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Hızır
Hızır hayatın dostu. Ama düşmanı ölümsüzlüğün.
Ölüm kısmetidir hayatta olanın, ama hayat yakışmaz
ölmüş olana… Bilir de söylemez doğru yolları Hızır.
Zira herkes kendi içinden geçen yolu bulmalıdır.
Kestirmeler insanı -Allah korusun- başkalarının
uçurumlarına taşır. Hayat bir imtihan dairesidir. Tıpkı
başlarken olduğu gibi biterken de geçer hanesine
yazılır sıfır. Yok olmayı bilen, varlığa karışır. “Eriş
ya Hızır” diye ünleyecek kadar derin biçareliğinizde
kapınızı çalan, kendi hakikatinizdir Hızır.
çizer: Dinç Onur Aydın
çizer: Fırat Bingöl

çizer: Fırat Bingöl

Gece Kraliçesi
İlk kez 1791’de Viyana’da, Mozart’ın
Operasıyla tanıttı kendini fani
dünyaya. Sonra yüzlerce yüzü oldu,
karıştı dalgın Sulara, Ölümün
muğlak olduğunun farkında gecenin
karanlığında. Bu yüzden bazen
ölümden gelenlerin, dirilenlerin
yanında. Hadrianus’a olan ilgisi var
Uyurlarla arasında.
çizer: Birhan
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murat belge
Bu derginin ilk sayısı için bu yazıyı
yazmamı benden İskender Savaşır
istedi. Daha doğrusu, o benden
bunu mu istemişti ya da bu onun
istediği yazı mı, emin değilim.
Bir yazı istedi, ben de yazdım,
yazıyorum.
İskender’in bir çok insanla birlikte
epey uzun bir zamandır bu proje
üstünde -üstünde mi, altında mı, içinde mi, o da karışıkçalıştığını biliyorum. Biliyorum çünkü ben de bir tarafından
takıldım. Benim takıldığım taraf, özellikle çizerlere,
İstanbul’da Bizans’tan kalanları gösteremeyerek (Pierre
Loti’de sarnıç, Bukalemun kalıntılar, Sphendon, Ayios Hristos
Philanthropos, Magnaura’nın kalıntıları, Mozaik Müzesi
v.b) benden bekleneni yaptım. Yani bu kentte Bizans’ın
gösterilemediğini gösterdim. Daha bitmedi işimiz, şimdi batı
bölgelerinde gösterilemeyenlere bakacağız.
Aslında benim bu projeye “bir yerinden katılma” biçimim,
tipik bir durum. Çünkü projenin genel mahiyeti bu: “Bir
yerinden takınılma projesi” diyebiliriz adına.
İngilizce bir terim vardır: Work-in-progress. ”Devam etmekte
olan eser” demektir; genellikle edebiyatta, ”yazılmakta
olan roman” anlamına gelir. Burada da, elimizde, en yalın
tanımıyla, bir çizgi-roman” var. Çizgi-roman, tanımı gereği
“work-in-progress”tir; “arkası var”dır.
Ama bu çizgi-romanın tuhaf bir “arka”sı var: Bu yalnız
bir çizgi halinde uzayıp gitmiyor, yanlara doğru da, enine
genişliyor. Çünkü sonsuz bir “katılım” haznesi olarak
kurulmuş. Kimin nerede, ne zaman ve nasıl katılacağı
belli değil. Belki de kimse asla katılmaz.Ama yapısı her
olasılığa açık. Biri burada gördüğü bir şeyden esinlenip
bir oyun yazabilir, bir başkası bir beste yapabilir. Yani bu
“anlatı”,başka bir takım ürünlerin üretilmesini teşvik edebilir;
ama teşvik etmekle kalmaz, bir süre sonra onları da kendine
entegre etmenin yolunu,yöntemini bulur. Ne bileyim, bir
sayısı, esinlediği bestenin CD’siyle birlikte çıkabilir. Her şey
mümkün.
Bu “yapı”nın ya da öyle söylemeyi tercih ederseniz bu
“yapısızlık”ın önemli bir avantajı var: Hayatın kendisi gibi,
”ucu açık” olması. Demin “work-in-progress” dedim. Normal
olarak, eser yazılmaktadır henüz, ama yazanın zihninde
tasarlanmış bir son vardır ve eser yazıldıkça o sana doğru
ilerler. Böyle bir eser, bu anlamda “kapalı”dır. Burada ise
böyle tasarlanmış bir son yok. Uzun sürecek bir yolculuğa bir
yolcu olarak, çantanıza üç beş onsuz edilmez nesne, ihtiyaca
göre, yol üstünde tedarik edeceksiniz. Karşınıza ne çıkarsa,
onunla...
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künye

Dolayısıyla, demin “çizgi-roman”
dedim ama, aslında bu bir
”macera”!
İskender Savaşır birkaç kere bunun
ne olduğunu bana anlatmaya
çalıştı. ”Hızır Aleyhüsselam geliyor,
Gece Kraliçe ile konuşuyor... Ölüler
diriliyor...” diye başladıktan kısa bir
süre sonra benim başım dönmeye
başladığı için bugüne kadar olup
bitenler hakkında net bir fikir
sahibi olmuş değilim. ”İyi olur
inşallah” demekle yetiniyorum.
Bu “olma”nın bir yöntemi, kendine
özgü bir teknolojisi var: Diriliş!
Baas-ü-bad-el-mevt! Resurrection!
Ashab-ı Kehf de var, Rip Van
Winkle da var, belki Lazarus da.
H.G. Wells’in zaman içimde ileri
geri koşuştuğu Time Machine
burada bu dirilişler yoluyla işliyor.
Böylece herkes herkesle çağdaş
olabiliyor. Olan, olmakta olan,
olacak olan birbirine karışıyor.
Gelecek, gelecek olduğu için, daha
gelmediği için, gözümüze henüz
şekillenmemiş gibi görünür.
Burada geçmişin de şekillenmemiş,
dolayısıyla değişime açık olduğunu
görüyoruz. Bu gevşek kurallı
oyunda birkaç hamle geri gidip
yeniden başlamak mümkün, dirilip
gelenlerin keyfine göre.
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Bütün bunlar bana, geleceğin,
heniz tam şekillenmediğini
sandığım “sanat etkinliği”nin
başlıca özellikleri gibi görünüyor:
Gitgide bir “auteur”den ve bir
“ekip çalışması”nın ürünü olmak...
Bir “yaratım” aura’sından çıkıp
tanımlanabilir, örgütlenebilir
ve aynı zamanda ucu belirsiz bir
“prodüksiyon” sürecine girmek...
Önceden belirlenmişliği reddetmek,
kopyalanabilir olmak v.b.
Bu sayıyla bu sefine yola çıkıyor.
Bize de “yolu açık olsun” demek
düşüyor. Gemiye binmek
isteyenlerin iskeleye yanaşmasını
beklemelerine gerek yok. Bir motora
binip yetişebilirler.
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Başlangıçta karanlık
vardı. Atlar, çocuklar
ve şehirler, Şahmeran,
erkekler, melekler, ölüm,
bütün serüvenler ve
sükûnet, dişiler, rüyalar,
otomobiller, her şeyin tersi,
düzü ve eğrisi... Herkes,
Keloğlan, Zülkarneyn,
Homeros ve bütün
sadrazamlar ve Leyla ve
Lokman ve Belkıs ve Havva
ve ötekiler de karanlıktaydı.
Dicle karanlıktaydı, haysiyet
karanlıktaydı, karın ağrısı
ve barış anlaşmaları,
peygamberler, sulh hukuk ve
asliye mahkemeleri, yazılmış
bütün şiirler ve yazılacak
olanlar ve overlokçular,
mafya, St. Jean Şövalyeleri
ve canlılar ve cansız diye
andıklarımız da, Fenerbahçe
ve 8’inci Topçu Taburu
karanlıktaydı. Dalgın Sular
da karanlıktaydı.
Hepsi varolma hevesiyle
huzursuz...

Bismillahirrahmnirrahim
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Karanlık, zulmet, şekil
kazanmamış arzuların
mekânıydı. Karanlık rahmet
doluydu ve rahim karanlıktı.
Karanlık varolma imkânıydı.

Başladı
işte; zamanın
dokusu yine yırtıldı.
Kafası karışacak
insanların, belalarını
bulacaklar.
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Bir de
senin müdahalelerine
ihtiyaçları yok.
Peygamberler zamanı bile
sona erdi. Geri dur, Ece!
Karışma işlerine!
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Sen mi
geri durmayı öğütlüyorsun
ihtiyar? Sen mi kafa karıştırmaktan
bahsediyorsun?
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sen ki
onlara ders vermek
adına ellerinle yaptığını
ayaklarına yıkar, kendi bindiğin
gemileri batırırdın!?

Kimmiş baştan
çıkaran? Baştan
çıkarılan kim? Her şey
karıştı birbirine...

İsyan ateşinin
yüreğindeki bu karanlık,
bildiğim karanlık değil. Beni
baştan çıkaran da bu. Bin yıl
sonra kızımı bu büyüyle
yarattım.
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Bu yüzden Aykız’ın ışığını
benden alması gerekiyor. Bu
yüzden onu senden aldım.

8

O iyi mi, ya Hızır?

Zamanın dokusu yırtıldı.
Ashab-ı Kehf bir kez daha
uyandı. Bunları bekliyorduk.
Ama bu anlaşılmaz hikâyenin
en bilinmezi, Aykız’ın iradesi.
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Bu, onun büyüme vakti.

akşam, azıcık!.. alnımın azıcık yüksek kaldığı
lâstiklerin, benzinlerin, bonoların azıcık ufaldığı

bir odada, azıcık!.. günlükten ve grevden
nüfus kâğıdı, terazi ve peynir beklemekten

ellerimle koparıp aldığım, sahip olduğum ışık
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bir odada azıcık!..
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KATKIDA
Halime Yurdanur Özkan
Cem Cihangir Öztop
Renan Kahyaoğlu Öztop
Özgür Özyar
Erdal Pak
Yunus Emre Pekel
Yusuf Pinhas
İrfan Polat
Şamil Sarıbaş
Mahmut Sipahi
Oya Fidanoğlu Sonel
Metin Sönmez
Şerif Sayın
Oktay Şılar
Sinan Cem Şimşek
Leyla Tara
Reha Tözün
Kelemet Çiğdem Türk
Serap Tekin
Ahmet Uluğ
Buğda Uluğ
Ahmet Usta
Uzay Usta
Berna Uygun
Özgür Ünlü
Halide Velioğlu
Mutlugül Yahyaoğlu
Mehmet Yaka
Şirin Yalçın
Beril Yardımcı
Seçil Yersel
Başak Yeşil
Ülkü Yıldız
Özge Yılmaz
Jale Yılmazkaraosmanoğlu
Berna Aşık Zibel
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Vuslat Doğan
Utku Dördüncü
Elif Dürüst
Gülin Ekinci
Elif Erdoğan
Aysu Erdoğdu
Ahmet Enis Eren
Berna Akın Eriş
Çağla Göksu
Sinan Güler
Burcu Yılmaz Gündüz
Kerim Gürerk
Oğuz Gürerk
Hakan Güven
Merve Güven
Or Hanense
Gülru Hotinli
Olga Hünler
Elif Hüsam
Filiz İçli
Aydın Kara
Selmin Kara
Fatoş Karadağ
Nebahat Karyağdı
Berrin Kerpiç
Komet
Tansel Korkmaz
Meltem Canver Kozanoğlu
Bahar Köseoğlu
Fatoş Kubat
Pınar Kurtoğlu
Zümray Kutlu
Eren Mutluay
Gönenç Onay
Dilşad Oney
Simden Oral
Burcu Oy
Nazlı Ökten
Özgür Öncül
Ferda Önen
Cennet Özcömert
Ali Rıza Özdeniz
Emine Özkan

BULUNANLAR

Özgür Acar
Devrim Açıkalın
Verda Ak
Hale Akay
Cem Akkartal
Betül Akpınar
Deniz Aktaş
Eylül Alnıaçık
Evin Aslan
Mediha Aşkın
Sumer Atak
Zeynep Atbaşoğlu
Esma Aydın
Nazan Azeri
Ali Batı
Merve Babalı
Nur Başnur
Serap Başol
Efe Baysal
Nergis Baysal
Pupuze Berber
Davut Beresi
İhsan Bilgin
Gözde Boğa
Ezgi Bora
Başak Bugay
Abdullah Cabaluz
Gizem Candemir
Ceren Cano
Betül Sümer Cinmen
Kadir Çağlayan
Harun Çırak
Deniz Çimen
Göksun Demirel
Can Demirezen
Gökhan Deniz
Ayşegül Denizci
Elmas Dereci

çizen. okan aktuğ
ve sepya çizgiler
“bal art sanat evi”

Feride Gültekin ve Halit Soner 16 Ağustos
1969 yılında dünya evine girdiler. 25
yaşındaki genç doktor Halit, Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi’nden yeni mezun olmuştu. 17
yaşındaki Feride henüz Eğitim Enstitüsü’nün
birinci sınıfındaydı. Bir yıl sonra oğulları
Umut doğunca Feride tahsiline ara verdi;
Umut 2 yaşına varıncaya kadar… Ondan
sonra sınavları dışarıdan vererek resim
öğretmeni olmaya hak kazandı. Karagümrük
Ortaokulu’nda ders vermeye başladı.
Onu izleyen 8 yıl hakkında söylenecek
çok bir şey yok. Çok mutlu oldukları
dışında… İmrenilen, parmakla gösterilen
evliliklerdendi onlarınki. 1979’a kadar…
O yıl, evliliklerinin ve Halit’le
arkadaşlıklarının onuncu yılı için verilen
parti uzadı; Halit Umut’u da getirmek üzere
partiden ayrıldı; dönüş yolunda ıslak yolda
kayan bir araba Halit’inkine çarpınca babaoğul orada can verdiler.
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Sonra… Sonra Halit döndü. Yalnız başına…
Yalnız Halit, Umut olmadan. Ve 1969’daki
haliyle; aşık olduğu kadınla yeni evlenmiş
genç bir koca olarak. Halit’in varlığı, belki
Feride’nin evlat acısına tahammül etmesini
kolaylaştırabilirdi. Pratik güçlükler
aşılabilirdi. Halit’in taşıdığı kimlik, ölü bir
insana aitti. bu genç insanı kimse tanımıyor,
Feride’yi tanıyanlar da onu bir dul olarak
biliyordu. Bu güçlükler aşılabilirdi. yeni
bir hayata başlamak üzere Adapazarı’na
taşındılar…
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Ama dirilişin, başlangıçta farkına
varmadıkları bir dinamiği vardı...
kopkoyu, aşılması olanaksız bir
gölge düştü yeni hayatlarının
üzerine. Ölümden dönenler
yaşlanmıyordu. Feride’nin gövdesi,
gün be gün, yıl be yıl, her fani gibi
ölüme doğru yaklaşırken, ölümden
dönen Halit, hep 25 yaşında genç ve
aşık bir doktor olarak kalıyordu.

16 Ağustos 1999, Sapanca
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hadi, kalkalım
demiştin, neden
hÂlÂ oturuyorsun?

Bundan
böyle senin döndüğün
günü de kutlamalıyız,
Hem böylelikle iki evlilik
yıldönümümüz olur.

Çok
teşekkür ederim
bu yıldönümü armağanı için
Halit. Beni sevindirdin.

Ne yapacağız resmi
evraklar meselesini?

Madem
artık konuşabileceğiz.
Benim şu ehliyet işiyle de
ilgilensek...
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Haaa….?
Evet, tabii….
Yukarı çıkınca benim
de sana bir yıldönümü
hediyem olacak.
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Ölü olduğun zamanlara
katlanabilmek için bir
günlük tutmuştum. Ben
yazı değil resim insanıyım
ya, çizgilerle tuttum
günlüğümü.

Kurutulmuş
bir kelebek
sadece. Aaa. Ne
korkuyorsun?

Çizdikçe
ustalaşıyor insan.

Feride anlatıyor, Halit anlamaya
çalışıyor. Ama olmuyor. Ölümden
dönen genç, ölümün gölgesinde, ölüme
doğru yaşanan bir hayatı anlamıyor.
Feride’nin gözündeki imkânsızlıklar,
Halit için çocuk oyuncağı. Feride
kederli, Halit şen, vurdumduymaz…

15

DALGIN SULAR YIL 1, SAYI 1

Bu da
ne?

Birlikte geçirdiğimiz o son
uğursuz gece… Güzel başlamıştı
diye hatırlıyorum. Ama inanır
mısın, başka hiçbir şey
hatırlamıyorum.
Nerede olduğumuzu bile… Burada
çizdiğim yere benziyor muydu, onu
bile bilmiyorum… Senden Umut’u
getirmeni ben istemiştim; ne çok
lanet ettim o Ana…

DALGIN SULAR YIL 1, SAYI 1

Kazayı görmemiştim
tabii ama o kadar
çok kâbus gördüm ki
hakkında, her defasında
başka bir şekilde
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İçki yok mu? Tam içki
yudumlanacak zaman. Bence
bu zamanı harcamayalım

Sen söylemeden, ben
içkileri koymaya

Benim de ölmüş olmam
gerekirdi. Ya da zaten ölmüş
gibi yaşıyordum. Eyüp Sultan’ı
kendime mesken tutmuştum.
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başlamıştım!

tam da intİharın
eşiğine gelmiştim
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İlgi gösterenler de vardı. Müdür yardımcısı
mesela... karşılık vermeye çalıştım ama işe yaramadı.
zorlama bir tebessümün ötesine geçemedim.

o zamanlar mesleğim tek tesellim,
tutunduğum tek daldı. Çocuklarla avunuyor,
hatta bazen olanları unutabiliyordum ama
onlara bile hoyrat davrandığım oluyordu.
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Sevindim mi, korktum mu bilmiyorum. sen
döndün ama umut yoktu. senin için hiç
doğmamış ama yinede senin olan oğlunun
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fotoğraflarına bakıp duruyordum.

Ya Rab! Burada yatan bensem, ben
kimim? Ceset kim, canlı kim? Hangisi
benim? Niye beni kendi mezarımla
yüzleştirirsin? Ne yapacağım şimdi? Bu
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nasıl bir sınav? Neyin sınavı?
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Korkmayın! Siz ilk
gelenlerdensiniz. Şimdi
zannettiğiniz kadar da
yalnız değilsiniz?

Siz kimsiniz?

Adım Hızır. Bu
mezarlığın
bekçisiyim.

Nasıl unuturum!? Ne kadar da umut
vermişti o zaman söyledikleri. Belki,
o umudu hatırlamak içimi çok acıttığı
için çizmemişimdir o sahneyi… Kötü bir
şaka gibi şimdi: O umuda bu hayat!..
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Mezarlık bekçisini çizmeyi unutmuşsun.
İstanbul’dan ayrılmamızı söyleyen, bizi
buraya gönderen oydu.

Nasıl dalga geçersin
hayatımızla güzelim! Gel
yanıma seni avutayım.

Anlamıyorsun, hiç
anlamıyorsun Halit!

Artık bu akşam da
sevişmezsek biz ne
zaman sevişeceğiz?

Benim banyoda
işim var. Sen
yat uyu.
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Öff, çok sıkıldım.
Uyku da tutmuyor.
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Ben sigara içmeye
çıkıyorum.
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45 dakika sonra

MAKSİ’NİN
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çizen. Fırat Bİngöl
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UYANIŞI
(İNSANLARIN KİMİ:) “ONLAR ÜÇ KİŞİDİR;
DÖRDÜNCÜLERİ DE KÖPEKLERİDİR.”
DİYECEKLER; YİNE: “BEŞ KİŞİDİR; ALTINCILARI
KÖPEKLERİDİR.” DİYECEKLER. (BUNLAR)
BİLİNMEYEN HAKKINDA TAHMİN YÜRÜTMEKTİR.
(KİMİLERİ DE:) “ONLAR YEDİ KİŞİDİR;
SEKİZİNCİSİ KÖPEKLERİDİR.” DERLER. DE Kİ;
ONLARIN SAYILARINI RABBİM DAHA İYİ BİLİR.
ONLAR HAKKINDA BİLGİSİ OLAN ÇOK AZDIR.
ÖYLE İSE ASHAB-I KEHF HAKKINDA, DELİLLERİN
AÇIK OLMASI HARİCİNDE BİR MÜNAKAŞAYA
GİRİŞME VE ONLAR HAKKINDA (İLERİ GERİ
KONUŞAN) KİMSELERİN HİÇBİRİNDEN MALUMAT
İSTEME. (kehf suresi: 22; diyanet vakfı
meali)

dönenler camii - kütahya
ilkbahar 1999

Namazı bitirdikten sonra bir süre yerinden kalkmadı Maksimillian
ve hatırladı. Dünya üzerinde sıradan kullar gibi, uykunun değil
ölümün gölgesinde yaşadıkları ilk yıllarını hatırladı. Allah’ın birliği
düşüncesi ile ilk tanıştıkları ve Nasıralı İsa’yı resul kabul ettikleri
yılları hatırladı. “Kardeşim ” demeyi öğrendiği beş kişiyi hatırladı.
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Kardeşlerimi
bulmalıyım!

DALGIN SULAR YIL 1, SAYI 1

Maksi modern dünyaya
adım atar!
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Allah’ın birliğini de, ona teslim olmayı da ondan
öğrenmişti. Oysa şimdi, bunca yıllık uykudan
sonra bile, onu ancak birlikte ve yüreğinde
derin bir acıyla “Hain ” diye anabiliyor.

“SONRA BİR İMPARATORLUK FERMANI GELDİ. İMPARATORLUĞUN
SAHTE TANRILARINI KAST EDEREK ‘BİZİM TANRILAR İÇİN DE KURBAN
KESMEYENLER İBRET OLSUN DİYE HİPODROMDA HALK ÖNÜNDE İDAM
EDİLECEKLERDİR !’ DİYORDU İMPARATOR’A SADAKATİMİZİ SINAMAK
İÇİN BİZDEN DE İSTEDİLER FERMANA UYMAMIZI VE ONLANRIN SAHTE
TANRILARINA İBADET ETMEMİZİ istediler ”...

27
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“Kardeşlerim ” diyor, ama gözlerinin önündeki imge,
Hadrianus’un imgesi… İkisi de askerdi; Hadrianus
Maksi’den daha tecrübeli, kıdemli. Kendisine önce hem savaş
sanatını hem de tenin hazlarını öğretmişti.

“En yakın arkadaşlarımızı alıp yanımıza bir

mağaraya sığındık. O zaman daha Yediler diye
anılmıyorduk, altı kişiydik.

Sonradan sahte tanrılara ibadet etmektense
ölmeyi tercih ettiğimizin söylendiğini duydum…
İntihar olurdu bu, günah! Hem can tatlı…
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Yanımıza erzak da almıştık para da…

Geçmişte hiç böyle bir baskı görmemişti Hıristiyanlar;
bunun da geçici, hatta kısa süreli olacağını
düşünüyorduk. Hiçbirimiz dalacağımız uykunun o
kadar derin olacağını tahmin etmiyorduk . ”
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“Oysa ilk uyandığımızda, hiç böyle olmamıştı.
Karşımızda gördüğümüz kır aynı kır, uzakta
görünen şehir aynı şehirdi.”

“Bundan sonra olanları
Dion’dan öğrendik.”

29
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“Yalnız” ne kadar
acıkmış olduğumuzun
farkındaydık. Ayakta
duramıyorduk.
Üstümüzde olanlardan
Dion’a biraz para
verdik, gitsin şehirden
bize biraz yiyecek
alsın, hem de etrafı
kolaçan etsin diye.”

Bu para sahte!

Sahte değil,
bu sahici gümüş.

Yahu, bu, bizim
paralardaki adamla
aynı adam mı?

Hah işte bizim kütüphaneci
geliyor, o bilir bu işin
aslını astarın.

Evladım, sen nereden
buldun bu sikkeyi.
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Bu ses ne?
Nereden geliyor?
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Yeni çanlarımız… Bizi kiliseye,
“Göklerdeki Babamız”ı okumaya
davet ediyorlar.

AMA SONRA SÖYLEDİKLERİ HİÇ AKLIMDAN ÇIKMIYOR,
TOPLANAN CEMAATE İŞARET EDİP “AMA ASIL MUCİZE
SİZLERSİNİZ, ÖLÜME DİRENENLER DEĞİL, ÖLÜMLE BİRLİKTE
ÖLÜME RAĞMEN YAŞAYANLAR...”
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SONRA BİR ŞEREF
KITASI EŞLİĞİNDE
KONSTANTİNOPOLİS’E
GETİRDİLER.
İMPARATOR’UN BİZZAT
KENDİSİ BİZİM İÇİN
DÜZENLENEN TÖRENLERE
KATILDI. BÜYÜK KİLİSE’DE
DÜZENLENEN AYİNDE
PATRİK BİZİ RESMEN
“MUCİZE”
OLARAK İLAN ETTİ.

Dalgın Sular’da muhabbet

Ayşe Çavdar

İskender’i geçen Mayıs ayında, hem de
tanıştığımız akşam boyunca Dalgın Sular
adını verdiği bir çizgi roman dergisinden
söz ederken bir yandan dinliyor, bir yandan
da ne kadar uzun zamandır herhangi bir
konuda bu kadar heyecanlanan birini
görmediğimi düşünüyordum. Bir tek şeyden
fazlasıyla rahatsız olduğumu hatırlıyorum:
“Proje” sözcüğü çok fazla tekrarlanıyordu.
Anlatımındaki heyecanı bulandırıyor, öyküyü
fazla gerçek bir zemine indirgiyordu sözcük.
Bu meseleyi onunla hiç konuşmadık. Proje
sözcüğü yapıştı kaldı Dalgın Sular’a ama
Dalgın Sular da proje sözcüğünün içeriğini
değiştirdi. Zamanla ona yeni bir ad bulup
proje demekten vazgeçeceğimizden adım gibi
eminim.
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Birkaç anahtar sözcük hatırlıyorum
o akşamdan, arada bir Dalgın Sular’ı
birilerine anlatmam gerektiği zaman yan
yana kullanarak başlangıç anına dönmemi
sağlıyorlar: tarih, inanç, travma, popüler
kültür, çocuklar, ölüm, dirilmek, İstanbul.
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Bu anahtar kavramlar başlı başına tutarlı
bir dizge oluşturabiliyorlar. Örneğin şöyle
derken buluyorum kendimi: “Tarihten tevarüs
etmiş onca travma hayata olan inancımızı
zedeliyor.” Bu umutsuzluğu rahatlıkla ve en
çok da çocuklara ve gençlere bulaştırıyoruz.
Sonra popüler kültürde gördüğümüz bütün o
rahatsız edici imgeleri “zamane çocukları”nın

sapkınlıkları olarak yaftalayıp üzerine hiç
düşünmeden bir kenara bırakıyoruz.
Mevzuyu yerelleştirmek ve zamansallaştırmak
gerektiği zaman şöyle devam ediyor
düşünce akışı: Şimdiki zamana ve geleceğe
duyduğumuz güvensizlik yüzünden
geçmişi diriltmeye çalışıyoruz. Ölü sevicilik
düzeyinde bir nostaljiye büründürdüğümüz
tarih anlatılarına sarılıp geleceğin
ürkütücü imgesinden kaçmaya uğraşıyoruz.
Dirilttiğimiz ölüleri yaşayanlara çeki düzen
verecek birer gardiyana dönüştürmek mi
eninde sonunda bulabildiğimiz tek çözüm?
Kendi cümlelerimizle veremediğimiz bir
savaşı artık hayatta olmayanlara tahvil
ederek yaptığımız şeyin adı mücadele
değil kaçış. Kendimizde aradığımız neyi
bulamıyoruz ki geçmişte? Bakın İstanbul’a...
Geçmiş, “kitsch” bir arzu nesnesi olarak
uyandırıldığında karşı karşıya kaldığımız
şey kasvetini bile yitirmiş bir ucubeye
dönüşmüyor mu?
Dalgın Sular’ın yukarıda saydıklarımla
tutarlı bir bütünlük oluşturmayan tek
anahtar sözcüğü rehabilitasyon. İskender
en başından bu yana bu çizgi romanın hem
yapanlar hem de okuyanlar için farkında
olarak ya da olmayarak yararlanabilecekleri
bir rehabilitasyon aracı olacağını söylüyor.
Açık söyleyeyim bu bana pek de anlamlı
gelmiyordu başlangıçta.

Öykü en başından bu yana suyu temizlemeye
çalışan iş makinelerinin Haliç’te hassas
bir noktaya dokunmalarıyla zamanın
yırtılması ve ölülerin sahiden dirilmeye
Canlılar af dilemeyeceklerdi elbette geçmişten.
başlaması üzerine kurulu. Bu coğrafyanın
Dirilenler de affetmek üzere gelmiş değillerdi
ölülerini zombi olarak diriltmek mümkün
zaten. Dirilmek, onlar için ne hayattan
değil. Ölüme ve ölülere gösterilen hürmet
hesap sorabilecekleri ikinci bir şans ne de
zombi dehşetinden koruyor bizi... Öykünün
tamamlanmamış öykülerine arzu ettikleri
dirilenleri uçmuyorlar, buharlaşmıyorlar,
bir son yazacakları bir güç veriyordu. Siz
ısırmıyorlar, zehirlemiyorlar, öyle alelacayip
de göreceksiniz, Dalgın Sular evreninde
süper güçleri yok. Hatta dirilmek de
hayatın üzerine kurulu olduğu kaideler adalet
dirilenlerin kontrolleri altında değil, bunu
kavramını böyle tarif etmiyor. Üstelik bu
arzuladıklarını bile söyleyemeyiz. Özel olarak
evren adaleti tanımlamak için kestirmeden
iyi ya da kötü değiller. Zamanın dokusundaki kurulan bütün cümleleri hayatın içinde
yırtıktan şimdiki zamana sızıveriyorlar.
ölümü sınamak suretiyle yalanlıyor.
Ölümü tecrübe etmiş olmanın kişiliklerine
yüklediği ağırlığı da
Dalgın Sular’ın bir rehabilitasyon
beraberlerinde taşıyarak
aracına dönüşmesi büyük bir
Öykü en başından
beliriyorlar hayatın içinde.
ihtimalle bu sınama haliyle ilgili.
bu
yana
suyu
Yalnızca dirilmek suretiyle
Zamanla hep birlikte göreceğiz.
hem kendileri hem de
temizlemeye çalışan
şimdiki zamanın canlıları ve
Dalgın Sular’ın anlattığı öyküyü
iş makinelerinin
gelecek zamanın muhtemel
bir kenara bırakıp, kendi çıkış
Haliç’te hassas
dirilenleri için bir imtihan
macerasına baktığımda ise bu
kapısı açıyorlar.
derginin akledildiği ilk günden
bir noktaya
bu yana zaten bir rehabilitasyon
dokunmalarıyla
Bu fikrin kendisi travmatik
işlevi görmekte olduğunu ancak
bir fantaziye işaret ederken,
şimdi
farkedebiliyorum.
zamanın yırtılması
nasıl olup da böyle bir
ve ölülerin sahiden
öyküden bir rehabilitasyon
2012 yılının başından bu yana
aracı çıkacak? İşte aklıma
onlarca insan Dalgın Sular
dirilmeye başlaması
takılan soru en başından
projesini dinledi, bir müddet
üzerine kurulu.
beri buydu ve İskender’in
parçası olup gitti ya da devam
heyecanına kapılıp bu işe
etmeyi seçti. Birbirini Dalgın
bulaşmasaydım cevabı
Sular’dan önce tanımayan
bulamayacaktım...
hatta kendi hallerine bıraksanız yollarının
kesişmesi de pek mümkün olmayan insanlar
İşe koyulduk... Tökezleye tökezleye ilerlemeye
ölüleri diriltmek için bir araya geldiler.
çalışırken bir yandan da ölüleri diriltmeye
başladık. Bir planımız vardı. Ne olduğunu,
Zamanla her birini tanıyacağınız bu
ne kadar işe yarayabileceğini derginin
insanlar çok farklı kaynaklardan beslenerek
ilerleyen sayılarında göreceksiniz. Derginin
kendileri olmuşlardı. Metris Cezaevi’ndeki
çıkma zamanı yaklaştıkça genel manzara
çocuk ve genç hükümlüler, üniversitelerin
da belirginleşti. Karakterlerimizi yan yana
çeşitli bölümlerinden çizerler, tarihçiler,
sıraladığımızda hiç farkında olmadığımız
sinemacılar, edebiyatçılar, tasarımcılar,
bir ortak paydada birleştiklerini gördük...
Adapazarı’nda depremi bedeninde, evinde,
Hepsinin adaletle bir derdi vardı. Haksızlığa
barkında, sevdiklerinin ölümünde tatmış
uğramışlar, toplumun ya da “sistem” denilen
insanlar, Ayazma’da evlerinin buldozerlerle
şeyin -artık o her neyse- devamlılığı için
yıkılmasına tanık olmuş çocuklar, Bir Umut
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Neden mi?

kurban edilmişlerdi. Öyküleri yarım kalmıştı.
Arzularına ulaşamamışlardı. O yırtık,
zamanın dokusundaki herhangi bir noktada
vuku bulmamıştı. Hatta belki zamanın dokusu
bu yırtıkla tamama erecekti.

Derneği Sefaköy Şubesi’nin kendilerini hayatı
değiştirmeye adamış gençleri, psikologlar,
gazeteciler, tiyatrocular, iş kadınları ve iş
adamları, sağcılar, solcular, hatta belki
orta yolcular, inançlılar, inanmamaya
inananlar... Bu saydıklarımdan kimilerinin,
ölüleri diriltmek gibi kocaman bir meseleyle
uğraşmasalar birbirlerini dinlememek
için onlara öğretilmiş binbir sebeple
donandıklarını rahatlıkla söyleyebilirim.
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Ama burada, Dalgın Sular’ı yayına hazırlar,
öyküyü konuşur, yazar ve çizerken birbirlerini
dinlediler, sevdiler, hatta birbirlerine hayran
oldular. Tabii ki aynı zamanda birbirleriyle
yarıştılar, kendilerine ve başkalarına kızdılar,
arada bir küfrettiklerine de şahidim. Birlikte
çizgi roman yapmayı öğrendiler. Daha da
önemlisi birlikte sorular sordular: “Ölüm ne
demek, hayat ne demek, zaman ne demek,
adalet ne demek, arkadaşlık ne demek, emek
ne demek...?” Dalgın Sular bir şekilde içinde
yaşadığımız zamanla birlikte her birimizi
ayrı ayrı şekillendiren temel kavramları bir
kez daha ele alıp zihinlerimizi netleştirmek

yerine, mevcut ve yanıltıcı netlikten uzaklaşıp
anlamlı bir karmaşaya birlikte bakma cesareti
bulduğumuz bir zemine dönüştü.
Tanıdığımız ya da tanımadığımız ölüleri
diriltip onlara şimdiki zamanda yaşamaya
devam etmeleri için birer sebep bulmaya
çalışırken biz de kendi yaşama sebeplerimizi
gözden geçirmişizdir belki... Bu yüzden
kimilerimizin sureti çizerlerin elinde
kimi öykü kahramanlarının görüntüsüne
yansımıştır... Kim bilir?
Kim bilir belki sizin de diriltmeyi hayal
ettiğiniz birileri ya da bir şeyler vardır?
Öyküye katılırsınız bir gün bir yerinden.
İşte o zaman Dalgın Sular başı sonu belli,
hedefleri kesin olarak belirlenmiş bir
proje olduğu yanılsamasından kurtulur ve
dillerimizi, öykülerimizi ortaklaştıracağımız
değil, birbirimizin dilini öğrenip öyküsünü
can kulağıyla dinlediğimiz bir muhabbet
haline dönüşür...

güzel sanatlar fakültelerine hazırlık
ve
yağlıboya dersleri
çark cad. şevketbey apt. kat.4 adapazarı
0532 790 63 73 - 0264 278 01 72
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karalama
defteri
çizer: Birhan

çizer: Dinç Onur Aydın

Maksi
çizer: Fırat Bingöl

Kimi kaynaklara göre
“Yedi Uyurlar’ın en
büyüğü.” Oysa o yalnızca
bir ortanca, kayıp
ağabeyin büyüttüğü
varlığı damgalanmış bu
büyük kayıpla. Bir de
birikmiş hataların vebali
var omzunda. İstemeden,
kastetmeden mazlumun
karşısında, zalimlerin
yanında. Bir başka hisse
var her telafi arayışında.

çizer: Okan Aktuğ

