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DENİZLERDEKİ YALNIZ IŞIK
LEYLA AYDIN

      Üzer�nde ışık olan bu ş�r�n ve
yalnız kuleler her zaman d�kkat
çekm�şt�r. Hatta ünlü ressamların
tablolarında dah� kend�ne yer
bulmuş eşs�z yapılardır. Kıyıdan
yükselen ışığıyla den�ze açılmış
gem�lere yol gösteren den�z
fenerler�, her dönemde kıyı
yaşamının b�r parçası olmuşlardır.
Ant�k Çağ’dan bu yana den�z
fenerler�n�n h�kayes� sonsuz b�r
yolculuk g�b� devam etm�şt�r.
Özell�kle İskender�ye g�b� ant�k
l�man kentler�nde den�zc�lere yol
göster�r, karanlığı aydınlatır ve
b�l�nmezl�ğ� görünür kılmışlardır. 

S�z h�ç den�z fener� gördünüz mü?

Odysseus'un h�kayes�nde olduğu g�b� hep b�r sonrak� l�mana uzanan
bu yolculukların ardından yen� kıtalara keş�fler başlamış ve kes�nt�s�z
devam etm�şt�r. Den�zc�lere yol gösteren den�z fener�, ışığı �le yarı
tanrı olduğuna �nanılan Akh�lleus' un kalkanına da benzet�lm�şt�r. Bu
yüzden onlara tanrısal güçler atfed�lmek �stenm�şt�r. Den�z fenerler�,
b�r başına karanlığı aydınlatma çabası �le ışık saçtıklarından zaman
zaman yalnızlığın s�mges� de olmuşlardır. B�r�kt�rd�ğ� k�rl� sırlardan �ç�
kararmış den�zler�n kötülüğüne ve de kend� yalnızlığına rağmen
�nsanlar �ç�n ışık olmaya devam etm�şt�r. 



Den�zler�n bu sess�z tanıkları, hayal gücümüze de etk� ederek adeta
den�zc�ler�n b�rer kutup yıldızları olmuşlardır.   
    Den�z fener� dey�nce akla b�r de den�z kızları gelm�yor değ�l.
Den�zc�ler ne zaman zorda kalsa, den�z kızları eller�nde sönmeyen
b�r ateşle ortaya çıkıp, onlara yol gösterm�şlerd�r. Sadece
den�zc�lere görünen bu den�z kızları �steseler de karaya
çıkamazlarmış. B�r efsaneye göre b�r den�z kızı den�zc�n�n b�r�ne
aşık olur ve terc�h etmek zorunda kaldığı yalnızlık h�kayes� başlar…      

     Den�zlere açılan b�r gem� b�r müddet sonra fırtınaya yakalanmış.
Gem�n�n alabora olmasıyla den�zc� tam boğulacakken �mdadına b�r
den�z kızı yet�şm�ş ve onu sağ sal�m adaya çıkarmış. Den�z kızı ona
değerl� �nc�ler�, en besley�c� balıkları get�r�p adada yaşamasını
sağlamış. Adam da m�nnet gösterges� olarak adada kend� �mkanları
�le yaptığı hed�yeler� ver�rm�ş. Her ne kadar b�r� den�zde d�ğer�
karada yaşıyor olsa da görüşmeye devam etm�şler ve b�rb�r�ler�ne
aşık olmuşlar. Den�z kızı adamın yanında hep kalmak �sterm�ş ancak
uzun süre duramazmış yeryüzünde, nefess�z kalırmış b�r müddet
sonra. B�r kayanın tepes�ne çıkar, sevg�l�s�n� b�r müddet görür,
konuşur, sonra tekrar den�ze dönmes� gerek�rm�ş. Den�zc� kend�nce
b�r yol düşünmüş ve den�z kızı �ç�n camdan b�r akvaryum yapmış.
“Ben� z�yarete geld�ğ�nde sen� bu akvaryuma alayım. Canın sıkılınca
tekrar g�ders�n. Hem havasız kalmazsın hem de �sted�ğ�n kadar
ben�mle kalırsın.” Den�z kızı da bu tekl�f� kabul ed�p den�zc�ye evet
dem�ş.
  Oldukça �y� anlaşan �k�l�, b�rl�kte geç�rd�kler� vakt�n keyf�n�
çıkarıyorlarmış. Böyle günler günler� kovalamış. B�r gün başka b�r
gem� oradan geçerken adamı fark etm�ş ve götürmek �stem�şler.
Adadan ayrılmak �stemeyen adam, “Ben�m sevd�ğ�m b�r den�z kızı
var.” Dem�ş. D�ğerler� adama �nanmayıp gülerek, “Den�z kızı
masallarda olur kend�ne gel, uzun süre yalnız kalmak sana
yaramamış hayaller görmeye başlamışsın” dem�şler. 



Adamı alıp zorla götürürlerken, den�z kızı düşmüş peşler�ne, aşkı �ç�n
kend� d�yarını terk ed�p �nsanların dünyasına gelm�ş. B�r şek�lde
den�zc�y� kend�nden haberdar etm�ş. Geceler� den�z fener�n�n
altında buluşmaya başlamışlar. B�r gece den�zc� gelmem�ş, sonra b�r
başka gece daha, başka gece daha derken den�z kızı artık üm�d�n�
kesm�ş. B�r müddet sonra adamdan haber alamayan den�z kızı, her
gece den�z fener�n�n olduğu yere gel�p ağlayarak çığlıklar atmış ve
baktı olacak g�b� değ�l adamdan vazgeçm�ş. İnsanlar buranın
lanetl� olduğunu düşünmüş çünkü ömürler�nde duymadıkları gar�p
sesler gel�yormuş. 
     Bu duruma çok üzülen den�z kızı b�r daha asla h�çb�r den�zc�ye
yardım etmemeye ant �çm�ş. Onlara yol göstermek yer�ne, aks�ne
onları ses�yle, güzell�ğ�yle büyüley�p kend� d�yarına çekecekm�ş.
Yıllardır yer�nde duran den�z fener�, kuvvetl� dalgalara ve ş�ddetl�
fırtınaya daha fazla dayanamayıp yıkılmış, �nsanlara yol
gösteremez olmuş. Batan gem�lerdek� �nsanların heps� boğulmuş.
İnsanlar ölünce k�msey� götüremey�p yalnız kalmış. B�r müddet sonra
da artık vazgeçm�ş bu kötülükten ve b�r daha den�z kızını gören ya
da duyan olmamış. Efsane olarak h�kayelerde yer�n� almış.



   Den�zc�ler�n “�y� şans” olarak yorumladıkları den�z fenerler�,
yalnızca dev dalgalara değ�l zamana da meydan okumuşlar. Yanıp
sönmüş, yanıp sönmüşler... Den�z�n buz g�b� sonsuz gücüne karşı,
�ç�nde ateşler yanan, sabırlı, b�lge ve kar�zmat�k b�r yol göster�c�
olmuşlar. Yalnız, cesur ve romant�k olmalarının yanında her fener�n
farklı b�r h�kayes� vardır. L�manların, hatta şeh�rler�n s�mges� hal�ne
gelen den�z fenerler� esk� paraların üzer�ne basılmış, lah�tler�n ve
rölyefler�n üzer�ne de bet�mlenm�şt�r. Seneler geçt�kçe den�z fener�
gel�şm�ş, den�z�n dövdüğü kayalıkların, uçurumların başına koca
koca fenerler yapılır olmuş. Karadan bakıldığında den�z�n ışıklı
şövalyeler�d�rler. Dünya karanlık olsa da, acılar ve kasvetler
sev�nçler�n önüne geç�yor olsa da, “fener” oradadır, ışık hep
oradadır.



İnsanlar hep b�r boşluk
İç�nde kaldılar...
Yalnızlık aldı başını götürdü 'der�n' b�r ıssızlığa!
İnsan yalnız kalır mı?
Der�n uykudayken; b�r metrel�k çukurda yalnız uyur mu?
'Han� yalnız yaşayamam derd�n ya, oysak� ş�md� tek başına sondasın.
Yalnızlık b�tm�ş tükenm�ş b�r şeh�r; kaç �nsan feda ett� kend�n� k�m b�l�r.
Kend�n� yalnız h�ssett�ğ�n kadar yakınsın çukurun sonuna.
Yalnız yaşamak ölüden farksız d�r� m�sal�;
Hep b�r boşlukta 'yaşamın' sonlandığı yerdes�n artık.
Yalnızsın sondasın...

SONDASIN
MERVE ÖZDEMİR

Çizim: YUSUF AKGÜN



           
     Sonra b�r araştırma sürec�ne g�rd�m ve bu satırlara rastladım;
anne karnındak� cen�n rah�mle temas hal�nded�r ve doğduktan
sonra bu temas kes�l�r. Doğumun ardından f�z�k� temas başlar.
Bebek ebeveyn� doğum sonrasında rah�mde ed�nd�ğ� temas
alışkanlığını devam ett�r�r. Artık bu süreçte gözler�n� açtığı
dünyada farklılıklara nasıl adapte olab�leceğ�n� çevresel
faktörlere karşı gel�şt�rd�ğ� tepk�lerden anlamaya başlar.
Ebeveynler� �le temas hal�nde olmak bebeğ�n dokunma eks�kl�ğ�n�
g�der�r, yan� yalnız olmadığını anladığı b�r duygusal bağ kurmuş
olur. Bu aslında çok detaylı b�r konudur. Fakat ben s�zlere kend�
gözümden gördüğüm ve kend� h�ssett�ğ�m kadarını anlatmak
�st�yorum. Ben�m vardığım kanı şu k�; hem a�len�n verd�ğ� eğ�t�m�n,
hem okul eğ�t�m�n�n bu konu bazında oldukça öneml�d�r.

AYNUR BAĞCI
TEMASSIZ YALNIZLIK
Çizim: NURSENA AKPINAR

 Evren�n İlk Başlangıcındak�
Hal�m M� Yalnızdır, Yoksa
Şu Ank� Ben M�?
   Uzun süren b�r düşüncen�n
ardından aklıma gelen �lk
soru “Bebekler kend�ler�n�
yalnız h�sseder m�?” oldu.
  Acaba bebekler ağlarken
yalnız h�ssett�kler� �ç�n m�
ağlıyorlardı yoksa
�ht�yaçlarının g�der�lmes�
�ç�n ebeveynlere b�r uyarı
mıydı bu? 



Hang� yaş grubunda olursa olsun �nsanlarda b�r boşluk h�ss�
oluşturduğunu görüyorum. Bunun sebeb� bebekl�k, çocukluk ve
ergenl�k dönemler�nde doğal olarak �ht�yaç duyulan, f�z�k�
temasla kurulması gereken duygusal bağın eks�kl�ğ�d�r. Yeter�nce
karşılanamayan bu temas �ht�yacı �nsanın kend�n� yalnız
h�ssetmes�ne sebep olur. Bu gözlemler�mden yola çıkarak; �nsan
baskısı başta olmak üzere, evr�msel b�r sürec�n dışında başka b�r
f�kr� savunuyorum. Hayatımı toplum etk�s� olmadan, daha b�reysel
b�r b�ç�mde şek�llend�reb�lmey� �sterd�m. Toplumun get�rd�ğ�
duygusal boşluklardan kaynaklanan yalnızlığın, doğduğumuz
günden bugün bana zarar vermemes�n� d�lerd�m.  
       Ben k�ş�sel farklılıklarımızın zeng�nl�k olduğunu düşünüyorum.
Bence herkesleşmek kadar kötü b�r yalnızlık olamaz. K�ş�sel
renkler�m�z� yok sayarak, başkasının s�yahını almak k�ş�n�n kend�ne
yaptığı en büyük haksızlıklardan b�r�d�r. Fark ed�lmese de aslında
özent�l�k, üzer�ne g�yd�ğ�n� değ�l, onun soluk olanını yansıtır. Evet
değerl� okuyucular pek� ş�md� b�rde s�z söyley�n,
    Mar�fet evren�n kalabalığında doğru yalnızlığı bulmakta
mıdır?



Boş ve soğuk duvarların yalnızlığında, 
H�ssed�lmeyen b�r çatlak g�b�, kaybolmuş yolum
Korku ve sess�zl�k damla damla sızarken çatlaklarımdan �çer�,
Ben; yüreğ�, aydın f�k�rler peş�nde b�r serser�.

Mevs�mler kovalarken b�rb�rler�n�,
Zamanın can verd�ğ� yerdey�m.
Bu s�sl� ve karanlık yangın yer�nde,
Kanadı kırık kuş m�sal�, gökyüzünde avarey�m.
Dallarım kırık dökük, ömrümün sonbaharındayım.

Yıldızlı b�r gecede, buz tutan parmak uçlarımda yürürken ufuklara doğru,
Dünya ayaklarımın altından an�den çek�l�yordu.
K�mses�zl�ğ�m, ben ve aydın f�k�rler�m,
K�mseler b�z� umursamıyordu.

Ama b�r yol buldum yalnızlıktan �çer�
Huzurlu b�r yolculuktayım, gerçekl�ğ�n� keşfett�ğ�mden ber�.
Bu yen� b�r güne doğan güneş�n �lk ışıkları
Yen� b�r ben buldum benden �çer�.

BİRAZ YALNIZLIK BİRAZ UMUT
ERGİN ALAGÖZ 



YANINDAYIZ ÜZÜLME
Çizer Mahlası: CANSU



     Çok sevd�ğ�m oyuncu Tom Hanks’�n başrolde yer aldığı, or�j�nal
�sm� “Cast Away” olan Yen� Hayat f�lm� üzer�ne yazmak �st�yorum.
Aralık 2000’de beyaz perdede yer�n� alan f�lm�n yönetmen
koltuğunda Robert Zemeck�s oturmaktadır. 1994 Forrest Gump ve
1999 Yeş�l Yol f�lmler�nden sonra yetenekl� oyuncu Tom Hanks, bu
f�lmde de mükemmel b�r performans serg�l�yor. Hollywood basın
b�rl�ğ� de ben�mle aynı f�k�rde olacak k�, s�nema dünyasında
Oscar’dan sonra en prest�jl� platform kabul ed�len Altın Küre’de
drama dalında en �y� erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

FİLMİN HİKAYESİ
        Neredeyse dünyanın her noktasına h�zmet veren uluslararası
kargo ş�rket� FedEx çalışanı olan Chuck (Tom Hanks) bulunduğu
poz�syon ve �ş� gereğ� zamanla yarışmaktadır. F�lm�n g�r�ş kısmında
da dostumuzun �ş�ne verd�ğ� önem� ve son derece �şkol�k olduğu
anlatılmaktadır. Bu sebepten sosyal �l�şk�ler�nde problemler yaşayan
b�r b�reyd�r. İş �cabı sürekl� seyahat eden Chuck'ın,

CAST AWAY FİLM İNCELEMESİ
NURULLAH ALAGÖZ



Malezya’ya g�tmek üzere b�nd�ğ� uçak b�l�nmeyen b�r sebeple
Pas�f�k okyanusuna çakılır ve kazadan sadece Chuck kurtulur.
Kaza sırasında b�l�nc�n� kaybeden dostumuz, gözler�n� açtığında
kend�n� ıssız b�r adada tek başına bulur. Gerçek anlamda
yalnızlık ded�ğ�m�z kavram, tam olarak bu noktada kend�n�
göstermeye başlar. Yaşadığı şoku yavaş yavaş üzer�nden atan
Chuck, kend�s� dışında hayatta kalan b�r�ler�n� bulmak üm�d�yle
keşfe çıkar fakat sonsuz okyanusun ortasındak� b�r adada tek
başına kaldığını anlaması uzun sürmez. Üstündek� �k� parça
kıyafet ve uçaktan düşen kargo paketler� dışında h�çb�r şeye
sah�p olmayan dostumuzun, modern hayattan �lk çağa geç�ş
sürec� başlar. F�lm hakkında b�lg� toplarken okuduğum b�r yazıda
Maslow’un �ht�yaç eğr�s� teor�s� �lg�m� çekt� ve söz konusu teor�y�
Chuck’ın h�kayes� �le bağdaştırdım. Hayatta kalmak �ç�n nelere
hang� sıralama �le �ht�yaç duyarız konulu teor�de, res�mde de
görüleceğ� üzere p�ram�d�n temel�nde nefes almak ve beslenmek
g�b� f�zyoloj�k temel �ht�yaçlar vardır. Başlangıçta bulduğu
h�nd�stan cev�zler� �le �dare etmek zorunda kalır fakat �lerleyen
günlerde ateş� keşfetmes� �le ş�md�lerde lüks kabul ed�len yengeç
kızartmasına kadar menüyü gen�şletmey� başarır. Tüm çabalarına
rağmen buradan kurtulmanın pek de mümkün olmayacağını
anlayan dostumuz, p�ram�d�n �k�nc� basamağı gereğ�
yaşayab�leceğ� b�r barınak arayışına g�rer ve bulduğu mağaranın
bu �ş �ç�n güvenl� olacağını düşünür. Bu şek�lde 4 sene boyunca
adada yaşam mücadeles� ver�r. 



F�lm�n yalnızlık temasını �şley�ş b�ç�m� oldukça hoşuma g�tt�.
Fıtratı gereğ� sosyal varlık olan �nsan, nefes aldıktan ve
karnını doyurduktan sonra yaşamaya devam edeb�lmes� �ç�n
�ht�yaç duyduğu yegane şey; b�r başkası oluyor. 
Dostlar, uçağın düşme sahnes� şu ana kadar �zled�ğ�m en �y� �ç
mekan kaos sahneler�nden b�r�d�r. Kazanın başladığı �lk
andan, Chuck’ın bota b�nmes�ne kadar olan kısmı tek nefeste
�zlem�ş olab�l�r�m. 
Bu �şten para kazanmadığını b�ld�ğ�m V�lson, bence en �y�
yardımcı oyuncu dalında Oscar adayı göster�leb�l�rd�. İzley�c�
olarak b�r süre sonra V�lson’ı gerçekten de duyguları ve
düşünceler� olan b�r� olarak görmeye başladım. Bunu Tom
Hanks’�n oyunculuğuna ve yönetmen�n doğru zamanlardak�
dokunuşlarına bağlıyorum.
F�lm�n f�nal� hakkında konuşmam gerek�rse; serüven boyunca
yaşananlar, Chuck’ın b�r çakmağa uzun ve der�n bakışları her
şey� özetl�yor. 

Bu zaman d�l�m�nde yalnızlıktan kafayı yememek �ç�n kargo
paketler�nde b�r voleybol topu bulur ve ona V�lson �sm�n� ver�r.
Sadık dost V�lson, Chuck’ı h�çb�r koşulda yalnız bırakmaz,
dertler�n� d�nler, öfkes�ne maruz kalır ve en öneml�s� ona esk� kız
arkadaşlarından söz eder. B�z�m çapkın V�lson’da h�kaye çok,
gençl�k zamanlarında fazlasıyla ten�s topuyla çıkmış. İk� dost
arasında gerçekleşen toplantı sonucu, bu adadan kurtulmaları
gerekt�ğ� kararlaştırılır. V�lson’ın da mot�vasyon desteğ� �le
ormanda bulduğu her türlü dal parçası ve yaprağı sal yapmak
�ç�n kullanan Chuck, n�hayet�nde kend�ler�n� buradan kurtaracak
tekney� yapmayı başarır. Okyanusun kızgın dalgaları �le
dostlarımız arasında geçen ve günler süren savaş sonunda,
Chuck en değerl� arkadaşını haykırışlar ve gözyaşları �ç�nde
dalgalara kaptırır. Şanslı sayılacak k�, kend�s� b�r yük gem�s�
tarafından fark ed�l�r ve kurtarılır.

YORUM VE GÖRÜŞLER



Tepemde
Kara kara bulutlar,
Soruyorum,
Sadece bana mı
Yalnızlık?

Gönlüm hep kış,
İç�mde matem...
Denk gelmed�k
Yazlara,
Nerede açar sardunyalar?
Neden bu yalnızlık?

YALNIZLIK
Şiir & Fotoğraf: ESRA KOTUN

Odamda
B�r ben 
B�r kend�m...
Beden�m�n �ç�nde
Can b�le yoktu
Nasıl anlatılırdı?
Ne gar�p,
B�r bana mı çoktu?

Anladım
Artık...
Ben,
Yalnızlığın da
Fazlasıydım.

Yüzüme,
Annem g�b� bakar
Aynalar.
Sığınırım �ç�ne
Yoksa çek�l�r m�
Yalnızlık?

Vazoda 
Soldu güller.
Tekrar tekrar okudum
Aynı k�tabı.
K�l�ts�zd� kapım,
Kapımı
Açan da yoktu.



"BİR ACAYİP OYUN"                                 
Röportaj: ŞEYMA DANIŞMAN

  Kısaca kend�n�zden bahseder m�s�n�z?

  B�rkaç cümleyle oyunu özetler m�s�n�z?

      Tab��, bahsedey�m. Ben Mesut Dalkılıç, 29 yaşındayım, oyuncuyum.
Aynı zamanda oyun yazarlığıyla �lg�len�yorum. Ps�koloj� l�sans
mezunuyum ama oyunculukla ün�vers�te �k�nc� sınıfta �ken �lg�lenmeye
başladım. Daha sonra Hal�ç Ün�vers�tes� t�yatro bölümünde oyunculuk
yüksek l�sansı yaptım ve 2020 yılında mezun oldum. 2021 yılında da
kend� t�yatrom olan Yazboz’u kurdum. Bu sezon özel b�r t�yatroda
oynadığım “Yıldızların Gölges�nde Ağlamak” adlı b�r oyun, b�r de yazıp
yönett�ğ�m “B�r Acay�p Oyun” var. Onlarla �lg�len�yorum. 

    Oyun met�nler arası göstergeler�n olduğu b�r oyun. Oyunu 2016
yılında yazmıştım. O hal�yle Aydın Üstüntaş geleneksel oyun yazma
yarışmasında övgü değer bulunmuştu. Daha sonra met�n -ağırlıklı
olarak- prova sürec�nde değ�şt�. Kabaca anlatacak olursam, oyun
‘’Godot’yu Beklerken’’ oyunundan b�ç�msel yansımalar taşıyor. Alt
met�nde de y�ne absürt t�yatronun temel özell�kler� olarak sayılab�lecek
�let�ş�ms�zl�k, k�ml�k bunalımı, belleks�zl�k, yalnızlık mevcut. Bu kavramlar
ve bu �k�l� arasındak� durum, tar�hsel b�r üçüncü karakter�n dah�l
olmasıyla oyun konsept� �çer�s�nde b�r yere evr�l�yor. 



   Bu oyunu yazarken nelere d�kkat ett�n�z?

   Oyunun yalnızlık teması hakkında b�lg� ver�r m�s�n�z?

       Oyunun yazılışı, ‘’Neden b�z�m b�r ulusal t�yatromuz yok?’’ sorusunu
kafaya taktığım ve bunun üzer�ne okumalar yaptığım b�r döneme
dayanıyor. T�yatro tar�h�m�ze baktığımda bu çabanın ağırlıklı olarak
hep ep�k-pol�t�k t�yatro eksen�nden yürütüldüğünü görmüştüm.
Absürd�zm�n genel özell�kler�n� Türk toplumuna çok yakın bulan ve
absürt t�yatroyu daha çok seven b�r�s� olarak, “Genç Oyuncular”
t�yatro topluluğunun absürt t�yatroyla geleneksel t�yatro üzer�nden
kurmaya çalıştığı sentez ben� çok etk�lem�şt�. Onların gazıyla da böyle
b�r denemeye g�r�şt�ğ�m� hatırlıyorum. Ama daha önce bel�rtt�ğ�m g�b�
oyun metn� ve ben�m mot�vasyonum 2021 yazında yürütülen prova
sürec�nde epey değ�şt�.

       Sey�rc�den gelen ger� b�ld�r�mlerden yola çıkarak b�rkaç çıkarım
yapmaya çalışayım. Oyundak� k�ml�ks�z karakterler, parçalanmış tek
b�r �nsan olarak yorumlanab�l�r. B�r tarafta daha akılcı, konform�st,
hazır cevap b�r karakter varken, d�ğer� daha duygusal, yüzeysel,
eylemler�n�n sonucunu kest�remeyen, dürtüsel olarak
değerlend�r�leb�lecek b�r t�p. Bu da aslında hep�m�z�n �ç�nde olan, h�ç
b�tmeyecek b�r çatışma. Sahne üzer�nde bu kadar �k� zıt karakter�n
olması �let�ş�ms�zl�ğ� ve dolayısıyla yalnızlığı besl�yor. Elbette sey�rc�
bunu farklı b�r şek�lde de yorumlayab�l�r. Buna alan tanıyan b�r oyun.
Yalnızlık, bu parçalanmış tek b�r �nsan üzer�nden de yorumlanab�l�r, b�r
toplum üzer�nden de. Ben rej� olarak olmasa da oyunun metn�nde
Türk�ye vurgusunu sey�rc�ye sezd�rmeye çalıştım. Türk�ye bence çok
özel ve yalnız b�r ülke. Edeb�yatta, s�nemada çok fazla �şlend�, bunu
d�le get�rmey� çok kl�şe buluyor olsam da, doğu �le batının kes�ş�m�
olması bence çok ötek�, yalnız b�r yerde kılıyor b�z�. 



Hiç oyundaki gibi bir yalnızlık hissettiğiniz oldu mu? Olduysa   
 oyun ile bağlantılı bir şekilde kısaca anlatır mısınız?

     Lisenin son yıllarında ve üniversitenin ilk yıllarında meslek bulamama
konusunda yalnızlık ve buna bağlı olarak biraz çaresizlik hissetmiştim.
Psikolojiyi tercih etmemin motivasyonu biraz da buydu sanırım. Bu hayatta
‘’Ne yapacağım ben?’’ sorusu ve cevap arayışı. Sonrasında oyunculuk ve
tiyatro ile dağıldı. Ama ağırlıklı olarak son on yılda soru soran, meselelere
eleştirel yaklaşan herkes Türkiye’de öteki olmaya aday hale geldi. Bu öteki
hissedenler de bir araya gelmekte ve sonrasında bir arada kalmakta
zorlanıyor gibi hissediyorum. Herkes birbirine kendi derdiyle iktidar
kuruyormuş gibi. Mevcut siyasal ve toplumsal atmosferde kendini yalnız
hissetmemek pek mümkün değil. Oyunla bağdaştırabileceğim şey ise
kalıplara ait olamamak, gidip de umduğunu bulamamak arasındaki o ince
çizgi :)

Son olarak, neden bu oyunu �zlemel�y�z? 

   Oyunun sey�rc�yle kurduğu komed� bağı bekled�ğ�m�z�n üzer�nde
oldu. Bu yüzden oyunculuktan hoşlanan, yorum yapab�lmes� �le
kend�s�ne alan tanınmasını seven sey�rc�ler�n key�f alacağını
düşünüyorum.



KİŞİSEL YORUMUM
    Ben oyunda bekley�şten daha
çok b�r yalnızlık sezd�m ve bunu
kend� hayat h�kayem �le
b�rleşt�rd�m. B�r şey bekl�yorlar
ama ne bekled�kler� b�lm�yorlar.
Aslında o beklenen şey sey�rc�ye
bırakılmış. Yalnızlık konusunda
da; karşımızda �k� k�ş� var ama
aslında bu �k� k�ş� b�rer yabancı.
Bu k�ş�ler�n b�rb�rler�n�n aynası
olduğunu düşündüm, bu yüzden
yalnızlık duygusunu h�ssett�m. Tek
b�r �nsan ve �k� dünya. 
    Ben �zlerken çok key�f aldım.
Eğer bu röportaj yayınlandığında
oyun hala sahnede olursa
mutlaka g�tmen�z� öner�r�m. 
  Mesut Dalkılıç’a bu güzel
röportaj �ç�n çok teşekkür ed�yor,
başarılarının devamını d�l�yorum. 



YALNIZLIĞIN EN GÜZEL HALİ
Şiir & Çizim:  MİZGİN ACUN

Yalnızlık bana h�ç bu kadar �y� gelmem�şt�.
 İç�mde ne varsa heps�n�n muhasebes�n� yaptım bu gece. 
Artık �y� davranacağım kend�me.
 Sevd�kler�m üzülmes�n d�ye kend�m� paralamayacağım mesela. 
Tüm özürler kend�me.
Tüm şükranlar y�ne en çok bana.



    “ Çok yalnızım Theo “

                  - kardeş�n V�ncent

     Yalnızlık, bazen �nsanın �ç dünyasıyla baş başa kalma b�ç�m�d�r.
Buna b�r çeş�t "�nz�va" da d�yeb�l�r�z. 
     K�m� zaman �se maruz kalırız, ötek�leşt�r�r�z. Maruz kaldığımız
zaman, sank� a�d�yet duygusu olmayacak, düşünceler�m�z
anlaşılmayacak g�b� b�r h�sse kapılırız. Bu h�s b�z� saygınlık
kazanab�leceğ�m�z, düşünceler�m�z�n anlaşıldığı b�r yere g�tme �steğ�
�ç�ndek� b�r arayışa çıkarır. Depres�f b�r ruh hal�ne büründürür. 
    Yalnızlık kavramı ben�m z�hn�mde V�ncent Van Gogh'u çağrıştırıyor.
Van Gogh yaşamının sek�z yılını eşs�z ve sırlarla dolu dokunuşlarıyla
resmetm�ş, başka b�r dey�şle duygularını tual üstünde canlandırmış b�r
sanatçı. Çok uzun sürmeyen yaşamının ardından yaklaşık 900 tablo ve
1100 eser bırakmıştır.
     Onu bu kadar özel kılan �se traj�k hayatıdır. Yalnızlık kavramı �le
bağ kurmak �ç�n onun hayat öyküsünü b�lmek gerek tab��.
    30 Mart 1853'te Hollanda'nın güney�nde doğan sanatçının tam adı
V�ncent W�llem van Gogh'tur. Gençl�k yıllarında sanat s�msarlığı
yaptığı Londra'dan dönüşünün ardından yalnızlığı �le yüzleşm�şt�r.
Bunalımlarının �ç�nde ps�kot�k ep�zodlardan ve delüzyonlardan
muzdar�p düşerek, hem z�h�n hem de beden sağlığını kaybetmeye
başlamıştır. Öyle k�, geç�rd�ğ� öfke nöbetler�nden b�r�nde sol kulağının
b�r parçasını ustura �le kesm�şt�r.
     Sanatçının bu kadar popüler b�r �s�m olmasının, adından bu kadar
söz ed�lmes�n�n yaşadığı traj�k olaylarla �lg�s� var mı? Ya da eserler� �le
bu olaylar arasında nasıl b�r bağ var? Bu soruların cevabını kardeş�
Theo'ya yazdığı mektuplarından öğreneb�l�yoruz. 

VINCENT VAN GOGH
MERT CAN BOZKURT



 Van Gogh eserler�ndek� ve yaşamındak� trajed�y� kend� duygularıyla
b�rl�kte bu mektuplarla met�ne dökmüş.
       Yıldızlı Gece, Arles'dak� Yatak Odası, Ayç�çekler� g�b� b�rçok ünlü
tablosu olan sanatçı, asıl ününü ölümünden sonra kazanmış, yaşamı
boyunca sadece b�r eser�n� satab�lm�şt�r.
     V�ncent Van Gogh, yalnızlığın bunalımı �ç�nde 37 yaşında öldü.
Ölümü de sır doluydu. K�m�ler� �nt�har, k�m�ler� su�kast ded� ölüm
sebeb�ne. Ölümünden kısa b�r süre sonra "Art İzlen�mc�l�k" akımının en
büyük tems�lc�ler� arasında yer aldı. 
    " Sözcüklere gerek kalmadan ben� anlayacaklarını sandım." d�yen
Van Gogh yalnızlığından duyduğu keder� de şu �fades�yle bel�rtm�şt�r:
" İnsan yalnız olduğu zaman yoksundur."

Çizim: NURULLAH ALAGÖZ



BİR DÜĞÜM YALNIZLIK
CEMİLE TAŞ

Anlatılmaz yalnızlık,
Korkusu b�r yana
Acısı b�r yana...

Çünkü,
Yalnız kalmaktan korkan
Mahkum olur yalnızlığa.

Benl�ğ�m
Uzak düşer beden�me.

Ne kaldı k�
Yalnız kalmayan?

Yıldızlar g�b�
Gökyüzünde,

Kalabalıklar
Ama yalnızlar.

K�m�n�n 

Sözü yalan,

K�m�n�n yüzü…
K�msen�n çözemed�ğ� 
B�r düğüm,

K�msen�n geçemed�ğ� 
B�r yol oldum.

Ben,

Yalnızlıkta değ�l
Kalabalıkta kayboldum.

Çizim: NURSENA AKPINAR



ÖZEL TEŞEKKÜR

Bu Sayımızın Kapak Çizimini Yapan Sevgili Yusuf Akgün'e

Teşekkürler.


