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”Gri şehirde, betonların arasına sıkışıp 

kalmak, asıl korkutucu olan bu değil 

mi? Ağacın, yeşilin yokluğu asıl 

ürkütücü olan.” 

Jale Sancak 

“Karnı doyunca böyle oluyor  

insan. Ya yeniden ve daha  

çok acıkıyor ya da olmaz  

aşka düşüyor. ” 

Ahmet Büke 

“Dünyanın bütün kadınlarını sevdim 

Bütün özgürlük şarkılarını söyledim insanın” 

Şükrü Erbaş 

Bu yük hepimizin! 

İki Aylık Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi 
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Dergiye gönderilen yazılar Yayın 
Kurulu onayından sonra takip 

eden üç sayı içinde yayımlanabilir. 
Yayımlanmayacak yazılar 

hakkında geri bildirim yapılmaz. 
Yayımlanan her türlü eserin 
içeriğinden yazarın kendisi 

sorumludur. 



 Okurdan çok yazarın bulunduğu edebiyatımızın içinden çıkılmaz hâle 

geldiği son beş on yılda geriye doğru koşar adımlarla gittiğini gördükçe es-

kilere daha bir sarılır olduk. 

 Sözgelimi ne zaman aktüel edebiyattan sıkılsak elimize eski bir yazarı 

alıyor, belki o güne değin onlarca kez okuduğumuz cümleleri ilk kez oku-

yor gibi lezzet alıyoruz. Bazen de kızıp Rus romanlarına sarılıyor, Türk ede-

biyatına bir daha dönüş yapmamak için kendimize sözler veriyoruz. Hem 

kurgusal metinlerde hem de şiirde nicelik olarak zirve yaşanırken nitelik 

açısından çağın çok gerisinde kaldığımız bu talihsiz dönemde okura edebî 

zevk ve kaliteli edebiyat sunma görevini geçmişte olduğu gibi dergiler üst-

leniyor. Biz de edebiyatımızın içinde bulunduğu durumdan şikâyet etmeyi 

bırakıp kaliteli edebiyatı sırtımıza YÜKlemeye karar verdik. 

 Öykü, şiir, deneme, eleştiri, tefrika roman ve kitap tanıtımları yayımla-

yacağımız, okurla iyi metni buluşturacağımız her sayıda inanıyoruz ki Türk 

edebiyatına kıymetli katkılar yapacağız ve popülizmin karşısında sahici bir 

edebiyat hareketi olarak gururla ve başımız dik duracağız. Biz istiyoruz ki 

beş bin yıllık edebiyatımız ahbap-çavuş ilişkisinden, siyasetten, gruplaşma-

lardan uzak; insanı, insana, insanca anlatmaktan başka gayesi bulunmayan 

bir duruşla anılsın gelecek yüz yıllarda.  

 YÜK EDEBİYAT olarak, biz bu yükü taşımaya gönüllüyüz. Sırtımızda 

taşıdığımız yük hepimizin. İyi edebiyata merhaba! 

                                                                                               Yük Edebiyat 

Başlarken 
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 Bulutlara ilk kez bu denli 

yakın. İlkyaz rüzgârının coşkulu 

ıslığına. Doruğa. Sason’da Nisan.  

İlk kez tırmandı bunca yükseğe. 

Sınırları silen, sonsuzluk duygusu 

uyandıran bir noktada duruyor 

şimdi. Eflatun bir buğunun içinde 

dağlar art arda uzayıp gidiyor 

ötelere. Dağlar ulu. Dağlar gör-

kemli. Dağlar tepeden tırnağa çi-

çek.  Derin bir soluk alıyor, sonra 

bir soluk daha, bir daha, bir da-

ha… İlkyazı içine çekiyor, soluğu 

tazeleniyor. Dağ denilince hisset-

tiği korku, ulaşılmazlık, ıssızlık 

duygusu yavaş yavaş eriyor. Sa-

dece sınırsızlık. Sınırları çizilip daraltılmış bir hayatın içinden geldi buraya. 

 Eriyen kar suları yamaçlardan çağıl çağıl akarak aşağıdaki kayaların ara-

sında kalan gölete kavuşuyor. Uzun serviler, yosun yeşili ağaç kümeleri, nefti, 

sık çalılıklar vadiye dek iniyor. Büyücek kayaların yansısı düşüyor göletin su-

yuna.  Gölet sırsız bir ayna. Yüzeyi pürüzsüz, parlak. Nice sonra ilk kez bu sa-

bah kaygıdan uzak uyandı. Sadece tatillerde olduğu gibi, içi hafif, yatışmış. 

 Bakışını tekrar göğe çevirdi, safir mavisi boşluğa asılı pamuksu bulut kü-

meleri, bir kuş sürüsünün muhteşem kanat hareketleri, gök dinginliğin sureti… 

Sonra dağlara mıhlandı gözleri. Neydi korkusunun nedeni? Uzaklık, yabancılık, 

bilmemek… Gri şehirde, betonların arasına sıkışıp kalmak, asıl korkutucu olan 

bu değil mi? Ağacın, yeşilin yokluğu asıl ürkütücü olan. Yıllardır pencereleri 
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Dağ ile Ağlayan Lale 

Jale Sancak 
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Meğer 

dağlar 

değilmiş yol 

kesen, şimdi 

anlıyor. 

Uçup gidiyor 

göğsünün 

üstündeki 

ezici ağırlık.  

açılmayan bir gökdelende çalışıyor. Çok sıkıldı oradan. İçinde epey 

zamandır hep bir daralma, bir tahammülsüzlük… Şehrin görünen, 

görünmeyen bütün duvarları üstüne üstüne geliyor. Egzoz duman-

ları, gürültü kirliliği, saksılarda solan çiçekler, asık yüzler…  

 Meğer dağlar değilmiş yol kesen, şimdi anlıyor. Uçup gidiyor 

göğsünün üstündeki ezici ağırlık. Yükünden kurtulmak bu, hatta 

özgürleşmek. Kollarını iki yana açıyor yanında yöresinde yeşermiş 

ne varsa kucaklama isteğiyle. Karşıki yayladan vadiye, tepelere doğ-

ru kanatlanan bir kaval sesi çalınıyor kulağına. Aşkı özlemle söylü-

yor kavalın nefesi. Bakışını bu kez sarı, turuncu, ak çiçeklere çeviri-

yor. Onu buraya çağıran ters lale, seyrinden usanılmaz bir güzel, na-

dide bir dağ çiçeği. En çok onu görmeyi arzuladı. Kayalıkların ara-

sında serpilip boy verişini. En çok onu, rivayetin öznesini. Bir adı 

ağlayan gelin, bir adı Kejan, biri kral tacı. 

 Bu arzuyu içine ilk, doğa aşığı, tarih meraklısı, şimdi çok 

uzaklarda olan çocukluk arkadaşı düşürdü. Bir yıl önce. Gözündeki 

parıltıyla öyle betimledi, öyle ballandırdı ki düşlememek mümkün 

değil. Kalbe derman bir düş. Boş değilmiş sözü, görünce anlıyor in-

san.   

 Benimle gel, Batman’a gidiyorum, dedi arkadaşı. Çok isteme-

sine rağmen her zamanki gibi ıssızlık, yabansılık canlandı gözünde. 

Yırtıcı, tekinsiz bir doğa... Ne tuhaf bir ön yargıysa işte, kıpırdaya-

madı yerinden. Pervane olduğu gökdelenini bırakamadı. Gri şehirde 

boğulsa da dağlardan korktuğu gibi gitmekten de korktu. Gizledi 

korkusunu, bahaneler uydurdu. Sınırları çizilmiş, fazla korunaklı bir 

şehir hayatının payı büyüktü ürküntünün çoğalmasında. ‘Beş yıldız-

lı bir otel, deniz kenarında bir tatil köyü olsa neyse,’ dedi. ‘Hem her 

şey elimin altında olur, öyle tırman, tökezle, düş, in, çık yok. Sıcak-

tan bezince sulara bırakırım kendimi.’ Arkadaşı güldü, ‘Hep aynı 

şey, sıkılmadın mı artık? Çok başka lezzetler de var tadılacak. Başka 

başka anlamlar. Denemelisin.’ 

 Sıkılmak sözü az kalır, bunaldı. Gökdelenin sahte ışığından 

iyice soğudu pervane. Soluklanamaz oldu neredeyse. En yakınlarıy-
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la bile çatışmaya başladı. Öyle anlardan sonra bir başına kalınca efsanelerin öz-

nesi laleyi hatırladı. Arkadaşını büyüleyen dağın zarif yoldaşını. Onun buralar-

da çekip kendisine gönderdiği fotoğraflara baktı sık sık. Bir genişliğin, ferahlı-

ğın fotoğraflarıydı hepsi.  Zamanı çoktan gelmişti belki. Birkaç günlüğüne de 

olsa şehirden uzaklaşmalı, hem de bu korkuya bir son verip özgürleşmeliydi. 

Sıfır noktası, milat ya da bir başlangıç, nasıl adlandırırsa adlandırsın önemi olan 

tek şey Helkız’a, lalenin yurduna gelmekti. Başka bir anlamla buluşmaya.  

 İşte şimdi dağın tepesinde, bakışıyla, dokunmadan seviyor laleleri. Okşu-

yor yavaşça. İncitmeden. İncitmeden de sevilebilir. Hoyratlıktan uzak. Yeşil 

mızrak yaprakları güneşe dönük, güzelim turuncu tüveyçleri toprağa. Hüzünlü 

Kejan, gri yamaçları rengiyle şenlendiriyor. 

 Hüzünle neşe iç içe. 

 Meryem Ana’nın gözyaşından doğduğu söylenen kutsal ters lalenin 

hikâyeleri akıyor zihninden. Ağlıyor mu sahi? Sevip ayrı düşen Ferhat ile Şirin 

için, mutsuz olan gelinler ya da mutlu olmayı bilmeyenler için... Belki de korku-

larına esir düşenler, kendi yarattıkları betonların içinde çaresizlikle bekleyenler, 

güzellikleri göremeyenler içindir ağlayışı. 

 İyi ki arkadaşı aklını çeldi. Gülümsüyor… Gökyüzü yavaş yavaş turuncu-

ya kesiyor. Artık günbatımı, dönüş vakti.  Başını kaldırıp göğe değen doruğa 

bakıyor. Karla güneşin buluştuğu noktaya. Bu buluşma dağın kıvancı. Huzur 

dolu bir sessizlikle kuşatılmış vadide gezdiriyor bakışını.  Karşısında muhteşem 

bir panorama var. Kalbinde sevinç kuşları pır pır. Korkacak bir şey yokmuş. 

Dağ sakınmazmış kendini, konuklarına tüm yollarını şefkatle açarmış, anlıyor. 

Ters lale ise gün batımından almış o güzelim renklerini. Öyleyse doğadaki her 

şey kendindeki cevheri cömertçe ikram ediyor diğer bir parçasına. Geç de olsa 

tanıştılar. Mutlu olmaksa insanın kendisine bağlıymış. Eğilip hafifçe bir öpücük 

konduruyor çiçeklerden birinin taç yapraklarına. Yarın gene gelecek, bir sonraki 

gün de… Ayrılmadan önce Lalelerin fotoğrafını çekip gönderecek toprağın cö-

mertliğine tutkun arkadaşına. İlk kıvılcımı o yaktı çünkü. İyi ki bu masalsı yol-

culuğa çıktı, gri şehre Sason’dan ruhunu sağaltan bir armağanla döneceğini bili-

yor.  

 

YÜK Ede biyat  
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Bu varlık bize mutluluk getirir diye düşünmüştüm. Ama işte insanın 

karnı tok olunca, kafaya başka şeyler üşüşüyor. Diyorlar ki, edebiyat falan 

da böyle çıkmış ortaya. 

Derdimiz o günlerde büyüktü. 

Yok, açlıktan ve soğuktan bahsetmiyorum. Havalar ısınıyordu ve Arap 

Hatçam Teyze’yle birlikte büyük bir süpermarketin kamyonetini yürütmüş-

tük. 

O aynı fikirde değildi 

ama. 

“Buna çalma dene-

mez. El koyduk. Hakkımızı 

aldık. Biz açsak, sokaklar 

marketlerle doludur,” di-

yordu. 

Sabaha karşı 02:00 gibi 

markete mal takviyesi yapı-

lıyordu, çünkü sabah mar-

ketin olduğu sokağa araba sokmak yasaktı. Yukarıdaki virajlı yoldan ağır 

ağır inmek zorunda olan kamyonetin, okulun önüne geldiğinde iyice yavaş-

laması icap ediyordu. Aksi halde duvara sürterdi ön çamurluğu. 

İşte tam o anda aracın iki kapısından içeri dalıp şoförü etkisiz hale ge-

tirdik! 

Planlama ve donanımları hazır hale getirme işi birkaç ay sürmüştü. 

Başımıza giyeceğimiz, kar maskesine benzeyen şeyleri bizzat örmem 

gerekti, çünkü Hatçam Teyze, “Bu, kadın işi diye benim yapacağımı düşü-

nüyorsan, aldanıyorsun,” demişti. Örgü meselesini kapmak için epey bir uğ-

raştım. Paramız olsaydı, vallahi gidip alacaktım; ama hemen hiç kullanmı-
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Kimseye Etmem Şikâyet 

Ahmet Büke 



yoruz o şeyi biz mahallede. 

Sonra kamyona atlamamız da bir olay olmuştu. Ben, şoförün kapısını 

açıp adamın direksiyondaki koluna yapışırken, Hatçam Teyze’nin dizlerin-

deki kireçlenme vaktimizi çalmıştı biraz. Fakat adam ne yapacağımızı cid-

den merak ettiği için (galiba ördüğüm kar maskeleri gerçekten komikti) bizi 

bekledi. Sonunda koltuğa oturan Hatçam Teyze koynundan 

biri sarman, ötekisi tekir iki kedi çıkararak, “Cırmalarız, 

kontağı kapat,” deyice, şoför direksiyona kapanarak gülme-

ye başladı. 

Neden sonra doğruldu. 

“Siz arabayı soymak mı istiyorsunuz?” dedi. 

O sırada sarman sıkılıp olay çıkardı. Mecburen pence-

reden dışarıya bıraktık. 

“Vallahi bu deyyuslar üç aydır benim maaşımı vermi-

yorlar, sigortamı da eksik yatırıyorlarmış. İşiniz bitince beni 

arka koltukta bağlar bırakırsınız,” dedi. 

Arabayı Madam Pi’nin eski evinin arka kapısına çek-

tik. İşe yarar ne varsa oraya indirdik. Sonra arabayı bir şe-

kilde halledip döndüm ben. 

Bu varlık bize mutluluk getirir diye düşünmüştüm. 

Ama işte insanın karnı tok olunca, kafaya başka şeyler üşüşüyor. Di-

yorlar ki, edebiyat falan da böyle çıkmış ortaya. 

Hatçam Teyze, kapısını iki pazar filesi dolusu nevaleyle çaldığım bir 

gün, beni iyice mahzun karşıladı. 

Orta odadaki sedirlere karşılıklı oturduk. Bakışları yerdeydi. Ayak 

parmaklarıyla halının püsküllerini sağa sola dağıtıp duruyordu. 

“Hatçam Teyze,” dedim. 

Baktı bana. Galiba gece boyu ağlamıştı. Gözaltları çökmüştü iyice. 

“Evladım,” dedi. “Bu derdi ben kolay diyemem. Sen anla artık.” 

Çoktan anlamıştım. Kamyondan inip giderken ter içindeydi o gün. 

Korkudan, endişeden değil elbette. 
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Baktı bana. 

Galiba gece boyu 

ağlamıştı. 

Gözaltları 

çökmüştü iyice. 

“Evladım,” dedi. 

“Bu derdi ben 

kolay diyemem. 

Sen anla artık.” 



“Hatçam Teyze, o şoförü buldum ben geçen gün. Sordum so-

ruşturdum, peşine düştüm. Bizim vukuattan sonra başı derde girme-

miş; ama işten çıkarmışlar. Kestane Pazarı’nda bir kavafın yanına gir-

miş. Eskiden de adamın çırağıymış zaten.” 

“Sen göründün mü ona?” diye sordu Hatçam Teyze. 

“Yok, hiç görmedi, bilmedi beni.” 

“Peki…” 

Devam etmedi. Susuşundan anladım diyeceğini. 

“Evliymiş. İki küçük kızı varmış. Birisi geçen gün ağaçtan dü-

şüp ayağını kırmış. Çok ağlamış ona.” 

Hatçam Teyze kalktı, mutfağa gitti. Arkasından baktım. Raftan 

temiz tabakları, bardakları indirip yeniden yıkamaya başladı. Radyo 

açıktı. Müzeyyen Senar başladı tam o anda. 

 

Kimseye etmem şikâyet ağlarım ben halime 

Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime 

Perde-i zulmet çekilmiş korkarım ikbalime 

Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime 

 

Derdimiz derindi o günlerde. 

Karnı doyunca böyle oluyor insan. Ya yeniden ve daha çok acı-

kıyor ya da olmaz aşka düşüyor. 
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Büyülü bir yolculuktu bu 

Yıldızlardan başka konuşacak  

Kimsenin olmadığı bir bozkırda başladı 

Çocukların ırmaklardan önce aktığı bir bozkırda 

Köpeklerin delice kuşlarıyla uçtuğu bir bozkırda 

Kadınların sabahın kapısını açtığı bir bozkırda 

Işığın ve rüzgârın ve suyun  

Anlattığı bütün masalların beşiğinde başladı.  

 

Büyülü bir yolculuktu bu 

Dünyanın bütün kadınlarını sevdim 

Bütün özgürlük şarkılarını söyledim insanın 

Acının bütün harflerini okudum, yazdım 

Arzuyu anladım. Pişmanlığı anladım 

Öfkeyi ve inceliği bir onur nişanı gibi taşıdım yüzüm-

de  

Gün Batımı 

Şükrü Erbaş 



Bütün ara sokaklarında dünyanın alın kırışığını 

okudum  

Bütün yaralı şehirlerin rüyasına yatırdım gövde-

mi.   

 

Büyülü bir yolculuktu bu 

Yazdım ve Ömür Hanım’ı sevdim 

Yazdım ve başka hayatlara inandım  

Yazdım ve acının yaşama gücünü gördüm 

Yazdım ve ölümün bağışladığı hayatı anladım 

Yazdım ve susmanın erdem olduğu yere geldim 

Yazdım ve sevginin nasıl bir yücelik olduğunu 

öğrendim 

 

Büyülü bir yolculuktu bu. 
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Annem çoraplarını dizlerine kadar çekiyor. “Giy giy sen de giy” di-

yor eliyle ayaklarımı gösterip. Eteğim, sandaletim ve çıplak ayaklarım ile 

mutluyum ben. Ne çorabı bu mevsimde? Bahar, bahar olalı annem kadar 

üşüyenine denk gelmemiştir. Bahar, bahar olalı içimdeki ateş hiç bu ka-

dar artmamıştır. 

 Evden çıkıyoruz. Bir şey var içimde böyle ılık akşamlara yakışacak 

türden. Sokaklar sek sek oynayan çocuk. Caddeler telde ötüşen kuş. An-

nem elimi tutuyor elim terliyor. Sarı tüylerimin arasında karıncalar dola-

nıyor. Annem ile yan yana vapurlar gibiyiz. Gitmek artık hasta edecek 

bir eylem değil. İnanıyorum. İnanmadığım ne varsa kabuk değiştiriyor. 

Tozları kalkıyor kaldırımların. Bahar ilk kez saç uzatmaya bahanem olan 

bir mevsim olmaya başlıyor.  

 Annem dertli. Annem elinde bir çocukla gezdiğini söylüyor.   

“Çünkü riske giremem Hanife bacım. Yeni yeni düzeliyor.” diyor. 

“Çünkü sokaktan biri geçti.” diye araya giriyorum içimden. Valla sokağa 

inene kadar akla karayı seçiyorum diye devam ediyor annem. Ama bi-

razcık beni dinler misiniz lütfen diye bağıracak oluyorum. 

Bağırmıyorum. Ben penceremin altından akıp giden sokağa inip sonra 

pencereme baktım. Nasıl da güzel görünüyor o fesleğenler. İlk kez 

kendime öylece baktım. Uzayan saçlarıma dokunduğumu hayal ettim. 

Çocukların ismimle dalga geçmesine aldırmadım. Evimizin mavi kapısını 
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yarı açık bırakıp hemen içeri girecekken, bu hayal, benim saçlarımı 

uzattıkça uzattı.  

Hepiniz kaç kez geçtiniz benim baktığım sokaktan? Biri-

niz ilk kez geçti. Yoksa geçmediniz mi efendim? Size söy-

lüyorum. Beni duyuyor musunuz? Ben aslında olmayan 

bir şey için mi saçlarımı uzattım? Etrafından gelip geçen 

senin fark etmediğin o zalim çocuklar haklı mı yani? Ben 

olmayan şeyleri mi anlatıyorum insanlara? İki hecelik is-

mimi tek hece söyleyen çocuklar annemin yanında susu-

yorlar mesela. Annemin elleri terliyor beni taşımaktan. 

Yoksa sen hiç olmadın mı? Ben sana daha önce saçlarımı 

neden kat kat kestiğimden bahsettim oysa. “Bir daha gel-

meyeceksen görünme” dedim. “O bildiğim sokaktan bil-

mediğim olarak geçip gidemezsin öyle bakarken” dedim. 

Söyledim ben sana içimden ne geliyorsa ama sen bir daha 

geçmedin. Ama ben sana bir daha makası elime alırsam 

susarım demedim mi?  

Tamam tamam makas yok, annem yok, çocuklar yok. 

Bahar var, senin geçtiğin sokak var. Yok mu? Bitip giden 

çocukluğum var ama değil mi? Hiçbiriniz yoksunuz belli oldu. 

Ben seni zaten hiç görmedim. Annemin elleri terli. Tüylerimi alı-

rım çoraplarımı da giyerim. Yoksun ama bitmeyen hikâyeler ma-

sallar anlatırım sana. Anlatmayayım mı? Var dediğim hiçbir şey 

yok. Geçti dediğim her şey gün gibi ortada.  

Ama zaman saçlarımla beraber uzuyor. Ama çocukların sesleri 
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geliyor.  

Annem makası yanında götürmüş. Ne zaman gelir bilmiyorum. 

Geldiğinde neden yanında götür- düğünü soracağım. Gü-

neş sokağın yarısından de- nize doğru geri geri gi-

diyor. Vapur geri geri ya- naşıyor iskeleye. Makas, 

kestiğim saçlarımla bu sokaktan gelen adamla-

rın ceplerinden geri geri pencere önüme gelir mi? 

Gelmez. Ben ki saçlarımın ucunu denize daldırıp çı-

karacak kadar çok hayal kurdum onlarla ilgili. 

Pencereden sarkıtıp taaa de- nize kadar uzatıp o balık-

ların vapurların simitçilerin gözlerine inanamadığı hal-

lerine kıkır kıkır gülecektim. Olmadı. Saçlarım camın 

önündeki fesleğen yaprakla- rına değdiğinde ben maka-

sı aldım elime kestim. Kestim çünkü bu sokak-

lardan artık sen geç- meyecektin. Sokak aynı 

değildi. Balık, sen, ben aynı değildik. 

“Uzamasınlar” dedim. Annem ken-

dimi de keserim diye makası alıp 

götürmüş yanın- da. Vapurla gitmiş-

tir de mi annem? Beni bindirdiği vapurda beni oturttu-

ğu yanı başına kim oturmuştur acaba? Öyle dertli dertli başını eğip 

düşünmüştür. Annem gitmiş. Makasları götürmüş. Ama benim başka 

makaslarım olduğunu unutmuş.  





Onlar İstanbulludur, der anam, bir bu dünyalıkları değil, mezarları bile çok-

tan hazır.  

Biz vardığımızda mezarcılar kazıyordu. Adil amcanın mezarının yanını. Et-

rafı diz boyu çitle çevrili koca bir bahçe gibiydi aile kabristanları. Her ölene bir 

taş dikmişler. Osmanlıca yazıları yer yer silinmiş, üstü kavuklu eski mezar taş-

ları. Yenileri mermerden. En yenisi Adil amcanınki. Pırıl pırıl. İki sene olmuştur 

öleli. Halime teyzenin rahmetlisiydi. Şimdi kendi de rahmetli oldu. 

Mezarcılardan pis sakallı olanı, acayip bir şey var lan, bir dur, dedi. Daha ya-

rım metre kadar kazdığı mezar çukurunda evvela kendi durdu. Duyanlar da 

durdu. Kazmasını kenara koyup eliyle eşelemeye başladı. Kürekli amele duy-

mamış. Ayağını dürtünce, o da durdu. Mezarın başında dikilenler safları sıkı-

laştırdık. Herkesin gözü mezar çukurunda. Amelelerin ikisi birden elleriyle eşe-

lemeye başladılar. Çok geçmeden boydan boya kıllı, simsiyah bir battaniye bul-

dular. Siirt battaniyesiymiş. Ahaliden öğrendim.  

Halime teyzenin naaşı Eyüp Sultan’ın gusülhanesindeydi. Yıkama, kefen, 

defin hazırlıkları için. Akşamın erkeninde yatmış, sabah uyanmamış. Gelini ko-

casını aramış. Herif gel, anan kötü. Kızı Naime abla gelmiş ilkin. Anlamışlar öl-

düğünü. Yine de ağzına ayna tutmuş komşular. Ayna kuru kalmış. Bizim soka-

ğa ilk elden geldi haber. Ahmet Dede Camisinin selasından sonra duymayan 

kalmadı. 

Direkmene mahalleden sahile yürüdük yayan. Ta Eyüp Lisesinin yanına ka-

dar. Konu komşunun merakını giderdik. Bazılarının üzüntüsü, yaşlıların endi-

şesi arttı. Sevinenler belli etmedi. Koşarak mezarlığa çıktık. Eyüp Mezarlığı’na. 

İbrikli sucular, kafesli azat buzatçılar hep oradadır. Mezar yeri kazılırken ilk İb-

rikçi Ali görmüş. Mezarı kazanlar da şahidi. Bitiririm lan geleni, önce ben gör-

düm, demiş. Mezarcılar, ilk gören odur, bu mezarın suyu da ondan olacak  aga, 

demişler. Ali herkese böyle anlatıyordu. Azat buzatçı bir Semih kaldı zaten. 

Kendisi Fatih’ten. Çoğu iskete, az biraz da saka. Tüm kuşları Florya’dandı. İki 

yıldır Eyüp mezarlığında takılıyordu. Biz de geldik mezarın başına, yerimizi 
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aldık. 

Cuma idi. Cuma günü ölmesini Halime teyzenin kimi şansına, çoğu 

muhteremliğine verdi. Allah’ın sevgili kuluymuş, diyenler oldu. Sebepsiz 

yaprak kıpırdamaz, ne şansı, demiş, Ahmet Dede camisinin imamı. İmam 

Feyzullah amca bizim sokakta oturur. Bizzat ondan dinleyenlerden duy-

dum. Gerçi pek takan olmaz Feyzullah amcayı. 

Allah rahmet eylesin Halime teyzeye. Semtlinin kıvırcık, hıyar, 

domates gibi salata nevalesini onlar yetiştirir. Bizim çıkmaz soka-

ğın başında, yolun altındaki koca bostanda. Bostan da dibindeki 

iki katlı cumbalı ahşap ev de onlarındır. Yüksek duvardan bostan 

görülmez. İri yeşil damarlıydı elleri. Kâğıt gibi beyaz. Her para 

uzatışımda görürdüm. Her alışverişten sonra. Eyüp Sultan kurul-

du, biz geldik, derdi Adil amca. Beyaz Kaşlı. O, daha önceden öl-

düydü. 

Adil amca öleli iki sene olmuştur. Semtli Beyaz Kaşlı derdi. Ça-

tık, beyaz, çok uzundu kaşları. Sinirli Arnavut, derdi babam. Kısa 

kesilmiş saçları tamamen beyazdı. Kaşları da son zamanlarda dü-

zeltmekten vazgeçtiği uzun sakalı da. Beyazlamıştı beyazlaması-

na ama beyazlamış kılları, hatta yüzü bile sapsarıydı. Sigaradan-

mış. Gene de Beyaz Kaşlı derlerdi. Alışkanlık olmuş. Sarılmış tü-

tün içerdi. Sigarayı tutan parmakları ve çoğu tırnağı kahverengiy-

di. Çok öksürürdü. Boğulmasına ramak kala tükürürdü. Simsi-

yah. Dersin ki soba borusunu çırptı, kurumları da caddeye döktü. 

Çok geçmeden öldü rahmetli. Haliç’e nazır, Piyerloti’nin yamaçla-

rındaki Eyüp mezarlığına, aile kabristanına defnedildi. Haliç’in 

lağımı en çok sabahları kokar. Piyerloti’nin tepelerine kadar vu-

rur. Ne mezar dinler ne ölü. 

Yetiştirdikleri zerzevatı Unkapanı haline satarlar. Kırmızı doç-

lar, desotolar gelir yük almaya. Desoto’nun yükü geç kalmış. Sahibi si-

nirlenmiş. Hızlı ol biraz, yolarım kaşlarını bunak lavuk, demiş. Tevfik ve 

Sami abiler duymuş. İçlerindeki öfke canavarı uyanmış. Adamı kauçuk-

tan mamul üç çeyrek sulama hortumuyla dövmüşler. İkisi döver hep. 

Yetmezse Ramiz abi de girer devreye. Ramiz abi erkek evlatların en bü-

yüğüdür. Nadiren kavga eder. 
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En büyükleri Naime abladır. İki-üç kıvırcık, biraz da turp alacaktım. Ne za-

man istavrit ucuza düşse, anasını ağlatır günlerce yeriz. Sulanmış toprak koku-

yordu bahçe. Sen karışamazsın, istediğime varırım, diyordu Naime abla. Sonu-

na denk gelmiştim kavganın. Naime abla siparişlerimi hazırlarken, Tevfik abi 

bostanın briket duvarına yumruk atıyordu. İçindeki öfke canavarı uyanıp da 

kendini kaybettiği zaman, küçük abim de duvara yumruk atar. Çay bardakları-

nı ısırır. Cam ağzını, dilini keser. Başı iki elinin arasında ağlar. Babama göster-

mez ama. Babam görürse çok kızar. Üstüne, bir de babamdan dayak yer. Küser, 

bir öğün yemek yemez. Bir de ne göreyim, Tevfik abi duvara kafa da atıyordu. 

Naime abla sevdiğine varsın istemiyordu. 

Fayda etmediğini Naime ablanın düğününde anladım. Tevfik abi de dans 

ediyordu. Duvarı devirememiş meğer. Naime abla düğünle gitti, sessizce dön-

müş sonra. Sessiz sedasız, küskün. Hiç kimseye duyurmadan. Ama olmadı, 

duydu herkes. Hemen değil, birkaç hafta içinde. Bizim semtte sümüklü böcek 

yürüse duyulur. Akılsız kız, biz de onu bir bok sanırdık, dedi tecrübeli kadınlar. 

Karnı büyük dönmüş. Zaman geçti, küçüldü yine. Yüzü de. Kimi çocuk aldırdı, 
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kimi üzüntüden dedi.  

Naime ablanın geri dönmesi en çok Halime teyzeyi üzdü. Mavi gözleri bir 

haftada soldu, griye döndü.  Kırış kırış dudakları bir daha hiç gülmedi. Ölme-

den bir hafta evveliydi. Bostandaydım yine. Ana kız konuşuyorlardı. İkisinin 

de yanakları ıslaktı. Ağız tadımızı bozdun, şerefimizi kendi yavan ayranına ka-

tık yaptın kızım, kırdın bizi, kaldı ki sana da bir hayrı olmadı, kırdığınla kaldın 

allı kuzum, gelmeseydin keşke, dönmeseydin eve Naime, dedi. Naime abla ya-

ralı bir ceylan gibi seke seke eve doğru koşturdu. O da ağlıyordu. Halime teyze 

üzgün, ben şaşkındım. Öylece durduk. O beni görmedi ama. Saklandım utan-

masın diye. 

Gömüleceği mezar önceden belli Halime teyze kalan sayılı günlerini tüketti. 

Ecel habersiz geldi. Bu dünyadan alıp götürdü. Haberi alan konu komşu bosta-

nın kapısına akın akın gelmişler. Taziye verecek, arkada kalanları teselli ede-

cekler. Evi, bahçeyi doldurmuşlar.  

Piyerloti’de Siirtli Ahmet’in kahvesi vardır. Geceleri bitirimhane olurmuş. 

Biz görmedik. Duyardık ama. İşte o kahveden gelenler çekiştirince battaniye 

açıldı. İki beden çıktı ortaya. Ne ara geldiyse artık, Tevfik abi de gelmiş. Biz ço-

cuklar fark etmedik. Onun direktifiyle battaniye tekrar kapatıldı. İki tane ölü. 

Battaniye aile kabristanından acele uzaklaştırıldı. Biz de battaniyenin ardına 

düştük.  

Semih kokularını almış ama görememiş. Çürümüş kedi ölüsü gibi kokuyor-

larmış. Bu mezarlıktan artık dut da yenmez anasını satim, dedi. Harbi artık dut 

toplanmaz burdan aga, dedi İbrikçi Ali. Diğer çocuklar da kafa sallayıp tasdik 

ettiler. Koca mezarlıkta zaten üç tane dut ağacı vardı. Bir biz bilirdik. Murdar 

oldular yazık. 

En büyük dut ağacının altında tekrar açıldı battaniye. O ara herkes gördü. 

Biz tam anlayamadık ilkin. Kemik memik, iskelet gibi bir şeyler. Meğer biri be-

bek, diğeri kadınmış bu iki bedenin. Anaya da yavrusuna da uzun uzun bak-

tık. Birinin küçücük olduğunu anladık. İçimiz titredi, elimiz ayağımız boşaldı. 

Bedenleri yenmişti. Gözleri oyuktu. Gözlerimi yoklayıp şükrettim. Ortalığa bir 

anda bin bir şayia yayıldı. Bütün semt duydu. Duyan geldi, gelen uydurdu, 

uyduran yaydı. Herkes en az bir beş kere tükürüp küfretti. Gözler yaşardı, bu-

runlar aktı. Semtli kederlendi, bir öfke nöbeti doğup dalga dalga yayıldı.  

Bu iki bedenle beraber başka şeyler de gömüldü, dedi biri. Koca göbekliydi. 
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Tıslayarak konuşuyordu. 

İnsanlık, dedi herkes. Fısıltılarla dualar okudular. Ben de dudaklarımı oynat-

tım, yüzüme el sürdüm. 

En doğrusu, sonradan savcı da aynını demiş, meğer kadını ölü, bebeği diri 

diri gömmüşler. Çünkü, diyordu karga burunlu bir herif, kadının ağzı kapalı, 

ölü gömülmüş belli ki. Bebek diri diri velakin. Sabi nefes almak için çırpınmış, 

dişsiz ağzı açık kalmış. Vay Allahsız kitapsızlar vay! Herkes birbirine nefretle 

baktı. Herkes üstüne alındı. Herkes başını eğdi. 

Biz çocuklar ne Halime teyzenin defnini gördük ne de bu iki cesedin savcı 

tarafından götürülüşünü. Daha işin başında şöyle bir dalgalandı ahali. Bizi gös-

terip göz-kaş işareti yaptılar. Laf, azar ve sopa zoruyla uzaklaştırdılar. İnat bu 

inat, ayrılmadık. Mezarların arkasına saklanıp yine seyrettik. Savcı görecek diye 

Halime teyzenin mezarını en az üç saat kapattırmadılar. Cenazeye gelen kalaba-

lığın çoğu beklemedi, gitti. Duruma çok kızdı Sami abi. Ramiz abinin çekiştir-

mesine bile aldırış etmedi. Bir iki kere bağırdı. Savcıya da lanet gelsin, mahke-

meye de, diye. Çekiştirmenin fayda etmediğini gören Ramiz abi, Sami’nin kafa-

sını koltuğunun altına alıp yüzüne yüzüne. O ara, Tevfik kafasını babasının pırıl 

pırıl mermerine vuruyordu. 

Bizim semtin altı üstüne geldi. Ne semti oğlum, memlekette yer yerinden oy-

nadı, dedi Erzurumlu Habip. Günlerce ülke bu haberle yattı, bu haberle kalktı. 

Gazetelerde her gün yeni bir ipucu. Dersin ki mezarlıkta polisiye dizi çekiliyor. 

Her gün yeni bir senaryo. Bir evvelki senaryo anında unutuluyor. Konu uzadık-

ça uzadı.  

Ne lan bu, don lastiğimi be, dedi kekeme Rıza. Falcı Kezzap fal bakmış ama 

bir bok görememiş.  

Üstelemeyin, bizi katil yapar billahi, demişler. 

İki ev altımızda bir komşumuz var. Taze gelin. Beyaz tenli, simsiyah saçlı. 

Anam çok sever. Nane gelin, der. Gözleri kızarık olur hep. Çok ağlarmış. Çocu-

ğu yoktu. Kısırmış. Kocası eve gelmez olmuş. Arada tokat mokat da varmış. Na-

faka vermeyecek ya deyyus, bıksın, kendi gitsin istiyor, diyor anam. Kaynanası-

nın olmadığı zamanlarda bana seslenir, cinayeti sorar. Ben de çok bilmiyorum 

ki. Seyrettiğim acıklı filmleri anlatıyorum. Uyduruyorum. Bildiğimi filmlerle 

karıştırıyorum. Lafı evirip çevirip battaniyeye bağlıyorum. Elleriyle ağzını ka-

payıp hıçkıra hıçkıra ağlayarak doğru eve. Anlattıklarıma kendim de inanıyor, 
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ben de ağlıyorum. 

Dedektifler çözdü battaniye cinayetini nihayet. Zey-

rek’ten bir ailenin fotoğrafları çarşaf çarşaf gazetelerde. Ne-

reli olduklarını hatırlamıyorum. Bizim Eyüp postası da yaz-

dı. Azat buzatçı Semih iki gün gazete satmış. Cinayet Sul-

tan’dan değildi ama yine de aldı herkes, bağırmaktan sesim 

kısıldı aga, dedi. Katillerin fotoğrafları da vardı gazetelerde. 

Millet fotoğraflara tükürüp yırtmış gazeteleri. Üstlerinde ca-

niler, sokaklarda uçuştular. En az bir hafta.  

İnkâr etmişler ilkin. Bizim kızımız memlekette demişler. 

Mahalleden biri, kız hamileydi, gördüm, demiş. Karnı şişti. 

Bir hafta karakolda tutmuşlar ana babasını. Yer misin yemez 

misin, itiraf etmişler. Bir de ağlamışlar. 

Meğer, çocuk doğurmuş kızcağız. Evli değilmiş. Mahke-

me etmişler. Devlet gibi. Abisine öldürme görevi vermişler. 

Kızı yastıkla boğmuş ama bebeğe kıyamamış. Bebeği, ölü 

anasının kucağına vermiş cani. Tıpkı karga burunlunun de-

diği gibi. Siirt battaniyesiyle iki kat sarmışlar. Annesini ölü, 

kucağındaki bebeği diri diri göm. 

Katilin anasını da babasını da doğru hapse. Onlar da yar-

dım etmiş ya. Gazetede hepsinin fotoğrafı vardı. Üstü başı 

dağınık anasının gözlerine baktım. Böyle acayip bir şey. Ca-

ni gözü. Nerde Halime teyzenin gözleri nerde bu gözler.  

Semih önemli bir şeyler görmüş. Ne gördüğünü söylemek 

için para istiyordu. Öyle ballandıra ballandıra anlatıyordu ki 

meraktan verdim tekliği. Sahurda bahçeye çişe çıktım, Hali-

me teyzenin mezarının üstüne nur indi, yeşildi, dut ağacın-

dan tanıdım, dedi. Bunun için mi aldın lan tekliği, bunu ben 

de gördüm aga, birazı da bebekle anasının mezarına düştü, 

yalansam şerefsizim, dedi İbrikçi. Ne yalan söylüyon Ali, 

onları kimsesizler mezarlığına götürdüler, sahip çıkan olma-

mış, dedim. Bir düşündüm, keşke demeseydim. 
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çocukken dinlediğimiz masalları toplamışlar 

dün öğrendim. dün duydum. gördüm 

ben hiç masal dinlemedim çocukken 

masal görmedim. masal sevmedim. bilmedim 

züccaciyede çalışan kız söyledi kısa boylu olan 

götten bacaklı değil. diğeri.  

hani şu sesiyle taşa düşen su sesi çıkaran 

ağzıyla demedim. bilerek demedim 

sesler birbirine karışsın istedim 

 

yeni bir genelge yayımlandı dedi 

sesiyle su sesi çıkarmadan 

yani taşa değen bir şey bırakmadı sesinden 

evinde masal olan evleri 

evinde masal anlatan herkesin sesini 

evinde masal dinleyen kulakları 

yeni bir karara kadar toplamışlar dedi 

yeni bir karara kadar dedi sesinde şelale 

sesinde şırıltı. sesinde şırrr 

sesinde üç r’li şırıltı 

Hepsi Tecrübeyle Sabit 

Bekir Dadır 



 

tahminen ne zaman çocukların ellerinden 

geçmişimizi ellerimizden almaktan vazgeçerler 

şimdi zor. yarın çok zor. dün zaten(du’lu geçmiş zaman) 

 

otobanda otostop çekmeyin yasak 

otobanda parmağınızı göstermeyin yasa 

otobanda susuz kalmayın yas 

otobandan evinize yol çok uzun ya 

yani demem o ki 

otobanda öldürülebilirsiniz değil 

tecavüz edilebilir. soyulabilir. değil 

hepsi tecrübeyle sabit. inanın 

 

hangi yemeğin yanında hangi bira 

hangi gece daha çok benzer pencereye 

komşusu açken tok yatan bizden değildir  

öğrendim 

öğrenemedim 

masallar tedavülden nasıl kaldırılır 
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I. 
 

 “Nasılsın Bay Ortanca?” 

“İyiyim. Yani…”  

“Dünden daha iyi mi?” 

“Hem de nasıl!”  

“Bay Ortanca, emin misin?”  

“Basbayağı! Görüyorsun, yine önce uyandım çalar saat-

ten.” 

“Otuz iki yıldır olduğu gibi Bay Ortanca.”  

“Otuz iki yıldır… Otuz iki… Otuz… İki…”  

“Bu kadar emin olmak aptallaştırıyor seni.” 

 “Yanılıyorsun, yalnızca rahatlatıyor.”  

“Farkındasın yani, öyle mi?”  

“Aksi mümkün mü?”  

“Kim bilir!”  

“Bak şu çalan saate, otuz iki yıldır bir kez olsun geri 

kalmadı, bir kere bile durmadı. Hele o tiktakları yok mu, ne ba-

harlar, ne kışlar tükettim o tiktaklarda.” 

“Yine aptal gibi davranıyorsun Bay Ortanca.”  

“Sen öyle san!” 

“Şu öve öve bitiremediğin saat, belki de yıllardır hep yanlış 

zamanı gösteriyordu, nereden biliyorsun?” 

“Hayır, hayır, bu mümkün değil!” 

“Yine eminsin!” 

“Ohh, oynuyorsun benimle! Pahalı bir saat zamanı durdurmaz fakat 

zaman kazandırır.”  

“Hakikaten pahalı mı Bay Ortanca?”  

“Elbette, hem de tahmin edebileceğinden daha çok…”  

“Tuhaf, kötü bir Oblomov olduğunu sanıyordum; tembel ve cimri!” 

 “Belki tembelim fakat cimri de değilim hani.” 

Bay Ortanca 

Emrah Kurul 



 

II. 
 

 “Sence hangi ceketimi giymeliyim? Bak, şu mesela, sarı olan, nasıl?”  

“Fark etmez Bay Ortanca.”  

“Peki lacivert olan? Bakma canım öyle, lacivert bana pek yakışır.”  

“Fark etmez dedim ya!”  

“Kahverengiyi denesem, üzerimde bir görsen, ha?”  

“Ohh, Bay Ortanca, gardrop başında geçirdiğin bunca vaktin sadaka-

sıyla nice öyküler, nice şiirler yazılır! Romanlar hatta…”  

“Kinayeli cümleler de geldiğine göre, bozuksun sen bana. İyisi mi çık 

sen, giyinip geleceğim hemen.”  

“Hemen mi? Bunu sahiden mi söyledin, laf olsun diye mi Bay Ortan-

ca?”  

“Sahiden canım, yemin edeyim istersen…”  

“Hayır, hayır, buna lüzum yok gerçekten.” 

 “Sence, lacivert mi kahverengi mi?” 

 “Çok düşünme Bay Ortanca, ikisi de yakışmıyor na-

sıl olsa sana.”  

“Ha?” 

 

III. 
 

 “İyi ki bu evi almışım, ha, ne dersiniz? Baksanıza çocuklar, 

sırf şu balkonu için bile alınırdı zaten bu ev. Balkon dediğin uzun, 

ince değil olabildiğince geniş olmalı. Haksız mıyım, ha? Sözgelimi, 

iki adamın yan yana duramayacağı balkonlar var, bizim müdürün öyle 

mesela. Bizim gibi masa atıp kahvaltı yapmak şöyle dursun, adım atacak 

yer yok vallahi. Gerçi memnunum diyor bizimki ama adam sen de! Yedire-

miyor makamına, müdür ya hani, hep iyi, hep haklı, hep numune!”  

“Biraz daha omlet alır mısın Bay Ortanca?”  

“İstemez, doktorla papaz oluyoruz sonra. Yahu çocuk azarlar gibi 

azarlıyor beni. Bir de görseniz, tıfılın teki. ‘Size demiştim Bay Ortanca, sizi 

uyarmıştım Bay Ortanca!’ Laf aramızda bu yaşıma geldim, çekiniyorum 

vallahi.”  

“Doktor demişken Bay Ortanca…”  

“Bırak şimdi doktoru canım, sırası mı? Bir çay daha içip koştur koş-
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tur dolmuşa yetişeceğim, oyalama beni şimdi.”  

“Doktorun, Bay Ortanca…”  

“Ehh, sırası değil dedim ya! Şu masayı da iyi ki muşambayla kapla-

dım, kolaycacık temizleniyor. Bakma öyle bön bön, vakitten tasarruf, va-

kitten! Biliyorsun, vakit nakittir.” 

“Biliyorum, biliyorum da doktorun Bay Ortanca…”  

“Neyse ne canım, çıkıyorum, geç kalacağım yoksa. Şu müdürle yüz 

göz olmayayım. Geç kalınca odasına çekip caka satıyor. Kafayı benimle 

bozmuş bu aralar. Neymiş efendim, hayâl görüyormuşum. Böyle giderse 

işime son verecekmiş, buna mecburmuş. Aksi hâlde makamından olur-

muş. Laf!”  

“Başka bir şey diyor mu peki?”  

“Demez olur mu, daha dün bitti yanımda, kulağıma eğilip: 

‘Toparlansan iyi olur, dedikodular aldı başını gidiyor.’ dedi. Sonra da 

diğer memurlara bakıp pis pis sırıttı. Neyse, boş ver, geç kalıyo-

rum. Çocuklar yine sessiz, şimdiki gençler beğenmiyorlar 

ana babalarını tabi. Beğenmesinler, beğenmesinler efen-

dim. Zaman değişti, eskidik işte. Bu kez çıkıyorum, dol-

muşun kalkmasına dört dakika kaldı. Çiçekleri sulamayı 

unutmayın, yazık, pek susamış gördüm onları.” 

 

  IV. 
 

 “Şu dolmuşta bir kere de oturarak gideyim yahu!”  

“Otuz iki yıldır bir araba almazsan olacağı bu Bay Or-

tanca!”  

“Kolay mı sanıyorsun arabayı almayı sen? Memur maaşımla üste-

lik, öyle mi? Kız bu yıl üniversiteye gidecek, diş hekimi olacağım diye tut-

turuyor ama ne gerek canım, milletin ağız kokusunu çektiğine değer mi? 

Oğlan desen bu sıralar pek bir sessiz, şüphelenmeye başladım. Bir kıza fi-

lan tutulmuş olmasın, ha?”  

“Zannetmiyorum Bay Ortanca, böyle bir ihtimal yok.”  

“Hadi oradan, niye olmasın, delikanlı çocuk. Ben onun yaşlarınday-

ken…”  

“Sen onun yaşlarındayken Bay Ortanca?”  

“Neyse şimdi, aklıma geldi de çocuklara harçlık bırakmadım bu sa-

bah. Gerçi ay başında bol bol vermiştim ama… İdare etsinler artık…”  



“Balkondaki saksıların dibine koyduğun paralar birikti Bay Ortanca.”  

“Ha?”  

“Diyorum ki saksıların dibine her sabah bıraktığın paralarla güzel bir 

takım elbise alabilirsin, bu eprimiş şeylerden de kurtulursun hem.”  

“Neyi varmış giydiklerimin? Yokluk görmediniz tabi siz, nereden bi-

leceksiniz eşyaların kıymetini!”  

“Cimri dediğimde kızıyorsun bir de Bay Ortanca, bal gibi cimrisin iş-

te! Oblomov bile…”  

“Evet, Oblomov bile?”  

“Durağı kaçıracaksın Bay Ortanca, sonra müdürle yüz göz…” 

“Aman ha, aman…” 

 

 V. 
 

“Yalnız siz duyduğunuza göre…” 

“Ama Doktor Bey…” 

“Bir dakika… Bir dakika… Geçen hafta da aynı şeyleri söyledi-

niz. Bakın, not almıştım.” 

“Ama Doktor Bey…” 

“Belki de haklılar Bay Ortanca!” 

“Efendim?” 

“Hayâl gördüğünüzü söyleyenler diyorum, belki de 

haklılar.” 

“Ama Doktor Bey…” 

“Bir yıl oldu Bay Ortanca, tastamam bir yıl… Artık kabullen-

meniz gerek, kendi sağlığınız için hiç değilse…” 

“Ama Doktor Bey, daha bu sabah oğlum, kızım ve karımla balkonu-

muzda… Biliyorsunuz balkonumuz çok geniştir, öyle ince uzun değil. Her 

neyse, yuvamızda kahvaltı yaptık.” 

“Öyle mi?” 

“Evet Doktor Bey, öyle tabi.” 

“Bu son görüşmemiz olsun Bay Ortanca. Artık yemek masasına koy-

duğunuz fotoğrafları, ait olduğu yere kaldırın ve karınız zannettiğiniz o se-

si de susturun.” 

“Aman Doktor Bey, aman! Demeyin böyle, yuvamı bozmayın.”  
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 Üç kez çaldı kapıyı. 'Girin' denilmesini beklemeden açtı. Aksayarak girdi 

kapıdan; sol ayağı bileğine kadar sargılıydı. 

 “İyi günler. İş başvurusu için... Mülâkatlar burada demişlerdi de.” 

 “Buyurun” dedi sekreter. "Tek mülâkat var gerçi" derken gözlerini aşağı in-

dirip sesini kısmıştı. Masa üstündeki formlardan birini alıp, karşısındaki koltuk-

lardan boş olanına uzatarak, oturması gerektiğini de göstermiş oldu.  

 “Formu doldurun, sıranız gelince çağrılacaksınız. Geçmiş olsun bu arada!” 

 “Sağ olun. Halı sahada oldu.” 

 Emin, yazdı formun isim hanesine ve gerisini doldurmaya başladı. Sağ ko-

lu, yanındaki şişman adama değdiğinden, zor yazıyordu. 

 “Basri Bey'di değil mi?” 

 “Evet” dedi Emin’in sağında oturan. Saygıyla ayağa kalkmaya çalıştı; zor-

landı biraz. Koltuğa zor sığmıştı zaten. 

 “Mail adresinizi yazmamışsınız” dedi sekreter. 

 “Hiç kullanmam gerekmemişti de, gerekiyorsa açarım en kısa zamanda.” 

 “Ben iki tane yazdım, hangisine isterseniz mail atabilirsiniz!” 

 Uzun boylu, genç yaşta saçları dökülmüş Nihat söylemişti bunu. Emin'in 

solunda oturuyordu. Onun formunu da gözden geçirdi sekreter. Yazdıklarından, 

bilgisayar konusunda epey tecrübeli olduğu belliydi. Yirmi altı yaşındaydı. Bekâr 

olduğunu okuyunca gülümsedi; bol bol fazla mesai demekti bu. 

Mülâkat 

Uğur Demircan 

YÜK Ede biyat  



 Oda çok sıcaktı. Adaylar, sekreterin karşısına sıralanmış, terliyorlardı. Patro-

nun kapısı kapalıydı. İçeride de başka bir aday, mülâkatta terliyor olmalıydı. Asır-

lık iş hanının benzer planlı dairelerinden biriydi ve dış kapıdan ilkin sekreter oda-

sına giriliyordu. Burada da klima olmadığı gibi, pencere bile yoktu. Floresan lam-

banın ölgün ışığı altında, basık bir hava hâkimdi odaya. 

 “Af edersiniz, daha çok bekler miyiz?!” 

 İçlerinde ilk gelen o olsa gerekti. Yüzündeki sinirli ifadeyi inceledi sekreter. 

 “İçerideki adayın görüşmesi bitince ben sizleri yönlendireceğim İsmail Bey. 

Beklerseniz...” 

 “Hayır, havalandırma bari olsaymış!” Sağ dizi hızlı hızlı yukarı aşağı titriyor-

du. 

 “Maalesef bugün biraz sıcak, evet. Çağrılınca hemen alacağız içeri. Ama ba-

kın sizden önce gelen Murat Bey var, o daha uzun süredir bekliyor.” 

 İnsanların dikkati birden üzerine yönelince, irkildi patronun odasına doğru 

en başta oturan. Rahatsız oldu biraz. Toparlandı. Bir şey söylemeye çalışır gibi ol-

du; sustu. Akşama kadar bekletsen, bir şey demeden bekleyecek gibiydi. İsmail 

onun bu haline bakınca biraz daha yükseltti sesini: 

 “Tamam da bunun belli bir süresi yok mu hanımefendi? Bir kişinin görüşme-

si ne kadar sürüyor böyle. Ben yirmi beş dakkadır burdayım, daha odadan çıkan 

yok!” 

 “Patronumuz, mülâkata aldığı adayları, odasından açılan diğer kapıdan gön-

derir. Buradan çıkış olmayacak.” 

 “O niye ki? Kopya mı alacağız sanılıyor buradan çıkarsa?!” 

 “Prensipleri bu şekilde.” 

 “Sakin olalım arkadaşım” dedi Nihat. “Bak hepimiz aynı kaygıyla, bir umut, 

bekliyoruz. Aslında şu kapıyı açsak biraz rahatlarız…” derken aklına geleni hemen 

uyguladı ve kalkıp dış kapıyı açtı. 

 Sekreter buna pek memnun olmadı ama İsmail sussun diye de sesini çıkar-
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madı. Emin formu doldurmuştu bu arada. Onu inceledi hızlıca. Bir eliyle de ka-

lem çeviriyordu. İsmail'in gözü onun kalemine takıldı bu sefer. Yapamıyordu. 

Gözü takılınca aklı da takılıyor, elinde olmadan sinirleniyordu. Yemek yerken, 

sakız çiğnerken ses çıkaranlara dayanamazdı meselâ. Çok-

luk kavga ederdi insanlarla. 

 Sıcağın en fazla etkilediği kişi hiç kuşkusuz Basri' ydi. 

Kendini bildi bileli kiloluydu. Çocukken bunu güçlü ol-

makla karıştırdığından fazla dert etmemişti ve öylece de 

gelmişti otuzlu yaşlara. Tek sorun, merdiven çıkarken zor-

lanmak ve diğer insanlardan daha fazla terlemekti. Ensesin-

de mendili olurdu normalde sokağa çıktığında; kapıdan 

girmeden önce cebine saklamıştı. Girer girmez de dış kapı-

ya en yakın koltuğa oturuvermişti. 

 “Sıraya göre mi oturuluyordu yoksa?” 

 Emin sormuştu Basri'ye. "Yok" dedi. "Sekreter hanım 

sırayı bilir zaten, ona göre çağırır muhakkak." 

 

 

 Zaman geçiyor, içeriden bir haber gelmiyordu. Dış 

kapının önünden geçenler içeri bakıyorlardı. Sekreter rahat-

sız oldu; kapattı kapıyı. 

 Yerine oturdu; bir yandan formları inceliyor, ara ara 

da kafasını kaldırıp ilgili kişiyi süzüyordu. Bir müddet kim-

se konuşmadı. Duvardaki saatin sesine, nefes alıp verme-

lerden başka hiç bir ses eşlik etmiyordu. Emin, patronun 

odasının kapısını incelemeye başladı. 

 Cilâlı maun kapı, çok ağır görünüyordu. Öyle ya, ar-

kasında ikbal ve istikbal saklayan her kapı elbet ağır olacak ve zor açılacaktı. Oy-

malı girintileri ve altın sarısı koluna bakılırsa, patron gösterişe düşkün olmalıydı. 

Şirketin, hususi bir bina yerine bu iş hanı dairesinde olması da sermaye hayatının 



başında olduğuna delalet edebilirdi. Her nasıl bir insansa, ona göre konuşmalı, 

kendini bu işe muhakkak kabul ettirmeliydi. Bu belki de son şansıydı. İş aramak-

tan bıkmıştı artık. 

 Sekreter, saatine baktıktan sonra kalktı, üstüne başı-

na bir çeki düzen verip tıklattı ve girdi patronun kapısın-

dan içeri. Kısa bir süre sonra dönüp "İsmail Bey, siz buyu-

run!" dedi. İsmail, sırada oturan Murat'a bakarak kalktı, 

Murat'ta itiraz olmadığını görünce, girdi içeri sekreterle 

birlikte. 

 Emin "Hani sıra vardı?" gibisinden bir şeyler gevele-

diyse de ağzında, sıranın asıl sahibi ses çıkarmayınca öbür-

leri de umursamadı. Sekreter tekrar gelip masasına oturdu. 

 “Basri Bey, gerçi içeride sorulur ama merak ettim, 

önceki işyerinizden neden ayrıldınız, tabi sakıncası yok-

sa?” 

 “Yok efendim estağfurullah ne sakıncası. Kendi iste-

ğimle ayrıldım zaten. Yıllardır severek çalıştığım bir yerdi, 

hatta oradan emekli olurum diye düşünüyordum ama iş-

te... Son üç yıldır başımıza bir yönetici atandı. İş bilmez, 

kadir bilmez. Bezdirdi desem yeridir. Ben terfi beklerken, o 

işe henüz girmiş bir arkadaşı terfi ettirince, artık dayana-

madım.” 

 “Anladım” dedi. 

 “Eee böyledir bu işler” dedi Nihat. "Sen senelerce ça-

lışır didinirsin..." 

 

 

 Bir yarım saat daha geçti, sekreter tekrar içeri girip, durumu soruyor, sonra 

çıkıp yeni adayı çağırıyordu. Bu kez Basri idi çağırdığı. İçeri götürdü. Biraz sonra 
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gelip masasına oturdu. 

 Murat biraz rahatsız oldu bu sefer. Ağzını açıp sekretere bir şey söyle-

yecek gibi oluyor, sözlerini ağzından geri yutmuş gibi susuyordu. Yine sesini 

çıkaramadı. 

 “Af edersiniz ama hangi parametreye göre içeri alıyorsunuz adayları? 

Murat Beye haksızlık olmadı mı mesela?” 

 Dayanamamıştı Nihat. Yükseltmişti sesini. En sevmediği şeydi. Yazık ki 

sıra beklenen her yerde bir kayırma muhakkak oluyordu. 

 “Ben, formlarınızı verdim içeri. Ona göre kimi çağırmamı istiyorlarsa, 

onu çağırıyorum.” 

 Bir sonraki çağrılan, Nihat oldu. 

 Emin, Murat'ı inceliyordu şimdi. İkisi kalmışlardı aday olarak. Nasıl da 

sessiz ve nahif bir adam! Kaldı mı bu devirde böyle adamlar hâlâ, diye dü-

şündü. 

 “Murat Bey, anlayışınız için teşekkür ederim, sizden önce başkalarını 

aldık ama işte patronumuz nasıl isterse...” 

 “Tabi tabi” demekle yetindi Murat. Bu kadar konuşmak bile onu utan-

dırıyor gibiydi. Beklediğini alamamış bir ifadeyle kalkıp odaya girdi sekreter 

ve bu kez Murat'ı aldı odaya. 

 “Evet, sadece siz kaldınız Emin Bey, ne düşünüyorsunuz?” 

 “Vallahi ne diyeyim sekreter hanım. Herkese iş lâzım ta-



bi ama bu işi almak benim için çok önemli. Çocuklarım var. Önceki işim-

den çıkarıldım, yalan diyecek halim yok. Suçum olduğundan değil, ele-

man azaltılacaktı, torpillilerle yarışamadım desem anlarsınız herhalde. Bil-

gisayar becerileri yazmışsınız forma mesela, az buçuk yazı yazarım, fazla-

sını anlamam. Üniversite okuyamadım, çalışmam gerekti çünkü. Ailemin 

durumu iyi değildi o yıllarda. Girdiğim her işi layıkıyla yapmaya çalışırım, 

gecemi gündüzümü veririm, aldığım parayı hak etmeye çalışırım. Başka 

bir şey sorarlarsa da bilmiyorum artık.” 

 “Yapacağınız iş, üniversite eğitimi veya kapsamlı bilgisayar bilgisi 

gerektirmiyor zaten Emin Bey. Güvenilir ve samimi olmanız bana kâfi.” 

 Bu son cümlesinden bir şey anlamadı Emin. Baktı biraz, sorar bakış-

larla. 

 “İşe alındınız, yarın gelip başlayabilirsiniz.” 

 “Teşekkür ederim, çok sağ olun!” 

 İçeri çağırılmadan işe alınmasına şaşırmıştı ama sevinçten düşünecek 

halde değildi zaten. Patrona da bir teşekkür etmek lazım, diye düşünüp 

odaya yöneldi. Üç kez çaldı kapıyı. 'Girin' denilmesini beklemeden açtı. 

 Odada kimse yoktu.  

Sayfa  33  

Yıl  1  Sayı  1  



 SESSİZLİK 

 

 Gerdirme hareketlerinin ardından başlayan uzun ısınma koşusu da-

yanıklılığımızı test etmenin ötesinde iflahımızı kesmek üzere yapılırdı. Be-

den eğitimi derslerini bir subaya yakışır şekilde icra ederdik. Tarihi bina-

nın iç avlusundaki üç yüz metrelik parkurda tam yirmi tur. Zaten blok 

olarak işlenen iki dersin ancak son on beş dakikasında biterdi bu koşu. So-

nunda ise kaytarmaya en açık olan gerdirme hareketlerinin ardından şı-

nav, mekik ve sürat çalışmaları gibi egzersizlerle ders sona ererdi.  

 Bir gün ısınma koşusunda aramızda yaptığımız konuşmalar uğultu 

değil de gürültüye dönmüştü. “Şişşşşşt, yavaş oğlum… Kızacak şimdi Ar-

mağan Üsteğmen...” gibi ikazlar havada uçuyordu. Nedendir bilinmez 

kimse hafta sonu izinsizlik cezasını aklına getirmiyordu o gün. Düşünü-

yorum da şimdi, iznimize dokunmasalar belki de Askeri Lise çoktan yan-

gın yerine dönerdi herhalde. Aramızda yaptığımız geyik muhabbetinin 

sarmasından olacak kimse cümle sonlarına kendi kendimize eklediğimiz 

sessizlik uyarılarını dikkate almıyordu. Henüz onuncu turu tamamlama-

mıştık bile. 

Beklenen oldu ve Armağan Üsteğmen “Çocuklar, susun.” dedi. Gürültü-

de en ufak bir azalma olmadığı gibi sonrasında yaptığı ikazlarda daha da 

arttı.  

 On ikinci turu koşarken dillerimiz sarkmaya başlamıştı. Konuşmalar 

ise devam ediyordu. İşte hepimizin buz gibi olmasına sebep olan o büyük 

tehdide maruz kaldık ve anında sus pus oluverdik.  

 “Son kez söylüyorum çocuklar… Bakın, susmazsanız, yemin ediyo-

rum koşturmam.”  

Kıpkısa Öyküler 

Turgay Yıldırım 



 

 ADABIMUAŞERET 

 

 Oturduğumuz mahalleden ilk kez o sene çıktım. On üç yaşındayken. Or-

taokul bitince sınavdan sınava koşup sonunda Askeri Liseye girdim. Yaklaşık 

dört yüz kişi ile aynı çatı altında yaşıyordum. Koğuşlarımız sekiz kişilikti. Sa-

dece ben değil, pek çok arkadaşım benim gibiydi. Yaşadığı mahalleden çıkıp 

şehir değiştiren bir grup ergen topluluğu. Gel gör ki aldığımız her nefeste cid-

di olmamız telkin edilirken yarım kalan çocukluğumuz bu okula girmemizle 

beraber bir anda mahallemizde kalmıştı.  

 Zaman geçip giderken bir akşam yemeğinde sadece çatal ve bıçak sesleri 

gelirken dev cüssesiyle Asım Üsteğmen yemeğini yarıda kesip ayağa kalktı. O 

da bizim gibi bu sıralardan geçip yıllar sonra subay olarak bu okulda görev-

lendirilmişti. Asım Üsteğmen’in sesi tok ve ürpertici derecede kalındı. Tam bir 

bariton.  

 “ORKODOŞLAR!”  

 Sonra boğazını temizledi. Hepimiz yemeği kestiğimiz gibi soluklarımızı 

tutmuştuk. Benim gibi korkudan titreyenler de az değildi.  

 “ORKODOŞLAR! Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum, konuya nereden 

başlayacağımı da. Bunu size söylemek gerçekten zor, hem de çok zor, siz ki ül-

kenin temel direği, geleceğisiniz...”  

 Burada konuşmasını yeniden kesti. Sesi ağlamaklı çıkıyordu. Evet, evet, 

dev gibi adam dokunsan ağlayacaktı. Büyük bir kabahat mi işlemiştik? Ne ol-

muştu da bizim Koca Asım bu hale düşmüştü? Biz miydik onu bu hale sokan?  

 Derken boğazını temizleyip tarihi konuşmasına yeniden başladı.  

 “…Söylemek zorundayım, siz ki geleceğin subaylarısınız. Vatanı korur-

ken herkese en iyi örnek sizler olacaksınız. Gençler sizi örnek alacak, yaşlılar 

sizinle gururlanacak… Evet, artık daha fazla dayanamayacağım... Dost acı 

söyler ORKODOŞLAR! … ama pilav kaşıkla yenmez!” 

 Kısa bir sessizliğin ardından Asım Üsteğmen boynunu eğip yere baka-

rak yemekhanenin dar koridorunu hızla geçti. Bizim onlarca adımda geçtiği-

miz mesafeyi birkaç adımda bitirip kapıdan çıktığı gibi gözden kayboldu.  



 

SUÇÜSTÜ 

 

 Askeri Harekât derslerimize genellikle Kurmay Yarbay ya da Albay-

lar girerdi. Derviş Albay da diğerleri gibi çok sert ve tavizsizdi. Derste 

otururken esas duruşta olurduk. Ellerimiz dizimizde, başımız dik. Yazı 

yazacaksak şayet elimizde hazır tuttuğumuz kalemi defterin üzerine en 

kısa yoldan ulaştırıp bir an önce yazacağımızı yazarak dikkatimizi yeni-

den albayımıza vermek üzere hızla esas duruşa geçerdik. Her ne kadar fi-

ziki duruşumu muhafaza etsem de çok kolay olmuyordu bu. Uyumak 

ölüm demekti ve ömrüm boyunca uykuyla bu kadar mücadele ettiğim bir 

zaman dilimi hiç olmadı.  

 Albayımız anlatırken ara ara gözlerimi dinlendirdiğim çok olurdu. 

Gözlerim kapalı vaziyette söylenen kelimeleri içimden tekrar ederdim. Yi-

ne bir derste gözlerimi dinlendirerek kelimeleri tekrar ede ede vakit geçi-

riyordum. Belki gözlerimi uzun süre kapalı tutmuştum, belki sürekli bu-

nu yaptığımdan olacak dikkat çekmiştim, belki de ciddi ciddi uyumuş-

tum, hiç bilmiyorum. Kesin olan bir şey varsa Derviş Albay’ın konuşma-

dığı, kelimelerin o anda kesildiği ve sessizliğin tüm sınıfla beraber beni de 

sarıp sarmaladığıydı. Panik hali dalga dalga bedenime yayılırken bir anda 

gözlerimi açtım ve Derviş Albay’la göz göze geldim.  

 “Sen Harbiyeli, sen. Kalk ayağa ve söylediğim son cümleyi tekrar-

la.”  

 Ayağa kalktım süklüm püklüm ve eksiksiz olarak sessizlikten önce-

ki son cümleyi tekrarladım. Gözlerini devirip ağzını buruşturdu Derviş 

Albay. Büyük bir kızgınlıkla hakaret etmesini beklerken sakin sakin ko-

nuştu. 

 “Hımmmm,”  dedi. “Bir daha tekrarla.” 

 O anda içimde bir rahatlamayla yeniden nefes aldığımı hissettim. 



Aynı cümleyi yeniden tekrar ettim. Demek ki ne olduğunu anlayamadığım 

o sonsuzluk gibi gelen sessizlik hiç de uzun değildi. Gözlerimin kapalı ol-

duğunu fark edince susup açmamı beklemişti. Son cümleyi sorduğuna gö-

re de uyuduğumdan emin değildi. Bütün bunları ikinci cümleyi ezberim-

den tekrarlarken aklımdan geçirdim. 

 Derviş Albay pes etmedi ama bu kez omuzları biraz düşmüştü. Ko-

nuşurken beni kaldırdığı ve ilk tekrarı yaptığı ses tonu yoktu. Daha yumu-

şaktı.  

 “Şimdi cümleyi tane tane tekrar et.” 

 Cümleyi tane tane tekrar etmek daha zordu ama bunu adım adım ya-

parsam ve paniklemezsem başaracağımı düşünerek tekrar etmeye başla-

dım. Şu anda hatırlayamadığım o cümlenin tam olarak beşinci kelimesini 

söylerken Albayım bir elini kaldırdı ve işaret parmağıyla beni gösterdi. 

 “Dur!” dedi. “’Taarruz’ kelimesinden önce ‘Küçük” demiştim ama 

bunu söylemedin. Harbiyeli! Sen, işte tam burada uyuyordun.”  

 

 

  



Emekli hâkim Galip Bey gözlerini açtığında zifiri karanlıkla karşı karşı-

ya geldi. Kızıma göstereyim bu rengi, diye düşündüyse de şöyle bir irkildi. 

Titrediğini zannetti ama aslında beyninde bir hareketlenme olduğunu anladı 

sonra. Üstüne bir de gözünün aslında açık olmadığını fark edip iyice ürper-

di. Zifiri karanlıktı karanlık olmasına ama her şeyi görüyordu. Solucanlar fa-

lan vardı inanmazsınız, o da inanmadı. Bir aksilik olduğunu anladı. Şöyle bir 

yürüyeyim diye düşündüğünde ise adımını boşluğa attığında bir anlığına 

aklı başından gitti. Ayakta değildi, yatıyordu. Şöyle bir döneyim dedi. Ne 

görse beğenirsiniz? Kendisi! Ta kendisi! Gözleri de kapalı. “Ben demiştim,” 

dedi, sanki yanında kızı varmış gibi, der demez de sıçradı.  

Ölmüş ya Galip Bey! Meğerse ruhuymuş tüm bunları hisseden. Bak 

sen şu işe. Sıçramasın da ne yapsın, ölü olmasa o korkuyla altına da yapardı 

kesin. O da bunun farkına varıp sevindi ölü olduğuna.  

Sıçrar sıçramaz da toprağın dışına çıkmasın mı ruhu! Gözü olsa kamaş 

kamaş kamaşacak güneşten. Öyle güzel bir hava. Güneşe baktı önce, şöyle 

bir kemiklerimi ısıtayım, diye geçirdi içinden. Baktı baktı hiçbir şey olmadı. 

Biraz canı sıkıldı buna.  

“Ne zaman öldüm acaba?” diye düşündü ama bilemedi. Mevsim yaz 

gibiydi. Ay? Hadi Temmuz olsun. Gün? Hadi pazartesi olsun. Ama yok. Bi-

raz hafızasını zorlamaya çalıştıysa da şaşkınlıktan yazı kışı karıştırdı. Ne 

gün, ne ay, ne mevsim. Bir şey bulamadı. Güneş keşke yaksaydı biraz. Belki 

de yalancı bahardır. Yoksa aylardan Nisan mı? Artık ölümsüz, değil mi? 

Ölümsüz mü? Yenilgiyi kabul etmeye, en azından bir süre bunu düşünme-

meye karar verdi. Bir ara öğrenir elbet. 

Ruhuma El Fatiha 

Hüseyin Kılıç 



Güneşe uzun uzun bakıp en azından hangi mevsim olduğunu anlamak 

isterken hemen yanındaki üstündeki tozlar önce çamurlaşmış sonra tekrar ku-

ru toprağa dönmüş mezar taşını gördü. Vasiyetindeki gibi babasının yanına 

gömüldüğünü anlayınca içini ya da ruhunun neresiyse orasını bir ferahlık 

kapladı. Galip Bey’in her hareketi, her düşüncesi başka bir şeye sebep oluyor-

du ve bu sefer de babasını görebileceğini umarak etrafına bakındı ama ne ölü 

ne diri kimseyi göremedi çevresinde. Garip bir şekilde o anda kendi mezarını 

fark etti. Tabi insan ölü olduğunu bilse de kendi mezarına bakmak aklına he-

men gelmiyor. Bir süre baktı, baktı. Yaşasaydım da ağlasaydım, diye aklından 

geçirdiyse de ölü olup gülemediğini fark edince iyice kafası karıştı. O sırada 

mezarlıktaki serviden bir karga havalandı. Havalanmasa olmazdı zaten. İlla 

duruma karamsar bir hava katmayı çok sever şu kargalar… Ya da yazarlar. 

Mezarlıkta yapacak bir şey olmadığına karar verip süzüle süzüle dışarı 

çıktı. Süzülmek kelimesinin doğruluğu tartışılırsa da yürümediğinden emin-

di. Sonuçta yeni bir dünyadaydı. Ya da yeni bir hayatta. Ya da başka bir şey. 

Mezarlıktan yavaş yavaş çıkmaya birileriyle karşılaşma umuduyla karar ver-

mişti ama iki köpekle yedi karga dışında bir şey göremedi. Her birinin ayrı 

ayrı dibine kadar gidip çevrelerinde dolaştı, kendince üstlerine çıkmayı dene-

di ama hayvanlarda hiçbir değişiklik olmadı. Onda da olmadı, hâlbuki köpek-

lerden çok korkardı yaşarken. Korkmadığını fark edince beklenenin aksine 

sevinemedi de. Oysa ne kadar çabalamıştı şu köpek korkusunu üstünden at-

mak için.  

Mezarlık girişinin hemen önündeki otobüs durağını görünce evine git-

meye karar verdi. Oradan geçen otobüsler ne şanslı ki evin önünden geçiyor-

du. Gitti gitmesine ama öyle otobüsle değil tabii ki. “Gideyim bakayım, nasıl 

ölmüşüm, ne zaman ölmüşüm, neler olmuş hele,” diye düşündüğü anda ken-

disini evin salonunda buldu. Şaşırmadı, sadece “Hmmm” dedi. Öğrenecekti 



yavaş yavaş bu yeni şeyi. Şey yani yaşam ya da hayat ya da varlık ya da yok-

luk. Şu İngilizceyi keşke daha iyi öğrenseydi belki onda durumunu karşıla-

yacak bir kelime bulabilirdi. Yokmuş. İngilizce bütün kelimeleri bildiğini de 

fark etti o arada. Araf ya da purgatory gibi kelimeler vardı ama insanların 

hayal güçleri onun bu durumunu açıklayacak kadar geniş değildi Diğer dil-

leri bir süre düşünmemeye karar verdi. Düşünse o dilleri de bildiğini anlaya-

caktı aslında. Ne diyorduk? 

Evin salonu hiç olmadığı kadar büyük göründü gözüne, Onun gibi 

milyonlarcası sığardı. Bu düşünce aklından geçer geçmez o da sizin gibi du-

rup insanların, masaların, sandalyelerin, koltukların onun gibi gazdan daha 

hafif olmadıklarını fark etti. Kalabalıktı ev. Kuran okunuyordu. El-Fatiha’yı 

duyunca bir an ölü olduğunu unutup okudu ve son anda fark etti. Yaşayan-

lar, onun ruhuna okumuştu, tamam da, ruhu neye okumuştu, diye düşündü, 

bir cevap bulamadı. İçi dolu ve içi boş bütün âminleri duydu.  

Bu âminlerin bir kısmı onu oldukça şaşırttı. En çok da karısının âmi-

nindeki tekdüzeliğe anlam veremedi. Kırk yıl boyunca neler neler görmüşler, 

neler neler yapmışlardı. Seviştikleri kadar birbirlerinin kalplerini de kırdıkla-

rı olmuştu. Tamam, belki kalp kırma daha fazla olmuştu ama Galip’ten baş-

ka kimsenin fark edemediği bir rahatlama vardı karısında. Daha bunun şo-

kunu atlatamadan karısının kafasının tam üstündeki duvar saatini fark etti. 

Saat üçe yaklaşıyordu. Tabi önemli olan saatin kaç olduğu değil, ne zaman 

olduğunu hatırlamadığı bir vakit karısıyla yaptığı kavgaydı. Bu saate pil al-

madı diye kavga etmişlerdi. O kadar yıl evli kalınca bunlar normal geliyordu 

ve üstünde çok durmamıştı. Şimdi ise saat tıkır tıkır çalışıyordu. Belki de Ga-

lip ölünce sela verilmesi için oğlunu caminin imamına gönderdiği zaman ge-

lirken de iki kalem pil almasını söylemişti karısı. Galip için duran saat karısı 

için çalışmaya başlamıştı. Kavga çıkarmayı düşündüyse de vazgeçti. Belki de 



haklıydı kadın. Yeni oluşunu -varlık ya da hayat demek istemiyordu- kavra-

maya çalışırken bir de bununla uğraşamazdı.  

Karısını fazla düşünmemeye çalışarak etrafa bakınırken öleli yedi gün 

olduğunu öğrendi. Saatin pilini ne kadar çabuk değiştirdiklerini tekrar düşü-

nüp tekrar öfkelendi. Kalp krizi geçirmişti evde kahvaltı yaparken. Kalp ma-

sajı yapmadan ya da 112’yi aramadan önce oğlanı pil almaya göndermiş ol-

malıydı kesin. Oğlan. Doğan’ı. Ağlamıyordu. Kapıya en yakın olan sandalye-

de her an bir şey çıkacakmış gibi tetikte bekliyor, arada sırada kısa süreliğine 

dalıyordu. Onun âmini dolu doluydu. Ağlayan annesinin aksine susuyordu 

ve muhtemelen hiç ağlamayacaktı ölene kadar. Bunu düşünmek Galip’i duy-

gulandırdı ve aklına ölülerin ağlayıp ağlayamayacağı geldi. Birkaç deneme-

den sonra ne onun ne Doğan’ın öldükten sonra da ağlayamayacağına ikna ol-

du. Doğan’ı. Aslanı. Onunla da tartıştıkları, hatta kavga ettikleri olmuştu ama 

demek ki o kadar üzerinde durmamıştı bu kavgaların. Hem Galip’in gidişi 

hem omuzlarına çöken, düşünmesi kendinden çok daha ağır sorumluluklar 

onu biraz güçsüz gösteriyorsa da oğlunun bu badireyi atlatacağından emindi. 

O da kendi babası öldüğünde böyle olmamış mıydı? Salona kızı Serap girdi, 

ağlıyordu, Doğan’ın kulağına eğilip bir şeyler söyledi. 

Kızı. Canı kızı. Bir tane kızı. Prenses kızı. Nazlı kızı. Serap’ı. Nasıl da 

ağlıyor içli içli. Hiç kıyamaz ki ona. Bir hafta geçmiş ölümünden ama bir daki-

ka önce ölmüş gibi, daha kötüsü bir ömür sürecekmiş gibi ağlıyor kızı. Canı-

nın içi, gözünün nuru, ömrünün anlamı kızı. Ne yapacağını bilemedi. Yaşadı-

ğını da öldüğünü de unuttu. Yaşasaydı eli ayağına dolaştı derdim ya, o da öy-

le zannetti. Eli var, ayağı var, sesi var zannetti. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak Se-

rap’ın gözyaşını sildiğini zannetti. Başka bir şey görmeden, başka bir şey yap-

madan, zamanın nasıl geçtiğini fark etmeden uğraştı durdu ama Serap’ın göz-

yaşı duracak gibi değildi. Durdu. Galip Bey ümidini kestiği anda Serap ağla-



mayı bıraktı. Hoca bir kez daha El Fatiha demişti o esnada. Serap’ın gözün-

deki dinginliği gördü ve bu sefer niye yaptığını düşünmeyip şükür niyetine 

okuyup âmin dedi. Çabaları sonuç vermişti işte. Bunu düşünür düşünmez 

de başka bir şey çıktı şaşacak. Galip öleli meğer kırk gün olmuş da Serap’ın 

peşinde koşarken fark etmemiş geceyi gündüzü. Bu sefer kafası karıştı. O 

muydu iyileştiren biricik kızını yoksa zaman mı, bilemedi. Salona tekrar göz 

attığında karısını da Doğan’ı da aynı yerlerinde oturur buldu. Doğan daha 

iyiydi, karısı da işte… Tekrar Serap’a baktı. Duvardaki saat sanki onunla ko-

nuşuyordu. Tik tak tik tak.  

Gitme vakti, dedi ve çıktı evden. Gitme vaktiydi ama nereye gideceğini 

de bilmiyordu. Adliye aklına geldi. Yıllarca orda çalışmıştı. Gerçi saat kaçtı, 

gitse kimi görecekti? Bunları düşünene kadar kendini bir mahkeme salonun-

da buldu. Tarihin kırkından bir gün öncesi olduğunu fark etti. Bir katil yargı-

lanıyordu. Bir başkasında kırkından üç gün sonrasıydı ve bir hırsız vardı bu 

sefer. Zamanın onun bildiği dakikalardan ibaret olmadığını anlasa da nasıl 

olduğunu idrak edemedi. Bir başka salonda bir arsız, bir başka salonda bir 

masum yargılanıyordu.  

Yaşasaydı katille arsızı beraat ettireceğini, hırsızla masumu mahkûm 

edeceğini anlayınca bir anda şaşırdı. Şu anda çok açık olan şeyler yaşarken 

ne kadar zormuş gibi görünüyordu hâlbuki. Kaleminin insanlara neler yaptı-

ğının pişmanlığı da vardı bu şaşırmada ama asıl sebebi aklına gelen Sırat’tan 

ürkmesiydi. Mahkeme salonlarında oradan oraya gitti, hâkim, savcı, avukat, 

zanlı kim varsa –ki hepsini tanıyordu neredeyse – akıllarına girip gerçek suç-

luyu anlamalarını sağlamak istiyordu ama bırakın fikirlerine nüfuz etmeyi, 

bir yaprak bile kıpırdatamadı. Yaprak dediysek, anlayın canım işte. Masu-

mun mahkûm olduğu salondaki çabaları da sonuçsuz kalınca süklüm pük-

lüm çıktı adliyeden dışarı. 



Çıkarken birkaç tanıdığının dibine kadar da gitti. Ama ne özür dileme 

ne de hesap sorma çabaları fayda etti. Her başarısızlıkta biraz daha küçülü-

yordu sanki. Hesap soramadıklarında sıkıntı yoktu, hatta onların da öldükle-

rinde Sırat üzerinde kendinden beter titreyeceklerini düşünüp keyiflendiği 

bile olmuştu. Özür dileme girişimlerine gelince, ondaki her başarısızlıkta za-

ten neredeyse görünmeyecek kadar ince olan köprünün gittikçe inceldiğini 

hissediyordu ve bir şey de yapamıyordu.  

Adliye binasına önce uzun uzun baktı sonra gözünü kapattı. Gözünü 

dediysek, kapattı dediysek, anlayın canım işte. Themis heykelinin yanına git-

ti. Şu gözü kapalı, elinde terazi olan var ya hani, o işte. Aklınca eline bir terazi 

alıp tartmaya çalıştı kararlarını, evdeki kararlarını, işteki kararlarını, halk oto-

büsünde ve trafikte ve köyde ve şehirde ve yurtiçinde ve yurtdışındaki karar-

larını. Tüm kararları akıl almaz bir şekilde gözünün önündeydi ama bir sonu-

ca varamadı. 

Düşündü, düşündü, düşündü. İyi, kötü, karısı, iyi, kötü, kızı, iyi, kötü, 

oğlu, iyi, kötü işi, iyi, kötü… Galiba biraz da zaman geçti aradan. Çıkamadı 

bir türlü işin içinden. Mezarlıklara gitti, kendi gibi başkası var mı diye ama 

kimseyi bulamadı. Bu halinin lütuf mu lanet mi olduğu ile ilgili ise bir harf 

olsun düşünemedi. Kendine çok uzun gelen, belki kısacık, belki asırlar süren 

bu sancılı sürenin sonunda kararını verdi Galip Bey. Kendi mezarına gitti. 

Hala mezar taşı yoktu. Mezarın içine girdi. Gözünü göz hizasına, ayağını 

ayak hizasına getirecek şekilde uzandı. En azından öyle düşündü ve mırıldan-

dı: 

“Ruhuma El Fatiha.” 
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Eşyalar yerli yerinde. Sanki dün bu evdeymiş, işe gitmiş gibi. Ne kadar 

zaman geçti? Bir gün, bir ay, bir sene, bir asır? Tamı tamına dört yıl, on bir 

ay, üç gün, sekiz saat. O günden beri ev ve ben onsuzuz. Sessizliği, içimdeki 

sesleri susturmak için televizyonu açıyorum. Kumandanın yeri de değişme-

miş. Eski televizyon homurduyor biraz. Onca zamandır neden gelmedin, der 

gibi.  

“Artık zamanı geldi, ” demiştin anne. “Eşyaları dağıtmalısın,” diye de 

eklemiştin rüyamda. Anılarına saygımdan, geçmişimle, onlarla tek bağımın 

burası olduğundan dağıtmadığımı sanıyor herkes. Haksız sayılmazlar.  

Yanındaydım. Bayram arifesiydi. Hastanedeydin. Son birkaç aydır hep 

hastanedeydin. İnsan sev-

diğinin yanında korkar mı? 

Ben ilk defa o gün, o karan-

lık hastane odasında. Bir 

daha da korkmadım. Bir 

yatak, tekli koltuk ve duva-

ra monte küçük televizyo-

nun olduğu dezenfektan 

kokulu odada yalnızdık. 

Sessizdim. Uyuyordun. Sa-

ğına yatmıştın. Yüzü yıp-

Eşyalar 

Huban Seda Aras 

Çizim: Ebru Vatanseven  



ranmış koltukta oturuyordum. Ayakuçlarımdan saç diplerime… Ne zaman 

uyandın hatırlamıyorum. Aniden “Elinde ne var?” dedin. “Elinde ne var?” 

“Neye benziyor?” demiştim sakince. Hayal görüp görmediğini anlayabil-

mek için. Sinirlenmiştin. “Ben ne olduğunu biliyorum. Kalkıp ışığı açmış-

tım. Oksijen ölçeri takmıştım parmağına. Halüsinasyon görmenin bir sebebi-

nin de kandaki oksijen seviyesinin yüzde seksenin altına düşmesi olduğunu, 

o cihazın ne işe yaradığını araştırdığımda öğrenmiştim. Bir daha da işi-

me yaramadı. 

Odadan çıkıp koridora bak- tım. “Gelin,” dedim, 

“Gelin.” Oksijen seviyesi çok düşük. Odaya girdiğimizde saçları terden 

sırılsıklamdı. Ne zaman bembeyaz olmuştu griye çalan saçları hatırla-

yamadım. Babam içgüdüsel, eşin olmanın verdiği düşünceyle belki, atletini 

değiştirelim demişti. Atleti kaloriferde ısıtmıştık önce. Terli vücuduna so-

ğuk değmesin. Terli atleti çıkartırken, burnuna takılı oksijen hortumunu da 

çıkarmıştık. Tam o an mı tutmuştun elimi, yoksa bir iki dakika sonra mı hala 

emin değilim. Yatağın dik kısmından öne doğru getirmişti biraz destekle. 

Önündeydim tam. Vücudunun üst kısmını soyduktan sonra atleti verecek-

tim. Giydirecekti. Elimdeki kuvveti hissedene kadar yüzünün sütten daha 

beyaz hale geldiğini görmemiştim. Diş etleri bile beyazlar mı insanın?  Son 

gücünle mi tutmuştun elimi, ben mi tüm gücümle dengede tutmuştum bil-

miyorum. Çağrı düğmesine bastık. Koşarak içeri girdi beyaz önlüklüler. Se-

rum akıyor, nabız düşük. Nefes kesik kesik. Anlamadığım bir cihaz ismi. 

Odaya koşarak getirilen büyük alet. Burundan giden oksijen hortumunun 

üstüne, ağız maskeli yüksek basınçlı oksijen aleti. Kalp atışını belirten cihaz. 

Bip bip bip. 
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Çalan zil kulağımı tırmalıyor. Uzun koridoru yavaşça yürüyorum. 

Geçtiğim odaların içlerini süzerek. Bu oda benimdi. Çok eskiden. Ağırlaştı-

rılmış zaman diliminde açıyorum kapıyı. Üç adam.  

“Merhaba” 

 “Ev burası. Eşyalar bunlar.” odaların önünden geçerken tekrar göz 

atıyoruz. Bu sefer adamlarla birlikte. İçlerine girmiyorum. Eşikteyim. 

 “Hepsini mi toparlayacağız abla?” 

“Evet. Her şeyi alacaksınız.” 

“Almak istediğin hiçbir şey yok mu abla?” 

Almak istediğim bir şey? Gözlerim duvarlarda geziyor. Çocukluğu-

mun guguklu saatinde bakışlarım kalıyor. Çocukluk geri alınır mı? 

“Hayır. Her şeyi alın. Ben çıkıyorum. İşiniz bittiğinde kapıyı kapatırsı-

nız.” 

“Kilitlemeyecek misin abla?” 

Arkamdan seslendiklerinde apartman merdivenlerini yarılamıştım. 

Çantamın içinde arabanın anahtarını ararken son kez baktım, tek ev hariç 

camları sökülmüş binaya. 





Sayfa  48  

Üzerine konuşmayı düşündüğüm sekiz öykü kitabının altıncısı “Suyun Şarkı-

sı” oldu. Kitapları belirlemeye çalıştığım dönemde özellikle sık sık karşılaştığım ya-

zarları seçerken kendi adıma -mümkünse okurlar adına da- öykü özelinde maharet-

lerimizi yakından görmeyi amaçladım. Bu amaç doğrultusunda da Kıymetli Esma-

han Devran İnci'nin "Suyun Şarkısı" isimli ilk göz ağrısına eleştirinin keskin kılıcını 

göstermeye çalıştım. Değerlendirmelerimi, öykülerin okunma anına sabitledim. 

Mümkün olduğunca az terim ve alıntı kullanmaya çalıştım. Bazı öyküler için daha 

az konuşmuş olmamın sebebini, benzer şeyler söylemeyi tercih etmeyişim oluştur-

du. Yazarın hayatı ve gerekli görmedikçe öykülerin özeti gibi daha kolay ulaşabile-

ceğimiz bilgilere yer vermemeyi tercih ettim. Her öyküyü müstakil olarak değerlen-

dirmeye ve toparlayıcı bir sonuç kısmı yazmaya çalıştım. 

Suyun Şarkısı'ndan Dinlediklerim  

Ömer Kaya 
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 1. Bölüm: Suyla Gelen 

 Tanıkşör:  

Tanıkşör, çok sesli yapısıyla zengin bir öyküyü nasıl elde edebileceğimizin yol-

larından birini gösteriyor. Öykü konu bakımından iki koldan ilerliyor. Benzer konu-

lar olmasına rağmen birinin geçmişi, diğerinin şimdiyi temsil etmesini ve öykünün 

finaline kadar birbirini devam ettirir ya da birbirinin boşluklarını doldurur özelliğini 

son derece ustaca sürdürüyor. Bugüne değin tanıkşör sıfatıyla dâhil olduğumuz pek 

çok şeyi, öyküyü okurken öyküye dâhil etme imkânı veriyor. Bu konu tercihinin bir 

tarafının çocukluğa, bir tarafının da yetişkinliğe tesadüf etmesi; yaşamı da bir bütün 

olarak ele alma imkânı tanıyor. Dolayısıyla benim de özellikle özetini yapma girişi-

minde bulunmadığım bu öykü, okura bir hikâyeden ziyade kendi hikâyesini yaşama 

fırsatı sunuyor. Göz önünde olmasına, somut olarak var olmasına rağmen okurun 

soyut dünyası karşısında saygı duruşunda bulunan bir asker gibi flu kalmayı tercih 

ediyor. İşin açığı ben de öykünün bu yapısını koruma güdüsüne saygı duymayı ter-

cih ediyorum. Gerek kişisel dünyamızda gerekse de toplumsal ölçekte tanıkşör ola-

rak rol aldığımız, kapıları kapatıp bir daha geri dönmediğimiz ve arınmak için kustu-

ğumuz, içine daldığımız nehirler, kendimizi dibinde bulacağımız defne ağacı; bu say-

gıya vücut verir sanıyorum. Ancak bu çalışma için özel bir merceğin gerekliliği düşü-

nülecek olursa her zaman daha iyisinin yapılabileceğini görmek adına olumlu yanları 

daha fazla olan bu öyküye birkaç itiraz da sunmak isterim. 

Öncelikle Tarık ve İhsan'ın birbirini tamamlama bakımından iki özel işleve sa-

hip olduğunu düşünüyorum: İhsan, tek yönlü olarak (tip) ele alınırken Tarık, annesi 

ile ilgili tanık olduğu travma eşliğinde İhsan'ın hikâyesine paralellik gösterip kendi 

hikâyesine ilişkin boşlukları çok yönlü (karakter) olarak dolduruyor. Bu da öyküyü 

"birey" merkezli bir odağa yerleştiriyor. Bu tercihi kıymetli bulduğumu söylerken bu-

nun genel itibarıyla konuya -özellikle de toplumsal konulara- yaslanarak, gücünü 

buradan alarak varlık gösteren pek çok metin için de çıkış noktası oluşturabileceğini 

eklemek isterim. Çünkü yazının ilk bölümünde bahsettiğim üzere öykü daha çok 

kendi hikâyemizi düşünme fırsatı tanıyordu. Bu vesileyle öykünün bireysel bir çerçe-

ve çizerken toplumsal yönü de bulunan, bunu ustaca harmanlayan, kolaylıkla göz-

den kaçabilir tarafına dikkatle ve hayranlıkla eğilmek icap ediyor. Bunlar, işlenişin 

olumlu taraflarıydı.  

Metin, iç ve dış dünyayı beraberce verme dürtüsüne bir çıkış yolu olarak farklı 

yazı tiplerini tercih ediyor. Yazarların anlaşılma kaygısını kabul etmekle beraber böy-

le zengin, okurunu seçebilen bir metnin bu kaygıya yenilmemesi gerektiğini düşünü-
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yorum. Zira okurun yorum gücünün ve anlama çabasının da bu eylemin önemli bir 

parçası olduğuna inanıyorum. Her zaman birilerinin yapbozun bazı önemli parçala-

rını nereye yerleştirmemiz gerektiğini göstermesine belki de alıştığımız için okurken 

pek fazla yadırgamıyoruz bu iyimserlikleri. Ancak bunun talihsiz bir sonucu olarak 

da benzer iyimserlikler sunmayan metinleri de zahmetsiz okumalarla yanlış değer-

lendirmelere tabi tutabiliyoruz. 

İkinci bir kaygı örneğine de Tarık'ın yine iç dünyasına, geçmişine yönelik açık 

cümlelerinde rastlıyoruz. Belki zaman zaman karşılaştığım birkaç cümle ile sınırlı 

kalsa söz konusu etmeyebileceğim bu tavır, "Oysa ben, annemin kapalı kutusunda sak-

ladığı yüzüyle aniden karşılaşınca, neye uğradığımı şaşırarak o yaşta yönsüz pusulasız kala-

kalmıştım. Sahip olduklarımdan elimde kalan tek şey sessizliğimmişçesine, susarak bağırır-

dım dünyamdaki sarsıntıyı ama kimse duymazdı. Sükûnetim, korku ile içine saklandığım bir 

korunağa dönüştükçe herkesten çok kendimden nefret etmeye başladım. İnsanı en çok söyleye-

mediklerinin acıttığını, kurt gibi kemirdiğini o yıllarda öğrendim. Eğer nehri keşfetmemiş 

olsaydım, belki de tüm bunların altından kalkamazdım. O yaz, yaklaşık üç ay boyunca, her 

gün aynı saatte içinde ne var ne yoksa Yeşil Irmak'ın sularına boşalttım. Yemyeşil safram 

çıkana kadar kustum. Sustuklarımı, korkularımı, kızgınlığımı... Kusmak fayda etmeyince, işe 

yaramaz varlığımı sonlandırmak için, kirletemediğim suya öfke ile fırlattım kendimi, kılımı 

kıpırdatmadığım halde, her seferinde hep aynı kıyıya bıraktı beni nehir, bir defne ağacının 

altına. Boğulamadım." (s. 16) alıntısı ile birleşince ortada Tarık'ın geçmişine dair bütün 

yorumları, sihri, muğlaklığı da -amiyane tabirle- ucuza kapatmış olduk. Hatta şu ka-

darını söylemeliyim ki bu bölüm; öykünün genel yapısına da uymayan, bir iç döküş-

ten öteye gitmeyen yüzeysellikten başka bir şey sunamadı. Çoğunlukla vasat olarak 

değerlendirebileceğimiz pek çok öykü için kıymetli bir parça sayılabilecek bu alıntı-

nın; kurgusu, biçimi son derece ustaca belirlenmiş bu öyküde beğenilmeyen bir par-

çaya dönüştüğünü de vurgulayayım.  

Yazı tipi farklılığını ve söz konusu alıntıyı bir tarafa bıraktığımızda ise Ta-

rık'ın iç dünyası ile dış dünyasının aynı paragraflar ya da diyaloglar içinde birbirin-

den ayrı gibi görünen ancak bağlantıları da olan yansımalara dönüşmesini son dere-

ce başarılı buldum. Özellikle figür anlatıcının tercih edildiği öykülerde ise bu terci-

hin yorum çeşitliliği yaratmada işe yaradığını düşünüyorum.  

Öyküde kolaj tekniği; yapısına, dokusuna uygun bir kullanımla yani el yazı-

sıyla değerlendirilmiş. Metinlerin günümüz koşullarında -önceden bir kâğıda yazıl-

mış olsa bile- dijital ortamda şekillendiği düşünülürse öyküde görselin kullanılması-

nın daha uygun bir tercih olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu görsel, küçük bir not-

tan ziyade -hacmi biraz fazla olsa da- mektup dokusu ile birleşse metnin yoğunluğu-
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nu ve Asiye'nin gidişini gerekçelendirmek noktasında daha işlevsel bir özelliğe sahip 

olabilirdi. Böylelikle öykünün, Tarık'ın kendi geçmişini apaçık ortaya dökme çabası-

na getirdiğim olumsuz eleştiriden nasıl kurtulacağına dair bir çözüm yolu da ortaya 

çıkmış olurdu. Yani Asiye'nin mektubu, Tarık'ın annesi için de bir gerekçe sunabilir-

di. Bu öneride bulunurken -bir bakıma- Tarık’la İhsan'ın hikâyelerinin işlenişi için de 

genel bir tavsiyeyi -naçizane- belirlemiş oluyorum. Zira öykü, hem bahsettiğim ölçü-

de işlenişi çoğunlukla kullanan hem de buna son derece uygun bir yapıyı işaret edi-

yor. 

 Azap:  

 Öykü, polis-eylemci çatışmalarından beslenerek özeleştiri sonucu intihara sü-

rüklenen Sedat'ın iç dünyasına odaklanıyor. Okuru yormayacak temiz bir anlatımı ve 

neden-sonuç ilişkisini titizlikle sergileyip konusuna rağmen dingin bir metin ortaya 

koyuyor. Figür anlatıcının tercih edildiği bu öykü için biri olumlu biri olumsuz ol-

mak üzere iki eleştiri sunmak isterim. Birincisi: Su, bizim için neyi ifade eder? Her-

halde yanıtı çoğunlukla "hayat" oluşturur. Suyun hem toplum hafızasında hem de 

felsefi derinliği ve hayatla ilişkisi çerçevesinde son derece kutsal işlevler yüklendiğini 

bilir ve su ile bu minvalde etkileşim kurmaya çalışırız. Fakat metinde bir intihar yolu 

olarak tercih ediliyor. Hatta bir yönüyle de su içerek intihar edip edemeyeceğiniz yö-

nünde minik bir araştırma yapmaya da itebilir. Bu sebeple konu olarak örneğini bol-

ca görsek de yolu farklı olan bu intihar biçimi okurun ilgisini çekecektir. İkincisi: İnti-

har için ilginç bir yöntem tercih eden Sedat'ın istemeyerek de olsa ölümüne neden 

olduğu Ahmet'in acısıyla bu kararı verdiğini görüyoruz. Ancak acıya dokunabilece-

ğimiz bir duygu aktarımını nitelikli ölçüde alamıyoruz. Çünkü her ne kadar pişman-

lık ve onun ağırlığına dayanamamak söz konusuysa da Sedat'ın daha çok eşi ve ço-

cukları ile bu gerçeği paylaşamama durumu daha baskın görünüyor. Değerlendirme, 

okuma anına ait olduğu ve doğal akışı bozmak istemediğim için söyleyeceklerimi üç-

lemek durumunda kalıyorum. Üçüncü eleştirim için bazı alıntılar kullanacağım: 

"İki saattir bulanık görüyorum ... Gözlerim kapanıyor. Uykuya teslim olup işi çabuklaştırmak 

istemesem de daha fazla dayanamıyorum." (s. 21) 

"Gözlerim kapanıyor, galiba bayılıyorum."  

"Yine kabus görüyorum herhalde." 

"Hayal meyal sesler..." (s. 22)  

Alıntılarda görüldüğü üzere Sedat'taki fiziksel değişim, zihin dünyasını da et-

kisi altına alarak bir bulanıklık meydana getiriyor. Zaman zaman bu zihin bulanıklı-

ğına tanık olduğumuz cümlelere rastlayabilsek de metnin özellikle son bölümü için 
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bütünlük oluşturamadığını görüyoruz. Öykünün başlangıcı ile beraber değişen fi-

ziksel koşullara düşüncelerin de eşlik etmesini beklerdim. Belki bu noktada gittikçe 

karmaşıklaşan bir bilinç akışı yardımcı olabilir, aynı zamanda başkişinin zaman za-

man muzipleşen, duygu etkisini azaltan cümlelerini kamufle etmede ya da onları 

mazur göstermede işe yarayabilirdi.  

 Suyun Şarkısı:  

Kitabın üçüncü öyküsünü ilahi bakış açısı ile takip ediyoruz. Pek çok metinde 

karşılaştığımız kadın odaklı acıların farklı bir versiyonuna rastlıyoruz. Başkişinin 

başlıca üç özelliği göze çarpıyor: yaşlı, balerin ve anne olması. Baskın özelliği ise 

"balerin" sıfatı oluşturuyor. Çünkü bu özellik müzikle, şiirle, düşünce yapısıyla ente-

lektüel bir çerçeve oluştururken bir çatışma unsuru olarak da "bayağı bir acı" karşılı-

ğını alıyor: maddi kaynak olarak değerlendirilen ve bunu karşılayamadığında evla-

dından şiddet gören anne. Doğrusu öykünün başkişisi olan Zerrin'in entelektüel bi-

rikimine, bakış açısına ters düşen bu çatışma; onun maddi manevi şiddete, sömürül-

meye maruz kalmasına sebep olurken bir taraftan da kadının -statüsü ne olursa ol-

sun- en yakınlarından bile kendini korumak zorunda kaldığı mesajını vurguluyor. 

Öncelikle öykünün bu gerçekçi yaklaşımını tebrik etmek isterim. Çünkü okurun yo-

rum gücüyle alması gereken bu mesaj, çaresizlik duygusunu dramatize etmeden ile-

tiliyor. 

İçerikle ilgili kısmın takdir edilecek yönünden söz ederken aynı sözleri biçim 

için de sarf etmeyi çok isterdim ancak bu benim açımdan pek mümkün olmadı. Ev-

vela entelektüel düzeyde bir başkişi için ilahi anlatıcı tercihinin son derece isabetsiz 

olduğunu düşünüyorum. Çünkü duygu ve düşünce dünyası geniş, karakter olmayı 

başarabilmiş başkişilerin zihnini, kalbini okumayı hem daha keyifli hem de daha iş-

levsel buluyorum. Farklı yazı tipi ile sunulan iç sesin, eleştirimi destekler yönünü 

göz önüne aldığımızda ilahi anlatıcının geçmiş, an ve gelecekle ilgili sırtlamaya çalış-

tığı yükün bir elmayı anlatanı dinlemekle bir elmayı ısırıp keşfetmek arasındakine 

benzer belirgin bir lezzet farkı ortaya çıkardığını düşünebiliriz. Bu tercihin en önemli 

dezavantajının da yorum çeşitliliğini sınırlamak olduğunu ifade ederken başkişiyi 

de daha sınırlı bir figüre dönüştürdüğünü eklemek isterim. Nitekim başkişinin okur-

la -anlatıcı kaynaklı- sınırlı etkileşimi, öykü ilerledikçe bir yerde patlak vermek du-

rumunda kalıyor ve maalesef onun karakter yapısına uymayan bir yolla, diyalog 

yöntemi ile sıkıntılardan biri gün yüzüne çıkıyor: 

"Evim var ama gidemiyorum, hayırsız oğlum evde..." 

"Aman Tanrım, bunu oğlunuz mu yaptı?" 
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"Maalesef. Evde karşılaşırsak ve istediği parayı vermezsem sonum yine böyle." (s. 26) 

Her ne kadar öykünün bir bölümünde anlatıcının Zerrin hakkında "Gururlu 

kadın Zerrin, aslında ne çok isterdi gitmeyi ama yapmaz, yapamaz, en kahrolduğu şey insan-

ların ona acıması." (s. 27) gibi tespitleri söz konusuysa da yukarıda alıntıladığım diya-

log, Zerrin'in kendini iç konuşmayla ve çok açık olmadan yansıtması gerekliliğini or-

tadan kaldırarak anlatıcının tespitine ters düşüyor. Yani bir bakıma anlatıcının tarif 

ettiği kadınla Zerrin pek uyuşmuyor. Hele Zerrin'in metroda karşılaştığı bir kadına 

"Biliyor musunuz, eskiden ünlü bir balerindim..."  (s. 27) cümlelerini beklenmedik biçim-

de sarf etmesi ise anlatıcı ile Zerrin arasındaki tezatın uç noktasını oluşturdu. Zira 

Zerrin'in bir zamanlar balerin olması gibi onun entelektüel çerçevesini çizen değerli 

bir bilgiyi, hiç tanımadığı birine bu kadar kolay ve biraz da ilgisiz biçimde ulaştırma-

sı; ona türlü cefalar çektiren üç kocası ve oğluna rağmen -edebiyat çerçevesi için de 

değerli olan- karakterine ters düştü kanaatindeyim. Çünkü biraz sonra, yıllar yılı çe-

şitli acılar yaşadıktan sonra kesin bir karara varacak ve kendini sanatını da icra ede-

bileceği suyun şarkısına bırakacak olan Zerrin'in gerçekleştirdiği bu diyalog, belki 

sürecin başlangıcına uygun düşebilirdi. Sürecin sonuna geldiği, artık tamamen ol-

gunlaşıp “birey”e dönüştüğü ana değil. Yine de ama Zerrin'in bütün bu söyledikleri-

mi belki gerekçelendirebilecek bir cümlesine rastladığımı da itiraf edeyim: "Anlatmak 

iyi gelmedi." (s. 27)  

 Fark Etmeden:  

Kitabın dördüncü öyküsü yine kadını odağa alarak karşılıyor okuru. Yaşlı, or-

ta yaşlı ve genç olmak üzere birbirinden bağımsız olsalar da ortak acıları olan kadın-

ları... Öykünün başkişisinin, gizemli bir kadın olan Ayten abla ile ilgili merakı; annesi 

ve dolayısıyla kendisinin de daha önce irdelemediği pek çok düşünceyi ortaya çıkar-

ma işlevini üstleniyor. Başlangıçta "Herhalde fark etmemiştim." (s. 31) cümlesi ile vücut 

bulan bu ortaya çıkış, öykünün bazı bölümlerinde tekrarlanarak (Varsa da fark etme-

miştim ... Ama fark etmemiştim ... Adaya takılıp kaldığımdan pek fark etmemiştim ... fark et-

memiştim. [s. 32, 33, 34]) başarılı bir leitmotif örneği sunmakla beraber başkişinin far-

kındalık düzeyini gitgide arttıran bir tempo görevi de görüyor.  

Öyküde neredeyse birer cümleye sığdırabileceğimiz erkek figürler, kadınların 

acı kaynağını oluştururken kadınların benzer sıkıntılar çektiğini gözlemliyoruz. Ben-

zer kurguyu bu kitapta Tanıkşör öyküsünde ancak erkek figürler üzerinden okumuş-

tuk. Tanıkşör'deki bütünlük, tesadüflere odaklanarak metnin konusundan ve lezze-

tinden kopmamıza mani olabilmişti. Fakat aynı şeyi hem " Fark Etmeden" hem de 

"Suyun Şarkısı" için söyleyemeyeceğim. Bu öykü özelinde bunu biraz açmak istiyo-

rum. 
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Bilindiği üzere Tanzimat Dönemi romanlarında merak unsuru, tesadüfler yar-

dımıyla ayakta tutulur. Bunu eleştiri süzgecinden geçirebilen ve özellikle de insanın 

anlatılası pek çok kıymetli yönünü seçebilen yazarlar, daha nitelikli ürünler ortaya 

koymuştur. Söz konusu öykünün de tesadüfler yardımı ile ayakta kalmaya ve mesa-

jını daha güçlü biçimde iletmeye çalıştığını gözlemliyorum. Ama bunun hiç gereği 

yok. Zira -az önce de söylediğim gibi- insanın pek çok yönü sanatın konusu haline 

gelebilir. Eğer sanatçı yeterince maharetli ise çok önemsiz sayılabilecek pek çok şeyi 

de sanata yakışır biçimde işleyebilir. Eğer tercihlerimizi yalnızca çok önemli mesele-

ler ve tesadüflere dayandırırsak o zaman kısıtlı süreler için belki yalnızca ortalama-

nın da altında bir okur kitlesine seslenmiş oluruz. Zannederim bu da arzu edilir bir 

şey değildir. Kaldı ki hayatımız gerçekten bu kadar önemli ve sayıca fazla tesadüf-

lerle mi yol alır? Sözü uzatmadan öyküden buna örnek olabilecek bir alıntı sunmak 

istiyorum. Alıntı, gizemli kadın olarak tanıdığımız Ayten ablanın geçmişini tam ma-

nası ile deşifre edebilecek bir güce sahip. Cümleler bir arbede sırasında kalabalıktan 

yükseliyor: 

"...burada, kadıncağızın gözü önünde olmuş. Kocası da bunu suçlayıp terk edince, işte böyle 

zavallı..." (s. 37) 

Mutlaka, şöyle olması gerekir, diyeceğim için değil ama bu zorlamaya girişil-

meyecek daha doğal bir yol tercih edilebilirdi. Mesela duyarlı başkişimiz, Ayten ab-

layla sohbet etmeyi başarabilirdi. Bunca acıya rağmen Ayten abla basit bir yer işga-

linden tartaklanmayabilirdi. Başka bir bakışla, metnin geneli için örneklediğim alıntı 

kalsa da diğerleri törpülenebilirdi. Tekrar alıntıya dönmem gerekirse onun da bir 

yardımcısının olduğunu söyleyeyim: bir madalyon.  

"Gümüş bir zincirin ucuna takılı, kalp şeklindeki madalyonun içinde bir erkek çocuğunun 

fotoğrafı vardı." (s. 37)  

Son olarak anlatıcı üzerine konuşmam gerekirse başkişinin figür anlatıcı göre-

vini üstlendiğini görüyorum. Yani bir anlamda öykünün cümleleri ona ait. Ama ne-

dense iç konuşmalar farklı yazı tipi ile yansıtılmış. Öykülerin karmaşık yapıları ho-

şuma gitmekle beraber okurun doğru anlayabilmesine yönelik yardımlar da söz ko-

nusu olabilir. Ancak bu öykü için gerekli olmadığını düşünüyorum.  
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 2. Bölüm: Yitene 

 Pişdâr:  

Öykü kitapları için temel bir kriterim vardır: geleceğe taşabilecek en az bir öy-

kü. Pişdâr, "Suyun Akışı" özelinde bu kritere sığdırabileceğim bir öykü oldu. Üzerine 

yeterince çalışıldığını anlayabildiğim ve ideoloji çığırtkanlığından olabildiğince uzak-

laşan dingin yapısıyla bunu başardığını düşünüyorum. Hatta bir adım ileri özellikle 

özgürlük, hak, yaşam vb. kavramların özümsenebilir ölçüde anlatıldığı bu tarz me-

tinlerin öğrencilere okutulması ve öğretmen-öğrenci ilişkisi içinde beraberce değer-

lendirilmesi taraftarıyım.  

Pişdâr; öncü, öncülük eden anlamına gelen, bugün pek kullanmadığımız Fars-

ça bir sözcük. Öykünün alegorik yapısı göz önüne alındığında uygun bir başlık gibi 

görünüyor. Bir karıncadan yola çıkarak ve ona anlatıcı rolü biçerek insan gerçeğine, 

onun keşfetmesi gereken özelliklerine son derece uygun bir mercek tutuyor Devran 

İnci.  

Hayvanlardan kuvvet alarak -özellikle de çocuklara- öğretici yönü kuvvetli 

pek çok hikâye hediye etmiştir Doğu kültürü. Üzerinden çok uzun zamanlar geçme-

sine rağmen hala faydalandığımız kaynaklar yanı başımızdayken bunu çağdaş ölçü-
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de çok az kullanmamız noktasında ise "Pişdâr"ı kıymetli bir örnek olarak değerlen-

direbiliriz.  

H. D. Thoreau'nun "Walden Gölü"nü anımsayarak okuduğum bu öykünün 

meddah geleneğine yakın bir anlatımı tercih etmesinin; kurgusuna, alegorik yapısı-

na son derece uygun düştüğünü söyleyebilirim. Zira öykünün başkişisi Pişdâr, in-

sanlığın kadim özelliklerinden biri olan anlatıcılığı tercih ederken hikâyeyi böldüğü 

ya da hikâyenin bölündüğü anlarda, bizleri soluklandırıp aynı zamanda merakımızı 

arttıran başka özelliklerini de tanımamızı sağlar. O; önder, komutan, bilge, cesur bir 

karakterdir. Ondan öğrenecek çok şeyimiz olmakla beraber niceliğimiz ne derece 

olursa olsun ona karşı inancımız da tamdır. Ancak bu vasıfları kazanabilmek onun 

için çok kolay olmadığı gibi bazı acı tesadüflerin yardımını da yadsımayacaktır. Bu 

yönüyle de okura "Rango" isimli animasyon filmi mutlaka hatırlatacaktır. Kendini 

var ederek toplumun hizmetine adayan, bu görüntüde minik ama değerde yüce ma-

cerayı okumanızı tavsiye ederim.  

Daha önce anlatıcı için ifade ettiğim "iç konuşma" meselesini yeniden ele al-

mayacağım. Çünkü görünen o ki kitap boyunca bu tercih devam edecek. Öte taraf-

tan pek çok cümle alıntısı yapacağınız bu öyküde tezat oluşturan bir bölümü suna-

yım:  

"Büyüklerimiz bazı insan yavrularının bizden korktuğunu söylerdi. Çocuğun şortundan 

açıkta kalan çıplak bacağında dolaşmaya başladım." (s. 43) 

Sahip olunan önemli bir bilginin ardından hele de saklanma güdüsü belirgin 

biçimde hissedilen bir karıncadan beklenmeyecek bir davranış. Çıplak bacakta do-

laşma ile ilgili cümle silinirse öykünün hacimce ve anlamca önemli bir bölümü de 

yok olacağından ilk cümlenin en azından bu şekilde var olmaması gerektiğini düşü-

nüyorum. İlgili paragrafın içinde buna benzer bir cümle, davranış sergilendikten 

sonra hatırlama yoluyla ortaya çıkıyor. Söz konusu ettiğim cümle için de benzer bir 

yol izlenebilirdi.  

 Boşluk:  

İkinci bölümün ikinci öyküsü, "Birisi yaşayana, diğeri ölene ağlayan iki kadının" 

birbirine zıt yaşamlarından doğan ortak acılarını konu ediniyor. Kitabın geri kalan 

kısmında yine karşılaşacak mıyım, bilemiyorum ama metinler; artık alıştığım bir an-

layışa dönüşen "birden fazla yaşamın ortak yönleri"ni konu olarak daha fazla tercih 

etti. Fakat tesadüflerle ilgili olarak olumsuz eleştirilerde bulunduğum "Fark Etme-

den" öyküsüne kıyasla İnci'nin, burada daha doğal ve tesadüflerden arınmış bir an-

layış sergilediğini gözlemliyorum. Bunun bazı avantajları oldu. Mesela daha akıcı, 
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inandırıcı ve en önemlisi bize daha yakın bir metin ortaya çıktı. Bu yapıya hem Ferah 

Apartmanı'nın mimarisinin hem de kişilerin yaşam tarzlarının yardımcı olduğunu 

düşünüyorum. Bir anlamda özellikle apartmanla ilgili tasvirin, pek çok metinde işe 

yaramaz biçimde yer alan betimlemelere yol gösterebileceğini söyleyebilirim.  

Öykünün biçimsel özelliğiyle ilgili değinebileceğim ilginç bir şeyle karşılaşma-

dım. Ancak figür anlatıcının tercih edildiği bu öyküde, apartmandaki herhangi biri-

nin anlatıcı olarak tercih edilmesini, birden fazla yaşamı dışarıdan bir bakışın değer-

lendirmesi açısından daha estetik bulabilirdim.  

Göz:  

Yine tesadüflerin yoğunlukta olduğu bir öykü. Doğrusu me-

tinlerin bu tarz çıkış noktalarına yönelmelerini, şaşırtmayan bir şa-

şırtma hamlesi olarak değerlendiriyorum. Rüya-Rıza amca tesadü-

fünü başlangıçta hoş görsem de Dali'nin Argus'u için Rıza amca eş-

liğinde gelen soyguncuların gözleri, peşinden yine ters köşe etme 

çabası ile tekrar masumiyetini kazanan Rıza amca; metni zorlayan 

unsurlardan öteye gidemedi. Öykü, birbiriyle sıkı sıkıya bağlı tesa-

düf ve şaşırmadığım şaşırtmalarla dolu olduğu için de açıkçası bir 

öneri sunmak da imkânsız hale geldi. Çünkü ne söylenirse söylen-

sin bütün alternatifler ya da öneriler öyküyü tamamen başka bir 

öyküye dönüştürür. Bu da öyküyü, yazarın öyküsü olmaktan çıka-

rır. 

 Öykü, bir tür olarak belirlenmeden önce de hikâyelerin anla-

tıldığını biliriz. Hikâye anlatma geleneğimizi göz önüne alırsak 

"Göz” öyküsünü bu geleneğin bir parçasıymış gibi de düşünebiliriz. Öyküyü okur-

ken özellikle Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi'nin "Fakir Çocukla Hızır" (Ş. F. A. 

Hilmi, Bütün Hikâyeleri, Büyüyen Ay, 2018, İstanbul) hikâyesi döndü durdu kafam-

da. Zira İnci'nin bu öyküsü, Ahmet Hilmi'nin gelenekle bağı taze olan bu hikâyesiyle 

yapı bakımından benzerlik gösterir. Bu benzerlik, başkişilerin hayatına ansızın giren 

Hızır görünümlü bereket sağlayıcılardır. Aslına bakılırsa daha eski bir metin olması 

sebebiyle daha hayali, zorlama tesadüflerle zenginleşmeye, mesaj kaygısı gütmeye 

çalışan tarafın Ahmet Hilmi olmasını bekleriz ancak bu kıyasta üzerinde hiç de şık 

durmayacak elbiseyi tercih eden, çağdaş metnimiz oluyor. Ahmet Hilmi'deki tesa-

düf; bir babanın, yoksulluk sebebiyle çocuğuna alamadığı kıyafete tatlı bir bahane 

olarak Hızır hikâyesini anlatması ve hikâyenin de oğlunu yitirmiş, acısını dindirmek 

için bir çocuğu sevindirmek gayretinde olan yaşlı bir adama isabet etmesidir. Aka-

binde başka bir maceraya girişmeden hikâye sonlanır ve mesaj iletilir. Göz öyküsün-
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de ise bir dilenciye yardımcı olan genç Kerem karşılar okuru. Ancak yardımın şekli 

ve miktarı, inandırıcılık bakımından son derece düşündürücüdür. Kerem, Rıza am-

cayı bir lokantadansa ofisinin mutfağına götürmeyi tercih eder. Katı kalpli Esin ise 

hiç gecikmeden duruma tepki gösterir. Günler birbirini kovalarken Kerem'in daha 

iyisini yapabileceği yardımlar küçük küçük devam eder. Rıza amcanın bereketi ofi-

sin işlerini yoluna koyar. Ancak ofis bir gün soyulur. Kim soydu dersiniz? Evet, tah-

mininizde yanılmadınız. Ama mutlaka yanılmanız gereken ikinci bir ayrıntı: Her ne 

kadar hırsızlık esnasında kayıtta olan güvenlik kameraları Rıza amcayı görüntüle-

diyse de Kerem'in bir süre önce Rıza amcanın cebine sıkıştırdığı hatırı sayılır ölçüde 

para, bazı hırsızların dikkatini çekmiş ve Rıza amca bu soyguna dayak yiyerek zor-

lanmıştır. Hem okur hem de figür tarafında yaşanan birkaç yanılgıdan sonra Rıza 

amcayı affetmekten ziyade ondan af dileme duygusu ile öyküyü sonlandırız.  

Son dönem öykü kitapları üzerine giriştiğim değerlendirme çalışmalarında -

bu çalışmada da belirttiğim üzere- özet girişiminde bulunmayacağımı yineleyip dur-

dum. Sebeplerini minik minik serpiştirdim. Ancak buradaki özet, geleneksel yapı 

içinde değerlendirebileceğimiz "Fakir Çocukla Hızır" hikâyesi ile bu metin arasında-

ki farkın; birinin doğal, diğerinin yapay kurguyla okuru karşıladığını göstermek 

amacını taşımaktadır. Hemen ifade etmeliyim ki bu doğal-yapay kıyası temelde 

inandırıcılıkla değil, bir metnin çok özel aksiyonlar ya da şaşırtmalar içermeden de 

iyi bir anlatı sunabilmesi ile ilgilidir. Beri yandan benim için bütün bu zorlamalara 

rağmen Göz, pek çok okurun merakını diri tutup şaşırtıcı bir etki yaratabilir. Buna 

bir itirazım elbette olamaz. Fakat -yazarların geleceğe kalmakla ilgili dürtüleri bir 

kenara itilmeden- yine benzer konu ve yapı arz eden bir öykü üzerine çalışabileceği-

miz hesap edildiğinde kıyas için tercih edeceğimiz metin yine "Hızırla Fakir Çocuk" 

olacaksa o zaman bugünün metnine de ne kadar sıkı sarılacağımız kendini ele vere-

cektir. 

Figür olmayan anlatıcının tanrısal bakışla yer aldığı bu öyküde de yine farklı 

yazı tipi ile yer alan iç konuşmalar var. Bunu "Suyun Şarkısı" öyküsünde söz konusu 

ettiğim için tekrar benzer şeyler söylemeyeyim. Ancak öykünün okur tarafından da-

ha objektif değerlendirilebilmesi ve kişilerin daha derin işlenebilmesine olanak sağ-

layabilecek iç konuşmanın, bu öyküde kullanılabileceğini gösterebilecek bir alıntı 

sunarak bitirmek isterim:  

"Morali bozulmuştu Kerem'in. Muhtemelen hayatı boyunca horlanmış yaşlı adama 

değildi üzüntüsü, kardeşinin acımasızlığıydı canını sıkan. Belki de haksızlık ediyorum, 

O hep böyle aklından geçeni dümdüz söyler. Aslında Esin de söylediklerine çoktan piş-

man olmuştu ama abisinin abartılı yufka yürekliliğinden bıktığı için yanına gitmi-
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yordu. Şimdi sıkıntıdaysalar biraz da onun insanlara fazla güvenmesi yüzündendi. 

Sempatikliği ve yaratıcılığıyla çok güzel iş bağlıyordu. Çalışkandı ama para konu-

sunda tutulur kalırdı. Olur olmaz her isteyene borç vermesi de cabasıydı. Bir de üstü-

ne sokaktan adam toplayıp getirmesi..." (s. 59)  

 

 3. Bölüm: Umuda  

 Ö.'nün Üç Günü:  

"Bana kızmakta sonuna kadar haklı. Kafasında türlü düşünceler, freni patlak bir 

araba gibi yokuş aşağı bıraktı kendini..." 

Belki direkt olarak eleştirebileceğim bir parça olmasa da İnci'ye, anlatıcı odaklı 

getirmek istediğim eleştiriyi özetler nitelikte iki cümle. İlki figüre ait bir iç ses. İkinci 

cümle anlatıcının. Beklediğim şey anlatıcının betimlemeleri değil, figürün kafasında-

ki düşüncelerin kendisi.  

Öykünün kurgusunda bir boşluk varmış hissi yaşadım. Üç günden birincisinin 

ya da ikinci ile üçüncünün bir rüya veya hayal olduğuna dair çok keskin olmayacak 

bir ipucu mu bırakmalıydı? Varsa da ben fark edemedim. Ancak buna rağmen iyi bir 

öykü okudum. Başkişinin entelektüel kişiliği ile öyküde işlenişini tutarlı buldum. An-

latıcının da karakterin önüne geçmediği, daha çok umuda odaklanan güzel bir kur-

guyla karşılaştım. Son dönemde ülkemizde akademisyeninden simitçisine pek çok 

sorunun varlığına işaret eden tarafı varsa da daha çok her şeyin düzeleceğine dair 

tatlı bir iyimserlik yakaladım. Doğrusunu söylemek gerekirse ülkemizin sorunlarının 

işlenişi adına da farklı ve güzel bir yaklaşım olarak değerlendirdim. Öykünün üç ayrı 

bölümden oluşmasını ve mutlu bir sona kavuşmasını ise masallardaki üçlemeleri ha-

tırlayarak isabetli bir tercih saydım. 

 Hiç Çocuk:  

Kitabın sonuna yaklaştıkça İnci'nin özellikle temalarına sadık kalmaya özen 

gösterdiğini fark ediyorum. Her şeyden önce dingin üslup her metinde varlığını his-

settirdi. Teknik olarak pek çok eleştiride bulunsam da üslubu noktasında zihnimi 

dinlendirdiğini söyleyebilirim. Elbette hayal gücümüzden beslenerek ya da başkala-

rının hayatını anlatarak giriştiğimiz yazma serüvenine de -kendimizi anlatırken yap-

tığımız gibi- kişiliğimizden izler bırakırız. Benim gördüğüm belirgin iz ise iyimserlik-

le dolu bir kalp oldu. Bunu Hiç Çocuk’ta kesinliğe kavuşturdum. Zira şimdiye kadar 

öykülerin genel çerçevesinde -bazen zorlama yollu bile olsa- iyimserliğe açılan kapı-

lara sık rastladım. Hepimiz -ilerleyen yaşlarımızda da olsa- mutlaka masallar dinle-
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miş, okumuşuzdur. Fakat çoğumuz onlara inanmayı çok uzun sürelere yaymaz. 

Ama Sevgili Devran İnci; masalları hala okuduğunu, dinlediğini ve en önemlisi on-

lara hala inandığını söylese ona inanmakta bir an bile şüphe etmezdim.  

Öykü, birbirine umut ve yaşama sevinci aşılamayı başarmış farklı tabakadan 

biri çocuk diğeri yetişkin iki kişiyi odağa alıyor. Anlatıcı tercihini ise iki figürün bir-

birini devam ettirmesi suretiyle değerlendiriyor. Okura yardımcı olacak farklı yazı 

tipleri seçerek de anlaşılabilirliği arttıran bir zemin hazırlıyor. Her ne kadar finali iti-

barıyla eski Türk filmlerine benzer bir tesadüf ve duygusallık yüklendiyse de çok 

sesli bir anlatımı tercih ettiği ve tesadüfler açısından eleştirdiğim diğer öykülere göre 

kabul edilebilir ölçüde olduğu için olumlu bir değerlendirmede bulunmak isterim. 

Ancak öykünün uzun soluklu bir macerasının olacağını pek zannetmiyorum. 

 Beyin Kemiren Tiktaklar:  

Kitabın onuncu öyküsü yine birbirinin yaralarını sarmaya çalışan, kimlik so-

runları yaşayıp toplumla uyum sağlayamayan iki kişiyi konu ediniyor. Kültürel, 

inançsal açıdan değerlendirdiğimizde belki okur tarafından ilk bakışta anlaşılamaya-

cak bir öykü. Hatta belki bu anlaşılmaz şekliyle de kalabilir. Ya yeterince cesur dav-

ranamamak ya da yoğun olmayı başaramamaktan taşların yeterince oturmadığı bir 

öykü gibi duruyor. Bir bakıma öyküde geçen "Sanki tüm yaşananlar kurmaca ben de 

misafir oyuncuyum." (s. 83) tarifine uyuyor. Tabii postmodern bir tercih olarak değer-

lendirilebilse kıymetli bir çehre kazanabilirdi. Ancak niyetin bu olduğunu düşünsek 

de yine başarısız bulmak durumunda kalırım. Çünkü bunu da yeterince yansıtabil-

miş bir öykü değil. Fakat konu bakımından ilginç bir tercih olduğunu söylemeliyim. 

Belki işlenişi başarılı bulsam öykü dağarcığımda önemli bir yere de oturtabilirdim.  

 Kare Bulmaca:  

Finalini tatlı bir tesadüfle şekillendiren son öykümüz Kare Bulmaca, nispeten 

hacimli ama yormayan bir üsluba sahip. Ancak zor bir bulmaca değil. Okurun işini 

kolaylaştıran, bütün anahtarları masaya koyan bir öykü. Üstelik hangi anahtarın 

hangi kutuyu açabileceğini düşünmeniz de gerekmiyor. Hem konusu hem de işleni-

şi bakımından okura iyimserlik sunan bir yapıya sahip. Kitapta örneğini birkaç defa 

gördüğümüz anlatım ortaklığı var. Figürler, mektup ya da günlük dokusuna uygun 

bir üslup kullanıyor. Öyküyü okurken zaman zaman benzer duygular yaşayıp ben-

zer şeyler yazdığınızı hissedebilirsiniz.  

 Sonuç:  

İtiraf etmem gerekir ki Suyun Şarkısı, öncelikle kapağını çok sevdiğim için 

okumak istediğim bir kitaptı. Bir diğer sebep ise 11. Türkan Saylan Sanat Ödülü'nü 
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almış olması. Zira bu ödülün bir önceki sahibi Sevgili Özgür Çırak'ın Sıcacık Bir Ev 

kitabını çok sevmiştim. Tabii iki kitap arasında bir kıyasta bulunarak çalışmanın oda-

ğından kopmayacağım. Olumsuz anlamda değerlendirdiğim pek çok eleştiriye yer 

versem de çıtayı hep en yukarıda tutmaya çalıştığımı hatırlatarak Suyun Şarkısı'nın 

başarılı bir ilk kitabı olduğunu vurgulayayım. Çünkü ortalama beklentiler içinde bir 

öykü kitabında aradığım en önemli özellik, bana çok sevebileceğim en az bir öykü 

hediye edebilmesidir. Bunu sağlayabilecek her kitap benim için kıymetlidir. Zira o 

çok severek okumayı umduğum öykünün; orasını burasını didiklediğim, bazen be-

ğenmediğim diğer öykülerin sancılarının sonucu olduğuna inanır ve bu değerli mü-

cadele karşısında saygıyla eğilirim. Bir tarafıyla da -işin eleştiri değil de okur boyutu-

nu düşündüğümde- değerlendirilebilecek daha pek çok güzel yönün varlığını da ka-

bul ederim. Bu bağlamda Suyun Şarkısı'nın hemen hemen bütün okurlara "Pişdârı"ı 

hediye ettiğini söyleyebilirim.  

Karşımda iyimserliğini metinlerine sindirebilen bir yazar vardı. Anlatımın çe-

şitli olanaklarından faydalanma girişimlerinde bulunan, bunun başarılı örneklerini 

sunabilen bir yazar… Üç bölüme ayırdığı kitapta temalarına bağlı kalan İnci; bu yö-

nüyle, konu çeşitliliği kazandırırken onları birden fazla öyküde işleyerek anlama ça-

bamıza da katkı sağlamış oldu. Özellikle kadınların sorunlarına eğildiği öykülerini 

düşündüğümde karşı cinsin de benzer sorunlar yaşayabileceğini asla göz ardı etmedi 

ve empati kurmayı daima ön plana aldı. Duyguları iyi tanıdığını düşündürttüğü ve 

çok güzel de bir örneğini verdiği için alegorik öykü sayısını arttırması halinde İn-

ci'nin çok daha iyi metinler ortaya çıkarabileceğini düşünüyorum. 

Suyun Şarkısı'na okuru bol, aydınlık bir yol diliyorum.  
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Arabadakiler – Patrick White 

 

 Kitabı okumaya başlamadan önce içeriği hakkında 
bilgi bulamamıştım. Bu yüzden arka kapaktaki bilgiden 
yola çıkarak dört kişinin arabayla yolculuğa çıkıp felsefi 
sohbetler edeceği bir roman okuyacağımı düşünmüştüm. 
Kitabı okuyunca bu konuda yanıldığımı gördüm.  

 Romanda bizi kahramanların aynı arabada buluş-
tuğu bir yolculuk beklemiyor. Bunun yerine hayatta çe-
şitli sıkıntılar çekmiş, toplumun dışında kalmış, dışlan-
mış, yoksul kişilerin hayat mücadelelerine tanık oluyo-
ruz. Bu karakterler sahneye sırayla çıkıyorlar ve onların 
yaşadıkları çocukluktan başlanarak şu anki hallerine ka-
dar getiriliyor.  

 Karakterlerimizden ilki olan Miss Mary Hare, insanlardan çok hay-
vanları, kuşları ve bitkileri sever. Çocukluğunda varlıklı bir ailenin kızıdır. 
Xanadu adı verilen, çevresine göre fazla gösterişli ve ince zevkle süslenmiş bir 
evde büyür. Anne babası, Mary’nin yeterince güzel olmayan bir kız olduğunu 
düşündüğünden ona yeterince ilgi ve sevgi göstermemiştir. Ailenin ekonomik 
durumu gittikçe kötüleşmiştir. Mary, 1. Dünya Savaşı yıllarında babasını, 2. 
Dünya Savaşı yıllarında annesini savaşla ilgisi olmayan nedenlerle kaybetmiş-
tir. Geçmişi bu şekilde özetlenen Mary Hare, romanın şimdiki zamanında, artık 
viraneye dönmüş aile yadigarı evinde “kimsenin hayatında önemli olamayacak 
kadar yaşlı, çirkin, yoksul” bir halde yaşamaktadır.  

İkinci karakterimiz Mordecai Himmelfarb, Miss Hare’in erik ağacının di-
binde karşılaşıp tanıştığı Yahudi bir göçmendir. Himmelfarb, geçmişe dönerek 
Miss Hare’e hayat hikayesini anlatır. Kuzey Almanya’da hali vakti yerinde bir 
tüccar ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İyi bir eğitim almış, profesör-
lüğe kadar yükselmiş, eşiyle birlikte mutlu bir şekilde yaşarken Almanya’da 
Yahudilere karşı uygulanan zulmden nasibini almıştır. Toplama kamına gönde-
rilen Himmelfarb’ın hayat mücadelesi buradan Avustralya’ya kadar uzanmak-
tadır. Avustralya’da bir fabrikada çalışmaya başlar. İnsanlar onu bir Yahudi ol-
duğu için hor görürler.  

Üç Kitap 

Ozan Çetin 
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Üçüncü karakterimiz Mrs. Godbold, orta yaşlı, şişman bir kadındır. Evli-
dir ve altı kız çocuğu vardır. Çamaşırcılık yapar. Himmelfarb’ın da çamaşırlarını 
yıkamaktadır. Ana karakterlerimizin sonuncusu olan Alf Dubbo, Himmelfarb ile 
aynı fabrikada çalışan siyahi bir yerlidir. Bir gün Himmelfarb, fabrikadaki lava-
boya gittiğinde tabure üzerinde Tevrat’ın Ezekiel bölümünün açık durumda ol-
duğunu görür. Bunu kimin okuduğunu merak eder ve okuyan kişinin Dubbo 
olduğunu öğrenir. Böylelikle Dubbo’yla tanışırlar. Daha sonra Dubbo’nun hayat 
hikayesini öğreniriz. Bir köyde dünyaya gelmiştir, çocuk yaşta çalışmaya başla-
mıştır, annesi bir “orospudur”, babasının kim olduğunu bilmez, bir rahip tara-
fından eğitilmiştir. Ressamdır.  

Romanda Himmelfarb karakteri aracılığıyla Yahudiliğe önemli bir yer ve-
rilmiştir. Özellikle Tevrat’ın Ezekiel bölümü hem kitapta açıkça zikredilir hem 
de dört ana karakter ile Ezekiel’de geçen “dört canlı yaratık” arasında sembolik 
bir bağ kurulur. Ressam olan karakter Dubbo’nun yaptığı arabalı resim de yine 
sembolik olarak dört karakterle ilişkilidir.  

Roman anlaşılır bir dille yazılmış olsa da ağır ilerleyen bir tempoya sahip. 
Hakkında fazla bilgi bulamadığım ve çok okunan bir kitap olmayan 
“Arabadakiler”in daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmasını umut ediyorum. 

 

 

Cehenneme Övgü – Gündüz Vassaf 

 

 Gündüz Vassaf'ın felsefî denemelerinden oluşan 
"Cehenneme Övgü" kitabına tema olarak seçtiği 
"totalitarizm"  baskıcı yönetim anlamına gelir malum. Fa-
kat Gündüz Vassaf kitapta bu baskıcılığı sadece siyasi 
otoritede değil, bununla birlikte toplumda, ilişkilerde 
hatta bireyin kendisindeki yansımasıyla birlikte ele almış. 
Gerçekten de insanlar "totalitarizmi" farkında olarak veya 
olmayarak o kadar çok benimsemişler ki birbirlerine hat-
ta kendi kendilerine bile uygulamaktalar. 

 Kitapta yirmi başlık altında "totalitarizm" meselesi 
ele alınmış: 

1. Bölüm: Gündüz totaliter kurumların aktif olarak çalıştığı, insanı baskı 
altına aldığı, buna karşılık gece ise insanın birçok anlamda özgür olduğu belirti-
lir. 

2. Bölüm: Sanatta cennet ve cehennem imgelerinin işlenişine yer verilir. 
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Yazara göre sanatçı cenneti ele alırken sınırlandırılmış, baskıcı tutumların etki-
sindeyken cehennem imgesinde özgürdür. 

3. Bölüm: Bu bölümde duygu, düşünce ve hayallerimizi ifade etmek için 
kelimelere başvurduğumuzda kelimelerin bizi kendi imkanları doğrultusunda 
sınırladığı, daralttığı anlatılır. 

4. Bölüm: Bu bölümün konusu "deliler"dir. Tabii ki totalitarizmden onlar-
da nasiplerini almışlardır. Eskisi gibi kafalarına göre "deli" olmak yoktur artık. 
Otoriter güç psikiyatriyi icat etmiştir, kimin "deli" olup olamayacağına psikiyat-
ri aracılığıyla otorite karar verir. 

5. Bölüm: Mekanların nasıl kullanılacağı, hangi odada ne yapılacağına 
otoriteler karar verir. Evimizi kullanmada da özgür değilizdir. 

6. Bölüm: Bu bölümün konusu kahramanlardır. Kahramanlar totalitarizm 
idealleştirdiği ve bizlere benimsettiği insan modelleridir. Kahramanlara duydu-
ğumuz ihtiyaç, bizlerin kendimize olan güvensizliğin ve boyun eğme arzumu-
zun bir göstergesidir. 

7. Bölüm: Yaşadığımız çağda haber bombardımanıyla, bilgi kirliliğiyle 
boğulmaktayız. Bu da bizim haberlere ve bilgilere karşı duyarsız olmamıza yol 
açmaktadır. Önemli gördüğümüz olaylara karşı bile ilgimizi çok çabuk yitir-
mekteyiz. 

8. Bölüm: Bu bölümde cinsel roller konusu ele alınır. Burada da toplumun 
baskısı altındayızdır. Toplum bir erkekten, erkek gibi davranmasını; bir kadın-
dan, kadın gibi davranmasını bekler. 

9. Bölüm: Burada seçim yapmak meselesi ele alınır. Daha çocukluğumuz-
dan itibaren bizden sürekli seçimler yapmamız istenir. Tabii ki yapacağımız se-
çim, bize sunulan şıklar arasından olacaktır. Kısacası seçim yapmak bize özgür-
lük getirmez. Asıl özgürlük seçim yapmamaktır. 

10. Bölüm: Totalitarizmde en aşağılık mertebe hainliktir. Öyle ki hain ol-
mak düşman olmaktan daha kötü görülür. Totalitarizmde hainlik otoriteye itaat 
etmemek ve ona aykırı düşünmek demektir. 

11. Bölüm: "Ölüm" daha dünyaya geldiğimiz anda bizim için kaçınılmaz 
bir gerçek olduğu halde onun hakkında düşünmek istemeyiz. Halbuki hayatı 
değerli kılan yaşadığımız her şeyi yalnızca bir kere yaşanacak olmasıdır. Ölümü 
göz önünde bulundurmadan yaşayan insan yaşamın hakkını da veremez. 

Tanıdığımız fakat yakınımız olmayan kişilerin ölümü konusunda da du-
yarsızız. Bu kişiler hayatımızın içinde olmadıkları zaman hemen onları unutu-
yoruz. 

12. Bölüm: Bu bölümde yaratıcı insanlar, sanatçılar, ele alınır. Sanatçı hem 
yeni bir şeyler söylemenin hem de bunu yeni bir yolla söylemenin peşindedir. 
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Sanatçı acı çeker, acılarını sanatı aracılığıyla azaltır.  

Sanatın toplumdan uzaklaştırılmış, sıradan insanın ulaşamayacağı, yalnızca 
uzmanların ulaşabileceği bir konumda olması, onun otorite tarafından denetlene-
bilir bir hale getirilmesi de totalitarizme yol açar. 

13. Bölüm: Burada anlaşma ve uyuşma konuları işlenir. İnsanın karşısında-
kiyle çatışmadan kaçınması, gerçekleri söylemek yerine karşısındakiyle uyum 
içinde olmayı tercih etmesi de ilişkilerimiz sırasında karşımıza çıkan bir totalita-
rizmdir. Kendimizi huzurlu ve güvenli hissetmek uğruna insanlarla uyum içinde 
olmaya çalışırız. Halbuki asıl özgürlük kendimizi her seferinde uyumlu olmak zo-
runda hissetmemektir. 

14. Bölüm: İnsanların kendileri için kesin hedefler belirlemesi, sürekli he-
deflerinin peşinden koşup başka yönlere sapmaması da totalitarizmin sevdiği bir 
yaşam tarzıdır. Çünkü böyle insanlar kendilerine koydukları sınırların dışına çık-
mayan, davranışları önceden kestirilebilen ve denetlenebilen insanlardır. 

15. Bölüm: Bu bölümde ise ilgin bir konu ele alınır: Düğmeler. Düğmeler 
içimizdeki baskıcılığın ortaya çıkmasını sağlar. Dünyayı düğmeler aracılığıyla yö-
netiriz. Yapmak istediğimiz eylemi düğmeler aracılığıyla verdiğimiz komutlarla 
anında yaparız.  

Teknoloji bize getirdiği kolaylıklarla birlikte bizden ruhumuzu almaktadır. 
Makineler bizim uzantımız olacağı yerde biz makinelerin uzantıları olmuş du-
rumdayız. Hareketlerimiz otomatikleşmiş ve duygusuzlaşmıştır. 

16. Bölüm: Konumuz "evrim".  Burada Darwin'in yolundan giden evrim 
okulu ve İncil'in yolundan giden yaratılışçılar vardır. Birbirine tamamen zıt bu iki 
kutbun ortak noktası da sistemlerinin en üst noktasına insanı koymalarıdır. 

Homo Sapiens, kendini yaratılanların en üstünü olarak gördüğünden diğer 
canlılara hatta birbirlerine karşı sürekli bir hükmetme çabası içindedir. 

17. Bölüm: Yazar bu bölümde "Neden çocuk yaparız?" sorusunun cevabını 
aramaktadır. Ona göre çocuk yapma isteğimiz çoğu zaman gerçekten de bir çocuk 
sahibi olma isteğinden kaynaklanmaz. Çocuk yapmak isteriz çünkü kendimizi ek-
sik hissederiz, başkalarına çocuk yapabileceğimizi göstermek isteriz. Çocuk yap-
mak isteriz çünkü ana babalarımız bizden çocuk yapmamızı ister. 

18. Bölüm: Hayatımızda bizi mutlu etmesini beklediğimiz okula başlama, 
mezun olma, iş sahibi olma, evlilik, çocuk sahibi olma vb. gibi anlar vardır. Yazar 
bunlara "sihirli anlar" adını verir. Halbuki bu "sihirli anları" beklemekle yaşamı 
kaçırmaktayız. Yaşam sadece anlardan ibaret değildir, bir süreçtir.  

"Sihirli anların" birçoğu totaliter kurumların tekelindedir.  Bizim bu 
"an"lara verdiğimiz önem, totaliter kurumları güçlendirmektedir. 

19. Bölüm: İnsanın totalitarizmi iliklerine kadar hissettiği bir duygu vardır : 
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Aşk. Aşkla ilgili bize öğretilen yanlışlıklar yüzünde aşkı bir sahip olma, hük-
metme ya da itaat etme hali olarak görürüz. Bu da bizi baskıcı ya da baskılan-
mış birisi durumuna getirir. İnsanların aşkı çabuk tüketmeleri de aşkı özgürlü-
ğü kısıtlayacak bir biçimde yaşamaktan kaynaklanmaktadır. 

Yazara göre aşk konusunda yaptığımız bir diğer hata da aşkın yaşamımı-
zın sadece bir parçası olduğunu idrak edemememizdir. Zira aşkı hayatın mer-
kezine koymak aşkı ve aşıkları bitirmeye sebep olur. 

20. Bölüm. Kitabın bu son bölümü bir "dilek ve temenni" bölümü gibidir. 
Yazar bize sarhoş olmayı öğütler.  Neyle sarhoş olacağımızı bize bırakır. ister 
şarapla, ister şiirle, ister erdemle... Sarhoş olmakla zamanın kölesi olmaktan 
kurtulabileceğimizi söyler. 

Gündüz Vassaf, bu kitabında hayatın birçok alanından ele aldığı mesele-
lerle bize özgürlüğümüzü kısıtlayan şeyleri gösteriyor. Daha özgür ve daha öz-
gün bir yaşam için okumanızı öneriyorum. 

 

 

İlyada – Homeros 

 

 Homeros, MÖ 9. yüzyılda yaşadığı sanılan, 
“İlyada” ve “Odysseia” destanlarının şairi ya da derleyi-
cisi. Homeros’un bu destanları kendisinin mi yazdığı 
yoksa derlediği mi tartışılmakta.  

 “Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları”ndan okudu-
ğum “İlyada” tercümesinin başında Şair A. Kadir’le bir-
likte kitabın tercümanı olan Azra Erhat’ın 75 sayfalık, ha-
cimli bir ön sözü bulunmakta. Bu ön sözden öğrendiği-
mize göre 16.000’i aşan dizeden oluşan bu destanda Tro-
yalılarla Akhalar arasında meydana gelen Troya Sava-
şı’nın 9. yılındaki 51 günlük sürede meydana gelen olay-
lar anlatılır. 

 Daha önce Troya Savaşı’nı konu edinen, Andrew Lang’in yazdığı 
“Truva” adlı kitabı okumuştum. Orada savaştan önce, savaşta yer alan Odys-
seus, Akhilleus, Hektor, Paris, Agememnon, Helene gibi karakterlerin geçmişi-
ne ve savaşın başlamasına yol açan Helene’nin kaçırılması olayına ve Akhaların 
toplanıp Troya’ya gelmesine yer verilmişti. Homeros’un kitabında ise olayları 
anlatmaya adeta ortasından başlanır. Çoktan Paris, Agememnon’un kardeşi 
Menelaos’un eşi Helene’yi kaçırmış, savaş başlamış ve üstünden 9 yıl geçmiştir. 
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Homeros’un olayları anlatmaya buradan başlamasının sebebi sanırım destanın 
merkezine Akhilleus - Hektor mücadelesini koymak istemesidir. Zaman zaman 
geçmişteki olaylar anımsatma yoluyla verilir.  

Akhilleus’un annesi su tanrıçası Thetis ve babası ise  bir ölümlü olan Pe-
leus’tur. Anne tarafının tanrılardan gelmesinin de etkisiyle insanüstü bir güce 
sahip fakat ölümlü olan bir savaşçıdır. Kendisi her ne kadar Akhalıların tarafın-
da olsa da Agememnon’a öfkeli olması sebebiyle küskündür, arkadaşlarıyla bir-
likte bir kenara çekilir ve savaşa karışmaz. Ta ki arkadaşı Patroklas, Troyalı Hek-
tor’un elinde can verene kadar. Bu olay, öfkesiyle ünlü ayağı çevik Akhilleus’u 
Hektor ile karşı karşıya getirir.  

Hektor, Troya Kralı Priamos’un oğlu, Helene’yi kaçıran Paris’in abisidir. 
Her ne kadar kardeşi Paris bir suç işlese de bunun intikamı için gelen Agemem-
non komutasındaki Akhalar tümden Troya’yı işgal yakıp yıkmak, sömürmek 
peşindedirler. Bu işgalcilerin karşısındaki en büyük güç ise Hektor’dur. Tabii ki 
insanlar arasındaki en büyük gücü kastediyorum. Zira olayların içinde Olympos 
tanrı ve tanrıçaları da bulunmaktadırlar.  

Olympos’ta yaşayan tanrı ve tanrıçalar savaşta taraf tutmakta ve tarafını 
tuttuğu kişilere destek olmaktadır. Here, Athene ve Poseidon Akhalara destek 
olurlar. Buna karşılık Apollo, Aphrodite ve Ares ise Troyalılara destek olurlar. 
Baş tanrı Zeus ise kimi zaman savaşa tanrıların karışmamasını söyler, kimi za-
man da taraflardan birine destek olur. Tanrı ve tanrıçalar o an için hangi tarafın 
yardımına yetişirse savaşta o taraf üstünlüğü ele geçirir. Bunu başka bir açıdan 
yorumlarsak savaşta yer alan taraflar, hatta destanın yazarı Homeros, savaşta 
üstünlüğü ele geçiren tarafa belli bir tanrından veya tanrıçadan yardım geldiği-
ne inanırlar.  

Homeros’un bu destanında beni cezbeden unsurların başında coşkulu bir 
anlatıma sahip olması gelir. Olayları anlatırken adeta orada yaşananları gören 
birisi gibi detaylandırarak anlatır. Bu destanda sevdiğim bir diğer özellik de tan-
rıların, tanrıçaların, savaşçıların sadece üstün olan yanlarıyla değil zaaflarıyla 
birlikte verilmesi. “İlyada”da kıskanan, korkan tanrıçaları; yaralanıp acı çeken 
tanrıları; kaygılanan, üzülen, ağlayan yiğitleri görürüz.  

 “İlyada”da çok fazla karakter ismine rastlarız. Bu karakterler kimi zaman 
kendi isimleriyle değil de babalarının isimleriyle anılırlar. Durum böyle olunca 
eğer daha önce Yunan mitolojisiyle ilgili bir kitap okumamış, bir film izlememiş-
seniz ve bu kişilerle ilk defa burada karşılaşıyorsanız kitabı okumak sizin için 
zor bir hale gelebilir. Bunun için “İlyada”ya başlamadan önce Yunan mitolojisiy-
le ilgili en azından başlangıç seviyesinde kitaplar okumanızı öneririm.  
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Kaldırımdan ineceğim sırada birkaç adım geri atıp sokağın tam ortasın-

da ellerimi ağzıma götürdüm. “Hülya!“ 

Cevap yok. Bu numarayı tanıyor musun diye sormuştu. “Ezberden bil-

mem imkânsız.” Cebimden çıkardığım telefonun tuşlarına dokundum. Satın 

alma Okan. Rahat bir nefes aldım. “Bizim Okan canım bu, satın almadaki ço-

cuklardan”. Hülya’nın yüzü gevşemedi. “Kazım ilgileniyordu o birimle. Yani 

sen sorunca ben de... Ne bileyim... Arar tabii. O aramayacak da...” 

Mideme bir taş oturdu. Apartmanın giriş kapısına doğru birkaç adım 

attım. Açık mutfak balkonundan beyaz tüller dışarı savruluyordu. Ne yapıyor 

şu anda? Belki söylediklerim rahatlattı onu. Ocağa yemeğini koydu. Salatanın 

malzemelerini yıkıyor şimdi lavaboda. Bir saniyelik cinnet anım bozacak bu 

huzur tablosunu. Pencerenin altına doğru yaklaştığımda o hep oynadığım to-

tem oyununa başlıyorum. Bir kez daha ve son kez derin bir nefes alıp seslene-

ceğim “Hülya!” 

Duymazsa günah benden gitti. Duymaz zaten! Duymaz! Sırtımı tekrar 

binaya döndüm. Okan... Kazım... Mesai bitimi şirket araçlarından birinin 

anahtarını bırakmak için dönüyorum ofise. Kazım’ın odasının ışığı yanıyor. 

Kapıya doğru yaklaşıyorum. Sesler... Nasıldı o sesler? Kapının koluna doku-

nacağım sırada içeriden kilit açılıyor. “Rıfat, hayırdır bu saatte?” Okan masa-

nın yanındaki koltukta. Kazım’ın aksine pek rahat değil. “Gel iki tek atalım” 

diyor Kazım. “Yok, acelem var. Anahtarları bırakmaya uğradım” diyorum. 

Gün bitimi iki arkadaşın odaya kapanıp iki tek atmasından doğal ne 

var? Yapılır böyle şeyler bizimki gibi resmiyetten uzak işyerlerinde. Masada 

içecek yok. Canım sen de çilingir sofrası kuracak halleri yok! İki bira aldılar, 

sesi duyunca masa altı... Tabii lise tuvaleti ya burası... Kapı kilitli! Sanki birisi 

baskın yapsa yılların müdürünü işten atacak bunun için. 

Bir anlık karar değişikliği ile yüzümü tekrar apartmana dönüyorum. 

Tereddüt 

Gözde Hayırlı Çalık 



Çok mu az çıktı sesim? Bir kez daha seslensem. Kafamı çevirip balkona bakı-

yorum. Camlar hâlâ açık. Salatanın üstüne zeytinyağı gezdiriyor Hülya şim-

di. Masanın üstüne sakız gibi beyaz bir örtü sermiş. 

Kazım ve Hülya benim üniversiteden arkadaşlarım. Büyük sevdaydı 

bunlarınki... Öyle miydi sahi? Öyle derlerdi. Kazım bizim bölümün en ağır 

en delikanlı abisi... Hülya da Hülya ama o zamanlar... Son sınıfa geçtiğimiz 

yaz nişanlandılar, okul biter bitmez düğün. Birkaç yıla boy boy çocukları di-

zerler kapıya diye bekledik. Çocukları olmadı. Kimden kaynaklıydı problem 

hiç sormadık. Onlar da anlatmadı. On altı yıl dile kolay... Bizim iki çocuğun 

yüzü suyu hürmetine yürütemediğimiz evliliği ikisi birbirine tutunup büyüt-

tü.  

Bir anlık kararla apartmana sırtımı dönüp hızlı adımlarla sokağın köşe-

sine doğru yürüyorum. Bereket duymadı sesimi... Ne anlatacaktım sanki... 

Çalıştığım şirkete beni Kazım aldırdı. Baktı işsiz güçsüz dolaşıyorum ortada, 

yaptı bir kıyak eski dostuna... İşe yeni başladığım dönemlerde gece vardiya-

sında çalışan işçilerden birinin amcası geldi. Oğlan iç kanama geçirmiş, on 

altı yaşındaymış, yok Kazım yanına çağırmış... Yok, oğlana para vermiş... İt 

ürür kervan yürür. Serap’la boşandığımız dönemler. Nafaka belimi bükmüş. 

bir telefonla nasıl maaşa zam yaptırdı. Arabanın kredisini ödemekte zorlan-

dığım dönem sonra... “Bir ilişkisi olduğundan şüpheleniyorum. Aynı numa-

radan gelen mesajlar var her gece” mi demişti Hülya?  Canım iş bu, saati mi 

olur? Köşeyi dönmeme bir adım. Okul yıllarında halı sahaya giderdik her 

hafta... Hesaplar Kazım’dan... Tamam, döndüm köşeyi... Duymadı. Tekrar 

seslenmedim. İyi ki duymadı. Bir gün soyunma odasında giyiniyoruz. Kazım 

köşede ağırdan eşyalarını koyuyor çantaya... Bakıyordu lan! Bakıyordu işte. 

Kendininki ile bizimkini mi karşılaştırıyordu. Bakışları... Alenen... Köşeye 

geldiğimde kaldırımdaki ‘Dur’ tabelasının arkasından dolaşıp U dönüşü yap-

tım. Balkon kapısı hala açık. Kazım’ın arabası kapının önünde yok. Binaya 

yaklaştığımda bir kez daha ellerimi ağzıma götürüp tüm gücümle bağırdım. 

“Hülya!” Cevabı beklemeden apartmanın açık kapısından girip koşar adım 

merdivenleri çıktım.  
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Bir sessizlik zaman girdi aramıza. 

Bir ağaçla benim,  

Kendimle bizim aramızdaki mesafe kadar. 

Bizden başkaları için kurduğumuz alarmların dağıttığı, 

Ertelediği. 

En ve çok böldüğümüz kendimiz. 

Kolay vazgeçebildiğimiz. 

Kuramadığın çadır, 

Kahvaltıların çatal bıçak sesiyle bölemediği,  

Pazarsız. 

Körlerin rüyalarındaki renksiz, 

Çoğaltamadığımız keyif, 

Denkleştiremediğimiz hayalleriz. 

Valizimi attığım araba değil, benimdir yüklü olan. 

Denizi görmüş bir gözün perde arkasında döktüğü tuzdur. 

Şimdi biten o yaz mıdır yalnızca?  

Denizle ben, 

Sekiz Sesli Şiir 

Esra Özkaya 



Benle biz arasında. 

Yiten. 

Bu kadar beklersen koşamazsın rüyalarda. 

Çabalarken duyuramadığın o sessizliktir yük. 

Her şeyi düzeltemez olgunluğun.  

Olgunluk dediğin yüklü bir çocuk! 

Mükemmellik, ürkütücü bir sessizlik. 

Görkemli fakat kokusuz, 

Köklü fakat gölgesiz. 

Yaşlı, boş dönen atların ayakları 

Sesini rüzgârda bırakmış.  

Dönüşsüz. 

Geceleri yazılan gündüzleri harflerini döken sessizlik. 

Hiç okunmayan. 

İzini okşadığım, artık olmayan bir yara 

İyileşmiş midir dersin? 

Oysa ilk sesini öpmüştüm,  

Aynanın önünde.  
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 Kapaklarının altındaki kurumuş sarı gözleriyle umutsuz birer mahkûm gi-

biler.  Yüzlerce yıldır yaşıyorlar sanki ve zamanlarının dolduğunu gitme vaktinin 

geldiğini düşünüyorlar. Bir dönem filminden fırlayıp hiç benimsemedikleri bu ha-

yata isteksizce karışmış gibi ikisi de.   

 Şehir, yeşilden sarıya dönüyor. Girişindeki âmâ simitçinin her daim durdu-

ğu ahşapla kaplı bu park da öyle. Önündeki camları envai çeşit dondurmayla dolu 

dükkânların müşterisi azalıyor yavaştan. Akşam daha erken çöküyor epeydir. 

Bundan sonra böyle olur. Günler kısalır gitgide. Mesai çıkışları hızlı adımlarla, itiş 

kakış binilen tramvaylarla evlere yetişme telaşı kaplar günler uzayıp geceler kısa-

lana dek bu bozkır kentini. Her türlü insanın geçtiği şu cadde de seyrekleşiyor git-

tikçe. Sabahtan akşama dek oturup sayılacak kadar az insan olacak yakında bura-

da. Sarıdan da beyaza döndüğünde şehir.  

 Ellerinin üstündeki lekeler irili ufaklı adalar gibi ikisinin de. Büyük, küçük, 

yuvarlak, uzun, kısa onlarca kahverengi leke. Bir insanın eline nasıl sığıyor bu ka-

darı? Kim bilir neler saklı her birinin içinde. Yitip giden aşklar, pişmanlıklar, acı-

lar, hüzünler, sevinçler. Bu adacıklar sevinçleri de taşır elbet. Fakat belki de en çok 

acıları.  

 Gözüm ikisinin de ellerine dalıyor. Onların gözü yere. Nemini çoktan kay-

betmiş bu gözlerle uzun uzun bakıyorlar önlerindeki akasyanın dibinde kalan bir 

avuç toprağa. Elimdeki kitabı kapatıyorum. Zaten çoktandır olmuyor. Elime alsam 

gözüm dokunmuyor satırlara gözüm dokunsa zihnim almıyor. Elindeki tepsiyi 

sallayarak getiren sonra da burnuma kadar dayayıp “İçer misin ağbi?” diyen sıska 

çocuğun uzattığı bardağı alıyorum. “İki lira.” diyor. Bırakıyorum parayı tepsiye. 

“Sıcak çay.” diye bağırarak uzaklaşıyor yanımdan. Değil. Çay sıcak değil. O da bi-

liyordur sıcak olmadığını. Her gün akşama kadar böyle bağırıyor olsa gerek. Bir 

yudum alıp bırakıyorum. 

 İki elini yasladığı baston hafifçe oynuyor üzerinde “… Belediyesi” yazan 

tahta bankın sağ tarafında oturanın. Ellerini bastona iyice bastırıp geriye doğru ka-

yıyor santim santim. Bunca çaba bunun için demek ki. Ufacık bir hareket için. Oy-

Şehir, Sonbahar ve Üçümüz 

Ahmet Fenar 



sa kim bilir nasıldı seneler evvel? Belki at biniyordu, belki ekin biçiyordu güçlü 

kollarıyla. Ya da sevdiği kadın için kavga ediyordu yüreklice. Bunları düşünüyo-

rum bu halini görünce. Sonra gözleri kalkıyor yerden. Ağır ağır. Karşıya bakıyor. 

Bana mı? Anlamıyorum. Kıpırdamak bile büyük bir nimetken yanında oturanı 

bile fark etmemişken beni nasıl görsün? Yan yana iki kuru ağaç gibi duruyorlar. 

Bu vakitten sonra hiçbir yağmurun diriltemeyeceği iki kuru ağaç.   

 İniyor gözleri. Yine ağır ağır. Akasyanın dibindeki toprağa dalıyor. Sanki 

yıllardır buradalar. Bu akasyanın altında unutulup gitmişler. Kimse görmüyor 

sanki onları, kimse hissetmiyor. Varlıklarının farkında bile değil hiç kimse. Oysa 

canlılar. Bitkin de olsalar canlılar. Yüzlerindeki sayısız çizgi ispat ediyor bunu. 

Ellerinde küçük birer tepe gibi duran mavi,  kabarık damarlar ve sayısız günün 

şahidi kahverengi lekeler ispat ediyor.   

 Yanımdaki bardağı alırken “Bir tane daha içer misin ağbi?” diye bağırıyor 

deminki sıska oğlan çocuğu. Tepsiyi yine burnuma dayıyor. Az önceki bardağı 

içmediğimi görüyor hâlbuki. Bir şey demeden bırakıyor bir tane daha. “İki lira 

ağbi.” diyor. Az evvel söylemişti oysa. Biliyorum iki lira olduğunu. Bu parka her 

gün gelsem her gün buraya otursam her gün böyle olacak demek ki. Onun sor-

duğu benim cevap veremediğim bir ritüele dönüşecek bu çay meselesi. Giderken 

arkasından bakıyorum çaycı oğlanın. Sıcak çay diye bağırıyor, tepsiyi uzatıyor 

gözüne kestirdiklerinin burnuna. İstemeyenler elinin tersiyle yolluyorlar oğlanı. 

Bir yudum da bu bardaktan alıyorum. Yine sıcak değil.   

 Bu bardağı da bırakırken görüyorum diğerinin ayaklarının titrediğini. Çe-

nesinin titreyişini de fark ediyorum. Şimdi mi oldu? Deminden beri mi böyleydi 

yoksa? Başını sol tarafına doğru çeviriyor. Yavaşça dönüyor başı. Çok yavaş. 

Sonra yine önüne, sonra karşıya. Her defasında sanki kırılmasından korkar gibi 

çeviriyor. Ellerini dizlerinin üstüne koyuyor. Dizlerinin titremesine mâni olmak 

ister gibi sanki. Elleri de titriyor.  

 Bulutlar birikiyor şehrin üstüne. Siyah bulutlar. Hava kapanıyor. Ne vakit-

tir buradayım bilmiyorum. Günlerdir kararan içim biraz olsun ferahlasın diye 

kendimi attığım bu parkta iyi hissetmiyorum. Kalbim gitgide bu kente benzeme-

ye başladı. Durmadan kararıyor. Tuhaf bir korku duruyor içimde. Mevsimlerin 

suçu değil biliyorum, şehrin de değil. Benim mi suç? Bilmiyorum. Kendimi, şu 

karşımdaki bankta oturmuş iki kuru ağaca benzeyenlerin yerine koyuyorum. 

Onlardan biri miyim ben de? Şimdi izlemeyi bırakıp yanlarına gitsem, aralarına 
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otursam ellerimi dizlerimin üstüne koyup gözlerimi, daha ne kadar bu parkta ka-

lacağı belli olmayan, akasyanın dibindeki toprağa diksem hiç kimse fark etmez be-

ni. Kimse onlar gibi olmadığımı anlamaz. Oysa kim bilir kaç yaş var aramızda. Be-

nim bedenimin gençliği bir şey değiştirmiyor. Onlar gibiyim ben de. Olanca hızıy-

la sararan şehrin şu parkında üç kuru ağacız biz. Yapraklarımız dökülmüş, dalları-

mız çürümüş. 

 “Anne, anne!” sesine dönüyorum. Masadaki kadına parmağıyla bu tarafı 

işaret ediyor küçük kız. İçine çektiği sigara dumanını küfredercesine üflüyor ka-

dın. Hınçla kalkıyor yerinden. Kalkarken plastik sandalyesi düşüyor arkaya. Bu 

tarafa doğru geliyor. Huzursuzlanıyorum.     “Baba, baba. Bu ne hâl. Kalk, kalk. 

Rezil ettin beni. Bir altını ıslatmadığın kalmıştı. Kalk diyorum sana. Kalksana be 

adam.” Kadın, gözlerini yerden kaldırırken bile acı çeken bu adamı büyük bir öf-

keyle kolundan tutup kaldırmaya çalışıyor. Oturup kalıyor sönük bakışlarıyla 

adamcağız. Sonra bir daha deniyor kadın. Daha sert, daha kızgın. Sonunda belki 

de kadının ağzından çıkan ilençlerin altında ezilmemek için kalkıyor adam.  

 Yağmur çiselemeye başlıyor. Kurumuş hiçbir ağacı diriltmeyecek yağmur. 

Şehir ıslanıyor. Kadın, baba diye seslendiği bu âdem evladını bütün hıncını bir çır-

pıda alırcasına yürütmeye çalışırken adamın gözü bir an, ufacık bir an gözüme de-

ğiyor. Islak. Ağlıyor mu, yağmurdan mı? Yağmur hızlanıyor. Öbür adamın yanına 

henüz kimse gelmiyor. 



önceydi  eskideydi 

keşke o vakitler şakağına dayanan namluyu fark etmeseydi 

meydanda  üç kişiydik 

ben, bu şiir kişisi ve alabildiğine insan eskisi 

 
beklemekten yontulmuştum 

ve memnundum terlemekten 

parıldayan rayların üzerinde kara bir yılan gibi yol alan trenleri 
omuzlamaktan 

yorgundum biraz 

bir azdı, iki çok 

dilimi demirlerin tuzlu ırmağında gezdirip 

çok konuştum, az söyledim 

anlamadı şiir kişisi 

 
şiir kişisine dediğim: 

ensemi döğüyor zaman ve ben 

kadim bir kentin taş avlusunda değilim 

iki adım ötede alnıma düşmeyecek  

yüzyıllık çınarın gölgesi 

ki ben bilgece sözler edeyim 
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-yorulunca çay ve sigara 

entelektüel erincin zirvesiydi benim'çün 

ve fakat ukalalık edemezdim 

ağır yaşamak vardı 

ağrıları seyreltip dikenli avucunda 

her akşamdan her sabaha taşımak vardı 

 
edemediğim:    

taşın bir kalbi olsa çatlardı lakin 

kalbi olanlar taş kesildi 

zamanı sinesinde uyutmak hüneri heykellere düşüverdi 

 
şiir kişisi niyeti bozunca 

dünya güzelleşir sandı 

foseptikler çiçek açtı, sümbülteber 

babasını losyon kokusundan tanıyan küçük kızlar büyüdü 

babasını losyon kokusundan tanıyan başka küçük kızlar yaptı 

kara tren yalpaladı, gerindi 

kara tren - oh my goodness--grafitiler açtı 

 
ben, mermer bileyen 

şiir kişisine göre güllerin sapına dikenleri ekleyen bendim 

oysa bana göre 

gülü seveni dikenli tele yatırmak gerekti 

ağarsın, paklansın 

bahçevandan icazet alsın 



gözleri alışsın güzele 

o kızı almazsam beni sözele versin anam 

diye diretince şiir kişisi 

kara trene atlayıp gitti 

en özel görüntülerde iki göz oda  

binlerce misafir hep bir ağızdan 

kurulu düzeni olur dediler 

düzen kuruldu 

failler değişti 

kuruldular insan eskileri gri berjere, habire düzüldü şiir kişisi 

 
anonim söylenen: 

kanaya kanaya gül olur kimileri 

yel eser, sel basar, bel verir sinede yürek 

tarumar hanuman, saçlarında aşiyan 

fırtınadan arta kalan kum tanelerini 

soluya soluya del'olur kimileri 

 
şiir kişisinin dediği: 

beni bir dağın yamacına bağladılar 

bir damarın dikiş tutmaz arsızlığına 

göğsümü oyup bir şey fısıldadılar 

yürüdüler kekik kokuları yükseldi 

karıncaların yolunu kesmediler belki ama 

beni bir dağın yamacına dağladılar 

 
üzüldü sonra şiir kişisi kan eğirince yüzüğü 
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YÜK Ede biyat  

kan aktı gözünden namlu terledi sandı 

oysa fısıldamıştım ben 

duyan olmadı 

 
şiir kişisinin dediği: 

ben nasıl bir nihaleyim üstümde gök 

üstümde beş taş, pötibör ikindisi 

ve anılar kızgın birer demir 

değdikçe dünün artığı yarın mühürlenir 

 
 
şiir kişisine dediğim: 

yükün senin aslan kırması  

kükrüyor ama tıss diye bir ses geliyor  

ey yürekyiyen! omuzlarını göverten göverten göverten  

makul ömrünün bu son bedduası 

 
şiir kişisinin dediği: 

yalaza! 

dönüşüm akrepçe, yüküm engerek mavi 

aklımın ermediğine aklım ermese keşke 

 
şiir kişisine dediğim: 

küspe 

küs be! 

yırtılsın kanaviçeler 

bir damla kan beyaz yastıkta 



yırtılsın bu şeffaf rüyası çorak toprağın 

kırıl soyunun en ince yerinden 

yaşamak artı değer 

ölüm ekside kalsın 

 
şiir kişisinin son dediği: 

uzak memelerinden su içtim 

dalgın baktım haddinden uzun sürmüş o uykuya 

terledim, tırıs gittim, rahvan döndüm 

boncuklar dizdim atımın eyerine 

renkli boncuklar 

o uzun sürmüş kışın 

karabeyaz uykusunda 

 
uyanmadım 

göz kırptım dünyaya 

yaşadım bellediler 
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