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Bir yanardağ düşünün ki 
lavlarını fışkırtarak soğutuyor içini.

 
Güneş sıcaklığından yorulup

 inzivaya çekiliyor geceleri.
 

Ya bizim içimizdeki ateş? 
 

Bitmek tükenmek bilmeyen sızılar, 
yangınlar biriktirir sanatçılar içinde.

 
Bir ressam resim yapmasa, bir şair şiir yazmasa, 

bir müzisyen enstrümanını çalmasa 
o ateş büyür de büyür içinde.

 
İşte bu noktada diyoruz ki iyi ki sanat var! 

 
“Ateş düştüğü yeri yakar.” Doğru... 

 
Kimse kimsenin ateşini anlayamaz. Bir de en kötü ateş

var ki nefes alıyorken bire bir buna maruz kalmak,
korlar içinde küllenmeyi, ölümü beklemek...

 
Ne çok hüzünle doludur temmuz! 

 
Hiçbir suyun serinletemediği ve hiçbir rüzgârın

dindiremediği kadar sıcaktır içimiz.
 

Leyli Sanat yazarlarıyla bu sayımızda “ateş” temasını
işledik. 

 
Emeği geçen herkese teşekkürlerimizle.

 

S E D A  B A Ş T A Ş
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Genel Yayın Yönetmeni

Ön Söz



Bir dağ ateşi başındasın, ateş sönmek üzere.
Yakacak bir şeyin kalmamış, 

Öylece bakıyorsun boşluğa ve üşüyorsun;
Peki ya şimdi diyorsun içinden,

Nasıl ısıtacağım içimi?
Belki birkaç umutsuzluk yakarsın,

Hem bir işe yaramış olurlar.
Belki de biraz utanç yakarsın,

Yanında zorla taşıman gerekmez artık.
Belki azıcık da acı yakarsın,

Bu seni birkaç saat daha idare eder,
Sonra üç beş parça da korku atarsan sönmek

üzere olan alevlere,
Hiçbir şey yakman gerekmez artık,

İşte o zaman güneşin doğuşunu görebilirsin,
Yeni gün ısıtır seni.

 

A T E Ş  |  2

Üşüyorsun

E C E M  O N A T
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"Semahlar saf ola
Dertler def ola
Varlığımız birliğimize 
Bir olmamıza ‘merhaba’" dediler

Bir çift turna
Sıkışmış zâkirin 
Teline sazının
Gördüğü avucundaki
Yüzüdür Hakk’ın
Niyazdır bağrına bastığı
Pervaneler misali
Döne döne 33'ler
Baş açık, yalın ayak
Yekvücut oldular
Yanıyor yobazın ateşi
Beri Kerbela'dan
Orta yerinde Sivas'ın
Madımak derler bir kıyım
Kora dönmüş nârın üzerinde
Aşk ile semaha duranlar
Çığrışıp, çırpınıp durur
Ateşin karanlık dumanında 
Yundu yıkandılar "hû" ile
Can oldular toprağın sinesinde

N U R T E N  D İ N Ç E R

Nar-ı Can
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Sen benim kutsalım 
Ben kutsalımın yobazı
Yıkılmaya yüz tutan bir puttum

Adını ekmek gibi her gün
Üç kez öpüp alnıma koyuyordum

Anılarım susar
Ve bir ayindeymiş gibi dinlerdim hep seni
Biliyorum tükettim bütün harfleri
Tedavülden kalktığımı bilemezdim

Ben ateş yakmak için dağlara
Sen hep maviye giderdin
Bir mahşer-i bozkıra çevirdin günlerimi

Çaldığım tüm kapıların ardında yokluğun 
Yasını tutamadığım günlerim var daha
Ama hiçbir mucize uğramaz artık bana

Bir köşede ihtiyarlarken tanrılarım
Kendi neslimin namazını kılıyorum
Ne olur gün ışığına bırakma
Uyurken öldür beni

Uyurken
Öldür Beni

A D E M  C A T U K



5  |  A T E Ş

Çok üzdünüz kadınları;
Ellerinden hiçbir bardak su içmemiş gibi,
Yaptıkları yemekten hiç yememiş gibi,
Ütüledikleri gömleği hiç giymemiş gibi... 
Oysa kaç yaşında olursa olsun küçük bir kız çocuğuydu kadın. Narindi, nazlıydı.
Nankörce davrandınız. 
Haklarına göz diktiniz!
Evlatlarına göz diktiniz!
Namuslarına göz diktiniz! Sonra, namussuz deyip canlarına göz diktiniz! 
Üzdünüz, çok üzdünüz.
Kendi oluşturduğunuz şiddet artınca çareler aramaya başladınız.
Korumaya çalıştınız. Koruyamadınız.
Üzdünüz, ağlattınız, öldürdünüz!
Ölüsüne bile merhamet etmeden yaktınız, attınız, parçalara ayırdınız.
Kara toprağı bile çok gördünüz.
Sorsalar sizde bir ananın evladıydınız!

Nankörlük

Ö Z G E  D E M İ R



Kalbimin yangınlarından haberin var mı? 

Yanmak sadece cehenneme mi ait yoksa? 

Bu dünyada da yanmak yok mu?

Öbür dünya var mı ya da? 

Sorular asıyor beni harf aralarına

Ve senin haberin yok soluklardan,

Sorulardan,

Sonsuz sevdamdan.

Nefesin tenime değmiyor,

Soğuyamıyorum.

Aksine yanıyorum yokluğundan

Ama sana güneşli baharlar gelmiş de oradan…

Görüyorsun ve…

Ve gülümsüyorsun. 

Sonsuz mutluluklar senin ruhuna dolsun!

Yanan Ruhuma
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M E R V E  A L T I N T A Ş
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Hangi Ateş

Hangi ateş yakmalı,
Hangi yorgun hallerde kimsesiz kalmalı?

 
Derin ateşler sığınağı olmuş hezeyan varlığın,

Durumsuz vakitsiz iç çekişlerde yorgun hissiyatlar süslü sarmaşık.
Şarampole yuvarlanmış acınası umut,

Bir alev sancısı sarmış, kırmızıdan daha da koyu.
 

Yıldızlara benzetiyorum onlar kadar ışılası,
Ellerin çiçeklerle kaplı, kapında kıvılcım çağları. 

Kırmızı menekşe renkleri sarmış toprağın en mükemmel halini.
Ellerine bak sonra da yıldızlara,

Korkma yakmaz ateşi.
 

Kıvılcımdı, ne zaman ki kor oldu ateşin.
Gönül gözü incindi, söndüremez yergiyi.
Rüzgârlar eserken toprağı savurur sesin.

Sesini duyayım harman olur duygusu serin.
 

Evren dahi kimsesiz kalmış, geride bıraktığım ne varsa kül.
Dünyada hafif yangınlar gördüm hiçbiri benim değil.

 
Ben ateşe bıraktım, senli günleri kimse böyle yanmadı.

Şimdi gitme vakti, korlanmış evrenselinde denizde süzgün nefesi. 
 

Hangi yangınlarda bulacaksın beni?
Kimsesizliğin alevi olmuş derinlik.

Hangi durumsuz duygularda kor ateşi,
Hadi bul beni.

 
 M . K .



Gözyaşı Kurusu
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Kur’an’ı ilk okuyan peygamber,
Ben bir şairken okumaya ihtiyacınız olmayacak.

Yer yer sayfa 
Ayraç-ı kitap kaldığım.
Kâğıt kaplama dişlerim.

Kalemler bu kadar mı farklıdır?
Ağaçlar bu kadar mı…

 
Bir müddet daha burası kursak.
Bir cadde tutturmuş gidiyor, 

İnsanın yeşil bursları kesiliyor resmen. 
 

Güzel bir kayısı kurusunun olmadığı zamanlarda
Gözyaşı kurusu için yaşa takılır zaman.

Ah su başıma gelenler!
Derin bir kapta iyice çırpınan gibi 

Bir duygu fesadından beri Hz. Yunus’un midesinde 
Boğulmazsam aldanırım.

Yaşamak inandırıcı gibi yalancı gelir.
 

R E M Z İ Y E  Ç E L İ K



Gözlerine karalar mı çektiler Ezo?
Sürmeli bakışlarında yağmur bulutları...
Bir yerlerde şimşekler çakıyor,
Dudak kıvrımlarının çaresizliğine sığınıyorum
Hayallerine yıldırımlar mı düştü Ezo?
Baksana insanlık dumanlı...

Bazen ele geçiriliyor yıldızlar
Ay küsüyor geceye
Gece karanlığın hükmünü sürmekte...
Bazen ağlıyor bucaksız kuşlar
Bazen öfke kusuyor köhne yalnızlığın
Geçmişin kadranına yapışıyor kahkahaların
Hiç kimse kazıyamıyor gamzelerini
Yelkovanın şah damarından

Telaşsız sonbahar düştü ellerimize
Yapraklar rüzgârsız döküldü Ezo
Sen ağladıkça yeşermedi ağaçlar
Sen ağladıkça bozkırlar hüzne doydu
Sen ağladıkça kirli bir iz kaldı alın yazımda
Gözlerinin şelalesi kurudu Ezo
Şimdi içine akıyor gözyaşların

Susturulmuş tümcelerinin esareti
Sıkarken boğazını hürriyet için
-An kala ölüme- konuşmuyorsun Ezo
Yitirilmiş alfaben vardı senin
Kalbinden alıkonan bir mahşer-i cümbüşün
Çalgısız notaları duyuluyordu
Nabzının kanat çırpışlarında
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S E D A  B A Ş T A Ş

Seni yeniden sev Ezo, yeniden
Gök kubbede adın kalsın, adında feryadın

Kuş uçmaz kervan geçmez diyarında
Yol bilmez iz görmez harabende

Avucuna sıkıştırdığın memleket kokulu heybende
Ağaç kovuğuna saklanan mazinde

Seni yeniden sev Ezo
Sev ki gözlerine mavi yerleşsin

Sev ki ardından umut türküleri söylensin
 
 

Yollar sarp, geçit yok
Surlar döşenmiş insanlığa

Hangi pencereyi açsam ölüm kokuyor
Kan rengi acıları gömüp yedi kat yere

Sırtlanıp bakışlarını taşısam mutluluğa
Gökkuşağı yuva yapar mı saçlarına

 
 

Köreldi düşlerin toz pembe hafızası
Bir yerlere çığ düştü ezildik Ezo

Şimdi hoyrat bir gecenin koynunda
Yakarken ağıtlarımızı insanlığa

Ey zaman,
Hangi çıkmaza götürüyorsun bizi

Dört nala...
 

 Ezo
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Ew der tarî 
Ev der tim ronî
Em jî dixwazin rûyê me ronahiyê bibîne
Direvin diçin wê derê

Ev der jî ne ronî ye
Dibêjin, ev der ronahiyê 
Em dibêjin rojek ronahî, em bibînin bes
Dibêjin hah barê tarî paş xwe bigirin û herin 

Barê me tarî û diçin rê
Riyên ku tu kes neçûye, yan jî herkes tê re çûye 
Em diçin barê me tarî paşiya me reş 
Çavê me girtine û em nizanin ronahî
Na na na
Ew der jî tarî ye. 
Çavê me girtî
Em nizanin ronahî ye..

M U S T A F A  S Ü Z E N

Em Nizanin Ronahî

Orası karanlık
Orası her zaman aydınlık
Biz de yüzümüzün aydınlığı görmesini istiyoruz
Kaçıp gidiyoruz oraya

Orası da aydınlık değil
Derler ki orası aydınlık
Deriz ki bir gün aydınlık görelim yeter
Derler ki hah, bu kara yükü sırtınıza alın ve yola çıkın

Yükümüz karanlık ve yola çıkıyoruz
Kimsenin geçmediği yollardan ya da herkes geçti
Biz gidiyoruz yükümüz karanlık arkamız siyah 
Gözlerimizi kapatmışlar biz aydınlığı bilemeyiz
Hayır hayır hayır
Orası da karanlık
Gözlerimiz kapalı
Biz aydınlığı bilemeyiz...

Biz Aydınlık Bilmeyiz
Türkçe Çeviri
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Bayat Gazete Zamanları
nasıl oluyor yaşamak dediğin

kimseye yetmiyor saatlerin mirası
ölümü ekliyoruz adımızın sonuna
hani kuralı olmazdı bazı şeylerin

 
yalansız haber düşmüyor akşamlara

anlamını yitiren bir sözün yanına varılmaz artık
bir kaos başlıyor tüllere biriken kuşkudan
demokrasi dedikleri yeni sosu zorbalığın

 
kuyruklarda eksik olmuyor insanlar

kim(ler) bizi sıraya koyduysa…
aslında sıradan birileri değiliz

 
biraz daha yoksulluk almasak olmaz mı baba

arkamızda devlet var
uzaya kim çıkarsa çıksın bize ne

eşit uzaklıkta değiliz dünyaya
 

allahsız bir matematik yanlış hesaplıyor olup biteni
avlulara sokuluyor yeryüzünün gürültüsü
dağlar kışın dünyanın öbür ucunda sanki

kimse duymadı
duvarlar duyar belki sesimizi .

 R I D V A N  Y I L D I Z



Yürek Yangını
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Gönül yangın yeri
Ne diniyor gamı, kederi
Ne de duyuluyor elemi.
O ateş ki yakıp kavuruyor anıları.
İlkin bir kıvılcımla tutuşuyor yürekler 
Sevdanın kollarında küllenmiş, 
Kor gibi bekler. 
Çehrende beliriverir ateşin şavkı
Kavuruverir sineni.
Derya deniz düşünceler dindiremez
Uğultulu çığlıklar söndüremez
Ahker benliğini.
Bin ah etsen de işitmez 
Vurgun gönlün. 
Okyanuslar sersen önüne
Durulur mu bu boğuk alevler? 
Yeşillenir mi yeniden
Kalbindeki bahçeler? 
Havalanır mı özüne sirayet etmiş kelebekler?  
Kim bilir... 
Gün olur acılar diner, 
Hareli sancılar söner. 
Gürültülü dalgalar 
Sessiz yakamozlara bırakır yerini. 
Soluk soluğa hisler susar
Feraha çıkınca düşünce. 
Yakınmaz, feryadı kesilmiştir. 
O vakit, 
Katreler kadar temiz artık
Taşıdığın harabe... 

B E Y Z A  B A Y R A K D A R



Bir çocuk ne kadar çocuk olamayabilir ki? Recep… Recep bir ayakkabı boyacısı. Bütün bir hayatını,
bugününü, dününü ve yarınlarını hatta gelecek iyi ve iyi olmayan günlerini, umudunu bir ayakkabı
sandığında götürüp getiriyor. Sandığı, boyası, cilası, fırçası ve fazladan bezi. Umut, fakirin ekmeği.
Ekmeği fakirin umut. O sandığın Recep’ e ekmek dışında getirdikleri de var elbet. İnsanların cebindeki
üç beş lirayı kapmak için yapmadığı kurnazlık kalmaz. 

 - Boyayayım mı abi? 
 -Abi be bir tozunu alayım! Üç dakika be abi, hemencecik, şimdiye diğerine geçmiştim!
  Tam bunları söylerken hemen parmak ucunda beklettiği boyayı ayakkabının burnuna sürüverir. 
 - Bak abi sürdüm artık! Hemen boyarım be abi... Cillop gibi olur. 

Tüm bunlar Recep’i ayağının tekini sandığın üstüne koyup belki de elindeki gazete kupürünün ilk
sayfasında, ortasında ya da işte köşesinde başında gezinen boş manasız iki çift göze sahip insanların
gözünde çakal, uyanık, zeki, işin ehli, işin piçi gibi sıfatlara bürünmesini sağlayan yetenekleriydi.
 
Recep’i bu denli yetenekli yapan aslında umutlarıydı. Yani ekmek. Para kazanmalı Recep, yırtık olmalı
ki kendini pazarlayabilsin. Aslında hepimiz hayatımızın belirli anlarında böyle olmalıyız, değil mi?
Mesela iş görüşmesinde, mesela bir randevuda bir kadını etkilemek, kandırmak için; aklı cebinin bir
karış yanında olmak gibi işte…

Recep her gün o sokaklarda, aydınlatmaktan sıkılmış, arada bir yanmama eyleminde bulunan sokak
lambaları altında. Soğuk, ıslak bazen de çok sıcak kaldırımlarda “Abi boyayalım mı, parlatalım mı?”
diye gezer, oturur, ıslanır, üşür, kızarır… Küçük, kara, nasırlı elleri; zayıf, ince boynu… Yağız bir
delikanlı: Recep.

Kalabalık bir ailesi var Recep’ in. Babası yaşlı. Yaşının ve sefaletin getirdiği hastalıklarla her gün
tanrının yakasına yapışarak "Neden ulan, neden!?" diye yakaran biri.
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 Ankara’da Belkı̇ De Şu Anda Hayatta
Olamayan Recep Kardeşe Ve 

Onu Çok Seven Tanrı'ya
 



Anası desen yırtık pırtık giysilerin içine gelişi güzel doldurulmuş bir kemik yığını. İki de abisi var.
Şehir dışında, Isparta'da, inşaatlarda amelelik yapmaya gitmişler. Recep; abilerini dört ay, yedi gündür
görmüyor. Artık sırtlarında analarının kuruluktan ve çatlamaktan kuru, verimsiz bir toprağa benzeyen
elleriyle hazırladığı yorgan ve döşek ile kapıdan çıkagelmelerini beklemek gibi yüce bir şeyin farkında
olarak sidikli ranzasının başında her gece bekler. Onlar için dua eder; merdiven boşluğunu fark
edemeyip düşmesinler, yüksek iskelenin bilmem kaçıncı katında iş cinayetine kurban gitmesinler, çok
yorulmasınlar ve hemen gelsinler diye.

Bir de küçük bir kız kardeşi var. Altı buçuk yaşında. Her akşam birkaç lira verir; daha fazla doysun,
eksik hissetmesin diye. Yazık ona diye düşünür. Kazandığından birkaç lirasını verebilmesi için
otobüste, minibüste, durakta mahalleye girmedenki kıraathanede mutlaka son bir kez daha emek
verirdi. Onun nasibi diye düşünürdü. 
 Recep... 

Recep çaresizce önünden geçen yakışıklı abilerinin, güzel ablalarının ardından bakarak düşler
geçirdiği günlerin bitmesini, bir an önce bu kabustan kalkmak isteme duygusu içerisinde düşünür
durur. Recep’im durur da ayakları, kolları ve en önemlisi ağzı hiç durmaz. Onların durma gibi bir lüksü
olamaz. Bu zorla, isteksiz uyutulmuş, avutulmuş bedenin düşlerinden uyanmak için durmamalı.
O kadar çok boyamalı ki herkes sadece siyah ve kahverengiye boyanabilir ve ancak Recep’in
boyayabileceği ayakkabılar çıkarsınlar diye tanrıya dua eder hale gelene kadar.

Geldi bile.

Geçenlerde tanrının evinin avlusunda konuşurken bir amca şöyle bir şey demişti: “Tanrı sevdiği
kullarını sınar. Onları zor sınavlardan geçirir.” 

Ne kadar da merhametli sevecen biri şu tanrı, hep yoksulları seviyor! O kadar çok seviyor ki onları
hep sevebilmek için ve içinde bulundukları durumdan çıkmamaları için elinden gelen her şeyi yapıyor. 
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Kafelerde oturan insanlar, marka sevdalıları, ağızlarında süslü sözler...

Memleket sevdalıları, akıl hocaları, edebi yazar çizer izler tayfası, 
zırt pırt tırtlarlar… Kendileri olduklarında fısıldaşan, 
kendi dışından bir kalıpta olduklarında yüksekten konuşanlar… 
Ardı arkası kesilmeyen kahkahalar… Cilveleşmeler… 

O kafelerde oturan insanlar gerçekten mutlular mı? 
Değiller mi?
O zaman nasıl gülebiliyorlar?

Eğer bir kişi aynı anda birden farklı kişiyse o film yıldızı ya da tiyatro oyuncusu olabiliyorsa o zaman
herkes mi sanatçı, sanat ruhlu, sanat sevdalısı? Kim çıkardı bu oyunculuk şeysini de gerçekle oyunu
ayıramaz olduk.

Yoksa onlarda mı ekmeğinin peşinde.
Ya ayakkabısını boyatan kravatlı abiler, bazen de ablalar:
 -Boya bakalım. 
 -Kaç yaşındasın sen, hım… 
 -Annen baban var mı, okuyor musun?
Cevapları Recep’i dinlemeden ayda ortalama yüz seksen saat çalışmanın karşılığında ya da üçte biriyle
aldıkları lüks telefonların ekranında gezerken kulak kabartırlar... 
  -Hm... 
  -Anladım...
  -Hm ...
  -Helal sana ...
  -Bak şu bankayı görüyor musun? Şu iş hanını biliyor musun, ben orada müdürüm işte.
  -Ya ... 
 
Recep bu sıfatları ağzı açık dinler, sanki karşısında son peygamber varmış gibi. 

Gündüz yerini akşama emanet eder ki o da gecenin karanlığına bırakabilsin.
İşte tam da Recep için fakirhaneye dönüş vaktidir ki gün içerisinde yolda topladığı yarım sigara
izmaritlerini bir köşede gizli gizli içer. İlk nefeste yarılanır sigarası, Recep’in.
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Ş E H M U S  Ç E T İ N



Bir varmış bir yokmuş. Bundan yıllar yıllar önce, yağmurun sel olduğu bir günde yiğit bir kızın dedesi
kaybolmuş. Develerin berberliği bıraktığı, pirelerin tellallıktan usandığı uzak mı uzak bir memlekette
bir küçük çocuktan rüzgârın haberi varmış. Geveze rüzgâr yerinde duramayıp yiğit kızın kulağına
fısıldamış bu memleketi. Yiğit kız haberi alıp da ne yapsın? Tutuşmuş elbet, rüzgârdan yol sormuş,
yordam öğrenmiş. Ne aşılmaz yollar aşmış, ne geçilmez köprülerden geçmiş, ne yenilmez eşkıyaları
yenmiş bilinmez; bin yıl süren yolları bir adımda tamamlayıp ülkeye varmış. 

Varmış varmasına ama gördükleri nasıl söylenir, kime anlatılır bilmem ki! Kızcağız her gördüğünden
bin şaşkına dönmüş. Onca tuhaf devler ve cücelerin, genç ihtiyar ve ihtiyar gençlerin, konuşan havyan
ve susan insanların arasında bir de ne görsün? Bir ufak evlatçık! Saçları lüle lüle, boyu bir ufak evlat
boyunda, teni bir ufak evlat teninde, gözlerini gökten ve dilini yerden almış, altın yürekli bir oğlanmış
bu. Adını dağlara sormuşlar, “Unuttuk!” demişler. Yollara sormuşlar, “Üstünden geçildi.” demişler.

Ağaçlara sormuşlar, “Yağmur aldı.” demişler. Yağmurlara sormuşlar, “Gökler çaldı.” demişler. Velhasıl,
bu kızıl kıvırcık oğlanın adına yer ile gök bir olmuş da Evlat demişler. Evlat, babasını doğurduğu
günden beri hiç konuşmamış. Konuşmamış dediysem, insanlarla konuşmamış. Yoksa yollar, dağlar,
bulutlar, ağaçlar, rüzgâr, işini terk eden develer ile pireler dahil bütün kâinat pek severmiş sohbetini
ufaklığın. Yıldızlar her gece işte bunun gibi bir masal anlatırken ay üstünü örtermiş, bunu gören
bütün ihtiyarlar kıskançlığından kuruyup kararmış.

Kız bu duyduklarına inanamamış, “Bu Evlat ile tanışmam gerek, belli ki hikmeti var, bir hayır duasını
almam gerek, belki dedemin yerini bilendir.” deyip varmış ufaklığın yanına. Oğlan yaz günü bir kar
tanesinin derdini dinliyormuş. Kızın heyecanlı halini görüp öyle bir süzmüş, kar tanesinin lafını
kesmek istemediğinden kafasını çevirmiş. Fakat kar tanesi “Evlat” demiş, “bilirim insanlarla üç bin
yıldır kelam etmezsin ama bu kız pek yiğit, buralardan da değil. Yarın onu uzak uzak diyarlarda
görmüştüm, bunca yol gelmiş, tehlikeler aşmış, selamını almamak senin gibisine yakışır mı hiç?” 
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İsimsiz Bir Masal Denemesi
 



Evlat da vardır bir bildiği deyip kar tanesini dinlemiş. Avcuna bir kuvvetsiz nefes üflemiş, kar
tanesini feleğin dokuz çemberinden öteye yollamış. Kar tanesi yeni bir dosta kavuşadursun,
biz yiğit kıza kulak verelim:

Evlat dedikleri sen imişsin
Zülfünü güneşe sermişsin
Sormam gerek yaman oğlan
Dedemi evvelden bilir misin

Evlat anlamış, kızın derdi büyük. Adem’den beri âdemin en büyük derdi gurbettir, Evlat da
bunu bildiğinden kızın derdine kulak vermiş:

İnli misin cinli misin
Dilimizi bilir misin
Bir umut yanına vardım
Bir kelam etmez misin
Derdim gizli değildir Evlat
Rüzgârın savurduğudur
Sana varmamın sebebi
Babanı doğurduğundur
Dedikleri kadar mısın
Ağaçları duyar mısın
Bulutlarla konuşursan
Dedemi de sorar mısın
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Evlat şaşırmış kalmış. Kızın sözü incitmemiş, üzmemiş, kalbinde bir kara leke gibi yer etmemiş.
Kaç bin yıldır böyle insan görmemiş Evlat? Saymış da sayısını unutmuş. Böyle, kızı pek sevince
nice seneler sonra Evlat da bir insanla konuşmaya karar vermiş. 
Aman kızım pek yiğitsin
Sözünü dizip sevilirsin
Deden dediğin ihtiyarı 
Nicedir gurbette bilirsin
Ayrılık hasreti zordur 
Çekeni zor bulunur
İster isen sora sora
Bağdat dahi bulunur
De bakalım nerde yitirdin
Ne zamandır didindin
Deden dediğin zatın
Cismini nasıl tabirlerdin
Yiğit kız bir sevinmiş ki oğlandan cevap alınca! Evlat’a her şeyi anlatamayacağını anlamış, sözü
özünden, dolandırmadan söylemiş:
Dedemin adı dededir
Veletlere kimsedir
Sözünü kendine saklayıp
İşitene diyendir
Onun özü sudandır
Yüreği buluttandır
Kim ne derde düşse
Hemen yanına varandır
Deden dediler cisimsizdir
Söylencesi belirsizdir
Ne zaman yolunu kaybetsen
Duyulur yüreğinde evsizdir
Diyerek dedesinin ismi gibi cisminin de olmadığını anlatmış. Evlat anlamış ki bu kız da daha
önce dedesini görmemiş. Bir şeyler anladığını ima ederek yiğit kızı bir süzmüş, bir daha
süzmüş. Üç besmele çekerek yerden bir avuç toprak çalmış. Kız şaşırmış “Ne yaparsın bu âdem
tohumuyla Evlat?”. Oğlan bir derin nefes alıp serpivermiş avucundaki toprağı kızın önüne.
Biraz sonra, birden ceylanların su içtiği bir akarsuda bulmuşlar kendilerini. Kız anlamış,
sandığından da hikmetli bu Evlat. Evlat demiş ki “Burası gönül deresidir yiğit kız, herkesin
dileğine doğru akar. Her gönül aradığını bu suyun ardında bulur. Deden zatı görmek için ardını
görmemiz gerek. Düşelim yola.”
Böylece biri önde, diğeri arkada, düşmüşler yola… 

...devam edecek.
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Z E Y N E P  T O S U N
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Doğadaki dört element: Ateş. Su. Toprak. Tah-... Hava.

Ateş, su, toprak, hava.

İddia ediyorum: Bu dört element içerisinde hakkı en çok yenen, doğanın bir parçasından çok bir
canavar gibi görülmeye başlamış ateştir. Bütün elementlerin hayatla bağdaştırıldığı birçok yön varken
ateş, hayatla olan bağından bağımsız olarak yanma/yakma özelliği etrafında değerlendirilmeye
başlanmıştır.

Düşününüz bakın; canlının biyolojisi, fizyolojisi ve dahi psikolojisi karşıdır ateşe. Vücudumuz yanar,
içimiz kavrulur. Tehlikelidir ateş ki var olmasına bile gerek yoktur yakması için. Acı bir haber, buruk
bir ayrılık, hınca hınç bir öfke, tutkuyla bezenmiş bir sevgi... Yakarlar hep; alev alev, içten içe.
Biliyorsunuz o duyguyu, hepiniz- tek tek! Neden hep ateşi çağrıştırır bize o kahrolası duygular? Niye
ciğerimize "ateş" düşer?

Su, hayattır. Soğuk, ferah, derin… Hatta depderin, en derin- hem mecazen hem de temelli içerisinde
kaybolabileceğiniz kadar. İnsanın da, dünyanın da ihtiyaç duyduğu o element -ki en 'tükenebilir'i aynı
zamanda- uğruna savaşların çıkacağı öngörülen tek element (toprağın kendisi için savaşmaz milletler,
onları kırdıran toprağın üstündekilerdir).

Dünya, toprak. Bastığımız yer, gördüğümüz çiçek, sevdiğimiz ağaç. Medeniyetin en çok nefret ettiği,
yok etmeye en çok uğraştığı ama tüm o binalarıyla, icatlarıyla bile hâlâ söz geçiremediği; sırf hareketi
sevmediği için istediği gibi yontabileceğini düşündüğü ama varlığını o hareketsizliğe borçlu olduğunu
her daim unuttuğu element.

Hava... hava. Hava işte. Her yerde, her zerrede. Özgürlüğün temsili. Hayatın değişmezi. Hatta bence
tüm elementlerin şahı. Toprağın şeklini, suyun gidişini, ateşin yanışını (istediği gibi) değiştirebilen
başka bir element var mıdır ki? Olsa bile ne kadar özgürdür havanın öngörülemezliğinin yanında? Bir
an uçururken öbür anda yere çalabilir mi?

Ateş Hakkı
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Peki ya ateş? Sıcaklık, ısı, enerji -hepsi iyi hoş. Hatta aramızda aşkla eşleştirenler bile var, kalpleri sağ
olsun. Ama sahiden nasıl bir element ateş? Algılayabildiğimiz, görebildiğimiz, hissedebildiğimizden
öte ne yanları var bunca zamandır unuttuğumuz? Mesela ateşin kaç farklı rengini gördünüz? Kaç
şekilde yanabilir ateş? Var mı onun gibi kendinden, oracıkta türeyebilen başka bir yiğit?

Ateş yakar, ateş yıkar; doğru. Ama ateştir bizi bugüne getiren. Enerjinin en kullanılabilir, en
yontulabilir hali olagelmiştir her daim. Isınabilmek için ateş yakan ilk insanlardan devasa roketleri
uçuran bilim insanlarına kadar insan, ateşten faydalanmanın ve ateşi sürekli daha da yakıcı biçimde
kullanmanın yolunu bulmuştur. Milyonların canına da kastetmiştir ateşle, doğru ama ateşsiz harap
olacağı da aşikârdır.

Ateş anlıktır bir yerde, yakıverirsin hemen. İster çırayla toprağa sürte sürte, ister çakıl taşıyla, ister
(modern zamanların adamıysan) tek bir parmak hareketiyle. İhtiyacın olması durumunda onlarca farklı
değişkenin söz konusu olduğu devasa projelerde… Bir ateş yakarsın uzaydan görülür, bir ateş yakarsın
kalpten kalbe bile gidemez. Değişiktir şu bizim ateş.

İnanır mısınız bilemem ama ateş renklidir. Hatta rengârenktir. Kaç farklı tonunu gördünüz ki siz
ateşin? Kırmızı, sarı, turuncu... belki biraz ittirsen mavi (LPG tayfa- selam!). Oysa o mavilikten bile
anlamalı insan: Ateş renksizdir aslen ve de rengârenktir. İçinde yeşili de barındırır, moru da, beyazı
da, siyahı da. Nasıl yakarsan, nereden bakarsan öyle görünür sana. Gökkuşağının ebeveynliğini
üstlenmiştir suyla hava, evet; lakin güneşin saklayamadığı ışığıdır utangaç gökkuşağını görülebilir
kılan, ateşidir.

Ateş heyecandır, ateş yaşamdır. Kanında kaynayan delilik, kalbinde tutkuyla yanan aşktır ateş. Hırstır,
öfkedir, zevktir. Metafor olarak diğer elementlerden (özellikle fukara topraktan) daha fazla, çok daha
fazla kullanılan, duygularla daha çok bağdaştırılandır; ne var ki o metaforlardır ateşin yaşamın ta
kendisi olduğunu unutturup ateşi duyguların içine hapseden.

Su hayattır diyoruz ya, saçmalıyoruz. Asıl hayat ateştir, ateş! Hiç yoktan var olabilen, evrendeki enerji
dışında kimseye eyvallahı olmayan başı boş, serseri çocuk ateş.

Düşünürseniz insan da ateş gibi değil midir biraz? Bırakın biyolojiyi, fizyolojiyi -bir insanın büyüdükçe
bir bilinç yetiştirmesini, ateşin beslendikçe harlamasına, daha da gürlemesine benzetemez miyiz?
Benliğimiz de alev alev yanmaz mı, ısısını ışığını saçmaz mı gürleştikçe?

Ateşin hakkını verelim arkadaşlar. Ateşin renklerini görelim. Her acıda, yangında, sigarada ya da
yemekte değil de ciğerlerimize çektiğimiz havada, akışını izlediğimiz suda, fidan diktiğimiz toprakta
aklımıza gelsin biraz da ateş. O da en az onlar kadar, hatta onlardan daha fazla, hayat.

K A A N  A L T I N T A Ş



18. yüzyılda Britanya’da adalardan birinde, Marianne; genç, tutkulu ve aileden gelme mesleğiyle dönemin
erkek mesleklerinden biri olan, ressamlığı icra etmektedir. Sipariş üzerine kayıkta başka bir adaya
yolculuğa çıkar; evlenmek üzere olan bir kadının, evleneceği kişiye gösterilmek üzere resmini yapacaktır. 

Heloise, resmi yapılacak kadın. Asi ve hırçın yapısının yanında yaşadıkları onun hayata kendini
kapatmasına neden olmuştur. Annesi onu evlendirmek niyetiyle resmini yaptırmak istese de Heloise gelen
ressamların kendi resmini yapmasına mâni olmuştur. Bu nedenle, Marianne ona bir ressam değil bir
arkadaş gibi yaklaşır. Marianne, Heloise’e belli etmeden onun portresini yapar. İki kadının ilişkisindeki
kıvılcımlar gün geçtikçe büyümektedir. Heloise, ruhunu içine saklamış, bir tırtıl misali Marianne’nin
dokunuşlarıyla kelebek halini almıştır. Birlikte geçirdikleri anların mutluluğu ve yaşadıkları bedensel tutku
aralarında karşı konulmaz bir çekimin varlığının göstergesidir. Ancak beklenen bir son vardır. 

Ataerkil toplumun dayattığı kadın ve erkek belli bir yaşa geldiğinde evlenmelidir. Bu yüzyıllar önce de
böyleydi, günümüzde de böyle bir düşüncenin egemenliği hala devam etmektedir. Sizce bu iki tutkulu
genç kadın, yüzyıllardır süregelen bu düşünceye karşı koyabilecek midir? Belki eylemleriyle belki de
sevmeyi bırakmayan yürekleriyle. 

Vivaldi’nin Storm adlı bestesinin coşkusu fırtınalı bir denizi anlatır adeta, filmde de kendine bu manada
yer bulmuştur. İki genç kadının, yaşadıkları yüzyılın yargılarına karşı geldiği fırtınalı aşkını anlatır. Fırtına
elbet bir şeyleri alır götürür ama duygular hep bizimledir. 
İzleyin ve tanık olun sevgili okur. İyi seyirler.
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Yüzyıllık Aşk: Alev Almış Bı̇r Genç Kızın Portresı̇
 

ünümüz feminist sinemanın
örneklerinden biri olan Alev Almış      
 Bir Genç Kızın Portresi filmi, yönetmeni
Celine Sciamma tarafından 2019 yılında
izleyiciye sunulmuştur. G

Kadın erkek eşitliğini temeline alan feminist bakış açısı bu
filmde sadece kadınlar üzerinden işlenen bir hikâyede
kendine yer bulmuştur. İki genç kadın bir resim sayesinde
hayatlarında asla unutamayacakları bir aşkın ateşine
düşerler. Heloise ve Marianne’dir, bu iki kadın. Erkeğin
görünürde nerdeyse yok denecek kadar az yer alıyor oluşu,
ataerkil zihniyete tamamıyla kapalı bir film olduğunu
düşündürmektedir. Ancak iki kadının yollarının kesişmesi
bu sayede gerçekleşmiştir. 

D E R Y A  K U R T U L U Ş



Genel Yayın Yönetmeni
 

Seda BAŞTAŞ
 

Son Okuma
 

Merve ALTINTAŞ
Nur USLU

Zeynep TOSUN
 

Tasarım
 

Altar KINACI
 

Katkı sağlayan tüm yazarlara teşekkürler...
 
 

E-dergi içerisinde yer alan sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, dergi içindeki
hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın
kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her
ne şekilde olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz.
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