
Mağdur-rumuz: G 
 
Taklit / mimesis; öğrenmenin belki en iyi yolu. Yaparak öğrenmek ya da -mış 
gibi yapmak. Doktorculuk, evcilik, sandalye ya da köşe kapmaca… böyle 
sıralandı oyunlar - çocukların biri yönetti, yancısını da ilan ederek. G, genelde 
takip edenlerdendi. Neşeyle boyun eğen, sonra sabırla beklediği köşeden 
zafer sevinciyle çıkıp, onu unutan herkesi şaşırtan: SOBE !!! Sessiz, sakin ve 
hep sorumluluk sahibi, G, şüphesiz ki, iyi bir gözlemci. 
 
İlkokulda, teneffüste sıranın etrafında çember oluşturan üniformalı küçük 
kızlar: 
“bakışıp da görüşemedik seninle, uzanıp da erişemedik doğru dürüst…” *

90larda büyüyenler için Kral TV ve MTV en mühim sosyal zamk.  Evde 
mümkünse hep açık televizyonda tekrar tekrar dönen, bilinçaltına işleyen, 
yıllar yılı geçmeyen kulak kurtları, kişilik ve ilişki şablonları. Her zaman 
masum, çoğunlukla mağduruz. 
 
Ama eve misafir geldiğinde herkes ne mutlu. Olana “maşallah”, olmayana 
“inşallah”. Nesilden nesile tekrarlanan iyi dilekler ağır beklentilere dönüştü. 
“Nasılsınız? Ne var yok?”la başlayan muhabbette, iyi olmak otomatik cevap. 
İyi deyince gerçekten iyi olunur mu?  
 
“-izm”ler ve ütopyalar çökünce, ideallerini yüzüne gözüne bulaştıran 
jenerasyonların inançsız çocukları kimi örnek almalı? Genç yetişkinlerin 
olgun, bilge lafları üzerlerine birkaç beden büyük; dile gelen hayalleri, 
gözlemleri, yorumları bazen ciddi, çoğunlukla ironik. Hayaller gündeliğe, 
içteki drama dıştaki beklentiye tosladığında çözüm bol iletişim ve kişisel 
gelişim. 
 
İletişim denince biraz yanlış anlaşılıyor. Aslında devamlı başkalarının 
hayatlarıyla yıkanıyorsun; kedileriyle, yemekleriyle, köpekleriyle, tatilleriyle. 
Hepsi üzerine yapışıyor. Gece yatakta seninle, yapılacak işler ve gidilemeyen 
yerler dönüyor… G’nin kafasında ise bazen mağduriyet, bazen mağruriyet 
fantazileri… Tam işini yapacakken bir kaza geçirdi –gelsin özlediği 
merhamet, onu kıran herkes pişman -gelsin özür, nedamet.  
 
Makbul olan marifetleri dışarı serip kusurları gömmekse de yalnızlık, kendine 
acıma, cinnet ve diğer kurtlar herkesin içinde. Yarayı gösterince, zehri 
çıkarınca, acıyı paylaşınca daha iyi olunur mu? 
 
 

     Eda Berkmen 
 

																																																								
*	Yonca	Evicimik’in	“Yonca	Evcimik	’94”	isimli	albümünde,	sözleri	ve	aranjmanı	Mustafa	Sandal’a	
ait	“Bandıra	Bandıra	Ye	Beni”	şarkısından	1994	alıntılanmıştır.	



Büyük Soyunma 
 
Elbisesini çıkardı 
Binbir yıl düşünüp biçtiği elbisesini 
Düğmeler sağda mı solda mı ortada mı 
Boyun önemli, dekolte niyetine bazen, stratejik 
Beli dar mıydı? 
Kime göre, neye göre huzursuzlandı bu kadar? 
Başı boş bıraksa elbise kendiliğinden ayakta dururdu, öyle sağlam kalıbı 
Venüs, Mars ve renk uyumu üzerine kitaplar okumuştu olur da hiç 
çıkaramazsa diye 
Ama o, oturma odasının penceresinden içeri süzüldüğünden beri 
Hiçbirine gerek kalmadı 
Kelebek kanadı gibi kırpıştı perde 
Tüm yolculuğu gözünün önünde  
Sen, ben, o, diğerleri 
Benim yumurtladığım, senin ağladığın, onun tırnağını geçirdiği 
Bizim güldüğümüz, sizin gücendiğiniz, onların inanmadığı 
Derince bir nefes aldı 
‘’Cenazeme daha çok var, yaşayayım bari’’ nefesi 
Bir gülme tuttu ki az kaldı sigarasını halıya düşürüyordu 
Ne zaman izmarit oldu elinde eğip büktüğü kağıt, hatırlamadı 
Aynada kendine baktı, önünde eski tip bir makine 
Kullan at, fazla düşünme 
Eline bile izin vermedi, 
Dudağıyla dokunabildi 

anca 
İzlerine. 
Şip şak. 

 
 

 
Hande Oynar 

 
 
 
	
	
 


