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Merhaba demek için… 
Üç kişi, aralarındaki mevzubahis ise bir 
dergi… 
Evet, işte bizim hikayemiz tamda böyle 
başladı. Üç kişinin ortak hayalleri 
dahilinde baş koyduk bu yola ve bu yolda 
biz gibi başka hayalperestlerle de 
karşılaştık… Eğer ki şu an bu önsözü 
okuyorsanız ve söz konusu dergiyi de 
elinizde tutuyorsanız bu demek oluyor ki 
biz el ele verip hayallerimizi 
gerçekleştirme konusunda başarılı 
olmuşuz. 
Edebiyat tarihine isimlerini dergi uğruna 
mücadeleleriyle kazıyan üstatlarımızı 
rehber bilip “neden olmasın?” dedik ; 
sonuç itibariyle bizler de birer edebiyat 
aşığı değil miydik ? Kelimelerin gücüne 
inanan yüreklere sahip, umutlu kişilerdik, 
geriye kalan tek şey azim ve çalışma 
gayretiydi ki biz bu uğurda yeri geldiğinde 
gecelerce uykusuzluğa bile katlandık. 
 
Gelin bir de dergi deyince bizi 
söyledikleriyle heyecanlandıran,  
cesaretlendiren Cemil Meriç’in sözlerine  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kulak verelim sevgili okur. 
Cemil Meriç dergiler için şöyle diyor : 
« Kitap ve gazete… biri zamanın 
dışındadır, öteki « an »ın kendisi. “Kitap, 
beraber yaşar sizinle, beraber büyür. 
Gazete, okununca biter. Kitap fazla ciddi, 
gazete fazla sorumsuz. Dergi, hür 
tefekkürün kalesi. Belki serseri ama taze ve 
sıcak bir tefekkür. Kitap, çok defa tek 
insanın eseri, tek düşüncenin yankısı; 
dergi bir zekâlar topluluğunun. Bir neslin 
vasiyetnamesidir dergi; vasiyetnamesi, 
daha doğrusu mesajı. Kapanan her dergi, 
kaybedilen bir savaş, hezimet veya 
intihar.” 
TİRYAKİ. Tek kelime, üç hece, yedi harf 
gramerde. Şairin tütüne, sevdanın hüzne, 
sohbetin çaya TİRYAKİ olması misali ; 
ellerimiz kalemin, yüreklerimiz 
sözcüklerin tiryakisi olmuş, ruhumuz 
edebiyatla vuku bulmuş, derginin ismini 
bulunduğumuz hâl koymuş. Selam olsun 
kitaba, kelama ve edebiyata TİRYAKİ 
olanlara… 
İyi okumalar. 

Büşra Akyüz 
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OĞUZ ATAY’IN 
HAYATI VE ESERLERİ 
Cumhuriyet döneminin önemli 
yazarlarından olan Oğuz Atay, 
Kastamonu ilinin İnebolu ilçesinde 12 
Ekim 1934 tarihinde dünyaya 
gelmiştir. Babası iki vilayette 
milletvekilliği yapan, aynı zamanda da 
hukukçu olan Cemil Atay’dır. 
Cumhuriyet döneminin ilk kuşak 
aydınlarından olan Cemil Bey, 
yazarımızın çocukluk döneminde, 
annesi ilkokul öğretmeni Muazzez 
Atay kadar etkili olmamasına rağmen, 
gençlik dönemlerinde mesleki 
kararlarına sürekli olarak müdahale 
etmiştir. Yazarın bu mesleki 
yönelimini hemen hemen tüm 
eserlerinde görebilmek mümkündür. 
Türk edebiyatının oyun bozanı olarak 
adlandırılan Oğuz Atay 1951 yılında, 
günümüzdeki adıyla Ankara 
Koleji’nden -okuma yazmayı annesi 
sayesinde çok önceden öğrendiği için 
olsa gerek- okulu hiç sevmediği, 
gereksiz bulduğu halde çok iyi bir 
ortalamayla mezun olmuştur. 1957 
yılında ise babası Cemil Bey’in yoğun 
ısrarı üzerine İTÜ (İstanbul Teknik 
Üniversitesi) inşaat fakültesinden 
mezun olur. Lise yıllarında resim ve 
tiyatroya ilgi duymaya başlamasıyla 
resim öğretmeni tarafından sanat 
akademisine yönlendirilir. Fakat Cemil 
Bey bunu katiyen kabul etmez çünkü 
Cemil Bey’e göre üç çeşit meslek 
vardır. Oyun bozan yazarımız 
babasının aşırı baskısından bunalmış 
olsa gerek ki yedi senelik yazarlık 
hayatının başlangıcı olan 
Tutunamayanlar adlı romanında şu 
satırlara yer vermiş : 
 
“ Üç çeşit meslek varmış: mühendislik, 
doktorluk, bir de hukukçuluk. Ben 
ressam olmak istiyordum. Babam  
 
 

böyle bir meslek olmadığını söyledi. 
Fakat bir sıfatla başlamak istiyorum.  
Bu çocuk ilerde büyük adam olacak 
gibi ne olduğu belirsiz bir tanımla 
değil. ” 
 
Annesi Muazzez Hanım’ın aşırı 
ilgisinden bunalan Oğuz Atay tüm 
çocukluğunu dışarıda oynayan 
çocuklara camdan bakarak, sürekli 
olarak odasına kapanıp çocuk  
kitapları, dergileri ve günlük gazeteleri 
okuyarak geçirmiştir.  

Okuduklarından beğendiği yerleri 
ezberlemeye çalıştığı bile olmuştur 
çoğu zaman. Muazzez Hanım’ın 
aşırı ilgisinde ise, yazarımızın çocuk 
yaşta geçirdiği zatürrenin de payı 
vardır tabii. Hatta sadece çocuklukla 
kalmayıp geleceğini de etkiler bu 
hastalık ve çok sevdiği atletizmden 
koparır onu. Okşan adında bir kız 
kardeşi vardır Oğuz Atay’ın. Okşan, 
ağabeyinin tıpkı bir kız çocuğu gibi 
çok sakin ve içe kapanık olduğunu 
söyler durur hep.  
 
Oğuz Atay adeta kendini ve 
etrafındakilerini anlatır 
eserlerinde… Hayır hayır! Asla olduğu 
gibi yazmaz gerçekleri, gerçek 
kişilikleri… Arkadaşlarında,  
 

ailesinde gördüğü her ayrıntıyı, aklının 
en uç köşesinde sıkışıp kalmış en ufak 
detayları yansıtır adeta romanlarındaki 
kahramanlara. Sadece satır aralarından 
göz kırpar gerçek yaşam öyküsüyle. 
Konuya önem vermez post modern 
yazarımız, kahramanların anlaşılmaz 
karakterlerine odaklanır. Tüm 
romanları “ beni neden anlamıyorsun 
okuyucum? ” diye bağırır bas bas. 
Anlaşılamamaktan yakınırken 
anlaşılmamak için yazıp, gerek kendi 
içinde gerek okuyucularının aklında 
derin bir çelişki yaratan nadir 
yazarlarımızdandır kendisi… Onu 
anlayabilmek için onlarca kitap 
yazılmış olsa da hepimiz biliriz ki; onu 
sadece onun gibi ruhsal sancılardan 
geçmiş, küçük ayrıntılar denizinde 
boğulmuş olanlar anlayabilir. 
Yaşarkenanlaşılamamışgillerinanısına
…  
 
“ Beni anlamıyorlardı. Zarar yok. 
Zaten beni daha kimler anlamadı. ” 
 

Korkuyu Beklerken 
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Orta okul yıllarında dünya 
edebiyatıyla tanışır Oğuz Atay. Bir çok 
yazarımız gibi onu en çok etkileyen 
Dostoyevski ve Kafka olmuştur. Hatta 
en büyük hayali Dostoyevski gibi 
mühendis olup istifa etmektir. 
Üniversite yıllarında ise sınıf arkadaşı 
Turhan Tükel sayesinde Marksizm’le 
tanışır ve sürekli olarak Marks’ın, 
Hegel’in ve Lenin’in  
kitaplarını okumaya başlar. Askere 
gidene kadar solcu kesimle ilişkisini 
kesmez yazarımız. Fakat 1957 yılında 
askerlik yapmak için Ankara’ya 
döndüğünde yepyeni bir arkadaş 
ortamı karşılar onu. Kendisinden çok 
önce edebiyatla kavrulmuş, kitaplarla 
yoğurulmuş bir arkadaş ortamı. 
Kendisi gibi yazar Vüs’at Orhan Bener 
ile tanışır Ankara’da. Bener, Atay’ın 
ruhaniyetiyle hoşbeş edebilen tek kişi 
olur. Öyle ki daha sonra yazacağı ilk 
romanının ilk okuyucusu da Bener’dir.  
 

 
Atay’ın tamamen evliliğe karşı 
sosyalist fikirleri dönemin de getirdiği 
sorunlarla yavaş yavaş söner. 
Kadınlardan yana hiçbir zaman şansı 
olmayan, arkadaşlarının yanında daima 
pasif kalan Atay, üniversite son 
sınıftayken tanıştırıldığı Fikriye  
Gürbüz ile evlenme kararı alır. 6 yıl 
süren bu evlilikten Özge adında bir  

kızları olur. Mutsuz bir evlilikleri 
olduğu düşüncesiyle boşanmayı teklif 
eder Fikriye’ye fakat tek umudu “hayır 
kesinlikle olmaz” diye yanıtlamasıdır. 
Lâkin olaylar öyle gelişmez ve kısa 
zamanda boşanırlar… 

 
Fikriye’den ayrıldıktan sonra, 
arkadaşı Uğur Ünel’in eski eşi ressam 
Sevin Seydi’yle birlikte yaşama kararı 
alırlar. Tüm aradığını bulmuştur 
ressam Sevin’de… Arkadaş 
toplantılarına beraber giderler, Sevin 
sürekli resmetmeye, yazmaya, içini 
dökmeye teşvik eder Atay’ı. Öyle ki ; 
Atay yılların birikimini kusarmışçasına 
daktiloya dökerken Sevin de bir 
yandan İngilizceye çevirir 
Tutunamayanlar’ı. Bir yılda bitirir 
koskoca romanı… Fakat asıl iş 
bitirdikten sonra başlar Atay için. Bazı 
bölümleri değiştirmesi, kısaltması gibi 
istekler sunulur yazara. Oysa ki tek bir 
satırını bile değiştirmemekte 
kararlıdır. Daha sonra ikna olur ve 
eksiltmeler yaparak 1970 yılında TRT 
Roman Ödülü’nü alır. Fakat 
yayınevleri çok uzun bir roman olduğu 
konusunda ısrarcıdır. En nihayetinde 
Atay’dan emin bir yayıncı bulunur ve  
iki cilt halinde basılır 
Tutunamayanlar. Okuyucu, Türk 
edebiyatında bir devrim olarak bilinen 
bu romanın şokunu henüz 
atlatamadan, ikinci romanı Tehlikeli 
Oyunlar’ı daktiloya döker Atay. Bu 
ikinci romanında da tıpkı 
birincisindeki gibi kafa 
karışıklıklarına, ruhsal çözümlemelere, 
herkesin bildiği fakat kimsenin 
dillendirmeye cesaretinin olmadığı 
konulara yer  verir yazarımız, daha 
sonra kaleme alacağı kitaplarında da 
olduğu gibi. 
 
 
“ Yatağa uzandı, ülkesini ve çocukları 
düşündü. Bu ülkede çocuklara yer 
yok. Başka ülkelerde varmış, her tarafı  

yeşil ülkelerde. Biz, büyük bir 
sabırsızlıkla çocukların büyümelerini 
bekliyoruz. Onların kafalarına 
vuruyoruz, adam olmaları için. 
Seniyezitseni olarak görüyoruz onları. 
Kafalarını tıraş ediyoruz çabuk 
büyüsünler diye. Benim içimdeki çocuk 
büyümedi. ” 
    
  Tehlikeli Oyunlar 
 
Türkiye’nin ilk postmodern 
yazarlarından olan Oğuz Atay yedi yıl 
gibi kısa bir sürede yedi kitap 
yazmıştır. Bunlardan dördü roman ; 
Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, 
Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa 
İnan, Eylembilim, biri hikâye ; 
Korkuyu Beklerken, biri oyun ; 
Oyunlarla Yaşayanlar  ve biri de 
günlüktür ; Günlük. 
 
Eserlerinde düşle gerçeği karıştırmış 
olması onu ilk Türk postmodernist 
yazarlar arasına koyar. Özellikle 
Tutunamayanlar adlı ilk romanında, 
toplumsal baskıya, alışılmış ve 
kalıplaşmış düşüncelere, modern 
hayata, toplumun ahlak ve vicdan 
yargılarına tutunamamış, kendi 
yalnızlığında boğulan kişileri kaleme 
alır. Bir çok ilke imza atmıştır Atay 
yaşamı boyunca. Bir Bilim Adamının 
Romanı, Türk edebiyatındaki ilk 
biyografik romandır. Yaşadığı 
dönemlerde kitapları pek tutulmayan, 
hatta bastırmak için pek çok güçlük 
çeken bir yazardı Oğuz Atay. Fakat 
ölümünden sonra tüm kitapları büyük 
ilgi gördü ve defalarca basıldı. 
Döneminde büyük tepkilere yer veren 
kitaplar günümüzde büyük ilgi 
görmekte. Yazarın ölümü de yaşamı 
gibi ironik olmuştur. 70li yıllarda  
tamamlayamayacağı projesi 
Türkiye’nin Ruhu adlı eserine başlar. 
Fakat sonrasında beyninde tümör 
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olduğu ortaya çıkınca tedavi için 
Londra’ya gider. İki tümör vardır 
yazarın beyninde ve sadece birini 
almayı başarabilir İngiliz doktorlar, bir 
senelik de ömür biçerler yazara. 
Doktor Richardson, Oğuz Atay’ın 
beynini gören tek insandır ve ne 
gariptir ki ameliyattan çıkar çıkmaz şu 
yorumu yapar yazara: “  Ne kadar 
kalabalık bir beyniniz var sizin öyle, 
kafatasınızı açınca karşıma çıkan 
kalabalıktan ürkmedim desem kimse 
inanmaz… Bu müstesna beyni daha 
fazla işkenceye maruz bırakmasanız iyi 
olur. ” Memlekete dönüş yaptıktan 
sonra günlerden bir gün gene bir 
arkadaş toplantısındayken Oğuz Atay 
banyoya girer ve bir süre çıkmaz. 
Dostları arasında bir sessizlik olur 
birdenbire, merak edip seslenirler 
“nasılsın Oğuz” diye. “Sevinmeyin, 
daha ölmedim!” diye karşılık verir 
Atay. Fakat aradan bir süre daha 
geçmesine rağmen ses gelmeyince, 
dostları tekrar seslenir “Nasılsın 
Oğuz?” diye. Bu defa yanıt gelmeyince 
anlarlar ki ölmüştür. “Sevinmeyin, 
daha ölmedim!” son sözleri olmuştur 
Oğuz Atay’ın.  
 

 
 
Gelelim yazarın kitaplarına… Derler 
ki 30 yaşına basmadan okumamak 
gerekmiş Oğuz Atay’ı… Her yerde  

 
gördüğümüz, okuduğumuz, hatta 
ezberlediğimiz cümlelerin hikayesini 
okumak için nasıl bekler insan 
otuzlarını? Hem de yazar,  “Ben 
buradayım sevgili okuyucum, sen 
neredesin acaba?” diye bizi 
çağırırken… 
YoksasizhalaOğuzAtayokutturamadıkl
arımızdanmısınız? 
 
 
Tutunamayanlar 
Nedir 
tutunamayanlar? 
Disconnectus 
erectus. Uzun boylu, 
çağla gözlü adamın ilk 
göz ağrısı 
Tutunamayanlar. Hayata, insanlara, 
vicdan mahkemelerine tutunamayıp  
intihar eden bir gençle, onun peşinden 
sürüklenip duran Turgut’un 
hikâyesi…Turgut, Selim’in hayatında  
kendini kaybediyor adeta, aynı 
zamanda okuru da…  
“-Sus Olric! Düşünüyorum. 
-Düşünmek ne haddinize efendimiz? 
-Descartes düşündükçe var oluyordu 
Olric. 
-Descartes düşündükçe var olur, siz 
düşündükçe yok olursunuz 
efendimiz.” 

 
 
Tehlikeli Oyunlar 
İnsan en karanlık 
döneminde ne 
yapıyorsa en güzeli 
o olurmuş. Oğuz 
Atay kanıtladı bunu 
bize. En iyi romanı 
olduğu öne sürülen 
Tehlikeli Oyunlar tehlikeli bir  
yolculuk aslında; nerede güldürüp, 
nerede gözyaşına boğacağı belli 
olmayan bir yolculuk… 
“Bütün hayatımı kelimeler uğruna 
harcadım, içi boş kelimeler uğruna. 
Kelimelerin gerçek anlamlarını 
bilmeden, onlarla oynadım. Oyunları 
da kelimelerin içinde tutukladım.” 
 
Oyunlarla Yaşayanlar 
Yazdığı tek tiyatro 
oyununda, ‘oyun’ 
üzerinde durur. 
Türkiye’deki 
aydınların, Asyalı  
koşullar altında 
batılıları oynamasını kaleme alır.  
“Bizim tarih kitabının telefon 
rehberinden ne farkı var sanki: ikisi de 
birtakım rakamlar ve isimlerle dolu.” 
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Korkuyu Beklerken 
Bunalımlı insanların, 
bunalımlı yaşamlarını 
kaleme alan Atay, bu 
kitabında da 
dışlanılmış, içine 
kapanmış, çıkar yol 
bulamamış 
kimliklere, pardon kimliksizleşmişlere 
yer verir. 
 
“Çünkü sevmek,  yarıda kalan bir 
kitaba devam etmek gibi kolay bir iş 
değildi. Ya hiç sevmemişsem bugüne 
kadar?” 
 
Bir Bilim Adamının Romanı: 
Mustafa İnan 
Gençleri bilime 
yönlendirmek 
amacıyla, 
TÜBİTAK Oğuz 
Atay’ın kapısını 
çaldı bir gün ve 
üniversite hocasının biyografik 
romanını yazmasını istediler. Önce 
heyecanlandı, eee ilklerin adamı ne de 
olsa. O dönemler hiç biyografik roman  
yok Türkiye’de. Sonra kabul etti ama 
bin pişman… Her cümlesi kontrol 
altında olduğu için romana kendi 
romanı gözüyle bile bakamadı, Mustafa 
İnan’ı ‘Oğuz’ gibi anlatamadı. Fakat 
tüm baskılara rağmen, ısrarla 
çıkarmadığı bölümler mevcut 
romanda.  
“Mektubunu derhal açamadım. Bir 
müddet yanımda dolaştırdım. Okusam 
derhal bitecekti.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Günlük 
Kimsenin onu 
anlayıp 
dinlemediğinden 
yakınır ve başlar 
toplumu -bu kez 
kendi ağzından- 
eleştirmeye… 
“Kimse beni dinlemiyorsa -ya da 
istediğim gibi dinlemiyorsa- günlük 
tutmaktan başka çare kalmıyor. Canım 
insanlar! Sonunda bana bunu da 
yaptınız.” 
 
Eylembilim 
Tamamlanması bir 
hayli güç olan 
roman… 
Ölümünden 11 yıl 
sonra, farklı  
yerlerden bulunan 
yazılarla tamamladı Eylembilim. 
Önceki romanında öğretmeni 
anlatırken, bu  
romanında öğretmenin gördüklerini 
anlatıyor yazar. 
““Neden üniversitede okuyorum?” 
Diye sormuştu. Hemen “kapitalist 
topluma, yetenekli olduğumuzu 
göstermek için,” diye karşılık 
verdim.” 
 
 
Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan 
Arasında Geçen Bir Buruk Hikaye 
Yusuf Atılgan'ın 1980'lerde Oğuz 
Atay'ı kaybettikten sonra yazdığı bir 
yazı var, diyor ki: 
“Günlerden bir gün, bir paket geldi 
bana. Açtım içinden bir kitap çıktı: 
Tutunamayanlar. Kitap imzalıydı ve 
içinde de şöyle bir yazı vardı: 
İlgileneceğinizi umarak...” 
 
Yusuf Atılgan bu kitabı okur, çok da 
sever. Ama bunu hiçbir zaman Oğuz 
Atay'a söylemez. 

“Benim okuduğum kitap o kadar 
müthiş bir eserdi ki, böyle muazzam  
bir kitabı kaleme alan birinin daha 
nice eserler yazacağını düşündüm. 
Benim yorumuma, iltifatıma, 
söyleyeceğim iki çift lafa ihtiyacı 
olmadığını düşündüm. Dolayısıyla 
hiçbir zaman takdirlerimi ona iletme 
gereği duymadım.” 
 
Ama aradan seneler geçer, ortak bir 
arkadaşlarından öyle bir şey işitir ki bu 
hadiseyi yeniden hatırlamasına sebep 
olur. 
“Ben Yusuf Atılgan'a kitabımı 
gönderdim ama kendisinden tek bir 
kelime dahi duymadım. Tek gördüğüm 
kayıtsızlık oldu.” demiştir Atay. 
 
Bunu duyan Yusuf Atılgan çok pişman 
olur; ancak geçtir artık. Oğuz Atay 
vefat etmiştir. Ve Atılgan bu anıyı 
anlatırken der ki: 
“Eğer bugün hayatta olsaydı, ne yapar 
ne eder muhakkak onu bulur, 
karşısına geçer, yüz yüze ona kalemini 
ne kadar takdir ettiğimi söylerdim.”
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Oğuz Atay venu au monde le 12 octobre 1934 à İnebolu est l’un des plus grands 
écrivains que la République Turque ait connu. Son père était un juge et sa mère une 
enseignante d’école primaire. Suite à une pneumonie Atay a eu une enfance difficile. Il 
se contentait d’observer de loin les autres enfants jouer, et s’occupait à lire des livres, 
des magazines et des journaux. En 1957 il obtient son diplôme d’ingénieur civil de 
l’Université Technique d’İstanbul. Pourtant, lorsqu’Atay était au lycée, il souhaitait 
intégrer l’Académie des Arts. Malgré le soutient de son professeur d’art plastique, Atay 
se voit contraint d’abandonner son rêve car son père se montrait extrêmement réticent à 
l’idée de voir son fils dans le domaine de l’art. Selon lui, il n’existait que trois métiers, 
qui sont repris dans le livre Tutunamayanlar par Atay : « Apparemment il existe trois 
sortes de métiers : ingénierie, médecine et justice. Moi je voulais devenir peintre. Mon 
père m’a dit qu’un tel métier n’existait pas. Néanmoins je souhaite commencer par un 
adjectif. Non pas avec un terme qui le définirait comme un enfant qui plus tard serait 
juste un grand homme. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cet écrivain postmoderne n'accorde pas beaucoup d'importance au sujet dans 
ses œuvres, il se focalise aux caractères incompréhensibles des héros. Tous ses romans 
crient en disant : « Pourquoi ne me comprends-tu pas mon cher lecteur ? » Pendant qu'il 
se plaignait de ne pas être compris, il continuait à écrire pour ne pas être compris, c'est 
un de nos rares écrivains qui crée une profonde confusion que ce soit chez le lecteur ou 
chez lui. Même s'il existe une dizaine de livres pour le comprendre nous savons tous 
que seulement les personnes qui ont vécu les mêmes états d'âmes que Atay peuvent le 
comprendre. 
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Dans les années 70, suite à l’annonce d’une tumeur il décide d’aller à Londres 
afin de se faire soigner. Il y avait deux tumeurs dans le cerveau de l'écrivain et les 
médecins anglais n’ont réussi à enlever seulement qu'une des deux. A la suite de cet 
échec les médecins annoncent à Atay qu’il ne lui reste plus qu’un an à vivre. Après son 
retour dans le pays, un jour pendant un rassemblement avec ses amis, il part 
discrètement s’enfermer dans la salle de bain. Après un long moment de silence, ses amis 
inquiets de son comportement finissent par demander : « Oğuz comment vas-tu ? », il 
répond alors « Ne vous réjouissez pas, je ne suis pas encore mort ». Après un second 
moment de silence, ses amis reposent la même question, mais cette fois-ci aucune 
réponse de sa part. C’est ainsi qu’ils comprirent que leur ami avait rendu l’âme. L’ironie 
du sort ; les dernières paroles du grand écrivain furent : « ne vous réjouissez pas, je ne 
suis pas encore mort ». 
 

 

 

-Chut Olric ! Je réfléchis. 

- En quel honneur réfléchissez-vous Monsieur ? 

- Descartes existait en réfléchissant Olric. 

- Descartes existera en réfléchissant, vous vous 

disparaîtrez en réfléchissant Monsieur. 
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Dünya Kadınlar Günü 

Ülkemizde ve tüm dünyada her 
yıl 8 Mart tarihinde kutlanan 
Dünya Kadınlar Günü hakkında 
neler biliyoruz? Kadınlar 
gününün kutlanmaya 
başlanmasının sebebi nedir ve ne 
anlam ifade eder?  

ABD'nin New 
York kentinde bir dokuma 
fabrikası... Çok ağır çalışma 
koşulları, çok uzun iş günleri ve 
buna karşın çok düşük ücretler. 
Koşulların her geçen gün 
daha da dayanılmaz hale 
gelmesi, kadın işçilerin 
artık tahammül 
sınırlarını zorlamaya 
başlar. Greve çıkma 
kararı alan kadınlar, 
taleplerini açıklarlar: 
“Daha iyi koşullarda 
çalışmak, 10 saatlik 
iş günü, eşit işe, eşit 
ücret...” 40.000 
dokuma işçisi, daha iyi 
çalışma koşulları talebiyle 
greve başlar... 

Ancak patronun, diğer işçilerin 
grevdeki kadınlarla 
dayanışmasını önlemek için 
bulduğu “çözüm” yolu 
fabrikanın kapılarına kilit 
vurmak olur. 

Bu esnada çıkan olaylar 
sırasında fabrika içinde şüpheli 
bir yangın başlar. İçerideki 
kadınların kaçabilecek hiçbir 
yeri yoktur. Sadece daha iyi 
koşullarda çalışmak isteyen 129 
kadın, yangında hayatını 

kaybeder. Takvimler 8 Mart 
1857’yi göstermektedir... 

İşçilerin cenaze törenine 
10.000'i aşkın kişi katılır. 1910 
yılında II. Uluslararası Kadın 
Kongresi, Danimarka’nın 
Kopenhag kentinde 
toplanır. Almanya Sosyal 
Demokrat 
Partisi önderlerinden Clara 
Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki  

 

 

tekstil fabrikası yangınında ölen 
kadın işçiler anısına 8 Mart'ın 
"Internationaler Frauentag" 
(International Women's Day - 
Dünya Kadınlar Günü) olarak 
anılması önerisini getirir ve 
öneri oy birliğiyle kabul edilir. 

Dünya Kadınlar Günü ilk kez 
19 Mart 1911’de Avusturya, 
Danimarka, Almanya ve 
İsviçre’de kutlanır. 

Gösterilere yüz binlerce kadın 
katılır. Oy verme, seçme 
seçilme, meslek edinme ve 
mesleki eğitim görme hakkı 
isterler. 

Kadınlar günü için ilk yıllarda 
belli bir tarih saptanmamıştı 
fakat her zaman 
ilkbaharda kutlanmaktaydı. 
Tarihin 8 Mart olarak 
saptanışı 1921'de Moskova'da 
düzenlenen 3. Uluslararası 
Kadınlar Konferansı'nda 

gerçekleşir. 

Birinci ve İkinci 
Dünya Savaşı yılları 

arasında bazı 
ülkelerde 
kutlanılması 
yasaklanan Dünya 
Kadınlar Günü 
60'lı yılların 
sonunda ABD'de 

de kutlanmaya 
başlanır ve daha güçlü 

bir şekilde gündeme 
gelir. Birleşik Milletler 16 

Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın 
"Dünya Kadınlar Günü" olarak 
kutlanılmasını kabul eder. 
Birleşik Milletler ‘in sitesinde 
günün tarihine ilişkin bölümde, 
anmanın New York'ta ölen 
işçilerin anısına yapıldığı 
yazılmamıştır.                                                                                                                              

Kadınlar günü, Türkiye’de 8 
Mart ilk kez 1921’de komünist 
kadınlar tarafından Ankara’da 
bir bağ evinde düzenlenen 
toplantıda kutlanır. 

 

“Ölümün eşiğinde olan tüm 
toplumların yapısı 
erkeksidir. Bir toplum 
sadece bir erkekle 
kurtulabilir ancak hiçbir 
toplum kadının eksikliğinde 
varlığını sürdüremez. 

Germaine Greer 
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KADINLIK 
ÇIKMAZI 
 
Bastırılmış kişilikler ve 
toplumlar en sarsıcı 
dalgalanmalara gebedir. Bu 
dalgalanmalar toplumun her 
kesimine kadın erkek 
ayırmaksızın sirayet eder. 
Özellikle kadınların 
hiçleştirildiği, değersizleştirildiği 
ve köleleştirildiği toplumlar 
mutsuzluğa mahkûmdur. Yani 
bunu erkekten bağımsız sanmak 
büyük bir yanılgıdır. 
 
Daha küçük bir çocukken “Kız 
çocuğu şunu yapmaz, ayıptır, 
günahtır, çok konuşmaz, sesli 
gülmez vs“ diyerek büyütülür 
kadın. Daha tazecik beynine 
işlenir içinden geldiği gibi 
davranmaması gerektiği. Öyle ki, 
hayatı öğrenmek üzere oynadığı 
oyunlara bile müdahale edilir. 
 
Neyi yanlış yaptığını ve neden 
sürekli düzeltildiğini idrak 
edemeyen, sürekli hata yaptığını 
düşünen küçük kız zamanla 
başkalarının talimatlarına muhtaç 
hisseder kendisini. Onaylanmak 
ve izin almak kişiliğinin bir 
parçası haline dönüşür. 
 
Ergenlikte tavan yapar baskılar. 
Yaşadığı çevre ve bu çevrenin 
zihniyetine göre karşılaştığı baskı 
çeşitlenir; şiddeti artar veya azalır. 
Fakat bu baskı hep vardır. 
Evinden gelmese, komşusundan 

gelir, komşusundan 
gelmese mahallesinden 
gelir, mahalle mi kaldı 
artık derseniz; gelir, 
sitenin  
güvenliğinden gelir. O da 
mı olmadı, sosyal 
medyada paylaştığı  
fotoğrafın altına yorumla 
gelir; bir yerden kulağına 
çalınır.  
 
Cinsel kimlik ve kadınlık 
yetilerinin oluştuğu 
ergenlikte, biraz olsun 
zincirlerini kırmaya 
meyleden kadın, meylinin 
şiddetiyle doğru orantılı 
bir tahakkümle karşılaşır. 
Tüm duyguları bastırılan, 
hissiyatı, coşkuları, 
arzuları baltalanan kadına 
zaten ağır yaralar 
içerisindeyken yapmak veya sahip 
olmak istediği her şey için onlarca 
şart koşulur; şartları katı kurallar, 
kuralları ihlaller ve ihlalleri 
cezalar izler. Bu baskıları biraz 
olsun kırabilmiş genç kadınlar 
şanslıdır nispeten ama onlar da 
hep bir bahaneyle yaşamayı 
öğrenirler; doğruyu söylerse  
direkt reddedileceğini bilen 
kadın, küçük bahanelerle başlar 
işe. Pembe yalanlar büyük 
yalanlara dönüşür. Yaşananlar  
unutulmak ve yalanlanmak üzere 
yaşanır. 
 
Ergenlikten çıkarak yetişkinliğe 
adım atan kadın, çalışmaya 
başlamasıyla bir nebze rahatlamış 
olmasına rağmen, çevresinden 
evlenmesi konusunda baskı  

 
görmeye başlar. Bu baskı 
sempatik biçimde de tezahür 
edebilir; ama bilin ki evlense de 
bitmez. Talepler “Çocuk yap”a 
dönüşür. Çocuk yapınca 
çocuğuna nasıl bakması gerektiği 
konusunda bolca nasihate, akla ve 
görüşe maruz kalır. Etraf, ahali, 
toplum, ona mütemadiyen “Sen 
bu çocuğa bakamıyorsun” 
mesajını verir. Öyle ki yoldan 
geçen, hiç tanımadığı kimseler 
bile yorum yapma, müdahale etme 
hakkını görür kendisinde. Kadın 
ise bir kez daha yetkinliğinden ve 
yeteneklerinden tereddüt ederek 
boyun eğer. Çünkü bazen o 
ısrarlar, o nasihatler öyle bir 
boyuta ulaşır ki sadece 
‘SUSSUNLAR’ diyerek kabul 
eder dayatılanları.  
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Sonra “İşin mi çocuğun mu?” 
çıkmazına sokularak bir seçim 
yapmaya zorlanır ve seçimi ne 
olursa olsun fütursuzca yargılanır. 
Çalışsa kendisine sürekli 
çocuğunun ona ne kadar muhtaç 
olduğu hatırlatılır, çocuğuna 
bakmayı tercih etse yaşıtlarının 
hangi kariyerin doruklarında 
olduğundan bahsedilir. Neticede 
gelinen nokta hep aynıdır: Kadın 
üzülür ve içine döner.  

Toplumun taleplerini hiçbir 
zaman karşılayamayan ve olduğu 
gibi kabul edilmeyen kadın, 
takdir edilmemesi bir yana daima 
hemcinsleriyle de kıyaslanır ve 
kendisi bile farkında olmadan, 

hemcinslerini çekememeye, 
kendisinden daha mutlu 
“sandığı” her kadına kıskançlık 
duygularıyla bakmaya başlar. 
Kendi olabilmeyi başarmış 
kadınlar her zaman önce kadınlar 
tarafından ayıplanır, en amansız 
eleştiri ve tepki de onlardan gelir. 
Yani kadınların en acımasız 
davranışları yine kadınlardan  
görmesinin temel nedeni budur. 
 
Sonra çocukların büyümesiyle 
kadının başarısı ve varoluşu, 
çocukları üzerinden 
derecelendirilir. Çocuklar ne 
denli avukat ve doktorsa, ne denli 
mühendis veya paralı iş sahibi ise 
kadın o denli başarılı ve “iyi 
anne” sayılır. Bu nedenle, 
çocuklarının mutluluğundan 
ziyade etrafın ne diyeceğini daha 
çok önemseyen anne, 
çocuklarının üzerinde amansız bir 
baskı kurar. Oyunlarını nasıl 
oynamaları gerektiğinden, neye 
inanmaları gerektiğine; hangi 
okula gitmeleri gerektiğinden, 
hangi mesleği seçmeleri 
gerektiğine kadar kontrol etmeye 

çalışır. Bu noktada ondan başka 
varoluşlara ve tercihlere saygı 
duymasını beklemek anlamsızdır. 
Zira bu olgunluğu gösterebilecek 
ve farklılıkları kabul edebilecek 
alt yapıya sahip olamamıştır. 
 
Ve kargaşa, işin içine erkeğin 
girmesiyle daha da büyür. 
Mutsuz, kendini bile tanımayan 
kadın, bir erkeği nasıl mutlu 
edebilir ki? Mutluluğun karşılıklı 
bir alışveriş olduğundan bihaber, 
beklentiler içerisindeki erkek, 
nedense mutlu olmak için, 
karşısında güçlü kadın ister. 
Toplumun yarattığı tereddütler 
içerisindeki bu kadın onu mutlu 
edemez. Bu sefer de kadın 
“güçsüzlük ve acizlik” ile 
suçlanır, küçümsenir. Kadının 
edilgen olmasını isteyen erkek ise 
zaten onu daha çok bastırabilmek 
ve sindirebilmek için bu tercihi 
yapar. Evliliğinde de mutluluğu 
bulamayan kadın, çoluğu çocuğu 
için, huzuru ve “ağız tadının” 
bozulmaması için katlanmak, 
susmak, kabullenmek zorunda 
kalır. Sonuçta çocuklarına 
tutunur sıkı sıkı. Onları varlığının 
tek sebebi gibi görmeye başlar; 
toplumdan ve kocasından 
göremediği ilgiyi, takdiri ve 
sevgiyi özellikle oğlundan 
beklemeye başlar. Oğlunun başka 
bir kadını mutlu etmesini içten 
içe hazmedemez. Çocuğu 
olabilecek başka bir kadını kendi 
rakibi gibi görmeye başlayarak 
sağlıksız ruh halini bir kez daha 
ortaya koyar. 
Kaynak: KafkaOkur 
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TOMRIS HATUN 
 « Je vous le jure !» dit-elle, 
« Je vous le jure que Cyrus sera 
rassasié du sang qu’il a fait 
couler toute sa vie ! » 
Il s’agit là d’un personnage 
déterminé, courageux, d’un 
héros légendaire...  Incroyable 
mais vrai : Ce n’est pas un 
homme mais une femme … En 
l’honneur de la Journée 
Internationale de la Femme, ce 
serait une erreur de ne pas citer 
cette remarquable reine qui 
marqua l’histoire avec son 
intelligence, sa beauté, son 
habilité face aux combats.  Petite 
fille de Alp Er Tunga, celui qui 
assura l’union de tous les 
peuples turciques de son ère, 
elle n’est pas plus différente que 
son grand-père. 
Particulièrement habile au tir à 
l’arc et à l’épée nous 
remarquerons qu’il n’y pas de 
distinction de sexe pour 
l’éducation chez les Sakas (un 
des peuples turciques dont 
Tomris Katun est issue). Les 
femmes et les hommes sont 

égaux, la femme n’est pas mise à 
l’écart, au contraire peut 
prendre des initiatives 
contrairement à ce qu’on croit 
concernant les peuples 
turciques, de moins en moins 
étudiés. L’Histoire a connu les 
Turcs avec leur goût pour la 
conquête, et cette fierté qu’on 
ne peut piétiner, Tomris Hatun 
ne fera pas exception : Célèbre 
pour avoir mis fin au règne de 
Cyrus par une lutte sanglante 
sans relâche afin de prendre la 
revanche de son fils et de son 
mari…  En effet, désireux 
d'accroître son empire, Cyrus 
avait décidé de demander la 
main de Tomris Katun, qui est 
devenue la  reine des 
Sakas. Tomris Katun refusa 
cette alliance intéressée étant 
donné que ce dernier était le 
responsable de la mort de son 
homme, Cyrus fait avancer son 
armée. Tomris Han aurait dans 
un premier temps tentée de 
régler pacifiquement le conflit, 
mais Cyrus, par fierté (« ne 
serait-ce pas une chose aussi 

insupportable que honteuse 
pour Cyrus, fils de Cambyse, de 
reculer devant une femme ? » lui 
dit-on ), avait décidé d'avoir 
recours aux armes. Il réussit par 
la ruse à s'emparer du fils de 
Tomris Katun. Le Fils, honteux 
de s'être laissé prendre 
ignominieusement, se serait 
suicidé ; comprenant que toute 
solution pacifique était 
impossible, la reine s'était 
résolue à livrer bataille. En 529 
avant l'ère chrétienne, à l'issue 
de violents combats au cours 
desquels Cyrus trouva la mort, 
les Sakas triomphèrent des 
Perses. La reine fit alors 
rechercher la dépouille de son 
ennemi, lui fit couper la tête 
qu'elle ordonna de plonger dans 
une outre remplie de sang 
humain. La phrase 
d’introduction est d’ailleurs ses 
mots, prononcés en compagnie 
de ses soldats… 
Ne négligeons donc pas la 
femme qui est capable du 
meilleur comme du pire… 
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ŞAİRİN ZAMANI DİL 
 
Sanatların sultanı şiir, dili 
gündelik kullanımının dışında 
çekmesiyle, bir üst dil üretme 
çabasıdır. Sözcüklerin birer birer 
ya da kafileler halinde sözlük 
anlamlarının dışına taşmaları 
şiirin bence bel kemiği imajı 
doğurur. Lâkin sözü gündelik 
dolayımının dışına zorlamak şair 
yalnızlığının da başlıca sebebidir. 
Dilin zamanesinin önünde giden 
şair, soylu bir yalnızlığa 
mahkûmdur bir bakıma. Kendi 
çalıp kendi söylemek ile 
karıştırılmaması gereken bu 
yalnızlıkta o, yıllar sonrasının 
dilini kullanmakta, ancak böyle 
bir dilin doğurabileceği bir algıyı 
beslemektedir. Vaktinden erken 
gelmiştir. Ama öyle de olmak 
gerekir. Çünkü hiçbir şair kendi 
vaktine doğmaz. Doğarsa şair 
olmaz. 
Onun miyarı dil ve zamandır. 
Zamanından evvel doğduğu halde 
görece kalabalıklara ulaşmak 
bahtiyarlığına erişen şairin ya 
etrafındaki kalabalık da zamanın 
ötesindedir (mutlu beraberlik), ya 
da onun şiiri değerine rağmen 
farklı bir özelliğinden dolayı 
sevilmektedir (popülerleşme, 
didaktizm, ideoloji vb.). 
Şairin sunduğu, yadırganır bir 
yeniliktir. Ve bu yeniliğin 
kavranması şairin karnındaki 
mana ile okurun algısı arasında 
bir ilgiye muhtaçtır. O ilginin 
kurula bilirliği, şairin 
okunurluğunu sağlar. Fakat 
meşakkatli bir ilgidir bu ve doğal 
olarak şiirin az okunur-az 
satırlığının da yorumudur. 

Neticede şairin kurduğu üst dil 
soyutlaştıkça soylulaşır. 
Kalabalıkların ilgisinden hoşnut 
kalmak “düz yazanların” hanesine 
kaydedilirken şairin yalnızlığı 
çoğaldıkça çoğalır. Çoğu, 
başlangıçta kendi ülkelerinde 
taşlansa da gerçeği bilen ve gören 
habercilere benzer onlar. Bu 
yüzden yalnızlık şairlere yaraşır. 
Fakat koca bir yalnızlığa mal olsa 
bile dil, bu isin ilmiyle 
uğraşanların değil kabiliyetli 
yazarların, yazarlardan bile çok 
şairlerin elinde gelişir. Çünkü dil, 
en fazla da şairin kendini 
tehlikeye atarak indiği 
uçurumlardan topladığı 
tecrübelerle zenginleşir. Dil, 
genel geçer kuralların, standart 
kullanımın dışında, en ihtilâlci 
şahsi tavrını şairin elinde bulur ve 
o da her şeyden evvel cesaret 
demektir. 
Cesaret, çünkü bu tür bir cesaret, 
dili bir yandan imgeleştirerek 
zorlarken diğer yandan gramer 
kurallarını ve alışkanlıkları 
zorlamayı da beraberinde getirir. 
Dilin üzerine çıkma hakkını 
kendinde bulan şair dili evirir 
çevirir, eksiltir, arttırır, imlâ 
bozar, gramer yaralar, sözdizimini 
altüst, kuralları ters yüz eder. Şair 
orada atını derin suya doğru 
sürer. Uçurumdan sarkar. Her 
şeyi ve en fazla dilini riske eder. 
Başka türlüsü mümkün değil 
çünkü şair mevcut dille 
yetinemez. 
Şairin zar attığı yerlerdir bunlar. 
Gönüllü deformasyon. Bilinçli 
ihlâl hakkı. Bütün kuralları 
bilenin kural tanımazlığı. Ârifâne 
bir tecahül. Bilmeden değil ama 

bilip de küçük görme, öteye 
geçme. Şiir, bilmektir. Lâkin 
bütün bilinenleri de bir çırpıda 
ezip geçmektir. 
Eğer maya tutarsa, o zaman şairin 
ağzına yepyeni bir dil verilir. 
Sadece kendisi değil edebiyatın 
dili de bütünüyle zenginleşir. 
Cenab “saat-i semen-fam 
(yasemin renkli saat)”, “havf-ı 
siyah (siyah korku)” dediğinde, 
Haşim akşam saatlerinde gollerde 
bir kamış olmaya kalkıştığında, 
yer yerinden oynamıştı. Ama 
sonra sular sonsuz bir zenginlikte 
durulmuştu. 
Uzgörüsüz usta şairlerin dilini 
gözden geçirirken basiretsizliğe 
düşüren; tutucu dil âlimini de 
gramer hatalarını, anlatım 
bozukluklarını  tespit etmeye 
heveslendirerek şairleri bıyık 
altından güldüren şey, kara kaplı 
kitap kuralcılığının put 
kırıcılıktaki sırrı 
anlayamamasındandır. Eleştirmen 
ve âlim haklı bir bakıma. Emniyet 
hali! Oysa vasata haram olan, usta 
şaire mubahtır. Kamuya yasak 
olan, usta şairin hakkıdır. 
Ayrıcalık. 
Fakat bu ayrıcalığın bedeli hayli 
ağırdır. Öyle riskli bir yerdedir ki 
şair orada tohum, çatlamazsa 
çürür. İpin üzerindeki cambaz 
karşıya geçemezse cesaretinin 
bedelini ağır bir kazayla öder ki 
ölümcül. Öyle yerler öyle gözü 
pek teşebbüsler vardır ki orada dil 
gelişmezse yozlaşır. Ve söylediği 
bugün için olmayan şair eğer 
yarın için de değilse onun için 
vakit artık hiçbir zamandır. 
(Kelime Defteri kitabından 
alıntıdır.) 
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“Derdi olan insan okur, derdi 
olmayan da okuyarak dert sahibi 
olur. Asıl mesele bir derdinizin 
olmasıdır” diyor Rasim 
Özdenören..  Doğruluğu 
tartışılmaz bir kelam zira kitap ve 
okumak dertsiz başımızın 
derdidir ve öyle de olmalıdır. 
Kitap dert arayanın derdi, şifa 
arayanın dermanı, şefkatli ana 
kucağı arayan biz insanoğlunun 
ise en güvenilir sığınağıdır. Bir 
insan ki kitap kokusuyla başı 
dönmez, mürekkebi 
damarlarındaki kan gibi 
hissetmez, yazarın veyahut şairin 
sesi kulaklarında çınlamaz işte o 
insan sadece bir insandır, hayal 
ve düşünce kapıları sonuna kadar 

kilitlenmiştir. O insan; en fazla 
bir insandır, et ve kemik 
yığınından sadece bir insan.. 
Okuyan ve kitapları sığınak 
olarak gören insan için bir insan 
olmaktan çok daha fazlası vardır. 
Kitap okuyan insanın yüreği ve 
dimağı bir kumbaradan 
farksızdır, fakat bu kumbaranın 
içinde para-pul bulunmaz. 
Kimisi kumbarasında Gregor 
Samsalar biriktirir, kimisi Sylvia 
Plathler.. Kimisinin 
kumbarasında Orhan Kemal 
çıkarken, kimisinin 
kumbarasında Nazım Hikmet’le 
Necip Fazıl kol koladır… 
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Kadının Fenni adlı kitabın yazarı 
Feyza Altun’a, karşılık 
beklemeden bizimle röportaj 
yapmayı kabul ettiği için 
minnettarız. Biz bazı 
araştırmalar yaptıktan sonra, 
çoğu kişinin merak ettiğini 
düşündüğümüz bazı sorular 
sorduk Feyza Hanım’a, mesleği 
ve kitabıyla ilgili. O da bizi 
elinden geldiğince yanıtladı. 
 
1)Kitabınız hakkında 
konuşmaya başlamadan evvel sizi 
biraz tanıyalım; bize kısaca 
kendinizden bahseder misiniz?  
 
1987, Üsküdar doğumluyum. 
Erenköy Kız Lisesi'ni birincilikle 
bitirdim ve 2005'te Marmara 
Üniversite Hukuk Fakültesi'ne 
girdim. 2009'da mezun olup bir 
senelik avukatlık stajından sonra 
kendi ofisimi açtım. Hala aynı yerde 
avukatlık yapıyorum. Kadının 
Fenni adlı bir kitabım var. Tarafsız 
Çalışan Anneler Platformu ve 
Kadın Birliği Platformu 
kurucusuyum. Hukukihaber.net ve 
gerçekgündem.com 'da köşe 
yazarlığı yapıyorum. 
 
2) Bu günlere gelmenizde, bu 
mesleği seçmenizde kimlerin ne 
gibi bir rolü var? 

 
Kimsenin etkisi olmadı. Hatta  
aksine “öğretmen ol, ev ekonomisi 
oku, avukatlık zor iş” dediler. Ben 
de “siz bana karışmayın” dedim. 
 
3) Sizi yazmaya teşvik eden şey 
nedir? 
 
Bunu bilmiyorum. Çok eskiden 
beri yazıyorum. İlkokulda 
kompozisyon derslerinde hep 
sayfalarca yazardım. Yarışmaları 
kazanırdım. Okumak ve yazmak 
hep tutkuydu benim için. AVM'de 
kardeşim oyuncakçı reyonuna ben 
kitapçı reyonuna giderdik. Okuma 
yazma bilmezdim ama kitap 
kapaklarına bakardım. Yazmak da 
bunun bir izdüşümü. Aklımdan 
sürekli düşünceler geçiyor. 
Bazılarını yazarak kafamı 
rahatlatıyorum. 
 
4) Instagram’da elli bin 
takipçiniz var ve gün geçtikçe 
çoğalıyor. Diğer yazarların yahut 
kadın hakları  
savunucularının parmak  
basmadığı hangi noktaya 
değindiniz de bu kadar meşhur 
oldunuz? 
 
Meşhur olduğumu düşünmüyorum 
ama bazı konularda popüler bir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

isim oldum. Tabi ki duruşmaya 
bebekle gitmek, gidiş şekli ve altına 
yazdığım nüktedan yazılar 
parlamama sebep oldu. Sadece 
adliyeye çocukla gitme meselesi 
değil. Ve bence ben çok doğal dile 
getiriyorum ahlaksızlığı. Eğip 
bükmüyorum. O nedenle insanlara 
çarpıcı geliyor. 
 
5) Sosyal medyadaki 
takipçileriniz tarafından 
feminist olarak 
adlandırılıyorsunuz. Peki sizce 
feminizm nedir, kadının 
erkekten üstün olduğunu 
düşünenlerden misiniz? 
 
Takipçilerim tarafından değil. Ben 
kendim kendimi feminist diye 
tanıtıyorum. Belki ondandır. 
Feminizm yanlış algılanıyor. 
Feminizm kadınlara uygulanan 
negatif ayrımcılığı ortadan 
kaldırmayı amaçlar. Ne erkek üstün 
bir cinstir ne kadın ikinci bir cins; 
ne kadın sadece kadın olduğu için 
haklıdır ne de sadece kadın olduğu 
için aşağılanmayı hak eder. 
Feminizm kadın erkek arasında 
gerçek bir eşitlik ve adaletin eşit 
dağılımını sağlamayı amaçlar. 
 
6) Türkiye’yi baz alarak kadın 
haklarını nasıl 
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yorumluyorsunuz? Kadın hakları 
ve insan haklarını nasıl 
bağdaştırıyorsunuz. 
 
Türkiye’de kanunlar kağıt üzerinde 
iyi ama uygulama araçları ve 
uygulayıcıların bakış açısı 
nedeniyle gerçek bir adalet ve 
eşitlik göremiyoruz. Benim 
savunduğum şey zaten kadının 
insan haklarıdır. Maalesef 
ülkemizde kadın düşmanlığı 
körüklendiği için kadın konusuna 
ayrıca eğilmek gerekiyor. Ve tabi ki 
bir de çocuk hakları... Yoksa 
dünyanın her yerinde insana şiddet 
var. Ortadoğu'da savaş var... 
Sürekli insan hakları ihlalleri var.. 
Ancak ülkemde ne yazık ki kadın ve 
çocuklar hep daha mağdur. Bana da 
onları savunmak boynumun borcu 
gibi geliyor. 
 
7) Sosyal paylaşım sitelerinde 
sizinle ilgili bazı eleştiriler var. 
Yazarlığınız ve avukatlığınız 
kadar anneliğiniz de 
konuşuluyor çünkü gördüğümüz 
kadarıyla eşinizin ve sizin maddi 
durumunuz çocuğunuzu 
bırakabilecek bir yeri olmayıp 
çalışmak zorunda olan kadının 
durumundan çok daha farklı. Bu 
mesaj amaçlı şekilsel tepki miydi 
yoksa gerçekten ihtiyaçtan doğan 
bir durum muydu?  
 
Kim maddi durumumu nereden 
biliyormuş çok merak ediyorum. 
Vergi levhama mı bakıyorlar banka 
hesaplarıma mı? Nereye borcum var 
ne yer ne içerim nereden biliyorlar? 
İnsanlar sadece konuşuyorlar... 
Sadece internette değil arkamı 
döndüğüm her yerde benimle ilgili 
konuşuyorlar. Bu iyi bir şey. 
İnsanların gündemindeyim.  Ben 
meseleleri sistemi düzeni 
tartışıyorum onlar beni 
tartışıyorlar. Ben bir şeyler 
yapacağım onlar eleştirecekler. Ben 
ölünce insanlar beni 
hatırlayacaklar. Kitaplarımı 

okuyacaklar. Yazdıklarımı 
okuyacaklar. Sahte hesaplar ve 
isimler altında hakkımda bir şeyler 
yazanlar ise silinip gidecekler. 
Antitezlerim olacak. Fikirlerime 
karşı çıkanlar da olacak. 
Tartışılacak tabular. Ben bunu 
istiyorum. Eleştirsinler. Ben 
tahmin ettiklerinden daha 
güçlüyüm. Bazıları beni çok 
güldürüyor iyi oluyor, mizaha her 
zaman ihtiyaç var. 
 
8) Kitabiniz hakkında biraz bilgi 
verir misiniz?  
 
Toplum baskısı, yargının 
adaletsizliği, kadın olmak aslında 
temelinde pek çok şeyi 
barındırıyor. Konuların tozunu 
öyle bir üzerinden aldım 
anlayacağınız. 
 
9) Türkiye’de kadın olmak zor. 
Çok zor… Bunu hepimiz 
biliyoruz. Peki Anadolu 
kadınının yaşadığı zorluklarla 
şehirli kadınınkiler aynı mı? Siz 
kitabınızda hangi kesime hitap 
ediyorsunuz? 
 
Kitabım en basit haliyle tabi ki 
okuyan kesime hitap ediyor. 
İsterseniz ansiklopedi yazın 
okunmadıktan sonra ne önemi 
var. Kitap satılmıyor Türkiye'de. 
Ama okuyanlar da değişim oluyor 
bunu görüyorum. Şehirli kadın ve 
Anadolu kadını teoride aynı 
sorunları yaşıyor pratikte farklılık 
arz ediyor tabi ki yaşam stillerine 
bakıldığında. Ama bunları şimdi 
saymak çok zor. Çok unsur ve 
durum var çünkü. 
 
10) Kadın hakları konusunda 
ailelerin eğitilmesi gibi başka 
projeleriniz de var mi? (ne kadar 
destek olursak olalım belli bir 
yaşa gelmiş genç kızın tüm 
hayatından vazgeçmesi bir hayli 
zor) 
 

Kimseye “hayatınızdan vazgeçin” 
demiyorum. “Dayatılanları önce 
fark edin” diyorum.  Bir nefes 
alsınlar. Bir baksınlar aslında ne 
istiyorlar ne yaşıyorlar...  Benim 
çok projem var özellikle çalışan 
anneler hakkında ama bu onların 
hepsi devlet destekli olmalı. Şuan 
öyle bir hükümet yok. Belki bir gün 
ben siyasette aktif rol oynarım. O 
zaman bunları meclise taşırım. 
 
11) Kentselleşme ve 
sanayileşmeyle birlikte, kırsal 
kesimden kopan, modern şehir 
hayatının içinde olmasına 
rağmen ataerkil düzeni içinde 
yaşamaya devam eden kadınlara 
ne gibi öğütler veriyorsunuz? 
 
Öğüt demeyelim. Öyle bir 
misyonum yok. İnsanlar ataerkil 
düzeni devam ettirmek zorunda 
olmadıklarını görmeliler. 
Modernite ne şehirde yaşamakla ne 
oje sürmekle ne dekolte giymekle 
olmuyor. Modernite ve çağdaşlık 
bir farkındalık halidir bence. Önce 
şekilcilikten sıyrılmalıyız. Kalıpları 
ve önyargıları sürdürmenin 
hiçbirimize faydası yok ne yazık ki. 
Bunu görüyoruz. Gözlerimizi 
açmalıyız. 

 
Röportaj: Neslihan Kaya 

     Pınar Yıldırım  
     Büşra Akyüz 
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CEMALETTİN SEBER’DEN 
CEMAL SÜREYA’YA 
 
 Cemalettin Seber küçük 
yaşta şairlerin çoğunun iki isimli 
olduğunu fark ederek 
kendisinde de bir isim 
değişikliği yapma kararı alır ve 
Cemal Süreyya Seber olur. Uzun 
yıllar sonra Cemal Süreyya 
Seber olarak, okurları tarafından 
kabullenilmemiş olsa gerek ki 
Cemal Süreyya olarak hayatına 
devam eder. Bunun üzerine bir 
iddia sonucu soyadındaki “y” 
harflerinden birini kaybeder ve 
Cemal Süreya olur. İki iddia 
vardır söylentiler arasında, 
hangisinin gerçek olduğu 
bilinmez… 
 
 Birincisi Ülkü Tamer ile 
girdiği bir iddia… Üvercinka’nın 
telefon numarasını unutmasıyla 
ilgilidir bu iddia. Üvercinka 
ikisinin de hoşlandığı bir kızdır 
ve bu, Cemal Süreya’nın ona 
taktığı isimdir. Bir röportajında 
Cemal Süreya’ya Üvercinka’nın 
ne demek olduğu ve neden 
kitabına bu ismi verdiği sorulur 
ve şu yanıt alınır: “Üvercinka 
anılması güvercinle karışık bir 
ad. Bir kadın adı. Barışa, aşka, 
dayatmaya dönük bir kavram: 
Kitaba ad olarak seçmeme 
gelince bunun iki nedeni var. 
Birisi belli: günümüz şiiri ve bu 
arada benim şiirim kelimeyi 
zorlayan bir şiir. O adla şiirimi 
özetlemiş ya da bir parça 
belirtmiş oluyorum. Şiirimden 
ufak, ama anlamlı bir kesit 
vermiş oluyorum galiba. İşin 
ikinci nedeni son derece özel, 
salt günlük yaşama ilişkin bir 
şey.” 
  

İkinci 
iddia ise Sezai 
Karakoç ile 
üniversitedeyken 
sınıf arkadaşları 
olan Muazzez 
Akkaya’yı elde 
etmek içindir. 
Sezai Karakoç 
kaybettiği taktirde 
Sezai Karkoç 
olacaktır. “Kimin 
kaybettiği malûm” 
deseniz de 
içinizden, asıl 
kaybeden Sezai 
Karakoç’tur çünkü Muazzez 
Akkaya bir iddia sonucu elde 
edildiğini öğrenir ve Karakoç’u 
terk eder. 
 
 Cemal Süreya “y” 
harfini soyadından attığını ilk 
defa 1956 yılında “Elma” 
şiirinde söyler. 
 
Elma 
 
Şimdi sen çırılçıplak elma 
yiyorsun 
Elma da elma ha allahlık 
Bir yarısı kırmızı bir yarısı yine 
kırmızı 
Kuşlar uçuyor üstünde 
Gökyüzü var üstünde 
Hatırlanacak olursa tam üç gün 
önce soyunmuştun 
Bir duvarın üstünde 
Bir yandan elma yiyorsun kırmızı 
Bir yandan sevgilerini sebil 
ediyorsun sıcak 
İstanbul’da bir duvar 
 
Ben de çıplağım ama elma 
yemiyorum 
Benim öyle elmalara karnım tok 
Ben öyle elmaları çok gördüm 
ohooo 

Kuşlar uçuyor üstümde bunlar 
senin elmanın kuşları 
Gökyüzü var üstümde bu senin 
elmandaki gökyüzü 
Hatırlanacak olursa seninle 
beraber soyunmuştum 
Bir kilisenin üstünde 
Bir yandan çan çalıyorum büyük 
yaşamaklara 
Bir yandan yoldan insanlar 
geçiyor çoğul olarak 
Duvarda bir kilise 
 
İstanbul’da bir duvar duvarda bir 
kilise 
Sen çırılçıplak elma yiyorsun 
Denizin ortasına kadar elma 
yiyorsun 
Yüreğimin ortasına kadar elma 
yiyorsun 
Bir yanda esaslı kederler içinde 
gençliğimiz 
Bir yanda Sirkeci’nin tiren dolu 
kadınları 
Adettir sadece ağızlarını 
öptürürler 
Ayaküstü işlerini görmek yerine 
 
Adımın bir harfini atıyorum 
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PAPIRÜS 
 
Cumhuriyet döneminin önemli 
şairlerinden olan Cemal Süreya bir 
çok dergide ve gazetede çalışmış 
fakat kendi çıkardığı on yedi dergiyi 
de batırmıştır. Bu yüzdendir “Bir 
dergidir benim yaşamım, bu yüzden 
ben ölmem, batarım.” demesi. Bu 
dergilerden en 
önemlisi 
Papirüs’tür. 
Toplamda 
kırk yedi 
sayı olan 
Papirüs 
üç kez 
batmıştır. 
Bu 
dergide 
Cemal 
Süreya 
haricinde 
İkinci Yeni 
hareketinin ağır 
toplarından olan Turgut Uyar ve 
Ümit Tamer şiirleri de yer 
almaktadır. Ülkü tamer aynı zamanda 
derginin tasarımı ve kapağından da 
sorumludur. Edebi içeriğinin yanı 
sıra dönemin sol fikirlerini de 
inceleyen siyasi bir bölümü vardır. 
Cemal Süreya, Papirüs uğruna 
mesleğinden, çok sevdiği ve Paris’ten 
aldığı arabasından, yeni bir ev almak 
niyetiyle biriktirdiği paradan 

vazgeçmiştir. Derginin bütçeyle 
alakalı büyük problemleri vardır. Bu 
problemlerden haberdar olan hem 
şair hem de antika eşyalarla ilgilenen 
Edip Cansever gelir. Yerdeki küçük 
halıyı çok beğendiğini, incelemek 
için ortağını göndereceğini 
söyleyerek o günün akşamı halı 
karşılığında 2000 lira yollar. 

Derginin bütçeyle 
alakalı sıkıntıları 

bitmediği için 
Cemal Süreya, 

Yusuf 
Atılgan’a 
bir mektup 
yazar ve 
sonunda şu 
cümlelere 
yer verir: 

 
“Şimdi, sevgili 

Yusuf Atılgan, 
haziran sonuna dek 

aşağıdaki adrese yıllık 
abone bedeli olan 300 lirayı 
yollayabilir misiniz? Ayrıca 
çevrenizden birkaç abone 
sağlayabilir misiniz? Yazı 
yollayabilir misiniz? O da olmadı, 
oturup bana her şeyden söz açan ve 
dergi üstüne düşüncelerinizi belirten 
bir mektup yazabilir misiniz? Bütün 
bunların hep bir arada olması daha 
da makbulümüzdür elbet.” 

Sabahattin Ali, Cemal Süreya ve 
benzerleri... Önümüzde dönemin 
zorlukları arasında, hayatlarının 
çoğunu dergi çıkarmak uğruna 
harcamış yazarlar ve şairler 
varken, biz bu bilgi bolluğunda, 
teknoloji çağında velhasıl 
elimizde bu kadar imkan ve 
zaman varken kendimizi nasıl 
yazmaktan alıkoyabilirdik? 
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Düzenli Kitap Okumanın 10 Faydası 
 
 

  
 

Düzenli kitap okuyan birinin sıkılması söz konusu olamaz. Evde, otobüste, 
metroda, canınızın sıkıldığını hissettiğiniz  anda, bir kitabın kapağını açmak 
sıkıntınızı gidermeye yetecektir.  

 
 
 

Düzenli olarak kitap okuyan birinin kelime dağarcığı gelişir, akıcı bir 
konuşmaya sahip olur ve kendini daha güzel ifade eder.  

 

  
 Her kitap sizi başka hayatlarla, başka insanlarla, başka karakterlerle tanıştırır, 
dünyaya ve çevrenize yeni bakış̧ açıları kazandırır. Böylece empati yetiniz gelişir 
ve çok daha açık fikirli bir insan olursunuz. Sevgili Cemil Meriç’in dediği gibi; 
“Kitaptan değil kitapsızlıktan korkmalıyız. Bütün ideolojilere kapı açmak, 
hepsini tanımak, hepsini tartışmak ve kaderini onların aydınlığında fakat tarihi 
mirasımıza dayanarak inşa etmek işte en doğru yol.”  
 
 
 
 
 

 
İyi bir okur olmak, yalnızlık ile ilgili kötü düşüncelerinizi ortadan kaldırır. Bilakis 
yalnızlığınızı sevmeye başlarsınız. Çünkü kitaplar varken aslında yalnız 
olmadığınızı anlarsınız...  

 

 

 

 

Yine yapılan araştırmalar gösteriyor ki; düzenli olarak kitap okumak hafızayı 
güçlendirir. 
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 Biliyorsunuz ki artık insanlarda kablolara bağlı yaşıyorlar, bir gün 
internet mi yok ya da daha kötüsü elektrikler mi gitti? Böyle 
durumlar sizin için sorun olmaktan çıkar. Çünkü mum ışığında kitap 
okumak sizin en çok sevdiğiniz hobilerinizden biri olacaktır.  

 

 

 

 

Hayatın gerçekleri ve rutini sıkıcı olabilir ancak kitapların sizlere kurduracağı 
düşler çok canlı olacak ve uzaklara gitmek için bir türlü gelmeyen tatil günlerinizi 
beklemek zorunda kalmayacaksınız, çünkü kitaplarınız her daim başınızın ucunda 
olacaktır. Kitap okurken evinizdeki küçük bir odada dahi olsanız, zihninizdeki 
hayal diyarlarında, belki kıtalar aşıyor olacaksınız, belki de zamanı...Geçmişte veya 
gelecekte bilinmez uygarlıkları keşfediyor da olabilirsiniz. 

  
 
 

 
 
 

Kitap okumak hiç şüphe yok ki yaratıcılığınızı da arttıracaktır. 
 
 
 
 
 

 

Kitap okumak sizi daha duyarlı bir birey hâline getirir. Çünkü kitaplar size 
yargılamadan önce anlamayı öğretir.  

              
       

 

 

 

    Tüm bu saydıklarım gerçekleşmese bile, kitap okumak başlı başına şahane bir şeydir. 
Çünkü bizatihi kitaplar şahanedir!  
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   Hasretinden Prangalar Eskittim 
 
   Seni, anlatabilmek seni. 
   İyi çocuklara, kahramanlara. 
   Seni anlatabilmek seni, 
   Namussuza, halden bilmeze, 
   Kahpe yalana. 
 
   Ard- arda kaç zemheri, 
   Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. 
   Dışarda gürül- gürül akan bir dünya...            
   Bir ben uyumadım, 
   Kaç leylim bahar, 
   Hasretinden prangalar eskittim. 
   Saçlarına kan gülleri takayım, 
   Bir o yana  
   Bir bu yana... 
 
   Seni bağırabilsem seni, 
   Dipsiz kuyulara, 
   Akan yıldıza, 
   Bir kibrit çöpüne varana, 
   Okyanusun en ıssız dalgasına 
   Düşmüş bir kibrit çöpüne. 
 
   Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, 
   Yitirmiş öpücükleri, 
   Payı yok, apansız inen akşamlardan, 
   Bir kadeh, bir cıgara, dalıp gidene, 
   Seni anlatabilsem seni... 
   Yokluğun, Cehennemin öbür adıdır 
   Üşüyorum, kapama gözlerini... 
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Tersine Dünya 
 

Uzaktan bir çığlık sesi kulağımı 
tırmalıyordu. Derinden gelen bu 
sesin yönünü bir türlü 
kestiremiyordum; Kestirsem 
dahi bir adım atacak takatim 
yoktu. Bedenim o kadar 
yorgundu ki kolumu 
kıpırdatacak halde değildim. 
Adeta karanlık bir kuyunun içine 
düşmüş gibiydim, uzaktan gelen 
çığlık sesi durmuyor, 
hıçkırıklarla devam ediyordu. 
Kimdi bu ağlayan? Ne istiyordu? 
Ben neredeydim? Bedenimin 
yorgunluğu zihnimi 
uyuşturmuştu adeta. Birden 
sırtıma aldığım iki dirsek 
darbesiyle uyandım.  
“Duymuyor musun çocuk 
ağlıyor, vır vır vır iki saattir 
kafamı şişirdi, sustur şunu. 
Yarın iş var. Yahu bir gece de şu 
uykumu bölmeyin “ diye 
homurdanarak dirseğiyle 
dürtmeye devam ediyordu.  
Evet artık o kara kuytudan 
çıkmıştım, kendi yatak odamda 
eşimin yanındaydım, ağlayan da 
bizim ufaklıktı. Saat üç 
olmalıydı, çünkü bu naralar 
“mama istiyorum” naralarıydı.  
 
Sabah erkenden kalkıp 
kahvaltıyı hazırlamış, bizim 
ufaklığı doyurmuş, büyük 
afacana zar zor kahvaltı yaptırıp 
okula yollamıştım. Eşim halen 
kalkmamıştı. Uyandırmasam işe 
geç kalacaktı ama seslenmeye de 
korkuyordum. Hiç sevmezdi 
uyandırılmayı ama 
uyandırmasam da: “Gene senin 
yüzünden işe geç kaldım” 
diyerek ağza alınmayacak laflar 
edecekti. Sonunda uyandırmaya 
karar verdim ve “ Hadi kalk 

hanım, işe geç kalacaksın “ 
dedim. Uyanması için bunu 
defalarca tekrarlamam 
gerekti. Sonunda: “Öf 
tamam kes, duyduk, 
kalkıyorum, sen benim 
eteğimi ütüle. Bugün mavi 
gömleğimi giyeceğim, onu 
da ütüle! Zaten gece 
uyutmadınız.” diye söylendi. 
Alıştım artık onun bu 
hallerine. O da böyle yapacak 
bir şey yok. Kaderimde ne 
varsa çekmeye razı 
olmalıyım. Zaten ailem de 
böyle düşünüyor. Bir adamın 
yeri karısının dizinin dibidir. 
Erkek evden bir kere çıkar, 
geri gelse gelse cesedi 
gelebilir. “Gene iki çizgili 
olmuş bu gömlek. Bir 
öğrenemedin ütü yapmayı! Ne 
işe yararsın ki zaten, elinden ne 
iş gelir Allah’ın belası! ” diye 
küplere bindi bizim hanım. 
Haklı. Ben ne işe yarıyorum ki? 
Biz erkekler kadınlar olmazsa ne 
yapabiliriz? Hiç bir işe 
yaramayız, biz varsak onlar 
sayesinde varız. O yüzden ne 
dese haklı… 
 
“Yiğidi öldür hakkını yeme” 
demişler. Bizim hanım o kadar 
da kötü sayılmaz. Fuat’ın hanımı 
eşinin çalışmasına dahi izin 
vermiyor. Erkek dediğin evde 
oturur, yemek yapar çocuk 
büyütürmüş.  Ama bizimki 
benim çalışmama izin verir. Bu 
sayede nefes alır, iki insan yüzü 
görürüm. Evin işleri artı iş hayatı 
beni fazla yoruyor ama ben razı 
geldim bir kere, girdiğim bu 
yoldan dönmek olmaz. 
Bizim evin iki sokak aşağısında, 
orta çaplı bir şirkette sekreter 
olarak çalışıyorum.  

                                                     
Günün belirli saatlerinde gider, 
dosyaları düzeltir, randevu 
saatlerini ayarlar, masaların 
tozunu alır, bir kaç çay servisi 
yapar mesaimi erkenden bitirir 
evime gelirim. Bir gün gene 
ufaklığı babama bırakmış şirkete 
doğru yürüyordum. Mahallenin 
çete kadınları her zamanki 
yerinde durmuş, gelene geçene 
laf atıyorlardı. Son zamanlarda 
mahallenin belası olup 
çıkmışlardı, polisler bile yaka 
silkiyordu onlardan. Erkek 
cinayetlerinden, tecavüzlerden 
ve gasp haberlerinden 
geçilmiyordu son günlerde. 
Hatta daha geçen hafta Özcan 
adında 18 yaşındaki genç bir 
oğlana tecavüz etmişler, 
öldürmüşler, üstüne de cesedi 
bulunmasın diye yakmışlardı. 
Faili meçhul kişi yakalanmış, 
savunma olarak da “Çok dar 
giyinmişti, beni tahrik etti!” 
demişti. Tahrik söz konusu 
olduğu için de ceza 
indiriminden yararlanmıştı. 
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Bütün bunlar son derece canımı 
sıksa da elimden bir şey 
gelmiyordu. Dün de böyleydi, 
bugün de böyle ve yarın da böyle 
olmaya devam edecek.  
 
Şirkete yirmi dakika geç 
kalmıştım. Sapı silik kadın 
çetesinin önünden geçmemek 
için yolumu uzatmak zorunda 
kalmıştım. “Ooo yavru kuş, gene 
geç kalmışsın” dedi patron beni 
görür görmez. Bizim patron, 40 
yaşlarında ama yaşını titizlikle 
saklayan esmer, uzun boylu bir 
bayan. Erkeklere sataşmayı çok 
sever, onlarla dalga geçmeye 
bayılır, evliliğe hiç sıcak bakmaz, 
evli çiftlere acıdığını söyler hep. 
Bir keresinde bana “çok mu 
hoşuna gidiyor karının himayesi 
altında yaşamak, boşan gitsin, 
kendi ayaklarının üstünde 
durmayı öğren, bu ezik 
kaderinizi değiştirin artık! 
Acıyorum sizin gibi erkeklere!” 
demişti.  Ama nasıl olur bu? Yok 
asla asla olamaz böyle bir şey. 
Kaderimiz böyle bizim, bunu 
kimse değiştiremez! Kadın 
olarak bunları demek kolay, 
onlar hiç erkek olmamışlar ki 
nerden bilecekler?  
 
Mesai bitmiş, eve dönüyordum,  
çok yorulmuştum, eşim pek 
istemese de bugün toplu taşıma 
araçlarına binmek zorundaydım. 
Haklı eşim, her yer sapık 
kaynıyor, taciz edenden, laf 
atandan geçilmiyor ortalık. Bu 
kadınlar kafayı yemişler sanki. 
Dünya ne hale gelmiş Ya 
Rabbim! Popomu sağlama alıp 
eve kadar kazasız belasız geldim, 
mutluydum. Hemen yemek işine 
giriştim, akşamdan ıslattığım 
nohudu ateşe attım, yanına pilav, 

ortaya salata, bir de tavuk 
kızarttım mı tamamdır.  
Eşim her zamankinden geç  
geldi, nedenini sormaya ne 
cesaretim ne de gücüm vardı. 
Zaten hiç tatlı bir diyalog 
geçmez aramızda. Girer girmez 
“Acıktımmm masayı hazırla” 
dedi. Masa hazırdı, onu 
bekliyorduk. “Buyur hanım, 
masa hazır, seni bekliyorduk biz 
de” dedim. Ellerini yıkayıp geldi 
masaya, önüne ne koyduysam 
yedi, bir çift kelam etmeden 
kalktı masadan. Halbuki biz 
severek evlenmiştik,  
hayalimdeki evlilik bu değildi 
benim... Üzülüyorum, hem de 
çok üzüyorum, hiç bir şey 
yolunda gitmiyor, ne kadar 
devam edecek bu? Patronumun 
dedikleri geldi aklıma,  aslında 
ne kadar da haklı, bu yaşadığım 
hayat, gece gördüğüm 
kabuslardan daha da korkunç. 
Kadın korkusuyla yaşamak, 
acaba kızar mı? Acaba beğenir 
mi? Acaba acaba acaba... 
Yoruldum artık. Bir anda bir deli 
cesareti geldi bana, ona gidip 
boşanmak istediğimi 
söyleyecektim, çocuklarıma ben 
tek başıma bakabilirdim, ne 
aileme ne de ona ihtiyacım vardı. 
Zaten varlığı da pek bir şey 
değiştirmiyordu ya neyse...  
Ah benim deli cesaretim... 
Gittim, salonda oturmuş 
haberleri seyrediyordu. Bir göz 
attım, haber aynen şöyleydi: 
“Karısından ayrılmak isteyen 
adam, eşi tarafından yedi ayrı 
yerinden bıçaklanarak 
öldürüldü.” Dehşet içinde 
ekrana bakarken bizim hanım: 
“Hak etmiş, erkek dediğin 
haddini bilecek, kadın 
boşanmadıktan sonra erkeğe ne 

oluyormuş” dedi. Yüzüne 
bakmasam da o şeytanî gülüşünü 
görebiliyordum. Ah benim deli 
cesaretim ahh... Kaderine razı 
gelmek zorundasın! 
Susmalıydım ve sustum... 

 
Biliyorum, biliyorum aklınız 
karıştı, yolunda gitmeyen bir 
şeyler var bu hikâyede. Garip 
değil mi? Azıcık da saçma. 
Aslında değil… Ne saçma ne de 
garip. Eğer bir gün sevgili 
dünyamız tersine dönerse, 
aynen böyle bir tabloyla 
karşılaşırız. Hikâyede 
geçenlerin hiç biri hayal ürünü 
değildir. Sadece roller 
değiştirilmiş; kadının yerini 
erkek, erkeğin yerini kadın 
almıştır. Bu düzen garibinize 
gitti, mantığınıza aykırı geldi 
değil mi? Ama kadına karşı 
şiddet, taciz, tecavüz, öldürme 
gibi suçlar yaşadığımız 
toplumun en acı gerçeklerinden. 
Her gün gazetelerin üçüncü 
sayfa haberlerinde okumaya 
aşina olduğumuz, 
normalleştirdiğimiz, zamanla da 
“olur böyle şeyler” deyip 
geçiştirdiğimiz rutin olaylara 
döndü bu tarz haberler. 
Medyanın ve toplumun ilgisini 
çekebilmek için yakılmanız 
yahut, ne bileyim parça parça 
kesilmeniz gerekiyor artık. Zira 
2012'de 165 kadın öldürüldü; 
150 kadına tecavüz edildi, 210 
kadın yaralandı, 137 kadın taciz 
edildi. Koruma talep ettikleri, 
tedbir kararı çıkarttıkları halde, 
24 kadın öldürüldü, 21 kadın 
ağır yaralandı. Bu tarz haberler 
uzar gider... Çünkü kadınlara 
karşı şiddet dünyada en yaygın 
lâkin en az cezalandırılan suçtur. 
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RESSAM EŞREF 
ARMAĞAN VE HAYATI 
 
1953 yılında İstanbul ilinin 
Fatih ilçesinde doğan Eşref 
Armağan günümüzde çoğu 
kişinin tanımadığı hatta 
adını dahi duymadığı bir 
ressam. Eşref Armağan’ı 
diğer ressamlardan farklı 
kılan bir şey var ; doğuştan 
âmâ olması. « Dünyayı 
parmak uçlarıyla gören 
adam » diyorlar Armağan’a. 
Çünkü dokunduğu her şeyi 
resmedebiliyor. Hem 
Türkiye çapında hem de 
yurt dışında çeşitli 
sergilerde yer alan 
eserlerinde adeta harikalar 
yaratıyor Armağan. Hem de 
tutkunun rengi kırmızıyı, 
umudun rengi maviyi, 
saflığın rengi beyazı ve 
hüznün rengi siyahı hiç  

 
görmemesine rağmen… 
Acıklı da bir hikayesi var 
ressamımızın ; hiç eğitim 
görmeden küçük yaşta 
kendi kendine yazmayı 
öğrendi ve tüm 
çocukluğunu babasının  
dükkânında çalışıp ona 
yardım ederek geçirdi, 
ancak boş zamanlarında 
resim yapabiliyordu. Fırça 
kullanmadan, sadece 
elleriyle çizen ressam 
« Fırça kullanırsam boyaları 
hissedemem » diyor. 
Yaptıklarıyla Harvard 
Üniversitesi profesörlerinin 
ilgisini çeker ve Amerika’ya 
götürürler Armağan’ı. 
Nöroloji dalından 
profesörler araştırmaları 
sonucunda Armağan’ın, bir 
nesneye dokunduğunda 
beynindeki görülen 
cisimlerin algılanması ile  

 
ilgili bölümün harekete 
geçtiğine şahit olmuşlardır. 
Ressamın hayatı ve yeteneği 
« The Colors of Darkness » 
isimli ödüllü belgesele konu 
olmuştur. Ayrıca Real 
Super Humans isimli 
belgeselde de aynı şekilde 
kendisinden ayrıntılı bir 
biçimde bahsedilmektedir. 
Bunun üzerine İngiliz bilim 
dergisi “New Scientist” 
Eşref Armağan hakkında bir 
makale yayınlanmıştır. 
Ayrıca birçok kez hem Türk 
televizyon kanallarında hem 
de CNN, BBC ve 
Discovery gibi kanallarda 
adından söz edilmiştir. 
Daha çok bilgi almak ya da 
sadece nasıl çizdiğini 
görmek için YouTube’da 
videoları mevcut.  

etudiant
www.armagan.com/
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Türk Dili ve Edebiyatına Ne Kadar Hakimsin? 
 

1. Kolay bir soruyla başlayalım. Hangisi şair değildir? 

a. Nilgün Marmara                       b. Birhan Keskin  c. Canan Tan 

                                                                           

 

 

2. Mona Roza hangi şairimize aittir? 

Mona Roza, siyah güller, ak güller 
Geyve’nin gülleri ve beyaz yatak 
Kanadı kırık kuş merhamet ister 
Ah, senin yüzünden kana batacak 
Mona Roza siyah güller, ak güller 
 
a.Sezai Karakoç  b.Cahit Zarifoğlu  c.Cemal Süreya   

 
                                                    
 
  

                                                                  

3. Devlet Ana romanı hangi yazarımıza aittir? 

a. Kemal Tahir                    b. Orhan Pamuk                      c. Orhan Kemal  d. Yaşar Kemal 

                                                                

 

 

 

4. Hangi karakter Tutunamayanlar romanına ait 
değildir? 

a. Selim Işık 
b. Nermin Ediz  
c. Turgut Özben 

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24
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5. Hangi roman daha önce yazılmıştır? 

a. Kuyucaklı Yusuf                                     b. Puslu Kıtalar Atlası                      c. Saatleri Ayarlama Enstitüsü  

                                                                                                    

d. İnce Memed 1                           e. Anayurt Oteli                                      f. Üç Istanbul  

                                                                                                  

 

 

6. Biraz da dil bilgisi. Görseldeki kelimenin doğru yazımı hangisidir? 

a. Egzos  
b. Egsos 
c. Egzoz 
d. Eksoz 
e. Egsoz 
f. Ekzos  

 

7. Peki burada ''de'' ekinin bitişik yazılması doğru mudur? 

 

a. Hayır 
b. Evet 
 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımı öncülerindendir? 

a. Fethi Naci 
b. Nurullah Ataç 
c. Rauf Mutluay 
d. Melih Cevdet Anday  
e. Falih Rıfkı Atay 
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9. Peki namütenahi kelimesinin anlamı nedir? 

a. Sonsuz 
b. Uygunsuz 
c. Kalabalık 
d. Zamansız 
 

10. Son olarak istiklal kelimesinin eş anlamlısı nedir? 

a. Hürriyet 
b. Bağımsızlık 
c. Savaş 
d. Özgürlük  
 
 
 
 
 
 
 

Cevaplar: 1-c, 2-a, 3-a, 4-b, 5-a, 6-c, 7-b, 8-d, 9-a, 10-b 

2’den az: Edebiyat dersine beden hocası girmiş: Türk Dili ve Edebiyatı’ndan o kadar uzaksın ki ya 
okulda edebiyat derslerinde arazi oldun ya da edebiyat hocanız beden hocasıydı. Edebiyatla ilgili 
olmadığın gibi dil bilgisi yönünden de oldukça zayıfsın. Biz söylemiyoruz, verdiğin cevaplar öyle 
diyor. 

2-4 arası: Edebiyatla aranın pek iyi olduğu söylenemez. Zaten imlâ kurallarını da hiç kafaya 
takmıyorsun. Şuan “imlâ mı ? O da ne ?” dediğini duyar gibiyim. Türk Dili ve Edebiyatına sahip 
çıkalım sevgili okur. Bir insanın dilinin sınırı, dünyasının sınırlarını belirler. Dünyan geniş olsun sen 
buna değersin. J  

5-7 arası: Cevaplarına bakılırsa hiçte fena sayılmazsın. Kendini kurtaracak kadar bilgi sahibisin ama 
unutma fazla bilgi göz çıkarmaz. Okumaya, öğrenmeye devam. Doğru yoldasın! Azmin sonu 
selamettir vesselam. J  

8-9 arası: Türkçe Senden Sorulur; Verdiğin cevaplara göre adeta cümlelere, kelimelere 
hükmediyorsun! Kelime hazinene ve dil bilgine çok güveniyorsun. Güvenmekte haksız da değilsin. 
Sözlük gibisin. Eksiklerin yok mu elbette var ama ortalamanın çok çok üstündesin! Ayrıca Türk 
edebiyatının öne çıkan eserleri hakkında da yeterince bilgiye sahipsin. Belki çok okumuyorsun ama 
okunması gereken kitapları çoktan bitirmişsin.  

10: Edebiyat Profesörü gibisin; Verdiğin cevaplara göre Türk Dili ve Edebiyatı’nın piri olmuşsun. Bu 
bilginin kaynağı nedir bilmiyoruz ama şurası kesin: Şiirler, romanlar, öyküler, yazarlar, şairler hepsi 
senden sorulur. Duvarlara spreyle dize yazanlardan bile olabilirsin. J Bitmedi... Sen aynı zamanda 
Türkçe dil bilginle de ışık saçıyorsun. Türkçeye hakimsin ve adeta kelimelerin efendisisin!  
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Devinette sur Paris 
Quelle ville ressemble au vin ? 
Paris. 

Tu bois le premier verre. 
Il est âpre. 

Au second, 
il te monte à la tête, 

Au troisième, 
impossible de quitter la table : 

Garçon, encore une bouteille ! 
Ensuite, où que tu sois 

où que tu ailles, 
tu est accro de Paris, mon vieux. 

Quelle ville 
demeure belle même s’il pleut quarante 

jours durant ? 
Paris... 
Fils de Hikmet, dans quelle ville 

voudrais-tu mourir ? 
A Istanbul 
A Moscou 
et aussi à Paris... 

A quel moment Paris devient-il laid ? 
Quand on met à sac les imprimeries 
et qu'on brûle les livres. 
Qu’est-ce qui n’est pas seyant pour Paris ? 
Les cars noirs aux vitres grillagées.  
Dans quelle ville as-tu mangé 

le pain le plus pur ? 
A Paris. 

Les croissants au beurre surtout. 
A croire qu’ils sortent 
du boulanger à Chezadébachi. 

Ce que tu as le plus aimé à Paris ? 
C'est Paris. 
A qui as-tu porté des fleurs, mon camarade ? 
Au mur des Fédérés 
Et aussi à une belle, fine comme la branche. 
Parmi les tiens, qui as-tu rencontré à Paris ? 
Namik Kemal, Ziya Pacha, Moustafa Suphi, 
et puis la jeunesse de ma mère : 

elle fait de la peinture, 
elle parle français, 
elle est la plus belle du monde. 

Et puis j'ai rencontré aussi 
la jeunesse de Mimi. 

Bon à qui Paris ressemble-t-il ? 
Au Parisien… 
Est-ce que tu crois en Paris, fils-de-l’homme ? 

Je crois en Paris. 
Paris, 15 mai 1958 



 

Artık yaşamak istemiyorum  
Olric.  

Onların istediği  
gibi yaşamak 
istemiyorum.  

Başım dönüyor 
 Olric. Sabahtan beri  

hiçbir 
şey yemediniz efendimiz. 

 Şimdi de  
içiyorsunuz. 

 Onlar da 
içiyorlar Olric.  

Karşılarında oturan kızlara  
bir şeyler 

 anlatıyorlar. 
Ben anlatmak,  

filan falan  
demek istemiyorum. 

 Sonum 
geldi Olric.  

Kendime yeni bir önsöz yazmak 
 istiyorum. 

Yeni bir dil yaratmak istiyorum. 
Beni kendime  

anlatacak bir dil. 
Ey insaf sahipleri! 

Ben ve Olric 
sizleri sarsmaya geldik. 

 Dünya 
 tarihinde eşi görülmemiş bir 

duygululukla ve  
kendini 

beğenmişçesine ve 
kendinibeğenmişçesinesankibizdenöncebirşeysöylenmemişçesinegillerden 

olmaktan korkmadan  
kapınızı yumrukluyoruz. 
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Nihayet insanlık da öldü: 

 İnsanlıktan paylarını alamayanlar için o zaten bir ölüydü! 

Nihayet insanlık da öldü. Haber aldığımıza göre, uzun zamandır amansız bir hastalıkla 
pençeleşen insanlık, dün hayata gözlerini yummuştur. Bazı arkadaşlarımız önce bu habere 

inanmak istememişler ve uzun süre, ‘Yahu insanlık öldü mü?’ diye mırıldanmaktan 
kendilerini alamamışlardır. Bu nedenle gazetelerinde, ‘insanlık öldü mü? ‘ya da ‘insanlık ölür 

mü?’ biçiminde büyük başlıklar yayımlamakla yetinmişlerdir. Fakat acı haber kısa zamanda 
yayılmış ve gazetelere telefonlar telgraflar yağmıştır, herkes, insanlığın son durumunu 

öğrenmek istemiştir. Bazıları bu haberi bir kelime oyunu sanmışlarsa da, yapılan araştırmalar 
bu acı gerçeğin doğru olduğunu göstermiştir. 

Evet, insanlık artık aramızda yok. İnsanlıktan 
uzun süredir ümidini kesenler, ya da 
hayatlarında insanlığın hiç farkında 
olmayanlar bu haberi yadırgamamışlardır. 
Fakat, insanlık aleminin bu büyük kaybı, bir 
çok yürekte derin yaralar açmış ve onları 
ürkütücü bir karanlığa sürüklemiştir; o kadar 
ki, bazıları artık insanlık olmadığına göre bir 
alemden de söz edilemeyeceğini ileri 
sürmeğe başlamışlardır. Bize göre, böyle 
geniş yorumlarda bulunmak için vakit henüz 
erkendir. İnsanlık artık aramızda dolaşmasa 
bile, hatırası gönüllerde her zaman yaşayacak ve çocuklarımız bizden, bir zamanlar insanlığın 
olduğunu, bizim gibi nefes alıp ıstırap çektiğini öğreneceklerdir. İnsanlığın güzel ve çekingen yüzünü 
bende görür gibi oluyorum. Zavallı insanlık kendini belli etmeden sokaklarda dolaşır ve insanlık için 
bir şeyler yapmağa çalışanları sevgiyle izlerdi. Bugün için insanlık ölmüşse de, onun ilkeleri akıllara 
durgunluk verecek bir canlılıkla aramızda yaşamağa devam edecektir. İnsanlıktan paylarını 
alamayanlar için o zaten bir ölüydü; onun bu kadar uzun zaman yaşamasına şaşılıyordu. Yıllar önce 
küçük bir kasaba da dünyaya gelen insanlık, dünya savaşlarından birinde, çok rutubetli bir siperde 
göğsünü üşütmüş ve aylarca hasta yatmıştı. Bu olaydan sonra, hastalığın izlerini bütün ömrünce 
ciğerlerinde taşıyan insanlık, önce ki gece sabaha karşı nefes alamaz olmuş ve gösterilen bütün 
çabalara rağmen gün ağarırken doktorlar, insanlıktan ümitlerini kesmek zorunda kalmışlardır. Doğru 
dürüst bir tahsil görmeyen ve kendi kendini yetiştiren insanlık hiç evlenmemişti. Küçük yaşta öksüz 
kalan insanlığa doğru dürüstte bir miras kalmamıştı; bu yüzden sıkıntılarla geçen hayatı boyunca 
insanlık, başkalarının yardımıyla geçinmeye çalışmıştı. İnsanlığın ölümüyle ülkemiz, boşluğu 
doldurulması mümkün olmayan bir değerini kaybetmiştir. Gazetemiz, insanlığın yakınlarına 
başsağlığı ve sonsuz sabırlar diler. Not: merhumun cenazesi, önce, uzun yıllar yaşamış olduğu 
Hürriyet caddesinden geçirilecek ve ölümüne kadar içinde barındığı ümit apartmanı bodrum katında 
yapılacak kısa ve sade bir törenden sonra toprağa verilecektir. 

etudiant
illustré par Loui Jover
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Yusuf ile Züleyha  

Kalbin Üzerine Titreyen Hüzün 
 

Allah güzelliği  yarattı, yarısını Yusuf’a diğer yarısını 
mahlukata verdi. Kader Züleyha’yı Yusuf’un çöl ateşinde 
pişirdi. Çöl ile başladı bu hikâye. 
Yusuf: En güzel, en temiz, en masum, en iffetli olan.  
Züleyha: Destansı bir güzelliğe sahip, âşık olunan, arzu 
edilen, bütün Mısır erkeklerinin rüyası. 
Yusuf: her şeyiyle teslim sevdiğine. Teslimiyetin adı 
Yusuf.  
Züleyha: Âşık. Yusuf'a âşık Züleyha. Her şeyiyle teslim 
Yusuf’una, iffeti, namusu, güzelliği… 
Yusuf: Âşık. Ama Züleyha’dan öte bir Züleyha’ya. 
Kaderini Züleyha'ya tecelli edeneydi onun aşkı.  
Züleyha: Büyük âşık… Görmek istedi Yusuf’unun kara 
gözlerini, bakmak istedi için için. 
Yusuf: İffeti alem. Bakmadı hiçbir zaman Züleyha’nın 
gözlerine.  
Ardından iftira.Zindan.Ruyai.Zindan.Acı.Zindan. 
Yusuf: Tam on iki yıl iftiranın kollarında.  
Züleyha: Aşıktı, divane oldu. Zor oldu ama buldu 
Yusuf'tan öte Yusuf’unu. Ürperdi. İçinden geçen yangın 
duruldu, kalbi huzur buldu. “Rabbim” dedi ve sustu. 
Yusuf: Mısr’a doğan güneş, kuyulara misafir, karanlık 
zindanlara aydınlık. Babasının gören gözü, Züleyha’nın 
kaderi. 
İşte böyleydi Yusuf’un hikayesi…  
  
Kalemine âşık olduğum kadın Nazan Bekiroğlu’nun 2000 yılında kaleme aldığı Yusuf ile Züleyha 
kitabı bu dergide okumanızı önerdiğimiz ilk eser. Bu eserinde okuyucuya, kendine has şiirsel anlatımı 
ve akıcı diliyle, Yusuf ile Züleyha’nın şiirleştirilmiş kıssasını sunuyor biz okurlarına. Bekiroğlu, her 
cümle üzerinde büyük bir incelikle çalışmış, her cümlesine ayrı özen göstermiş ve kaleminin ustalığını 
tüm muhteşemliğiyle diğer eserlerinde olduğu gibi bu eserinde de sergilemiştir. Adeta kelimelerle 
oynamış, onları kendi iç dünyasında allayıp pullayıp edebiyatımıza bir inci tanesi kazandırmıştır. Her 
anlamda okuyucu açısından doyurucu bir kitap Yusuf ile Züleyha.  Bu kitabı okuduktan sonra birçok 
kitap size yetersiz gelecektir. Zira Nazan Bekiroğlu kalemiyle insan ruhunun inceliklerine dokunmayı 
çok iyi biliyor. Güzel bir alıntıyla yazımı burada noktalıyorum ve bu kitabı canı gönülden okumanızı 
tavsiye ediyorum. 
 
“Bir gün, Efendim, dediyse bana Yûsuf, Yûsuf’un dilinde ve sesinde bir araya geldiyse Efendim 
sözcüğünü sözcük kılan seslerin işaretleri, E, F, tekrar E, arada bir N,D,İ ve M. Harflerin en 
kutlularıdır bunlar bana göre, efendim’dir sözcüklerin şâhı bundan böyle. İçim sızlamaksızın nasıl 
efendim diyebilirim, a benim Efendim?” 
          Pınar Yıldırım 



Kitap Önerileri Tiryaki Sayı 1 

 32	

 
“Fizik kanunlarına göre iki cisim aynı anda ve aynı yerde 
bulunamaz; yani beyninizde olumlu düşünce varsa olumsuz 
düşünceye yer yoktur, olumsuz düşünce varsa olumluya yer 
yoktur.” 
Herkes HAYAL kurar fakat kimse HEDEF belirlemez. « İkisinin 
arasında ince bir çizgi var » diyenlerdendim ben de Avucunuzdaki 
Kelebek’i izlemeden önce. Evet ben önce izledim, daha sonra kitabın 
varlığından haberim oldu. Kitap, bize hayallerimizin kesinlikle hedef 
olmadığını, mutlaka ulaşmamız gerekmediğini öğretiyor. 
Hayallerimizin nasıl hedefe dönüşebileceğini anlatıyor : TOMBUL 
olmaları gerekiyormuş… “Bir hayal kurun” demiyorum. Ama 
hayalleriniz size yağmurlu günde güneşi gösterir… “İnanç 
Görünmeyene inanmaktır, görünmeyene inanırsanız başkalarının 
görmediklerini görebilirsiniz”. Bir hedefiniz, yani bir hayat amacınız 
mutlaka olmalı. Çünkü hayat amacı insanın gözüne ışık getirir. 

Kitabın ilk sayfasından sonra siz de benim gibi yazarın diğer kitaplarını araştırmaya başlayacaksınız. 
Sakın arka kapaklarına aldanıp seçim yapmaya kalkmayın; çünkü orada anlatıldığından çok daha 
etkileyici kitaplar… Günümüzde « kişisel gelişim » kategorisinde yer alıyor bu tarz kitaplar fakat 
Ahmet Şerif İzgören’e göre kişisel değil toplumsal gelişmeliymişiz. Şimdi hepinizi topluluk olarak 
gelişmeye davet ediyorum. Ha olur ya illaki aranızdan biri çıkar şimdi “ben kitap okumayı sevmem ki” 
der. O kitap okumayı sevmeyen kişileri de Avucunuzdaki Kelebek seminerini izlemeye davet 
ediyorum. Toplum olarak gelişmek için bir saat çok olmasa gerek…  

Neslihan Kaya 
 
Puslu Kıtalar Atlası, Ihsan Oktay Anar’ın yayımlanan ilk romanıdır. 
Kitap ilk kez 1995 yılında İletişim Yayınları tarafından 
yayımlanmıştır. Aslında tamda burada, bu noktada sözün 
kilitlendiği yere geldiğimi söyleyebilirim. Neden mi? Çünkü İhsan 
Oktay Anar öyle bir kitap yazmış ki okurken parmaklarımdan 
kayarak aksa da anlatırken dilime adeta bir kilit vuruluyor. Bu 
efsane kitabı kelimelerle ifade etmek bir hayli zor… Fakat öncelikle 
şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki eğer sizde benim gibi tarih 
romanı sevenlerdenseniz kesinlikle okumanız gereken bir roman 
Puslu Kıtalar Atlası. Çünkü buram buram tarih kokuyor bu kitap! 
Anar bizlere, tarihi kurguyla harmanlayarak fantastik bir kitap 
sunmuş. Bunun yanı sıra hikayeye, felsefi boyut katarak daha da 
etkileyici bir konum kazandırmış. Roman çok sürükleyici olmakla 
beraber, okurken yazarın hayal gücüne ve detaylarla oluşturduğu 
farklı minik hikayelere hayran bırakacak bir içeriğe sahip.  
Dikkat! Bu kitaptan sonra siz de benim gibi yazarın diğer kitaplarına hücum edebilirsiniz. Yorumuma 
kitapta çok beğendiğim bir alıntıyla son vermek istiyorum. “Bu dünyada insanların korktuğu tek şey 
öğrenmekti. Acıyı, susuzluğu ve üzüntüyü öğrenmek onların uykularını kaçırıyor, bu yüzden daha 
rahat döşeklere, daha leziz yemeklere ve daha neşeli dostlara sığınıyorlardı. Dünyaya olan 
kayıtsızlıkları bazen o kerteye varıyordu ki, kendilerine altın ve gümüşten, zevk ve sefadan, lezzet ve 
şehvetten bir alem kurup, keder ve ıstırap fikirlerinin kafalarına girmesine izin vermiyorlardı.”  
          Büşra Akyüz 
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Van Gogh, Tablolarıyla Beyaz Perdede Canlanacak 
Dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un hayat 
hikâyesi, resimleri ve mektuplarının bir araya getirilmesiyle 
animasyon olarak beyaz perdeye taşınıyor. Filmin senaryosu ünlü 
ressamın yazdığı 800 mektup üzerinden yazıldı. Business HT’de 
yer alan habere göre 37 yaşındayken kendini göğsünden vurarak 
intihar eden tarihin gördüğü en büyük ressamlardan Vincent Van 
Gogh’un hayatı resimleriyle beyaz perdeye taşınıyor. İlk fragmanı 
yayınlanan “Loving Vincent” (Vincent’i Sevmek) adlı film için 
Hollandalı ressamın 120’den fazla tablosundan esinlenildi. Film, 
Van Gogh’un fırça darbelerini anımsatan ve 100 ressam tarafından 
çizilen 12 yağlı boya tablonun art arda eklenerek birer saniyelik 
görüntüler oluşturmasıyla yaratıldı. Yapımcılığını Breakthru Films 
ve Trademark Films’in üstlendiği film, Van Gogh’un 125 yıl kadar 
önce yaşadığı çalkantılarla dolu hayatı, kariyerini ve yolunun bir 
şekilde kesiştiği insanları konu alıyor. Yapımına 2012 yılında başlanan filmin gösterim tarihi henüz 
net değil. Projenin tamamlanması için Polonya’nın Gdansk şehrindeki merkez stüdyoda çalışmalar 
devam ediyor. 
 
Japonlar yapmış yine yapacağını 

Yapay Zekanın Yazdığı Roman Neredeyse Edebiyat 
Ödülü Alıyordu! 
“Bir Bilgisayarın Roman Yazdığı Gün” “Konpyuta ga 
Shosetsu wo kaku hi” adlı kitap bir yapay zeka 
tarafından yazıldı ve edebiyat yarışmasında  finale kaldı.  
Hızla gelişen teknoloji çağında birçok meslek erbabı 
yaptıkları işleri robotlara bırakacak olmanın korkusunu 
yaşıyor ancak kimsenin aklına bu meslek gruplarından 
birinin yazarlık olacağı gelmezdi. Dövüş Kulübü’nün 
yazarı Chuck Palahniuk bizi yapay zeka karşısında 

zamanında uyarmıştı: “Fotoğraf icat edildiğinde ressamlar ne yaşadıysa, yapay zekanın gelişimiyle 
birlikte öykü yazarları aynısını yaşayacaklar. Robot yazarlar kusursuz kitaplar yazabilecekler. Bu 
yüzden tıpkı ressamlar gibi sürreal çalışmaktan ve gramer sınırlarını zorlamaktan çekinmeyin.”  
Usta yazarın bahsettiği gün sonunda geldi. Bir Japon yapay zeka programının ortak yazarlığını yaptığı 
kısa roman ulusal edebiyat ödüllerinde ilk aşamayı başarıyla geçti. “Bir Bilgisayarın Roman Yazdığı 
Gün” adını taşıyan roman Japonya’nın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Hoshi Sinichi 
Edebiyat Ödülü için yarışmaya katıldı. Toplamda 1.450 romanın yarıştığı etkinlikte Hitoshi 
Matsuraba ve ekibinin geliştirdiği yapay zekanın yazdığı kitap finale kadar yükselmeyi başardı. 
Artık en büyük rakibimiz yapay zekalar mı olacak? 
Robot yazarlar bugüne kadar veriye dayalı içerikler üretmek konusunda kullanılıyordu. Stok raporları, 
analizler ve diğer veri bazlı yazılar için çoğu zaman insanlardan iyi iş çıkarıyorlar. Ancak sıfırdan bir 
hikâye oluşturma ve karakter tasvirleri yapabilme becerileri, roman yazarları için endişe verici bir 
gelişme olsa gerek. 
Etkinlik sonrası konuşan Japon bilim kurgu yazarı Satoshi Hase’nin açıklamasına göre, kitap şaşırtıcı 
şekilde başarılı bir kurguya sahip. Buna karşın karakter tasvirleri konusunda halen aşılması gereken 
eksiklikler bulunuyor. 
Ancak Hitoshi Matsubara baş koyduğu bu yolda ısrarcı ve geleceğe dair umutlu. “Gelecekte yapay 
zekanın potansiyelini insana ait kreatif zekayla yarışacak seviyeye getirmek isterim”  diyor. 



Edebiyat mırıltının ve naranın  
yerini tayin eder. 

 Onlara ayar çeker.  
Eşya, kelimeler karşısında  
savunmasız, dirençsizdir. 

 Zihnimizi edebiyat dekore eder. 
 Kalbimiz ile beynimiz arasında 

 işlek kanallar, tüneller, koridorlar açar.  
Ahlaki olgunluğun, vicdan hassasiyetinin,  

gönül ferahlığının 
 imkanlarını; edebiyat sanatı 

sayesinde keşfederiz. 
 Bir kumandanı, 

 bir deliyi, anneyi, büyücüyü, talebeyi, avukatı,  
  fahişeyi; korkağı,  

cömerdi, zavallıyı, kurnazı,  
dâhiyi, tembeli, salağı… 
 Kelimelerinden tanırız.  

Sağlam bir edebiyat donatımı,  
bize insanların ruhunu sezme, 

 insanlığımıza hakim  
olma, sahip çıkma gücü verir.  

Birbirimizi hakikaten 
 tanımamız, sahiden anlamamız,  

derinden kavramamız 
 edebiyat sayesindedir.  

Cehaletten, zalimlikten,  
hoyratlıktan, çiğlikten, zayıflıktan 

 başka nasıl sıyrılabiliriz?  
Edebiyat, terbiyenin namütenahi  

hulasasıdır. Görgünün vitaminidir,  
bizi telef olmaktan 

 kurtaran şifalı iksirdir: Bizi, 
 elimizdekinden farklı bir sonsuzluğa sevk eder. 

 Hem ağaçları,  
hem  

ormanı görmemizi sağlar. Yaprakların bakışlarını, 
 meyvelerin soluğunu, gövdelerin 

 çarpıntısını duyarız.  
Ardı arkası  

kesilmeyen ibret ve hikmet patlamalarının  
arasında yaşadığımızı 
 fark ederiz. Harbin,  

sulhun, muhabbetin, dostluğun,  
aşkın, nefretin, emeğin, dikkatin, tedbirin, takdirin… 

 Mânâsını öğreniriz. Mânâ 
 ile anlam arasındaki ayrıma  

temas ederiz.  
Anlam, bizdeki karşılıktır; mânâ ise hakikatin kendisidir.  

Böylece,  
benzer şeyler arasındaki  

farklar ile farklı şeyler  
arasındaki benzerlikleri kurcalarız.  

Gönlümüz neye elverir,  
vicdanımıza ne sığar,  

aklımız neye erer?  
Edebiyat bilmeyen,  

soru soramaz, cevap bulamaz,  
problem çözemez. 

                    Murat Menteş 
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