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“Kiralık ruh... Ruhum kiralıkmış meğer. Bilmiyordum.  

O kuzgun hayatıma girene kadar.” 

Huban Seda Aras 

“Bana kimsesizlikten dem vuruyorlar, 

bana alfabenin tüm harfleriyle dert yanıyorlar, 

bana onu bunu şikâyet ediyorlar. 

Ne yazık ki benim çöl coğrafyama uzak, Asya’ya yakınlar hepsi.” 

Rabia Uğurlu 

Bu yük hepimizin! 
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İki Aylık Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi 

“Sadettin Onbaşı gerçekten aya gitmiş midir? Yoksa Prof. Akıllı da 

dedesiyle hatta araştırmalarımıza göre ailesindeki birçok kişiyle aynı 

hastalıktan mı mustariptir?”  

Hüseyin Kılıç 

Ömer Kaya 

“Hevesin Kaçış 

Yönü”nü yazdı. 

Bu Sayının Başyazısı 

Uğur Demircan’dan 

Turgay Yıldırım,  

Emrah Kurul’la 

“Düello”da! 
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B ir İç Anadolu şehrinde 

doğmuşsanız kar hayatı-

nızın vazgeçilmez bir parçası-

dır. Yılın en az iki üç ayı bo-

yunca isteseniz de sıyrılamaz-

sınız o soğuk, beyaz yorgan-

dan. Çaresiz, alışmaya çalışırsı-

nız.  

 Çocukluk yıllarının en 

büyük eğlencelerindendi kar. 

Bir sabah uyanıp pencereden 

dışarı bakınca her yerin beyaza 

kesmiş olduğunu görmek tarifi 

imkânsız bir mutluluk olurdu 

çocuk için. O uyurken gizli bir 

el fırçasını uzatıp dünya üze-

rindeki bildiği her şeyin rengi-

ni değiştirmiş, bolca beyaz bo-

ya kullanarak bütün kirlerin 

üstünü kapatmış gibiydi. Atkı-

lar, şapkalar, botlar, eldivenler 

hızlıca giyilir, sokaktaki o pü-

rüzsüz örtü üzerine ilk izleri 

bırakmaya koşulurdu. Bu se-

bepsiz coşku birer ikişer evle-

rinden çıkan arkadaşlarla da 

paylaşılırdı ve insanoğlunun 

yaşadığı her coşku gibi bu da 

sonunda savaşa dönüşür, silah 

olarak da avuç içi büyüklüğün-

de kartopları kullanılırdı. Bü-

yüklerinden gördüklerini ya-

pardı çocuklar elbette, kimse 

suçlayamazdı onları bunun 

için. Akşam olup da tüm gün 

yorulup terlemiş çocuklar gü-

rül gürül yanan sobalarının 

yanına sokulduğunda ise he-

men her evin önünde hareket-

siz birer bekçi kalırdı. İri yarı, 

kömürden düğmeli, havuçtan 

burunlu beyaz bekçiler... Artık 

güneşin yüzünü göstereceği 

veya lodosun eseceği güne ka-

dar onlar koruyacaklardı evle-

ri. 

 Sonra o muhteşem za-

manların, o umursamaz, kayıt-

sız, güzelim çocukluğun sonu 

gelir, adına yetişkinlik denilen 

uzun ve sıkıntılı bir süreç baş-

lar insanın hayatında. O evde-

ki sobanın içine atılan odunu, 

kömürü kazanmak zorundadır 

artık. Sabah erken kalkıp, o so-

ğuk beyaz örtünün üstünde ilk 

adımları atıp işe gitmek zorun-

dadır. Arabası varsa, temizle-

mek, çalıştırmak zorundadır. 

Hatta bazen yolu bile açmak 

zorundadır. Kar o kadar da eğ-

lenceli değildir artık. Tarlalar, 

mahsuller için, içme suyu için 

gerekli olan kar kent hayatın-

daki insanın günlük hayatını 

zorlaştıran, şehirlerarası yolları 

kapatan, davetsiz bir misafire 

dönüşmüştür artık. Hiç kar 

düşmeyen şehirlerin sakinleri-

ne eski kartpostallardaki güzel 

manzaraları çağrıştıran o be-

yaz örtü, yılın yarısını kar al-

tında geçiren şehirlerin insanı 

için eziyet demektir bir anlam-

da. 

 Ama umutsuz yaşaya-

maz insan. Biraz ümit mayası 

eklenmiştir sanki hamuru yo-

ğurulurken. Her sıkıntının so-

nunda ferahlık beklemeye, her 

karanlıkta bir ışık görmeye 

yazgılıdır. Ömür denilen çile 

başka türlü doldurulamaz çün-

kü. Der ki insanoğlu: kar yağ-

dıysa kalkacağı zaman da gele-

cektir. Haklıdır da. Bu hayat 

sonsuz olmadığı gibi, çekilen 

her tasa da ölümlüdür, gün 

gelip bitecektir. Sabır gerekli-

dir. 

 Dergimizin bu üçüncü 

sayısı, 2022’nin Ocak ve Şubat 

aylarında yayımlanması nede-

ni ile biraz kar yağışlı. İç sayfa-

lardaki bazı güzel öyküler o 

kadar gerçekçi ki kışın soğuğu-

nu iliklerinizde hissedebilirsi-

niz. Üşütürüm diye korkma-

yın, çekinmeyin sakın. Oku-

mak ısıtır, iyileştirir. İyi edebi-

yatla kalın. Kışın sonu bahar, 

unutmayın.  

Uğur Demircan 

Başyazı 



H er zamankin-

den farklı ola-

rak etli ekmek istedim 

kendime bugün. Maki-

neleri durdurduk. Ne 

zamandan kalma oldu-

ğunu bilmediğim, ipti-

dai bir masada yediği-

miz öğle yemeği için 

hazırlıklara başladık. 

Sekiz kişiyiz. Kimi ga-

zeteleri masa üstüne 

serdi. Kimi sebilden su-

ları doldurup getirdi. 

Arnavut biberini yıka-

yıp ortaya koydu biri-

miz derken geldi ye-

mekler. Genellikle mu-

hitteki, ev yemekleri 

yapılan, esnaf lokanta-

sından sipariş veriyo-

ruz. İbrahim mukave-

metle on liraya tost söy-

lüyor kendisine. Her 

gün, her öğlen peynirli 

tost… 

Masanın en uç kö-

şesine oturur, kafasını 

kaldırmadan hızlı hızlı 

yer, parmaklarının ara-

sına aldığı sigarayı yak-

madan önce elinin ter-

siyle bıyıklarını siler 

sonra kendini derin dü-

şüncelere bırakmak 

üzere çakmağını çakar-

dı. Koyu sohbetlere da-

lacak kadar ilerlemedi 

hasbihalimiz. Ben mat-

baada yeni sayılırdım, 

İbrahim de kelimeleri 

ağzından çıkaramaya-

cak kadar uzak tutardı 

kendini. Birbirimizle 

ilgili pek bir şey bildiği-

miz yoktu. Herkes 

onun bu haline alışmış-

sa da ben alışamadım. 

Faraza bir aydır burada 

çalışıyorsam bir aydır 

bu adamın her öğle 

vakti tost yemesini kal-

dıramadım bir türlü. 

Geçim sıkıntısının, ca-

nına tak ettiğini yürü-

yüşündeki isteksizlik-

ten anlayabilirdi insan. 

Allah’ın her günü pey-

nirli tost yemek ya da 

her öğlen sadece çorba 

içmek; insanoğlunun ne 

şartlarda çalışarak eve 

ekmek götürdüğünün, 

sağaltması nasıl güç bir 

ruh halini doğurduğu-

nun tahayyülüydü.  

Dumanı üstünde 

gelince etli ekmekler, 

ben de iliştim hemen 

masaya. Fazla olanları 

pay etmeye başladığım-

da uzattığım parçayı 

bir tek; gözleri aşağıda, 

kaşları yukarıda İbra-

him kabul etmedi. Ce-

YÜK Ede biyat  

Karlı Felek 

Figen Savi 



vabındaki o kati ifade 

ikinci kez yineleme-

me engel oldu. Genç 

yaşta saçına sakalına 

ak karışmış, avurtla-

rına çaresizlik kon-

muş o yorgun yüzü-

ne bakakaldığımda 

ağlayacağını hisset-

tim. Gözleri yaptığım 

şeyin yanlış olduğu-

nu mühürler gibi kır-

mızıya bulanmıştı. 

Nasıl yediğimi anla-

madan kalkıp, kapıya 

çıkarak sigara yak-

tım. Daracık sokağın, 

burun buruna gelen 

çatılarının arasından 

görünen gökyüzüne 

doğru üflerken du-

manı, çivisi çıkmış 

dünyanın adaletsizli-

ğine kusacaktım san-

ki. Midem öyle dön-

dü. Fırlattığım izma-

riti ayakkabımla ezer-

ken gittim ortaokul 

yıllarıma. 

Oto sanayide bir 

lokantada garsonluk 

yapıyordu rahmetli 

babam. Anneme de 

böyle şeyleri yansıt-

mazdı ya pek. Nasıl 

olduysa dertleşeceği 

tutmuş işte. Buzdola-

bını karıştırdığım sı-

rada; balkonda, yere 

serdikleri kilimin üs-

tünde oturup, çay 

içerek sohbet ederler-

ken duymuştum. Ye-

meklerin de kendi 

aralarında derecelen-

diğinin salt bilinci o 

zaman tohumlanmış-

tı bende. Bazı yemek-

leri, sadece zenginle-

rin yiyebileceği ger-

çeğiyle!  

Her gün değişme-

yen nizamda kuru fa-

sulye-pilav veriyor-

muş patronun oğlu 

babama. Her öğlen 

servisi bitip topluca 

yemek yedikleri sıra-

da kendileri musak-

ka, tas kebabı, ciğer, 

et ya da tavuk haşla-

ma yerken babam bir 

nevi gücün kıyısında 

vermiş var olma 

savaşını. 

“Rabbimin gü-

cüne gitmesin 

de kusasım geli-

yor artık. Yanlış 

anlama, kendi-

nize yapın, ço-

luk çocuk yiyin 

ama kuru oldu-

ğunda bana 

çayla zeytin 

peynir koysan 

daha evla.” de-

diği günden iti-

baren büyüdüm 

sanırım. Bir da-

ha her şeyi fark-

lı boyutlarda 

düşünmeye, her 

şeye farklı pen-

cerelerden bak-

maya başladım. 

Rahata erdiği 

yıllarda belki unutsa 

da babam bunu, ben 

unutmadım. Unuta-
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“Rabbimin 

gücüne 

gitmesin de 

kusasım 

geliyor artık. 

Yanlış 

anlama, 

kendinize 

yapın, çoluk 

çocuk yiyin 

ama kuru 

olduğunda 

bana çayla 

zeytin peynir 

koysan daha 

evla.”  



madım. Ateşten kes-

kin reddedişi, acıya du-

ran yutkunuşu gözü-

mün önünden gitmedi-

ği gibi bir de babam 

delip deşercesine geldi 

durdu İbrahim’in yanı-

na.  

Peynirli tost…Ve 

kuru fasulye- pilava 

katran olmuş çocuklu-

ğum… 

  

 

 

Liseye gitmedim. 

Ortaokul biter bitmez 

babamın yükünü nasıl 

hafifletebilirim düşün-

cesiyle girdim işe. Am-

cam bu sektördeydi. O 

önayak olmuştu bana 

da. Çıraklıktan bu yana 

kasım-aralık ayları 

hengâmeliydi bizim 

için hep. Yılbaşı yakla-

şırken hediyelik defter-

lerin, ajandaların, kart-

postalların, hediyelik 

kutuların son ana bıra-

kılarak sipariş edildiği, 

iki ayağımızın bir pa-

buca girdiği zorlu, 

epey yorucu olduğu 

günlerde durmadan ça-

lışıyorduk yine. Kan ter 

içinde sevkiyata koş-

turmuştum. Teslimat-

tan döndüğüm, yetiş-

meye çalıştığım öğle 

yemeği saatleriydi. 

Matbaa önündeki am-

bulansı görünce irkil-

dim. Karşılaşacağım 

şeyin ne olduğunu bil-

meden kalbim ağzımda 

koştum içeri. İbrahim’i 

sedyeye yatırmışlar, 

kemerlerini bağlıyor-

lardı. Yüzü sapsarı, du-

dakları bembeyaz, kıv-

ranarak bakıyordu ta-

vana. Hızlıca çıkardı-

lar. Kauçuk merdaney-

le kalıp kazanının ara-

sına sıkışan elini bileği-

ne kadar kaptırmış, us-

tabaşı görmüş nasıl ol-

duğunu, fenalaşarak 

oturduğu sandalyeden 

tekrarlayan cümlelerle 

anlatıp duruyordu. He-

pimiz susup kaldık ar-

dından. Elimiz kolu-

muz kalkmadı sonra-

sında hiç. O ara, İbra-

him’in yarım kalmış 

tostunu gördüm masa-

da. Feryat edemeyişi-

nin kimsesizliğini. Yal-

nızlığını. Gazete üstün-

de duran kederini… 

Yanında giden Ali 

Usta’yla irtibata geçe-

rek öğrendik durumu-

nu. Ameliyata alacak-

lardı. Kırık ve ezilmele-

rin yanı sıra sinirlerde 

kopma varsa arkası ke-

silmeyen operasyonlar 

gerçekleşebilir demiş 

doktor. Çocuklarının 

olup olmadığını, otur-

duğu evin muhtemel 

kirasını, iyileşene dek 

her şeyin para olduğu 

şu hayatta evi nasıl 

döndüreceğini; gerçek 

bir kaygıyla sordum 

etrafımdakilere: 

YÜK Ede biyat  



“Hakkında pek de 

bir şey bilmiyorum 

ama var mı çocukları? 

Yokluk, yoksulluk hele 

ki bir baba için cerahat-

li yara. Ailesine ‘yok’ 

dememek adına; tüm 

isteklerinden, kendin-

den feragat ederek ça-

lıştığına eminim. Siz de 

görüyorsunuz, her gün 

peynirli tost niye yesin 

bir insan? Sucuklusunu 

dahi yiyemiyor iki lira 

fazla diye?”  

“Serdar abi, İbra-

him abinin eşi doğum 

yaparken ölmüş. Bak-

ma böyle zayıf ve bit-

kin oluşuna. Dağ gibi 

adamdı. Endamıyla ne-

şesi yarışırdı adeta. 

Kendini yavrusuna 

adamış, her şeye rağ-

men hayata dört kolla 

sarılmış, yardımsever, 

karıncaincitmez bir abi-

mizdi. Onunla ilgili 

başka bildiğimiz en be-

lirgin şey asla peynir 

yemediği, ağzına dahi 

sürmediğiydi. Geçen 

sene yazlıkta tatil ya-

parken dokuz yaşında-

ki kızı, ‘ Lütfen baba 

senin için peynirli tost 

yaptım, ne olur kırma, 

benim için ye.’ dediği 

sırada yerdeki kabloya 

ayağı takılarak elektrik 

akımına kapılmış. Ne 

yazık ki kurtaramadı-

lar, vefat etti. Sonrasın-

da toparlanamadı bir 

türlü. Epey işe de gele-

medi. Kızının ölümüy-

le, sana bana değil ken-

disine bile yabancı ol-

du İbrahim abi.” diye 

anlatırken Burak, tele-

fonu çaldı. Konuşa ko-

nuşa arka tarafa geçti. 

Bakışlarımı pencereden 

dışarı, sokakta sürükle-

nen kuru yapraklara 

çevirmiştim farkında 

olmadan. Aniden baş-

layan rüzgârın, savur-

duklarının arasında 

kayboldum sükûnetle. 

Şaşırmışlığım kadar 

dar etti göğsümü duy-

duklarım. 

 “Ali Usta arayan.” 

Gök yarılmışçasına 

boşandı yağmur. Ak-

şam saatlerinde tipiye 

döneceğini söylüyordu 

spiker radyoda. Üç gün 

boyunca aralıksız ola-

rak yağacak kar yağı-

şıyla alınması gereken 

tedbirleri sıralıyordu ki 

belli belirsiz, devam et-

ti Burak: 

 “ Usta kelimeleri 

bir araya getiremiyor. 

‘Gelin!’ diyor feryat fi-

gan. Biz de hemen to-

parlanıp hastaneye gi-

delim. Ameliyat sıra-

sında kalbi durmuş, 
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kaybetmişiz İbrahim abi-

yi…”  

 

 

  

Kimsenin şaşırmadı-

ğı bir kalabalık sardı me-

zarlığın yamacını. Sevil-

diği nispette toplandı 

herkes. İbrahim’in topra-

ğı kendisi gibi nahif, te-

pelendikçe un olup dö-

külüyor sanki. Kar ka-

vuşmaya muktedir mü-

layim dönerken çiçekli 

bir tülden yüzüme çar-

pan ıslaklıklarca boşluk 

doluyor içime. İbrahim, 

eşi ve kızı yan yana. Be-

raber karanfil açıp, gül 

kokmaya söz vermiş gi-

bi... Burak sesleniyor. 

Arabanın arkasından çı-

kardığım paketleri hızlı 

hızlı açıyorum. Tipi iyice 

bastırmadan dağıtmaya 

başlıyorum peynirlileri.  



topluyorum seni esrik günce 
pek nadir kullandığım sözler dağarcığından 
yadsısam ne faydası var 

  bedreddin darağacında! 
anlama beni  

  anlayayım diye uğraşma 
niyetim seğirtmek yakalanmak değil 
bir mülteci indiriyorlar yaralı 
    patlak tekerlekli dağ aracından. 
 
petla, pırşeş, filiya yahut kokoşka 

  günceden yükselir memleket sesleri 
memed’im günden güne incelir 
  işten değil damdan düştüğü gibi boğmak 
  ağzı cevher dolu nedim’i 
bir ter damlası besliyor ya  

  kader oklarının şairi nefi’yi 
  girizgâh olmuş sanki  

    içimize doğmak 

Esrik Günce 

Murat Gil 



M erhum kardeşim 

Ercan’ın mevlüt 

merasimine gidiyordum. 

O ölmüştü, biz geride ka-

lanlara sevgili Allah’ın 

sabır ihsan etmesini dili-

yorum. Yaşayanlar olarak 

geride kalmıştık, biz geri-

de kaldığımıza göre dos-

tum Ercan ölerek ilerle-

mişti, bu duruma göre 

ölüm terakkiye mani de-

ğildi. 

 E biz de kendi çapı-

mızda ilerliyorduk, taksi 

şoförü sağ olsun. Şoföre 

az ilerideki villanın önün-

de durması yönünde ko-

mut verdim. Bu komutu 

verirken ona; abi, kaptan, 

hocam gibi samimiyet hi-

taplarından hiçbirini kul-

lanmadım çünkü erdemle 

kazanılan bir servetim ol-

ması nedeniyle yoksul bir 

taksicinin karşısında her-

hangi bir suçluluk duygu-

suna kapılmıyordum. 

 Üniversiteden son-

ra köyüme dönmüş, ba-

bamdan kalan işleri dev-

ralmıştım. O yüzden Er-

can ile çok görüşemezdik. 

Ayda yılda bir görüştü-

ğümüzde de anlamadı-

ğım siyaset ve kültür ko-

nularından iştahla bahse-

derdi.  

 Üsküdar’da geçen 

gençlik yıllarımızı düşün-

düm; çay ocaklarını, bom-

boş mideyle ciğerimiz so-

lana kadar içtiğimiz çay 

ve sigaraları düşündüm. 

Paramız yoktu ve yeterli 

beslenemiyorduk, bu 

yüzden de ölümüne zayıf 

ve hastalıklıydık. Ercan 

ne vakit bu halimizi görse 

“Müslüman sopa gibi za-

yıf olmalı kardeşim. He-

pimiz kafirin sırtında kırı-

lacak şeriat soplarıyız, 

sıkmayın canınızı!” diyor-

du.  

 Yıllar geçmiş, Er-

can’ın mangırdan yana 

sıkıntısı kalmamıştı. Bün-

yesine gereğinden fazla 

gıdayı takviye edince aşırı 

şişmanlamış ve son za-

manlarını biraz sıhhat 

bulmak için şehrin gürül-

tüsünden uzak bu ferah-

feza villada vaktini geçir-

mişti. 

 Ercan’ın babası 

Sezgin Amca beni kapıda 

karşıladı. İçinde  sabır, 

dostlar sağ olsun ve mu-

kadderat geçen bazı cüm-

leler kurduk. Sonra beni 

taziye evinin erkekler kıs-

mına buyur etti.  Büyük 

ve son model, aşırı yal-

dızlı, altın varaklı mobil-

yaları içinde barındıran 

salon aynı zamanda pek 

çok taziye insanını da 

içinde barındırıyordu. 

Anladığım kadarıyla bu 

erkek kalabalığı ölünün 

arkasından iyi şeyler ko-

nuşmakla meşguldü. Bel-

ki de bu insanlara sözleş-

YÜK Ede biyat  
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meli taziye memuru de-

mek daha doğru olurdu.  

 Gözüme ilk çar-

panlar Ercan’ın hayattay-

ken yanında yöresinde 

gördüğüm bazı tipler-

di. İçlerinden birisini ta-

nıyor gibiydim. Aslında 

bir aşinalık  desem daha 

doğru bir ifade olur.  Bu 

adamla bir an göz göze 

geldik. Ben ona içlerin-

den biri gibi bakarken o 

da bana dışlarından biri 

gibi baktı. Bu durumu bir 

gurur meselesi yapacak 

değildim. Sanırım ödeş-

miştik.  

 Şimdi gözümün 

bir yerlerden ısırdığı 

adamın şemailine gele-

lim. Kel bir kafası vardı. 

Bacakları orak biçiminde, 

yüzü ise tombul ve be-

yazdı. Dudağının üst de-

risini gösteren transpa-

ran bıyığı vardı.  Bu 

adam bir yandan avurt-

larını doldura doldura 

kavurmalı pilavını mide-

ye indiriyor diğer yan-

dan demirhindi şerbetini 

boğazından yağ gibi akı-

tıyordu. Ben bu ismini 

hatırlamadığım arkadaşa 

Transparan Bıyık derdim 

ama öykümün erotik bir 

tonda ilerlemesini istemi-

yorum bu yüzden kendi-

sine Şeffaf Bıyık demeyi 

daha uygun buldum.  

 Şeffaf Bıyık kavur-

ma-pilavının dibini sıyır-

mış ve hayli rahat olan 

koltuğuna yerleşmiştir. 

Efendim malumâliniz bir 

ölü evinin olmazsa ol-

mazlarından biri de ölü 

övücülüktür. Şimdi öleni 

övmesi için -hazır kavur-

masını da bir güzel ye-

mişken- sözü  Şeffaf Bı-

yık’a bırakıyorum: 

 “Ercan bize bir 

dosttu elbet ama bundan 

ötesi de vardı. Bir dava 

ve bir aksiyon adamı ola-

rak ömrünü bu...” 

 (Bu kadar yeter. 

Sıkılmıştım. Şeffaf Bı-

yık’a konuşma yazmak 

sıkıcıydı çünkü. Ben 

onun yazarı değilim. Me-

tin olsun Şeffaf Bıyık ) 

 İçlerinden biri ka-

vurma pilavla dolu ağzı 

ile, “Hocam Ercan karda-

şımızı dış mihraklar öl-

dürmüş olabilir mi,’’ di-

ye sordu. Bu sözü söyle-

dikten sonra önündeki 

şerbeti içip rahatladı ve 

bir kaşık dolu pilavı tek-

rardan ağzına attı ve bü-

yük bir iştahla çiğneme-

ye başladı. Şeffaf Bıyık, 

ateşli ve etkili bir söylev 

vermek için ağzını açtı 

fakat konuşamadı. Dedi-

ğim gibi ben onun metin 

yazarı değilim. " Söylevi 

ağzında kalan Şeffaf Bıyık 

elbet bu duruma çok bo-

zulmuştu.  

 Komplo teorileri 

ve sözde bilimi oldum 

olası aptallık saymışım-

dır. O yüzden hemen 

araya girdim “Beyefendi 

Ercan’ın vefat sebebi da-

mar tıkanıklığı. Bilen bi-

lir son zamlarda çok yi-

yordu rahmetli.”    

 Bu sözümden son-

ra taziye ahalisinin düş-

manca bakışlarını ilikleri-

me kadar hissettim Her-

kesin keyfini kaçırmış-

tım. 

 Sevgili okur, 
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 Öyküme dâhil et-

meyi hiç düşünmediğim 

İmam Efendi’yi öykünün 

bu kısmına yerleştiriyo-

rum. Maksat gergin hava 

biraz yumuşasın. Ne de 

olsa kendisi bir din ada-

mıdır. Sarf edeceği bir kaç 

kelam, eminim hepimizi 

birleştirecektir. Öykümün 

selameti açısından böyle 

tavizler vermemde fik-

rimce bir sakınca yok-

tur. Konuşun hocam: 

 “Bir dava şehididir 

Ercan kardeş o dava ki 

Türk müslü…” ( Neyse 

vazgeçtim, konuşma.)  

 Konuşamadığı için 

sinirlenen İmam, koca bir 

kaşık etli pilavı ağzına at-

tı. Birden boğulacak gibi 

oldu, lokması soluk boru-

su yerine nefes borusuna 

kaçmıştı, aksiliğe bak, yü-

zü kıpkırmızıydı. Yeri-

mizden fırladık yanına 

gittik sırtına vurmaya 

başladık ağzından bur-

nunda yemekler sular dö-

küldü. Şimdi İmamın tüm 

sinüsleri temizlenmişti.  

 Gördüğünüz gibi 

İmam Efendiyi sadece bir 

söz ile geçiştirme niyetin-

deydim. O ise ne yaptı 

etti bir aksiyon ile öy-

kümde kendinden daha 

fazla bahsettirmeyi başar-

dı. Pes doğrusu. 

 Şeffaf Bıyık  Mevlid-

i Şerif’ in Merhaba Bahri-

ni okumaya başladı. 

(İmam efendi fenalaştığı 

için ona mevlidi okutma-

y ı  u y g u n  b u l m a -

dım.) Tam o sırada hepi-

mizi şaşırtacak bir durum 

oldu. Şeffaf Bıyık Mevlid-i 

Şerif’i okurken bir keman 

sesinin ona eşlik ettiğini 

işittik. Şeffaf Bıyık sustu, 

şaşkınlıkla etrafına baktı. 

Birden hiddetlenip, 

‘’Kardeşlerim mevlidimi-

ze Batı’nın enstrümanları 

ile taarruza geçiliyor gali-

ba,’’ dedi ve salon birden 

karıştı.  

 Üçüncü sınıf bir 

vodvil sahnesinde gibiy-

dim. Sıkılmıştım, bu öy-

küyü terk edip başka bir 

öykü yazabilirdim mese-

la. Tam yazıyı kaydedip 

sekmeyi kapatıyordum ki 

salonda Ercan’ı gördüm.  

 Üstünde kefeni 

anımsatan bir frak vardı, 

elinde keman, üstelik 

hayli de zayıflamış-

tı.  Ölüm bu eski dostumu 

daha fit yapmıştı sanki. 

Salonda Ercan’ı gören ta-

ziye insanlarının keyfi 

kaçmış, herkes havf ve 

hayretle bu hortlağı sey-

rediyordu.  

 Babasına dönen Er-

can gayet şen bir tavır ile 

merhaba Babacığım com-

mentçava? dedi. Babası  

Fransız dilinde nasılsınız 

anlamına gelen bu soruya 

Jevaisbien diye karşılık 

vermedi çünkü Fransızca 

tahsil etmemişti. Zaten şu 

an onun için asıl husus 

ölmüş oğlunun elinde ke-

manla hortlayarak kendi-

ni utandırmasıydı.  

 Evet sevgili okur! 

Bu hortlama hadisesi yaş-

lı adamı misafirlerine kar-

şı ziyadesiyle mahcup et-

mişti. Yaşlı adam “Sen 

ölüsün canım evladım. 

Burada bulunman uygun 

değil hem misafirlere de 

ayıp oluyor, git kabrine 

yat, ruhaniyetin bizimle 

olsun,”  diyerek oğlunu 

YÜK Ede biyat  
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mezarına dönmesi için 

ikna etmeye çalışıyordu. 

Ercan ise “Of babacığım 

bunlar ne garip laflar 

comme tu es drole! Hem 

bugün hava ziyadesiyle 

güzel, dışarıya baksana 

quelle belle journee! Tüm 

günümü o küçücük ka-

birde geçirmek istemiyo-

rum,” diyordu. 

 Merhum Ercan 

mevlüdüne gelen bu in-

sanların hatr-ı şeriflerini 

istifsar edecekti ki önle-

rindeki kavurmalı pilavı 

gördükten sonra öfkelen-

meye, hiddetlenmeye 

başladı. Şahadet parma-

ğını kaldırıp, “Utanmaz 

herifler, sizi hainler, mür-

tetler, gerici herifler! 

Aman Allah’ım bu nasıl 

bir betise !  Ohmon-

dieu!”diye bağırdı. 

 Oğlunun bu halini 

gören babası ise hıçkıra 

hıçkıra ağlamaya başla-

mıştı bile. Yalvarırcasına 

“Oğlum canım oğlum, 

burası ölü evi, biz senin 

ruhaniyetinin aramızda 

gezinmesini isterdik cese-

dinin değil,” diyordu. 

Tüm bunlar olurken Şef-

faf Bıyık araya girdi. 

“Baban haklı Ercan kar-

deşim! Bir ölünün ölü 

evinde işi olmaz. Hem 

biz ceddimizden böyle 

bir şey görmedik.’’   

 Ercan taziye insan-

larına baktı ve şu konuş-

mayı yaptı: ‘’Burada içti-

ma edenler, meclis ve 

herkes; şunu söylemeli-

yim ki burası bir ölü evi 

ise burada  bir ölünün 

olmasından daha akla 

uygun ne olabilir. Arka-

daşlar meseleyi tabiî gö-

rürse, fikrimce muvafık 

olur. Aksi takdirde, yine 

hakikat usulü dairesinde 

ifade olunacaktır. Fakat 

ihtimal bazı kelleler kesi-

lecektir."  

 Sonra babasına dö-

nüp “Babacığım neden 

taziyeme gelen insanlara 

daha özel yiyecekler ik-

ram edilmiyor,” diye sor-

du.  Babası “Oğlum adet-

tir ölenin ardından ka-

vurma pilav verilir,” de-

di. Bu cevaptan memnun 

o l m a y a n  E r c a n 

“Kavurma ve pilavmış 

pehpeh. Bu tam bir scan-

daleux! Utanç verici, rezil-

ce, kepazece!” Sezgin 

Amca elleri ile yüzünü 

avuçladı ve çaresizce  

“Ya ne vereydik oğlum, 

biz kavurma pilavdan 

başka ne biliriz ki,” Ercan 

omuz silkti, müşkülpe-

sent bir surat ifadesiyle 

“Ne bileyim tereyağında 

kızarmış alabalık, yanına 

patates suflesi ve ortadan 

ikiye ayrılmış Calvados 

kavunu olabilirdi,” dedi. 

Zamansız yapılan her işe 

önceden beri sinirlenen 

Sezgin Amca “Bu kışta 

kıyamette nerden bula-

yım lan sana kavunu! 

Rahmetli mahmetli de-

mem çarparım bir tane 

ha,” deyip ölmüş oğlu-

nun üstüne yürüdü.  

 Bu aile faciası hak-

kında pek müteessir olan 

Şeffaf Bıyık araya girdi. 

Yaşlı adamı sakinleştirip 

yerine oturttu. Sonra Er-

can’a dönüp “Kavurma 

pilav bizim Anadolu’mu-

zun irfanımızın  temel 

çekirdeğidir. Hem biz Vi-

yana kapılarına nasıl git-
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tik, tabii ki pilav yiyerek 

ve mesnevi okuyarak, 

gerçi mesnevi okunmasa 

da olur. Pilav iyi pilav! 

Hem pilav düşerse Kudüs 

düşer. Biliyorsun sen ha-

yattayken bunu çok kere 

hasbihal ettik.” 

 Şeffaf Bıyık devam 

etti ve herkesin merak et-

tiği soruyu sordu. “Anlat 

bakalım Ercan kardeşim 

mezardan çıkmana sebep 

olan ne? Bizler ki seni bu 

toprağa gömmüştük çün-

kü bu toprak seni ve nice 

yiğitleri  bağrına basan 

vatan toprağıdır...” 

 Ercan, “Sizin bu ip-

tidai lakırdılarınızı duy-

mak istemiyorum mösyö. 

Biliyorsunuz ki her ne ka-

dar ölmüş olsam da ben 

bir anlatı kahramanıyım.” 

Cümlenin devamını getir-

mekten vazgeçti Beni işa-

ret ederek, ‘’Bu öykünün 

anlatıcı yazarı öykünün 

başında ölülerin ilerici in-

sanlar olduğunu söyledi.” 

 Gerçekten öyle mi 

yazmışım diye öykünün 

başına baktım. Evet, buna 

benzer bir şeyler söyle-

miştim. Ercan  “Bu söz-

den etkilendim ve neden 

bu öyküde ilerici, laik ve 

demokrat bir ölü olmasın 

diye düşündüm. Vakıa 

kişioğlu için insanlık tari-

hinden beri ölmüş kimse-

ler, hep gerici, mürtet in-

sanlar olarak algıla-

nır. Hangimiz bir ölünün 

ardından “Vay teres, biz 

hayatta olanlar, nice tek-

nik icatların doğuşuna 

hayranlık ile şahit olup 

bunları hayatımızın bir 

parçası haline getirecek-

ken, sen toprağın altında 

kös kös yatacaksın şim-

di,” dememiştir? Haksız 

mıyım Mösyö Şeffaf Bıyık? 

Rica ediyorum söyleyi-

niz.” Mösyö lafına alınan 

Şeffaf Bıyık “Kaç yıllık ar-

kadaşız, benden ‘Mösyö 

Şeffaf Bıyık’ diye bahset-

men bizim davadaşlığımı-

za yakışıyor mu,” diye 

sordu. Ercan, “Moncher 

eskiden davadaş olmuş 

olabiliriz ama ben her 

şeyden evvel bir anlatı 

kahramanıyım. Anlatıcı 

yazar, hikâyenin başında 

senden Şeffaf Bıyık diye 

bahsetmiş. Demek ki bu-

rada yazarın senin ismin-

le ilgili bir tutumu var. 

Ben anlatıcı yazarına sa-

dık bir anlatı kahramanı-

yım,” diye cevap verdi. 

 Ercan’ın bu sözün-

den sonra odadaki herkes 

bana kaşlarını çatarak ba-

na baktı. Bunlar kalın ve 

kolay senkronize olan on 

beş yirmi çift kadar kaştı. 

Kaşlardan cesaret alan 

Şeffaf Bıyık üstüme yürü-

dü. “Beni yok saymak, bu 

öyküyü yok saymaktır. 

Bu öykünün kaderi ile be-

nim kaderim artık birdir. 

Biz kendi benliğimizi yok 

edip bu öyküde var olmu-

şuz. Sen kimsin de benim 

ismimi ve soy ismimi öy-

küde kullanmazsın düm-

bük,” diyerek bana çıkıştı. 

 Salonda bir alkış 

tufanıdır koptu. Şeffaf Bı-

yık’ın halk desteğini alın-

ca daha da zıvanadan çık-

ması kaçınılmazdı elbet. 

Hemen ismimi söyle yok-

sa sana bunun bedelini 

fena ödetirim diye tehdit-

ler savurdu.  Ona “İsmini 

okuyucunun bilmesine 

gerek yok, seni anonim 
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bir tip olarak tasarladım” 

dedim. Bu duruma daha 

da öfkelenen Şeffaf Bıyık, 

“Sen kaşındın biz bu öy-

küde vatan ve edebiyat 

hainlerini barındırma-

yız,’’ deyip  hemen tele-

fonuna sarıldı.  

 Aradığı kişi Edebi-

yat Birliği başkanı Halis 

İmkân Beyefendiydi. Ha-

lis Bey'e bir anlatı içinde 

olduğunu söyledi ve an-

latı yazarının gey ya da 

hain bir terörist olabilece-

ğini ısrarla vurguladı. Bu 

öykünün kaderi ile kim-

seyi oynatmayacağını da 

ekledi. Halis Bey, 

“Efendim isterseniz ka-

nun hükmünde bir karar-

name ile bu anlatıya kay-

yım atayabiliriz. Hatta 

onun yerine isterseniz 

kayyım-anlatıcı olarak 

beni atayın,” dedi.  

 Evet, bir kaç daki-

ka sonra polisler kapıyı 

çaldı. Ben masamdan 

kalktım, karşımda iki po-

lis ve Halis İmkân duru-

yordu. Polisler içeri girdi. 

Ellerindeki gözaltı kararı-

nı ve arama emrini gös-

terdiler.  İçeri girip bir 

kaç kitabımı incelemeye 

başladılar. Polis “Haydi 

kalk masadan, bu öykü-

yü artık Halis Bey yaza-

cak. Hokkabaz herif, if-

sad ettin tüm hikayeyi” 

dedi.  

 Anlatıcının son 

cümlesi:  

 “Halis İmkan, ya-

zar masama büyük bir 

iştahla oturdu. Halisciği-

mİmkan bütün mahalle-

sini kuşatan o gözü dön-

müş şehvetle koltuğa 

bendeniz kalkmadan 

oturduğu için biraz tuhaf 

bir durum oldu tabii. 

Gerçi gözü dönmüşler 

nereye otururlarsa otur-

sunlar eninde sonunda 

bir kucağa oturmuş olur-

lar. ”   

 Önce tabakta duran 

kavurma pilava, sonra da 

dava arkadaşlarıma baktım. 

Bu yiğit adamlar, derin bir 

sükûnet ve hüzünle önlerine 

konulan pilavı kifâf-ı nefs 

ediyordu.  Ne demiş şair, 

‘’Pilav sıcak, Kavurma yı-

mışak, Allah güzel, Sen 

iyi’’  

 Lafı fazla uzatmadan 

öyküye devam edeyim. Şef-

faf Bıyık, af buyurunuz, 

muhterem ağabeyim bir 

iman ve aksiyon adamı, Ab-

dülmenaf Gönül, Ercan kar-

deşimize ibret nazarıyla 

baktı. O bakışta garip kal-

mış ümmet coğrafyasının 

metaneti vardı.  “Ercan,” 

dedi, “Sen bizim kavurmalı 

pilavımıza yüzünü çevirdin. 

Biz bu pilava dirsek çevire-

nin amelinden ve vatan sev-

gisinden şüphe ederiz.” 

Gözleri ümmet coğrafyası-

nın üstündeki bir bulut gibi 

dolmuştu. Abdülmenaf ağa-

beyin gözünden düşecek bir 

damla bizim çoraklaşmış 

gönlümüze bir rahmet ola-

caktı şüphesiz. Sesi titriyor-

du ağabeyimin eline kavur-

ma  tabağını aldı önce ka-

vurmayı hasretle öptü “Mis 

gibi Kastamonu kavurma 

bu ele mi geçer vicdansız” 

dedi.  O an cuşa gelmiştik.  

Hepimizin heyecandan yü-

zü sapsarı olmuştu. Geçmez 

geçmez! diye feryat edip ağ-

lamaya başladık.  İmam 

E f e n d i  v e c d e  g e l i p 

“Kavurma!” diye haykırıp 

baygınlık geçirdi. Sonra ko-
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lanya yardımıyla ayılttık 

İmam Efendi’yi ayıldıktan 

sonra ise kucaklaştık bu öyle 

bir kucaklaşmaydı ki sanki 

milletimizin fıtrî istîdâdı ile 

mânevî feyz ve rûhâniyeti 

kucaklaşıp aynîleşmişti.  Ki-

mi ise aşka gelip orada İmam 

Hatip mektebi marşını oku-

maya başlamıştı bile.  

 Biz İmam Hatip Lise-

si öğrencileri, 

 Adımız yetmedi kor-

kutmaya zalimleri!! 

 Hepimiz bu marşı 

şevk ile okuyorduk. Abdül-

menaf ağabeyim bir el işareti 

ile ruhlarımıza rahmani bir 

sükûneti lütfetti ve susmuş 

bulunduk. Eline kavurma 

tabağını aldı ve sonra şaha-

det  parmağını havaya kal-

dırdı. Yüzünde hüzün vardı, 

derin bir hüzün. Gözleri, 

göz kapakları şişmiş ağla-

maktan. Ercan'a döndü ve 

şöyle dedi: 

  “Sen dedi, zalimsin. 

Zalim olmak ister misin Er-

can?” 

 Ercan bu sorudan 

sonra Abdülmenaf Ağabe-

yim orada yokmuş gibi dav-

randı. Babasına döndü “Bu 

sağcıları hemen buradan def 

et!” dedi. Ercan’ın Abdül-

menaf Ağbeyime yokmuş 

gibi davranması gayet nor-

maldi. Zaten biz öz yurdun-

da garip öz vatanında parya 

değil miydik? 

 Ercan’ın bu sözün-

den sonra Abdülmenaf ağa-

bey bana ziyadesiyle öfkelen-

mişti. Gayet haklıydı da, 

“Halis bey biraderim bu Er-

can karakteri neden hala de-

ğerlerimize küfrediyor? Biz 

seni boşuna mı bu öyküye 

anlatıcı yaptık,”  dedi. 

“Lütfettiniz ağabey hakkınız 

var elbet. Fakat bu Ercan 

rezili bize eski anlatıcıdan 

miras, anlatı içinde neden-

selliğe bağlı olmayan ani de-

ğişiklikler, kurmacanın ya-

salarına aykırıdır efendim, 

”diye cevap verdim. Abdül-

menaf Ağabey “Ben öyle bir 

yasa tanımıyorum hemen 

dediğimi yap,” dedi.  Bu güç 

ve azamet karşısında ayakla-

rına kapanmak ve gözyaşları 

içinde sen bizim babamızsın 

babamızsın diye ağlamak 

istiyordum.  

 Şimdi aklıma geldi de 

bu adamın bizim dava arka-

daşımız Ercan olma ihtimali 

yok. Bu ancak Merhum kar-

deşimiz Ercan’ın kılığına 

girmiş bir İngiliz ajanı ola-

bilir. Hemen savcıları polis-

leri harekete geçirdi Şeffaf, 

pardon Abdülmenaf Ağabey. 

Biz de boş durmadık tabii bu 

vatan hainini kaçmasın diye 

ip ile sandalyeye bağladık.   

 Abdülmenaf ağabeyi-

min çehresindeki celal yerini 

hakiki bir cemale, teslimiyete 

bırakmıştı.  Bana döndü. O 

zarif kalbi ile şairin dediği 

gibi sözü yormadan “Halis 

kardeşim içinde bulunduğu-

muz öyküyü yazarken gös-

terdiğiniz bu harbi ve hasbi 

gayret elbet mükâfatlandırı-

lacaktır’’ dedi. Tam o anda 

muhterem ağabeyimin o mu-

kaddes ellerine sarıldım ve o 

eli defalarca öptüm.  

 Bu sırada ip yardı-

mıyla sandalye bağlayıp ağ-

zını bezle bağladığımız va-

tan haini, bize bir şeyler an-

latmak ister gibi çırpınıyor-

du. Abdülmenaf Ağabey’e 

bu durunu arz ettiğimde 

“Açın ağzını derdi neymiş 

öğrenelim,” dedi. Soluk so-

luğa kalan Vatan Haini, Ab-

dülmenaf ağabeye bir teklifi 

olduğunu söyledi. Taassup-

YÜK Ede biyat  
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tan uzak ve her türlü teklifle 

her daim açık olan Abdül-

menaf ağabeyim bunun ne 

türden bir teklif olduğunu 

sordu.  “Kazandığım tüm 

serveti, şirketimin aldığı 

bütün ihaleleri, holdingleri 

hatta bu evi de size devrede-

yim, siz de karşılığında beni 

ve birinci anlatıcıyı serbest 

bırakın öyküyü de yine o 

anlatsın,” dedi ve daha son-

ra bir şeyler daha söyledi 

fakat o sırada gök gürlediği 

için ne dediğini duymamış-

tım.  Artık ne söylediyse 

babasının gözünden bir iki 

damla yaş akmıştı.  

 Abdülmenaf ağabey 

“Cesedinin bu davaya hiz-

met etmeyeceği belli oldu. 

Bari şu malın mülkün dava-

ya hizmet etsin kabul ediyo-

rum fakat benim de bir şar-

tım var, öykünün ilk anlatı-

cısı öyküyü bitirene kadar 

başında polis bekleyecek, 

abuk sabuk konulara girme-

yecek seni güzelce göme-

cek,” dedi.  

 

 İşte yine yazı ma-

samdayım. Şeffaf Bıyık 

yazdıklarımı kontrol et-

mek için başıma iki me-

mur tayin etmişti. Hika-

yeyi maalesef onun iste-

diği gibi sonlandıracak-

tım. Kayyım anlatıcı Ha-

lis İmkan Rahmetli Er-

can’ın babasının kulağına 

ne dediğini söylemedi. 

İşe rahmetlinin ne dediği-

ni söyleyerek başlayayım.    

 “Babacım sen de 

siktir et bu villayı. Hem 

sen bize küçükken çok 

mal haramsız çok söz ya-

lansız olmaz derdin. Bu 

evde bulunan iğne da-

hi haram. Hatta -

kefenindeki iğneyi çıkart-

tı- bu iğne bile haram ba-

bacığım beni köyümüze 

götürün ve kimsenin bu-

lamayacağı bir yere gö-

mün” dedi. O sırada Sez-

gin Amca’nın gözünden 

bir kaç damla yaş düş-

tü. Gaspi anlatıcı sözü 

fazla uzatmayacağım, 

ben ve Sezgin Amca Er-

can’ın naaşını alıp köye 

gittik.  Köye giderken Er-

can “Mezarımı öyle bir 

yere götür ki babam dı-

şında herkese sırlansın” 

diye vasiyet etti. Onun 

için bir mezar yeri ara-

dım. Bir iki gün gezdik-

ten sonra uzak bir tepede 

yalnız başına duran bir 

ağacı gördüm. 

 Ercan'ın mezarına 

kürekle toprağı atıyor-

dum.  Sezgin Amca Yasin 

okuyup ağlıyordu.  Tam 

o an arkamda benden 

adım adım uzaklaşan 

ayak seslerini duyuyor-

dum. Arkama  baktığım-

da ise gördüğüm sadece 

kuşlar ve uçsuz bucaksız 

ovaydı. Sezgin Amca’nın 

Yasin okurken gözyaşları 

toprağa düşmeye devam 

ediyordu.  Tekrar mezara 

kürekle toprak atmaya 

devam ettim. Son bir kü-

rek toprak kalmıştı meza-

rı toprak ile tastamam 

doldurmam için, onu da 

attım. Ve birden o uçsuz 

bucaksız kırsalda gürültü 

ile kapanmış bir kapı-

nın sesini duydum.  

 Polis arkadaşlar 

gitmiş olmalıydı.  
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Tablo 

Huban Seda Aras 

 "Osman Ham-
di Bey’in Mihrap 
adlı tablosunda, re-
simdeki karakterin 
iç dünyasında bu 
anlatıyı yansıttığı 
rivayet edilir." Sö-
zünü bitirdiğinde 
karşısındaki kala-
balığın sergideki 
başka yerlere baktı-
ğını gördü. Bir süre 
insanların içlerin-
den neler geçirdik-
lerini tahmin etme-
ye çalıştı. Kararını 
verip tabloya döne-
rek anlatmaya de-
vam etti. 

  

 "Kiralık ruh... 
Ruhum kiralıkmış 
meğer. Bilmiyor-
dum. O kuzgun ha-

yatıma girene ka-
dar. ‘Ruh da kiralık 
olur mu?’ diyecek-
siniz, ‘Efendim olu-
yormuş. Nasıl mı, 
anlatayım.’ 

 B a y ı l m ı ş ı m . 
Ayılmaya çalıştığı-
mı sanıyordum. 
Her neyse. Başımda 
sürekli öten ses: 
bip, bip, bip… Rit-
mik, sinir bozu-
cu…” 

  

 Kimsenin din-
lemediğinden emin, 
kalabalığa çevirdi 
gözlerini. Tek bir 
kişi haricinde kimse 
tabloya bakmıyor-
du. Yaşlı adam elin-
deki bağımsız fer-

muarı açıp kapatır-
ken göz göze geldi-
ler. Hafif bir tebes-
süm yayıldı adamın 
yüzüne. Devam et-
mesi gerektiğine 
karar verdi. 

 “Bayılmışım. 
Öyle algılıyorum. 
Ayıldım mı? Ses 
hala çığlık gibi, ko-
lumda acı… Oynat-
maya çalışıyorum. 
Damarıma bağlı 
hortum… Damar-
dan veriyorlar acı-
yı. Takip ediyorum 
gözlerimle. Serum 
bitti bitecek. Üze-
rinde bir kuzgun, 
kanat çırpıyor. 
"Kaçıncı dikiş bu?"  

 "Şimdi sayma, 
sırası değil." diyor 
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kuzgun. Zaten 
vücudumdaki di-
kiş sayısını artık 
bilmiyorum. O 
gün o yola çıkma-
saydım, dikmeye-
ceklerdi hayatımı. 

 "Hangi yol?"  

 Boş odada 
kuzgun benimle 
konuşuyor. Bir de 
ses, bip bip bip… 

"Hani ardımda 
gözü yaşlı bırak-
tıklarımın sayısını 
hatırlamadığım 
yeşil yol." Çok ce-
set bıraktım ar-
dımda. Öldürme-
den.  Konuşmu-
yor kuzgun. Söy-
leyecek sözü yok. 

 " H a y a t ı m ı 
diktiler mi yeni-
den?"  

 "Bekle diki-
yorlar. Bu son di-
kiş. Bir daha yok. 

Bir daha ki-
ralama ru-
hunu!" 

 Her be-
den geçişi 
bir fermuar. 
Bir önceki 
yırt ı lmada 
da sondu. 
Bitmedi gö-
zü yaşlıların 
duaları. Oy-
sa hayatımı yırt-
mak için çok uğ-
raşmıştım. 

 Bu son, dedi 
kuzgun. Bir daha 
yol yok. Bir de ses 
bip, bip,bip..." 

  

 Arkasına dö-
nüp baktığında, 
kalabalığın şaş-
kınlıkla tabloyu 
incelemeye başla-
dığını gördü. Ka-
labalıktan ken-
dinden emin 
uzaklaşırken yaşlı 

adam yanına ya-
naştı. Elindeki 
fermuarı uzatır-
ken, “Tablonun 
bu anlattığınızı 
içermediğini iki-
miz de biliyoruz 
değil mi?” dedi. 
Kadın, tabloyla il-
gilenmeye başla-
yan insanları işa-
ret edip: “Bir de 
tablonun adının 
Mihrap değil de 
Yaradılış olduğu-
nu bilseler.”  
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O tuzu geçemeyiş 

kışa meylin-

den… 

 Dakikaların dal-

lanıp budaklanan, içi-

me çöreklenen yanla-

rını görmezden gele-

mediğim için zamanla 

ve mevsimlerle hep 

bir münakaşa halin-

deyim. Pazartesi saba-

hı yolların eskiyen 

kıvrımlarında apar to-

par yürürken gülüm-

seyişi hatırlayamadı-

ğımdan salıya varışı-

mı iple çeken gamze-

lerim şu an uykuda. 

Yüzümün gizli yanla-

rını çözdüm. Arka so-

kaktaki mermercinin 

sürekli söylediği göz-

lerimi boyayan bir ku-

yu var. Suyun, derin-

liğin, kaderin, eksikli-

ğin, anlaşılamamanın 

ve en önemlisi yalnız-

lığın ipe sapa gelmez 

yanlarını ehlileştir-

mek için beni boşlu-

ğuna çeken… Oysa 

ben biliyorum hüznü-

mün ve yara izlerimin 

sınırını. Yataklara dü-

şüp kalktıkça pabuç 

bırakmadım firavun-

ca kederlere. 

 Ben biliyorum, 

ruhumun bir tarafa 

çekilemeyecek kadar 

hantallaştığını. Bana 

kimsesizlikten dem 

vuruyorlar, bana alfa-

benin tüm harfleriyle 

dert yanıyorlar, bana 

onu bunu şikâyet edi-

yorlar. Ne yazık ki be-

nim çöl coğrafyama 

uzak, Asya’ya yakın-

lar hepsi. 

 Otuzuncu harfi 

bulamamış olabilirim 

ama ayan beyan bul-

duğum bir otuz ile ke-

yifliyiz. Tek sıkıntı içi-

mi üşütmesi. Uzan-

dıkça battaniyeme ge-

lişigüzel sarılıyorum. 

Otuzu geçemeyiş ku-

lağıma söz oluyor, ses 

oluyor. 

 

Kış Günü 

Ötemde berimde du-

ran yılgınlıkları 

Senden bildim, sönen 

mumu 

Duran inadı çevrele-

yen soğuğu. 

Kar baykuşları, 

rüzgâr haykırışları eş-

liğinde 

Elleri ayakları mora 

çaldıran  

Vakte sitem. 

Otuz 

Rabia Uğurlu 

YÜK Ede biyat  
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Güney yarım küremde 

sırıtan  

Kış dönencesi. 

Uzatmıyorum eskisi gibi 

Yerli yurtluyken. 

Yolunda gidişlere hari-

kulade selam,  

Sandıkları aşılmış yanıl-

samalara rahatlık… 

Artık at başı olamam  

Hiçbir kederle. 

 

 

Kara Düşüş 

Olur da bir gün anlaşır-

sak seninle 

Şen şakrak, tamam. 

Beyazından öperim. 

  

 Otuzu geçti. Geç-

mek zorunda olduğu 

birçok şey için duyduğu 

isteksizlikle…  

 İnsanın yüreği ge-

niş olsa, hayatı geniş ol-

sa, imkânları geniş ol-

sa… Canım daralıyor 

demeyiverse mesela. Be-

reket eksik yahu! Bere-

ket! Komodinin üstünde 

yok, cüzdanın içinde 

yok, tencerenin kapa-

ğında yok, elde yok, 

yüzde yok, yürekte 

yok… 

 Dedem, Diliskele-

si’ne yerleşmek istedi-

ğinde burayı Evliya Çe-

lebi’nin Seyahatna-

me’sinden hatırlamış. 

Sonra da hep anlatılan… 

Rivayete göre bir seyyah 

derviş, gemicilerden 

kendisini karşıya geçir-

melerini istemiş. Onlar 

da geçirmeyip gitmişler. 

Seyyah da eteğine top-

rak doldurmuş ve bu 

topraktan avuç avuç dö-

kerek karşı kıyıya geç-

miş. Fakat karşıya geçti-

ğinde kerametini açık 

ettiği için ruhunu teslim 

etmiş.  

 Bir an denizin bü-

yüsü eşliğinde zihnine 

sokulan anılara kendini 

kaptırdı.  

 Dedemin de gözle-

rini boyayan bir içsel 

yolculuk denizin de ko-

kusuyla birleşince, “Ha, 

A y ş e ! ”  d e m i ş . 

“Yerleşelim mi buraya? 

Deniz bize küsse toprak 

küsmez.” Anneannem, 

“Olur, Bey.” demiş. Hep 

“Olur, Bey.” dermiş. 

“Anamı da alırız yanı-

mıza.” ”Olur, Bey.” An-

neannem hemen hayal-

lere dalmış. Yokuş yu-

karı çıkarken solda ka-

lan bahçeli bu evin tahta 

kapısını açtığında sıca-

cık sobanın üzerinde 

güğüm ve kaynayan bir 

tencere… Böyle küçük 

hayallerden mutlu olsa 

da yine de içi hep bu-

ruktu anneannemin. 

Hissederdim. Beni de-

demin vefatından bir yıl 

sonra yanına oturttuğu 

bir vakit hafif bir iç çe-

kişten sonra, “Kızım ile-

ride sıcak bir evin haya-

lini kurarken sevdiğinin 

yüreği de sıcak mı bunu 

düşünmeyi ihmal etme, 

emi.” dedi. Belli belirsiz 

şaşkınlığımı gizleyeme-
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den yaşımdan büyük 

bir havayla sormuş-

tum: Nasıl anlayaca-

ğım bir yürek sıcak 

mı soğuk mu annean-

ne? “Merhamet kızım, 

merhamet varsa bir 

kalpte o kalp sıcak-

tır.” demişti. O za-

manlar bunu çok an-

lamlandıramamıştım. 

Beni bir gün de an-

nem yanına oturttu. 

Serçelerin sesi eve do-

larken saçımı atkuy-

ruğu toplamak için 

uzandığı anda… An-

neannem vefat edeli 

altı ay olmuştu. 

“Kızım, insan anası 

ölünce kendisini to-

parlayamıyor. Benim 

garip anam. Kocasın-

dan ne doğru düzgün 

sevgi ne de doğru 

düzgün merhamet 

gördü.” dedi. Babam 

dememesi dikkatimi 

çekmişti. Anne, fırın 

gibi sıcacık birini bul-

mak zor mu dedim. 

Gözlerinin içi güldü. 

“Fırın gibi mi? O bi-

raz zor işte ama sen 

akıllı bir kızsın.” de-

yip boynumdan öptü. 

Dilim farklı, coğraf-

yam farklı. Burada be-

ni yeterince kim anlar 

ki… Çok az insanla 

görüşüyorduk. Sıca-

cık yüreği bulamam 

diye üzülmüştüm. 

Mısır’da olsaydık da 

böyle mi hisseder-

dim? 

 … 

 Yıllar sonra yü-

reği sıcak, otuzuncu 

adamı buldum. Bakı-

şına, alnının yaşan-

mışlığına, yanağının 

çukuruna, dudağının 

çizgilerine, yüreğinin 

kokusuna merhamet 

sinmiş adamı bul-

dum. Bunca hengâme, 

bunca isyan, bunca 

keder arasında bir eli 

yetti. 

 Tahta kapıyı açı-

yorum. Sobanın üs-

tünde güğüm ve kay-

nayan tencere… Sedi-

rin üstünde o uyuyor. 

Üstünü örtüp bu hu-

zura şükrediyorum. 

Dahasına gerek yok. 

  

 Otuz biri geçti. 

Otuz iki, otuz üç ilgi-

sinin çekmedi. Otuz 

dörtte bir titreme nö-

beti tutunca kaldı: 

 “ A l a s k a ’ n ı n 

Cordoba kasabası yo-

ğun kar yağışının et-

kisiyle kara gömüldü. 

Yüksekliği 5 metreye 

ulaşan karı kazıma ça-

lışmaları başladı. Her 

şey bölge halkının 

normal hayata dön-

mesini sağlamak 

için…” 

 Bir kış uykusu 

için kumandanın kır-

mızı tuşuna bastı. Bat-

taniyeyi boğazına ka-

dar çekerken bir be-

yazlıktaki yumuşak 

koltuğa gömüldü.  
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 Nereye ait oldu-

ğum umrumda değil. 

Olmadığım da… 

 

 Bir yere ait ol-

maklığın hazzını duy-

muyorsam acısını da 

hissetmiyorum. 

 

 Bu kimilerine 

göre umursamazlı-

ğım. Gerçi bu kadar 

kibar değiller. Buz-

dan bir kale diyen ço-

ğunluğa katılmayı da-

ha münasip buluyo-

rum. Öyle olduğum 

için değil, insanların 

soğuğa karşı mesafesi 

hoşuma gidiyor. Ger-

çi mesafe oldum olası 

hoşuma gidiyor. Hat-

ta biraz da kibir olma-

lı, diyorum.  

 

 Evet, tevazu ba-

na göre değil. İstesem 

de olamam, olsam da 

çatlar ölürüm. 

 

 İntihar fikri de 

böyle gelişti, olmak 

istemediğim “ben”in 

sümsüklüğüne kızdı 

da ölsen daha onurlu 

olurdu dedi herkes-

ten saklı ben. 

 

 Bu yüzden bu-

radayım, şehrin tam 

ortasında, gri bir tar-

layı andıran kent 

meydanında. 

 

 

II. 
 

 Daima kaçtım, 

korktum, ödlek bir 

kedi gibi pıstım. 

 

 Kolay mı ölmek, 

keşke olsa. 

 

 İlk ne zaman öl-

düm, hatırlıyorum. 

Kurşunî bulutların al-

tında, yüzüm cayır 

cayır yanarken... Bur-

numdan tatlı tatlı sı-

zarken kan, rahatlar-

ken öldüm. Ne rahat 

ölümdü. 

 

 Güneşe sövdüm 

o gün. 

 

 Sonra birçok de-

fa öldüm, bazen sınıf-

ta, kürsüde. Bazen 

dolmuşta, ayaktay-

ken; çarşıda, parkta… 

Fare renkli otomobil 

sürüsüne sövdüm o 

zaman da. 

 

Bir Mektup 

Emrah Kurul 



III. 
 

 Ne kadar büyür-

se o kadar daralan bu 

kentin tam ortasında-

yım. Boy boy çocuk-

lar, liseli kızlar, ayak-

kabı boyacıları ve bir 

iki serseri kuş. Mey-

dan dediysem, koca-

man bir boşluk işte. 

Kirli bir kentin kirli 

bir meydanı...  

 

 Ya p a b i l i r s e m, 

vazgeçmezsem yani, 

(Bunu yapabilmem 

için gözlerimi kapat-

mam lazım ve dudak-

larımın kenarında 

yanmamış bir sigara 

durmalı.) intihar ede-

ceğim. Ama öyle ale-

lade bir intihar olma-

yacak. Yıllarca değil 

belki ama aylarca ko-

nuşulacak, öyle umu-

yorum. İstiyorum.  

 

 Daha önceki öl-

melerimi kimse ko-

nuşmadı; dönüp ba-

k a n ,  b i r b i r i n e 

“Noolmuş?” diyen de 

olmadı. Kentin bütün 

meraklıları ölümümü 

görmezden geldi. Öl-

düm, dedim; öldüm. 

Öldün, dedi bir ikisi; 

öldün. Bu kadar. 

 

 Ama bu kez öyle 

olmayacak. 

 

 Ö l ü m l e r d e n 

ölüm beğendim. 

 

 Öyle bir intihar 

ki…  

 

IV. 
 

 Ölmeden önce 

yapacaklarımı kontrol 

ettim, buna vaktim 

var; meydan henüz 

yeterince kalabalık de-

ğil.  

 

 Her ölümün ku-

surları olur, bunun ol-

mayacak. 

 

 Her ölüm acına-

sıdır biraz, bu alkışla-

nacak. 

 

 İyi öldü, çok iyi 

öldü diye avuçları 

patlayıncaya dek al-

kışlayacaklar. 

 

 Onlar alkışladık-

ça, ıslık çaldıkça ben 

daha da iyi öleceğim. 

 

 

V. 
 

 Ölmeden önce 

yapacaklarım tamam. 

Kısa bir mektup, eşya-

larımın verileceği yer, 

bir de vasiyet. Mektup 

dediysem, iki cümle. 

Yaşamımdan hepiniz 

sorumlusunuz, ölü-

mümden hiçbiriniz.  

 

VI. 
 

 Öldüm, öyle ale-

lade bir ölüm olmadı. 

Demiştim, bu kez 

farklı olacak. 

Sayfa  25  

Yıl  1  Sayı  3  
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D iğer sınıflara tekrar 

edecekleri konuyu 

söyledikten sonra dördün-

cü sınıflara döndüm. Sınıf-

ların hepsi, birer sıra gru-

bundan ibarettiler zaten. 

Sıranın başında, geçen haf-

ta evinde kaldığım çiftçi 

Mahmut Ağa’nın büyük 

oğlu Ramazan vardı. Mah-

mut ilk oğluna -adetlerine 

göre olmazsa olmaz bir 

şekilde- babasının adını 

verdikten sonra, ikincisin-

de, anlaşılan tuttuğu fut-

bol takımının etkisi galip 

gelmiş, kuşaklar boyu dön 

dolaş aynı birkaç ismi tek-

rarlayan aile böylece farklı 

bir isimle tanışmıştı: Arda 

koymuştu ikinci oğlunun 

adını. Ramazan, o akşam 

babasından çekindiğinden 

olacak sorularıma bile uta-

na sıkıla cevap vermiş, ne-

redeyse hiç konuşamamış-

tı. Sınıfta hiç öyle değildi 

oysa. 

 Zeki bir çocuktu 

ama bildiğim türden bir 

çocuk zekâsı değildi bu. 

“Büyümüş de küçülmüş” 

deyimindekinden biraz 

daha farklıydı. Küçükken 

büyümüştü adeta. Zaten 

sadece Ramazan değil köy 

yerinde hiçbir çocuk, şe-

hirdekiler kadar çocuk ka-

lamıyordu. Küçük bir top-

luluk içinde, çevrelerinde-

ki olaylarla iç içe yaşıyor-

lardı. Büyükleri onları -en 

azından şehirdekiler kadar

- çocuk yerine koymuyor 

ve hemen her şeyi yanla-

rında konuşuyorlardı. Kız 

çocukları ev ve ahır işleri-

ni, oğlanlar tarla, traktör 

işlerini çok erken yaşlarda 

öğreniyorlardı. Örneğin 

ben hayatımda kurban ke-

silmesine bile tanık olma-

mıştım ama öğrencilerim, 

yumurtlamayı bırakan ta-

vuğu soğukkanlı ve alışkın 

hareketlerle kesebiliyor ve 

pişirmesi için annelerine 

veriyorlardı. 

 Öğrenciler teneffüse 

çıkarken yanıma çağırdım 

Ramazan'ı. Çocuk sanki 

geçen geceki yatılı misafir-

leri değil sadece okulda 

gördüğü öğretmeniymi-

şim gibi hiçbir yakınlık ve 

hususiyet belirtisi göster-

meksizin, korkuya yakın 

bir saygıyla durdu karşım-

da. 

 “Anlat bakalım Ra-

mazan. Baban, kardeşin 

nasıl? Evdekilerde ne var 

ne yok?” 

 Sınıf geçmesine ya-

rayacak son sözlüye kaldı-

rılmış gibi ciddi ve şaşkın 

bir ifade vardı çocuğun 

yüzünde. Kısa bir süre göz 

bebeklerini sağa sola gez-

direrek düşündü. 

 “Hepsi iyi öğretme-

nim. Babam sulama boru-

larını sattı evvelki gün. Se-

neye iyilerini alacaz. 

Anam ahırdaki mallara 

bakar. İneğimiz akşam sa-

bah buzaalayacak; onu 

bekleriz. Arda daha okula 

gitmez işte, oynar durur 

bahçede. Başka...” 

 Bunları bir çırpıda 

sıralamış, aklına başka bir 

şey daha gelir mi diye dü-

şünüyordu. 

 “Bir de ablan vardı 

senin herhalde değil mi? O 

ne iş yapar?” 

 “Var öğretmenim. O 

da evin işlerini yapar. Bah-

çedeki avarlığa bakar.” 

 “Sizde o akşam bir 

çoban vardı, kimdi o?” 

 “Servet, öğretme-
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nim.” 

 “Abi” ya da “ağa” 

dememesi dikkatimden 

kaçmadı. 

 “Sık sık gelir mi size 

Servet?” 

 “Bazen gelir. Babam 

yokken eve girmez, bahçe-

nin ordan geçer. Bi de...” 

 Sözü burada kesti 

Ramazan. Çocuk aklıyla, 

yanlış bir şey söylemek 

üzere olduğunu fark etmiş 

ama konuyu değiştirmek 

için söz kabiliyeti yeterli 

gelmemişti. O da yekten 

susmayı, cümleyi orada 

kesip noktalamayı akıl 

edebilmişti. Üstelemedim 

ben de. 

 “Tamam Ramazan, 

sen de çık arkadaşlarının 

yanına haydi.” 

 Ne öğrenmeyi um-

muştum çocuğa bunları 

sormakla, emin değildim. 

Çobanın hislerine -ki bun-

dan oldukça emindim- 

karşılık bulup bulamadığı-

nı neden bu kadar merak 

ettiğimi kendim de bilmi-

yordum. Dünya kuruldu-

ğundan beri olagelmiş bir 

sorun, şehirde de köyde 

de tekrar tekrar yaşanıyor-

du galiba. Hali vakti ye-

rinde bir adamın kızını o 

yoksul çobanla evlendir-

meyeceğini hissettiğimden 

ve Servet'in haline üzül-

düğümdendi belki de. Bel-

ki de sadece can sıkıntısın-

dandı. Ne de olsa küçücük 

köyde yapacak çok şey 

yoktu. En yakın kasaba da 

bağlı olduğu ilçe de bu 

köyden pek farklı değildi. 

Arkadaşsızdım burada üs-

telik. Kendi eğitimime, 

dünyaya bakışıma yakın 

birini, benzer cümleler ku-

rabileceğim birini burada 

bulabilmek mümkün gö-

rünmüyordu. Bazen kah-

veye gidiyor, temizliğin-

den çok emin olamadığım 

bir bardakta, vaktine göre 

taze ama çoğu kez bayat-

lamış bir çay içip eve dö-

nüyordum. Kahvedekiler 

bir iki basmakalıp söz dı-

şında -bir öğretmenle ne 

konuşacaklarını da bile-

mediklerinden- bir şey 

söylemiyorlar, benim de 

eve dönmekten başka ça-

rem kalmıyordu. İşte böy-

le sıkıcı bir ortamda, ço-

ban Servet'te fark ettiğim 

duygular ilgimi çekmişti. 

Tabi bunların hepsi elbette 

zihnimin oyunları da ola-

bilirdi. Böyle bir şey yoktu 

belki de! 

 Kayalık bir yamaca 

kurulmuş Karasırt köyü-

nün üst başındaydı evim. 

Neredeyse hiçbir ev aynı 

hizada değildi bu köyde 

ve en tepedeki bu eski 

dam evi de bana ayarla-

mışlardı. Sahibi para iste-

memişti. Zaten işe yarar 

tek bir odası vardı, onu da 

badana ve temizlikle 

adam etmek epey uğraş-

tırmıştı. Alıştığım yaşam 

şartlarında kapıcı dairesi 

bile olmazdı burası ama 

sonuçta mecburi hizmetti 

işte. Geçici olduğunu bi-

lince, katlanması kolay ge-

liyordu. Sonra, kapının 

önündeki tahta sedire otu-

runca izlediğim manzara, 

kendi evimizin balkonun-

da bile yoktu. Yamacın bu 

hâkim noktasında; köyün 

diğer evleri, bahçeleri, ço-

cukları ve köpekleri, her 

birinden birer tane olan 

bakkalı, kahvesi, camisi ve 

okulu, yamacın bittiği yer-

de başlayan çiğ sarı buğ-

day tarlaları ve tarlaların 

arasından geçen tek araç-
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lık yolun kıvrıla kıvrıla 

vardığı, köyden biraz daha 

büyük kasabanın o isli, 

masalsı manzarası bütü-

nüyle ayaklarımın altın-

daydı. Yazdan kalma gün-

lerde kitabımla, kahvemle 

buraya oturuyor; köy ya-

şamını bir belgesel film gi-

bi ve neredeyse kuş bakışı 

izleyebiliyor, hava kararın-

caya dek vakit geçiriyor-

dum. 

 Köyün kadınlarını 

görüyordum bazen bu 

oturuşlarda. Allı, yeşilli bir 

sürü kumaş parçasının üst 

üste giyilmesiyle oluşmuş 

elbiseleri içinde evlerinin 

damlarına çıkıp bostanla-

rında yetiştirdikleri sebze-

leri kurutuyor; tarladan 

gelen mahsulü havaya sa-

vurup samanını rüzgâra 

teslim ediyor ya da bahçe-

deki iplere aile efradının 

rengârenk çamaşırlarını 

asıyor, topluyor; velhasıl 

daima çalışıyor, çalışıyor-

lardı. Belki eski zamanlar-

daki gibi çamaşırları dere-

de tokaçlayarak yıkamı-

yorlardı, tam otomatik 

makineleri vardı ama bin 

sene de geçse değişmeye-

cek yöntemlerle yaptıkları, 

köy hayatına özgü işleri de 

vardı işte. Sabah herkesten 

erken kalkıp akşam en son 

yatan ve aradaki sürede 

hiç boş zamanı olmayan 

birer makineydiler. An-

nemden yaşlı görünüyor-

du köy kadınlarının he-

men hepsi. Bazısı kırkında 

bile değildi belki. "İşleyen 

demir ışıldar.", derlerdi 

ama köylü kadınlar had-

dinden fazla işliyorlardı. 

Bunca çalışmaya karşın 

yine de şikâyetçi değil gi-

biydiler. 

 Evlerin aralarında 

küçük çocukları görürdüm 

sonra. Kimi tavukların, ke-

dilerin ardında yalınayak 

koşturur; kimiyse sadece 

don atletle, çamur demez 

gübre demez oynardı sa-

bahtan akşama. Okul ça-

ğındakilerin hareket alanı 

daha genişti. Okuldan son-

ra evlerine çantalarını atar 

atmaz dışarı fırlar ama kü-

çükler gibi oralarda dur-

maz, köy dışına çıkarlardı. 

Teneffüste, kendi araların-

daki konuşmalarını duyu-

yordum bazen. Tepenin 

ardındaki ağaçlıkta sapan-

la kuş vurmaya, ağaçlığın 

yanındaki mezarlıkta gizli 

gizli sigara tüttürmeye gi-

diyorlar; kimi zamansa kö-

yün altındaki büyük tarla-

ların da ötesine, komşu 

köylere kadar dolaşıp de-

relerde balık tutuyor ya da 

çobana verilmemiş küçük 

hayvanlarını güdüyorlar-

dı. Hayatlarının sınırsız 

dönemindelerdi ne de ol-

sa. Küçükken bilmedikleri 

yerlere şimdi gidebiliyor, 

büyüyünce sorumlulukla-

rın kendilerine koyacağı 

sınırlara ise henüz uzak 

olmanın rahatlığını yaşı-

yorlardı. Akşam babaların-

dan önce evde olmak kay-

dıyla, dünyanın öbür ucu-

na bile gidebilirlerdi. 

 Erkeklerinse tarlada 

işleri yoksa adresleri bel-

liydi: “Kaave”deydiler. 

Köyün tek kahvehanesiydi 

ve köşedeki yüksek bir ye-

re monte edilmiş televiz-

yon dışında yüz yıl önceki 

benzerlerinden hiçbir farkı 

yok gibiydi. Yeşil çuhalı 

tahta masaların üzerleri; 

parlaklığı ve kayganlığı 

gitmiş nemli oyun kâğıtla-

rı, içindeki kül tortusu ar-

tık taşlaşmış metal kül tab-

laları, harman parasına gö-

re markası değişebilen si-
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gara paketleri, kimi sağ-

lam kiminin dip tarafı şişe 

açmaktan yenmiş çakmak-

lar, renk renk tespihler ve 

model model cep telefon-

larıyla doluydu. Ben var-

ken içeride sigara içen bi-

rine hiç rastlamamıştım, 

dışarıda içip geliyorlardı 

ama masalardaki o kirli 

tablalar hep duruyordu 

orada. Ben yokken içili-

yordu galiba. Aslında tele-

fonlar dışında hemen hiç-

bir şey yeni değildi kahve-

de. Sohbetler hep aynıydı. 

Gençler babalarının, baba-

ları dedelerinin konuştuk-

larından farklı şeyler söy-

lemiyorlardı. Bu köydeki 

insanlar, erkeğiyle kadı-

nıyla atalarından gördük-

leri şekilde yaşamaya çalı-

şıyorlardı ve tarım aletle-

rindeki gelişmeler ve evle-

rindeki elektronik gereçler 

dışında bir farkları yoktu. 

Dedelerinin yaşamlarını 

torunlarına aynen aktar-

mak gibi gizli bir amaç ta-

şıyorlardı sanki. Belki yüz 

yıl sonra ışınlanma icat 

edilecek ama bu insanlar 

onu da evden tarlaya gi-

dip gelmek dışında kul-

lanmayacaklardı. 

 Bazen de uykunun 

uğramadığı gecelerde otu-

ruyordum buraya ve serin 

sessizliğin içinde bülbül 

ötüşlerini dinliyordum. İlk 

kez burada duymuştum 

bu kuşu. Bazı kuşların ge-

ce uyanık kalabildiğini de 

bülbül sesinin bu kadar 

güzel olduğunu da bil-

mezdim önceden.  

 Bir gece yine otur-

muş ay ışığı altındaki 

manzarayı izliyordum. 

Dolunay ölgün sarı lamba-

ların yetersiz kaldığı so-

kakları, evlerin aralarında-

ki kavakların, meşelerin 

üst dallarını ve köyün ar-

dındaki dağları gündüz 

gibi ama daha soğuk be-

yaz bir ışıkla aydınlatıyor-

du. Tepelerdeki küçük ka-

yalar üzerlerine gümüş 

yağmış gibi parlıyorlardı. 

Köyün altındaki geniş tar-

laların o saplı samanlı ha-

sat kalıntısı, ay ışığı vur-

dukça beyazlı sarılı bir de-

niz olup dalgalanıyordu. 

Yıldızlar çok daha belir-

gindi burada. Ayın kendi-

si bile, İstanbul’daki gibi 

şehir ışıkları olmayınca 

daha da parlak geliyordu. 

Derin bir nefes aldım, çam 

kokularını çektim içime. 

Hava çok güzeldi gerçek-

ten de. Epeydir, hatta ço-

cukluğumdan beri böyle 

bir şey hissetmemiştim. 

Otomobil ve fabrika du-

manları olmayınca dünya 

aslında böyle bir yermiş, 

diye düşündüm. 

 Manzarayı izlerken, 

geçmişi, geride bıraktıkla-

rımı düşünmeye başla-

dım. Onu düşünüyordum 

yine. O güzel gülüşünü 

düşünüyordum. Suskun 

bir anının resmi geliyordu 

gözümün önüne. Gözle-

rindeki ıssızlığı düşünü-

yordum. “Sonsuzlukla 

sessizlik arasında, belki 

ikisi de, belki hiçbiri” de-

miştim bir seferinde de ne 

çok hoşuna gitmişti! 

 Üniversitenin son 

üç yılını ve birbirimize 

verdiğimiz evlilik sözünü 

düşünüyordum. Sonra ise 

mesafelerin aşka mani ol-

duğu efsanesinin gözleri-

min önünde adım adım 

gerçeğe dönüşmesini ve 

ayrılışımızı... Onsuz yapa-

mazmışım gibi geliyordu 

ilk günlerde. O olmadan 

gülemeyecek, konuşama-
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yacak hatta nefes bile ala-

mayacakmışım gibi geli-

yordu. Tüm hayallerim ve 

planlarım onunla birlikte 

bir hayat kurmak üzeri-

neydi. Şimdi ise bambaşka 

bir yerde, onsuzluğa alışı-

y o r d u m  g ü n b e g ü n . 

Pekâlâ, oluyordu demek 

ki! Onsuz gayet de güzel 

yaşanabiliyordu. Eskiden 

mesela, garip bir şekilde, 

onu düşünürken yüzünü 

canlandıramazdım aklım-

da bir türlü. Fazla düşün-

mekten miydi aşktan mıy-

dı bilmiyordu ama olmaz-

dı işte. Şimdi ise diğer tüm 

tanıdıklarım gibi kolayca 

beliriyordu yüzü hafızam-

da. Muhtarın yüzünden 

farkı yoktu neredeyse. 

 Bu sisli hayal bir an-

da dağıldı. Evlerin birinin 

önünde bir hareketlenme 

fark etmiştim. Bir karaltı, 

çiftçi Mahmut Ağa’nın evi-

nin arka tarafından dolan-

dı, evden çıktığını zannet-

tiğim daha küçük bir gölge 

ile birleşti. Uzaktan göre-

bildiğim kadarıyla bu bir-

leşmiş gölge, bahçe çiti 

olarak iş gören, aslında sa-

dece tavuklar girmesin di-

ye sıralanmış bodur çalıla-

rı atladı ve daha önce bir 

kez altından geçtiğim bü-

yük kiraz ağacının dibinde 

kayboldu. Orası hiçbir şey 

görmeye izin vermeyecek 

kadar karanlıktı. Oturdu-

ğum tahta sedirin üstünde 

taş kesilmiş; gelebilecek 

bir ses, bir konuşma parça-

sı duymayı bekliyordum. 

Bu yoğun sessizlikte belki 

rüzgâr yanıma kadar geti-

rebilirdi sesleri. Ancak 

beklediğim olmadı. Bülbül 

bile susmuştu hatta. Gece 

ve tabiat yekvücut olmuş, 

o iki gölgeye hizmet edi-

yor; onları, hemhal olmuş 

o iki aşığı karanlık ve ses-

siz yorganı içinde saklıyor-

du. 

 Bu şekilde ne kadar 

beklediğimi bilmiyordum 

ama bir süre sonra kirazın 

dibinden ayrılan bir gölge-

nin çiftçinin evine girdiği-

ni, diğerinin ise tam ters 

yoldan köyün alt tarafına 

yöneldiğini gördüğümde 

bir şeyden kesin olarak 

emin oldum: Cılız bir lam-

ba direğinin altından ge-

çerken iyice seçmiştim Ser-

vet'i. Zaten o boyda başka 

kimseyi görmemiştim köy-

de. Diğeri de Sevde olma-

lıydı. Kalktım, yüzümde 

bir gülümseme ve yüre-

ğimde ferahlıkla girdim 

eve. Annemi arayıp anlat-

mayı düşündüm. Uzun 

süredir bu kadar mutlu 

olduğumu hatırlamıyor-

dum. Beni ilgilendiren hiç-

bir şey yoktu oysa ama 

dünyanın bu en eski ikile-

minde yine aşkın kazandı-

ğını görmek çok sevindir-

di. Sonrasında neler olur 

bilmiyordum ama o ak-

şam, ne o kirazın altında-

kiler için ne de bu tepede-

ki evin yalnız sakini için 

ötesinin hiç umursanmadı-

ğı mutlu bir akşamdı.  
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Aya Giden İlk Türk 

Hüseyin Kılıç 

D aily Mirror gazete-

si 21 Temmuz 1969 tarih-

li sayısında insanoğlu-

nun sonunda, bir gün 

önce akşam 9.18’de aya 

ayak bastığını müjdele-

mişti. Müjde büyük he-

yecan yaratmıştı yarat-

masına ama bu habere 

inanamayanların sayısı 

da az değildi. Yıllar bo-

yunca Amerika’nın ger-

çekten aya gidip gitmedi-

ği, Neil Armstrong’un 

aya ayak basıp 

basmadığı tar-

tışıldı. Bir-

çok kişi 

bize su-

n u l a n 

g ö r ü n -

t ü l e r i n 

bir al-

datmaca 

o l d u ğ u -

nu, stüdyo-

larda kurgu-

landığını iddia 

etti hatta kendi çapla-

rında kanıtlar bile sun-

dular. Yine de gerçek bi-

lim insanları bu tip tezvi-

ratı önemsemeden çalış-

maya devam ettiler ve 20 

Temmuz 2069 tarihinde 

yani Neil Armstrong’un 

aya ayak basışının yü-

züncü yıldönümünde ay-

daki yerleşim yerlerinin 

ilk sakinleri yolculukları-

nı başarıyla tamamlayıp 

uzaydaki evlerine ulaştı-

lar. 

 Dört aylık ilk dö-

nem konaklamalarını ba-

şarıyla tamamlayan ilk 

yerleşimciler dün dünya-

ya döndüklerinde ilk gü-

nün heyecanı biraz azal-

mış olsa da birçok kişi 

yine de dört aydır izle-

dikleri kameralarda gö-

rünmeyen, haber bülten-

lerinde söylenmeyen bir 

şeyler duyma umuduyla 

gözlerini iniş istasyonu-

na çevirdi. Herkesin me-

rak ettiği farklı şeyler 

vardı ama hiç kimse 

Türk bilim insanı Prof. 

Dr. Sadettin Berk Akıl-

lı’nın söyleyeceklerine 

hazırlıklı değildi.  

 İlk ay yerleşimcile-

ri arasındaki tek Türk 

olan Prof. Akıllı’nın iler-

leyen yaşına rağmen ne-

den iki milyon dolarlık 

ücreti sonu belirsiz bu 

macera için yatırdığı, ka-

meralar karşısında yaptı-
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ğı açıklamalarla ortaya 

çıktı. Dört aylık zorunlu 

ay konaklamasının ar-

dından yurda dönüşü 

büyük merak konusu 

olan profesör iniş istas-

yonunda konuşmaya 

başlamadan önce cebin-

den iki altın tablet çıkar-

dı. Her biri on 

gramlık dik-

dörtgen 

ş e k -

lindeki 

bu iki 

t a b l e t t e 

Çince “Çin 

Halk Kurtuluş 

Ordusu” yazı-

yordu. 

Muzaffer bir komu-

tan edasıyla basın men-

suplarına bir dakika bo-

yunca hiç konuşmadan 

bakan Prof. Akıllı, şu so-

ruyu sordu: “Aya ilk ne 

zaman çıkıldı?” 

 21 Temmuz 1969 

tarihli Daily Mirror gaze-

tesinde nefesini tutmuş 

bu devrimi izleyen dün-

yadan gelen mesajın 

“Tekrar nefes alabiliyo-

ruz!” olduğu yazıyordu 

ama bu soru üzerine yüz 

yıl sonra dünya tekrar 

nefesini tuttu ve olacak-

ları beklemeye başladı. 

Henüz işin başındayız ve 

bu soru daha da çok 

tartışıla- c a k 

g i - b i 

d u -

ruyor ama 

o k u r - ların da kafala-

rında bir fikir oluşması 

için Prof. Akıllı’nın açık-

lamasını olduğu gibi aşa-

ğıya koymayı uygun gör-

dük. Bakalım siz ne dü-

şüneceksiniz. 

*** 

 Bu görmüş oldu-

ğunuz iki altın tabletin 

üzerinde “Çin Halk Kur-

tuluş Ordusu” yazmakta 

olup bunlar ömrünün 

büyük bir bölümünde 

hiç kimse tarafından an-

laşılmayan hatta ciddiye 

alınmayan cennetmekân 

dedem Piyade Onbaşı 

Sadettin’in bir deli, bir 

mecnun, bir meczup 

olmadığının ispa-

tıdır. Her ne ka-

dar bırakın 

ona meczup 

diyenleri, 

o n u n 

varlığı-

nı ha-

tırlayanların bile 

çoğu ölmüş olsa da, 

ben, ölmeden önce söyle-

diklerinin doğru olduğu-

nu ispatlamanın huzuru 

içerisindeyim. Artık gö-

nül rahatlığıyla ölebili-

rim ama öncesinde size 

dedem Sadettin Akıllı’yı, 

kim olduğunu, neler 

yaptığını bazen onun ke-

limeleriyle bazen kendi 
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kelimelerimle anlatmak 

isterim.  

 Dedem 1928 yılının 

Kasım ayının on birinci 

gününde doğmuş, askere 

alınana kadar köyünde 

rençberlik yapmıştır. As-

kerlik vazifesi için Anka-

ra’ya gitmeden hemen 

önce nişanlandıysa da 

nişanlısı onu bekleme-

miş, bir başkasıyla evlen-

miştir. Bunun sebebi de-

dem hariç herkese göre 

sülalesi mimli Sadettin’in 

askerden kaçıp köyüne 

yıllarca gelmemesidir. 

Dedeme göre ise askerli-

ğinin bitişine iki ay kala 

listelerde yapılan bir hata 

sonucu Kore Savaşı için 

gönderilen birliğe kaydı-

rılması, ne olduğunu an-

lamadan kendini Kore’de 

bulması ve dönüşünün 

ancak savaş bittikten 

sonra mümkün olması-

dır. Üstelik memlekete 

Kore’den değil Ameri-

ka’dan dönmüştür. Fakat 

bunlar biraz sonra anla-

tacaklarımın yanında 

önemsiz detaylardır. 

 İsmi önemli değil 

nişanlısına kavuşmasının 

hayalini kuran Piyade Er 

Sadettin Akıllı, bir sabah 

içtima yapılmadan ko-

mutanı tarafından çağrıl-

mış ve İskenderun’a gi-

deceği söylenerek eşyala-

rını toplaması emredil-

miştir. Allah’tan ve baba-

sından sonra en çok ko-

mutanından korkan de-

dem hiçbir şey diyeme-

miş, olmayan eşyalarını 

toplayarak komutanının 

gösterdiği otobüste daha 

önce hiç görmediği elli 

askerle birlikte Anka-

ra’dan İskenderun’a git-

miştir. Yolda bu askerle-

rin Kore’ye gittiğini öğ-

rendiyse de adı, rütbesi 

ne olursa olsun komu-

tanlardan çekinen dedem 

yine sesini çıkaramamış-

tır. Tek öğrenebildiği 

onun gibi yirmi yirmi beş 

erin daha bir sabah em-

riyle kafileye dâhil oldu-

ğudur. Kalanlar en başın-

dan beri Kore’ye gide-

ceklerini bilmektedirler. 

 Dedemin birliği 

Kore’ye iner inmez Kö-

lönel Mörfi nam bir zat 

onları karşılamıştır. Gül-

meyiniz! Ne dediğimi bi-

liyorum. Sadece yıllar yı-

lı delilikle itham edilen 

bir adamın ruhuna, toru-
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nunun onun her dediği 

kelimeyi, hatta harfi bile 

ciddiye aldığını göster-

mek istedim. Bu Mörfi 

nam zat bizim zabitlerin 

hiçbirini dinlemeden 

tüm birliği Amerikan üs-

süne gönlünce yerleştir-

mekle kalmamış, daha 

üssün kapısından geçer 

geçmez uykusuzluktan 

perişan Mehmetçikleri-

mizden gaddar mı gad-

dar hemşire kadınların 

ağır elleriyle tahlil için 

kan aldırmışlardır. Sebep 

olarak ise “Amerikan 

Harp Usulü” demişler-

dir. 

 Birçok sabi oracık-

ta bayıldıysa da dedem – 

köydeki lakabıyla “Ayı 

Sadettin” – hem cüsse-

siyle ayakta kalmış hem 

de bayılanları yatakları-

na taşımıştır. Üstelik bu 

dirayeti sebebiyle daha 

Kore’de başını yastığa 

koymadan onbaşılığa 

terfi ettirilmiştir. 

 Cephede günler 

bazen geçmek bilmez-

ken, bazı günler ise o gü-

nü yaşayıp yaşamadıkla-

rını bile anlayamayacak-

ları süratle geçip gitmiş-

tir. Bu süreçte dedem Sa-

dettin Onbaşı dile olan 

istidadıyla hem Kore di-

lini hem Çin dilini biraz 

anlamaya başlamış, 

Amerikan dilini ise hayli 

konuşur hale gelmiştir. 

Tabii bunun bir sebebi de 

daha sonra muharebede 

birliklerin nakli esnasın-

da aracı devrilerek şehit 

düşen Türk zabiti Süley-

man Binbaşının postası 

olup Amerikanlarla olan 

görüşmelerde her zaman 

binbaşının iki adım geri-

sinde durması da önemli 

rol oynamıştır. 

 Harp devam eder-

ken, Kore’ye gidişlerinin 

on beşinci ayı dolduğun-

da Kolonel, dedemi yanı-

na çağırmıştır. İlk gün 

alınan ve herkesin unut-

tuğu kanların tahlil so-

nuçları gelmiştir ve Sa-

dettin Onbaşı Amerikan 

Harp Kaidelerine göre 

özel bir askerdir. Artık 

Türk komutanların da 

onayıyla Amerikan ka-

rargâhında kalacak ve 

özel görevlere katılacak-

tır. 

 Dedem özel bir as-

ker olmanın sevinciyle 

iki parça çulunu alıp he-

men yeni yerine taşın-

mıştır. Alt alta üst üste 

oldukları derme çatma 

yatakhane yerine tek ki-

şilik bir odası olduğunu 

görünce Allah’a hamdü-

senalar ederek yanında 
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bulunan Frank nam zabi-

tin ellerini öpmek istemiş 

ama zabit dedemin ne 

yaptığını anlayamayıp üç 

adım geri sıçramıştır. De-

dem bunu anlatırken çok 

gülerdi, Allah rahmet ey-

lesin.  

 Dedemin bazen ça-

vuş bazen zabit diye bah-

settiği Frank isimli bu ki-

şi dedemden sorumlu ol-

muş ve bir yıl boyunca 

belki daha uzun sü-

re birbirlerine 

yapış ık 

y a ş a -

mışlardır. 

Dedem o 

günden sonra 

Kore’de bir da-

ha hiç Türk gör-

memiştir. Bu zabit, 

dedem Sadettin onba-

şıya ne zaman yatacağı-

nı, ne zaman kalkacağını, 

hangi dakikada ne yiye-

ceğini, hatta affedersiniz 

ne zaman tuvalete gide-

ceğini bildirmiş, adeta 

bir zebani gibi başından 

ayrılmamıştır. Komando 

yetiştirir gibi idmanlar 

tatbik ettirmiş, arz ve fe-

za hakkında lüzumlu lü-

zumsuz birçok malumat 

vermiş, bilhassa ilmi ta-

bakatül arzın esaslarını, 

yani jeoloji biliminin te-

mellerini ayrı bir özenle 

anlatmıştır.  

 E n  h a s 

Türk’ten da-

ha has 

b i r 

Türkçeyle 

konuşan zabit 

Frank, dedeme hem 

muallim hem komutan 

olmuştur. Dedem ne ka-

dar yeni bilgilerden ba-

hisle “Bunlar ağır geli-

yor, beni cepheye yolla, 

katır gibi bütün yükleri 

taşıyayım,” diye yalvar-

dıysa da Frank Çavuş 

derslerden taviz verme-

miş, dedem bir süre son-

ra el mahkûm denilenleri 

anlamaya başlamıştır. Bu 

yoğun program ve Frank 

yüzünden Kore’de mi, 

Türkiye’de mi, yoksa bir 

başka yerde mi, anlaya-

maz olmuştur dedem. 

 Frank’ın yaptırdığı 

envai çeşit idman arasın-

da dedemin en anlam 

veremediği nefes 

tutma, nefesini tu-

tarak bekleme, 

yürüme, koş-

ma egzersiz-

l e r i y m i ş . 

Ben yaşlılığını 

bildiğimden bana 

gösteremediyse de yarım 

saati geçkin süre tek ne-

fesle durmayı becerir ol-

muş dedem.  

 Bir akşam vakti 

Frank Çavuş, dedeme 

“Artık kendini ispat etme 

zamanı,” demiş ve ekle-

miş, “Bugün ölmezsen 

seni Amerika’ya götüre-

ceğim.” Dedem hemen 

hazır ola geçmiş emirleri 

almak için. Frank Çavuş 
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gülerek “Rahat,” dedik-

ten sonra dolunayı gös-

termiş, “Bugün Çin kâfiri 

bizi beklemez – arada 

‘bize de kâfir size de’ de-

yip güldükten sonra – O 

yüzden bugün çok 

önemli bir operasyon ya-

pıp gafil avlayacağız on-

ları,” demiş. Sonra tekrar 

aya bakarak “Ay mı 

uzaktır, Amerika mı?” 

sorusuna dedem utanıp 

sıkılarak “Amerika her-

halde komutanım,” diye 

cevap vermiş, Frank “O 

zaman bu gece ölmezsen 

aya gidelim, daha kolay 

olur,” diyerek gülmüş. 

 Dedem Sadettin 

Onbaşıya görevin ne ol-

duğu açıklanmamış, 

onun diğer askerlerin ak-

sine öncelikle görev sa-

hasına gidene kadar ha-

yatta kalmayı başarması 

gerektiği söylenmiştir. 

Silah sesleri bitince çıka-

cak ve beklendiği gibi 

Amerikan askerleri başa-

rılı olduysa görevin ta-

mamlanmasına yardımcı 

olacak, aksi takdirde ha-

yatta kalmak için elinden 

geleni yapacaktır.  

 Gece yarısı oldu-

ğunda Frank dedemi bir 

tüfek sandukasına iki 

büklüm yerleştirmiş, yo-

lun çetin olduğunu ama 

ne olursa olsun sanduka-

dan çıkmaması gerektiği-

ni, havasını ona göre ida-

re etmesini ve söylenen-

lerin aksine bir şey yap-

mamasını ve ölmemesini 

emrederek adeta bir ta-

but gibi sandukanın ka-

pağını kapatmıştır. De-

demin anlattığına göre 

önce yol sonra çatışmalar 

bitmek bilmemiş, muhte-

melen hem Amerikalıla-

rın hem Çinlilerin cepha-

nelerinin yarısı orada tü-

ketilmiştir. Tüm daya-

nıklılığına rağmen bayı-

lacağını hatta öleceğini 

düşünerek dualar oku-

maya başlayan ve Az-

rail’le karşılaştığında ne 

demesi gerektiğini düşü-

nen dedem silah sesleri-

nin kesildiğini fark etme-

miş, sandukanın kapağı-

nın gürültüyle açılmasıy-

la sıçramış, sonrasında 

da ışık görmüş tavşan 

gibi donakalmıştır. Öle-

ceğinden emin bir şekil-

de kelime-i şehadet getir-

meye başlamışken Frank 

Çavuş’un inci gibi parla-

yan dişlerini görünce de 

bu sefer adeta yeniden 

doğmuş gibi enerji dol-

muş, tek hamlede hem 

sandukadan çıkmayı, 

hem kamyon kasasından 

aşağı atlamayı becermiş-

tir. Burada dedem belki 

biraz abartmış olabilir 

ama birazdan anlatacak-

larımın yanında bu bile 

çok sıradan geliyor, ina-

nın. 

 Kamyondan atladı-

ğında dedemin gördüğü 

manzara dolunayın da 

etkisiyle inanılmazdır. 

Kasalarca altın, askerler 

tarafından kamyonlara 

taşınmaktadır. Amerikan 

İstihbaratı, Çin’in gizli 

altın deposunu keşfetmiş 

ve operasyon başarıyla 

icra edilmiştir. Kasalar-

daki tabletlerin başarılı 

Çin askerlerine, satın alı-

nan Amerikan ya da Ko-

re askerlerine ve Kore 

vatandaşlarına verildiği 
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o zamanlar herkesçe bili-

nen bir şey olsa da bun-

ların bu kadar yüksek bir 

miktarda, harp alanının 

ortasında tutulması kim-

senin aklına gelmemiştir. 

Belki de Çinli generaller 

en iyi saklanmanın her-

kesin gözü önünde ol-

mak olduğunu düşün-

müşler ve bu düşünceleri 

bir süre gerçekten doğru 

çıkmıştır. Amerikan Bir-

likleri birazdan anlataca-

ğım sebeplerle bu zaferi 

asla duyurmamış, bu 

yüzden de bu konu asla 

araştırılmamıştır. Çin Ge-

neralleri de muhtemelen 

bu gizliliği Amerikalıla-

rın aptallığına verip böy-

lesi bir mahvın dünya 

tarafından bilinmemesi-

ne sevinmişlerdir. Çinli 

askerlerin tamamı öldü-

ğü için oradan bir şey 

sızmaması normal görü-

nüyorsa da Amerikalıla-

rın operasyona katılan 

askerleri nasıl susturduk-

ları da ayrı bir muamma-

dır ama bu benim konum 

değil. 

 Frank Çavuş’un 

emriyle hemen altın dolu 

sandıkları taşımaya baş-

layan dedem Onbaşı Sa-

dettin, çürük Amerikan 

askerlerinin ikisinin bir 

tanesini zor taşıdığı san-

dıklardan üçer üçer al-

mış ve kamyonlara yük-

lemiştir. Bunu yaparken 

çektiği çileler ve kaç yıl-

dır görmediği annesi ba-

bası ve o zaman karnın-

da bir başkasının çocu-

ğunu taşıdığını bilmediği 

nişanlısı aklına gelmiştir. 

Bu öfkeyle diyet olarak 

elli tane tableti el çabuk-

luğuyla donunun içine 

saklamış.  

 Dedemin anlattığı-

na göre birliğe döndükle-

rinde Frank Çavuş bunu 

anlamış ama ses çıkar-

mamış hatta operasyo-
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nun ve dedemin başarı-

sından kıvançlanarak ev-

ladının başarısıyla gurur 

duyan bir baba gibi sırtı-

na vurarak “Ay’a gitme-

ye artık hazırsın evlat,” 

demiştir. Dedem bunun 

görev öncesi konuştukla-

rına gönderme yapan bir 

şaka olduğunu düşün-

müş. 

 Dedem Sadettin 

Onbaşı, Çavuş Frank’la 

olalı beri daha önce de 

söylediğim gibi Ko-

re’ymiş, Türkiye’ymiş 

anlamadığından bir şey 

dememiş, sadece gülüm-

semiş. Zaten dese de bir 

şey değişmeyecekmiş. 

Bir tahta kutudan başka 

eşyası olmadığı için sa-

dece altınları ses çıkar-

madan nasıl taşıyacağını 

düşünmüş ve onu da va-

tan kokusu var diye at-

maya kıyamadığı Türki-

ye’den gelirken giydiği 

postallarını bırakıp tab-

letleri onlardan boşalan 

yere yapıştırarak çöz-

müş. Aynı gece hazır 

bekleyen uçağa binerek 

Çavuş Frank’la Ameri-

ka’nın yolunu tutmuşlar. 

 Nihayet Ameri-

ka’ya vardıklarında de-

dem Sadettin Onbaşı’yı 

bu kez farklı bir idman 

programına sokmuşlar. 

O zamanlar yaygın olan 

kepenek dedikleri bir kı-

yafete benzeyen kalın, 

tüylü kumaştan çuval gi-

bi bir kıyafet giydirmiş, 

kafasına bir kavanoz, sır-

tına da bir büyük tüp ko-

yarak boş bir odada saat-

lerce bekletmişler.  

 Bir aylık idmanın 

sonunda Reisi Cumhuru-

muzun ve Amerikan 

Başkanı’nın tensipleriyle 

dedeme çok önemli bir 

görev için aya gideceği, 

görevinin ise oradaki çu-

kurlardan taş ve toprak 

parçalarını özel teknik-

lerle alıp dünyaya getire-

ceği tebliğ edilmiş. Onu 

aya götürecek mekik ta-

but gibi bir şey olup ida-

resini dünyadan Frank 

gerçekleştirecek, dedem 

sadece yapacakları za-

man idmanlarına uygun 

sürelerde hareket etmek 

kalacakmış. Yalnız arala-

rında iletişim imkânı ol-

mayacağı için bu sürele-

re riayet etmesi çok 

önemli olup dedem belir-

lenen zamanlarda mekik-

ten çıkmayı ve dönmeyi 

beceremezse Frank bunu 

ancak mekiği dünyaya 

geri getirdiği zaman an-

layabilecek, o zamana 

kadar da iş işten geçmiş 

olacakmış. Bunun sadece 

Amerika’ya ya da Türki-

ye’ye değil tüm dünyaya 

hizmet edecek bir ope-

rasyon olup ölürse tüm 

dinler nezdinde şehit 

olacağını, yaşarsa dünya-

nın unutmayacağı bir 

kahraman olacağını nere-

deyse her dakika başı 

duymuş dedem. 

 Bu kadar şey yaşa-

dıktan sonra hiçbir şeye 

şaşırmayan dedem bu 

kez de bir ay boyunca 

tüplü kavanozlu ve ke-

penekli süre idmanları 

yapmış ve sonunda Ça-

vuş Frank’la mükemmel 

uyumu yakalamıştır. 

Öleceğini hiç düşünme-

yip ülkesine bir kahra-

man olarak döneceğini 
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d ü -

şünen dedem bir gün Ça-

vuş Frank’ın istasyonda-

ki amiriyle olan konuş-

masını duymuş ve kah-

rolmuştur.  

 Bu konuşmada 

Frank, amirine dedemin 

mutlak itaat halinde ol-

duğunu, yine de işi riske 

atmamak adına dönüşte 

alması için verilecek uy-

ku ilaçlarının yeni gelişti-

rilen bir yöntemle hafıza-

sının son üç yılını silece-

ğini söylemiştir. Amir 

neden öldürmediklerini 

sorduğunda ise Frank bu 

operasyonun kaç defa 

yapılacağı bilinmediğini 

söylemiştir. Ayrıca 

dedem gibi bir 

kişiyi bulup 

bulamayacak-

larını bileme-

d i k l e r i n i , 

bulsalar bile 

y e t i ş t i r m e 

b a ş a r ı s ı n ı n 

kesin olmadı-

ğını ve riskli ol-

duğunu da ekle-

miştir. Bu yöntemle 

gerekirse Sadettin Onba-

şı her zaman fiziksel ola-

rak hazır olacak ya da 

kısa sürede hazır hale ge-

tirilebilecektir. Dedem 

gibi ciğerleri gelişkin bi-

risinin olası aksilikler de 

nasıl bir atmosferi oldu-

ğu belli olmayan Ay’da 

mutlak avantaj sahibi 

olacağını ayrıca diğer 

özellikleriyle de ideal 

aday olduğunu duydu-

ğunda Sadettin Onbaşı 

buruk bir gurur hisset-

miştir. 

 Artık Frank’a gü-

veni kalmayan dedem 

gidiş yolculuğu öncesin-

de istasyonda bıraktığı 

altınları Kore’de olduğu 

gibi iç donuna saklamış 

ve gözleri ışıldayarak 

onu yolcu eden Frank’la 

helalleşerek mekikteki 

yerini almış, böylece al-

tınlar uzaya, daha net ol-

mak gerekirse aya git-

miştir. 

 Sadettin Onbaşı gi-

derken talimatnamelere 

uygun bir şekilde verilen 

bütün ilaçları içmiştir. 

Çünkü görevin başarılı 

olması için uzayda oldu-

ğu süre boyunca aklının 

başında olması gerek-

mektedir. Kutu gibi me-

kik deprem olur gibi bir 

gürültü ve sarsıntıyla ha-

valanmış, dedem kâh 

uyuyarak kâh boş boş sa-

bitlendiği koltuğun kar-

şısındaki yanıp sönen 

ışıklara bakarak ve veri-

len düğme gibi şeyleri 

yemek niyetine yiyerek 

bilmediği bir süre seya-

hat etmiş ve sonunda 

mekik kalkıştan daha be-

ter bir halde ay yüzeyine 

inmiştir. Süre idmanları 

inişten sonra bir yeşil ışı-
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ğın yanmasına bağlı ola-

rak yapıldığı için dedem 

ne kadar sürede gittiğini 

umursamamıştır. 

 Görev gereği de-

dem mekikten ay zemi-

nine atılan gemi çıpasına 

benzer bir demirin topra-

ğa gömülmesiyle bu çı-

panın çelik halatını kul-

lanarak zemine inmiştir. 

Zeminde kendine verilen 

sürede toplayabildiği ka-

dar örneği özel bir kutu-

ya doldurup calaskar mi-

sali bir mekanizmayla 

mekiğe geri yollayan de-

dem daha sonra ikinci 

bir calaskara tutunarak 

mekiğe geri dönmüştür. 

Döndükten sonra tekrar 

havalanan mekik bu şe-

kilde beş farklı kratere 

inmiştir. 

 Belirlenen mekiğe 

dönme süresi yirmi üç - 

yirmi sekiz dakika arası 

olup Sadettin onbaşı ilk 

dört kraterde tedbir süre-

sine hiç ihtiyacı olmamış 

ve yirmi üçüncü dakika-

da mekiğe dönmüştür. 

Beşinci kraterde ise nu-

muneleri mekiğe gönder-

dikten sonra uzayın de-

rinliklerinde bir anda ne 

olduğunu anlamadığı – 

neredeyse kör edici – bir 

ışık patlaması olmuştur. 

Dedem gözünü açabildi-

ğinde kendi calaskarının 

kancasının aniden hava-

landığını ancak fark ede-

bilmiştir. Böyle bir olayla 

karşılaşabileceğini hiç 

kimse söylememişti. 

Frank’ın verdiği sakin-

leştiriciler sayesinde o 

zamana kadar panik 

yapmayan onbaşı, calas-

kara ulaşamayınca bir iki 

kez sıçramayı denediyse 

de başaramamıştır. Bu-

nun üzerine tüm düşük 

yerçekimine rağmen ya-

nından ayırmaya kıya-

madığı altın tabletleri 

son çıkardığı kayanın ye-

rinde oluşan oyuğa at-

mıştır. Tüm paniğine 

rağmen o oyuğu son bir 

hamleyle bir başka ka-

yayla kapatmayı da ih-

mal etmemiştir. Bulduğu 

bu çözümle Sadettin On-

başı ancak biraz yüksele-

bilmiş ve calaskarı zar 

zor tutabilmiş ve mekiğe 

yirmi yedinci dakikanın 

elli beşinci saniyesinde 

ancak girebilmiştir.  

 Dedemin oradaki 

oyuğa sadece altınları 

değil aynı zamanda şu 

elimde gördüğünüz, 

Frank’ın hafıza kaybına 

sebep olduğu ilaçları da 

atması belki en büyük 

şansımızdır. Dönüş yol-

culuğu ilaçları almadığı 

için uykusuz bir işkence-

ye dönüşmüş ama Sadet-

tin Onbaşı yine de hayat-

ta kalmayı başarmıştır. 

Mekikten çıktığını hatır-

lamasa da kendine geldi-

ğinde tüm halsizliğine 

rağmen Frank’ın söyle-

diklerini unutmamıştır. 

Kırk yıllık tiyatoracı gibi 

rol yaparak bırakın ayda 

yaşadıklarını ya da Ame-

rika’yı, Kore’ye yeni git-

tiğini söylemiş, Frank ve 

diğer bütün zabitler de 

ona inanmıştır. Sonrasın-

da da Frank Çavuş bunu 

fırsat bilerek Sadettin 

Onbaşı’ya çatışmada ya-

ralandığını ve komadan 

yeni uyandığı yalanını 

söyleyerek vatana döne-
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ceği müjdesini vermiştir. 

 Dedem Sadettin 

Onbaşı’nın Kore Ameri-

ka ve ay ile olan bütün 

ilişkisi iki gün sonra bin-

diği uçakla sona ermiş, 

bu kez de onu başka be-

lalar karşılamıştır. 

 Bundan sonrasında 

ne olduğunu merak edi-

yorsunuz, değil mi? De-

dem başından geçen her 

şeyi şimdi benim size an-

lattığım gibi kimi gör-

düyse anlattı, ama kimse 

dedemin Kore’ye gittiği-

ne bile inanmadı. Genel-

kurmay da, reisi-cumhur 

da inkâr etti dedemin 

söylediklerini. Türkçe 

anlattı, İngilizce anlattı 

inanmadılar. Çince ve 

Korece anlatmayı dene-

diğinde ise kahkahalarla 

güldüler. Koskoca Sadet-

tin Onbaşı, Asker Kaçağı 

Deli Sadettin oldu. Ne 

annesi, ne babası, ne göz 

kulak olsun diye evlen-

dirdikleri karısı, kendi 

çocukları… Hiç kimse 

inanmadı ona. Askerden 

kaçıp bir turistin peşine 

takıldığını söylediler 

ona. Bir tek on iki toru-

nunun en küçüğü olan 

ben inandım. Ölene ka-

dar bana anlattıklarının 

tamamını bir masal ola-

rak değil gerçekler olarak 

dinledim ve ben on beş 

yaşındayken dedem öl-

düğünde kendi kendime 

onun deli olmadığını is-

patlamaya yemin ettim.  

 Yemin etmek kolay 

olsa da dedemin başına 

gelenleri ve kimsenin 

ona inanmadığını da bili-

yordum. Bu yüzden bu 

yemini annem, babam, 

karım, çocuklarım, to-

runlarım… Hiçbiri bil-

medi. Sadece torunum 

Berk Seyfettin’e anlatma-

yı denedim. O da dinle-

medi beni. Hayatımı bili-

me adadım ve bir gün 

fırsat çıktığında yemini-

mi gerçekleştirmek için 

her şeyi gizlice yaptım. 

En son dört ay önce aya 

gittiğimde herkes benim 

için “Çatlak bilim adamı 

aya gidiyor,” diye dü-

şündü. Ama artık hepi-

niz hem benim hem de-

demin hikâyesini biliyor-

sunuz. 

 Onbaşı Sadettin 

deli değildi, hiçbir za-

man da olmadı. Amerika 

Birleşik Devletleri biline-
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nin aksine aya ilk defa 

1969’da değil, 1953’te git-

miştir. O zamanki meki-

ğe ise biyolojik özellikle-

rinden dolayı dedem Pi-

yade Onbaşı Sadettin 

Akıllı bindirilmiş, göre-

vini de başarıyla tamam-

lamıştır.  

 Dedeme yaptırılan 

egzersizler bilinmeyen 

bir maceraya fiziksel açı-

dan mümkün olan en 

güçlü şekilde atılmasını 

sağlamak için olduğunu, 

nefes egzersizlerinin ise 

çözümü en zor ve bilin-

meyen konuda oldukça 

temkinli bir yaklaşımın 

sonucu olduğunu düşü-

nüyorum. Ayrıca bu ope-

rasyonun bütün maliyet-

lerinin Kore’de ele geçiri-

len Çin altınlarıyla karşı-

landığı da bu konudaki 

bir başka düşüncem olup 

bunlar artık dünya ka-

muoyunun bilmesi gere-

ken ayrıntıların küçük 

bir kısmıdır. 

 Belki de bu kadar 

gizli bir operasyonda de-

demi öldürmedikleri için 

bile şükretmeliyiz. Ama 

ben bununa yetinmeye-

ceğim. Şu altın tabletler 

ve şu ilaçlar tüm söyle-

diklerimin doğruluğu-

nun kanıtıdır. Bu tablet-

lerden kırk sekiz tane da-

ha bulunmaktadır. 

 Ben Prof. Dr. Sa-

dettin Berk Akıllı, dede-

me, bu ülkenin cefakâr 

evladı, Kore Gazisi Piya-

de Onbaşı Sadettin Akıl-

lı’ya itibarının iade edil-

mesini talep ediyorum. 

Aynı zamanda 1950 -

1953 arasında, öncesinde 

ve sonrasında yapılanla-

rın tüm şeffaflığıyla açık-

lanması gerekliliğini tüm 

dünya kamuoyuna say-

gılarımla duyuruyorum.  

*** 

 Profesör Akıllı’nın 

sözleri bunlar. Sadettin 

Onbaşı gerçekten aya git-

miş midir? Yoksa Prof. 

Akıllı da dedesiyle hatta 

araştırmalarımıza göre 

ailesindeki birçok kişiyle 

aynı hastalıktan mı mus-

tariptir? Ne dersiniz? 

Gerçeklerin ortaya çıkma 

zamanı geldi mi?  
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Osman 

Ayfer Tunç 
 

“ Kapak Kızı” ile baş-
layıp “Yeşil Peri 

Gecesi” ile devam eden 
serinin üçüncü romanı 
“Osman”, serinin diğer 
kitaplarını okumayan 
kişiler tarafından da ba-
ğımsız bir kitap olarak 
okunabilecek bir nite-
likte. Tabii ki imkan 
varsa üçlemenin tüm 
kitapları sırasıyla okun-
malı.  

 Romana ismini 
veren “Osman” karak-

teri, “Yeşil Peri Gecesi” 
romanının baş karakteri 
olan Şebnem’in eşidir. 
Bu romanda ise merke-
ze Osman koyulmuş-
tur. Önceki romanda 
sinir bozucu bir karak-
ter olarak sunulan Os-
man’ın hayat hikayesi-
ni, bu romanda görme 
imkanı buluruz.  

 Osman, Ayfer 
Tunç’un diğer romanla-
rında olduğu gibi, 
“tutunamayan” bir ka-
rakter. Otoriter bir ba-
banın sert eleştirileri al-
tında büyümesi sebe-
biyle babasına karşı bü-
yük bir nefret taşır. Mü-
zik konusunda yetenek-
li olsa da babasının kı-
sıtlamaları nedeniyle 
eğitimini bu yönde de-
vam ettiremez. Babası-
nın çizdiği yol ise Os-
man’a uymaz. Sonuçta 
Osman belli bir mesleği 
olmayan, herhangi bir 
işi sonuna kadar götü-
remeyen ve başkaları-
nın eline bakmak zo-

runda olan birisi olur. 
Bunlara bir de lükse 
olan merakı eklenince 
kendisini sürekli borç 
ve bunalım içinde bu-
lur.  

 Yazar romanın 
kurgusunda serinin ön-
ceki iki kitabından fark-
lı bir rol izler. Romanın 
hemen başında, daha 
önce öldüğü / intihar 
ettiği bildirilen Os-
man’ın ölümü / intiharı 
hakkında görgü tanık-
larıyla yapılan röportaj-
lar verilir. İkinci bölüm-
de ise Osman’ın hatıra-
larını yazdığı defterler-
den parçalar verilir. Ro-
man boyunca röportaj-
lar ve defterlerden par-
çalar birbiri ardınca ve-
rilir. Böylece anlatımda 
monotonluğun önüne 
geçilmesininin yanında 
olaylara hem Osman’ın 
hem de diğer insanların 
gözünden bakma imka-
nı buluruz.  

 

Üç Kitap 

Ozan Çetin 
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Dünya Unutana 
Kalır 

Deniz Poyraz 
 

D eniz Poyraz, dört 
uzun öyküden 

oluşan “Dünya Unutana 
Kalır” kitabında doksan-
ların sonu, iki binlerin 
başında Lüleburgaz’ı 
merkeze alarak tüm ül-
kede yaşayan orta direk 
insanımızın yaşantısını 
anlatıyor.  

 Öykülerde ekono-
mik krizin orta direk 
üzerindeki etkileri, ikti-
dar değişikliğiyle birlikte 
görülen toplumsal deği-
şim, Y kuşağının çocuk-
luk ve ilk gençli dönemi 
bu dönemin şahidi olan 
yazar tarafından doğru-
dan aktarılıyor.  

 Yazar ele aldığı 
dönemin toplumsal olay-
larını acısıyla tatlısıyla 

aktarıyor. Bu da yazarın 
geçmişi sadece güzellik-
leri ya da sadece kötü ta-
raflarıyla değil objektif 
bir biçimde okuruna 
yansıtmasını sağlıyor.  

 Öyküler, doksanla-
rın sonuyla iki binlerin 
başını görmüş okurları o 
döneme tekrar götürerek 
hafızasını tazeliyor.  

 

Yaşama Uğraşı 

Cesare Pavese 
 

İ 
talyan yazar Cesare 
Pavese, 1935 – 1950 yıl-

ları arasında yazdıkların-
dan oluşan günlüğünde 
şiir, edebiyat, sanat, ve 
hayat konularını ele alı-
yor.  

 “Sana bir şey öğret-
meyen her türlü acı boşu-
na çekilmiş bir acıdır.” 
sözünde de belirttiği gibi 

çektiği acılardan yola çı-
karak ileride aynı şeyleri 
tekrar yaşamamak ama-
cıyla kendisine öğütler 
veriyor. Günlüğünden 
anladığımıza göre en çok 
acı çektiği konu da kadın-
lardır. Kadınlar konusun-
da o kadar acı çekmiştir 
ki artık adeta bir kadın 
düşmanı haline gelmiştir.  

 Günlüğün dikkat 
çeken yönü, yazarın acı-
masızca öz eleştiri yap-
ması. Sanatçılığı, ahlakı, 
alışkanlıkları, insanlarla 
olan ilişkisi konusunda 
sık sık kendisini yargıla-
makta. Günlükte sürekli 
bir hoşnutsuzluk ve ya-
kınma hali göze çarpıyor. 
Günlükte yazarın mutlu-
luğunu dile getirdiği an-
lar yok denecek kadar az. 
Yazar günlüğünde intihar 
fikrini çok kez dile getir-
miş. “Uçurumdan kurtul-
manın tek yolu ona bak-
mak, derinliğini ölçmek 
ve kendini o boşluğa bı-
rakmaktır.” sözünü dile 
getiren yazar, buna uy-
gun bir biçimde intihar 
ederek yaşama veda eder.  

 Acılarla geçen bir 
hayat ve bu acılardan çı-
karılan derslerin anlatıldı-
ğı “Yaşama Uğraşı” 
okunmayı hak ediyor. 
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Ü 
zerine konuşmayı dü-

şündüğüm sekiz öykü 

kitabının sonuncusu Gök-

han Yılmaz’ın “Hevesin Ka-

çış Yönü” oldu. Bu çalışma-

nın amacı, son dönem öykü 

birikimimiz üzerine eleştirel 

bakış geliştirirken mümkün-

se yazar-okur birlikteliğinde 

katkılar sunmaya çalışmaktı. 

Bu da -saygı çerçevesinde- 

söylenmesi gereken her şeyi 

söylemek anlamına geliyor. 

Bu kez de kılıcımı Hevesin 

Kaçış Yönü’ne doğrulttum. 

Yorumlarımı, geride kalan 

kitaplarda yaptığım gibi, öy-

külerin okunma anına ya da 

bir diğer öyküye geçmeden 

hemen okunma sonrasına 

sabitledim. Mümkün oldu-

ğunca az terim ve alıntı kul-

lanmaya çalıştım. Gerekme-

dikçe öykülerin içeriğiyle 

ilgili özet niteliği taşıyacak 

bilgiler vermedim. Aynı tes-

pitleri tekrar etmemek adına 

bazı öyküler için daha az 

konuştum. Her öyküyü tek 

tek değerlendirmeye ve bir 

sonuç kısmı eklemeye çalış-

tım. 

“Hevesin Kaçış Yönü” Üzerine 

Ömer Kaya 

https://soundcloud.com/udemo/ok1?si=b9549d549d0c4b94a277534cfab8615a
https://soundcloud.com/udemo/ok2?si=81a4889e0c424a46a0e60c279b0cb9f8
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Bir Buçuk Dayı Hikayesi:  

 

Y azarların, kitabın ilk 
öyküsünü genellikle 

çok iyi olduğuna inandıkla-
rı öyküyle başlattıklarını 
görmüşümdür. Hevesin Ka-
çış Yönü için aynı şeyi söy-
lemekte küçük de olsa bazı 
tereddütler yaşıyorum. Bel-
ki daha iyi bir metinle karşı-
laşma arzusu. Buna, hayır, 
demek mümkün mü? Üçün-
cü öykü kitabını yayımlaya-
rak belirgin bir düzey orta-
ya koyan bir yazardan daha 
fazlasını bekleme hakkımızı 
kullanamaz mıyız? Tabii bu, 
öykünün kötü bir öykü ol-
duğu anlamına gelmiyor. 

 Öykü; Anadolu’nun 

kalabalık ailelerinden birini, 

bu ailenin her bir ferdini, 

onların iç dünyalarındaki 

gerçekleri konu ediniyor. 

Ataerkil toplum yapısına 

uygun olarak dededen toru-

na son derece gerçekçi çer-

çeveler sunuyor. Benzer ko-

nuyu işleyen müstakil öy-

küler için aklımda kalan 

eleştirileri şöyle bir hatırla-

maya çalışınca bu öykünün; 

beklenmedik başkaldırılar, 

kahramanlıklar ve özellikle 

de kadının zaferiyle sonuç-

lanan mücadelelere girişme-

den doğal kalmayı başardı-

ğını ve bu yönüyle de ben-

zer öykülerden sıyrıldığını 

düşünüyorum. Böyle dü-

şünmemin temel sebebini 

ise bu yapı içerisinde gücü, 

ahlakı, eğitim düzeyi ya da 

hassasiyeti ne kadar ulvi 

olursa olsun kimsenin kolay 

kolay “saygı” olarak değer-

lendirilen kutsal duvarı yık-

maya çalışmayacağına -

gerek yaşanmış hikayeleri 

dinleyerek gerekse de pek 

çok somut örneğe tanık ola-

rak- inanmam oluşturuyor.  

Tabii burada herhangi bir 

yapının koruyucusu, yok 

edicisi, değiştiricisi olmak 

gibi fikirlerden herhangi 

birini tercih etmemiz gerek-

tiği ile ilgili bir dayatmaya 

girişmiyorum. Günümüz 

anlayışında en tehlikeli ge-

leneği düşünelim, geleneğin 

doğallığı karşısında çözüm-

lerimiz gibi metinlerimizin 

de yapaylığa düşme riskini 

alamayacağını söylemeye 

çalışıyorum. Bu da yazarın, 

kalemini gelişigüzel savur-

maması anlamına geliyor. 

Buna dikkat ettiği için Gök-

han Yılmaz’ı kutluyorum.  

 Öykü, kısa cümleler-

le kurulmuş.  İncelemek 

üzere belirlediğim kitaplar 

arasında kısa cümleler kul-

lanması bakımından Çilem 

Dilber’in Kuyruklu Ya-

lan’ıyla benzer özellikte ol-

duğunu söyleyebilirim. Me-

rak duygusunu aşamamak-

tan diğer öykülere de şöyle 

bir göz attığımda aynı ter-

cihle sık karşılaşacağımı gö-

rüyorum. Hem kendi adıma 

hem de okurlar adına, uzun 

ve karmaşık metinlerin ar-

dından gelecek okumada 

özellikle olumsuz değerlen-

dirmeler için aceleci dav-

ranmama taraftarıyım. Zira 

başlangıçta kompleks bir 

yapının sinyallerini verse de 

gittikçe berraklaşan anlatı-

mın her öyküde olmasa da 

okura bazı sürprizler hediye 

edebileceğini düşünüyo-

rum. Bunu biraz açmaya 

çalışacağım.  

 Öykünün “buçuk” 

vurgusuyla başlayayım. Yo-

rum çeşitliliği yaratmada 

hem başlık hem de metin içi 

kullanımlarda yerinde bir 

tercih gibi görünüyor. Zira 

yaşamların ya da yaşam ta-

savvurlarının -kabaca tabir-

le- yarısının “dede”lere -

daha genel bir ifadeyle 

“baba”lara- adandığını, on-

lara göre şekillendiğini gö-

rüyorum. Kimsenin kendi 

olamadığı, bir başkasını 

mutlu etme biçimine girdiği 

tuhaf ama gerçekçi bir yak-

laşım. Bazı cümlelerin bu 
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mesaja güçlü dayanaklar 

sunduğunu örnekleyeyim:  

“Metreler bile kare. Buçuklar 

bile insan. Yıllar bile ömür.”  

“Durumlar acil. Toplanmalar 

alan. Çeşitler bir.” 

“Bazı şeyler yaşa başa ba-

kar.” (s. 9) 

 Yazın dünyasında 

kullanımı yaygın olmasa da 

özellikle yerel söyleyişlerde 

sık karşılaştığım, bir yönüyle 

de Latin alfabesiyle yazılırsa 

duygusal ölçekte pek çok 

özelliğini yitirdiğini düşün-

düğüm bir ünlem kullanıyor 

Yılmaz: piii. Bu ünlemin 

(Hemen burada, özel bir 

araştırma işine girişmeden 

yalnızca kulak dolgunluğuy-

la, “piii”nin “pey, poy, piy” 

söyleniş şekillerini duydu-

ğumu da belirteyim.) mutlu-

luktan endişeye, şaşkınlıktan 

korkuya çeşitli duyguları en 

yoğun haliyle yansıtmada 

özel bir işlevi olduğunu dü-

şünüyorum. Öyküde her ne 

kadar muzip bir anlatıcının 

elinde daha çok muziplik 

yönüyle ortaya çıksa da İs-

tanbul Ağzı hakimiyeti art-

tıkça yavaş yavaş yok olaca-

ğını öngörebileceğimiz bu 

ünleme, metin vasıtasıyla 

baki kalacak bir yaşam alanı 

açıldığını da söyleyebilirim:  

“Hava nasıl sıcak, piii.”  

“Hava durumunu, beklenen 

torunun cinsiyetini, enflasyon 

rakamlarını, daha neler neleri, 

piii.”  

“Piii, nasıl zayıf.” (s. 9-10) 

 Yılmaz’ın, öykünün 

gerçekçi tarafını ön plana 

almakla beraber bir kurgu 

olduğunu da belirtmek çaba-

sında olduğunu söyleyebile-

ceğimiz bazı cümleleri var. 

Özellikle okurun, öykünün 

yazılış amacına hizmet eden 

öykü kişisini arama çabasına 

zaman zaman okuru da met-

ne dahil ederek yardımcı ol-

maya çalışıyor:  

“Bu hikâyenin buçuklusu dede 

değil. 

Dedeye tekrar döneceğiz. Çün-

kü orada bir mevzu var.” (s. 9) 

“Bu hikâyenin buçuklusu an-

neanne değil.”, 

“Dedik ya merkezde çocuklar 

var.” (s.10) 

“Bu hikâyenin buçuklusu anne 

değil.” (s. 11)  

“Bu hikâyenin buçuklusu baba 

da değil.” (s. 12) 

 “Bu hikâyenin buçuklusu bü-

yük kız da değil.” (s. 13) 

“Bu hikâyenin buçuklusu kü-

çük kız da değil.” (s. 13) 

  

 Tabii burada okurun 

da işine yarar biçimde yön-

lendirme görevi gören “Bu 

hikâyenin buçuklusu … de-

ğil.” cümleleri, aynı zaman-

da dikkatli okuru bulmak 

için bir elek görevi de görü-

yor. Zira hikâyenin buçuklu-

sunu bir an evvel bulma is-

teği, metnin büyük bir bölü-

münü oluşturan çeşitli so-

runlar yumağını da kaçır-

mak anlamına geliyor.  

 Öykünün biçimsel 

özelliklerinden birini de 

kısmî geriye dönüşlerle yan-

sıtılan minik diyalogların 

neden-sonuç ilişkisi kurarak 

geçmişle şimdi arasındaki 

boşlukları doldurması oluş-

turuyor. Çoğunlukla bu ne-

den-sonuç ilişkisinin ya çok 

açık biçimde kurulduğunu 

ya da tamamen yok sayıldı-

ğını gözlemlerim. Hemen 

burada, zaman zaman bu 

neden-sonuç ilişkisini atladı-

ğını ifade ettiğim bazı yazar-

lardan aldığım karşılıklara 

genel bir cevap vermek iste-

rim. Elbette her metin ger-

çekçi olmak zorunda değil. 

Günün koşullarında bunu 

tartışmak yersiz. Ancak işle-

diğimiz konu ya da yaklaşı-

mımız ne olursa olsun met-

nin kendi içinde bir denge 

kurabilmesi gerekir. Zira bir 
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konunun, kurgunun, işleyi-

şin gerçek yaşamdan olabil-

diğince uzaklaşması; kendi 

özelinde bütün halkaları ba-

şıboş bırakabileceği anlamı-

na gelmez. Elbette bu tarz 

metinlerle karşılaştığınızı 

hatta onların yazmak iste-

yenler için birer örnek teşkil 

eden metinler olduğunu da 

hemen burada hatırlayabi-

lirsiniz. Peki buna ne diye-

ceğiz? Her metin tahlil edi-

lebilir ancak bu, her metni 

tahlil edebileceğimiz anla-

mına gelmiyor. Yani hemen 

herkesin ilk okuyuşta fark 

edip üzerine basarak yük-

seldiği merdivenler inşa 

edebileceğimiz gibi bazı giz-

li geçitler yerleştirmeyi de 

tercih edebiliriz. Ama hiçbir 

çıkar yol bırakmamak… Bu 

vesileyle bu metnin oluştur-

duğu neden-sonuç ilişkisin-

deki başarıyı da takdir ede-

yim. 

 Daha önce de ifade 

ettiğim üzere metinde mu-

zip bir anlatıcı var. Gerçekli-

ği bozmadan ama metnin 

kurgu olduğunu ara ara 

vurgulamayı da seven bir 

anlatıcı. Eğer böyle devam 

edecekse ona hemen ilk me-

tinde ısınmanın biraz zor 

olacağını düşünüyorum. 

Olumsuz bir eleştiri olarak 

da metnin gerçeklik derece-

sini arttırabilecek, metne 

samimiyet katabilecek ya da 

okuru gülümsetebilecek 

tavrın bazı cümlelerde itici-

liğe kaydığını hissettim. 

“Kuvözlerden düğün salonla-

rına hızlı bir geçiş peşinde. 

Çakkaaalll.” (s. 15) 

“Dayı hızlı hızlı gömüyor ye-

meği.” (s. 15) 

“Ne hoş ne beş. Sanki beraber 

bot bağladılar.” (s. 16) 

  Toplamda, sevmek 

için fırsat vermemiz gere-

ken bir öykü olduğunu ifa-

de edeyim.  

 

İNSANLAR ikiye:  

 

İ 
kinci öykünün üslup 

özelliği, ilk öykünün 

verdiği tahminle uyum sağ-

ladı. Bir farkla, daha duygu-

sal ifadeler ağırlıkta. Anlatı-

cı tercihi, figürlerin kendini 

ifade etmelerinin önüne ge-

çiyor. Bu da masalsı diyebi-

leceğimiz bir anlatım ortaya 

koyuyor.  

 Konu yine hayatın 

içinden, zaman zaman ha-

berlere konu olan, öylece 

bakıp geçtiğimiz büyük bir 

acı. Özellikle annelik, baba-

lık duygusunu yaşamış 

okurları hayli endişelendi-

receğini düşünüyorum. Ta-

bii bunun yanında her şeye 

rağmen umutlu olmayı, 

güçlü durmayı da öğütle-

yen bir öykü. Finalde acaba 

makus bir talihe rastlar mı-

yım, diye endişelendiğimi 

saklamayayım. Her yönüyle 

doğal ve samimi olan öykü, 

bu özelliğini finale de taşı-

mış. Aslında bir anlamda 

öyle abartılı konular ve ko-

nudan daha abartılı finaller 

kullanmanın şart olmadığı-

nı da kanıtlamış oluyor. An-

cak bütün bu iyi yönlerine 

rağmen yeniden dönüp 

okunabilecek bir öykü ol-

mayı da başaramıyor. Tabii 

bu özelliğin de her öyküde 

olmasını beklemediğimi ve 

bunun bir metni tahlil edip 

onun hakkında konuşmak-

tan çok daha zor bir iş oldu-

ğunu atlamayayım.  

 

Ağla Allah Ağla: 

 

“Yarası olan konuşur. Boynu 

altında kalır da yine konu-

şur.” (s. 25)  

Ü 
çüncü öykünün, yuka-

rıda alıntıladığım bu 

cümlenin de katkısıyla, kita-

bın genel çerçevede mesele-

Sayfa  49  



Sayfa  50  

YÜK Ede biyat  

sini ve bunları işleyişini ver-

mede özel bir işlevi olduğu-

nu düşünüyorum. Konu; 

günlük hayatta çok sık tanık 

olduğumuz, yaşadığımız ev 

hallerine yöneliyor. Tabii ilk 

iki öyküde olduğu gibi kla-

sik bir anlatımdan ziyade 

duyumsatan, yoruma açık 

bir anlayışın da altını çizmek 

isterim. Bu anlayış bir hare-

ketler zincirinden ziyade dü-

şünceler ve duygular silsile-

sini içeriyor. Bir tabancayla, 

iple, bıçakla kaç insanın ha-

yatına mal olunmuştur? Düz 

hesap bile üzerinde anlaşa-

bileceğimiz bazı sayılar ve-

rebilir. Peki ya sözle? Öykü, 

bu konuda bize fikir verebi-

lir:  

“Evin bazı köşelerinde birkaç 

komşunun dille sakat bırakılmış 

bedenleri, birkaç gencin sözle 

yıkılmış yuvaları, üç beş tapu-

nun taşınmış bazı laflarla kana 

bulanmış nüshaları yer alı-

yor.” (s. 25) 

 Dil, Yılmaz’ın da be-

lirttiği üzere, acıyı aktarma-

nın bir yolu olmakla beraber 

onu estetize eden bir görev 

de üstleniyor. Bu sebeple de 

-daha önce ifade ettiğim gibi

- ötelenen, üzerinde çok faz-

la durulmayan ancak aslında 

hayatımızın merkezinde, hiç 

değilse çevresinde varlığını 

mutlak suretle sürdüren ve 

daha çok irdelememiz gere-

ken dedikodularımıza, söz-

lerimizin şekillendirdiği in-

sanlara ve onlarla aramızda-

ki ilişkilere yaslanıyor. Tabii 

yalnızca dünyevî yönüyle 

değil, metafizik bazı ilişki-

lerle de bunu destekliyor. 

Öykünün özellikle hem bu 

tavrını hem de bu tavrı, kül-

türümüzün gerçek unsurla-

rıyla birleştirmesini son de-

rece kıymetli buluyorum. 

Zira bu anlayış, metnin hem 

konusu hem dili açısından 

sergilediği doğallığa en gü-

zel katkılardan birini sunu-

yor. Bu konuya, İbrahim Va-

relci’nin “Sonra Konuşuruz” 

kitabı için yazdığım incele-

mede değindiğim için yeni-

den aynı şeyleri yazmaya-

yım.  

 Figür olmayan anlatı-

cı üç öyküde tercih edilse de 

teknik bakışın dışına çıktığı-

mızda anlatıcıyı da bir figür 

hatta yanı başımızda bize 

metni aktaran biri gibi düşü-

nebiliriz. Zira anlatıcının üs-

lubundaki yakınlık; okuru 

metne dahil eden, okurun 

düşünmesine ya da duygu-

lanmasına yardımcı olan ya-

rım ağız cümleler hediye 

ediyor. Öyküden bir cümleyi 

biraz değiştirerek ifade et-

mem gerekirse: “Okuru kar-

şılayan öykünün en büyük 

özelliği, her türlü zorluğu 

karşılayabilecek bir dile sa-

hip olması.” 

 Son olarak gayet na-

hif bulduğum üsluba zarar 

verdiğini düşündüğüm bazı 

ifadelerin varlığını görmez-

den gelemedim. Birini ör-

nekleyeyim: 

“Boynundan başına giden yol-

da yol yapım çalışması.” (s. 30)  

 

Bakılık Arsa:  

 

Ö 
ykü biçimsel açıdan bir 

çerçeveye benzeyen bir-

kaç cümleyle başlıyor. Zan-

nederim her okurun mutla-

ka dikkatini çekecek ve anla-

mak isteyeceği bir biçim ola-

cak. Bu biçimsel yaklaşım 

hoşuma gittiyse de ilk cüm-

lelerde daha seçici davranı-

labilirdi, diye düşünmekten 

de alamıyorum kendimi.  

 İçerik; yine insan ger-

çeğine yaslanan, çok tanık 

olduğumuz ve yazmaktansa 

konuşmayı tercih ettiğimiz 

geçim sıkıntısı, küçük insa-

nın yaşam mücadelesi ve 

hayatın anlamını kavrama, 

onu anlama, anlatma oda-

ğında karşılıyor okuru. İşin 
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açığı ilk üç öyküdeki kadar 

da açık etmiyor kendini. Do-

layısıyla çeşitli yorumlama-

lara da açık kapılar bırakı-

yor. Bu açık kapılar bir tara-

fıyla da düşünerek, ağırdan 

alarak bir okuma yapmayı 

zorunlu kılıyor. Özellikle 

tüketim çağında olduğumu-

zu hesaba katınca öykünün 

ilk bakışta beğenilmeyecek 

bir metin talihi yaşaması 

muhtemel.  

 Öykünün bazı cümle-

lerinin, metnin muğlak iler-

leyişini bütünsel açıdan yo-

rumlaya yardımcı olduğunu 

gözlemliyorum. Deyim ye-

rindeyse yaşam denen keş-

mekeşe, cezalandırılır gibi 

çivilenişimizin acı bir tarafı 

varsa da o çivilerle kabil ol-

duğu kadar tutunmaya ça-

lışmak da bambaşka acıları 

doğuruyor. Tabii burada 

çivilerinizin sayısı bazı ayrı-

calıklar tanıyabildiği gibi 

acınızın derecesini de arttı-

rabiliyor. Elbette işin sonun-

da çivilerinizi götüremediği-

niz gibi çivileriniz sayısınca 

da miras bırakabiliyorsu-

nuz: 

“İki çivi yetti gerisi ziyan dedi-

ler. Zaten elde yok avuçta yok. 

Parmak kalmadı başka.” (s. 32) 

 Tutunma çabasının 

içinde bütün yaşamımızı 

kuşatan kandırmacalar da 

var:  

“Toplu komutlarla, tekil rica-

larla, sert ve yumuşak sözcük-

lerle, ilaçlarla, reçetelerle, ra-

porlarla, yoklukla, tıpla.” (s. 

33)  

 Bazen bütün bu kan-

dırmacalara bile ulaşmak 

kolay değildir. Yaşamak için 

sarf edilen emeğin de hiç 

olması gerekir:  

“Bana o tarafa bakma derler, 

kapıdan tarafa. O tarafta haya-

tımın terleri vardır.” (s. 34)  

 Öykü figür anlatıcı 

tercihiyle ve daha çok bir 

şiire yaraşır cümlelerle akta-

rımını sağlıyor. Cümleler ilk 

öyküden bu yana kısa oldu-

ğu kadar sözcüklerini de 

mümkün olduğunca yoğun 

olabilecek düzeyde tutmaya 

çalıştı. Bu sebeple pek çok 

okuru da ikinci bir okumaya 

davet ediyor. Ancak daha 

önce olumsuz bir değerlen-

dirme olarak gösterdiğim 

birkaç cümlenin benzerine 

maalesef burada da rastla-

dım. Birini örnekleyeyim: 

“Yüzünde son kullanması geç-

miş bir utanç.” (s. 34)  

 

Diş Hediği: 

 

D iş Hediği şu ana ka-

darki en açık öykü 

özelliğini taşıyor. Öyküde 

mekân unsuru belirgin ola-

rak yer alsa da yine herhan-

gi bir diyaloğa rastlamıyo-

ruz. Çoğunlukla yansıtmacı 

anlayışla işlenen kadın so-

runlarını bu öyküde iç mo-

nologla okuyoruz. Bu da -

eğer gözden kaçırmadıysam

- kitapta kadın anlatıcının 

yer aldığı ilk öykü anlamına 

geliyor. Daha önceki çalış-

malarımda yazarların karşı 

cinsten bir anlatıcı belirle-

melerinin bazı riskler taşıdı-

ğından söz etmiştim. Özel-

likle erkek yazarların, hele 

hele bir kadının iç sesini 

yansıtma tercihinin büyük 

cesaret istediğini düşünü-

rüm. Bu metinde kasaba-

köy karışımı bir yerde yaşa-

dığına inanabileceğim bir 

kadının iç sesini bulduğumu 

söyleyebilirim. Olabildiğin-

ce doğal, olabildiğince yaşa-

nan coğrafyayla ilişkilendi-

rilebilecek türden sıkıntılar-

la karşılaştım. Bununla bir-

likte ilk öyküden beri sayıla-

rı az da olsa günlük hayatta 

pek kullanmadığımız söz-

cüklerin -hedik sözcüğün-

den de anlaşılacağı üzere- 

öykülere serpiştirildiğini 
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gözlemliyorum. Bunun bir 

anlamı da zaman zaman kır-

salı konu edinen ama sanki 

büyük şehirleri anlatıyor-

muş gibi yazanlara yaptığım 

olumsuz eleştirilerin olumlu 

tarafa evrilmesinin yolların-

dan birini oluşturması. Yıl-

maz’ın hem o nahif kadın 

üslubunu tutturması hem de 

küçük görünen ancak öykü-

ye büyük katkılar sunan bu 

gibi ayrıntılara dikkat etme-

sini takdirle karşılıyorum. 

Okurun hem metnin içeriği-

ne hem de üslubuna yönelik 

güzel örnekler oluşturabile-

cek pek çok alıntı yapacağını 

düşünüyorum. Ben, pek es-

tetik bulmadığım bir iki 

cümleyi, öykünün “Herkesin 

bir parmağı vardır, sallamak 

için insanı bekleyen.” (s.38) 

cümlesinden kuvvet alarak 

örnekleyeyim:  

“Bu kuralları kim dikti böyle 

gökdelenler gibi?”  

“Yürekler çarpık kentleş-

me.” (s. 37)  

 Belki gülümseten, 

içinde ironiler barındıran, 

daha çok eğlendirmeye yö-

nelik bir metin olsa kabul 

edebileceğim bu tarz cümle-

leri bu öykünün içeriğine ve 

üslubuna uygun bulama-

dım.  

 

En Büyük Ortak Bölen: 

 

G eride kalan öyküleri 

de göz önünde bulun-

durunca konuların daha çok 

ev içi ve anlatılması zor so-

runlardan oluştuğunu göz-

lemliyorum. Çocuklara ithaf 

edilen ve anlatıcı olarak bir 

çocuğun tercih edildiği bu 

öyküde parçalanmış ailele-

rin çocuklar üzerinde bırak-

tığı tahribata tanık oluyoruz. 

Önceki öykülerde birkaç de-

fa karşılaştığımız kedilere, 

bu öyküde solucanların ve 

civcivlerin de katıldığını ve 

bu tercihlerin özellikle soka-

ğı, bir anlamda evin dışını 

temsil ettiklerini, bu sayede 

evin içinde cereyan eden so-

runlara toparlayıcı yorumlar 

hediye ettiğini söyleyebili-

rim: 

“Kediyi kovanın altına kapat-

tım. İçine yani. Önce sevindim. 

Orası onun odası oldu. Otur-

dum kovanın üstüne. Kedi beni 

anlar. Sever.” (s. 42) 

“Solucanlar kıvır kıvır. İkiye 

bölüyorum, tekrar birleşmek 

ister gibi çırpınıyorlar. Kavu-

şan yok.” (s. 43) 

“Civcivler heyecanlanıyor. 

Kalpleri güm güm, sarı sarı, 

duyar gibi oluyorum. Annem 

varken ben de heyecanlanıyor-

dum.” (s. 43) 

Başkişinin bir çocuk 

olarak belirlenmesinin ya-

nında çocukların o sürekli 

deneyen, arayan, yanılan 

ama her şeye rağmen devam 

eden öğrenme arzusunu 

gözden kaçırmamamızı 

öğütleyen ve farklı cümle 

kuruluşlarıyla zaman zaman 

belirginleşen “duyma” du-

rumunun, dikkat edilmesi 

gereken bir ayrıntı olduğunu 

düşünüyorum: 

“Benim kulaklarım duyar.” (s. 

42) 

“Duyar benim kulaklarım.” (s. 

43)  

 Bu duyma, duyabil-

me durumu çıkış yolları 

ararken -kitabın ismini de 

hesaba katınca- hevesi temsil 

edebilme özelliğini de taşı-

yor. Özellikle çocuğun adı-

nın buna dikkat edilerek se-

çildiğini düşünmek de 

mümkün. “Sirac” isminin 

anlamındaki “meşale, ışık, 

nur” sözcükleri bu düşünce-

yi doğrular, zannederim. 

Hevese ulaşma arzusu çeşit-

lense de ona ulaşma yolları-

nın aynı çeşitliliği sergileme-

diğini anlıyoruz:  

“Son günlerde hep yorgun. Sa-

bah yedide çıkıyor evden. Gece-



den bir sürü şey anlatıyor ba-

na. Teyzeni üzme, bahçeye dal-

ma, ocağı açma, musluğu kır-

ma, masa örtülerini karıştırma, 

kediyi kovalama… Kovaya ka-

patma mı diyor, kovalama mı? 

Yapma, etme diyor hep. Ne ya-

pacağımı hiç söylemiyor 

ama.” (s. 45) 

 Öykünün bir bölü-

münde teyze-çocuk diyalo-

ğunda ortaya çıkan çözüm, 

çocuğun büyümesiyle ve 

dolayısıyla özgürlüğünü el-

de edebilmesi ile ilişkilendi-

rilse de zamanın ilerleyişi-

nin teyzenin ölümü anlamı-

nı da taşıdığı özellikle vur-

gulanıyor. Yani hevese ulaş-

ma çabası aynı zamanda on-

dan uzaklaşmak anlamına 

da geliyor: 

“Senin on sekiz yaşına geldiği-

ni görmeyi çok istiyorum, dedi. 

On sekiz olursam kurtulurmu-

şum. (…) Ben on sekiz olunca 

sen ölürsün o zamana kadar, 

dedim. Laf sanki kaçtı gitti ken-

diliğinden. Tutamadım. Teyze-

nin gözleri büyüdü önce. Sonra 

güldü.” (s. 43-44) 

 Öykü, anlatım tarzını 

yine kısa cümlelerden ku-

rarken iç monoloğu da usta-

ca kullanıyor. Anlatıcının, 

yaşı hayli küçük bir çocuk 

olarak belirlenmesinin ar-

dından şöyle bir itiraz orta-

ya çıkabilir: Bu iç dünya ve 

özellikle de ifadeler bir ço-

cuk anlatıcı için ne kadar 

gerçekçi? Elbette konunun 

ve aktarımın doğallığını bu 

öyküde de vurgulamak ve 

takdir etmek gerekir. Çö-

züm yolu için figür olmayan 

anlatıcı tercihini sunmak 

mümkünse de Yılmaz’ın bu-

rada bu itirazı çürütebilecek 

son derece doğal bir gerekçe 

oluşturduğunu görüyorum. 

Genel itibarıyla çocuk açı-

sından gerçekçi bulunmaya-

cak cümleler, bir duyum so-

nucu ortaya çıkıyor: 

“Dilin kopsun, dedim kendime. 

Hay dilin kopsun Sirac. (…) 

Babamın lafı bu dil kopma-

sı.” (s. 44) 

 Gelelim öykünün 

başlığına. Genellikle öyküle-

rin isimleri kelime/kelime 

grupları bazında metinlerde 

yer alır. En Büyük Ortak Bö-

len’de -eğer gözden kaçır-

madıysam- böyle bir tercih 

yok. Hepimizin hem fiziken 
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hem de ruhen “küçük” ola-

rak değerlendirdiği ancak 

bu değerlendirmede yanılgı-

ya düştüğümüzü fark ettire-

cek ölçüde kapsayıcı bir baş-

lık. Kocaman bir ruhun 

abartısız, doğal, duygu yük-

lü bu anlatımını okurların 

hayli seveceğini düşünüyo-

rum.  

 

ffedaa: 

 

B ir önceki öykü olan 

“En Büyük Ortak Bö-

len”de parçalanmış bir aile 

vardı. “ffedaa”da ise parça-

lanmak üzere olan bir aileye 

rastlıyoruz. Eski Türk filmle-

rinde örneğini epey gördü-

ğümüz ve benim pek sevme-

diğim bir tanışmanın ardın-

dan gelen, üzerinde etraflıca 

düşünülmemiş bir evlilik 

söz konusu. Kültürel, kişisel 

uyuşmazlıklara rağmen 

dünyaya gelen bir kız çocu-

ğu. Metinlerin hem içeriğine 

hem de üslubuna uygun ha-

reket ederek daha doğal ola-

na, babaya yaslanan bir iliş-

ki. Futbolla, taksicilikle, or-

talama insanın hayat tasav-

vurlarıyla yoğrulmuş bu iliş-

kinin dışında kalan, entelek-

tüel diyebileceğimiz bir an-

nenin çözüm odaklı dönüşü-

mü söz konusu:  

“Yapbozunu yapıyor kadın bir 

yandan -bozuyor. Köşelerden 

başlayarak. Bin parça, kendi 

gibi.” (s. 49)  

 Öykü figür olmayan 

anlatıcıyla aktarım sağlıyor. 

Artık alıştığımız ölçülerde; 

metinlerin ne kadar gerçekçi 

de olsa bir kurgu ürünü ol-

duğunu ifade eden, okuru 

da metne ve duruma bir ba-

kış geliştirmeye davet eden 

cümlelerle yeniden karşılaşı-

yoruz: 

“Kadının adı da Sibel? Bıraka-

lım bu işleri. Babanın gözleri-

nin rengi yok, ona bakalım.” (s. 

51) 

 Bunun yanında bilinç 

akışının işlevsel kullanımıy-

la hem bir neden-sonuç iliş-

kisinin kurulduğunu göz-

lemliyor hem de metnin ge-

neline hâkim baskın yazar 

sesinden bir an olsun uzak-

laşıyoruz.   

 Metafizik unsurların 

da geleneğe uygun olarak 

önceki metinlerde olduğu 

gibi burada da kullanıldığını 

görmek mümkün. Belli ki 

bundan sonraki öykülerde 

de metafizik unsurlara bu 

biçimde rastlayacağız.  

 Yine öyküye yakışma-

dığını düşündüğüm bazı 

cümlelere rastladım. Kadın 

ve taksici arasında bir bakış-

maya, ilk heyecana yönelik 

bir cümle alıntılayayım: 

“Kız oralı değil, adam bura-

lı.” (s. 53)  

 

İkimiz Bir Figanın:  

 

Ö 
ykünün başlığı, zanne-

derim, Hakkı Bulut’un 

şarkısından esinlenilerek 

oluşturulmuş. İçerikte ise 

Şule Gürbüz’e rastlıyoruz. 

Genel itibarıyla yazar-eser 

isimlerinin kullanımını po-

pülist bir yaklaşım olarak 

değerlendirir, bunları met-

nin sindirmesi ve ancak bir 

fısıldama derecesinde aktar-

ması gerektiğini düşünü-

rüm. Bununla birlikte zaman 

zaman yerinde kullanımlara 

denk gelip takdir ettiğim 

metinlerin olduğunu da sak-

lamayayım.  

 Evvela yoğun bir me-

tin okudum. Kendini açık 

etmeyen, çeşitli biçimlerde 

yorumlanabilecek türden bir 

metin. Figür olmayan anlatı-

cı tercih edilmiş. Hevesin 

Kaçış Yönü için bu tercih söz 

konusu olduğunda metinle-

rin birazcık masal tadı verdi-
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ğini hissettim. Ayrıca öykü 

kişilerinin iç dünyalarına da 

biraz yabancı kaldığımız bir 

anlatım ortaya çıktı. Yani bir 

anlamda karakterlerden zi-

yade tiplerle karşılaştım. Ta-

bii bunlar birer olumsuzluk 

değil. Yazarın tercihi.   

 Konu için kapsayıcı 

şeyler söylemek mümkün. 

Ancak kesin olmak zor ve 

bunu son derece olumlu 

karşılıyorum. Yani öyküde-

ki çocukların engelli oldu-

ğunu düşünerek okumakla 

geçim sıkıntısı yaşayan bir 

ailenin estetize edilmiş hika-

yesini okumaya kadar pek 

çok algılayışa kapı açmayı, 

öykünün başarısı sayıyo-

rum.  

  

İpe Sapa Gelmez: 

 

A çıkçası öykünün orta-

larında epey bir endi-

şeye kapıldım. Bu endişe 

öykünün etkisi değildi. He-

men tahmin edilebilir bir 

sonla bitme endişesiydi. An-

cak öykünün sonu hem bu 

endişeyi dağıttı hem de öy-

küyü kendi doğallığı içinde 

çok güzel bir yere oturttu.  

 Yine öyle abartılı ko-

nular seçme uğraşına giriş-

meyen bir içerik var. Her ne 

kadar klasik bir aile içi ileti-

şimsizliği söz konusu gibiy-

se de özel yabancılaşma ör-

neği sergilediğini söyleyebi-

leceğimiz bir başkişi var. 

Metinlerin çoğunda önemli 

bir işleve sahip olan “ev”e 

burada da rastlıyoruz. 

“Döndüm eve. Ev dönülen bir 

yerdir. Boşlukta döner gi-

bi.” (s. 61)   

 Ev, bir apartmanın 

bodrum katına konumlandı-

rılmış. Bu konumlandırma 

hem toplumsal ölçekte dü-

şük ya da orta gelirli insanı 

hem de bireysel ölçekte baş-

kişinin ruhsal durumunu 

yansıtmada işlev kazanıyor. 

Bir sığınma limanı olmanın 

yanında bütün çabalarımı-

zın boşa çıktığı bir yer aynı 

zamanda: 

“Dışarıdan sürekli insanlar 

geçiyor. Dışarıda sürekli insan-

lar. Ben süreksiz insan. Geçi-

yorlar, alt yazı gibi. Pencerede-

ki boyaya aldırmadan. Rengine 

hiç bakmadan. Kalan boyayla 

gidip bir ok işareti mi yapsam 

pencerenin üstüne. Aşağı yön-

lü bir ok. İçeriye açılan.” (s. 

62) 

 Doğal bir sonuç ola-

rak da işe yaramama duy-

gusu: 

Hiçbir işe yaradığın yok. Yara-

dığınız. Sen ve için.” (s. 62)  

 Hemen şunu belirt-

meliyim ki figür anlatıcı iç 

monologla aktarımı sağlar-

ken bilince düşen, başkaları 

tarafından söylenmiş başka 

cümlelerle de -yukarıdaki 

alıntı buna örnektir- karşıla-

şıyoruz. Okura yardımcı ol-

ması bakımından bu cümle-

ler farklı yazı tipiyle yansı-

tılmış. Bu cümlelerin yanı 

sıra rüya/kâbus haliyle yer 

alan kısmın da bu farklı yazı 

tipiyle yazıldığını ancak bu-

nu çok da gerekli görmedi-

ğimi ifade edeyim. Her ne 

kadar basit bir şekilsel yak-

laşım olarak değerlendire-

bilsek de bu tercihin okura 

yardımcı olduğu kadar met-

nin yoğunluğuna zarar ver-

diği de açıktır. Evet, okur 

genel itibarıyla metni her 

yönüyle kavramak ister ve 

bunu başarıp başaramadığı-

na bakmadan notunu verir. 

Ancak bu, yazarda bir kay-

gıya dönüşmemeli kanaatin-

deyim.  

 Öykü; anneden soka-

ğa, ekonomiden sosyal iliş-

kilere hatta ilk insandan bu 

yana her dönemde rastlaya-

bileceğimiz “insanı insanla 

kırma”ya uzun uzun konu-
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şulması gereken pek çok ay-

rıntıyla dolu. Ben daha çok 

bütün bu saydıklarımın har-

manlanarak ceviz, soda, ev 

gibi hafife alabileceğimiz do-

ğal temsillerle anlatılmasını 

dikkate değer buldum.  

 

Öyle Böyle Değil:  

 

K itabın en hacimli öy-

küsü. Uzun metinle-

rin, tüketim çağında kayda 

değer riskler aldığını düşü-

nürsek bu öykünün de risk 

aldığını söyleyebiliriz. Hem 

burada hem önceki öyküler-

de, genel hatlarıyla bize tanı-

dık gelen pek çok konuya 

rastladıysak da Yılmaz’ın 

biçimsel bazı uğraşları ve iç 

dünyayı daha yoğun işleme 

arzusuyla daha çok moder-

nist romanlarda gördüğü-

müz yalnızlıkları okuma ola-

nağını bulduk. Bu öykünün 

de böyle bir yönü var. Tabii 

bu özellikle karşılaşmanın 

sayısı artınca aynı zamanda 

ne yazdığının farkında olan 

bir yazarla karşı karşıya ol-

duğunuzu anlıyorsunuz. 

Hemen burada, bu cümlenin 

anlamına dair bir parantez 

açmak isterim. Ne yazdığı-

nın farkında olmayan yazar-

lar var mıdır? İyi-kötü yazar 

ayrımına gitmeden ortalama 

bir bakışla her yazarın oku-

ra, hesap etmediği bazı çıka-

rımlar sağladığını biliriz. Zi-

ra ne kadar hesap kitap ya-

pılırsa yapılsın sanat eseri-

nin varacağı son noktaya ka-

rar verebilmek çok kolay gö-

rünmüyor. Bütün bu 

“farkında olma”ya rağmen 

Yılmaz da bu yazgıdan muaf 

değildir. Elbette onun da he-

defini tayin edemediği pek 

çok ayrıntı metinlerinde 

mevcuttur. Ancak metinler-

de sık karşılaşılan özellikleri 

bir tercih olarak değerlendir-

mek de mümkündür. 

 Öykü, önceki öykü-

lerde söz konusu edilen 

ölüm odağında çeşitli kayıp-

larımıza duyduğumuz acı-

nın yanı sıra bu acıların ve 

dolayısıyla ruhumuzun da 

ne kadar anlaşılabilir olduğu 

ya da dikkate değer görül-

düğü üzerine kurulu. Duy-

gusal olarak parçalanmış bir 

birey başkişi olarak belirle-

nirken öykünün biçimsel yö-

nü de buna uyum sağlıyor:  

“İnsanların nasıl oluyor da pa-

zara gidebildiklerine, ayakkabı-

larını rahat bağlayabildiklerine, 

gökyüzüne tasasız bakabildikle-

rine şaşırıyor ve içinde açan 

korku çiçeklerini bir türlü kopa-

rıp. Atamıyordu. Çiçek kopar-

mak bile onda ölüm. Çağrışımı 

yapıyordu. Ettiğini bulacağın-

dan ürperiyor, çiçeklerin boy-

nuna ilişemiyordu. Kokularını 

bilmez, burnunu kalbine düşü-

remezdi artık. Bir bahar manza-

rası koklayacak olsa burnuna 

kan. Dolardı hemenc” (s. 66) 

Hep böyle kılıç. Kesiğiydi dü-

şünceleri de içine akıttığı. 

Cümleleri de. Kopuk kop arıl-

mış dağ ı l mı şşş. Korkuyla 

hasırlanmış. Bir türlü sonuca. 

Bağlanamam” (s. 67)  

 Öykünün yalnızlık 

anlayışına da bir örnek ver-

mek gerekirse:  

“Zayıftı, sessize alınmıştı, top-

lu taşımalarda fazla yer kapla-

mazdı. Toplu taşımalarda toplu 

taşındığına da inanmıyordu 

artık. Kendisini taşınabilecek 

bir topluluğa dahil. Edemedi ha 

deyince.” (s. 67)  

 Başkişiyi, öykünün 

başlangıcıyla beraber kalbin-

de bir kılıçla tanımaya başlı-

yoruz. Kılıç, genel çerçevede 

hepimizin göğsüne saplanan 

bütün kılıçları temsil ediyor. 

Anlaşılma duygusunun yeri-

ni zamanla diğerlerine 

uyum sağlamak alıyor. Ben-

zer yapıyı, bilinen ve çok 

özel bir örnek olan Haldun 

Taner’in On İkiye Bir Var 

öyküsünden hatırlayabiliriz. 
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Her iki öykünün finali, di-

ğerleri gibi yaşayamamanın 

yarattığı boşluğa sürüklüyor 

bizi. Bu uyum sağalama ça-

bası kısa bir süre için olum-

lu görünse de sonuç kaçınıl-

maz: 

“Bir zamanlar hayatlarını nasıl 

böyle sıradan ve tasasız yaşa-

dıklarına şaşkınlıkla baktığı 

insanlardan biri oldu sonunda. 

(…) Cümleler toparlandı, kop-

malar onarıldı, ifadeler duru-

laştı.  

Korkuları gidince değeri de 

düştü kalbinin.” (s. 73-74)  

 

Baktım Göğe Bakar Gibi 

Toprağa: 

 

İ 
nsanoğlu merakına yeni-

lir önünde sonunda. 

Umursamaz davransa da 

merakını gidermek için uğ-

raşır. Ona ulaşınca da pek 

tabii tebessüm edebilir. Zan-

nederim, “hevesin kaçış yö-

nü” ifadesiyle rastlaşmak bu 

tebessümü doğurur. Bazı 

öyküler için tek tek ifade 

ettiğim sonra genel itibarıy-

la kitaba yayıldığını gözlem-

lediğim “ölüm”le burada da 

rastlaştık. İşin doğrusu, bi-

raz da hevesimi kaçırdı. Ne 

üretirsek, ne söylersek, ne 

yaşarsak, ne yaşatırsak ve 

bunları ne kadarlık bir süre-

ye yayarsak yayalım bir ön-

ceki öyküde olduğu gibi bü-

tün çabaların toprağa düşe-

ceği, hevesin sonlanacağı bir 

anımız olacak.  

 Öykü sokaktan, ço-

cuklardan alıyor hevesi. El-

lerinize tutuşturuyor. Akıllı-

lık da ediyor. Güçlü olan 

heves, çocukça heveslerdir. 

Üstelik önünde nice heves-

ler için uzun zamanlar da 

vardır. Hatta daha güzel he-

veslerin daima biraz daha 

büyümekle ilgili olduğu ya-

lanına da inandırır. Ansızın 

toprağa bakabileceğinizi dü-

şündürmez. Ama bu, ger-

çekten de böyle midir?  

 Dingin bir üslupla 

vermek istediğini verdi öy-

kü. Her okur için yeterince 

anlaşılır. Kısa, net: 

“Cenaze arabasının önüne ge-

çersek ölümün de önüne geçe-

ceğimize inandık.” (s. 79) 

 

Onmaz Olsun:  

 

P ek çok öykünün baş-

langıç kısmı, anlam 

arayışına itti. Bu öykünün 

bütününün bu özelliği sergi-

lediğini söylemek yanlış ol-

maz. Ancak çıkarımlar mut-

laka farklılık gösterecektir. 

 Öykü bazı bölümlere 

ayrılarak ele alınmış. Figür 

olmayan anlatıcının, geride 

kalan öykülerde zaman za-

man gösterdiği bilgelik, öy-

küye hâkim kılınmış. Benim 

daha çok tasavvufta kemale 

ermekle ilişkilendirdiğim 

öykünün ilk bölümü 

“bağlanma” üzerine. Bu bö-

lümde, Yılmaz’ın tabiriyle, 

tenekemiz henüz boştur. 

Doldurmak için girişilen ilk 

eylem, daha çok “görünür” 

olanla ilgilidir: 

“Saçlarını kalbinden yana tarı-

yordu artık. Böyle bir yön, böy-

le bir yan olduğunu öğrenmiş-

ti.” (s. 81) 

 Alıntıdan da anlaşıla-

cağı üzere daha çok hevesle-

rin ışığında bir doldurma 

biçimi olarak da düşünüle-

bilir bu eylem. Sonra 

“çözülme” gelir. Tatların 

yanında başka tatların keşfi. 

Kendini tanımaya, gerçek-

leştirmeye doğru atılacak 

önemli bir adım. Önceki 

aşamada doldurulan teneke, 

bu kez bulanmaya başlar. 

Başka bir yön daha keşfedi-

lir: 

“Saçlarını aklından yana tarı-

yordu artık. Böyle bir yön, böy-
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le bir yan olduğunu öğrenmiş-

ti.” (s. 82) 

Sonuncusu “dağılma”:  

“İnsanın en kadim kabuğu da-

ğılmaktır ve bu kabuğun en ka-

dim ilacı yine, yeniden bağlan-

maktır.” (s. 83)  

 Bu dağılma hali, aynı 

zamanda, yeniden boş bir 

tenekeye dönme anlamına 

geliyor. Birçok tecrübe so-

nunda elde edilen birikim, 

tenekeyi doldurmak için ye-

ni bir şans tanıyor ve bir 

döngü haline geliyor. Yuka-

rıda bahsettiğim bölümlerin 

3’ten geriye doğru sıralanışı-

nı da göz önünde bulundu-

runca hem bu döngünün 

farkına varıyor hem de öy-

küdeki yolculuğun kaç defa 

tekrarlanmış olabileceğini 

düşünmeye başlıyoruz: 

“Saçlarını tamamen kazıttı 

şimdi. Böyle bir boşluğun, böy-

le bir yokluğun olduğunu da 

öğrenmişti.” (s. 84) 

“Suya atılan taşın oluşturduğu 

dalgalar hala canlıydı. 

Aslına, dinginliğine dönmek 

için birbirlerini sarıp durdular. 

Her biri diğerinin ardından ge-

liyordu.” (s. 85)  

Bölümlerle ilgili çıka-

rımlarımı ifade ettikten son-

ra “teneke” tercihini de son 

derece işlevsel bulduğumu 

ekleyeyim. Henüz hamken -

yani boşken- epey ses çıka-

ran tenekemiz, doldukça da-

ha tok sesler çıkarmaya baş-

lar. Sonra zamanla teneke 

dolar, boşalır, tekrar dolar, 

tekrar boşalır… Ses çıkarma-

maya başlar. Esas görevini 

yapmaya odaklanır.  

 Öyküden elde ettiğim 

çıkarımlar, abartılı görülebi-

lir. Burada basit bir gönül 

ilişkisi vardı, hepi topu bu 

kadardı, denilebilir. Ancak 

“Öyle Böyle Değil” öyküsü-

nü değerlendirirken ifade 

ettiğim gibi, yazarların, me-

tinlerinin varacağı son nok-

taya karar verebilmelerinin 

mümkün olmadığını yeni-

den tecrübe etmiş oluyoruz. 

Tabii kabaca tabirle, bunu 

sağlayan şeyin yarısı yazarın 

maharetiyse yarısı da oku-

run birikimidir.  

 Öykü, biçimsel olarak 

hem çeşitli bölümlere ayrıl-

mak hem de ana hatlarını 

kaybetmeden ufak tefek bazı 

değişikliklerle kayda değer 

bir ustalık sergiliyor. Birbiri-

ne çok benzer olmasa da Fe-

rit Edgü’nün Okumak Ey-

lem’ini hatırlatacaktır, diye 

düşünüyorum. Biraz da risk-

li bir girişim olarak değer-

lendirilebilir. Başarıya ulaştı-

rabilmenin en makul yolu-

nun hacmi azaltıp yoğunlu-

ğu arttırmak olduğunu dü-

şünüyorum. Yılmaz’ın da bu 

yolu iyi kullandığını görü-

yorum.  

 

Başrol Ölürse: 

 

S on öykü, kurguyla ger-

çek yaşamın iç içe geç-

tiği kısa ve son derece yoğun 

bir özellik sergiledi. Hayat-

larımız bütün gerçekliğiyle 

ortadayken ve ona hiç kimse 

ilgi göstermezken daha basit 

ölçülerde ele alınan kurgula-

rın alkışlayanı daha fazladır. 

Yaşadığımız bu gösteri ça-

ğında gerek kurguların ge-

rekse de sahte eylemlerin, 

düşüncelerin varlığını hepi-

miz yakından tanırız. Hatta 

bazen onlardan biri oluruz. 

Öykü, hangi tavrı daha çok 

tercih ettiğimiz hesabını 

yaptıracaktır.  

 

Sonuç:  

G ökhan Yılmaz’ın ilk 

iki kitabından bağım-

sız olarak ele aldığım Heve-

sin Kaçış Yönü, doğrusunu 

söylemek gerekirse, ilk bir 

iki öyküde hoşlanamayaca-

ğım bir tarzı varmış gibi gö-
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rünüyordu. Hatta öyle ki 

üçüncü öyküyü okumaya 

başladığımda bu duygum 

neredeyse kesinleşecekti. 

Ancak geri dönüp şöyle bir 

baktığımda epey notlar aldı-

ğımı ve başarılı bulduğum 

yönlerinin beklentimin üze-

rinde olduğunu fark edince 

kitabın da bir canı olduğunu 

ve onu sevmeye çalışırsam 

bana daha başka güzellikler 

sunabileceğini hissettim. 

Böyle hissetmemin temel 

sebebi, kuşkusuz, öykülerin 

içerik olarak belirledikleri-

nin hayatımızın içinde, her 

an yanı başımızda olmala-

rından kaynaklanıyordu. 

Kitabı bitirenlerin aklında 

“ölüm, ev, anne, çocuk, civ-

civ, ceviz, soda, kedi, solu-

can, cacık, tarhana” gibi pek 

yakın olduğumuz varlıkla-

rın, kavramların kalacağına 

tebessümle inanmak… Son-

ra sonra birbirine çok ben-

zer cümle yapılarını oku-

maktan kaynaklı bana biraz 

uzak gelen bu kısa, yarım 

ağız, eksik, parçalanmış üs-

luba alışabildiğimi ve onu 

daha iyi anlayabildiğimi dü-

şünmeye başladım. Öyküle-

rin duygu yoğunluğuna ya-

kışmadığını hissettiğim bazı 

cümleler dışında ise nere-

deyse olumsuz bir değerlen-

dirmede bulunmadım. Bu-

nunla birlikte, yazının ba-

şında belirttiğim üzere, yo-

rumlarımı okuma anlarında 

yaptığım ya da öykünün he-

men bitimine iliştirdiğim 

için -eğer fark edilecekse- 

bakış açımın öyküler ilerle-

dikçe değiştiğinin fark edil-

mesinden rahatsızlık duy-

madan kitapla gitgide ya-

kınlaştım. Aslında sekiz ki-

taplık bu seriden elde etmek 

istediğim ve okurların da 

hoşuna giden temel nokta, 

değerlendirmelerin niteli-

ğinden çok bu doğal haldi, 

zannederim. Peki, toparlayı-

cı bir son olarak ne söyleye-

biliriz? “Hevesin Kaçış Yö-

nü” kesinlikle fırsat verilme-

si ve sabredilmesi gereken 

bir kitap. Yılmaz’ın içerikten 

ziyade üslup noktasında 

risk aldığını düşünüyorum. 

İyice düşünülmüş, hesabı 

kitabı yapılmış bir dosya 

olarak da iddiasını kazan-

mış görünüyor. Her ne ka-

dar şöyle bir düşününce 

“Bir Buçuk Dayı Hikaye-

si”ni diğer öykülere göre 

biraz daha önde görsem de 

seri içinde incelediğim diğer 

kitaplara oranla “Hevesin 

Kaçış Yönü”nü daha denge-

de durabilen öyküler topla-

mı olarak değerlendirdim. 

Yani çok iyi bir öykü oku-

duktan sonra -amiyane ta-

birle- çok kötü bir öyküye 

geçtiğiniz hissini yaşamıyor-

sunuz. Özetle biçimsel bazı 

denemelerin yer aldığı, 

abartılı konuların ve finalle-

rin tercih edilmediği, hacim 

olarak yormayan ancak üs-

lubunu benimsetmek iste-

yen, kıyıda köşede kalmış 

duyarlıkları kendi doğallı-

ğıyla yeniden gösteren ve 

tabii toplamda bıraktığı 

duyguyla da biraz heves ka-

çıran bir kitap Hevesin Ka-

çış Yönü.  

 Serinin sonunda gü-

nümüz öykücülüğüyle ilgili 

toplamda bir şeyler söyleme 

gerekliliğini hissetsem de 

hem incelediğim kitap sayı-

sının buna yeterli olmadığı-

nı hem de bunun çok ciddi 

bir had sorunu olacağını dü-

şündüğüm için toptan de-

ğerlendirmeyi -kendi biri-

kimlerini de ekleyerek- oku-

ra bırakıyorum. Bu vesileyle 

bu serinin yazılmasını iste-

yen, eleştirisini ileten, tevec-

cüh gösteren herkese ve de-

ğerlendirmelerimi büyük bir 

olgunlukla karşılayan bütün 

yazarlarımıza teşekkür edi-

yorum.  
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E vim, şehrin biraz 

ucundadır. Alışve-

rişlerin yapıldığı, insanla-

rın kaynaştığı, resmi gün-

lerde siyasilerin gelip mi-

tingler düzenlediği ve tu-

ristlerin yakalanacak an 

peşinde koştukları hare-

ketli ucunda değil de sa-

kinlerinin her şeyi oldu-

rup bitirdiği, bu olmuş 

bitmişlikte felsefi bir aş-

kınlık buldukları ama bu-

nu kimseye söylemedikle-

ri, yaşanan zamanı don-

durdukları ama o don-

muş zamanı her gün ya-

şamaya ısrarla devam et-

tikleri ucunda.  

 Bu uçta yaşıyorsa-

nız siz de o zaman gibi 

donmuşsunuzdur. Ara 

sıra, donmuş insanların 

da temel ihtiyaçlarını gi-

dermeleri gerektiğinden 

şehrin diğer ucuna gider, 

biraz elektrik verilmiş gi-

bi canlanır, ipleri aynı 

cambazın elinde olan 

kuklaları andırmanıza yol 

açan birbirine benzer ha-

reketlerde bulunursunuz. 

Hepsinin eğitimi tarihsel 

silsilenin bir yerinde aynı 

ustaya dayanan berber-

lerden birinde tıraş olur, 

hangi aradan girerek bul-

duğunuzu bilmediğiniz, 

belki de hiç üst üste aynı 

aradan girmediğiniz için 

hiç üst üste kendisinden 

alışveriş yapmadığınız 

aile tuhafiyecinizden bir-

takım şeyler alır, her sefe-

rinde bahçesi değişen o 

konakta bir bardak kahve 

içer, aynı kişi olacak ka-

dar benzer ama rakip 

olan helvacıların birinden 

alışveriş yaparsınız. 

 İşler bitince ise ha-

reketi yavaş yavaş bitire-

cek olan, şehrin diğer 

ucuna doğru durakları 

arası mesafenin bile arttı-

ğı, ilerledikçe uzaydaki 

bir saatin akrep ve yelko-

vanları gibi ağırlaşan dol-

muşların kalktığı meyda-

na doğru yola koyulursu-

nuz. Zaman bükülür. He-

nüz uzaktayken, meydanı 

görünce, boyanarak ah-

şap havası verilmiş du-

raklarda bekleyen dol-

muşlara bakınca, evin; 

dolayısıyla şehrin diğer 

ucunun dinginliği, içinizi 

sarmaya başlar ve siz 

adeta şimdiden kanepeni-

ze uzanır, bir özlem du-

y a r s ı n ı z .  A n n e n i z 

“Uyuma orada!” demesi-

ne rağmen uyumaya, dış 

giysinizin üzerinizden 

çıkmasının akşamı bul-

masına, soyulup yenmiş 

elmanın kabuklarının ol-

duğu tabağın baş ucunuz-

da saatlerce durmasına… 

 O gün de şehrin 

dişli çarklarına kendimi 

teslim edip gerektiği gibi 

çıktıktan sonra meydana 

yöneldim. Dolmuşların 

sıra sıra dizilmiş hâlde 

beklemeleri, bana uzak-

tan, yeni doğmuş bebek-

lerin bir odada yan yana 

uyumalarını anımsattı. 
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Nehre Karşı 

Gülnur Özdemir 
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Esneyerek yürüdüm ve 

beni doğru yere götürecek 

dolmuşa bindim. Dolmuş 

yolculuğunun, yaprakla-

rın renklendirdiği nehir 

kenarında ağır ağır ilerle-

me kısmından sonra en 

sevdiğim kısmındaydım: 

Yapmam gereken her şeyi 

yapmış vaziyette oturup 

dolmuşun kalkmasını bek-

leme. Dışarıda sağa sola 

koşuşturan, belki de sade-

ce gezinen ama benim gö-

züme telaşlı görünen in-

sanları seyretme, onların 

henüz bitiremediği işleri 

bitirmiş olmanın tatminini 

hissetme, bir zamanlar on-

lardan biri olduğunu ama 

artık adeta sınıf atladığını 

bilmenin hazzını yaşayıp 

onlara üzülme… 

 Yerime –sağdaki 

tekli koltuklardan biri ye-

rim olur- oturduktan son-

ra, bu çok sevdiğim anla-

rın tadını çıkarmaya başla-

dım. Sağda görünen PTT 

kuyruğundaki insanlara, 

hiç PTT’de işim olmamış 

ve hiç olmayacakmışçası-

na acıdım; müstağni bir 

tavırla onları seyrettim, iyi 

ki de seyrettim çünkü onu 

gördüm. 

 Kütten uzun, uzun-

dan kısa dümdüz kesilmiş 

siyah saçları, kalçalarını 

örten kırmızı bol ceketi, 

siyah dar pantolonu ve 

koltuğunun altında koca-

man bir paketle sıranın 

önlerinde duruyor. Yüzü 

kapıya, sırtı bana dönük. 

Görebildiğim kadarıyla 

onu inceliyorum. Düz si-

yah saç, orta kiloda görü-

nen bir vücut, orta bir 

boy… Aslında onun “o” 

olduğunu düşünmek için 

elimde yeterince veri yok. 
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İnmek istiyorum emin ol-

mak için. Sadece ve sadece 

emin olmak için… Saat 

16.03. Şoföre hemen geri 

geleceğimi söyleyip gidip 

baksam. Bunu düşününce, 

sahne tüm absürtlüğüyle 

beynimde canlanıyor. Dol-

muştan inip koşa koşa PTT 

sırasına giren bir genç, sı-

rada duran insanların ya-

nından “Kısa bir işim var 

da...” diyerek geçiyor. O 

olup olmadığını anlamak 

için kadına sesleniyor. Ka-

dın o. Ee? Şimdi? 

 Y e r i m d e 

(İnmediğime göre evet.) 

kalıp gözlemimi oradan 

yapmayı planlıyorum. Ar-

kası doğal olarak hâlâ bana 

dönük. Olsun, birazdan 

nasıl olsa içeri girer ve gi-

şelerden tarafa, sola döner. 

Ben buğulu camın ardın-

dan da olsa onu tanırım. 

Profilinden, yüzünün yarı-

sından, bir eğilişinden, bir 

saç düzeltişinden… 

 Tanır mıyım? Bilmi-

yorum. Akşama, yani her 

şeyin melankolikleştiği, 

hayır; televizyon seyretti-

ğimiz için buna izin ver-

mediğimiz zaman dilimine 

bu kadar az kalmışken, 

tam eve gidecekken, dol-

muş halkıyla bu kadar 

kaynaşmışken, dolmuşun 

en sevdiğim yerinde yer 

bulmuşken hatta ve hatta 

ücretimi (3,25 TL) ödemiş-

ken inmek olacak şey mi? 

Aslında inip geri gelmek 

hâlâ imkânsız değil. Saat 

16.04. Yani 6 dakikam var. 

Yeterince hızlı olursam ve 

şoförü haberdar ederek ya-

parsam bu mümkün. Ya o 

sırada içeri girerse? Olsun, 

ne kaybederim ki?  

 Ben indikten sonra 

içeri girerse ben de peşin-

den girerim ama o zaman 

işler biraz zorlaşır. Çünkü 

o zaman tesadüfen karşı-

laşmış gibi yapamam. Be-

nim de PTT’de işim olmalı, 

bir iş uydurmalıyım kendi-

me, o zaman çantalarımla 

beraber inmeliyim, paramı 

da geri istemeliyim. Hiç de 

benlik değil. Paramı geri 

istemek de onun o olup ol-

madığını öğrenmeden işi 

burada bırakmak da… 

 Onu tam karşısın-

dan görmek istiyorum. Bu 

kadar görmek bile, görmüş 

olma zannı bile bir şeyleri 

geri çağırdı. Bir şeyler de-

ğişti. Bir ağacın üzerindeki 

örtü bir parmak hareketiy-

le çekiliverdi; ortaya, renk-

li fenerlerin, simli kozalak-

ların asılı olduğu şahane, 

neşeli, heyecan verici bir 

şey çıktı. Onu görmenin 

düşüncesi hatta varlığının 

hatırlanmasıydı bunu ya-

pan. Ama bu o değil, bu 

kadının boyu daha uzun. 

Sırada ilerledi ve arkasın-

daki adamlardan ayakka-

bılarını göremiyorum yok-

sa topuklu mu? Ayakkabı-

larını göremiyorum ama 

arada bir ağırlığını verdiği 

ayağını değiştirmesi, dizini 

kırıp sallanması onun ha-

reketlerini andırıyor. Bu 

kadın o olabilir, onunla 

şimdi karşılaşmazsam son-

suza dek karşılaşmam de-

mektir. Yaşadığı yerin bu-

rası olmadığını biliyorum, 

buraya birilerini ziyarete 

gelmiştir; birilerini ziyarete 

geldiğimiz yerde PTT’ye 

gitmeyiz. Ama belki de gi-

deriz, gezmeye geldiğimiz 

yerden sevdiklerimize al-

dığımız hediyeleri, dönüş 

yolunda kırılmasınlar diye 

postaneden göndermeyi 

seçebiliriz, özellikle de ince 
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biriysek! Tanrım demek 

ki bu o! Peki görüp de ne 

diyeceğim?  

 “ M e r h a b a ” 

“Merhaba” “Nasılsın?” 

“Nasılsın?” “Nasıl ola-

yım, diyalog bile kurgula-

yamıyorum, sen nasıl-

sın?” “İyiyim?” “Ben de 

iyiyim.” Bunun için mi 

işimi gücümü bırakıp 

dolmuştan ineceğim sene-

ler sonra? Hem de dol-

muşun kalkmasına 4 da-

kika kala… 

 Aralarındaki mesa-

feler, gitgide açılan du-

raklar çağırıyor. Koltu-

ğun kenarına tehlikeli bir 

şekilde koyulmuş çay 

bardağı çağırıyor, yasal 

uyuşturucu -uzaktan ku-

manda- çağırıyor. Anne-

nin değişmeyen düzeni 

çağırıyor; şefkatli sesi, TV 

karşısında geçirilen ve 

uyanmayla başa dönüve-

ren dertsiz saatler çağırı-

yor. Ama hayatın başka 

bir felsefesi olabileceğine 

dair bir fikir de çağırıyor; 

benden başka bir benin 

ortaya çıkma ihtimali, bir 

de ne zaman duymaya 

başladığımı bilmediğim 

bir özlemin adresi çağırı-

yor. Garip garip düşünce-

ler çağırıyor, ev çağırıyor 

ve gerçek adresim, annem 

çağırıyor ve sevdiğim, 

huzur çağırıyor ve bilin-

mezlik… Ve galiba bir 

de…  

 Artık kararsızlığı 

bırakıp bu işi bitirmeli-

yim. Yere koyduğum eş-

yalarımı almak için eğili-

yorum. Kafamı kaldırıp 

sola döndüğümde ben 

dışarıyı izlerken dolmu-

şun dolduğunu görüyo-

rum. Pazar çantalarıyla 

teyzeler, yığın yığın valiz-

lerle turistler, içeri nasıl 

soktuğunu bilmediğim 

uzun inşaat demirlerin-

den oluşan bir demetle 

bir inşaat işçisi duruyor 

ayakta. Bacağımı uzata-

cak oluyorum, demirler 

havalanıp göz hizama ge-

liyor. Altından geçme 

saçmalığını deniyorum, 

burnumun ucunda dik 

koyulmuş kocaman bir 

valiz beliriyor. Tam bir 

çare bulacağım, dolmu-

şun hareket etmesiyle bir-

likte her şey bitiyor. İşte 

hep böyle küçük şeyler 

yüzünden küçük biri ola-

rak kalıyorum. 

 Dolmuş ilerliyor. 

İpleri gökyüzüne asılı bir 

salıncağın ileri gitmesi 

gibi ilerliyor. Onunla bir-

likte nehre paralel süzü-

lüyorum. Artık bitti. Ne-

hir kenarındaki ağaçlar, 

yapraklar, yürüyen insan-

lar gözlerimin önünden 

geriye akıyor. Dolmuşa 

teslim olmuş ilerliyorum. 

Hiçbir şey düşünmeme 

gerek yok. Bir sapanla fır-

latılmış bir taş gibi özgü-

rüm şimdi. Yoksa… Yok-

sa bir sapanla fırlatılmış 

bir taş kadar mı özgü-

rüm? 

 Ürperiyorum. Çan-

talarımı kapıp demir küt-

lesini, pazar çantalarını, 

valizleri aşarak düğmeye 

basıyorum ve kapıya ula-

şıyorum. 

 Geri dönüp nehre 

ve bana doğru akan diğer 

her şeye karşı koşuyor, 

koşuyorum. 

 2 Eylül 2021/ Kastamonu 



Emrah Kurul’un 

Kambur romanı 

Üzerine 



 

    Sevgili Emrah Ho-

cam, 

 Dil olarak akıcı 

ve şiirsel bir metin 

okudum. Buna söyle-

yecek sözüm yok. An-

cak edebi metinlerin 

bence temel dinamiği 

dil değildir. Dil bir 

araçtır, amaç değil. 

Alt metin, üst metin, 

yan metin, kenar me-

tin ile ilgili laf sala-

tasından ziyade der-

dimi tam anlatabilir 

miyim bilmiyorum. 

Şöyle ki: 

       Kıymetli Turgay abi, 

“Kambur” üzerine yaptı-

ğın eleştiriyi çok be-

ğendim, bunu söyleme-

den başlayamazdım. Bu-

güne değin esaslı bir 

değerlendirme yapılma-

dığından da olacak, 

böyle kıymetli fikirler 

görünce heyecanlandım. 

Eleştirilerinde katıldı-

ğım ya da sen söyleyin-

ce fark ettiğim husus-

lar olmakla birlikte 

bazı eleştirilere de ya-

nıt vermem gerekecek. 

Hem daha iyi anlaşılması 

hem de derli toplu ol-

ması açısından maddele-

yerek cevaplamaya ça-

lışacağım. 



 

 

1. Şayet bir metin dört 

parçadan oluşuyorsa 

ve bu parçalardan biri 

eksilirse metnin tama-

men boşlukta salınması 

gerekir. Ancak Kambur 

adlı romanda Firdevs 

başlığı ile verilen bölü-

mü komple atıverseniz, 

sanıyorum çok bir şey 

eksilmiş olmayacaktır 

metinde. Belki roman 

daha derli toplu ve 

“Kambur” kelimesinin et-

rafında dolaşacaktır. 

Bu yüzden romana bu 

pencereden bir kere da-

ha bakın. Öykü fazlalığı 

kaldırmaz ve silinerek 

yazılır ama roman da 

aynı durum söz konusu-

dur. konu dışında kalan 

bölümler dağınık gös-

terir metni. 

1. Dil meselesi benim hassas mese-

lem, hatta öyle ki bütün edebî me-

tinlerde ilk dikkat ettiğim unsur 

dildir. Burada “dil”den kasıt salt 

tasvirler, söz sanatları vb. değil 

elbette. Metnin türüne göre değiş-

mesi elzem dil yapısı ve sözcük da-

ğarcığı. Dil, senin de söylediğin gibi 

“araç”tır elbette fakat  araç, 

“amaç”a götürmüyorsa ne amaç 

gerçekleşir ne aracın bir ehemmiye-

ti kalır. Sanatsal metinlerin malze-

mesi olan dili ihmal etmek, anlatıl-

mak istenen bütün düşünceyi değer-

siz kılar. Diğer sanat dallarındaki 

malzeme de bu şekilde değil midir? 

Sözgelimi mermeri işleyen bir hey-

keltıraşla strafor köpük işleyen 

sanatçı aynı etkiyi bırakabilir mi? 

Malzemenin kalitesi ve işlenişi amacı 

değerli kılar. Bir örnek de yazınsal 

metinlerden vermek istiyorum. Ab-

dülhak Hâmid Tarhan’ın tiyatroları 

konu ve tema yönüyle devrinin en iyi 

örnekleri olmasına karşın kullandı-

ğı dil nedeniyle ne okunabilmiş ne de 

sahneye konabilmiştir. Böylece asıl 

amaca ulaşamamış, edebiyat tarihi 

kitaplarında Hâmid’in tiyatroları 

için yalnızca “Oynanmak için değil 

okunmak için yazılmıştır.” diyerek 

geçiştirilmiştir. 



 

  

2. Sana daha önce bahsettiğim 

sayfalarda “kamburlar kam-

bur değildir, asıl kambur kişi-

nin kendisidir. Kambur olmayıp 

kambur olanlar.” çerçevesin-

de olan bölümleri attım. Bun-

ların benzeri olan temayı 

açıklama gereği duyduğunuz 

en az 8-10 yer var, belki daha 

fazla. Bunun temel sebebi an-

latmak istedikleriniz metnin 

genelinde böyle görünmediği 

için siz okura diyorsunuz ki ey 

okur Turgay, ben bu romanda 

bunu anlatmak istiyorum. Zin-

har başka bir şey anlama be-

nim anlattığım olaylardan. Ya 

da şöyle söyleyeyim, bu açık-

lama içeren (kamburlar kam-

bur değildir, asıl kambur 

normal görünümlülerdir.) 

ifadeleri komple kaldırsak, 

başlıksız bir yazı okusak me-

tindeki bölümlerin kesişmesi 

kambur olmuyor. Her yolun 

kambura çıkması gerekirken 

bunu yazar açıklamalarla ya-

pıyor bize. 

2. Kambur’daki bölümlerin birbiriyle 

bağlantısının neredeyse olmadığını 

ve romandan herhangi bir bölümün 

çıkarılması durumunda (KEMAL bö-

lümleri hariç) romanda sistemin 

çökmeyeceğini bilakis daha derli 

toplu olacağını belirtmişsin. Özellik-

le FİRDEVS bölümü için bunu gerekli 

dahi görmüşsün. Bu konudaki eleşti-

rine şöyle yanıt verebilirim: benim 

bir okur olarak yazardan beklentim 

varsa yazar olarak da okurdan bir 

beklentim var. Okurdan ilk beklen-

tim romanın ismini unutması. Bana 

kalsa romanlarıma bir isim vermez-

dim, yazıldığı tarihi vermek yeterdi 

fakat elbette bu oldukça ütopik. 

Ancak genel olarak okurun “isim” 

sevdası ve bu ismi romanın son say-

fasına kadar zihninden bir saniye bi-

le çıkarmaması okurda bilinçli yahut 

bilinçsiz önyargıya neden oluyor. 

Örneğin sen roman boyunca mütema-

diyen kambur arayışında oldun. Fa-

ruk kamburdu, sonra Kemal, Fir-

devs, Ayyüce… Asıl kamburun Faruk 

olmadığını elbette anladın ilk bölüm 

sonunda, fakat Fikret Bey’i gözden 

kaçırdın. Buna seni ben de itmiş ola-

bilirim (Bu konuda eleştirini kabul 

edebilirim). Bir baba olarak Fikret’in 

kamburluğuna yeterince dikkat çeke-

memiş olabilirim. Bunda Kemal’in payı 

büyük, zira Kemal’in romanın başın-

daki misyonu ile devamı ve sonundaki 

misyonu tutarsız gibi görünebilir. Bu 



 

başka bir konu elbette. Asıl mevzua 

gelirsek romanın ilk bölümü KEMÂL, 

başkahramanın okura tanıtılmasının 

yanında çevresi ve içerisinde bulundu-

ğu ruhsal durumunu anlatıyor. Okur, 

Kemâl’in romanın devamında ve sonun-

da neler yapabilecek potansiyele sa-

hip olduğunu, kendisini ve çevresini 

nasıl gördüğü ve çevresinden tara-

fından nasıl göründüğü vb. bu bölüm-

de az çok anlayabiliyor. Okur için bir 

fragman da sayılabilir fakat burada-

ki en önemli husus, Kemâl’in romanın 

sonundaki itirafını okurun tahmin ede-

mez oluşu. Bu da kurgusal metinlerin 

önemli yanlarından biri olan heyecanı 

sürdürme ve okuru metinden uzaklaş-

tırmama kuralını da örneklendiriyor. 

İkinci bölüm AYYÜCE ise, romanda aile-

ye sonradan katılan bir “dış göz” ola-

rak var. Burada Ayyüce’nin varlığı Fa-

ruk’un önüne bilinçli olarak geçmiş-

tir. Tıpkı Kemal bölümünde Kemal’in 

öne geçtiği gibi. Ayyüce, aslında roma-

nın vicdani kısmı. Hatta bu bölüm oku-

run metne dahil olduğu bölüm diyebi-

lirim. Bu bölümde okura bir ayna tu-

tuyorum, her okur kendi yansımasını 

izlerken Faruk ve Kemal’i de dışardan 

birisi olarak değerlendirme fırsatı 

bulacak. Bu bölümü çıkardığımızda ro-

man bir “aile” romanı hüviyetine bü-

rünmekle kalmayacak, magazinsel ve 

gündüz kuşağı programı izliyor gibi 

bir intiba bırakacaktı okurda. Yalnız-

ca bununla kalmayacak, okurun roma-

nın sonunu merak etmemesine de neden 

olacaktı. Kısaca AYYÜCE bölümü ka-

tarsis bölümüdür ve okur odaklı yaz-

dım da denebilir. Elbette burada kaç 

okur ruhunu arındırmıştır, bilinmez. 

Üçüncü bölüm FİRDEVS ise senin en ge-

reksiz bulduğun bölüm. Sence de ro-

mandaki olaylardan en çok etkilenen 

Firdevs değil midir? Firdevs üzerinden 

verebileceğim mesajları verdiğimi dü-

şünüyorum. İhmal edilen, kandırılan, 

yok sayılan fakat buna rağmen başa-

rılı olan bir kız çocuğu. Bu mesajı 

vermek için bile bu bölüm yazılmalıydı 

kafamda. Ancak bu bölümde ifade ye-

tersizliği olabilir, bunun nedeni de 

romanı zihnimde kurguladığımda Fir-

devs yoktu. Sonradan dahil oldu ve 

anne-baba-amca geriliminde eksik bir 

parçayı tamamladı. Bu bölümdeki ka-

tarsis ise kahramanlara yönelikti, 

bir nevi üstkurmacamsı. Kısaca bu bö-

lümü çıkarırsak ulaşmak istediğim 

gerçekliğe varmam mümkün olmaya-

caktı ve okurda “Eee, Faruk’un çocu-

ğuna ne oldu?” sorusu dolaşacaktı. 

Böylece silik bir karakter olması iş-

ten bile olmayan Firdevs, bir bölüme 

ad olabilecek kadar idealleştirilmiş 

bir kahraman oldu. Son bölüm KEMAL 

ise açıklamaya gerek yok zira o bu 

bölümü çıkarırsak romanın arka pla-

nı, finali, olay örgüsünün çekirdeği 

olmayacaktı.  



 

3. Bloklar arasında da ko-

pukluklar göze çarpıyor. Me-

sela Atilla hoca anlamsız bir 

varlık metin içinde. Ziya Nu-

reddin suçu üstlense de metin 

bittiğinde bu eylemi mesnetsiz 

ve saçma kalıyor. “Neden böy-

le aptalca bir şey yapsın ki?” 

diyor insan. Faruk romana 

adını veriyor ama romanın 

merkezinde Kemal var. Neden? 

Asıl kambur Kemal’de. Nere-

den anlıyoruz bunu, yazar 

onlarca kez bunu söylüyor. 

Peki gösteriyor mu? Hayır. 

Söylüyor zira gösterimde 

sorunlar var. Baba, Ayyüce 

ve tüm karakterler birbirin-

den kopuk. Gardiyan neden 

var? Karısı nerelere kaybo-

luyor, neden varlığı yaratılı-

yor da işlevi yok? Romanda 

hiçbir şey tesadüf olamaz. 

Oluyorsa da bu bir amaca 

hizmet etmeli. Amaçsız kişiler 

ve olayların sayısı hiç de az 

değil.  

 

3. Karakterlerin konuş-

malarındaki kusursuz-

luğu eleştirmişsin, bu 

konuda tamamen haksız 

sayılmazsın. Bu konuda 

daha dikkatli davran-

mam gerekirdi, kelime 

telaffuzlarından ziyade 

kahramanların söyle-

dikleri ya da zihninden 

geçenleri felsefî cümle-

lerle vermeyebilirdim. 

Bu riski almamın nedeni 

söylemek istediklerimin 

anlaşılamama kaygısıydı 

sanırım. Ancak Ayyüce 

hariç diğerlerinde böy-

le bir uyumsuzluğun 

çok göze battığını dü-

şünmüyorum. 

 



 

4. Kemal’in anlattığı bölümde 

de, Ayyüce’nin anlattığı bö-

lümde de Firdevs’de de Em-

rah Kurul’u görüyoruz. O 

karakterlerin o cümleleri 

söyleyemeyeceğini net bir 

şekilde söyleyebilirim. Fa-

ruk,  Emrah Kurul ayarında 

bir filozof değil ama o 

ayarda laflar ediyor. Kemal 

yetersiz bir şahsiyet ama 

Nobelli bir yazar gibi konu-

şuyor. Firdevs romanın te-

ması olan kamburla alakası 

olmayan onlarca olay yaşı-

yor, anlatıyor. Peki ev sahi-

besi kadın da neyin nesi? Ne-

den var romanda? Firdevs’e 

yardım için mi? Ayyüce bölü-

mü nispeten konu çevresinde 

dönse de babası ve annesi ile 

ilgili ilişkiler de pek inandırı-

cı değil. Romanda en büyük 

sorun her şeyi Emrah Ku-

rul’un kaleme alması. Emrah 

Kurul’un konuşması. Oysa bu-

rada anlatıcılar ve karak-

terlerin konuşması gerekir-

di. Karakterlerinin gereğini 

yapmaları gerekirken sürek-

li karşımıza Emrah Kurul çıkı-

yor. 

 4. Romanda bazı karakterle-

rin romana bir katkısının ol-

madığını dolayısıyla gereksiz 

olduğunu söylemişsin. Gardi-

yan, Attila hoca gibi. Bu nok-

tada sana katılmıyorum, yani 

ille de tüfek göründü diye 

patlamak zorunda değil. Ya-

zar belki de tüfeği dekor ola-

rak kullanmıştır, değil mi? 

Okurun gereksiz anlam yükle-

meleri nedeniyle yazarların 

bu konuda özgürleşemediğini 

düşünüyorum. Oysa hayatımız-

da (gerçeklik olarak düşüne-

lim) gördüğümüz, konuştuğu-

muz her insan ille de hayatı-

mızda olmalı mı? Mesela hepi-

mizin telefon rehberinde ismi 

olup da görüşmediği onlarca 

insan yok mu? Bu hayatın apa-

çık bir gerçekliğidir. Attila 

hocanın da romanda şöyle bir 

görünüvermesinin olaya sahi-

cilik katabileceğini düşünsen 

mesela? Diğer kahramanlara 

da bu gözle bakabilirsin.  



 

5. Esasında tüm 

bu mevzular daha 

detaylı incelene-

bilir ama bence 

kurmaca kavramı-

nın temel dinamik-

lerindeki sorun-

lar nedeniyle in-

celemeden ziyade 

"belki roman yeni-

den yazılmalı." 

sonucuna varıla-

bilir. 

 

5. Göstermemişsin, anlat-

mışsın, demişsin. Buna olum-

suz bir eleştiri olarak 

bakmıyorum. Zira göster-

me nasıl bir yazım tekniği 

ise anlatma da öyle. Bu ya-

zarın tercihi olup okurun 

beğenip beğenmemesi oku-

run önceki okumalarının ya 

da tercihlerinin sonucu/

alışkanlığı olabilir. Zira 

sürekli geriye dönüş tekni-

ğinin olduğu ve geçmiş-

şimdi arasında döngü bulu-

nan bir metinde gösterme 

tekniğini riskli buldum di-

yebilirim. Ancak şu konuda 

biraz haklısın, anlatıcının 

yer yer gevezelik yaptığını 

kabul ediyorum. 

 Son olarak Kambur’un 

yeniden yazılması gerekti-

ğine cevap olarak tek cüm-

le söyleyebilirim: “Belki de 

yeniden okunmalı!”  



Bir Senden Bir Benden 

Neşe Cengiz 

K ötü şeyler oldu bu 

melanetle dolu 

yerde. Çok kötü şeyler. 

Güneşin batmasından az 

önce. Uçsuz bucaksız 

renk cümbüşü on, bile-

medin on beş dakika sü-

rerken. Oysa ne güzeldir 

tam da bu saatte gökyü-

zünü seyretmesi. Birbiri-

nin yanına sokulan renk-

ler güzelliği, iyiliği hatır-

latır insana. Adam sen 

de! Bu uğursuz topraklar-

da iyilik güzellik ne ara-

sın?  

 

 Bütün öğleden son-

rayı konuşarak geçirenler 

gelip sırtlarını sandalye-

lerine verdiler. Karanlık 

basmak üzereydi. Susma-

nın dilini ne kadar iyi bi-

liyorlardı. Gün boyu ha 

babam çene yarıştıranla-

rın bir kısmı orada değil-

di. Ateş düşmeyen evleri-

ne varmışlardı bile. Sey-

fi’ninse olup bitenler aha 

şurasında duruyordu. 

Kahveci ocağın başından 

oğluna fısıldadı.  

“Oğlum biraz bekle. So-

luklansın garipler.” 

 Yüzlerini okumuş-

tu besbelli. Olgun adam-

dı. Hem bu vakte kadar 

duymayan kalır mı hiç? 

Buralarda biri az sesli 

osursa öbürleri kokusu 

çıkmadan bilirdi kimden 

olduğunu.   

 Hepsi bekledi. Neyi 

beklediklerini bildikleri 

de yoktu ya. Eflatunlar, 

turuncular, sarılar dağı-

lınca ilk kıpırdanan Seyfi 

oldu. Önce gırtlağına ta-

kılan taşı itercesine yut-

kundu, sonra azar azar 

çıktı sesi.  

“Bir soğuk su ver hele.”  

 İçi dışı közle kap-

lanmıştı adamın. Yoksa 

niye su istesin? Hep çay 

isterdi. Çınar ağacına ba-

kan masaya ağzına kadar 

dolu bardağı getirip koy-

du oğlan. Seyfi’nin gözle-

ri kısıldı, davul zurna sesi 

kara yerlerden gelip kur-

şun seslerine karıştı. Ağ-

lamalar haykırışlara. Ala-

ca karanlıktan çıkıp süzü-

len kara gözlüsü elindeki 

bardağı uzattı.  

“Buyur baba. İç.”  

 Bağdaş kurduğu 

minderden boşluğa uzattı 

elini. Ateş gibiydi su. 

Göğsündeki acıyı sağalt-

mak yerine hepten tutuş-

turdu. Kirpikleri çırpınır 

gibi ayrıldı, kovdu zih-

ninden Ceylan’ını. Kah-

vecinin yolladığı bardağı 

“Herkes öbürünün nazarında mücrimdi.” 

Ahmet Hamdi TANPINAR 

YÜK Ede biyat  
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kafasına dikse de geçme-

di yangını. Ardından ge-

len tavşan kanını havaya 

kaldırdı. Çay istememiş-

tim der gibi baktı oğla-

na. Oğlan da babasına. 

Ne diyeceğini bilemedi 

belli ki. Kahveci, insanız, 

başımıza her iş gelir di-

yecekti ama yalnızca 

“İkramımdır,” sözleri 

döküldü dudaklarından. 

Teselli edilecek şey miy-

di adamınki? Gerçi çayın 

ne suçu vardı canım! 

Seyfi dudaklarına değ-

dirmeden bardağı geri-

sin geri masaya koydu. 

Kendisiyle birlikte gelen 

akrabalarına baktı üs-

tünkörü. Ağabeyine ge-

lince bakışları takıldı 

kaldı. Kara kara düşü-

nen ağasından nefretle 

çevirdi yüzünü. Neye 

yarayacaksa? Allah to-

punuzun belasını versin! 

 

 Her an fırlayıp 

kalkacak gibi kımıldanı-

yordu. Her kımıldanışın-

da masanın bacağı da 

onunla beraber. İkisi bir 

ağıt tutturmuşlardı da 

sessizce söylüyorlardı 

sanki. Şu masa kadar de-

ğeriniz yok be. “Kalk git 

oğlum, ne de olsa ağabe-

yindir,” demişti amcası. 

İki amcası vardı. Küçük 

olanı kollardı Seyfi’yi. 

Ama bu yok mu! Sıfatı 

dökülsün. “Emrin olur 

amca, elbet gideriz.” 

Karşı gelemezdi, benim 

suçum mu diyemezdi. 

Biliyordu bunu bilmesi-

ne de günlerdir dağ gibi 

kin büyüten bu kurt sü-

rüsüne laf anlatmak ken-

disine düştü diye yüreği 

sıkıştı. Öyle ya, töreye 

karşı gelmek olmaz, asır-

lardır böyle gelmiş böyle 

gidiyordu işte. Küçük 

amcanın sözü geçseydi. 

Ya da babası sağ olsaydı. 

Salar mıydı onu bu katil-

lerin ortasına? 

 

 Bir onulmaz yara 

açılmıştı ki bu uğursuz 

yerin bağrında, hangi 

hekim, hangi kanun gel-

se deva olmaz. İlk kim 

başlattı bilinmez. Ak sa-

kallıların bile aklından 

yitip gitmiş. Sanki Habil 

ile Kabil’den bu yana 

böyleydi. Kanını yerde 

koyan kişi adamdan sa-

yılmaz. Kanı yerde kalan 

kıyamete kadar rahat 

uyuyamaz mezarında. 

Hâl böyle olunca biri bi-

tirmeden öbürü ele alı-

yordu nefreti. Hele de 

insan hem kör hem cahil 

olunca dinler mi kanu-

nu, korkar mı jandarma-

dan? Her sene hortlayan 

amansız kan davasının 

önünü kesecek kuvvet 

hükümette bile yok. Ço-

cuklara, kaşık uzatır gibi 

verirlerdi silahı. Her biri 

tezden turnayı gözün-

den vuran nişancı olur 

çıkardı. Yeri gelir anala-

rına, yeri gelir bacılarına 

kıyarlardı namus diye-

rekten. Anasına kıyan 

kanlısına kıymaz mı? 

Öyle gaddar, amansız 

bir dövüş bu. Kimse de 

çıkıp ne bu nefret demi-

yor, gözünü kırpmadan 

kıyıyordu beraber büyü-

düğü insanına. 

   

Yıl  1  Sayı  3  
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 Seyfi’nin büyük ye-

ğeniydi bu defa kanlarını 

yerde koymayan. Allah 

yarattı dememiş, gözünü 

kırpmadan çekmişti teti-

ği. Herkes ne yapıyorsa o 

da sorgulamadan aynısı-

nı yapmıştı işte. Şu sebep, 

bu sebep derken yedi yıl 

yatıp çıktıktan sonra hak 

karşı tarafa geçmişti. Sa-

nırsın bir oyunun içinde 

paslaşıyorlar. Sen vur-

mazsan o vuracak topa! 

Oğlu düştü aklına. Kor-

kuyla ürperdi. Toprağa 

yayılan kandan kaçıncı 

tiksinmesiydi bu. Şu lanet 

yere koca bir ateş yak-

mak, kim varsa tutuştu-

rup ebediyen kurtulmak 

geçti içinden. Ancak hü-

küm bir defa verildi mi 

hesap öte dünyaya kalmı-

yordu. Öyle derin bir kin-

le doluyorlardı ki biri bile 

pişman olmuyordu yaptı-

ğından. Ölen ayrı kahra-

manlaşıyordu, öldüren 

ayrı. Avuçlarının içi, yüz-

leri kendi tırnaklarıyla 

yırtılan analara soran 

eden yok.  

 

 Kahveci taze çayı 

bitirmiş, oturanlar geldik-

leri gibi sessizce birer iki-

şer evlerine yollanmıştı. 

Müzakere tamamlanıp 

meclis dağılalı saatler ol-

masına rağmen göğsün-

deki ağırlıkla oturup du-

ruyordu Seyfi. Şimdi eve 

gidip Gülnaz’a ne diye-

cek? Hiç kalkmasa yerin-

den. Taş kesilse orada.   

 

 Gülnaz kapının 

önünde bir yukarı, bir 

aşağı gidip geliyordu. 

Her adımda yemenisin-

den taşan saçları dövü-

yordu belini. Şu koca 

memlekette başka toprak-

lardan geleydi ya kısmeti. 

Ne demeye kesilmişti bu 

uğursuz, bu kan kokan 

yerden? Gerçi severdi 

Seyfi’sini. Hiç incinme-

mişti kocasından. Ama 

rüyalarında hep kaçıp gi-

diyordu. Herkesin al kan-

lar içinde boğulduğu bu 

yerde inatla niye yaşardı 

insan? Böylesi bir cehen-

neme ne diye katlanırdı? 

Ah sözünü dinleyeydi 

Seyfi, çoktan yerleşmiş-

lerdi büyük şehire. Hele 

bu son olanların ardın-

dan hangi cesaretle dur-

muşlardı bu yılanların 

arasında? Her gün korka-

rak yaşamak, her gün ya-

radana sığınmak. Derin 

bir iç geçirdi. Çok defalar 

tanıklık ettiğinden iyi bi-

liyor ne olacağını.  

 

 Bir ses geldi önce. 

İrkildi. Kulak kabarttı. 

Kara bir gölge belirdi 

bahçe kapısında. Uzun 

boyundan tanıdı kocası-

nı, boynunu yana eğişin-

den. Kurban olduğum 

mevlam, kara haber dü-

şürme ocağımıza, sen 

kolla cümlemizi diye diye 

benzi sapsarı açtı kapıyı. 

İçeride el sürülmemiş sof-

ra öylece duruyordu. Ka-

ra gözlüsü fırlayıp ayağa 

dikildi. Önce anasına 

baktı. Seyfi ikisinin de 

yüzüne bakamıyor. Gidip 

mindere boş çuval gibi 

bıraktı kendini. Sustu da 
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sustu. Gülnaz sükûnetle 

dinleyecek dinlemesine 

de Seyfi’nin ağzını bıçak 

açmıyor. Bir o yana dö-

nüyor otururken bir bu 

yana. Kendisine çevril-

miş gözler üzerinde gezi-

niyor kesintisiz. Dudak-

ları mühürlü, yüzündeki 

çizgiler sır vermiyor. 

Azıcık başını kaldırsa 

göz göze gelecekler. Kor-

kuyor bakmaya. Kapının 

ardına çökmüş bekleyen 

kızın nefesi boğazında 

düğümlü. Hepsinin canı 

çekiliyor azar azar. Gül-

naz nihayet yerinden 

kalkıyor. El sürülmemiş 

sofrayı toplarken kıza 

işaret ediyor. Anlamaz 

mı? Bembeyaz bir ayran 

getirip koyuyor babası-

nın önüne. Bari bunu iç-

sin. Boğazından geçer mi 

artık? Ne ağzını açıp bir 

yudum olsun içebiliyor 

ne de tek bir söz çıkıyor 

dudaklarından. Her şe-

yin hesabı ona kesilmiş. 

Gel de anlat şimdi!  

 

 O vakit benzi du-

varın kirecine dönmüş 

Gülnaz anlıyor işin başa 

düştüğünü. Bu adamın 

hâlleri hâl değil. Odanın 

içinde bir iki dolanıyor 

önce. Ardından dünya-

nın en zor sorusunu so-

rar gibi yutkunarak söze 

giriyor. 

“Helallik aldınız mı? 

Ağan ne dedi mecliste 

anlat hele?” 

 Yerin dibine batsın 

ağası. Olanları nasıl de-

sin Seyfi? Ama susmak 

da olmaz. Suçunu itiraf 

edemeyen çocuk gibi 

kıvranıyor. Bir türlü di-

yemiyor lafın tamamını. 

Karısı bozuk plak gibi 

aynı şeyi tekrar ediyor. 

“Ağan verdi mi kızını? 

Verdi mi Seyfi? Yoksam 

ebedi bitmez bu düş-

manlık.” 

“Anlaşın dedi herkes. 

Giden can hepimizin. Eş-

kiyâ dinler mi seni? Ka-

nımıza kan isteriz derler 

de başka demezler.”  

 İşitmek istediği bu 

değil Gülnaz’ın. Elbet 

kan isterler. Siz istemedi-

niz mi? Yüreğini ağzına 

getiren asıl cevabı bekli-

yor çırpına çırpına. Bir 

daha soruyor. 

“Ağan verdi mi kızını 

Seyfi?” 

Cevap gelmiyor. Gözleri 

kısıldıkça yüzü uzuyor 

kocasının. Sorulmamışla-

rı anlatıyor da bir buna 

gelince kilitleniyor du-

dakları. Ak saçlıların, öğ-

retmenin, muhtarın, de-

diklerini sayıyor bir bir.  

 D ü ş m a n l a r ı n ı n 

“Kanını yerde koyandan 

hayır gelir mi?” dediğini. 

“Kanını yerde koyanın 

hem bu dünyada hem 

öte dünyada yüzü kara 

olur.” dediğini de. Ama 

müzakerenin en ateşli 

yerinde ağasının ne yap-

tığına sıra gelince durup 

önüne bakıyor. Kapının 

ardındaki nefesi ikisi de 

duyuyorlar. Gülnaz ala-

cağı cevabı az çok anla-

mıştır. Yine de son bir 
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umutla tekrar soruyor. 

“Seyfi, ağan verdi mi kı-

zını kanlısının oğluna? 

Razı geldi mi boynu ko-

pasıcalar?”     

 Ne yapsın Seyfi? 

Ağası evin büyüğü, baba 

yarısı. Kızı vermedi, Nuh 

dedi peygamber demedi 

diyemiyor. Bununla bitse 

keşke. Boynunu yana 

eğerek, dura dura konuş-

ması biraz sonra olacakla-

rı bildiğinden. Büfede du-

ran fotoğrafta oğlu dört 

aylık asker. Korkusuzca 

çatmış kaşlarını, tüfek 

elinde karşıya bakıyor. 

Gülnaz göz göze geliyor 

fotoğrafla. Dizlerinin bağı 

çözülüyor. Kurşun sesleri 

doluyor beynine. Canının 

yarısı yerde, al kanlar 

içinde. Seyfi, kımıltısız 

gövdenin üstüne yüzüstü 

kapanmış. Çaresiz kadın 

başını ellerinin arasına 

alıyor. Ya sıra oğluna gel-

diyse? Ayaklarının altın-

daki yer sallanıyor. Me-

det umuyor kocasından.  

“Ağam vermedi kızı, ev-

de başka mecliste başka 

dedi.” 

 Gülnaz’ın gözleri 

dehşetle tekrar büfeye 

çevriliyor. Aklı çıkacak 

yerinden. Neredeyse ko-

şup fotoğrafa sarılacak. 

Bir süre dizlerini döv-

dükten sonra kalkıp ko-

casının karşısına dikili-

yor. Gerçekle hayal ara-

sında gidip gelirken dile-

diğinden öte bir söz dö-

külüyor ağzından. Yüreği 

başka, dili başka söylü-

yor. 

“ E, sen vereydin kızı.” 

 Seyfi yanmış ki 

hem de kıyamete kadar. 

Hepten bükülüyor boy-

nu. Artık kesseler kanı 

akmaz. Kör bir kuyudan 

çıkıp geliyor sesi. 

“Öyle yaptım zaten.” 

 

 O an dişleri dudak-

larının etine geçiyor Gül-

naz’ın. Yüzü kararıyor, 

gözlerine kan oturuyor. 

“Ooy yandı ciğerim!” di-

yor elleriyle göğsünü yır-

tarken. Tepeden tırnağa 

karaya kesmiş. Dizlerini 

dövüyor habire. Aynı an-

da bir “Oyy...” daha du-

yuluyor kapının ardın-

dan. İnce beli daha da in-

celiyor  Ceylan’ın, koptu 

kopacak oluyor. Öyle bir 

inleme ki geceyi yırtıp 

parçalarken sesini de alıp 

yitiyor kızın. 

 

 Az ötede bir köpek 

uluyor uzun uzun, du-

man kokuyor ortalık. Ko-

ca köy sabaha kadar 

“Oy... ooy... Ceylan’ım 

oooy...” diye inliyor. Yan-

kısı yapışıp kalıyor karşı-

ki dağlara.  
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Denizi İçen 

Aydın Akduman 

Ö 
nce güneşin üstünü ye-

şil çimenlerle örttü ve 

gündüzü uykuya ya-

tırdı. Ardından, bağdaş kura-

rak bir omzuna yaratılışı, di-

ğer omzunaysa yok edişi aldı. 

Başlangıçtan beri koruduğu 

toprağı uykudan uyandırdı. 

Toprak gerindi, derin bir nefes 

bıraktı ve rüzgâr bu nefesi çi-

menlerin üzerine örttü. Topra-

ğı dinledi sonra; ağaç köklerin 

süzülüşünü, dalların kanat 

çırpışını, düşmeye hazır yap-

rağın duyulmaz çıtırtısını. 

Ayı yerine koydu ve kurtların 

ulumasını burnuna çekti. De-

rin bir nefes aldı ve gözlerini 

kapattı. 

 Hayatta bir daha ne 

ayak basar ne de toprağına 

yüz sürerim dediği bu düzen 

aşığı ilçeye geldiği o gudubet 

gündendir aynı rüyayı gör-

mekten usanmıştı. “Tek bir 

sekansı sekteye uğrasın, ne 

bileyim, o geçmişine sövdüğü-

mün kanat çırpışı bir defa da 

ay yerine koyulduktan sonra 

başlasın ya da rüyanın bitme-

sine sebep olan o göz kapakla-

rı bir zahmet kapanmayıver-

sin ama yok, illaki aynı sırada, 

aynı tedirgin edici huzurla, 

aynı derin nefesle bitecekti 

rüya. Üç kuruş fazla verip da-

ha düzgün bir firmayla gel-

seydim keşke, kek yerine artık 

kenevir mi verdiler ilaçladılar 

mı belli değil! Bu beş para et-

mez otobüs firmasına yüz sür-

mez, tütsülenmiş rüyalarıyla 

hangi uçurumdan yuvarlana-

caklarsa çıkardım en verimli 

tepeye, ağız dolusu dumanla 

seyre dalardım mendeburla-
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rı.” diye homurdanmaktan 

mütevellit, artık aklını oynattı-

ğını düşünmekten kendini ala-

mıyordu. Hiç mi sekmezdi bir 

rüya? 

 Artık uyumaktan kor-

kar olmuştu. Bu yüzden bu 

garnizondan bozma ilçeyi kat-

lanılır kılan biri evli, diğeri de 

evli, aslında kendisi hariç hep-

si evli ve hatta kimisi de nis-

pet yaparcasına ikişer üçer 

çocuklu dört, bilemedin beş 

çocukluk arkadaşıyla sürekli 

kahveyle kafayı çektiği kum-

sal kafede süreyi uzatabildiği 

kadar uzatmak ister, arkadaş-

larıysa yok çocuğun kıyafetle-

rini yıkamam lazım, yok kay-

nanam çocukları bu gece de 

kendisine yıktım diye dırdır 

eder, yok efendim sen henüz 

çocuk sahibi olmadığın için -

evlenmediğin ifadesinin etra-

fından dolaşmak kemale er-

miş evliya bozması arkadaşla-

rının en sinsi taktiklerinden 

biriydi- anlamazsın ama yüce 

rabbim bir gün inşallah sana 

da nasip etsin bahanelerini 

ağızlarına sakız ederek bir 

ucunu onun eline, diğerlerini 

dişlerinin arasında alıp sün-

düre sündüre evlerinin yolu-

nu tutarlardı. Tatsız ucu ken-

disine geldiği için sakızı tükü-

rür, dedikoducu yıldızların 

aynı düzende fısıldaşmalarına 

kulak vererek selam alırken 

bile yüzüne başarıyla vurulan 

yalnızlığına da bir kahve söy-

ler, kafenin sahibi sessiz sakin 

etrafı toplayana kadar deni-

zin, sanki annesi ömrü haya-

tında seken bir taş görmemiş-

çesine gırtlağı yırtılana kadar 

bağıran bir çocukmuş gibi he-

yecanla kendisine bir şeyler 

anlatmasını izlemeye koyulur-

du. Sonra çaresi yok, üzerle-

rinde uykuyu çekip bir güzel 

sızan anne babasının yalnızlı-

ğına doğru isteksizce adımlar, 

yine aynı rüyayı göreceğinin 

bezginliğiyle odasına süzülür 

ve gözleri açık uyumaya çalı-

şırdı. Bu küçük oyunda kaybe-

den tabii ki yine kendisi olur, 

o uyuyorken elbiselerinin mu-

cizevi bir şekilde üzerinden 

nasıl çekilip çıkarıldığını göre-

meden uykuya dalardı. 

 Daldığıysa yine aynı 

rüya. 

 Ağaçlar bir anda sustu. 

O da ayı koyduğu yerden aldı, 

eliyle dağları ve çimenleri 

kaldırıp güneşi yokladı. Gü-

neş henüz uyuyordu. Omzun-

daki yok ediş homurdandı. 

Huzursuzlanan toprağı huzu-

runa çağırdı. Ağaçların yalnız 

bıraktığı toprak kimsesizlik-

ten titriyordu. "Ağaçların li-

deri nerede?" Lider gölgelerin 

arasından süzülerek yaklaştı: 

"Ölüyoruz, yüce yaratıcımız, 

bizi katlediyorlar." Buz kesen 

nefesiyle sordu: "Hayatı size 

ben verdim, böyle bir yıkıma 

ben bile cesaret edemezken 

benden başka hangi varlık bu-

na cüret edebilir ki?" Lider 

arkasına baktı. Toprağın ar-

dında ölü yatan kardeşlerini 

gördü. "Verdiğin hayat için 

minnettarız, yaratıcımız." Bir 

daha da konuşmadı. Ayı yeri-

ne koysa da rüzgâr esmedi, 

kurtlar ulumadı. Aldığı derin 

nefesle ilk defa sessizliği içine 

çekti. Gözlerini kapatmak is-

tediğindeyse onların artık ye-

rinde olmadığını fark etti. 

Çığlık atmak istedi, fakat ses-

sizlik onu içeriden boğdu. 

 "Bizi neden öldürüyor-

lar?" 

 Boğulur gibi nefeslene-

rek uyandığında, güneşin ilk 

ışıkları saatin erken olduğunu 

işaret eden keskin şeritler ha-

linde pencereden içeri giriyor-

du; içinde oynaşan toz zerre-

cikleriyle hem lütfeden hem 

de yoksun bırakan bir Tanrı-

ça’nın keskin kılıcı gibiydi her 

bir şerit. Teninden fışkıran ter 

eşliğinde “Düşüne düşüne bu-

nu mu düşündüm?” diye bir 

yandan kendine yüklenip bir 

yandan da nefeslenirken, belki 

de buraya geldiğindendir ilk 

defa garip bir tekinsizlik duy-

gusunun içine uyandığını fark 

etti. Ne olduğunu kavramaya 

çalıştı bir süre; kılıçları, kat-
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lanmış elbiselerini, düzeni 

kendisi bozsa bile mucizevi 

bir şekilde hiç bozulmadan 

formunu koruyabilen geçici 

mabedim dediği odasını süz-

dü. Teri teninde soğumaya 

yüz tuttuğunda hissetti neyin 

yanlış gittiğini. Hafifçe doğ-

ruldu, zihnindeki tüm sesleri 

susturdu ve vücudunu bir mi-

lim bile oynatmadan nefesini 

tutarak kulak kabarttı: 

 Sessizlik. 

 Toz bezinin bile durdu-

ğu yerde gürültü çıkarabildiği 

bu iki odalı ihtiyar yazlıkta, 

elle hissedebileceğin tekinsiz 

bir sessizlik. Hayır, bu sessiz-

lik değildi. Sessizlik farklıydı. 

Gürültünün yokluğunda ken-

dini gösteren bir karşıt gürül-

tü ya da gürültüsüzlük değil-

di. Bu sesin ve sessizliğin, gü-

rültü ve gürültüsüzlüğün ol-

maması durumuydu. Boşluk-

tu. Hiçliğin her yeri kaplaması 

ama hiçlik olduğu için bom-

boş bir var olmamaya evrilme-

siydi. Boşluktu ama boşluk 

bile hissedilemiyordu. 

 Bahsi geçen boşluğu 

yırtmaktan mütereddit, ayak-

larını serin suları okşar gibi 

havada ezdirip yere kondur-

du. Yer çekimini hisseden 

mutlu ayakları, mesai düdüğü 

çalar çalmaz sigaralarından 

son nefeslerini çeken fabrika 

işçilerinin dinç fakat gelecek-

ten beklentisi olmayan donuk-

luğuyla bıraktılar kendilerini. 

Vücudunda en sevdiği organ-

ları, sevimsiz anneannesinden 

aldığını iddia ettikleri ve ba-

kanlarda “Ah, biz bir seraba 

kapıldık; gitmesek de gördük 

Kafdağı’nın tepesine çöken 

sisi!” şeklinde gereksiz nidala-

ra sebebiyet veren camgöbeği 

renkli gözlerinden ziyade, bi-

çimsiz, kaşık tırnaklı yassı 

parmakları birbirine denk ol-

mayan ve ne kadar yüklenirse 

yüklensin asla sızlamayan 

ayaklarıydı. Yürümeyi sevme-

siyle doğru orantılı olan bu 

tanrı vergisi dayanıklı iki te-

mel üzerine çakılı sütun olan 

bacakları, yoklukta gider kal-

çaları, ayva mı yoksa bildiğin 

kavun mu belli olmayan orta 

yaş kıyısı göbeği ve çevre es-

naftan tut cami müdavimine, 

tahammülsüz mayolu haset 

kadanadan piyasacı oğlanlara 

kadar cümle âlemin yere göğe, 

kendisininse kabına bir türlü 

sığdıramadığı göğüsleri, kar-

delen omuzları ve zarif boy-

nunun üzerinde salınan koca 

kafasıyla, ailesi dahil tanıdığı 

tüm insanları tereddüde dü-

şürmeyi başarıyor; bu yüzden 

övgüyle yergi karışımı bir ka-

dın olarak gönül rahatlığıyla 

kendini canından çok sevdiği 

ve uğruna bekâr kaldığını id-

dia ettiği denizin sularına bı-

rakabiliyordu. Herkes denizi 

severdi elbet ama onun için 

denizi bu kadar çekici kılanın 

ne olduğunu sorduklarında, 

aldıkları cevap denizin sadece 

sesi ya da görüntüsünün de-

ğil, bu dünyadan olduğuna 

inanamadığı koku- 

  

 Kokusuzluk. 

 Denizin kokusu nere-

deydi? 

 Anne? 

 Sessizlik. 

 Bir nefes daha: 

 Baba? 

 Kokusuzluk. 

 Sinsi adımlarla tüm 

odaları dolaştı. Girdiği her 

odada sırayı bozmadan tekrar-

ladı çağrısını. Geçtiği yolu ta-

kip ederek tüm odaları tekrar 

arşınlayıp odasına geri döndü 

ve güneşin keskin ışıklarının 

ayaklarını ısıtmasına izin vere-

rek ayakta öylece dikildi. Eli 

perdeye gitti, açmaya yeltendi 

fakat içinde boy veren endişe-

ye ses vererek yarı yolda dur-

du ve istemsiz çöktü yatağına. 

Doğruydu, bugün pazar vardı 

ve dolup taşan evde nasıl olu-

yorduysa kesin bir şeyler ek-

sikti. İki ihtiyar ellerinde pa-

zar arabaları, vücutlarında ka-

na karışmaya can atan kimya-
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sallar, dillerinde birbirlerinin 

huysuzlukları, tıpış tıpış paza-

ra gitmişlerdi muhakkak. Bun-

dan başka açıklamaya gerek 

olmadığı ve sofrayı ne kadar 

müstesna hazırlarsa hazırlasın 

ya çatalın yeri ya da bardağın 

duruşu asla beğenilmediği 

için onlar gelmeden önce sof-

rayı hazırlamaktan vazgeçti ve 

kendini tatlı bir sabah uykusu-

nun kollarına bırakmayı tercih 

etti. 

 Peki ya denizin koku-

su? 

 Gözleri bir uçurum ka-

dar açıktı. Güneşi örten dağ-

lar, bir sis bulutu altında bü-

züşüp derin uykularına devam 

ettiler. Ama gölgeler uyandı. 

İrili ufaklı, kimi gece kadar 

koyu, kimi göz bebeği kadar 

ılık binlerce gölge ona doğru 

yürümeye başladı. Sessiz 

adımlı sonsuz sayıda gölge, 

uykulu dağların buğusu ara-

sından salına salına yaklaşı-

yordu. Lider yönünü değiştirip 

yaratıcının yamacına sığındı. 

Bir yaprak titremesiyle gölge-

lere baktı. 

 Onlar gelmeden konuş-

tu onlarla. Geldiklerinde söy-

leyecekleri çoktan bitmişti. 

Ağızları deniz kokan gölgeler-

den biri lideri gördü. Yaprak-

larına nefes verdi. "Gölgeler 

ölümsüzdür. Onlar gölgeleri 

bile öldürdüler.”  

 Yaratıcı uzaklara, dağ-

ların silikleştiği ufka baktı. 

Mavi ve karanlıktan mürek-

kep, can çekişen bir deniz.  

 "Bizi neden öldürüyor-

lar?" 

 Kapatamadı gözlerini, 

dehşeti omuzlarına aldı ve 

oturduğu yerden kalktı. O 

kalkınca bin yıldız öldü, bin 

yıldız daha doğdu. Ağaçların 

ve gölgelerin liderleri korka-

rak diz çöktüler. 

 "Ben ki ölümlülerden 

zamanı çaldım, gölge koydum 

isminizi ki sonsuz olabilesi-

niz. Sizi nasıl öldürebildiler?" 

 İki lider başlarını kal-

dırdı: "Önce su vardı, senden 

gelen ve sana geri dönen, saf 

beyazlık. Bizler suyu onlara 

armağan olarak sunduk. On-

lar suyu önce yeşile, sonra 

maviye döndürdüler. Renkleri 

görüp aldandık. Sonra ölümün 

rengi geldi sulara ve çocukla-

rımız birer birer öldüler. Ka-

lan gövdelerini kimi zaman 

etraflarına aldı ve içinde ya-

şadılar, kimi zaman da karan-

lıkta yakıp kül olmalarını iz-

lediler, geriye dağların buğu-

sunda çürüyen karartılar kal-

dı. 

 Yaratıcı gözlerini tek-

rar ufka çevirip çıplaklıktan 

üşüyen, sislerin altındaki dağ-

lara baktı. Ayın ışığı karanlık 

gecede sönmeye yüz tutuyordu 

ve denizin üzerinde oynaşan 

kristaller birer birer sönüyor-

du. 

 "Onlar bizi onlara 

bahşettiklerimizi yok ederek 

öldürdüler."  

 Bir anda sıçrayarak 

uyandı uykusundan. Etrafına 

korkarak ter içinde baktı; ha-

yatında bu kadar korkutucu 

bir sahneyi bırak rüyasında 

görmeyi, sadece kendisinin 

değil, ona anlatılan hiçbir ha-

yat hikâyesinin içinde bile 

duymamış, anlatıldığınaysa 

asla şahit olmamıştı. “Koyu 

koyu adamlar yok efendim 

gölgeymiş de öldürülmüşler, 

dağlarda sis varmış da üşü-

müşler, yaratıcı ayaklanınca 

ağaçlar korkularından diz çö-

ker olmuş da bu neyin bilin-

çaltıdır arkadaş!” diye düşü-

nerek, kalktığı hızla fırladı ya-

taktan ve bu böyle olmayacak, 

gidip bulmalı bu ihtiyarları 

düşüncesiyle üzerine gelişigü-

zel bir şeyler geçirdikten sonra 

anahtarı alıp hızla attı kendini 

sokağa. Sokak bildiği sokak 

değildi sanki. Sıra sıra dizil-

miş yazlıkları, yazlıktan boz-

ma kafe ya da restoranları, 

ortalama her yüz elli adımda 

bir serpiştirilmiş cipsin ucuzu-

na, ekmeğin yarı bayatına, şiş-

me tekerin her an patlamaya 

gönüllü kalitesizliğine ve belki 

iş  yapar  düşüncesiyle 
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dükkâna getirilen birkaç çeşit 

kuru yemişe sırtını bağlamış 

döküntü bakkaliyeleri geçti, 

meydana, heykellerin meyda-

nına, yaşlıların, güvercinlerin, 

müzisyenlerin, midyeci ve 

dondurmacıların, iddiacıların 

ve simitçilerin, bankların ve 

yaşlıların, balıkçıların ve ço-

cukların, seyyar satıcıların ve 

devlet memurlarının, arabala-

rın ve takıcıların, kitapçıların 

ve yaşlıların, zücaciyelerin ve 

kunduracıların, kasapların ve 

manavların, anahtarcıların ve 

yaşlı- 

 Yaşlılar neredeydi? 

 İnsana dilini yutturan, 

gözünü pir açtıran gizli bir 

örgütlenme ile kasabadaki bü-

tün ihtiyarların pazara gitmiş-

liğini görmüştü. Çarşıdaki ge-

reksiz pahalılığı protesto et-

mek amacıyla daha geçen haf-

ta alışveriş yaptıkları esnafa 

pütürlü sırtlarını dönüp birkaç 

kilometre uzaktaki pazarın 

yolunu tutmuş, tüm kasaba 

ahalisini hayretler içerisinde 

bırakmışlardı. Yine öyle bir 

sabit fikirlilik yapmış olmaları 

ihtimalini göz önünde bulun-

durarak ama içten içe de öyle 

olmaması gerçeğini de yüre-

ğinde ağrı tutarak pazar yolu-

na girdi ve arabaların altında 

kalmaktansa tünele girmenin 

daha iyi olacağı- 

 Gölgeler! 

 Kurban olduğum göz 

yanılsaması, ne çok seversin 

yüreğimi boğazıma dizmeyi 

diye nefeslendirdi kendini fa-

kat gördüğü manzara gölgeler 

değil, tünelden gelen onlarca 

insanın ürkek adımlarla kasa-

banın meydanına doğru ilerle-

mesiydi. Yüzlerini seçebilecek 

kadar yaklaştıklarında bu in-

sanların yaşlılar değil, pazarcı-

lar olduğunu gördü. Onlara 

doğru yürürken içinden bir 

şeyin geçtiğini hissetti ve bir 

anda kendini yeniden rüyası-

nın içinde, karşısında binlerce 

gölge ve ağaçlarla tabiatın or-

tasında öylece dikilirken bul-

du. Bir anlıktı, göz açıp kapa-

yıncaya kadar yok oldu ama 

bu bir anlık görüngüsel kay-

ma bile kanının çekilmesine 

yetti. 

 Pazarcılarla karşılaştı-

ğında yüzlerinde sormaya yel-

tendiği sorunun çoktan şekil-

lenmiş olduğunu gördü: İhti-

yarlar neredeydi? Hiçbiri mi 

gelmedi? Sabahtan bu yana 

tek bir ihtiyar bile domates ya 

da biber almaya gelmemiş 

miydi? Pazarcılar da mı dahil? 

Bu tüm kasabada da mı böy-

leydi? Neredeydi peki bunlar? 

 Sorular endişeye, endi-

şeler korkuya, korku paniğe 

ve panik de kargaşaya sadece 

birkaç dakikada dönüştü ve 

kasabanın tüm sokaklarından 

aynı anda kaygı dolu nidalar 

yükselmeye başladı. Anne ve 

baba, dayı ve hala seslenmele-

ri bağrışlara, temkinli sorular 

ağlamayla karışık çığlıklara 

dönüştü. Birçoklarına inanıl-

maz gelen bu durum sağlıklı 

olarak değerlendirilemediği 

için, herkesin bir yere koşuştu-

rup ihtiyarları aramaları bir 

süre sonra birbirlerine sormak 

fikrine dönüştü. Gözlerinden 

kimi zaman korku kimi za-

mansa yaşlar akan kasabanın 

orta yaşlı ve genç insanları bir-

birlerine en son ihtiyarın ne 

zaman görüldüğünü, görül-

düklerinde ne yapıyor olduk-

larını, kendilerinin bilmediği 

bir çağrının mı yapıldığını, 

yapılsa bile bu kadar ihtiyarın 

hiç kimsenin duyamayacağı 

ve fark edemeyeceği kadar 

sinsice, planlı ve sessizce nasıl 

yola çıkabildiklerini, hangi 

yola çıktıklarını, sağa mı yok-

sa sola mı, güneye mi yoksa 

kuzeye mi, yerin yedi kat dibi-

ne mi yoksa Allah korusun 

göğün yedinci katındaki tera-

sa mı çıktıklarını, ilaçlarını 

yanlarına almadan, koltuk 

değneklerine sarılmadan, te-

kerlekli sandalyelerine otur-

madan nasıl hareket edebil-

diklerini, böylesi toplu bir ha-

reketin ancak onların neslin-

den gelebileceğini, kes lan ne-
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yin toplumsal hareketi bu, bu-

ralardadır abicim bir yere kay-

bolmamışlardır iyi bakalım, 

AKUT musun lan sen, senin 

neyine beni susturabilmek, 

daha iyi aramalıyız yahu neyi 

arayacaksınız manyak mısınız 

haplı mı, bak yine boş boş ko-

nuşuyorlar yahu arkadaşlar bi 

susun lan birbirinizi sustura-

cağınıza dönün de arkanıza 

bakın bütün çocuklarınız ağlı-

yor onların da şimdi şarap ça-

naklarına başlatmayın yahu 

sen nasıl bir hayvansın öyle 

vurulur mu çocuğa, öldürmek 

mi istiyorsun seni ne ilgilendi-

rir lan benim çocuğuma nasıl 

davrandığım yahu bi susun 

artık şu kargaşadan kurtula-

lım lütfen artık bağırmayın 

yahu bak tutma yakamdan 

oğlum bak bırak diyorum sen 

kimsin lan bana el kaldırıyor-

sun benim anam babam da 

kayboldu bunlar ne yer ne içer 

onu düşünüyorum sen burada 

belki de kaybolmamıştır di-

yorsun belki de bir terör örgü-

tünün eylemidir bu hiç mi 

adam kaçırmadı bu teröristler 

yahu koskoca kasabadan bü-

tün ihtiyarları nasıl aynı anda 

kimsenin ruhu duymadan kal-

dırabilirler aklın alıyor mu 

senin lan sen bunu düşünebil-

diğine göre demek ki zama-

nında örgüt militanlığı da 

yaptın geldin burada bize ma-

sum pozlarına yatıyorsun ne 

alakası var evet sen değil mi-

sin o memleketten gelen senin 

ben memleketine sıçayım 

mahvettiniz lan güzelim ülke-

yi ulan koskoca dağları altın 

arıyorum ayağına siyanürle 

mahveden biz miyiz altın ara-

ma değil o sen daha işi kavra-

yamamışsan ben ne yapayım 

işin yok anlat dur öküze sen 

kime öküz diyorsun lan arka-

daşlar yahu arkadaşlar dur 

bak vurmayın abicim birbiri-

nize yahu ayırın şunları ne 

terörü ne memleketi ihtiyarlar 

kayıp ona odaklansanıza yeter 

artık biriniz de susuverin de 

dinleyin beni sen bi sus bak 

abicim bence örgütlü davran-

malıyız hep birlikte aramaya 

çıkmalıyız kafasız kafasız ko-

nuşma nereden başlayacaksın 

aramaya zaten en uğrak yerle-

re tek tek bakmadık mı baktı-

ğını nereden bileyim münec-

cim miyim sana mı soracağım 

neyi sorup sormayacağımı so-

ru bakanı mısın polis misin 

asker mi askeri karıştırma bak 

askeri karıştırma vallahi çeker 

vururum seni heeeeey kavga 

edeceğinize biriniz de şu çocu-

ğu dinleyin deniz yok olmuş 

diye bas bas- 

 Ölüm gibi sustu tüm 

kalabalık. 

 Deniz nerede? 

 Sessizlik. 

 "Bizden ne yapmamızı 

istiyorsunuz?" 

 Yaratıcı derin bir soluk 

aldı. Aldığı solukla ayakları-

nın altındaki toprak titredi. 

Omzundaki yaratılışı yere 

bıraktı ve yok edişi bin parça-

lı toz bulutuna çevirip bütün 

evrene saldı. İki lider hem 

korku hem de saygıyla ona 

bakıyordu ve anlıyorlardı ki 

artık bitmişti. Yaratılış, yok 

olmaya mahkumdu. 

 Yaratıcı gölgelerin li-

derine baktı. Ağzını açıp tek 

kelime etmedi. Gölgeler anla-

dı: "Denizi için." 

 Gölgelerin lideri hafif-

çe öne eğilip tekrar doğruldu 

ve diğer gölgelerin arasına ka-

rıştı.  

 Yaratıcı gözlerini göl-

gelerden ayırmadan konuştu: 

"Toprağa söyle, bağrındaki 

tüm kökleri artık serbest bı-

raksın. Gölgeleri takip ede-

ceksiniz." 

 Yaratıcı son bir defa 

dağları kaldırıp güneşe baktı. 

Ardından ayın tamamen sön-

düğünü gördü ve dağların üze-

rinde elini gezdirerek onlara, 

yuvasına veda etti. 

 "Onları ölüme terk 

edeceğiz. Her birini. Son nefes-

lerinde akıllarına geleceksi-

niz. Ama akıl ve beton onlara 
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ihanet edecek, ve ölümden 

sonra bile göremeyecekler si-

zi." 

  

 Kasabada tüm seslerin 

ilk defa sustuğu zaman bun-

dan yirmi beş yıl öncesiydi ve 

mevsimlerden sonbahardı. 

Rüzgârın uğultusu ve doğanın 

tüm lakırdıları insan seslerine 

karışıyordu; sandalye, tezgâh, 

kaldırım, güneşlik, sakız, so-

ğutucu, okey masası, kibrit, 

süpürge, tespih, çay kaşığı gi-

bi insanın doğaya kattığı nes-

nelerin çıkardığı sesler de 

rüzgârın uğultusunu beğen-

memiş olacak, daha da arttır-

mıştı tonlarını. Herkes için sı-

radan bir akşamüstüydü. Ka-

saba meydanını süsleyen 

ağaçların altında dinlenen ihti-

yarlar ve çocuklu anneler, bi-

razdan neyle karşılaşacakla-

rından habersiz, zarif bir bi-

çimde esen meltemin yaprak-

ları uyutur gibi sallamasını 

izliyordu. Kimse mutlu oldu-

ğunu dillendirmese de, yüzle-

rinden okunabilen bir huzur 

vardı. 

 Kasabanın delisi kendi-

ni herkesin ortasında alnına 

dayadığı tabancayla vurana 

kadar, bu huzur ve sükûnet 

anı devam etti. Silah sesini 

kuşların kanat çırpışları izledi. 

Sesin geldiği yöne hızla başını 

çeviren kalabalık, meydanın 

taşlarına yığılan bedeni ve et-

rafına yayılmaya başlayan ka-

nı gördüklerinde, bir hayal 

gibi kısa bir süreliğine meyda-

nı aydınlatan güneşin denize 

çekilmeye başladığı iki saniye-

lik süre boyunca zifiri bir ses-

sizliğin esiri oldu. İki saniyelik 

bu sessizlikte herkesin dilini 

yutmasına sebep olan akıl tu-

tulması yerini içten yükselen 

bir bulantı hissine ve korkuya 

bıraktı. Bebeğini sımsıkı sardı-

ğının bile farkına varmayan 

kadının attığı çığlık ile kendi-

ne gelen kalabalık bir anda 

yerde yatan bedene doğru ha-

reketlendi ve meydana karga-

şa hâkim oldu. Bedenin artık 

bir ceset olduğunu bildirmeye 

yetkili olan acil müdahale timi 

sokağın başında belirdiğinde, 

aynı bedenin kimsesiz oldu-

ğunu insanlığın yüzüne vuran 

kalabalık ardında sadece bir-

kaç meraklı bırakma şartıyla, 

yavaş yavaş dağılmaya başla-

dı. 

 Kasabanın delisinin 

kendi hayatına son verişi, tıp-

kı yaşadığı zaman umursan-

mayan hayatı ve sözleri gibi 

bir süre sonra yerini çeşnili bir 

hatıraya bıraktı. Hâlbuki söz-

lerine biraz kulak vermiş olsa-

lar ve her gece rüyasında gör-

düğü kadını, o kadının konuş-

tuklarını ve ellerini yakmadan 

güneşi okşayabildiğini, dağla-

rın o gülümsediğinde mutlu-

luktan titrediğini, oturuşunu 

hiç bozmadan, kapalı gözle-

riyle onu izlediğini dinlemiş 

olsalardı, belki de onun ne an-

latmak istediğini çözmüş ola-

caklardı ve bugün yine aynı 

fakat daha uzun bir sessizliğe 

sebep olan yok olmuşluğa an-

lam verebileceklerdi. Ama en-

gellenemez ölüm, bu halini 

kimsesizlikten almaktaydı ve 

kimsesizlik zulmün en kudret-

li hizmetkarıydı. Ölümünden 

arta kalan hatıralarda ve söz-

lerinde ise ithamdan başka bir 

şey yoktu. Ağaçları kesen ken-

di mezarını kazar, toprağını 

lekeleyen mahlukat çocukları-

nı ölüme mahkûm eder gibi 

sözleri onun ölümünden bir 

süre sonra hafızaya yenik düş-

tü ve tüm kasabalı tarafından 

unutuldu. 

 İki sessizlik arasında 

geçen yirmi beş yılda kasaba 

çok değişmişti. Fakat insanla-

rın içgüdüsel tepkileri asla de-

ğişmezdi. Hayatta kalma dür-

tüsü, insanın tepki mekaniz-

masının sırasını toplumlar 

oluşmadan evvel belirlemiş ve 

aynı ilkel duruş, binlerce yıl 

hiç bozulmadan, kurulan tüm 

kabilelere, beyliklere, devletle-

re ve imparatorluklara hük-

metmiş; kendini değiştirmeyi 

beceremediği için de aynı top-

lulukların yıkımına sebep ol-
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muştu. Şimdi, yok olmuş de-

nizin karşısında tüm sahil şe-

ridi boyunca yan yana dizil-

miş, tutsağı oldukları sessizli-

ğin tüm bedensel işlevlerini 

ele geçirmesini çaresiz kabul-

lenen bu topluluğun yaşadığı 

tutulmuşluk da aynı yıkımın 

farklı bir tezahürüydü. Ağızla-

rında şnorkeller, ellerinde ko-

va ve küreklerle kalakalmış 

çocukların deniz nerde çığlık-

larına sağır ve dilsiz yetişkin-

ler, hiç kımıldamadan öylece 

duruyorlardı. Zihinleri bu 

muammayı içselleştirene, ha-

yatta kalma dürtüsü bu anor-

malliği meşrulaştırana ve sa-

vunma mekanizmaları akıl 

sağlıklarını koruma altına ala-

na kadar da böyle devam ede-

cekti. Çünkü dil, bilmediğini 

anlamlandırana kadar işkence 

eden bir mekanizmadan fark-

sızdır. Hırpalar, çeşitli aletler 

kullanır, gerekirse parçalara 

ayırır ama talep ettiği bilgiyi 

yine de alırdı. Fakat dilin bu 

anlamlandırma çabasına engel 

teşkil eden ve az önce bahsi 

geçen hayatta kalma dürtüsü, 

gerçekte anlatılmak isteneni 

eğip büker, biçimsizleştirir; 

ortaya çıkan hilkat garibesini 

de ciğerler meramsızlıktan 

patlamasın diye dile rağmen 

dile getirirdi: 

 Neuzübillah, deniz 

nerde lan! 

 Daldığı dil dehlizlerin-

den sıyrılan Gaye, karşısında-

ki manzaranın neye benzedi-

ğini mantıksal bir zemine 

oturtmaya çalışan beyniyle 

hummalı bir kavga halindey-

di. Açıklanabilir olayları bile 

bir türlü anlatamazken, bu 

duruma nasıl bir açıklama ge-

tirecekti? 

 Şimdi sıçtık, hepimiz 

ölücez olum lan bu nasıl bir 

kıyamettir! 

 Tüm kasabalı bir anda 

kendini geri dönülmez bir 

kargaşanın kollarına bıraktı. 

Bağıran, ağlayan, sağa sola 

koşan, başkalarını suçlayan, 

çaresizlikten delirmişçesine 

gülmeye başlayan, içgüdüleri-

ne teslim olmuş bu mahşeri 

kalabalığın hezeyanını izleyen 

Gaye, onlarla arasında evrim-

sel bir mesafe bırakmış, düşü-

nüyordu: Deniz nasıl yok 

olurdu? Yer altı sularına karış-

tı desen, koca deniz, tek kıyısı 

burası değil ki, daha bunun 

diğer kasabaları var, diğer de-

nizle bağlantısı var, oradan 

okyanusa yoksa hepsi mi yok 

olmuştu? Hepsinin aynı anda 

yok olması gibi bir durum za-

ten felakete ve anlık hava de-

ğişimlerine sebep olmaz mıy-

dı? Oksijen seviyesinden gü-

neş ışığına kadar tüm dengele-

rin altüst olması gerekmiyor 

muydu? Göğe yükseldi desen 

alçak basınç, yüksek basınç, 

rüzgârlar, nem oranı derken 

yağmurun şelale gibi dökül-

mesi gerekmiyor muydu? Tek 

bir bulutun bile olmadığı bu 

gökyüzünden mi dökülecek 

yağmur? Peki, balıklar, deniz-

kestaneleri, yosunlar, midye-

ler ve literatüre hâkim olmadı-

ğı için aklına gelmeyen diğer 

tüm deniz canlıları, derinlerin 

sakinleri neredeydi? Karşısın-

daki bu dehşet veren boşlukta, 

bu derinleştikçe insanın yüre-

ğine korku salan susuz top-

rakta olmaları gerekmiyor 

muydu? Babası olsa bu işe ke-

sin bir açık- 

 Yaşlılar! Yaşlıları unut-

tuk, nasıl unuttuk onları, nasıl 

unutmayalım koskoca deniz 

kaybolmuş; tüm vapurlar, ta-

kalar, gemiler taşa toprağa 

oturmuş; âlem toplu cinnete 

meyletmek üzere, bak çoktan 

orada kavga başladı bile. Cen-

neti arzulayanlar çoktan gü-

nah keçilerini bulmuş, koca 

deniz ve yaşlılar hep bu zina 

yüzünden yok olmuş, dünya-

da cehennemi yaşamak, kıya-

meti görmek gele gele onların 

mı başına gelmiş, ayırmaya 

çalışan topluluk da girdi birbi-

rine, iyi ama yaşlılar nerede? 

Mesela yere düşmüş kadının 

kafasına yüzme paletiyle vu-

ran şu bakkal sahibinin baba-

sı, hani denizle ilgili bilim da-
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lında uzman, neydi o bilim, 

hah, oşinografi! İşte o uzman 

amca bilirdi şimdi ya da en 

azından farklı bir bakış açısı 

getirirdi olaya, ama bu yaşlılar 

nerede, sanki gölge olup gece-

ye karıştılar. 

 Gölgeler! 

 Buz kesti tüm vücudu. 

Binlerce gölge, sayısız yaşlı, 

yok olan deniz, yere bırakılan 

yok oluş, çıplak uyuyan dağ-

lar, doğanın intikamı, insanlı-

ğın öldürülmesi, her yeri kap-

layan sis, yaşlılar, deniz, göl-

geler, o kadın, gözleri kapalı 

gören kadın, hiç ayaklanma-

yan, güneşi okşayan kadın, 

denizi için, köklere emir veren 

kadın, hepsini öldüreceğiz, 

doğaya diz çöktüren kadın, 

bizi neden öldürüyorlar, deni-

zi içen yaşlılar, biz ki ölüm-

süzdük, kökleri salan toprak, 

lanet olsun, ölüm, intikam, 

Gaia, ölüm, ölüm, ölü- 

  

 Gölgeler artık hazırdı. 

Her biri mavinin farklı tonla-

rında parlayarak, ışıklar sa-

çarak tabiatın arasına karıştı. 

Yaratıcı yere bıraktığı yaratı-

lışı omzuna aldı. Boşluk ken-

disine baktığında gözlerini 

kapattı ve tabiatı ve gölgeleri 

de ardına alarak engin dağla-

rın ardında gözden kayboldu. 

  

 Boğazını yırtarcasına 

bağırdı Gaye, duyan olmadı. 

Gördüğü ilk çatıya tırmandı 

ve zihnindeki tüm çıkarımları, 

rüya sosuna bulayıp deniz ve 

ihtiyarların akıbetine çalayaz-

dı fakat kısmi kuş bakışı karşı-

laştığı manzara karşısında do-

nakaldı. Tüm sahil şeridi kana 

bulanmıştı. İnsanlar birbirleri-

ni yok etmeye çabalıyor; kaç-

mak isteyenler ise kasabanın 

tersi yöne, denizden kalan 

boşluğa doğru koşuyordu. 

Her yer parçalanmış çocuk 

cesetleriyle doluydu. Elbisele-

rinden kurtulmuş kalabalık, 

birbirine girmiş hayvanları 

andıran sesler çıkararak, bir 

yandan kavga edenleri ayır-

maya çalışıyor, bir yandan da 

önüne gelene darbeler savur-

maktan kendini alamıyordu. 

Dikkatlerini çekmek için tek-

rar bağırdı fakat sesi bu ters 

kubbede kekremsi bir seda 

olarak asılı kaldı. 

 Kıyametin ortasında 

kaldığını hissetti. Kendisini 

hırpalamanın bir anlamı yok-

tu. Ölüme mahkûm edilmişti 

hepsi. Çaresiz, bu katliama 

sırtını döndü. Kasabasını 

rüzgârıyla koruyan dağlara 

baktı. Kendini bildi bileli se-

verdi bu dağları. Nereye bak-

san engin bir yeşillik, nefese 

nefes katan bir barınaktı bu 

dağlar. Devletler çökmüş, on-

lar kalmıştı. Kim bilir kaç nes-

lin kendi kendini yok ettiğini 

görmüştü bu dağlar. Fakat in-

sanoğlu da bir tuhaftı hani. 

Hakikaten, kimin aklına gel-

mişti koca koca dağları ufak 

bir göl hayvanının ismiyle ça-

ğırmak? 

 Gözlerini elleriyle silip 

doya doya seyretmek istedi-

ğinde, dağlarda kımıldayan 

ağaçları gördü. Sıradan bir 

rüzgârın esip kıpırdatmasına 

benzemiyordu bu. Gözlerini 

kısıp baktığında bütün ağaçla-

rın köklerini sürükleyerek yu-

karıya doğru ilerlemeye başla-

dığını gördü. Yüreğinde korku 

yoktu artık.  

 Her şeyi anlamış olma-

nın verdiği rahatlıkla gözlerini 

kapatıp, silik bir karaltıyı ta-

kip eden ağaçların arasından 

belli belirsiz parıldayan mavi-

nin tonlarını seyre daldığında, 

elinde paslanmış bir sandalye 

ayağıyla ona doğru koşan pa-

ramparça yüzlü, gözünü kan, 

beynini şehvani bir arzu bürü-

müş adamı fark etmesi için 

artık çok geçti.  
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Hiçbiri 

Taner Deniz 

I 

Ko/r/kusuyla tanınırdı sokaklar 

En çok dağlara benzerdi yüzleri 

Kimi aşınmıştı 

Kimi çoktan parıldamış 

Ve neşeyle dolmuştu elleri 

 

Oysa  

Bana ilham et de durulayım derdi  

Çünkü 

Komşusundan uzaktı kimisi 

Kimisi de yurdundan sürgün 

Ve eyerleri kaçaktı belki 

 



II 

Gem vurulmuş  

Ve sürgülenmiş fırkatine küskün 

Onlarca tırsak 

Ve kükrek dolmuştu içlerine 

Ama kimse 

Görmemişti bir diğerini 

 

Onları  

Bu habersizlik mi öldürdü  

Yoksa kimsesizlik mi 

Artık 

Yok hiçbirisi 

Ve neden şimdi                                          



A ylardır karanlık ve 

ıssız bir hücrede-

yim. Bedenim sürekli bü-

yürken hareket etmekte 

zorlanıyor artık. Daha 

çok ellerimle biraz da 

ayaklarımla etrafımı sa-

ran ince zarı itsem de fay-

da etmiyor.  

 Bazen gözlerim ka-

maşıyor, bazen başım dö-

nüyor, bazen midem bu-

lanıyor son günlerde. An-

lamsız bir sonsuzluğa sü-

rüklenirken belirsiz bir 

zamandan başka bir be-

lirsiz zamana savruluyo-

rum. Tuhaf, özgürce yüz-

düğüm denizde boğula-

cak gibiyim şimdi. Etrafı-

mı saran çeper daralırken 

buraya nereden geldiğimi 

ve nasıl çıkacağımı düşü-

nüp duruyorum. Bir baş-

tan bir başa geçmek gün-

lerimi aldığı zamanlar ne 

kadar da genişti burası. 

Dilediğim gibi yiyip içti-

ğim eşsiz bir dünya… 

 Derken nokta kadar 

bir ışık yüzüme çarpınca 

irkiliyorum. Kendimi geri 

çekmek istesem de bede-

nim söz dinlemiyor. Sü-

rekli bir çaba içinde ışığa 

doğru atılırken ışık gide-

rek büyüyor. Boynuma 

ve karnıma aynı anda 

saplanan bir ağrı ve bede-

nim hareketsiz kalıyor. 

Gözlerim sımsıkı kapalıy-

ken ansızın çakan bir 

şimşekle ses dalgaları çe-

peri aşıp içeri doluyor. 

Heyecan ve panik halin-

de konuşmalar var. Bura-

da esir kalacağımdan 

bahsediliyor. Belli ki bü-

yük bir mücadele içinde-

ler. Kurtarmak için uğra-

şıyorlar esir düşen bede-

nimi. Beni.  

 Buradan kaçmalı, 

kurtulmalıyım. Bedenime 

söz geçirmeliyim. Az da 

olsa kıpırdayıp dizlerimi 

kendime çekerken başımı 

omuzlarımla dizlerimin 

arasına gömüyorum. Bü-

tün uzuvlarım birleşmiş 

adeta, bir et çuvalı gibi-

yim.  

 Boynumu sıkan şey 

de ne? Kıpırdadığım an-

da acıdan titriyorum. Bel-

ki de en iyisi hareketsiz 

kalmak. Karanlığa alışan 

gözlerim artık nesneleri 

seçiyor. Boynumda bir 

halat var. Bir ucu vücu-

duma değerek göbeğime 

inerken diğer ucu çepere 

saplanmış. Ondan kurtul-

sam her şey düzelebilir. 

Göbeğimdeki ucu çek-

mem imkânsız gibi. Çe-

pere saplanmış ucu dene-

yebilirim.  Önce sol sonra 

sağ kolunu öne çektikten 

sonra bir soluklanma. 

Her kıpırdama büyük bir 

acı demek. Titreme nö-

betlerim biraz hafifleyin-

ce daha fazla beklemeden 

damaklarımı sıkıp halatı 

tüm gücümle çekiyorum. 

İçimde bir şeyler sökülü-

Hücre 

Turgay Yıldırım 
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yor sanki ve her yer yeni-

den zifire dönüyor. 

 Çeperin yüzeyine 

ansızın yayılan parlak bir 

ışık… Ay ışığı ya da so-

kak lambası olabilir bu. 

Halatın çepere saplanmış 

ucunu açık seçik görüyo-

rum şimdi. Su neredeyse 

tükenmiş içerde ve kalan 

bir avuç su kızıla boyan-

mış. Son bir gayretle ha-

latı çeperden tamamen 

ayırıp buradan kurtulabi-

lirim ama kıpırdayacak 

gücüm yok. Ellerimi sıka-

mıyorum bile. Çaresiz 

beklerken yüzümde bir 

gülümsemeyle kendi ken-

dime “Elimden geleni 

yaptım.” diyorum.  

Bu kez keskin ve yoğun 

bir ışık, nokta kadarken 

ince bir çizgiye, ardından 

kalın bir ışık demetine 

dönüşüyor. Kör oluyo-

rum sanki. Karşımda 

bembeyaz bir duvar var. 

Kızıl deniz suyu dışarı 

taşarken büyük bir el be-

ni kavradığı gibi havaya 

kaldırdığında bir rahatla-

ma hissediyorum. Bitme-

sin istiyorum bu an, bit-

mesin. Oysa bu kısa bir 

huzur anı olacak. Kaba 

etimden bir darbeyle be-

denime yayılan güçlü bir 

titreşimden sonra gözleri-

mi açıyorum. Açmamla 

kapamam bir oluyor. 

İkinci nefesi almamak 

için tutsam da kendimi, 

denizin ortasında kalmış 

yüzme bilmeyen birinin 

tuzlu suyu içmesi gibi ha-

vayı içime çekince var 

gücümle öksürüyorum. 

Ve ardından ilk ağlama 

nöbeti. Ciğerlerim yanar-

ken ağlıyorum ama kimse 

aldırmıyor bana. Öyle ki 

güldükleri bile söylenebi-

lir. 

 Bu duruma alış-

mam uzun sürmüyor. 

Yumuşak, beyaz bir bez 

içinde gözlerimi kapayıp 

sessizce beklerken odada-

ki insanların konuşmaları 

ninni gibi geliyor. Kendi-

mi bıraktığım anda derin 

bir uykuya dalıyorum.  

  

 Ciğerlerime dolan 

yakıcı oksijenle başlayan 

acılarım günbegün art-

makta. Hâlâ hayattayım, 

tekrarlardan oluşan bit-

mek bilmez bir oyunun 

içinde. Her bir oyunun 

sonunda belli bir zaman 

dilimi geride kalırken içi-

ne gireceğim yeni zama-

na aldırmadan geçen 

günler. Tek amacımsa ge-

lecek zamana geçmek, en 

kolay nasıl olacaksa o şe-

kilde.  

 Her gün yeni bir 

durumla karşılaşmak, du-

rup dinlenmeden çabala-

mak, alışmak ya da ka-

bullenmek… Yaşadığım 

anlamsızlığa anlam ka-

zandırmak. Bedenimin 

bitmek bilmez istekleriyle 

geçen ağlama nöbetleri. 

Acıktığımda, altımı pisle-

tince ya da başka bir ihti-

yacımı gidermek için çek-

tiğim acılar. Mesela yürü-

meyi öğrenmenin bir be-

deli var, düşüp yaralan-

mak. Koşmayı öğrenme-

ninse bedenimin sayısız 

çürükle dolması… Bazen 

annemin koşup yetişme-

si, beni sımsıkı sarması, 

kolonyaya bulanmış pa-
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muğu yaramın üstüne 

basmasıyla avazım çıktı-

ğı kadar bağırmam…  

 İşte bütün bunlara 

dayanarak çocuk olmaya 

alıştığım ya da öğrendi-

ğim yıllarda bir sürpriz-

le karşılaşıyorum. Öyle 

eften püften bir şey de-

ğil, hayatımı kökten de-

ğiştirecek türden. Evet, 

ilkokula başlıyorum. Ye-

ni bir hayat, yeni davra-

nışlar ve yeni arkadaş-

lar. Sınıfta sessiz olmalı-

yım. Dersi dinlemem 

şart ya da en azından 

dinliyor görünmeliyim. 

Ödev yapmak ise bir zo-

runluluk… Sonradan çı-

kan bir şey var ki tam 

bir felaket: Sorulara doğ-

ru cevap vermek! 

 Bütün bunlara ek 

olarak bir de öğretmenin 

oynattığı oyunlarla baş 

etmem gerek. Çoğu za-

man bir köşede sessiz 

sakin oturmak isterken 

öğretmen beni fark ettiği 

anda oyun halkasına 

dâhil ediyor. Arkama 

bırakılan mendili gör-

memse ancak alaylı 

ikazlardan sonra oluyor. 

Gülüyorlar bana. Koş-

maya başlasam da arka-

daşımı hiçbir zaman ya-

kalayamıyorum.  

 Evde yaşadığım 

sorunlar da var elbette. 

En büyüğü ders çalışıyor 

görünmek. Zaten bildi-

ğim şeyler hepsi. Bunları 

tekrar ederken masada 

sık sık uyuyakalmak en 

büyük kâbusum. Annem 

yakaladığında kızsa da 

çabuk sakinleşiyor ama 

durumu babama anla-

tınca o gün geçmek bil-

miyor.  

 Neyse ki annem 

bir gün okula geliyor da 

rahatlıyoruz. Öğretmen 

benimle ilgili öyle güzel 

şeyler söylüyor ki anne-

min şaşkınlığını yüzün-

den okuyorum. O gün-

den sonra zorunlu ders 

çalışma saatlerim biti-

yor. Akasya ağacının 

gölgesinde dilediğim ka-

dar oynayabileceğim. 

Ancak annemin kaygıla-

rı hiç bitmeyecek gibi ve 

bir gün “Çocukları karış-

tırmış olmasın?” diyor 

babama. “Kaç kere sor-

dun, öğretmen mem-

nunsa çok da kurcala-

ma!” diye kızınca annem 

bir daha bu konuyu aç-

mıyor. Bu, kazandığım 

en büyük zafer. Bugün-

den sonra yaşamak keyif 

bile vermeye başlıyor.  

 Öğretmen anneme 

“Daha sıkı çalışırsa iyi 

bir okula gider bu ço-

cuk.” diyor bir gün. İs-

teklerini yerine getirdik-

çe öğretmen daha fazla-

sını isteyecek belli, diyo-

rum, doymayacak bir 

türlü. Derslerde ve sı-

navlarda dikkat çekme-

menin bir yolu olmalı… 

Bir çözüm bulacağım el-

bette ama küçük sorun-

lar da çıkacak karşıma.  

 “En kolay soruları 

neden yapmadın?” “İlk 

altı soruyu yapmışsın, 

son dördüne dokunma-

m ı ş s ı n . ”  y a  d a 

“İşaretlediklerinin hepsi 

doğru ama soruların ya-

rısını yapmışsın.” Bazen 
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bunlara cevap vereme-

sem de suskunluğum en 

iyi cevap olacak. Öğret-

men bu sessizlikten sebep 

yakamı bırakacak ve bu 

hataları bir daha asla yap-

mayacağım. 

 Anlatılanlarla uy-

gulamalar arasında bazen 

farklılık olabiliyor. Yaşa-

dıklarımdan hareketle 

her şeyin mantığını ka-

famda oturtup bütün bil-

gileri gizli defterime kay-

dediyorum. Her bir olay 

kendi içinde çözümlen-

miş. Ürettiğim formüller-

le bir çözüme ulaşıp en 

iyi davranışı seçiyorum. 

Çok basit yani… 

 Zaman geçtikçe uz-

man öğrenci mertebesine 

ulaşıyorum. Elde ettiğim 

yöntemler sonucunda çok 

önemli bir bilgiye de 

ulaşmış durumdayım: 

Üstün başarı ile başarısız-

lık aynı sonucu doğuru-

yor! Her iki durumda da 

amaçsızca deli gibi ders 

çalışmak durumunda ka-

lıyorum. 

 Kurduğum bu dün-

yada mümkün olduğunca 

uzun yaşamak tek iste-

ğim. Kendiliğinden gelip 

geçecek birkaç yıl daha. 

Hepsi bu ama yine de 

tam bağımsız olduğum 

söylenemez. İlkokulun 

sonunda sınava girmek 

zorundayım. Daha önce 

onlarca kere karşılaştığım 

birbirinin benzeri hatta 

aynısı olan sorular var 

kâğıtta. Her zaman yaptı-

ğım gibi soruların yarısını 

cevaplayıp kalanları rast-

gele işaretleyerek çıkıyo-

rum sınavdan.  

  

 Okuldan geldiğim 

bir gün annem elinde bir 

zarfla karşılıyor beni. İçe-

ri girerken sımsıkı sarılıp 

“ O ğ l u m ! ”  d i y o r . 

“Oğlum!” Gözleri yaşlı 

sanki… Bir şey mi oldu 

acaba? Bir adım geri çeki-

lince annem yüzünde ko-

caman bir gülümsemeyle 

zarfı bana uzatıyor. Başka 

şehirde bir okul kazandı-

ğım yazılı. Son cümleye 

gelmeden zarf yere düşü-

yor. Uçurumdan aşağı bı-

rakılmış gibi. Tutunmak 

için bir dal arıyorum ama 

her yer boşluktan ibaret. 

 Evde büyük bir 

mutluluk var. Babam du-

rup durup “Aslan oğ-

lum!” diyor. Bu, doğdu-

ğum zamanki mutlulu-

ğun aynısı. Giderek bü-

zülüp iyice içime kapanı-

yorum. Yanlarında daha 

fazla durmam imkânsız. 

Yemeğimi bitirdiğim gibi 

boynumu büküp odama 

geçiyorum.  

 Gözlerim açık ama 

önümde hiçbir imge yok. 

Dalgın dalgın bakıyorum 

öylece. Sadece zaman ak-

malı, çark dönmeli değil 

miydi? Belirlediğim en iyi 

davranışı seçip yaşaya-

caktım oysa. Çok basitti 

ama olmamıştı işte. Bir 

durum değerlendirmesi 

yapmalı, bu okula gitme-

menin bir yolunu bulma-

lıyım.  

 Hava kararmış, ak-

şam olmuş çoktan. Dü-

şünceler dağılıyor kafam-

da. Yatakta uzanmış ka-

pının altından sızan ince 
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beyaz çizgi şeklindeki 

ışığa bakıyorum. Do-

ğumda beni karanlıktan 

çıkaran o büyük el görü-

nünce nefesim kesiliyor 

adeta. Etrafımı görün-

mez bir çeper sararken 

büyüyor bedenim. Bü-

yüdükçe ağır ağır du-

varlara değiyor. Kapının 

altından sızan ışık biraz 

daha belirgin şimdi… 

Yüzüstü dönüyorum. 

Gözlerim hâlâ sızan ışı-

ğa sabitlenmişken saçla-

rım yatağın demir başlı-

ğına değiyor. Bedenime 

söz geçiremiyorum. Işı-

ğa doğru gitmek istiyor. 

Ellerim, yatağın başlı-

ğından sımsıkı tutarak 

destekliyor. Dar bölme-

den geçmeye çalışırken 

sıkışıyorum orada. Diş-

lerimi sıkıp ayaklarım 

gerideki duvardan aldığı 

destekle zorlayınca ba-

şım bölmeden geçiyor 

sonunda. Burun ve ku-

lak derilerimde sıyrıklar, 

alnımda derin bir yara 

var. Böylece kanlar yere 

akarken bir göl oluşu-

yor. Bir an geliyor bir bi-

ri üzerine binen acılar 

belli bir eşiğe ulaşıyor. 

Bir kere daha ayağım-

dan aldığım destekle 

zorlayıp kapının altın-

dan sızan ışığa ulaşmak 

istiyorum ama olmuyor. 

Boynumda pranga, çare-

siz bir idam mahkûmu 

gibiyim. Aklıma gelen 

tek şey bütün gücümle 

bağırmak…  

“İstemiyorum!” 

 Hıçkırarak ağlıyo-

rum ama kimse duymu-

yor beni. Kanlar kapının 

altından sızan ışık deme-

tine akıyor. Gözyaşlarım 

zeminde biriken kızıllığa 

karışırken derin bir uy-

kuya dalar gibiyim.  

 Neden sonra an-

nem odaya girdiğinde 

boynum dar bölmeye 

sıkışmış, başım öne sark-

mış, yatakta hareketsiz 

sabit gözlerle kapının 

zeminine bakarken bu-

luyor beni. Bir çığlık 

atınca yetişiyor babam 

ve telefona sarıldığı gibi 

ambulans çağırıyor. An-

nem kafam sarkmasın 

diye sımsıkı tutarken 

mırıldanıyor durmadan.  

“Aman ya Rabbi, alnının 

kemiği görünüyor! 

Aman ya Rabbi!” 

 Kısa sürede an-

nemle babam birlik olup 

hastaneye yetiştiriyorlar, 

kurtaracaklar beni.  

  

 Herhangi bir has-

tane odasında bir sonra-

ki gün… Gözlerimi açı-

yorum sonunda. Yüzüm 

sargılar içinde. Akraba-

lar, eş dost, annem ve 

babam var. Bakışları 

üzerimde. Fark ediyo-

rum, yüzlerinde bir gü-

lümseme beliriyor hepsi-

nin. 

“Şükür!” diyorlar aynı 

anda “Şükür!” 

 Kısa bir sessizlik 

takip ediyor bunu ama 

annem dayanamayıp 

sessizliği yırtıyor o şef-

katli sesiyle:  

“Nazar! Nazar! En güzel 

okulları kazandı da na-

zar değdi oğluma!”  
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Y üklüğe inip odunu 

zembille yukarı 

taşıdım. Annem bugün 

banyo sobasını yaktı. Çı-

tır çıtır yanıyor. Kayna-

yan su, musluktan tatlı 

tatlı damlıyor. Zeytin-

yağlı Nizip sabunu, suda 

azıcık beklemeyegörsün; 

eriye eriye yamyassı ol-

maya başlamış. Banyo-

dan çıkmadan kurulanıp 

giyitlerimi giydim. Dışa-

rıda kar sessiz sessiz ya-

ğıyor, düştüğü yerde ku-

ru toprağı tutuyor, tut-

tukça çoğalıyor.  Anacı-

ğım Zeliş’im içerideki so-

bayı da harlamış. Soba-

nın göğsünü ateşin kızılı 

sarmış lav gibi. Çayın ya-

nına şirincelik çıkarmış: 

bastık, kuru üzüm, mus-

ka, cevizli sucuk... Soba-

nın yanına çöküp nemli 

saçlarımı kurutsun diye 

verdim kendimi. Saçla-

rım kurudukça yanlarım 

k a v r u l d u . 

Kardeşim naftalin koku-

lu döşeğini sermiş. Bir 

yüzükoyun bir sırt üstü 

yatıyor. Yorganı üstüne 

çekmiş. Nefesiyle soğuk 

yorganı ısıtmaya çalışı-

yor:  

 “Anacığım, Ze-

liş’im kuzu doğarsa beni 

uyandırmayı unutma.”  

 Zeliş tatsız ve ta-

hammülsüz bir sabır çe-

kiyor: 

 “Bu gece kuzla-

maz!”  

 Zeliş’imin babam 

geçineli beri ben ve kar-

deşimi okutup yetirmek-

ten başka bir amacı yok. 

Babam geçindiğinde do-

kuz yaşımdaydım, kar-

deşim kundakta, belen-

miş olgaç bir bebeydi. 

Beni doğurduğunda şıra 

zamanıymış. İlk çocuk 

olmam babam için çok 

kıymetliydi. Zeliş’im 

içinse sorunsuz sıkıntısız 

bir nefiselik, çok yorma-

yan bir doğum; gazsız, 

düzenli ve çok uyuyan, 

rahat uykular çeken bir 

bebeklik geçirmemle hu-

zurlu olmaktı. Zeliş’imin 

bana baktığında gözle-

rinde huzuru, şefkati, 

sevgiyi hissedebiliyor-

dum. Fakat küçük karde-

şim için ne nefiselik ne 

doğum ne de bebeklik 

böyle oldu. Zeliş’in nefi-

seliği harman zamanının 

en yoğun zamanına denk 

geldi. Hatırlarım: Zeliş, 

kardeşime nefiseyken 

güneşin sarı sıcağında 

babam ve Zeliş tarlada, 

yazıdalardı hep. Anacı-

ğım Zeliş’im kardeşimin 

nefiseliğini terden, bel 

ağrısından, güneşte kav-

rulmaktan eziyetle geçir-

di. Kardeşimin doğumu 

ailenin tamamı için kor-

kuyla geçti. Çünkü hem 

ters gelmişti hem de Ze-

liş’in tansiyonu öyle yük-

Hayalet 

İbrahim Kürşat 
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selmişti ki bir ay kadar 

kardeşimle ilgilenmedi, 

Zeliş.  

 Zeliş’in sütü erken 

çekildi, kardeşim de em-

meyi erken bıraktı. Çün-

kü birkaç aylıkken ba-

bam geçindi bu dünya-

dan. Benim kaşıklarımı, 

lokmalarımı takip eden 

Zeliş, kardeşim gecenin 

bir yarısında uykusun-

dan uyanıp bir vaveyla 

koparsa bile ya oralı ol-

maz ya da olabildiğine 

geç bakar ve çabuk, ta-

hammülsüz beslemeye 

başlardı onu. Kardeşim 

evvelce, kıyamet gibi ağ-

layıp gazının çıkarılması-

nı, doyurulmayı, birlikte 

ışıl ışıl gözlerle oynamayı 

beklerdi. Fakat bu azala-

rak yitip gitti. Ağlayarak 

doyurulmayı, ilgi bekle-

meyi bıraktı. Zeliş onu 

bazen çok fazla bazen 

çok az besledi. Çok fazla 

beslediği zaman kardeşi-

me acıyor, acıdıkça da 

daha fazla besliyordu. 

Elbette az beslediğinde 

de canı burnunda olu-

yordu. Kardeşim bu tu-

tarsız beslenmeye de za-

manla alıştı. Ancak bün-

yesi öyle zayıftı ki sürekli 

hasta oluyor, ateşler için-

de kalıyordu. Hastalığını 

da kundağında ateşiyle 

yalnız geçirirdi. Karde-

şimle Zeliş’in bu tutarsız, 

birbirlerine uzak ilişkisi-

ne üçüncü kişi ben ol-

dum. Zeliş’in genç yaşta 

dul kalması omuzlarını 

çöktürdü. Dışarıyla, tarla 

işleriyle, kuvvet gerekti-

ren tüm işlerle ben ilgi-

lenmeye başlayıp Zeliş’i 

biraz olsun rahatlatmaya 

çalıştım. Kardeşim için 

baba ve ağabey rol mo-

deli olmanın dışında Ze-

liş’le arasındaki duygusal 

boşluğu doldurmaya da 

gayret ettim hep. Karde-

şimin ilgiye ihtiyacının 

olduğunu anladıysam 

koşup ilgilendim. Kork-

tuysa destekledim. Ağla-

dıysa gözyaşlarını silip 

şefkate boğdum onu. Be-

nim için kardeşim; çocu-

ğum, oğlum, yoldaşım 

oldu. Onun için ben de 

baba ve ağabeyden ziya-

de ona daha çok anne ol-

dum. Ailemiz böyle bir 

karmaşık bir üçgen ilişki 

ile kurulu.        

 Zeliş “Bu gece kuz-

lamaz!” derken kardeşi-

me heyecan, merak, mut-

luluğu layık görmediği 

için kestirip attığına 

emindim. İçten içe bunu 

biliyordum. Zeliş’in gör-

mez yanından elime ce-

vizli sucuktan bir parça 

sıkıştırıp kardeşimin he-

nüz ısınmamış yorganına 

girdim, onu sardım. Göz 

kırpıp kulağına fısılda-

dım: 

 “Bu gece doğar. 

Doğarsa seni uyandırı-

rım.” 

Kardeşim cevizli sucuğu 

yutkunurken gözleriyle 

“Tamam.” yaptı ve sarıl-

dı. Sobanın ısıttığı bede-

nim kardeşimin yatağını 

ısıttı. Çıra sönünce soba-

nın çıtırtısı odaya, ateşin 

yalımları çeşit çeşit şekil-

lerle tavana yansıyordu. 

Huzurla olmasa da gü-
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venle uykuya daldık iki-

miz de. 

 Kuzlaçı olan ko-

yunumuz kara koyun-

du. Ağzı burnu kara ol-

duğu için adı da kara 

koyun olmuş. Annemle 

babam kurba-

na almışlar. 

Fakat hamile 

çıkmış. Bu 

yüzden kes-

meyip besle-

mişler. Kara 

kuzu hanemi-

ze sütüyle, yo-

ğurduyla, pey-

niriyle, yavru-

larıyla öyle be-

reket katmış 

ki… Çoğalıp 

küçük bir sürü 

olmuş. Bu ne-

denle kara koyun Zeliş 

için çok kıymetli. Aynı 

zamanda babamın hatı-

rası.  

 Birkaç saat uyu-

duktan sonra sobanın 

ateşi azalmış, oda soğu-

maya başlamıştı. Hafif 

bir üşütmeyle gözlerimi 

açtım. Zeliş başımda di-

nelmiş, “Doğurdu do-

ğuracak mübarek.” di-

yor. Doğrulup kardeşi-

min üstünü örttüm, elle-

rini yorganın içine sok-

tum. Alnına elimin sı-

caklığını sürdüm, saçla-

rını pamuğa dokunur 

gibi elledim; mışıl mışıl 

uyuyor. 

 Zeliş’le toprağa 

tutunup çoğalmış karla-

rı eze eze yürüyerek 

ahıra gittik. Karın ay-

dınlığı gaz lambasını 

yakmamıza ilzam etmi-

yordu. Fakat ahıra girer 

gaz lambasını yakmak 

zorunda kaldık. Kuzlaçı 

koyun yan yatıp acıyla 

kıvranıyordu. Ahırın 

içindeki saman, kireçle 

sıvanmış duvarlar, yem-

lik güven ve-

rici geliyordu. 

Koyun terle-

miş, yünleri 

nemli nemliy-

di. Derin ve 

hızlı, sesli ne-

feslerini yere 

serpilmiş puş-

kullara üfürü-

yordu. Zeliş 

koyunun me-

melerine, ba-

şına, karnına 

dokunup bak-

tı:  

 “Bu hayvan bunu 

zor doğurur. Bari koyu-

na bir şey olmasa!” de-

di. 

 “Neden Zeliş? Ni-

ye doğuramasın?” 

 “Sancısı az. Yeter-

li kasılmasına izin ver-

miyor.” 
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 Zeliş’in dediği gibi 

oldu. Hayvancağız o ka-

dar zorlandı ki neredeyse 

doğuramadan ölecekti. 

Koyun çırpınmaya başla-

dı. Zeliş yanında getirdi-

ği bıçakla koyunun kula-

ğından bir parça kesti, 

daha fazla kan akmasını 

sağladı. Bu, koyunu ra-

hatlattı. Zeliş böylece 

hem kuzuyu doğurttu 

hem de koyunu kurtardı. 

Kuzu doğduktan sonra 

koyunun yalayarak ku-

zucuğu kurutması gere-

kiyordu. Fakat bunu yap-

madı, kuzuya ilgi göster-

medi. Tıpkı Zeliş’in kar-

deşimle kuramadığı bağ 

gibi koyunla kuzu ara-

sında da bu bağın sıkıntı 

olacağını hissettim.  

 Kuzu iri gözlü, 

ağız kısmı siyah, kulakla-

rı sarkık ve uzun. Yukarı-

ya, bir kumaş beze sar-

malayarak çıkardık. Ku-

zucuk ayakta duramıyor, 

kasları yetişmediği ve 

üşüdüğü için titriyordu. 

Sobanın yanına bir kutu-

nun içine koyduk. Kuzu-

cuk incecik, onulmamış 

derisi ve yün sayılmaya-

cak kadar küçük tüyleri 

ve yumuşaklığıyla bir 

duvar halısından çıkmış 

gibi… Bir can daha ço-

ğaldık.     

 Söz verdiğim gibi 

kardeşimi uyandırdım. 

Uyanır uyanmaz ünledi: 

 “Doğdu mu?” 

 “Fındık gibi hem 

de… “ 

 Yatağından fırladı-

ğı gibi kutudan kuzuyu 

alıp kucakladı, burnunu 

öptü. 

 “Hayalet. Adı ha-

yalet olsun mu?” 

 “Olsun. Ama ne-

den hayalet?” 

 “Çizgi filmdeki 

Kespır’a benziyor çün-

kü.” 

Birkaç saat uyuyup seher 

aydınlığı odaya dolarken 

uyandık. Hayalet kutu-

nun içinde dört dizini de 

kırıp oturmuş. Kardeşi-

min kucağına verdim. Bi-

beronla süt içirdik. Haya-

let canlanıp kanlanınca 

annesine götürmek için 

aşağıya indirdik. Zeliş, 

kardeşim, ben durup iz-

lemeye başladık: Kucağı-

mızdan indirip ahıra bı-

rakınca Hayalet, zıplaya-

rak annesine koştu. Kara 

koyun koşmasını gör-

mezden geldi. Hayalet, 

memeye emmek için sal-

dırdığında ayağıyla itti, 

izin vermedi yaklaşması-

na. Hayalet ne yaptı ne 

ettiyse kara koyun onu 

yanına yaklaştırmadı. 

Hayalet, kara koyunun 

bir umutla etrafında do-

lanmaya, yakınlarında 

durmaya devam etti. Ha-

yaleti acıma duygusuyla 

kucağıma aldım, sevmek 

istedim. Fakat Hayalet 

ona acımamdan rahatsız 

olmuş gibi tepkisiz kaldı. 

Zeliş hayvanların altları-

nı süpürmek, yemlemek 

için ahırda kaldı. Biz Ha-

yalet’i ahırda bırakıp çık-

tık, onu biberonla besle-

yecektik artık. Karları 

ezerek yukarı çıkarken 

kardeşime bakıyordum. 
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Gözleri donuklaşmış ya-

nımda yürüyordu. Elimi 

omzuma koyup yanıma 

çektim. 

 “Anneler çocukla-

rını niçin sevmez?” 

 “Olur mu? Her 

anne çocuğunu sever.” 

 “Ama beni sevmi-

yor, Zeliş. Baksana kara 

koyun da Hayalet’i sev-

medi. Annem de beni 

sevmiyor.”  

“Az önce Hayalet’e acı-

dığım gibi kardeşime 

acıyarak baktım. Gerçek 

sevgi hissini annesinden 

hiç tatmadığı ve tatma-

yacağı için üzüldüm. 

Kardeşim, sevilmek için 

hep başarmak, hep iyi, 

hep akıllı çocuk olmak 

zorunda olacak. İleride 

uysal ya da hırçın olma-

yı seçecek. Göreceği en 

ufak bir ilgi kırıntısı bile 

ona utanç getirecek. An-

nesinin sevdiği gibi se-

vilmeyi istemeyeceği 

için ona sevgiyi kim 

gösterir; hissettirirse 

korkacak, geri çekilecek. 

Anlayamayacağı bir yal-

nızlık duygusu, içten içe 

kendine acıma duygu-

suyla birleşecek. Canım 

benim. Durup boyunca 

eğilip karşına geçtim. 

Dürüst davranmaya ça-

lışıp kavrayabilmesini 

umarak: 

 “Kara koyun, Ha-

yalet’i doğururken çok 

acı çekti. Nerdeyse öle-

cekti. Kendi acısına takı-

lıp kaldı. Belki de hep o 

acısında takılıp kalacak. 

Bu yüzden Hayalet’i 

belki de hiç sevemeye-

cek. Kara koyun için de 

zor değil mi bu? Yavru-

sunu sevemiyor.” 

 “Banane! Sevsin 

Hayalet’i. Acısına takı-

lıp kalmasından Haya-

let’in ne suçu var?” 

 “Büyüyünce anla-

yacaksın, biliyor mu-

sun? Anneler bizim iste-

diğimiz gibi değil, ken-

dileri nasıl istiyorlarsa 

öyle seviyorlar çocukla-

rını.” 

 “Zeliş beni sevi-

yor mu öyleyse?” 

 “Hiç sevmez olur 

mu? Kendine göre sevi-

yor.”  

Kardeşim sustu. Başını 

öne eğdi. Sarıldım: 

 “Şöyle yapalım 

mı? Zeliş seni seviyor. 

Fakat seni nasıl sevece-

ğini bilmiyor. Bunda 

zorlanıyor.” 

 “İyice sarıldım 

kardeşime. Zeliş ahır-

dan çıkmış, sevgi ve acı-

mayla bizi izliyordu. 

Konuştuklarımızı dinle-

yip yanımıza geldi. Kar-

deşimi kucakladı; sarıl-

dı, öptü, kokladı. Bağrı-

na bastı. Kardeşim de 

Zeliş de ağlayıp uzun 

uzun sarıldılar birbirle-

rine.  

 Zeliş yukarı çıkıp 

uzun uzun fakat azala-

rak ağlamaya devam et-

ti. Daha sonra elinde süt 

dolu biberonla aşağı in-

di. Kardeşimle Zeliş, 

Hayalet’i beslediler.  
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Kızgın ve Üzgün 

Veysel Kobya 

Ben elimde büyük baltayla 

Ben herkesi karşımda 

Ben kimseyi yanımda 

                       bulamadım mı 

 

Ben beyaz bayrağı nerede sakladım 

Ben neden al sancaklar elimde 

Neden ben böyle hep 

Savaşa hazır ve 

Ben niye böyle, güven nerde 

 

Ben kanlı gözlerle  

Ben inadına uyanık 

Ben hep böyle tetikte 

Ben uyurken bile tek gözü açık 

 

Ben ama kırınca, yersiz kırınca 

Tokmak vurdu yargı verildi diye ben 

Elimdeki baltayla kesince cümleyi 



 

O tamamlanmadan parçalayınca 

Ve yanılınca, sonra yanılınca, çoğu kez yanılınca 

Ben nereye gideceğim 

 

Ben bir yastık bulsam da kafamı koysam 

Ben uyusam, uyusam, uyusam da 

Ben yatağında sıcak ve güven içinde 

Olsam ya 

               elim gitse ya 

Işık yormasa gözümü mesela 

Ben o kapıya başka bir anahtar denesem ya 

Ben yanıma alsam karsımdakileri ya da 

Sarılmak kolay olsa savaşmaktan 

Ama ben öyle alışkınım ki savunmaya 

Ben yine de bıraksam o baltayı elimden 

Yaralanma ihtimalini kucaklayıp 

Şöyle derin bir nefes alarak 

                         gözümü kapatıp 

Tutmayacak olsalar bile o kalabalığa 

Bırakabilsem ya kendimi  



Yine 

Alper Salih 

N e karar vermem 

gerektiğini bilemi-

yorum. İkisinden birini 

seçmek kolay fakat önce 

içime sinsin istiyorum. İn-

sanların bu kadar kolay 

karar verebilmesini aklım 

almıyor. Nasıl oluyor da 

her konuda hemen karar 

verebiliyorlar? Sonuçları-

nı düşünmeden böylesi 

kararlar alabilmeleri beni 

delirtiyor. Evet, delirtiyor. 

Çünkü kıskanıyorum on-

ları. Onlardan daha akıllı 

olduğum için daha fazla 

düşünüyorum, daha fazla 

düşündükçe de karar ver-

mem zorlaşıyor. Evet, da-

ha akıllıyım. Bir itirazınız 

mı var? Deli olduğumu 

düşünebilirsiniz. Zaten 

kendinizle ilgili meseleler 

dışında her şeyi düşünür-

sünüz siz. Hele ki bir ya-

bancı hakkında olumsuz 

şeyler düşünmeye bayılır-

sınız. Ne olmuş yani bu-

rada saatlerdir ayakta 

durmuş, bir karar verme-

ye çalışıyorsam. O aptal 

ve sinir bozucu bakışları-

nız gözümden kaçıyor 

sanmayın. Bana ne kadar 

sinir olursanız olun, ken-

dinizi benden üstün gör-

düğünüz için beni izler-

ken ayrıca zevk de alıyor-

sunuz. Kızgın bir şekilde 

beni süzerken kendiniz-

den aşağı bir insana bak-

manın huzuruyla özgürle-

şiyorsunuz. Yoksa karşı-

nızda çekindiğiniz bir in-

san olsa mesela iş yeriniz-

deki üstünüz… Öyle dik 

dik bakabilir misiniz? 

Mümkün değil. Evet, sizi 

bir süre beklettim. Benim 

yüzümden burada bir 

kuyruk oluştu, farkında-

yım. Fakat siz de sıramı 

savdığımı fark etmişsiniz-

dir sanırım? Umarım fark 

etmişsinizdir, çünkü böy-

lesi bir fedakârlığı yaptı-

ğıma göre beni bakışları-

nızla taciz etmeye son 

vermenizi diliyorum. Bir 

devlet büyüğünü gördü-

ğünüz zaman şekilden 

şekle girersiniz. O sizi sa-

atlerce hatta günlerce bek-

letse bile yüzünüzdeki o 

aptal sırıtışla, “Sorun de-

ğil,” dersiniz. Sorun değil-

miş! Zaten bu ülkedeki en 

büyük sorun da bu 

“sorun değil”ler. Trafikte 

sürekli birbirinizin önüne 

atlarsınız fakat resmi bir 

araba gördüğünüz zaman 

gururla yol verirsiniz. Ah, 

ne kadar delirtiyorsunuz 

beni bir bilseniz! Sizden 

daha akıllı olduğumdan 

emin olduğum hâlde kar-

şınızda çocuk gibi eziliyo-

rum. Bana gösterdiğiniz 

ufacık bir yakınlığa bile 

coşkuyla seviniyorum. 

Günlerce bu “yakınlığı” 

düşünüyorum. Ne kadar 

aptalca bir davranış oldu-
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ğunu bilsem bile sevin-

meden edemiyorum. 

Çünkü beni buna muh-

taç bıraktınız. Beni oldu-

ğum gibi kabullenip ara-

nıza alsaydınız size so-

run çıkarmazdım. Ne ol-

muş şurada kararsız kal-

dıysam? Benim için 

önemli bir konuda karar-

sız kaldım sadece. Üste-

lik sıra devam edebilsin 

diye kenara çekildim ve 

kimseye sorun çıkarma-

dan kenarda düşünmeye 

başladım. Buna rağmen 

o alaycı bakışlarınızdan 

kurtulamıyorum. Evet, 

kararsız bir insanım. Eğ-

lenin. Aman ne eğlence. 

Eğlenmeyi hiçbir zaman 

bilmediniz zaten. Kulağı 

sağır edercesine müzik 

çalan kapalı ortamlarda 

anlamsız hareketler ya-

pıp adına dans dediniz. 

Kopmak dediniz. Coş-

mak, uçmak, yaşamak, 

sosyalleşmek dediniz. 

Nefret ettiğim hâlde gel-

dim öyle yerlere. Sevmek 

için kendimi zorladım. 

Herkes gibi sahneye çı-

kıp dans etmeyi dene-

dim. Bunun benim için 

ne kadar zor bir şey ol-

duğunu biliyor musu-

nuz? Ben sahneye çıkaca-

ğım ve orada dans ede-

ceğim! Ben! Beni tanıyan 

herkes bilecektir -yani 

sadece ben bileceğim de-

mek oluyor- bu benim 

için dünyanın en zor şe-

yidir. Fakat beni bir kor-

kak olarak gören sizlerin 

fark edemeyeceği bir ce-

saretle sahneye çıktım ve 

sizinle aynı hareketleri 

yaptım. Manasızca zıpla-

dım, sizden gördüğüm 

tüm figürleri yapmayı 

denedim. Ama siz o ka-

dar acımasızsınız ki bana 

bakıp alay ettiniz. Yüzü-

me karşı güldünüz. O 

kadar insanın arasında, 

hem de herkes aynı hare-

ketleri yaparken sadece 

bana güldünüz. Resmen, 

“Seni istemiyoruz,” dedi-

niz. Güzellikleriyle beni 

büyüleyen kadınlardan 

hiçbiri beni kurtarmaya 

gelmedi. Siz bunu bir 

aşağılanma olarak göre-

bilirsiniz fakat ben bir 

kadın tarafından kurta-

rılmayı diledim. O müt-

hiş kokulu saçlarıyla ya-

nıma gelsin, elimi tutsun 

ve beni buradan götür-

sün istedim. İsterse beni 

kucağına da alabilir, go-

cunmam bundan. Neden 

gocunacakmışım ki? Bir 

erkek olarak siz, kadını 

kurtarılmaya muhtaç 

olarak görebilirsiniz fa-

kat ben öyle görmüyo-

rum ve bu düşünceleri-

me rağmen kadınlar yine 

sizi tercih ediyor. Onlara 

her yerde öncelik veri-

yorsunuz, çiçek alıyorsu-

nuz, onların yerine karar 

veriyorsunuz ve tüm bu 

saydıklarım onların ho-

şuna gidiyor. Nasıl iğ-

renç bir düzen bu böyle? 

Ben de kadınlarla yakın-

laşmak istiyorum. Onlar-

la uzun uzun sohbet et-

mek, onları güldürmek, 

belki yanaklarından öp-

mek ve öperken tenlerini 

koklamak istiyorum. 

Ama siz buna da izin 

vermiyorsunuz. Ben 

dans ederken hiç utan-

madan parmağınızla be-

ni gösteriyorsunuz ve 
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topluca bana gülüyorsu-

nuz. Ben de şirin gözük-

mek için sırıtıyorum. Si-

zin soytarınız oluveriyo-

rum orada. Bunu yapar-

ken kendimden ölesiye 

nefret etsem de bunu yap-

mayı bırakamıyorum. Si-

nirden evimdeki eşyaları 

yumrukluyorum. Birkaç 

gün sonra içinizden birine 

denk geldiğimde sırıtarak 

bakıyorum ve beni fark 

etmiyorsunuz bile. Sizi 

takip ediyorum. Evet, ya-

pıyorum bunu. Tesadüfen 

karşılaşmışız gibi bir or-

tam yaratmaya çalışıyo-

rum ve bu ortamı bulana 

kadar peşinizden ayrılmı-

yorum. Başardığımda ise 

beni tanımıyorsunuz. O 

gün kahkahalar atarak 

baktığınız suratı nasıl he-

men unutuveriyorsunuz? 

Tek istediğim: beni tanıdı-

ğınıza dair bir işaret ve 

küçücük bir selam. Bunu 

bile çok görüyorsunuz ba-

na. Sizden uzaklaşmak 

için günlerce, haftalarca 

evden çıkmıyorum fakat 

beni yine rahat bırakmı-

yorsunuz. Deli olduğumu 

söylüyorsunuz. Garip bir 

insan olduğumdan bahse-

diyorsunuz. Bahsedin. 

Hiç umurumda değil. 

Evet, umurumda. 

            Yine yalnız kaldım. 

Sıra bitti. Kasada duran 

kızdan başka kimse kal-

madı. Benden bıktığı her 

hâlinden belli oluyordu. 

Ne olmuş yani… Neyse, 

yine başlamayacağım. Kı-

za baktım, “Bir adet fram-

buazlı kek lütfen,” dedim. 

“Lütfen” dememe rağmen 

benimle konuşma zahme-

tinde bile bulunmadı. Ta-

bii o da biliyordu, benim 

gibi insanlarla konuşul-

maz. Değil mi? Saygınızı 

kazanmam için illa hızlı 

karar vermem mi gereki-

yor? Ne olmuş yani… Ta-

mam, sustum. 

            Sustum, çünkü ke-

kimi yedim. Yerken o ka-

dar pişman oldum ki size 

anlatamam. Ne yaptığını-

zı görüyor musunuz? Ba-

na acele ettirdiniz ve sizin 

yüzünüzden yanlış kek 

seçtim. Hâlbuki vişneli 

kek ne kadar da güzel gö-

züküyordu. Şu anda onu 

yemiş olsaydım bu gü-

nüm çok daha verimli ge-

çebilirdi. Ama bana bunu 

da çok gördünüz. Orada 

dikilip düşünürken bile – 

üstelik kimseye bir zara-

rım olmadığı hâlde- beni 

rahat bırakmadınız. Şimdi 

ofise döndüğüm zaman iş 

arkadaşlarım bana, “Öğle 

tatilin nasıl geçti?” diye 

soracak. Bundan eminim 

çünkü berbat geçtiğini yü-

zümden anlayacaklar ve 

bana bilerek soracaklar. 

Sonra da kendileri toplu-

ca ne yaptıklarını anlata-

caklar. “Keşke sen de gel-

seydin,” diyecekler fakat 

bunu o kadar samimiyet-

siz bir biçimde söyleye-

cekler ki… Ah, nefret edi-

yorum hepsinden! Bir ke-

resinde ne oldu, size anla-

tayım: Bu ofisteki arka-

daşlarım (!) bir gün beni 

kendileriyle yemeğe çık-

mam için zorladı. Öyle bir 

zorladılar ki kolumdan 

tutup götürdüler desem 

yeridir. Bizim masayı gör-

meniz lazımdı. Bütün ye-

mek boyunca gırgır şama-
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ta eksik olmadı. Kahka-

halar havada uçuşuyor 

hatta zaman zaman çev-

re masalardan bile katı-

lanlar oluyordu. Bakın, 

çevre masalar diyorum. 

Dikkatinizi çekeyim. 

Çevre masadan bile katı-

lanlar oluyordu ama ben 

bir türlü katılamıyor-

dum. Onların o saçma 

sapan sohbetlerine dâhil 

olmak için çok uğraştım. 

O kadar çok uğraştım 

ki… Fakat beceremedim. 

Benim dışımda herkes o 

kadar çok eğlendi ki… 

Akşam, iş çıkışı yine bu-

raya gelmeyi kararlaştır-

dılar. Tamam, fırsat bu 

fırsat. Öğlenki buluşma-

da sosyal açıdan ne ka-

dar beceriksiz olduğumu 

gördüler. Fakat bana 

imkân tanınırsa ben de 

gayet esprili ve sevilen 

bir adam olabilirim. Ye-

mek boyunca şu üç ko-

nunun dışına çıkmadılar: 

araba, futbol, kadın. Kul-

landıkları kelime sayısı 

da o kadar az ki… 

“Moruk, hatun, bebek, 

eyvallah, yaşa, aynen…” 

Sohbetleri sadece bunlar-

dan oluşuyor ve ben hiç-

birine katılamıyorum. 

Ama akşam öyle olma-

yacak. Artık ne konuş-

tuklarını biliyorum, yani 

iş yerinde konuştukları-

nın aynısıymış. Sürüyle 

işim olmasına rağmen 

akşama kadar sadece 

araştırma yaptım. Araba-

lar hakkında bilgi edin-

dim. Futbol liglerine ba-

kındım. Onların konuş-

tuğu her şey hakkında 

ben de konuşabilirim ar-

tık. Üstelik bazı kelime 

şakaları da hazırladım. 

Zorda kalırsam bir tane-

sini patlatırım, neşemiz 

yerine gelir. Bu saçma 

deyimi de onlardan duy-

dum. 

            Mesai bitimine bir 

saat kala herkes Erhan’ın 

masasının etrafında top-

landı. Tıpkı öğlenki gibi 

bağırarak gülüşüyorlar-

dı. Ağırlığımı korumak 

için hemen yanlarına git-

medim. Hatta yanıma 

gelmelerini bekledim fa-

kat bu beklentimden he-

men vazgeçtim. Çünkü 

sohbet dağılsın isteme-

dim. İnternet geçmişimi 

sildim ve ben de grubun 

yanına doğru yürüdüm. 

Bir olay hakkında konu-

şuyorlardı, anlıyormu-

şum gibi sırıttım. Erhan, 

“Abi şu patronun kızını 

ne götürürüm, var ya,” 

dedi. Varlığımı hissettir-

mek için çok yüksek ses-

le kahkaha attım. Herkes 

bana baktı. İşte dikkat 

çekmek bu kadar kolay. 

Ne diye bunca yıl her or-

tamın en suskunu oldum 

ki? Erhan, “Ne gülüyor-

sun zibidi? Bakmaz mı o 

kız bana?” dedi. Yüzüm-

deki gülümsemeyi hiç 

bozmadan, “Abi, kadın-

lar araba gibidir. Doğru 

anahtarı bulursan her ye-

r e  g ö t ü r ü r s ü n ,  

ehehehehe,” dedim. Bu 

şakama gülmelerini bek-

liyordum fakat sanki hiç-

bir şey söylememişim gi-

bi yüzlerini çevirip az 

önceki konuya döndüler. 

Demek ki ciddi bir söz 

söylediğimi sanıp sessiz-

ce beni onayladılar. Hâl-

buki onlar da hep buna 
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benzer şakalar yaparlar. 

Acaba, “Doğru anahtarı 

bulursan arabaya binebi-

lirsin,” deseydim gülerler 

miydi? Kesin gülerlerdi. 

Neyse, daha bir sürü şa-

kam var. 

            Yine herkesin en 

eğlendiği anda bir boşluk 

bulup en yüksek sesimle 

l a f a  g i r d i m : 

“Kahkahalarınızı sakla-

yın, biraz da akşama kal-

sın.” Ağzı kulaklarında 

olan kalabalık ben konu-

şunca yine bir anda surat-

sız hâle geldi. Erhan, 

“Akşam ne olacağını sanı-

yorsun?” dedi. Ben de 

tüm özgüvenimle “Her 

türlü sürprize açığım,” 

deyip kahkahayı bastım. 

Yine gülmediler. Boran ve 

Hasan birbirine baktı. 

Sonra ikisi birden mahcup 

şekilde Erhan’a döndü. 

Erhan şaşkınlığını gizle-

me inceliği göstermeden 

belli belirsiz kaş göz hare-

ketleri yapmaya çalıştı. 

Sonra bana döndü. “Fadıl, 

ben terfi ettim ya,” dedi. 

“Evet, biz de hâlâ inana-

mıyoruz,” deyip yine gül-

düm ve yine kimse gül-

medi ve ben yine de gül-

meye devam ettim. Bu 

“yine”lerin canımı sıktığı-

nı belli etmeden güldüm 

de güldüm. Adi şerefsiz-

lerden bir tanesi bile gül-

medi. Düşünebiliyor mu-

sunuz? Aynı şaka bana 

yapılsaydı hepsi yerler-

deydi. Neyse, daha bir sü-

rü şakam var. 

            Erhan hiç bozuntu-

ya vermeden, “Akşam be-

nim terfi etmemi kutla-

mak için Big Boss’a gide-

ceğiz,” dedi. “Elbette sen 

de gelebilirsin fakat be-

nim bir sürü birikmiş işim 

var. Onları sana devrede-

ceğim, yarına yetiştirmen 

gerekiyor.” Beynimden 

vurulmuşa döndüm fakat 

ufacık bile renk verme-

dim. “Yalnızca bir şartla 

kabul ederim,” dedim. 

Hepsi aynı anda aynı kü-

çümseme ifadesiyle bana 

baktı. “Bana güzel bir san-

dalye tutun,” deyip yine 

kahkahayı bastım ve evet, 

yine “yine”ler yinelendi. 

 

            Canla başla çalışa-

rak Erhan’ın tüm işlerini 

hallettim. Koşa koşa Big 

Boss’a gittim. İçeride pek 

hareketlilik gözükmüyor-

du. Zaten saat de geç ol-

muştu. İçeri girdiğim za-

man bizimkileri göreme-

dim. Biraz daha arkalara 

doğru ilerledikten sonra 

köşedeki bir masada bul-

dum onları. Belli ki ekibin 

çoğu dağılmıştı. Erhan, 

Boran, Hasan, Fehmi, İs-

mail oturmuş puro içiyor-

lardı. Boş bir sandalye ka-

pıp yanlarına oturdum. 

“Hani bana sandalye tuta-

caktınız köftehorlar,” de-

dim. Erhan boş bulunup, 

“Sen nereden çıktın?” de-

di. Bu soru beni çok keyif-

lendirmişti. En sevdiğim 

şakamı yaptım: “Hepimiz 

Gogol’un paltosundan 

çıktık.” Yine kendi kendi-

me güldüm. Neyse, daha 

bir sürü şakam var. 

            Masada kasvetli bir 

sessizlik olunca onların 

anladığı dilden konuşup 

ortamı neşelendirmeye 

karar verdim. “Abi kadın 

dediğinin kalçaları büyük 
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olacak,” dedim. “Böyle 

yürürken arkasından 

hayran hayran izleyecek-

sin.” Kimse yüzüme bak-

mıyordu ama ben konu-

şurken belli belirsiz baş 

sallama hareketleriyle 

beni onayladıklarını an-

ladım. Bu beni daha da 

gaza getirdi. “Hele şu 

Buse bazen tayt giyiyor 

ya… Offff… İşi gücü bı-

rakıp saatlerce onu izle-

yesim geliyor. Hatta ba-

zen tam olarak böyle ya-

pıyorum,” dedim. Yine 

gülmediler, fakat bu se-

fer değişik bir sessizlik 

oldu. Erhan bana öldüre-

cekmiş gibi bakıyordu. 

Hasan bana döndü, “Ya 

kardeşim kalk siktir ol 

git şuradan!” dedi. Bo-

ran, Erhan’a “Abi bırak 

zavallıyı, ne dediğini bil-

miyor,” dedi. Erhan’ın 

bırakmaya niyeti yoktu. 

“Canına mı susadın lan 

sen,” diye bağırarak aya-

ğa kalktı. Hasan beni ite-

rek, “Buse’nin Erhan’ın 

kardeşi olduğunu bilmi-

yor musun yavşak?” de-

di. Erhan’ı etkilemeye 

çalıştığı her hâlinden bel-

liydi. Ben istifimi bozma-

dan, “E patronun kızı 

hakkında da konuşuyo-

ruz. Ne fark eder?” de-

dim. Hasan ayağa kalkıp 

b o y n u m a  y a p ı ş t ı . 

“İspiyoncu musun lan 

sen?” diye bağırdı. İki-

miz beraber yere düştük. 

O sırada diğerleri Er-

han’ı tutmaya çalışıyor-

du. Hasan üstümden kal-

kıp bana bir tekme sa-

vurdu. “Defol git, belanı 

arama,” diye bağırdı. 

Garson yanımıza gelip, 

“Hasan Bey bir sorun 

mu var?” dedi. Ben yer-

de acı çekerken Hasan, 

“Gözüm görmesin bu la-

vuğu, niye her önüne ge-

leni içeri alıyorsunuz?” 

diye garsona kızdı. Süne-

pe garson, olayın ne ol-

duğunu bilmeden benim 

suçlu olduğuma karar 

vermiş olmalı ki “Kalk 

hadi kardeşim, belanı 

başka yerde ara,” diye-

rek beni kaldırmaya ça-

lıştı. Hasan’ın karşısında 

ezilip büzülen bu adam 

bana köpek çekiyordu. 

Kimsin sen ya? Kimsin? 

            Ani bir kıvraklıkla 

garsonun elinden kurtu-

lup masaya doğru yönel-

dim. “Kimsiniz lan siz?” 

diye bağırdım. Hepsi bir 

anda üstüme çullandı. 

Hayatımda ilk defa bir 

grup insan tarafından 

dövüldüm. Bu, ofis arka-

daşlarımla aramdaki en 

yakın ilişki olarak kayıt-

lara geçsin. 

           Uyandığımda has-

tanede yatıyordum. Kar-

şımda dev bir çelenk var-

dı, üstünde kocaman 

harflerle bizim şirketin 

adı yazıyordu. Yan tara-

fımdaki komodinin üs-

tünde bir not duruyordu. 

Vücudumu doğru düz-

gün oynatamadığım için 

uzaktan okumaya çalış-

tım. Şöyle yazıyordu: 

“Değerli çalışanımız, en 

kısa zamanda sağlığınıza 

kavuşmanızı diliyoruz.” 

İçimden, “Ben de doğdu-

ğumdan beri bunu dili-

yorum,” dedim. Fakat 

ağzımı oynatamadığım 

için gülemedim. Neyse, 

daha bir sürü şakam var.  
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S ıcak yorganım-

dan başımı çı-

kardığımda başlıyor 

kâbuslarım.  Yanım-

da yatan kardeşleri-

mi uyandırmadan 

dizleri aşınmış, üs-

tümden düşen kot 

pantolonu ayağıma 

geçirip yeşil yün 

hırkamı da giydim 

mi tamam. Kısacık 

saçlarım tarak iste-

mez ama istese de 

ne saç tararım ne de 

aynaya bakarım. 

Geçen yaz beni işe 

koyduklarından beri 

hiç bakmadım ken-

dime.  

 Sert kış rüzgârı 

içimden geçip gidi-

yor; kulaklarım, el-

lerim buz. Karlar 

kraliçesinin bu ha-

valarda hep gelip 

beni alacağını düş-

lüyorum. Beyaz ge-

yiklerin çektiği bir 

kızakla gelecek, an-

nem gibi sarışın, 

mavi gözlü, minyon 

bir kadın kraliçe, 

kar beyazı kürkler 

içinde. Kızağına ala-

cak beni, pembe bir 

kürk giyeceğim ve 

uçacağız karlar ül-

kesine...   

 Deli rüzgâr bile 

açamadı uykumu, 

nasıl da yorgunum, 

hep yorgunum. Yan 

apartmandan Satı 

da çıktı, o da esni-

yor. Fazla konuşma-

dan, telaşlı adımlar-

la karşı kaldırıma 

geçip internet kafe-

nin oradan sağa sa-

pıyoruz; denize pa-

ralel, geniş cad-

deye çıktı-

ğımızda 

s o -

luklanıyoruz bi-

raz.  Sağımız, solu-

muz pahalı kürkle-

rin sergilendiği 

renkli vitrinleri olan 

mağazalar ve mağa-
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zaların üstünde yok-

sul, umutsuz yaşam-

larla yüklü, eğri, 

büğrü, deniz kumu 

katılarak yapılmış, 

sıvası çatlamış apart-

manlar… 

 C a d d e d e 

uykulu işçi-

ler ordu-

su o şa-

ş a l ı 

v i t -

rinleri 

olan ma-

ğazalara gi-

riyorlar. Karan-

lık dünyaya hoş gel-

diniz. Boyut değişti-

receğiz birazdan. Ci-

lalı mermer zemin-

lerden, İtalyan kol-

tuklar, kristal ayna-

larla bezeli show-

roomlardan, deriler, 

renk renk tilkiler, vi-

zonlar, astraganlar 

arasından geçip en 

arkada, duvardaki 

kapıyı açacağız ve 

yutacak o kapı bizi 

birer birer.  

 Aşınmış, pis 

merdivenlerden küf 

kokusu, karanlık ve 

havada uçuşan tüy-

lerle aşağıya imalat-

haneye iniyoruz. Ko-

lon kesilip genişletil-

miş odada sıralan-

mış dikiş makineleri, 

makineciler ve ayak-

çılar bir köşede siga-

ra içiyorlar. Çaycı 

katran karası çayı 

demlemiş, biraz si-

mit, biraz peynir. 

“Kahvaltı bile veri-

yorlar; haftalıklar da 

dolarla, daha ne ol-

sun.” diyor bizim us-

tabaşı.  Gecekondu-

sunu, altında deri 

konfeksiyonu ima-

lathanesi olan altı 

katlı apartmana çe-

virmiş. Oğlu, dama-

dı, kardeşi hepsi ma-

kineci, keyfine diye-

cek yok.  Ayakçı Ce-

vat gülümsüyor ba-

na, bir sigara uzatı-

yor. Esmer, gözleri 

parlayan delikanlı 

bir adam. Onu 

umutlandırmam ge-

rektiğini bilsem de 

sigarayı alıyorum. 

Çay, sigara ve bir 

parça simit... 

 Alelacele bir 

kahvaltı sonrası işe 

koyuluyoruz.  Düğ-

me dikmek, fermuar 

takmaktan ellerimiz 

hissizleşene kadar 

çalışıyoruz.   

 Kadınlar, kızlar 

niye hep el işçisi ya 



da ortacı, çaycı, te-

mizlikçi? Makineci 

olamaz mıyız? Deri 

dikmek zor ama ni-

ye onlar hep erkek? 

Kızlar el işinde çalı-

şır sonra makineci 

ya da ayakçılardan 

biri ile evlenir, şans-

lıysa da muhasebe-

ciyle. Hayat mı bu?  

Okuyabilsem deği-

şir mi yazgım? İşi 

bırakmama razı ol-

maz ki analığım.  

 Patron geliyor. 

Her gün on bir civa-

rı gelir, imalathane-

ye söyle bir bakıp 

ustabaşı ile konuşur 

ve showroom’a ge-

çer.  Her şeyi İtal-

yan’dır. Arabası, ta-

kım elbisesi, deri 

ayakkabısı, kemeri, 

kravatı, saati… Fir-

mamızın adı bile 

İtalyan: Tutti Bella.  

Kehribar tesbihini 

sallarken güler, 

“Talat Bahtıkara ile 

de uyum içinde”. 

Bahtı nasıl karaysa 

artık sen ayakçıyken 

patron ol!  

 Bugün yanında 

genç bir kadın var. 

Çok şık giyimli, gü-

zel bir genç bir ha-

nım. “Özge Hanım, 

biraz zaman geçirin 

burada, malzemeyi 

tanıyın, nasıl dikili-

yor bakın. Tekstil-

den çok farklı bizim 

işimiz.” Özge Ha-

nım kürkleri, derile-

ri inceliyor, tüm ma-

kinecilerde onu sü-

züyor göz ucuyla.  

Öğlen molasına ka-

dar bizimle çalışı-

yor. Kibirli değil, 

güler yüzlü, ışıl ışıl 

parlıyor.  Düğme 

diktiğim ceketi ince-

liyor; tasarımı, dikişi 

hakkında konuşu-

yor benimle. Fikrimi 

soruyor. Yakaya 

taktığımız kürkü in-

celiyor, “Tilki değil, 

Arjantin faresi.” di-

yorum. Tilkiye çok 

benzer. Patron onla-

rı tilki diye kakalar 

müşterilere, iyi kar 

eder demiyorum 

ama anladı galiba.  

 Benimle uzun 

uzun sohbet ediyor 

Özge Hanım.  Bu 

nazik kadın bizim 

kara evrene ışık ge-

tirdi sanki. Bir peri 

gibi...elinde sihirli 

değnek.   

 Yemekhanede 

hep onu konuşuyo-

ruz.  Milano’da oku-

muş, Tasarımcıymış. 

İtalyan dergilerin-

den kopya kalıp çı-

karan yaşlı, aksi mo-
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delisti geçen ay Al 

Dente Deri ile bir 

modelde pişti olunca 

kovmuştu Talat Bey. 

Özge Hanım artık 

özgün modeller çize-

cekmiş. Bizim İma-

lathane bir şeyler de-

ğişir mi? Adam yeri-

ne koydu beni, ne de 

iyi kadın. Karlar kra-

liçesi gibi de güzel.  

 Akşama doğru, 

Özge Hanım, Talat 

Beyle tekrar aşağıya 

iniyor.  

 Tay derisi bir 

monta çok afili, altın 

renk düğme dikiyo-

rum ben.  Direk be-

nim yanıma geliyor-

lar.  

 “Talat Bey ama 

olmadı, bu düğmeler 

de ne?” 

 “Ne oldu Özge 

Hanım?” 

 “Bunlar Çin 

malı, hani her şey 

İtalyan’dı?” 

 Talat Bey kıp-

kırmızı oluyor, bana 

da ters ters bakıyor; 

Özge Hanımı da alıp 

yukarı çıkıyor… 

 Düğmelerin Çin 

malı olduğunu ne-

den söyledim ki? Ta-

lat Bey, onunla da 

gırgır geçtiğimi anla-

dı mı? Her şeyi İtal-

yan, belki donu bile 

İtalyan’dır deyip 

güldüm hem de. 

Koskoca tasarımcı 

arkadaşım sanki!  

Yol verirse Talat Bey 

bana, analığım eve 

almaz valla.  Karardı 

yine bizim delik. Buz 

gibi, soba da yanmı-

yor, derilere zarar 

veriyormuş. Ellerim 

hissizleşti iyice, iğne 

parmağıma batıyor; 

elimdeki monta kan 

bulaşıyor. Siliyorum, 

siliyorum çıkmıyor. 

Sabah gördüğünde 

işten atacak beni Ta-

lat Bey! 

 Mesai bitimi so-

kağa çıktığımda kar 

yağışı tipiye dönüş-

müş. Ayakçı Cevat 

gel minibüse bine-

lim, yürüme bu kar-

da kışta diyor. Ce-

vap bile vermiyo-

rum, hırkamın içinde 

büzülüp yürüyorum. 

Biliyorum, beyaz ge-

yiklerin çektiği bir 

kızakla gelecek, an-

nem gibi sarışın, ma-

vi gözlü, minyon bir 

kadın kraliçe kar be-

yazı kürkler içinde. 

Kızağına alacak beni, 

pembe bir kürk giye-

ceğim ve uçacağız 

karlar ülkesine. 
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“Hamuş” öyküsü 

 

Öykü dilinin şimdiki 

zaman olması, an-

latıcı kim olursa ol-

sun kurgunun detaya 

boğulmasına neden 

olmuş. Okur, işine 

yaramayan detayı 

hiç mi hiç sevmez, 

metin de kaldırmaz. 

Hamuş, başlığıyla 

merak uyandırsa da 

içerik tam anlamıy-

la beklentiyi karşı-

layamamış.   

 

 

“Uykudan Evvel” 

şiiri 

 

Baştan sona defa-

larca okunabilecek, 

ezberde tutulabile-

cek bir şiir. Mesaj-

ları gayet açık ve 

küçümsenmeyecek 

derecede. Ancak şii-

rin tatsız bir yanı 

var: İmge Kaygısı. 

Aslına bakılırsa bu 

kaygı çağın şairleri-

nin birçoğunda var. 

Uykudan Evvel’de 

mesaj ve gerçeklik 

açık olmasına rağ-

men şairin ille de 

uçuk imgelere sığın-

ması şiirin güzelliği 

ve akustiğini öteli-

yor. Bütün bunlara 

rağmen son zaman-

larda okuduğum iyi 

şiirlerden biri oldu 

Uykudan Evvel.  

 

 

“Tümünü Seç ve 

Sil” şiiri 

 

Öykü ve romanda 

tuhaf bulduğumuz 

“sen” dili, şiirde 

çokça kullanıldığın-

dan Tümünü Seç ve 

Sil’de de bunu yadır-

gamadım. Ancak 

çağdaş şiirde eleş-

tirdiğim noktalar-

dan biri bu şiirde de 

var: şiirin öykünün 

misyonuna soyun-

ması! Oysa şiiri türü 

zaten kendi for-

munda özel bir tür 

iken böyle bir me-

tinlerarasılık girişi-

mi hiç mantıklı ve 

estetik gelmiyor. Ne 

yazık ki öykü anla-
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tan bu şiirin imge-

lere boğulması, şii-

rinin anlamına ve 

müzikalitesine za-

rar vermiş.  

 

 

“Sarı Yağmurluk” 

Öyküsü 

 

Güzel başlayan ve 

devamını da merak 

ettiren/okutan bir 

öykü. Metnin bütünü-

ne baktığımızda da 

başarılı sayılabile-

cek bir metin. Anla-

tım tekniklerinin 

başarıyla kullanıl-

ması dikkat çekici. 

Ancak kurgunun tam 

anlamıyla bir çatış-

ması yok. Finalde 

okuru tatmin etme-

yen bir öykü okuduğu 

hissi veriyor. 

 

 

“Ayı Göğe Kim As-

tı?” öyküsü 

 

Acemi cümleler, çok 

daha iyi anlatılabi-

lecek bir konuyu ku-

surlu hâle getirmiş. 

Mitolojinin 

“gerçeklik” bağla-

mında yeteri kadar 

metne yedirilmedi-

ğini belirtmem la-

zım. Ayrıca kendi 

içinde bütünlük arz 

etmediği gibi hacim 

olarak oldukça uzun. 

 

 

“Bot On Lira” öy-

küsü 

 

Öykünün şiirsel dili 

metnin tamamına 

nüfuz etmiş olsa da 

kurguyla doğrudan 

ya da dolaylı bağ-

lantısı olmadığı 

hâlde kullanılan şi-

irler, öykünün bütün-

lüğüne sekte vur-

muş. İyi bir başlan-

gıç kadar iyi bir f i-

nalin de önemli ol-

duğunu belirtmeli-

yim.  
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Geçmiş Zaman Şiiri 

Kübra Nur Duran Nilüfer 

Hiçbir kere görülmemiştir 

Ağlarken bir ağacın yaprağından su akması 

Ya da bir balığın kanatlanması 

Bütün kitapları okumasam da okuduklarımda yoktu bunlar 

Bunlar, yani dünyanın gün gelince dikene dönmesi 

Aslında gelecek bir atlının olmaması 

Vursalar yüzüne öteki yanağına gül tohumu ekmeleri 

Açık kalan çekmecelerde sakladığım çamaşırlar  

Bir türlü katlayıp raflara dizemedim şu ellerimi de alıp 

Olanca gücümle çıkıyorum şehrin ortasına  

Bir tek kediler anlıyor halimi bir de o yük gemisi 

Hani işçilerinin alın terini düşünmüş üzülmüştük  

Kuruduktan hayli sonra diye 

Ki o esnada temizlikçiydim resmi kağıtlarda 

Hiçbir yere çıkılmaz bu haritada sınır belli 

Eli kalem tutanlar değil  

Aklımın ermediği birtakım oyunlar çiziyor toprakları 

Çiziyor gövdesine kazınmış bir beklemek yere düşen dizlerimi 

Hep bir avuç içi düşledim varlığımı emanet edeceğim 

Fakat bir oyalanmadan ibaretmiş olanlar 

Olay yerinde ne bir polis ne bir kamera 

Hep bir çalkantıyla geçiyor hayatım  

Herkes deniz okyanus ben pet şişede suyum  
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