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AYIN 

DÜNYANIN BÜTÜN 

ÇIÇEKLERI 

Dünyanın bütün çiçeklerini diyoruın 
Bütün çiçekleri gelirin buraya, 
Öğrencileriıni gelirin, gelirin buraya. 
Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer 
Bütün köy çocuklarını gelirin buraya, 
Son bir ders vereceğim onlara, 
Son şarkıını söyleyeceğinı, 

Gelirin gelirin ... ,·e sonra öleceğim. 
Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. 

Kır ve dağ çiçeklerini isliyoruın, 

Kaderleri bana benzeyen, 

Yalnızlıkta açarlar, kiınse bilnıez onları, 

Geniş ovalarda kaybolur kokuları ... 
Yurdumun sevgili ve adsız çiçekleri, 
Hepinizi hepinizi istiyorum, gelin görün beni. 
Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni. 

-CEYHUN ATUF KANSU 
; 
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@kopernickk 

ÖĞRETMENİM BİRAZCIK 
GÜLÜMSER MİSİN? 

Annesinin ellerini sımsıkı rutup meraklı gözlerle okulun 
yolunu tutmuştu. Gözlerinde masum bir tebessümün ninnisi 
mırıldanıyordu. Elleri okulun ilk gün heyecanı ile 
titremekteydi. Arkadaşlarının meraklı bakışları arasında 

kayboluyor, bildiği tüm güzel düşleri dilemekle meşgul 
ediyordu zihnini. Okul nasıl bir yerdi? Hep minik dostları ile 
oyun oynayacağı, en güzel hayallerle yola koyulacağı ve sonsuz 
gülücüklerle hayatın arka bahçelerini keşfedeceği bir lunapark 
mıydı? İnanamıyorum, bu çok eğlenceli olacak diye geçirdi 
içinden. Bir yanı okuldan biraz olsun korkarken öte yanı 
durmadan hayaller kuruyor, oyun oynayacağı anları 

kurguluyordu. 

Peki öğretmeni nasıl biriydi? 
Anne, baba şefkati ile hayallerinin elinden tutup onu 
gökyüzünde keşfe çıkaran, okul yolunu gözlemesini sağlayan, 

düşlerini renkli balonlarla süsleyip onu sonsuz, neşeli bir 
yolculuğa uğurlayabilen miydi? Belki de dedi içinden belki de 
o bir süper kahramandır. Bize şarkılar söyler, kocaman 
gülüşleriyle bize hikayeler anlam. Oyunlar oynatır ... 

Gözleri öyle güzel parıldıyordu ki zihnindeki tüm soruların 
rengarenk cevapları olduğunu düşünmek bile onun ilk gün 
heyecanını almışn. Bir süre küçük elleri cebinde durabilirdi. 
Orası güvenliydi. Çünkü minik askerleri ellerini koruyabilirdi. 
Ah şu minik askerleri yok mu onu konuşnırup duruyorlardı. 
Şşş dedi bizimki susun biraz canım! Öğretmen gelecek şimdi. 
Kıkırdadılar uzun bir süre. Kalbi bayram yeri gibiydi tüm 
korkusuna rağmen. Fakat bu pek uzun sürmeyecekti. Sınıfın 
kapısı açılıncaya dek ... 

Öğretmeninin hayatının şansı olacağını o yaşında biliyordu 
minik adam. Çocukluğunun en güzel yıllarını süslemesi 
gerektiğini de. Fakat öyle olmadı. Küçücük kalbi ilkokul 
yıllarında, öğretmeninin soğuk bakışlarına yorgun 
düşecekti. Hissetmişti ... Uzunca küçük askerleri ile seyretti 
onu. Kaşları çatık, bakışları keskin o ilk öğretmenini. 

Ufaklık ilk öğretmeninde neler görüyordu? 

Gözleri ateş saçan, mevsimlerden kışı yaşatan, minik 
yüreklerin kırgınlığını rüzgarıyla soğutan; saçları dalgalı, 
kaşları çatık ve bir küçük tebessümde bile bulunamayan 
nemrut bir adamdı o. Hayallerini korkmadan söyleyen 
çocukların kabusuydu adeta. Titreyerek kalkan parmakların 
celladıydı. Sadece parmakların değil kurulan düşlerin, edilen 
tebessümleri, alınan hediyelerin de sere bir tokarıydı. 

Bu kadar sert, bu kadar acımasız olabilir miydi sahiden? Tüm 
öğretmenler böyle miydi? Ne yani içlerinden hiçbiri süper 
kahraman olamaz mıydı? Minik adamın hediyeleri vardı. 
Kağıttan yapılmış çiçekleri, bahçeden koparılmış gülleri ve 
öğretmene verilecek neşeli günleri... Ne olursa olsun 
sevecekti öğretmenini. Ne de olsa süper kahramanlar da 
hata yapabilirdi. Durmadan umut etti, kocaman gülümsedi, 
derslerine pek iyi çalışıp yine korkmadan kaldırdı 

parmaklarını. Ama çoğu zaman büyük bir yenilgi ile hep 
kabuğuna çekildi. En sonunda pes etti minik askerleri. 
Dinledi sessizliğin ezgisini. 
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Aradan uzunca bir süre geçti. Bizim minik adam kocaman bir 
delikanlı oldu. Aslında bakarsanız bizimki tam da bir süper 
kahraman olmuştu. Şaka değil gerçekten. Ne de olsa ilk 
öğretmeni olamamıştı. Ne olmuş ki olamadıysa kendisi 
inanılmaz güçlü bir süper kahramandı artık. Kalbi neşeyle 
atan yüreklerin biricik öğretmen adayıydı. Hayatı sevdirecek, 
ilk adımları güvenle atmalarını sağlayacak, hep neşeyle 

gülecek, şarkılar söyleyecek bir öğretmen olacaktı. Böylesine 
karar çoktan verilmişti. 

ilk dersine gideceği gün geldiğinde yüzünde belli belirsiz bir 
tebessüm saklıydı. İçinden tıpkı yıllar önce öğretmenine 
defalarca kez söylediği ama karşılık alamadığı şu cümleyi 
tekrarladı: 

-Öğretmenim birazcık gülümser misin? 

Okura Not, 

Bu hikaye böyle bir öğretmenle karşılaşmış bir çocuğun 
gözünden yazıldı. O çocuk o öğretmenini hiç unutmadı. Hani 
derler ya en büyük mucize çocukluğunda iyi bir öğretmene 
rastlamaktır diye... O şansı olmayan çocuklar büyüyünce 
süper kahraman oluyorlar, bilin istedim. Ayrıca bu 
öğretmenlerin yanı sıra renkli düşler kurduran 

öğretmenlerimizin olduğunu da biliyorum. Onlara 
minnettarım. Hepsinin günü ayrı ayrı kutlu olsun. Minik 
askerlere de bu hikaye benden hediye olsun ... Güzel gülüşlerle 

kalmanız dileğiyle. 

'' ne olwu,a ol.Hm !ıevecek.ti öğıetmenini. 

ne de oba !ıüpe't kahrnmanla't da hata 

yapabiliıcfl. 

'' 
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EDEBi SOFRALAR 
TRT2 

Edebi 
Sofralar 

Tok karna okuyunuz! Ya da siz bilirsiniz. 

Epey bir zamandır dijital platformlarda yayınlanan yapımların 

başarılarından, kalitesinden ve saire söz ediyoruz. Bunun 
etkenleri arasında televizyon yayınlarının süresi ve dijital 
platformların daha popüler hale gelmesi sayılabilir. Bunun 
yanında keşfetmemiz gereken şeylerin arasında onları gördükçe 
de ilgimiz ve odağımız da o tarafa kaymış durumda. Öte yandan 
televizyonda, ulusal kanallarda da pek kaliteli işler yapılıyor. 

Bazı kanallarsa hakikaten takdire değer. Bunlardan biri ve 
benim de en dikkatimi çeken TRT 2. 

TRT 2 zaten uzun zamandır sanat ve kültür alanında yaptığı 
işlerle adından söz ettiriyor. Ama zannediyorum ki son yıllarda 
eleştirmeye, eleştirirken de kötü özelliklerden bahsetmeye 
alışkın olduğumuz için "İyi zaten iyidir. Biraz da eksikleri 
söyleyelim daha iyi olalım." fikriyle hareket ediyoruz ve iyi olanı 
konuşmaktan ve bazen hakkı olduğu halde övgü sözleri 
söylemekten yani beğenimizi ifade etmekten imtina ediyoruz. 

Bu yazımda sizlere TRT 2'nin yeni yayın döneminde dikkatimi 
çeken programlarından biri olan Edebi Sofralar'dan 
bahsedeceğim. 

'' "Edebiyah hemen ~ıenıen kii.lhb:e dettk 

bııluyonon. Denklik ayniyet demek değildir. 

aynadaki hayal. kel1di.'ıitte abede11 e~yaya 

ben.:et. Edebiyat bıı manada. kiı.ltihiin 

aynadaki abine ben;:etilebilit. .. 

'' 

Bu programla nasıl karşılaştığımdan bahsedeyim öncelikle 
kısaca: Nergiz Erbay'ı sosyal medyadan takip ediyordum ve 
Ninemin Dolabı hesabından diktiği ürünleri paylaşıyordu. 

Böyle kısaca anlatmak istemezdim ama yazının asıl konusu bu 
değil. Merak edenler inceleyebilir. Her neyse ... Bir süre önce 
Edebi Sofralar programının TRT z'de yayınlanacağını duyurdu. 
O günden beri de programın yakın takipçisiyim. 

Mehmet Kaplan, Külrür ve Dil adlı eserinde "Edebiyatı hemen 
hemen kültüre denk buluyorum. Denklik ayniyet demek 
değildir. Aynadaki hayal, kendisine akseden eşyaya benzer. 
Edebiyat bu manada, kültürün aynadaki aksine benzetilebilir." 
der. Külrür unsurları öyle ya da böyle edebi eserlere yansımışnr. 
Bizler için sofra, bir sofranın etrafında toplanmak, yemek 

yemek de kıymetli bir külrür ögesidir; yaşamımız, yaşayışımız 

hakkında bilgiler verir. Kalabalık bir sofrada toplanıp yemek 
yemek, ayaküstü bir şeyler atıştırmak, bulgur pilavına kaşık 

çalmak ya da hizmetçilerin birinin gelip birinin gittiği mükellef 
bir sofrada seçkin davetlilerle bir akşam yemeği yemek ... 
Doğumlar, ölümler, düğünler, mutlu haberler ve hatta 
üzüntüler bile bizi sofranın etrafında buluşturur. 

Bir yanda Cemal Süreya, ''Yemek yemekle ilgili ne 
düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi 
olmalı." derken bir yandan köyde apar topar kahvaltı yapıp 
tarlaya ekin biçmeye giden köylülerin olması, öte yandan Barış 
Manço'nun "Buyurun dostlar, buyurun. Halil İbrahim 

sofrasına!" demesi de bize yemek yemenin, sofrada olmanın 
hayatımızda ne kadar önemli bir yer nıttuğuyla ilgili ipuçları 
verir. 
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Yemek bir yer sofrasında mı yeniyor yoksa tahta iskemleli, 

muşamba çakılı küçük bir masada mı? Yemeğe kimler davetli? 
Sofrada kullanılan yemek takımları ithal mi, su takımı kesme 

kristal mi? Bardaklardaki içe ekler neler? Sofra kalabalık mı 
yoksa tek kişilik mi? Roman kahramanı tıka basa mı yiyor yoksa 
ayakta bir şeyler mi atıştırıyor? Bunların hepsi edebi eserle pek 
tabii yazarla ilgili de bilgiler içeriyor. 

Öte yandan gene kültürümüzde, dilimizde yer alan sefer, sefer 
tası, sofra, misafir kelimeleri arasındaki ilişkiyi de bir 

düşünmenizi tavsiye ederim. Zira programın adından tutun da 
müziklerine, görsel unsurlarına, çekimine ve tabii ki 
konuklarına kadar her şey çok ince düşünülmüş. Hazır lafı 

buradan açmışken de programdan konuşalım elbette. 

Tanpınar'ın Huzur'u 

ilk bölümde Tanpınar'ın Huzur'undaki sofraya konuk oluyoruz. 
Programın uzman konuğu da Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Handan İnci. Tanpınar'la ilgili 

şunu söylüyor: "Tanpınar'ın romanlarında sofralar bir roman 
karakteri gibidir. O kadar işlevseldir." Sofrada barbunya var. 
Tanpınar'ın romanlarında okurun karşısına sık sık çıkar bu yerli 

balık. Onun romanlarından sofra kuruluyorsa eğer romanda bir 
eşik aşılacaktır. 

Simitle Çay 

TRT?. 

İkinci bölümde Sait Faik'in Simide Çay öyküsündeki kahvaltı 
sofrasına konuk oluyoruz. Onun "sabahın büyük ziyafeti" dediği 
bu sofrayı gazeteci-yazar Mehmet Yaşin'den dinliyoruz. O da bu 

kahvaltıyı yapabiliyorsa eğer kendisini dünyanın en yoksul 
kahvaltısını yapan zengin adamına benzettiğini söylüyor. 
"Simit Anadolu'dur." diyor. Anakara simidi, İstanbul simidi, 
gevrek Kastamonu kel simidinden bahsediliyor ki bu benim 

hassas noktam. Bu bölümde seyirci, simitle ve Sait Faik 
hikayeciliğiyle ilgili harika detaylar bulacak. 

Refik Halit Karay, Mutfak Zevkinin Son Günleri 

TRT?. 

Sofra deyince elbette ki Ramazan sofralarını da anmak gerekir. 
İftarda yenen yemeklerin tadı eminim ki hiçbir yemekte yoktur 
ve sahurda uykuyla karışık ağza atılan lokmalar hepimizin 

zihnimize kazınmıştır. Yazar Anun Ünsal Refik Halit'in sahur 
sofrasına o pek tatlı Türkçesiyle misafir oluyor. "Yemeğin en 
büyük özelliği, sadece yemek olmadığının anlaşılmasıdır." 

diyor. Ünsal, bu bölümde yemekle ve yemek kültürüyle ilgili 

şahane tespitlerde bulunuyor, yemek kültürümüzdeki 
değişimlere dikkat çekiyor. Hatta buzdolabının yemek odasına 
konmasını anlattığı kısım da epey dikkat çekiyor. 

Felatun Bey ile Rakım Efendi 

Bu bölümün konuğu olan yazar- araştırmacı Beşir Ayvazoğlu, 

"Bir medeniyeti tanımak istiyorsan sofrasına ve yemek 

kültürüne bakacaksın." diyor. Elbette konu Felatun Bey ile 
Rakım Efendi olunca da Doğu ve Batı medeniyetleri arasındaki 

farklar ve bu iki medeniyetin çatışması oluyor. 

'' \Jemek bh yet ~ofrn.mtda. mı yeniyot yoba 

tahta bkemleli. ıııu~aıııba. çakılı hiçtik bh 

ma~ada mı? \Jemeğe kimlet davetli? 

Sofrnda kullanılan yemek takımlau ithal 

mi. ~u takımı ke~me bi~tal mi? 

'' 
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inceMemed 

TRT?. 

Beşinci bölümde de Dr. Nihan Abir ile birlikte Hatçe ve Iraz'ın 
hapisteki sofrasına konuk oluyoruz. Bu sofranın kıymeti de iki 
insanın arasındaki buzları eritip onları yaklaştırıyor olmasıdır. 
Aynı zamanda sofranın kurulmasıyla da romandaki dersn 
sükunet bitmiş ve iki kadın arasındaki yakınlığın adımı 

atılmıştır. 

Bölümde, Yaşar Kemal'in romanlarında zengin ve fakir 
sofralarına konuk olmaktan, sofranın bir araç oluşundan ve 
içeriğinden konuşuluyor. Sofranın bireysel ve toplumsal 
gösterge oluşunun üzerinde duruluyor. Çünkü sofra, insanlar 
arasındaki uzaklık ve yakınlık anlamındaki münasebetin 
göstergesidir aynı zamanda. Güvenmediğiniz bir kimseyle aynı 
sofraya oturmak istemeyeceğiniz gibi aynı sofraya oturduğunuz 
kişilerle de bağ kurarsınız. 

TRT?. ·-· 

"Çamlıca'daki 

Eniştemiz" 

Çamlıca'daki Eniştemiz 

Yayınlanan son bölüm olan altıncı bölümde yazar Mario Levi ile 
Abdülhak Şinasi Hisar'ın sofrasına konuk oluyoruz. Bu sofranın 
öne çıkan özelliği de zenginliği ve özenidir. Burada tasvir edilen 
sofrada Hisar'ın sofra zevki oldukça etkili olmuştur. "Hüzün 
hayata bağlar insanı ama içinde bir gülümseme taşır. Ne mutlu 
ki edebiyat var anlatabilmek için.• diyerek Mario Levi, Hisar'ın 

yazar kimliğine ve şahsiyetine de atıflarda bulunuyor. 

E peki siz hangi edebi sofrada kimlerle oturmak, neler 

konuşmak isterdiniz? 

Edebi Sofralar, her pazartesi akşamı saat ide TRT 2 

ekranlarından seyircisiyle buluşuyor. Ben televizyonda denk 
getiremem, derseniz ya da eski bölümleri izlemek isterseniz 
diye de TRT İzle uygulamasını kullanarak tüm bölümlere 
ulaşabilirsin iz. 

Hana şuracığa bağlantısını da bırakıyorum: 

https://www.trtizle.com/programlar/edebi-sofralar 
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ÇiZiK PLAKTAN ŞiiRLER 

Maziye meftun bir hal ki temerküz 

etti 

Didarını olanın azabı ve süruru 

Sindi içime nezaret-i meltemden 

kuru 

Na'sakin gönlümde var deli aşk 

şiddeti 

Fasih bir tını idi düşenler lebinden 
Hala da öyledir iyi kötü ne dese 

İzmihlaldir netice lerzan işitmenin 
Ya rab bu bimar hallarımı hiç 

dindirme 

Beni muhasara eyledi o şebnem-dar 
Bu cerimenin ceremesi de çekilir 

(eve'lallah) 

Ateş-i efsun beni bu kadar mı yakar 

Yoktur bir şekvanı çünkü gönlüm 

aşktan mahir 

Kelime anlamları için, 

https://ciglik.net/2020/10/17/cizik
plaktan-siirler-2/ 
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"ÖĞRETMENİl\1 BİR BAKAR MISIN?" 
• • • 

KiTAP iNCELEMESi 

I 

'-~en'in 
. c,~e ·o"O 

Doğan Cüceloğlu'nun kaleme aldığı bu eser, bugünün ve 
geleceğin öğretmenlerine kapı aralıyor. Öğretmenin var olan 
gücünü ve bu gücü kutlanma kabiliyetini bizlere aktarıyor. Birçok 
anıdan ve mektuptan oluşan kitap, bizi ilkokul sıralarına 

götürüyor. Kitapta bulunan anıları, alınnları okurken kendimizi 
de görüyoruz. Kendimizden bir parça buluyoruz. Bazen gözümüz 
doluyor bazen de "İşte gücünü keşfetmiş öğretmen!" demekten de 
kendimizi alamıyoruz. Öğretmenin gücü, bir öğrencinin hayanna 
dokununca onun hayatını dönüştürür ve yeniden inşa etmesine 
yol açar. Cüceloğlu bu gerçeği paylaşıyor okurlarıyla. 

Hepimizin aklına gelince üzüldüğü veya sevindiği antlar vardır. 
Okul yıllarında yaşadığımız deneyimler ve başımıza gelen olaylar 

bizleri hem olumlu hem de olumsuz bir şekilde hayat boyu etkiler. 
Bu etki öğretmen gücüyle doğru oranttlıdır. Toplumun geleceğini 
belirlemede öğretmenin nasıl bir bilinç içinde sınıfa girdiği çok 
önemlidir. Öğrencisine emek veren bir öğretmen, milletin 
geleceğine, insanlığa emek verdiğinin farkında olmalıdır. 

Öğretmen kendisiyle birlikte bireylerin ve bir ülkenin geleceğini 
inşa eder. İyi yetişmiş vatandaşlar sağlıklı bir toplum ve sağlıklı iyi 
işleyen bir eğitim sistemi oluşturur. Bireyin gelişimi ile başlayan 
değişim, sistemin düzgün işlemesine yol açar. Gücünün farkında 
olan öğretmen bu döngünün bilincindedir. Unutulmamalıdır ki 
öğretmenin gücü binlerce yaşam inşa eder. 

Toplumun ve bireyin geleceğimize yön veren öğretmenler, 
kendini tanımayı bilmelidir. Cüceloğlu'nun dediği gibi "Hiç 

kimse tesadüfen öğretmen olmamalıdır." Bu sözünün derinine 
indiğimizde karşımıza iki kavram çıkar: Atanmış öğretmen ve 
adanmış öğretmen. Öğretmen olmak bir iş değil; yaşam 

biçimidir. Bu meslek yoluna adanan öğretmen, herkes 
tarafınca keşfedilmiş ve niyetinin saflığında olan kişidir. Okul 
sıralarında böyle öğretmenlere denk gelen öğrencilere ne 
mutlu! 

Dokunduğu hayatları değiştiren ve yaşama yön veren 
öğretmen, öğrencilerinin zihnine girmeyi istiyorsa önce sevgi 
diliyle anlaşmalı, onların gönlüne girmeyi başarmah ve her 
şeyden önce karşısındaki öğrenciye "insan" gözüyle bakmayı 
bilmelidir. Her şeyin özü sevgiden gelir. Öğrenci bu sevgi dilini 
hemen hisseder. Öğrencisini insan olarak sayan ve seven 
öğretmenin öğrencisinin özü gelişir. Öğretmenliğin ilk şartı 
öğrenciyi tanımaktır. "Sen varsın, seni umursuyorum ve seni 
önemsiyorum" mesajını karşı tarafa ileten ogretmen, 
öğrencisiyle karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde ilişkisini 

sürdürür. Birbirini tanır, güven duygusu gelişir. Bir çocuğa 
güvenmek, inanmak ve bunu ona hissettirmek çocuk üzerinde 
kişilik gelişiminde etkilidir. 

Öğretmen, öğrenciyi sevmenin ve ona değer vermenin gerçek 
anlamını keşfettiği an artık mesleğinin niyetini keşfetmiş, 

gerçekten öğretmen olmuş biridir. Sevildiğini, sayıldığını 

gören öğrenci gelişir. Güçlenir, kendine güveni ve cesareti 
artar. Okuyan ve kendini geliştiren öğretmen bu değerlerin 
bilicinde olarak sınıfa girmelidir. Birey olarak karşısındakine 
değer verip onu ve mesleğini önemseyen ogretmen, 
adanmıştır. Öğrenciyi tanıyan, dinleyen, güvenen, öğrenme 
potansiyeline inanan ve her daim öğrenciye destek veren, 
onların gelişimine emek harcayan öğretmen, gelecek için pırıl 
pırıl bir nesil yetiştirir. 

Kitap, öğretmen- öğrenci anılardan oluşuyor demiştik. 

Yazımızın bu bölümünde bir alıntıdan bahsetmek istiyorum. 
Öğretmenin gücü üzerine bir anı. Bir öğrencinin gözünden, 
gönlünden şu satırlar dökülüyor: 

"Öğrencilik hayatım boyunca onlarca öğretmenin ışığından 
faydalandım. Benim öğretmenim bir başkaydı. Hani gökte de 
milyonlarca yıldız vardır, ama birinin ışığı diğerlerinden 

fazladır ve size kutup yıldızı olur. İşte öğretmenim de benim 
için böyledir." Ne mutlu öğrenci hayatında yer edinebilmiş, 
hayattna dokunmuş öğretmenlere! Geleceğin öğretmenlerine 
ne mutlu! 
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• 
KUM TEPELERi 

Patara'nın uzun, kumlu yollarında ve güneşin en yakıcı 

sıcaklığını hissedebileceğiniz kum tepelerine doğru 

ilerliyordum. Ağır ağır çünkü zaten hızlanmak istesem de 
kumlar buna müsaade ermeyecekti. Etrafımda, türlü türlü 
kolyeler, bileklikler, halhallar satan tatlı teyzeler ve merakla bu 
çeşitli takıları inceleyen turistler vardı. Yazın en güzel 
detaylarından olan fötr şapkalar, çiçekli elbiseler ve şıpıdık 

terlikli insanlar etrafı daha da bir güzelleştiriyordu. Birbiri 
ardına yükselen tepeler kendimi çölün ortasındaymışım gibi 
hissettiriyordu. 

insanlardan biraz uzaklaşmaya karar verdim. İlerledikçe güneş 
etkisini daha da hissettirmeye başlıyordu. Sıcaklığa daha fazla 
dayanamadım ve denize girmeye karar verdim. Patara'run 
dalgalı ama bir o kadar da zevkli olan denizine girmek için 
yürüdüm. Güzelce havlumu çıkardım ve ışılrılarıyla göz 
kamaştıran kumun üzerine serdim. Şöyle bir denize baktım. O 
an, işte o an karşımda yüzünün her ayrıntısını bildiğim bir çehre 
ile karşılaştım. Öylece dondum kaldım. Acaba güneş başıma mı 
vurmuştu? Hayır hayır! Benim kadar, kumlar kadar, bu sıcaklık 

kadar gerçekti. O güzel yüz de bana bakıyordu sanki acaba? Diye 
düşünürken ilerleyip yanımdan geçti. İşte o an vücudumun her 
bir zerresinde hissettiğim bir ürperti geldi. 

Yakın bir zamanda değildi, belki yıllar önceydi. Soğuk kış 

gecesi, kar lapa lapa yağıyordu, anımsıyorum. O zamanlar biraz 
mahzun çokça ukala idim. Rahatına düşkün, pek de 
umursamazdım kimseyi. Her bir sokağını adım gibi 
ezberlediğim bu küçük belde de akşam yürüyüşlerine çıkar, dar 
sokaklarının her bir ayrınnsıru zihnime kazır, çoğunlukla da her 
zamanda hep aynı yere, denize çıkan yollarında dolaşırdım. 

Bazı akşamlar sadece oturur denizi seyrederdim. 

Duymayı sevdiğim tek ses ise dalga sesiydi. Tabii onun sesinden 
sonra ... Hayatımın en güzel yıllarını, lise yıllarını geçirdiğim 
canımdan öte bu insan soğuk bir ocak akşamı ayrılmıştı 

buradan. İletişimi ne kadar koparmamaya çalıştıysak da, aileler 
araya girmişti. Kopmuştuk bir süre sonra. Onunla tek bir gecede 
yapılan birkaç saatlik sohbet nasıl bir asra sebep olabilirdi? 
Kaygısız, rahat, acısız, dertsiz hayatıma renk katan bu 

gökkuşağını tekrardan görebileceğimi hiç düşünmemiştim. 

Çok kızmıştım başlarda ama şimdi karşımda kanlı, canlı 

duruyordu. Yıllar sonra yeniden en sevdiğimiz mekanımız olan 
Patara'daydık. Arkasından koştum ve seslendim. "hey" durdu, 
döndü ve baktı. O an tekrardan göz göze geldik. Yıllar sonra ilk 
defa ... Ne yapacağımı, nasıl tepki vereceğimi bilemedim. Oysa 
yıllarca hep bu anı beklemiştim. Birbirimize daha da yaklaştık. 
ilk kelimeler ondan döküldü. Zihnime kazınan sesi nasıl bu 
kadar değişmişti? İnsanın sevdiğinin sesini unutması ne büyük 
acıymış meğer. "Merhaba" dedi. Boğazım düğümlenmişti. Zorla 
"Merhaba" sözcüğü döküldü dilimden. 

Kendimi toparladım ve neredeydin bunca sene, geldiğini haber 
bile vermeyecek miydin diye sordum. Sesi titriyordu. Bana baktı 
ve "Hep aklımdaydın inan, kalbimden tek bir sevgi parçası bile 
eksilmedi. Sadece beni unuttuğunu sandım. Hayatına devam 
enıgını... İnsan kalbinden vazgeçer mı hiç?" dedim. 
Konuşamıyordum. Ne söylenir ne yapılır bilmiyordum. 
Kalbimde fırtınalar koparken kendimle savaşuken bir anda 
sarıldı bana. O an bütün gururum yok olmuştu. Kokusunu 
duymuştum. Bu kokuyu nerede olsa tanırdım. Sevdiğinden bir 
parça hissetmek gözlerimi yaşartmıştı. Durduk ikimizde. 
Konuşacak, anlatılacak, hatırlanacak, hissedilecek o kadar çok 

şey vardı ki. Ama şu an sadece ona sarılıp susmak istiyordum, 
sadece susmak. 
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"Sanat Uzun, Hayat Kısa" 

Osman Hamdi Bey 

1'ablodnki terbiyeci Osn1an Hamdi Bey'dir. Osman 

Han1di Bey'in değişin1e direnen toplun1u sanat yolu ile 

çağdaş düzeye. çıkartn1aya çalışması anlatılmıştır. 

Tablonun tek ışık 

kaynağı adamın 

önündeki alçak 

penceredir. Ellerini 

arkasında 

kavuşturmuş olan 

adam bir ney 

tutmaktadır . 
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YA PARALEL EVREN GERÇEKSE? 

"Yaşayan ve düşünen bir evrende yaşamaktayız." 

-Spinoza 

Evren ilk varoluşundan itibaren binlerce gizemi bünyesinde 
barındırır. Bilinmeyen gezegenler, bilinmeyen boyutlar, kara 
delikler ve daha keşfedilmeyi bekleyen binlerce sır ... 
Çözülememiş bunca sırrın yanı sıra zamanın başka bir evren için 
de aktığını düşünün. Kulağa inanılası gelmiyor değil mi? Gelin 
hep birlikte biz de bu gizemin bir ucundan tutalım. 

Paralel Evren Nedir? 

"Çoklu Evren" olarak da bilinen paralel evren, sonlu ve sonsuz 
var olan evrenlerin hipotezsel bütününü oluşturur. Bu evren var 
olan her şeyi (zaman, fizik kuralları, mekan evrendeki enerjiler 
vb.) içinde barındırır. Paralel evrenin bir diğer adı da alternatif 
evrendir. Ayrıca pek çok çalışma sonucunda bilim insanları tek 
bir paralel evrenin olmadığı, birden çok paralel evren olabileceği 
sonucuna varmışlardır. 

Paralel evren ile ilgili yürütülen pek çok çalışma vardır ama en 
önemli çalışmaları yürüten NASA olmuştur. Kurulduğu tarihten 
bu yana evrenle ilgili onlarca bilinmeyeni ortaya çıkaran NASA, 

paralel evren araştırmalarıyla da zaman zaman gündeme 
gelmektedir. 

Teorinin Doğuşu 

Çoklu evren, her evrenin doğasını ve evrenler arası kurulmuş 
olan bütün ilişkileri içermektedir. Paralel evrenler; fizikte, 
psikolojide kozmolojide, astronomide, dinde, felsefe gibi 
alanların tümünde hipotezler kurulmasını sağlamıştır. Paralel 
evren terimi ilk kez Amerikalı psikolog ve felsefeci William 

James tarafından 1895 yılında kullanılmıştır. Bundan yıllar sonra 
ise Amerikalı fizikçi Hugb Everett çoklu evren teorisi ele alınmış 
zamanla kuantum fiziği alanında ilgi çekici ve çok tartışılan bir 
olgu haline gelmiştir. 

Kuantum fiziğinden türetilen çoklu evren teorisine göre dünya 
üzerindeki canlıların alternatif kopyalarının yaşadığı çoklu 
evrenler bulunmaktadır. Ancak bazı araştırmacılar bu durumun 
bütün evrenlerde geçerli olmadığını savunmaktadır. Bazılarına 
göre ise bu alternatif klonlar ait oldukları gerçek kimliklerin 
yaşamlarının birebir aynısına sahiptirler. Yani kendi 
hayatınızın aynı zaman dilimi içerisinde (donunuz tarafından 
da yaşandığını düşünün. Tüyler ürperrici değil mi? 

Nasa'dan Çoklu Evren Açıklaması 

NASA paralel evren ile ilgili yıllardır şaşırtıcı çalışmalar 

yürütmektedir. NASA'nın yaptığı son çalışmalardan birinde 
şaşırtıcı sonuçlar elde edilmiş ve insanlığa heyecan verici 
açıklamalar sunulmuştur. Peter W. Gortham öncülüğünde, 

Hawaü Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada ulaşılan veriler 

çoklu evrenin gerçek olabileceği iddialarına sebep olmuştur. 

Peter W. Gorham öncülüğündeki araştırma grubu Antarktika 

bölgesinde yer alan buzulların yüksek enerji içeren nötrinolarla 
etkileşime girdiğinde yaydığı radyo dalgalarını tespit eden özel 
bir biçimde tasarlanmış, özel maddeden yapılan bir balon 

kullanmıştır. 
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Bilim insanları balonun üçüncü kez uçuşunun sonuçlarını 
balonu önceki uçuşları ile kıyaslamışrır. Bu layaslama 
sonucunda balonun önceki uçuşlarından elde edilen verilerin 

sonuçları incelendiğinde sinyalin uzaydan değil de daha çok 
yerin altından geldiği tespit edilmiştir. Tüm bu verilere göre 
parçacıkların zamanda geriye yolculuk edebildiği ve bunun 

paralel evrenlerin varlığına kanıt olabileceği öne 
sürülmüştür. 

Çoklu evreni işaret eden diğer bir olgu da Büyük Patlama 
teoridir. Tüm bunlara rağmen pek çok bilim insanı çoklu 
evren teorisine kuşku ile bakmaktadır. Yine de NASA'nın 
yürüttüğü bu çalışma ile birlikte çoklu evren olgusuna inanan 
bilim insanı sayısında hatrı sayılır bir arnş meydana 
gelmiştir. 

Sicim Teorisi 

Sicim teorisi kuantum fiziği ile Einstein'ın genel görelilik 
kuramını birleştiren bir teoridir. Sicim kuramına göre 
evrendeki tüm maddeler sicim adı verilen titreşimli, atomatlı 

parçacıklardan oluşmaktadır. Sicimler titreşerek proton ve 
nötroları oluşturur. Sicim teorisi 6 boyuttan oluşur. Bu 
boyutların beşincisi ise paralel evrenler boyutudur. Bu 
boyutta zamanın işleyişinde bir kırılma yaşanır. 

Bu kırılmanın sonucunda sicimler farklı ritreşimlerde bulunarak 
paralel evrenleri meydana getirir. Pek çok fizikçi bu teorinin 
kanıtlanabilirliğinin düşük olması nedeniyle teoriyi kaydadeğer 
görmemektedir. Çünkü sicim denilen parçacıklar ışığın en küçük 

dalga boyundan bile daha küçüktür bu nedenle günümüzde bu 
parçacıkları inceleyebile ek bir cihaz bulunmamaktadır. 

Günümüz biliminde evreni açıklayan iki farklı teori vardır. Birincisi 
Albert Einstein'ın genel görelilik kuramı, diğeri ise evrendeki 
maddeleri ve atomları inceleyen kuantum fiziğidir. İşte bu iki teori 
eş zamanlı olarak, bir bütün halinde incelendiğinde insan oğlunun 

evreni bütünüyle anlaması ve evrenin sır kapılarını aralaması 

mümkün olacaktır. 

'' Çoklu evıen, heı ev.enin do~a~ını ve evıenleı 

aıa~ı kıınılmıı~ olan biitiht ili~kileıi içernıektediı. 

Paıalel evıenleı: fi:ikte. p.'>ikolojide ko:molojide. 

a.'>hottomide, dinde. febefe gibi alaıılarnı hiıniinde 

hipote:leı kurnlına.'>ını .'>a~lamqtıı. 
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"Vaşamam Gereken Dünya 
Burası 

Ama Keşke Orada Yaşasam 
Dediğim Dünya, Mackesy'nin 

Yarattığı Dünya." 

Elizabeth Gilbert 

"Sevgi, Dostluk Ve İyi Kalplilik -
Bu Kitap Evrensel Bir Dil 

Konuşuyor." 

Bear Grylls 

"Harika Bir Sanat Eseri ve 
İnsan Kalbine Açılan 
Harika Bir Pencere." 

Richard Curtis 

"Açikçasi Dünyan in Şu Anda 
Charlie'nin 

Yapıtına İhtiyacı Var." 

Miranda Hart 

*Sadece çocuklara değil, içindeki çocuğu 
kaybetmeyen minik yetişkinlere de... 17 
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VİETNAM SAVAŞI 
Viemam Savaşı Kuzey Vietnam , Çin , Sovyetler Birliği'ne karşı 
olarak Güney Vietnam (Anti komünist), ABD savaşa 

katılmışlardır. Soğuk Savaş'm ikinci sıcak çatışması olmuştur. 
1955-1975 arasında sürmüştür. 

Savaş Başlamadan Önce 

Savaştan öncesine değinmek istiyorum çünkü bu olaylar adım 
adım savaşın gelmesini sağlamışlardır. 3.Napolyon Fransa'nın 
ekonomik durumunun kötüye gitmesinden dolayı koloni arayışı 
içindedir. Koloni olarakta uzak doğu ülkesi olan Viemam'ı 

seçmişlerdir. Vietnam köylülerinden alınan ağır vergiler bölge 
halkını bağımsızlık mücadelesine götürdü. Fransa'ya karşı 

yapılan ayaklanmaların birçoğu Fransa tarafından bastırıldı. 2. 

Dünya Savaşı'nın başlaması ile birlikte bölgede Japonlar söz 
sahibi oldular. 

Halk Fransızların gitmesi ile mutlu olsalar da mutlulukları çok 
uzun sürmeyecekti. Japonlar Fransızlardan daha yüksek 
vergilerle daha fazla şiddet uyguluyorlardı. 1945 yılında 

yenileceğini ve bölgeyi kaybedeceğini anlayan Japonya bölgede ki 
milliyetçilik duygusunu artırdı ve bölgeye silah yardımında 
bulundu bulunmasının nedeni ise batılı devletlerin bölgede söz 
hakla almasını engellemekti. Bölgeden çekilen Japonya Viemam 
İmparatoru Bao Dai'ye bıraka. 

Bao Dai'nin batılı sevdası ülke içinde tepki uyandırdı. Bu 
tepkilerin yükselmesinden sonra Bao Dai ülkeden kaçtı. 2. Dünya 
Savaşı'nın bitmesinden sonra Fransa bölgede tekrardan söz 
sahibi olmak istiyordu. 1946 yılında başlayan savaş 1954 yılında 
son buldu.Savaşın etkisi ile Vietnam ikiye bölündü. Kuzeyi 
komünist rejim bulunurken güneyde antikomünist rejim 

bulunmaktaydı. İkisininde birbirinden farkı yoktu ikisi de 
diktatör gibi davranmaktaydılar. ABD soğuk savaşın etkisi ile 
bölgeye birçok kez savaş danışamanı gönderdi. Bölge halkı ise 

ABD'yi tehdit algıladıkları için ABD'ye karşı bir direniş 

oluştıırdular. Bu direnişe Vietkong adını verdiler. Gelelim savaş 
bölümüne .. 

Savaş Detayları 

1964 yılında Brinks Hotel'ine saldırı olduktan sonra başkana 
sunulan bombardıman teklifini başkan geri çevirdi ve olayı 
barışçıl yöntemlerle çözmek istedi. Ardından 1965 yılında 
Amerikan gemisinin vurulmasından ötürü Amerika savaşa 
dahil oldu. Bölgeye binlerce Amerikan askeri gönderildi. 

Vietnam Savaşı çok çetin savaş olduğu gibi iki taraf birbirine 
acımıyordu ve işkenceler artmıştı. 

Savaş Amerika'dan 19000 kilometre uzak olmasına rağmen 
televizyon sayesinde Amerikalılar savaşın durumunu takip 
edebiliyorlardı. Kuzey Viemam güçlerinin Buon Ma Thuot'ı 
ele geçirmesi ile savaşta dönüm noktası olmuş iki ay sonra 
Güney Viemam'ın başkenti olan Saygon'u ele geçirmesi ile 
birlikte savaş sonlandı. Savaş uzun ve acımasız olmuştu. 21 yıl 
süren çatışmanın sonucunda toplamda 4 milyon sivil ve ı 

milyon komünist savaşcı öldü. 

ABD 220 ile 320 bin arası Güney Viemam'lı askerin öldüğünü 
60 bin ABD askerinin öldüğünü açıklamıştır. Savaş sonrası 
savaşın etkisini atamayan Amerikan askerleri intihar 
etmişlerdir. Viemam Savaşında Çin-Sovyet ilişkilerinin 

düzeleceğini tahmin ediyorlardı fakat aksine düzelmek yerine 
kötüleşmiştir. 

Savaşta Kullanılan Silahlar 

Beli AH-1 Cobra, Boeing Stratofortress, Republic F-105 
Thunderchief,Mikoyan-Gurevich MiG-21 (NATO Reporting 
Name: Fishbed), Lockheed AC-1.30 Spectre/Spooky/Stinger 
II/Ghostrider, McDonnell F-101 Voodoo, Lockheed P-3 Orion, 
Lockheed U-2, Mikoyen-Gurevich MiG -17, Boeing CH-47 
Chinook, Beli UH-1 Iroquois. 
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DENiZCiLiK TARiHiNDE • • 
BiR DEVRiM: DREADNOUGHT 

Dreadnoughtlar (dretnot) askeri denizcilik tarihinin en önemli 
devrimlerinden biridir. Dreadnought devrimini ilginç kılan şey 
ise bu devrimi İngiltere'nin gerçekleştirmiş olmasına rağmen 
İngiltere'nin kendi ayağına sıktığı ve artık denizcilikteki rakipsiz 
liderliğini kaybettiği devrim olarak bilinir. 

Şimdi Dreadnoughtlar nasıl ortaya çıkmış ve neden İngiltere'nin 

denizcilik konusunda liderliği kaybetmeye başlamasına sebep 
olmuş birlikte inceleyelim. 

Dreagnought devrimiyle, dreadnought öncesinde savaş 

gemilerine göre top teknolojisinde de ufak çaplı bir devrim oldu 
denilebilir. Artık çok daha uzun mesafeli toplar yerleştirilmeye 
başlandı ayrıca Dreadnought öncesi gemiler kömürle çalışıyordu. 
Kömür, petrole göre daha ucuzdu ve zamanının bütün büyük 
devletlerinin topraklarında bulunuyordu. Petrol ise büyük 
güçlerin içinden sadece ABD'de bulunuyordu ve İngiltere dahil 
diğer büyük güçler petrolü ithal etmek zorundaydı. 

Buna rağmen petrolle çalışan gemiler, kömürle çalışan gemilere 
göre daha hızlı ve güçlüydüler. Ayrıca kömürle çalışan gemilerin 
bacasından sis bulutu gibi büyük siyah bir duman çıkıyordu ve bu 
duman geminin yerini kilometrelerce öteden belli ediyordu. 
Kömürün gemiden gemiye ikmali de çok fazla insan gücü ve 
zaman isteyen bir işti. Bütün bu sebepler geleceğin yakınnın 
petrol olacağını ilan etmişti. 

İngiltere dreadnought öncesinde kendisine en yakın iki 

donanmadan daha güçlüydü fakat dreadnought askeri 
denizcilikte yeni bir sayfa açmış ve bütün donanmalar 
sıfırdan gemiler inşa etmek zorunda kalmıştı. Bütün 

donanmalar kendilerini sıfırdan inşa etmek zorunda 
kalması İngiltere'nin denizlerdeki hakimiyetini baltalamış 
oldu. 

Almanların büyük amirali Otto V. Bismarck bu fırsatı gördü 
ve hemen yeni tarz gemiler inşa ettirmeye başladı. İngiltere 
rakipsiz bir donanma kurmak isterken kendisine birden 
yeni bir rakip bulmuş oldu. 

Not: Eğer ki Yavuz zırhlısını parçalamasaydık şu anda tarihi 

önem olarak var olan en önemli dreadnought sınıfı savaş 
gemisi olacaktı. 

'' Drnadnought önce~i geınilet kömiitle 

çalı~ıyotdu. Köııtiit, pehole göte daha 

ucuzdu ve :amanınrn bütün büyitk 

devletletinin toprnklatında bulutmyoı:du. 
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ÖLÜM ÜZERİNE 

Nasıl olmuştu? Ses miydi beni uyandıran, sesler mi? Yoksa hiç 
susmayacak sessizliğe çağrı mıydı? Alevleri avuçlamış kadar sıcak 

mıydı yüreğim, yoksa yeryüzü eksi yüz derece olmuş; ruhum mu 
çekilmişti derinliklere? Tam olarak nasıl bir histi ki bu? 
Bilmiyordum. Daha önce tanıdığım ama fazla samimi olmadığım 
biriydi. "Aslında ölüm de kendi başına biri miydi?" 

Ölüm neydi ey dost? 

Yoksa yaşamla bir kardeş miydi? Yaşamla ölüm kardeş miydi sahi? 

Ölüm yaşamın kalbini ondan izin alarak yavaşça mı söküyordu? 
Yoksa iki kardeş bizimle bir oyun mu oynuyordu? 
Ölüm neydi ey dost? 

Nuri Pakdil'ce de ölüm pek manidardı. "Ölüm, bir odadan başka 
odaya açılan küçük, ama 'aydınlık' pencere miydi? Bir türlü 
bitmeyen bir inşaat mıydı, yoksa işçiler bu yapıyı bir gün 

bitirebilecekler miydi? Yapı bitince de hepimiz; ama tüm dünya, 
oraya mı taşınacaktık? Bu yeni evimize alışabilecek miydik? 
Gelenlerle dolup taşar mıydı evin içi?" 

Ölüm neydi ey dost? 

Neredeydi şu an tam olarak, bana ne zaman gelecekti, ne 

hissedecektim tam o anda? "Her canlı bir gün ölümü tadacakn." 
lakin o tat acı mıydı değil miydi? "Ölümle; insanlar bir bilgeliği, 

tam olarak algılamış mı olurlardı? Herkes, o sessiz oturuşta, 
acaba, biraz da kendi ölümünü mü düşünürdü? Ölüm hiç 

yorulmaz mıydı? İnsan mı büyüktü ölüm mü büyüktü? Tanrı bu 

ikisini sürekli birbiriyle savaştırıyor muydu? Bunun sonunda 
kesin bir yengi var mıydı? Öte dünya, bu yengiden sonraki 
bitimsiz ışık mıydı? Yoksa bitimsiz karanlık da yok muydu?" 

Hangi ervahlarla uğraşıyordu şu a.n ölüm ve nasıl daima 
kazanıyordu? Asla yenilmeyen tek savaşçı olmanın bahtiyarlığıyla 
sarmalanan bir 'şeydi' bu ölüm. Manidarlık kazandırmaya dilim 

yetmediği için şey demek kafi belki de. Ya da bana soru 
cümleleriyle roman yazdıracak kadar insanı arafa sürükleyen bir 
fırtına demeliydim. 

En çok kime vuruyordu peki bu fırtına, yaşayana mı yoksa onu 
yaşayana mı? Eksiklik mi veriyordu bize yoksa yapbozun bir 
parçası gibi hayatımızı mı tamamlıyordu? "Renkli miydi, bu bir 

kefen rengi miydi?" Dedem giderken onu götüren arabaya bakan 
annemin gözlerinde mi saklıydı yoksa ölüm? Özlem kelimesiyle 
dost mu olmuştu da bizi bu kadar yaralıyordu? Neden özlemek 

zorundaydık? Özlüyorsak neden kavuşamıyorduk? 

Ölüm neydi ey dost? 

3 sene. Her şeye alışılır da buna da alışılır mı? Ne garip 'şeydi' şu 

ölüm. Garipti. Gözünü açtığında aslında nice gözlerin kapandığını 
mı fısıldıyordu biz acizlere? "Ölüm od.anın boşalıvermesi miydi?" 
dedemi hiçbir şey olmamış gibi götürenler kadar mı yoksa 

onlardan daha da mı acımasızdı? Acımasızdı. Neden ardındakileri 
mezar denen yerde öylesine bir toprağa konuşturacak kadar 
acımasızdı? "Güneşli bir gün müydü?" Ben yanılıyordum, sıcacıktı 

belki de ölüm. İçine çekerken nasıl bir sıcaklık kaplıyorsa insanı 

dünyadan da soğukluğu def ediyordu, kıymet bilmeyenlere ders 
veriyordu. Ayazda üşüyen ellerin sohbetle ısınması gibiydi, biz 
üşürken yüreğimizi ısıtıyordu. öyle bir garipti. 

Ölüm neydi ey dost? 

Gönlümüzü alıyordu ve bir yerlere taşıyordu, tarifi zor bir yerlere, 
karanlık bir yerlere. Işığın kıymetini bilip güneşe daha sıkı 

sarılmamızı sağlıyordu; yeniden karanlık olacağını bilsek bile. Ölen 

kişinin arkasına bıraktığı öylesine bir hırkayı öpmek kadar garip 
bir 'şeydi' şu ölüm. öyle garipti. Ruhumu alıp bir sürahinin içine 
tıkıyordu sanki; memleketimden sürgüne gidiyor gibi bir veda 
kokusu sarıyordu burnumu. Güneşin her gün batıp doğduğunu 

bilsem bile o günü arıyordum ben. Kıymet mi bilmiyordum yoksa? 

Bir insan kaç kere ölürdü yaşamında sahi? Sevdiği öldüğünde de 

ölür müydü? "Ölüm çok dallı budaklı bir kurum muydu?" diye 
bundan demiştir Pakdil belki de. "Ölüm kaç türlüydü? Bizim evde 

de kimse yok muydu? Yoksa yanımda birkaç çocuk mu vardı? 
Kalabalığın üzerinde yeşil örtü olan bir 'şeyi' telaşla dışarı 

çıkardıklarını mı görüyordum? 

Adeta göğe doğru yükselen bu şey neydi? İnsanlar da, göğe doğru 

uzanmış elleriyle, bu yeşil örtü alrındakini göğe uçmasın diye mi 
ruruyorlardı? Bu kadar çok el nasıl bir araya gelebilmişti? 

Pencereye yığılarak ağlamaya mı başlamıştım? Bir gün ağlamamın 
nedenlerini anlayabilecek miydim? Nasıl olmuştu? Tam o anda mı 

bakmıştım?" diye de boşa dememiştir; ölüme mana kazandırmama 
yardım eden Nuri Pakdil, teşekkür ederim. Belki de sadece, şair 
ruhluların bitmeyen sorularını lal gibi bırakan bir dosttu ölüm. 

Ey ölüm dost muydun sen? 

2 1 
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DERMAN 

Olmak istediğim son yerde dahi değildim sanki. Daha doğrusu 
bir yerde miydim? Ayaklarım yere basıyordu. Ya varlığım? 
Neydi bu uçsuz bucaksız varlık hissi? Evet hem varlık hem de bu 
varlık öyle uçsuz bucaksızdı ki ben içinde kayboluyordum. 

Ürkütücüydü. Sanki varlığım ayaklarımın altındaki çölde 
bulunan her bir kum tanesi içinde oradan oraya 
sürükleniyordu. Varlığım küçücük kum tanelerine çarparak 
kendini arıyordu. 

Ben kum tanelerini düşünürken düşüncelerime ket vuran bir 
ses belirdi. Bana doğru gelen her neyse rüzgarı da varlığına 
katmış geliyordu. Bağrında zifiriyi taşıyormuşçasına siyah bir 
at ... Yanımda durdu, dururken kum tanelerini üstüme savurdu. 
Bu kez de gözlerim kum tanelerinin varlığından ürktüler. 
Gözlerimi zorla kırpıştırıp yavaşça açtım. Gördüğüm manzara 
sanki bir tabloydu. Gökyüzü ile çölün renginin birbirine 
karışmamasının mucizevi görüntüsü önünde tüm görkemiyle 
yeleleri savrulan bir at ... 

Sanki rüzgar ann yelelerine değil de simsiyah yeleleri rüzgara 
hükmediyordu. Bense sadece gözlerimi kırpıştırıyordum. 

Çünkü bazen karşımızdaki görüntü öylesine güzeldir ki 
korkusuzca gözlerini dikip bakmak gücü gelmez insana. İnsan 
gözü güzellik karşısında aciz kalır. İlahi gücün muazzam 
varlığını sorgular insan ... 

'' "'3e niııı ha!:Jrnnlı~ ııııdan inle'ldi ~ehi'l. 

'3en a tlarn ve «z~klarn hayrnndıııı. " 

E'lbain. l ~ ııı et Özel 

'' 

Belki de insan bu zamana kadar asıl güzelliği sadece çölde 
aradığı için bulamıyordu. Peki ya çölün üzerini örten karanlık 
gökyüzü? Derin ve karanlık çöl gecelerinde semada aramış 
mıydı ki hiç? Arayış içerisine girmeden güzeli görmeyi bilseydi 

bulurdu belki. Başını kaldırıp göğe bakması kafi gelecekti belki 
de. 

Ellerimi iki yandan usulca atın yelelerine doğru uzattım. 

Korkmadan ve korkutmadan. Şairin dediği gibi, "Ben atlara ve 
uzaklara hayrandım." Acaba o yüzden mi uzakların kokusunu 
getiren bu at beni bulmuştu? Öyleyse ne güzeldi. Yalnız 

değildim. İznini alırcasına, incitmeden ata bindim. Bana 
varlığımı hatırlatmıştı. Sanki yıllardır birlikte yol girmişçesine 

ait hissettim kendimi ona. Varlığımdan rahatsız olmadı ve ben 
de ona yön göstermedim. Ne tarafa giderse onunla birlikte 
gidiyordum ben de. 

Ne garip bir histi nereye gidiyor olduğunu bilmemek. Daha 
doğrusu gittiğin yolda seni nelerin beklemediğini bilmeden 
gitmek. Düşündüm de, bayat bu değil miydi zaten hiçbir zaman 
bizi tam olarak neyin beklediğini bilmiyor ama ilerliyorduk. 
Marifet ilerlemekte miydi yoksa bizi ilerlemeye iten sebeplerde 
miydi? Her şeyin bir sebebi var mıydı yoksa biz mi olsun 
istiyorduk? Kayboluyordum sanki ve bu bana çok iyi geliyordu. 
Atın yeleleri parmaklarımın arasında geçiyordu, rüzgarsa 
benim saçlarımın arasından. Öylece düşüncelerim içinde 
kendimi yola değil de yoldaşıma bıraktığımı fark enim. 

İnsan bazen de minik bir kum tanesi misali oradan oraya 
savrulmalıydı , bırakmalıydı kendini kainata. Yorulduğumu 
hissenim. Bu güzel atın sırtma uzandım, başımı bıraktım. 

Belki yorgunluğum beni sırtında taşıyan bu güzel ata karşı 
bencillikti ama benim yorgunluğum fiziki değildi ki. 

zz 



O beni sırtında taşıyor bense dünyayı sutımda taşıyordum 
sanki. Hiç bilmediğim yerlerde bile beni hiç bırakmayan 

düşünceler vardı. Sanki bir kemanın telleri benim içimde 
geriliyor, esniyor ve ortaya bir ses çıkarıyorlardı. Gözlerimi 
kapamm. At hızlanmaya başlamıştı. Sadece benim 
duyabildiğim rüzgara meydan okuyan nal sesleri vardı. 

Rüzgara meydan okurcasına dört nala gidişi beni korkutmak 
bir yana aksine gülümsetmişti. Uzun zamandır böylesine özgür 
hissetmemiştim. Gözlerimi açmaktan korkuyordum bu anın 
büyüsü bozulur diye. Ama açmalıydım. Nereye gidiyorduk? 
Neden hızlanmıştı? Benim gibi onu da bekleyen bir hikayesi mi 
vardı? Bekleyeni yoksa bu hız niyeydi ki? 

Gözlerimi açnm artık hava kararıyordu. Çölün acımasız ve ani 
hava değişimi bunu iyi bir şekilde hissettiriyordu. Biz ise öylece 
ilerliyorduk. Hiç yorulmamış gibi. Ama yorulmaması mümkün 
değildi ki. Belki de sadece ilerlese dahi ilerlediği yolun dermanı 
kalmadığını anlamasına ihtiyacı vardı. İnsan gibi. İnsanın 

nefes alıp, yaşıyor oluşu onun yaşamaktan yorulmadığının bir 
kanıtı olabilir miydi? Artık gece inmişti ucu bucağı görünmeyen 
bu yere. Birden beni donduran bir şeyi fark ettim ve bu güzel 
ata kendimce "Gece" diye hitap etmeye karar verdim. Sanki 
birisi şuan bizi uzaktan izlese gecenin gökyüzüyle 
bütünleşmesinden dolayı onu ayırt edemez sadece beni görür 
gibiydi. O kadar vardı ki. 

Yaratılan her varlık bir düzene ne kadar ait olabiliyor, bir 
parçası olabiliyordu. Muazzamdı. Yaratılanlardan bir insan 
başaramamıştı bunu. Oysa insan yararılışı itibariyle hep 
varlığını, nereye ait olduğunu sorgulayandı. Bense ilk kez 
gecenin üstünde resmen gökyüzünde sü.zülürken nereye, kime, 
neden ait olduğumu düşünmeyi istemedim. ilk kez bu kadar 
düşünmeye gerek duymadım. Hem de bu koca belirsizlik 
içerisinde. Gece hızlandıkça benim kalp atışlarım da 
hızlanıyordu. Korkudan değil, neyle karşılaşacağımı 

bilmemekten, bilinmezlikten. Öte yandan bu duygu iyi de 
geliyordu. Özgür hissettiriyordu ruhuma. O güzel söz 
yankılandı kalbimin her odasında "Derman arardım derdime. 
Derdim bana derman imiş." Fakat şuan Gece'nin dermana 
ihtiyacı vardı. Saatlerdir yoldaydık. Hiç durmamıştı. Derin 
nefes alış verişlerini sanki ben ciğerlerimde hissediyordum. 
Yorulduğu için üstünden inmeye çalıştığım her hamlemde bana 
izin vermiyordu. Çok güzel bir am ve ben bir kez daha atlara 
hayran kaldım. Ay sanki bu çölde bizden başka varolan tek 
şeydi. Yolumuzu görmemizi sağlayan da oydu. Gerisi zifiri 
karanlık ... Tek istediğim Gece'nin dinlenmesiydi. Hani o çöl 
hikayelerinde anlatılan meşhu.r su birikintisi neredeydi? Yoksa 
Gece benim hikayemde sadece bir serap olarak mı kalacaktı? 

Ayak topuklarımı karnına bitiştirdim ama durmadı. Demek ki 
vakti değildi durmanın. Zorlamadım. Çünkü bu yol bana 
onunla gelmişti. Ben yorulmasını istemesem de o 
yorgunluğuna rağmen durmuyordu. Vardır bir sebebi dedim. 
Yol, yolu bilene emanet edilmeliydi. 

İlerde farklı bir siluet dikkatimi çekti. Karanlıktan dolayı ne 
olduğunu seçemiyordum. Anladığım tek şey bu karanlıkta 
kendini belli edecek kadar aydınlık olduğuydu. O sırada 

Gece'de benim gördüğümü görmüş olacaktı ki son nefeslerini 
de ona ulaşmamız için harcar gibi hızlandı. 

Çölde uçuyor gibi bir hisse kapılmak mümkün müydü? Şayet 
mümkünse yaşadığım buydu. Ama içimi garip bir his kapladı. 
Varlığını fark ettiğimiz şey her ne ise az kalmışrı görmemize 
ama neydi bizi bekleyen? Az evvel ayın önüne geçen bulutlar 
yavaş yavaş çekilmeye başladım. Derince bir nefes aldım. Gece 
yavaşladı, yelelerini savururken ben karşımızdaki görüntüye 
bakıyordum. Beyaz bir at...Gece'nin aksine bembeyaz bir at. 
Gece durdu. Ben durması için bir hamle yapmadığım halde. Bu 
kez ürkütmeye çalışmadan inmek için bir hamle yapmadım. 
Çünkü karşımdaki görüntü beni öylesine ürkütmüştü ki bunu 
düşünememiştim o an. Bu at yaralıydı. Yaralı gövdesini 
bıraktığı yer küçük bir kan göleti oluşturmuştu. Gece, ben 
üzerinden indikten sonra beyaz arın yanına yaklaştı ve onunla 
aynı pozisyonda yanına uzandı. Sanki ben orada değildim. 
Aralarında anlayamadığım bir iletişim geçiyordu. O an 
anladığım tek şey gecenin gözlerindeki karanlıkrı. Bunu da 
bilmek için aralarındaki iletişimi bilmeme gerek yoktu. Gerçek 
en çok da kalbin gördüğüydü. 

Yaralı atları vururlardı. Vurulmazlarsa ... Vurulması 
gerekiyordu öyle mi? Düşüncelerimde kaybolduğum için yeni 
fark ediyordum. Gece belki de son nefesleriyle zorlanarak 
ayağa kalkmış ve hemen arkalarındaki su birikintisinden su 
içiyordu. Bir yandan da sürekli beyaz atın yanına gelip başıyla 
onun başına yaslanıyor, kaldırmaya çalışıyordu onu. Bir yudum 
su da o içsin diye. Gözlerim dolmuştu ve donmuştum. Şimdi o 
kumları yerle bir eden çöl, rüzgarı esse beni savuramazdı. Öyle 
mıhlanıp kalmışrım olduğum yere. Ben de Gece gibi su içmek 
istiyordum. Vicdanım izin vermiyordu içmeme. Ama bu yaralı 
ata haksızlık olmaz mı diyordu vicdanım. Yarası 

iyileşemeyecek kadar derin açılmış atların vurulmaktan başka 
kurtuluşları yok muydu? Vurulmak ve kurtuluş ... Bu iki kelime 
beynimin iki zıt ve birbine uzak noktasında zonkluyordu. 
Gece'nin su içmeye devam ettiğini gördüm. Gözlerini beyaz 
attan ayırmadan. Arada nefeslenip onun yanına gelip acıyla 
kişnemekten vazgeçmeden. Acı hiç var olmayan bir lisanda da 
en çok kullanılan dilde de aynıydı ... 

Çölün rüzgarı kulağıma şöyle fısıldadı sanki: "Derman arardım 
derdime. Derdim bana derman imiş." 

Ayak bileklerimden, göz kapaklarıma uzanan ani ürpertiyle 
uyandım. Perdeyi araladım. Uyıımadan hemen önce ayın ışığı 
pencereme vuruyordu. Şimdiyse şafak sökmeye başlamıştı. 
Gökyüzü zifiri karanlığını günün ilk aydınlığına bırakma 

anındaydı ... 
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