve yardım dileniyordum. O kadar 
çok bağırıp ağlamıştım ki boğazım yırtılmışçasına ağrıyor, tuzlu gözyaşlarım yüzüme düştükçe 
canım daha da yanıyordu.

 Birden yere düştüm. Kendimi sarıp sarmaladım ve ileri geri sallanmaya başladım. Acımı 
geçirecek bir şeyler bulamıyordum. Ben ağladıkça gün aydınlanmaya başlıyordu. Bu, umrumda 
bile değil. Çok acı çekiyorum. Etlerim lime lime oluyor. Ne kadar zaman böyle ağlayıp çırpındım 
bilmiyorum. Kısa bir süreydi herhâlde ama bana saatler gibi gelmişti. 

Acım biraz hafiflemişti. Yaralarım iyileşmiş ve kendime gelmiştim. Yavaşça ayağa kalktım 
ve üstüme bakındım. Yaralarım iyileşmişti. Tırnaklarıma gitti gözlerim. Ellerimi hafifçe kaldırıp 
tırnaklarımı inceledim. Hiçbir şeyleri yoktu. İçlerine toprak dolmuştu sadece. Hafif bir serinlik 
vardı. Vücudum ürpermişti ama artık hissediyordum. Kurtulmuştum ve yürüyordum. Baştan 
beri olduğu gibi umuda yürüdüm. Ve artık biliyordum, insan umut ettikçe yaşardı.
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Yağmurlu bir sonbahar gecesinde gelmişim bu koskoca dünyaya. Dünyaya inat minicikmişim. 

Herkes eylülde doğdu, “Eylül” koyalım adını diye diretmiş aileme. Ama annem ve babam inatla 

“Sinem Gül” koyalım, aşkla büyüsün demiş ve bu savaştan ailem galip çıkmış. Küçükken tek yaptığım 

şey çizgi film izlemekmiş. Bir sürü çizgi film alırlarmış bana. Lakin ben,  inatla tek bir çizgi filmi 

yüzlerce kez izlermişim. Büyüdükçe  çizgi filmlerin yerine kitaplar alınmış bana. Bu sefer de onları 

tekrar tekrar okumaya başlamışım. Annem çeşit çeşit kitaplarla donatmış odamı, okumayı seven 

bir insan olayım diye. Sonrası kendiliğinden geldi zaten. Kitaplarımla yalnız kalmayı her şeyden 

çok sevdim. Bu yüzden de pek fazla arkadaş edinemedim. Tek başıma bir şeyler yapmayı hep çok 

sevdim ve sevdiğim bu yalnızlığımın içinde kendimi sayfalara dökmek istedim. İşte yazma merakım 

böyle başladı. Yazdıklarımı ilk kez bir kişiye, BİLSEM’deki edebiyat öğretmenime gösterdim. O 

da bana yazma yeteneğim olduğunu ve bunu ilerletebileceğimi gösterdi. Ben de yazmaya devam 

ettim. Kendi iç dünyamı döktüm sayfalara. Sonra o dökülenlerden koskoca hikâyeler çıktı ortaya. 

O hikâyelerle büyümeye devam ettim ve edeceğim.

Sinem Gül Çağlayan
Kastamonu
Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi

Nahide Aynur Bilgin
Danışman Öğretmen
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Otomobil hareket ettiğinde içinde korku ve tedirginliği bir arada yaşıyordu. Bir tarafta 
geride bıraktıkları… Bir tarafta özgürlüğe uzanan bir yol… Eline kitabını alıp yollara 
düşüyordu Beylesan ve ailesi…

Yolculuk günlerce sürdü. Her durdurulduklarında korkarak ama her şeye rağmen yine de devam 
ederek. Yol boyu aynı yürek sızısını yaşadı. Gelgitlerle… Bazen geride bıraktığı on beş yılı tekrar 
zihninde canlandırdı. Artık onları geride bırakmıştı. Bazen geleceğe dair hayaller kurdu. Bundan 
önceki hayalleri ülkesi kadar iken artık şartlar değişmişti. Hayallerinin sınırlarını daha da genişletti 
ve onlara yeni bir ülke eklendi. Bir umman kadar engin düşler ülkesini mavi gökyüzünde serazat 
dolaşırken yolu bir ara Gaziantep’e düştü. Halası Fatma, eniştesi, kuzenleri kim bilir onları nasıl 
karşılayacaklardı? Bağırlarına basacaklardı. Ya kuzeni Nergis, ne yapacaktı?

Kısa da olsa telefonda konuştuğu Nergis’e fırsat bulur bulmaz acılarını, hasretlerini, geride 
bıraktıklarını anlatacaktı. 

Ama bu ziyaretinde diğerlerinden farklı şeyler konuşacaktı. Savaşı… Beylesan için savaş, 
hep bir şeyleri kaybetmek demekti. Annesini, evini, gidemediği okulunu, okuyamadığı kitabını, 
bitiremediği şiirini, çaresizliğini, yenilginin şaşkınlığını, sınır kapılarının ardındaki bilinmezliği 
ve o çok sevdiği arkadaşlarından ayrı kalmanın verdiği elemi anlatacaktı.

Senin Hikâyen  
Benim Hikâyem

Zeynep Yam
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Bir ara derin bir hüzün çöktü omuzlarına, çocuksu mutluluklarla aydınlanan yüzü gölgeleni-
verdi. İçindeki acı yüreğini yaktı.

Silah ve bomba seslerinin gölgesinde kan ve korku dolu sahneler canlanıverdi gözünün önün-
de… Sonunda onun da ailesi artık evlerle birlikte gerçekleşmemiş hayallerin de yıkıldığı bu yeri 
terk etme kararı almak zorunda kalmıştı. Şu andan itibaren Beylesan’ın hayatına göç ve sığınmacı 
kelimeleri giriyordu. Annesini kaybedeli daha üç gün olmuştu. Uzaktı sevdiklerine. Artık “mama” 
diye seslendiği bu dünyadaki en değerli varlığı yoktu.

Otomobil Türkiye sınırına yaklaştığında özgürlüğe dönüyordu sanki tekerlekler… Her dö-
nüşünde artan bir sabırsızlıkla yaralı bir güvercin gibi çırpınışları daha da arttı. Ağzı kuruyor, 
dudakları birbirine yapışıyordu. Artık otomobilin penceresinden özgür gözlerle bakmaya başladı 
etrafa… Buğday, arpa tarlaları; zeytin, fıstık bahçeleri hızla geçiyordu. Mayıs ayı olduğuna göre 
buğdayların başakları dolmuş olmalıydı. Cilvegözü sınır kapısında otomobil durdu. Babası ve 
kardeşleriyle araçtan kontrol için indiler. Yeni bir hayatın, yeni bir ülkeye ayak basmanın şaşkınlığı 
yüzlerine yansımıştı. Çünkü bu sefer dönmeyeceklerdi, bayram ziyaretleri gibi değildi.

Şaşkınlığı, Gaziantep’in Halep’e benzemeyen bilinmedik, alışılmamış görüntüsündendi.

Yol boyu çaresizliğin, yenilginin, şaşkınlığın ve sınır kapıları ardındaki bilinmezliğe düşen 
savaşın gölgesi, gri tozlu gökyüzü bir anda yok oluvermişti. Yıllar önce bayramlaşmak için gel-
diğinde bu kadar büyük değildi buralar. Şimdi ise büyük ve modern bir şehir karşılamıştı onları…

Gaziantep’in manzarası; patlamaların, her yerde yaşanan çatışmaların içinden geldiği o öldü-
rücü atmosferi bir anda yok edivermişti. Karşısında hayatının tamamını yaşadığı o kendisine çok 
aşina şehir değil de anne kucağı gibi şefkatli bir şehir vardı.

Son derece modern bir mimariyle tasarlanmış, çevresinde büyük parkların bulunduğu apart-
manlar  filmlerde gördüğü çok katlı evleri andırmıştı. Zihnini zorladı acaba halasının evini çıkara-
bilecek miydi? Daha çok var mıydı halasının evine ulaşmaya? Sonunda hatırladı kuzeni Nergis’in 
gönderdiği fotoğraflardan. Kahve ve krem renkli, geniş balkonlu üçüncü katta olmalıydı evleri.

Apartmanın önüne geldiklerinde halası, eniştesi ve Nergis karşıladı onları. Çantalarını araba-
dan alıp yabancı bir yere gelmiş olmanın şaşkınlığı içinde ürkek adımlarla yürüdü. Eve çıktılar, 
eşyaları yerleştirdiler. Halası yoldan geldikleri ve yorgun olduklarını düşünerek hemen mutfağa 
girip yemekleri masaya taşıdı. Nergis ve kendisi de yardım ediyordu halasına.
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Geç vakit yatağa girdiğinde hüznü ve ürkekliği hâlâ üzerindeydi. Evde babası ve 
kardeşleri dışında her şey yabancıydı ona. Evin içini dolduran eşyalar bile; duvarda asılı 
duran saat, tablo, konsolun üzerindeki sekiz yıl önce bayram ziyaretine geldiklerinde 
çektirdikleri fotoğraflar, bir köşede duran vitrin ve içindeki kristal bardaklar… Kitaplık… 
Ürkek gözlerle bakıyordu. Odalar, kapılar, balkon, zaman zaman dışarıdan gelen araç 
seslerinde bile bir yabancılık vardı.

Bir ara bunca yabancılık içinde evini ve odasını düşündü… Bütün teferruatıyla hatırlamaya 
çalıştı. Çocukluk muhayyilesi duvarlara, ağaçlara, odasını dolduran her bir eşyaya ne isimler 
vermişti ne anlamlar yüklemişti. Her gece bir ishak kuşunun kirpiklerinin okşadığını düşündü. 
Kulak verdi ama derin bir sessizlikten başka bir şey duymadı.

Onu en çok üzen annesini Halep’te bırakmaktı. Üç gün önce bomba sesleriyle irkildiği rüya-
larından gözlerini açtığında etraf gri bir toz bulutuna bürünmüştü. Annesinin başında babasını 
ağlarken görmüştü. Donakalmıştı, kelimeler boğazına düğümlenmişti, ağlasa ağlayamıyordu. 
Sanki o an dünya dönmüyordu. Artık “mama” diye sesleneceği biri yoktu.

Bütün gece kendine yabancı, soğuk, rüyasız bir odada lavanta kokusu sinmiş pikenin altında 
döndü durdu. Yorgunluktan kapanan gözlerine bir türlü uyku girmedi.

Ertesi gün yatağından kalktığında bir hâlsizlik vardı üzerinde, Nergis odasına geldi. Kahvaltının 
hazır olduğunu söyledi. Nergis, Gaziantep’te özel bir okulun 9. sınıf öğrencisiydi. Öğretmeniyle 
konuştuğunu, eğer isterse kendisiyle kahvaltıdan sonra okuluna gidebileceklerini söyledi. Haberi 
alınca zemheride kalmış bir gül gibi sönüveren yüzünün yerini bir tebessüm almıştı.

Halasının itina ile hazırladığı kahvaltıda da iştahsızdı. Ne enfes kokulu çilek reçeli ne zahter 
ne Suriye ekmeği ne tereyağı ne de buram buram kokan çay iştahını açabildi onun. 

Babası; Seyid’i, Hazel’i ve Sara’yı evde bırakıp eniştesiyle birlikte iş aramak için dışarı çıktı. 
Babası öğretmendi ve Gaziantep’te Suriyeli çocukların eğitimi için okullarda eğitim veriliyordu. 
Babası, eniştesi ile birlikte İl Millî Eğitim Müdürlüğünün yolunu tuttu. Başvurusunu yaptı ve 
oradan gelecek haberi beklemek üzere eve geçtiler. Eve geldiklerinde Beylesan Nergis ile birlikte 
dışarı çıkmıştı. Babaları; Seyid, Sara ve Hazel’i etrafına toplayıp artık bir işinin olduğunu söyledi. 
Kendi gibi göç edip gelmiş Suriyeli çocuklara Türkçe öğretecekti. Sırada çocuklarının eğitimi 
vardı. Onların okulları için babası arayış içine girdi. Eniştesi ve ablasıyla konuşup bir yol haritası 
çizdi. Beylesan okulunda başarılı bir öğrenciydi. Bir gün bile eğitimden geri kalmamalıydı. Türk-
çe bildiği için biraz da olsa avantajlıydı. Bu onun uyum sağlamasına büyük katkı sağlayacaktı. 
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Beylesan ve Nergis’in okuldan gelmelerini bekledi. Akşam bunların konuşulup bir 
karara bağlanması gerekti.

Ertesi gün Beylesan ve Nergis okula gitmek için dışarı çıktılar. Servise binip okula doğ-
ru ilerlediler. Okulun bahçesine geldiklerinde Beylesan hemen derse girmek istemediğini, biraz 
dışarıda kalmak istediğini söyledi. Elinde Halep’ten getirdiği, üzerinde ünlü bir ressamın tablosu 
olan kitapla merdivende oturmuş okulun bahçesine bakıyordu. O anda başka bir resmin parçası 
oluyordu. Kara kalemle çizilmiş ve yer yer silik bir resim. Kalabalıklar arasında kaldığı yalnızlık 
hâlini anlatıyordu sanki o an. Kimi zaman dillerimizin bir olmadığı, yan yana konuşacak ne yazık 
ki çok şeyimizin bulunmadığı fikrine kapılsa da bundan sonraki günleri geride bırakabileceğine 
göre anı olacaktı bu zamanla… Alışmalıydı yeni hayata, yeni yüzlere…

O gün Beylesan ilk derse girmeyip okulun bahçesinde oturdu. Zil çaldığında Nergis, Beyle-
san’ın yanına gelerek artık derse geçmeleri gerektiğini söylemişti. Heyecanlıydı. Acaba sınıfta-
kiler kendisini nasıl karşılayacaktı. Ürkek adımlarla bahçeden sınıfa doğru ilerledi. Yolda Nergis, 
rahat olması gerektiğini defalarca söyledi. Buna rağmen Beylesan heyecanlıydı. Sınıfın kapısına 
geldiğinde kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Heyecanını kontrol etmeliydi. Derin bir nefes aldı 
ve sınıfa girdi. Sanki bütün gözler üzerindeydi. Utangaç bir şekilde gözlerini kaçırdı bütün göz-
lerden ve hoş geldin sesleri arasında Nergis’in gösterdiği sıraya geçti oturdu. Öğretmenin derse 
gelmesini bekliyorlardı. Nergis’in kulağına eğildi ve fısıldadı. “Dersimiz ne? Öğretmen size ne 
anlatacak?” Nergis “Bekle.” dedi. 

Dersleri Türk edebiyatı idi. Daha önceden drama atölyesi çalışması hazırlamışlardı. Üçüncü 
saat yola çıkacaklardı ve çadırkentte Suriyeli çocuklarla buluşacaklardı. Hazırlıklara başladılar. 
Servislerin olduğu yere doğru yönelip servisin hareket etmesini beklediler.

Havada yaz sıcaklarını aratmayan bir hararet vardı. Tek bir bulut bile bulunmayan gökyüzü 
pırıl pırıldı. Beylesan’ın umutları da pırıl pırıl olmuştu. Ülkesinde yaşanan iç savaş yüzünden evsiz 
yurtsuz kalan küçük çocukların hayallerinin, umutlarının kâğıda dökülmüş hâliyle karşılacaktı. 
Bambaşka bir ülkede, daha önce hiç bulunmadıkları bir yerde, binlerce insanla aynı kaderi pay-
laşmak zorunda kalmanın verdiği umutsuzluğun umuda dönüştüğü yerde, Türkiye’de, yeniden 
yaşama tutunanları tanıyacaktı.

Çadırkente geldiklerinde büyük bir sevinçle karşılandılar. Çadırkentin görevlileri onları atölye 
çalışmalarının yapılacağı alana götürdü.

Öğretmenleri bir yandan atölyeyi hazırlarken bir yandan da niçin böyle bir etkinlik yaptıklarını 
açıkladı: Suriyeli çocuklara, masal anlatıp ortak hayallerini resimlere dökmelerini, bizlerle pay-
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laşmalarını isteyeceğiz. Yaratıcı drama, oyun ve hikâye anlatıcılığını birleştirip onlara psikososyal 
destek sağlayacağız.

Farkında mısınız, dedi öğretmen:

Türkiyeli bazı çocukların aynı parkta, aynı sokakta birbirlerine uzak durduklarını, birbirleriyle 
oynamadıklarını görüyorduk. Bunlar yetişkin dünyasından kaynaklanan öğrenilmiş bir davranıştı. 
Hepimiz bir gün bir savaşla aynı şeyleri yaşamak zorunda kalabileceğimizi idrak ederiz. Belki ön 
yargıları yıkarız. Çocukları nasıl birleştirebileceğimizi düşünürken bunun en güzel hikâye ile ger-
çekleşebileceğine karar verdik. Hikâyesini bilmediğimiz insanlara daha çok uzağız. Hikâyeler bizi 
yaklaştırır birbirimize, deyip devam etti. Bu toprakların hikâyeleri birbirine çok benziyor. Bizdeki 
Nohut Oğlan hikâyesi Suriye’de Mısır Oğlan diye geçiyordu. Bizdeki Nasrettin Hoca hikâyeleri, 
Suriye’de Cuha karakteriyle anlatılıyordu.

“Senin Hikâyen Benim Hikâyem” yazılı afişleri çevreye astılar. Resim kâğıtları, boyalar, Nas-
rettin Hoca ve Cuha’nın afişleri, öykülerin olduğu kartlar ve müzik cd’lerini kutulardan çıkarıp 
yerleştirmeye başladılar.

Öykü kitaplarında yer alan afişler de çevreye asıldı. Çocuklara yazılı kartlardan birer tane almaları 
söylendi. Aynı öykü adının yazılı olduğu kartları alan çocuklar eş oldular. Eşler, kartlarda yazılı olan-
ları donuk imge olarak gösterdiler. Nergis’in arkadaşlarının dokunduğu kişi öyküyle birlikte kendi 
adını söyledi. Öykü adının olduğu kartları kapalı bir şekilde yere koydular. Müzik eşliğinde kartlara 
basmadan yürümelerini istediler. Müzik bittiğinde çocuklardan birer kart almalarını istediler. Kart-
larda yazılı olanı okumaları istenmişti. Müzik eşliğinde kartlara basmadan yürümeye devam ettiler.

Müzik durduğunda bir kartın yanında durdular ve kartta yazılı olan hikâye başlığını beden diliyle 
anlattılar. Aynı kartları alan çocuklar bir araya getirildi.

Bir araya gelen çocuklar, kartlarda yazılı olandan yola çıkarak fotoğraf karesi oluşturdular. Ço-
cuklardan gruplarında olan arkadaşları ile kendi kartlarında yazılı olan ve durumda önce ve sonra 
nelerin olabileceği hakkında konuşmaları istendi. Grupların temsilcileri tarafından kartlarda yazılı 
olan ve durumların öncesi ve sonrasının tamamlanması ile oluşturulan öyküler anlatıldı. Aynı grupta 
olan çocuklara kendilerinde olan başlıklardan yola çıkarak kendi öykülerini oluşturmaları söylendi.

Her çocuğun mutlu olduğu bir güne dair hikâye yazması istendi. “Ben mutlu olmak istiyorum.” 
diye yazmıştı bir Suriyeli çocuk, çizdikleri resimleri birbirleriyle paylaşmışlardı…

Beylesan, o gün çok mutlu olmuştu. Çünkü Nergis, öğretmeni, Nergis’in arkadaşları sayesinde 
Beylesan ve diğer Suriyeli çocukların yüreklerine dokunulmuştu bir nebze olsun… 
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Hayat takviminden kopan 2002’nci yaprak. Günlerden cuma, sıcak bir ağustosun öğle saat-
lerinde ben doğmuşum, benliğim doğmuş, benimle birlikte küçük bir kalp doğmuş bedenimden 
içeride. Adı konmamış çekirdek, kucaklamış toprağını. Yumulu gözlerimle ilk defa her gün evimize 
giren güneşin sıcaklığını hissetmişim. Filizlenen bir tohum gibi güneşe âşık olmuşum. Adını hayat 
koyduğumuz her güne…

Büyüyüp yükselmek; kök salıp meyve vermek işlemişti damarlarıma. Çocuksu masumluğum 
ve annemin isteğiyle “Zeynep” koymuşlar adımı. İlk “baba” sözcüğü dökülmüş dudaklarımdan 
sonraysa “anne”…

Yıllar birbirini kovalarken ben de yıllarla beraber büyümüşüm. Derken göz açıp kapayıncaya 
kadar ilkokula başlama çağım gelmişti. O gün babam götürmüştü beni… Çok güzeldi ilkokul 
yıllarım ama elbette ki bunun bir devamı vardı. Her şey kendi seyrinde devam ederken bir anda 
babamın tayin haberi oturdu evin gündemine, taşınıyorduk.

Arkadaşlarımdan, okulumda ve çok sevdiğim Ege sahillerinden ayrılıp Gaziantep’e taşınıyordum. 
Yeni bir yer, yeni insanlar, yeni bir kültür, yeni bir hayat…

Anlatacak çok şey vardı, bu sayfaya sığmayacak kadar belki. İyi kötü buluşmasında hayat, 
isteyerek değil de yaşayarak çizdiğiniz bir resim misali. Hayatın bize getireceklerinden habersiz 
devam ediyoruz yola.

Zeynep Yam
Gaziantep
Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi

Hatice Çetinkaya
Danışman Öğretmen
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Kaos yaşanan beynine aldırmadan yavaşça doğruldu yatağından. Uykuda dar-
madağın olmuş saçlarına ter damlaları karışmıştı. Gördüğü rüya yahut kâbusun 
etkisinden sıyrıldı. Kısa saçlarını hızla karıştırdı ve paytak adımlarla lavaboya 

ilerledi. Küçük bir duşun hem akşam uykusu mahmurluğunu hem de ruhunu temizleyeceğine 
inanarak rahatladı. Su, onu temizleyen ve saf kalmaya yönelten tek şeydi.

Saçlarını annesinin zoruyla kuruladıktan sonra kot ceketini üzerine geçirdi. Kızarmış göz-
lerine ve morarmış göz altlarına aldırmadan güçsüz bedenini yürümeye zorladı. Annesi yine 
söyleniyor, sinirden kızarmış suratıyla kızını bekliyordu. Merdivenin başından ağır ağır inen 
çelimsiz kızını görünce dudaklarını araladı.

“Acele et küçük hanım, fazlasıyla bekledim zaten!”

 Genç kızıyla göz göze gelince kalbi bükül-
müştü birden. Güneş görmeye hasret kalmış 
odasında müziğiyle yaşamak ve çok 
sevdiği yıldızlara -beton yığınları ve 
yapay ışıklardan fırsat buldukça- bak-
maktan başka bir şey yaptığı yoktu. 
Genç kızın babası çok severdi o parlak 

Yapay Işıklar
İrem Saygısever
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noktaları. Her zaman “Ben bir gün yanına gelemezsem emin ol ki oradayım.” der ve sonsuz 
karanlıkta parlayan yıldızları gösterirdi. “Ben senin yıldızınım küçük bayan?” der ve kucağın-
daki minik bedeni kaybetme korkusuyla sokulurdu iyice.

Genç kız aklında kalan anıların git gide kendisine acı verdiğini ve bu tortunun onu yok ettiğini 
fark edince büyük bir yeise düştü. Hâlbuki babasını hatırlayınca mutlu olmalıydı. Annesinden 
gelen yumuşak sesle kendine geldi genç bayan.

“Hadi kızım zaten evden çıktığın yok. Korkutuyorsun beni.”

Genç kız sıkıntıyla iç geçirirken gitmek istemediğini tekrar fark etti. Ama annesini üzmekten 
ürktü.

“Kızım zaten ancak gece gelirim diye tuttur-
dun. Gece gece çıkardın beni. Bu devirde 
yıldızlar mı izlenirmiş? Baksana 
şu binalara ve onlardan yayılan 
ışıklara...”

Annesi henüz sözünü 
tamamlamadan uzun be-
ton parçalarını gösterdi. 
Haklıydı üzgün kadın. 

Hem de ne haklıydı. 
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Bu devirde yıldızların bile yapayı çıkmıştı. Genç kızı da korkutan buydu. Odaların tavanına, 
alışveriş merkezlerinin tavanlarına asılan yapay yıldızlar... Yapay ışıklardan ve kirletilen gökyü-
zünden nasıl gülümseyebilirdi ki yıldızlar? Eğer yıldızları göremezse tüm ışıkları da sönecekti 
sanki. Hüzün tortusu, kalbini örterken sinirle ellerini yumruk yaptı ve küçük tırnaklarının avuç 
içini çimdiklemesine izin verdi. “Acıyı ancak acı geçirir.” diye fısıldadı ruhuna. Evet, ışık etrafı 
görmemizi sağlayan en büyük etkendi ama ışığı bu kadar yapaylaştırmak da neyin nesiydi? 
Güneşi, ayı, yıldızları ve gökkuşağını hırpalamak... Onlara hoyratça davranmak... Doğal olanı, 
doğayı, evreni yok saymak... Sadece kendisi mi işitiyordu masum doğanın yaralarından kopan 
sessiz çığlıkları?

Hızla siyah botlarını ayağına geçirdi ve kısa kâküllerini düzeltti. Sonunda gecenin 
keskin ayazına verdiler bedenlerini. Çarşıya çıkmaya karar vermişlerdi. Zira 

onlara en yakın yer çarşıydı. Gerçi ne fark ederdi ki alışveriş merkezine 
gitseler de yapay ışıklardan başı ağrıyacaktı. Enerji kaynaklarını hoyratça 

kullanan, baş ağrıtan, yorucu alışveriş merkezlerini hiç sevememişti. 
En azından oksijen alabileceği azıcık havayı ciğerlerine çekebilirdi 
dışarıda. Genç kız ne kadar isteksiz olsa da hüzünlü annesini daha 
fazla üzmek istemedi ve yola devam etti. Kafasını yavaşça karanlık 
gökyüzüne çevirdi. Parlak binalar büyüdükçe ve aşırı parlak sokak 
lambaları gökyüzünü doldurdukça ve bu güzel tabloya atılan lekey-

mişçesine kötü bir görüntüye neden olmuşlardı. Az sonra başlayan 
havai fişek gösterisinin rengârenk ama bir o kadar da grileşen, kirliliğe 
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gebe ışıkları ise iyice sinirlerini bozmuştu. Genç kızın kalbi acıyla büküldü ve anı defterinin 
açılmasına karşı koyamadı.

“Babam beni yakalayamaz ki!”

Küçük kız havada uçuşan turuncu buklelerine aldırmadan ıslak çimenlerin arasından pa-
rıldayan ihtişamlı gökyüzüne koşuşturuyordu. Küçük bedenini şefkatli eller sarmalarken “En 
güzel yıldızım! Sen asla kayamazsın!” diye de tembihliyor, o mis kokulu buklelere şefkatle 
öpücükler konduruyordu babası. Küçük kızını da aldı ve daha da canlı parlak çimenlere uzandılar. 
“Aaa! Bensiz mi?” Genç kızın annesi neşeyle ailesinin yanına geldi ve çimenlere uzandı o da. 
Küçük kız neşe ile anne babasının elini tutarken kafasını karanlığı tüm ihtişamıyla aydınlatan 
yıldızlara çevirdi. Gökyüzü de mutlu bir şekilde gülümsüyordu onlara sanki. Boğazın keskin 
deniz kokusunu kurumuş ciğerlerine çekerken şairane deniz sesine de kulak kabartıyordu. Ayın, 
eşsiz deniz sularına yansıması ise harikuladeydi. Mutluydu bukle saçlı kız. Sanki tüm haklarını 
bitirmişçesine mutluydu. Tekrardan baktı o küçük parlak noktalara.

“Baba ben de oraya gitmek istiyorum, sakın kaybolmasın orası tamam mı? Yoksa... Sen 
yıldızım olursan asıl yıldızın senin yanına gelemez.” 

Durakladı ve yavaşça yutkundu.

“Biz ışık kaynağımız güneşimizi, ayımızı, yıldızlarımızı söndürmeyelim. Kaybetmeyelim, 
yok etmeyelim! ...”
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Genç adam acıyla gülümsedi parlak yıldızına. İnsanlar güneşi, ayı, yıldızları da yok ederdi 
de oyunu bozmadı…

“Kızım! Kızım! İyi misin?”

Genç kız kendine gelirken dolmuş gözlerini ve biraz sonra yağacak kirli bulutlarını sakladı. 
Gözlerini yavaşça kapattı ve titrek bir nefes aldı. Annesine sokuldu ve bir ağacın yanındaki 
banka oturdular. İşte ağladı kırık kız. Yağdı sonunda şimşekler çakmaya hazır bulutları. Rüzgâr 
aldı götürdü o damlaları gökyüzüne... Yıldızına... Genç kız mutlu oldu o anda, daha da ağladı. 
Kafasını gökyüzüne çevirdi. Tüm şehri aydınlatan yapay lambalara, rengârenk ışık dansına, 
insanı yoran ışık kirliliğine baktı. Daha fazla ağladı. İyi ve güzel kadınlar hep ağlarmış ya o 
da dayanamadı. Titrekçe fısıldadı gökyüzüne. “Söndürmeyin güneşi, ayı ve yıldızlarımı. Esiri 
olmayın doğayı hiçe sayan, enerji kaynaklarını hoyratça bitiren sahte, yapay ışıkların...”
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İrem Saygısever
Bursa
Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi

Hatice Satıcı
Danışman Öğretmen

1 Ocak 2003’te Şanlıurfa’da doğdum. Babamın işi gereği Şanlıurfa’da sekiz yıl kaldıktan sonra 
muazzam dostluklarımızı bırakıp Karacabey’e taşındık. Beş kardeşli bir ailenin en küçüğüyüm. Bir 
de ikiz kardeşim mevcut. Kendisi benim tam zıttımdır. Ben ona göre daha içe dönük yahut sakin 
bir kızmışım. Bizi her konuda karşılaştırırlar. Bu durum benim açımdan yorucu ve rahatsız edici.

Babam küçük yaşımızdan beri uzaklarda çalıştığı için kendisini altı ayda bir, kimi zaman ise 
bir yılda bir görürdük. Bu beni, yaşıtlarıma nazaran daha ciddi ve güçlü bir karaktere bürümüştü. 
Veyahut bir şeylerin daha farkında kılmıştı.

Hayal gücümün kelimelere sığmamasıyla birlikte çizgileri keşfederek küçük yaşta resim yete-
neğimle tanıştım. İlkokuldan beri birçok resim yarışmasına katılır ve derece alır olmuştum. Fakat 
kendime ait, beni anlayabilecek insanların olduğu bir yerin olmayışı beni toplumdan soyutlar 
olmuştu. Ardından BİLSEM ile tanıştım. Kelimeler sanatıma bulaşmış ve özgürlüğün büyüleyici 
tadını ruhumda hissetmiştim. Gerek resim gerekse edebiyatla ilgili birçok yarışmaya katılmış ve 
başarının o gurur verici hissini tatmıştım. Öğretmenimin yönelttiği sorular, önerdiği kitaplar ise 
felsefe ve edebiyat dünyasında bana yepyeni pencereler açmıştı. Bu şekilde kelimelerin sihrine daha 
sıkı bağlandım.

Çalışmalarım devam ediyor. Kelimelerim ve fırçam ruhuma işlemiş benliğimin boyaları gibidir…
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-Hemen içeri alalım.

-Nerede bulunmuş?

-Sokağın ortasında. Kalp...

-Bu yaşta?

 ***

Yürüdü. Karanlık koridoru belki bininci kez baştan sona yürüdü. Sessiz ve ürkütücü 
geçen dakikalardan sonra her adım daha fazla korku salıyordu içine. Nerede olduğunu 
bilmiyordu. Saatin kaç olduğunu, havanın ne zaman aydınlanacağını hatta aydınlanıp 

aydınlanmayacağını bile bilmiyordu. Bu boş ve ıssız koridor boyunca herhangi bir kapının olup 
olmadığını bilmiyordu. Etrafında algılayabildiği tek şeydi karanlık. Bir de kafasındaki sesler var-
dı tabi. Anlam veremediği konuşmalardan bölük pörçük parçalar... Boğuk ve uzak... Tek başına 
karanlıkta beklerken ne yapacağını bilmiyordu. Yanında biri olsa belki az da olsa rahatlardı ama 
konuşacak kimsesi yoktu ki. Ne arayıp soranı vardı ne de onun aradığı biri. Ailesi ile ilişkilerini 
keseli çok olmuştu. Arkadaşları desen hiç olmamıştı. Sevdiği biri? Kalbi bunu kaldıramayacak kadar 
çok kırılmıştı. Minik bir dokunuş onu yıkmaya yeterdi. Düşündü. Bu kadar yalnız olduğunu fark 
etmemişti aslında. Koridoru baştan sona bir kez daha yürüdü.

Derken uzakta, koridorun diğer ucunda bir ışık gördü. Bir kapı açılmıştı. Evet içeride biri vardı. 
Koştu, koştu. O yaklaştıkça kapı yavaşça kapandı. Kafasını duvara yasladı ve art arda vurmaya başladı.  
Ne olurdu yani kapanmasa. Onu kimse istemiyor muydu?  Tanımadığı bir yerde tanımadığı insanlar. 
Onu tanımayan insanlar kapıyı nasıl yüzüne kapayabilirdi. Vurmayı kesti. Kulağında bir sıcaklık 
hissetti. Bir tür sıvı belki. Yok, hayal ediyor olmalıydı. Bir anda o sıcak his geçiverdi. O da unuttu.

Son Gülücük
Aslı Günenç
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Birkaç dakika sonra bir kapı daha açıldı. Bu kez daha yakındı. İstekli ama umutsuz bir şekilde 
yürümeye başladı. Kapı onun her adımıyla daha fazla aralanıyordu. Vardığında kapıda bekleyen 
kimseyi bulamadı. Sessizce içeri girdi ve çok da yabancı olmayan bir odada tek başına camdan 
dışarıyı seyreden birini gördü. Neredeyse boş olan bu odanın en uzak köşesinde durmuş öylece 
dışarı bakıyordu. Bu manzara içini acıttı. Karşısındaki kişinin yalnız kalmaya ihtiyacı oluduğunu 
düşünerek dışarı süzüldü. Koridora ayak basmasıyla beraber kapı kapandı. Bir süre şaşkınlıkla kapıyı 
tekrar açmaya çalıştı ama ne kapı kolunu ne de kapının kendisini bulabildi. Görememesine rağmen 
soğuk duvarı tanıdı. Yere çöküp beklemeye karar vermişken gülüşmeler ve bağrışmalar duymaya 
başladı. Arkasını döndü ve yeni açılan kapıyı itti.

Çimleri hissedince ayaklarının çıplak olduğunu fark etti. Biraz bu duygunun tadını çıkardıktan 
sonra etrafını incelemeye başladı. Burası bir okul bahçesiydi. Kepli, cübbeli birçok genç ailele-
riyle laflıyordu. Kimi mutlulukla diplomalarını gösteriyor, kimi birbirine sarılıyor, kimi ise anı 
ölümsüzleştiriyordu. Neden burada olduğunu anlamadı. O sırada ilerideki ağacın arkasına çökmüş 
birini gördü. Diğer kapının ardında gördüğü kişiyi tanıması uzun sürmedi. Peki, neden o fotoğraf 
çekmiyordu? Neden gidip en yakın arkadaşına sarılmıyor ya da ailesiyle sevincini paylaşmıyordu? 
En önemlisi neden yalnızdı? Durdu. Evet cevap buydu. Çünkü yalnızdı. Bu koskoca bahçede onca 
mutluluğun arasında yapayalnız. Yanına gidip konuşmak istedi ama bir güç onu bundan alıkoydu. 
Gerisingeri koridora itildi ve kapının bir kez daha yok oluşunu izledi. Bir anda gözlerinin önünden 
bir ışık geçti. Biri tam gözünün içine ışık tutmuştu. Gözleri acıdı ama çok sürmedi. O yakan his 
hemen geçiverdi, o da unuttu.

Artık  dinlenmek istiyordu. Aslında bu biraz komikti çünkü bir süre öncesine kadar bir kapı 
açılmasını umuyordu. Şimdi ise oturup karanlıkta beklemeyi... Dakikalar mı olmuştu? Belki bir 
saat, daha fazla değil. Kapılardan her geçişi onu bitkin düşürüyordu. Ruhundan bir şeyler eksiliyor, 
isteksizleşiyordu. Dinlenmek istiyordu fakat buna izin yoktu. Onu bekleyen bir değil iki kapı vardı 
bu sefer. Yorgunluğuna rağmen merakına yenildi ve kendini, gördüğü ilk kapıdan içeri attı.

Bir başka okul gözleri önündeydi. Teneffüs zamanı oynayan çocuklar gördü. Önceki iki kapıyı 
düşünerek yalnız birini aradı. Çünkü kendisinin de çok iyi bildiği gibi yalnızlık doğuştandı. Bir kez 
yalnız yaratılan kişi hep yalnız kalırdı. Bulması çok zaman almadı. Aradığını  bir taşın üzerinde 
oturmuş etrafı seyrederken buldu. Yanında yalnız bir kız daha oturuyordu. İkisi aynı noktaya kilit-
lenmişti. Karşıda, pek uzak olmayan bir bankta iki arkadaş oturuyordu. İki yalnız kız onlara özlemle 
bakıyordu. Yan yana oturmalarına hemen aldanmayan biri, taş üstündeki kızların dip dibe fakat bir o 
kadar da uzak olduklarını görebilirdi. Birlikte ama yalnız iki kız yavaşça gözden silindi ve karanlık 
koridor bir kez daha boy gösterdi.
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Çabucak diğer kapıya doğru atıldı. Boş, bomboş bir evde buldu kendini. Hiç vakit kaybetmeden 
bir odadan diğerine geçti. Çocuk odasına gelince durdu ve içeriyi incelemeye başladı. İki yatak gö-
rünce pek şaşırdı. Yine de çok üzerinde durmayıp salona geçti. Büfenin üstündeki fotoğraflar onu 
çağırıyordu âdeta. Çerçevelerden birini eline aldı. Sonra bir diğerini, ikincisini, üçüncüsünü, dördün-
cüsünü... Bunların hiçbirinde aradığı çocuğu bulamadı. Hep bir tek çocuk vardı. İkinci yatağın sahibi 
hiçbir fotoğrafta yer almıyordu. Bir anahtarın kilitte döndüğünü duydu ve artık buraya ait olmadığını 
anladı. Orayı terk edip karanlık koridora döndü. Etrafına bakındı, başka kapı göremedi. Mutlak ka-
ranlık her tarafa yayılmıştı. Kapılar ortaya çıktığından beri kesilen sesler yeniden kafasının içinde 
yankılanmaya başladı. “Çok geç.” diyordu biri. Çok geç... Ne için? İşte bu soru beynini kurcalarken 
duvarın dibine kıvrıldı. Gözlerini sıkıca kapadı. Baş ağrısının dinmesini bekleyerek saatler geçirdi.

Gözlerini açtığında beklediği şeyin tam karşısında dikildiğini gördü. Son kapı saçtığı hafif ışıkla 
onu selamlıyor, içeri davet ediyordu.  “Gir, bitecek.” diyordu ona. “Acılar bitecek, yalnızlık bitecek.” 
İşte bu hayatının teklifiydi. Güçlükle doğruldu. Kapıya doğru yürürken bir ara dengesini kaybetti. Bir 
şey onu göğsünden öne doğru çekmiş, sonra aniden bırakmıştı. Bu his az sonra -birkaç saniye bile 
geçmeden- yok oldu, o da unuttu. Kapıya yanaştı, son gücüyle içeri girdi. Tipik hastane kokusunun 
sardığı loş bir hastane odasında belki bir anne babanın en mutlu anına şahit oluyordu. Küçük bir 
bebek onu koydukları yerde gülücükler saçıyordu. Fakat ters giden bir şeyler vardı. Herkes bebeğin 
etrafında toplanacağına odanın ona en uzak köşesinde toplanmış, küçük bir kızın etrafını sarmıştı. 
Onu övüyor, sarılıyor, okşuyorlardı. Hemşire içeri girip bebeği kontrol etmek istedi. Anne ise onu 
kışkışladı, ardından da bebeğe hiç  bakmadan küçük kızla ilgilenmeye devam etti. Bu saçmalığı 
izlemeye daha fazla dayanamayıp arkasını döndü. Tam çıkacakken vazgeçti. Bebeğe yaklaştı  ve 
kulağına fısıldadı. Yanağına son bir öpücük kondurup yavaşça çıktı. Adımını atar atmaz karanlık 
onu kollarına aldı. Yere yıkıldı. Çok yorgun, çok hâlsiz, çok umutsuzdu. Üstüne bir ağırlık çöktü. 
Gerçek bir ağırlık. Bir örtü, bir battaniye gibi. His yavaşça azaldı, yok olmadı. Unutmadı. Bu sefer 
unutamadı. Örtü ağır ağır yüzünü kapladı.

Düşündü. Bebeğin yüzündeki gülücüğü düşündü. Tek başına mutluydu. Belki de yalnızlık o 
kadar kötü değildi. O gülücüğü düşündü. O sırada sesler arttı. Anlam kazanan kelimeler beyninde 
dönmeye başladı. O gülücüğü düşündü. O buruk ama mutlu, yalnız ama güçlü gülücüğü... İçten, 
masum, saf gülücüğü. Kırık kalbini parçalarına ayırmak için son darbeyi indiren gülücüğü düşündü. 
Gülücüğü düşündü. Kendi gülücüğünü, son gülücüğünü...

***

-  Yazık, çok gençmiş. Yalnız, değil mi?

-  Evet, bekleyen kimsesi yok. Yapayalnız.  
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4 Nisan 2004’te İstanbul’da doğdum. Daha okula başlamadan kitaplarla tanıştım. Her gece 
annem ayrı, babam ayrı okudu bana. Bazı çocukların ortaokulda okuduğu kitaplar benim başu-
cumda dizilmeye başlamıştı bile. Her seferinde heyecanla beklediğim, biraz daha okumaları için 
yalvardığım geceler ben okumayı sökene kadar sürdü. Sonrasında kitaplarımı daha çok kendim 
okumaya, hikâyeler anlatmaya başladım. Biraz meraktan, biraz da çok okuyan ablama özenerek 
bir kitap kurdu olup çıktım. Nereye gidersem gideyim, çantamdan kitabı eksik etmedim. Beni okula 
bağlayan arkadaşlarımla da kitaplar ve tiyatro sayesinde tanıştım. 

İçime attıklarımı ifade etme arzusu ile yanıp tutuşuyordum. Okulda ilk kez bir yazımı okudu-
ğumda, bunu nasıl yapacağımı buldum. Yazacaktım. Beni herkes duyacak, anlayacaktı. Yazarken 
beni kimse yargılayamazdı. Böylece yazma serüvenim başladı. Bu serüvende bana el uzatacak, yol 
gösterecek birilerine ihtiyaç duyuyordum. Benim gibi söyleyecek çok şeyi olan birçok kişi olduğunu 
gördüm. Öğretmenimiz her birimize teker teker eğildi, kendimizi gerçekleştirmemiz, denememiz 
ve başarmamız için fırsatlar sundu. Artık kendime has bir üslup oluşturmaya başlamıştım. Bir 
yandan da içimde umutla bir hayal büyüttüm. Beni ben yapan kitaplara üzerinde adım yazan bir 
yenisini de ben ekleyebilirdim belki. 

Bir sorunum olduğunda, içim daraldığında kalemime sarılıyorum. Kendime ait kocaman bir 
dünyanın kapılarını açıyor bana. Ben de o dünyaya elimden geldiğince yeni şeyler ekliyorum. Bir 
gün umarım yazılarımla bu dünyaya da bir şeyler katabilirim.

Aslı Günenç
İstanbul
İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi

Şerefnur Atik
Danışman Öğretmen
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Teresa, anahtarı kilitte çevirdi ve tokmağı kendine çekerek o bilindik demir kapıyı açtı. 
Giriş karanlıktı ama salondan televizyonun ışığı görülüyordu. Görünüşe göre kocası 
evdeydi. Bu Teresa için şaşırtıcı olmadı çünkü zaten kocasını televizyonun önünde 

sızmış vaziyette bulacağını biliyordu. Sürprizlerden uzak bir şekilde süregelmiş olan yirmi dört 
yıllık evlilik hayatları bu tür öngörülerde bulunmasına izin veriyordu. 

Rüzgâr çıkınca yakalarını çenesine kadar kaldırdığı uzun koyu mavi yün paltosunu çıkardı ve 
vestiyere astı. Vestiyerde kocasının kaba deriden yapılmış, estetik ve zarif bir görünümden son 
derece uzak ceketini gördü. Kıyafetlerin bu derece sahiplerine benzemesi Teresa’ya ilgi çekici 
göründü. Bunun üzerinde fazla durmadan çizmelerini çıkarttı ve gürültü yapmamaya özen gös-
tererek salona yöneldi.

Kanepede horlayarak uyuyan adamın etrafı kirli tabaklar ve abur cubur paketleriyle doluydu. 
Teresa yüzünü buruşturdu Bu adama karşı en ufak bir sempati duymuyordu. Hissettiği ancak 
acımayla karışık bir tiksinti olarak nitelendirilebilirdi. Gerçek şuydu ki kocası, kendi başına ve 
hür iradesiyle hayatta kalma yeteneğinden yoksun bir asalaktı, zararlı bir konakçıydı ve bunun 
bilincinde olan toplum onu, Teresa gibi son derece becerikli bir kadının üzerine yıkmıştı. 

Hatırı sayılır ebattaki göbeğin üzerinde gerilmiş lekeli beyaz tişörtün görüntüsüne ve ciddi 
bir kişisel bakım eksikliğine delalet eden o kesif kokuya daha fazla dayanamayacağını hisseden 
Teresa salondan çıkıp mutfağa girdi. 

Son
Dicle Ece Bulut
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Mutfakta göze ilk çarpan şey metal lavabonun içine ve etrafına yığılmış bulaşıklardı. Evlerinde 
bulaşık makinesi olmasına rağmen ne var ne yoksa hepsinin “profesyonel” bir ilgi beklercesine 
öylece dizilmiş olması Teresa’nın sinirine dokundu. Ama sonra kendine, tüm bunların artık onun 
problemi olmadığını hatırlatınca keyfi tekrar yerine geldi. Mutfağın ışığını kapatıp yatak odasına 
doğru ilerledi.

Beyaz, güçsüz bir ışığın aydınlattığı yatak odası mutfaktan farklı değildi. Kirli çamaşırlar 
etrafa saçılmıştı. Temiz olanlar ise ütüsüz bir şekilde oraya buraya bırakılmıştı. Teresa, son kalan 
eşyalarını toplamak için büyük giysi dolabının en soldaki kapısını açtı. Üç elbise, tek tük makyaj 
malzemeleri ve birkaç tane değerli görünen aksesuarı, yanında getirdiği spor çantasının içine 
dikkatlice yerleştirdi.

Kocası yaklaşık bir aydır boş askıların sayısının arttığını, ayakkabılıktaki iyi cilalanmış topuklu 
rugan ayakkabıların sayısının istikrarlı bir şekilde azaldığını fark etmemişti. Tek fark ettiği evde 
artık kahvaltının hazırlandığı ya da masada sıcak bir yemek bulduğu günlerin seyrekleşmiş, gittikçe 
ahıra dönmekte olan evin temizliğinin ise epey ihmal edilmiş olduğuydu. İşlevli bir nesnedeki 
değişiklik ancak işlevini artık yerine getirmemesiyle anlaşılırdı. Teresa da içten içe kocası için 
kullanışlı bir nesneden pek de farklı olmadığını biliyordu.

Ancak Teresa’ya göre kafasının içi saman dolu olduğundan kocası, bu davranışlardan şüp-
helenmemiş, sadece şikâyet etmekle yetinmişti. En kolayı kitaplığı boşaltmak olmuştu çünkü 
kitaplık, kocasının en seyrek ziyaret ettiği yerdi. 

Teresa, komodinin çekmecelerini, tuvalet masasının üzerini ve çalışma odasını son bir kez 
kontrol etti. Banyo dolaplarına bakarken daha önce gözünden kaçmış tozlu bir parfüm şişesi 
buldu. Şişe tamamen doluydu. Hafızasını kısa bir süre yokladıktan sonra bunun yirminci evlilik 
yıldönümlerinde kocasının hediye olarak verdiği parfüm olduğunu hatırladı. Şişesi şaşırtıcı bir 
şekilde özgün bir markanınkine benzese de üzerindeki yazılar ve kokusunun ucuzluğuyla kendini 
ele veren sahte parfüm, Teresa’nın kullanmaya tenezzül etmeyeceği kadar uyduruktu. 

Sonuç olarak Teresa şişeyi, ustaca karanlık dolap diplerine gizlemiş, varlığını kocasına kolayca 
unutturmuştu. Parfüm, birkaç aylığına Teresa için bir nefret nesnesi, hırsını odaklayabileceği bir 
hedef olmuştu. Yirmi yıllık psikolojik esaretinin kilometre taşlarından birinde ona layık görülen 
ucuz, bayat ve zevksiz bir parfümdü. 

Teresa şişeyi tekrar incelerken köşesine iliştirilmiş mikroskobik bir ibareyi görünce dudaklarının 
arasından histerik bir kahkaha kaçtı: Erkekler için. Demek ki bu parfüm, özensizliğin yanında bir 
de dikkatsizlikle seçilmişti. Başını iki yana sallayarak parfüm şişesini yerine bıraktı.
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Teresa daha fazlasını hak ettiğini her zaman biliyordu. Bugüne kadar hep kendini ne yaptığını 
bilen, dediğim dedik bir kadın olduğuna inandırmıştı. Ama dışarıda gösterdiği ne olursa olsun 
evde onu mekanikleştiren, objeleştiren, ötekileştiren ve değersizleştiren algısı düşük bu adamla 
hiçbir zaman tam anlamıyla güçlü ve özgür olamayacaktı. Teresa, eğer onu dibe çeken şeylerden 
kurtulmazsa hayatının geri kalan kısmını bu bataklığın dibinde geçirecekti. 

Vestiyerden paltosunu almadan önce televizyonun tekdüze mırıltılarının ve huzursuz edici bir 
horlamanın geldiği salona tekrar girdi. Bir an için koltukta kıpırtısız yatan adamın uyandığını hayal 
etti. Ne yapardı? Homurdanır mıydı? Bu saate kadar nerede olduğuna dair hesap mı sorardı? Ya 
bulaşıkları yıkamasını mı talep ederdi? Artık onun ne düşündüğü, ne umduğu ya da neye ihtiyaç 
duyduğu kirli tabakların üzerine üşüşmüş karıncaların bile umurunda değildi.

Teresa, eve veda etmekte zorlanmadı. Ne de olsa nesnel kavramlar çok fazla anlam yüklen-
memesi gereken basit ve yeri doldurulabilir şeylerdi. Buna rağmen Teresa, bu acınası evi tüm 
esaretin somut kanıtı olarak görüyordu. Kocasının, evlilik kurumunun, toplum baskısının, dedi-
koduların, hayatlarında insanları yargılamak ve eleştirmek dışında bir şey yapmaya kapasitesi 
yetmeyen insanların ortak ürünü olan bu esaret, eğer Teresa onu üzerinden silkelemeseydi belki 
de asla yakasını bırakmayacaktı.

Asıl komik olan şey bu kendi hayatı içerisinde kapana kısılmışlık duygusunun maskesi düşer 
düşmez Teresa’yı hayatını yaşamasından alıkoyan tüm ögelerin de art arda dizilmiş domino taşları 
gibi hızla devrilmeye başlamasıydı. Akıl sağlığını korumak için kendini bulunduğu durumun o 
kadar da kötü olmadığına ikna etmesi geçici ve uzun vadede daha büyük sorunlara yol açan bir 
yöntemdi. Gerçeklerle yüzleşmeye nihayet cesareti yetince de kendisine olan saygısı tepkisiz 
kalmasına izin vermemişti.

“Bu çok amaçlı mutfak robotu sadece sebzelerinizi değil meyvelerinizi de kusursuz bir biçimde 
küçük parçalara ayırır. Bununla beraber gerekli aparatlar takılınca taze meyve suyu sıkacağına 
dönüşür.” 

Teresa uzaktan kumandayla televizyonu kapattı ve salon, dışarıdan gelen sokak lambalarının 
ışığı dışında tamamen karanlığa gömüldü. Uzaktan kumandayı sehpaya bıraktı. “Mutfak robotu 
hayatından çıkıyor…” Teresa’nın yüzü tiksintiyle çarpıldı: “Kımıl zararlısı seni…” 

Adı gibi bildiği koridoru ışığa ihtiyaç duymadan geçti ve kapının önündeki çizmelerini giydi. 
Paltosunu sırtına geçirip düğmelerini ilikledi. Demir kapıyı çarparak daireden çıktı.
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Son kırk senenin en sıcak yazı, 2001’in Temmuz’unda, bütün canlılar güneşin gazabından 
gölgeye sığınırken o, dünyaya gözlerini açmıştı. Diyarbakır’dan Antalya’ya, Antalya’dan İzmir’e, 
İzmir’den Mersin’e ve en nihayetinde Mersin’den İstanbul’a; o şehir senin, bu şehir benim gezerek 
geçti hayatı. Bu göçebelikten uyum sağlamayı, kendi kendini beslemeyi ve gözlem yapmayı öğrendi. 
Küçüklükten beri insanları eğlendirmek, şaşırtmak ve etkilemek için hikâyeler uydururdu. Kimi 
zaman inanılması güç, kimi zaman gerçekten ayırt edilmesi imkânsız hikâyeleri, onu bugün keyifle 
uğraştığı edebiyat denen “sonsuz olasılıklar dünyası” ile tanıştırdı. Yavan gerçekliği tadına doyul-
maz imgelere çevirme, sıradan insanların eşsiz iç dünyasını kâğıda dökebilme imkânı edebiyatla 
arasında bir gönül bağı kurmasını sağladı. Üçüncü sınıftan beri devam ettiği BİLSEM; hayattaki 
yerini bulmasına, ilgi alanlarını keşfetmesine yardımcı oldu. Galatasaray Lisesini kazanmasıyla 
önüne serilen zengin, özgür düşünce ortamı onu öğrenmeye ve kendini geliştirmeye sevk etti. Bunun 
dışında kendini çizgilerle, renklerle de anlatmayı sevdiğinden resimle, ortak mirasımızın muazzam-
lığını tasavvur edebilmek için sanat tarihiyle, beyaz perdenin sunduğu mucizeler dünyasına tutkun 
olduğundan sinemayla ilgilendi. Şimdi ise hayat denen yolda biraz şans, biraz ilham, biraz sevgi, 
biraz da inanç ile düşe kalka ilerliyor.

Dicle Ece Bulut
İstanbul
Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

Sibel Selçuk
Danışman Öğretmen

G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de



162

G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
Bi

nb
ir 

Re
nk

Ela on yaşında, sarı saçlı, ela gözlü çok sevimli bir kızdı. İlkokul dördüncü sınıfa gidi-
yordu. Derslerinde de çok başarılı ve çok meraklı, araştırmayı seven bir öğrenciydi. 
Annesi, babası ve kardeşi Ahmet ile Edirne’de yaşıyorlardı. Babası hâkim, annesi 

doktordu. Babasının mesleği gereği sık sık il değiştirmek zorunda kalıyorlardı. Yine babasının 
tayini çıkmıştı ve Mersin yolculuğu için hazırlıklar başlamıştı. Taşınmak, Ela ve Ahmet için 
büyük bir maceraydı. Keşfedecek yeni yerler, yeni arkadaşlar…

 Eşyalar bir bir taşınıp kamyona yüklendiğinde Ela’nın taşınma macerası da başladı. Ara-
bada her zamanki yerlerine, arka koltuğa Ahmet ile yerleştiler. Emniyet kemerlerini takmayı 
unutmadılar. Anne ve babası da arabaya binince yolculuk başladı. Edirne’den Mersin’e uzun 
bir yolculuk olacaktı. Sık sık mola vereceklerdi. Gündüz yolculuk yapmayı tercih etmişlerdi. 
Gezerek ve görerek seyahat etmek hoşlarına gidiyordu. 

 Sık sık mola vererek yolculuk devam ediyordu. Mersin’e gelmeye daha çok vardı. Ela ve 
Ahmet’in uykusu geldi. İlk girdikleri tünelde çocuklar mışıl mışıl uykuya daldılar. Bunu fırsat 
bilen baba mola vermeden Mersin’e geldi. Evin önünde durdu. Çocukları uyandırdılar. Ela, 
nasıl bu kadar çabuk geldiklerini anlayamamıştı. Babası yoldaki tünelin sihirli olduğunu anlattı. 
O tünel herkesi gitmek istedikleri yere götürürmüş. Sihirli tünel yani. Baba da o tünele girerek 
Ela’yı hemen Mersine getirmiş. Çünkü yeni evlerini bir an önce görmek için Ela ve Ahmet çok 
heyecanlanıyorlarmış… Babasının her zamanki şakaları işte.

Maceracı Ela
Deniz Kirliliğini Araştırıyor

Nehir Özmen
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 Ela yeni evini çok sevdi. Bahçe içinde iki katlı bir ev seçmişti ailesi. Hep hayalini kurduğu 
köpeği de burada besleyebilirdi artık. Ahmet ile birlikte bahçeyi araştırma görevi çoktan baş-
lamıştı. Portakal, limon, mandalina, nar ağaçları; çeşit çeşit, renk renk çiçekler vardı bahçede. 
Babası köpek için öncelikle kulübe almaları gerektiğini hatırlattı. Sonra da o çok sevdikleri 
golden cinsi köpeği alacaklardı. Köpeğin bakımını, beslenmesini, gezdirmesini Ela ve Ahmet 
yapacaktı. Ailesinin şartı buydu. Bakımını yapabileceklerse köpek alınacaktı. Çocuklar da söz 
verdiler. Kulübe bahçeye gelince köpeği almaya gideceklerdi. 

 Mersin’de çok mutlu olacağını hissediyordu Ela. Yeni okuluna kaydoldu. Okulunu da çok 
sevdi. Yeni öğretmenleri, yeni arkadaşları olacaktı. Kim bilir onlarla ne maceralar yaşayacaktı.
En yakın arkadaşı Gamze olmuştu. Gamze de çok zeki, çalışkan ve Ela gibi meraklı bir öğren-
ciydi. Diğer arkadaşları da Ela’yı çok sevdiler. 

 Hafta sonu denize gitmeyi planlamışlardı Ela ve Ahmet. Çok heyecanlıydılar. Sonunda 
beklenen gün gelmişti. Deniz yolculuğu başladı. Gidecekleri yer çok uzak değildi. Deniz çok 
güzel görünüyordu. Pırıl pırıl parlıyordu. Nihayet sahile geldiler. Oturacakları bir yer aradılar. 
Şezlong ve şemsiye buldular. Artık yerleşmişlerdi. 

Ela ve Ahmet çevreyi gezmeye başladı. Sahil hayal ettikleri gibi değildi. Deniz de uzaktan 
göründüğü gibi parlamıyordu. Temiz değildi açıkçası. Sahil çöp yığınından farksızdı. Havada 
pis bir koku geziyordu. Hayalinde mis gibi deniz kokusuna karışmış çam kokusu vardı Ela’nın. 
Ama bu kokuyu bulması imkânsız gibi görünüyordu. İlerlemeye devam etti iki kardeş. 

Sahilde toplanmış insanlar telaş içindeydi. Ne olduğunu anlamak için yanlarına gittiler. 
Kocaman bir balık yatıyordu yerde. Bir yunustu. O neşeli, narin, sevimli balık şimdi kumsalda 
yatıyordu. Parlaması gereken derisi pisti. Sanki yanmış, yağ dökülmüştü. İnsanlar telaşlı telaşlı 
yunusun üzerine su döküyorlardı. Balığı nasıl kurtaracaklarını konuşuyorlardı. Ela koşarak 
annesinin yanına gitti. Gördüklerini anlattı ve yardım istedi. Annesiyle birlikte yunusun yanına 
geldiler. Evet, Ela haklıydı. Sanki pislikten boğulmuş da kurtulmak için kendini kıyıya atmış 
bir balıktı.

Ela’nın annesi Edirne’deki veteriner arkadaşını aradı. Yunusun durumunu anlattı. Onu kur-
tarmak için ne yapmaları gerektiğini sordu. Arkadaşının yönlendirmesiyle Mersin Üniversitesi 
Veterinerlik Fakültesinde bir öğretim görevlisine ulaştılar. Ona durumu anlattılar. Nerede olduk-
larını söylediler. Üniversiteden kurtarma ekibi yola çıkmıştı bile. Ela şimdi telaşla bekliyordu. 
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Balığına zarar vermeden onu denize nasıl ulaştıracaklardı? Merak ettiği tek bu değildi aslında. 
Denize kavuşan yunus mutlu olacak mıydı? Bu denizde mutlu olmayacağı kesindi. Temiz de-
nizlere yüzmesini ve buraya bir daha gelmemesini diledi Ela. 

Herkes su döküyordu yunusa. Çocuklar bile kumdan kale yapmak yerine kovalarıyla de-
nizden su taşıyorlardı. Yunusu kurtarmak için çabalayan insanlar değil miydi denizi kirleten? 
Keşke şu anki hassasiyetlerini daha önce de gösterselerdi. Çöplerini ortalık yere atmasalardı. 
Denizdir alır götürür, demeselerdi.

Bu düşüncelere dalan Ela, kurtarma ekibinin gelmesiyle uyandı. Üniversite öğrenci ve 
öğretmenlerinden oluşan ekip oldukça tecrübeli görünüyordu. Kim bilir daha önce kaç balık 
kurtardılar, diye düşündü Ela. İnsanları uzaklaştırdılar. Kurtarma çalışmasına başladılar. Me-
raklılar fotoğraf çekiyor, kameraya alıyorlardı. Birkaç saatlik çalışmadan sonra yunus denize 
kavuşmuştu. Alkışlar arasında kurtarma ekibi uğurlandı. 

 Ela ve Ahmet denize girmediler, ayaklarını bile suya değdirmediler. Güneşlendiler, piknik 
yaptılar ve evlerine döndüler. Ela bütün gece yunusu düşündü. Temiz denizlere gitmesi için 
dua etti. 

 Ertesi gün okula gittiğinde yaşadıklarını ilk olarak Gamze’ye anlattı. Sonra diğer arkadaşları 
da yunusunn kurtarılma hikâyesini dinlediler. En son olarak fen bilimleri öğretmenine anlattı 
Ela hafta sonu yaşadıklarını. Denizin ve sahilin ne kadar kirli olduğundan bahsetti. Oysaki 
annesi araştırmış ve en temiz sahil orası olduğu söylenmişti onlara. 

 Öğretmen çevre konusunda oldukça duyarlı bir insandı. Okulda yere çöp atan birini görse 
hemen uyarırdı. Yaşadığımız yeri temiz tutmalıyız, derdi her zaman. Sınıfına girdiğinde Ela’dan 
yaşadıklarını sınıfta anlatmasını istedi. Yunusun başına gelenleri dinleyenler üzüldü. Öğretmenleri 
bu konuyla ilgili herkesi ödevlendirmek istediğini söyledi. Çocuklar merak içinde nasıl bir ödev 
alacaklarını beklediler. Proje ödevi olarak yunusun neden karaya vurduğunu araştıracaklardı. 

 Kendilerine araştırma grubu dediler ve üçe ayrıldılar. Her grubun ilk görevi farklıydı. Birinci 
grup üniversiteye gidip kurtarma ekibiyle görüşecekti. İkinci grup belediyeye gidip denizin ve 
sahilin neden kirlendiğini öğrenecekti. Üçüncü grup ise sahile gidip kirliliği tespit edecek ve 
özellikle balıkçılarla görüşecekti.
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Çocuklar evlerine gittiğinde ailelerine proje ödevlerini anlattılar. Araştırma grubuna katılmak 
için onlardan izin aldılar. Elbette bütün aileler çocuklarının böyle faydalı bir çalışma içinde 
olmasından mutluluk duymuş ve izin verdiler. Ela’nın babası uyarıda bulunmayı ihmal etmedi. 
Başını derde sokmadan araştırmasını istedi. Kızının ne kadar meraklı olduğunu biliyordu. Çö-
züme ulaşmak için her türlü yolu deneyeceğini de biliyordu. Bu nedenle gizli ve tehlikeli hiçbir 
iş yapmaması gerektiğini, bütün planlarını ve bulduklarını öğretmenine anlatması gerektiğini 
iletti. Öğretmeninden habersiz ve izinsiz iş yapmayacağına dair söz aldı Ela’dan.

 Ertesi gün araştırma grubu planlarını hazırladı ve okul çıkışı her grup kendi araştırma 
bölgesine gitti. Birinci grup randevu almıştı. Ela’nın annesi o gün aradığı veterineri arayarak 
ödevden bahsetmiş ve randevu almıştı. Ela da birinci gruptaydı. Veteriner onları karşıladı. 
Fakültede küçük bir tur attıktan sonra yunus konusuna geldiler. Gamze konuşulan her şeyi not 
alıyordu. Deniz kirliliğinden bahsetti veteriner. Çevreyi en çok fabrikaların kirlettiğini anlattı. 
Sadece denizi değil havayı ve toprağı da kirleterek canlılara zarar verildiğini söyledi. Belediye-
lerin arıtma tesisleri ile yeterince ilgilenmediğinden, verilen cezaların caydırıcı olmadığından 
bahsetti. Atıklar arıtılmadan denize, toprağa ve havaya karışıyordu. Her geçen gün denizlerin 
daha çok kirlendiğini, özellikle cips fabrikası açıldıktan sonra toplu balık ölümlerinin arttığını, 
bazı balık türlerinin de yok olduğunu anlattı. Bu bilgilerle araştırma grubu evlerine döndü. 

 İkinci grup belediyeye gitmişti. Sahilin ve denizin neden temizlenmediğini sorguladılar. 
Fabrikaların denizi kirletmesine neden müsaade edildiğini sorguladılar. Bütün fabrikaların 
arıtma tesisi kurmak zorunda olduğunu ama bunu yapmayan fabrikaların varlığını öğrendiler. 
Bazı fabrikalar ceza almamak için arıtma tesisi kurmuş fakat tesisi çalıştırmıyormuş. Çok 
sayıda fabrika olduğunu ve hepsinin denetiminin uzun sürdüğünü, bazı kapatılan fabrikaların 
geceleri gizli gizli çalışıp atıklarını denize boşalttığını öğrendiler. Bu bilgilerle evlerine dönen 
çocuklar çok üzgündü. 

 Üçüncü grup sahilde özellikle balıkçılarla görüştü. Balık sayısının azaldığını, bazı balık-
ların artık hiç tutulmadığını, muhtemelen nesillerinin tükenmiş olduğunu öğrendiler. Denizin 
üzeri yağ tabakasıyla kaplı gibi görünüyordu. Denizde poşetler yüzüyordu. Yunus, denizi terk 
etmekte haklı diye düşündü araştırma grubu. Bu denizde yaşanmaz. Fotoğraflar çektiler ve 
evlerine döndüler. 

 Ertesi gün, okulda bilgileri paylaşıp rapor hâline getirerek öğretmenlerine sundular. Çok 
bilgi verici bir çalışma olmuştu. Öğretmenleri tebrik ederek yeni görevlerini verdi. Bu görevi 
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birinci grup yapacaktı. Denizden ve sahil kumundan numune alıp okula getireceklerdi. Bunun 
için okuldan steril kavanozlar aldılar. Üzerini de etiketlediler. Etikete numuneyi nerden aldık-
larını yazacaklardı. 

 Ela’nın annesiyle birlikte yunusu buldukları sahile gittiler. Kumdan ve sudan numuneler 
aldılar. Sudaki yosunlardan numune aldılar… Meraklı bir balıkçı geldi yanlarına. Çocukların ne 
yaptığını anlayamamıştı. Kavanozlara neden pis suları doldurduklarını merak etmişti. Araştırma 
grubu çalışmalarını en başından anlattı. Balıkçının gözleri doldu. Kendileriyle gurur duyduğunu 
söyledi balıkçı. Onları teknesine davet etti. Hep birlikte kısa bir tekne turu da yaptılar. Bu arada 
denizin açıklarından da numune alma şansları oldu. Her kavanozun üzerine numuneyi nereden 
aldıklarını yazmayı da ihmal etmediler. 

 Numuneler öğretmene teslim edildi. İncelenmek için üniversite laboratuvarına doğru yola 
çıktılar. Bir hafta sonra analiz sonuçları gelmişti. Araştırma grubu toplantıya davet edilmişti. 
Öğretmenleri su ve toprağın analiz sonuçlarını yorumladı. Fabrika atıklarıyla doluydu deniz ve 
sahil kumu. Arıtılmamış zehirli atıklar. Özellikle de yanmış yağ vardı denizde. Bu da araştırma 
grubunu cips fabrikalarına yönlendiriyordu. Bir sonraki araştırma konusu belli olmuştu. Cips 
fabrikaları. 

 Bu görev ikinci gruba verildi. Belediyeye gidip cips fabrikalarını araştırmak, özellikle de 
yunusun kıyıya vurduğu bölgedeki fabrikalar önemliydi araştırma için. 

 Belediyeden öğrendikleri bilgi çok iyiydi. Çünkü bir tek cips fabrikası vardı. Adresini ve 
sahibi ile ilgili bilgileri aldılar. Fabrika, arıtma tesisi kurması hakkında uyarı almıştı. Ama 
henüz tesisi yoktu. Belediyeye gönderdiği bir yazıda arıtma tesisi için çalışma başlattıklarını 
yazmışlardı sadece. Bu bir oyalamaydı ceza almamak için. Bunu çocuklar bile anlamıştı.

 Öğrendikleri bilgiyi öğretmenleriyle paylaştılar. Belediyeye şikâyet dilekçesi yazmaya 
karar verdiler. Bütün okuldan ve ailelerinden imza toplayacaklardı. Okul idaresinden gerekli 
izinleri aldılar ve okul kapısı önüne imza masası koydular. Deniz kirliliğini gösteren bir afiş 
hazırlamışlardı. İmzaları toplamaya başladılar. Bir hafta sonra öğretmenleriyle birlikte şikâyet 

dilekçesini ve imzaları belediyeye verdiler.

 Belediyeden bekledikleri cevap geldi. Ekipler fabrikaya 
gitmişti. Şikâyet olduğunu söylemişler, inceleme yapmışlardı. 
Arıtma tesisi inşaatının başladığını tespit etmişler, inşaatın kısa 
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sürede bitmesi için uyarı yazısı vermişlerdi. Hepsi bu kadardı. 

 Araştırma grubu bu habere çok üzüldü. Bu işin yasal yollarla çözülemeyeceğini anlamış-
lardı. Öğretmenden gizli plan yaptılar. Fabrika sahibinin ev adresi ellerindeydi. Öncelikle bir 
tehdit mektubu yazmaya karar verdiler. İsimsiz bir mektup. Çevre kirliliğine sebep olduğu için 
vicdan azabı çekmesi gerektiğini açıklayan ve bu duruma bir son vermesi gerektiğini anlatan 
bir mektup yazdılar. Postaya verdiler. 

 Tabii ki bekledikleri olmadı. Mektup amacına ulaşmadı. Öğretmenleri ile ne yapabilecek-
lerini görüştüler, pes etmek istemediklerini söylediler. Ama öğretmen sadece yasal yollardan 
bahsediyordu. Bu iş böyle çözülmeyecekti. Onlarla kendi yöntemleriyle savaşacaklardı. 

 Gizli bir toplantı daha yaptılar. Eda’nın harika bir fikri vardı. Okulda atık yağ geri dönüşüm 
kampanyası başlatacaklardı. Herkes atık yağlarını getirecekti. Yağlar birikecek ve asıl sahibine 
gidecekti. Herkes bu planla heyecanlandı. Hemen öğretmenlerine gidip atık yağları toplama 
ve geri dönüşüme gönderme planından bahsettiler. Öğretmenleri çok memnun oldu. Gerekli 
izinleri almak için çalışmalara başladı. Bu arada araştırma grubu da afiş çalışması yaptı ve atık 
yağları toplamak için bidonlar getirdiler. 

 Beklenen gün gelmişti. Afişler her yere asıldı. Evlerden gelen yağlar bidonlarda birikmeye 
başladı. Herkes araştırma grubuyla gurur duyuyordu. Bir hafta sonra yeterince atık yağları ol-
muştu. Planın can alıcı noktasına geldiler. Eda her gün bir bidon yağı evine taşımıştı. Bodrumda 
gizlice biriktirmişti. Bu yağlar yola çıkmalı ve sahibini bulmalıydı. Akşam sinemaya gitmek 
için izin aldılar. Eda’nın evinde buluşup gideceklerdi. Eda bahçede arkadaşlarını beklerken 
bodrumdaki yağları da gizlice bahçeye çıkarıyordu. Ekip tamamlandı ve sinemaya doğru yola 
çıkarken herkesin elinde bir bidon vardı. Sinemanın önünden geçip doğruca ellerindeki adrese 
gittiler. Bahçeli, büyük bir evdi burası. Bahçe içinde araba da park etmişti. İçeri nasıl gireceklerini 
düşünürlerken kapının açık olduğunu fark ettiler. İçeri girdiler ve bidonlardaki yağları araba-
dan başlayarak her yere döktüler. Bir not yazmayı da unutmadılar. “Sen atık yağlarınla denizi 
kirletmeye devam ettikçe biz de atık yağlarımızla senin evini kirletmeye devam edeceğiz…”

 O gece herkes rahat bir uyku uyudu. Verdikleri derste başarılı olduklarını düşündüler. Ertesi 
gün çok mutlu uyandılar. Fabrika sahibinin gördükleri karşısında nasıl şok geçireceğini hayal 
ettiler. Nasıl temizlenecekti o araba? Çocuklar çok mutluydu. Derslerini yaptılar. Pazartesi 
günü okula gittiler. Fabrikada bazı şeylerin değiştiğini düşünüyorlardı. Ama hayır, hiçbir şey 
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değişmemişti. Araştırma grubunun atık yağ kampanyası devam ediyordu. Yine her gün bir bidon 
yağ Eda’nın bodrumunda birikiyordu. 

 Hafta sonu yeniden sinemaya gitmeye karar verdiler. Geçen hafta gibi toplandılar. Sinema-
nın önünden fabrika sahibinin evine doğru yola çıktılar. Oraya vardıklarında bir sürpriz onları 
bekliyordu. Bahçede kocaman bir köpek geziyordu. Araba ve bahçe tertemiz olmuştu ve bir 
bekçi köpeği evi koruyordu. Ama araştırma grubunun pes etmeye niyeti yoktu. Vakit çok geç 
olmadığı için marketler açıktı. Evet, marketten köpek maması, köpek bisküvisi gibi yiyecekler 
aldılar ve geri geldiler. Kapı yine kilitli değildi. Köpeği mama ile oyaladılar ve yine arabadan 
başlayarak her yere yağ döktüler. Yine aynı notu bırakarak döndüler. Her hafta bu planı uygu-
lamaya karar verdiler. 

 Bir hafta sonra ellerinde atık yağ bidonlarıyla yola çıkan araştırma grubunu bekleyen sürp-
rizden haberleri yoktu. Bu defa köpek için yiyecek de getirmişlerdi. Köpeği yemekle oyalarken 
bahçeye giren çocuklar tam yağları dökecekken adamlar tarafından yakalandılar. Fabrikadan 
gelen güvenlik görevlileri onları bekliyordu ve beklenen de oldu. Bizim meraklılar şimdi kötü 
adamların ellerindeydi ve aileleri onları sinemada zannediyordu. Burada olduklarını bilen hiç 
kimse yoktu. Çocukları evin bodrumuna kapattılar ve gittiler. 

 Araştırma grubu kapıya vurdu, duvarları tekmeledi, bağırdı... Çaresiz beklemeye başladılar. 
Dışarıdan bir tıkırtı duydular. Merdivenden inen bir ayak sesiydi duydukları. Sonra bir çocuk 
onlarla konuştu. Bu evin on yaşındaki oğluydu. Sesleri duymuş fakat babası yasakladığı için 
aşağı inememişti. Babası ve annesi yemeğe çıkmıştı, bunu fırsat bilen Murat da aşağı inerek 
yanlarına gelmişti. Kilitli kapının arkasından araştırma grubu bütün gerçekleri anlattı. Onlara 
inanmıştı Murat. Kapıyı açarak onları serbest bıraktı. 

 Murat’ı görünce herkes çok şaşırdı. Yan sınıflarında okuyan Murat’ı herkes çok seviyordu. 
Başarılı, terbiyeli bir öğrenciydi. Böyle bir babası olduğuna şaşırdı herkes. Murat da babası 
konusunda çok konuşmadı. Belliydi birlikte zaman geçirmedikleri ve Murat’ın yalnızlığı. Murat 
onları güvenliğe yakalanmadan arka kapıdan bıraktı ve babasını bekledi. Geldiklerinde onunla 
konuşacaktı. O, babasının tek çocuğuydu. Belli etmese de oğlu onun için önemliydi. 

 Araştırma grubu ertesi sabah erkenden gelmiş Murat’ı bekliyordu. Ama Murat onlara 
düşündükleri gibi iyi haberler getirmemişti. Akşam babasıyla konuşmuş fakat babası denizi 
kirlettiğini kabul etmemişti. Arıtma tesisinin tamamlanması için para gerektiğini ancak çok 
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para kazanınca tesisi yapacaklarını anlatmıştı. Siz de bir daha evimize yağ dökmeyin yoksa 
sizleri ben bile kurtaramam, demişti. 

 Ela, başka planlar yapmaya başlamıştı bile. Murat’ı da araştırma grubuna almayı teklif etti. 
Arkadaşları biraz çekinceliydi. Ama Murat hiç babasına benzemiyordu. Birlikte çalışmalıydılar. 
Murat o adamın tek çocuğuydu. Bunu kullanmaları gerekiyordu. Murat tekliflerini kabul etti. 
Atık yağ toplama masasında çalışmaya başladı. Aynı zamanda araştırma grubunun raporunu 
inceliyordu. Babasının böyle sorumsuzca davranmasına çok kızıyordu. 

 Araştırma grubu çalışmalarına biraz ara vermişti. Ela’nın yine çılgınca bir planı vardı aklın-
da. Anlatmak için zamanın gelmesini bekliyordu. Bu sırada da ayrıntıları planlıyordu. Havalar 
iyice ısınmıştı. İnsanlar denize girmeye başlamıştı. Ela’nın planını uygulama zamanı gelmişti. 
Öncelikle annesiyle konuştu. Planını ayrıntılarıyla anlattı. Annesi kabul etti. Bu oyuna ortak 
olacaktı. Çünkü hiç kimseye zararı olmayan, başarılı oldukları takdirde çok fayda sağlayacak 
bir plandı. Ela’nın annesi de başroldeydi. 

 Ela, arkadaşlarıyla toplantı düzenleyerek aklından geçenleri anlattı. Murat biraz tedirgin 
olmuştu ama o da kabul etti. Çünkü plan onunla ilgiliydi. Sıra öğretmenlerine anlatmaya geldi. 
Öğretmenleri önce itiraz etse de sonra kabul etti. Kimseye zarar vermiyordu bu oyun. Murat’ın 
babasını biraz korkutacaklardı o kadar. 

 Plan uygulanmaya başladı. Hafta sonu piknik ve deniz zamanıydı. Öğretmenleriyle birlikte 
araştırma grubu deniz kenarında pikniğe gittiler. Yediler, içtiler. Çok eğlendiler. Denize girme-
diler ama girdik, diyeceklerdi. Akşam üzeri bazı çocuklar hasta olmuş gibi yapacaktı. Başta 
Murat hasta olacaktı. Ela ve Gamze de hasta numarası yapacaklardı. Öğretmenleri de Ela’nın 
annesinin çalıştığı yere götürecekti hastaları. Teşhis de deniz suyunun çocukları zehirlemiş ol-
masıydı. Artık oyun zamanı gelmişti. Herkes evine giderken Murat, Ela ve Gamze öğretmenleri 
ile hastanenin yolunu tuttular. Bu arada Murat’ın ve Gamze’nin ailesine de haber verildi. Ela’nın 
annesi her şeyi hazırlamış çocukları bekliyordu. Hemen bir odaya yatırıldılar. Kollarına serum 
takıldı. Uyumaya başladılar. Bu arada çocukların ailesi de gelmişti. En son gelen Murat’ın 
babası oldu. Doktoru bekliyorlardı. Neden hasta olduklarını sorguluyorlardı. Kimsenin aklına 
kirli deniz suyu zehirlenmesi gelmezdi zaten. Sonunda doktor da geldi ve açıklamaya başladı. 
Tahlil sonuçlarının sabah çıkacağını ve o zaman kesin teşhis konulacağını açıkladı. Zehirlenme 
söz konusuydu. Çocuklar çok ciddi bir tehlikeyi atlatmışlardı. Sabah tekrar görüşeceğiz, diyerek 
ayrıldılar. Çocuklar o gece hastanede anneleriyle birlikte kaldılar. 
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 Murat’ın babası çok telaşlı ve korkuyordu. Bir tanecik oğluna zarar gelecek diye üzülüyordu. 
Onun tek varlığı oğluydu. O gece uyuyamadı. Sabah erkenden hastaneye gitti. Tahlil sonuç-
larıyla birlikte doktor odaya girdi. Tahminlerinin doğru olduğunu söyledi. Denizin çocukları 
zehirlemiş olduğunu açıkladı. Son zamanlarda denize giren çocukların çoğunda aynı zehirlenme 
durumunun yaşandığını anlattı. Böyle giderse denize girmenin yasaklanacağını belirtti. 

 Murat, doktoru dinledikten sonra babasına bakarak ağlamaya başladı. Kimse anlam vere-
medi bu duruma. Sonra konuşmaya başladı. Babasına kızıyordu. Hep senin ve senin gibilerin 
yüzünden bizler buradayız diye bağırmaya başladı. Ela’nın babası da gelmişti. Eğer Murat’ın 
söyledikleri doğru ise dava açacağını, bu işin peşini bırakmayacağını söyleyerek odadan çıktı. 
Murat biraz daha rol yaptı, kusacak gibi oldu. Herkesi dışarı çıkaran doktor çocuklarla baş başa 
kaldı. Murat’a iğne yapmış gibi davrandı. Dışarı çıkarak bu çocukların ölümden döndüğünü 
söyledi. Durumun çok ciddi olduğunu söyledi. 

 Murat’ın babası iyice korkmuştu. Biraz hava almak için dışarı çıktı, sahile indi. Denizi 
seyretmeye başladı. Uzun zamandır dinlenmediğinin, denizi seyretmediğinin, hep çalıştığının 
farkına vardı. Bir tekne tuttu ve denize açıldı. Balıkçı başladı konuşmaya. Anlattı durdu denizin 
kirli olmasını, balıkların azalmasını…

 Akşam eve geldi. Olanları düşündü. Önceki gece de uyumadığı için hemen uykuya daldı. 
Ama gördüğü kâbuslar onu uyutmadı. Rüyasında kızarmış cipsler canlanmış, canavar olmuş, 
Murat’ı kaçırmış, yemek istiyorlardı. Atık yağların döküldüğü denizde balıklar da canavarlaşmış, 
önlerine ne çıkarsa yiyordu. Sabaha kadar bu kâbuslarla uğraştı. Sonunda kendini hastaneye zor 
attı. Murat’tan özür diledi. Diğer çocuklardan da özür diledi. Yaptığı hatanın farkına varmıştı. 
İlk iş olarak fabrikada bir toplantı düzenleyerek arıtma tesisi inşaatını hemen tamamlamaları 
gerektiğini açıkladı. Bundan sonra çevreyi kirletmeyecek ve herkese örnek olacaktı. Kısa sürede 
tamamlanan arıtma tesisi ülkemizde diğer fabrikalara örnek oldu. 

 Ela ve arkadaşları bu duruma çok sevindiler. Araştırma grubu olarak çevreyi kirleten diğer 
fabrikalarla da mücadele etmeye devam ettiler. Çünkü doğa her nesile tertemiz miras bırakıl-
malıydı.
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Nevşehir’in gül gibi güzel Gülşehir ilçesinde 2008 yılında dünyaya geldim.24 Kasım Öğret-

menler Günü’nde doğmam da öğretmen annem için bir hediyedir diye düşünüyorum. Ailemin ilk 

evladıyım. Kızılırmak güzelliğine aşina olan ailem ve peyzaj mimarı babamdan kaynaklı olarak 

ismimi “Nehir” koymuşlar. 

Annem ben küçükken bana çok fazla hikâye kitabı okumuş. Bunu diğer anneler de yapmıştır 

fakat annem bana hamile iken bile sürekli benimle konuşmuş. Bu yüzden ben de konuşmaktan, 

okumaktan çok mutlu olurum. Bu nedenle yazı çalışmalarında da duygularımı çok rahatlıkla ifade 

edebiliyorum.

Bir yaşında parmak uçlarında yürümeye başlamam, ailemi bir sıkıntı mı var acaba, diye tedirgin 

etse de bu farklı durum aslında beni başarılara götürecek bir yeteneğe yönlendirmişti. Altı yıldır 

jimnastik dalında il birincisiyim. Çok fazla madalya ve derecelim var. İleride ülkeme başarılar 

kazandıracak bir sporcu olmanın hayalini ve gururunu şimdiden yaşıyorum. Piyano çalmayı ve 

müzikle buluşmayı da çok seviyorum. 

Nehir Özmen
Nevşehir
Halil İncekara Bilim ve
Sanat Merkezi

Ayşe Kayaalp
Danışman Öğretmen

G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de



172

G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
Bi

nb
ir 

Re
nk



173

G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
Bi

nb
ir 

Re
nk

ŞİİR
Yıldızların uyusa da
Gecene ışık saçar.
Yolda komaz pusulasız
Varırsın Kafdağı’na.
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Siyah beyaz yansımalarında hayatın
Tutsak edilmiş özlemlerin gelgitlerinde
Gümüş beyaz aynalarda hep kirli gölge oyunları 
Hayatlar eriyip akmakta
Kutsal mağaralarda, zaman sarkacı
Damla damla
Kabaran öfkelerin ellerinde çırpınan kader
Özgürlüğe hasret
Eleğimsağmaların altından geçememiş umutlarla 
Nedendir, asırlık nasırlı ellerinde bu prangalar?

Tekin olmayan düzenlerin, karanlıktadır sesleri
Kelimeler ülkesinden yansımalar
Kelimeler ülkesinde evrensel çarpılmalar ve iyilerin yası
Bir kıpırdanış...
Ne olur,
Çarmıha gerilmiş
Hayatlara ses ver!
Yası tutulmadık mevsimlerden
Uzatıver asırlık ellerini
Doğ, karanlıklara
Yeniden...

Zaman Sarkacı
Zeynep Betül Dursun
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Yalnızlık yağıyor saçlarına, gözlerin Süleyman’ın mührü
Hüthüt kuşu,
Âdil görünüyor bugün dağlar
Ağır başlı ve kararlı, yanılsıyorken dünler
Biçiliyorken insanlar kuru, yaş demeden 
Yeni bir kutlu çağ doğuyor ötelerden...

Saçların yağmurda uzayan bir turkuaz 
Gözlerin parıldar bengisu pınarlarında
Yeraltı sarnıçlarında, ılıcalarında hasretin tutuşur
Yakamozda ışıldar, tutkularda yanar
Neden ellerinde prangalar?

Katedrali savururken İsevî soluklu bir fırtına
Dağları sarsan depremlerle gelirken sesin
Anımsanırsın dualarla...
Ve,
Her düze çıkışta, unutma düzeni
Öper günahkâr alınlarından
Şehrin pınarlarını kutsamak, yasasız bir yasa
Günahkârlar onu yalan yanlış sezer
Katedrali savururken İsevî soluklu bir fırtına...
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Yeraltından kudret levhaları çıkmadı
Sizi hatırlamadı çarmıha gerilenler 
Gökten indi sayfa sayfa bir nur, 
Ki hayata anlam veren, can verip gülümseten
Münzevi ezan çiçeği yalnızlığında
Kara kara aynalardan geçme süreği kurt izinde
O ışık bizdendir
O ışık, o zuhur ki nurdandır kandili... 
 

Aldatan bir serap gibidir dünya 
Yasasız, tasasız insanların, günahkâr kentlerin  
Hırçın evlerin ellerinde çağrılardır
Kış bakışlılara inat
Evler yeşermeli yeniden
Kederli trenler geçmemeli siyah bulutlar üzerinden...
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Bu kenti zaman oymağında tutsak edenler
İhanet boyalı düşüncelerle harmanlanmış 
Virane sesliler
Türediler ve tünediler bin asırdır
Aynı karanlıktan geçip, boy sürerek
Bu kenti karanlıklara sürgün ettiler...

Ezanlar yükselince kızgın çöllerin şafaklarında
Nasırlı, kutlu, asırlık eller dalınca vakti geldiğinde toprağa
Kara bulutların arkasından nurdan bir güneş doğdu
Suya hasret kalmış bu kurak topraklara
İlk damla: Tuana... 
Üşüyen, titreyen, yoksul, cumbalı kerpiç evlerin buz sarkacını
Bir muştu gibi eritir
İlk cemre, buzları
Akar gözyaşı sevinçten mabedin gözlerinden
Bahar gelir her yere, yeniden...

Göğsünde üç gül, habercisi posta güvercinleri barışın
Gözle görülmeyen Doğulu bir meltem rüzgârının
Poyrazı, savurur şato kapılarını
Zincirlere vurulu tutsaklar
Kurtulurlar prangalarından, ulaşırlar özlenen güne 
Ölü kalpleri dirilten bir nur ki
Denizleri yara yara
Ulaşır kıtalara...
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Gül muştusu
Ata yadigârı kutsal bir asa, biriktirilmiş feryatlardan fitiller
Tutuşur, yanar alev alev, 
Bir tütsü gibi kentin üzerinde
Şimşek gibi çakar, titretir sır saklama ayinlerini 
Özlenen bir mevsim gibi doğar yeniden
Rahmet dolu bir güne...

 
Zeytin ağacından yükselen anıt bir meşale gibi
İçimizi ısıt doğuşunla
Fısılda bizlere hep böyle kalacağını 
Kırpıştır büyüyen siyah akşamların ateşten gözlerinde kayan yıldızları
Kandil gibi sarkıt üzerimize
Aydınlığa hasret kirpiklerin arasından
Hep bahar bahar bakıver bizlere...
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Adım, Zeynep Betül. 2000 yılının karlı bir kış gününde -7 Şubat’ta- Malatya’da doğdum. Ma-

latyalıyım. Anasınıfına başlayana kadar -annem babam çalıştığı için- köyümde babaannemlerle 

beraber büyüdüm. İlk ve ortaokulu köyümde okudum. 

İlkokul yıllarında aileme duygu dolu kısa mektuplar yazardım. Sanırım, sanata ilk adım atı-

şım böyle oldu… İlkokulda BİLSEM sınavına girmiştim, o günkü sınav heyecanımı kelimelerle 

anlatabilmek imkânsız…  

Bilimsel araştırma yapmaya ilgi duyuyorum. Edebiyatla çocukluk yıllarında tanıştım, diyebilirim. 

Bundan dolayıdır ki yazma edimi her zaman için sanat okyanusunun dibine sığındığım en güvenli 

yer olmuştur benim için. Şiirin gizemli, gönül çelen, albenili, çalkantılı, uçsuz bucaksız denizlerine 

kendimi yelken açmış buldum…

Şiirin engebeli yollarında koşabilmek için her şeyden önce yürümeyi başarabilmenin gerekli 

olduğunu öğrendim ve yürümek için ilk adımı atım. Kalemim kâğıtla buluştuğu zamanlarda esin-

lerin hakkını vermek için imgelerin ele avuca sığmaz dünyalarında koşabilmenin yorgun ve bir o 

kadar da tanımsız hazlarını yaşarım… Şiirin çalkantılı denizlerine daldığımda boğulma kaygısıyla 

değil, gideceğim yeri bilmenin tanımsız heyecanıyla kendimi öz, saf şiirle el ele tutuşmuş bulurum…  

Zeynep Betül Dursun
Malatya
Malatya Bilim ve Sanat Merkezi

Hikmet Günbattı
Danışman Öğretmen
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İstanbul’u anlatsan, dedim bir gün dedeme.

Anlatılmaz yaşanır, dedi gülümseyerek

Ne yalnızca top tüfek ne sur ne de gemidir;

Sevdadır ah İstanbul, azmin en son demidir.  

Söyleyelim söz ile anlayanlar anlasın,

Fatihler gönülleri fetih ile avlasın 

Adın gibi Mehmetler yürüsün iman ile

Mübarek olsun zafer, başlayalım şevk ile.  

Bir Şahlanış Öyküsü
Feyza Tezel

180

G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
Bi

nb
ir 

Re
nk



181

G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
Bi

nb
ir 

Re
nk

Hücum etti askerler, şehit oldu her biri; 

Peygamber’in sözünü taşıdı inci gibi. 

Muzaffer olacaktı, hem komutan hem ordu.

Yalnızca Bizans değil bitti kralı, lordu.

  

Kana bulanmış her yer, yanıyordu Marmara; 

İmparator Konstantin tutuşmuştu âdeta,

Yeri göğü inletti, saldırdı dört bir yana; 

Kapı, duvar, sur, zincir geçilemezdi güya.

  

Fatih Sultan Mehmet’im, biz geldik dercesine, 

Gemileri yürüttü karadan ercesine, 

29 Mayıs’tı 1453’te

Ulubatlı’m sancağı dikti gülercesine.  
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Bir şahlanış öyküsü Peygamber müjdesisin, 

Sığmazsın yeryüzüne dildesin, sinedesin,

Tarih, şeref ve şanla anılmaz yalnız adın; 

Seni yaşamayanlar değerini ne bilsin.  

Bin manadan yükseldi bu ulu saltanatın,

Ey ülkem, hiç unutma; nereden geldi bu adın. 

Hacı Bayram-ı Veli, Akşemsettin yoldaşın 

On sekiz bin âlemi şahlandırdı kanadın.  

İstanbul, gönül çelen ölesiye güzelsin,

Öylesine güzelsin, gülsün hem lalesin, 

Gözlerimiz yaşarır, sel olur akar sana, 

Bir solusam havanı; ah neler katar bana.  

Ruhlarımız ervahta ant içmiş, tut sözünü; 

Biz nesliyiz Fatih’in; bil fetih ülküsünü, 

Haykıracağız elbet, Türk’ün o türküsünü;

İlelebet sürdürün İslam’ın ülküsünü.
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Feyza Tezel
Konya
Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve 
Sanat Merkezi

Deniz Akalan
Danışman Öğretmen

2001 yılının ılık bir haziran gününde ayrılmışım dokuz aylık yuvamdan. Atmosferle tanıştığım ilk 

anda çektiğim o nefesi hâlâ tutuyorum. O nefesle yürüyüp o nefesle koşuyorum. Yıllarca aynı yolda 

aynı çizgideydim. Bir gün yolda bir gül buldum, bir kitap okuyup kitabın arasına güller koydum. Gül 

kurudu, ben okudukça pek çok güller kurudu. Sonra gülleri kurutmak yerine yeşertmek istedim, 

bunun için de yazmayı seçtim. Küçüktüm, büyüdükçe kendimi bir gül bahçesinde buldum. Benim 

bahçemden de güllerimi alıp kurutacaklar biliyorum. Aynı yıllar içerisinde yazdıklarımı internette 

isimsiz olarak yayımlamaya başladım. Gitar çalmaya devam ediyor ve üniversiteye hazırlanıyorum. 

Güllerim de yeşermeye devam ediyor yazılarım gibi.

G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de



184

G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
Bi

nb
ir 

Re
nk

Elimde bebeğim, ağzımda çikolatam.
Anne bu gelinlik bana olmaz
Baba sana kaç verdiler başlık param
Baba paraya evlat satılmaz

Güzel konağa gelin oldun diyorlar
Anne ben gelin miyim?
Yaşım on bir daha çocukluğumu yiyorlar,
Beni kurtar baba Süperman değil miydin?

Bari kitabımı alayım baba,
Oralarda saklambaç oynanır mı?
Çocuk gelin olmaya,
Minik yürek dayanır mı?

Gelinim
Neriman Elif Akkoç
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Neriman Elif Akkoç
Adana
Adana Bilim ve Sanat Merkezi

Hacer Moduk
Danışman Öğretmen

Bir kurşun kalemin içinde gerçekten neler saklı olduğunu kim bilebilir? Ancak iyi bir yazar 

olmak için fular takıp caz müzik dinlemeniz yeterli olacaktır, yazmanıza bile gerek yok. Ayrıca 

kalabalıklardan soyutlanıp kalın camlı gözlükler kullanmak da iyi bir yazarın olmazsa olmazıdır. 

Fakat birçok insanın kaçırdığı şöyle bir nokta var ki bu söylediklerim geçen yüzyılın kurallarıydı, 

yenisini bizler yazıyoruz.

Yazmak benim için okumanın büyüsüne kapıldığım ilk andan beri gizemli bir mecraya yapılan  

yolculuğa dönüştü.  Bu yolculukta kalem ve kâğıtla ömürlük iki dost olduk. Odamın penceresinden 

tüm dünyaya açılabildiğim, hayaller kurabildiğim anlar kendimi anlamlandırmayı başarabildiğim 

yegâne zaman dilimleridir. 

G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de



186

G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
Bi

nb
ir 

Re
nk

O gece sensizliğin ağır yükü binmişti sırtına âlemin,
O gece derin bir sükûta büründü yesarü yemin.
O gece bulutlar ağladı, ağladı arş, denizler kanadı,
Gölgeler kanadı, o gece yeri göğü sardı Azrail’in kanadı.

O gece adl-i ilahinin perdesi ardına sığınmıştı yıldızlar.
O gece son fasıldı, ilk hatıra, demir aldı yalnızlar.
Son matem değil henüz, bu işte bir yanlış var.
O gece suskunlar baş vermiş bir söz almışlar.
Şimşek gibi deldi yokluğu bu yanılışlar.
Varlığa en büyük başkaldırıydı inanışlar,
En büyük direniş boy gösterdi, metafiziğin tebessümü,
Ne vakit söyleyeceğim bilmem son sözümü,
Umumi bir hata işlemiş olacağım belki de susmayarak,
Bin sayfa susacağım, bin gün selam duracak zamana,
Suskunluğum son bulacak sesim duyularak
Kolektif bir payda çizeceğim Nietzsche ve bana.
Yalnızlığımızın buhranıyla gaşyolacağız.
Düşeceğiz dibe doğru, en dibe, zevk ile.
Hikmet derinde gizli nihayetinde.
O gece imtiyazımızı,
Milyon yıllık bir kitabı kapatarak noktalayacağız.
O gece biz susacağız, fikirlerimiz limana yaklaşacak.
Bütün tren yolları açık olacak bize.
Kozmosun açık kalan ağzına yerleşeceğiz, kalplere değil.
Sen söyledin bana:
Yalnız kendi önünde eğil!

Alegorik Yaklaşımlar
ŞİİR
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Ferdanur Doğan
Sivas
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi

Mehmet Ali Erdoğan
Danışman Öğretmen

Dennis Tito’nun, iki Rus kozmonotla yıldızlara yolculuğunun başladığı yılın (2001) Eylül’ünde  

varlık kazandım. Okul öncesi yaşamımın pek olağan dışı geçtiği söylenemez. Ancak çocukların 

filozoflarla büyük bir ortak noktası varsayılan sorgulama ve merak duygusunun bende daha fazla 

olduğunu söyleyebilirim. İlk ve ortaokul hayatımda başarılı bir öğrenciydim. 4. sınıfta katılmış ol-

duğum bilim ve sanat merkezi sınavında gereken sonucu elde ettiğim için orada eğitim ve öğretim 

görme fırsatı kazandım.  Oldukça küçük yaştan beri okumak ve şiir yazmak benim için büyük bir 

keyifti. Resme olan ilgimi de ifade etmek isterim. 

9. sınıftan itibaren ilgimi büyük bir yoğunlukla celbeden felsefeden dolayı okulun benden bek-

lediği gayreti gösteremediğimi söylesem yanlış olmaz. 10. sınıftan bu yana da quantum fiziği ve 

etimolojinin sahilinde dolaşıyor, aynı zamanda Fransızca öğrenmeye çaba gösteriyorum. Ancak 

bu yıl derslerime daha fazla önem vermem gerektiğinin farkındayım. Adalet ve hukuk talim edip 

hayatta tatbikini göstermek üzere hukuk okumayı hedefliyorum.
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Bilmem nice peşim sıra bu kirli çıkın,

Bulanık sular sazına bağlı düşünce

Leş ve dolu benden bir bez ki çıkın!

Yanık maskem de b/ulaşık meyledilince

Çıkın çıkından, çıkılmaz leke değince.

Bilemedim kimden, kimdim, kimim, kim için?

Gömülmüş cesetler de durmaz dirilince,

Beni, tarlamı, beni ve dermanı biçin.

Beş kuruşsuz bir çekik yaklaştı pirince,  

Çıktı çıkından, çıkılmaz leke değince.

Bilinmiyor hangi bohça içindendi kin.

Devriliyor sarhoş kadehler boş ve ince.

Yorgun acımla içimi içinden dikin.

Gerçi dikiş tutmayacak yarık sevince

Çıktın çıkından, çıkılmaz leke değince.

Bilmemekti dünümde ucu kılıcımın.

Bilenle bilmeyen bir değil denilince

Ya Rab bildim hâlli bilmeyişimden sakın!

Haddi bilmek vakti hududa erişince

Çıksam çıkından, çıkılmaz leke değince. 

Binbir Yüz Leke
Esra Akdere
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Esra Akdere
Yalova
Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

Segah Gümüş
Danışman Öğretmen

26 Mart 1999’da Ankara’da doğdum. Okul dönemim başlayana kadar başkentin sokaklarında 

büyüdüm.  Sonrasında Yalova’ya geldim ve eğitim hayatım burada başladı. Yazmaya, ikinci sınıftayken 

bir sabah zihnimde oluşan bir dörtlükle başladım. O gün çıkıp dörtlüğümü okutmasalardı kaleme 

ulaşmam daha uzun süre alabilirdi. Beni destekleyen öğretmenlerime ve aileme rağmen attığım 

onlarca dolu defteri düşününce şimdilerde üzülmeden edemiyorum.  BİLSEM’le tanışana kadar 

yazmam gerektiğini bu denli hissetmiyordum ancak sonrasında yazmak hayatımın bir parçası 

oldu, yazmayı merkeze alacak cesareti henüz edindiğimi söylemem ancak bağlarımızın gittikçe 

kuvvetlendiğini hissedebiliyorum. Şiir ve öykü arasında seçim yapamadım. Her ikisini birlikte 

götürmeye çalışıyorum. Yazmaya devam edeceğim çünkü başka bir çarem olmadığını öğrendim 

ve öğrenmeye devam ediyorum. 
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GÖÇ

“Ailesiyle birlikte Midilli’ye botla kaçan 10 yaşındaki Afgan kızdan geriye, botun batması 
hâlinde suda ıslanarak ağırlık yapacağı düşüncesiyle kesilen pembe lastik tokalı örgülü saçları 
kaldı.”

Kesilen saçlar

Ardından hüzün damlar

Acı yolculuk

PALYAÇO

Güller açtırır

Kıpkırmızı burnuyla

Mutsuz palyaço

PAMUK

Yumuşak pamuk

Dağların zirvesinde

Meler şirince

BAYKUŞ

Şirin baykuşum

Ağaç dalında tüner

Geceyi böler

Haikular
Ahmet Katı
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HÜZÜN

Buğulanır cam

Yağmurların şarkısı

Hüzün fazlası

RESİM

Zıplayıp durur

Annemin Karabaş’ı

Tozlu resimde

FENER

Yanar fenerler 

Karanlık çöktüğünde

Düşlerim yıldız

İNSAN

Koşar insanlar

Bilinmez geleceğe

Yükü sırtında
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SEVGİ

Babam gelince

Yüzümde gülücükler

Sevgiyi bekler

ÇOCUK

Hüzünlü çocuk

Düşünceler içinde

Yazar haiku

DOLAP

Parlak dolapçık

Kitaplara açılır

Harfe sarılır

PERDE

Renkli perdeler

Küçültüyor dünyamı

Güneş gidince

KUŞLAR

Uçuyor kuşlar

Dünya adlı kafeste

Yarı özgürce

KİRAZ

Dala tutunur

Kırmızı kardeşiyle

Sulu kirazlar

*Haiku: Geleneksel bir Japon 
şiir türüdür. Dünyanın en kısa şiir 
türü sayılır. 
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Ahmet Katı
Bursa
BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi

Halime Yıldız
Danışman Öğretmen

Şair, insan yaşadığı yere benzer, diyor. Bence insan, doğduğu mevsime de benzer. Benim sessiz 

sakin yapım, kar yağışı sonrası bembeyaz durgun düzlükler gibidir. Böyle düzlüklere benzeyenler, 

en güvenli ayak izlerini takip ederler. Ailemin, özellikle annemin ayak izlerinden gözlerim kapalı 

gidebilirim. En çok anneme benzerim. Onun gibi hayvansever, onun gibi hassasım. Mantığımı da 

kullanırım ama daha çok duygularımla hareket ederim. Etrafımda gördüğüm hayvanlarla ilgili 

küçük hikâyeler biriktiririm. Çok küçük yaşlarda belgesel izlerken aslanın ceylanı yememesi için 

bağırdığımı anlatırlar. Hâlâ aynı kafadayım. Bütün savaşları kazandıracak en büyük ve en etkili 

bombanın sevgi olduğuna inanırım. Kırmızı bir bisikletim var, onunla geçirdiğim zamanlara 

doyamıyorum. Hayatla ve insanlarla ilgili her şeyi merak ederim. Merak, bir şeyleri başarmanın da 

anahtarıdır. Dünyanın en kısa şiir türü olan haiku, kendimi en iyi ifade edebildiğim türdür. Haiku 

yazarken kendimi harika hissediyorum. Yolda, otobüste, markette, nerede olursam olayım, yazdığım 

haikular aklıma gelince gülümsüyorum. Bazen gülümserken okulumdaki sınavlar geliyor aklıma. 

İşte o zaman, etrafımı saran kara bulutlar, korku şimşekleri çakarak üstüme yağıyor. Hayat, kısa 

haikular kadar eğlenceli aslında!.. Cemal Süreya “Hayat kısa / Kuşlar uçuyor” diyor ya, ben de 

“Haikular kısa / Kuşlar uçuyor” diyorum.  
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Gökyüzünün mavisi akıp gitmişti sanki

Karanlık sarmıştı ülkenin her yerini

Halkın üzerine ateş etti asrın hainleri

Kahramanlar, vatanı alçaklara vermedi.

Kutlu Gece
Zeynep Gökçe Akdağ
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Asım’ın nesli meydanlarda el ele,

Kadını, erkeği,  yaşlısı, genci birlikte

Alçaklar ateş ederken masum millete

Ne mutlu korkmadan yürüyenlere!

Camilerden duyulurken sela sesleri

İman dolu her şehidin yüreği

Ömer, halis insandır ezelden beri

Vatanı için siper etti gövdesini

Gitti ebede melekler eşliğinde niceleri,

Ne yapacağını şaşırdı şeytanın elçisi.

Kanatsız ebabiller biter mi sandı

Tarih boyunca unutulmaz asla ihaneti.
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Zeynep Gökçe Akdağ
Konya
Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat Merkezi

Mehmet Yağcıoğlu
Danışman Öğretmen

Ağustos güneşinin yeryüzünü kavurduğu, toprağın bir damla suya hasret kaldığı Anadolu’nun 

tam ortasında şefkatli eller arasında gözyaşlarım yere döküldü.  Hayat serüvenim -memur çocuğu 

olmanın cilvesi- Türkiye yolculuğuna dönüştü. Kurak bozkırlardan Marmara Denizi’nin serin su-

larına, oradan Hasankeyf Kalesi’ne uzanan bir yolculuk. Üç ayrı coğrafya, farklı yaşamlar, zengin 

kültürler. “Gel, ne olursan ol yine gel.” diyen Mevlana’nın huzuruna geri dönüş.

Ben sokakta büyüyen son çocuklardandım. Neşeli bir çocukluğum vardı, üzüntü nedir bilmezdim. 

Kimseyle kavga etmezdim, uyumlu bir çocuktum. Bebeklerle oynamayı fazla sevmezdim Gepetto 

usta gibi tahta parçalarıyla, çiviler ve vidalarla bir şeyler yapıp onlarla oynamayı severdim. Bir 

şeyler üretmek her zaman ilgimi çekmişti. Televizyonla pek aram yoktu, varsa yoksa arkadaşlarım 

ve ailem. Onlarla vakit geçirir, eğlenirdim. Akşamları macera kitabım okunmadan uyuyamazdım.

Okul yaşantım hayatıma yeni bir soluk kattı. Artık uçsuz bucaksız hayallerimi kelimelere dökü-

yordum. İçimdeki tarifsiz duygularıma tercüman oldu satırlar. Yazmak üzerine sorulan bir soruya 

Tennessee Williams “ Niçin yazdım? Çünkü hayatı yetersiz buldum.” diye cevap vermiş. Benim için 

de yazmak, hayal âlemini hayat ile buluşturmak ve kalıcı eserler meydana getirmekti.  Yahya Kemal 

de şiiri, düşünceyi duygu hâline getirinceye kadar yoğurmaktır, diye tarif eder. İnşallah ilerleyen 

yıllarda milletimin kahramanlıklarını daha becerikli bir ustalıkla ifade edebilme imkânı yakalarım. 

Böylece aileme hayırlı bir evlat, vatanıma milletime faydalı bir insan olacağıma inanıyorum.
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yeni gün başlamış, uyan!
küçük kızın saçı, çoktan çalıya dolanmış.
komşu kadın balkonda söyleniyor, ne hoş!
gök utanmış, yüzü kızarmış.
denizin gönlünü çelen güneş, yükselmekte.
bir kedi iskelede bekler, işte geldi gemi,
geldi balıkçılar, uyan!
kim çekecek rüzgârla yayılan balık kokusunu
uyanmazsan?
yaramaz çocukların zile basmasına az kaldı.
gizemli sepet inecek göklerden
uyanmazsan göremezsin, rüyalar seni kurtarmayacak.
başıboş bir horoz ötüyor geçten, uyan!
perdeler kapalı, nasıl büyüsün sardunya,
açık kalan mutfak camından girmedikçe yağmur
kurur gider saksısında.
masada kalan reçellere sinekler konacak.
neden açmıyorsun gözlerini, 
sokaktan gelen baston sesi ninni midir sana?
uyan! Nasıl çekildi ruhun, anlat
dinlerim her zaman, korkma
gözyaşlarım ıslatırken yanaklarını
uyan! Hani hep gıdıklanırdın ya
buz kesmiş ellerin, renkler çekilmiş yüzünden
yavaşça silinmiş, yalnızlığa adanmış elvedan

Ölü Adama Ağıt
Ahsen Küçükbasmacı
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Ahsen Küçükbasmacı
Kastamonu
Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi

Nahide Aynur Bilgin
Danışman Öğretmen

On altı yıl önce bir mayıs sabahı dünyaya geldim. Duvarları boydan boya kitaplarla dolu bir 

evde başladı serüvenim ve ben büyüdükçe kitapların sayısı da arttı. Kendi kitaplarım bu koca kitap 

yığınlarının aksine rengârenk ve resimliydi. En sevdiğim kitap, babama veya anneme  her gün okut-

tuğum resimsiz, kalın bir masal kitabıydı. Diğer kitaplarımdan, oyuncaklarımdan daha renkliydi 

içindeki dünyalar. Ben de kendi dünyamı yarattım en az o masallar kadar renkli olan. Zaman 

geçtikçe bunu başkalarıyla da paylaşmak istedim ve elime kalemlerimi alıp çizmeye başladım.  Ancak 

bir süre sonra çizdiklerim yetersiz kalmaya başlamıştı, bu sırada yardımıma boş sayfalar koştu. 

Önce kendimi yazdım, arkadaşlarımı, yaşadıklarımı daha sonra okuduğum kitapların etkisinde 

kalarak maceralar uydurdum kendimce. Sayfalara dökülen kelimelerle hiç görmediğim yerlere 

gidiyor, yaşamadığım maceraları anlatıyordum.

 Ardı arkası kesilmeyen gözlemlerimi, kafamın içinde dönüp duran kurguları kâğıda döktüm 

yavaşça. Hikâyelerim, masallarım, şiirlerim oldu kısa bir süre sonra. Yazmanın ruhumu ne kadar 

hafiflettiğini öğrendim. Yolda yürürken gördüklerimi, dinlediğim, çaldığım müziğin hissettirdikleri-

ni, kurgusal karakterlerimin başından geçenleri, düşüncelerimi yazdım durmadan. Okuduklarım 

yazdıklarımı, yazdıklarım okuduklarımı güzelleştirdi. Hayal kurdukça büyüttüğüm dünyamı yazı-

larımla paylaşmaya devam edeceğim.
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Şuraya bir kapı çiziyorum, üstüne çiçekler.
İşte ben o kırmızılı, dolu ellerimde sevinçler.
Elimde tebeşir orada da çiziyorum.
Söyleyin bana küçük bir çocuk neler çizer?
Evimi çiziyorum, evimi, hem de tam karşımdaki evimi.
Şimdi çiz deseniz, çizemem, unutmuşumdur,
Çiçeklerin kokularını, börtü böceği…

Şuraya bir ağaç çiziyorum, üstüne salıncak onun üstünde sallanan ben…
Gökyüzünde martı sürüleri memleketime göçüyor.
Yaz kokusu alıyorum, yaz kokusu…
Köy kokusu alıyorum, köy kokusu…
Onları çiziyorum, ağacımı, martıları, havasını.
Şimdi çiz deseniz yine, çizemem kaybetmişimdir,
Koca zihnimdeki anı çekirdeklerini…

Şuraya bir deniz çiziyorum, üstünde kayık.
İşte ben, kayığın üstünde babamla,
Balık tutuyoruz, kovalar yarı dolu…
Çekiyorum, çekiyorum içime, ciğerlerime deniz kokusunu…
Yanıyor ciğerlerim, yakıyor tuz kokusu, aynı zamanda mayhoş.
Eve gidiyorum, çiziyorum babamı, kayığı, balıkları…
Şimdi çiz deseniz, yine çizemem, silinmiştir yüreğimden,
Babam, balıklar, tuz kokusu…

Peki ya sorun bana, şimdi neredesin?..
Nerede miyim? Gurbetteyim, memleketimi özlerim!

Gurbet
Ekin Lal Akat
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Ekin Lal Akat
İstanbul
Bahçelievler Bilim ve Sanat Merkezi

Gülten İlhan
Danışman Öğretmen

2004 yılında; insanlar kapıdan bakar, kazma kürek yakarlarken ve kış, battaniyesini henüz 

toprağın üstünden çekmemişken doğdum. Ben de ekildim, büyüdüm, serpildim ilk başta herkes gibi. 

Sonra gözlemledim. İnsanları, hayvanları, çiçekleri, bitkileri. Onların ruhunu anlamaya çalıştım, 

en çok da düşündüklerini...

İlkokulda, tahta sıraların üstünde alfabeyi yazmanın mücadelesini verirken defterimin kena-

rına ilk dörtlüğümü yazıverdim. Ödev defterimin hemen arkasına da ilk öykümü... İnsanları nasıl 

resmedebilirim sorusunun cevabını böyle buldum. Birine kendisini anlatmaya böyle başladım. 

Yazdığım her cümlenin derinliklerinde insanları gördüm. Kâğıdım ve mürekkebim kucaklaştığında 

birçok yeni dünyayı keşfettim. Yazdım, yazdım, yazdım. Ne zaman tıkanıp bir şey yazamaz olsam 

ilhamımı tüm insanlardan aldım.

İlham meleklerim her zaman insanlardır benim. Çünkü insanlara ufkun ardını gösteren bir 

ayna yapmak amacım. Öyle bir şey yazmak ki kim bakarsa baksın herkes kendi ufkunun ardını 

görsün. Öyle ki yaşayabilmek için ufku görmek kâfi olmaz her zaman.
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Ağzının kenarı kıvrılmış,

Maskesi düştü düşecek celladın

Omzunda kör, karanlık,

Soğuk bir zindan…

Bulutlar göç yolunda 

Kervanlar susuz…

Elimden tut anne.

Belki kurtuluruz 

Bu kambur mutsuzluktan.

Hem zaten burnu çenesine değmiş,

Güneşten korkan mercan yılanı…

Binlerce yıl taşımış

Küplerce gözyaşını.

Artık yükü fazla, gücü az,

Bir adım bile atamaz fazladan.

Elimden tut anne.

Yüz yaşında da olsak

Daha hızlı koşarız o ihtiyardan

Mutluluğa
Senanur Ortaakar
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Senanur Ortaakar
Konya
Konya Bilim ve Sanat Merkezi

Neslihan Yıldız
Danışman Öğretmen

2002 yılının sıcacık bir temmuz ayında şafak vaktinin pembeliğiyle dünyaya geldim. Belki de 

bu yüzdendir ki çocukken dünyaya pespembe gözlüklerle bakıyordum. Ailemin ikinci ve evrenin 

bilmem kaç milyarıncı çocuğuyum. Sayılarla aram hiçbir zaman iyi olmadı fakat kelimeler benim 

için dosttan daha fazlası. Yıllar geçtikçe pembe gözlüklerim birer güneş gözlüğüne dönüşüverdi ve 

ışığımı engellediler. Ben yazmaya tam da bu sıralar başladım. Ne zaman yalnız hissetsem kalemim 

ve kağıdım bana arkadaş oldu. Ortaokulda ise BİLSEM’de yaratıcı yazarlık atölyesine gitmeye 

başladım. İşte hayatımın en kutsal periyodu da buydu. Bu dönemde önce ruhumda konaklattığım 

yaraları yazarak sarmayı öğrettiler bana. Sonra ruhum defter sayfalarını ev belledi, ne zaman 

yorgun hissetse ilk koştuğu yer satır araları oldu. Türkçe öğretmenim ise ‘yazmak’ eyleminin in-

celiklerini bir bir öğretti bize. Benim yazmayı bu denli sevmemin başka bir sebebi de oydu. Ayrıca 

BİLSEM’e başladığım andan beri İngilizce dersi görüyorum.  Hayatımın en güzel sahnelerinden 

biri de İngilizce öğretmenimi tanımamla gerçekleşti. O bana yazmak için en önemli malzemeyi, 

yani sevgiyi verdi. Şimdi on beş yaşındayım ve BİLSEM’e, aynı zamanda yaratıcı yazarlık kursuna 

devam ediyorum. Ne zaman başım sıkışsa hala kağıda ve kaleme sarılırım. En büyük hayalim ise 

gezi rehberi olup bir seyahatname yazmak. 
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ŞİİRDENEME
Kitap, defter, dalgaların
Açılırsın deryasına.
Gönlüne huzur dolar
Okuyup yazdığında.



206

G
ün

eş
in

 B
ah

çe
sin

de
Bi

nb
ir 

Re
nk

Unutulan
Nisa Baysal

Bir çocuk düşünün, tüm dünyayı kaplayan koca koca bulutların altında küçücük bir 
pamuk şekere sığdırılan bir dünyada yaşayan ya da Hint Okyanusu’nun tam orta 
yerindeki küçücük bir balığı, akvaryumluktan bozma küçücük bir fanusta okyanusu-

nu özleyen. Halkın artık hikâye etmediği halk hikâyelerimizde de bahsedildiği üzere, koca koca 
ormanların yegâne sahibi aslanın, birtakım minyatür kayalıklarla dolu bir kafese sığdırılmasını. 

Düşünün! Bütün bunlar doğanın tacı olmasının yanı sıra anneler, babalar, sevgililer günü 
gibi özel günlerin başkahramanı olan bin bir çeşit çiçeğin kokularının tüm dünyayı sarması 
gerektiği yerde küçücük parfüm şişelerine doldurulması kadar anlamsız.  Tüm bu hatalarımız; 
kitaplardaki kelimeleri hatta harfleri pencerelerden saçmamız gerektiği yerde ceviz kitaplık-
lara sıkıştırmamızdan, dünyayı kendi omuzlarında taşıyıp yüceltecek insanları öldürüp onu 
bir öküzün boynuzlarına kondurmamızdan, büyük beyinlerimizin tozlaşmalarını birtakım av 
yasaklarıyla engelleyip onları kitaplara hapsetmemizden belli. Tüm bu günahlarımız yetmezmiş 
gibi çocukların hayallerini ellerinden zorla alıp fiyatının katbekat altında birtakım eskicilere 
satıyor oluşumuz ne denli düştüğümüzün yegâne kanıtıdır sanırım.

Belki de tüm bunları yapmamız dünyanın sağa döndüğü kadar sola dönmemizdendir. Ya 
da yerçekiminin çektiği kadar yukarı çıkmamızdandır. Ya da denizde batmak yerine yüzme-
yi seçmemizdendir. Üzülerek belirtmek zorundayım ki başımıza gelenler birtakım şeyleri  
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unutmaktan oldu. Bir düşünürümüzün de dediği gibi: “Balıklar gibi yüzmeyi, kuşlar gibi uçmayı 
öğrendik ama insan gibi yaşamayı unuttuk.” İnsan gibi yaşamayı unuttuk çünkü çiçeklerimizi 
artık kan ve gözyaşıyla sulamaya başladık. Dünyanın akışını unuttuk çünkü onu yalnızca 10’a 
6’lık haritalardan ibaret sandık. Sevgiyi unuttuk artık gökten gelenin yalnızca yağmur olmadı-
ğını anlayınca, gökten bombalar akmaya başlayınca. Sanırım mutluluğu unutmamız 
için ana haber bültenleri yeterli oldu yalnızca.  Hoşgörüyü unutmaya başladık onu 
da Mevlana ile toprağa koyunca. Özgürlüğü unuttuk demircilerimizin kâr amaçlı 
yaptığı parmaklıklar ortaya çıkınca. 
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Birlikteliği ise eski bayramlarımızla beraber mazide unuttuk. Saygı ise son yüzyılın en kurak 
günlerini yaşamaya başladı umarsızca. Huzur ise hiç uğramadı yıllarca.

Uzun lafın kısası ne geldiyse başımıza unutmaktan geldi. İnsanların unutuşu beyinlerinin 
doluluğundan mıdır? Yoksa sırf çaresizlikten midir, bilinmez. Fakat tarih kitapları dahi unut-
maya başladılarsa birtakım şeyleri, gördüğümüz ışık üstümüze hızla gelen teknolojinin karanlık 
ışığıdır. Eğer başlayacaksak hatırlamaya önce dünyadan başlayalım. Onun ne kadar büyük 
olduğunu hatırlayalım ilk öncelikle ne denli sıkıştırılamaz olduğunu. Ben bile başlamışım onlar 
gibi olmaya. Sıkıştırmışım onca kelimeyi kâğıt parçalarına. Kalmışsa eğer aramızda biraz özgür 
bir iki ruh, haykırsın tüm bunları benim için dünyaya.
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Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede, dört tarafı yüksek dağlarla çevrili bir şehirde doğdum. 

Yazları en çok karı, kışları ise en çok güneşi sevdim ben. Çiçeklerden Satürn, gezegenlerden 

begonya ilk sıradan tercihim oldu hep. İnsanlardan en çok turuncuları renklerden ise garipleri 

sevdim. Uğurlu sayım roman, en sevdiğim türse yedi oldu en başından. Şairlerimizden Oğuz Atay, 

yazarlarımızdan ise Turgut Uyar kitaplığımdan hiç ayrılmadı zaten. En çok duymayı sevdiğim ses 

küçük bir çocuğun gözleri; en çok görmeyi sevdiğim içimi burkan plak cızırtısı oldu. En sevdiğim 

eylem “farklılık” en sevdiğim türemiş isim de “senden olmayanı sevmek” oldu.

 Ben benden olmayanla bütün olmayı; siyahın içinde beyaz, beyazın içinde siyah olmayı da çok 

sevdim. Bir de kâğıtla kalemi; kalemle kâğıdı sevmeyi çok sevdim.

Nisa Baysal
Erzurum
Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Hatice Çelik
Danışman Öğretmen
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Neden hayal kurarız? Hayatlarımızdan memnun olmadığımız için mi? Hayal gücü 
denilen yetenek engellenemez olduğu için mi? Yoksa gerçekliği sevmediğimiz-
den mi?

Peki, daha basit bir soru: Hayal etmek bizi memnun eder mi? Elbette ki evet demek isterdim 
ama ihtiyatlı olmakta fayda var, çoğu zaman demek daha doğru olacak. Hayaller, en azından o 
an için ulaşamadıklarımızdır. Derinden arzuladığımız ama kavuşamadıklarımızdır. 

Herkes hayal kurar. Sorduğunuzda dört yaşındaki bir çocuğun da ergenlik çağındaki bir gencin 
de yaşlı bir bireyin de hayalleri vardır. Hayal kurmak evrenseldir. İnancınızı kaybetmediğiniz 
sürece kim olursanız olun hayal kurabilirsiniz. Buraya kadar hiçbir farklılık göremezsiniz ama 
kurulan hayaller açısından değerlendirme yapmaya başladığımızda birkaç noktada bu insanlar 
birbirlerinden ayrılır. Çünkü hayalleriniz zamanla, hayatın size sunduklarıyla şekillenir. Bu 
yüzden de bir yetişkinin hayalleri bir çocuğunki kadar renkli olamaz, bir çocuğun hayallerinin 
bir yetişkinin hayalleri kadar gerçekleşmeye yakın olamayacağı gibi. Bir çocuk sonsuz dilek 
hakkını, sonsuz çikolata dileyerek kullanabilme özgürlüğüne sahipken bir yetişkin uygun bir iş, 
eş, refah içinde bir yaşam dilemek gibi hayatını idame ettirmeye yönelik unsurlara odaklanmak 
zorunda kalmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ikisi de birbirinden fazlasıyla uzak hayallerdir. Her 

Hayaller
Ayşe Buket Mert
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şeye rağmen değişmeyen gerçekler ise herkesin hayallerinde mutlu olduğu ve hayal kurarken 
hedefin mutlu olmak olduğudur. İnsanlar kendi istedikleri gibi şekillenen dünyalarda mutludur. 
Çünkü her şeyin merkezine kendilerini koyarlar ve her şey onların istedikleri şekilde gerçek-
leşir. İşte bu yüzden insanlar da hayaller de temelde fazlasıyla bencildir. En özverili insanın 
bile hayalinde kendisi için en iyi olduğunu düşündüğü şey vardır. Olmalı da. Sonuçta herkes 
özünde, doğası gereği böyle bencilken kimse başkasını kendisinin önüne koyamaz, doğasına 
aykırı davranamaz.  Hatta bazıları bu yönünden bihaber dahi olabilir. O yüzden bunca insanın 
arasında kaybolup gitmemek için en azından hayallerinde bencil olabilmelidir insan. İnsanın 
hayal kurmasının nedenlerinden biri de hep bir şeylerin eksik olduğunu düşünmesi, var olanla 
yetinememesi; daha iyisini, daha fazlasını istemesi değil midir zaten?  Belki yaşam kalitemiz 
iyi değildir, sevgisiz kalmışızdır, paramız yoktur, bir şekilde bir şeyler kesinlikle eksiktir ve 
bizim onların yerini doldurmak için önce hayallere ihtiyacımız vardır.Hayatımızda bir şeyler 
ebediyen ve kaçınılmaz olarak hep eksik olacaktır çünkü doyumsuz varlıklarız. Elindekilere en 
çok şükredenimiz, en mutlu olanımız bile hayal kurmaya devam edecektir. Ne de olsa hayaller 
bedava…
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2002 yılı son kış ayının on sekizinci gününde dünyaya geldim. Bilginin sonu olmadığı için 

yıllar sürecek eğitim hayatıma doğduğum şehirde başladım ve ben oldukça küçükken taşındığı-

mız Balıkesir’de devam ediyorum. İlkokul yıllarımda başladığım Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve 

Sanat Merkezi sayesinde diğer özel yetenekli öğrenciler gibi ben de ilgi alanlarım ve yeteneklerim 

doğrultusunda potansiyelimi keşfedip onu mümkün olan en verimli şekilde kullanmayı öğrendim. 

Eğitim hayatımın başlarında okuma ve yazmaya çok ısınamamış olsam da çok geç olmadan 

Türkçe derslerimde doğru kitabı buldum ve kitap okumanın tadına o zaman vardım. Yeterince kitap 

okumayarak kaybettiğim zamanı kazanmak ve “Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi?” sözünde çok 

okuyanın bileceğini umarak elimden geldiğince okumaya başladım. Kitaplarla beraber yazmaya 

olan ilgim ve düşkünlüğüm de zaman geçtikçe artarak devam etti. Yazmanın insanın “Ben bura-

dayım!” diyebilmesinde çok önemli bir etken olduğunu anladım ve her zaman burada olduğumu 

hem kendime hem de çevremdekilere unutturmamak için yazdım ve yazmaya devam edeceğim…

Ayşe Buket Mert
Balıkesir
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve
Sanat Merkezi

Handan Burak Aksoy
Danışman Öğretmen
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Yeni Türk destanının en büyük neferine…

Nice yiğitler, nice kahramanlar gelip geçti bu topraklardan. Kimileri Nene Ha-
tun oldu dokundurmam dedi örtüme, kimileri Sütçü İmam olup kafa tuttu şehrini 

işgale gelen kâfire, kimileri Seyit Onbaşı olup gülümseyerek baktı yüzlerce kiloluk mermilere.

Şimdi yeni bir kahramanımız daha var bizim; milyonlarca ana babanın “Keşke benim evladım 
olaydı!” dediği. Ya da seksen milyon Türk insanın “Keşke onun yerinde ben olsaydım!” diye 
iç çektiği. Gözünü kırpmadan şehadete koşan vatan sevdalısı bir kahraman.

Sanadır Bu Sesleniş
Ezgi Çakıroğlu
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Şehadetini izledim geçen gece televizyonda. Hiçbirimizin ne olduğunu dahi anlayamadığı 
dakikalarda sen karargâhın önünde şehadete hazırlanıyormuşsun. Bir başına beklerken onlarca 
haini kim bilir neler geçiyordu o kocaman yüreğinden. “Ben bu işi yapamazsam vatan gidecek.” 
dedin belki ya da “Elim titrerse kanım kurusun.” diye yemin ettin kendi kendine. Yoksa nasıl 
gözünü kırpmadan girip onlarca eli silahlı hainin içine, sıkabilirdin o dünya var oldukça unu-
tulmayacak ilk kurşunu. Önce can sonra canan demiş ya atalarımız “Önce vatanmış.” hepimiz 
bunu senden bir kez daha öğrendik. Pek çok güzel ölüm gördük ama ölümlerin en güzeli seninki 
oldu. Eğer ölmek denilirse buna.

Bir telefon gelmiş sana paşandan. O makam senin namusundur, namusunu koru. Bu işin 
sonunda şehadet var, diye. O sana işin ne denli tehlikeli olduğunu anlatmaya çalıştı belki ama 
sen âşığı oldun besbelli o cümlenin. Bugün de şehit olamazsak daha ne zaman nasip olur kim 
bilir diye koştun o müjdenin peşine. Nereden bilirdin bu şehadetin ardından analar evlatlarına 
senin adını verecekler. Üniversiteler, okullar, 
caddeler, sokaklar senin adını koymak 
için birbirleri ile yarışacaklar. Gö-
nüllere kazınmışken adın, tabe-
laların ne önemi var ki.
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Biliyorum, göklerden bizi izliyorsun şimdi. O ilk kurşunu sıktığın mücadelenin devamını 
seyrediyorsun, yanında senden sonra şehadete koşmuş iki yüzden fazla vatan evladıyla birlikte. 
“Sakın Allah uğrunda öldürülenlere ölü demeyiniz zira onlar diridirler ve Rableri katında rızık-
landırılmaktadırlar.” diyor ya Kur’an-ı Kerim’de. Öylesine eminim ki rızıkların en güzeliyle 
karşılandığına, karşılandığınıza Rabb’im katında.

Sakın aklından buna benzer bir girişim daha olursa ne olur diye geçirmeyesin. O gün ölemeyip 
şehit olanlara imrenen yüzbinlerce vatan sevdalısı bekliyor sırada. Daha silahtan çıkar çıkmaz 
o mermi; şehitlik için vatan savunması için birbiriyle yarışacak bizler bekliyoruz sırada. Senin 
ailen gibi çekinmeden “Bu vatan benim çünkü bedelini evladım ödedi.” diyebilen bir ailemiz 
olabilsin diye bekliyoruz sırada.
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2004 yılının mart ayında annemin ilk göz ağrısı olarak dünyaya gözlerimi açmışım. Annemin 

deyişiyle akıllı, uslu bir bebekmişim. Sonrasında da etrafımdan sıkça duyduğum bir övgü oldu bu 

sözler. İlkokul öğretmenimin teşvik etmesiyle resim yeteneğim ortaya çıktı. BİLSEM benim için 

mucize gibi bir yer oldu hep. Her yeni yılda başka bir yeteneğim keşfedildi orada. Güler yüzlü, 

sosyal bir genç olmam konusundaki katkısı da azımsanamaz. Severek yaptığım her işte başarılı 

olabileceğimi öğretti bana. Kitapla ilk tanışmam ise annemin ilk yaşlarımda aldığı renkli kelimeler 

kitapları olmuş. Sonrasında hiç hayatımdan çıkaramadığım, başucumdan ayıramadığım bir par-

çam oldu kitaplar. Okuduğum kitapların sayısı ve sürekli okuyor olmam etrafımda hep şaşkınlıkla 

karşılandı. Ne kadar yoğun, yorgun olursam olayım o sayfalar arasında gezmeden asla uyumam.  

Gelecekte ne olurum bilmem ama kitaplar olmadan olamayacağımı biliyorum.

Ezgi Çakıroğlu
Yozgat
Fatma Temel Turhan  
Bilim ve Sanat Merkezi

Ömer Buğday
Danışman Öğretmen
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nk Nedir şiir? Kim içindir ve neye benzer? Sayısız dilde, uygarlıkta, sonsuz kavramda ve 

fikirde arasak bulabilir miyiz şiirin özünü? Yok, yok, asıl soru, şiiri tanımlayabilir miyiz 
gerçekten?  Peki ya şiiri tanımlamak bir ihtiyaç, bilinmesi gereken bir olgu mudur?  

Efsunlu Şiir
Merve Akçabay
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Bunlar ucu açık belki de eksik sorular; ama şu yadsınamaz bir gerçek ki insanlar sadece şiir 
değil, şiir hakkında da yazdılar. Şiir.  Süleyman Çelebi’nin “Mevlid”inde doğumdur. Can Yü-
cel’e göre şiir, gürültüden müziğe geçmektir. Kabul edelim, şiir o mükemmel ahengi, kendine 
has tınısıyla şiirdir. “Şiir uyanıkken rüya görmek değil midir?” diye sorar şair. Ve Tanpınar’a 
göre rüya, ikinci bir hayat gibidir. Sonsuz bir arayıştır kimine göre, “mutlak hakikat” koşturur 
peşinden Necip Fazıl’ı. Ona göre bir toplumun bütün devrelerinin izlenebildiği en sahici alandır 
şiir. Bir milletin “iç mayalaşmasını” ifade eder. Yani milletin özünün toplaştığı, saklandığı, canlı 
tutulduğu, ayağa kalktığı yerdir şiir. Kiminin kaçışı, acısına çare, devadır şiir. Orhan Veli’nin ise 
“hastalığıdır” kendi tabiriyle.   

Cahit Sıtkı’da yolun yarısı, koşmayı bilmeyene ise yalnızca bir başlangıçtır. Attila İlhan’ın, 
Özdemir Asaf’ın, Cemal Süreya’nın sevdasıdır şiir, sevmeyi bilmeyene bile aşk şarkıları fısıldatır.  

Kimine göre pek de ütopik, düşsel ve imgesel değildir şiir tanımı. Aristoteles’e göre bütün 
sanatlar gibi yalnızca bir taklitten ibarettir. Az sözle çok şey söylemektir yeri geldiğinde şiir. Ahmet 
Haşim’in nezdinde nesre çevrilmesi mümkün olmayan nazımdır.  Şiir kalıplara sığmayan bir sanattır 
kanımca. Her şairin poetikası kendiyle sınırlıdır. Bundandır ki bir şaire sorulabilecek en zor soru 
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şiirin tanımıdır. Çünkü şiir özeldir, öznel nitelikleriyle ön plana çıkar. Her bedende farklı vuku 
bulur. Birileri okur ve aşkı, hoşgörüyü bulur şiirde. Bir başkası hüznü ve bazen yalnızlığı… Şiir 
insana has bir özgünlüktür başlı başına. Özüne dâhil olmak isteyen herkese farklı masallar anlatır. 
Şairin damarlarında yankılanan, şiirin ana malzemeleri olan duygu ve ilhamı dışarı yansıtırken 
kullandığı sözcükler, işlenmemiş maddelerdir. Gerisi bize kalmıştır; onu düşlerimiz, istekleri-
miz, pişmanlıklarımız, geçmiş ve geleceğimiz, olduklarımız ve olamadıklarımızla harmanlayıp 
şekillendirme, doyurma yetisi bizim elimizdedir. Hiçbir insan bir başkasının sanatını kendinden 
bir şeyler katmadan özümseyemez ve şiir, şairin ruhunu kalemle işleme sanatıdır. Demem o ki 
şairinin kaleminden akıttığı birkaç damla mürekkep, her okuyanı farklı renge boyar. 

Aynı zamanda şiir, kalplerdeki duygu birikimini çok ama boş cümlelerle değil az ama öz cüm-
lelerle anlatan, duyguyu teşhis eden bir giz sanatıdır. Şiire bir gökkuşağıdır desek yanlış söylemiş 
olmayız. Hatta bu benzetmeyle bizi coşturan şiiri, bu kez de biz coşturmuş oluruz. Çünkü şiir de 
gökkuşağı gibi muhtelif renklerden oluşur. Ve bu renklerden yüreğe en çok batan, yüreği en çok 
duygulandıran da liriktir. 

Epiğin, didaktiğin, satiriğin yanında ayrı bir yeri vardır liriğin. Çünkü şiir ırmağındaki en güçlü, 
en ulu, en içten duygulardan içmiştir bu şiir. Bilir de güzelliğini arkadaşlarının yanında bilmezden 
gelir. O berrak suları ya da duyguları ırmağın neresinden içtiğini. Nazlı gelin gibi açmaz ağzını, 
dili sanki kördüğüm olmuştur, çözülmez. İşte bu yüzden diğerlerinden farklıdır. Bahsettiğim 
duygular tabii ki aşk, ayrılık, coşku, heyecan, sevgi, sevinç gibi duygulardır. Gönüllerin payitahtı 
şiirse şiirin payitahtı da liriktir.

Gazel ve güzelleme birer lirik şiirdir. Bu yüzden ağır, kaldırılması güç anlamlar taşırlar. Lirik 
şiirdeki anlam o kadar büyüktür ki bu anlamı tarif edecek, bu anlama eşlik edecek kelime bulmak 
zordur lakin anlam o kadar ağırdır ki efsunlu kelimelerden meydana gelen mısralar öyle kendinden 
geçmiştir ki insan, onları okuduğunda ses telleriyle birlikte dudakları titrer, kalple birlikte bütün 
organları birbirine girer hatta o yüce anlam hücrelere kadar işler, kemikleri bile incitip mum gibi 
eritir. İnanın mübalağa etmiyorum Bu yüzden bu şiiri okumak, birbirinden güzel anlamları bünye-
sinde barındıran lirik şiiri okumak, o ağır anlamların altında ezilmeden okuyabilmek yürek işidir. 

Okunduğunda yüreği enkaz veya alabora gibi benzetmelere maruz bırakan lirik şiirin karamsar, 
bağnaz, vurdumduymaz, sorularla dolu yürekleri bile heyecanlandırmak; her türlü insanı herhangi 
bir sergüzeşte sürüklemek gibi özellikleri de var. Sanki gizem badesinden içmiş bir gizemlidir. 
Saçları ak, elleri kınalı ninelerimizin kılığına girerek odu, kuşu, bülbül ve gülü, Leyla ile Mecnun’u 
bize en iyi şekilde anımsatan ve onları masal gibi anlatan lirik şiir değil midir? Kays’ı Mecnun 
yapan aşksa Mecnun’u da efsane yapan lirik şiirdir.
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Henüz dört yaşındayım. Her şey henüz çok yeni; gelecekte bir yerlerde sessizce gelmemi bekleyen 

nesnelerden, mekânlardan, kişilerden, her zerresinde taptaze hissedeceği deneyimlerden bihaber 

küçük bir kız çocuğu için dünya çok yeni. Mürekkeple tanıştım.

İlk başta küçük karalamalarla gazete ve dergilerden, sokak tabelalarından zihnime kazıdığım 

garip şekilleri geçirdim kâğıdıma. Önce taklit etmeyi öğrendim, ne gördüysem doldurdum kâğıt-

larıma. Yazdım, çizdim, harfleri ve nihayet onları birleştirebilmeyi keşfettim. Kelimelerle tanıştım. 

Kimse durduramazdı artık beni, durdurmadı da. Minik ellerim büyüleyen kelimelerle tıka basa 

dolu sayfalara değdiğinde henüz dört yaşındaydım. O şeyin içindeki sihir başkaydı, değişik dünyalar 

anlatılıyordu, hiç duymadığım hikâyelerle doluydu. Birileri sanki penceremden yıldızlara bakarken 

hayal ettiğim her şeyi duymuş, zihnimin içindeki her düşü kâğıtlara işlemişti.

Böylece kitaplarla tanıştım. Öyle sıkı sarıldım ki onlara, okudukça okudum, yazdıkça yazdım. 

Kısa cümlelerim paragraflara, düşündüğüm ne varsa metinlere dönüştü. Kaleminden damlayan 

her satırla büyüdü bu küçük kız. Arkasında bıraktığı senelerin sayısız tecrübesini, pişmanlığını 

korkusuzca biriktirebilmeyi öğrendi. Konuşmayı öğrendi, kalabalıklara kendini anlatabilmeyi ve 

karanlıkta yalnızlığına fısıldayabilmeyi. Çığlık atmak istediğinde susmayı öğrendi. Öfkesini söze değil 

kâğıtlara dökmeyi. İnsanı tanıdıkça serpiştirdim hikâyelerimin içine bambaşka karakterleri. Biten 

her cümlenin sonunda kurtuldum ağır düşüncelerden, her noktam yeni bir başlangıcı getirdi. İstedim 

ki hiç bitmesin romanlarım. Henüz çok yeniydim bu dünya için ve bu hiçbir zaman değişmeyecek.

Kalemimle büyüyeceğim, hayatla tanışacağım adım adım.

Merve Akçabay
Gaziantep
Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi

Hatice Çetinkaya
Danışman Öğretmen





Okursan sen yüzünü
Türlü türlü bilgilerin,
Yeryüzünün, gökyüzünün
Kaynağı hepsi senin.
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